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موضوع َّ
مصغر

السوريون يف التَّهجري :العمل واالقتصادات

هجر الناس بفعل ال ِّنزاع أو غريه من الظروف ،فهم ال
عندما ُي َّ
ينزحون عن ديارهم فحسب بل يرتكون وراءهــم أيضاً سبل
نشاطاتهم االقتصادية وعيشهم .وعند وصولهم إىل موقعهم
الجديد ،قد يعجزون عن إيجاد وظيف يعملون بها أو قد ال
ُيس َمح لهم بذلك أص ًال .ولهذه املشكلة مضمونات واسعة النطاق
ال تقترص عىل قدرات الناس املبارشة يف كسب املال ورفاههم بل
تتعدى كل ذلك لتمس العالقات املجتمعية والتنمية االقتصادية
وقدرة األجيال املستقبلية عىل بناء حياة رغدة.
جاءت املقاالت الست يف املوضوع ا ُملص َّغر من نرشة الهجرة القرسية
لرتكز عىل وجه الخصوص عىل أثر التَّهجري يف قدرة السوريني عىل
الوصول إىل العمل واالقتصادات املحلية .ويستكشف املؤلفون من
خاللها بعضاً من القيود والفرص يف ذلك املجال ويسلطون الضوء
عىل أدوار الفاعلني الجدد والتقانات والجديدة وما استجد من
مقاربات.
وقد ُن ِ َ
شت هذه املقاالت أص ًال يف العدد الثامن والخمسني من
نرشة الهجرة القرسية بعنوان ‘االقتصادات :الحقوق يف العمل

جودة العمل لالجئني السوريني يف األردن

مها قطاع ومرييدث برين (منظمة العمل الدولية)

اقتصاد العربة يف أوضاع اللجوء ا ُملع َّقدة

أبيجيل هانت وإميا سامن ودينا منصور-إيال وهانرييكا ماكس
(معهد اإلمناء وراء البحار /لجنة اإلنقاذ الدولية)

إدماج الالجئني يف سوق العمل الرتيك

هيمينا ڨ ديل كاربيو وسريما دميري سيكري وأحميت ليڨينت ينري (البنك الدويل)

والوصول إليه( ,يونيو/حزيران  )2018وهو متاح باللغات
اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية عىل الرابط التايل:
.www.fmreview.org/ar/economies
أمــا مجموعة املــقــاالت الست هــذه فمتاحة عىل اإلنرتنت
بإصداريها املطبوع باللغتني اإلنجليزية والعربية .للحصول
عــى نسخة مــطــبــوعــة ،يــرجــى م ـراســلــة أرسة التحرير
 fmr@qeh.ox.ac.ukأو ميكنك طباعة العدد بنفسك من الرابط التايل
.www.fmreview.org/ar/economies/syrians.pdf
ُن ِش هذا العدد مبساعدة من برنامج اإلمناء والحامية اإلقليمي للرشق
األوسط ،وهو مبادرة أوروبية مشرتكة تدعم الالجئني واملجتمعات
املستضيفة يف لبنان واألردن والعراق ميوله االتحاد األورويب
وجمهورية التشيك وإيرلندا وهولندا والرنويج وسويرسا واململكة
املتحدة والدامنارك http://rdpp-me.org/RDPP/index.php
جميع محتويات هذا العدد هي من مسؤولية نرشة الهجرة القرسية
تعب عن
وحدها وال يجوز بأي حال من األحوال األخذ بها عىل أ َّنها ّ
آراء املانحني الداعمني لهذا العدد.

نحو تعزيز ظهور الالجئني املاهرين وتوظيفهم

يل نيكلز وساير نايس (منظمة مواهب بال حدود)

آثار مساعدة الالجئني السوريني يف االقتصاد الكيل

توبياس شيلينغز (جامعة أكسفورد /مستشار اقتصادي يف مرفق االستجابة دون
اإلقليمية لألزمة السورية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ)

االقتصادات السورية :أهي طفرة اقتصادية مؤقتة؟

أحمد العجالن (جامعة بيلفيلد)

شارع ’الشامزلزيه‘ يف مخيم الزعرتي.
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أيفور بريكيت
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جودة العمل لالجئني السوريني يف األردن
مها قطاع ومرييدث برين

تحتل ترصيحات العمل وضعاً مركزياً يف حوار السياسات املرتبط باستضافة الالجئني السوريني يف األردن.
وينبغي لهذه املقاربة أيضاً أن تعنى بضامن ظروف العمل الكرمية للجميع.
لقد كان إنجازاً بحد ذاته إصدار أكرث من مائة ألف ترصيح
عملٍ لالجئني السوريني يف األردن ابتداء بشهر مايو/أيار 2018
عقب التزام مشرتك بني الحكومة األردنية واملجتمع الدويل .لكنَّ
ترصيحات العمل ميكن أن تكون مؤرشاً خادعاً ألنها تقيس رشعنة
التوظيف وتنظيمه ،لكنَّها ال تشري بالرضورة إىل إنشاء الوظائف
الحقيقة وال تعني بالرضورة توفري جودة العمل .وهناك أدلة من
تقييم األثر الرسيع ملنظمة العمل الدولية يف عام  2017تشري 1إىل
َّأن الحصول عىل ترصيح العمل ليس إال خطوة أوىل تجاه تنظيم
عمل العامل السوريني ،ويجب عىل السياسات أن تحسن ظروف
العمل أيضاً.

يف املعامالت ،بل يتجاوز األمر ذلك ألهمية توسعة الحامية
االجتامعية ضد البطالة لتغطي األردنيني املتعطلني عن العمل
واملتقاعدين ذلك أن العامل غري املسجلني يزيدون من عرض
العاملة غري املحمية يف حني يخفضون من حصة العامل املساهمني
يف الضامن االجتامعي.

ومل يذكر أكرث من  %20من العامل السوريني الخاضعني للمقابالت
ممن حصلوا عىل ترصيحات العمل أنهم حصلوا عىل التغطية
بالضامن االجتامعي ،يف حني مل يعرف  %13منهم ما إذا كانوا ضمن
هذه التغطية أم ال ،ومل يعرفوا ما هي الفوائد التي تقدمها خطط
الضامن االجتامعي .أما من ناحية أصحاب العمل األردنيني فكثرياً
الحامية االجتامعية والعمل الكريم
ممن خضعوا للمقابلة خالل تقييم األثر الرسيع مل يعتقدوا بأنه
مع وجــود بعض االستثناءات ،يطلب إىل أصحاب العمل يف يطلب إليهم أن يسجلوا العامل السوريني بالضامن االجتامعي
األردن إرشاك موظفيهم يف الضامن االجتامعي بغض النظر عن حتى يف القطاعات التي كان القانون بالفعل يفرض عليهم ذلك.
جنسياتهم ،ويفرض عليهم القانون فعل ذلك مبجرد إصدار
تصاريح العمل للعامل غري األردنيني .لكن األمر يختلف يف قطاع ومنذ اتباع نظام تصاريح العمل الخاصة التي ال ترتبط بصاحب
الزراعة إذ يسمح للعامل السوريني بالحصول عىل تصاريح العمل عمل وال مبهنة محددة ،انتقلت مسؤولية التأمني ضد اإلصابة يف
من خالل الجمعيات التعاونية .وذلك من شأنه أن يفصلهم عن العمل إىل أصحاب التصاريح أنفسهم .وتشري نقاشات مجموعات
الكفيل ويغنيهم عن رضورة االمتثال لرشوط إدراج صاحب العمل الرتكيز التي أقيمت مع العامل السوريني يف قطاع اإلنشاءات ممن
للسوريني وتسجيلهم يف منظومة النظام االجتامعي .وكذلك األمر حصلوا عىل الوظيفة من خالل مراكز خدمة التوظيف التابعة
يف قطاع اإلنشاءات إذ يسمح للسوريني الحصول عىل ترصيح ملنظمة العمل الدولية يف األردن إىل تفاعلِ إيجايب عىل العموم
للعمل من خالل االتحاد العام لنقابات عامل األردن .ووفقاً تجاه التأمني (ومل يكونوا ينظرون إىل الكلفة عىل أنها متنعهم من
لخطة االتحاد ،ليس عىل العامل أن يتسجلوا يف منظومة الضامن ذلك) لكنهم كانوا يفتقرن إىل املعرفة والدراية بأحكام التأمني
االجتامعي الوطنية ،بل يجب عليهم بدالً من ذلك أن يحصلوا عىل ومزاياه .ومن غري الواضح أيضاً إذا ما كان العامل السوريون
وثيقة تأمني تكلف ما يقارب خمسة وأربعني ديناراً أردنياً ( 65الشباب الذين يتمتعون بصحة جيدة سريغبون يف االستثامر يف
دوالراً أمريكياً سنوياً).
وثائق التأمني ،فلعلهم ال يتصورون َّأن مخاطر املرض أو اإلصابة أو
املوت متثل أي تهديد لهم.
ومل تتضح بعد مضمونات حامية األعــداد الكبرية من العامل
السوريني من خالل برامج التأمني ضد إصابة العمل ،مع َّأن التفتيش العاميل
هذه الربامج ال تقدم الحد األدىن من تغطية الحامية االجتامعية يشري بحثنا إىل َّأن مفتيش العمل يبدو بأنهم يضعون األولويات
وفقاً لتعريف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  102املتعلقة عىل التحقق من أن جميع العامل األجانب مبن فيهم العامل
باملعايري الدنيا للضامن االجتامعي 2.إضاف ًة إىل ذلك ،يف حني السوريون لديهم تصاريح العمل املطلوبة لكنَّ املفتشني مل يبذلوا
تقتطع منظومات الضامن االجتامعي مساهامت من أجور العامل االهتامم ذاته للتحقق مام إذا كانت ظروف العمل كرمية أم ال.
للمساهمة يف صندوق الضامن االجتامعي الوطني ،ال يجب ذلك ومن بني العامل السوريني الخاضعني للمقابالت ممن كانت لديهم
األمر يف برامج التأمني .وتكتسب قضية حامية العامل السوريني من ترصيحات العمل مل ُيب ِل ْغ أكرث من  %8عن أي تفقدات حدثت
خالل الضامن االجتامعي أهمية كربى ليس ملجرد توفري املساواة عىل ظروف العمل التي يعيشونها وال عىل ترصيحات العمل
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خالل التفتيشات العاملية .ولذلك يبدو أنه ال يوجد أي مؤرشات
عىل تحسن ظروف العمل بعد تنظيمها بالقانون .وعىل العموم،
يذكر السوريون الحاصلون عىل تصاريح العمل َّأن احتاملية توثيق
عملهم من خالل العقود أصبحت أفضل ،لكنَّ األجور املدفوعة
بالساعة ،وأحكام السالمة العامة ،والعالقات مع أصحاب العمل مل
تتحسن بالرضورة .وتشري األدلة التي جمعناها يف هذا البحث إىل
أن السوريني الحاصلني عىل تصاريح العمل يعملون حالياً لفرتات
تتجاوز الحد األعىل املسموح به للعمل األسبوعي وهو أربعون
ساعة ،مع أن أحدا منهم مل يذكر أنه حصل عىل تعويض إزاء ذلك
العمل اإلضايف .أ َّما نقاشات مجموعات الرتكيز ،فأظهرت صورة أكرث
تعقيداً .فقد أراد بعض العامل السوريني العمل لساعات أكرث ليك
يتمكنوا من زيادة دخلهم حتى لو أنهم عرفوا أنهم قد ال يدفع
لهم أص ًال إزاء ذلك العمل اإلضايف .وهناك أخرون مع أنهم حصلوا
عىل إحاطة بإجراءات السالمة والصحة املهنية فضلوا عدم ارتداء
معدات الوقاية الشخصية ألنهم وجدوها تعيقهم يف أثناء عملهم.
وذكر أصحاب العمل أيضاً َّأن الغرامات الحاصلة لعدم االمتثال مل
تكن قوية ،أو مل تطبق عىل الدوامَّ ،
وأن أحكام الصحة والسالمة
املهنية مل تخضع للتفتيش خالل الجوالت التفتيشية ،وتحدثوا أيضاً
عن وجود حالة من غياب التناغم يف إنفاذ قوانني العمل.

العثور عىل التوازن الصحيح

الكريم إذا ما ُو ِّجه املفتشون إىل الطريقة التي متكنهم من تقديم
التوصيات املهمة ألصحاب العمل والعامل ملساعدتهم يف االمتثال
بالنواحي التنظيمية واملعايري بدالً من أن يقترص دور املفتشني عىل
دور اإلنفاذ .وال شك َّأن العقوبات املعقولة ،والخاضعة للتنظيم
القانوين عند الرضورة قد متثل دوراً طيباً يف تشجيع االمتثال.
وميكن االستفادة أيضا من تطبيق مراجعة شاملة لتصاريح العمل
عىل ضوء معايري العمل الدولية واجبة التطبيقَّ 3
ألن ذلك سيأيت
ً
بالفائدة عىل العامل وأصحاب العمل وممثيل الحكومة أيضا .وال
بد من بذل مزيد من الجهود لتحديد التحديات التي يواجهها
السوريون يف الحصول عىل التصاريح العمل ،وال يقل أهمية عن
ذلك تقديم الدعم للحكومة األردنية إليجاد التوازن الصحيح بني
الحوافز والعقوبات التي سوف تخدم مصالح أصحاب العمل
واملواطنني األردنيني والعامل السوريني عىل حد سواء.
مها قطاع kattaa@ilo.org
منسقة مرشوع االستجابة ألزمة الالجئني السوريني يف َّ
عمن
مرييدث برين byrne@ilo.org
مسؤول فني يف مجال الهجرة العاملية

لقد سعت الحكومة األردنية إىل تسهيل توظيف العامل السوريني منظمة العمل الدولية
وألجل ذلك الغرض اتخذت خطوات استباقية بتحويل توافد
 .1منظمة العمل الدولية ( ،)2017تصاريح عمل الالجئني السوريني وتشغيلهم يف األردن:
الالجئني السوريني إىل فرصة إمنائية .ويجب عىل سياسات الحكومة نحو تنظيم عمل الالجئني السوريني
أن تستمر يف الرتويج لظروف العمل الكرمية التي يجب أن تضمن http://bit.ly/ILO-permits-Syria-Jordan-2017-ar
أيضاً آليات تسعى تدريجياً إىل إدخال العامل ضمن منظامت بني هذا التقييم عىل أساس استبيان أجاب عليه  450عام ًال سورياً (نصفهم ممن يحملون
ترصيحات العمل ونصفهم ال يحمل هذه الترصيحات) يف قطاعات الخدمات والزراعة
الحامية االجتامعية الوطنية .ويف بعض القطاعات ،قد يستفاد من واألعامل اإلنشائية إضافة إىل مجموعتي تركيز.
وضوح املعلومات املتعلقة بالنواحي املتأتية من تغطية الضامن http://bit.ly/ILO-Convention-102 .2
االجتامعي أو التأمني عىل العمل باإلضافة إىل مستحقات العاملILO (2016) Guiding principles on the access of refugees and other .3 .
)forcibly displaced persons to the labour market. Principle 14 (d
ً
املهجرين قرساً إىل سوق العمل،
والبد أيضا من توفري االتصاالت الواضحة حول ما يتعلق مبنظومة (املبادئ التوجيهية لتمكني وصول الالجئني وغريهم من َّ
الكفالة االجتامعية ككل وحول اعتامدها عىل مساهامت العامل .املبدأ ( 14د)) http://bit.ly/ILO-guiding-principles-refugees
وينبغي للتفتيش العميل أن ميثل دوراً أكرث بروزاً يف الرتويج للعمل
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السوريون يف ال َّتهجري

عىل النزاع الذي هجَّ ر ماليني
الذكرى السابعة يف عام 2018
مع مرور
ً مستنرية جديدة وتحديات مستمرة.
السوريني ،نستكشف أفكارا

يشتمل عىل  27مقالة مكتوبة من مختلف
املنظورات وتستكشف أفكاراً مستنرية
جديدة وتنظر يف التحديات املاثلة أمام
تهجري ماليني السوريني يف الداخل السوري
ويف البلدان املجاورة .متاح عىل اإلنرتنت
www.fmreview.org/ar/syria2018

www.ilo.org

العدد  58من نرشة الهجرة القرسية ،االقتصادات:
الحقوق يف العمل والوصول إليه

يشمل هذا العدد عىل  27مقالة تستند إىل
دراسات الحاالت يف مختلف بلدان العامل
وتهدف إىل مناقشة أثر التَّهجري يف حقوق
الناس يف العمل وقدرتهم يف الوصول إليه
وتبعات كل ذلك.
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حقوق يف العمل والوصول إليه

www.fmreview.org/ar/economies
إضافة
إىل موضوعني مُ صغَّ رين حول:
الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني
اإلنسان
والحيوان يف مخيامت الالجئني

ميامنار وغامبيا ومنطقة املحيط
إضافة إىل مقاالت حول:
والعقد العاملي حول الالجئني.
الهادئ وإيطاليا وهونغ كونغ
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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.

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.
أبيجيل هانت a.hunt@odi.org.uk

زميلة باحثة

إميا سامن e.samman@odi.org.uk

مشاركة باحثة

دينا منصور-إيال d.mansour-ille@odi.org.uk

تيسري تكوين الالجئني لجمعياتهم :حتى يف السياقات التي ُي َ
حظ ُر زميلة باحثة رئيسية
فيها إنشا جمعيات لالجئني ،عاد ًة ما ُيس َم ُح لهم بالذهاب معاً
إىل التدريب الذي تقوده املنظامت غري الحكومية .وقد تكون معهد اإلمناء وراء البحار www.odi.org
هذه االجتامعات فرصة جيدة من أجل التواصل مع مجموعات
النِّساء (املسجالت) لتدريب النِّساء ودعمهن ،ومن أجل متكينهن هانرييكا ماكس Henrieke.Max@rescue-uk.org
من أجل امليض قدماً باتخاذ اإلجـراءات الجامعية يف مختلف زميلة كارلو شميدت ،مسؤولة السياسات -قسم الربامج
مجاالت حياتهن بوسائل من بينها تطوير وفورات الحجم يف االقتصادية يف لجنة اإلنقاذ الدولية www.rescue-uk.org
املرشوعات التجارية الصغرية 5.ومبقدور املزاولني أيضاً أن ييرسوا
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إدماج الالجئني يف سوق العمل الرتيك

هيمينا ڨ ديل كاربيو وسريما دميري سيكري وأحميت ليڨينت ينري

نح الالجئني السوريني يف تركيا حق الوصول إىل العمل الرسمي كان خطوة أوىل نحو تحقيق اندماجهم
َم ُ
االقتصادي ،لكنَّ عدداً من التحديات ما زالت قامئة .وبدعم من املجتمع الدويل ،تتخذ الحكومة الرتكية
إجراءاتها للتغلب عىل بعض هذه التحديات وتذليلها.
تستضيف تركيا قرابة  3.3مليون الجئ مسجل معظمهم من النسبة من الرجال أما نسبة النساء العامالت فمنخفضة تصل
سوريا ،وأبدت البالد درجة يحتذى بها من االنفتاح وبذلت ذروتها  %7من النساء يف الفئة العمرية  30إىل  44عاماً.
جهوداً ال يستهان بها لتقديم الدعم للسوريني رغم ما شكل
ذلك من ضغوطات عىل الخدمات االجتامعية فيها .وسهَّلت عوائق تواجه االندماج االقتصادي الرسمي لالجئني
وصول الالجئني السوريني إىل الخدمات العامة الحرجة مبا فيها يواجه الالجئون الذين يتلقون حالياً الدعم النقدي من برنامج
الخدمات الصحية واإلسكان والتعليم واملساعدات االجتامعية .الحواالت النقدية الذي ميوله االتحاد األورويب (املساعدات
االجتامعية) خطر فقدان املنافع املتأتية لهم إذا ما عملوا يف
ثم أدركت حكومة تركيا َّأن الالجئني ال ميكنهم االعتامد اعتامداً القطاع الرسمي .وإضافة إىل ذلك هناك التاميز املرتبط يف
كام ًال عىل املساعدات االجتامعية فقررت وقتها سن تعليامت املواقع؛ َّ
ألن املوقع الذي يتسجل فيه الالجئ يحدد املكان الذي
يف يناير/كانون الثاين  2016تسمح مبوجبها لالجئني السوريني 1ميكن له أن يسعى إىل البحث عن فرصة عمل رسمية .ولذلك
الحصول عىل أذونات رسمية بالعمل .وكان الهدف املنشود نجد َّأن كثرياً من السوريني الذين انتقلوا إىل األسواق األكرث
مساعدة الالجئني السوريني عىل تحقيق االستقالل االقتصادي نشاطاً عاملياً مثل إسطنبول وأنقرة وأزمري ال ميكنهم البحث
والخروج من نظام املساعدات االجتامعية واملساهمة يف عن فرص العمل الرسمية هناك إال إذا غريوا موقعهم املسجل
االقتصاد الرتيك.
ويتضمن ذلك خوضهم يف إجراءات إدارية متعبة ومكلفة مادياً.
وتختلف التنمية االقتصادية اختالفاً كبرياً من منطقة ألخرى
داخل تركيا بل قد تصل ملستوى االختالف الكبري بني األقاليم
نفسها إذ ازدادت تلك االختالفات خالل السنوات املاضية
القليلة .ونظراً الرتفاع معدالت البطالة العامة (بلغت ذروتها
 %13يف أوائــل عام  )2017ومعدالت البطالة بني الشباب
السائدة (وصل املعدل الوطني حوايل  2)%19فذلك يؤكد َّأن
عدد الوظائف املتاحة ال يكفي الستيعاب جميع الباحثني عن
العمل.
وتزداد األمور سوءاً عندما نرى َّأن كثرياً من املحافظات التي
تقطن فيها أعداد كبرية من السوريني مقارنة بأعداد السكان
املحليني ومقارنة بإجاميل عدد الالجئني السوريني يف تركيا من
األكرث تهميشاً واألقل حظاً نتيجة معاناتها من انخفاض باملوسم
يف كثافة األعامل الرسمية وانخفاض صايف إنشاء الوظائف
الرسمية وانخفاض عدد السكان املتعلمني وانخفاض مساهمة
القوى العاملة وارتفاع معدالت البطالة إىل أرقام تفوق املعدل
الوطني .ويف هذا الصدد ،تشري اإلحصاءات التي جمعتها وزارة
العمل واألمن االجتامعي الرتكية إىل َّأن ما ال يقل عن نصف
السوريني يف عمر العمل الذي يزيد عددهم عىل مليونني
يعملون يف القطاع غري الرسمي .والغالبية العظمى من هذه

أما انخفاض املستويات التعليمية وضعف البيانات املتعلقة
بأنواع املهارات والخربات التي يتمتع بها السوريون الذين
يعيشون برتكيا فذلك عائق إضــايف مينع من تسهيل عملية
توظيفهم .وتبني البيانات ما قبل الحرب َّأن التحصيل التعليمي
للسوريني يف املحافظات املقاربة واملحاذية للحدود الرتكية كانت
منخفضة مقارنة مبستويات التعليم لدى نظرائهم األتراك إذ
مل تتجاوز نسبة املتعلمني يف التعليم الثانوي وما بعد الثانوي
( %20من حلب وإدلب) .وتنخفض هذه النسبة وفقاً لألرقام
التقديرية إىل  %15ألهايل الرقة وترتفع  %40لسكان الالذقية.
ويف املقابل ،نجد أ َّنه يف املعدل هناك ما يقارب  %45من الناس
ممن أكملوا التعليم الثانوي وما بعد الثانوي .ويرتبط انخفاض
معدالت التحصيل العلمي لدى الالجئني السوريني وعدم
حصولهم عىل وثائق رسمية تثبت مهاراتهم بانخفاض إصدار
تصاريح العمل الرسمية.
ولذلك ،تتعاون وزارة العمل الرتكية ومؤسسة الخدمات العامة
والبنك الــدويل واالتحاد األورويب يف برنامجني مشرتكني من
أجل تكييف الخدمات املتاحة حالياً للمواطنني األتراك لدعم
التوظيف من خاللها .وصمم هــذان الربنامجان عام 2017
واشتمال عىل برنامج دعم التوظيف للسوريني ضمن الحامية
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املؤقتة ودعم املجتمعات املضيفة وتعزيز الفرص االقتصادية
للسوريني مبوجب الحامية املؤقتة واملجتمعات املضيفة يف تركيا.
وهدفت نشاطاتهام عىل التوايل إىل التصدي للتحديات املتعلقة
بناحية العرض (املرتبطة بقابلية التوظيف) وتحديات الطلب
(املرتبطة بالنشاط التوظيفي والنشاط االقتصادي) وسوف
ينفذ هذان الربنامجان يف الفرتة ما بني  2018إىل  .2021وخالل
املرحلة التجريبية الحالية لكل مرشوع ،يتمثل الهدف يف توفري
الخدمات والوظائف إذا أتيح ذلك إىل قرابة  15ألف شخص عل ًام
َّأن املنظومات التي تقام اآلن سوف تتيح الخدمات وفرص العمل
لبضعة آالف إضافية من األشخاص.

لوصولهـم إىل تركيـا .وثبـت نجاعة بعـض هذه الجهـود وفاعليتها
يف منـح الالجئين مهـارات قيمـة سـاعدت كثرياً منهـم عىل دخول
االقتصـاد مـع َّأن معظمهـم فعلـوا ذلـك يف قطـاع العمـل غير
كثيرا مـن الربامـج املطروحـة كانـت محـدودة
الرسـمي .لكـن ً
الحجـم وغالبـاً مـا صممـت خـارج نطـاق املؤسسـات الحكومية،
بـل كانـت تعتمـد اعتامداً شـبه كامل على التمويلات الخارجية،
ومل تبن على املنظومـة الحاليـة لدمج العمل املسـتخدم للسـكان
املحليين .ونتيجـة لذلـك ،مل تحصـل كثري مـن الـدورات التدريبية
املقدمـة على اعتراف رسـمي مـن املنظومـة التعليميـة الوطنيـة
وص َّع َـب على الالجئين تأمين الثبوتيـات والشـهادات
الرتكيـة َ
الالزمـة أو أي يشء رسـمي يثبـت حصولهـم على هـذا التدريـب.

تتصدى النشـاطات يف ’جانب العرض‘ يف حالة الالجئني السـوريني
يف تركيـا للتحديـات التـي تعيق مـن وصولهم إىل العمل الرسـمي
(وعلى وجـه التحديـد الوصـول إىل تصاريـح العمـل) باإلضافـة
إىل التحديـات التـي تواجـه قابليـة توظيفهـم التـي متنعهـم مـن
تسـكينهم الوظيفـي .وتتضمـن النشـاطات التدريـب على اللغـة
الرتكيـة وإعـداد املنظومـات الالزمـة لتقييـم املهـارات وتقديـم
املشـورة واملسـاعدة يف البحـث عـن العمـل باللغـة العربيـة
إضافـة إىل عـدد متنـوع مـن الحوافـز املاليـة والدعـم .وميكـن
إحالـة املسـتفيدين أيضـاً إىل سـلطة املؤهلات املهنيـة للمصادقة
على األوراق االعتامديـة األجنبيـة أو تقييـم مسـتواهم التعليمي
وخربتهـم العمليـة.

وضمـن هـذا الربنامـج ،أوكلـت إىل هيئـة التوظيـف التريك
( )ISKURمهمـة مسـاعدة الالجئين يف الدخـول إىل سـوق
العمـل الرسـمي مسـتفيدة مـن خربتهـا التـي حققتهـا يف توفير
خدمـات دعـم التوظيـف ألكثر مـن ثالثـة مليـون مواطـن تـريك
سـنوياً 3.وتعمـل هـذه الهيئـة على تصميـم أداة لتقييـم املهارات
اللغويـة واملعرفيـة والفنيـة لـدى الالجئين .وبهـذه املعلومـات،
ميكـن لهيئـة التوظيـف الرتكيـة أن تسـاعد الالجئين السـوريني يف
العثـور على الوظائـف وتحديـد األشـخاص منهم ممـن يحتاجون
إىل مزيـد مـن التدريـب اإلضـايف قبـل إدماجـه يف سـوق العمـل.
وكما الحـال بشـأن السـكان املحليين ،سـوف يتوىل تقديـم برامج
التدريـب لالجئين مقدمـو خدمـات التدريب من القطـاع الخاص
املرخصـون مـن وزارة التعليـم الوطني ،وسـوف يتضمن ذلك منح
مياومـات ماليـة للمشـاركني.

نشاطات العمل يف جانب العرض

وال بـد مـن توفير فهـم أفضـل للباحثين عـن العمل حـول كيفية
الحصـول على ترصيـح للعمـل وال بـد مـن إحـداث التحسـينات
على عمليـات تقديـم الطلبـات التـي مـا زال معظمهـا يدويـاً
وإصدارهـا .وكانـت وزارة العمـل واالجتماع قد أصـدرت لالجئني
السـوريني  15022ترصيـح عمـل ما بين يناير/كانـون الثاين 2016
ونوفمرب/ترشيـن الثـاين  2017وكان ذلـك العـدد أقـل مما كان
متوقعـاً ،ويشير إىل وجـود عوائـق يف املعلومـات التـي واجههـا
الالجئـون وأصحـاب العمـل ناهيـك عـن املشـكالت املتعلقـة
مبنظومـة تقنيـة املعلومـات التـي تعيـق مـن عمليـة معالجـة
ترصيحـات العمـل .ويركـز دعـم الوظيفـة للسـوريني مبوجـب
برنامـج الحاميـة واملجتمعـات املضيفـة على إطلاق الحملات
اإلعالميـة مـن خلال مختلـف القنـوات املتعـددة ومبختلـف
اللغـات وذلـك مـن أجـل تحسين املسـتوى املعـريف بالعمليـة
وتحسين نظـام تقنيـة املعلومـات.

وهنـاك جهـود تبـذل اآلن إلحـداث تعديلات على برامـج سـوق
العمـل النشـطة يف هيئـة التوظيـف الرتكيـة مـن أجـل املواطنين
األتـراك ،وتتضمـن التدريـب يف مـكان العمـل ،وتدريـب رائـدي
األعمال وبرامـج النقـد مقابـل العمـل ،ويأيت هـذا التعديـل أيضاً
لتوفير تلـك الخدمـات للسـوريني .وخلال التدريـب يف مـكان
العمـلُ ،ي َو َّظ ُ
ـف املشـارك يف الربنامـج الـذي ميـول له الحـد األدىن
الصـايف مـن األجـور ،ويغطـي أقسـاط التأمين على الحـوادث
يف العمـل ،واألمـراض املهنيـة ،والتأمين الصحـي .وإذا مـا تلقـى
املسـتفيدون التدريـب يف مـكان العمـل وحصلـوا على خبرة
العمـل التريك فسـوف يفيدهـم ذلـك يف البقـاء يف عملهـم ،أو قد
يسـهل ذلـك انتقالهـم إىل وظيفـة أخـرى.

أمـا بالنسـبة لألشـخاص األقـل اقتـداراً على التوظيـف فسـيكون
وإضافـة إىل ذلـك ،هنـاك كثير مـن الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية برنامـج النقـد مقابـل العمـل أكثر مالءمـة لهـم مـع أنـه لـن
واإلمنائيـة املختلفـة التـي بذلـت جهـوداً كبيرة يف توفير املهارات يكـون إال امللاذ األخير أل َّنـه ال ميكن أن يـؤدي وحـده إىل تحقيق
اللغويـة واملهنيـة الفنيـة لالجئين السـوريني منذ السـنوات األوىل التوظيـف الدائـم .وتتضمن الفئات املسـتهدفة النسـاء والشـباب
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واليافعين يف الفئـة العمريـة  29-15املقيمين يف مختلـف
البلديـات املختـارة .ومتـول هيئـة التوظيـف الرتكية إجمايل الحد
األدىن لألجـور وتكاليـف تصاريـح العمـل لهـؤالء العمال .أمـا ملن
يشـارك يف برامـج النقـد مقابـل العمـل ،فيمنحـون ً
دعما كبيراً
وذلـك بهـدف رفع األلفة لديهـم مبكان العمل وتعزيـز حافزيتهم
وبنـاء شـبكاتهم .وسـوف يقـدم للباحثني عن العمل مـن الالجئني
الدعـم املسـتمر مـن خلال اإلرشـاد واملسـاعدة يف البحـث عـن
عمـل ودعمهـم عندمـا يبـدؤون عملهـم الجديـد ،ويقـدم هـذه
اإلرشـادات مرشـدون مـن هيئـة التوظيـف الرتكيـة بدعـم مـن
املرتجمين الشـفويني عنـد الحاجـة.

نشاطات العمل يف جانب الطلب

هنـاك واحـد مـن أهـم التحديـات التـي يواجهها جميـع أصحاب
العالقـة املعنيـون املسـتثمرون يف تدريـب املهـارات ،وهـو وجود
ثغـرة يف املعـارف الخاصـة باملهـن واملهـارات التـي تشـهد العرض
األكثر مـن أصحـاب العمـل خاصـة يف املواقـع التـي يقيـم فيهـا
السـوريون .ومثلـت محدوديـة توافـر املعلومـات املوثـوق بهـا
عائقـاً أمـام مقدمي التدريـب منعهم من تصميـم برامج املهارات
الالزمـة لتشـجيع التوظيـف املسـتدام .ومـن هنـا ،جـاء النشـاط
األول مـن نشـاطات برنامـج تعزيز الفـرص االقتصادية للسـوريني
مبوجـب برنامـج الحاميـة املؤقتـة واملجتمعـات املضيفـة يف تركيـا
الذي يسـعى إىل إنشـاء نظام مـن قاعدة البيانـات التي ميكنها أن
ُت َق ِّي َـم العـرض مـن أصحاب العمـل للمهن واملهـارات بالرتكيز عىل
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وجـه الخصـوص على املحافظات التـي تعيش فيها األعـداد األكرب
مـن الالجئين .وميكن للمعلومـات املتحصل عليها مـن خالل هذا
النشـاط أن ترشـد مقدمـي التدريـب ورصـد التغيرات والتقلبات
التـي تحـدث عىل العـرض عىل الـدوام.
أمـا تعزيـز النشـاط االقتصادي واألعمال الرياديـة فيبقى ذلك يف
صلـب نشـاطات جانـب العـرض مـن العمـل أيضـاً .ويعمـل عىل
تصميـم هذه النشـاطات البنك الـدويل مبشـاركة الحكومة الرتكية
بغيـة تعزيـز األعمال الرياديـة ورشكات األعامل الناشـئة وإنشـاء
األعمال الرسـمية بين الالجئين السـوريني واملواطنين األتـراك
الذيـن يعيشـون يف املجتمعـات املحليـة املختـارة.
أمـا النسـاء السـوريات وعلى األخـص منهـن القادمـات مـن
املحافظـات الحدوديـة حيث يشـيع انخفاض مسـتويات التعليم،
فمـن غير املرجـح أن يصبحـن نشـطات اقتصاديـاً يف عمليـة
التوظيـف االعتياديـة يف القطـاع الخـاص .ومـن هنا ،جـاء مرشوع
دعـم األعمال الرياديـة ضمـن التدخلات املتعلقـة بالطلـب عىل
األعمال ليتضمـن يف مكوناته نشـاطاً يسـتهدف النسـاء املقيدات
مبوقـع جغـرايف معين (إمـا خلال بيوتهـن أو مدينتهـن) ألسـباب
ثقافيـة أو أرسيـة .ويسـعى هـذا املشروع للرتويـج إلنشـاء
املؤسسـات االجتامعيـة والشركات الصغيرة التـي تنتـج السـلع
لبيعهـا .وتتضمـن النشـاطات تقديـم املسـاعدة الفنيـة لدعـم
الحكومـة والسـلطات املحليـة يف تطويـر وتنفيـذ منـوذج أعمال

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /كلري توماس

مقهى بوكا للكتب/مكتبة إلعارة الكتب يف اسطنبول ،أسسها الجئ سوري مبنحة حصل عليها من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/منحة تنمية جمعيات املوائل.
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مسـتدام للمرشوعـات االجتامعيـة التـي تخـص نسـاء يعملـن توقعـات واقعيـة للتغيرات الترشيعيـة واالسـتثامرات وللعمـل
لحسـابهن الخـاص .وتتضمـن النشـاطات أيضـاً توفير الدعـم االسـتباقي قبـل حـدوث أي سـلوكات غير متوقعة (سـلبية).
املـايل إلنشـاء املشروع االجتامعـي والدعـم املتعلـق باألعمال
ودعـم توثيـق خبرات املرشوعـات االجتامعيـة بغيـة تشـجيع أمـا الـدرس الثـاين فهـو أ َّنـه ال بـد مـن االسـتثامر يف خدمـة
املبـادرات املامثلـة .وسـوف يضـع النمـوذج على رأس أولويتـه النـاس بطريقـة مسـتدامة وبطريقـة ترفـع مـن كفـاءة اإلنفاق
االسـتدامة الالزمـة لكي تصبـح النسـاء نشـطات اقتصاديـاً بعـد وفعاليـة اسـتخدام املـوارد .وينبغـي للفاعلين يف أبكـر وقـت
ممكـن السـعي نحـو ضمان تعزيـز املنظومـات الوطنيـة بـدالً
االسـتثامر األويل يف املشروع.
مـن إنشـاء بنـى هيكليـة منفصلـة تعتمـد على الدعـم املـايل
ومنـذ عـام  ،2017أسـس السـوريون قرابـة سـتة آالف مشروع والفنـي الخارجـي .وبذلك ميكـن للمزاولني اإلمنائيين أن يدعموا
رسـمي يف تركيـا ويرتفـع هـذا الرقـم إىل عرشيـن ألفـاً إذا مـا الحكومـات يف تعزيـز منظوماتهـا املؤسسـية لتوفير الخدمـات
احتسـبنا املرشوعات غير الرسـمية4.وضمن الربنامج وبدعم من الحرجة وضامن اسـتدامة االسـتثامرات وتحسين دعـم الالجئني
الشركاء اإلمنائيين ،تصمـم منح مصغـرة بالرشاكة مـع الحكومة يف عمليـة انتقالهـم نحـو االكتفـاء الـذايت وليصبحـوا مسـاهمني
مـن أجـل تشـجيع رائـدي األعمال السـوريني على تأسـيس يف االقتصـاد.
مرشوعاتهـم الجديـدة وتسـجيلها أو تسـجيل مرشوعاتهـم غير
أن هنـاك خطـة ملنـح هيمينا ڨ ديل كاربيو xdelcarpio@worldbank.org
الرسـمية الحاليـة لتصبـح رسـمية .كما َّ
مصغـرة أخـرى تصمـم السـتهداف املرشوعـات الرسـمية التـي قائدة الربامج ،اإلدماج االجتامعي
ميلكهـا السـوريون أو األتـراك واملوجـودة يف املناطـق التـي سريما دمري سيكري sdemirseker@worldbank.org
تقيـم فيهـا أعـداد كبيرة من السـوريني وذلـك من أجل توسـيع باحثة اقتصادية ،الحامية االجتامعية والوظائف
طاقتهـم اإلنتاجيـة لتوظيف عامل جدد .وسـوف متكـن املرحلة
التجريبيـة مـن املشروع قيـاس األثـر الواقـع على األعمال أحميت ليڨينت ينري alyener@worldbank.org
متخصص رئييس ،التغذية الصحية والسكان
الجديـدة وإنشـاء األعمال.

األدلة والرصد

خلال مرحلـة إعـداد مختلـف الربامـج ،اعتمـدت فـرق الخرباء
على األدلـة التـي أتاحتهـا لهم تركيـا والـدول األخـرى يف العامل.
لكـنَّ غيـاب التقييمات وتقييمات األثـر للربامـج املرتبطـة
بالعمـل التـي تسـتهدف الالجئين حـدت مـن قـدرة الفريـق
على التأسـيس على خبرة سـابقة سـواء أكان ذلـك يف تركيـا أم
يف سـياقات مشـابهة .ولحسـن الحـظ ،وافـق جميـع أصحـاب
املصلحـة املعنيـون على أهميـة التعلم من هـذه الخربة للميض
قدمـاً يف العمـل املسـتقبيل يف تركيـا ويف أنحاء أخـرى من العامل.
ومـن هنـا صممـت الفـرق إطـاراً عامـاً قويـاً للرصـد والتقييـم
وسـوف تجـري تقييامتهـا الدوريـة .وحتى هذا التاريـخ ظهر لنا
درسـان يسـتفاد منهما.
الـدرس األول أ َّنـه من املهـم جداً تحديد العوائق السـياقية التي
تواجـه التوظيـف وقابليـة التوظيف منذ البدايـة وقبل أي يشء
أخـر إذا مـا أريـد التعامل معهـا والتصدي لهـا يف مرحلة مبكرة.
وهنـاك ميـزة واضحـة تتمثـل يف الوقـوف على معرفـة مبكـرة
حـول املزايـا والتاميزات املقدمة للمؤسسـات للرتويج للتوظيف
الرسـمي وألصحـاب العمـل لعـرض الوظائف الرسـمية وللعامل
للبحـث عـن الوظائـف الرسـمية وذلـك مـن أجـل تحديـد

البنك الدويل www.worldbank.org
 .1تشري إليها تركيا رسمياً بعبارة ‘تحت الحامية املؤقتة’ لكنَّنا لغايات التسهيل نشري إليها
’بالالجئني‘ .وينظم هذه الحامية القانون رقم  6458حول األجانب والحامية الدولية
املتبنى يف عام  2013والالئحة التنظيمية رقم  29153حول الحامية املؤقتة للسوريني التي
دخلت حيز النفاذ يف عام  .2014واشتملت الحامية املؤقتة بأثر رجعي عىل كل سوري
دخل البالد بعد  27أبريل/نيسان .2011
www.turkstat.gov.tr .2
 .3التقرير السنوي ( )2017لهيئة التوظيف الرتكية http://bit.ly/ISKUR2017
Karasapan O (2017) ‘Syrian businesses in Turkey: .4
The pathway to refugee integration?’, Brookings Institution
http://bit.ly/Syrian-businesses-Turkey-2017
(منشآت األعامل السورية يف تركيا :الطريق نحو إدماج الالجئني؟)

خيارات الوصول إىل نرشة الهجرة القرسية

•ميكنك قراءة أي عدد من أعداد نرشتنا بصيغة  htmlأو  pdfعىل
موقعناwww.fmreview.org/ar :
•لطلب نسخة مطبوعة من عدد كامل أو مللخصها املصاحب لها،
زر الرابط التايلwww.fmreview.org/request/print :
• وميكنك أيضاً متابعتنا عىل تويرت أو فيسبوك أو االشرتاك يف قامئة
التنبيهات من خالل الرابط التايل:
www.fmreview.org/ar/request/alerts
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نحو تعزيز ظهور الالجئني املاهرين وتوظيفهم

يل نيكلز وساير نايس

ميكن من خالل تسليط الضوء عىل مهارات الالجئني ربطهم بفرص العمل العامة ،كام أن من شأن ذلك
تحويل الرتكيز العام من الحديث عن الالجئني عىل أنهم أعباء عىل الدول املستضيفة إىل الحديث عن
الالجئني عىل أنهم عامل يتمتعون مبهارات معرتف بها وينبغي للدول أن تتنافس عليهم.
حالياً يف لبنان واألردن ،بينام هناك ستون مرشحاً يف مختلف
مراحل عملية التوظيف مع عرشين من أصحاب العمل األسرتاليني
والكنديني .ويف أثناء ذلك ،هناك أصحاب عمل آخرون يف كلٍ من
أمريكا الجنوبية ،وأوروبا ،ومنقطة البحر الكاريبي ،وشامل أفريقيا
ممن بدأت يف االطالع عىل دليل املواهب ،أو أبدت التزامها عندما
تتوافر لديها الشواغر.

يواجه الالجئون عدداً كبرياً من العوائق التي متنعهم من الحصول
عىل فرص العمل ،فباإلضافة إىل االفتقار املتكرر للوصول إىل
حق العمل يف البلدان املضيفة ،وفقدان املسارات التي ميكن
انتهاجها يف سبيل الهجرة القانونية واالقتصادية اآلمنة ،هناك
أيضاً عوائق إضافية تتمثل يف تغييب مهارات الالجئني وصعوبة
تصديق مؤهالتهم العلمية .ومن هنا ،جاءت منظمة مواهب بال
حدود لتنفذ مرشوعاً ريادياً يف األردن ولبنان لتحدد كيفية افتتاح
مسارات الحركة العاملية التي تهدف لتوفري الحامية والتصدي وتعمل منظمة املواهب بال حدود من كثب مع كل من الالجئني
لتلك العوائق.
وأصحاب العمل لتستوضح من أصحاب العمل املهارات الخاصة
واملؤهالت التي يسعون إليها ،وتحدد املرشحني املؤهلني من دليل
ليك يتخذ صاحب العمل قراراً صحيحاً بشأن توظيف فرد ما ،املواهب من أجل تعبئة الشواغر التي يصعب تعبئتها ،وتسهيل
يحتاج إىل معرفة التفاصيل املرتبطة بتاريخ عمل املرشح للوظيفة عمليات التعيني عن بعد .وضمن تلك الجهود ،تساعد منظمة
واملهارات التي يتمتع بها .ومن هنا تتمثل أوىل خطوات فتح فرص مواهب بال حدود الالجئني عىل إظهار مهارتهم وخرباتهم وذلك
العمل الدويل أمام الالجئني يف وضع خارطة توضح ما ميكن لالجئني عىل سبيل املثال من خالل مساعدتهم يف إعداد سريتهم الذاتية
أن يقدموه من عمل عىل املستويني األفقي والعمودي .وأقامت أو تحديثها وتوفري اإلرشادات حول تسجيل املقدمات التعريفية
منظمة مواهب بال حدود منصة إلكرتونية ميكن الوصول إليها يف مقاطع الفيديو ألصحاب العمل ،وتوفري القدرة عىل الوصول
أسمتها دليل املواهب وهي األوىل من نوعها ومتكن الالجئني يف إىل مهارات املقابالت والتدريب عليها ،وتيسري الوصول إىل دروس
دول اللجوء من توثيق مؤهالتهم العلمية ومهاراتهم وخرباتهم اللغة األجنبية متهيداً لحصولهم عىل تقييم رسمي للمهارات
عمن يسد اللغوية .ومبقدور أصحاب العمل تنظيم اختباراتهم ،وعادة ما
ليقدموها ألصحاب العمل الدوليني الذين يبحثون َّ
ثغرات املهارات لديهم .ولتشجيع الالجئني عىل التسجيل يف الدليل تكون ضمن عملية اعرتاف غري رسمية للمؤهالت ليك يتأكدوا من
ملف تعريفي لهم ،أقامت منظمة مواهب بال حدود أن املرشحني يستوفون املعايري املوضوعة لديهم حتى لو كانت
وإنشاء ٍ
جلسات تعريف ٍة مع الالجئني يف كل من لبنان واألردن ورشحت هذه العمليات غري كافية من أجل تلبية متطلبات التأشريات
ٍ
لهم مسارات تنقل العمل نحو الحامية .ومنذ يوليو/متوز  2016لبعض املهن التي ينظمها قانون تلك البالد .وينظر الالجئون إىل
تسجل أكرث من عرشة آالف الجئ يف األردن ولبنان وأنشأوا ملفاتهم الفرص التي تقدمها منظمة مواهب بال حدود عىل أنها ذات
التعريفية يف دليل املواهب .وميثل املتسجلون منهم قرابة  180منفعة طويلة األمد لهم .فقد قال أحد املرشحني يف لبنان “سوف
مهن ًة ،وكان أكرث من ثلثهم ميتلك مؤه ًال ما بعد الثانوية العامة ،تحصل عىل كثري من املنافع حتى لو مل تحصل عىل الوظيفة .وهذه
يف حني كان هناك أكرث من الثلث ممن يتحدثون لغة أخرى غري الثقة ستزداد ،وستزداد مهارتك وتتحسن ،وسوف تكون جاهزاً
1
العربية.
ملواجهة أي تح ٍد يف عامل األعامل”.
وهناك عنرص آخر يف هذه املعادلة وهو إيجاد أصحاب العمل
الراغبني باستقطاب الالجئني املهرة وتعيينهم لسد ثغرات املهارات
التي لديهم .وهكذا تحدد منظمة مواهب بال حدود أصحاب
العمل املحتملني ،وتظهر الحالة االقتصادية واإلنسانية لديهم من
أجل تعdين هؤالء الالجئني .وإىل هذا التاريخ ،قدمت خمس
رشكات فرص العمل يف أسرتاليا وكندا إضافة إىل ثالث عرشة مرشحاً
ٍ

تقرتح املسودة الثانية من العقد العاملي حول الالجئني مجموعة
من البيانات السكانية واالقتصادية واالجتامعية مبا فيها ما يتعلق
بأسواق العمل واالستثامر ،واملهارات التي سوف تنضم إىل غريها
من املنافع يف املساعدة يف ترسيخ النمو االقتصادي الدامج لكل من
املجتمعات املضيفة والالجئني .وليس دليل املواهب إال واحداً من
أمثلة التقاط البيانات ،وإظهار مدى ،وعمق مهارات الالجئني تلك
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املهارات التي ميكن أن تلبي حاجات أصحاب العمل وتساهم يف
النمو االقتصادي يف أي مكان يف العامل.

إرشاك الدول

تتوىل الحكومات دوراً حساساً يف إنشاء الفرص اقتصادية لالجئني
املاهرين ويف االعرتاف مبؤهالتهم ،لكنَّ مسارات الهجرة االقتصادية
صمم آخذة باالعتبار ظروف الالجئني .فقد
حتى هذا التاريخ مل ُت َّ
ال يحظى الفارون من مناطق النزاع بفرصة الحصول عىل أدلة
تثبت مؤهالتهم العلمية ،أو حتى وثائقهم التعريفية القانونية،
بل قد ال يكونون قادرين أص ًال عىل توفري إثباتات حول تاريخ
عملهم ،وخربتهم التقليدية ،واملرجعيات التعريفية لهم ،وال أدلة
عىل رواتبهم السنوية السابقة .وأدركت الحكومة الكندية ذلك
فمولت مرشوعاً ريادياً يف كندا من أجل تحديد العوائق املاثلة
أمام وصول الالجئني تجاه خطط الهجرة املبينة عىل املهارات .ويف
كندا وأسرتاليا ،ما زال العمل قامئاً حول زيادة أعداد أصحاب العمل
الراغبني يف توظيف مهارة الالجئني ،ويف أثناء ذلك تسعى منظمة
مواهب بال حدود إىل تقديم االستشارات واستهداف الحكومتني
ملنارصة طرق إدخال اعتبارات الظروف الخاصة لالجئني املاهرين
يف منظومات التأشريات .وما زالت املنظمة تخوض نقاشات
مشابهة مع ثالث دول أخرى.

وتساعد منظمة مواهب
بال حدود يف تطوير إطا ٍر
عــام فعال بحيث ميكن
لآلخرين تكراره من أجل
الالجئني ،ومن أجل إعادة
بناء حياتهم ،واعتامدهم (ساندرا ساريك ،نائبة رئيس مجلس إبداع املواهب
واملعلومات وتكنولوجيا االتصاالت ،كندا).
الــــذايت عــى أنفسهم،
وتقديم الحامية والكرامة
لهم ،ومتكينهم من املساهمة يف االقتصاد العاملي.

“استقطاب املواهب العاملية ،والحفاظ
عليها من األمور الحساسة ملستقبل كندا
الرقمي .وينبغي أن يكون الالجئون جزءاً
ال يتجزأ من إمدادات املواهب”

يل نيكلز lnichles@talentbeyondboundaries.org

مديرة املنارصة الدولية

ساير نايس snyce@talentbeyondboundaries.org

املديرة التنفيذية
منظمة مواهب بال حدود

www.talentbeyondboundaries.org
 .1انظر
Talent Beyond Boundaries (Sept 2017) Mapping Refugee Skills and
Employability: Data and Analysis from the Talent Catalog
(رسم خارطة مبهارات الالجئني وقابلية التوظيف :البيانات والتحليل من دليل املواهب)
http://bit.ly/TBB-Sept2017

آثار مساعدة الالجئني السوريني يف االقتصاد الكيل

توبياس شيلينغز

تبني يف دراس ٍة جديدة حول آثار املساعدات اإلنسانية استجاب ًة لألزمة السورية وجود آثا ِر إيجابية هائلة
يف النمو االقتصادي اإلقليمي وإيجاد الوظائف.
مع وجود حوايل  5.6ميلون الجئ سوري مسجل يف الدول الخاص (لتعزيز النمو االقتصادي من خالل جذب استثامرات
املضيفة املجاورة وأكرث من ستة ماليني نازح داخيل ضمن جديدة).
سوريا ،أصبح إنشاء فرص العمل االقتصادية مكوناً محورياً يف
مقاربة مقاومة الظروف استجابة لألزمة .واعرتافاً باألثر املدمر وجاءت االستجابة األساسية للمجتمع الدويل ضمن الخطة
للنزاع يف سبل كسب الرزق واملصادر االقتصادية ،ألزم املجتمع اإلقليمية لالستجابة لالجئني والقدرة عىل مواجهة األزمة 1التي
الدويل نفسه بإنشاء  1.1مليون وظيفة لالجئني واملجتمعات بنيت عىل الخطط التي طورت تحت قيادة السلطات الوطنية
املضيفة مع نهاية عام ُ .2018وأع ِلنَ عن هذا الهدف الطموح املعنية ،وهي عىل وجه الخصوص مرص وإيران واألردن ولبنان
يف مؤمتر لندن لدعم سوريا واملنطقة يف فرباير/شباط  ،2016وتركيا .وتجمع هذه الخطة اإلقليمية العنرصين اإلنساين
ثم استكمل بالتزامات من الحكومات الوطنية املتأثرة املجاورة واإلمنايئ ضمن مثانية قطاعات مختلفة مبا فيها سبل كسب
لسوريا (لفتح أســواق عاملتها وتحسني بيئتها الترشيعية) الــرزق ،وتحصل عىل دعم مايل بتمويل سنوي إجاميل يبلغ
واملجتمع الدويل (تعزيز عملية إنشاء الوظائف من خالل  5.6مليار دوالر أمرييك لعام  .2018ويف دراسة حديثة حول
الوصول إىل التمويل االمتيازي وسوق العمل الخارجي) والقطاع اآلثار االقتصادية الكلية للخطط اإلقليمية (أجريت بالتعاون
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /آي إيرب-جونز

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /سكوت نيلسون

الجئون سوريون يبيعون الصابون واملنظفات يف متجرهم يف االسكندرية ،مرص .وقد دعمت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مثل هذه املرشوعات ا ُملنشِ ئَة للوظائف يف مرص.

مع مرفق االستجابة دون اإلقليمي لألزمة السورية التابع
لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ) 2تبني تأثري هذه الخطة امللحوظ
يف النمو االقتصادي وإرساء الوظائف يف املنطقة ،وهو إسهام
أغفل يف السابق يف الحوار العام لكنه يقدم خطاباً قوياً لصانعي
السياسات يف تعزيز التامسك االجتامعي بني أفراد املجتمع
املضيف.

تحقق املرشوعات التجارية املحلية منافع من برامج املساعدات
اإلنسانية ،بتعاقدها كجهات موردة للمنظامت غري الحكومية
والهيئات اإلنسانية .وإضاف ًة إىل ذلك ،كان لوصول رأس املال
أثر يف ترسيع منو األعامل
الخاص لالجئني السوريني وخرباتهم ٌ
يف بلدان مثل مرص واألردن وتركيا3.وقد أصبحت املرشوعات
ام إلنشاء وظائف الالجئني بل متثل أمنوذجاً
السورية محركاً مه ً
ملقاربة ‘تكبري الكعكة’ يف املجتمعات املضيفة.

السوريني واملساعدات اإلنسانية مكانة كبرية يف الحوار .فال
شك َّأن لألزمة السورية أثراً سلبياً عاماً يف كث ٍري من اقتصادات
الدول املجاورة إذ أثرت يف تدفقات التجارة والناتج املحيل
اإلجاميل والنمو بل رمبا متثل تهديداً لالستقرار اإلقليمي .لكنَّ
 %98من الالجئني يعيشون خارج املخيامت وأصبحوا بذلك
زبائن مهمني يشرتون السلع والخدمات املحلية التي يدفعون
أجورها من مدخراتهم ،ودخلهم من العمل والحواالت التي
تصلهم من الخارج إضافة إىل املساعدات اإلنسانية .وكذلك

دع ً
ام لهذه البيانات النوعية ،تستخدم الدراسة الجديدة إطاراً
ً
عاماً اقتصاديا لتقدير الحافز املايل وأثار التوظيف للخطة
اإلقليمية .وكانت الخطوة األوىل أن قيمنا األثر املحتمل عىل
أساس الناتج املحيل اإلجاميل بنا ًء عىل ‘ا ُملضا ِع َفات املالية’
فاالستثامرات العامة تولد أثاراً اقتصادي ًة أعىل من قيمتها األولية
َّ
ألن االقتصاد يستفيد من اآلثار التبعية .ومثال ذلك َّأن بناء
ً
مخيم لالجئني ينشئ مصدرا للدخل ليس لقطاع رشكة اإلنشاء
التي تنشئ املخيم فحسب بل للموردين الذين يقدمون املواد

ٌ
أدلة نوعية
يف كثري من املجتمعات املضيفة ،كان لألثر االقتصادي للالجئني األدلة الكمية
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اإلنشائية والعاملة .ثم يرصف هذا الدخل عىل البضائع
والخدمات التي تنشئ بدورها أثــاراً اقتصادية إضافية.
وتعكس املضاعفات املالية كل هذه األثار التبعية .ويف دراسة
أجريت عام  2015حول لبنان ،تبني لربنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني َّ
أن
كل دوالر رصف من منحة املساعدة التي قدمت لالجئني
بقيمة  800مليون دوالر أمرييك ولدت باملقابل  0.6دوالراً
أمريكياً من العوائد مبعنى أن قيمة معامل املضاعفة كان
4
.1.6
ثم تأيت الخطوة الثانية للتحليل وهي تحديد العامل الكمي
إلنشاء الوظائف املحتملة .فباستخدام البيانات التاريخية
(مبــا فيها البيانات التي تعكس املستجدات الوطنية
الحديثة) للتحديد الكمي للعالقة ما بني التغريات يف البطالة
واملخرجات عىل املستوى االقتصادي الكيل لكل بلد عىل
حدة ،من املمكن ترجمة األثر الوطني للناتج املحيل املايل إىل
5
إنشاء وظائف متوقعة.
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ويعتمـد األثـر النسـبي يف كل بلد عىل حجـم اقتصاده وعىل
كميـة التمويـل الـذي يتلقـاه مـع العلـم أن لبنـان واألردن
هما أكثر هـذه الـدول اسـتقباالً .وبالنظـر إىل األسـواق
ً
زخما
الصغيرة نسـبياً يف تلـك الـدول ،نتوقـع أ َّنهـا سـتواجه
أكثر قـو ًة يف النمـو االقتصـادي نتيجـة التدفـق الكبير مـن
املسـاعدات اإلنسـانية .ومـع ذلـك ،حتـى يف االقتصـادات
الكبيرة مثـل تركيـا ومصر ،فيتوقـع أن تسـاهم مبـا يتراوح
بين  12ألـف إىل  23ألـف وظيفـة وفقـاً للرقـم املسـتهدف
يف مؤمتـر لنـدن .وبالرتكيـز على األثـار االقتصاديـة اإليجابية
ملسـاعدات الالجئين ،ينـارص هـذا البحـث ويؤيـد الخطـة
اإلقليميـة املمولـة بالكامل .ومـع َّ
أن هدف إنشـاء الوظائف
يبـدو بأنـه غير محتمـل تحقيقـه مبوجـب الخطـة وحدهـا
متثـل الخطـة اإلقليميـة مسـاهمة كبيرة يف توسـيع الفـرص
االقتصاديـة لالجئين ،وتقديـم الدعـم للنمـو بعيـد األمـد،
وذلـك عـن طريقـة تعزيـز اللدونـة ومواجهـة الظـروف يف
املجتمعـات املضيفـة.

توبياس شيلينغز tobiasschillings@gmail.com
ومن املهم أن نالحظ َّ
أن الدراسة تتوقع وجود احتاملية عامة مرشح للحصول عىل درجة ماجستري الفلسفة يف االقتصاد ،جامعة
إلنشاء الوظائف يف كل بلد عىل حدة .وال متيز بني الالجئني أكسفورد ،ومستشار اقتصادي يف مرفق االستجابة دون اإلقليمية
واملواطنني يف الدولة املضيفة كام أنها ال تدعي إنشاء أنواع لألزمة السورية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
مختلفة من الوظائف .وسوف يعتمد أثر االقتصاد الجزيئ www.economics.ox.ac.uk/graduate-students/
عىل تنفيذ برنامج الخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئني والقدرة tobias-schillings
عىل مواجهة األزمات والجهات التي يستهدفها الربنامج كام
 .1الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عـىل مواجهة األزمات  ٢٠١٩-٢٠١٨استجابة
يعتمد عىل السياسات االقتصادية الوطنية .وفيام يتعلق لألزمة السورية :االستعراض االسرتاتيجي اإلقليمي
بالالجئني عىل وجه الخصوص ،البد من عدم إغفال العوائق http://bit.ly/3RPStrategicOverview2018-19-ar
ألن الالجئني يواجهون قيودا ً أكرث شد ًة عىل Schillings T (2018) ‘Jobs Make the Difference – Estimating job creation .2
يف سوق العمل َّ
potential of the 3RP Regional Refugee & Resilience Plan’, Issam Fares
املستويات االقتصادية والقانونية واالجتامعية إزاء العمل أكرث Institute for Public Policy and International Affairs Working Paper No. 44,
مام يواجهه مواطنو الدول املضيفة .وما دامت هذه العوائق American University of Beirut
موجودة لن يتمكن الالجئون من تحقيق االستفادة الكاملة (‘الوظائف تُح ِدث الفرق-تقدير إمكانيات إنشاء الوظائف ضمن الخطة اإلقليمية
لالستجابة لالجئني والقدرة عىل مواجهة األزمات’)
من التوسع املتوقع للفرص االقتصادية .ومن هنا يتبني أن http://bit.ly/Schillings-3RP-2018
األمر مرهون باملجتمع الدويل والحكومات املضيفة لتوجيه  .3انظر مث ًال
Ucak S, Holt J and Raman K (2017) ‘Another Side to the Story: A Market
برامجهم وسياساتهم بالطريقة التي تروج للنمو الدامج.
Assessment of Syrian Businesses in Turkey’, Building Markets

وتشري النتائج التي توصلت إليها الدراسة إىل األثر الكبري
املحتمل لربامج الخطة اإلقليمية حول الدول املضيفة .فمع
تجاوز املرصوفات املنفقة يف عام  2018/2017عن تسعة
مليارات دوالر أمرييك ،تنشئ خطة االستجابة حافزاً مالياً
كبرياً .و ُتعزَى األثار عىل املدى القريب إىل األثر املتوقع يف
الناتج املحيل اإلجاميل مبا يرتاوح بني  17إىل  25مليار دوالر
أمرييك ،يف حني يضيف أثر إنشاء الوظائف املرتبطة بذلك
6
النمو ما بني  75ألف و 110آالف وظيفة.

(’جانب آخر للقصة :تقييم سوقي للمرشوعات السورية يف تركيا‘ يف بناء األسواق)
http://anothersidetothestory.org/
UNDP/UNHCR (2015) Impact of humanitarian aid on the Lebanese .4
(أثر املساعدات اإلنسانية يف االقتصاد اللبناين) economy
http://bit.ly/UNDP-UNHCR-Aid-Impact-Lebanon-2015
 .5الرشح الكامل لإلطار العام والنتائج متاح عىل اإلنرتنت عىل الرابط التايل
http://bit.ly/Schillings-3RP-2018
 .6يفرتض هذا التوقع َّأن الخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئني والقدرة عىل مواجهة األزمات
ممولة بالكامل .ونظراً لوجود فجوة كبرية يف السنوات األخرية خاصة يف قطاع سبل كسب
الرزق ،سيتطلب إنجاز هذه النتائج توفري دعم مايل إضايف من املانحني.
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االقتصادات السورية :أهي طفرة اقتصادية مؤقتة؟

أحمد العجالن

استفاد بعض النازحني ومجتمعاتهم املضيفة اقتصادياً من تبعات ال ِّنزاع يف محافظة الرقة يف سوريا يف
الوقت الذي يحتاج فيه نازحون آخرون إىل الدعم عل ًام أن نوع الدعم وطبيعته يختلفان باختالف
الظروف.

عندمــا اندلعــت الحــرب األهليــة يف عــام  ،2011مل تكــن أريــاف الرقــة عــى وجــه الخصــوص ،مــن زوال تلــك العوائــق
الرقــة يف شــال رشق ســوريا ضمــن املناطــق التــي شــاركت فبنــوا بيوتهــم ومتاجرهــم.
مبــارشة بالنِّــزاع ،ولذلــك الذ إىل حامهــا كثــر مــن الســوريني
مــن املحافظــات األخــرى مثــل ديــر الــزور ،وحمــص ،وحــاة .وكــا َّأن هنــاك رابحــن فهنــاك خــارسون يف الجانــب اآلخــر،
واســتقر هــؤالء النّازحــون يف محافظــة الرقــة التــي كانــت تــؤوي إذ فقــد كثــر مــن األشــخاص مصــدر دخلهــم بســبب الحــرب،
قبــل الحــرب حــوايل  220ألف ـاً ولكــنَّ هــذا العــدد ازداد مرتــن ومنهــم األشــخاص الذيــن اشــتغلوا بالتجــارة بــن املناطــق
تقريب ـاً يف عــام  2012مــع تدفــق النَّازحــن داخلي ـاً .وأدى ذلــك الريفيــة واملدينــة ،واألشــخاص الذيــن كانــوا يعتمــدون عــى
إىل فــرض ضغــوط هائلــة عــى البنيــة التحتيــة َّ
الهشــة يف الرقــة تأجــر األرايض والعقــارات يف الوقــت الــذي اضطــر فيــه أالف
ولك َّنــه أيضـاً ســاهم يف إيجــاد فــرص العمــل لكثــر مــن النــاس .األشــخاص إىل الف ـرار مــن الرقــة تاركــن خلفهــم كل مــا لديهــم
وعندمــا اســتولت مــا يســمى بجامعــة الدولــة اإلســامية-داعش تقريبـاً باســتثناء بعــض األشــياء القليلــة جــداً عــدا عــن مالبســهم
عــى محافظــة الرقــة يف عــام  ،2014شــهدت املحافظــة طفــرة التــي ارتدوهــا .ومل يتلــقَ أمثــال هــؤالء ســوى نــذر يســر مــن
هائلــة يف النشــاط التجــاري ملــدة قصــرة ويرجــع ذلك إىل ســببني املســاعدة .فلــم َت َت َلــقَّ أرس النَّازحــن يف الجرينــة ويف مــدن أخــرى
اثنــن أوالهــا َّأن الرقــة أصبحــت عاصمــة منطقــة كبــرة جــداً يف محافظــة الرقــة إال قليــ ًا مــن الدعــم املــايل مرتــن فقــط
مــن ســوريا والعـراق خضعــت تحــت ســيطرة داعــش ،وثانيهــا يف الســنة .ونتيجــة لذلــك ،اضطــر األطفــال يف هــذه األرس إىل
َّ
ألن داعــش مل تفــرض أســعاراً محــددة للبضائــع ومل تفــرض دفــع بيــع الخــروات والخبــز يف الشــوارع .أمــا النِّســاء الــايئ فقــدن
ً
أزواجهــن فهــنَّ أكــر الفئــات تأثـرا ألنهــنَّ فقــدن معيــل األرسة،
أي رضائــب (باســتثناء الــزكاة).
فاضطــرت كثــر مــن األرامــل إىل الــزواج مــرة ثانيــة.
لكــنَّ هــذا االنتعــاش االقتصــادي مل يــدم طويــ ًا َّ
ألن الغــارات
الجويــة املتزايــدة أجــرت كث ـراً مــن املدنيــن عــى الف ـرار مــن ومنــذ انســحاب داعــش مــن الرقــة يف أواخــر عــام  ،2017انتهــى
الرقــة إذ فــ َّر بعضهــم إىل لبنــان أو تركيــا يف حــن فــ َّر كثــ ٌر االنتعــاش االقتصــادي املؤقــت الــذي شــهدته بعــض املــدن
غريهــم إىل املــدن والقــرى املجــاورة لالســتقرار مــع أقربائهــم .وتغــرت األحــوال وتبدلــت للجميــع .ولعــل أكــر خطــأ ارتكبــه
وبــدأت بعــض املــدن مثــل املنصــورة ،والرشــيد ،والقحطانيــة ،املجتمــع الــدويل إزاء الوضــع اإلنســاين يف الرقــة يتمثــل يف َّأن
والجرينــة تتــوىل األدوار االقتصاديــة ذاتهــا التــي ســبق أن املســاعدة املقدمــة اقتــرت عــى الغــذاء واملبالــغ البســيطة
تولتهــا مدينــة الرقــة .فـزاد عــدد ســكان هــذه املــدن ،وانتــرت مــن املــال .وهــذا النــوع مــن املســاعدات ُيســتَه َلك برسعــة.
األســواق الشــعبية (البــازارات) وحققــت املتاجــر الصغــرة وكان األَ ْو َل أن يركــز الدعــم عــى إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة
زيــادة يف املبيعــات و ُب ِن َيــت متاجــر جديــدة .و ُف ِت َحـ ْ
ـت أبــواب كالطــرق ،وأنظمــة الــري ،واملستشــفيات ،واملــدارس (ثــم
جديــدة للدخــل لبعــض األرس مــن خــال تأجــر الغــرف إليــواء إزالــة األلغــام التــي زرعتهــا داعــش يف مدينــة الرقــة) فعندهــا
النازحــن.
ســيتمكن األشــخاص مــن إنتــاج مــا يحتاجــون إليــه وسريســخون
ســبل كســب أرزاقهــم بــدالً مــن االعتــاد كليـاً عــى املســاعدات
فــإىل جانــب الفــرص االقتصاديــة الجديــدة التــي تأ َّتــت مــن الخارجيــة.
خــال وجــود النازحــن ،اســتفاد النــاس أيضــاً مــن غيــاب
الســلطة يف املنطقــة .فطــوال عقــود عــدة ،كان بنــاء متجــ ٍر أحمد العجالن ahmad.ajlan@uni-bielefeld.de
صغــر يســتلزم الحصــول عــى ترصيــح مــن الحكومــة املركزيــة من محافظة الرقة سابقاً ،وهو حالياً باحث يف معهد البحوث
يف دمشــق ومل يكــن الحصــول عــى هــذا الترصيــح أو الرتخيــص متعدد التخصصات حول النزاع والعنف ،جامعة بيلفيلد
باألمــر الهــن وال الرخيــص .وقــد اســتفاد النــاس ،ومنهــم أهــايل www.uni-bielefeld.de/ikg
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الجئ سوري يصنع فطرية البيتزا يف مخبزه يف مخيم الزعرتي لالجئني يف األردن .وكان باألصل
من سكان درعا يف جنوب سوريا ،وقد افتتح متجره ‘فطائر السالم’ يف عام  2013ليعيل نفسه
وأرسته التي تعيش معه يف املخيم .ومؤخراً ،بدأ يف تقديم خدمة توصيل البيتزا يف املخيم وهي
األوىل من نوعها مستخدماً الدراجة الهوائية ليك يصل إىل عامل املساعدات والالجئني غري
القادرين عىل القدوم إىل متجره.
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