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العائدون  وهناك  االجتامعية.  بالحامية  الخاص  برنامجها  لتوسيع 
برامج  شملتهم  ممن  وباكستان  أفغانستان  يف  داخلياً  والنَّازحون 

مقاربة التخريج التي تديرها مؤسسات التمويل األصغر. 

االشتامل املايل
اإلبداع  تتطلب  أخرى  ناحية  املالية  الخدمات  إىل  الوصول  ميثل 
يف  اإلنسانية  الهيئات  ملبادرات  التقليدية  املقاربات  أنَّ  خاصة 
صناديق  إدارة  من  فبدالً  استدامتها.  عدم  ثبت  األصغر  التمويل 
املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  تبدأ  املتجددة مبارشة،  التمويل 
لضامن  تسهيلية  مقاربة  انتهاج  يف  ورشكاؤها  الالجئني  لشؤون 
الهيئة  مع  املفوضية  وتعمل  املالية.  للخدمات  الالجئني  وصول 
السويدية للتنمية عىل تأسيس مرفق لضامن القروض التي متنحها 
املجتمع املضيف. وسوف  املالية لالجئني وأبناء  الخدمية  الجهات 
أربعة من مقدمي  إىل  ثالثة  تلك يف متويل  الضامن  تساعد خطة 
والقادرين  االجتامعية  التوجهات  أصحاب  من  املالية  الخدمات 
عىل تحقيق النمو املايل. وتهدف إىل تشجيع اإلقراض وجمع األدلة 
التي تثبت قابلية منو التمويل األصغر لهذه الرشيحة من السكان. 
كذلك، أبدى صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية التزامه يف 
دعم وصول الالجئني للخدمات املالية يف عدة دول أفريقية وذلك 
بتوفري الدعم املايل والفني للجهات التي تقدم الخدمات لالجئني. 

ما التايل؟
ال بد من إخضاع مناذج أخرى لالختبار وال بد من االستثامر يف 
مزيد من التمويل اإلمنايئ ألنَّ بعض النامذج سوف تنجح أكرث 

من  معينة  فئة  مع  تنجح  التي  التدخالت  وبعض  غريها  من 
حدوث  توقع  ويجب  أخرى.  فئات  مع  تنجح  ال  قد  السكان 
حاالت من اإلخفاق ألنَّ املجتمع الدويل ما زال يتعلم كيفية 
تلبية حاجات هذه الفئة السكانية املستضعفة يف أثناء تحقيق 
من  بد  ال  ولذلك،  املضيفة.  للمجتمعات  اإليجابية  النتائج 
التي  الدروس  لتحديد  التقييم  يف  واالستثامر  املستمر  الرصد 
ميكن  التي  الجيدة  املامرسات  ولتمكني  منها  االستفادة  ميكن 

تكرارها.
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http://bit.ly/ILO-guiding-principles-refugees 1. باللغة اإلنجليزية
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3.  منظمة العمل الدولية/ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )2017(، 
دليل تدخالت كسب الرزق القامئة عىل السوق لالجئني   

 http://bit.ly/ILO-HCR-2017-ar
 http://made51.org  .4

آثار مساعدة الالجئني السوريني يف االقتصاد الكيل
توبياس شيلينغز

تبني يف دراسٍة جديدة حول آثار املساعدات اإلنسانية استجابًة لألزمة السورية وجود آثاِر إيجابية هائلة 
يف النمو االقتصادي اإلقليمي وإيجاد الوظائف.

الدول  يف  مسجل  سوري  الجئ  ميلون   5.6 حوايل  وجود  مع 
املضيفة املجاورة وأكرث من ستة ماليني نازح داخيل ضمن سوريا، 
العمل االقتصادية مكوناً محورياً يف مقاربة  أصبح إنشاء فرص 
للنزاع  املدمر  باألثر  واعرتافاً  لألزمة.  استجابة  الظروف  مقاومة 
يف سبل كسب الرزق واملصادر االقتصادية، ألزم املجتمع الدويل 
املضيفة  بإنشاء 1.1 مليون وظيفة لالجئني واملجتمعات  نفسه 
مع نهاية عام 2018. وأُعِلَن عن هذا الهدف الطموح يف مؤمتر 
لندن لدعم سوريا واملنطقة يف فرباير/شباط 2016، ثم استكمل 
لسوريا  املجاورة  املتأثرة  الوطنية  الحكومات  من  بالتزامات 
واملجتمع  الترشيعية(  بيئتها  وتحسني  عاملتها  أسواق  )لفتح 

إىل  الوصول  خالل  من  الوظائف  إنشاء  عملية  )تعزيز  الدويل 
الخاص  والقطاع  الخارجي(  العمل  وسوق  االمتيازي  التمويل 
)لتعزيز النمو االقتصادي من خالل جذب استثامرات جديدة(. 

الخطة  ضمن  الدويل  للمجتمع  األساسية  االستجابة  وجاءت 
اإلقليمية لالستجابة لالجئني والقدرة عىل مواجهة األزمة1 التي 
بنيت عىل الخطط التي طورت تحت قيادة السلطات الوطنية 
املعنية، وهي عىل وجه الخصوص مرص وإيران واألردن ولبنان 
اإلنساين  العنرصين  اإلقليمية  الخطة  هذه  وتجمع  وتركيا. 
كسب  سبل  فيها  مبا  مختلفة  قطاعات  مثانية  ضمن  واإلمنايئ 
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يبلغ  إجاميل  سنوي  بتمويل  مايل  دعم  عىل  وتحصل  الــرزق، 
حول  حديثة  دراسة  ويف   .2018 لعام  أمريي  دوالر  مليار   5.6
بالتعاون  )أجريت  اإلقليمية  للخطط  الكلية  االقتصادية  اآلثار 
التابع  السورية  لألزمة  اإلقليمي  دون  االستجابة  مرفق  مع 
لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(2 تبني تأثري هذه الخطة امللحوظ 
إسهام  وهو  املنطقة،  يف  الوظائف  وإرساء  االقتصادي  النمو  يف 
أغفل يف السابق يف الحوار العام لكنه يقدم خطاباً قوياً لصانعي 
املجتمع  أفراد  بني  االجتامعي  التامسك  تعزيز  يف  السياسات 

املضيف. 

أدلٌة نوعية
يف كثري من املجتمعات املضيفة، كان لألثر االقتصادي للالجئني 
فال  الحوار.  يف  كبرية  مكانة  اإلنسانية  واملساعدات  السوريني 
اقتصادات  عاماً يف كثرٍي من  سلبياً  أثراً  السورية  أنَّ لألزمة  شك 
املحيل  والناتج  التجارة  تدفقات  يف  أثرت  إذ  املجاورة  الدول 
لكنَّ  اإلقليمي.  لالستقرار  تهديداً  رمبا متثل  بل  والنمو  اإلجاميل 
بذلك  وأصبحوا  املخيامت  خارج  يعيشون  الالجئني  من   %98
يدفعون  التي  املحلية  السلع والخدمات  زبائن مهمني يشرتون 

التي  والحواالت  العمل  من  ودخلهم  مدخراتهم،  من  أجورها 
وكذلك  اإلنسانية.  املساعدات  إىل  إضافة  الخارج  من  تصلهم 
تحقق املرشوعات التجارية املحلية منافع من برامج املساعدات 
الحكومية  غري  للمنظامت  موردة  كجهات  بتعاقدها  اإلنسانية، 
املال  رأس  لوصول  كان  ذلك،  إىل  وإضافًة  اإلنسانية.  والهيئات 
األعامل  أثٌر يف ترسيع منو  السوريني وخرباتهم  لالجئني  الخاص 
املرشوعات  أصبحت  وتركيا.3وقد  واألردن  مرص  مثل  بلدان  يف 
السورية محركاً مهاًم إلنشاء وظائف الالجئني بل متثل أمنوذجاً 

ملقاربة ‘تكبري الكعكة’ يف املجتمعات املضيفة. 

األدلة الكمية
الجديدة إطاراً  الدراسة  النوعية، تستخدم  البيانات  دعاًم لهذه 
للخطة  التوظيف  وأثار  املايل  الحافز  لتقدير  اقتصادياً  عاماً 
عىل  املحتمل  األثر  قيمنا  أن  األوىل  الخطوة  وكانت  اإلقليمية. 
املالية’  ‘امُلضاِعَفات  عىل  بناًء  اإلجاميل  املحيل  الناتج  أساس 
قيمتها  من  أعىل  اقتصاديًة  أثــاراً  تولد  العامة  فاالستثامرات 
ذلك  ومثال  التبعية.  اآلثار  من  يستفيد  االقتصاد  ألنَّ  األولية 
أنَّ بناء مخيم لالجئني ينشئ مصدراً للدخل ليس لقطاع رشكة 
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الجئون سوريون يبيعون الصابون واملنظفات يف متجرهم يف االسكندرية، مرص. وقد دعمت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مثل هذه املرشوعات امُلنِشَئة للوظائف يف مرص. 
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اإلنشاء التي تنشئ املخيم فحسب بل للموردين الذين يقدمون 
البضائع  الدخل عىل  والعاملة. ثم يرصف هذا  اإلنشائية  املواد 
والخدمات التي تنشئ بدورها أثاراً اقتصادية إضافية. وتعكس 
املضاعفات املالية كل هذه األثار التبعية. ويف دراسة أجريت عام 
2015 حول لبنان، تبني لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واملفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أنَّ كل دوالر رصف من 
التي قدمت لالجئني بقيمة 800 مليون دوالر  منحة املساعدة 
أمريي ولدت باملقابل 0.6 دوالراً أمريكياً من العوائد مبعنى أن 

قيمة معامل املضاعفة كان 4.1.6 

الكمي  العامل  تحديد  وهي  للتحليل  الثانية  الخطوة  تأيت  ثم 
التاريخية  البيانات  فباستخدام  املحتملة.  الوظائف  إلنشاء 
الحديثة(  الوطنية  املستجدات  تعكس  التي  البيانات  فيها  )مبا 
للتحديد الكمي للعالقة ما بني التغريات يف البطالة واملخرجات 
عىل املستوى االقتصادي الكيل لكل بلد عىل حدة، من املمكن 
وظائف  إنشاء  إىل  املايل  املحيل  للناتج  الوطني  األثر  ترجمة 

متوقعة.5 

 ومن املهم أن نالحظ أنَّ الدراسة تتوقع وجود احتاملية عامة 
الالجئني  بني  متيز  وال  حدة.  عىل  بلد  كل  يف  الوظائف  إلنشاء 
أنواع  إنشاء  تدعي  ال  أنها  كام  املضيفة  الدولة  يف  واملواطنني 
مختلفة من الوظائف. وسوف يعتمد أثر االقتصاد الجزيئ عىل 
تنفيذ برنامج الخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئني والقدرة عىل 
الربنامج كام يعتمد  التي يستهدفها  مواجهة األزمات والجهات 
عىل السياسات االقتصادية الوطنية. وفيام يتعلق بالالجئني عىل 
وجه الخصوص، البد من عدم إغفال العوائق يف سوق العمل ألنَّ 
االقتصادية  املستويات  أكرث شدًة عىل  قيوداً  يواجهون  الالجئني 
مواطنو  يواجهه  مام  أكرث  العمل  إزاء  واالجتامعية  والقانونية 
يتمكن  لن  موجودة  العوائق  هذه  دامت  وما  املضيفة.  الدول 
املتوقع  التوسع  من  الكاملة  االستفادة  تحقيق  من  الالجئون 
باملجتمع  مرهون  األمر  أن  يتبني  هنا  ومن  االقتصادية.  للفرص 
وسياساتهم  برامجهم  لتوجيه  املضيفة  والحكومات  الــدويل 

بالطريقة التي تروج للنمو الدامج.

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

ألف و110 آالف وظيفة.6 

ويعتمـد األثـر النسـبي يف كل بلـد عـىل حجـم اقتصـاده وعـىل 
كميـة التمويـل الـذي يتلقـاه مـع العلـم أن لبنـان واألردن هام 
أكـرث هذه الدول اسـتقباالً. وبالنظر إىل األسـواق الصغرية نسـبياً 
يف تلـك الـدول، نتوقـع أنَّهـا سـتواجه زخـاًم أكـرث قـوًة يف النمـو 
االقتصـادي نتيجـة التدفـق الكبـري مـن املسـاعدات اإلنسـانية. 
ومـع ذلـك، حتـى يف االقتصـادات الكبـرية مثـل تركيـا ومـرص، 
فيتوقـع أن تسـاهم مبا يـرتاوح بني 12 ألـف إىل 23 ألف وظيفة 
وفقـاً للرقـم املسـتهدف يف مؤمتـر لنـدن. وبالرتكيـز عـىل األثـار 
االقتصاديـة اإليجابيـة ملسـاعدات الالجئـني، ينارص هـذا البحث 
ويؤيـد الخطـة اإلقليميـة املمولة بالكامل. ومع أنَّ هدف إنشـاء 
الوظائـف يبـدو بأنـه غـري محتمـل تحقيقـه مبوجـب الخطـة 
توسـيع  يف  كبـرية  مسـاهمة  اإلقليميـة  الخطـة  متثـل  وحدهـا 
بعيـد  للنمـو  الدعـم  وتقديـم  لالجئـني،  االقتصاديـة  الفـرص 
األمـد، وذلـك عـن طريقة تعزيـز اللدونة ومواجهـة الظروف يف 

املجتمعـات املضيفـة. 
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http://bit.ly/Schillings-3RP-2018

6. يفرتض هذا التوقع أنَّ 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. 

mailto:tobiasschillings@gmail.com
http://www.economics.ox.ac.uk/graduate-students/tobias-schillings
http://www.economics.ox.ac.uk/graduate-students/tobias-schillings
http://bit.ly/3RPStrategicOverview2018-19-ar
http://bit.ly/Schillings-3RP-2018
http://anothersidetothestory.org/
http://bit.ly/UNDP-UNHCR-Aid-Impact-Lebanon-2015
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