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توسيع آفاق الفرص االقتصادية يف وضع التَّهجري املطوَّل
مييك تاكاهايش وميشيل موروز وجوناثان بيرتز وجايسون برونيك وريتشارد بارلرتوب

أُحِرَز تقدم ُمرََحب به يف تحقيق االلتزامات التي قطعها املانحون الدوليون وحكومات البلدان املضيفة من 
أجل زيادة الفرص االقتصادية لكل من الالجئني السوريني واملجتمعات املضيفة يف البلدان املجاورة. بيد 
أن األهداف وااللتزامات تحمل يف جعبتها مزيداً من التحديات الجديدة ويجب عىل أي سياسة جديدة 

أن تقوم عىل األدلة.
ولبنان  )تركيا  لسوريا  املتاخمة  الدول  كانت   ،2017 عام  بحلول 
ماليني  نحو خمسة  تستضيف  إىل مرص  إضافة  والعراق(  واألردن 
الجئ سوري معظمهم ممن عاشوا يف املنفى أربع سنوات فأكرث. 
بأعداد  إىل سوريا  الالجئني  بعودة  الحالية  التوقعات  تضاؤل  ومع 
النزوح  بلد  يف  ُمبَهم  مستقبل  مواجهة  يف  الالجئون  يقف  كبرية، 
بينام تكابد الدول املضيفة ال سيام األردن ولبنان وتركيا للتصدي 
للتأثريات شديدة التباين الناجمة عن تفاقم الطلب عىل املساكن 
والخدمات العامة والبنية التحتية واملوازنة العامة وأسواق العمل 

واألمن املحيل واالستقرار العام. 

ودولياً، ازداد االعرتاف بالجهود التي تبذلها هذه البلدان املضيفة 
فقد تّثلت اسرتاتيجية توجيه املساعدات الدولية للمنطقة بالخطة 
 )’3RP‘( اإلقليمية لالستجابة لالجئني والقدرة عىل مواجهة األزمات
ت مثاالً عىل  التي ُأطِلَقت يف ديسمرب/كانون األول لعام 2014 وُعدَّ
املساعدات  ومنظامت  املانحني  تشجع  التي  املامرسات1  أفضل 
متعددة  والربامج  الوطنية2  االستجابة  لخطط  دعمهم  زيادة  عىل 
السنوات واملرشوعات الهادفة لتعزيز القدرة عىل مقاومة األزمات 

وبناء القدرات ملسايرة الظروف يف البلدان املضيفة. 

تعّهد  واملنطقة  لندن مؤتر دعم سوريا  ُعِقَد يف  عام 2016،  ويف 
وقت  أي  يف  م  ُقدِّ عام  تزيد  مالية  تربعات  بتقديم  املانحون  فيه 
مىض وأعلنوا فيه أول التزاماٍت متعددة السنوات لالستجابة لألزمة 
السورية. ومل تتوقف نتائج املؤتر عند هذا الحد، بل ذهبت إىل 
أهداف أكرث فاعلية تسعى إىل توفري ما يصل إىل 1.1 مليون وظيفة 

حكومات  أّما   .2018 عام  بحلول  املضيفة  واملجتمعات  لالجئني 
العمل  أسواق  أبواب  بفتح  فتعّهدت  املجاورة  املضيفة  البلدان 
أمام الالجئني وتحسني البيئة التنظيمية املحلية. ثم تعهد املجتمع 
الدويل بتقديم الدعم لربامج توليد فرص العمل وتسهيل الحصول 

عىل التمويل برشوط ميرسة.

جريئٍة  ترحيبيٍة  خطواٍت  مجموعه  يف  ليكون  جاء  َا  إمنَّ ذلك  وكل 
تعزز االنتقال القوي نحو االستثامر يف القدرة عىل مقاومة األزمات 
واإلمناء بعيد األمد يف املنطقة، َبْيَد أنَّ هذه األهداف وااللتزامات 
اإلجابة  بد من  تحقيقها فال  أردنا  ما  وإذا  ذاتها  بحد  تحدياً  تثل 
عىل األسئلة التي تحيط بها. فكيف ميكن إيجاد ما يصل إىل 1.1 
مليون وظيفة، وأين ولَِمن ستكون هذه الوظائف بالضبط؟ وأي 
سياسات وُأُطر التي ميكنها أن تساعد عىل تحقيق هذه األهداف 
وفتح أبواب سوق العمل فعلياً أمام الالجئني؟ وما التدابري األخرى 
التي اُتِخَذت لتحسني استضافة الالجئني وتلبية حاجات املجتمعات 
املضيفة؟ وما األدلة التي يجب أن تقوم عليها السياسات الجديدة؟

من أجل التوصل إىل إجاباٍت لهذه األسئلة، نظمت منظمة العمل 
اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون   2016 عام  الدولية 
وبرنامج األغذية العاملي تقيياًم مشرتكاً لحالة الفرص االقتصادية يف 
كل من مرص والعراق واألردن ولبنان وتركيا وسوريا.3 وباالستفادة 
مختلفة  جهاٍت  عن  ممثلون  بها  أدىل  التي  واألفكار  الرؤى  من 
الحكومية  غري  واملنظامت  واملانحني  الحكومات  عىل  اشتملت 
قد  كانت  مقابلة   120 يف  الخاص  والقطاع  الدولية  واملنظامت 

”تزوجــت جــديت وهــي طفلــة وتزوجــت أمــي وهــي طفلــة 
ــات  ــذه الجلس ــور ه ــل حض ــا، قب ــي أن ــر مع ــك األم وكذل
ــي اآلن  ــي وهــي طفــل، ولكنن ــال شــك ســأزوج ابنت ــت ب كن
أدرك أن هــذا ســيؤذيها، وأنــا أريــد األفضــل لهــا. لذلــك 

ــدة.“  ــأكرس القاع س

Swan@icmc.net جورجيا سوان 
مديرية برامج الحامية، اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة-األردن 

 www.icmc.net

1. مع أنَّ زواج األطفال واقٌع حاصل لكل من الفتيات واألوالد، فالفتيات عىل وجه 
الخصوص هّن األكرث تأثراً. وتشري بيانات اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة إىل أنَّ %89 

من قضايا زواج األطفال املحددة تس الفتيات.
 Higher Population Council )2017( Policy Brief – Child Marriage in .2

Jordan )خالصة السياسات- زواج األطفال يف األردن(
 www.share-net-jordan.org.jo/?q=en/node/12144

3. يجدر الذكر أنَّ السن القانوين للزواج يف البلدان األخرى منخفض أيضاً إن مل يكن أقل 
مام عليه الحال يف األردن. فهناك كثري من الدول التي تسمح لبعض االستثناءات وحاالت 

الزواج املبكر دون سن الثامن عرشة.

http://www.fmreview.org/ar/syria2018
mailto:Swan@icmc.net
http://www.share-net-jordan.org.jo/?q=en/node/12144


46 نرشة الهجرة القرسية 57السوريون يف التَّهجري46

فرباير/شباط 2018 www.fmreview.org/ar/syria2018

يتيح  القامئة  والدراسات  األدلة  تحليل  ومن خالل  معهم  أُجِرَيت 
املنطقة  يف  لالستجابة  املختلفة  األوجه  بني  املقارنة  عقد  التقرير 
التقرير  عىل هذا  واعتامداً  االقتصادية.  الفرص  من جانب  لألزمة 
اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  يجري  توصيات،  من  فيه  جاء  وما 
مزيداً من األبحاث وينظم بالتعاون مع الربنامج األورويب اإلقليمي 
بشأن  املصلحة  أصحاب  بني  نقاشية  جلسات  والحامية  للتنمية 
السياسات العامة من أجل تطوير خيارات وُأُطر سياسية محددة 

قامئة عىل األدلة الستضافة الالجئني يف العراق واألردن ولبنان.4 

التوصيات
يقدم التقرير مختلف التوصيات حول املقاربات اإليجابية لتوليد 
الفرص االقتصادية. وَتَبنَيَ أن كل واحدة من هذه املقاربات سبق 
تتمتع  جميعاً  وأنها  األقل،  عىل  واحد  بلد  يف  بالنجاح  ُكِلَلت  أن 

بخصائص ميكن تكرارها يف بلدان أخرى يف املنطقة إىل حد ما:

توسيع نطاق النفاذ إىل أسواق االتحاد األورويب: يعّد قرار االتحاد 
سوق  إىل  األردنية  الصادرات  بعض  نفاذ  نطاق  بتوسيع  األورويب 
الداعمة  االستثامرات  تعزيز  يف  األكرب  الخطوة  األورويب  االتحاد 
لتشغيل العاملة السورية واألردنية يف األردن )رغم وجود مصاعب 

تتعلق بتلبية معايري ضامن الجودة األوروبية(.5 

بإطالق  للسوريني  والسامح  السوري  الخاص  االستثامر  تسهيل 
مرشوعاتهم الناشئة والنفاذ إىل الُبَنى التحتية الصناعية: يف مرص، 
كام الحال يف تركيا، كان لتشجيع استثامر السوريني والسامح لهم 
ببدء مرشوعاتهم أثٌر طيٌب يف النمو يف بعض القطاعات االقتصادية 
فقد بدأت تلك املرشوعات املذكورة باستقطاب العامالت الوطنيِة 

والسورية عىل حٍد سواء. 

توسيع نطاق حصول الالجئني عىل املعلومات: يف تركيا، تعاونت 
والدولية  املحلية  الحكومية  غري  املنظامت  مع  املحلية  السلطات 
من أجل تأسيس مراكز مجتمعية يف املجتمعات املضيفة لالجئني 
التي توفر معلومات عن فرص العمل إىل جانب الخدمات األخرى 

التي تقدمها.

تشرتي  املبارش:  املحيل  الرشاء  املساعدات عىل  منظامت  تشجيع 
للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  فيها  مبا  املتحدة  األمم  هيئات 
الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  ووكالة  )اليونيسف( 
الفلسطينيني يف الرشق األدىن )األونوروا( مستلزماتها من الرشكات 
املنتجني  صغار  تدريب  ميكن  الحاجة،  وعند  املحليني.  واملوردين 
تحقيق  بغرض  التعاونيات  وتنظيم  املطلوبة  املعايري  تلبية  عىل 

وفورات الحجم.

تقديم التمويل برشوط ميرسة من أجل تحسني البنية التحتية: يف 
األردن، قدم املانحون الدوليون توياًل برشوط ميرسة للمرشوعات 
التحتية  والبنية  الطرق والطاقة والصحة  التي تعمل عىل تحسني 
للمياه ما ساعد الحكومة األردنية عىل تلبية الحاجة لتحسني هذه 

الجوانب. 

يف  السوريني:  من  لغريهم  الخدمات  بتقديم  للسوريني  السامح 
تركيا، تنتهج الحكومة منذ مدة طويلة مقاربة استباقية لتوظيف 
مهنيني مؤهلني من الالجئني السوريني ليوفروا خدمات اجتامعية 
ملجتمعاتهم. وبحلول منتصف عام 2017، تلقى ما يزيد عن 13 
ألف معلم سوري و 400 متخصص طبي تصاريح خاصة لتقديم 

الخدمات لالجئني السوريني. 

َشْمل الالجئني والبلدان املضيفة كمستفيدين يف كل الربامج: ففي 
وزارة  تنفذها  التي  الربامج  ُصِمَمت  العراق،  يف  كردستان  إقليم 
العمل والشؤون االجتامعية بالتعاون مع املنظامت غري الحكومية 

لتشمل كل من املضيفني والالجئني والنازحني.

التحديات
تحديات  خمسة  عىل  الضوء  املشرتك  التقييمي  التقرير  يسلط 
املهني  والتدريب  العمل  وتصاريح  بالتنسيق  تتعلق  أساسية 
عىل  للتشجيع  اإلنسانية  املساعدات  وإعداد  املعلومات  وتوّفر 
العمل فلهذه الجوانب تأثري مبارش عىل صياغة األُُطر والسياسات 
الفعالة. ولعله من الحتمي يف أزمة تتسم بهذا التعقيد أن ُيَشار 
أهمية  يقل  التنسيق ال  تنفيذ  لكنَّ  تحدياً،  باعتباره  التنسيق  إىل 
منه. فثمة تحديات أخرى أكرث تيزاً ويعود السبب يف ذلك جزئياً 
إىل السياق ذي الدخل املتوسط التي توجد فيه. ومثال ذلك وجود 
شكوك حول مدى رغبة األطراف ذات العالقة الثنائية واملتعددة 
األمة  انتهاء  بعد  املنطقة  يف  االقتصادات  يف  االستثامر  إدامة  يف 
التي طال أمدها وَمردُّ ذلك إىل أنَّ دول املنطقة متوسطة الدخل. 
وكام تبني من املقاربات املتنوعة امُلتََّبعة يف مرص والعراق ولبنان 
فمجرد تهيئة الفرص للحصول عىل تصاريح عمل ال تكفي لزيادة 
الفرص االقتصادية املالمئة لالجئني السوريني بل ينبغي لرأس املال 
ُينَفَق يف مجاالت أخرى تتعلق بتحسني  السيايس واالقتصادي أن 
آفاق فرص العمل. فعىل سبيل املثال، يجب تحسني فرص الحصول 
عىل  الحصول  نطاق  توسيع  مع  بالتوازي  اإلقامة  تصاريح  عىل 
تصاريح العمل. وال بد من بذل مزيد من الجهود لتحسني قدرات 
املوارد البرشية لدى بعض أصحاب العمل املحتملني حتى ال تضيع 
سدى.  املحتملني  للموظفني  املهارات  تنمية  يف  املبذولة  الجهود 
مواءمة  تحسني  عىل  أيضاً  البيانات  تحسني  ينعكس  أن  وميكن 
ومهارات  املحيل  السوق  حاجات  مع  الرزق  كسب  سبل  برامج 

الالجئني.
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اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  يعمل  التقرير،  هذا  إىل  واستناداً 
بالتعاون مع السلطات الوطنية وآخرين من أصحاب املصلحة عىل 
تحسني  أجل  من  األدلة  تقوم عىل  محددة  وُأُطر  سياسات  تطوير 
يف  كردستان  وإقليم  ولبنان  األردن  من  كل  يف  الالجئني  استضافة 
إيجابياً ما دام  العراق.6وميكن أن يكون لهذا العمل املشرتك تأثرياً 
أنه يحظى بتأييد أصحاب املصلحة الوطنيني وأن العوامل السياسية 
يف  بها  املوىص  السياسات  وضع  إىل  الرامية  الجهود  تعيق  ال  مثاًل 
ينبغي  مام  الكثري  مثة  أنه  الواضح  من  إنَّه  غري  التنفيذ.  موضع 
ما  وإذا  الالجئني  استضافة  االستدامة يف  ُأريد تحقيق  ما  إذا  فعله 
ُأريد تحقيق األهداف وااللتزامات امُلعَلنة يف مؤتر لندن بطريقة 

مجدية. وهنا، يتبادر إىل الذهن تحديان رئيسيان:

أوالً، إن إجراء التقييامت وصياغة التوصيات بشأن السياسة العامة 
وتنفيذها أمر مختلف تاماً عن اتخاذ قرارات حاسمة بشأن تلك 
فرصة  زيادة  ميكن  إذ  الكامل،  التنفيذ  موضع  ووضعها  السياسة 
خالل  من  بذلك،  ضامن  وجود  عدم  رغم  الثاين.  الخيار  تحقيق 
الدولية  واملنظامت  املعنية  الوطنية  الهيئات  بني  الوثيقة  املشاركة 
يقدمه  الذي  الثابت  الدعم  إىل  باإلضافة  للمساعدات  املانحة 
واإلصالحات  واألنظمة  القوانني  أن صياغة  كام  الدوليون  املانحون 
وِمن َثمَّ تطبيقها عملية تيل إىل البطء يف كل مكان، كام أنها عرضة 
للتأثر بالعوامل الحركية السياسية املحلية ما يتطلب تنسيق الجهود 

يف ترسيع العملية وضامن جودة السياسات الناتجة عنها.

ثانياً، قد يكون مثة حاجة ملحة للتفكري ملياً بأنواع الوظائف التي 
تحاول الجهات الفاعلة الوطنية والدولية توفريها. ومع األخذ بعني 
االعتبار معدالت منو الوظائف يف أماكن أخرى من العامل، سيكون 

من غري الواقعي توقع توفري ما يصل إىل 1.1 مليون وظيفة مستدامة 
يف البلدان املضيفة لالجئني يف مدة ترتاوح ما بني سنتني إىل ثالث 
مام  األمد  قصرية  عمل  فرص  املبادرات  وفَّرت  لو  وحتى  سنوات. 
يساعد عىل بلوغ الهدف املنشود، فانتهاج هذا املسار يوجب بذل 
اتباع مقاربات  مع  تزامناً  األجل  لتوفري فرص عمل قصرية  الجهود 

طويلة األمد مثل تعزيز االستثامر وتحسني النفاذ للتمويل.

استرشاف املستقبل
لدعم  الدولية  املساعدات  استجابات  يف  ملموس  تقدم  أُحِرَز  لقد 
السوريني يف داخل سوريا وكذلك يف البلدان املجاورة لها.7 ومبا أنَّ 
هذا التقدم ميثل تحوالً نحو االستثامر يف اللدونة وراس املال البرشي 
والوظائف والربامج بعيدة األمد، فقد يكون ذلك التقدم أيضاً مفيداً 
يف ظل الجهود الحالية الرامية لوضع إطار عاملي وشامل لالستجابة 
من  املستقبلية  للمخاطر  متيقظني  نبقى  أن  يجب  لكنَّنا  لالجئني. 
إخفاقات ونكسات وتدهورات جديدة قد تؤثر عىل كيفية استقبال 
املخاطر  تلك  إحدى  وتتمثل  معهم.  والتعامل  لالجئني  البلدان 
تقدمه  الذي  املرشوط  غري  التمويل  مستوى  بإخفاق  املستقبلية 
توقعات  تلبية  يف  املانحة  والبلدان  األطراف  متعددة  املؤسسات 
الحكومات وحاجاتها يف كل من األردن ولبنان وتركيا. لكنَّ ما يدعو 
إىل التفاؤل أنه من غري املرجح حدوث ذلك حتى اآلن. ومثة خطر 
آخر أكرث عمقاً هو أنَّ الضغوطات االقتصادية والتطورات السياسية 
أو قد تجعل الالجئني ككبش الفداء وتدعو البلدان إىل االمتناع عن 

استضافتهم. 

ومع ذلك، استناداً إىل التزامات الخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئني 
والقدرة عىل مواجهة األزمات ومؤتر لندن، مثة رؤية مشرتكة أقوى 
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يعمل هذا الالجئ السوري جزاراً يف عامَّن، األردن بعد أن منحته الحكومة ترصيحاً للعمل. 

http://www.fmreview.org/ar/syria2018
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يف  والتنمية  األزمات  مواجهة  والقدرة عىل  اإلنسانية  للمساعدات 
املنطقة، ويعد كل من التمويل متعدد السنوات والتمويل برشوط 
مهمة يف  عنارص  والوظائف  واالقتصادية  التجارية  والفرص  ميرسة 

تشكيل هذه الرؤية. 

miki.takahashi@undp.org مييك تاكاهايش 
متخصصة يف الرصد والتقييم وإدارة املعلومات

 michael.moroz@undp.org ميشيل موروز 
متخصص يف تنسيق السياسات واألزمات 

 jonathan.peters@undp.org جوناثان بيرتز 
مستشار لدعم الربامج 

مرفق االستجابة دون اإلقليمي التابع لربنامج األمم املتحدة 
 اإلمنايئ والخاص باألزمة السورية 

http://bit.ly/UNDP-ArabStates

 jason.pronyk@unv.org جايسون برونيك 
 املدير اإلقليمي، الدول العربية وأوروبا/رابطة الدول املستقلة 

 www.unv.org متطوعو األمم املتحدة

 richard.barltrop@gmail.com ريتشارد بارلرتوب 
مستشار لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

 High-Level Panel on Humanitarian Financing )2016( Too important .1
 to fail – addressing the humanitarian financing gap, Report to the UN

 Secretary-General http://bit.ly/UN-HumFinancing-2016 p8
)اللجنة العليا لتمويل العمل اإلنساين )2016( أهم من أن ُيسَمح لها بالفشل- التصدي 

للثغرة يف تويل العمل اإلنساين، تقرير مقدم لألمني العام لألمم املتحدة( 
2. اثنتان من هذه الخطط أصبحتا متعددتا السنوات منذ ذلك الوقت وهام خطة 

االستجابة األردنية لألزمة السورية 2019-2017.
 www.un.org.lb/lcrp2017-2020 2017-2020 وخطة االستجابة اللبنانية لألزمة

3. برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األغذية العاملي )2017( 
توفري فرص العمل يحدث األثر املنشود: توسيع الفرص االقتصادية لالجئني السوريني 

واملجتمعات املحلية املضيفة مرص - العراق - األردن - لبنان - سوريا - تريك 
 http://bit.ly/UNDP-ILO-WFP-JobsMake-2017-ar

4. برنامج اإلمناء والحامية اإلقليمي ممول من مثانية مانحني أوروبيني ويهدف لدعم لبنان 
واألردن وإقليم كردستان يف العراق وتعزيز فهمها ألثر التهجري القرسي عىل الالجئني 
   http://rdpp-me.org/RDPP/index.php .السوريني والتخطيط له وخفض آثاره

5. انظر مقالة لليرن وترينر يف هذا العدد
 UNDP and RDPP )Forthcoming 2018( Development of evidence-based .6

 policy options and frameworks for the accommodation of refugees in
countries affected by the Syria Crisis.

)تقديم خيارات السياسات القامئة عىل األدلة وأطرها العامة الستيعاب الالجئني يف البلدان 
املتأثرة بأزمة سوريا(

UNDP )Forthcoming 2018( The Resilience Agenda: a progress report. .7
)جدول أعامل اللدونة: تقرير باألعامل املنجزة(

تعلم الدروس من العقد مع األردن
كاتارينا ليرن ولويس ترينر

م لنا تنفيذ العقد مع األردن ثالثة دروس ميكن االستفادة منها وهي أنَّ املوافقة الحكومية رضورية  يقدَّ
التوصل إىل األرقام املستهدفة ال  لكنَّها ال تكفي، وأنَّ إرشاك أصحاب األصوات املهمة أمر أسايس، وأنَّ 

يحقق بالرضورة األهداف املرجوة. 
كان اإلدماج الرسمي للسوريني يف أسواق العمل يف البلدان 
السنوات  يف  ذكرها  املحظور  األمور  من  لسوريا  املجاورة 
الحكومات  دأبت  فقد  السورية،  األزمة  من  األوىل  الخمس 
رشق األوسطية عىل رفض مجرد التفكري يف ذلك الخيار، بل 
بتبني  اإلنسانيني  للفاعلني  حتى  الحكومات  تلك  تسمح  مل 
يف  تغريَّ  الواقع  ذلك  لكنَّ  للسوريني.  الرزق  كسب  برامج 
لندن،  يف  ُعِقَد  الذي  املانحني  مؤتر  يف   2016 فرباير/شباط 
علناً  وتركيا  ولبنان  األردن  وهي  الثالث  الدول  أعربت  فقد 
السوريني  لالجئني  االقتصادية  الفرص  بتحسني  التزامها  عن 

يف أراضيها. 

لرتجمة  سعياً  الجهود  من  ممكنة  درجة  أكرب  األردن  وبذل 
التزامه العام عىل أرض الواقع، وهكذا، ُأْعِلَن يف نهاية مؤتر 

نصَّ  الذي  األردن’  مع  ‘العقد  إطالق  عن  لندن  يف  املانحني 
عىل توفري ما ُيَقارِب 200 ألف ترصيح عمل للسوريني خالل 
مخترباً  األردن  أصبح  الوقت،  ذلك  القادمة.1ومنذ  السنوات 
التهجري  أوضاع  يف  الالجئني  مع  الرزق  كسب  برامج  لوضع 
ألف   80 عىل  يزيد  ما  الحكومة  أصدرت  وهكذا  ل.  امُلَطوَّ
يناير/ شهر  حلول  مع  للسوريني  جددتها  أو  عمل  ترصيح 

األويل  اإلنسانية  الجهات  حامس  لكنَّ   ،2018 الثاين  كانون 
أدهشتها  أن  بعد  تقريباً  سنتني  خالل  يخفت  بدأ  ما  رسعان 
التحديات التي واجهتها يف تطبيق العقد مع األردن، فالعدد 
نوعاً  ُمَضلٌِّل  الرسمية  التقارير  يف  املستخدم  العام  الحرصي 
يتضمن  بل  فحسب،  املجددة  التصاريح  يتضمن  ال  ألنَّه  ما؛ 
أيضاً آالف التصاريح التي ُمِنَحْت لألشخاص ذاتهم عند تغيري 
)غري  املؤقتة  التصاريح  من  مئات  بضع  إىل  باإلضافة  مهنهم، 
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