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المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
فيينا ،النمسا
ـأي وســيلة،
ـأي شــكل مــن األشــكال ،أو بـ ّ
أي جــزء مــن هــذا الكتــاب ،أو نســخه ،أو نقلــه بـ ّ
جميــع الحقــوق محفوظــة .ال يجــوز إعــادة إنتــاج ّ
أإلكترونيــة كانــت أم آليــة ،بمــا فــي ذلــك النســخ ،أو التســجيل أو أي نظــام لتخزيــن للمعلومــات واســترجاعها ،بــدون إذن مــن أصحــاب حقــوق
التأليــف والنشــر.
ال تعكــس محتويــات هــذه الدراســة الــرأي الرســمي لصنــدوق التنميــة الدوليــة التابــع لمنظمــة الــدول المصـ ّـدرة للنفــط (األوبــك) أو المركــز
ّ
المؤلفــة وحدهــا.
الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة ،بــل تقــع مســؤولية كافــة المعلومــات واآلراء الــواردة فــي الدراســة علــى عاتــق

عرفان وتقدير
هــذا التقريــر هــو ثمــرة مشــروع «دراســة حــول حمايــة الالجئيــن والتنميــة :تقييــم محــور التنميــة والنــزوح فــي سياســات الحمايــة

يمولــه صنــدوق التنميــة الدوليــة التابــع لمنظمــة الــدول المصـ ّـدرة للنفــط (األوبــك) والمركــز الدولــي لتطويــر
اإلقليميــة» الــذي ّ
ّ
ّ
ينوهــا ،بــكل امتنــان وتقديــر،
سياســات الهجــرة .وهنــا ،ال بـ ّـد لمؤلفــة هــذا العمــل والمركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة أن ّ
قدمــه صنــدوق األوبــك للتنميــة الدوليــة فــي هــذا المجــال.
بالدعــم الــذي ّ

وفــروه من إســهامات واقتراحات،
ونخـ ّـص بالشــكر مالــن فرانكنهــاوزر ،ومارتــن هوفمــان ،وألبــرت كرايلــر ،ومارتــن فاغنــر علــى ما ّ
ّ
ـود المؤلفــة أن تشــكر
فضـ ً
ـا عــن كريــم البحــري وتيريــزا جيــل ريكــول علــى عملهمــا فــي إطــار التحضيــر لنشــر هــذا التقريــر .كمــا تـ ّ
جميــع المشــاركين فــي «اجتمــاع الطاولــة المســتديرة حــول خيــارات السياســات المنــدرج ضمــن إطــار محــور التنميــة والنــزوح»
منوهـ ًـة بالمالحظــات التــي أدلــوا بهــا علــى هــذا التقريــر ومســاهمتهم فــي
الــذي انعقــد فــي  18تشــرين األول/أكتوبــر ّ ،2018
ّ
المؤلفــة أن تتقـ ّـدم بالشــكر مــن لمى قبانجــي ،وجاد قبانجي ،وفوليا ميميشــولو
ـا عــن ذلــك ،ال تنســى
تنقيحــه وتحســينه .فضـ ً

ـا عــن مســاهماتهم الملموســة فــي هــذا التقريــر.
علــى وجــه التحديــد ،لخبراتهــم التــي أغدقــوا بهــا خــال فتــرة البحــث ،فضـ ً

أخيـ ً
التوجــه بالشــكر مــن ّ
كل الذيــن أجريــت معهــم المقابــات فــي لبنــان وتركيــا ضمــن إطــار هــذا التقريــر ،شــاكرين
ـرا ،ال بـ ّـد مــن
ّ
لهــم تخصيصهــم الوقــت الــازم إلطالعنــا علــى تجاربهــم وخبراتهــم .مــا كان هــذا التقريــر ليبصــر النــور لــو لــم يكــن مــن
مشــاركتكم الفاعلــة والبنــاءة.

عرفان وتقدير
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مقدمة
ّ

تُ عتبــر العــودة وإعــادة التوطيــن والدمــج المحلــي الحلــول األساســية الدائمــة الثالثــة بالنســبة إلــى الالجئيــن ،وهــي ّ
تمثــل

اإلطــار الجامــع الســتجابة المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن عنــد التعامــل مــع الالجئيــن ،ال سـ ّـيما أولئــك
الذيــن يعانــون مــن أوضــاع اللجــوء الممتـ ّـد .فوفقـ ًـا للمفوضيــة ،كان ثلثــا الالجئيــن جميعهــم ،أي  13.4مليــون الجــئ ،يعانــون
مــن أوضــاع لجــوء ممتـ ّـد بـ ً
ـدءا مــن نهايــة ( 2017مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 2018حُ .1)22 :يعتبــر وضــع اللجــوء الممتـ ّـد ،وفقـ ًـا

لتعريــف مفوضيــة شــؤون الالجئيــن ،الوضــع “الــذي يعيــش فيــه  25ألــف الجــئ أو أكثــر مــن الجنســية نفســها فــي المنفــى

معيــن” (مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 2018ح .)22 :فــي هــذا اإلطــار ،بالرغــم
لخمــس ســنوات متتاليــة أو أكثــر فــي بلــد لجــوء
ّ
ـاال فــي التــوازن
أن هنــاك اختـ ً
مــن المســؤولية العالميــة التــي تحتّ ــم تلبيــة الحاجــة إلــى الحمايــة الدوليــة ،يبــدو مــن الواضــح ّ
ً
ً
ً
تتحمــل البلــدان المجــاورة ،فــي منطقـ ٍـة تشــهد نزاعــا ،قســطا مفرطــا مــن
ـكل عــام،
ّ
عنــد دراســة بيانــات النــزوح الممتـ ّـد .فبشـ ٍ

مســؤولية اســتضافة الالجئيــن المتواجديــن فــي أوضــاع اللجــوء الممتـ ّـد.

ّ
نــزوح لالجئيــن .فمنــذ انــدالع االضطرابــات فــي ســوريا قبــل
لعــل أبــرز مثــال عــن ذلــك هــو النــزاع الســوري ومــا تــاه مــن
ٍ

ـوري ،ســواء أداخــل ســوريا أم نحــو البلــدان األخــرى فــي المنطقــة (مفوضيــة
ســبع ســنوات ،نــزح حوالــى اثنــا عشــر مليــون سـ ّ
ً
شــؤون الالجئيــن 2018ذ ،مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 2018ش) .بــدءا مــن  1تشــرين الثاني/نوفمبــر  ،2018اســتضافت المنطقــة

المجــاورة  5.6مليــون الجــئ ســوري ،منهــم  3.6مليــون تقريبـ ًـا مســجلون 2فــي تركيــا ،و 950ألــف فــي لبنــان ،و 670ألــف فــي
األردن (مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 2018ذ) .فــي المقابــل ،بيــن  2014و ،2018وصــل عــدد الالجئيــن الســوريين الذيــن ُأعيــد
ـي إلــى  116308الجئـ ًـا (مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 2018س) .بيــن  2014وُ ،2017أعيــد توطيــن
توطينهــم علــى الصعيــد العالمـ ّ
ً
قــرارات إيجابيــة بشــأن  ٧٦٥٤٦٠حالــة ،وذلــك عبــر دول االتحــاد األوروبــي الثمانــي والعشــرين كلهــا
ســوريا ،وصــدرت
37075
ٌ

(المكتــب اإلحصائــي للجماعــات األوروبيــة  .)2018بالنســبة إلــى القســم األخيــر مــن العــام  ،2018سـ ّـلطت تقاريــر وســائل اإلعــام
ّ
ـكل أساســي) (رويتــرز 0182أ؛ جانســن ،)2018
الضــوء علــى عــودة اآلالف مــن الســوريين مــن لبنــان (وهــي عــودة
منظمــة ذاتيـ ًـا بشـ ٍ
أن هــذه األرقــام تشـ ّـكل تناقضـ ًـا صارخـ ًـا بيــن
وعــودة مئــات اآلالف مــن تركيــا (بيلغيهــان 2018؛ رويتــرز 2018ب) .وال ريــب فــي ّ

ـن هــذا
البلــدان ،ممــا يثبــت بمــا ال يــدع مجـ ً
ـكل أساســي .لكـ ّ
ـاال للشــك عمــق األعبــاء التــي تتقاســمها بلــدان المنطقــة بشـ ٍ
التوجــه ليــس فريـ ً
ً
ـدا مــن نوعــه :بالفعــل ،كانــت ســوريا نفســها ،قبــل النــزاع الســوري ،وجهــة أساســية بالنســبة إلــى الالجئيــن
ّ
العراقييــن ،حيــث اســتضافت حوالــي مليــون عراقــي مــا بيــن منتصــف العقــد األول مــن األلفيــة الجديــدة وأواخــره (هنــدو .)2010
تمــت صياغــة تقريــر السياســات هــذا علــى ضوء مفهوم تقاســم المســؤوليات ،مــع التركيز علــى المقاربات
مــن هــذا المنطلــقّ ،

ـكل
التــي تتنــاول محــور التنميــة والنــزوح فــي أبــرز البلــدان المســتضيفة لالجئيــن .ومــع ّ
أن محــور تركيــز هــذا التقريــر يرتبــط بشـ ٍ
ّ
تتكلــل
ـأن هــذه المقاربــات ال يمكــن أن
واضــح بالمســار الثالــث المتعلــق بالدمــج المحلــي بصفتــه حـ ً
ـا دائمـ ًـا ،إال أننــا نقـ ّـر بـ ّ
ـمولي ،أي كجــزءٍ مــن اســتجابة عالميــة أوســع تراعــي ّ
الحليــن الدائميــن اآلخريــن ،وهمــا
طبــق ضمــن إطــار شـ
بالنجــاح إال عندمــا تُ ّ
ّ
المبينــة هــا هنــا تسـ ّـلط الضــوء علــى
أن خيــارات السياســات
العــودة وإعــادة التوطيــن .فضـ ً
ـا عــن ذلــك ،تجــدر اإلشــارة إلــى ّ
ّ

التوصيــات واالحتياجــات والــدروس المســتخلصة التــي ذكرهــا ّ
ـاء
صنــاع السياســات فــي أبــرز الــدول المســتضيفة لالجئيــن ،بنـ ً
علــى تجاربهــم الخاصــة .مــن هنــا ،مــن خــال اعتمــاد هــذه المقاربــة ،يعتــرف هــذا التقريــر بالــدور الملحــوظ الــذي تؤديــه بلــدان

اللجــوء األول وأبــرز البلــدان المســتضيفة لالجئيــن ،ال سـ ّـيما فــي العالــم النامــي.

اسـ ً
ّ
بناء على الممارســات الســليمة والدروس المســتخلصة
ـتنادا إلى ذلك ،يهدف هذا التقرير إلى توفير
مؤشــرات وتوصياتً ،
ّ
ّ
(أمنظمــات
لصنــاع السياســات وبقيــة أصحــاب المصلحــة األساســيين ،مثــل المانحيــن أو الجهــات القائمــة باإلنفــاذ
المحـ ّـددة،
 1تســتثني هــذه البيانــات الالجئيــن الفلســطينيين البالــغ عددهــم  5.2مليــون نســمة الذيــن يندرجــون ضمــن واليــة وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل
الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى (األونــروا) ال مفوضيــة شــؤون الالجئيــن ،والذيــن باتــوا مشـ ّـردين منــذ العــام  1948أو  .1967راجــع :األونــروا .2018

ّ 2
تمثــل هــذه األرقــام عــدد الالجئيــن الســوريين المسـ ّـجلين لــدى مفوضيــة شــؤون الالجئيــن .ومــن األرجــح أن يكــون العــدد الفعلــي أكبــر بكثيــر عنــد مراعــاة
الالجئيــن الســوريين غيــر المسـ ّـجلين فــي البلــدان المذكــورة.

مقدمة
1
ّ

\
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ّ
الموجــه نحــو التنميــة فــي خطــط االســتجابات اإلنســانية
منظمــات غيــر حكوميــة) ،مــن أجــل دمــج التفكيــر
دوليــة كانــت أم
ّ
أن ّ
صنــاع القــرار يفتقــرون إلــى خيــارات سياســات واعــدة فــي مــا يتعلــق بســياق الهجــرة
الخاصــة بالالجئيــن .فــا يخفــى علــى أحــد ّ

القســرية والحمايــة والتنميــة :أي خيــارات ترتكــز علــى األولويــات والتحديــات الخاصــة بكافــة أصحــاب المصلحــة المعنييــن،
ً
ـتجابة لهــذه الحاجــة ،أطلــق المركــز
وتكــون مختبــرة عمليـ ًـا ،ومرتّ بــة بطريقــة منهجيــة وتحليليــة وذات صلــة بالسياســات .اسـ
ـم مــن صنــدوق التنميــة الدوليــة التابــع لمنظمــة الــدول المصـ ّـدرة للنفــط (األوبــك)،
الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة ،بدعـ ٍ

مشــروع بحــث لتقييــم خيــارات السياســات بهــدف :التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية المقترنــة بالنــزوح القســري ،وتعزيــز قــدرة
الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة علــى مواجهــة األزمــة ،وتحفيــز جوانــب مختلفــة مــن التنميــة .فــي هــذا اإلطــار ،أجريــت بحـ ٌ
ـوث

مكتبيــة وأخــرى قائمــة علــى التجربــة -شــملت  45مقابلــة واستشــارات مــع أصحــاب المصلحــة ،ومنهــم مؤسســات حكوميــة،

ومنظمــات غيــر حكوميــة ،وغــرف تجــارة ،ووكاالت األمــم المتحــدة ،ومجتمــع المانحيــن -بيــن آذار/مــارس وتشــرين الثانــي/
3
ـكل خــاص علــى األردن ولبنــان وتركيــا ،مــع تغطيتــه أيضـ ًـا مقاربــات عمليــة ونظريــة نحــو
نوفمبــر  .2018وقــد ّركــز البحــث بشـ ٍ
ـاء علــى ذلــكُ ،أعـ ّـد تقريــر السياســات هــذا لعــرض أبــرز المجــاالت والخطــوات ذات الصلــة بالسياســات التــي
التنميــة والنــزوح .بنـ ً
تـ ّـم اعتُ بــرت أساسـ ً
ّ
وصنــاع السياســات ،وأصحــاب المصلحــة
ـية مــن أجــل تحقيــق هــذه األهــداف ،مــن خــال البحــث المكتبــي،
اآلخريــن ،مــع إدراجــه أمثلـ ًـة لتوضيــح تلــك المقاربــات.
أوال بمعلومــات خلفيــة عــن األســاس المفاهيمــي الــذي يرتكــز عليــه البحــث ،بمــا فــي ذلــك محــور التنميــة
ينطلــق التقريــر ً
ً
ـا عــن أمثلــة عــن البرامــج اإلقليميــة والوطنيــة التــي تـ ّـم تطويرهــا اســتنادا إلــى هــذه المقاربــة .بعــد ذلــك ،يوجــز
والنــزوح ،فضـ ً

القســم األكبــر مــن التقريــر خيــارات السياســات المتعلقــة بكيفيــة تصميــم مقاربــة حــول محــور التنميــة -النــزوح ،والتعبيــر عــن

االحتياجــات ،ونشــر التوعيــة ،ودمــج المنظــور التنمــوي ضمــن عمليــة توفيــر الخدمــات وتعزيــز قطــاع األعمــال والتوظيــف .بعــد
ـا عــن توجيهــات
ذلــك ،تُ ســتكمل خيــارات السياســات هــذه بأمثلــة عــن ممارســات ســليمة كشــفت عنهــا عمليــة البحــث ،فضـ ً

عمليــة للتنفيــذ .أمــا الفصــل األخيــر ،فيختتــم التقريــر بخالصــة عــن الــدروس األساســية ،مــع فتــح المجــال أمــام اآلفــاق التــي
يمكــن الوصــول إليهــا بفضــل السياســات واألبحــاث.

 3للمزيد من المعلومات حول المقاربة المنهجية ،راجع الملحق المنهجي.
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الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

٢

معلومات أساسية

أن مفهــوم دمــج المقاربــة اإلنمائيــة ضمــن االســتجابات اإلنســانية (الرابــط بيــن الجانــب اإلنســاني
ال يخفــى علــى أحــد ّ
4
خاصــةً
واإلنمائــي) ،بصفتــه أحــد مفاهيــم السياســات العامــة ،ليــس بجديــد  ،رغــم أنــه خضــع للتجديــد فــي اآلونــة األخيــرةّ ،

ً
ـتجابة لهــذه التحـ ّـركات .إلــى جانــب
علــى ضــوء التحـ ّـركات الواســعة النطــاق لالجئيــن ،وتطـ ّـورات السياســات التــي جــرت اسـ
ذلــك ،ارتبطــت الهجــرة القســرية بالنتائــج الســلبية فــي مجــال التنميــة ،كمــا ّ
وثقــت الدراســات أثــر عمليــات الوصــول الواســعة
لالجئيــن علــى البنيــة التحتيــة والقطاعــات المعنيــة األخــرى فــي اقتصــاد البلــد المضيــف (زيتــر وآخــرون .)2014 ،مــن هــذا

المنطلــق ،ترتكــز مقاربــة التنميــة -النــزوح علــى المفهــوم اإلنســاني -اإلنمائــي ،أي مــع مراعــاة جوانــب النــزوح ذات الصلــة
وأن المقاربــات التــي لطالمــا ُ
ط ّبقــت فــي هــذا المجــال تقــوم علــى توفيــر المســاعدات اإلنســانية القصيــرة
بالتنميــة ،خاصـ ًـة ّ
المخيمــات.5
المــدى و/أو إنشــاء
ّ

باإلضافــة إلــى ذلــك ،يســتخدم التقريــر مفهــوم «القــدرة علــى مواجهــة األزمــات» 6ضمــن إطــار مقاربــة التنميــة -النــزوح

ّ
أن المجتمعــات
لتســليط الضــوء علــى ضــرورة تمكيــن الالجئيــن مــن االعتمــاد علــى أنفســهم ،مــع
التأكــد ،فــي الوقــت عينــهّ ،
المضيفــة قــادرة ،ال علــى التأقلــم مــع األزمــة والتعافــي منهــا فحســب ،بــل علــى تحســين آفــاق التنميــة المتاحــة لهــا علــى
المــدى الطويــل أيضـ ًـا ،مــن أجــل تحقيــق الســام الدائــم واالزدهــار فــي نهايــة المطــاف (برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي
2016ب2016 ،ج؛ المفوضيــة األوروبيــة 2016ب2017 ،ث) .مــن هنــا ،علــى ضــوء أوضــاع اللجــوء الممتـ ّـد واآلثــار الطويلــة المــدى
التــي ّ
تخلفهــا هــذه األوضــاع ،ســتدعو الحاجــة إلــى اعتمــاد سياســات طويلــة المــدى لالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة .وسـ ّ
ـتركز
ـدر ممكــن مــن الفــرص التــي يمكــن أن
هــذه السياســات ال علــى التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية فحســب ،بــل علــى تحقيــق أكبــر قـ ٍ

يقدمهــا الالجئــون إلــى اقتصــاد البلــد المضيــف ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال الدمــج المحلــي (بيتــس 2010 ،2009؛ فيلدمــان 2007؛
ّ

أن «وجــود الالجئيــن يمكــن أن يتحـ ّـول مــن عــبء إلــى حافــز مــن أجــل تحقيــق النمــو االقتصــادي والتنميــة».
زيتــر  ،)2014للتأكيــد ّ

(كيبريــاب  ،1985كمــا ورد فــي دنبــار وميلنــر .)119 :2016

أقــر المجتمــع الدولــي بضــرورة كســر الحواجــز بيــن الجهــات الفاعلــة فــي المجــال
بهــدف تطبيــق مقاربــة التنميــة -النــزوحّ ،

اإلنســاني التــي تســتجيب ألزمــات الالجئيــن ،وتلــك العاملــة فــي مجــال التنميــة ضمــن المجتمعــات المضيفــة وغيرهــا .فــي
هــذا اإلطــار ،يشـ ّـدد المبــدأ التوجيهــي للترابــط بيــن الجانبيــن اإلنمائــي واإلنســاني الصــادر عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي

والتنميــة علــى القيمــة اإلضافيــة التــي تنجــم عنــد مضافــرة الجهــود بيــن الجهــات الفاعلــة العاملــة فــي المجــال اإلنســاني

ويخفــف مــن التكاليــف ،ويزيــد المشــاركة الحكوميــة
واإلنمائــي :فمــن شــأن هــذا األمــر أن يضاعــف عامــل الكفــاءة والفعاليــة،
ّ
والشــراكات ،كمــا يعــزّ ز مــن اســتدامة العمــل ( .منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 2017ب) .لهــذه األســباب ،شــهدت
الســنوات األخيــرة صياغــة أطــر دوليــة عامــة ،أو إعــادة قولبتهــا لتحســين مــدى دمــج المنظــور التنمــوي فــي االســتجابات
اإلنســانية ،وبالتالــي تلبيــة هــذه االحتياجــات فــي ســياق النــزوح الممتـ ّـد.

ً
ً
واضحــا للجهــات الفاعلــة العاملــة فــي ٍّ
كل مــن المجــال اإلنســاني
مرجعــا
تقــدم خطــة  2030وأهــداف التنميــة المســتدامة
ّ
واإلنمائــي ،كمــا تطــرح مقاربـ ًـة مرتكــزةً ال علــى االحتياجــات الفوريــة فحســب ،بــل علــى تخفيــف المخاطــر علــى المــدى الطويــل
تضمــن مؤتمــر القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاني لعــام  2016دعــوةً واضحـ ًـة إلــى تجــاوز االنقســامات
ـا عــن ذلــك،
أيضـ ًـا .فضـ ً
ّ

بيــن الجهــات الفاعلــة فــي المجاليــن اإلنســاني واإلنمائــي ،والتمويــل ،مــن خــال التركيــز أكثــر علــى النتائــج الجماعيــة المتأتيــة
 4أبصــر هــذا المفهــوم النــور ،علــى وجــه التحديــد ،ضمــن إطــار نــزوح الالجئيــن فــي الــدول األفريقيــة فــي الســتينيات والثمانينيــات .راجــع :هولبــورن 1975؛
بروكــس والعيوطــي 1970؛ بيتــس .2009
أن هــذه المقاربــة تبقــى شــائعة ،وهــي تنطــوي
مخيمــات إليــواء التدفقــات الكبيــرة مــن الالجئيــن ليــس معمـ ً
ـوال بــه فــي الحــاالت كافــة ،غيــر ّ
 5صحيـ ٌـح ّ
أن إنشــاء ّ
ـأن النــزوح لــن يطــول كثيـ ً
ـرا.
علــى افتــراض بـ ّ

ـا عــن مفهــوم القــدرة علــى مواجهــة األزمــات كمــا هــو مرتبــط بالمســاعدات
 6لمتابعــة نقــاش أوســع حــول مفهــوم القــدرة علــى مواجهــة األزمــات ،فضـ ً
اإلنســانية الخاصــة باالتحــاد األوروبــي وسياســات الحمايــة المدنيــة ،راجــع :بيرشــينيغ 2016؛ بيرشــينيغ ،راشــي وشــاور .2017
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المنســقة) 7.وقــد انعكســت هــذه الدعــوة فــي طريقــة العمــل الجديــدة وااللتــزام بالعمــل الــذي
عــن العمليــات المختلفــة (لكــن
ّ
وقــع عليــه األميــن العــام لألمــم المتحــدة بــان كــي مــون ،ووكاالت األمــم المتحــدة الثمانــي (بمــا فيهــا مفوضيــة األمــم
ّ

المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،ومكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية)
بمصادقــة المنظمــة الدوليــة للهجــرة والبنــك الدولــي .تهــدف طريقــة العمــل الجديــدة إلــى تبســيط العمليــات بشــكل أفضــل
(ذات المنحــى اإلنســاني واإلنمائــي) بيــن مختلــف كيانــات األمــم المتحــدة ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والوطنيــة،

وبقيــة منظمــات المجتمــع المدنــي ،والقطــاع الخــاص والحكومــات .بالفعــل ،لقــد أنشــأت اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن

الــوكاالت ،فــي الفتــرة الممهــدة للقمــة العالميــة للعمــل اإلنســاني ،فريــق عمــل خــاص بتعزيــز الرابــط اإلنســاني/اإلنمائي،
ّ
ّ
ممثليــن عــن وكاالت األمــم المتحــدة االثنتيــن والثالثيــن،
يتضمــن اليــوم
ـكل خــاص ،وهــو
ّ
يركــز علــى الســياقات الممتـ ّـدة بشـ ٍ
تحولــت هــذه
والمانحيــن ،والمنظمــات الدوليــة وغيــر الحكوميــة (اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت  .)2018نتيجـ ًـة لذلــكّ ،
ـا بيــن مفوضيــة األمــم المتحــدة العليــا لشــؤون
األطــر العامــة إلــى عــددٍ مــن المقاربــات التعاونيــة العالميــة واإلقليميــة -مثـ ً
8
موســع الحقـ ًـا فــي هــذا الفصــل.
ـكل
ّ
الالجئيــن والبنــك العالمــي  -وسـ ّ
ـتتم مناقشــتها بشـ ٍ
أبصــرت أطـ ٌـر مشـ ٌ
ـابهة النــور علــى المســتوى األوروبــي .فقــد شـ ّـدد بيــان المفوضيــة األوروبيــة لعــام  2012المتعلــق بالمقاربــة

المعتمــدة فــي مجــال تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات (المفوضيــة األوروبيــة  )2012علــى ضــرورة معالجــة أوجــه الضعــف
المزمــن ،مــن خــال دمــج االســتجابات اإلنســانية ضمــن أطــر ومقاربــات تنمويــة أوســع .عــام  ،2016أطلــق االتحــاد األوروبــي
تضمنــت ركنيــن متعلقيــن بتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات لدى الــدول والمجتمعات
اســتراتيجيته العالميــة الجديــدة ،وقــد
ّ

ـا للتعامــل مــع النزاعــات واألزمــات ،وإعــادة اإلعمــار مــا بعــد األزمــات
المتضـ ّـررة جـ ّـراء األزمــات ،وتطبيــق مقاربــة أكثــر تكامـ ً

(المفوضيــة األوروبيــة 2018ث) .فــي العــام نفســه ،صــدر توافـ ُـق اآلراء األوروبــي بشــأن التنميــة لتعزيز المواءمة بين السياســات
التنمويــة الخاصــة باالتحــاد األوروبــي مــن جهــة وخطــة  2030وأهــداف التنميــة المســتدامة مــن جهــة أخــرى ،مشـ ً
ـيرا إلــى أهميــة
تحســين القــدرة علــى مواجهــة األزمــات لــدى النازحيــن فــي أوضــاع النــزوح الممتـ ّـد والمجتمعــات المضيفــة .فتـ ّـم تلقيــم هــذه

االســتراتيجيات ضمــن مقاربــات سياســات االتحــاد األوروبــي لتوطيــد التعــاون بيــن االســتجابات اإلنســانية والتنميــة ،مــع

تعزيــز الرابــط الملمــوس بيــن الجهتيــن ،وتوحيــد المقاربــات السياســاتية بيــن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية واإلنمائيــة العاملــة

علــى مســتوى االتحــاد األوروبــي .لعـ ّ
ـل أبــرز مثــال علــى ذلــك هــو النهــج الــذي يعتمــده االتحــاد األوروبــي للتعامــل مــع النــزوح
يتــم
القســري والتنميــة ،ومقاربتــه لتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي األنشــطة الخارجيــة لالتحــاد األوروبــي ،حيــث ّ
التشــديد علــى ضــرورة تجانــس السياســات للتعامــل مــع حــاالت اللجــوء الممتـ ّـد ،واالبتعــاد عــن التقســيم الطولــي التقليــدي
بيــن المســاعدات اإلنســانية والتعــاون اإلنمائــي (المفوضيــة األوروبيــة 2016أ2017 ،ب) .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ينعكــس تطويــر

ـا عــن تطويــر األطــر
سياســات االتحــاد األوروبــي علــى تطويــر برامــج الحمايــة اإلقليميــة التــي ســيتناولها القســم التالــي ،فضـ ً
ً
أن هــذه األطــر تشـ ّـكل أساســا لوضــع الخطــط
الوطنيــة المشــتركة بيــن الجانــب اإلنســاني والجانــب اإلنمائــي .جديـ ٌـر بالذكــر ّ
والبرامــج اإلنســانية واإلنمائيــة الخاصــة باالتحــاد األوروبــي علــى المســتوى الوطنــي ،وقــد تـ ّـم تطويرهــا فــي عــددٍ مــن البلــدان
ّ
المتأثــرة باألزمــات والنزاعــات (المفوضيــة األوروبيــة ،المديريــة العامــة للتعــاون الدولــي والتنميــة .)2018

ً
ســيما بالنســبة إلــى أبــرز البلــدان والمناطــق
أخيــرا ،بهــدف فهــم التحديــات والفــرص المرتبطــة بالتنميــة
بشــكل أفضــل ،ال ّ
ٍ

فتتحمــل البلــدان
المســتضيفة لالجئيــن ،ال بـ ّـد مــن التشــديد علــى التــوزّ ع المتفــاوت لهــذه القضيــة علــى المســتوى العالمــي.
ّ
الناميــة القســم األكبــر مــن مســؤولية االســتجابة لالجئيــن :بالفعــل ،بـ ً
ـدءا مــن  ،2017كانــت المناطــق الناميــة تســتضيف %85
أن البلــدان األقــل نمـ ّـو ًا تســتضيف ثلــث العــدد اإلجمالــي مــن الالجئيــن عبــر العالــم (مفوضيــة
مــن الجئــي العالــم ،فــي حيــن ّ

التحديــات فــي مجــال
أن تلــك البلــدان والمناطــق كانــت ،منــذ البدايــة ،تواجــه أقســى
شــؤون الالجئيــن 2018ز) .وال ريــب فــي ّ
ّ

التنميــة ،وقــد تضاعفــت هــذه التحديــات مــع وصــول تدفقــات الالجئيــن الواســعة النطــاق وظاهــرة النــزوح الممتـ ّـد .فــي هــذا
اإلطــار ،غالبـ ًـا مــا يكــون التضامــن وتقاســم المســؤوليات (أكان ذلــك مــن خــال الدعــم المالــي أم إعــادة التوطيــن) محـ ّ
ـاش،
ـط نقـ ٍ
ضمــن إطــار تحـ ّـركات الالجئيــن الواســعة النطــاق ،بيــن الجهــات الفاعلــة العاملــة فــي المجــال اإلنســاني والتنمــوي ،وضمــن

تتضمــن ،مــن جملــة التغييــرات التــي تطمــح إليهــا« ،تجــاوز االنقســامات بيــن القطــاع
ـكل خــاص خطــة العمــل مــن أجــل اإلنســانية 2018أ التــي
ّ
 7راجــع بشـ ٍ
اإلنســاني واإلنمائــي».
مثال كتابهما المشترك :البنك الدولي .2017
 8راجع
ً

10

\

الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

األوســاط األكاديميــة بحكــم التجربــة التاريخيــة (فاغنــر وكرايلــر  .)2016وقــد صيغــت عــدة اقتراحــات علــى مـ ّـر الســنوات لتحســين
نظــام الحمايــة ،منهــا مــا يتعلــق بتوزيــع حصــص إعــادة التوطيــن ،ومعالجــة طلبــات اللجــوء ،والمقاربــة الجغرافيــة .فــي منتصــف

التســعينيات ،اقتــرح هاثــاواي ونيــف ( )1997وتشــاك ( )1997نظــام تفــاوض ثنائــي علــى حصــص الالجئيــن .وكان هاثــاواي قــد

ارتكــز فــي اآلونــة األخيــرة علــى عملــه الســابق عنــد (إعــادة) التشــديد علــى اقتــراح بإعــادة تنظيــم نظــام الالجئيــن العالمــي ،بمــا
فــي ذلــك مفهــوم «مســؤوليات الــدول المشــتركة لكــن المتمايــزة» المتعلــق بحمايــة الالجئيــن ،مقترحـ ًـا فصــل الدولــة التــي
يصــل إليهــا الالجــئ عــن قــرار اعتبارهــا دولــة اللجــوء (هاثــاواي  .)2016ويجــادل فينــش ،ارتـ ً
ـكازا علــى بعــض حجــج هاثــاواي ،مــن
ّ
طبــق بطريقــة تدريجيــة ،تبــدأ بمناطــق المنشــأ أو العبــور ،قبــل تنفيــذ إعــادة التوطيــن (فينــش .)2016
أجــل «حمايــة
منظمــة» تُ ّ
تشـ ّـدد هــذه االقتراحــات علــى ضــرورة تقاســم المســؤوليات مــن أجــل ضمــان نجــاح النظــام العالمــي لالجئيــن ،ومعــه نجــاح

الهــدف المتعلــق بضمــان حمايــة الالجئيــن عبــر العالــم كمــا هــو منصــوص عليــه فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة لعــام 1951

المتعلقــة بوضــع الالجئيــن .بالفعــل ،يهــدف االتفــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن لعــام  20189إلــى وضــع إجــراءات ملموســة مــن

أجــل تحســين طريقــة تقاســم المســؤوليات حــول الالجئيــن ،وتســهيل الضغوطــات التــي تنــوء أبــرز الــدول المضيفــة تحــت
ثقلهــا .فكمــا يجــادل بيتــس« ،فــي حيــن اضطــرت البلــدان الجنوبيــة إلــى فتــح حدودهــا أمــام الالجئيــن الهاربيــن مــن النزاعــات أو

قدمــت حوافــز ملحوظــة
ـإن الــدول الشــمالية لــم
انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي الــدول المجــاورة ،فـ ّ
تتحمــل واجبــات كثيــرة وال ّ
ّ
للمســاهمة فــي حمايــة الالجئيــن فــي الجنــوب» (بيتــس  .)2009مــن هــذا المنطلــق ،تُ عتبــر تدابيــر تقاســم المســؤوليات،

المقدمــة ،عناصــر أساســية لنظــام
تمــت مناقشــتها فــي
المســتندة بدورهــا علــى الحلــول الدائمــة
ّ
ّ
المتوفــرة لالجئيــن التــي ّ
ـا عــن ذلــك ،تســاهم بعــض النمــاذج الحديثــة التــي تـ ّـم اختبارهــا علــى المســتويات اإلقليميــة
عالمــي ناجــح لالجئيــن .فضـ ً
والوطنيــة ،بدورهــا ،فــي تأطيــر المســاعدات اإلنمائيــة المرســلة إلــى البلــدان والمناطــق المســتضيفة لالجئيــن كأحــد أشــكال
تقاســم المســؤوليات (الماليــة).

النماذج اإلقليمية
فــي اآلونــة األخيــرة ،تـ ّـم تطويــر عــددٍ مــن النمــاذج اإلقليميــة الهادفــة إلــى تطبيــق مقاربــة التنميــة -النــزوح ،وتقديــم الــدروس
أن مفهــوم برامــج
حــول الفــرص والتحديــات المرتبطــة بتطبيــق مثــل هــذه المقاربــة علــى المســتوى اإلقليمــي .جديـ ٌـر بالذكــر ّ

الحمايــة اإلقليميــة كان قــد أبصــر النــور فــي بدايــة األلفيــة الجديــدة ،ال سـ ّـيما فــي الســياق األوروبــي (بيتــس 2004؛ حــداد 2008؛
ـكل أساســي ،إلــى تحســين قــدرات الــدول فــي مناطــق المنشــأ
بابادوبولــو  .)2015تهــدف برامــج الحمايــة اإلقليميــة هــذه ،بشـ ٍ
أن هــذه البرامــج ارتبطــت باقتراحــات تشـ ّـجع
أو العبــور الخاصــة بالالجئيــن ،ال سـ ّـيما فــي مجــال
نظامــي الحمايــة واللجــوء .ومــع ّ
َ
أن تعزيــز الوصــول إلــى الحمايــة ومســتويات الحمايــة فــي بلــدان اللجــوء
علــى معالجــة الطلبــات خــارج األقاليــم المعنيــة ،إال ّ
األول شـ ّـكل أحــد األهــداف األساســية للمفهــوم؛ كمــا يمكــن فهمهــا كطريقــة لتقاســم المســؤوليات الماليــة مــن خــال دعــم

أبــرز البلــدان المســتضيفة لالجئيــن.

اقترحــت مفوضيــة شــؤون الالجئيــن مقاربـ ًـة مماثلـ ًـة فــي «اقتراحهــا الثالثــي األبعــاد» الصــادر عــام  2003الــذي صيــغ ضمــن إطار

الحــوار األوســع بيــن مفوضيــة شــؤون الالجئيــن واالتحــاد األوروبــي ،10فأوجــزت مقاربــات خاصــة بمناطــق المنشــأ ،والحكومــات

الوطنيــة ،واالتحــاد األوروبــي .بالنســبة إلــى مناطــق المنشــأ ،شـ ّـدد االقتــراح علــى ضــرورة تحســين قــدرات اللجــوء والحمايــة
ضمــن مناطــق المنشــأ ،مــع التركيــز علــى الحاجــة إلــى توظيــف المســاعدات اإلنمائيــة بطريقــة اســتراتيجية لتمكيــن الالجئيــن
مــن االعتمــاد علــى أنفســهم ،وكذلــك كطريقــة لتقاســم المســؤوليات دعمـ ًـا للبلــدان المضيفــة.

 9فــي وقــت كتابــة هــذه الســطور ،كانــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن قــد اقترحــت االتفــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن فــي تقريرهــا
الســنوي المرفــوع إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،مــن دون أن تكــون الجمعيــة العامــة قــد صادقــت عليــه بعــد .مــن المتوقــع أن تصــادق عليــه الجمعيــة
العامــة بحلــول نهايــة العــام .2018
 10انــدرج هــذا الحــوار ضمــن االقتــراح الثالثــي األبعــاد ،ال ســيما مــن خــال البعــد الثالــث المرتكــز علــى االتحــاد األوروبــي والمتعلــق بتحســين معالجــة طلبــات
اللجــوء فــي االتحــاد األوروبــي ،بمــا فــي ذلــك تســهيل عــودة المهاجريــن االقتصادييــن ،وكذلــك ضمــن ســياق توســع االتحــاد األوروبــي ،ونظــام دبلــن  2الجديــد،
تمــت إعــادة النظــر فــي اقتــراح المفوضيــة الثالثــي األبعــاد فــي وقـ ٍ
ـت الحــق ،مــع مراجعــة البعــد المتعلــق باالتحــاد األوروبــي .راجــع:
ونظــام يــوروداك .وقــد ّ
مفوضيــة شــؤون الالجئيــن .2003
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ً
مناقشــة حــول برامــج الحمايــة اإلقليميــة (المفوضيــة
أمــا بالنســبة إلــى االتحــاد األوروبــي ،فقــد شــهدت الفتــرة نفســها
األوروبيــة 2003 ،2002أ ،)2004 ،فــي ظـ ّ
ـل اعتـ ٍ
ـراف متزايــد بالحاجــة إلــى العمــل مــع بلــدان المنشــأ والعبــور فــي مجــاالت الهجــرة،
ومراقبــة وضبــط الحــدود ،وإعــادة القبــول .فــكان قــد صــدر بيــان عــن المفوضيــة األوروبيــة فــي حزيران/يونيــو ( 2004المفوضيــة

األوروبيــة  )2004اقترحــت فيــه إنشــاء برامــج الحمايــة اإلقليميــة ،كمــا كان المجلــس األوروبــي قــد طلــب االطــاع علــى خطــة

ـا عــن ذلــكّ ،ركــز
عمــل لتطبيــق البرامــج بشــكل تجريبــي ،فــي اســتنتاجاته الصــادرة فــي  3-2تشــرين الثاني/نوفمبــر  .2004فضـ ً
برنامــج الهــاي لفتــرة  2010 -2005علــى الحمايــة فــي مناطــق المنشــأ ،بحيــث تكــون مقاربــة تكميليــة للجــوء ضمــن أوروبــا.

ـاء علــى هــذه الخلفيــة ،اقترحــت المفوضيــة فــي بيانهــا الصــادر عــام ( 2005المفوضيــة األوروبيــة  )2005إعــداد برامــج الحمايــة
بنـ ً

اإلقليميــة بهــدف «تحســين قــدرة الحمايــة فــي المناطــق المعنيــة وتوفيــر حمايــة أفضــل للسـ ّـكان المهاجريــن فيهــا ،مــن خــال

أن الحلــول الدائمــة الثالثــة هــي العــودة إلــى الوطــن ،والدمــج المحلــي أو إعــادة التوطيــن
تأميــن حلــول دائمــة (مــع اإلشــارة إلــى ّ
ــدرج هــذه
فــي بلــد ثالــث إذا كان
ّ
الحــان الدائمــان األوالن غيــر ممكنيــن» (المفوضيــة األوروبيــة  .)2005فــي هــذا اإلطــار ،تُ َ

الجهــود ضمــن إطــار «مجموعــة مــن األدوات السياســاتية» المرنــة والخاصــة بـ ّ
ـكل حالــة علــى حــدة ،يتـ ّـم تطويرهــا بالتنســيق

ّ
ـكل خــاص علــى بنــاء القــدرات والمســاعدات التقنيــة فــي مجــال الحمايــة ،كإجــراءات
مــع مفوضيــة شــؤون الالجئيــن،
وتركــز بشـ ٍ
وأنظمــة تحديــد مركــز الالجــئ ،وتوفيــر الدعــم اإلنســاني لالجئيــن فــي مجــال تحســين ظــروف االســتقبال ،وبرامــج التدريــب
التوســع لتشــمل
الموجهــة نحــو الحمايــة ،وتســجيل الالجئيــن إلــخ .بــدأ تطبيــق برامــج الحمايــة اإلقليميــة فــي منطقتيــن ،قبــل
ّ
ّ

منطقتيــن جديدتيــن :أوروبــا الشــرقية (بيالروســيا ،جمهوريــة مولدوفــا ،أوكرانيــا) ،ومنطقــة البحيــرات الكبــرى األفريقيــة (ال
سـ ّـيما تنزانيــا) ،ثــم القــرن األفريقــي (كينيــا ،اليمــن ،جيبوتــي) وشــرق شــمال أفريقيــا (مصــر ،ليبيــا ،تونــس) .بـ ً
ـدءا مــن نهايــة
العــام  ،2017كانــت المشــاريع المتعلقــة ببرامــج الحمايــة اإلقليميــة فــي أوروبــا الشــرقية ،والقــرن األفريقــي ،وشــمال أفريقيــا
مــا تــزال قيــد التطبيــق (المفوضيــة األوروبيــة 2018ت).

ضمــن ســياق األزمــة الســورية المســتمرة ،أعيــد إطــاق هــذا المفهــوم عــام  2012ليصبــح «برامج التنميــة والحمايــة اإلقليمية»
مــن أجــل العــراق واألردن ولبنــان( 11بــدأ التطبيــق فــي  ،)2014مــع تســليط الضــوء علــى اإلمكانيــات التــي يمكــن أن تتأتّ ــى عــن
مجتمعيــن -مــن أجــل تعزيــز األهــداف اإلنمائيــة فــي ســياق
اســتخدام هــذه المقاربــات – وتمويــل العمــل اإلنســاني والتنمــوي
َ

النــزوح الســوري الطويــل المــدى (زيتــر وآخــرون 2014؛ بابادوبولــو  .)2015ترتكــز برامــج التنميــة والحمايــة اإلقليميــة مــن أجــل

العــراق واألردن ولبنــان علــى أربعــة أركان أساســية :البحــث ،الحمايــة (بنــاء القــدرات ،وتوفيــر الدعــم القانونــي لالجئيــن وتمكيــن

المجتمــع المحلــي) ،والمناصــرة ،والتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،دعــت خطــة عمــل فاليتــا لعــام 2015
إلــى تطبيــق مثــل هــذه البرامــج فــي القــرن األفريقــي وشــمال أفريقيــا ،حيــث ُأطلقــت المشــاريع ذات الصلــة بهــذه البرامــج
بقيــادة هولنــدا وإيطاليــا علــى التوالــي.

ُأجــري هــذا التعديــل تماشـ ً
ـيا مــع التحـ ّـول األوســع الــذي طــرأ علــى مقاربــة االتحــاد األوروبــي عــام  2012و( 2013بابادوبولــو .)2015
أن
ـكل خــاص ،فــي حيــن ّركــز النهــج العالمــي بشــأن الهجــرة لفتــرة  2011 -2005علــى الهجــرة عوضـ ًـا عــن الحمايــة (مــع ّ
فبشـ ٍ
ـكل صريــح ،برامــج
تضمــن النهــج العالمــي للهجــرة
ـامال)،
ّ
الحمايــة الدوليــة كانــت تُ عتبــر موضوعـ ًـا شـ ً
ّ
والتنقــل لعــام  ،2012بشـ ٍ

ـتكماال لذلــك ،بإعــداد برامــج تنمويــة لالجئيــن
الحمايــة اإلقليميــة وحمايــة الالجئيــن كأحــد أركانــه األربعــة ،كمــا أوصــى ،اسـ
ً
ـكل كبيــر ،نمــوذج
والنازحيــن اآلخريــن .جديـ ٌـر بالذكــر ّ
أن هــذه المقاربــة الجديــدة لبرامــج التنميــة والحمايــة اإلقليميــة تتّ بــع ،بشـ ٍ
الحمايــة وفقـ ًـا لبرامــج الحمايــة اإلقليميــة ،ال سـ ّـيما بنــاء قــدرات أنظمــة اللجــوء الوطنيــة .فــي هــذا اإلطــارّ ،
يركــز عنصــر التنميــة
االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى تعزيــز فــرص العمــل وتطويــر قطــاع األعمــال ،مــن خــال تطويــر المهــارات ،والتدريــب المهنــي،

أن هــذا
وتطويــر البنيــة التحتيــة االجتماعيــة ،وتمويــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطية الحجــم ،وأنشــطة أخــرى .جديـ ٌـر بالذكــر ّ
متوفــر ال لالجئيــن فحســب بــل للمجتمعــات المحليــة أيضـ ًـا.
النــوع مــن الدعــم
ّ
ـكل أوثــق فــي العمل
صحيـ ٌـح ّ
أن هــذا المفهــوم المتجـ ّـدد يعكــس تحـ ّـو ًال فــي المقاربــة المتّ بعــة (أي دمــج المقاربــات اإلنمائيــة بشـ ٍ
اإلنســاني المتّ صــل بشــؤون الالجئيــن) ،إال أنّ ــه ّ
رد فعــل علــى بعــض االنتقــادات والتحديــات التي قوبلت
يمثــل فــي الوقــت عينــه ّ
 11للمزيد من المعلومات حول برامج التنمية والحماية اإلقليمية في العراق واألردن ولبنان ،راجع :برامج التنمية والحماية اإلقليمية .2018
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الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

المعنيــون العديــد مــن نقــاط الضعــف األساســية لبرامــج الحمايــة اإلقليميــة
ـكل خــاص ،عــزا
ّ
بهــا برامــج الحمايــة اإلقليميــة .وبشـ ٍ

ـكل أكبــر بمبــادرات أوســع ،مثــل برامــج التنميــة) والمســتوى
إلــى قدرتهــا المحــدودة علــى التأثيــر (ممــا يبـ ّـرر الحاجــة إلــى ربطهــا بشـ ٍ
المكونــات (بابادوبولــو .)2015
غيــر الكافــي مــن التنســيق مــع السياســات اإلنمائيــة واإلنســانية الوطنيــة ،وكذلــك بيــن مختلــف
ّ
وفــرت برامــج الحمايــة اإلقليميــة قيمـ ًـة إضافيـ ًـة واضحـ ًـة ،مــن حيــث تمويلهــا خدمــات مفوضيــة
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــي حيــن ّ

شــؤون الالجئيــن التقليديــة وبنــاء القــدرات فــي أبــرز البلــدان التــي تحتــاج إليهــا ،إال أنهــا لــم تختلــف كثيـ ً
ـرا عــن أنشــطة المفوضيــة
ً
ـدودا ،عوضـ ًـا عــن
العاديــة فــي البلــدان المســتضيفة لالجئيــن (بابادوبولــو  .)2015لــذا ،تـ ّـم انتقادهــا علــى اعتمادهــا نطاقـ ًـا محـ
مقاربــة لتعزيــز الدمــج ،والقــدرة علــى مواجهــة األزمــات ،وإغنــاء اآلثــار اإليجابيــة المحتملــة علــى التنميــة البشــرية واالجتماعيــة

فتوســع نطــاق المقاربــة
(بيتــس 2010 ،2009؛ فيلدمــان  .)2007أمــا برامــج التنميــة والحمايــة اإلقليميــة ،مــن ناحيــة أخــرى،
ّ

المعتمــدة لتشــمل األنشــطة ذات المنحــى اإلنمائــي التــي ال تنــدرج ضمــن النطــاق التقليــدي لمفوضيــة شــؤون الالجئيــن.

أخيـ ً
ـرا ،بالرغــم مــن تصنيــف برامــج الحمايــة اإلقليميــة لعملهــا كـ»إقليمــي» ،إال أنهــا واجهــت انتقــادات لكونهــا تعتمــد مقاربــات

«إقليميــة» غيــر مناســبة مــن حيــث التنســيق ،والهــدف المحـ ّـدد ،والقيمــة اإلضافيــة ،والنطــاق:

«فــي الوقــت الحاضــر ،كشــفت تجــارب برامــج الحمايــة اإلقليميــة فــي مناطــق مختلفــة عــن هيمنــة المشــاريع

أن معظمهــا يقـ ّـدم
الوطنيــة التــي تحظــى بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي وتطبيــق مفوضيــة شــؤون الالجئيــن ،غيــر ّ
ـا أن نســميها برامــج إقليميــة نظـ ً
ـرا
الخدمــات التقليديــة الخاصــة بمفوضيــة شــؤون الالجئيــن .لذلــك ســيكون مضلـ ً

تتضمــن ربمــا كافــة الــدول المتأثــرة بتدفقــات الالجئيــن األوليــة
أن أنشــطتها اإلقليميــة كانــت محــدودة ،وال
إلــى ّ
ّ
أو التحــركات الثنائيــة التــي قــام بهــا األشــخاص بحثـ ًـا عــن طريقــة لالعتمــاد علــى أنفســهم( ».بابادوبولــو .)16 :2015
مــع ذلــك ،مــا زال غيــر واضـ ٍـح كيــف تقــوم برامــج التنميــة والحمايــة اإلقليميــة الجديــدة بمعالجــة هــذه المخــاوف كلهــا .بطبيعــة

يوســع مــن نطــاق تأثيرهــا بحيــث يطــال مجــال التنميــة،
أن دمجهــا الواضــح والصريــح لألهــداف اإلنمائيــة ّ
الحــال ،ال ريــب فــي ّ
ّ
يتطلــب تعزيــز التنســيق مــع الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنمائــي (علــى المســتويين الوطنــي والدولــي) .بالفعــل ،لقــد
كمــا
أصبــح برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي شـ ً
مهمـ ًـا لبرامــج التنميــة والحمايــة اإلقليميــة أيضـ ًـا .لكــن مــا زال يمكــن دحــض
ـريكا
ّ
الجانــب «اإلقليمــي» لهــذه البرامــج :فمــا زالــت المشــاريع تســتند كثيـ ً
ـرا علــى بلــدان وأطــر فرديــة ،فــي حيــن تنــدر المقاربــات

المطبقــة فــي العــراق ولبنــان واألردن ،مــن الواضــح
المشــتركة بيــن البلــدان .فبالنســبة إلــى برامــج التنميــة والحمايــة اإلقليميــة
ّ
أنّ ــه ســيكون مــن الصعــب اعتمــاد مقاربــة إقليميــة تجمــع بيــن هــذه البلــدان الثالثــة ،نظـ ً
ـرا إلــى االختــاف الكبيــر فــي التحديــات،
واالحتياجــات المؤسســاتية ،والمقاربــات السياســية .ولعـ ّ
المطبقــة ضمــن
ـل مــا يثبــت ذلــك هــو المشــاريع الوطنيــة المختلفــة
ّ
12
إطــار برامــج التنميــة والحمايــة اإلقليميــة لـ ٍّ
ـكل مــن هــذه الــدول.

أن برامــج الحمايــة اإلقليميــة وبرامــج التنميــة والحمايــة اإلقليميــة ليســت النمــوذج اإلقليمــي المهـ ّـم الوحيــد الممكــن
غيــر ّ
طبــق أيضـ ًـا علــى المســتوى الدولــي ،ال سـ ّـيما مــن
اعتمــاده عنــد اختيــار مقاربــة التنميــة -النــزوح .فهنــاك برامــج إقليميــة تُ ّ
خــال عمــل مفوضيــة شــؤون الالجئيــن وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي .بالفعــل ،فــي ســياق نــزوح الالجئيــن الواســع

النطــاق ،تُ طـ ّـور مفوضيــة شــؤون الالجئيــن خطــط اســتجابة لالجئيــن ،بهــدف دعــم التخطيــط والتنســيق بيــن الــوكاالت فــي
المجــال اإلنســاني عنــد االســتجابة ألزمــة لجــوء 13.تأخــذ خطــط االســتجابة هــذه فــي االعتبــار أثــر أزمــة اللجــوء علــى المنطقــة،

وعلــى مختلــف البلــدان ضمــن منطقــة األصــل .فتطـ ّـور مفوضيــة شــؤون الالجئيــن ،علــى ضــوء ذلــك ،خطــط االســتجابة هــذه
ـس.
للمســاعدة فــي تحديــد األولويــات وتوجيــه الدعــم اإلنســاني نحــو المناطــق ذات االحتياجــات األمـ ّ

ً
إطــارا
أعــدت المفوضيــة األوروبيــة عــام 2014
رد ًا علــى األزمــة الســورية ونــزوح الالجئيــن ضمــن منطقــة الشــرق األوســط،
ّ
ّ
ً
ـي إلــى النازحيــن
اسـ
ـتراتيجيا إقليميـ ًـا شـ ً
ـامال يشــمل تقديــم الدعــم اإلنســاني ،واإلنمائــي ،والمالــي المبنــي علــى االقتصــاد الكلـ ّ

الســوريين داخــل ســوريا وفــي البلــدان المجــاورة (المديريــة العامــة للحمايــة المدنيــة والمعونــة اإلنســانية فــي المفوضيــة

تمولها برامج التنمية والحماية اإلقليمية للعراق ،واألردن ،ولبنان :برامج التنمية والحماية اإلقليمية .2018
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األوروبيــة  -)2014ممــا يشـ ّـدد ،مـ ّـرةً أخــرى ،علــى الحاجــة إلــى المزيــد مــن الخطــط اإلنمائيــة لمعالجــة النــزوح الممتـ ّـد .ورغــم

االنتقــادات التــي نالهــا اإلطــار االســتراتيجي اإلقليمــي الشــامل ،كونــه فشــل فــي تحقيــق اســتجابة شــاملة ومســتدامة
(المديريــة العامــة للحمايــة المدنيــة والمعونــة اإلنســانية فــي المفوضيــة األوروبيــة 13 :2014؛ شــركة فولونتــاس االستشــارية
 ،)11 :2016فقــد صيغــت الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات لتطبيــق مبــادئ اإلطــار االســتراتيجي
ً
ً
ً
متجانســا
وطنيــا،
مســي ًرا
«إطــارا
اإلقليمــي الشــامل عبــر تركيــا ،ولبنــان ،واألردن ،والعــراق ،ومصــر .وتُ عتبــر هــذه الخطــة
ّ

ومطبقــة بمشـ ٍ
ـاركة كاملــة مــن الحكومــات المعنيــة» لضمــان التــزام
ومنســقة،
تتضمــن خططـ ًـا قطريــة «مطـ ّـورة،
إقليميـ ًـا»،
ّ
ّ
ّ

المطبقــة
كافــة البلــدان المعنيــة (الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات  .)2018توجــز هــذه الخطــط
ّ
ّ
علــى مســتوى الــدول احتياجــات ّ
فتؤطــر بالتالــي الجهــود المبذولــة لالســتجابة
كل دولــة ،ومقاصدهــا ،ومقارباتهــا ،ومواردهــا،
لالجئيــن الســوريين (المكـ ّـون الخــاص بالالجئيــن) واحتياجــات المجتمعــات المضيفــة (المكـ ّـون الخــاص بالقــدرة علــى مواجهــة

األزمــات) فــي ّ
منســقون إقليميــون مــن مفوضيــة شــؤون الالجئيــن وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي
كل دولــة 14.ويتولــى
ّ
المطبقــة علــى مســتوى الــدول ،بالتعــاون مــع شــركاء علــى المســتوى اإلقليمــي يتولــون
ـامل لمختلــف الخطــط
ّ
ـكل شـ ٍ
إدارة هيـ ٍ
تقديــم المشــورة والتوجيــه والدعــم لهــذه الخطــط علــى المســتوى اإلقليمــي (الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى
مواجهــة األزمــات  .)2018وتمامـ ًـا كمــا حــدث مــع تحـ ّـول برامــج الحمايــة اإلقليميــة إلــى برامــج تنميــة وحمايــة إقليميــةّ ،
تمثــل

الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات ،بالفعــل ،خطــوةً جديــدةً نحــو دمــج الخطــط اإلنمائيــة فــي أطر
االســتجابة لالجئيــن (وهــي ّ
تمثــل اإلطــار األصلــي لخطــط االســتجابة اإلقليميــة الخاصــة بمفوضيــة شــؤون الالجئيــن) .لكــن مــع
ـا إلــى توفيــر إطــار اســتراتيجي أوســع للعمــل،
أن الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات تهــدف فعـ ً
ّ

ـإن المقاربــة المعتمــدة علــى مســتوى ّ
كل دولــة مــا زالــت
ومنصــة للمناصــرة وجمــع األمــوال والرصــد عبــر البلــدان الخمســة ،فـ ّ
ّ

أن هنــاك حاجــة إلــى فصــل المقاربــات عــن الســياق الوطنــي ،بــل إلــى تســليط الضــوء علــى
أن هــذا ال يفتــرض ّ
مســتمرة .غيــر ّ

المســتوى الــذي يمكــن أن يســاهم التخطيــط اإلقليمــي عنــده فــي تطبيــق المقاربــات اإلقليميــة مــن منظــور واقعــي.

ســتتم مناقشــتها هنــا ،فهــو اإلطــار الشــامل لالســتجابة لالجئيــن ،الخــاص بمفوضيــة شــؤون
أمــا المقاربــة األخيــرة التــي
ّ

الالجئيــن ،الــذي يشـ ّـدد بــدوره علــى الحاجــة إلــى التخطيــط اإلنمائــي مــن أجل االســتجابة لمســألة نــزوح الالجئين الممتـ ّـد؛ ويمكن
االطــاع عليــه بالتفصيــل فــي إعــان نيويــورك بشــأن المهاجريــن والالجئيــن الصــادر فــي أيلول/ســبتمبر ( 2016مفوضيــة شــؤون
ّ
تتمثــل األهــداف األساســية لإلطــار الشــامل بمــا يلــي .1« :تخفيــف الضغــط علــى البلــدان التــي تســتضيف
الالجئيــن 2018أ).
الالجئيــن؛  .2بنــاء االعتمــاد علــى الــذات بيــن الالجئيــن؛  .3توســيع كيفية الوصول إلــى الحلــول فــي البلــدان الثالثــة؛  .4تحســين
الظــروف التــي ّ
تمكــن الالجئيــن مــن العــودة إلــى بلدانهــم بســامة وكرامــة» (مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 2018ب) .أمــا الســبيل
ً
إلــى ذلــك ،فمــن خــال صياغــة اســتراتيجيات وطنيــة (أو إقليميــة) ،والقيــام بجهــود مناصــرة بشــأن هــذه القضايــا وفقــا ألطــر

العمــل الوطنيــة القائمــة ،وتطبيــق المشــاريع ذات الصلــة الهادفــة إلــى تعزيــز قــدرة الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة علــى
مطبــق فــي  15بلـ ً
ـدا فــي أميــركا الوســطى ،ووســط
أن اإلطــار الشــامل لالســتجابة لالجئيــن
مواجهــة األزمــات .جديـ ٌـر بالذكــر ّ
ّ
مطبــق فــي منطقتيــن همــا« :أميــركا الوســطى والمكســيك»
وجنــوب أفريقيــا ،والقــرن األفريقــي ،وآســيا الوســطى .كمــا إنــه
ّ

و»الوضــع فــي الصومــال» (مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 2018ب) .تقــوم المقاربــة اإلقليميــة فــي الحالــة األخيــرة علــى إشــراك
ـا عــن تعزيــز التنميــة
الحكومــة الصوماليــة ودول الجــوار فــي تحســين االســتجابات لالجئيــن الصومالييــن والنازحيــن داخليـ ًـا ،فضـ ً

ـاء علــى قمــة جمعــت رؤســاء الــدول المعنيــة فــي آذار/
االقتصاديــة فــي البلــدان المضيفــة فــي المنطقــة .فــي هــذا اإلطــار ،بنـ ً
مــارس  ،2017اعتمــدت الــدول إعــان نيروبــي بشــأن الحلــول الدائمــة لالجئيــن الصومالييــن وإعــادة دمج العائدين فــي الصومال،

ـا عــن خطــة عمــل لتطبيــق اإلعــان ،توجــز المقاربــة المشــتركة بالنســبة إلــى المنطقــة (الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة
فضـ ً
بنــاء علــى الــدروس المســتخلصة مــن اإلطــار الشــامل لالســتجابة لالجئيــن،
بالتنميــة 2017أ2017 ،ب) .مــن هــذا المنطلــق،
ً
ـا عــن المشــاورات مــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة وأصحــاب المصلحــة المعنييــن ،صاغــت مفوضيــة شــؤون
فضـ ً

الالجئيــن االتفــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن الــذي عرضتــه مفوضيــة شــؤون الالجئيــن أمــام الجمعيــة العامــة فــي  .2018لكــن
نظـ ً
متوفــر حتــى الســاعة لعمليــة تطبيقــه.
ـرا لحداثــة اإلطــار الشــامل لالســتجابة لالجئيــن ،مــا مــن تحليــل شــامل ومســتقل
ّ

مكونيــن« ،المكـ ّـون الخــاص بالالجئيــن» الــذي ّ
يركــز علــى تلبيــة حاجــة الالجئيــن إلــى الحمايــة والمســاعدة ،و»المكـ ّـون الخــاص بالقــدرة
 14يتـ ّـم ذلــك مــن خــال
ّ
علــى مواجهــة األزمــات» الــذي ّ
يركــز علــى تلبيــة حاجــة المجتمعــات المضيفــة إلــى مواجهــة األزمــات وتحقيــق االســتقرار.
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الميثاق األردني
بهــدف تعزيــز التنميــة فــي البلــدان المســتضيفة لالجئيــن ،تـ ّـم تجريــب أشــكال جديــدة مــن الشــراكات والمقاربــات بيــن القطاعين
تتطلــب أعـ ً
ّ
العــام والخــاص التــي ّ
ـدادا كبيــرة مــن
معينــة (أي تلــك التــي
ـكل كبيــر ،علــى توظيــف الالجئيــن فــي قطاعــات ّ
تركــز ،بشـ ٍ

مهمـ ًـة يمكــن أن تعــود بالفائــدة
ـكل أساســي) .فتـ ّـم إبــراز وصــول الالجئيــن إلــى ســوق العمــل بصفتــه مقاربـ ًـة
ّ
اليــد العاملــة بشـ ٍ
علــى ٍّ
كل مــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة ( TENTومركــز التنميــة العالميــة 2018أ2018 ،ب) .بالنســبة إلــى المجتمعــات
المضيفــة ،تشــمل اآلثــار اإليجابيــة :مســتوى أقــل مــن التنافــس فــي القطــاع غيــر النظامــي ،ومســتوى أكبــر مــن اإلنتاجيــة

بالنســبة إلــى قطاعــات األعمــال فــي البلــد المضيــف ،وتوفيــر فــرص عمــل ،وتحســين مهــارات العامليــن فــي البلــد المضيــف
ـوال أكبــر ،وتوفيــر حوافــز اقتصاديــة القتصــاد البلــد المضيــف ،وزيــادة العائــدات الضريبيــة (TENT
ـدر مدخـ ً
لشــغل وظائــف تـ ّ

ومركــز التنميــة العالميــة 2018ب).

ـل المثــال األكثــر شـ ً
لعـ ّ
ـا عــن مشــروع تجريبي ارتكــز على التــزام االتحاد
ـيوعا لهــذه المقاربــة هــو مــا ُيعــرف بالميثــاق األردنــي ،فضـ ً

معينــة مصـ ّـدرة مــن مناطــق اقتصاديــة خاصــة فــي األردن ،حيــث ُيمنــح الالجئــون
األوروبــي بتوفيــر امتيــازات تجاريــة لمنتجــات
ّ
ً
حـ ّـق الوصــول إلــى فرصــة عمــل .وكانــت المناطــق االقتصاديــة الخاصــة قــد أنشــئت فــي أثيوبيــا أيضــا لتوفيــر مئــة ألــف فرصــة
ـا
عمــل ،منهــا %30
مخصصــة لالجئيــن (البنــك الدولــي 2018أn.d. ،؛ مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 2018ب) .فضـ ً
ّ
ضمــت األشــكال الجديــدة مــن التعــاون بيــن الــدول واألســواق والمجتمــع مــا يلــي علــى ســبيل المثــال:
عــن ذلــكّ ،
•تعــاون مؤسســة آيكيــا ومؤسســة «مــأوى أفضــل» (بيتــر شــيلتر) وهــي مؤسســة اجتماعيــة ســويدية مــع المفوضيــة
ّ
مفككــة وجاهــزة
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن إلنشــاء وحــدة ســكنية لالجئيــن انطالقـ ًـا مــن معـ ّـدات
للتركيــب (بيتــس وكولييــه 2017؛ هــوب )2018؛

•استخدام موقع لينكد إن لمحاولة مطابقة اليد العاملة مع الوظائف في السويد (بيتس وكولييه )2017؛

•تطبيــق برنامــج األغذيــة العالمــي لمبــادرة تجريبيــة الســتخدام تقنيــة البلــوك تشــاين مــن أجــل توزيــع المســاعدات
اإلنســانية فــي باكســتان واألردن (ريــد )2018؛

•تطبيــق مؤسســة فودافــون مبــادرة تجريبيــة بعنــوان «مدرســة فــي صنــدوق» ،شــملت توزيــع ألــواح إلكترونيــة
مخيــم لالجئيــن بهــدف
المخيمــات ،وتركيــب بــرج للجيــل الثالــث مــن الهاتــف المحمــول داخــل
لتعليــم الالجئيــن فــي
ّ
ّ
الولــوج إلــى ســوق الالجئيــن (بيتــس وكولييــه 2017؛ ريــد )2018؛

•فــرص عمــل لالجئيــن كجــزء مــن برنامــج المســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي كوســتاريكا (مفوضيــة شــؤون
الالجئيــن 2018ج)؛

•شــراكة بيــن مفوضيــة شــؤون الالجئيــن ومصــرف إيكويتــي لتزويــد الالجئيــن فــي كينيــا ببطاقــة ســحب ّ
تمكــن مــن
رواد األعمــال الالجئيــن (مفوضيــة شــؤون
الحصــول علــى مســاعدات نقديــة ،وكذلــك لتقديــم خدمــات ماليــة إلــى ّ

الالجئيــن 2018ث؛ أغليونبــي .)2018

مخيــم كاكومــا
ورواد األعمــال االجتماعييــن المحلييــن فــي
•تقديــم مؤسســة التمويــل الدوليــة
ً
ّ
تمويــا لالجئيــن ّ
لالجئيــن فــي كينيــا (مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 2018د).

ً
ً
مثيــرا للجــدل العتمــاده مقاربــة جديــدة مــن أجــل التحفيــز علــى صياغــة
نموذجــا
بشــكل خــاص،
أصبــح الميثــاق األردنــي،
ٍ

موجهــة نحــو الحمايــة وتعزيــز توظيــف الالجئيــن ،ضمــن إطــار تحقيــق التنميــة االقتصاديــة المحتملــة .فقــد اصطــدم
سياســات
ّ
ٍ
ســيما فــي مــا يتعلــق بصعوبــة بلــوغ الهــدف
بعــدد مــن المشــاكل المتعلقــة بطريقــة تصميمــه ،ال
تطبيــق هــذا الميثــاق
ّ

المنشــود ،أي توفيــر العــدد المطلــوب مــن رخــص العمــل لالجئيــن الســوريين فــي البــاد .ولعـ ّ
ـل أحــد أبــرز االنتقــادات التــي
طالــت هــذا الميثــاق هــو عــدم التطابــق بيــن مقاربــة السياســة التــي تقــوم علــى توفيــر وظائــف فــي قطــاع الملبوســات

ـا عــن عــدم رغبــة الالجئيــن الســوريين فــي األردن فــي شــغل الوظائــف
مــن جهــة ،ونقــص المهــارات فــي هــذا القطــاع فضـ ً
ً
ذات المهــارات واألجــور المتدنيــة مــن جهــة أخــرى 15.ومــن االنتقــادات األخــرى أيضــا عــدم إشــراك الالجئيــن ،وخبــراء البحــوث
مثال :هاودن ،باتشيت وألفرد 2017؛ ولينر وتورنر 2018أ.
متعمق للميثاق األردني ،راجع
 15لالطالع على تحليل
ً
ّ
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ّ
ـا عــن العراقيــل البيروقراطيــة وارتفــاع
األردنييــن،
والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،والقطــاع الخــاص فــي عمليــة التصميــم؛ فضـ ً

تكاليــف التســجيل؛ وعــدم وضــوح الحســنات المحتملــة للرســوم المؤاتيــة التــي تُ فــرض علــى شــركات األعمــال األردنيــة لــدى
توظيفهــا الجئيــن ســوريين؛ واألهـ ّـم مــن ذلــك ّ
ّ
ّ
المؤشــرات
مؤشــر رخــص العمــل الصــادرة عوضـ ًـا عــن
كلــه تركيــز الميثــاق علــى

االجتماعيــة واالقتصاديــة (هــاودن ،باتشــيت وألفــرد 2017؛ لينــر وتيرنــر 2018أ؛ كولــدراي وبيلبلــز 2018؛ معهــد التنميــة الخارجيــة
ـا
 .)2018فــي الوقــت عينــه ،سـ ّـلطت الحكومــة األردنيــة الضــوء علــى
ّ
التحفــظ الســائد بيــن مجتمعــات الالجئيــن المحليــة ،فضـ ً

ّ
المضللــة بينهــم -فبالرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة لتوفيــر رخــص الوصــول إلــى العمــل،
عــن انتشــار المعلومــات
يبقــى الالجئــون خائفيــن مــن فقــدان المســاعدات والمنافــع اإلنســانية.

بالرغــم مــن ذلــكُ ،يعتبــر الميثــاق األردنــي فكــرةً أساسـ ً
ـية جديــدةً مــن نوعهــا فــي هــذا المجــال .مــع ذلــك ،يجــدر بالمقاربــات

الجديــدة أن تأخــذ فــي االعتبــار المشــاكل التــي صادفهــا الميثــاق بســبب شــوائب فــي عمليــة التصميــم أو التطبيــق ،وأن
تتحســب بالتالــي لألطــر والســياقات المختلفــة (مركــز التنميــة العالميــة ولجنــة اإلنقــاذ الدوليــة  .)2017فــي حالــة تركيــا ،لحظــت
ّ
ً
ً
خاصــة نظــرا إلــى دور الرســوم
المقابــات التــي أجريــت فــي إطــار هــذه الدراســة صعوبــة تطبيــق مثــل هــذه المقاربــة فــي البــادّ ،

الجمركيــة واالنضمــام إلــى الســوق األوروبيــة ،ناهيــك عــن وجــود هيكليــة وتشــريع خــاص باللجــوء فــي الحالــة التركيــة .جديـ ٌـر
أن هنــاك ميثــاق
بالذكــر أنــه مــن المتوقــع إبــرام نســخة أثيوبيــة قريبـ ًـا عــن هــذا الميثــاق (البنــك الدولــي  ،)n.d.مــع اإلشــارة إلــى ّ
خــاص بلبنــان ســبق ُ
وأبــرم (المفوضيــة األوروبيــة 2017أ) ،بالرغــم مــن أنــه أقــل وضوحـ ًـا مــن النســخة األردنيــة ،كمــا يواجــه

ّ
مبيــن فــي
عراقيــل وطنيــة أكبــر
تتعلــق بمفهــوم توفيــر فــرص عمــل لالجئيــن أو دمجهــم 16.فــي مطلــق األحــوال ،كمــا هــو ّ
متعمــق صــادر عــن نيــوز ديبلــي بشــأن الميثــاق« :بالرغــم مــن ّ
كل شــيء ،نجحــت هــذه االتفاقــات فــي تغييــر قواعــد
عــدد خــاص
ّ
ً
ً
اللعبــة ،ال بالنســبة إلــى األزمــة الســورية فحســب ،بــل كانــت أيضــا نموذجــا تحتــذي بــه طــرق االســتجابة لالجئيــن حــول العالــم.

ّ
والتعلــم منهمــا ،ال التخلــي عــن هــذه الفكــرة تمامـ ًـا.
مــن هــذا المنطلــق ،ال بـ ّـد مــن تحســين الميثاقيــن األردنــي واللبنانــي
برمتــه ضربـ ًـا مــن الخطــأ» (هوانــغ وآش .)2018
فســيكون التخلــي عــن هذيــن الميثاقيــن أو عــن النمــوذج ّ

 16للمزيــد مــن المعلومــات عــن الميثــاق اللبنانــي ،راجــع قبانجــي وقبانجــي  .2018راجــع أيضـ ًـا :هوانــغ وآش 2018؛ هــاودن ،باتشــيت وألفــرد 2017؛ وبيتــس،
ألــي وميميشــولو .2017
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٣

خيارات السياسات

ّ
ـاء علــى بحــوث
ـي ،علــى خيــارات السياســات
ّ
المتوفــرة ألبــرز البلــدان المســتضيفة لالجئيــن ،بنـ ً
ـكل عملـ ّ
يركــز الفصــل التالــي ،بشـ ٍ
ً
مكتبيــة وتفاعــل مــع أصحــاب المصلحــة .فشــمل التفاعــل مــع أصحــاب المصلحــة إجــراء مقابــات وجهــا لوجــه مــع صانعــي
ّ
ّ
ّ
ومنظمــات غيــر حكوميــة ،ومانحيــن ،والقطــاع الخــاص ،وكذلــك مــن خــال
منظمــات دوليــة،
وممثليــن عــن
السياســات،

تنظيــم اجتمــاع طاولــة مســتديرة تـ ّـم فيــه عــرض خيــارات السياســات ومراجعتهــا 17.مــن هنــا ،تعكــس خيــارات السياســات هــذه،
ً
ـمولية ،بــل أن تسـ ّـلط
علــى نحـ ٍـو مباشــر ،األولويــات التــي اعتبرهــا أصحــاب المصلحــة ضروريـ ًـة؛ لكــن ال ُيقصــد بهــا أن تكــون شـ

الضــوء علــى األولويــات مــن وجهــة نظــر أبــرز البلــدان المســتقبلة لالجئيــن .بالفعــل ،تعكــس خيــارات السياســات هــذه احتياجــات

ّ
ـكل أفضــل للسـ ّـكان النازحيــن
البلــدان المضيفــة،
وتركــز عليهــا ،كمــا تتنــاول كيــف يمكــن للبلــدان المضيفــة االســتجابة بشـ ٍ
وتعزيــز التنميــة فــي ّ
كل بلــد.

ـدد مــن التقاريــر الشــاملة ووثائــق توجيهــات السياســات التــي توجــز االســتراتيجيات المناســبة
باإلضافــة إلــى ذلــك،
ّ
يتوفــر عـ ٌ

ـكل عــام) ،علــى غــرار مــا يلــي:
لتطبيــق مقاربــة التنميــة -النــزوح (أو المقاربــة اإلنســانية -اإلنمائيــة بشـ ٍ

•بالنســبة إلــى منظمــة التعــاون والتنميــة فــي المجــال االقتصادي« :مبــدأ توجيهي حول الترابط بين الجانبين اإلنســاني
واإلنمائــي»« ،معالجــة النــزوح القســري مــن خــال التخطيــط التنمــوي وتوجيهــات بشــأن التعــاون خاصــة بصانعــي

السياســات وأهــل االختصــاص المانحيــن» 18،وورقــة سياســات بعنــوان «التمويــل مــن أجــل االســتقرار :توجيــه ألهــل
االختصــاص» (منظمــة التعــاون والتنميــة فــي المجــال االقتصــادي 2017ب2018 ،ث2018 ،ج) .تعكــس هــذه الوثائــق
الخاصــة بالمبــادئ التوجيهيــة والتوجيهــات مــدى الحاجــة إلى تعزيز تجانس السياســات وتنســيقها بيــن الجهات الفاعلة
الســبل
فــي العمــل اإلنســاني واإلنمائــي؛ فتُ حـ ّـدد لـ َـم ُيعتبــر هــذا التجانــس ضروريـ ًـا إلــى هــذا الحـ ّـد ،ومــا هــي أفضــل ُّ

ومفصلــة خطوةً بخطــوة .أما ورقة السياســات،
ـاء علــى األهــداف والمبــادئ المشــتركة ،بطريقــة تدريجيــة
ّ
للتطبيــق بنـ ً
ّ
مفصلــة بحســب الحالــة ،لالســتجابة ألوضــاع األزمــات الممتـ ّـدة.
فتركــز أكثــر علــى كيفيــة صياغــة اســتراتيجية تمويــل
ّ

ومــع أنهــا ّ
أن العديــد مــن المبــادئ نفســها تبقــى ســارية.
تركــز علــى تمويــل الــدول الهشــة فــي المقــام األول ،إال ّ

•بالنســبة إلــى مفوضيــة شــؤون الالجئيــن :البرامــج الخاصــة بدليــل حــاالت الطــوارئ ودليــل المســاعدة اإلنمائيــة
لالجئيــن .19فيوجــز دليــل حــاالت الطــوارئ اســتجابات مفوضيــة شــؤون الالجئيــن ألزمــات الالجئيــن ،وكيــف وأيــن

تتقاطــع هــذه االســتجابات مــع العمليــات اإلنمائيــة ،ال بــل كيــف وأيــن يجــب أن تتقاطــع 20.أمــا دليــل المســاعدة
فيوفــر توجيهــات لمفوضيــة شــؤون الالجئيــن والشــركاء (الجهــات الفاعلــة اإلنســانية واإلنمائيــة
اإلنمائيــة لالجئيــن،
ّ
علــى الســواء) مــن أجــل التخطيــط لبرامــج المســاعدة اإلنمائيــة لالجئيــن وتطبيقهــا (مفوضيــة شــؤون الالجئيــن
 .)2005كمــا يعــرض الدليــل تفاصيــل العمليــة ،بـ ً
ـدءا مــن التشــاورات والبنــى المؤسســاتية ،إلــى إجــراء التقييمــات،

فتطبيــق اســتراتيجية وخطــة عمــل للمســاعدة اإلنمائيــة لالجئيــن ،فمرحلــة المراقبــة والتقييــم.

ّ
معينيــن ،بــل إلــى
المذكــرة المنهجيــة فــي الملحــق للمزيــد مــن المعلومــات .ال تُ عــزى خيــارات السياســات إلــى مقابــات محـ ّـددة أو أصحــاب مصلحــة
 17راجــع
ّ
خيــارات سياســاتية تـ ّـم تطويرهــا مــن وجهــة نظــر شــمولية مــع أصحــاب المصلحــة ،عبــر عمليــة قائمــة علــى خطوتيــن .1 :تـ ّـم تثليــث المســاهمات المتأتيــة عــن
بناء
المقابــات مــع أصحــاب المصلحــة والبحــث المكتبــي وتحويلهــا إلــى مسـ ّ
ـودة قائمــة بنفســها لخيــارات السياســات ،كمــا ّ .2
تمت مراجعــة خيارات السياســات ً
علــى إشــراك مجموعــات أصحــاب المصلحــة فــي اجتمــاع طاولــة مســتديرة ومــن خــال مراجعــات قــام بهــا خبــراء فــي المركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة.
ّ
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي التــي صاغهــا روانــدل وموريســون -ميتــوا (.)2017
ـاء علــى ورقــة عمــل
ّ 18
تمــت صياغــة وثيقــة التوجيــه بنـ ً
ّ
ـا مؤقتـ ًـا حــول
وقــد أشــرفت علــى إعدادهــا لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة فــي
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي التــي أنشــأت فريقـ ًـا عامـ ً
الالجئيــن والهجــرة عــام  2016لدراســة طــرق تحســين البرامــج والتعــاون فــي مجــال المســاعدة اإلنمائيــة فــي حــاالت النــزوح الممتـ ّـد والالجئيــن والهجــرة .كمــا
ّ
المنظمــة .راجــع
تعمقــت ورقــة العمــل فــي تقييمــات البرامــج لتحديــد الــدروس األساســية والتوصيــات بغيــة تحســين برامــج لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة فــي
ّ
ّ
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي 2018ت.
أيضـ ًـا:

 19تعـ ّـرف مفوضيــة شــؤون الالجئيــن المســاعدة اإلنمائيــة لالجئيــن علــى أنهــا «مقاربــة برنامجيــة تهــدف إلــى إدراج مخــاوف الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة
ـددا كبيـ ً
علــى برامــج العمــل التنمويــة ،وحشــد المزيــد مــن المســاعدات اإلنمائيــة ،وتحســين مســتوى تقاســم األعبــاء مــع الــدول التــي تســتضيف عـ ً
ـرا مــن
الالجئيــن ».راجــع :مفوضيــة شــؤون الالجئيــن .2005
تمت مناقشته في قسم «هيكل التنسيق الدولي» (اإلنساني واإلنمائي) في :مفوضية شؤون الالجئين 2018خ.
 20بالتحديد ،كما ّ
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ّ
المذكــرة التوجيهيــة بعنــوان «النهــج اإلنمائــي إزاء الهجــرة والنــزوح»
•بالنســبة إلــى برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي:
التــي تُ حـ ّـدد مقاربــة برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي نحــو المســاعدة اإلنمائيــة فــي ســياق الهجــرة والنــزوح .كمــا

ّ
المذكــرة جهــود المنظمــة نحــو ثالثــة مجــاالت عمــل أساســية ذات صلــة بالنــزوح ،وتطــرح خيــارات برامــج
توجــه
ّ
ـاء علــى أفضــل الممارســات التــي تـ ّـم جمعهــا مــن خــال خبــرات برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي (برنامــج األمــم
بنـ ً
المتحــدة اإلنمائــي 2016أ).

تتضمــن الكثيــر مــن خيــارات السياســات المدرجــة فــي هــذا القســم تكـ ً
أن هنــاك نقاطـ ًـا
ـرارا لوثائــق التوجيهــات ،ممــا يثبــت ّ
ّ
مشــتركة تجمــع بيــن ّ
ومطبقــي البرامــج والمشــاريع
صنــاع السياســات فــي أبــرز البلــدان المســتضيفة لالجئيــن ،والمانحيــن،
ّ

الموجهــة نحــو تطبيــق مقاربــة التنميــة -النــزوح .تترافــق هــذه الخيــارات ،فــي أغلــب األحيــان ،مــع أمثلــة عــن الممارســات
ّ

الســليمة التــي تـ ّـم جمعهــا علــى مــدار مراحــل البحــث ،واقتراحــات حــول طريقــة التطبيــق العملــي لخيــارات السياســات (راجــع
أن هــذه
أيضـ ًـا ملحــق التوجيهــات العمليــة لالطــاع علــى فكــرة شــاملة عــن االقتراحــات حــول التطبيــق العملــي) .جديـ ٌـر بالذكــر ّ
ـا عــن
وأن األزمــات الممتـ ّـدة وقضايــا التنميــة -فضـ ً
الخيــارات مرتّ بــة بحســب المواضيــع ،ال وفقـ ًـا للترتيــب الزمنــي ،خاصـ ًـة ّ

ـتمر وتعديلهــا
ـكل مسـ ّ
االحتياجــات والفــرص المرتبطــة بهــا -تتبـ ّـدل مــع الوقــت ،وبالتالــي فــا بـ ّـد مــن تقييــم المقاربــات بشـ ٍ
توجهـ ًـا نحــو التنميــة متطابقــاً
علــى ضــوء األولويــات الوطنيــة .هــذا ّأو ًال .أمــا ثانيـ ًـا ،فــا يكــون قــرار دمــج المقاربــات األكثــر ّ
ـإن اآلثــار التنمويــة لعمليــات الوصــول ،وفــرص
زمنيـ ًـا فــي كافــة األحــوال مــع التدفقــات األولــى مــن الالجئيــن .مــن هنــا ،فـ ّ
ً
ً
ً
ّ
فــورا
قابلــة للتطبيــق
واضحــة أو
ســكان البلــد المضيــف ال تكــون
قــدر ممكــن مــن اإلمكانيــات بالنســبة إلــى
تحقيــق أكبــر
ٍ

أن ترتيــب االســتجابات
فــي الحــاالت كافــة .فــي حــاالت عمليــات الوصــول الجماعيــة والنــزوح الممتـ ّـد لالجئيــن ،مــن الواضــح ّ

فضــل أن يكــون ذلــك قبــل وقــوع األزمــات مــن
وي ّ
ودمــج المقاربــات التنمويــة يجــب أن يتحـ ّـدد علــى يــد الشــركاء الوطنييــنُ ،
ً
خــال خطــط الطــوارئ 21.وســيكون هــذا الترتيــب ،بمــا فــي ذلــك ترتيــب خيــارات السياســات الــواردة أدنــاه ،مرتكــزا علــى تقييــم
المتوفــر .بطبيعــة الحــال ،مــن الواضــح أنّ ــه ليــس مــن
ـا عــن التمويــل
ّ
االحتياجــات الفوريــة والمتوســطة والطويلــة المــدى ،فضـ ً

الممكــن تطبيــق كافــة خيــارات السياســات أدنــاه منــذ البدايــة ،وبالتالــي ال بـ ّـد مــن التفكيــر فــي اعتمــاد نسـ ٍـخ أبســط (كتقييمــات
ـا) ،أو خيــارات تجريبيــة ،أو إفســاح المجــال أمــام تطبيــق تدريجــيّ ،
ـاء علــى أولويــات البلــد المضيــف .فــي هــذا
مثـ ً
كل ذلــك بنـ ً
ّ
مهمــة :فمــن شــأن القــرارات التــي يتّ خذونهــا حــول مجــاالت التمويــل أن تخلــف
المنظــور ،تُ عتبــر أعمــال المانحيــن وأولوياتهــم
ّ

ً
ً
كبيــرا علــى السياســات والبرامــج والمشــاريع التــي يمكــن تطبيقهــا فــي البلــدان المســتضيفة لالجئيــن 22.لكــن مــن
تأثيــرا
الضــروري أن تبقــى مصالــح البلــد المضيــف واحتياجاتــه هــي األولويــة.

الموجهــة نحــو الالجئيــن
ـتتم تغطيتهــا ،وتشــمل خيــارات السياســات
فــي هــذا اإلطــارّ ،
ّ
إن المواضيــع األربعــة األساســية التــي سـ ّ
وسـ ّـكان البلــد المضيــف ،وكذلــك نحــو المانحيــن والــوكاالت القائمــة بالتنفيــذ ،هــي (راجــع أيضـ ًـا الشــكل :)1
•تحليــل الوضــع وتصميــم المقاربــة :ضمــان جمــع كافــة المعلومــات ذات الصلــة وتقييمهــا ،مــن أجــل تصميــم
الخطــوات األنســب وترتيبهــا حســب األولويــة .يشــمل ذلــك ال الجوانــب المتعلقــة بصنــع السياســات الوطنيــة
فحســب ،بــل أيضـ ًـا المانحيــن الذيــن بــادروا فــي بعــض األحيــان إلــى تحديــد األولويــات والذيــن يجــدر بهــم بالتالــي
إعــادة النظــر فــي مقارباتهــم .بالفعــل ،يجــب أن يكــون تحليــل الوضــع أساسـ ًـا لتصميــم مقاربــات التنميــة -النــزوح

وتطبيقهــا فــي وقــت الحــق :فيجــب أن يكــون تحليــل االحتياجــات والظــروف الراهنــة فــي البلــد المضيــف وتلــك
الخاصــة بالالجئيــن المســتضافين أساسـ ًـا لكافــة اإلجــراءات الالحقــة (راجــع الشــكل .)2

•التعبيــر عــن االحتياجــات ونشــر التوعيــة :ضمــان إشــراك الكيانــات المناســبة ،والتعبيــر عــن المقاربــة المتّ بعــة ضمــن
الســياق الوطنــي وخارجــه.

 21راجــع علــى ســبيل المثــال توجيــه مفوضيــة شــؤون الالجئيــن بشــأن خطــط الطــوارئ المرتكــزة علــى ســيناريوهات خاصــة بالالجئيــن ،ضمــن دليــل المفوضيــة
للحــاالت الطارئــة الــذي يدعــو إلــى التعــاون بيــن الجهــات الفاعلــة اإلنمائيــة منــذ البدايــة :المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن2018ص.

ً
ـكالية فــي حــال كانــت غيــر متطابقــة مــع احتياجــات البلــد المضيــف .يمكــن مالحظــة ذلــك فــي التمويــل وفقـ ًـا للقطــاع فــي
 22قــد تطــرح أولويــات المانحيــن إشـ
األردن .بـ ً
ـا مفرطـ ًـا عبــر  12قطاعـ ًـا بلــغ %149
ـدءا مــن تشــرين األول/أكتوبــر  ،2018لقيــت «ســبل المعيشــة» ،وهــي مســألة تتصـ ّـدر أولويــات المانحيــن ،تمويـ ً
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•دمــج منظــور التنميــة ضمــن توفيــر الخدمــات :تطبيــق مقاربــة التنميــة -النــزوح بطريقــة عمليــة عنــد تطبيــق
بشــكل خــاص.
السياســات وتوفيــر الخدمــات االجتماعيــة
ٍ
•دعم قطاع األعمال والعمل الالئق :مطابقة الجهود في مجال توفير الخدمات مع تطوير قطاع األعمال.

الشكل  :1من التحليل إلى التطبيق :سير العمل الخاص بخيارات السياسات

دﻣﺞ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ

ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ

ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻮﺿﻊ
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الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ،وﻧﺸﺮ
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

ﻦ
ت اﻟﺼﻠﺔ ﻋ ﺤﺪﻳﺚ
و ﻋﻨﺪ ﺗ
ﻣﺎت ذا
ﺠﻴﻞ
ﺠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮ ى اﻟﻮﺻﻮل أ ﺪاف
ﺗﺴ
ﺪ
ﻘﻴ ً
ﻘﺎ ﻷﻫ ﻴﺎﺟﺎت
ﺗﺴ ﺻﻮل
ﻴﻦ )إﻣﺎ ﻟ ً ﺗﺤ
ﻴﻞ اﺣﺘ
اﻟﻮ
اﻟﻼﺟﺌ ﻣﺎت ﻻﺣﻘﺎ( ي ﺗﺴﺠ
ﻮ
ﻠ
أ
اﻟﻤﻌ
ﻣ ﺞ،
أﻳ ً
ﻀﺎ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺪ ﻬﺎراﺗﻬﻢ
ا
ﻴﻦ وﻣ
اﻟﻼﺟﺌ
ّي،
ﻮل
ﺰ
ﻴﺔ ﺣ ﻣﺮﻛ ب ﻋﺪ
ﺳﺎﺳ ﺘﻮى ﺻﺤﺎ ﻗﻮا ﻣﻊ
اﻷ ﻣﺴ ت وأ ﻐﻴﻞ ﻢ،
ت ﻰ ﺎ ﺸ ﻨﻬ
ﻣﺎ ﻋﻠ ﻠﻄ ﻦ ﺗ ﺑﻴ
ﻤﻌﻠﻮ ﺎﺣﺔ اﻟﺴ ن ﻣ ﻲ ﻣﺎ ت
اﻟ ﻣﺘ ﻦ ﻮ ﻓ ﻴﺎﻧﺎ
ﻌﻞ ﻴﻦ ﻤ ّﻜ ﻌﻨﻴ ﺼﻠﺔ اﻟﺒ
ﺟ ﻼﺟﺌ ن ﺗﺘ اﻟﻤ ﻟ ﺎﻳﺔ
اﻟ ﻰ أ ﺤﺔ ت ا ﺣﻤ
ﻋﻠ ﺼﻠ ت ذا دئ
ﻟﻤ ﻧﺎ ﻣﺒﺎ
ا اﻟﺒﻴﺎ ﻋﺎة
ﻣﺮا

ﻋﻤﻠ

ﻴﺎت

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺿﻊ
وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ

ﻲ
اﻟﺒﺤﺚ ﻓ ﻣﺘﻌ ّﺪدة
ﻘﺎرﺑﺎت
ﻣ
ﻟﺒﻠﺪان
ا

اﻟ
ﺒﺤ
ا اﻟﺘﻤ ﺚ
ﻟﻨ ﻮﻳ ﻓﻲ
اﻟﺴ ﻄﺎق ﻞ اﻟﻮ إﻣ
ﻜ
ﺎ
ﻨ
ا
ﻧ
ﻮات واﻟﻤ ﺳﻊ ﻴﺔ
ﺘﻌ
ﺪ
ّ
د

ﻋﻲ
ا
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ
ﺪان ،ﻟﻬﺎ
ة ﺑﻠ ِﻟﻤﺎ
ﻋ ّﺪ ﺑﻞ
ﻞ ﺐ
ﺗﺸﻤ ﻓﺤﺴ ﻴﻖ
ﻋﻤ
ﺞ
د ﺑﺮاﻣ ﺟﺎﺗﻬﺎ وأﺛﺮ
إﻋﺪا اﺣﺘﻴﺎ ﺎﻓﺔ
ﺒﻴﺔ ﻣﻀ
ﺗﻠ ﻤﺔ
ﺔ ﺳﺒﻞ
ﻗﻴ
ﻤﻨﺎﻗﺸ
ﺔﻟ
ﻘﺎرﺑﺎت
ﺘﺪﻳﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴ ﻮﺟﺐ ﻣ
ﻣﻨ
ﺪان ﺑﻤ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻴﻦ اﻟﺒﻠ
ﻌﺎون ﺑ
اﻟﺘ
اﻟﻨﺰوحﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ا

إﻧﺸﺎء أ
ﻟﺘﻨﺴ ﻃﺮ ﻋﻤﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أو
ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف
ﻴﻖ
اﻟ
ﺒﺮا
ﻣﺞ
أو
ﺗ
ﻄﺒ
ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰّ ز اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘ ّﻴﻖ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ،
ﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﺒﺎدل

ﺧﺎﺻﺔ
ﺔ
ﻴﺎت إﺣﺎﻟ ﻬﺪﻓﺔ
آﻟ
ﻤﺴﺘ
ﺗﻮﻋﻴﺔ و ﺌﺔ اﻟ
ﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ أﻓﺮاد اﻟﻔ ﺪﻣﺎت
ص
ﻰ اﻟﺨ
و
ﺘﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮ ﻮل ﻋﻠ
ﻟ
ﻟﺤﺼ
ﻓﻲ ا

ﻮﻳﻠﺔ ﺎ ﻋ
ﻃ ﻠﻬ
ﻣﺞ ﻤﻮﻳ
ا
ﺪاد ﺑﺮ اﺋﺢ ﺗ ﺣﻞ
إﻋ ﺷﺮ ﻤﺮا
نّ :زع ﻟﻠ
ﺤﻮ ﺘﻮ ﻌﺎً
ﻤﺎﻧ  ،ﺗ ﺗﺒ
اﻟ ﺪى أو
ﻤ ت
اﻟ ﻨﻮا
ﺳ

ا
ﻟﻤﺎ
اﻟﻤﺮ ﻧﺤﻮ
ن
:
ا
ﺗ
اﻟﺘ ﺣ
ﻞ اﻟ ﺴﻬ
ﺣ ّﻘ ﻤﻮﻳﻞ( ،ﻼﺣﻘﺔ ﻴﻞ إ
ﻃ
ﺎ
ﻟ
ﻟ
ﻟ
ﻘﺘﻬﺎ أ ﻼ
ﻠﺒﺮا ﺔ أﻣ
وﻟﻰ ا ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺞ )اﻟ ﺪ اﻟ
ﻤ
ﻹﺟﺮا ﻣﻦ ﻤﺮﺗﺒ ﺸﺎرﻳ
ءات وا اﻟﻨﺠﺎﺣ ﻄﺔ ﺑ ﻊ أو
ﺎ
ﺸ
ﻟ
ﺮ
ﺒﻨﺎء ﻋﻠ ت اﻟﺘﻲ اﺋﺢ
ﻴﻬﺎ

ﻠﻰ

ﺗ
ﺑ ﻘﻴﻴ
ﺸ ﻢا
اﻟ ﻜ ٍﻞ ﻟﻤ
ﻟﺘ ﺼﻌ ﻋﺎ ﻬﺎرا
ﻗ ﻮﻇ ﻴﺪ ا م ،ت
د ﻄﺎ ﻴﻒ ﻹﻗ واﻻ واﻟ
ﻣﺠ ﻋﺎت اﻟ ﻠﻴﻤ ﺣﺘﻴ ﻤﺆ
ﻬﻢ اﻗﺘ ﻼﺟﺌﻴ ﻲ ،ﺎﺟﺎ ﻫﻼ
رﺳ ﺼ ﻦ ،واﻟ ت ا ت ا
ﻤﻴ ً ﺎدﻳ وإ ﻤ ﻟﻤ ﻟﻤ
ﺎ ﻓ ﺔ ﻣ ﻣﻜﺎ ﺴﺎرا ﺤ ّﺪد ﻄﻠ
ﻲ ﺳ ﺤ ّﺪد ﻧﻴﺎ ت اﻟ ة ﻋﻠ ﻮﺑﺔ
ﻮق ة ،ت اﻟ ﻘﺎﺋ ﻰ
اﻟﻌ ﻓﻀ ً ﻼﺟﺌﻴ ﻤﺔ
ﻤﻞ ﻼ ﻋ ﻦ
ﻦ ﻣ ﻓﻲ
إﺟﺮاء
"اﺳ
ﺪى
ﻟﺪى اﻟﻤ ﺘﻄﻼ
ع ﻋﻦ
ﺴ
ﻟ
ﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟ ﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣ ﻣﺴﺘ
ﻤ
ﻮى اﻟ
ﺠﺎﻻت اﻟﻤﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎ ﺮﺿﺎ"
ﻤﻜﻦ ت
ﺗﺤ
ﺴﻴﻨﻬﺎ

ﻘﻴﻴﻢ ﻤﻞ
ء ﺗ ﻟﻌ
ﺟﺮا ق ا
إ ﺴﻮ
ﻟ

اﺧﺘﻴﺎر ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ أو
اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ وإﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ

ة
ﺔ ﻣﺒﻜﺮ ﻓﻲ
ﺮﺣﻠ ﺌﻴﻦ
ﻣ ﻼﺟ
ﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺞ اﻟ ﻤﻜﻦ
اﻟﻌ د ًا ﻟﺪ ﺖ ﻣ
ﺳﻮق ﺳﺘﻌﺪا وﻗ
ﺳﺮع
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻷزﻣﺔ ا ﻞ ﺑﺄ
ﻦ ا ﻟﻌﻤ
ﻣ قا
ﺳﻮ

ﺿﻤﺎن
ﺗﺸﺎرﻛ ﻣﻘﺎرﺑﺔ
ﻴﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ
ّ
ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

اﻟﺘﺄ ّﻛﺪ
اﻟﻤﺼ ﻣﻦ إﺷ
ﺮا
ك
ﻣ
ﻠ
ﺤﺔ
ﺠﻤ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻮﻋﺎت أ
ﺗﻄﺒ
اﻟﻤ ﻴﻖ أﺑﺮز اﻟﺴﻴﺎ أو اﺳﺘﺸﺎرﺗ ﺻﺤﺎب
ﻬﺎ
ﺆ
ﻗ
ﺳﺎ
ﺒ
ﺳ
ﻞ
اﻟﻤﻨ ﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎر ت/اﻟﺒ
ﻈ
ﺮاﻣﺞ :اﻟ
ﻳﺔ
واﻹﻗﻠﻴﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ ﻼﺟﺌﻴﻦ،
ا
ﻤ
ﻟ
ﻤ
ﺪ
ﻴ
ﺤ
ﻧ
ﺔ
ﻜ
ﻲ
ﻮ
،
واﻟﻤﺆ
ﻣﺎت ا
ﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨ ﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻴﺔ

اﻟﺒ
اﻟ ﺤﺚ ﻓﻲ إﻣ
ﻤ
ﻜﺎﻧﻴﺔ اﻋﺘﻤ
ﺗ
اﻟﻜ ﺴﺘﺤ َﺪث وﻓﻖ أﻫﺪا ﺎد اﻟﻨﻤﻮذج
ﺤﻘﻴ
ﺑﻌ ﺒﺮى ،ﻓﻮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣ ف اﻟﺼﻔﻘﺔ
اﻟﺴ ﻖ اﻟﺘ
ﺮﻋﺔ ﻮازن
ﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎ
ﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺘ
رات اﻟﺘﺠﺮﻳ
ﻪ وﺗﻨﻘﻴﺤﻪ
ﺒﻴ
واﻟﻤﺴ ﺑﻴﻦ
ﺔ
ا
ﻟﺘ
ﻲ
ﺗ
ﺧﻀﻊ ﻟﻬﺎ
ﺎءﻟﺔ
ﺒﺴﻴ
ﺧﻼ ﻂ آﻟ
ﺑ ل ا ﻴﺔ ﺗ
ﻤﺘﻨﺎ ﺳﺘﺤ ﻘﺪﻳ
اﻟﻘﺎ ول ﺪاث ﻢ اﻟﺘ
ﺋﻤﻴ ﺳﺎﺋﺮ ﻧﻤﻮ ﻘﺎرﻳﺮ
ذ
ج
ﻦ ﺑﺎ اﻟﻤ
اﻟﻤ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺎﻧﺤﻴ ﻣﺸ ﺎﻟﻴﺔ
ا ّﺗﺒ
ﻦ وا ﺘﺮك ﻣﻦ
و ﺎع
ﻟﺸﺮ وو
اﻟ ﻣ
ﻛﺎء ﺿﻌﻪ
ﻋﻨ ﺴ ﻘﺎر
ﺪ ﺗﻨ ﻤﺎح ﺑﺔ
ﻔﻴﺬ ﺑﺄﻛ ﻣﻮ
اﻟﺒ ﺒﺮ ّﺟﻬ
ﺮا ﻗﺪر ﺔ ﻧ
ﻣﺞ ﻣ ﺤﻮ
ﻤﻜ ﺗﺤ
ﻦ ﻘﻴ
ﻣ ﻖ
ﻦ اﻟ
اﻟ ﻨﺘﺎ
ﻤﺮوﻧ ﺋﺞ
ﺔ

تحليل الوضع وتصميم المقاربة
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تحليل الوضع وتصميم المقاربة
تسجيل كافة عمليات الوصول وجمع معلومات حول المهارات واالحتياجات
ـية ،غالبـ ًـا مــا ّ
أن تســجيل الالجئيــن (بمــن فيهــم المواليــد الجــددُ )23يعتبــر خطــوةً أوليـ ًـة أساسـ ً
تؤثــر علــى مــدى
ال يخفــى علــى أحــدٍ ّ
ً
ـيهم البلــدان المضيفــة أيضــا معرفــة إمكانيــات األشــخاص
وصــول الالجئيــن إلــى الخدمــات والحمايــة .فضـ ً
ـا عــن ذلــك ،سـ ّ
الذيــن تســتضيفهم ومســتوى مهاراتهــم واحتياجاتهــم المحـ ّـددة.

بالفعــل ،تحتــاج الــدول المضيفــة إلــى معلومــات عــن مهــارات الالجئيــن األساســية ومواصفاتهــم ،باإلضافــة إلــى تقييــم
ّ
ـا عبــر تطبيــق برامــج تدريــب
لســوق العمــل (راجــع« :إجــراء تقييــم لســوق العمــل») ،لكــي
تتمكــن مــن تفصيــل اســتجاباتها (مثـ ً

المتوفــرة إلــخ) وسياســاتها
مهنــي ،أو تعليــم للغــة ،أو برامــج رعايــة اجتماعيــة ،أو برامــج لمطابقــة اليــد العاملــة مــع الوظائــف
ّ
أن عــدم معرفــة مجموعــات المهــارات األساســية التــي يتمتــع بهــا الالجئــون ومــدى
علــى ضــوء الحالــة .فــا يخفــى علــى أحــد ّ

الموجهــة نحــو تطبيــق مقاربــة تراعــي المحــور اإلنســاني
قدرتهــم علــى سـ ّـد احتياجــات الــدول قــد يعرقــل تنفيــذ السياســات
ّ
المتوفــرة عــن ذوي االحتياجــات الخاصــة أن تســاعد الحكومــات
اإلنمائــي .فــي الوقــت عينــه ،يمكــن للمعلومــات اإلضافيــة
ّ

ـكل أكثــر فعاليــة لــذوي الحاجــة (كالفئــات المحـ ّـددة التــي
المضيفــة ،والمانحيــن ،والــوكاالت اإلنســانية ،علــى االســتجابة بشـ ٍ

تعانــي مــن الضعــف ،مثــل المسـ ّـنين وذوي اإلعاقــة واألطفــال).
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ـا ،مســتوى التعليــم ،الشــهادات
يجــب أن يغطــي التســجيل كافــة البيانــات ذات الصلــة مــن وجهــة نظــر إنمائيــة ،كالمهــارات (مثـ ً
ـن ،وبلــد/
أو التدريــب ،اللغة/اللغــات) وغيرهــا مــن المواصفــات األساســية منــذ البدايــة (كاالســم ،والنــوع االجتماعــي ،والسـ ّ
ً
ممكنــا فــي حــاالت عمليــات الوصــول الجماعيــة .فــي مثــل
أن هــذا األمــر قــد ال يكــون
منطقــة المنشــأ ،والعنــوان) ،مــع ّ
هــذه الحــاالت ،يجــب بــذل الجهــود إلعــادة تســجيل البيانــات أو تحديثهــا ،مــن أجــل أقلمــة الخدمــات والمقاربــات اإلنمائيــة

أن الــوكاالت اإلنســانية
ـاء علــى التغييــرات واالحتياجــات المتعلقــة بالسـ ّـكان .جديـ ٌـر بالذكــر ّ
ـكل مناســب بنـ ً
الطويلــة المــدى بشـ ٍ
ووكاالت إدارة الهجــرة (كمفوضيــة شــؤون الالجئيــن واإلدارات الحكوميــة المعنيــة بالهجــرة) تجمــع معلومــات عــن الالجئيــن
خــال عمليــة التســجيل االعتياديــة ،وبالتالــي يمكــن اســتخدامها كطريقــة لجمــع أو تحديــث معلومــات عــن مجموعــات المهــارات

والمواصفــات المفيــدة لســوق العمــل .أمــا بالنســبة إلــى البيانــات التــي تُ جمــع مــن وكاالت حكوميــة متعـ ّـددة ،فــا ريــب فــي
أن تجميــع البيانــات علــى مســتوى مركــزي سيســهل عمليــة اســتخدامها.
ّ
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تحديث بيانات تركيا
نظـ ً
ّ
تتمكن تركيا مــن جمع بيانات
ـرا إلــى األعــداد الكبيــرة مــن الســوريين الوافديــن إلــى تركيــا خــال الســنوات األخيرة ،لــم
شــاملة خــال عمليــة تســجيل الوافديــن ،بــل جـ ّ
ـل مــا ّ
تمكنــت مــن تســجيله هــو األســماء والمعلومــات األساســية عــن

األشــخاص المعنييــن .لــذا ،باشــرت المديريــة العامــة إلدارة الهجــرة فــي تركيــا ،بالتعــاون مــع مفوضيــة شــؤون الالجئيــن

ومنظمــة غيــر حكوميــة تركيــة هــي جمعيــة التضامــن مــع ملتمســي اللجــوء والمهاجريــن ( ،)ASAMبتمريــن كبيــر يقــوم
المســجلين
علــى تحديــث معلومــات التســجيل ،بهــدف تحديــث كافــة البيانــات (الشــخصية والبيومتريــة) للســوريين
ّ

وإدراجهــا ضمــن قاعــدة بيانــات جديــدة .وقــد شــارف هــذا التمريــن علــى االنتهــاء مــع تنفيــذ العمــل الميدانــي ،حيــث
توقــع اســتكمال العمــل ونشــر النتائــج بحلــول نهايــة العــام  2018أو بدايــة  .2019فــي الوقــت الحالــي ،تـ ّـم تســجيل 3.5
ُي ّ
مليــون ســوري وإدراج بيانــات الشــخصية والبيومتريــة (بصمــات األصابــع) فــي النظــام.

 23اعتُ بر تسجيل الوالدات بين الالجئين وسيلة أساسية للتخفيف من مدى تعرضهم لالستغالل واإلتجار .راجع :هيلي .2015

مثال في االستطالعات األخيرة التي أجرتها هيئة األمم المتحدة للمرأة ،مثل :هيئة األمم المتحدة للمرأة .2017
تبين
ً
 24كما ّ
ـيتم وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة لحمايــة البيانــات ،أكان تبــادل البيانــات أو تجميعهــا مركزيــاً
 25يفتــرض ذلــك ّ
أن تبــادل هــذه البيانــات وحقــوق الوصــول إليهــا سـ ّ
يتـ ّـم داخــل المؤسســة نفســها أم بيــن المؤسســات.
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الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

الســن ،والنــوع االجتماعــي ،ومســتوى
تــم جمــع حوالــى  100ســطر مــن التفاصيــل التــي شــملت
ّ
فــي هــذا اإلطــارّ ،
ـب
التعليــم ،ومجموعــة المهــارات ،والمهنــة ،والكفــاءات ،ومــكان ومناطــق المنشــأ ،واالحتياجــات الخاصــة .وقــد انصـ ّ
وأن لهــذا األمــر انعكاســات
التركيــز علــى جمــع معلومــات عــن الفئــات الضعيفــة وذات االحتياجــات الخاصــة (خاصــة ّ
علــى المســاعدات االجتماعيــة) ،وكذلــك مــن أجــل فهــم المهــارات التــي يتمتــع بهــا الســوريون فــي البــاد.

تتوفــر معلومــات حول
أن قاعــدة البيانــات قابلــة للتشــغيل بيــن كافــة الــوزارات التركيــة ذات الصلــة ،بحيــث:
ّ
جديـ ٌـر بالذكــر ّ

التربيــة لــوزارة التربيــة ،ومعلومــات متعلقــة بالمهــن والتوظيــف لــوزارة العمــل ،ومعلومــات ذات صلــة بالصحــة لــوزارة
ـاء علــى المعلومــات
الصحــة إلــخ .فيمكــن للــوزارات عندئــذ أن تعـ ّـدل اســتجاباتها علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي ،بنـ ً

ـا عــن ذلــك ،يتـ ّـم التدقيــق فــي المعلومــات ومقارنتهــا ،وتبادلهــا بيــن الــوزارات ،ممــا يسـ ّـهل عمليــة
ّ
المتوفــرة .فضـ ً
ـا عــدد الســوريين المسـ ّـجلين الملتحقيــن بالمــدارس،
التواصــل وتبــادل المعلومــات وفــق مــا تقتضيــه االســتجابة (مثـ ً
يقدمــون طلبـ ًـا للحصــول علــى وظيفــة إلــخ).
أو الذيــن دخلــوا إلــى مستشــفى ،أو الذيــن ّ

ـاء علــى ذلــك ،تســعى الحكومــة التركيــة إلــى تحســين طريقــة اســتجابتها ألصحــاب االحتياجــات الخاصــة ،وفهمهــا،
بنـ ً

فــي الوقــت عينــه ،للمهــارات والمواصفــات التعليميــة التــي يمكــن االســتفادة منهــا لمصلحــة تركيــا ،وكيفيــة دعــم
عمليــة الدمــج علــى أفضــل نحــو.

ـا عــن ذلــك ،يمكــن االســتفادة مــن عمليــة التســجيل هــذه لتحقيــق ســبل تكميليــة ،رغــم أنهــا ال تنــدرج ضمــن
فضـ ً
هــذه المقاربــة ،كالعــودة وإعــادة التوطيــن ،مــن أجــل دعــم أصحــاب االحتياجــات الخاصــة وتحديــد المجــاالت التــي يمكــن
فيهــا االســتفادة مــن المهــارات تحقيقـ ًـا لمنفعــة بلــد إعــادة التوطيــن أو العــودة.

التطبيق العملي
•تســجيل المعلومــات ذات الصلــة عــن الالجئيــن (إمــا لــدى الوصــول أو عنــد تحديــث المعلومــات الحقـ ًـا) تحقيقـ ًـا
ألهــداف الحمايــة والدمــج ،أي تســجيل احتياجــات الالجئيــن ومهاراتهــم أيضـ ًـا.
ّ
تتمكــن الســلطات وأصحــاب
ـزي ،علــى أن
•جعــل المعلومــات األساســية حــول الالجئيــن متاحــة علــى مســتوى مركـ ّ
المصلحــة المعنيــون مــن تشــغيل قواعــد البيانــات ذات الصلــة فــي مــا بينهــم ،مــع مراعــاة مبــادئ حمايــة البيانــات.

ضمان مقاربة تشاركية
عنــد تطويــر مقاربــة قائمــة علــى التنميــة  -النــزوح وتطبيقهــا ،مــن الضــروري التحـ ّـدث مــع كافــة أصحــاب المصلحــة المعنييــن
ـكل هــادف -أكانــوا مانحيــن أو ّ
صنــاع سياســات أو وكاالت إنســانية أو الجئيــن أو رجــال أعمــال -مــن
فــي البــاد وإشــراكهم بشـ ٍ

المميــزة للبلــد المذكــور .وال يجــب القيــام بذلــك فــي
ومفصلــة بحســب االحتياجــات والفــرص
أجــل صياغــة مقاربــة ناجحــة
ّ
ّ
ً
ّ
يتمكــن المســتفيدون مــن
أيضــا -وهنــا األســاس -لكــي
مرحلــة تطبيــق المقاربــة فحســب ،بــل أثنــاء تصميمهــا وتطويرهــا
ّ
تملــك زمــام المبــادرة منــذ البدايــة.

ً
خاص ً
أن إشــراك الالجئيــن
أن المقاربــات التشــاركية لطالمــا لقيــت
ــة عنــد تطبيــق البرامــج التنمويــة ،إال ّ
صحيــح ّ
ٌ
تشــجيعاّ ،
ً
ً
أن كل مجموعــة مــن
أمــرا
والقطــاع الخــاص فــي مرحلــة التصميــم ووضــع البرامــج ال ُيعتبــر
شــائعا .فــا يخفــى علــى أحــد ّ

مميــز ،ومقاربــة خاصــة ،وقيمــة إضافيــة تضفيهــا علــى النقــاش .وفيمــا تجــري العــادة أن
أصحــاب المصلحــة تتمتّ ــع بموقــف
ّ
ّ
وصنــاع السياســات والجهــات اإلنســانية ،ال ينطبــق ذلــك علــى المجتمــع المدنــي وأصحــاب المؤسســات
يتـ ّـم إشــراك المانحيــن
ورواد األعمــال والالجئيــن ،حتــى عندمــا يكــون بمقدورهــم تأميــن اإلســهامات الالزمــة لضمــان نجــاح المقاربــة .كيــف ال
ّ
 ٣خيارات السياسات

\

23

ورواد األعمــال والمجتمــع المدنــي والالجئــون هــم خيــر مــن يشــرح االحتياجــات اإلنســانية واإلنمائيــة
وأصحــاب المؤسســات ّ
ـا عــن العراقيــل والفــرص المحتملــة ،مــن وجهــة نظرهــم وخبرتهــم الخاصــة .بالفعــل ،يمكــن لالجئيــن أنفســهم
والتجاريــة ،فضـ ً
ّ
يقدمــوا مســاهمات كمســتثمرين محتمليــن ،وأصحــاب عمــل ،وموظفيــن ،ومســتفيدين مــن الخدمــات ،وعمــاء .كذلــك،
أن ّ

تُ عتبــر المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات الوجــود والبــاع الطويــل فــي هــذا المجــال فــي البــاد (ال ســيما المنظمــات غيــر الحكوميــة
مخولــة تمامـ ًـا لتســليط الضــوء
المحليــة ،لكــن أيضـ ًـا الدوليــة منهــا كالصليــب األحمــر أو الهــال األحمــر علــى ســبيل المثــال)
ّ
علــى احتياجــات المجتمــع المضيــف ،والطــرق الناجحــة لالســتجابة لألزمــات (الممتـ ّـدة).

إن عــدم مراعــاة وجهــة نظــر الالجئيــن وأصحــاب المؤسســات قــد يقـ ّـوض ،إلــى حـ ٍّـد كبيــر ،الرؤيــا والمقاربــة القائمتيــن
بالفعــلّ ،
علــى محــور التنميــة -النــزوح .وعندمــا ال تؤخــذ وجهــات النظــر هــذه فــي االعتبــار ،يواجــه ّ
صنــاع السياســات صعوبــات (يمكــن

تفاديهــا) علــى صعيــد التطبيــق ،كعــدم توظيــف الالجئيــن ،وتراجــع عــدد الالجئيــن الممكــن توظفيهــم ،أو عــدم رغبــة الالجئيــن
معيــن.
فــي العمــل فــي قطــاع
ّ

ً
فــورا أدوارهــا ومســاهماتها.
فتحــدد هــذه الفئــات
بالنســبة إلــى بعــض المجموعــات ،قــد تكــون االستشــارات مباشــرة،
ّ
ً
ً
ً
قيمــة
تقــدم
تتبيــن مباشــرةً أيــن يمكــن أن
جديــدا
أمــا بالنســبة إلــى البعــض اآلخــر ،فقــد يكــون الوضــع
ّ
تمامــا ،وقــد ال ّ
ـا حــول الحمايــة
إضافيـ ًـة مــن خــال مشــاركتها .مــن هنــا ،قــد تدعــو الحاجــة إلــى نشــر التوعيــة بيــن هــذه المجموعــات ،مثـ ً

ّ
كامــل فــي عمليــة
بشــكل
للتأكــد مــن أنهــا ستشــارك
واحتياجــات الالجئيــن ،أو حــول جوانــب التنميــة ،وبنــاء القــدرات،
ٍ
ٍ
ـريكا مباشـ ً
ـا عــن ذلــك ،عندمــا ال يكــون المجتمــع المدنــي أو المنظمــات الدوليــة شـ ً
ـرا مــع ّ
صنــاع
التصميــم والتطبيــق .فضـ ً

السياســات ،أو عندمــا تكــون العالقــات مــا بينهــم خالفيــة فــي الماضــي ،فــا بـ ّـد حينــذاك مــن بنــاء الثقــة مــا بيــن الطرفيــن
لتعزيــز درجــة المشــاركة والتعــاون.

نسـ ً
ّ
وصنــاع السياســات علــى ضــرورة إشــراك البلديــات ،والســلطات
ـجا علــى المنــوال نفســه ،شـ ّـددت المنظمــات الدوليــة
أساســية فــي ٍّ
ً
كل مــن عمليــة التطبيــق وفهــم وضــع الســوق علــى
اإلقليميــة ،أو المجتمعــات المحليــة الحدوديــة ،كونهــا
المســتوى المحلــي (راجــع أيضـ ًـا «إنشــاء وتمكيــن هيــاكل التنســيق») 26.فهــي فــي موقــع يؤهلهــا جمــع معلومات حــول الظروف

القائمــة علــى المســتوى المحلــي ،ثــم تلقيــم هــذه المعلومــات علــى المســتوى المركــزي ،وتلقيــم السياســات الوطنيــة ضمــن

المســتوى المحلــي أو تعديلهــا بمــا يناســب ذلــك .كمــا إنهــا أكثــر قــدرة علــى تحديــد المجتمعــات المضيفــة الضعيفــة والوصــول

إليهــا ،لتزويدهــا بالدعــم الــازم أو تفصيــل مقاربــة تناســب احتياجاتهــا (كالتدريــب المهنــي أو إصــدار الشــهادات) .وقــد شـ ّـددت
المقابــات علــى أنــه ،فــي بعــض الحــاالت ،قــد يكــون تطبيــق المشــاريع صعبـ ًـا جـ ً
ـدا مــن دون دمــج الحكومــات أو الجهــات

أن هــذا األمــر يعتمــد طبعـ ًـا علــى طريقــة تنظيــم الدولــة سياسـ ً
ـا
ـيا ،وبالتالــي ينبغــي أن يكــون
مفصـ ً
الفاعلــة المحليــة .غيــر ّ
ّ
علــى ضــوء وضــع ّ
كل دولــة.

 26أنشــأ مركــز التكامــل المتوســطي شــبكة ّ
تعلميــة بيــن البلديــات المضيفــة فــي المنطقــة المتوســطية مــن أجــل تبــادل الخبــرات وأفضــل الممارســات بيــن
البلديــات التــي تســتضيف الجئيــن ســوريين علــى وجــه الخصــوص .وقــد تـ ّـم تجميــع هــذه الخبــرات ضمــن خالصــة مــن الممارســات ،راجــع مركــز التكامــل
المتوســطي .2018
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الشكل  :2مقاربة تشاركية :إشراك أصحاب المصلحة عبر مختلف المناطق الجغرافية والمجاالت القطاعية
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إشراك غرف التجارة في تركيا
ّ
منظمــة تركيــة تُ عنــى بصياغــة
أطلقــت المنظمــة الجامعــة لكافــة غــرف التجــارة فــي تركيــا ( )TOBBبالتعــاون مــع
ـروعا جديـ ً
السياســات ( ،)TEPAVمشـ ً
ـدا بعنــوان «العيــش والعمــل معـ ًـا :دمــج الســوريين بموجــب نظــام الحمايــة المؤقتة

ـكل أساســي ،إلــى تحســين إمكانيــة توظيــف الالجئيــن الســوريين فــي
فــي االقتصــاد التركــي» .هــدف المشــروع ،بشـ ٍ
تركيــا ،مــن خــال إصــدار الشــهادات التــي تثبــت مهاراتهــم المهنيــة ومطابقتهــا مــع أصحــاب األعمــال الذيــن يبحثــون عــن

عمــال يتمتعــون بمثــل هــذه المهــارات .يهــدف المشــروع إلــى تأميــن وظائــف لثالثــة آالف شــخص %65 -مــن الســوريين
ّ

و %35مــن المجتمــع المحلــي -وهــو يغطــي األقاليــم االثنــي عشــر فــي تركيــا التــي يرتفــع فيهــا عــدد السـ ّـكان الســوريين.

ً
ً
بشــكل أفضــل مــن المهــارات
قائمــة علــى التقييــم للتركيــز علــى إيجــاد طــرق لالســتفادة
مقاربــة
يطبــق المشــروع
ّ
ٍ

الحاليــة للســوريين (أي مقاربــة قائمــة علــى العــرض) .فيقــوم المشــروع ّأو ًال بتقييــم مهــارات الســوريين ،ثــم يــدرس

إذا كان أصحــاب األعمــال األتــراك يبحثــون عــن أشــخاص بهــذه المهــارات فــي الوقــت الراهــن ،ومــا إذا يمكــن توظيــف
يوجــه المشــروع الســوريين الذيــن يريــدون الخضــوع الختبــار للحصــول علــى
هــؤالء الســوريين فــي تلــك القطاعــات .كمــا ّ

الشــهادات المطلوبــة ،مــن خــال اتّ بــاع المراحــل المناســبة للحصــول علــى الشــهادات ،من دون أن ينســى الســوريين غير
المتمتعيــن بمهــارات محـ ّـددة والراغبيــن فــي االنتســاب إلــى برامــج للتدريــب المهنــي ،فيرشــدهم إلــى الخدمــات األخــرى

إن المشــروع يربــط المعنييــن بمجموعــة واســعة مــن برامــج التدريــب
ّ
المتوفــرة لهــم .مــن هــذا المنطلــق ،يمكــن القــول ّ
المهنــي (ومنهــا الكثيــر ممــا يمنــح المنتســبين شــهادات فــي نهايــة األمــر) التــي يتــم تنفيذهــا فــي تركيــا فــي الوقــت
الحالــي علــى يــد منظمــات دوليــة (كمنظمــة العمــل الدوليــة واالتحــاد األوروبــي) ومنظمــات غيــر حكوميــة ووكاالت

الحكوميــة (كوكالــة التوظيــف التركيــة) والجهــات الفاعلــة الخاصــة (كغــرف التجــارة) ،أو مــن خــال التعــاون فــي مــا بينهــا.

التطبيق العملي
• ّ
التأكــد مــن إشــراك مجموعــات أصحــاب المصلحــة التاليــة أو استشــارتها قبــل تطبيــق أبــرز السياســات/البرامج:
الالجئيــن ،المؤسســات التجاريــة ،المجتمــع المدنــي ،المنظمــات الدوليــة ،الحكومــات المحليــة واإلقليميــة،
المؤسســات الوطنيــة.

إجراء تقييم لسوق العمل
ُيعتبــر تقييــم ســوق العمــل فــي الدولــة المضيفــة -علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي أو مــا دون اإلقليمــي (البلــدي) -أداةً

ضروريـ ًـة يمكــن أن تســتخدمها الدولــة المضيفــة ،والمانحــون ،والجهــات الفاعلــة العاملــة فــي القطــاع اإلنســاني واإلنمائــي،

أن إجــراء تقييــم مشــابه فــي بدايــة أزمــة مــا ســيكون أكثــر
لتوجيــه جهودهــا المتعلقــة بســوق العمــل .مــن هنــا ،ال ريــب فــي ّ
ّ
المتوفــرة لالجئيــن منــذ البدايــة .مــع ذلــك ،يبقــى هــذا التقييــم أداةً مفيــدةً
المنظمــة
إفــادةً  ،بهــدف تحســين فــرص العمــل
ّ
حتــى فــي خضـ ّـم أزمــة اللجــوء الممتـ ّـد.

قد ينطوي تقييم سوق العمل على عدة مستويات ،كما يمكن أن يهدف إلى تقييم ما يلي:
•نوع المهارات أو المؤهالت المطلوبة في بلد اللجوء،
•المنطقة أو البلدية التي تحتاج إلى اليد العاملة،

•كيفية تأثير الالجئين على السوق (من خالل أنماط االستهالك الجديدة ،االحتياجات)،
•أين يعمل الالجئون والمدة التي يحتاجون إليها إليجاد وظيفة،
26
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•إمكانية إضفاء طابع قانوني على عملهم ،وغير ذلك.
بعــد ذلــك ،يمكــن للتقييــم أن ّ
يؤثــر علــى برامــج التدريــب المهنــي (راجــع «إصــدار الشــهادات والتدريــب» أدنــاه) واســتراتيجيات
التوظيــف (راجــع «توظيــف الالجئيــن») بالنســبة إلــى ّ
كل مــن مواطنــي البلــد المضيــف والالجئيــن ،كمــا يدعــم ،فــي الوقــت

رواد األعمــال المحلييــن فــي توســيع مؤسســاتهم التجاريــة والوصــول إلــى العمــال (المؤهليــن أو الماهريــن) و/أو أســواق
عينــهّ ،
ّ
جديــدة علــى المــدى الطويــل ،أي بعــد انتهــاء األزمــة وعــودة الالجئيــن .بالفعــل ،ســلطت المقابــات مــع صانعــي السياســات،
فــي ّ
كل مــن تركيــا ولبنــان ،الضــوء علــى إمكانيــة (إعــادة) فتــح الطــرق التجاريــة التــي تصــل ببقية دول الشــرق األوســط عبر ســوريا
وعبــر الســوريين العائديــن مــن تركيــا ولبنــان .فــي الوقــت نفســه ،يمكــن لتقييــم ســوق العمــل أن ّ
يؤثــر إيجابـ ًـا علــى السياســة

الحكوميــة التــي تُ عنــى بالفــرص المتوفــرة فــي ســوق العمــل .هــذا مــا لفــت إليــه الشــركاء فــي السياســات فــي تركيــا ولبنــان.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن أن يشــمل تقييــم ســوق العمــل تقييمـ ًـا للمؤسســات التجاريــة التــي يملكهــا مهاجــرون والجئــون
ـكل أفضــل،
أو يدعمونهــا (كالشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم أو األوســع نطاقـ ًـا) ،مــن أجــل فهــم عوامــل نجاحهــم بشـ ٍ
ـا عبــر
وتحســين طريقــة تفصيــل التدابيــر الداعمــة أو إجــراءات االســتثمار التــي تناســبهم ،تحقيقـ ًـا لمنفعــة البلــد المضيــف (مثـ ً
وربمــا أيضـ ًـا لمصلحــة البلــد المنشــأ الــذي يفــد منــه الالجــئ (عندمــا يحيــن وقــت
ورواد األعمــال أنفســهمّ ،
إيجــاد فــرص عمــل)ّ ،
إعــادة اإلعمــار والتطويــر مــا بعــد األزمــة) (مؤسســة بنــاء األســواق  .)2017وممــا ال يقــل أهميــة عــن ذلــك فهــم العراقيــل التــي

ـكل أفضــل مــن أجــل تعزيــز نمـ ّـو األعمــال ،كالعراقيــل المرتبطــة باألعبــاء التنظيميــة الرقابيــة ،وعوائــق
يصطدمــون بهــا بشـ ٍ
اللغــة ،والتدريــب علــى تنظيــم المشــاريع ،والوصــول إلــى رأس المــال واالســتثمار ،إلــخ( .بنــاء األســواق .)2017

مــن الضــروري ،فــي ظـ ّ
ـل تنامــي الســوق غيــر النظاميــة و/أو ارتفــاع معـ ّـدالت البطالــة ،إنشــاء نظــام يطابــق بيــن المهــارات
المعنييــن والمناســبين مــن مختلــف الخلفيــات .مــن هنــا ،يجــب أن تكــون
والوظائــف ،ويتفاعــل مــع كافــة أصحــاب المصلحــة
ّ
منسـ ً
ـقة مــع جهــود جمــع البيانــات حــول مهــارات الالجئيــن ومواصفاتهــم األساســية ،باإلضافــة إلــى جهــود إصــدار
هــذه الجهــود
ّ
شــهادات المهــارات (راجــع «تســجيل كافــة عمليــات الوصــول وجمــع معلومــات حــول المهــارات واالحتياجــات»).

برامج تدريب على مستوى األقاليم في تركيا
فــي ّ
تتضمــن هــذه
كل إقليــم مــن أقاليــم تركيــا مجالــس تعليــم وتوظيــف إقليميــة ،تجتمــع معـ ًـا تحــت رئاســة الحاكــم.
ّ
المعنييــن فــي اإلقليــم ،مثــل الحاكــم ،وغرفــة التجــارة ،ووزارة التربيــة ،ووزارة
المجالــس كافــة أصحــاب المصلحــة
ّ

الصحــة ،والجهــات األكاديميــة إلــخ ،.بــإدارة المكتــب اإلقليمــي التمثيلــي لوكالــة التوظيــف التركيــة .تناقــش هــذه
المجالــس السياســات وتصوغهــا لتحديــد كيفيــة االســتجابة لقضايــا العمالــة فــي المنطقــة.

ً
بنــاء علــى االحتياجــات
المتوفــرة،
قائمــة ببرامــج التدريــب
تعــد الســلطات
مــن خــال هــذه المجالــس اإلقليميــة،
ّ
ّ
ً
المتوفريــن حــول الموضــوع .فيشــرف المجلــس اإلقليمــي علــى تطويــر البرامــج بالتعــاون مــع وكالــة
والمدربيــن
ّ
ّ

ـا عــن وزارة التعليــم
التوظيــف التركيــة .كمــا يتـ ّـم إشــراك أعضــاء غــرف الصناعــة والتجــارة المحليــة واألكاديمييــن ،فضـ ً
ـرا مفيـ ً
مؤشـ ً
ّ
ـدا لالحتياجــات فــي المنطقــة،
العالــي (المديريــة العامــة للتعليــم مــدى الحيــاة) .وقــد اعتُ بــرت هــذه البرامــج
ـوردا أساسـ ً
كمــا إنهــا تشـ ّـكل مـ ً
ـيا للســوريين الباحثيــن عــن برامــج التدريــب المهنــي.

وفقـ ًـا لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي تركيــا ،صحيـ ٌـح أنــه يجــب التركيــز علــى التدريــب المهنــي والتدريــب علــى
المهــارات ،وهــو محــور التركيــز الحالــي ألصحــاب المصلحــة الدولييــن فــي البــاد ،لكــن تدعــو الحاجــة أيضـ ًـا إلــى التفكيــر

مسـ ً
ـبقا فــي متطلبــات ســوق العمــل وقدرتهــا االســتيعابية ،وتحديــد القطاعــات والصناعــات والمناطــق المعنيــة .بعــد
ّ
يتطلــب تعاونـ ًـا مــع القطــاع الخــاص
ـن هــذا األمــر
ذلــك ،يمكــن لهــذا التحليــل أن ّ
يحفــز علــى تنظيــم تدخــات أخــرى .لكـ ّ
ً
وفقــا للمقابــات مــع أصحــاب
المتوفــرة .فــي هــذا اإلطــار،
مــن أجــل مطابقــة المهــارات المناســبة مــع الوظائــف
ّ
ً
ـا ،مخططــا لتحســين أنشــطته فــي هــذا المجــال.
ـا مماثـ ً
المصلحــة ،يجــري برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي تحليـ ً

 ٣خيارات السياسات
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التطبيق العملي
ً
ـتعدادا لدمــج الالجئيــن فــي ســوق العمــل بأســرع وقــت
•تقييــم ســوق العمــل فــي مرحلــة مبكــرة مــن األزمــة اسـ
ممكــن.

المحــددة علــى الصعيــد اإلقليمــي،
بشــكل عــام ،واالحتياجــات
•تقييــم المهــارات والمؤهــات المطلوبــة
ّ
ٍ
فضــا عــن
محــددة،
والمســارات القائمــة لتوظيــف الالجئيــن ،وإمكانيــات الالجئيــن فــي قطاعــات اقتصاديــة
ً
ّ
ً
رســميا فــي ســوق العمــل.
مــدى دمجهــم

المقدمة لالجئين والمجتمعات المضيفة وتكييفها مع احتياجاتهم
تقييم الخدمات
ّ
مــن الضــروري تقييــم احتياجــات مؤسســات البلــد المضيــف وســبل تواصلهــا مــع الالجئيــن والمجتمعــات أو الجماعــات

المضيفــة فــي ّ
والممتــد .مــن هنــا ،رأى أصحــاب المصلحــة ضــرورةً
ســيما فــي أزمــات النــزوح الجماعــي
كل األوقــات ،ال
ّ
ّ
فــي أن تخضــع تلــك المؤسســات لتقييــم ذاتــي داخلــي حــول آليــات تواصلهــا مــع الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة تحقيقــاً
ـا
تقدمهــا للفئــات المســتهدفة (أكانــت خدمــات صحيــة أو تعليميــة أو اجتماعيــة) فضـ ً
لهدفيــن ،همــا تحســين الخدمــات التــي ّ
التنبــه إلــى مواطــن
عــن إطــاع الجهــات المانحــة الدوليــة علــى احتياجاتهــا الخاصــة وتحديــد ســبل اســتجابتها لألزمــة .فبمجــرد
ّ
ّ
ّ
ـا بمعوقــات التواصــل
والتكيــف ،فــي مــا
تتمكــن المؤسســات مــن تفعيــل اســتراتيجية االســتجابة
النقــص لديهــا،
يتعلــق مثـ ً
ّ

المعنيــة ،والمشــاكل الناشــئة عــن الوصــول
مــع الفئــات المســتهدفة (اللغــة ،البنيويــة) ،وقــدرة المــوارد البشــرية لــدى الدوائــر
ّ
ّ
االطــاع علــى أوضاعهــم .ال تجــري هــذه الجهــود علــى مســتوى السياســات الوطنيــة وحســب ،بــل تذهــب
إلــى الالجئيــن أو

إلــى أبعــد مــن ذلــك لتشــمل المســتويين اإلقليمــي ومــا دون اإلقليمــي .وبفضــل إجــراء هــذا التقييــم الداخلــي ،تصبــح تلــك
مؤهلــة بشــكل أفضــل لتكييــف اســتجابتها مــع متطلبــات الدمــج والحمايــة محليـ ًـا وإقليميـ ًـا.
المؤسســات
ّ
تثبــت ِ
الفـ َـرق المتعـ ّـددة االختصاصــات فعاليتهــا بوجـ ٍـه خــاص فــي اســتهداف الفئــات ذات االحتياجــات الخاصــة وتحديدهــا،
ّ
تتشــكل ِف َــرق
(كتســول األطفــال والتحــاق األطفــال بالمــدارس ونشــر التوعيــة ،إلــخ .).لــذا،
معينــة
التصــدي لتحديــات
و/أو
ّ
ّ
ّ

المعرضــة
يهتــم أعضــاء مختلفــون ضمــن ِفــرق التوعيــة بقضايــا متباينــة) ،كالفئــات
معينــة (أو
متنوعــة الســتهداف فئــات
ّ
ّ
ّ
للخطــر بســبب االتجــار بالبشــر أو االســتغالل علــى اختــاف أشــكالهما (كاالســتغالل الجنســي أو فــي العمــل ،تسـ ّـول األطفــال،
عمالــة األطفــال ومــا إليهــا) .ال يجــدر بتلــك ِ
الفــرق أن تســتهدف الالجئيــن وحدهــم بــل عليهــا أن تطــال أيضـ ًـا أبنــاء المجتمعــات
المضيفــة الضعيفــة (راجــع «دمــج سـ ّـكان البلــد المضيــف فــي البرامــج والمشــاريع»).

حيـ ً
ّ
ال شـ ّ
موجهــة نحــو تعزيــز الحمايــة وحقــوق
أي مقاربــة
أن
ـزا هامـ ًـا فــي ّ
ـك ّ
ّ
االطــاع علــى احتياجــات النازحيــن الضعفــاء يشــغل ّ
ّ
المتعلــق بتهيئــة الخدمــات المؤاتيــة للفئــات المســتهدفة يحتّ ــم أيضـ ًـا عــدم
ـن الجانــب اإلنمائــي مــن تلــك المقاربــة
اإلنســان .لكـ ّ
معيــن مــن الجــودة عنــد تقديــم الخدمــات للجميــع،
اســتنزاف البنيــة التحتيــة فــي البلــدان المضيفــة ،والحفــاظ علــى مســتوى
ّ
ّ
ـا بتعليــم األطفــال وإدخــال المــرأة إلــى ســوق
ـا عــن الحـ ّـد مــن العوامــل التــي تعيــق عمليــة اإلدمــاج فــي مــا
يتعلــق مثـ ً
فضـ ً
العمــل ،إلــى جانــب تبديــد المعوقــات اللغويــة والثقافيــة.

المؤهلــة بشــكل أفضل لالســتجابة لمتطلبات األشــخاص غيــر النظاميين،
أن الجهــات الفاعلــة غيــر التابعــة للدولــة هــي
ّ
صحيـ ٌـح ّ
27
نظـ ً
ـن الحاجــة تدعــو إلــى تنســيق جهــود التوعيــة وجمــع المعلومــات و/أو تبادلهــا ،مــن
ـرا إلــى حساســية هــذا الموضــوع  ،لكـ ّ
ّ
المكلفــة بتقديــم الخدمــات االجتماعيــة) كــي تُ عـ ّـدل خططهــا
أجــل تعزيــز التعــاون مــع الجهــات الفاعلــة الحكوميــة (كالــوزارات

وفــق مــا تقتضيــه الظــروف.

 27أضــاءت عــدة دراســات ،بمــا فيهــا وكالــة االتحــاد األوروبــي للحقــوق األساســية  ،2011علــى الــدور الهــام الــذي اضطلعــت بــه منظمــات غيــر حكومية وســواها
ـا عــن تمكينهــم مــن الحصــول علــى الخدمــات والمعلومــات واللجــوء
مــن الجهــات الفاعلــة غيــر التابعــة للدولــة فــي توعيــة المهاجريــن غيــر النظامييــن ،فضـ ً
إلــى القضــاء.
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الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

المعنية بحماية األطفال في تركيا
ِف َرق التوعية
ّ
إلــى جانــب التدبيــر الــذي اتخذتــه تركيــا بشــأن تقديــم تحويــات نقديــة إلــى الالجئيــن الســوريين لتشــجيعهم علــى تســجيل
أوالدهــم فــي المــدارس (التحويــات النقديــة المشــروطة بالتعليــم) ،عمــدت أيضـ ًـا إلــى تطبيــق برنامــج آخــر بهــدف
التوعيــة .وكان هــذا البرنامــج يهــدف أساسـ ًـا إلــى التواصــل مــع المواطنيــن األتــراك لتزويــد األســر التــي ترســل أوالدهــا

إلــى المدرســة بحوافــز نقديــة ،قبــل أن يتّ ســع نطــاق العمــل فيــه ليشــمل الالجئيــن الســوريين ومــا عداهــم مــن الجئيــن

مقيميــن فــي البلــد .28وقــد اتُ خــذت خطــوة توســيع البرنامــج بالتعــاون مــع وزارة األســرة والسياســات االجتماعيــة ووزارة

التعليــم الوطنــي وجمعيــة الهــال األحمــر التركــي ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة.

علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي ،تقــوم ِف َــرق التوعيــة المتعــددة االختصاصــات بزيــارات منزليــة ،إلــى جانــب
تقدمهــا إلدارة الحــاالت ،دعمـ ًـا اللتحــاق (إعــادة تســجيل) األطفــال الســوريين فــي النظــام التعليمــي (بمــا
الخدمــات التــي ّ
يلخــص الشــكل  4اآلليــة التــي تتّ بعهــا تلــك ِ
الفـ َـرق للتوعيــة وفــرز الحــاالت .فبحلــول 21
فيــه برامــج التعليــم المهنــي) .و ّ
حزيران/يونيــو ،كانــت قــد ُسـ ّـجلت  36341زيــارة قامــت بهــا ِفـ َـرق الحمايــة إلــى األســر (الهــال األحمــر التركــي  ،)2018علمــاً
توقفــت
أن تحديــد هويــة األطفــال المحتمــل أن يكونــوا فــي حالــة عــوز (الذيــن انقطعــوا عــن المدرســة لبضعــة أيــام أو ّ
ّ

تتوقــف عنهــم) يتـ ّـم مــن خــال قائمــة المســتفيدين الموجــودة فــي
عنهــم اإلعانــات النقديــة للتعليــم أو ُيحتمــل أن
ّ
عهــدة وزارة األســرة والسياســات االجتماعيــة فــي تركيــا.

تعمــل ِ
المعنيــة بحمايــة األطفــال وتحديدهــا (كتلــك المتعلقــة بالعنــف المنزلــي
الفـ َـرق أيضـ ًـا علــى تقييــم المســائل
ّ

وزواج القاصــر وعمــل األطفــال) ،إلحالــة الحــاالت المرصــودة إلــى الخدمــات المختصــة .وبالتالــيُ ،يتــاح ِ
لفـ َـرق التوعيــة،
المرعيــة فــي البلــد ،تقديــم المعلومــات علــى
بفضــل إلمامهــا بمجموعــة واســعة مــن الخدمــات المتوافــرة والحقــوق
ّ
تقدمهــا وزارة التعليــم أو وزارة األســرة والسياســات االجتماعيــة
الفــور وكذلــك اإلحالــة إلــى الخدمــات المختصــة التــي ّ

تقدمهــا جهــات فاعلــة أخــرى (كالمنظمــات غيــر الحكوميــة ،دائــرة األحــوال المدنيــة،
أو إلــى ســواها مــن الخدمــات التــي ّ
مراكــز الخدمــات الصحيــة ومــا إليهــا).

بالتــوازي مــع ذلــك ،تقــوم وزارة األســرة والسياســات االجتماعيــة بزيــارات منزليــة إلــى مراكــز اإلقامــة المؤقتــة،

للتعـ ّـرف علــى الفئــات الضعيفــة وتزويدهــا باإلرشــادات الالزمــة لالســتفادة مــن الخدمــات .وكانــت الــوزارات التركيــة
قــد حـ ّـددت آليــات التنســيق فــي مــا بينهــا مــن أجــل تبــادل الحــاالت ذات الصلــة وتحديــد األولويــات .فعندمــا ترصــد
وزارة األســرة فــي تركيــا وجــود ســوري ضعيــف غيــر مسـ ّـجل علــى ســبيل المثــال ،يحــق لهــا بموجــب اتفــاق معقــود

ـا عــن ذلــك ،حصلــت
مــع المديريــة العامــة إلدارة الهجــرة أن تطلــب مــن هــذه األخيــرة إعطــاء األولويــة لتســجيله .فضـ ً
يخولهــا االســتعانة بســوريين
وزارة األســرة والسياســات االجتماعيــة مــن وزارة العمــل علــى إعفــاء مــن المســؤولية ّ
أن إشــراكهم يســهم فــي تفعيــل جهــود
تبيــن لهــا ّ
فــي أنشــطة التوعيــة وتقديــم الخدمــات التــي تقــوم بهــا ،بعدمــا ّ

التواصــل مــع األهالــي الســوريين.

توفــر التمويــل الــازم لتوســيع برنامــج التحويــات النقديــة المشــروطة بالتعليــم بفضــل المديريــة العامــة للمعونــة اإلنســانية والحمايــة المدنيــة التابعــة
َّ 28
لالتحــاد األوروبــي ،ومكتــب شــؤون السـ ّـكان والالجئيــن والهجــرة التابــع لــوزارة الخارجيــة األميركيــة والحكومــة النرويجيــة.

 ٣خيارات السياسات
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المعني بالتحويالت النقدية المشروطة بالتعليم
المتعدد االختصاصات
الشكل  :٣فريق التوعية وفرز الحاالت
ّ
ّ
ﺗﺤﺪﻳﺪ

ﺗﻐﻴﺒﻮا ٤
أﻃﻔﺎل ّ
أﻳﺎم أو أﻛﺜﺮ ﻋﻦ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ

ﺗﻐﻴﺒﻮا ٣
أﻃﻔﺎل ّ
أو  ٢أو  ١ﻳﻮم
واﺣﺪ ﻋﻦ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ

اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﻃﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،إﻧّ ﻤﺎ
ﺑﻤﻌﺪل ﺣﻀﻮر
ﻣﺘﺪن )اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ
ٍّ
ﻋﻨﻬﻢ اﻹﻋﺎﻧﺎت
أو اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
اﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﻬﻢ(

اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

ﻓﺮز

ﻋﺎل
ٍ

زﻳﺎرة اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻤﻌﻨﻲ
ّ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻷﻃﻔﺎل
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻀﻌﻔﺎء
اﻵﺧﺮون
)اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون أو
ﺳﻮاﻫﻢ( ﻓﻲ
اﻷﺳﺮة

ﺗﻘﻴﻴﻢ درﺟﺔ
اﻟﺨﻄﺮ :ﻣﺨﺎوف
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
أو ﺳﻮاﻫﺎ

إﺣﺎﻟﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﻟﻮزارة اﻷﺳﺮة
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺘﺪن/
ٍّ
ﻻ ﺧﻄﺮ

زﻳﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ:

اﻟﺨﺪﻣﺎت

أﺷﻜﺎل اﻹﺣﺎﻟﺔ
اﻷﺧﺮى ﻓﻲ إﻃﺎر
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺧﻄﺎر

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻼل
اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺘﺮﻛﻲ
ووزارة اﻷﺳﺮة
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ
اﻟﺘﺮﻛﻲ
وزارة اﻷﺳﺮة
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺧﺎرﺟﻴﺔ
داﺧﻠﻴﺔ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻤﻠﻒ

ﻓﻮرﻳﺔ

إﻏﻼق اﻟﻤﻠﻒ
ﻓﻲ ﺣﺎل
اﻧﻌﺪام اﻟﺨﻄﺮ

المصــدر :الهــال األحمــر التركــي 21 .حزيران/يونيــو  .2018عــرض بعنــوان «تحديــث حــول التحويــات النقديــة المشــروطة بالتعليــم لالجئيــن»ُ ،قـ ّـدم فــي إطــار
المعنيــة ببرنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فــي حــاالت الطــوارئ .أنقــرة ،تركيــا.
اجتمــاع فرقــة العمــل
ّ

التطبيق العملي
•إجراء «استطالع عن مستوى الرضا» لدى المستفيدين من الخدمات لتحديد المجاالت الممكن تحسينها.
•اختيار عدد محدود من األقاليم أو البلديات ذات الصلة وإجراء تقييم تحليلي الحتياجاتها.

•وضع برامج توعية وآليات إحالة خاصة لتعزيز فرص أفراد الفئة المستهدفة في الحصول على الخدمات.

والمتعدد السنوات منذ البدء
البحث في إمكانية التمويل الواسع النطاق
ّ
أن المقاربــات التقليديــة القصيــرة المــدى المعتمــدة فــي إطــار االســتجابة لألزمــات اإلنســانية وتقديــم المعونــة تتمحــور
تبيــن ّ
ّ

أي «مــردود» ُي َ
أن المقاربــات الطويلــة المــدى ّ
تمكــن الجهــات
حــول «اســتثمار» مبالــغ نقديــة ضخمــة دون ّ
ذكــر ،فــي حيــن ّ

الفاعلــة فــي العمــل اإلنســاني منــذ البدايــة مــن اعتمــاد مقاربــة إنمائيــة متكاملــة فــي البلــد .فاالنتظــار حتــى يطــول أمــد األزمــة

يعنــي إنفــاق ســنوات وجــزء كبيــر مــن اإلعانــات علــى مقاربــات قصيــرة المــدى ،فيمــا كان البلــد ليحصــد نتائــج فعليــة لــو انتهــج

مقاربــة إنمائيــة منــذ البدايــة .لهــذا الســبب ،ينبغــي التحقــق مــن مــدى الجــدوى واالســتمرارية الماليــة للتمويــل القصيــر األمــد
(ذي الطابــع اإلنســاني علــى األرجــح) المرصــود حاليـ ًـا لبرامــج الالجئيــن ،وإعــادة النظــر فيهمــا علــى ضــوء االحتياجــات الطويلــة
الموجــه للتنميــة فــي غضــون األســابيع أو األشــهر األولــى للنــزوح ،بــل يســتدعي
المــدى .هــذا ال يعنــي بالطبــع صــرف التمويــل
ّ
مــن البلــدان المضيفــة والجهــات المانحــة ربمــا أن تعيــد النظــر فــي الســقوف المحــددة للتمويــل اإلنمائــي ،وتبــادر إلــى إدراج
مقاربــات إنمائيــة فــي خططهــا بقــدر مــا تســمح بــه الظــروف المحليــة.
30
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الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

فــي هــذا الســياق ،دعــت هيئــات دوليــة ومنظمــات غيــر حكوميــة مشــمولة فــي المقابــات واالستشــارات التــي جــرت ضمــن
بشــدة إلــى اعتمــاد مقاربــة التمويــل المتعــددة الســنوات مــع مــا يتّ صــل بهــا مــن تقاريــر 29،واالتّ ــكال بدرجــة
هــذه الدراســة
ّ
أقـ ّ
معينــة ،ممــا يســمح بــإدراج مقاربــة إنمائيــة ضمــن جهــود االســتجابة
المخصصــة ألغــراض
ـل علــى مســاهمات المانحيــن
ّ
ّ

ويتعيــن علــى الجهــات المانحــة اإلقــرار بالصعوبــات الكامنــة فــي وضــع وتنفيــذ مشــروع يتمحــور حــول تعزيــز التنميــة
اإلنســانية.
ّ

والقــدرة علــى الصمــود ،بموجــب المبــادئ التوجيهيــة اإلنســانية الطابــع إلعــداد الميزانيــة والتقاريــر (أي مشــاريع تمتـ ّـد علــى

ســنة أو ســنتين مقابــل نتائــج لفتــرة  3و 4ســنوات) .فــي النهايــة ،حتــى فــي ظـ ّ
ـل آليــات التمويــل والبرمجــة هــذه ،يشـ ّـدد أصحــاب
همــة المانحيــن».
المصلحــة فــي البلــدان المضيفــة علــى ضــرورة مواصلــة الجهــود أيضـ ًـا ،خاصـ ًـة مــع احتمــال «فتــور ّ
بمــوازاة ذلــك ،ال بـ ّـد أيضـ ًـا فــي مرحلــة إعــداد المشــاريع مــن مراعــاة أوجــه االختــاف الملحوظــة علــى صعيــد دورات الميزانيــة
ومنهجيــات التخطيــط وســرعة التخطيــط بيــن الجهــات الفاعلــة المســتجيبة ألزمــة الالجئيــن إنسـ ً
ـانيا وإنمائيـ ًـا .فهــذه النقطــة

بالــذات تطــرح إشــكالية نظـ ً
ـرا إلــى اختــاف اآلفــاق والمنهجيــات المتّ بعــة لــدى مختلــف الجهــات الفاعلــة .لذلــك ،وفــي ســياق
التوصــل مسـ ً
ـبقا إلــى تفاهــم متبــادل ال لبــس فيــه بشــأن الصالحيــات
منهجيــات التمويــل علــى المــدى البعيــد ،مــن األوفــق
ّ
ودورات التخطيــط والمنهجيــات فــي مرحلــة تصميــم البرنامــج .واألمــر سـ ّـيان بالنســبة إلــى آليــات تقديــم التقاريــر (راجــع فقــرة

«تحقيــق التــوازن بيــن الســرعة والمســاءلة»).

ً
استجابة لألزمة السورية
الصندوق االستئماني اإلقليمي لالتحاد األوروبي
ُبذلــت بالفعــل بعــض الجهــود لتيســير التمويــل القائــم علــى مقاربــة التنمية-النــزوح ،علــى غــرار الصناديــق االئتمانيــة
اإلقليميــة لالتحــاد األوروبــي .فكانــت ثمرتهــا هــذا الصنــدوق االئتمانــي الــذي أنشــئ فــي العــام  2014بهــدف مســاندة
الالجئيــن الســوريين والمجتمعــات المضيفــة لهــم فــي مصــر والعــراق واألردن وتركيــا ومنطقــة غــرب البلقــان .المــراد
مــن هــذا الصنــدوق هــو أن يربــط بيــن اإلعانــات اإلنســانية واإلنمائيــة البعيــدة المــدى ،مــن خــال دعــم البرامــج

والمشــاريع التــي تراعــي األولويتيــن الرئيســيتين التاليتيــن:
.1

«1تعزيــز فــرص التعليــم والحمايــة والمشــاركة لــدى األطفــال والشــباب ،بمــا يتماشــى مــع مبــادرة «ال لضيــاع

.2

«2تخفيــف الضغــط عــن كاهــل البلــدان التــي تســتضيف الالجئيــن عــن طريــق االســتثمار فــي تعزيــز ســبل العيــش

جيــل».

والتماســك االجتماعــي ،ودعــم الالجئيــن مــن خــال تيســير حصولهــم علــى فــرص العمــل والتعليــم التــي تعــود

بالخيــر علــى الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة علــى الســواء( ».المديريــة العامــة لسياســة الجــوار األوروبيــة

التوســع لــدى المفوضيــة األوروبيــة .)2018
ومفاوضــات
ّ

المقدمــة مــن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي وتركيــا ،بلــغ حجــم األمــوال المودعــة فــي
بفضــل المســاهمات
ّ

التوســع
الصنــدوق اإلئتمانــي  1.5مليــار يــورو لغايــة تاريخــه (المديريــة العامــة لسياســة الجــوار األوروبيــة ومفاوضــات
ّ
لــدى المفوضيــة األوروبيــة  ،)2018ســبق أن ُخ ِّصــص منهــا مبلــغ  1.4مليــون يــورو لمســاعدة الالجئيــن والمجتمعــات
المضيفــة فــي بلــدان المنطقــة ،فــي مجــاالت التعليــم وحمايــة األطفــال والتدريــب والتعليــم العالــي ،إلــى جانــب
توفيــر الرعايــة الصحيــة ،والبنيــة التحتيــة لشــبكات الميــاه والنفايــات ،وتدعيــم القــدرة علــى الصمــود والتماســك
التوســع لــدى المفوضيــة األوروبيــة .)2018
االجتماعــي (المديريــة العامــة لسياســة الجــوار األوروبيــة ومفاوضــات
ّ
معينــة (الموضوعــة
يبــدأ العمــل بموجــب هــذا التمويــل ضمــن أطــر التنميــة اإلنســانية المشــتركة الموضوعــة لبلــدان
ّ
ـا لــأردن ولبنــان ( ،2015مــع التحديــث
قيــد البحــث فــي فقــرة «معلومــات أساســية») ،والتــي ســبق أن ُوضعــت أصـ ً

عــام  )2018والعــراق (.)2018

 29تأتــي هــذه الدعــوة متماشــية مــع جوهــر مؤتمــر القمــة العالمــي للعمــل اإلنســاني بعنــوان «أهــداف الصفقــة الكبــرى» ،الــذي ينـ ّـص علــى «زيــادة التخطيــط
والتمويــل المتعـ ّـدد الســنوات ضمــن نطــاق العمــل اإلنســاني التعاونــي».

 ٣خيارات السياسات
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فــي لبنــان ،مـ ّـول الصنــدوق االئتمانــي برامــج بقيمــة  52مليــون يــورو تهــدف إلــى تقديــم المعونــة االجتماعية للســوريين
واللبنانييــن الضعفــاء فــي البلــد ،مــن خــال برنامــج توفيــر المســاعدات النقديــة المتعددة األغــراض للســوريين والبرنامج
الوطنــي الســتهداف األســر األشـ ّـد فقـ ً
ـرا فــي لبنــان ،الموضوعيــن كالهمــا قيــد التنفيــذ فــي الوقــت الحاضــر .ويطــال

ســن
ســن الخامســة والنســاء فــي
المنفــذ بــإدارة وزارة الشــؤون االجتماعيــة فــي لبنــان األطفــال دون
هــذا البرنامــج
ّ
ّ
ّ
ـن وذوي اإلعاقــات الجســدية واالضطرابــات العقليــة (الحكومــة اللبنانيــة واألمــم المتحــدة 2014؛
اإلنجــاب وكبــار السـ ّ

المفوضيــة األوروبيــة 2018أ).

المقدم من البنك الدولي للبلدان المضيفة لالجئين
التمويل
ّ
المقــدم للبلــدان
ُو ِصفــت مقاربــة البنــك الدولــي علــى أنهــا «تغييــر فــي قواعــد اللعبــة» مــن حيــث حجــم الدعــم
ّ
المضيفــة ونطاقــه ،والــدور الــذي قامــت بــه تلــك البلــدان لتوفيــر التمويــل المتعــدد الســنوات ضمــن ســياق أزمــة
الالجئيــن اإلنســانية والحــوار الدائــر بشــأن السياســات المتعلقــة بهــم (تشــارلز وآخــرون  .)2018فــي العــام  ،2016أطلــق

الميســر (المبــادرة
البنــك الدولــي بالتعــاون مــع األمــم المتحــدة والبنــك اإلســامي للتنميــة المبــادرة العالميــة للتمويــل
ّ
ميســرة) التــي تقــوم بهــا البلــدان المضيفــة
الميســر 2018أ) ،دعمـ ًـا لجهــود التنميــة (قــروض بشــروط
العالميــة للتمويــل
ّ
ّ

ّ
وتركــز التســهيالت علــى المشــاريع اإلنمائيــة الداعمــة لالجئيــن الســوريين فــي األردن ولبنــان
ذات الدخــل المتوســط.
ـا عــن المجتمعــات المضيفــة ،ال ســيما فــي مجــاالت تحســين البنيــة التحتيــة وتوفيــر فــرص العمــل إلــى جانــب
فضـ ً

قدمــت الدعــم لمشــاريع بلغــت
الخدمــات الصحيــة والتعليميــة واالجتماعيــة .فبحلــول  ،2018تكــون المبــادرة قــد ّ
الميســر
قيمتهــا مليــار دوالر أميركــي ،ووافقــت علــى تمويـ ٍـل بقيمــة  200مليــون دوالر (المبــادرة العالميــة للتمويــل
ّ
تعهــد البنــك الدولــي فــي إطــار «العمليــة الثامنــة عشــرة لتجديــد مــوارد المؤسســة الدوليــة للتنميــة»
2018أ) .إلــى ذلــكّ ،

ي دوالر ،وهــو األضخــم علــى اإلطــاق ،لتمويــل مشــاريع إنمائيــة فــي البلــدان المضيفــة ذات
ـار ْ
بتخصيــص مبلــغ مليـ َ

الدخــل المتدنــي (البنــك الدولــي 2018ب).

التطبيق العملي
•المانحــون :تســهيل إطالــة أمــد المشــاريع أو المراحــل الالحقــة للبرامــج (المرتبطــة بشــرائح التمويــل) ،لالســتفادة
حققتهــا أولــى اإلجــراءات والبنــاء عليهــا.
مــن النجاحــات التــي ّ
ً
•المانحون :إعداد برامج طويلة المدى ،تتوزّ ع شرائح تمويلها على سنوات أو تبعا للمراحل.

متعددة البلدان
البحث في مقاربات
ّ
ـن ّ
كل مقاربــة إنمائيــة متعــددة األقطــار تعــزّ ز تأثيــر
صحيـ ٌـح ّ
أن سياســات الهجــرة والالجئيــن هــي سياســات وطنيــة بامتيــاز ،لكـ ّ

المقاربــات وآليــات التمويــل المشــتركة فــي العمــل اإلنســاني واإلنمائــي ،فتســتفيد مــن القيمــة المضافــة لمختلــف البلــدان
متنوعــة فــي
خاصـ ًـة تلــك المتواجــدة ضمــن منطقــة واحــدة .بالفعلــن مــن شــأن إشــراك مجموعــة بلــدان ذات قــدرات ومــوارد
ّ

معينــة ضمــن سلســلة توريــد واحــدة أن يســمح بتطبيــق مقاربــة لزيــادة قــدرة الالجئيــن علــى مواجهــة األزمــات فــي
منطقــة
ّ
مختلــف أنحــاء المنطقــة وباســتثمار مختلــف المهــارات .ومــن المفيــد للبلــدان القليلــة الدخــل ،أي المنخفضــة إلــى المتوســطة
الدخــل ،أن تعمــل علــى تشــجيع المقاربــات اإلقليميــة لإلنتــاج أو التجــارة .لهــذا الســبب ،يســعى برنامــج األمــم للمتحــدة

اإلنمائــي فــي الوقــت الراهــن إلــى اعتمــاد تلــك المقاربــات فــي مختلــف أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط وغــرب البلقــان ،بهــدف
ّ
يتطلــع اإلطــار الشــامل
االســتفادة إلــى أقصــى حـ ّـد مــن الطاقــات اإلنمائيــة الكامنــة فــي شــتّ ى البلــدان .ومــن جهتــه أيضـ ًـا،
32
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الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

لالســتجابة لالجئيــن المنبثــق عــن مفوضيــة شــؤون الالجئيــن إلــى تطبيــق مقاربــة إقليميــة قريبـ ًـا ،واضعـ ًـا ّإياهــا قيــد االختبــار
ً
حاليــا فــي منطقــة القــرن األفريقــي (مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 2018ب) ،أســوةً بالصنــدوق االئتمانــي اإلقليمــي لالتحــاد

األوروبــي الــذي يســلك هــذا االتجــاه أيضـ ًـا ،راجــع الفقــرة الســابقة.

التطبيق العملي
•المانحــون والشــركاء القائمــون بالتنفيــذ :إعــداد برامــج تشــمل عـ ّـدة بلــدان ،ال بداعــي تلبيــة احتياجاتهــا فحســب بــل
لِ مــا لهــا مــن قيمــة مضافــة وأثــر عميــق.

ـاء علــى
•تنظيــم منتديــات إقليميــة لمناقشــة ســبل التعــاون بيــن البلــدان بموجــب مقاربــات التنمية-النــزوح ،بنـ ً
الــدروس المســتخلصة مــن االتفاقــات التجاريــة الثنائيــة أو المتعــددة األطــراف أو المواثيــق أو ســواها.

•إنشــاء أطــر عمــل ثنائيــة أو متعــددة األطــراف لتنســيق البرامــج أو تطبيــق األطــر القائمــة ،بمــا يعــزّ ز التضامــن
ّ
والتعلــم المتبــادل مــن خــال تشــارك الممارســات الســليمة والــدروس المســتخلصة.

تحقيق التوازن بين السرعة والمساءلة
ّ
تتطلب ســرعة التحـ ّـرك في ّ
ظل تعـ ّـدد مصادر
معقــدة
تحـ ّـدث الشــركاء القائمــون بالتنفيــذ بوضــوح عــن إشــكالية العمــل فــي بيئــة
ّ
ً
المبســطة لتقديــم التقاريــر إيجابــا علــى المــوارد المتوافــرة
التمويــل وتنـ ّـوع مقتضياتهــا ،وحيــث ينعكــس التنســيق واإلجــراءات
ّ
لتلبيــة االحتياجــات األكثــر إلحاحـ ًـا .فنظـ ً
يتعيــن علــى
ـرا إلــى آليــات التمويــل المتعــددة ،ال ســيما فــي أزمــات الالجئيــن الممتـ ّـدة،
ّ
ـاء
المنفذيــن اإليفــاء بالمتطلبــات الفرديــة غيــر القابلــة تمامـ ًـا للمقارنــة ،تبعـ ًـا للجهــات المانحــة
الشــركاء
ّ
ّ
المعنيــة ،مــا ّ
يحملهــم أعبـ ً
ـا عــن ذلــك،
إضافيــة فــي مضمــار عملهــم (التنســيق بيــن الــوكاالت العاملــة مــع مفوضيــة شــؤون الالجئيــن ،لبنــان  .)2017فضـ ً

وكمــا ألمحــت إليــه فقــرة «البحــث فــي إمكانيــة التمويــل الواســع النطــاق والمتعــدد الســنوات منــذ البــدء» ،تتّ بــع الجهــات الفاعلــة
فــي العمــل اإلنســاني واإلنمائــي آليــات تخطيــط ومنهجيــات عمــل متباينــة للغايــة ،ممــا يحتّ ــم علــى مقاربــات التنمية-النــزوح أن
تقبــل فكــرة حصــول بعض «التسـ ّـرب» فــي التمويل،
ـن ّ
تسـ ّـهل الوصــول إلــى تفاهــم متبــادل حــول مقاييــس النجــاح والتقـ ّـدم .لكـ ّ
المنفذيــن العمــل بفعاليــة أكبــر ،يسـ ّـهل تنفيــذ برامــج التنميــة ذات الطابــع اإلنســاني.
وتفهــم أنــه يتيــح أحيانـ ًـا للشــركاء
ّ
ّ

مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني يدعو إلى تيسير العمل اإلنساني
يشــير التقريــر الســنوي لعــام  2017بشــأن خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة بوضــوح إلــى االلتزامــات الرئيســية التــي
وقعــت عليهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة
أخذهــا المؤتمــر علــى عاتقــه ،تحــت عنــوان أهــداف «الصفقــة الكبــرى» ،والتــي ّ
ووكاالت األمــم المتحــدة والجهــات المانحــة ،بمــا فيهــا أســتراليا وكنــدا والمفوضيــة األوروبيــة وعـ ّـدة دول أعضــاء فــي
الموقعــة باآلتــي:
تلخـ َـص االلتــزام التاســع للجهــات
ِّ
االتحــاد األوروبــي واليابــان والواليــات المتحــدة األميركيــة .وقــد ّ

«تنســيق الجهــود وتبســيط متطلبــات تقديــم التقاريــر» (خطــة العمــل مــن أجــل اإلنســانية 2018ب).

ـن هــذا الهــدف لــم يتحقــق بعــد ،بحســب مــا ورد فــي التقريــر المذكــور« :مــع تحديــد إطــار الرصــد والتقييــم الخــاص
لكـ ّ

بخطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة والجــدول الزمنــي لتقديــم التقاريــر ،ســعت الجهــود الهائلــة المبذولــة إلــى أن يكــون
ً
ّ
ّ
بــدءا
المؤشــرات مرتبطــة بسلســلة النتائــج،
ــا لألطــر األخــرى وتكــون جميــع
لــكل قطــاع
اإلطــار المنطقــي
مكم ً
ّ
المحصــات والمخرجــات المسـ ّـجلة علــى
ـا عــن
ـوال إلــى بيانــات األثــر فضـ ً
باألهــداف االســتراتيجية األربعــة الشــاملة وصـ ً
ّ

مســتوى القطــاع .رغــم ذلــك ،يبقــى علــى الشــركاء االلتــزام بتقديــم التقاريــر الفرديــة إلــى الجهــات المانحــة ،وإلــى اإلطــار
االســتراتيجي لألمــم المتحــدة ،مســتخدمين فــي أغلــب األحيــان مؤشــرات متشــابهة إنّ مــا غيــر قابلــة تمامـ ًـا للمقارنة ،مما
يثقــل كاهلهــم بأعبــاء إضافيــة هائلــة» (التنســيق بيــن الــوكاالت العاملــة مــع مفوضيــة شــؤون الالجئيــن ،لبنــان .)2017
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متحدثـ ًـا عــن التقـ ّـدم المحــرز علــى صعيــد «الصفقــة الكبــرى» (ميتكالف-هــوف
فــي العــام  ،2018صــدر تقريــر مســتقل
ّ
ّ
التقــدم الملحــوظ باتجــاه وضــع «إطــار مشــترك لتقديــم
فســلط الضــوء بوجــه خــاص علــى بعــض
وآخــرون .)2018
ّ
ويخفــف األعبــاء عــن كاهــل منظمــات المعونــة فــي ميــدان العمل»(ميتكالف-هــوف
يلبــي احتياجــات المانحيــن
ّ
التقاريــر ّ
ً
ـوع حاليــا قيــد التجربــة فــي العــراق وميانمــار والصومــال لغايــة منتصــف العــام
وآخــرون  .)2018وهــذا النمــوذج موضـ ٌ
 2019لــدى ســبع جهــات مانحــة وســبع وكاالت تابعــة لألمــم المتحــدة و 17منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة ،علــى أن يخضــع
للمراجعــة بعــد ذلــك ويتّ ســع نطــاق اســتعماله علــى األرجــح (ميتكالف-هــوف وآخــرون .)2018

التطبيق العملي
موجهة نحو تحقيق النتائج والسماح بأكبر قدر ممكن من المرونة عند تنفيذ البرامج.
•اتّ باع مقاربة
ّ

•تبســيط آليــة تقديــم التقاريــر الماليــة مــن خــال اســتحداث نمــوذج مشــترك ووضعــه بمتنــاول ســائر المانحيــن
ويخفــف األعبــاء الناشــئة عــن هــذا الجانــب.
يلبــي احتياجــات جميــع األطــراف
ّ
والشــركاء القائميــن بالتنفيــذ ،مــا ّ

ـتحدث وفــق أهــداف الصفقــة الكبــرى ،فــور االنتهــاء مــن مراجعتــه
•البحــث فــي إمكانيــة اعتمــاد النمــوذج المسـ َ
وتنقيحــه بعــد االختبــارات التجريبيــة التــي خضــع لهــا.
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تحديد القيادة
فــي ظـ ّ
ـل تعـ ّـدد أصحــاب المصلحــة ،حيــث يبــدي عــدد كبيــر مــن الالعبيــن الدولييــن اهتمامهــم بإشــراك المجتمعــات المضيفــة
موحــدة للتواصــل مــع
ودعــم الالجئيــن المتواجديــن فــي تلــك البلــدان ،مــن األوفــق لتلــك المجتمعــات أن تنتهــج مقاربــة
ّ
المجتمــع الدولــي والتعاطــي معــه .خالفـ ًـا لذلــك ،ســيجد ّ
كل مــن المانحيــن والمنظمــات الدوليــة صعوبـ ًـة فــي تحديــد أفضــل
المؤهليــن للمشــاركة فــي تنفيــذ مقاربــة التنمية-النــزوح ،تبعـ ًـا الحتياجــات البلــدان المضيفــة .وقــد أضــاءت
الســبل واألطــراف
ّ
فضــا عــن جهــود التواصــل
المقابــات علــى القيمــة المضافــة لتوجيــه السياســات مــن المســتويين المركــزي والــوزاري،
ً

علــى المســتوى الدولــي .علــى المســتوى المركــزي ،وفــي ســياق أزمــة الالجئيــن الممتـ ّـدة بالنســبة إلــى البلــدان المضيفــة،
ّ
تتولــى مؤسســة واحــدة زمــام األمــور إن لجهــة التنســيق (الموضــوع قيــد البحــث فــي خيــارات السياســات
بــد مــن أن
ال ّ
ّ
تتمكــن تلــك المؤسســة مــن
المعنيــة بالتنفيــذ ،كــي
التاليــة) أو التواصــل أيضـ ًـا :أي التواصــل مــع الجهــات المانحــة والــوكاالت
ّ
تنفيــذ أنشــطتها وفــق مــا تقتضيــه األولويــات الوطنيــة ،وكذلــك االتفاقيــات والمفاوضــات السياســية ،تعزيـ ً
ـزا لموقــع البلــد

ّ
ـاء علــى المالحظــات الــواردة مــن مختلــف
تجــاه القــوى الخارجيــة .فالتوجيــه علــى هــذا المســتوى
يتطلــب تحديــد المواقــف (بنـ ً
المؤسســات والمســتويات الحكوميــة وتبعـ ًـا للخطــط الوطنيــة بشــأن التنميــة ومواجهــة الطــوارئ) – إزاء احتياجــات التمويــل

ٍ
بصــوت
الموجهــة نحــو تحقيــق التنميــة – والعمــل علــى إيصــال تلــك المواقــف
وســبل االســتجابة اإلنســانية والمقاربــات
ّ
المعنيــة بإيصالهــاّ .أمــا علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي ،فقــد شــملت جهــود التباحــث فــي
موحــد أيـ ًـا كانــت المؤسســة
ّ
ّ
يخولــه التحفيــز أو التأثيــر علــى المقاربــات واألطــر
أولويــات البلــد والمجــاالت التــي ُيتــاح فيهــا للبلــد أن يقــوم بــدور محــوري ّ
ـا :التباحــث فــي أهــداف التنميــة المســتدامة ،والمشــاركة فــي مؤتمــر القمــة مــن أجــل العمــل
األوســع نطاقـ ًـا ،شــملت مثـ ً

اإلنســاني والميثــاق العالمــي بشــأن المشــاورات حــول الالجئيــن ،ومــن خــال المشــاورات اإلقليميــة 30.بالنتيجــة ،يتيــح هــذا
المســار التوجيهــي للمنظمــات والجهــات المانحــة الدوليــة أن تراعــي بشــكل أفضــل األطــر والمقاربــات الوطنيــة.

التطبيق العملي
•إســناد مســؤولية جمــع اآلراء المتداولــة حــول االحتياجــات والتحديــات مــن ســائر الســلطات المختصــة وأصحــاب
معينــة.
موحــد ،إلــى جهــة تنســيق
مبســط وفــي موقــف
المصلحــة ،إلبرازهــا بشــكل
ّ
ّ
ّ

موحد،
بالتوجــه إلــى الجمهــور العريــض والمانحيــن والمجتمــع الدولــي بموقــف
•وضــع اســتراتيجية تواصــل تســمح
ّ
ّ
واإلجابــة عــن األســئلة واالستفســارات بصيغــة مالئمة ومتّ ســقة.

إنشاء هيئات التنسيق وتمكينها
المعنيــة بالتنفيــذ والمانحيــن علــى الســواء) علــى أهميــة
شــددت دوائــر صنــع السياســات والمنظمــات الدوليــة (الــوكاالت
ّ
ّ
اعتمــاد آليــة تنســيق لمناقشــة االحتياجــات وتحديــد المســؤوليات مــن جهــة ،وتفــادي التكــرار والثغــرات مــن جهــة أخــرى .فــي

إطــار عمليــة الدمــج الطويلــة المــدى ،تقتضــي جميــع اإلجــراءات إشــراك عـ ّـدة أطــراف ذات مســؤوليات متقاطعــة ،أي الــوزارات
والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة والهيئــات الدوليــة ووكاالت األمــم المتحــدة والجهــات المانحــة ومجتمعــات
ـا عــن الســلطات اإلقليميــة والبلديــة .لــذا ،مــن األوفــق إيضــاح المســؤوليات والصالحيــات
الالجئيــن والقطــاع الخــاص ،فضـ ً
ً
ً
وتنظيــم اإلجــراءات المتخــذة فــي مختلــف المياديــن عموديــا (أي علــى المســتويات المحليــة واإلقليميــة والمركزيــة) وأفقيــا (أي

بيــن مختلــف فئــات أصحــاب المصلحــة).

ّ
يتعلــق
 30لتحليــل دور الحــوارات اإلقليميــة حــول الهجــرة فــي إعطــاء قــوة دفــع هائلــة لتطويــر سياســات الهجــرة ،والمجــاالت الممكــن تحســينها ،خاصـ ًـة فــي مــا
بمســألتَ ْي الهجــرة والتنميــة ،راجع :بورشــينيغ ونــواك.2016 ،
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إن إنشــاء وحــدات وهيئــات تنســيق ضمــن المؤسســات وفــي جميــع أنحــاء البلــد تُ َّ
بمهمــة التعامــل مــع قضايــا الهجــرة
كلــف
ّ
ّ

و/أو النــزوح علــى مســتوى صنــع القــرار وفــي ميــدان العمــل ،والســعي بانتظــام إلــى توطيــد عالقــات العمــل والتنســيق فــي
ً
حي ً
هامــا فــي تنســيق الخطــوات وضمــان فعاليتهــا .فقــد
ــزا
مــا بينهــا علــى المســتوى المؤسســي (ال الشــخصي) ،شــغال ّ
ّ
االطــاع علــى مــا يقــوم بــه اآلخــرون مــن جهــود تالفيـ ًـا لتداخلهــا وضمانـ ًـا
أتاحــت تلــك المقاربــة لجميــع أصحــاب المصلحــة
لتكاملهــا ،والتواصــل بفعاليــة أكبــر مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة والهيئــات الدوليــة فــي مضمــار التطبيــق ،وترســيخ التزامهــم

بالمشــاركة منــذ المراحــل األولــى (أي «كســب تأييدهــم»).

ّ
تتمكــن ِفــرق التنســيق مــن المســتوى الثانــي ،تبعـ ًـا للقطاعــات التــي تشــارك
فــي ســياق الخطــة الوطنيــة لالســتجابة لألزمــة،

فيهــا (كالميــاه أو ســبل العيــش أو التعليــم أو مــا إليهــا) ،مــن زيــادة درجــة التنســيق المباشــر لتالفــي الجهــود المزدوجــة أو

معيــن .فيتسـ ّـنى لتلــك ِ
الفـ َـرق
الثغــرات عنــد تقديــم الخدمــات ،وتكويــن فكــرة عامــة عــن جميــع اإلجــراءات المتخــذة لقطــاع
ّ
ـزود المقاربــة األشــمل لتلــك الخطــة بمالحظــات مفيــدة.
الحقـ ًـا أن تـ ّ

التنسيق بين الجهات المانحة والبلدان المضيفة
أنشــأت تركيــا عـ ّـدة هيئــات تُ عنــى بسياســات الهجــرة والنــزوح ،وتســاعد فــي تنســيق مقاربتهــا داخــل البلــد وتحســين

نــص علــى إنشــاء هيئــة سياســات
التواصــل حــول سياســات الهجــرة .وكان قانــون األجانــب والحمايــة الدوليــة قــد ّ
الهجــرة التــي ترأســها وزارة الداخليــة وتضـ ّـم وكالء مختلــف الــوزارات المختصــة (وزارة األســرة والسياســات االجتماعيــة،
وزارة شــؤون االتحــاد األوروبــي ،وزارة العمــل والضمــان االجتماعــي ،وزارة الخارجيــة ،وزارة التنميــة ،وزارة الثقافــة
والســياحة ،وزارة الماليــة ،وزارة التعليــم الوطنــي ،وزارة الصحــة ،وزارة النقــل والمالحــة والبحريــة واالتصــاالت).

وعملــت تلــك الهيئــة ،عــن طريــق إشــراك أصحــاب المصلحــة فــي شــتّ ى المياديــن ،علــى تنســيق الجهــود لمواجهــة

مضاعفــات أزمــة الالجئيــن الســوريين علــى الخدمــات العامــة .ومــن هــذا المنطلــق ،ســعت إلــى تحديــد المســؤوليات
ً
حرصــا منهــا علــى إشــراك جميــع األطــراف المعنييــن فــي ّ
وتوزيعهــا علــى ّ
كل تدبيــر متّ خــذ
كل صاحــب مصلحــة،
ً
ـتجابة ألزمــة الالجئيــن الســوريين.
اسـ

مــع االنتقــال إلــى النظــام الرئاســي المعمــول بــه حاليـ ًـا ،تـ ّـم إلغــاء تلــك الهيئــة ُليعــاد تشــكيلها تحــت إســم هيئــة الهجــرة
ّ
ممثليــن عــن
بحلــول أيلول/ســبتمبر  .2018ومــا تــزال الهيئــة تخضــع لرئاســة وزارة الداخليــة وتحافــظ علــى مشــاركة
ّ
ّ
تتولــى
وممثليــن عــن المؤسســات والمنظمــات وفــق مــا ترتئيــه وزارة الداخليــة .كمــا مــا تــزال
الــوزارات المختصــة،

مهــام إعــداد اســتراتيجيات الهجــرة المتعلقــة باألجانــب وتنســيقها وتنفيذهــا.

فــي األردنُ ،وضعــت خطــة االســتجابة بإشــراف الحكومــة األردنيــة (وبقيــادة وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي) ،مــن
خــال خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية .31وتشـ ّـكل هــذه األخيــرة إطــار التعــاون بيــن الحكومة األردنيــة والجهات
المانحــة ووكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،بهــدف تنســيق ســبل االســتجابة اإلنســانية والتنمويــة
ألزمــة الالجئيــن الســوريين ،مــن خــال الخطــة بالــذات .لتحســين مســتوى التنســيق ،اعتمــدت الخطــة نظامـ ًـا إلدارة

المعلومــات عبــر اإلنترنــت يرمــي إلــى جمــع معلومــات عــن ســائر المشــاريع ومصــادر التمويــل فــي مختلــف القطاعــات

المشــاركة ،مــا يســتدعي مــن جميــع الشــركاء تحميــل المعلومــات المتعلقــة بمشــاريعهم علــى هــذا النظــام ،وهــو
ِ
لتتبــع مشــاريع الخطــة .وقــد أنشــأت الخطــة مؤخـ ً
ـرا  12فرقــة عمــل لمناقشــة
ـة
ـ
الحكوم
ـه
ـ
تملك
ـذي
ـ
ال
ـد
ـ
األوح
النظــام
ّ
المشــاركة فيهــا (التعليــم
المســائل التقنيــة ودعــم المشــاورات الدائــرة بشــأن السياســات فــي مختلــف القطاعــات
ِ

والطاقــة والبيئــة واألمــن الغذائــي والمــأوى والحمايــة االجتماعيــة والصحــة والقضــاء وســبل العيــش والخدمــات
البلديــة والنقــل ،باإلضافــة إلــى الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة).
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التطبيق العملي
المعنيــة المنخرطــة فــي جهــود االســتجابة ألزمــة الالجئيــن:
•توســيع دائــرة التنســيق بمشــاركة كافــة األطــراف
ّ
الحكوميــة منهــا والدوليــة وغيــر الحكوميــة.

منســقين داخــل جميــع الــوزارات يضطلعــون بمســؤولياتهم فــي مجــاالت حمايــة الالجئيــن والدمــج
•تعييــن
ّ
محــددة لتنفيــذ المهــام وتقديــم التقاريــر.
والتنميــة ،وفــق خطــوط
ّ
•تحديــد إطــار التعــاون علــى نحـ ٍـو يسـ ّـهل  )1تبــادل التجــارب والــدروس المســتخلصة ،وب) تجميــع كافــة البرامــج
ً
تالفيــا للتكــرار والثغــرات.
والمبــادرات واســتعراضها،

تعزيز التوعية والمناصرة
يعتبــر نشــر التوعيــة والتصـ ّـدي لحمــات التضليــل التــي تطــال مجتمعــات الالجئيــن وتأثيرهــا (إيجابـ ًـا وسـ ً
ـلبا) مــن الخطــوات
ً
ّ
يتعلــق بســبل االســتجابة اإلنســانية
أيضــا ،فــي مــا
الضروريــة لضمــان التماســك االجتماعــي وتعزيــزه .ومــن الضــروري

واإلنمائيــة المعتمــدة فــي ســياق أزمــة الالجئيــن ،إطــاع المجتمعــات المضيفــة علــى القيمــة المضافــة والفوائــد المحتملــة

ـا عــن تبديــد األفــكار الخاطئــة المتداولــة بهــذا الشــأن .ومــا
المرجـ ّـوة مــن الدعــم ذي الطابــع اإلنمائــي تجــاه الالجئيــن ،فضـ ً
الحمــات اإلعالميــة االســتراتيجية لنشــر التوعيــة والــدورات التدريبيــة لإلعالمييــن والمناســبات المجتمعيــة المشــتركة ،إلــى

إال بعــض الوســائل التــي تلجــأ إليهــا البلــدان
جانــب إشــراك المصــادر المحليــة الموثــوق بهــا فــي إعــداد تلــك التدابيــر وتنفيذهــاّ ،
المضيفــة مــن أجــل تعزيــز التماســك االجتماعــي.

أن تلــك الخطــط تتيــح أيضـ ًـا فرصــة التعــاون فــي مجــال المناصــرة ،إذ
تــرى الهيئــات الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ّ
الموجهيــن نحــو تحقيــق التنميــة .وال شـ ّ
أن التعــاون
الموجهيــن نحــو الحمايــة وأولئــك
تشـ ّـكل همــزة وصــل بيــن الشــركاء
ـك فــي ّ
ّ
ّ
يوفــر بيئـ ًـة مؤاتيـ ًـة
أي جهــد فــردي؛ فهــو ّ
يفعــل المســاعي الراميــة إلــى إرســاء الحــق فــي العمــل مثـ ً
ـا أكثــر مــن ّ
بغــرض المناصــرة ّ

ّ
أن تأثيــر شــركاء التنميــة المنفرديــن،
تمكــن الالجئيــن مــن االســتثمار وريــادة األعمــال أو يكفــل حمايــة حقــوق العمــل .وبمــا ّ
معطوفـ ًـا علــى تأثيــر الشــركاء فــي الحمايــة ،يعــزّ ز أهــداف الطرفيــن علــى الســواء ،فــا بـ ّـد مــن تفعيــل االثنيــن.

تدريب أهل اإلعالم في تركيا
ـم مــن الســفارة
أشــرفت المنظمــة غيــر الحكوميــة التركيــة «جمعيــة التضامــن مــع ملتمســي اللجــوء والمهاجريــن» ،وبدعـ ٍ

البريطانيــة ،علــى تنفيــذ برنامـ ٍـج لنشــر التوعيــة بيــن أهــل اإلعــام والصحافــة المحلييــن حــول كيفيــة عــرض قضايــا
الهجــرة والالجئيــن فــي تقاريرهــم .فعلــى مــدار خمــس نــدوات مــدة ّ
وفــر البرنامــج التدريــب لمــا
كل واحــدة منهــا يوميــنّ ،

مدربيــن مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للسـ ّـكان ومفوضيــة شــؤون الالجئيــن ومنظمــة
يزيــد عــن  600إعالمــي ،بمشــاركة ّ
يونيســف ،شــارحين ضــرورة التأنّ ــي فــي اللغــة المتداولــة للحديــث عــن الالجئيــن فــي البلــد ،لِ مــا لذلــك مــن تأثيــر محتمــل

علــى التماســك االجتماعــي وعمليــة الدمــج.
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إن مشــروع «تعزيــز قــدرة الالجئيــن الســوريين والنازحيــن والمجتمعــات المضيفــة علــى مواجهــة األزمــات ً
ردا علــى األزمتيــن
ّ

ـم مــن الصنــدوق االســتئماني اإلقليمــي لالتحــاد األوروبــي
الســورية والعراقيــة»،
ّ
المنفــذ فــي األردن ولبنــان وتركيــا ،بدعـ ٍ
تركز على مختلف المجــاالت في ّ
يخصــص وحــدة كاملــة للترابــط االجتماعــي (قــدرة 2018ب)ّ ،
كل بلد.
والحكومــة األلمانيــةّ ،
ففــي األردن ،أطلــق البرنامــج حمــات إعالميــة (نشــر فيديوهــات عبــر المحطات التلفزيونيــة ومواقع التواصــل االجتماعي)

العمــال الســوريين فــي مــكان العمــل
مــن أجــل توفيــر معلومــات دقيقــة وموثوقــة حــول الحقــوق والواجبــات العائــدة إلــى
ّ

متنقلــة لتوفيــر المعلومــات
(قــدرة 2018أ) .وفــي تركيــا ،يهــدف البرنامــج إلــى إقامــة مراكــز متعــددة الخدمــات ووحــدات
ّ
والخدمــات أيضـ ًـا (كالتعليــم غيــر النظامــي والرياضــة واإلرشــاد النفســي واالجتماعــي والتدريــب علــى المهــارات ،وســواها)
التــي يســتفيد منهــا جميــع أبنــاء المجتمــع (األتــراك والســوريين) .كذلك ،تحرص أنشــطة التبادل الثقافــي التي يجري العمل

عليهــا فــي تلــك المراكــز علــى إدمــاج الســوريين واألتــراك ،ال سـ ّـيما الشــباب واألطفــال والنســاء منهــم (قــدرة 2018ج).

التطبيق العملي
•إدراج عنصر نشر التوعية والمناصرة ضمن برامج الحماية والتنمية لتنوير أبناء المجتمع ومعالجة همومهم.

•إجــراء دورات تدريبيــة لإلعالمييــن والصحفييــن المحلييــن حــول دقــة المصطلحــات وحساســية الحديــث عــن
الالجئيــن والمهاجريــن.

•تكييــف المناســبات المحليــة لتســهيل إدمــاج الالجئيــن ،مــن خــال البرامــج الثنائيــة اللغــة و/أو توعيــة مجتمعــات
الالجئيــن علــى أهميــة المشــاركة.

التنويه بجهود البلد المضيف في تحقيق خير العالم أجمع
تتحمــل
أن بلــدان المناطــق الناميــة هــي التــي
تصـ ّ
ـب جهــود البلــدان المضيفــة الرئيســية فــي مصلحــة العالــم أجمــع ،علمـ ًـا ّ
ّ
الجــزء األكبــر مــن تلــك المســؤولية علــى المســتوى العالمــي (مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 2018ز) .مــن هــذا المنطلــق ،يجــدر

بالمجتمــع الدولــي (المانحــون والمنظمــات الدوليــة والمجتمــع المدنــي) علــى المســتوى المالــي والسياســي ومســتوى
الخطــاب المتــداول أيضـ ًـا ،أن يعتــرف بفضــل ّ
كل صاحــب حـ ّـق ،ويدعــم الممارســات الســليمة للبلــدان المضيفــة فــي مناطــق
النــزوح علــى المســتوى الدولــي .وقــد تـ ّـم التشــديد علــى هــذا المبــدأ فــي المقابــات التــي أجريــت مــع المنظمــات الدوليــة فــي
صنــاع السياســات بحـ ّـد ذاتهــم الذيــن قارنــوا جهودهــم أحيانـ ًـا مــع جهــود المجتمــع الدولــي ،فــي ظـ ّ
تركيــا ولبنــان ،وكذلــك مــع ّ
ـل

المــوارد المحــدودة المتاحــة لهــم.

التطبيق العملي
•المانحــون :الحــرص علــى االعتــراف سياسـ ً
ـيا بجهــود البلــدان المضيفــة لالجئيــن وسـ ّـد حاجــة أبــرز تلــك البلــدان
إلــى التمويــل.
ً
للبــت فــي الملفــات ورفــع
•تلبيــة احتياجــات إعــادة التوطيــن عالميــا ،مــن خــال تكثيــف األوقــات المخصصــة
ّ
الكوتــا المحــددة إلعــادة التوطيــن محليـ ًـا ،قبــل تزايــد أعــداد الالجئيــن فــي البلــدان المضيفــة وتفاقــم الوضــع إلــى
حـ ٍّـد يعصــى معــه الحـ ّ
ـل.

 32ورد هــذا المصطلــح (ومعانيــه) ضمــن مشــروع «دعــم قــدرة الالجئيــن الســوريين والنازحيــن والمجتمعــات المضيفــة علــى مواجهــة األزمــاتً ،
ردا علــى
األزمــات فــي ســوريا والعــراق» ،الممـ ّـول مــن الصنــدوق االســتئماني اإلقليمــي لالتحــاد األوروبــي.
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مراعاة المنظور اإلنمائي عند تقديم الخدمات
المقدمة وخطط التنمية
تكييف السياسات ذات الصلة لتعزيز الخدمات
ّ
يتعيــن علــى البلــدان المضيفــة إعــادة درس أو تطبيــق االســتراتيجيات والسياســات األوســع
فــي إطــار االســتجابة لألزمــة،
ّ
تتأهــب لتلبيــة االحتياجــات واالســتجابة فــي ظـ ّ
ـل توافــد أعــداد هائلــة مــن الالجئيــن وطــول أمــد أزمــة النــزوح،
نطاقـ ًـا التــي
ّ
علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي .ويجــدر تعديــل تلــك السياســات مجـ ً
ـددا وفــق مــا تقتضيــه األوضــاع المســتجدة ،التــي
ـاء متزايــدةً علــى البنيــة التحتيــة الوطنيــة والخدمــات والمــوارد تحديـ ً
ٍ
ـؤوليات مضاعفــة ناشــئة عــن ضــرورة
ـدا ،ومسـ
ترتّ ــب أعبـ ً

توفــر للبلــدان بحـ ّـد ذاتهــا بعــض فــرص التنميــة .تشــمل تلــك العمليــة تحديـ ً
ـدا خطــط الطــوارئ
توفيــر الحمايــة خصوصـ ًـاّ ،إنمــا ّ

معينــة (كالتعليــم والصحــة
وخطــط التنميــة الوطنيــة (واإلقليميــة) وسياســات الهجــرة والالجئيــن والخطــط المعـ ّـدة لقطاعــات
ّ
ً
والطاقــة وســواها) ،فــي حــال توافرهــاّ .أمــا بالنســبة إلــى مؤسســات األمــم المتحــدة ،فينبغــي أيضــا تقييــم إطــار عمــل
يحــدد مســار االســتجابة فــي بلــدٍ
األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة ،باعتبــاره اإلطــار الرئيســي المتوســط األجــل الــذي
ّ
ً
ـتنادا إلــى األولويــات الوطنيــة للتنميــة وخطــة التنميــة المســتدامة لعــام ( 2030األهــداف اإلنمائيــة لألمــم المتحــدة
مــا اسـ

خاصـ ًـة وأنهــا تعــود إلــى مــا قبــل مرحلــة تدفــق الالجئيــن ،وبالتالــي فقــد
 .)2018وال بـ ّـد مــن إعــادة تقييــم تلــك السياســات ّ

تغيــر األوضــاع علــى األرجــح منــذ ذلــك الحيــنّ .أمــا فــي األزمــات التــي يطــول أمدهــا ،فمــن األوفــق وضــع خطــة خاصــة تنــدرج
ّ
فيهــا االحتياجــات اإلنســانية واإلنمائيــة الناشــئة عــن األزمــة ،لِ مــا لهــا مــن فائــدة علــى صعيــد التخطيــط (بالنســبة إلــى أصحــاب

المصلحــة والمانحيــن والشــركاء فــي التنفيــذ المحلييــن) وكذلــك علــى صعيــد جمــع التبرعــات فــي مختلــف القطاعــات التــي

المربــع حــول خطــط االســتجابة لألزمــة فــي لبنــان وســوريا)؛ راجــع الشــكل  3الــذي يســتعرض مقاربــة
لهــا احتياجــات (راجــع
ّ
تشــاركية بحســب المناطــق الجغرافيــة والقطاعــات.

ممــا إذا كانــت بعــض أشــكال
قــد تدعــو الحاجــة إلــى تحديــث خطــط الطــوارئ تبعـ ًـا لمناطــق انتشــار الالجئيــن جغرافيـ ًـا والتحقــق ّ
االســتجابة الخاصــة كخطــط اإلجــاء مــا زالــت وافيــة 33.مــن هنــا ،ال يجــوز أن تقتصــر تلــك الخطــط علــى اإلجــراءات الفوريــة
تحسـ ً
ألي عواقــب قــد تنشــأ
التأهــب واالســتجابة لألزمــة بعــد انتهائهــا،
لمواجهــة الطــوارئ فحســب بــل أن تشــمل أيضـ ًـا
ـبا ّ
ّ
ّ
عــن النــزوح الجماعــي علــى المــدى المتوســط والبعيــد 34.تقــوم خطــط الطــوارئ التــي تضعهــا البلــدان أيضـ ًـا بتحديــد الظــروف
التدخــل (تقنيـ ًـا وجغرافيـ ًـا ومــع مــرور الوقــت) ،اسـ ً
ـتنادا إلــى مقاربــة
المؤديــة إليهــا (الزمنيــة أو العدديــة أو النســبية )35ومجــاالت
ّ

معينــة.
وطنيــة واحتياجــات
ّ

ّ
المعنية بالهجــرة والحماية
يتعلــق بسياســات الهجــرة والالجئيــن واالســتراتيجيات اآليلــة إلــى تطبيقهــا ،قد تبدو الهيئــات
فــي مــا
ّ

(اإلدارة العامــة ،البنيــة التحتيــة ،مراكــز الخدمــات) مســتنفدة بســبب تدفــق الالجئيــن بأعــداد هائلــة .لــذا ،قــد تدعــو الحاجــة إلــى

انتهــاج اســتراتيجيات بديلــة ،ال سـ ّـيما فــي إطــار توفيــر الحمايــة وصونهــا ،بمــا فيهــا الســبل اآليلــة إلــى تيســير الحصــول علــى
المعنيــة بالهجــرة.
المخصصــة لتجديدهــا تخفيفـ ًـا للضغــط عــن كاهــل الهيئــات
المســتندات الالزمــة أو إطالــة الفتــرة
ّ
ّ

عمــال المنــازل المهاجريــن تحديـ ً
ـدا،
 33ففــي دراســة حديثــة مثـ ً
ـا حــول المفاعيــل الطويلــة األمــد للقصــف اإلســرائيلي علــى لبنــان عــام  ،2016وتأثيــره علــى ّ
أن االســتراتيجية الســابقة ،أي إجــاء األشــخاص مــن البلــد عبــر الحــدود الســورية ،مــا عــادت قابلــة للتطبيــق نظـ ً
ّ
ـرا إلــى النــزاع المســتمر
تبيــن
لصنــاع السياســات ّ
ّ
فــي البــاد .لهــذا الســبب ،اضطــروا إلــى تغييــر خطــط االســتجابة فــي حــاالت الطــوارئ لمواجهــة حــوادث مماثلــة ،فــي ظـ ّ
ـل الصــراع الدائــر وتدفــق الالجئيــن.
راجــع منصور-إيــل وهينــدو .2017
التأهــب ألزمــات النــزوح (النــزوح
يلخــص كيفيــة
 34قــام االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر بنشــر دليــل حــول خطــط الطــوارئّ ،
ّ
التحســب لهــا .راجــع االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر،
الداخلــي وتدفــق الالجئيــن) ،واعتبارهــا بمثابــة حــاالت طــوارئ محتملــة يجــب
ّ
ّ
ِ
وتغطــي حتمـ ًـا التدفقــات المختلطــة .وكانــت
المرســلة وبلــدان العبــور أيضـ ًـا،
 .2012ال تســري تلــك الخطــط علــى البلــدان المضيفــة فحســب بــل علــى البلــدان
مبــادرة «المهاجــرون فــي بلــدان األزمــات» قــد حـ ّـددت الخطــوط التوجيهيــة لدعــم خطــط الــدول وســبل اســتجابتها الحتياجــات المهاجريــن العالقيــن فــي ِشــباك
األزمــات التــي تشــهدها البلــدان المضيفــة .راجــع :مبــادرة «المهاجــرون فــي بلــدان األزمــات» .2016 ،كذلــك قـ ّـدم هــذا المشــروع الممـ ّـول مــن االتحــاد األوروبــي
للتأهــب فــي حــاالت الطــوارئ والتنســيق فــي األزمــات ،مــن خــال المبــادرات الهادفــة لتعزيــز القــدرات .لمزيـ ٍـد مــن المعلومــات ،راجــع المركــز الدولــي
الدعــم
ّ
لتطويــر سياســات الهجــرة .2018
ـا المــدة الزمنيــة التــي انقضــت منــذ وصــول أول الوافديــن أو عــدد الالجئيــن الذيــن دخلــوا البلــد أو نســبة الالجئيــن الوافديــن مقارنــة بنســبة السـ ّـكان
 35مثـ ً
المحلييــن.
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يعقد
ّأمــا الخطــط الوطنيــة للتنميــة ،وبحكــم طبيعتهــا ،فتنتهــج مقاربــات طويلــة األمــد (خطــط تمتـ ّـد علــى  5أو  10ســنوات) ،مــا ّ

ـا إقــرار اإلصالحــات االقتصاديــة الضروريــة
بالتالــي إجــراء آخــر التعديــات عليهــا رغــم ضخامــة مفاعيلهــا :فمــن الصعــب مثـ ً
ـتمر هــذا الوضــع .ففــي إطــار الخطــط الجــاري تطبيقهــا ،مــن
للتعامــل مــع وضــع
معيــن مــن دون معرفــة إلــى ّ
ّ
أي مــدى سيسـ ّ

األوفــق تكييــف مبــادئ الخطــط القائمــة مــع احتياجــات الالجئيــن عنــد اإلمــكان ،كمكـ ّـون أو اســتراتيجية علــى ِحـ َـدةّ .أمــا الخطــط
ً
حديثــا فيجــب أن تأخــذ فــي االعتبــار الضغــط المتزايــد علــى البنيــة التحتيــة والمــوارد مــا قــد يســتدعي تعديــل
الموضوعــة
األهــداف واألولويــات ،وأن تراعــي أيضـ ًـا المفاعيــل اإليجابيــة المحتملــة للتنميــة (كتوفيــر فــرص العمــل بفضــل االســتثمارات).
وبوجــه عــام ،علــى الخطــط الوطنيــة للتنميــة أن تفــي بمتطلبــات الهجــرة واحتياجــات الالجئيــن فــي األزمــات الممتـ ّـدة تحديـ ً
ـدا،
بمــا يتماشــى مــع مقاربــة خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  ،2030باعتبارهــا قضيــة شــاملة لعــدة قطاعــات .وكانــت المقابــات
التــي أجريــت مــع المنظمــات الدوليــة قــد شـ ّـددت علــى هــذا الجانــب بالــذات.

توجــه أيضـ ًـا الجهــات المانحــة ووكاالت األمــم المتحــدة وســواها مــن
لتعديــل تلــك الخطــط والسياســات أهميــة خاصــة ،كونهــا ّ
ً
المعنيــة بالتنفيــذ نحــو أفضــل الســبل لتنظيــم مقاربتهــا ،دعمــا لجهــود االســتجابة علــى المســتويين اإلنمائــي
الجهــات الشــريكة
ّ
واإلنســاني فــي البــاد.

36

خطة لبنان لالستجابة لألزمة
تنــم هــذه الخطــة عــن برنامــج مشــترك بيــن الحكومــة اللبنانيــة وشــركائها الدولييــن والمحلييــن ،لمواجهــة تبعــات
ّ
ّ
ً
أزمــة النازحيــن الســوريين الوافديــن إلــى البلــد .يتـ ّـم تنفيذهــا بإشــراف وزارة الشــؤون االجتماعيــة مكلفــة مــن الحكومــة

اللبنانيــة ،بمشــاركة ّ
كل مــن مفوضيــة شــؤون الالجئيــن وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي .وتضـ ّـم قائمــة الشــركاء
فــي هــذه الخطــة والبالــغ عددهــم قرابــة  160شـ ً
ـريكا وزارات لبنانيــة إلــى جانــب وكاالت األمــم المتحــدة ومنظمــات
ويتفــرع مــن الخطــة الرئيســية خطــط االســتجابة القطاعيــة التــي تشــمل :اإلعانــات
غيــر حكوميــة محليــة ودوليــة.
ّ

األساســية ،التعليــم ،الطاقــة ،المــأكل ،األمــن الغذائــي والزراعــة ،الصحــة ،ســبل العيــش ،الحمايــة ،المأوى ،االســتقرار

االجتماعــي والميــاه.

ـا عــن
هدفــت الخطــة منــذ البدايــة إلــى تنفيــذ مقاربــة تراعــي علــى الســواء االحتياجــات اإلنســانية واإلنمائيــة ،هــذا فضـ ً

أن اللغــة المعتمــدة فــي الخطــة شـ ّـددت علــى ضــرورة أن تأتــي االســتجابة لألزمــة شــاملة ومتكاملــة وطويلــة األمــد.
ّ
ً
ـن الخطــة تحــرص علــى توجيــه
ـ
لك
ـة،
ـ
اآلني
ـات
ـ
االحتياج
ـة
ـ
تلبي
ـى
ـ
عل
ـا
ـ
منصب
زال
ـا
ـ
م
ـة
ـ
المقارب
ـن
ـ
م
ـر
ـ
األكب
ـزء
ـ
الج
أن
ـح
ـ
صحي
ٌ ّ
ّ
ّ
الدعــم المطلــوب بإلحــاح نحــو الطرقــات وشــبكات الميــاه والبنيــة التحتيــة للنفايــات والبلديــات والمراكــز الصحيــة
والمستشــفيات والمــدارس ،التــي ّ
تأثــرت جميعهــا بتدفــق الالجئيــن الســوريين وإن بدرجــات متفاوتــة.
ترتكــز هــذه الخطــة التــي وضعــت للفتــرة الزمنيــة  2020-2017علــى مقاربــة تصاعديــة وشــاملة لعــدة قطاعــات غايتهــا
تلبيــة االحتياجــات ،وبالتالــي يجــري تحديثهــا سـ ً
ـاء
ـنويا علــى ضــوء مــا تــؤول إليــه المراجعــة الســنوية لالحتياجــات .وبنـ ً

ً
المفصلــة والميزانيــات المرصــودة للســنة القادمــة ،باإلضافــة إلــى الخطــط
ســنويا األهــداف
عليــه ،تُ ــدرج فيهــا
ّ
37
اإلرشــادية للســنة الالحقــة ،كمــا تُ بــرز اإلنجــازات الرئيســية المحققــة فــي العــام المنصــرم.

ـا اســتراتيجية األمــم المتحــدة للتعــاون اإلنمائــي فــي تركيــا لألعــوام  .2020-2016فقــد حـ ّـددت تلــك االســتراتيجية إطـ ً
ـارا يحتّ ــم علــى جميــع وكاالت
 36راجــع مثـ ً
األمــم المتحــدة تنســيق جهودهــا اإلنمائيــة فــي البلــد .وانطلقــت بوجــه خــاص مــن خطــة التنميــة العاشــرة التركيــة ( )2018-2014التــي ارتكــزت عليهــا اســتراتيجية
ـواح
األمــم المتحــدة لتحديــد مجــاالت التعــاون الرئيســية وســبل الدعــم للخطــة .وســبق أن أشــارت تلــك االســتراتيجية إلــى أزمــة الالجئيــن الســوريين مــن عـ ّـدة نـ ٍ
وهــي الحاجــة إلــى المرونــة ومراعــاة التطــورات والتحديــات المســتجدة؛ واألعبــاء المترتّ بــة علــى اإلدارة العامــة والبنيــة التحتيــة وقطــاع الخدمــات جـ ّـراء الهجــرة
والحمايــة الدوليــة؛ والمخاطــر المحتملــة علــى األهــداف والغايــات المحــددة .راجــع :حكومــة الجمهوريــة التركيــة ووكاالت األمــم المتحــدة فــي تركيــا .2015
 37راجع آخر خطة لدى :وحدة التنسيق بين الوكاالت العاملة تحت إشراف مفوضية شؤون الالجئين ،لبنان.2018 ،
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الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

خطة االستجابة األردنية
ُوضعــت خطــة االســتجابة األردنيــة ،شــأنها شــأن خطــة لبنــان ،مــن أجــل تنســيق اإلجــراءات المتخــذة مــن جانــب الحكومة
ً
اســتجابة ألزمــة الالجئيــن الســوريين الوافديــن إلــى البلــد .وقــد انتهجــت الخطــة مقاربــة
األردنيــة واألســرة الدوليــة
التنمية-النــزوح ،مشـ ّـددة علــى تعزيــز قــدرة الســوريين واألردنييــن علــى مواجهــة األزمــات ،ال ســيما مــن حيــث الحفــاظ

علــى المســتوى المعيشــي والحصــول علــى خدمــات نوعيــة ،باإلضافــة إلــى توفيــر فــرص العمــل الالئــق.

تعتمــد خطــة االســتجابة األردنيــة ،شــأنها شــأن خطــة لبنــان ،مقاربــة يمتـ ّـد تنفيذهــا علــى ثــاث ســنوات ،إنّ مــا فــي 12
قطاعـ ًـا ،وهــي :التعليــم والطاقــة والبيئــة واألمــن الغذائــي والمــأوى والحمايــة االجتماعيــة والصحــة والقضــاء وســبل

تــم إعدادهــا
العيــش والخدمــات البلديــة والنقــل،
ً
فضــا عــن الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة .وقــد ّ
ً
مربــع “التنســيق بيــن الجهــات المانحــة
ضمــن إطــار خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية األوســع نطاقــا (راجــع ّ
والبلــدان المضيفــة” ضمــن فقــرة “إنشــاء هيئــات التنســيق وتمكينهــا”) ،التــي ّ
تولــت تنســيق جهــود االســتجابة
الدوليــة ألزمــة الالجئيــن الســوريين فــي األردن .وانطالقـ ًـا مــن القطاعــات االثنــي عشــر تلــك ،تـ ّـم تحديــد االحتياجــات

الخاصــة بـ ّ
ـن جهــود االســتجابة فــي األردن
ـكل قطــاع لضمــان حســن ســيره والتمويــل المطلــوب لسـ ّـد احتياجاتــه .لكـ ّ
ّ
تعثــرت بســبب تراجــع حجــم المســاعدات الدوليــة الموزّ عــة بشــكل متفــاوت بيــن مختلــف القطاعــات .وفــي هــذا
اإلطــار ،يبــرز الشــكل  5نقــص التمويــل لخطــة االســتجابة األردنيــة فــي العــام ( 2018بحلــول تشــرين األول/أكتوبــر
ـأن الحكومــة األردنيــة هــي التــي سـ ّ
ـتغطي تلــك التكاليــفّ .أمــا إذا عجــزت
 ،)2018مــا يقودنــا إلــى االعتقــاد منطقيـ ًـا بـ ّ
تــردي الخدمــات والبنيــة التحتيــة مــن حيــث
عــن تغطيــة التكاليــف بأكملهــا ،فمــن المحتمــل أن
يــؤدي ذلــك إلــى ّ
ّ

ـاع أو أكثــر.
جودتهــا وتوافرهــا فــي قطـ ٍ
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المحصــل عــام ( ٢٠١٨بحلــول
الشــكل  :٤التمويــل المطلــوب لخطــة االســتجابة األردنيــة مقارنـ ًـة بالتمويــل
ّ
تشــرين األول/أكتوبــر)
$١١٠,٩١٢,٦٠٢
٪١٤٩

ﺳﺒﻞ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

$٧٠,١٩٨,١٠٣
٪٤٦

ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت

$١٦٨,٨٠٢,٧١٣
٪٤٥

اﻟﺼﺤﺔ

$٣٥١,٢٨٢,٧٤٨
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

٪٢٤
$٢١٢,٩٩٠,٠٠٠

اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

٪١٨
$٣٢٨,٧٨٩,٧٢٣
٪١٧

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

$٢٤,٢٩١,٥٧٠
٪١٥

اﻟﻤﺄوى

$١٩,٠٦٥,٠٠٠
اﻟﻌﺪاﻟﺔ

٪٨

اﻟﻄﺎﻗﺔ

٪٣

$٧٦,٩٥٧,٩٢٥

$١٩٦,٥٩٣,١٧٠
٪٢

اﻷﻣﻦ
اﻟﻐﺬاﺋﻲ

٨,١٣٤,٨٠٠$
اﻟﺒﻴﺌﺔ

٪٠

اﻟﻨﻘﻞ

٪٠

١٣,٦٣٥,٠٠٠$

اﻟﻤﻄﻠﻮب
اﻟﻤﻤﻮل
ّ

المصدر :غرايبة  ،٢٠١٨خطة االستجابة
األردنية لألزمة السورية ٢٠١٦

التطبيق العملي
معينــة وسياســات
•مراجعــة خطــط الطــوارئ المعمــول بهــا حاليـ ًـا وخطــط التنميــة والخطــط الموضوعــة لقطاعــات ّ
الهجــرة والالجئيــن ،توخيـ ًـا للمرونــة وحســن االســتعداد فــي حــال توافــد الالجئيــن بأعــداد هائلــة.
•المانحــون :دعــم جهــود التنميــة وتنفيــذ الخطــط الموضوعــة خصيصـ ًـا لمواجهــة أزمــة الالجئيــن الممتـ ّـدة ،مــع
التركيــز بوجــه خــاص علــى تلبيــة االحتياجــات االقتصاديــة واإلنمائيــة التــي تواجههــا البلــدان المضيفــة علــى المــدى
البعيــد.
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تشجيع التحاق أطفال الالجئين بالمدارس
والعمــال
مــن شــأن تســهيل التحــاق الالجئيــن وبقيــة السـ ّـكان النازحيــن أو الضعفــاء (أي تدفقــات الالجئيــن الطويلــة المــدى،
ّ
المهاجريــن الضعفــاء ،والمجتمعــات المضيفــة الضعيفــة التــي يصعــب الوصــول إليهــا) بنظــام التعليــم الوطنــي بأســرع مــا
يمكــن ،مــا إن يمســي الوضــع ممتـ ً
يحقــق أكبــر قــدر مــن المنافــع بالنســبة إلــى مجتمــع الالجئيــن والمجتمــع المضيــف.
ـدا ،أن ّ
38
ً
فضــا عــن
واســعا أمــام مشــاركة األطفــال الكاملــة والنشــطة فــي المجتمــع المحلــي.
فتفســح هــذه المقاربــة المجــال
ً

ّ
ســتتجنب البــاد وجــود شــريحة مــن الســكان الشــباب الذيــن يفتقــرون إلــى المهــارات
الممتــد،
ذلــك ،فــي حــاالت النــزوح
ّ
(وفــي بعــض األحيــان يجهلــون اللغــة المحكيــة) ممــا ال ّ
يمكنهــم مــن المســاهمة فــي اقتصــاد البلــد المضيــف ،وال تعزيــز

إنتاجيــة السـ ّـكان المحتملــة .وال يخفــى علــى أحــد أنــه مــن الممكــن االســتفادة مــن هــذه اإلنتاجيــة لتلبيــة احتياجــات البلــد
المضيــف و/أو (إعــادة) إنعــاش العالقــات التجاريــة ضمــن البلــد المنشــأ وعبــره مــا إن يضــع النــزاع أوزاره .أخيـ ً
ـرا ،سـ ّ
ـتتجنب

ً
أيضــا ،بفضــل هــذه المقاربــة ،إنشــاء بنيــة منفصلــة تكــون غيــر مســتدامة وذات أعبــاء ثقيلــة ،ســواء أمــن الناحيــة
البــاد
الماليــة أم علــى صعيــد تحديــد وتطبيــق حلــول واســتراتيجيات محـ ّـددة إلنشــاء بنيــة جديــدة .لكــن ال يمكــن للــدول (والمجتمــع

التحســب للتكاليــف اإلضافيــة المتعلقــة بأيــام العمــل الطويلــة
الدولــي بصفتــه الجهــة المانحــة) القيــام بذلــك إال مــن خــال
ّ
ّ
ّ
معلميــن إضافييــن ،ورســوم التســجيل غيــر المدفوعــة أو المدعومــة ،وتأميــن المعـ ّـدات
المعلميــن ،أو توظيــف
بالنســبة إلــى
الالزمــة ،واآلثــار علــى البنيــة التحتيــة التربويــة إلــخ .أمــا فــي حــال كانــت الســلطات المعنيــة قــد أنشــأت مرافــق تعليميــة
ً
ّ
تدريجيــا ،مــع بــذل جهــود متزامنــة لنقــل التالميــذ نحــو مرافــق المنهــاج التعليمــي
التخلــص منهــا
بــد مــن
مؤقتــة ،فــا ّ
الرســمي ،ومســاعدتهم فــي ّ
تعلــم اللغــة عنــد الحاجــة.

ـن هــذه المقاربــة السياســاتية ال تقتصــر فقــط علــى تســهيل التحــاق األطفــال بالمــدارس ،بــل تشــمل أيضـ ًـا الجهــود التــي
لكـ ّ
تبذلهــا وزارات التربيــة لدراســة وتلبيــة احتياجــات األطفــال المحـ ّـددة والمتعلقــة باللغــة ،ومعرفــة القــراءة والكتابــة ،ومســتوى
المحــددة للنظــام الدراســي ،فمــن الضــروري
الســن
الصــف .أمــا بالنســبة إلــى الراشــدين الشــباب الذيــن تتجــاوز أعمارهــم
ّ
ّ
ّ

تســهيل اإلمكانيــات المتاحــة لهــم للحصــول علــى إجــازة واكتســاب مهــارات (مهنيــة) علــى المــدى المتوســط والطويــل .فــي
ـرا أساسـ ً
هــذا اإلطــار ،تُ عتبــر برامــج التدريــب المهنــي عنصـ ً
ـيا (راجــع «إصــدار الشــهادات والتدريــب»).
ـن تســهيل التحــاق األطفــال بالنظــام التعليمــي الوطنــي قــد ال يكــون ممكنـ ًـا فـ ً
ـا
ـورا فــي الحــاالت كافــة ،كمــا يحــدث مثـ ً
لكـ ّ
عندمــا يصــل األطفــال فــي منتصــف العــام الدراســي ،أو عندمــا ال تكــون المــدارس قــادرة علــى اســتيعاب تالمــذة إضافييــن ،أو
عندمــا تدعــو الحاجــة إلــى «تعزيــز» تعليــم األطفــال قبــل تســجيلهم بالمــدارس كــي يلتحقــوا بالمســتوى المتوقــع منهــم بحســب

مخيــم حيــث ال يمكــن تفــادي إنشــاء مــدارس منفصلــة .مــع ذلــك ،ال بـ ّـد مــن أن
المنهــاج التعليمــي ،أو عندمــا يكونــون فــي
ّ
ّ
يتمثــل الهــدف األساســي باســتخدام المنهــاج التعليمــي للبلــد المضيــف ،ودمــج دروس لغويــة ضمــن المنهــاج عنــد الحاجــة،

ّ
معلمــي البلــد المضيــف لخصائــص الطــاب الجــدد ،والعمــل علــى دمــج األطفــال فــي النظــام التربــوي الوطنــي،
وتحضيــر
ككل ،كمــا هــو مشــار إليــه ســابقاً،
ّ
ّ
ّ
وذلــك بســبب اآلثــار اإليجابيــة التــي يخلفهــا كل ذلــك علــى ســوق العمــل والمجتمــع

المنصبــة لتحقيــق هــذا الهــدف.
والجهــود
ّ

ً
بناء على أساس تكافؤ الفرص.
 38بالتوافق
أيضا مع المادة  28من اتفاقية حقوق الطفل بشأن ّ
حق الطفل في التعليم ً

 ٣خيارات السياسات
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تجربة لبنان مع نظام المدارس ذات الدوامين
بـ ً
ـدءا مــن العــام  ،2014بــدأت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي لبنــان بتطبيــق برنامــج «توفيــر التعليم لجميــع األطفال-

رايــس» (وزارة التربيــة اللبنانيــة 2018ت) ،الــذي ّركــز علــى الوصــول إلــى جميــع األطفــال المحتاجيــن إلــى التعليــم فــي
البــاد (مــن لبنانييــن وغيــر لبنانييــن ،بمــن فيهــم الســوريون) .لكــن لمــا كانــت المــدارس الرســمية غيــر قــادرة علــى

ـدوام مدرســي ثانــي مــن أجــل اســتيعاب العــدد المتزايــد مــن
اســتيعاب المزيــد مــن األطفــال ،فقــد فتحــت أبوابهــا لـ
ٍ
ّ
معلميــن لبنانييــن والمنهــاج التعليمــي اللبنانــي.
األطفــال الســوريين المحتاجيــن إلــى التعليــم ،مــن خــال اســتخدام
بـ ً
خصــص فتــرة مــا بعــد الظهــر
ـدءا مــن منتصــف العــام  ،2018أصبحــت  349مدرســة رســمية تعمــل بدواميــن ،حيــث تُ ّ

للتالمــذة الســوريين فــي مختلــف المناطــق اللبنانيــة (وزارة التربيــة اللبنانيــة 2018أ) .خــال الســنوات القليلــة األولــى

مــن التطبيــق ،لوحظــت زيــادة فــي نســبة االلتحــاق بالمــدارس الرســمية مــن قبــل األطفــال اللبنانييــن وغيــر اللبنانييــن
ً
حاليــاّ ،
تتركــز الجهــود علــى تحســين نوعيــة التعليــم
(الســوريين) (راجــع الشــكل ( )6وزارة التربيــة اللبنانيــة 2018ب).

وضمــان وصــول األطفــال إلــى التعليــم فــي البــاد.

الشكل  :٥اتّ جاهات التحاق التالميذ اللبنانيين وغير اللبنانيين (السوريين) بالمدارس الرسمية اللبنانية
٢٥٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

١٩٣,٢٠٩

١٩٧,٧٢٣

١٨٨,٥٣٦

١٨٥,٦٥٩

١٩٤,٩٤٩

٢٠٤,٦١٧

٢١٣,٣٥٨

٢٠٩,٤٠٩

١٩١,٣٣٨

١٤٩,٧١٨

١٥٠,٠٠٠

١٠١,٥١٤

١٠٠,٠٠٠

٨٦,٣٠٠

٥٠,٠٠٠
٢٩,٣٠٠

٠

٣,٠٠٠
٢٠١٢-٢٠١١

٢٠١٣-٢٠١٢

٢٠١٤-٢٠١٣

٢٠١٥-٢٠١٤
ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ
ﻏﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ

المصدر :وزارة التعليم العالي ،لبنان ،مشروع توفير التعليم لجميع األطفال (رايس)
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٢٠١٦-٢٠١٥

٢٠١٧-٢٠١٦

٢٠١٨-٢٠١٧

حتــى فــي ظـ ّ
تحديــات جديــدة عنــد تلبيــة احتياجات
ـل زيــادة نســبة التحــاق األطفــال الســوريين بالنظــام التعليمــي ،ظهــرت ّ

التالميــذ اللبنانييــن وغيــر اللبنانييــن (الســوريين بشــكل خــاص) .فقــد واجــه التالميــذ الســوريون ،علــى وجــه التحديــد،
طبقــت الــوزارة عـ ً
ـددا مــن
رد ًا علــى ذلــكّ ،
تحديــات متعلقــة بوجــود ثغــرات فــي مجــال التحصيــل العلمــي نتيجــة النــزاعّ .

البرامــج ،ال سـ ّـيما برامــج التعليــم غيــر الرســمي .علــى ســبيل المثــال ،يقـ ّـدم برنامــج تعزيــز المهــارات األساســية فــي
ومركـ ً
ّ
ـزا إلــى التالميــذ ذوي مســتويات التعليــم
ـا
المعجــل ،دعمـ ًـا
القــراءة والكتابــة والحســاب ،وبرنامــج التعليــم
معجـ ً
ّ
ّ
المتدنيــة بالمقارنــة مــع سـ ّـنهم ،أو الذيــن يواجهــون صعوبـ ًـة فــي القــراءة والكتابــة والحســاب.

حســنت نســبة الوصــول إلــى
تلبــي هــذه المقاربــة احتياجــات األطفــال الســوريين فحســب ،بــل اللبنانييــن أيضـ ًـا :فقــد ّ
ال ّ

األطفــال اللبنانييــن (ارتفــاع معـ ّـدل االلتحــاق بالمــدارس) ،واســتثمرت فــي المــدارس الرســمية (تحســين البنــى التحتيــة
ـاء عليــهُ ،أثني علــى هذه المبــادرة بصفتها ّ
ّ
تكللت
والخدمــات المتوفــرة) ،39كمــا دعمــت توظيــف
المعلميــن اللبنانييــن ..بنـ ً

م بيــن الطــاب وردود فعــل إيجابيــة مــن جانــب أهالــي األطفــال المسـ ّـجلين فــي المــدارس.
بالنجــاح ،حيــث تـ ّـم تســجيل تقـ ّـد ٍ

تجربة تركيا مع التحويالت النقدية المستخدمة في قطاع التعليم
يقـ ّـدم نظــام التحويــات النقديــة المســتخدمة فــي قطــاع التعليــم فــي تركيــا -عبــر برنامــج التحويالت النقدية المشــروطة
بالتعليــم -دعمـ ًـا نقديـ ًـا لألســر مــن أجــل تشــجيعها علــى تســجيل أطفالهــا فــي المــدارس .ويســتفيد مــن هــذا الدعــم ّ
كل
كل طفــل شـ ً
ـن الدراســة 60-35 :ليــرة تركيــة عــن ّ
ـهريا ،كمــا ُيمنــح المبلــغ نفســه لألســر التركيــة المؤهلــة
طفــل فــي سـ ّ

للمشــاركة فــي البرنامــج (المفوضيــة األوروبيــة 2017ت) ،ويرتفــع المبلــغ بالنســبة إلــى الفتيــات وبالنســبة إلــى تالمــذة
المحفــزات التــي تدفــع إلــى عمالــة األطفــال وتزويجهــم ،مــن خالل
المرحلــة الثانويــة أيضـ ًـا .يهــدف البرنامــج إلــى مكافحــة
ّ
أن البرنامــج النقــدي الخــاص بالتعليــم
تأميــن الحافــز االقتصــادي الــازم لتســجيل األطفــال فــي المــدارس .جديـ ٌـر بالذكــر ّ
ُ
ط ّبــق باإلضافــة إلــى المســاعدات اإلنســانية الطارئــة التــي تلقاهــا المشــاركون فــي حــال كانــوا مسـ ّـجلين وبحاجــة إلــى
ـخص مــا للمشــاركة فــي أحــد البرنامجيــن ال يمنعــه عــن التأهــل للبرنامــج اآلخــر.
المســاعدة ،وبالتالــي فـ ّ
ـإن أهليــة شـ ٍ
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ّ
أن
خلــف البرنامــج وقعـ ًـا إيجابيـ ًـا ملحوظـ ًـا ،حيــث زاد مــن نســبة األطفــال الملتحقيــن بالمــدارس .فقــد أظهــرت التقاريــر ّ
األســر أصبحــت أكثــر اقتناعـ ًـا بإرســال أطفالهــا إلــى المدرســة بســبب المبلــغ المالــي ،فبــدأت تســمح ألطفالهــا أكثــر
فأكثــر بالذهــاب إلــى المدرســة أو العــودة إليهــا بعــد انقطــاع .بـ ً
ـا
ـدءا مــن حزيران/يونيــو  ،2018كانــت أســرة  356611طفـ ً

قــد تلقــت دفعـ ًـة واحــدةً علــى األقــل ضمــن اإلطــار االســتراتيجي اإلقليمــي الشــامل (الهــال األحمــر التركــي .)2018

تحديــات أخــرى موجــودة :فالحضــور المدرســي مــا زال ال يغطــي السـ ّـكان كافـ ًـة ،وبالتالــي فمــا زال
لكــن بقيــت هنــاك ّ
ً
بالتغيــب عــن المدرســة أو يقدمــون علــى
العمــل علــى هــذا الصعيــد مســتمرا .بالنســبة إلــى األطفــال الذيــن يبــدأون
ّ
معنيــة بتأميــن حمايــة
التســرب الدراســي (ويمكــن أن يكــون ذلــك ألســباب تتعلــق بعمالــة األطفــال) ،تقــوم فــرق
ّ
ّ

مربــع «فــرق التوعيــة المعنيــة بحمايــة األطفــال فــي تركيــا») للتشــديد أكثــر علــى أهميــة
الطفــل بزيــارة األســر (راجــع ّ
ً
ّ
تتمكــن المؤسســة مــن الوصــول إلــى جميــع
إعــادة التحاقهــم بالمــدارس .وفقــا للهــال األحمــر التركــي ،حتــى وإن لــم

ســن الثالثــة عشــرة ومــا فــوق ،تبقــى قــادرة علــى
ســيما مــن هــم فــي
األطفــال فــي
ســن الدراســة فــي البــاد ،ال ّ
ّ
ّ
تحديدهــم وجمــع البيانــات والمالحظــات بشــأنهم وإرســالها إلــى الــوزارات والهيئــات األخــرى بهــدف تصميــم برامــج

ّ
ـكل أفضــل.
تمكــن مــن االســتجابة لهــم بشـ ٍ

ـدا نظـ ً
 39هــذا أمـ ٌـر مهـ ّـم جـ ً
ـرا إلــى نقــص التمويــل المزمــن الــذي يعانــي منــه نظــام التعليــم فــي لبنــان منــذ  2005علــى األقــل ،ومــا نجــم عــن ذلــك مــن آثــار
المتوفــر فــي هــذه المرافــق .وقــد ارتبــط نقــص التمويــل بمــا يلــي« :اعتمــاد مقاربــات باليــة نحــو التعليــم ،توزيــع المــوارد العامــة
مســت نوعيــة التعليــم
ّ
ســلبية ّ
ـكل غيــر مـ ٍ
ـؤات بالنســبة إلــى قطــاع التربيــة ،وقلــة االســتثمار فــي البنــى التحتيــة والمرافــق التعليميــة ،والخطــاب الغائــب بشــكل ملحــوظ حــول ضــرورة
بشـ ٍ
االســتثمار فــي التعليــم مــا قبــل ومــا بعــد المرحلــة االبتدائيــة» راجــع :وزارة التربيــة اللبنانيــة 2018ب.6 :
 40أنشــئ برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي لحــاالت الطــوارئ فــي كانــون األول/ديســمبر  .2016فــي المرحلــة األولــى ،بلــغ البرنامــج  3900مســتفيد ،وبـ ً
ـدءا مــن
أيار/مايــو  1.8 ،2018مليــون مســتفيد .يتلقــى المســتفيديون  120ليــرة تركيــة شـ ً
ـهريا عــن ّ
كل شــخص.
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أخيـ ً
ـرا ،مــا زال بعــض التالميــذ ال يدركــون أنهــم مؤهلــون للحصــول علــى التحويــات النقديــة ،فــي حيــن يقـ ّـدم آخــرون

المحــددة .لــذا يبقــى نشــر التوعيــة بالنســبة إلــى وزارة التربيــة
طلبــات بهــذا الشــأن لكنهــم ال يســتوفون المعاييــر
ّ
تحديـ ًـا كبيـ ً
ـرا.
ّ

التطبيق العملي
•تعديــل البرامــج لتناســب الطــاب ذوي االحتياجــات الخاصــة (مســتويات متدنيــة مــن التعليــم ،اللغــة ،القــراءة
والكتابــة ،الحســاب).

•تطويــر برامــج توعيــة لتشــجيع الالجئيــن والمواطنيــن الضعفــاء علــى االلتحــاق بنظــام التعليــم فــي المــدارس
الرســمية.

•المانحــون :مراجعــة االســتراتيجيات لتمويــل قطــاع التعليــم وتقييــم مــا إذا كان يمكــن االســتفادة مــن التمويــل
ـا مــن خــال تأميــن البنــى التحتيــة التربويــة (بنــاء المــدارس).
ـكل أكثــر اســتدامة ،مثـ ً
بشـ ٍ

دمج الالجئين في البنى التحتية الحالية للخدمات ،عند اإلمكان
الموفــرة للمجتمــع المحلــي المضيــف ،وبالتحديــد
كمقاربــة عامــة ،يجــب أن يترافــق توفيــر الخدمــات لالجئيــن مــع الخدمــات
ّ
للشــريحة الضعيفــة مــن المواطنيــن .يشــمل هــذا األمــر جميــع قطاعــات الخدمــات ذات الصلــة ،كخدمــات الميــاه وجمــع

النفايــات ،والخدمــات الصحيــة ،واالجتماعيــة ،وخدمــات الرعايــة االجتماعيــة ،والتعليــم إلــخ .وينبغــي أال يقتصــر علــى الخدمــات
ّ
ـا عــن ذلــك،
توفرهــا
تقدمهــا الدولــة فحســب بــل تلــك التــي ّ
المنظمــات غيــر الحكوميــة والدوليــة فــي البــاد أيضـ ًـا .فضـ ً
التــي ّ

ّ
المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تُ عنــى بالعمــل اإلنســاني أو التــي تقـ ّـدم خدمــات إنمائيــة (كالصليــب األحمــر/
يجــب إشــراك

الهــال األحمــر) والمنظمــات الدوليــة المعروفــة التــي تتمتــع بصيـ ٍ
ـت حســن فــي البــاد فــي مجــال توفيــر الخدمــات ،لالســتفادة
ّ
المنظمــات ومــن خبراتهــا الطويلــة.
مــن العالقــات اإليجابيــة التــي تتمتــع بهــا هــذه
ـا عــن ذلــك ،يجــب تفــادي إنشــاء هيــاكل (متوازيــة) جديــدة -فهــذا لــن يعــود بالمنفعــة ال علــى المجتمــع المضيــف وال
فضـ ً

علــى الالجئيــن ،زد علــى ّأنــه أمـ ٌـر يعارضــه بشــدة أصحــاب المصلحــة الوطنيــون والدوليــون المعنيــون بالسياســة الذيــن أجريــت
ً
غالبــا مــا يتّ خــذ شــكل
توجــه التمويــل (الــذي
معهــم المقابــات فــي تركيــا ولبنــان.
ومــرد ذلــك إلــى ّ
أن الهيــاكل المتوازيــة ّ
ّ
توقــف التمويــل (إمــا بســبب
المســاعدات الدوليــة) نحــو الهيــاكل غيــر المســتدامة التــي ســتدعو الحاجــة إلــى تفكيكهــا بعــد ّ

أن
همــة المانحيــن أو إمــا لبــروز أولويــات جديــدة أو توقــف النــزاع وتحـ ّـول التمويــل نحــو إعــادة اإلعمــار) .وال ريــب فــي ّ
فتــور ّ
ّ
يتمكــن مــن االســتفادة مــن التمويــل لتحســين نوعيــة
المجتمــع المضيــف ســيكون الخاســر األكبــر فــي هــذه الحالــة ،كونــه لــم
المتوفــرة للمواطنيــن .أمــا بالنســبة إلــى الالجئيــن ،فقــد تحــول الهيــاكل المتوازيــة دون قدرتهــم علــى
ونطــاق الخدمــات
ّ
االندمــاج علــى المــدى الطويــل.

ً
ّ
المتوفــر لدعــم
أن المقاربــة المعتمــدة والتمويــل
عوضــا عــن ذلــك ،يمكــن االســتفادة مــن الهيــاكل القائمــة
ّ
للتأكــد مــن ّ
الخدمــات األساســية ّ
يركــزان علــى الهيــاكل المســتدامة القــادرة علــى االســتجابة للسـ ّـكان المحلييــن علــى المــدى المتوســط

والطويــل ،والترويــج لفــرص عمــل محتملــة (مــع ضــرورة توســيع الخدمــات والبنــى التحتيــة الخاصــة بذلــك) .هــذا مــن جهــة.
أمــا مــن جهــة أخــرى ،فســيضمن هــذا األمــر وصــول السـ ّـكان الالجئيــن إلــى مســتوى مــن الخدمــات (األساســية) يكــون مطابقـ ًـا

لذلــك المتوفــر للسـ ّـكان المحلييــن (والعكــس صحيــح) .فــي هــذا اإلطــار ،دافعــت إحــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي جــرت
خاصـ ًـة
مقابلتهــا فــي لبنــان عــن ضــرورة إعــادة تصـ ّـور البرامــج اإلنســانية التقليديــة كبرامــج
موجهــة نحــو التنميــة إلــى حـ ٍّـد مــاّ ،
ّ
ـزءا كبيـ ً
وأن جـ ً
ـرا مــن مــن العمــل اإلنســاني ّ
يركــز أيضـ ًـا علــى دعــم النظــام المعتمــد والبنــى الحكوميــة القائمــة فــي البــاد.
ّ
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المطبقــة فــي البلــد المضيــف ،قــد ال يكــون دمــج الخدمــات
ـاء علــى القيــود السياســية أو النظاميــة
ّ
فــي الوقــت نفســه ،بنـ ً
ً
لالجئيــن والنازحيــن ممكنــا فــي ّ
تمــت مناقشــته فــي القســم الســابق بشــأن التعليــم -قــد ال يكــون تطبيقــه
كل قطــاع أو – كمــا ّ
ـورا .مــع ذلــك ،يجــدر بالمجتمــع الدولــي (مــن جهــات تنفيذيــة ومانحيــن) أن يبــذل جهـ ً
ممكنـ ًـا فـ ً
ـودا لتوضيــح المجــاالت التــي

المخيمــات غيــر النظاميــة بشــبكة الميــاه
يجــب فيهــا تركيــز الجهــود التنمويــة .علــى ســبيل المثــال ،عندمــا ال يكــون وصــل
ّ
ً
ّ
والصــرف الصحــي متاحـ ًـا ،قــد يكــون مــن الممكــن تطويــر نظــام إلدارة النفايــات وبنــاؤه عوضــا عــن التخلــص مــن النفايــات عبــر

جهــود قصيــرة المــدى.

دعم نظام الرعاية الصحية في لبنان
ـا لتلقــي الدعــم علــى شــكل تمويــل إنمائــي 41.لكــن نتيجــة
لمــا كان لبنــان دولـ ًـة ذات مدخــول متوســط ،ال ُيعتبــر مؤهـ ً

أزمــة الالجئيــن الســوريين ،أصبــح المانحــون والمنظمــات الدوليــة أكثــر قــدرةً علــى االنخــراط فــي مجــاالت جديــدة ذات

ـب فــي مصلحــة المؤسســات اللبنانيــة .لعـ ّ
ـل أحــد األمثلــة علــى ذلــك هــو الجهــود الدوليــة
صلــة بالتنميــة ،وبمــا يصـ ّ
الراميــة إلــى دعــم وتعزيــز نظــام الرعايــة الصحيــة اللبنانــي والوصــول إلــى تغطيــة شــاملة للرعايــة الصحيــة فــي البــاد،

متنوعــة مــن تمويــل أو تطبيــق االتحــاد األوروبــي ،البنــك الدولــي ،الوكالــة الفرنســية للتنميــة،
مــن خــال مشــاريع
ّ
ّ
ّ
الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت ،وكاالت األمــم المتحــدة (منظمــة الصحيــة العالميــة ومنظمــة األمــم المتحــدة
ّ
ومنظمــات غيــر حكوميــة (مؤسســة عامــل).
للطفولــة)
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ّ
تركــزَ هــذا الدعــم علــى تعزيــز مــوارد مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي لبنــان التــي ُأثقــل كاهلهــا بســبب تدفــق الالجئيــن

ّ
للتأكــد مــن أنهــا مــا تــزال تســتطيع تلبيــة السـ ّـكان المحلييــن والضعفــاء فــي البــاد (الســوريين واللبنانييــن
الســوريين،
ّ
ـكل أساســي علــى الرعايــة الصحيــة األساســية ،بمــا فــي ذلــك :توفيــر اللقاحــات
علــى الســواء).
فتركــز الخدمــات بشـ ٍ

لألطفــال ،وخدمــات الصحــة النفاســية (مــا قبــل الــوالدة ومــا بعدهــا) ،وخدمــات الصحــة العقليــة ،وفحوصــات ســرطان

الثــدي ،وفحوصــات وخدمــات للمصابيــن باألمــراض غيــر الســارية (بمــا فــي ذلــك ارتفــاع ضغــط الــدم والســكري)

(الجمهوريــة اللبنانيــة ،وزارة الصحــة العامــة 2018ب) .فقــد ســاهم أحــد المشــاريع فــي توفيــر الدعــم مــن خــال
المســتوصفات المتنقلــة للوصــول إلــى المناطــق والســكان الذيــن يتعــذر الوصــول إليهــم (مؤسســة عامــل الدوليــة

 ،)2018فــي حيــن وصــل مشــروع آخــر إلــى حوالــى  280ألــف لبنانــي ،و 255ألــف ســوري ،و 7آالف شــخص مــن جنســيات
ـزو ً
دا إياهــم بخدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية (الجمهوريــة اللبنانيــة ،وزارة الصحــة العامــة 2018ب).
أخــرى مـ ّ
تجمــع هــذه المشــاريع بيــن األهــداف اإلنســانية واإلنمائيــة :تعزيــز مؤسســات الرعايــة الصحيــة فــي البــاد وتحســين
مــدى وصــول المواطنيــن اللبنانييــن والالجئيــن الســوريين إلــى خدمــات الصحــة األساســية والطارئــة .وال يخفــى علــى
ـتخلف آثـ ً
أن هــذه المقاربــة سـ ّ
ـارا إيجابيــة طويلــة المــدى علــى المؤسســات اللبنانيــة ،وهــي مثـ ٌ
ـال علــى طريقــة
أحــد ّ

يمكــن عبرهــا للبلــد المضيــف أن يســتفيد مــن الدعــم الــذي يتلقــاه مــن المجتمــع الدولــي لتلبيــة احتياجــات السـ ّـكان
النازحيــن ،تحقيقـ ًـا لمصلحــة هــذا البلــد.

 41يســتخدم بعــض المانحيــن تصنيفــات «الدخــل المتوســط» و»الدخــل المنخفــض» لتحديــد نــوع المســاعدات التــي تكــون دولــة مــا مؤهلــة لتلقيهــا .فــي
ّ
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي توجيهــات بشــأن كيفيــة دعــم البلــدان
إطــار متابعــة مؤتمــر القمــة العالمــي للعمــل اإلنســاني ،وضعــت
ّ
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان
ـكل أفضــل ،مــن حيــث المعونــة اإلنســانية والمســاعدات اإلنمائيــة .راجــع:
المتوســطة الدخــل المتضــررة باألزمــات بشـ ٍ
االقتصــادي 2018ب.
مثال :الجمهورية اللبنانية ،وزارة الصحة العامة2018 .أ2018 ،ت؛ مؤسسة عامل الدولية .2018
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التطبيق العملي
•المانحــون :مراجعــة اســتراتيجيات التمويــل علــى المــدى القصيــر وإعــادة تقييــم مــا إذا كان يمكــن التطبيــق بطريقة
أكثر اســتدامة.

(مثال برامج حماية اجتماعية ،صحة إلخ.).
•تشجيع التحاق الالجئين في برامج وطنية عند اإلمكان
ً
• ّ
(مثال الطاقة ،المياه ،المأوى).
أن مجتمعات الالجئين تستفيد من البنى التحتية
ً
التأكد من ّ

دمج ّ
سكان البلد المضيف في البرامج والمشاريع
شـ ّـدد الشــركاء فــي السياســات فــي األردن ولبنــان وتركيــا علــى ضــرورة دمــج سـ ّـكان البلــد المضيــف أو التواصــل معهــم -ال
ـا عــن األطفــال والشــباب والنســاء -فــي مرحلــة تصميــم المشــاريع والبرامــج وتطبيقهــا ،حيث
سـ ّـيما الفئــة األكثــر ضعفـ ًـا ،فضـ ً
اعتُ بــر ذلــك ركنـ ًـا أساسـ ً
متنوعــة
ـيا مــن كافــة المشــاريع التــي تســتهدف السـ ّـكان النازحيــن .يفتــرض ذلــك اســتخدام مجموعــة
ّ

مــن المقاربــات الدامجــة ،مثــل:

سيما للشباب والنساء،
•برامج التدريب المهني أو التوظيف ،ال ّ
•أنشطة نشر التوعية والتواصل مع كال المجتمعين،

ً
•برامج بناء المجتمعات المحلية التي تهدف إلى جمع ّ
معا،
سكان البلد المضيف والنازحين
•توظيف مواطنين محليين في المشاريع،

ً
ممكنا،
•شراء منتجات من المؤسسات المحلية كلما كان ذلك

الموفرة لالجئين.
•دمج الشريحة الضعيفة من المواطنين في الخدمات
ّ
ً
ســيما تلــك
حاليــا فــي األردن ولبنــان وتركيــا ،ال
المطبقــة
بالفعــل ،فــي الكثيــر مــن مشــاريع االســتجابة لألزمــة الســورية
ّ
ّ
ـزءا كبيـ ً
المتعلقــة بتطويــر المهــارات واألعمــال ،تشـ ّـكل المجتمعــات المضيفــة جـ ً
ـا
ـرا مــن الفئــة المســتهدفة المطلوبــة (مثـ ً
بيــن  %30و.)%50

تخفــف مــن التوتّ ــر واالحتقــان ،وتكافــح الروايــات المغلوطــة أو الســائدة عــن الالجئيــن ،والخدمات
مــن شــأن هــذه المقاربــات أن ّ
المنظمــات اإلنســانية وأثرهــا علــى المجتمعــات المضيفــةّ .
ّ
تخلــف هــذه الروايــات والتوتّ ــرات نتائــج عكســية
توفرهــا لهــم
التــي ّ

وأن المجتمعــات المضيفــة والسياســة الحكوميــة قــد تتعامــل بعدائيــة
خاصـ ًـة ّ
علــى جهــود المنظمــات اإلنســانية (واإلنمائيــة)ّ ،
ً
ـاهمة
مــع الالجئيــن ووكاالت المعونــة بســبب هــذه التصـ ّـورات (المغلوطــة) .فــي الوقــت عينــه ،تســاهم هــذه الجهــود مسـ
كبيــرةً فــي تحســين التماســك االجتماعــي فــي البــاد.

إيجاد فرص عمل في لبنان من خالل االستجابة لألزمة السورية
المتوفــرة للبنانييــن مــن خــال االســتجابة لألزمــة
شـ ّـددت المقابــات فــي لبنــان علــى فــرص التوظيــف والعمــل الحـ ّـر
ّ
ّ
المنظمــات غيــر الحكوميــة أو الــوكاالت ،وأصحــاب العمــل
المــوردون الذيــن تتعاقــد معهــم
الســورية ،بمــن فيهــم
ّ

ّ
المتعــددة
ســلطت دراســة أخيــرة الضــوء علــى مســاهمة الخطــة اإلقليميــة
فضــا عــن ذلــك،
ومالكــو العقــارات.
ً
ّ
البلــدان لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي النمــو االقتصــادي وتوفيــر فــرص عمــل فــي المنطقــة علــى

الشــكل التالــي :بالنســبة إلــى عامــي  2017وُ ،2018قـ ّـدرت اإلمكانيــات المتوقعــة للخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز
القــدرة علــى مواجهــة األزمــات (وميزانيتهــا البالغــة  9مليــارات دوالر أميركــي) كناتــج محلــي إجمالــي بـــ 25-17مليار دوالر،

مــع إمكانيــة إنشــاء مــا بيــن  75ألــف و 110آالف وظيفــة (شــيلينغز .)2018
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الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

مربــع «خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة») ،ينشــر فريــق التنســيق
بموجــب خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية (راجــع ّ
المتوفــرة مــن خــال المشــاريع المتعلقــة بخطــة لبنــان
المشــترك بيــن الــوكاالت معلومــات عــن فــرص العمــل
ّ

لالســتجابة لألزمــة .عــام  ،2016تـ ّـم تأميــن  1.14مليــار دوالر أميركــي لدعــم االســتجابة لألزمــة الســورية .مــن خــال هــذا
توفــرت  22502وظيفــة (مؤقتــة أو بــدوام كامــل أو جزئــي) فــي لبنــان عــام ( 2016مفوضيــة شــؤون الالجئيــن-
التمويــلّ ،

فريــق التنســيق المشــترك بيــن الــوكاالت ،لبنــان :)2016

• 10181وظيفــة بــدوام كامــل ،كمــا فــي شــركات األعمــال الصغيــرة التــي تســتفيد مــن الدعــم المالــي ،والموظفيــن
فــي المتاجــر التــي تعاقــد معهــا برنامــج األغذيــة العالمــي ،والموظفيــن فــي المؤسســات العامــة ،والموظفيــن

المحلييــن فــي وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،ووظائــف المتعاقديــن

العامليــن فــي قطاعــات مختلفــة.
ّ
ـدوام جزئــي
• 12321وظيفــة بــدوام جزئــي ،كمعلمــي الــدوام األول والثانــي فــي المــدارس الرســمية ،والموظفيــن بـ
ٍ
العامليــن فــي متاجــر برنامــج األغذيــة العالمــي (مفوضيــة شــؤون الالجئيــن -فريــق التنســيق المشــترك بيــن
الــوكاالت ،لبنــان .)2016

التطبيق العملي
•تصميــم البرامــج التــي تُ شــرك السـ ّـكان المحلييــن وتعــود عليهــم بالفائــدة ،قــدر اإلمــكانّ ،
تجنبـ ًـا لتكـ ّـون المشــاعر
الســلبية لديهــم تجــاه دعــم الالجئيــن.
ّ
والمنظمــات الدوليــة :يجــب شــراء المنتجــات وتوفيــر الخدمــات بالتنســيق مــع المؤسســات المحلييــن
•المانحــون
والشــركاء المحلييــن قــدر اإلمــكان.

أي برنامج تدريبي.
•إدراج حصة (واقعية) من مواطني البلد المضيف في ّ

•عدم اإلغفال عن مواطني البلد المضيف الضعفاء عند توفير الخدمات األساسية.

تعزيز المؤسسات الوطنية
تمامـ ًـا كمــا هــي الحــال مــع خيــارات السياســات الســابقة المذكــورة فــي هــذا الفصــل بشــأن دمــج النازحيــن ضمــن الخدمــات
ّ
يتطلــب تطبيــق مقاربــة مرتكــزة علــى تعزيــز التنميــة أو القــدرة علــى
الوطنيــة ودمــج سـ ّـكان البلــد المضيــف ضمــن البرامــج،
مواجهــة األزمــات أن يــدرس المانحــون أفضــل الســبل لدعــم واليــة المؤسســات الوطنيــة ومســؤولياتها حيــال الحمايــة الدوليــة.
متنوعـ ٌـة مــن أصحــاب المصلحــة الذيــن جــرت مقابلتهــم واستشــارتهم .وال يشــمل ذلــك
بالفعــل ،لقــد دعــت إلــى ذلــك مجموعـ ٌـة
ّ
أنظمــة حوكمــة الهجــرة فحســب ،بــل أنظمــة أخــرى مشــاركة فــي االســتجابة أيضـ ًـا ،كالصحــة والخدمــات االجتماعيــة والتعليــم،
والعــدل واألمــن أيضـ ًـا .مــن هنــا ،يجــب أن ّ
يركــز المانحــون عملهــم علــى الجهــود المســتدامة المتعلقــة ببناء القدرات والمســاعدة
ـتخلف آثـ ً
التقنيــة التــي سـ ّ
ـارا طويلــة المــدى ،كبنــاء البنــى التحتيــة ،وتدريــب الموظفيــن وتطويــر قدراتهــم إلــخ .فمــن شــأن إيجــاد

طــرق الســتيعاب قــدرات المؤسســات أو دعمهــا ،بالرغــم مــن شــروط التمويــل المحـ ّـددة ،أن يســاعد فــي ضمــان تطبيــق منظــور

التنميــة علــى المــدى الطويــل .فــي غضــون ذلــك ،يجــب تفــادي تمويــل الهيــاكل أو المــوارد البشــرية غيــر المســتدامة ،أو ّربمــا
تطبيقهــا فــي ظــل مهــل زمنيــة محــدودة إلــى أن يتـ ّـم تعزيــز قــدرة المؤسســات علــى إدارة التدفقــات الجديــدة.

التطبيق العملي
•المانحون :تمويل برامج ومشاريع تدمج الالجئين ضمن البرامج الوطنية القائمة.

•المانحــون :توفيــر التمويــل لبنــاء القــدرات وتقديــم المســاعدة التقنيــة بطريقــة مســتدامة إلــى المؤسســات
المعنيــة باالســتجابة لالجئيــن (علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والبلديــة).

 ٣خيارات السياسات
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ﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻤﻠﻴﺎت ا
أﻣﺎم
بﻋ
ﻓﺘﺢ أﺑﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدات ﻣﺤ ّﺪدة
ﻢ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺼﻤﻴ
ف ﺑﻬﺎ،
ﻻﻋﺘﺮا
ﺌﻴﻦ،
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﻼﺟ ﻢ اﻟﻤﻬﺎرات وا ﻮل ﻋﻠﻰ
ﻟﺘﻘﻴﻴ ﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺼ ﻫﻼﺗﻬﻢ
ﻤﻜﻴﻨ
ﻣﺆ
ﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻟﺘ ﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺔ وﻏﻴﺮ ا
اﻟﺮﺳﻤﻴ
ﻴﻢ
اﻟ ﻬﺎراﺗﻬﻢ
وﻣ
ﻰ ﺗﻘﻴ ﺐ
ﺪرﻳ
ﻋﻠ ﺘ
ﺑﻨﺎ ًء أ ّن اﻟ ﺎت
ﻬﻨﻴﺔ ﺪ ﻣﻦ ﺣﺘﻴﺎﺟ ﻒ
ﺞ ﻣ ﺄ ّﻛ ﻻ ﻀﻴ
اﻣ ﻟﻠﺘ ﺑﻖ ﻟﻤ
ﺑﺮ ﻞ  ،ﻄ ﺎ ﺪ ا
ﻴﻢ ﻌﻤ ﻣ ﻟﺒﻠ
ﺼﻤ اﻟ ات ﻲ ا
ﺗ ﻮق ﻤﻬﺎر ﻞ ﻓ
ﻟﺴ ﻰ اﻟ ﻌﻤ
ﻋﻠ ق اﻟ
ﺳﻮ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻄﺎع
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻼﺋﻖ

ﺗﻮ

ﻇﻴ

ﺟﺌ

ﻟﻼ

ﻒا

ﻴﻦ

ﻤﻐ

ﺘﺮﺑ

ﻋﻦ ﻇﺮوف
اﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ
دﻋﻢ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺮوف اﻟﻌﻤﻞ
ﻖ ورﺻﺪ ﻇ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋ

ﻤﻴﺔ

ﻈﻴ
ﻟﺘﻨ
ﻷﻃﺮ ا ﺔ ﻋﻨﺪف ا
ﻦ ا ﺼﻠ ﻈﺮو
ﺤﺴﻴ ت اﻟ ﻖ ﺑ
و ﺗ ت ذا ﻌﻠ
ﻳﺘ
ﺮ و/أ ﺎﻋﺎ ﻣﺎ
ﻄﻮﻳ ﻘﻄ ﻓﻲ
ﻌﻤﻞ
ﺗ ﻲ اﻟ ورة
ت اﻟ
ﻓ ﻀﺮ
ﻴﺸﺎ
اﻟ
وﺗﻔﺘ
ﻮاﺋﺢ
ﻔﺎذ ﻟ
ﻳﺰ إﻧ
ﺗﻌﺰ

ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮ
ﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﺻ
واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﺄن ﺣ ﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ
ﻘﻮﻗﻬﻢ
واﻷﻧﻈﻤﺔ
ذات اﻟﺼﻠﺔ
اﻟﺘﺮ
وﻳﺞ
ا ﺑﻴﻦ اﻟﻤ ﻟﺒﺮا
ﻣ
ﺞ
ﻟﻼ
اﻟﺘ
ﻮﻇ
و ﺟﺌﻴﻦ ﻔﻴﻦ ﻮﻇﻴ
أﺻﺤﺎ واﻟﻤﺠ اﻟﻤﺤﺘ ﻒ ا
ﻟ
ﺘ
ﺘﻤﻊ ﻤﻠﻴ ﻲ ﺗ
ب اﻟ
ﻣ
ﻌﻤﻞ ﻣ اﻟﻤﻀﻴﻦ ﺿﻤﻦﻄﺎﺑﻖ
ﻮاء
ﻦ
ﻒ
ﺟ
وﻣﻮ ﻣﺔ
ﻬﺔ أﺧ ﻣ
ا
ﻦ
ﻇ ﻷ
ﺮى ﺟﻬﺔ
ﻔ ﺟﻮ
ﻲ اﻟﻤ ر ﺑ
ﻴ
ﺠﺘ ﻦ ا
ﻤ ﻟﻼ
ﻊ اﻟ ﺟﺌ
ﻤﻀ ﻴﻦ
ﻴ
ﻒ

ﻟﻌ
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ﻴﻦ

واﻟ
ﺌﻴﻦ ﻤﺎر
ﻼﺟ ﺳﺘﺜ
ل اﻟ اﻻ
ﺻﻮ ل و
ﻦ و ﻤﺎ
ﻴ س اﻟ
ﺴ
ﻃﻴﺔ
ﺗﺤ ﻰ رأ
وﻗﺮا ﺟﺌﻴﻦ
اﻟﺒﻴﺮ اﻟﻼ
إﻟ
ﺒﺎت رات
ﻟﻌﻘ ﺘﺜﻤﺎ
ا
ﺴﻴﻂ ﻞ اﺳ ﻟﺘﻬﺎ
ﻌﺮﻗ و إزا
ﺗﺒ ﺘﻲ ﺗ ﻳﻦ أ
اﻟ ﻬﺎﺟﺮ
واﻟﻤ
ﻞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳ رواد اﻷﻋﻤﺎل
ﻼﺟﺌﻴﻦ واﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ و ّﺸﺎرﻳﻊ أﻋﻤﺎل
اﻟ
ﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣ
ﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠ
ا

ﻤﻞ

ﺗ
اﻟ ﺤﺪﻳ
ا ﻤ ﺚﻣ
ﻟﺸ ﻀﻴ ﻬﺎر
ﻓﻴ ﺮﻛﺎ ﻒ اﻟ ات
ﻬﺎ أ ت ا ﻤ ﻣﻮ
و ﺗﺮ ﻟﺘﻲ ﺴﺘﺨﺪ ﻇﻔ
ﻗﻴﺘﻬ ﻳﺘﻢ ﻣﻴ ﻲ اﻟ
ﻢ
ﺗﻮ ﻦ دا ﺒﻠﺪ
ﻇﻴ ﺧﻞ
ﻒ اﻟ
ﻼﺟﺌ
ﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻨ
واﻟﻜﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺎ
ﺒﻴﺮة اﻟﺤ
ت اﻟﻤﺘ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أ ﺠﻢ ،اﻻﺳﺘﺤ ﻮﺳﻄﺔ
و
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺼﺎل ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺎ
ﻫﺬا اﻟ ت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻇ اﻟﻤﻄﻠ
ﻮﺑﺔ ﻣﻦ
ﻒ اﻟ
اﺳ ﻨﻮع ﻣ
ﻼﺟﺌﻴﻦ،
ﻦ اﻟﻤﻘ
ﺘﺮ
ﻟﻠ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆ ﺎرﺑﺎت ﺿﻤﻦ ﻣﻊ دﻣﺞ
ﺸﺮﻛﺎت
وﻟﻴﺔ اﻻ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻔﻴﻦ /ﻣﺞ
ﻮﻇ ﻰ د
ﻟﻠﻤ ﻋﻠ
ف ﻒ
اﻟﻬﺎد ﻤﻀﻴ ﺎﺟﺮ
اﻟ ﻤﺘ
ﺪرﻳﺐ ﺒﻠﺪ ﻲ اﻟ
ﺮ اﻟﺘ ﻲ اﻟ ﺔ ﻓ
ﻮﻓﻴ ء ﻓ ﺒﺎﻋ
ﺗ ﺪرا ﻦ ﻛ
اﻟﻤ ﺟﺌﻴ
ﻟﻼ
ا

ا

ت

ﻋﻠﻰ ﻖ
ﺰ ﻼﺋ
ﻛﻴ اﻟ
ﻟﺘﺮ ﻤﻞ
ا ﻟﻌ
ا

ت اﻟﺘﻲ
ﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻ ﺳﺘﻨﺎ ً
دا
ﻤﻬﻨﻴﺔ ،ا
ﻒ اﻟﻼﺟ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮﻇﻴ ﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎرات اﻟ اﻟﻌﻤﻞ/
ﻲ ﺳﻮق
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﻓﻴ ﺺ ﻓ
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻘ ﻣﻬﺎرات
إﻟ
وﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻤﻬﺎرات
اﻟ

دﻋ
ﻗ ﻢﺗ
ﻄﺎع ﻄ
اﻷ ﻮﻳﺮ
ﻋﻤ

اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻠﺪا
ن
إ
ﻋﺎ
د
ةا
/اﻟ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺣﻮل ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ
دﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﻳ ﻋﻠﻰ اﻟ
ﻣ
ﻤ
ﻜ
ﻮ
ﻬﺎ
ّ
ﻧﺎ
را
ت
ﺐ اﻟﻤ
ت ﺿﻤ
أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻬﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﺑ ﻦ ﺑﺮاﻣﺞ
ﻞ
ﻖا
ﻓ
ﺣﺘ
ﻲ
ﻴﺎ
ﺑﻠ
ﺟﺎ
ت
ﺪان اﻟ
ﻤﻘﺼﺪ

إ
ﺻ
واﻟﺘ ﺪا
ر
ﺪ اﻟ
رﻳ ﺸ
ﺐ ﻬﺎد

ﺎل

ﺗ
ﺼ
ﺗﻜﻮ ﻤﻴ
ﻢ
ﺑ
ن
ﻋﻠﻰ ﻋﻤ ﺮاﻣ
اﻟﻤﻬ ﻠﻴﺎت ﺞ ﻣ
ﻬ
ﻨ
ﺎ
را
ﻣ ﻴﺔ
ت اﻟ ﺴﺘ ﻟﻼ
ﺴﻠﻮ ﻤﺮة و ﺟﺌﻴ
ﻦ
ﻛﻴﺔ ﺗﺘ
ﺑﺤ
اﻟﺸ ﻀ ّﻤﻦ ﻴﺚ
ﺗ
ﺨ
ﺪ
ﺼﻴﺔ رﻳﺒ ًﺎ

اﻟﺘﻔ
ﻟﻼ ﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﺣﺘ
ﻤﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺟ
دﻋﻢ ﻧﻘﺪي
ﺌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷ
ﻜ
ﻞ
ﻣ
ﻌ
ﻮ
ﻧﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ا
ﻟﺘﻮا
ﺑﺎﻟﺤ ﺻﻞ
ﻮا
ﻣﻊ ا
اﻟﻤﺤﺘ ﻓﺰ ﻹﺛﺒﺎ ﻟﺸﺮ
ﻤ
ﻛﺎت
أو اﻷ ﻠﺔ اﻟ ت ﻓﺮ
اﻟﺨﺎ
ﻤ
ﺘ
ﺳﻮاق اﻟ ﻮ ّﻓﺮ ص اﻟ ﺻﺔ و
ﺗﻮ
ﺘ
ة ﻓﻲ ﺴﻮق ﺗﺰوﻳ
ﻟ ﻓﻴ
ﺪﻫﺎ
ﻲ ﺗﺴﺘ أﺳ
ﻼ ﺮﺗ
ﻮاق
ﻀ
رؤو ﺟﺌﻴﻦ ﺪرﻳ
اﻟﻼ
ﻴﻒ
اﻟﻼ ﺟﺌﻴﻦ
س واﻟ ﺐ ﻋ
ﺟﺌﻴﻦ
أﻣﻮا ﻤﻮا ﻠﻰ
ﺗﻨ
ل ﻟ ﻃﻨﻴ ﻔﻴ
ﻼ ﻦا ﺬا
ﺳﺘ ﻟﺬ ﻷﻋ
ﺜﻤﺎر ﻳﻦ ﻳ ﻤﺎ
ﻤﻠ ل اﻟ
ﻜﻮ ﺘﺠﺎ
ن رﻳﺔ

تعزيز قطاع األعمال والعمل الالئق

تعزيز قطاع األعمال والعمل الالئق
إصدار الشهادات والتدريب
الموفــر
التدريبــات المهنيــة هــي مقاربــة أساســية يســتخدمها المانحــون والــوكاالت القائمــة بالتنفيــذ ضمــن إطــار الدعــم
ّ
طبــق الكثيــر مــن هــذه المقاربــات علــى أنــواع مختلفــة جـ ً
ـدا مــن المهــارات ،وفــي
لالجئيــن فــي البلــدان المضيفــة .بالفعــل ،تُ ّ

متنوعــة مــن المانحيــن عبــر العالــم مــن أجــل
مختلــف المــدن والمناطــق فــي البلــدان المضيفــة .ويتـ ّـم ذلــك علــى يــد مجموعــة
ّ

طبــق
أن بعــض المقابــات لفتــت إلــى ّ
فئــات مســتهدفة مختلفــة (كالنســاء والشــباب) ،لدرجــة ّ
أن هــذا النــوع مــن المقاربــات ُي ّ
ـكل أفضــل .مــع ذلــك ،تُ عتبــر هــذه المقاربــة خطــوةً أساسـ ً
ـية فــي ســبيل تعزيــز
ـكل شــبه مطلــق ،داعيــة إلــى تنســيقها بشـ ٍ
بشـ ٍ
ّ
تتطلــب مــوارد بشــرية (وهــذا أمـ ٌـر ُيحـ ّـدده تقييــم ســوق
توظيــف الالجئيــن فــي البلــدان المضيفــة ،ال سـ ّـيما فــي المجــاالت التــي

العمــل ،راجــع «إجــراء تقييــم لســوق العمــل») ،وعلــى ضــوء احتياجــات البلــد المضيــف (بمــا فــي ذلــك األنظمــة المتعلقــة
بـ»الوظائــف المفتوحــة»).

طبــق التدريبــات وفــق مقاربــة تُ عتمــد لمـ ّـرةٍ واحــدة ،بــل ،عنــد اإلمــكان ،كخدمــات إرشــادية متواصلــة ال سـ ّـيما
لكــن يجــب أال تُ ّ
ً
تتضمــن البرامــج تدريبــا علــى المهــارات المهنيــة
ـا عــن ذلــك ،مــن الضــروري أال
بالنســبة إلــى أصحــاب المشــاريع الصغيــرة .فضـ ً
ّ
فحســب بــل المهــارات الســلوكية الشــخصية أيضـ ًـا ،ال سـ ّـيما فــي الحــاالت التــي يفــد فيهــا الالجئــون مــن بيئــة أعمــال مختلفــة،

ملميــن بعــد بالممارســات التجاريــة المعتمــدة فــي البلــد المضيــف .قــد يشــمل التدريــب علــى المهارات الشــخصية
وال يكونــون ّ
التعـ ّـرف علــى ثقافــة األعمــال والممارســات التجاريــة ،وكيفيــة ّ
تجنــب األســواق الرماديــة إلــخ.

فــي الوقــت عينــه ،يجــب أال ّ
تركــز برامــج التدريــب علــى أســواق البلــد المضيــف فحســب (بلــد اللجــوء األول) ،بــل يمكــن
ً
ـتعدادا إلعــادة التوطيــن والعــودة .لكــن يجــب تنســيق هــذه المقاربــات مــع
توســيعها لتشــمل أســواق مســتقبلة محتملــة ،اسـ
ً
ّ
ـتعدادا إلعــادة اإلعمــار
أن برامــج التدريــب تعكــس احتياجاتهــا ،وكذلــك مــع الشــركاء الدولييــن اسـ
دول إعــادة التوطيــن
للتأكــد مــن ّ

المرتقبــة وتلبيــة احتياجــات مــا بعــد النــزاع فــي بلــد المنشــأ.

ً
باإلضافــة إلــى برامــج التدريــبُ ،يعتبــر التصديــق علــى مهــارات الالجئيــن مــن خــال الشــهادات خطــوةً
أساســية فــي هــذا
ً
خاصــة وأنهــم قــد يفتقــرون إلــى الوثائــق الالزمــة التــي تثبــت تمتّ عهــم بهــذه المهــارات .مــن هنــا ،يجــدر بــوزارات
الســياق،
ً
بنــاء علــى تقييــم أســواق العمــل ،أن تفســح المجــال أمــام الالجئيــن
المحــددة
تماشــيا مــع األهــداف واألولويــات
التربيــة،
ّ
ً

المتواجديــن فــي البــاد لالســتفادة مــن اإلجــراءات القائمــة للتصديــق علــى مهاراتهــم ،بهــدف تســهيل دخولهــم إلــى ســوق
العمــل وتمكيــن البلــد المضيــف مــن االســتفادة مــن مهاراتهــم.

ـاء
ـدرج والتدريــب المهنــي مــع عمليتــي منــح الشــهادات والتوظيــف (راجــع «توظيــف الالجئيــن» أدنــاه) .وبنـ ً
تترافــق برامــج التـ ّ
عليــه ،ال بـ ّـد مــن تفصيلهــا بحيــث تناســب االحتياجــات اإلقليميــة أو المحليــة (أو االحتياجــات فــي بلــد إعــادة التوطيــن أو العــودة)
ودمجهــا ضمــن البرامــج الوطنيــة القائمــة (أي المناهــج التعليميــة والــدروس نفســها).

الدروس المستخلصة من التدريب المهني في تركيا
ـكل
بالنســبة إلــى الســوريين فــي تركيــا ،تتنـ ّـوع الطلبــات علــى برامــج التدريــب بيــن منطقــة وأخــرى ،لكنهــا ترتفــع بشـ ٍ
مصففــي
ـا
ّ
عــام بالنســبة إلــى أصحــاب المهــن الذيــن يســتطيعون إنشــاء مشــروعهم التجــاري الخــاص بأنفســهم (مثـ ً
فتعتبــر الــدورات المهنيــة واللغويــة األكثــر شـ ً
أن المهــن تختلــف بيــن المناطــق وفقـ ًـا
ـيوعا ،مــع اإلشــارة إلــى ّ
الشــعر)ُ .
للســوق المحليــة .علــى ســبيل المثــالُ ،يعتبــر التدريــب المهنــي علــى صناعــة المنتجــات الجلديــة األكثــر رواجـ ًـا.

ألي مجموعــة مــن 12
تملــك مراكــز التعليــم العــام قائمـ ًـة مــن  3000دورة تدريبيــة حــول مختلــف المواضيــع .فيمكــن ّ
ً
ـخصا علــى األقــل أن تتقـ ّـدم إلــى المركــز وتطلــب تنظيــم دورة تدريبيــة ،فيكــون المركــز حينئــذ ملزمـ ًـا بتنظيــم هــذه
شـ
 ٣خيارات السياسات
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الــدورة فــي حــال ّ
توفــر الــدورة محليـ ًـا
ـدرب معتمــد مناســب حــول الموضــوع .مــن هنــا ،يســتند ّ
تمكـ َ
ـن مــن انتــداب مـ ّ

أن الــدروس ال تقتصــر علــى
المدربيــن ومــدى شــعبيتها بالنســبة إلــى منطقــة
توفــر
إلــى مــدى ّ
معينــة .جديـ ٌـر بالذكــر ّ
ّ
ّ
المواطنيــن األتــراك فحســب ،بــل يمكنهــا أن تســتقبل الســوريين أيضــاً.
يزودهــم بشــهادة معادلــة .وبالنســبة إلــى مــن ال
أمــا إذا كان الســوريون يملكــون شــهادات ،فيمكــن لمجلــس تركــي أن ّ
يحمــل شــهادةً  ،فبإمكانــه أن يرســل طلبـ ًـا إلــى لجنــة إقليميــة أو يخضــع الختبــار لــدى هيئــة الكفــاءات المهنيــة التابعــة

ـزوده بالشــهادة المعادلــة.
تقيــم عندئــذٍ مؤهالتــه وتـ ّ
لــوزارة العمــل التركيــة التــي ّ

أن هــذه المراكــز كانــت
ـي .ومــع ّ
أمــا بالنســبة إلــى طــاب المــدارس الثانويــة ،فتضـ ّـم تركيــا أيضـ ًـا مراكــز تعليــم مهنـ ّ
تفتــح أبوابهــا أمــام التالميــذ حتــى  18عامـ ًـا كحـ ٍّـد أقصــى ،فقــد أصبــح مجــال المشــاركة فيهــا اليــوم مفتوحـ ًـا أمــام
األشــخاص مــن مختلــف األعمــار ،مــع مراعــاة الراشــدين الشــباب الذيــن فاتتهــم ســنوات الدراســة بســبب النــزاع فــي

ســوريا و/أو نزوحهــم.

التطبيق العملي
محــددة لتقييــم
•فتــح أبــواب عمليــات التصديــق الوطنيــة علــى الشــهادات أمــام الالجئيــن ،وتصميــم برامــج
ّ
المهــارات واالعتــراف بهــا ،لتمكينهــم مــن الحصــول علــى الوثائــق الالزمــة التــي تثبــت مؤهالتهــم ومهاراتهــم

الرســمية وغيــر الرســمية.

ّ
أن التدريــب علــى المهارات مطابــق الحتياجات
ـاء علــى تقييــم لســوق العمــل،
للتأكــد مــن ّ
•تصميــم برامــج مهنيــة بنـ ً
ســوق العمــل فــي البلــد المضيف.

ً
تدريبــا علــى المهــارات الســلوكية
وتتضمــن
•تصميــم برامــج مهنيــة لالجئيــن بحيــث تكــون عمليــات مســتمرة
ّ
الشــخصية.

مكونــات التدريــب علــى المهــارات ضمــن برامــج
•التعــاون مــع بلــدان إعــادة التوطيــن الفعلية/المحتملــة حــول دمــج
ّ
التدريــب المهنــي التــي تطابــق احتياجــات أســواق العمــل فــي بلــدان المقصــد.

توظيف الالجئين
ـاء علــى تقييــم ســوق العمــل ،والمعلومــات التــي يتـ ّـم جمعهــا عــن رأس المــال البشــري واالجتماعــي واالقتصــادي الــذي
بنـ ً

يتمتــع بــه الالجئــون والــذي يحملونــه معهــم إلــى البلــد المعنــي ،يجــدر ببلــدان المنشــأ أن تســمح بتوظيــف الالجئيــن ال

43
ـكل خــاص فــي المجــاالت التــي تكــون فيهــا مشــاركة المــرأة فــي االقتصــاد
بــل أن تـ ّ
ـروج لــه .كمــا يجــدر تشــجيع ذلــك بشـ ٍ

متدنيــة .فــي هــذا الســياق ،يظهــر الشــكل  7كيــف تنــدرج مختلــف خيــارات السياســات الموجــزة فــي الفقــرات الســابقة ضمــن

ـروج لمزيــد مــن فــرص العمــل لمواطنــي المجتمــع المضيــف والالجئيــن .لكــن مــن
هــذا الخيــار ،وكيــف يمكنهــا بالتالــي أن تـ ّ
خاص ً
وأن الالجئيــن ســيميلون إلــى
ــة ّ
الضــروري هنــا توفيــر فــرص العمــل الرســمية وتيســير الحصــول علــى رخــص عمــلّ ،

يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى ســوق العمــل .بطبيعــة الحــال ،سـ ّ
ّ
ـيخلف هــذا األمــر
العمــل فــي الســوق غيــر النظاميــة إذا لــم
تبعــات ســلبية علــى ّ
كل مــن الالجئيــن وحكومــة البلــد المضيــف ،كانتهــاكات العمــل واالســتغالل بحـ ّـق الالجئيــن وخســارة

يخلــف منــح الالجئيــن حـ ّـق الوصــول رسـ ً
 43يمكــن أن ّ
ـميا إلــى ســوق العمــل آثــار إيجابيــة علــى الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة (مواطنيــن ومؤسســات
ّ
ككل) .راجــع TENT :ومركــز التنميــة العالميــة  2018أ 2018 ،ب.
واالقتصــاد
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الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

النمــو المحتمــل ،حيــث يمكــن توظيــف الالجئيــن،
الحكومــة للعائــدات الضريبيــة 44.مــن هنــا ،مــن خــال تحديــد مجــاالت
ّ
واالســتفادة مــن ابتــكارات الالجئيــن ،أو رؤوس أموالهــم المســتثمرة ،يمكــن للبلــد المضيــف االســتفادة مــن مجموعــة جديــدة

مــن المهــارات ورؤوس األمــوال.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،لفتــت إحــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي أجريــت معهــا المقابــات إلــى أهميــة توظيــف الالجئيــن
ً
مهم ًــا بالنســبة إلــى صحــة
فيعتبــر الوصــول إلــى فــرص العمــل النظامــي ورخــص العمــل
تحقيقــا للتماســك االجتماعــيُ .
ّ

الالجئيــن (ال سـ ّـيما الصحــة العقليــة) وعمليــة الدمــج (مــن خــال المســاهمة فــي المجتمــع عبــر الضرائــب وغيــر ذلــك) .بالتــوازي
مــع ذلــك ،سـ ّ
ـيتمكن المواطنــون مــن مالحظــة كيفيــة مســاهمة الالجئيــن فــي المجتمــع مــن خــال العمــل ،ولكــن أيضـ ًـا مــن
خــال تســديد الضرائــب ،ممــا يعــزّ ز التماســك االجتماعــي.

تسهل إيجاد فرص عمل لالجئين والمواطنين
الشكل  :٦الروابط بين خيارات السياسات التي
ّ

ﻓﺮص ﻋﻤﻞ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ

إﺻﺪار اﻟﺸﻬﺎدات
واﻟﺘﺪرﻳﺐ

دﻣﺞ ّ
ﺳﻜﺎن
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ
ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮﺻﻮل
وﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
اﻟﻤﻬﺎرات

 44مــع ذلــك ،يجــب عــدم تنــاول فــرص العمــل فــي األســواق غيــر النظاميــة مــن منظــور ســلبي بحــت .بالفعــل ،بالنســبة إلــى المهاجريــن والالجئيــن ،ال سـ ّـيما
توفــر ســوق العمــل غيــر النظاميــة فــرص عمــل ودعمـ ًـا ماليـ ًـا ألولئــك الذيــن ال يملكــون إال قــدرةً محــدودةً علــى
أولئــك ذوي وضــع الهجــرة غيــر النظامــيّ ،
الحصــول علــى وظيفــة.

 ٣خيارات السياسات
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شــدد ّ
صنــاع السياســات علــى القيمــة اإلضافيــة التــي تتأتّ ــى عــن توظيــف الالجئيــن فــي الخدمــات
باإلضافــة إلــى ذلــك،
ّ
ســيما ضمــن فــرق التوعيــة (راجــع «تقييــم جهــودك التوعويــة وتكييفهــا مــع االحتياجــات) ،حيــث يمكــن
الموفــرة لهــم ،ال
ّ
ّ

تحســن مــن مســتوى تقديــم الخدمــات وجهــود نشــر التوعيــة .فــي هــذا اإلطــار ،أشــار أحــد
لمعارفهــم اللغويــة والثقافيــة أن
ّ
ّ
وأطبــاء وقابــات
ممرضــون
أصحــاب المصلحــة إلــى تجربــة ســابقة مــع برامــج للمتطوعيــن تكللــت بالنجــاح ،اســتُ خدم فيهــا
ّ
ّ
ّ
فيعتبــر الالجئــون األكثــر قــدرةً علــى
ومعلمــون متقاعــدون ،إمــا لتوفيــر الخدمــات وإمــا لتدريــب الالجئيــن علــى توفيرهــاُ .

ّ
يشــكل فــي أغلــب األحيــان
أن اســتخدام الترجمــة الفوريــة قــد
التواصــل مــع أشــخاص مــن مجتمعاتهــم الخاصــة ،زد علــى ّ
ـا عــن ذلــك ،قــد يســاعد ذلــك فــي إرســاء عالقــة مــن الثقــة بيــن المؤسســات
ـكل فعــال ومريــح .فضـ ً
عائقـ ًـا أمــام التواصــل بشـ ٍ
الحكوميــة والسـ ّـكان المســتهدفين الذيــن قــد ال يرتاحــون إلــى الشــخصيات أو المؤسســات التــي ّ
تمثــل الســلطة الحكوميــة.
ـكل خــاص ،علــى إمكانيــة توظيــف الالجئيــن فــي قطاعــات ال يهتـ ّـم مواطنــو البلــد
إلــى جانــب ذلــك ،شـ ّـددت المقابــات ،بشـ ٍ

المضيــف بالعمــل فيهــا ،وحيــث تكــون مؤسســات البلــد المضيــف بحاجــة إلــى توظيــف يــد عاملــة 45.ففــي بعــض الحــاالت،
ّ
موظفيــن يتمتعــون بالكفــاءة والمهــارات المطلوبة،
تحديــات علــى صعيــد إيجــاد
رواد األعمــال فــي بعــض القطاعــات ّ
قــد يواجــه ّ
فيكــون الالجئــون قادريــن علــى تلبيــة هــذه الحاجــة ،إمــا بفضــل مهاراتهــم الخاصــة وإمــا بعــد خضوعهــم للتدريــب .لكــن يجــدر
ّ
بصنــاع السياســات أن يضمنــوا اســتعداد الالجئيــن لتلبيــة هــذه االحتياجــات وقدرتهــم علــى ذلــك ،ال سـ ّـيما مــن خــال اعتمــاد

مقاربــة تشــاركية (راجــع «ضمــان اعتمــاد مقاربــة تشــاركية»).

ومبســطة بالنســبة إلــى ﺗطــوﯾر قطــاع اﻷﻋﻣﺎل
فــي مــا يتعلــق بــذﻟك ،ﻋﻟﯽ الدولــة أن تضمــن تطبيــق إﺟراءات وأنظمــة واضحــة
ّ

(راجــع «دعــم ﺗطــوﯾر قطــاع اﻷﻋﻣﺎل»).كمــا يمكــن للمنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة تقديــم الدعــم فــي عمليــة
ّ
الموظفيــن نفســه صعبـ ًـا،
أن بعــض الصعوبــات قــد تنشــأ عندمــا يكــون إجــراء تســجيل
التســجيل عنــد االقتضــاء 46.جديـ ٌـر بالذكــر ّ
وعندمــا يتــم العمــل بنظــام الحصــص ،وكذلــك عندمــا تقــع المســؤولية الماليــة للتســجيل علــى عاتــق أصحــاب العمل .مــن

يحفــر
هــذا المنطلــق ،قــد يكــون توظيــف الالجئيــن بشــكل غيــر نظامــي ،بالنســبة إلــى بعــض أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ،أقــل كلفــة ،ﻣﻤﺎ ّ
بالتالــي اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.

توظيف السوريين في قطاع تقديم الخدمات في تركيا
تـ ّـم توظيــف ســوريين فــي تركيــا ،مــن خــال وزارة األســرة والسياســات االجتماعيــة ،ووزارة التربيــة ،ووزارة الصحــة ،فــي
مجــاالت محــددة لتقديــم الخدمــات بغيــة االســتفادة مــن معارفهــم اللغويــة والثقافيــة وخبراتهــم األساســية .وكانــت
وزارة األســرة والسياســات االجتماعيــة قــد حصلــت علــى إعفــاء مــن وزارة العمــل ّ
مكنهــا مــن توظيــف ســوريين فــي

تحســن فعاليــة جهــود التواصــل التــي تبذلهــا الــوزارة مــع
أن مشــاركتهم
ّ
أنشــطة التوعيــة وتقديــم الخدمــات ،حيــث ثبــت ّ
السـ ّـكان الســوريين فــي تركيــا.

 45علــى ســبيل المثــال ،حـ ّـدد تقييــم لســوق العمــل فــي إســطنبول أبــرز القطاعــات حيــث يمكــن توظيــف الشــباب الســوري ،وحيــث يرتفــع الطلــب علــى اليــد
العاملــة ،فــي حيــن ال يبــدي المواطنــون األتــراك رغبـ ًـة كبيــرة للعمــل فيهــا ،وهــي :البيــع بالتجزئــة ،المنســوجات ،البنــاء ،الضيافــة ،والصحــة .راجــع :منظمــة
التنميــة البشــرية (إنجيــف) .2017

نفــذت المنظمــة الدوليــة للهجــرة مشـ ً
ـروعا ّ
يركــز علــى تعزيــز ريــادة األعمــال بيــن الســوريين والمواطنيــن األتــراك ،باإلضافــة إلــى تأميــن
 46علــى ســبيل المثــالّ ،
قدمــت المنظمــة الدعــم فــي مجــال ريــادة
ـد
ـ
وق
.)2018
ـام
ـ
الع
ـة
ـ
نهاي
ـول
ـ
بحل
140
ـو
ـ
ه
ـدف
ـ
اله
أن
وظائــف للســوريين ( 104منــذ نهايــة العــام 2017؛ مــع العلــم ّ
ّ
ـا عــن القطاعــات حيــث يمكــن للمتحدثيــن
ـاء علــى احتياجــات الســوق (قطاعــات الصناعــات التحويليــة ،والمنســوجات ،والتجــارة) ،فضـ ً
األعمــال والتوظيــف بنـ ً
بالعربيــة تشــكيل قيمــة مضافة .فــي البدايــة ،بــدأت المنظمــة الدوليــة للهجــرة بالتواصــل مــع شــركات األعمــال للحصــول علــى دعمها .ثــم ســاعدت الشــركات
فــي تســجيل الالجئيــن لتمكينهــم مــن علــى تصاريــح العمــل ،كمــا سـ ّـددت بعــض التكاليــف (علــى ســبيل المثــال ،تأميــن  6أشــهر مــن راتــب العامــل للســنة
األولــى ،و  3أشــهر مــن الراتــب فــي الســنة الثانية) .باإلضافــة إلــى ذلــك ،اســتخدمت منظمــة العمــل الدوليــة فــي تركيــا خطـ ًـة لتحفيــز أصحــاب العمــل علــى
نصــت هــذه الخطــة
ـاء عليــه ،ســيتم اآلن إضفــاء طابــع رســمي عليهــا لتصبــح نهجـ ًـا متّ بعـ ًـا .وقــد ّ
توظيــف العمــال الســوريين .اعتُ بــرت هــذه الخطــة كناجحــة ،وبنـ ً
علــى تســديد بعــض تكاليــف الضمــان االجتماعــي وتكلفــة التســجيل.
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ّ
فضــا عــن ذلــكّ ،
معلميــن ســوريين فــي مراكــز تعليــم مؤقتــة أنشــئت فــي
وظفــت وزارة التربيــة الوطنيــة التركيــة
ً
47
ً
معدلــة ،والمحافظــة علــى وصــول األطفــال
مراكــز اإلقامــة المؤقتــة  ،بهــدف تدريــس الطــاب وفقــا لمناهــج ســورية
ّ

ّ
المعلمــون الســوريون بتقديــم خدماتهــم التعليميــة قرابــة العــام  .2011وفــي
الســوريين إلــى التعليــم أثنــاء نزوحهــم .فبــدأ
ً
 ،2014صــدر تشــريع قضــى بتوظيفهــم رســميا ضمــن مراكــز التعليــم المؤقتــة ،مــن خــال التمويــل الدولي .كمــا بذلــت

وزارة التربيــة الوطنيــة جهـ ً
ـودا لتحديــد المعلميــن الســوريين المناســبين وتدريبهــم مــن أجــل تحســين الخدمــات التعليميــة
ّ
معلميــن ســوريين مــن خــال لجــان علــى المســتوى المحلــي ،ثــم خضعــوا
المقدمــة فــي هــذه المراكــز :فتــم تحديــد
للتدريــب لتحســين معرفتهــم بطريقــة التعليــم والمواضيــع المطروحــة (عبــر تدريبــات لمــدة أســبوعين ،ثــاث مــرات).

باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــدور مناقشــات حــول كيفيــة دمــج المعلميــن الســوريين ضمــن المــدارس الرســمية التركيــة ،ومــا
إذا كان التمويــل الدولــي متوفـ ً
ـا
ـرا لدعــم عمليــة توظيفهــم .عــاوة علــى ذلــك ،تدعــو الحاجــة إلــى إجــراء أكثــر تفصيـ ً

ّ
المعلميــن حتــى يتأقلمــوا مــع المناهــج التعليميــة التركيــة.
حــول كيفيــة توفيــر تصاريــح العمــل ،ودعــم

باإلضافــة إلــى ذلــكّ ،
يركــز مشــروع دولــي مــن تنفيــذ منظمــة الصحــة العالميــة والمنظمــة غيــر الحكوميــة التركيــة

«جمعيــة التضامــن مــع ملتمســي اللجــوء والمهاجريــن» ومديريــات الصحــة العامــة اإلقليميــة التابعــة لــوزارة الصحــة،

وبتمويــل مــن وزارة الصحــة ،علــى تدريــب األطبــاء والممرضيــن الســوريين وتوظيفهــم فــي نظــام الرعايــة الصحيــة

التركــي ،مــن أجــل تحســين خدمــات الرعايــة الصحيــة للمرضــى الســوريين عبــر مراعــاة احتياجاتهــم اللغويــة والثقافيــة
(جمعيــة التضامــن مــع ملتمســي اللجــوء والمهاجريــن  ،2018منظمــة الصحــة العالميــة  .)2018يهــدف المشــروع إلــى

المقدمــة لالجئيــن الســوريين ،مــن خــال تمكيــن األطبــاء
معالجــة الثغــرات والعراقيــل التــي تشــوب الخدمــات الصحيــة
ّ
ّ
والممرضيــن الســوريين ودمجهــم فــي مراكــز الصحــة التركيــة الخاصــة بالمهاجريــن .منــذ عــام  ،2016تولــت وزارة
ـي (منظمــة
الصحــة التركيــة تدريــب أكثــر مــن  1200عامــل رعايــة صحيــة ســوري وتوظيــف أكثــر مــن  600موظــف طبـ ّ
الصحــة العالميــة .)2018

التطبيق العملي
ً
ـتنادا إلــى تقييــم النقــص
•تعزيــز توظيــف الالجئيــن فــي المجــاالت التــي يتمتعــون فيهــا بالمهــارات المهنيــة ،اسـ
فــي ســوق العمــل /المهــارات وتقييــم مهــارات الالجئيــن.

•توفير التدريب الهادف للموظفين /المدراء في البلد المضيف على دمج الالجئين كباعة في المتاجر.

•تحديــث مهــارات أو ترقيــة موظفــي البلــد المضيــف المســتخدمين داخــل الشــركات التــي يتــم توظيــف الالجئيــن
فيهــا.

•بالنســبة إلــى الشــركات المتوســطة والكبيــرة الحجــم ،االســتحصال علــى المنتجــات أو الخدمــات المطلوبــة
مــن الشــركات التــي توظــف الالجئيــن ،مــع دمــج هــذا النــوع مــن المقاربــات ضمــن اســتراتيجية المســؤولية

االجتماعيــة للشــركات.

 47أنشــئت مراكــز التعليــم المؤقتــة عــام ( 2014حيــث أنشــئت مراكــز جديــدة كمــا أضفــي الطابــع الرســمي علــى مراكــز أخــرى مشـ ّـغلة فــي مؤسســات خيريــة
ســورية) بهــدف االســتجابة للتدفقــات المؤقتــة .وقــد اســتخدمت هــذه المراكــز المنهــج التعليمــي الســوري فــي المقــام األول ،باللغــة العربيــة لكــن مــع
أن طبيعــة أزمــة الالجئيــن الســوريين
تكييفــه ليتناســب مــع الســياق التركــي ،باإلضافــة إلــى دورات فــي اللغــة التركية .بحلــول العــام  ،2016أصبــح مــن الواضــح ّ
أن النهــج المعتمــد لــم
الممتـ ّـدة باتــت تتطلــب حـ ً
وأن طبيعــة المراكــز المنفصلــة باتــت تشـ ّـكل عبئـ ًـا علــى هيــاكل الدولــة ،زد علــى ّ
ـا طويــل األمــد ،ال سـ ّـيما ّ
تدريجيا .فاعتبـ ً
ً
ً
ً
ّ
التخلــص منهــا تدريجيـ ًـا إلــى أن
ـارا مــن منتصــف العــام  ،2018تقـ ّـرر
واجتماعيا) .نتيجـ ًـة لذلــك ،بــدأت هــذه المراكــز تــزول
ـتداما (ماليـ ًـا
ُيعتبــر مسـ
تختفــي نهائيـ ًـا بحلــول العــام  ،2020مــع منــح إعفــاءات إلــى بعــض األقاليــم إذا كانــت بحاجــة إلــى فتــرة أطــول للتخلــص مــن المراكــز .لمزيــد مــن المعلومــات
حــول مراكــز التعليــم المؤقتــة ،راجــع :ميميشــولو .2018

 ٣خيارات السياسات

\

57

ً
عوضا عن عدد الموظفين
التركيز على العمل الالئق
ً
ً
مهمــا لضمــان تحقيــق أثــر مقاربــة
أمــرا
ُيعتبــر تحديــد أهــداف توظيــف الســكان المســتهدفين ،وتحقيــق هــذه األهــداف،

السياســة المعتمدة .مــع ذلــك ،ينبغــي أال يكــون عــدد النازحيــن الذيــن نجحــوا فــي الحصــول علــى عمــل المؤشــر الرئيســي أو
ـب التركيــز ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن األثــر الملمــوس الــذي ّ
يخلفــه توظيــف اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪ
الوحيــد لقيــاس النجــاح ،ﺑﻞ يجــب أن ينصـ ّ

ً
أن تســليط الضــوء علــى العــدد
اﻟﻤﻀﻴﻒ وﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ،كمــا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ هدفـ ًـا
أﺳﺎﺳﻴا .ومــع ّ
ً
ً
ّ
مهمــة إلبــراز جهــود الدولــة المضيفــة فــي مجــال إدمــاج
وســيلة
يشــكل
الفعلــي لتصاريــح العمــل التــي تــم إصدارهــا قــد
أن تحويــل التركيــز إلــى مؤشــرات رقميــة بحتــة قــد يقــوض اإلمكانــات التــي يمكــن أن تنتــج عــن مقاربــة التنميــة-
الالجئيــن ،إال ّ
ـاء عليــه ،علــى الجهــات المانحــة والــوكاالت القائمــة بالتنفيــذ مراعــاة هــذا األمــر عنــد
النــزوح (لينــر وتيرنــر 2018أ2018 ،ب) .بنـ ً
رصــد التقــدم وربــط األهــداف بالتمويــل.

أخيـ ً
ـرا ،بالرغــم مــن فــرض قيــود فــي أغلــب األحيــان علــى المهــن المفتوحــة أمــام تشــغيل الالجئيــن ،علــى النحــو الــذي تحــدده
البلــدان المضيفــة ،فعلــى ٍّ
كل مــن البلــدان المضيفــة والشــركاء الدولييــن (المانحيــن والمنظمــات الدولية علــى وجه الخصوص)
التفكيــر فــي إمكانيــة توســيع الفــرص المتاحة .بالفعــل ،بموجــب هــذه المقاربــة ،يمكــن ضمــان ســبل المعيشــة لالجئيــن
ّ
تتطلــب عمالـ ًـة كثيفــة (مثــل البنــاء والزراعــة والمنســوجات):
علــى نحـ ٍـو يتعــدى التوظيــف فــي القطاعــات والصناعــات التــي

أن هــذه القطاعــات قــد تقـ ّـدم عـ ً
ـددا أكبــر مــن الوظائــف المحتملــة ،إال أنهــا تعـ ّـرض الالجــئ ،فــي كثيــر مــن األحيــان،
فصحيـ ٌـح ّ
ً
لالســتغالل ،كمــا تكــون غالبــا وظائــف ذات مهــارات منخفضــة ،ال تســتفيد مــن مهــارات الالجئيــن الفعليــة .فمــن المحتمــل
أن يتمتــع الالجئــون بمهــارات أخــرى يمكــن االســتفادة منهــا بشــكل أكثــر فعاليــة لمصلحــة البلــد المضيــف .ﻋﻼوةً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
ﺗﺄﺛﻴﺮا سـ ً
ً
ﻳﻤﻜﻦ أن ّ
ـلبيا علــى المجتمعــات اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ مــن خــال ﺗﻘﻮﻳﺾ أجــور اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
يخلــف التوظيــف ﻓﻲ هــذه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

ﻣﺎ ﻟﻢ تُ بــذل جهــود متزامنــة ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ وإﻧﻔﺎذ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻞ.

ّ
منظمة العمل الدولية لضمان العمل الالئق لالجئين في األردن
توصيات
ﯾﻘدم تقريـ ٌـر صــدر مؤخـ ً
ّ
ٍ
للتغلــب علــى التحــدي اﻟذي ﯾواﺟﮫ
ﺗوﺻﯾﺎت حــول اﻟﺣﻟول اﻟﻌﻣﻟﯾﺔ
ـرا عــن منظمــة اﻟﻌﻣل الدوليــة
ّ

التوظيــف فــي األردن ،ودمــج اﻟﺳورﯾﯾن ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻷردﻧﻲ ،وﺿﻣﺎن ظــروف اﻟﻌﻣل اﻟﻼﺋق .وقــد صيغــت

التوصيــات علــى أســاس بحــث تجريبــي شــامل أجــري فــي البــاد مــع ممثلــي الحكومــة األردنيــة (بمــن فيهــم مــدراء

ومشــغلون ومســؤولون) ،وأصحــاب العمــل وجمعيــات أصحــاب العمــل ،وموظفيــن وعمــال عاطليــن عــن العمــل
ّ
العمــال المهاجريــن،
(مــن أردنييــن وســوريين إلــى غيرهــم مــن العمــال المهاجريــن) ،ونقابــات عماليــة ،وســفارات بلــدان
ّ

ومنظمــات غيــر حكوميــة .كمــا شــملت الدراســة خمســة قطاعــات محــددة هــي :الزراعــة ،والبنــاء ،والعمــل المنزلــي،
ـددا كبيـ ً
والصناعــة ،والســياحة .يقـ ّـدم التقريــر عـ ً
ـرا مــن التوصيــات العمليــة ،ســواء أبشــكل عــام أم بحســب القطــاع-
لكنــه يشــمل التوصيــات المتعلقــة بتشــجيع العمــل الالئــق فقــط (رزاز  .)2017لتكويــن نظــرة شــاملة حــول توصيــات
السياســات ،يرجــى االطــاع علــى تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة (رزاز .)2017

•دعم وزارة العمل في المدافعة عن ظروف العمل الالئق ورصد ظروف العمل،

ـا فــي مــا يتعلــق بتســديد أجــور العمــل اإلضافــي ،وأنظمــة الصحــة
•تعزيــز إنفــاذ لوائــح وتفتيشــات العمــل (مثـ ً
والســامة ،وليــس فــي مــا يتعلــق بوضــع الهجــرة.)48

•تطويــر و/أو تحســين األطــر التنظيميــة فــي القطاعــات ذات الصلــة عنــد الضــرورة فــي مــا يتعلــق بظــروف العمــل
ـا ســاعات العمــل ،والحــد األدنــى لألجــور ،والمعاييــر الصحيــة إلــخ.).
(مثـ ً

 48علــى ســبيل المثــالّ ،
تمكــن بعــض الالجئيــن فــي األردن ،مــن خــال الميثــاق األردنــي ،مــن الحصــول علــى عمــل رســمي ،بعدمــا كانــوا يشــغلون وظيفــة غيــر
أن بعــض
نظاميــة .وقــد ُّاتخــذت هــذه المقاربــة فــي محاولــة لتحســين وصــول الســوريين إلــى الحمايــة االجتماعيــة وتحســين ظــروف عملهــم وأجورهم .غيــر ّ
ـا عــن مشــاكل أخــرى مســتمرة تتعلــق بالعمالــة غيــر
المؤلفيــن لفتــوا إلــى مشــاكل علــى صعيــد التنفيــذ فــي مــا يتعلــق بالحصــول علــى تصاريــح العمــل ،فضـ ً
النظاميــة للجنســيات األخــرى (بمــا فــي ذلــك األردنيين) .راجــع :لينــر وتيرنــر 2018ب.
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الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

•مواءمــة األجــور بيــن الالجئيــن وموظفــي المجتمــع المضيــف (والتأكــد مــن تطبيــق ذلــك مــن خــال عمليــات
التفتيــش) لثنــي أصحــاب العمــل عــن توظيــف الالجئيــن بأجــور أقــل والحــد مــن التوتــرات بيــن الالجئيــن

والمجتمعــات المضيفــة.

•الترويــج لبرامــج التوظيــف وإصــدار الشــهادات التــي تطابــق بيــن الموظفيــن المحتمليــن ضمــن مجتمــع الالجئيــن
والمجتمــع المضيــف مــن جهــة وأصحــاب العمــل الباحثيــن عــن موظفيــن مــن جهــة أخــرى ،بمــا فــي ذلــك بالنســبة
إلــى الوظائــف بــدوام جزئــي والوظائــف قصيــرة األجــل.

•نشــر التوعيــة بيــن أصحــاب العمــل والعامليــن بشــأن حقوقهــم واألنظمــة ذات الصلــة ،وذلــك خــال عمليــة إصدار
ـكل منتظــم ،وخــال عمليــات التفتيــش وأثنــاء تنظيــم الحمــات اإلعالميــة .يمكــن القيــام
تصاريــح العمــل ،وبشـ ٍ
بذلــك مــن خــال ســلطات التفتيــش خــال الزيــارات التــي يقــوم بهــا المفتّ شــون ،وكذلــك مــن خــال الحمــات

اإلعالميــة العامــة التــي تقــوم بهــا وزارة العمــل والمنظمــات الدوليــة و/أو المنظمــات غيــر الحكوميــة.

•التفكيــر فــي تطويــر برامــج «مــكان العمــل المحتــرم» لمعالجــة المخــاوف بشــأن ارتفــاع معــدل دوران الموظفيــن
والمعاملــة التــي يلقونهــا مــن أصحــاب العمل .فيمكــن تشــكيل لجــان خاصــة بأمكنــة العمــل ،وتدريب المشــرفين،
وتقييــم الموظفيــن وأصحــاب العمــل مــن خــال هــذه البرامــج.

دعم تطوير قطاع األعمال
بهــدف تعزيــز قطــاع األعمــال فــي البلــدان المضيفــة ،واإلجــراءات الهادفــة إلــى توظيــف الالجئيــن ،يجــب أن ّ
تركــز الجهــود
ً
أيضــا علــى تعزيــز االســتثمار وريــادة األعمــال ،ســواء أضمــن مجتمــع الالجئيــن أم المجتمــع المضيــف .فــي هــذا اإلطــار،
ّ
ســيما علــى صعيــد توفيــر فــرص عمــل فــي البلــد
رواد األعمــال الالجئيــن ،ال
ّ
ســلطت المقابــات الضــوء علــى إمكانيــات ّ

المضيــف ،واإلجــراءات التــي يمكــن أن تعــزّ ز ثقتهــم وقدرتهــم علــى االســتثمار .يشــمل ذلــك تخفيــف األعبــاء والحواجــز الرقابيــة
أو تبســيطها ،والتشــجيع علــى ّ
تعلــم اللغــة ،والتدريــب علــى ريــادة األعمــال ،وتحســين الوصــول إلــى رأس المــال واالســتثمار
(بمــا فــي ذلــك عــن طريــق نشــر التوعيــة).

علــى صعيــد التنميــة علــى المــدى الطويــل ،يحمــل المســتثمرون الالجئــون معهــم ،أكانــوا يقيمــون داخــل البلــد أم كانــوا مــن

ـا مــع بلدهــم المنشــأ بعــد انقضــاء
جاليــات المغتربيــن ،رأس المــال االقتصــادي ،وبالتالــي يمكنهــم فتــح أســواق جديــدة ،مثـ ً
يخلــف تأثيـ ً
النــزاع فيــه أو عبــره ،كمــا يمكنهــم توفيــر المنتجــات والخدمــات لمجتمعهــم المحلــي .مــن شــأن هــذا األمــر أن ّ
ـرا

ً
إيجابيــا علــى ســوق العمــل والصــادرات الوطنيــة ،حتــى فــي حالــة شــركات األعمــال الصغيرة .فــي الواقــع ،أفــادت إحــدى
ّ
ـإن تســجيلها ودعمهــا ســيكون إحــدى
أن بإمــكان هــذه الشــركات أن
توظــف مــا يصــل إلــى  10أشــخاص ،وبالتالــي فـ ّ
المقابــات ّ
الوســائل لالســتفادة مــن هــذه الفرصــة.

فضــا عــن ذلــك ،يجــدر بالجهــات المانحــة والــوكاالت القائمــة بالتنفيــذ والبلــدان المضيفــة إعطــاء األولويــة لإلعــان عــن
ً
ً
أيضــا اســتخدام األمثلــة اإليجابيــة عــن توظيــف
المتوفــرة للقطــاع الخــاص .ومــن الضــروري
فــرص االســتثمار المحتملــة
ّ
ـا عــن
وأن هــذا األمــر يثبــت القيمــة المضافــة بالنســبة إلــى المســتثمرين وأصحــاب العمــل المحتمليــن ،فضـ ً
خاصـ ًـة ّ
الالجئيــنّ ،
الجهــات المانحة .نسـ ً
ـجا علــى المنــوال نفســه ،يمكــن تحفيــز الشــركات الخاصــة علــى االبتــكار ،واالســتفادة مــن فــرص الســوق
توفرهــا الجهــات المانحــة والمنظمــات الدوليــة الســاعية إلــى تعزيــز توظيــف الالجئيــن فــي البلــدان المضيفــة.
المحتملــة التــي ّ

 ٣خيارات السياسات

\

59

الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم السورية وإيجاد فرص عمل في تركيا
لفتــت المقابــات واألبحــاث األخيــرة إلــى التأثيــرات اإليجابيــة المحتملــة والفعليــة التــي ّ
خلفهــا رجال األعمال الســوريون
الالجئــون علــى االقتصــاد التركــي وســوق العمــل .فاعتبـ ً
ـارا مــن آذار /مــارس  ،2018تــم تســجيل حوالــى  8000شــركة
أعمــال صغيــرة فــي تركيــا بالنيابــة عــن شــركاء ســوريين أو بالتعــاون معهــم ،وهــو اســتثمار يقــارب الخمســمئة مليــون

أن العــدد الفعلــي للشــركات
أن هــذا الرقــم هــو الرقــم المسـ ّـجل ،إال ّ
دوالر أمريكــي (صحيفــة دايلــي صبــاح  .)2017ومــع ّ
التــي يملكهــا ســوريون فــي تركيــا أكبــر بكثير .فعلــى مــدى الســنوات األربــع الماضيــة ،شـ ّـكل الســوريون أكبــر جنســية

مؤسســة لشــركات األعمــال فــي تركيا .بطبيعــة الحــال ،يفتــرض هــذا األمــر وجــود قــدرات معينــة لــدى الســكان،
ِّ
ـا عــن تمتعهــم بالــذكاء التجــاري .علــى ضــوء ذلــك ،قــد يكــون لهــذا األمــر تأثيــر اقتصــادي مهــم بالنســبة إلــى تركيــا
فضـ ً
أن الشــركات
فــي منتصــف المــدة ،خاصــة علــى صعيــد إيجــاد وظائــف .فــي الواقــع ،قـ ّـدرت دراســة أجريــت عــام ّ 2017
ّ
توظــف ،فــي المتوســط 9.4 ،أشــخاص ،ذاكــرةً أنــه ،مــن بيــن الشــركات الــواردة
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم الســورية
فــي الدراســةّ ،
خططــت شــركات إلضافــة  8.2موظــف فــي المتوســطعلــى مــدار الســنة الالحقــة (مؤسســة بنــاء
األســواق .)2017

أن شــركات األعمــال التــي يملكهــا ســوريون ســاهمت فــي زيــادة
عــاوةً علــى ذلــك ،أبــرزت أبحــاث اقتصاديــة حديثــة ّ
فضــا عــن تســجيل زيــادة محــدودة فــي معــدل
التبــادالت التجاريــة مــع ســوريا وبقيــة أســواق الشــرق األوســط،
ً
ـركا رئيسـ ً
التضخــم ،كمــا اعتُ بــرت محـ ً
ـيا فــي النمــو االقتصــادي فــي مناطــق معينــة وعلــى المســتوى الوطنــي عــام 2015

(ديفرانولــو 2016؛ بهجيكابيلــي وجيتيــن  .)2015أمــا البطالــة فــي أبــرز األقاليــم المســتضيفة لالجئيــن ،فقــد ازدات فــي

أن الزيــادة فــي عــدد الســكان (تدفــق الالجئيــن) ال تــؤدي
إقليميــن ،ولكنهــا تناقصــت فــي ثالثــة أقاليــم  -ممــا يشــير إلــى ّ
دائمـ ًـا إلــى زيــادة فــي معــدالت البطالــة.

المنتدى الدولي السوري لألعمال
عــام  ،2017أنشــأ رواد أعمــال ســوريون المنتــدى الدولــي الســوري لألعمــال ،لالســتفادة مــن رأس المــال االجتماعــي

واالقتصــادي للمغتربيــن فــي دعــم الالجئيــن الســوريين المتواجديــن فــي بلــدان اللجــوء األول فــي المنطقــة (األردن

وتركيــا ولبنــان ومصــر إلــخ .).وقــد حـ ّـددت الشــبكة ،لــدى تأسيســها ،أولوياتهــا الخمــس األساســية للمشــاركة مــع رجــال
األعمــال الســوريين ،وهــي:

•الحواجز التنظيمية (مناخ االستثمار ،والتنقل ،وقوانين التجارة والعمل)

•تمكيــن الشــباب ،والمســاواة بيــن الجنســين ،والتعليــم (اإلدمــاج االجتماعــي ،التعليــم االبتدائــي /المتوســط،
التدريــب المهنــي ،البرامــج الخاصــة بالنــوع االجتماعــي)

•فرص االستثمار والمطابقة بين اليد العاملة والوظائف (تحديد القطاعات واألسواق)

•حلول لتحديات القطاع المالي (الوصول إلى التمويل ،وصرف األموال ،وحركة األموال)
•جعل الروابط القوية بين األعمال التجارية واألعمال الخيرية أكثر منهجية

ـا عــن ذلــك ،اعتُ بــرت جهــود المغتربيــن فــي كثيـ ٍـر مــن األحيــان حاسـ ً
ـمة فــي إعــادة اإلعمــار فــي مرحلــة مــا بعــد
فضـ ً
ـاء عليــه فقــد اعتُ بــرت هــذه الجهــود قــوةً مهمـ ًـة لتحســين التكامــل االقتصــادي وريــادة األعمــال لرعايــا
األزمــة ،وبنـ ً
ّ
يشــكل المغتربــون شــركاء رئيســيين فــي تعزيــز التوظيــف فــي بلــدان
بلدهــم (البنــك الدولــي  .)2016لــذا ،يمكــن أن

اللجــوء مــن خــال دعــم رعايــا بلدهــم وتطويــر قطــاع األعمــال فــي هــذه البلــدان.
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الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

منصة االستثمار والمواءمة
ّ
أنشــأ البنــك الدولــي «منصــة االســتثمار والمواءمــة» دعمـ ًـا ألصحــاب المشــاريع الالجئيــن وفــي المجتمعــات المضيفة،
المنصــة بربط
بتمويــل مــن صنــدوق الشــراكة الخــاص بأهــداف التنميــة المســتدامة (البنــك الدولــي 2018ت) .تبــدأ هــذه
ّ

الشــركات التــي تأثــرت بأزمــة الالجئيــن مــع الجهــات الفاعلــة والمســتثمرين العالمييــن الذيــن يقدمــون مســاعدات مثــل
التوظيــف أو التدريــب ،واالســتثمار فــي األعمــال التجاريــة ،وتوظيــف الالجئيــن إلــخ .ومــن هــذه الشــركات سوديكســو،

ســيتي ،هيلتــون ،بــن أنــد جيريــز ،باريــا ،يونيكلــو ،مايكروســوفت ومعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا وغيرهــا (البنــك
المنصــة برنامجـ ًـا لدعــم االســتثمار وتقديــم المســاعدة التقنيــة مــن أجــل تطويــر
ـا عــن ذلــك ،تُ ِعـ ّـد
الدولــي 2018ث) .فضـ ً
ّ
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم القائمــة (يونــغ كيــم .)2018

49

التطبيق العملي
ورواد األعمال الوطنيين على تطوير مشاريع أعمال.
•تحديد مصادر التمويل لمساعدة الالجئين والمغتربين ّ
•تبسيط العقبات البيروقراطية التي تعرقل استثمارات الالجئين والمهاجرين أو إزالتها.
•تحسين وصول الالجئين والمغتربين إلى رأس المال واالستثمار.

•توفير تدريب على تنفيذ األعمال التجارية لالجئين والمواطنين الذين يملكون رؤوس أموال لالستثمار.

المتوفــرة فــي أســواق
•التواصــل مــع الشــركات الخاصــة وتزويدهــا بالحوافــز إلثبــات فــرص الســوق المحتملــة
ّ
الالجئيــن أو األســواق التــي تســتضيف الالجئيــن.

•التفكير في احتمال تقديم دعم نقدي لالجئين على شكل معونة إنسانية.

٤٩

 49يتوافق هذا األمر مع الهدف  3من الصفقة الكبرى للقمة العالمية للعمل اإلنساني .راجع :خطة العمل من أجل اإلنسانية 2018ب.
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االستنتاجات

هــدف هــذا التقريــر  ،فــي المقــام األول ،إلــى االســتجابة إلــى أحــد خيــارات السياســات المحــددة ،أي« :التنويــه بجهــود البلــد

المضيــف فــي تحقيــق خيــر العالــم أجمع» .فــي هــذا اإلطــار ،يــورد التقريــر توصيــات وتعليقــات وممارســات ســليمة مــن
صانعــي السياســات والشــركاء القائميــن بالتنفيــذ فــي أبــرز البلــدان المســتضيفة لالجئيــن ،لتكــون أمثلـ ًـة تُ طــرح علــى بلــدان
مضيفــة أخــرى ،ومنظمــات دوليــة ،ومنظمــات غيــر حكوميــة ،وشــركاء منفذيــن آخريــن وجهــات مانحــة .كيــف ال ومــن الضــروري
االحتفــاء بالنجاحــات التــي تُ سـ ّـجل فــي مثــل هــذه البيئــات الصعبــة ،علــى شــكل ممارســات ســليمة .مــن هنــا ،تـ ّـم تحديــد خيــارات
السياســات العامــة هــذه لتكــون أساسـ ًـا لتنفيــذ مقاربــة التنميــة -النــزوح فــي أبــرز البلــدان المســتضيفة لالجئيــن فــي العالــم
النامــي ،مــع اإلشــارة إلــى أنــه يمكــن تطبيقهــا أيضـ ًـا علــى البلــدان األصغــر حجمـ ًـا التــي تســتضيف الالجئيــن ،بمــا فــي ذلــك

بلــدان االتحــاد األوروبــي.

مهمـ ًـة مــن حيــث القيمــة المضافــة اإليجابيــة التــي تحملهــا معهــا ،لكــن مــن
أن جميــع خيــارات السياســات الــواردة تُ عتبــر
صحيـ ٌـح ّ
ّ
ً
ً
معينــة
أن التنفيــذ الفــوري لخيــارات السياســات كافــة منــذ البدايــة لــن يكــون ممكنا .مــن هنــا ،يمكــن اعتمــاد سياســة
الواضــح ّ
ّ

ـكل تدريجي أو متصاعــد ،أو التخلص
ضمــن نطـ ٍ
ضيــق ،أو تجربــة خيــارات ّ
ـاق ّ
معينــة الختبــار تأثيرهــا وتنفيــذ سياســات جديــدة بشـ ٍ
ً
ّ
ـكل أكثــر واقعيــة وفقــا لألولويــات الوطنيــة
تدريجيـ ًـا مــن السياســات القديمــة؛ فهــذه كلهــا طــرق لتنفيــذ خيــارات السياســات بشـ ٍ
والمهــل الزمنيــة المعقولة .وبالتالــيُ ،يعتبــر ترتيــب خيــارات السياســات بحســب أولويتهــا ،علــى ضــوء المــوارد المحــدودة،
ً
واالحتياجــات الفوريــة والمتوســطة والطويلــة المــدى ،واالهتمــام الدولــي الكبيــر  ،خطــوةً
أساســية ضروريــة بالنســبة إلــى

البلــدان المضيفة .فــي الوقــت نفســه ،علــى المانحيــن االعتــراف باألهميــة القصــوى ألولويــات البلــدان المضيفــة وااللتــزام
برغبتهــا فــي تحديــد أولويــات التمويــل وفقـ ًـا لذلــك ،وإال قــد تُ همــل االحتياجــات األساســية المتعلقــة بتنميــة البلــد المضيــف

أو تُ عتبــر غيــر ذات أولويــة.

ـرا ،كمــا ذُ كــر فــي بدايــة هــذا التقريــر ،يجــب أن تكــون خيــارات السياســات المتعلقــة بدمــج الالجئيــن محليـ ًـا جـ ً
أخيـ ً
ـزءا ال يتجــزأ
أن البلــدان فــي المناطــق الناميــة
مــن الجهــود الدوليــة األوســع ،والتضامــن ،وتقاســم المســؤوليات .فــا يخفــى علــى أحــد ّ

تتحمــل بالفعــل القســم األكبــر مــن مســؤولية اســتضافة الالجئيــن ،وبالتالــي ال ُيــراد مــن هــذا التقريــر ،بــأي حــال مــن األحــوال،
ّ
ّ
تتكلــل خيــارات السياســة الــواردة
تحمــل مســؤولية أكبــر علــى صعيــد الدمــج المحلــي؛ بــل علــى العكــس ،لــن
ـا
ـ
عليه
ـرح
ـ
يقت
أن
ّ
ّ
بالحليــن الدائميــن اآلخريــن لالجئيــن ،أي :العــودة اآلمنــة
فــي هــذا التقريــر بالنجــاح إال عندمــا تقتــرن بجهــودٍ عالميــة متعلقــة
والطوعيــة وإعــادة التوطيــن.
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الملحق
مالحظة منهجية
ً
معــا .فتناولــت البحــوث
يرتكــز هــذا التقريــر وخيــارات السياســات الــواردة فيــه علــى طــرق بحــوث نوعيــة مكتبيــة وتجريبيــة
ُ
المكتبيــة محــور التنميــة -النــزوح ،والميثــاق األردنــي ،واســتجابات التنميــة -النــزوح فــي ٍّ
كل مــن تركيــا ولبنــان .كذلــك ،أجريــت
معمقــة ،فتـ ّـم تجميعهــا ضمــن تقاريــر حــول المعلومــات األساســية ،تناولــت الوضــع فــي لبنــان وتركيــا ومــدى
بحــوث مكتبيــة
ّ
50
ّ
ّ
ـا عــن السياســات الوطنيــة ذات الصلــة التــي صيغــت فــي كل حالــة .باإلضافــة
تأثرهمــا بتدفقــات الالجئيــن الســوريين ،فضـ ً

إلــى ذلــك ،تـ ّـم اســتقاء المعلومــات مــن المالحظــات التــي أبداهــا المشــاركون خــال المؤتمــرات الدوليــة التــي ّركــزت علــى

الــدروس المتعلقــة بمحــور التنميــة -النــزوح.

51

ّ
ّ
ّ
المنظمــات الدوليــة ،وغــرف التجــارة،
وممثلــي
منظمــة مــع صانعــي السياســات،
كذلــك ،أجريــت ثالثــون مقابلــة نوعيــة شــبه
ـي أيضـ ًـا ( .)1وقــد ُأجريــت
ووكاالت األمــم المتحــدة ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي تركيــا ( )16ولبنــان ( ،)13ومــع شــريك عالمـ ّ

ً
ـاء علــى مبــادئ توجيهيــة خاصــة
هــذه المقابــات إمــا شـ
ـخصيا وإمــا عبــر ســكايب بيــن  25حزيران/يونيــو و 17تموز/يوليــو  ،2018بنـ ً
بالمقابــات شــبه المنظمــة.

ـاء علــى بحــث تنــاول خلفيــة الهيكليــة المؤسســاتية لالســتجابة
اختــارت الباحثــة المؤسســات التــي أجــرت معهــا المقابــات بنـ ً
لألزمــة الســورية فــي البلــدان المعنيــة ،واسـ ً
ـتنادا إلــى مشــاورات مــع خبــراء محلييــن .وقــد ّركــزت المقابــات علــى وضــع النــزوح
كل بلــد ،ال سـ ّـيما فــي ظـ ّ
والتحديــات اإلنمائيــة التــي يواجههــا ّ
ـا عــن
فــي البلــدان المعنيــة
ـل وجــود الالجئيــن الســوريين ،فضـ ً
ّ

اســتجابات السياســات ،واألمثلــة وأفضــل الممارســات ،واالحتياجــات الطويلــة المــدى واالحتياجــات التنمويــة ،والتوصيــات
بشــأن الخطــوات المقبلــة علــى المســتوى الوطنــي والدولــي.

ـودة أولــى مــن هــذا التقريــر فــي  18تشــرين األول/أكتوبــر  2018خــال «اجتمــاع الطاولــة المســتديرة حــول خيــارات
ُعرضــت مسـ ّ
السياســات المنــدرج ضمــن إطــار محــور التنمية-النــزوح» الــذي انعقــد فــي مقـ ّـر صنــدوق التنميــة الدوليــة التابــع لمنظمــة الدول
المصـ ّـدرة للنفــط (األوبــك) فــي فيينــا ،النمســا .وقــد هــدف اجتمــاع الطاولــة المســتديرة المذكــور إلــى االســتماع إلــى وجهــات
التثبــت منهــا.
نظــر إضافيــة يمكــن دمجهــا ضمــن التقريــر ،وتلقــي مالحظــات بشــأن مختلــف خيــارات السياســات الــواردة ،أو
ّ
المعنييــن بهــذه القضيــة ( 15مؤسســة
متنوعـ ًـة مــن الشــركاء الوطنييــن والدولييــن
أن االجتمــاع حشــد مجموعـ ًـة
جديـ ٌـر بالذكــر ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ـا
ممثلــو أبــرز البلــدان المســتضيفة لالجئيــن ،ووكاالت األمــم المتحــدة،
مختلفــة) ،بمــن فيهــم
ومنظمــات غيــر حكوميــة ،فضـ ً
ُ
عــن مجتمــع المانحيــن .وقــد أدمجــت مالحظاتهــم وعروضهــم التقديميــة ضمــن التقريــر.
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المخصــص مــع الشــركاء حــول تطبيــق مقاربــة االتحــاد األوروبــي نحــو النــزوح القســري والتنميــة في بروكســل،
ـكل خــاص ،اجتمــاع المفوضيــة األوروبيــة
ّ
 51بشـ ٍ
عمــان ،األردن ،بعنــوان «المجتمــع الدولــي :الفــرص والتحديــات».
بلجيــكا ،والمؤتمــر الدولــي الثالــث حــول الالجئيــن فــي الشــرق األوســط فــي ّ
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ولبنــان واألردن .أكســفورد :جامعــة أكســفورد ،مركــز الدراســات حــول الالجئين.
ّ
مفكك لالجئين .نيويورك :مطبوعات بنغوين راندوم هاوس.
بيتس ،أ .وب .كولييه .2017 .اللجوء .تغيير نظام
بيلجيهان ،ز« .2018 .حوالى  15ألف سوري عادوا من تركيا» .صحيفة حريات دايلي نيوز.
http://www.hurriyetdailynews.com/some-150-000-syrians-have-returned-from-turkey-131108
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ
بروكــس ،ه.س ،.وي .العيوطــي (مطبوعــات) .الالجئــون جنــوب الصحــراء :معضلــة أفريقية .ويتســبورت ،ســي .تــي :مطبوعات
جامعــة نيغرو.
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منظمــة بنــاء األســواق .2017 .القصــة مــن زاويــة أخــرى :تقييــم الســوق للشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي تركيــا.
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ http://anothersidetothestory.org/
مركــز التنميــة العالميــة ولجنــة اإلنقــاذ الدوليــة 18 .نيســان/أبريل  .2017مواثيــق الالجئيــن :معالجــة أزمــة النــزوح الممتــد .فريــق
دراســة النــزوح القســري والتنميــة https://www.cgdev.org/sites/default/files/Refugee-Compacts-Report.pdf
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ
مركــز التكامــل المتوســطي .2018 .الخبــرات فــي اســتضافة الالجئيــن :التنميــة االقتصاديــة المحليــة فــي المجتمعــات المحليــة
المضيفــةhttps://www.cmimarseille.org/sites/default/files/newsite/compendium-_english_2018_1.pdf .
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  4كانــون األول/ديســمبر .)2018
ّ
تشــارلز ،س ،.س .هوانــغ ،ل .بوســت وك .غــوف« .2018 .خمــس طــرق لتحســين تمويــل البنــك الدولــي لالجئيــن والجهــات
تهــم هــذه المــوارد المخصصــة اليــوم أكثــر مــن ذي قبــل» .مركــز
ولــم
المضيفــة فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل
َ
ّ
التنميــة العالميــةhttps://www.cgdev.org/blog/ida-funding-refugee-hosts-5-ways-improve?utm_ .
(تمــت زيــارة الموقــع
&&&_ّ source=181106&utm_medium=cgd_email&utm_campaign=cgd_weekly&utm
فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
كولــدري ،م .وج .بيبلــز (مطبوعــات)« .2018 .الســوريون النازحــون» .اســتعراض الهجــرة القســرية .أكســفورد :جامعــة أكســفورد،
(تمــت زيــارة
مركــز الدراســات حــول الالجئيــنّ https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/syrians-in-displacement .
الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
توفر  100ألف وظيفة 21 .تشرين األول/أكتوبر.
صحيفة دايلي صباح .2017 .شركات األعمال السورية في تركيا ّ
www.dailysabah. com/economy/2017/10/21/syrian-businesses-in-turkey-provide-100000-jobs
(تمت زيارة الموقع في  1آب/أغسطس .)2018
ّ
ديفرانولو ،نيفزات 19 .شباط/فبراير « .2016برادات وطحين :الالجئون السوريون يعزّ زون االقتصاد التركي» .رويترز.
www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-turkey-economy/fridges-and-flour-syrian-refugees(تمــت زيــارة الموقــع فــي  1آب/أغســطس .)2018
ّ boost-turkish-economy-idUSKCN0VS1XR
دنبــار ،ك .وج .ميلنــر .2016 .المحــور اإلنســاني -اإلنمائــي :فــرص للقيــادة الكنديــة .موجــز عــن السياســات مــن إعــداد مركــز
الدراســات حــول الالجئين/منظمــة خدمــات اإلغاثــة الكاثوليكيــة مرســل إلــى الحكومــة الكنديــة.
https://refugeeresearch.net//wp-content/uploads/2017/02/dunbar_feb%E2%80%9917.pdf
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ

المفوضيــة األوروبيــة ،المديريــة العامــة للتنميــة والتعــاون الدولــي .2018 .بنــاء القــدرة علــى مواجهــة األزمــات والمحــور
اإلنســاني-اإلنمائي.
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/fragility-and-crisis-management/resilience-building(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ humanitarian-development-nexus_en
المفوضيــة األوروبيــة ،المديريــة العامــة للمعونــة اإلنســانية والحمايــة المدنيــة .2014 .خطــة التطبيــق اإلنســانية المتعلقــة
باألزمــة الســوريةECHO/SYR/BUD/2015/91000 .
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين
ّ https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/syria_en_19.pdf
الثاني/نوفمبــر .)2018
التوســع .2018 .صنــدوق االتحــاد األوروبي االســتئماني
المفوضيــة األوروبيــة ،مديريــة سياســات الجــوار األوروبيــة ومفاوضــات
ّ
اإلقليمــي لالســتجابة لألزمة الســورية.
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ
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المفوضيــة األوروبيــة .2002 .دمــج قضايــا الهجــرة فــي عالقــات االتحــاد األوروبــي مــع البلــدان الثالثــة .بيــان مــن المفوضيــة إلى
المجلــس والبرلمــان األوروبــي 703 )2002( COM .نهائي.
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-migrationandrefugees(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
com2002703-20021203_en.pdf
ّ
ـاوال وأكثــر إنصافـ ًـا وإدارةً  .بيــان من المفوضية إلــى المجلس والبرلمان
المفوضيــة األوروبيــة2003 .أ .نحــو أنظمــة لجــوء أيســر تنـ ً
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر
http://aei.pitt.edu/40056/
األوروبــي 315 )2003( COM .نهائــي.
ّ
.)2018
المفوضيــة األوروبيــة2003 .ب .المجلــس األوروبــي الــذي انعقــد فــي تســالونيكي فــي  19و 20حزيران/يونيــو  2003حــول
(تمــت زيــارة الموقــع فــي
االستشــارات الرئاســيةّ https://www.consilium.europa.eu/media/20847/76279.pdf .
 22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
المفوضيــة األوروبيــة .2004 .حــول إدارة الدخــول إلــى االتحــاد األوروبــي لألشــخاص المحتاجيــن إلــى الحمايــة الدوليــة وتحســين
قــدرة الحمايــة لــدى مناطــق المنشــأ« .تحســين الوصــول إلــى الحلــول الدائمــة» .بيــان مــن المفوضيــة إلــى المجلــس
والبرلمــان األوروبــي 410 )2004( COM .نهائــي
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0410:FIN:EN:PDF
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ
المفوضية األوروبية .2005 .حول برامج الحماية اإلقليمية .بيان من المفوضية إلى المجلس والبرلمان األوروبي)2005( COM .
 388نهائي https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0388&from=EN
(تمت زيارة الموقع في  22تشــرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ
المفوضيــة األوروبيــة .2012 .مقاربــة االتحــاد األوروبــي نحــو تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات :التعلــم مــن أزمــات األمــن
الجيــد .بيــان مــن المفوضيــة إلــى المجلــس والبرلمــان األوروبــي 586 )2012( COM .نهائــي
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/202008

المفوضيــة األوروبيــة2016 .أ .الحيــاة بكرامــة :مــن التبعيــة علــى المعونــة إلــى االعتمــاد الذاتــي .بيــان مــن المفوضيــة إلــى
البرلمــان األوروبــي ،والمجلــس ،واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة األوروبيــة ،ولجنــة المناطــق 234 )2016( COM .نهائــي
_http://ec.europa.eu/echo/files/policies/refugees-idp/Communication_Forced_Displacement
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ Development_2016.pdf
المفوضيــة األوروبيــة2016 .ب .مقاربــات جديــدة نحــو الحلــول .اللجنــة التنفيذيــة لبرنامــج المفــوض الســاميEC/67/SC/ .
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ .https://www.unhcr.org/575a74597.pdf .CRP.14
المفوضية األوروبية2017 .أ .الشراكة بين االتحاد األوروبي ولبنان :الميثاق.
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/lebanon-compact.pdf
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ

المفوضيــة األوروبيــة2017 .ب .مقاربــة اســتراتيجية نحــو بنــاء القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي عمــل االتحــاد األوروبــي
الخارجــي .بيــان مشــترك إلــى البرلمــان األوروبــي ،والمجلــس 21 )2017( JOIN .نهائــي.
_https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/joint_communication_-a_strategic_approach_to
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ resilience_in_the_eus_external_action-2017.pdf
المفوضيــة األوروبيــة2017 .ت .أكبــر برنامــج لالتحــاد األوروبــي حــول التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ يبلــغ أولــى أســر الالجئيــن.
نشــرة صحفيــة صــادرة عــن المفوضيــة األوروبيــةhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1567_en.htm .
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ
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المفوضيــة األوروبيــة2017 .ث .الحمايــة واالعتمــاد علــى النفــس مــن وجهــة نظــر الحمايــة والحلــول .اللجنــة التنفيذيــة لبرنامــج
(تمــت زيــارة الموقــع فــي 22
المفــوض الســاميّ https://www.unhcr.org/58ca4f827.pdf EC/68/SC/CRP.4 .
تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
المفوضيــة األوروبيــة2017 .ج .القــدرة علــى مواجهــة األزمــات واالعتمــاد علــى النفــس مــن وجهــة نظــر الحمايــة والحلــول.
(تمــت
اللجنــة التنفيذيــة لبرنامــج المفــوض الســاميّ https://www.unhcr.org/58ca4f827.pdf EC/68/SC/CRP.4 .
زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
المفوضيــة األوروبيــة2018 .أ .وثيقــة عمــل لصنــدوق االتحــاد األوروبــي االســتئماني تُ ســتخدم لقــرارات مجلــس العمليــات.
المرجــع.Ares(2018)2068117 :
_https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/revised_5th_board_action
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ document_madad_health_lebanon_revised18042018.pdf
المفوضيــة األوروبيــة2018 .ب .اقتــراح بشــأن مبــدأ توجيهــي للمجلــس بشــأن تعديــل المبــدأ التوجيهــي /112/2006المفوضيــة
األوروبيــة حــول نظــام مشــترك لضريبــة القيمــة المضافــة المتعلقــة بخطــة الشــركات الصغيــرة .وثيقــة عمــل موظفــي
المفوضيــة .خالصــة تنفيذيــة لتقييــم األثــر 11 )2018( SWD .نهائــي.
(تمــت زيــارة الموقــع فــي 22
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/SWD20180011.do
ّ
تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
المفوضيــة األوروبيــة2018 .ت .تقييــم مرحلــي لصنــدوق اللجــوء والهجــرة والدمــج  2017-2014المرفــق بالوثيقــة .تقريــر مــن
المفوضيــة إلــى البرلمــان األوروبــي والمجلــس ،واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة األوروبيــة ،ولجنــة المناطــق بشــأن
التقييــم المرحلــي لصنــدوق اللجــوء والهجــرة والدمــج وصنــدوق األمــن الداخلــي .وثيقــة عمــل موظفــي المفوضيــةSWD .
(تمــت
( 339 )2018نهائـ�يّ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018SC0339 .
زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
المفوضية األوروبية2018 .ث .استراتيجية عالمية لتعزيز مصالح المواطنين.
(تمــت زيــارة الموقــع
ّ https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-promote-citizens-interests
فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018

وكالــة االتحــاد األوروبــي للحريــات األساســية .2011 .الحقــوق األساســية للمهاجريــن ذوي الوضــع غيــر النظامــي فــي االتحــاد
األوروبي.
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/fundamental-rights-migrants-irregular-situation(تمــت زيــارة الموقــع فــي  4كانــون األول/ديســمبر .)2018
ّ european-union
المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية (يوروستات) .2018 .قاعدة بيانات اللجوء والهجرة.
.https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ
فيلدمــان ،س« .2007 .الدمــج المرتكــز علــى التنميــةّ :
مخيمــات الالجئيــن» .مجلــة
حــل بديــل لإلقامــة الطويلــة المــدى فــي
ّ
فليتشــر لألمــن البشــري ( )22ص.66-49 .

ـكل أفضــل» .الحقــوق العالميــة المفتوحــة.
فينــش ،ت 2 .آذار/مــارس « .2016تحســين حمايــة الالجئيــن مــن خــال إدارتهــا بشـ ٍ
https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/tim-finch/improve-refugee-protection-by(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ managing-it-better
غرايبــة ،ف« .2018 .وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي :طاولــة مســتديرة حــول التنميــة -النــزوح» ،عــرض خــال الطاولــة
المســتديرة لمحــور التنميــة -النــزوح حــول خيــارات السياســات 18 ،تشــرين األول/أكتوبــر.
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مرفق التمويل التساهلي العالمي2018 .أ .التقرير السنوي .2018-2017
.https://globalcff.org/wp-content/uploads/2018/11/GCFF-Annual-Report-2018_181113.pdf
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ
مرفــق التمويــل التســاهلي العالمــي2018 .ب .التقريــر الســنوي  .2018-2017طلبــات التمويــل الموافــق عليهــا وقيمــة المشــاريع
(تمــت زيــارة الموقــع في  22تشــرين الثاني/نوفمبر .)2018
المدعومــةّ . https://globalcff.org/supported-projects/.
الحكومة اللبنانية واألمم المتحدة .2014 .خطة لبنان لالستجابة لألزمة.
(تمــت زيــارة الموقــع
ّ https://www.unocha.org/sites/dms/CAP/2015-2016_Lebanon_CRP_Web_EN.pdf
فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018

الحكومــة التركيــة واألمــم المتحــدة فــي تركيــا .كانــون األول/ديســمبر  .2015اســتراتيجية األمــم المتحــدة للتعــاون اإلنمائــي
(تمــت زيــارة
مــع تركيــا ّ http://www.un.org.tr/wp-content/uploads/UNDCS-FInal-_2016_-1.pdf .2020-2016
الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
حــداد ،أ« .2008 .البعــد الخارجــي لسياســة االتحــاد األوروبــي لالجئيــن :مقاربــة جديــدة نحــو اللجــوء» .الحكومــة والمعارضــة 43
( )2ص.205 -190 .
ّ
«حل عالمي ألزمة الالجئين العالمي» .األوراق األوروبية  )1( 1ص.99 -93 .
هاثاواي ،ج.2016 .
_http://europeanpapers.eu/en/system/files/pdf_version/EP_eJ_2016_1_8_Agenda_James_C
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ Hathaway.pdf
هاثــاواي ،ج .وس .ور .أ .نيــف« .1997 .جعــل قانــون الالجئيــن الدولــي ذا صلــة بالوضــع الراهــن مــن جديــد» اقتــراح لحمايــة
ّ
الحــل» .صحيفــة هارفــرد لحقــوق اإلنســان ( )10ص.211-115 .
وموجهــة نحــو
جماعيــة
ّ

هيلــي ،س .2015 .اســتهداف نقــاط الضعــف .التأثيــر علــى اإلتجــار باألشــخاص .دراســة حــول ســوريا ،تركيــا ،لبنــان ،األردن
والعــراق .فيينــا :المركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة.
__https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Anti-Trafficking/Targeting_Vulnerabilities_EN
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ SOFT_.pdf
هنــدو ،م .2010 .الجاليــات العراقيــة وهجــرة العــودة المؤقتــة .أطروحــة الماجســتير ،جامعــة فيينــا .المشــرفة -كليــة التاريــخ
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثانــي/
والدراسـ�ات الثقافيـ�ة :دانيكـ�ر ،بيتـ�راّ https://othes.univie.ac.at/13444/ .
نوفمبر .)2018
هولبــورن ،ل .و .1975 .الالجئــون :مشــكلة عصرنــا :عمــل المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن.1972 -1951
ميتــوش ،ن.ج :.مطبوعــات ســكيركرو.
هــوب ،ك 24 .أيلول/ســبتمبر « .2018دمــج الالجئيــن يبــدأ فــي المنــازل» .فاينانشــل تايمــزhttps://www.ft.com/ .
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ content/8e7003f2-9cb6-11e8-88de-49c908b1f264
هــودن ،د ،ه .باتشــيت وس .ألفــرد« .2017 .تجربــة المواثيــق .الدفــع مــن أجــل تأميــن وظائف لالجئين يصطــدم بالواقع في األردن
ولبنــان» .فصليــة ريفيوجيــز ديبلــيhttp://www.migration-media-award.eu/en/winning-stories-5/2018/129- .
english/winners-en/winners-en-2018/special-prize-long-read/247-the-compact-experiment-push-for(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ refugee-jobs-confronts-reality-of-jordan-and-lebanon
هوانغ ،س .ون .آش 5 .شباط/فبراير « .2018يجب تحسين ميثاقي األردن ولبنان ،ال التخلي عنهما» .نيوز ديبلي.
https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2018/02/05/jordan-lebanon-compacts-should(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ be-improved-not-abandoned
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المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة .2018 .بناء القدرات.
https://www.icmpd.org/our-work/policy-research/policy/migrants-in-countries-in-crisis/capacity(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ building/
االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر .2012 .دليل وضع خطط الطوارئ .جنيــف :االتحاد الدولي لجمعيات
الصليــب األحمــر والهــال األحمــرhttp://www.ifrc.org/PageFiles/40825/1220900-CPG%202012-EN-LR.pdf .
(تمــت زيــارة الموقــع في  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ
منظمة التنمية البشرية (إنجيف) .2017 .تقييم سوق العمل في إسطنبول.
http://ingev.org/raporlar/Istanbul-%20Labour-Market-Assessment-%20Report_13.07.2017.pdf
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ

اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت .2018 .فريــق عمــل اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت حــول تعزيــز المحــور
اإلنســاني/اإلنمائي مــع التركيــز علــى الســياقات الطويلــة المــدى.
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-strengthening-humanitariandevelopment(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ .nexus-focus-protracted-contexts
الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة2017 .أ .خطــة عمــل نيروبــي الشــاملة مــن أجــل حلــول دائمــة لالجئيــن الصومالييــن.
ملحقــة ببيــان نيروبــي حــول الحلــول المســتدامة لالجئيــن الصومالييــن وإعــادة دمــج العائديــن فــي الصومــال .نيروبــي،
كينيــا 25 ،آذار/مــارس .2017
https://igad.int/attachments/article/1519/Annex%20to%20the%20Declaration%20-%20Final%20
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ Plan%20of%20Action%2011.04.2017.pdf
الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة2017 .ب .بيــان نيروبــي حــول الحلــول المســتدامة لالجئيــن الصومالييــن وإعــادة
دمــج العائديــن فــي الصومــال .نيروبــي ،كينيــا 25 ،آذار/مــارس .2017
http://www.globalcrrf.org/wp-content/uploads/2018/04/ba47b8d6eb7af67b27899a8e1e3b1cbd(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ 41f12af2.pdf
جانسن ،م« .2018 .عودة الالجئين السوريين تتسارع لتصل إلى تدفق ثابت»  .ذا آيريش تايمز.
https://www.irishtimes.com/news/world/middle-east/return-of-syrian-refugees-acceler(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ ates-to-steady-flow-1.3601227
(تمــت زيــارة الموقــع فــي
ّ
منصــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية .2018 .الصفحــة الرئيســيةّ http://www.jrpsc.org/ .
 22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
قبانجــي ،ل .وج .قبانجــي« .2018 .تقييــم محــور التنميــة -النــزوح فــي لبنــان» .ورقــة عمــل .فيينــا :المركــز الدولــي لتطويــر
سياســات الهجــرة.
كيبرياب ،ج .1985 .الالجئون األفريقيون :أفكار حول مشكلة الالجئين األفريقيين .ترينتون ،ن.ج :.مطبوعات أفريقيا وولرد برس.

لبنان ،وزارة التربية2018 .أ .توفير التعليم لجميع األطفال :رايس )2021 -2017( 2
(تمــت زيــارة الموقــع فــي
http://racepmulebanon.com/images/MEHE_REC_Fact_Sheet_July_2018.pdf
ّ
 22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
لبنــان ،وزارة التربيــة2018 .ب .صحيفــة وقائــع حــول رايــس  .2الركــن  .1الوصــول :أرقــام رســمية حــول التعليــم األساســي.
http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2016/Oct/RACE%20II_FINAL%20Narrative_29AUG2016.pdf
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ
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(تمــت زيــارة الموقــع
لبنــان ،وزارة التربيــة2018 .ت .توفيــر التعليــم لجميــع األطفــالّ http://www.racepmulebanon.com/ .
فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ
«التعلــم مــن الميثــاق األردنــي» .اســتعراض الهجــرة القســرية .أكســفورد :جامعــة
لينــر ،ك .ول .تيرنــر2018 .أ ،شــباط/فبراير.
(تمــت زيــارة
أكســفورد ،مركــز الدراســات عــن الالجئيــنّ https://www.fmreview.org/syria2018/lenner-turner .
الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018

لينــر ،ك .ول .تيرنــر2018 .ب« .نجــاح تجربــة الالجئيــن؟ سياســة دمــج الالجئيــن الســوريين فــي ســوق العمــل فــي األردن» .ميــدل
إيست كريتيكhttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19436149.2018.1462601 .
منصــور -إيــل ،د .وم .هنــدو .2017 .المهاجــرون فــي بلــدان األزمــات .دراســة حالــة عــن لبنــان .العامــات المنزليــات المهاجــرات
وأزمة https://www.icmpd.org/fileadmin/user_upload/LEBANON-Case-Study-FINAL.pdf .2006
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ
ميمشولو ،ف .2018 .ورقة عمل «تقييم محور التنمية -النزوح في تركيا» .فيينا :المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.

ميتكالــف -هــوف؛ ف ،.ل .بــول ،س .بايلــي وج .بيالنجــر .2018 .2018 .التقريــر المســتقل الســنوي للصفقــة الكبــرى .2018
لنــدن :مجموعــة السياســات اإلنســانيةhttps://agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2018/ .
(تمــت زيــارة الموقــع
ّ Jun/Grand%20Bargain%20annual%20independent%20report%202018_full.pdf
فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
مبــادرة المهاجريــن فــي بلــدان األزمــات .2016 .مبــادئ توجيهيــة لحمايــة المهاجريــن فــي البلــدان التــي تواجــه نزاعـ ًـا أو كارثــة
طبيعيــة.
https://micicinitiative.iom.int/sites/default/files/document/micic_guidelines_english_web_13_09_2016.pdf
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة2017 .أ .معالجــة النــزوح القســري مــن خــال التخطيــط اإلنمائــي والتعــاون :توجيــه
للمانحيــن وصنــاع السياســات وأهــل االختصــاص .أدوات سياســات التنميــة الخاصــة بالمنظمــة .باريــس :منظمــة
التعـ�اون االقتصـ�ادي والتنميـ�ة �https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264285590-en.pdf?ex
pires=1543315897&id=id&accname=guest&checksum=A3F45DD120C5EE262115472B88304E71
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية2017 .ب .االتساق بين الجانب اإلنساني واإلنمائي.
http://www.oecd.org/development/humanitarian-donors/docs/COHERENCE-OECD-Guideline.pdf

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة2018 .أ« .التمويــل مــن أجــل االســتقرار :توجيــه ألهــل االختصــاص» .أوراق
سياسـ�ات التنميـ�ة الخاصـ�ة بالمنظمـةة (https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5f3c7f33-en.pdf?ex� .)11
pires=1543315796&id=id&accname=guest&checksum=EF84E0EB071A3809998CE098926CC8AB
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة2018 .ب .األزمــات فــي البلــدان المتوســطة الدخــل .القمــة العالميــة للعمــل اإلنســانيك
ً
عمليــاhttp://www.oecd.org/development/humanitarian-donors/docs/Crises_in_ .
تطبيــق السياســات
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ middle_Income_Countries_OECD_guideline.pdf
ّ
نتعلــم
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة2018 .ت .االســتجابة ألزمــات الالجئيــن فــي البلــدان الناميــة :مــاذا يمكــن أن
https://www.oecd-ilibrary.org/development/responding-to-refugee-crises-inالتقييمــات؟
مــن
developing-countries_ae4362bd-en;jsessionid=yaFCLiJpOnV50uhSBKLlBXEy.ip-10-240-5-93
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ
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منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة2018 .ث .التمويــل مــن أجــل االســتقرارhttps://www.oecd-ilibrary.org/ .
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  12كانــون األول/ديســمبر .)2018
ّ development/financing-for-stability_5f3c7f33-en

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة2018 .ج .معالجــة النــزوح القســري مــن خــال الخطــط والمســاعدات اإلنمائيــة.
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264285590-en.pdf?expires=1542802334&id=id&ac(تمــت زيــارة الموقــع فــي  12كانــون
ّ cname=guest&checksum=60D147714B3B6DE436702A3953C5505F
األول/ديســمبر .)2018
معهــد التنميــة الخارجيــة 11 .شــباط/فبراير  .2018الميثــاق األردنــي .الــدروس المســتخلصة والتبعــات علــى مواثيــق الالجئيــن
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثانــي/
المقبلــةّ https://data2.unhcr.org/en/documents/details/61932 .
نوفمبــر .)2018
بابادوبولــو ،أ« .2015 .برامــج الحمايــة اإلقليميــة :هــل هــي أداة سياســات فعالــة؟» المجلــس األوروبــي المعنــي بالالجئيــن
والمنفييـننhttps://www.ecre.org/wp-content/uploads/2017/05/DOMAID-Regional-Protection-Pro� .
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ grammes-an-effective-policy-tool.pdf.
بيرشــينيغ ،ب .2016 .مشــاركة الجهــات الفاعلــة وأصحــاب المصلحــة فــي التخفيــف مــن األزمــات .موجــز عــن البحــث .مبــادرة
المهاجريــن فــي بلــدان األزمــات .فيينــا .المركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة.
_https://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/ICMPD-Website_2011/MICIC/BRIEF_Actors
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ and_stakeholders_final.pdf
بيرشــينيغ ،ب .وم .نــواك .2016 .الحــوارات اإلقليميــة حــول الهجــرة والخطــة العالميــة للهجــرة والتنميــة .دراســة حــول حــوارات
دوال فــي أفريقيــا وآســيا وأوروبــا .فيينــا :المركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة.
الهجــرة اإلقليميــة الخمســة تجمــع
ً
https://www.budapestprocess.org/index.php?option=com_attachments&task=download&id=314
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ
ملخــص .فيينــا :المركــز الدولــي لتطوير سياســات
بيرشــينيغ ،ب ،.ل .راشــيه وك .شــاور .2017 .المهاجــرون فــي بلــدان األزمــاتّ .
الهجــرةhttps://www.icmpd.org/fileadmin/user_upload/MICIC_SummaryPaper_EU_Responses.pdf .
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ
(تمــت زيــارة الموقــع فــي 22
قــدرة2018 .أ .األردنhttps://www.qudra-programme.org/en/countries/jordan/ .
ّ
تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
قــدرة2018 .ب .التماســك االجتماعــيhttps://www.qudra-programme.org/en/what-we-do/social-cohesion/ .
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ
(تمــت زيــارة الموقــع فــي 22
قــدرة2018 .ت .تركيــاhttps://www.qudra-programme.org/en/countries/turkey/ .
ّ
تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018

العمــال األردنيــون والعمــال المهاجــرون والالجئــون فــي ســوق العمــل
رزاز ،س .2017 .ســوق العمــل الصعبــة تــزداد صعوبـ ًـة:
ّ
األردنيــة .بيـ�روت :منظمـ�ة العمـ�ل الدوليـ�ةhttps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro- .
beirut/documents/publication/wcms_556931.pdf
ريد ،ج 24 .أيلول/سبتمبر « .2018المجموعات اإلنسانية تراقب تقنية البلوك تشاين» .فاينانشل تايمز.
https://www.ft.com/content/4fca4e76-9c86-11e8-88de-49c908b1f264
(تمــت زيــارة الموقــع
البرنامــج اإلقليمــي للتنميــة والحمايــة .2018 .لمحــة عنــاّ http://rdpp-me.org/RDPP/index.php .
فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
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الجمهوريــة اللبنانيــة ،وزارة الصحــة العامــة2018 .أ .مشــروع إعــادة الرعايــة الصحيــة األساســية فــي حــاالت الطــوارئ نحــو تغطيــة
صحيــة شــاملة بالتنســيق مــع البنــك الدولــي.
https://moph.gov.lb/en/Pages/6/2918/eu-ifs-project#/en/Pages/6/779/universal-health-coverage(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ project-lebanon
الجمهوريــة اللبنانيــة ،وزارة الصحــة العامــة2018 .ب .لوحــة متابعــة مشــروع إعــادة الرعايــة الصحيــة األساســية فــي حــاالت
الطــوارئ .نصــف ســنوي.2018 ،
https://moph.gov.lb/userfiles/files/Programs%26Projects/Emergency%20Primary%20Health%20
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ Care/EPHRP_Dashboard_June2018.pdf
الجمهورية اللبنانية ،وزارة الصحة العامة2018 .ت .مشروع االتحاد األوروبي/صك االستقرار.
(تمت زيارة الموقع في  5كانون األول/ديسمبر .)2018
ّ https://moph.gov.lb/en/Pages/6/2918/eu-ifs-project
رويتــرز2018 .أ 28 ،تموز/يوليــو« .مجموعــات الجئيــن ســوريين تعود مــن لبنان» .رويتــرزhttps://www.reuters.com/article/ .
us-mideast-crisis-syria-lebanon/syrian-refugee-group-returns-from-lebanon-idUSKBN1KI0BG
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ
إن  200ألــف ســوري يعــودون إلى المناطق الخاضعة للســيطرة التركية» .رويترز.
رويتــرز2018 .ب 5 ،حزيران/يونيــو« .إردوغــان يقــول ّ
https://www.reuters.com/article/us-turkey-election-syrians/erdogan-says-200000-syrians-returned(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ to-turkish-controlled-areas-idUSKCN1J125M

روانــدل ،ه .وس .موريســون -ميتــوا .أيلول/ســبتمبر  .2017االســتجابة ألزمــات الالجئيــن فــي البلــدان الناميــة .مــاذا يمكــن أن
نتعلــم مــن التقييمــات؟ فيينـ�ا :منظمـ�ة التعـ�اون االقتصـ�ادي والتنميـ�ةhttps://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ .
ae4362bd-en.pdf?expires=1543315349&id=id&accname=guest&checksum=3B577513E60DF59B(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ 414FF9DD492AE1AC
المقدمــة إلــى الالجئيــن الســوريين» .اســتعراض الهجــرة القســرية
الكلــي للمعونــة
شــيلينغز ،ت« .2018 .آثــار االقتصــاد
ّ
ّ
( .)58أكســفورد :جامعــة أكســفورد ،مركــز الدراســات حــول الالجئيــنhttps://www.fmreview.org/sites/fmr/files/ .
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ FMRdownloads/en/economies.pdf
شاك ،ب .ه« .1997 .تقاسم األعباء المتعلقة بالالجئين :اقتراح بسيط» .صحيفة يال للقانون الدولي ( )22ص.297 -243 .
جمعية التضامن مع ملتمسي اللجوء والمهاجرين .2018 .مراكز التدريب الصحي للمهاجرين.
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ http://en.sgdd.info/?p=1249

 TENTومركــز التنميــة العالميــة2018 .أ .اآلثــار االقتصاديــة والضريبيــة لمنــح الالجئيــن حـ ّـق الوصــول الرســمي إلــى أســواق
العمــلhttps://www.cgdev.org/sites/default/files/economic-and-fiscal-effects-granting-refugees- .
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ formal-labor-market-access-brief.pdf
تحســن شــركات األعمــال العالميــة وصــول الالجئيــن إلــى ســوق العمــل -ولـ َـم
 TENTومركــز التنميــة العالميــة2018 .ب .كيــف
ّ
يجــدر بهــا القيــام بذلــك.
https://www.cgdev.org/sites/default/files/how-global-businesses-can-improve-refugee-labor(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ market-access-and-why-they-should.pdf
الهــال األحمــر التركــي 21 .حزيران/يونيــو  .2018عــرض بعنــوان «آخــر مســتجدات برنامــج التحويــات النقديــة المشــروطة للتعليم
مــن أجــل الالجئيــن» فــي اجتمــاع فرقــة عمــل شــبكة األمــان االجتماعــي لحــاالت الطــوارئ .أنقــرة ،تركيــا.
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هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة 21 .حزيران/يونيــو  .2017الحصــول علــى مســكن ،عــدم إتقــان التركيــة ،والتوظيــف هــي أبــرز
التحديــات بالنســبة إلــى النســاء الســوريات فــي تركيــا ،بحســب تقريــر جديــد.
http://eca.unwomen.org/en/news/stories/2018/06/un-womens-new-report-for-syrian-women-in(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ turkey
مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية .2018 .إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ https://undg.org/document/2017-undaf-guidance/

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي2016 .أ .مذكرة توجيهية --مقاربة إنمائية نحو الهجرة والنزوح.
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/guidance-note--(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ migration-and-displacement.html
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي2016 .أ ،أيار/مايــو .وثيقــة مناقشــة—المقاربات اإلنمائيــة نحــو النــزوح .نيويــورك :برنامــج
األمــم المتحــدة اإلنمائــيhttp://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/ .
Migration%20and%20displacement/Discusion%20Paper_Development_Approaches%20to%20
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ Displacement_final_reduced.pdf

برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي2016 .ت 13 ،أيلول/ســبتمبر .مســح عالمــي لمبــادرات برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي حــول
الهجــرة والنــزوحhttp://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/global- .
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ mapping-migration-displacement-initiatives.html
مفوضيــة شــؤون الالجئيــن .التنســيق بيــن الــوكاالت العاملــة مــع المفوضيــة ،لبنــان .2016 .إيجــاد فــرص عمــل بموجــب خطــة
(تمــت زيــارة الموقــع
لبنــان لالســتجابة لألزمــة ّ https://data2.unhcr.org/en/documents/download/57346 .2016
فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
مفوضية شؤون الالجئين .التنسيق بين الوكاالت العاملة مع المفوضية ،لبنان .2017 .التقرير السنوي.2017 -
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر
ّ https://data2.unhcr.org/en/documents/download/64657
.)2018
مفوضيــة شــؤون الالجئيــن .التنســيق بيــن الــوكاالت العاملــة مــع المفوضيــة ،لبنــان .2018 .خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة
( .)2020-2017تحديــث https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/LCRP2018_EN_ 2018
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ Full_180122.pdf
مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 22 .كانــون األول/ديســمبر  .2003ورقــة عمــل مفوضيــة األمــم المتحــدة العليــا لشــؤون الالجئيــن:
منقــح حــول «البعــد المتعلــق باالتحــاد األوروبــي» https://www.refworld.org/docid/400e85b84.html
اقتــراح
ّ
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ
كتيــب للتخطيــط والتطبيــق .جنيــف :مفوضية شــؤون
مفوضيــة شــؤون الالجئيــن .2005 .برامــج المســاعدة اإلنمائيــة لالجئيــنّ .
(تمــت زيــارة الموقــع في  22تشــرين الثاني/نوفمبر .)2018
الالجئيــنّ https://www.unhcr.org/44c484902.pdf .

مفوضيــة شــؤون الالجئيــن2018 .أ .اإلطــار الشــامل لالســتجابة لالجئيــن .توفيــر المزيــد مــن االســتجابات الشــاملة
والمتوقعــة لالجئيــنhttps://www.unhcr.org/https://www.unhcr.org/comprehensive-refugee-response- .
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ framework-crrf.html
مفوضية شؤون الالجئين2018 .ب .البوابة الرقمية العالمية .اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين.
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ http://www.globalcrrf.org
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مفوضية شؤون الالجئين2018 .ت .البوابة الرقمية العالمية .اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين .أثيوبيا.
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ http://www.globalcrrf.org/crrf_country/eth/

مفوضية شؤون الالجئين2018 .ث .البوابة الرقمية العالمية .اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين .كينيا.
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ http://www.globalcrrf.org/crrf_country/kenya-2/
مفوضية شؤون الالجئين2018 .ج .الممارسات السليمة لإلطار الشامل لالستجابة لالجئين .كينيا.
http://www.globalcrrf.org/crrf_good_practices/?actors=1970&pillar=3&objectives=-&q
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ
مفوضية شؤون الالجئين2018 .ح .االتجاهات العالمية للنزوح القسري في  .2017جنيف :مفوضية شؤون الالجئين.
مفوضية شؤون الالجئين2018 .خ .هيكل التنسيق الدولي (اإلنساني واإلنمائي).
https://emergency.unhcr.org/entry/256830/international-coordination-architecture-humanitarian(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ and-development
مفوضية شؤون الالجئين2018 .د .التحديث العالمي آذار/مارس  2018بشأن اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين.
http://www.globalcrrf.org/wp-content/uploads/2018/04/CRRF-External-Update-March-2018.pdf
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ
مفوضية شؤون الالجئين2018 .ذ .البوابة التشغيلية -أوضاع الالجئين .الخطة اإلقليمية لالجئين سوريا.
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria#_ga=2.255163791.649352983.1542041761(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
1488658155.1538394081
ّ
مفوضية شؤون الالجئين2018 .ر .االتجاهات العالمية للمفوضية -النزوح القسري في .2017
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ https://www.unhcr.org/refugee-response-plans.html
مفوضية شؤون الالجئين2018 .ز .خطط االستجابة لالجئينhttp://www.unhcr.org/5b27be547.pdf .
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ
مفوضية شؤون الالجئين2018 .س .بيانات إعادة التوطينhttp://www.unhcr.org/resettlement-data.html .
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ
مفوضية شؤون الالجئين2018 .ش .حالة طوارئ في سورياhttps://www.unhcr.org/syria-emergency.html .
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ
مفوضيــة شــؤون الالجئيــن2018 .ص .وضــع خطــط الطــوارئ لمواجهــة حــاالت الطوارئ المتّ صلــة بالالجئين (أوضــاع الالجئين).
https://emergency.unhcr.org/entry/252525/ppre-contingency-planning-refugee-situations
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثانــي/
األونــروا .2018 .أيــن نعمــلّ https://www.unrwa.org/where-we-work .
نوفمبــر .)2018

شــركة فولنتــاس االستشــارية .تشــرين الثاني/نوفمبــر  .2016وضــع االســتجابة لألزمــة الســورية :تقييــم للتحديــات اإلنســانية
ً
قدمــاhttp://voluntasadvisory.com/wp-content/uploads/2016/11/161129_ .
المضــي
واإلنمائيــة وطــرق
ّ
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين
ّ Voluntas_Advisory_State_of_the_Syria_Crisis_Response_report.pdf
الثاني/نوفمبــر .)2018
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فاغنــر ،م .وأ .كرايلــر .تشــرين الثاني/نوفمبــر  .2016الحمايــة الدوليــة لالجئيــن واالســتجابات األوروبيــة .ورقــة عمــل المركــز
الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة ( .)12فيينــا :المركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة.
https://www.icmpd.org/fileadmin/user_upload/Wagner_Kraler_VMC_IntProt_WP_12_15112016(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ FINAL.pdf
ّ
منظمة الصحة العالمية .2018 .افتتاح مركز للتدريب على الصحة من أجل الالجئين في تركيا.
http://www.euro.who.int/en/countries/turkey/news/news/2017/05/inauguration-of-refugee-health(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ training-centre-in-turkey

البنك الدولي .2016 .حشد مغتربي الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل التكامل االقتصادي وريادة األعمال.
http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mobilizing-the-middle-east-and-north(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين
ّ africa-diaspora-for-economic-integration-and-entrepreneurship
الثاني/نوفمبــر .)2018
ً
ً
داخليا والجهات المضيفة.
قسرا .نحو مقاربة إنمائية تدعم الالجئين والنازحين
البنك الدولي .2017 .النازحون
https://www.unhcr.org/events/conferences/5975a93e7/forcibly-displaced-toward-development(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ approach-supporting-refugees-internally.html

البنــك الدولــي2018 .أ .برنامــج الفــرص االقتصاديــة فــي أثيوبيــاhttp://projects.worldbank.org/P163829?lang=en .
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ
البنــك الدولــي2018 .ب .المؤسســة اإلنمائيــة الدوليــة .المؤسســة اإلنمائيــة الدوليــة  18تجديــدhttp://ida.worldbank. .
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ org/financing/replenishments/ida18-replenishment

ً
دعمــا
متعــدد المانحيــن
البنــك الدولــي 24 .أيلول/ســبتمبر 2018ت .مجموعــة البنــك الدولــي تُ علــن عــن صنــدوق جديــد
ّ
لتطبيــق أهــداف التنميــة المســتدامة .نشــرة صحفيــةhttps://www.worldbank.org/en/news/press- .
release/2018/10/18/world-bank-group-launches-new-multi-donor-fund-in-support-of-sdg(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ implementation
البنــك الدولــي 24 .أيلول/ســبتمبر 2018ث 20 .شــركة عالميــة تُ علــن عــن التزامــات جديــدة للمســاعدة علــى معالجــة أزمــة
الالجئيــن .نشــرة صحفيــةhttps://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/24/20-global- .
(تمــت زيــارة الموقــع فــي
ّ companies-announce-new-commitments-to-help-address-the-refugee-crisis
 22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
البنــك الدولــي n.d. .وثيقــة معلومــات البرنامــج مــن أجــل تحقيــق النتائــج ،.مرحلــة إعــداد مفهــوم مشــروع اتفــاق فــرص
العمــل .تقريــر رقــمhttp://documents.worldbank.org/curated/en/580241499855149882/ .PIDC0122569 :
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ pdf/PID.pdf
يونغ ،كيم ،ج 24 .أيلول/سبتمبر  .2018أزمة الالجئين :ماذا يمكن للقطاع الخاص أن يفعله.
http://blogs.worldbank.org/voices/refugee-crisis-what-private-sector-can-do
(تمت زيارة الموقع في  22تشرين الثاني/نوفمبر .)2018
ّ
زيتــر ،ر .وآخــرون .2014 .إعــادة تأطيــر أزمــات النــزوح كفــرص إنمائيــة .موجــز عــن السياســات ُأعـ ّـد مــن أجــل المبــادرة العالميــة
للحلــول ،اجتمــاع الطاولــة المســتديرة فــي كوبنهاغــن 3-2 ،نيســان/أبريل https://www.rsc.ox.ac.uk/files/ .2014
(تمــت زيــارة الموقــع فــي  22تشــرين الثاني/نوفمبــر .)2018
ّ files-1/pn-reframing-displacement-crises-2014.pdf

زيتــر ،ر .وآخــرون .2014 .أزمــة النــزوح الســوري وبرنامــج التنميــة والحمايــة اإلقليمــي :المســح والتحليــل التلــوي للدراســات
الحاليــة حــول الكلفــة واألثــر والحمايــة .كوبنهاغــن :وزارة الخارجيــة الدانماركيــة.
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