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المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة 
فيينا، النمسا

ــأّي وســيلة،  ــأّي شــكل مــن األشــكال، أو ب جميــع الحقــوق محفوظــة. ال يجــوز إعــادة إنتــاج أّي جــزء مــن هــذا الكتــاب، أو نســخه، أو نقلــه ب
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 المصــّدرة للنفــط )األوبــك( أو المركــز 
الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة، بــل تقــع مســؤولية كافــة المعلومــات واآلراء الــواردة فــي الدراســة علــى عاتــق المؤّلفــة وحدهــا. 
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عرفان وتقدير

هــذا التقريــر هــو ثمــرة مشــروع »دراســة حــول حمايــة الالجئيــن والتنميــة: تقييــم محــور التنميــة والنــزوح فــي سياســات الحمايــة 
اإلقليميــة« الــذي يمّولــه صنــدوق التنميــة الدوليــة التابــع لمنظمــة الــدول المصــّدرة للنفــط )األوبــك( والمركــز الدولــي لتطويــر 
سياســات الهجــرة. وهنــا، ال بــّد لمؤّلفــة هــذا العمــل والمركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة أن ينّوهــا، بــكّل امتنــان وتقديــر، 

بالدعــم الــذي قّدمــه صنــدوق األوبــك للتنميــة الدوليــة فــي هــذا المجــال. 

ونخــّص بالشــكر مالــن فرانكنهــاوزر، ومارتــن هوفمــان، وألبــرت كرايلــر، ومارتــن فاغنــر علــى ما وّفــروه من إســهامات واقتراحات، 
فضــاًل عــن كريــم البحــري وتيريــزا جيــل ريكــول علــى عملهمــا فــي إطــار التحضيــر لنشــر هــذا التقريــر. كمــا تــوّد المؤّلفــة أن تشــكر 
جميــع المشــاركين فــي »اجتمــاع الطاولــة المســتديرة حــول خيــارات السياســات المنــدرج ضمــن إطــار محــور التنميــة والنــزوح« 
الــذي انعقــد فــي 18 تشــرين األول/أكتوبــر 2018، منّوهــًة بالمالحظــات التــي أدلــوا بهــا علــى هــذا التقريــر ومســاهمتهم فــي 
تنقيحــه وتحســينه. فضــاًل عــن ذلــك، ال تنســى المؤّلفــة أن تتقــّدم بالشــكر مــن لمى قبانجــي، وجاد قبانجي، وفوليا ميميشــولو 

علــى وجــه التحديــد، لخبراتهــم التــي أغدقــوا بهــا خــالل فتــرة البحــث، فضــاًل عــن مســاهماتهم الملموســة فــي هــذا التقريــر.

أخيــرًا، ال بــّد مــن التوّجــه بالشــكر مــن كّل الذيــن أجريــت معهــم المقابــالت فــي لبنــان وتركيــا ضمــن إطــار هــذا التقريــر، شــاكرين 
لهــم تخصيصهــم الوقــت الــالزم إلطالعنــا علــى تجاربهــم وخبراتهــم. مــا كان هــذا التقريــر ليبصــر النــور لــو لــم يكــن مــن 

ــاءة.  ــة والبن مشــاركتكم الفاعل
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مقّدمة1

ُتعتبــر العــودة وإعــادة التوطيــن والدمــج المحلــي الحلــول األساســية الدائمــة الثالثــة بالنســبة إلــى الالجئيــن، وهــي تمّثــل 
اإلطــار الجامــع الســتجابة المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن عنــد التعامــل مــع الالجئيــن، ال ســّيما أولئــك 
الذيــن يعانــون مــن أوضــاع اللجــوء الممتــّد. فوفقــًا للمفوضيــة، كان ثلثــا الالجئيــن جميعهــم، أي 13.4 مليــون الجــئ، يعانــون 
مــن أوضــاع لجــوء ممتــّد بــدءًا مــن نهايــة 2017 )مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 2018ح: 22(1. ُيعتبــر وضــع اللجــوء الممتــّد، وفقــًا 
لتعريــف مفوضيــة شــؤون الالجئيــن، الوضــع “الــذي يعيــش فيــه 25 ألــف الجــئ أو أكثــر مــن الجنســية نفســها فــي المنفــى 
ــن” )مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 2018ح: 22(. فــي هــذا اإلطــار، بالرغــم  ــد لجــوء معّي ــر فــي بل ــة أو أكث لخمــس ســنوات متتالي
مــن المســؤولية العالميــة التــي تحّتــم تلبيــة الحاجــة إلــى الحمايــة الدوليــة، يبــدو مــن الواضــح أّن هنــاك اختــالاًل فــي التــوازن 
عنــد دراســة بيانــات النــزوح الممتــّد. فبشــكٍل عــام، تتحّمــل البلــدان المجــاورة، فــي منطقــٍة تشــهد نزاعــًا، قســطًا مفرطــًا مــن 

مســؤولية اســتضافة الالجئيــن المتواجديــن فــي أوضــاع اللجــوء الممتــّد. 

ــل  ــات فــي ســوريا قب ــدالع االضطراب ــذ ان ــن. فمن ــزوٍح لالجئي ــاله مــن ن ــا ت ــزاع الســوري وم ــك هــو الن ــال عــن ذل ــرز مث ــّل أب لع
ســبع ســنوات، نــزح حوالــى اثنــا عشــر مليــون ســورّي، ســواء أداخــل ســوريا أم نحــو البلــدان األخــرى فــي المنطقــة )مفوضيــة 
شــؤون الالجئيــن 2018ذ، مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 2018ش(. بــدءًا مــن 1 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018، اســتضافت المنطقــة 
المجــاورة 5.6 مليــون الجــئ ســوري، منهــم 3.6 مليــون تقريبــًا مســجلون2 فــي تركيــا، و950 ألــف فــي لبنــان، و670 ألــف فــي 
األردن )مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 2018ذ(. فــي المقابــل، بيــن 2014 و2018، وصــل عــدد الالجئيــن الســوريين الذيــن ُأعيــد 
توطينهــم علــى الصعيــد العالمــّي إلــى 116308 الجئــًا )مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 2018س(. بيــن 2014 و2017، ُأعيــد توطيــن 
ــا  ــي والعشــرين كله ــي الثمان ــاد األوروب ــر دول االتح ــك عب ــة، وذل ــة بشــأن 765460 حال ــراراٌت إيجابي 37075 ســوريًا، وصــدرت ق
)المكتــب اإلحصائــي للجماعــات األوروبيــة 2018(. بالنســبة إلــى القســم األخيــر مــن العــام 2018، ســّلطت تقاريــر وســائل اإلعــالم 
الضــوء علــى عــودة اآلالف مــن الســوريين مــن لبنــان )وهــي عــودة منّظمــة ذاتيــًا بشــكٍل أساســي( )رويتــرز 0182أ؛ جانســن 2018(، 
وعــودة مئــات اآلالف مــن تركيــا )بيلغيهــان 2018؛ رويتــرز 2018ب(. وال ريــب فــي أّن هــذه األرقــام تشــّكل تناقضــًا صارخــًا بيــن 
ــدان المنطقــة بشــكٍل أساســي. لكــّن هــذا  ــي تتقاســمها بل ــاء الت ــدع مجــااًل للشــك عمــق األعب ــدان، ممــا يثبــت بمــا ال ي البل
التوّجــه ليــس فريــدًا مــن نوعــه: بالفعــل، كانــت ســوريا نفســها، قبــل النــزاع الســوري، وجهــًة أساســية بالنســبة إلــى الالجئيــن 
العراقييــن، حيــث اســتضافت حوالــي مليــون عراقــي مــا بيــن منتصــف العقــد األول مــن األلفيــة الجديــدة وأواخــره )هنــدو 2010(. 

مــن هــذا المنطلــق، تّمــت صياغــة تقريــر السياســات هــذا علــى ضوء مفهوم تقاســم المســؤوليات، مــع التركيز علــى المقاربات 
التــي تتنــاول محــور التنميــة والنــزوح فــي أبــرز البلــدان المســتضيفة لالجئيــن. ومــع أّن محــور تركيــز هــذا التقريــر يرتبــط بشــكٍل 
ــل  واضــح بالمســار الثالــث المتعلــق بالدمــج المحلــي بصفتــه حــاًل دائمــًا، إال أننــا نقــّر بــأّن هــذه المقاربــات ال يمكــن أن تتكّل
بالنجــاح إال عندمــا ُتطّبــق ضمــن إطــار شــمولّي، أي كجــزٍء مــن اســتجابة عالميــة أوســع تراعــي الحّليــن الدائميــن اآلخريــن، وهمــا 
العــودة وإعــادة التوطيــن. فضــاًل عــن ذلــك، تجــدر اإلشــارة إلــى أّن خيــارات السياســات المبّينــة هــا هنــا تســّلط الضــوء علــى 
التوصيــات واالحتياجــات والــدروس المســتخلصة التــي ذكرهــا صّنــاع السياســات فــي أبــرز الــدول المســتضيفة لالجئيــن، بنــاًء 
علــى تجاربهــم الخاصــة. مــن هنــا، مــن خــالل اعتمــاد هــذه المقاربــة، يعتــرف هــذا التقريــر بالــدور الملحــوظ الــذي تؤديــه بلــدان 

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

اســتنادًا إلى ذلك، يهدف هذا التقرير إلى توفير مؤّشــرات وتوصيات، بناًء على الممارســات الســليمة والدروس المســتخلصة 
المحــّددة، لصّنــاع السياســات وبقيــة أصحــاب المصلحــة األساســيين، مثــل المانحيــن أو الجهــات القائمــة باإلنفــاذ )أمنّظمــات 

1 تســتثني هــذه البيانــات الالجئيــن الفلســطينيين البالــغ عددهــم 5.2 مليــون نســمة الذيــن يندرجــون ضمــن واليــة وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل 
الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى )األونــروا( ال مفوضيــة شــؤون الالجئيــن، والذيــن باتــوا مشــّردين منــذ العــام 1948 أو 1967. راجــع: األونــروا 2018. 
2 تمّثــل هــذه األرقــام عــدد الالجئيــن الســوريين المســّجلين لــدى مفوضيــة شــؤون الالجئيــن. ومــن األرجــح أن يكــون العــدد الفعلــي أكبــر بكثيــر عنــد مراعــاة 

الالجئيــن الســوريين غيــر المســّجلين فــي البلــدان المذكــورة. 



٨       \    الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

ــة فــي خطــط االســتجابات اإلنســانية  ــه نحــو التنمي ــر الموّج ــة(، مــن أجــل دمــج التفكي ــر حكومي ــة كانــت أم منّظمــات غي دولي
الخاصــة بالالجئيــن. فــال يخفــى علــى أحــد أّن صّنــاع القــرار يفتقــرون إلــى خيــارات سياســات واعــدة فــي مــا يتعلــق بســياق الهجــرة 
ــن،  ــات الخاصــة بكافــة أصحــاب المصلحــة المعنيي ــات والتحدي ــى األولوي ــز عل ــارات ترتك ــة: أي خي ــة والتنمي القســرية والحماي
ــة بالسياســات. اســتجابًة لهــذه الحاجــة، أطلــق المركــز  ــًا، ومرّتبــة بطريقــة منهجيــة وتحليليــة وذات صل ــرة عملي وتكــون مختب
الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة، بدعــٍم مــن صنــدوق التنميــة الدوليــة التابــع لمنظمــة الــدول المصــّدرة للنفــط )األوبــك(، 
ــز قــدرة  ــزوح القســري، وتعزي ــة بالن ــار الســلبية المقترن ــارات السياســات بهــدف: التخفيــف مــن اآلث مشــروع بحــث لتقييــم خي
الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة علــى مواجهــة األزمــة، وتحفيــز جوانــب مختلفــة مــن التنميــة. فــي هــذا اإلطــار، أجريــت بحــوٌث 
مكتبيــة وأخــرى قائمــة علــى التجربــة- شــملت ٤٥ مقابلــة واستشــارات مــع أصحــاب المصلحــة، ومنهــم مؤسســات حكوميــة، 
ــي/ ــن آذار/مــارس وتشــرين الثان ــن- بي ــة، وغــرف تجــارة، ووكاالت األمــم المتحــدة، ومجتمــع المانحي ــر حكومي ومنظمــات غي
نوفمبــر 3.2018 وقــد رّكــز البحــث بشــكٍل خــاص علــى األردن ولبنــان وتركيــا، مــع تغطيتــه أيضــًا مقاربــات عمليــة ونظريــة نحــو 
التنميــة والنــزوح. بنــاًء علــى ذلــك، ُأعــّد تقريــر السياســات هــذا لعــرض أبــرز المجــاالت والخطــوات ذات الصلــة بالسياســات التــي 
تــّم اعُتبــرت أساســيًة مــن أجــل تحقيــق هــذه األهــداف، مــن خــالل البحــث المكتبــي، وصّنــاع السياســات، وأصحــاب المصلحــة 

اآلخريــن، مــع إدراجــه أمثلــًة لتوضيــح تلــك المقاربــات. 

ــة  ــه البحــث، بمــا فــي ذلــك محــور التنمي ــة عــن األســاس المفاهيمــي الــذي يرتكــز علي ــر أواًل بمعلومــات خلفي ينطلــق التقري
والنــزوح، فضــاًل عــن أمثلــة عــن البرامــج اإلقليميــة والوطنيــة التــي تــّم تطويرهــا اســتنادًا إلــى هــذه المقاربــة. بعــد ذلــك، يوجــز 
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 
ذلــك، ُتســتكمل خيــارات السياســات هــذه بأمثلــة عــن ممارســات ســليمة كشــفت عنهــا عمليــة البحــث، فضــاًل عــن توجيهــات 
عمليــة للتنفيــذ. أمــا الفصــل األخيــر، فيختتــم التقريــر بخالصــة عــن الــدروس األساســية، مــع فتــح المجــال أمــام اآلفــاق التــي 

يمكــن الوصــول إليهــا بفضــل السياســات واألبحــاث. 

3 للمزيد من المعلومات حول المقاربة المنهجية، راجع الملحق المنهجي.



2 معلومات أساسية       \    ٩

معلومات أساسية 

ال يخفــى علــى أحــد أّن مفهــوم دمــج المقاربــة اإلنمائيــة ضمــن االســتجابات اإلنســانية )الرابــط بيــن الجانــب اإلنســاني 
واإلنمائــي(، بصفتــه أحــد مفاهيــم السياســات العامــة، ليــس بجديــد4، رغــم أنــه خضــع للتجديــد فــي اآلونــة األخيــرة، خاّصــًة 
ــى جانــب  ــن، وتطــّورات السياســات التــي جــرت اســتجابًة لهــذه التحــّركات. إل علــى ضــوء التحــّركات الواســعة النطــاق لالجئي
ذلــك، ارتبطــت الهجــرة القســرية بالنتائــج الســلبية فــي مجــال التنميــة، كمــا وّثقــت الدراســات أثــر عمليــات الوصــول الواســعة 
لالجئيــن علــى البنيــة التحتيــة والقطاعــات المعنيــة األخــرى فــي اقتصــاد البلــد المضيــف )زيتــر وآخــرون، 201٤(. مــن هــذا 
المنطلــق، ترتكــز مقاربــة التنميــة- النــزوح علــى المفهــوم اإلنســاني- اإلنمائــي، أي مــع مراعــاة جوانــب النــزوح ذات الصلــة 
بالتنميــة، خاصــًة وأّن المقاربــات التــي لطالمــا ُطّبقــت فــي هــذا المجــال تقــوم علــى توفيــر المســاعدات اإلنســانية القصيــرة 

المــدى و/أو إنشــاء المخّيمــات٥.

باإلضافــة إلــى ذلــك، يســتخدم التقريــر مفهــوم »القــدرة علــى مواجهــة األزمــات«٦ ضمــن إطــار مقاربــة التنميــة- النــزوح 
لتســليط الضــوء علــى ضــرورة تمكيــن الالجئيــن مــن االعتمــاد علــى أنفســهم، مــع التأّكــد، فــي الوقــت عينــه، أّن المجتمعــات 
المضيفــة قــادرة، ال علــى التأقلــم مــع األزمــة والتعافــي منهــا فحســب، بــل علــى تحســين آفــاق التنميــة المتاحــة لهــا علــى 
ــي  ــة المطــاف )برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائ ــم واالزدهــار فــي نهاي ــق الســالم الدائ ــل أيضــًا، مــن أجــل تحقي المــدى الطوي
201٦ب، 201٦ج؛ المفوضيــة األوروبيــة 201٦ب، 2017ث(. مــن هنــا، علــى ضــوء أوضــاع اللجــوء الممتــّد واآلثــار الطويلــة المــدى 
التــي تخّلفهــا هــذه األوضــاع، ســتدعو الحاجــة إلــى اعتمــاد سياســات طويلــة المــدى لالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة. وســترّكز 
هــذه السياســات ال علــى التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية فحســب، بــل علــى تحقيــق أكبــر قــدٍر ممكــن مــن الفــرص التــي يمكــن أن 
يقّدمهــا الالجئــون إلــى اقتصــاد البلــد المضيــف، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل الدمــج المحلــي )بيتــس 2009، 2010؛ فيلدمــان 2007؛ 
زيتــر 201٤(، للتأكيــد أّن »وجــود الالجئيــن يمكــن أن يتحــّول مــن عــبء إلــى حافــز مــن أجــل تحقيــق النمــو االقتصــادي والتنميــة.« 

)كيبريــاب 198٥، كمــا ورد فــي دنبــار وميلنــر 201٦: 119(. 

ــال  ــة فــي المج ــات الفاعل ــن الجه ــز بي ــي بضــرورة كســر الحواج ــّر المجتمــع الدول ــزوح، أق ــة- الن ــة التنمي ــق مقارب بهــدف تطبي
اإلنســاني التــي تســتجيب ألزمــات الالجئيــن، وتلــك العاملــة فــي مجــال التنميــة ضمــن المجتمعــات المضيفــة وغيرهــا. فــي 
هــذا اإلطــار، يشــّدد المبــدأ التوجيهــي للترابــط بيــن الجانبيــن اإلنمائــي واإلنســاني الصــادر عــن  منظمــة التعــاون االقتصــادي 
ــة فــي المجــال اإلنســاني  ــة العامل ــن الجهــات الفاعل ــد مضافــرة الجهــود بي ــي تنجــم عن ــة الت ــى القيمــة اإلضافي ــة عل والتنمي
واإلنمائــي: فمــن شــأن هــذا األمــر أن يضاعــف عامــل الكفــاءة والفعاليــة، ويخّفــف مــن التكاليــف، ويزيــد المشــاركة الحكوميــة 
ــة 2017ب(. لهــذه األســباب، شــهدت  ــّزز مــن اســتدامة العمــل. ) منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمي والشــراكات، كمــا يع
الســنوات األخيــرة صياغــة أطــر دوليــة عامــة، أو إعــادة قولبتهــا لتحســين مــدى دمــج المنظــور التنمــوي فــي االســتجابات 

ــّد.  اإلنســانية، وبالتالــي تلبيــة هــذه االحتياجــات فــي ســياق النــزوح الممت

تقــّدم خطــة 20٣0 وأهــداف التنميــة المســتدامة مرجعــًا واضحــًا للجهــات الفاعلــة العاملــة فــي كلٍّ مــن المجــال اإلنســاني 
واإلنمائــي، كمــا تطــرح مقاربــًة مرتكــزًة ال علــى االحتياجــات الفوريــة فحســب، بــل علــى تخفيــف المخاطــر علــى المــدى الطويــل 
أيضــًا. فضــاًل عــن ذلــك، تضّمــن مؤتمــر القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاني لعــام 201٦ دعــوًة واضحــًة إلــى تجــاوز االنقســامات 
بيــن الجهــات الفاعلــة فــي المجاليــن اإلنســاني واإلنمائــي، والتمويــل، مــن خــالل التركيــز أكثــر علــى النتائــج الجماعيــة المتأتيــة 

4 أبصــر هــذا المفهــوم النــور، علــى وجــه التحديــد، ضمــن إطــار نــزوح الالجئيــن فــي الــدول األفريقيــة فــي الســتينيات والثمانينيــات. راجــع: هولبــورن 197٥؛ 
بروكــس والعيوطــي 1970؛ بيتــس 2009.  

٥ صحيــٌح أّن إنشــاء مخّيمــات إليــواء التدفقــات الكبيــرة مــن الالجئيــن ليــس معمــواًل بــه فــي الحــاالت كافــة، غيــر أّن هــذه المقاربــة تبقــى شــائعة، وهــي تنطــوي 
علــى افتــراض بــأّن النــزوح لــن يطــول كثيــرًا. 

٦ لمتابعــة نقــاش أوســع حــول مفهــوم القــدرة علــى مواجهــة األزمــات، فضــاًل عــن مفهــوم القــدرة علــى مواجهــة األزمــات كمــا هــو مرتبــط بالمســاعدات 
ــة، راجــع: بيرشــينيغ 201٦؛ بيرشــينيغ، راشــي وشــاور 2017.    ــة المدني ــي وسياســات الحماي اإلنســانية الخاصــة باالتحــاد األوروب
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عــن العمليــات المختلفــة )لكــن المنّســقة(.٧ وقــد انعكســت هــذه الدعــوة فــي طريقــة العمــل الجديــدة وااللتــزام بالعمــل الــذي 
وّقــع 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، 
ــن  ــة الدائمــة المشــتركة بي ــي، والقطــاع الخــاص والحكومــات. بالفعــل، لقــد أنشــأت اللجن ــة منظمــات المجتمــع المدن وبقي
ــز الرابــط اإلنســاني/اإلنمائي،  ــرة الممهــدة للقمــة العالميــة للعمــل اإلنســاني، فريــق عمــل خــاص بتعزي الــوكاالت، فــي الفت
يرّكــز علــى الســياقات الممتــّدة بشــكٍل خــاص، وهــو يتضّمــن اليــوم ممّثليــن عــن وكاالت األمــم المتحــدة االثنتيــن والثالثيــن، 
والمانحيــن، والمنظمــات الدوليــة وغيــر الحكوميــة )اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت 2018(. نتيجــًة لذلــك، تحّولــت هــذه 
األطــر العامــة إلــى عــدٍد مــن المقاربــات التعاونيــة العالميــة واإلقليميــة- مثــاًل بيــن مفوضيــة األمــم المتحــدة العليــا لشــؤون 

الالجئيــن والبنــك العالمــي٨- وســتتّم مناقشــتها بشــكٍل موّســع الحقــًا فــي هــذا الفصــل. 

أبصــرت أطــٌر مشــابهٌة النــور علــى المســتوى األوروبــي. فقــد شــّدد بيــان المفوضيــة األوروبيــة لعــام 2012 المتعلــق بالمقاربــة 
المعتمــدة فــي مجــال تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات )المفوضيــة األوروبيــة 2012( علــى ضــرورة معالجــة أوجــه الضعــف 
المزمــن، مــن خــالل دمــج االســتجابات اإلنســانية ضمــن أطــر ومقاربــات تنمويــة أوســع. عــام 201٦، أطلــق االتحــاد األوروبــي 
اســتراتيجيته العالميــة الجديــدة، وقــد تضّمنــت ركنيــن متعلقيــن بتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات لدى الــدول والمجتمعات 
المتضــّررة جــّراء األزمــات، وتطبيــق مقاربــة أكثــر تكامــاًل للتعامــل مــع النزاعــات واألزمــات، وإعــادة اإلعمــار مــا بعــد األزمــات 
)المفوضيــة األوروبيــة 2018ث(. فــي العــام نفســه، صــدر توافــُق اآلراء األوروبــي بشــأن التنميــة لتعزيز المواءمة بين السياســات 
التنمويــة الخاصــة باالتحــاد األوروبــي مــن جهــة وخطــة 20٣0 وأهــداف التنميــة المســتدامة مــن جهــة أخــرى، مشــيرًا إلــى أهميــة 
تحســين القــدرة علــى مواجهــة األزمــات لــدى النازحيــن فــي أوضــاع النــزوح الممتــّد والمجتمعــات المضيفــة. فتــّم 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. لعــّل أبــرز مثــال علــى ذلــك هــو النهــج الــذي يعتمــده االتحــاد األوروبــي للتعامــل مــع النــزوح 
ــّم  ــث يت ــي، حي ــة لالتحــاد األوروب ــى مواجهــة األزمــات فــي األنشــطة الخارجي ــز القــدرة عل ــه لتعزي ــة، ومقاربت القســري والتنمي
التشــديد علــى ضــرورة تجانــس السياســات للتعامــل مــع حــاالت اللجــوء الممتــّد، واالبتعــاد عــن التقســيم الطولــي التقليــدي 
بيــن المســاعدات اإلنســانية والتعــاون اإلنمائــي )المفوضيــة األوروبيــة 201٦أ، 2017ب(. باإلضافــة إلــى ذلــك، ينعكــس تطويــر 
سياســات االتحــاد األوروبــي علــى تطويــر برامــج الحمايــة اإلقليميــة التــي ســيتناولها القســم التالــي، فضــاًل عــن تطويــر األطــر 
ــٌر بالذكــر أّن هــذه األطــر تشــّكل أساســًا لوضــع الخطــط  ــي. جدي ــن الجانــب اإلنســاني والجانــب اإلنمائ ــة المشــتركة بي الوطني
والبرامــج اإلنســانية واإلنمائيــة الخاصــة باالتحــاد األوروبــي علــى المســتوى الوطنــي، وقــد تــّم تطويرهــا فــي عــدٍد مــن البلــدان 

المتأّثــرة باألزمــات والنزاعــات )المفوضيــة األوروبيــة، المديريــة العامــة للتعــاون الدولــي والتنميــة 2018(.

ــدان والمناطــق  ــرز البل ــى أب ــة بشــكٍل أفضــل، ال ســّيما بالنســبة إل ــات والفــرص المرتبطــة بالتنمي ــرًا، بهــدف فهــم التحدي أخي
المســتضيفة لالجئيــن، ال بــّد مــن التشــديد علــى التــوّزع المتفــاوت لهــذه القضيــة علــى المســتوى العالمــي. فتتحّمــل البلــدان 
الناميــة القســم األكبــر مــن مســؤولية االســتجابة لالجئيــن: بالفعــل، بــدءًا مــن 2017، كانــت المناطــق الناميــة تســتضيف %8٥ 
مــن الجئــي العالــم، فــي حيــن أّن البلــدان األقــل نمــّوًا تســتضيف ثلــث العــدد اإلجمالــي مــن الالجئيــن عبــر العالــم )مفوضيــة 
شــؤون الالجئيــن 2018ز(. وال ريــب فــي أّن تلــك البلــدان والمناطــق كانــت، منــذ البدايــة، تواجــه أقســى التحّديــات فــي مجــال 
التنميــة، وقــد تضاعفــت هــذه التحديــات مــع وصــول تدفقــات الالجئيــن الواســعة النطــاق وظاهــرة النــزوح الممتــّد. فــي هــذا 
اإلطــار، غالبــًا مــا يكــون التضامــن وتقاســم المســؤوليات )أكان ذلــك مــن خــالل الدعــم المالــي أم إعــادة التوطيــن( محــّط نقــاٍش، 
ضمــن إطــار تحــّركات الالجئيــن الواســعة النطــاق، بيــن الجهــات الفاعلــة العاملــة فــي المجــال اإلنســاني والتنمــوي، وضمــن 

٧ راجــع بشــكٍل خــاص خطــة العمــل مــن أجــل اإلنســانية 2018أ التــي تتضّمــن، مــن جملــة التغييــرات التــي تطمــح إليهــا، »تجــاوز االنقســامات بيــن القطــاع 
ــي«.  اإلنســاني واإلنمائ

٨ راجع مثاًل كتابهما المشترك: البنك الدولي 2017. 
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األوســاط األكاديميــة بحكــم التجربــة التاريخيــة )فاغنــر وكرايلــر 201٦(. وقــد صيغــت عــدة اقتراحــات علــى مــّر الســنوات لتحســين 
نظــام الحمايــة، منهــا مــا يتعلــق بتوزيــع حصــص إعــادة التوطيــن، ومعالجــة طلبــات اللجــوء، والمقاربــة الجغرافيــة. فــي منتصــف 
التســعينيات، اقتــرح هاثــاواي ونيــف )1997( وتشــاك )1997( نظــام 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، مقترحــًا فصــل الدولــة التــي 
يصــل إليهــا الالجــئ عــن قــرار اعتبارهــا دولــة اللجــوء )هاثــاواي 201٦(. ويجــادل فينــش، ارتــكازًا علــى بعــض حجــج هاثــاواي، مــن 
أجــل »حمايــة منّظمــة« ُتطّبــق بطريقــة تدريجيــة، تبــدأ بمناطــق المنشــأ أو العبــور، قبــل تنفيــذ إعــادة التوطيــن )فينــش 201٦(.  

تشــّدد هــذه االقتراحــات علــى ضــرورة تقاســم المســؤوليات مــن أجــل ضمــان نجــاح النظــام العالمــي لالجئيــن، ومعــه نجــاح 
ــة األمــم المتحــدة لعــام 19٥1  ــه فــي اتفاقي ــم كمــا هــو منصــوص علي ــر العال ــن عب ــة الالجئي ــق بضمــان حماي الهــدف المتعل
المتعلقــة بوضــع الالجئيــن. بالفعــل، يهــدف االتفــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن لعــام 2018٩ إلــى وضــع إجــراءات ملموســة مــن 
ــدول المضيفــة تحــت  ــرز ال ــوء أب ــي تن ــن، وتســهيل الضغوطــات الت أجــل تحســين طريقــة تقاســم المســؤوليات حــول الالجئي
ثقلهــا. فكمــا يجــادل بيتــس، »فــي حيــن اضطــرت البلــدان الجنوبيــة إلــى فتــح حدودهــا أمــام الالجئيــن الهاربيــن مــن النزاعــات أو 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي الــدول المجــاورة، فــإّن الــدول الشــمالية لــم تتحّمــل واجبــات كثيــرة وال قّدمــت حوافــز ملحوظــة 
للمســاهمة فــي حمايــة الالجئيــن فــي الجنــوب« )بيتــس 2009(. مــن هــذا المنطلــق، ُتعتبــر تدابيــر تقاســم المســؤوليات، 
ــرة لالجئيــن التــي تّمــت مناقشــتها فــي المقّدمــة، عناصــر أساســية لنظــام  المســتندة بدورهــا علــى الحلــول الدائمــة المتوّف
ــة  ــى المســتويات اإلقليمي ــّم اختبارهــا عل ــي ت ــة الت ــن. فضــاًل عــن ذلــك، تســاهم بعــض النمــاذج الحديث عالمــي ناجــح لالجئي
والوطنيــة، بدورهــا، فــي تأطيــر المســاعدات اإلنمائيــة المرســلة إلــى البلــدان والمناطــق المســتضيفة لالجئيــن كأحــد أشــكال 

تقاســم المســؤوليات )الماليــة(. 

النماذج اإلقليمية

فــي اآلونــة األخيــرة، تــّم تطويــر عــدٍد مــن النمــاذج اإلقليميــة الهادفــة إلــى تطبيــق مقاربــة التنميــة- النــزوح، وتقديــم الــدروس 
حــول الفــرص والتحديــات المرتبطــة بتطبيــق مثــل هــذه المقاربــة علــى المســتوى اإلقليمــي. جديــٌر بالذكــر أّن مفهــوم برامــج 
الحمايــة اإلقليميــة كان قــد أبصــر النــور فــي بدايــة األلفيــة الجديــدة، ال ســّيما فــي الســياق األوروبــي )بيتــس 200٤؛ حــداد 2008؛ 
بابادوبولــو 201٥(. تهــدف برامــج الحمايــة اإلقليميــة هــذه، بشــكٍل أساســي، إلــى تحســين قــدرات الــدول فــي مناطــق المنشــأ 
أو العبــور الخاصــة بالالجئيــن، ال ســّيما فــي مجــال نظاَمــي الحمايــة واللجــوء. ومــع أّن هــذه البرامــج ارتبطــت باقتراحــات تشــّجع 
علــى معالجــة الطلبــات خــارج األقاليــم المعنيــة، إال أّن تعزيــز الوصــول إلــى الحمايــة ومســتويات الحمايــة فــي بلــدان اللجــوء 
األول شــّكل أحــد األهــداف األساســية للمفهــوم؛ كمــا يمكــن فهمهــا كطريقــة لتقاســم المســؤوليات الماليــة مــن خــالل دعــم 

أبــرز البلــدان المســتضيفة لالجئيــن. 

اقترحــت مفوضيــة شــؤون الالجئيــن مقاربــًة مماثلــًة فــي »اقتراحهــا الثالثــي األبعــاد« الصــادر عــام 200٣ الــذي صيــغ ضمــن إطار 
الحــوار األوســع بيــن مفوضيــة شــؤون الالجئيــن واالتحــاد األوروبــي10، فأوجــزت مقاربــات خاصــة بمناطــق المنشــأ، والحكومــات 
الوطنيــة، واالتحــاد األوروبــي. بالنســبة إلــى مناطــق المنشــأ، شــّدد 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 دعمــًا للبلــدان المضيفــة. 

٩ فــي 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.  
10 انــدرج هــذا الحــوار ضمــن االقتــراح الثالثــي األبعــاد، ال ســيما مــن خــالل 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 2 الجديــد، 
ونظــام يــوروداك.  وقــد تّمــت إعــادة النظــر فــي اقتــراح المفوضيــة الثالثــي األبعــاد فــي وقــٍت الحــق، مــع مراجعــة البعــد المتعلــق باالتحــاد األوروبــي. راجــع: 

مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 200٣. 
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أمــا بالنســبة إلــى االتحــاد األوروبــي، فقــد شــهدت الفتــرة نفســها مناقشــًة حــول برامــج الحمايــة اإلقليميــة )المفوضيــة 
األوروبيــة 2002، 200٣أ، 200٤(، فــي ظــّل اعتــراٍف 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 200٤ )المفوضيــة 
األوروبيــة 200٤( اقترحــت فيــه إنشــاء برامــج الحمايــة اإلقليميــة، كمــا كان المجلــس األوروبــي قــد طلــب االطــالع علــى خطــة 
عمــل لتطبيــق البرامــج بشــكل تجريبــي، فــي اســتنتاجاته الصــادرة فــي 2-٣ تشــرين الثاني/نوفمبــر 200٤. فضــاًل عــن ذلــك، رّكــز 

برنامــج الهــاي لفتــرة 200٥- 2010 علــى الحمايــة فــي مناطــق المنشــأ، بحيــث تكــون مقاربــة تكميليــة للجــوء ضمــن أوروبــا.

بنــاًء علــى هــذه الخلفيــة، اقترحــت المفوضيــة فــي بيانهــا الصــادر عــام 200٥ )المفوضيــة األوروبيــة 200٥( إعــداد برامــج الحمايــة 
اإلقليميــة بهــدف »تحســين قــدرة الحمايــة فــي المناطــق المعنيــة وتوفيــر حمايــة أفضــل للســّكان المهاجريــن فيهــا، مــن خــالل 
تأميــن حلــول دائمــة )مــع اإلشــارة إلــى أّن الحلــول الدائمــة الثالثــة هــي العــودة إلــى الوطــن، والدمــج المحلــي أو إعــادة التوطيــن 
ــدَرج هــذه  ــة 200٥(. فــي هــذا اإلطــار، ُت ــة األوروبي ــن« )المفوضي ــر ممكني ــث إذا كان الحــاّلن الدائمــان األوالن غي ــد ثال فــي بل
الجهــود ضمــن إطــار »مجموعــة مــن األدوات السياســاتية« المرنــة والخاصــة بــكّل حالــة علــى حــدة، يتــّم تطويرهــا بالتنســيق 
مــع مفوضيــة شــؤون الالجئيــن، وترّكــز بشــكٍل خــاص علــى بنــاء القــدرات والمســاعدات التقنيــة فــي مجــال الحمايــة، كإجــراءات 
ــر الدعــم اإلنســاني لالجئيــن فــي مجــال تحســين ظــروف االســتقبال، وبرامــج التدريــب  وأنظمــة تحديــد مركــز الالجــئ، وتوفي
الموّجهــة نحــو الحمايــة، وتســجيل الالجئيــن إلــخ. بــدأ تطبيــق برامــج الحمايــة اإلقليميــة فــي منطقتيــن، قبــل التوّســع لتشــمل 
ــة )ال  ــرى األفريقي ــرات الكب ــة البحي ــا(، ومنطق ــا، أوكراني ــة مولدوف ــا الشــرقية )بيالروســيا، جمهوري ــن: أوروب ــن جديدتي منطقتي
ســّيما تنزانيــا(، ثــم القــرن األفريقــي )كينيــا، اليمــن، جيبوتــي( وشــرق شــمال أفريقيــا )مصــر، ليبيــا، تونــس(. بــدءًا مــن نهايــة 
العــام 2017، كانــت 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 إطــالق هــذا المفهــوم عــام 2012 ليصبــح »برامج التنميــة والحمايــة اإلقليمية« 
مــن أجــل العــراق واألردن ولبنــان11 )بــدأ التطبيــق فــي 201٤(، مــع تســليط الضــوء علــى اإلمكانيــات التــي يمكــن أن تتأّتــى عــن 
اســتخدام هــذه المقاربــات – وتمويــل العمــل اإلنســاني والتنمــوي مجتمَعيــن- مــن أجــل تعزيــز األهــداف اإلنمائيــة فــي ســياق 
النــزوح الســوري الطويــل المــدى )زيتــر وآخــرون 201٤؛ بابادوبولــو 201٥(. ترتكــز 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 201٥ 
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 تماشــيًا مــع التحــّول األوســع الــذي طــرأ علــى مقاربــة االتحــاد األوروبــي عــام 2012 و201٣ )بابادوبولــو 201٥(. 
ــة )مــع أّن  ــى الهجــرة عوضــًا عــن الحماي ــرة 200٥- 2011 عل ــز النهــج العالمــي بشــأن الهجــرة لفت ــن رّك فبشــكٍل خــاص، فــي حي
الحمايــة الدوليــة كانــت ُتعتبــر موضوعــًا شــاماًل(، تضّمــن النهــج العالمــي للهجــرة والتنّقــل لعــام 2012، بشــكٍل صريــح، برامــج 
ــن  ــة لالجئي ــه األربعــة، كمــا أوصــى، اســتكمااًل لذلــك، بإعــداد برامــج تنموي ــن كأحــد أركان ــة الالجئي ــة وحماي ــة اإلقليمي الحماي
والنازحيــن اآلخريــن. جديــٌر بالذكــر أّن هــذه المقاربــة الجديــدة لبرامــج التنميــة والحمايــة اإلقليميــة تّتبــع، بشــكٍل كبيــر، نمــوذج 
الحمايــة وفقــًا لبرامــج الحمايــة اإلقليميــة، ال ســّيما بنــاء قــدرات أنظمــة اللجــوء الوطنيــة. فــي هــذا اإلطــار، يرّكــز عنصــر التنميــة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى تعزيــز فــرص العمــل وتطويــر قطــاع األعمــال، مــن خــالل تطويــر المهــارات، والتدريــب المهنــي، 
وتطويــر البنيــة التحتيــة االجتماعيــة، وتمويــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطية الحجــم، وأنشــطة أخــرى. جديــٌر بالذكــر أّن هــذا 

النــوع مــن الدعــم متوّفــر ال لالجئيــن فحســب بــل للمجتمعــات المحليــة أيضــًا. 

صحيــٌح أّن هــذا المفهــوم المتجــّدد يعكــس تحــّواًل فــي المقاربــة المّتبعــة )أي دمــج المقاربــات اإلنمائيــة بشــكٍل أوثــق فــي العمل 
اإلنســاني المّتصــل بشــؤون الالجئيــن(، إال أّنــه يمّثــل فــي الوقــت عينــه رّد فعــل علــى بعــض االنتقــادات والتحديــات التي قوبلت 

11 للمزيد من المعلومات حول برامج التنمية والحماية اإلقليمية في العراق واألردن ولبنان، راجع: برامج التنمية والحماية اإلقليمية 2018. 
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بهــا برامــج الحمايــة اإلقليميــة. وبشــكٍل خــاص، عــزا المعنّيــون العديــد مــن نقــاط الضعــف األساســية لبرامــج الحمايــة اإلقليميــة 
إلــى قدرتهــا المحــدودة علــى التأثيــر )ممــا يبــّرر الحاجــة إلــى ربطهــا بشــكٍل أكبــر بمبــادرات أوســع، مثــل برامــج التنميــة( والمســتوى 
غيــر الكافــي مــن التنســيق مــع السياســات اإلنمائيــة واإلنســانية الوطنيــة، وكذلــك بيــن مختلــف المكّونــات )بابادوبولــو 201٥(. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــي حيــن وّفــرت برامــج الحمايــة اإلقليميــة قيمــًة إضافيــًة واضحــًة، مــن حيــث تمويلهــا خدمــات مفوضيــة 
شــؤون الالجئيــن التقليديــة وبنــاء القــدرات فــي أبــرز البلــدان التــي تحتــاج إليهــا، إال أنهــا لــم تختلــف كثيــرًا عــن أنشــطة المفوضيــة 
العاديــة فــي البلــدان المســتضيفة لالجئيــن )بابادوبولــو 201٥(. لــذا، تــّم انتقادهــا علــى اعتمادهــا نطاقــًا محــدودًا، عوضــًا عــن 
مقاربــة لتعزيــز الدمــج، والقــدرة علــى مواجهــة األزمــات، وإغنــاء اآلثــار اإليجابيــة المحتملــة علــى التنميــة البشــرية واالجتماعيــة 
)بيتــس 2009، 2010؛ فيلدمــان 2007(. أمــا برامــج التنميــة والحمايــة اإلقليميــة، مــن ناحيــة أخــرى، فتوّســع نطــاق المقاربــة 

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

أخيــرًا، بالرغــم مــن تصنيــف برامــج الحمايــة اإلقليميــة لعملهــا كـ«إقليمــي«، إال أنهــا واجهــت انتقــادات لكونهــا تعتمــد مقاربــات 
»إقليميــة« غيــر مناســبة مــن حيــث التنســيق، والهــدف المحــّدد، والقيمــة اإلضافيــة، والنطــاق: 

ــة المشــاريع  ــة فــي مناطــق مختلفــة عــن هيمن ــة اإلقليمي »فــي الوقــت الحاضــر، كشــفت تجــارب برامــج الحماي
الوطنيــة التــي تحظــى بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي وتطبيــق مفوضيــة شــؤون الالجئيــن، غيــر أّن معظمهــا يقــّدم 
الخدمــات التقليديــة الخاصــة بمفوضيــة شــؤون الالجئيــن. لذلــك ســيكون مضلــاًل أن نســميها برامــج إقليميــة نظــرًا 
إلــى أّن أنشــطتها اإلقليميــة كانــت محــدودة، وال تتضّمــن ربمــا كافــة الــدول المتأثــرة بتدفقــات الالجئيــن األوليــة 
أو التحــركات الثنائيــة التــي قــام بهــا األشــخاص بحثــًا عــن طريقــة لالعتمــاد علــى أنفســهم.« )بابادوبولــو 201٥: 1٦(.

مــع ذلــك، مــا زال غيــر واضــٍح كيــف تقــوم برامــج التنميــة والحمايــة اإلقليميــة الجديــدة بمعالجــة هــذه المخــاوف كلهــا. بطبيعــة 
الحــال، ال ريــب فــي أّن دمجهــا الواضــح والصريــح لألهــداف اإلنمائيــة يوّســع مــن نطــاق تأثيرهــا بحيــث يطــال مجــال التنميــة، 
كمــا يتطّلــب تعزيــز التنســيق مــع الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنمائــي )علــى المســتويين الوطنــي والدولــي(. بالفعــل، لقــد 
أصبــح برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي شــريكًا مهّمــًا لبرامــج التنميــة والحمايــة اإلقليميــة أيضــًا. لكــن مــا زال يمكــن دحــض 
الجانــب »اإلقليمــي« لهــذه البرامــج: فمــا زالــت المشــاريع تســتند كثيــرًا علــى بلــدان وأطــر فرديــة، فــي حيــن تنــدر المقاربــات 
المشــتركة بيــن البلــدان. فبالنســبة إلــى برامــج التنميــة والحمايــة اإلقليميــة المطّبقــة فــي العــراق ولبنــان واألردن، مــن الواضــح 
أّنــه ســيكون مــن الصعــب اعتمــاد مقاربــة إقليميــة تجمــع بيــن هــذه البلــدان الثالثــة، نظــرًا إلــى االختــالف الكبيــر فــي التحديــات، 
واالحتياجــات المؤسســاتية، والمقاربــات السياســية. ولعــّل مــا يثبــت ذلــك هــو المشــاريع الوطنيــة المختلفــة المطّبقــة ضمــن 

إطــار برامــج التنميــة والحمايــة اإلقليميــة لــكلٍّ مــن هــذه الــدول.12 

غيــر أّن برامــج الحمايــة اإلقليميــة وبرامــج التنميــة والحمايــة اإلقليميــة ليســت النمــوذج اإلقليمــي المهــّم الوحيــد الممكــن 
ــي، ال ســّيما مــن  ــى المســتوى الدول ــق أيضــًا عل ــة ُتطّب ــاك برامــج إقليمي ــزوح. فهن ــة- الن ــة التنمي ــار مقارب ــد اختي اعتمــاده عن
خــالل عمــل مفوضيــة شــؤون الالجئيــن وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي. بالفعــل، فــي ســياق نــزوح الالجئيــن الواســع 
النطــاق، ُتطــّور 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. فتطــّور مفوضيــة شــؤون الالجئيــن، علــى ضــوء ذلــك، خطــط االســتجابة هــذه 

للمســاعدة فــي تحديــد األولويــات وتوجيــه الدعــم اإلنســاني نحــو المناطــق ذات االحتياجــات األمــّس. 

ــام 201٤ إطــارًا  ــة ع ــة األوروبي ــن ضمــن منطقــة الشــرق األوســط، أعــّدت المفوضي ــزوح الالجئي ــى األزمــة الســورية ون رّدًا عل
اســتراتيجيًا إقليميــًا شــاماًل يشــمل تقديــم الدعــم اإلنســاني، واإلنمائــي، والمالــي المبنــي علــى االقتصــاد الكلــّي إلــى النازحيــن 
الســوريين داخــل ســوريا وفــي البلــدان المجــاورة )المديريــة العامــة للحمايــة المدنيــة والمعونــة اإلنســانية فــي المفوضيــة 

12 راجع مثاًل المشاريع التي تمّولها برامج التنمية والحماية اإلقليمية للعراق، واألردن، ولبنان:  برامج التنمية والحماية اإلقليمية 2018. 
13  للمزيد من المعلومات حول خطط االستجابة لالجئين الخاصة بمفوضية شؤون الالجئين، يمكن االطالع على: مفوضية شؤون الالجئين 2018ز. 
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األوروبيــة 201٤(- ممــا يشــّدد، مــّرًة أخــرى، علــى الحاجــة إلــى المزيــد مــن الخطــط اإلنمائيــة لمعالجــة النــزوح الممتــّد. ورغــم 
االنتقــادات التــي نالهــا اإلطــار االســتراتيجي اإلقليمــي الشــامل، كونــه فشــل فــي تحقيــق اســتجابة شــاملة ومســتدامة 
)المديريــة العامــة للحمايــة المدنيــة والمعونــة اإلنســانية فــي المفوضيــة األوروبيــة 201٤: 1٣؛ شــركة فولونتــاس االستشــارية 
201٦: 11(، فقــد صيغــت الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات لتطبيــق مبــادئ اإلطــار االســتراتيجي 
اإلقليمــي الشــامل عبــر تركيــا، ولبنــان، واألردن، والعــراق، ومصــر. وُتعتبــر هــذه الخطــة »إطــارًا مســّيرًا وطنيــًا، متجانســًا 
إقليميــًا«، تتضّمــن خططــًا قطريــة »مطــّورة، ومنّســقة، ومطّبقــة بمشــاركٍة كاملــة مــن الحكومــات المعنيــة« لضمــان التــزام 
كافــة البلــدان المعنيــة )الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات 2018(. توجــز هــذه الخطــط المطّبقــة 
علــى مســتوى الــدول احتياجــات كّل دولــة، ومقاصدهــا، ومقارباتهــا، ومواردهــا، فتؤّطــر بالتالــي الجهــود المبذولــة لالســتجابة 
لالجئيــن الســوريين )المكــّون الخــاص بالالجئيــن( واحتياجــات المجتمعــات المضيفــة )المكــّون الخــاص بالقــدرة علــى مواجهــة 
األزمــات( فــي كّل دولــة.14 ويتولــى منّســقون إقليميــون مــن مفوضيــة شــؤون الالجئيــن وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
إدارة هيــكٍل شــامٍل لمختلــف الخطــط المطّبقــة علــى مســتوى الــدول، بالتعــاون مــع شــركاء علــى المســتوى اإلقليمــي يتولــون 
تقديــم المشــورة والتوجيــه والدعــم لهــذه الخطــط علــى المســتوى اإلقليمــي )الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى 
مواجهــة األزمــات 2018(. وتمامــًا كمــا حــدث مــع تحــّول برامــج الحمايــة اإلقليميــة إلــى برامــج تنميــة وحمايــة إقليميــة، تمّثــل 
الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات، بالفعــل، خطــوًة جديــدًة نحــو دمــج الخطــط اإلنمائيــة فــي أطر 
االســتجابة لالجئيــن )وهــي تمّثــل اإلطــار األصلــي لخطــط االســتجابة اإلقليميــة الخاصــة بمفوضيــة شــؤون الالجئيــن(. لكــن مــع 
أّن الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات تهــدف فعــاًل إلــى توفيــر إطــار اســتراتيجي أوســع للعمــل، 
ومنّصــة للمناصــرة وجمــع األمــوال والرصــد عبــر البلــدان الخمســة، فــإّن المقاربــة المعتمــدة علــى مســتوى كّل دولــة مــا زالــت 
مســتمرة. غيــر أّن هــذا ال يفتــرض أّن هنــاك حاجــة إلــى فصــل المقاربــات عــن الســياق الوطنــي، بــل إلــى تســليط الضــوء علــى 

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

ــة شــؤون  ــن، الخــاص بمفوضي ــو اإلطــار الشــامل لالســتجابة لالجئي ــا، فه ــي ســتتّم مناقشــتها هن ــرة الت ــة األخي ــا المقارب أم
الالجئيــن، الــذي يشــّدد بــدوره علــى الحاجــة إلــى التخطيــط اإلنمائــي مــن أجل االســتجابة لمســألة نــزوح الالجئين الممتــّد؛ ويمكن 
االطــالع عليــه بالتفصيــل فــي إعــالن نيويــورك بشــأن المهاجريــن والالجئيــن الصــادر فــي أيلول/ســبتمبر 201٦ )مفوضيــة شــؤون 
الالجئيــن 2018أ(. تتمّثــل األهــداف األساســية لإلطــار الشــامل بمــا يلــي: »1. تخفيــف الضغــط علــى البلــدان التــي تســتضيف 
الالجئيــن؛ 2. بنــاء االعتمــاد علــى الــذات بيــن الالجئيــن؛ ٣. توســيع كيفية الوصول إلــى الحلــول فــي البلــدان الثالثــة؛ ٤. تحســين 
الظــروف التــي تمّكــن الالجئيــن مــن العــودة إلــى بلدانهــم بســالمة وكرامــة« )مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 2018ب(. أمــا الســبيل 
إلــى ذلــك، فمــن خــالل صياغــة اســتراتيجيات وطنيــة )أو إقليميــة(، والقيــام بجهــود مناصــرة بشــأن هــذه القضايــا وفقــًا ألطــر 
العمــل الوطنيــة القائمــة، وتطبيــق المشــاريع ذات الصلــة الهادفــة إلــى تعزيــز قــدرة الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة علــى 
ــركا الوســطى، ووســط  ــدًا فــي أمي ــق فــي 1٥ بل ــٌر بالذكــر أّن اإلطــار الشــامل لالســتجابة لالجئيــن مطّب مواجهــة األزمــات. جدي
وجنــوب أفريقيــا، والقــرن األفريقــي، وآســيا الوســطى. كمــا إنــه مطّبــق فــي منطقتيــن همــا: »أميــركا الوســطى والمكســيك« 
و«الوضــع فــي الصومــال« )مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 2018ب(. تقــوم المقاربــة اإلقليميــة فــي الحالــة األخيــرة علــى إشــراك 
الحكومــة الصوماليــة ودول الجــوار فــي تحســين االســتجابات لالجئيــن الصومالييــن والنازحيــن داخليــًا، فضــاًل عــن تعزيــز التنميــة 
االقتصاديــة فــي البلــدان المضيفــة فــي المنطقــة. فــي هــذا اإلطــار، بنــاًء علــى قمــة جمعــت رؤســاء الــدول المعنيــة فــي آذار/
مــارس 2017، اعتمــدت الــدول إعــالن نيروبــي بشــأن الحلــول الدائمــة لالجئيــن الصومالييــن وإعــادة دمج العائدين فــي الصومال، 
فضــاًل عــن خطــة عمــل لتطبيــق اإلعــالن، توجــز المقاربــة المشــتركة بالنســبة إلــى المنطقــة )الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة 
ــن،  ــدروس المســتخلصة مــن اإلطــار الشــامل لالســتجابة لالجئي ــى ال ــاًء عل ــق، بن ــة 2017أ، 2017ب(. مــن هــذا المنطل بالتنمي
فضــاًل عــن المشــاورات مــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة وأصحــاب المصلحــة المعنييــن، صاغــت مفوضيــة شــؤون 
الالجئيــن االتفــاق العالمــي بشــأن الالجئيــن الــذي عرضتــه مفوضيــة شــؤون الالجئيــن أمــام الجمعيــة العامــة فــي 2018. لكــن 

نظــرًا لحداثــة اإلطــار الشــامل لالســتجابة لالجئيــن، مــا مــن تحليــل شــامل ومســتقل متوّفــر حتــى الســاعة لعمليــة تطبيقــه.  

14 يتــّم ذلــك مــن خــالل مكّونيــن، »المكــّون الخــاص بالالجئيــن« الــذي يرّكــز علــى تلبيــة حاجــة الالجئيــن إلــى الحمايــة والمســاعدة، و«المكــّون الخــاص بالقــدرة 
علــى مواجهــة األزمــات« الــذي يرّكــز علــى تلبيــة حاجــة المجتمعــات المضيفــة إلــى مواجهــة األزمــات وتحقيــق االســتقرار. 
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الميثاق األردني

بهــدف تعزيــز التنميــة فــي البلــدان المســتضيفة لالجئيــن، تــّم تجريــب أشــكال جديــدة مــن الشــراكات والمقاربــات بيــن القطاعين 
العــام والخــاص التــي ترّكــز، بشــكٍل كبيــر، علــى توظيــف الالجئيــن فــي قطاعــات معّينــة )أي تلــك التــي تتطّلــب أعــدادًا كبيــرة مــن 
اليــد العاملــة بشــكٍل أساســي(. فتــّم إبــراز وصــول الالجئيــن إلــى ســوق العمــل بصفتــه مقاربــًة مهّمــًة يمكــن أن تعــود بالفائــدة 
علــى كلٍّ مــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة )TENT ومركــز التنميــة العالميــة 2018أ، 2018ب(. بالنســبة إلــى المجتمعــات 
ــر النظامــي، ومســتوى أكبــر مــن اإلنتاجيــة  ــار اإليجابيــة: مســتوى أقــل مــن التنافــس فــي القطــاع غي المضيفــة، تشــمل اآلث
بالنســبة إلــى قطاعــات األعمــال فــي البلــد المضيــف، وتوفيــر فــرص عمــل، وتحســين مهــارات العامليــن فــي البلــد المضيــف 
 TENT( لشــغل وظائــف تــدّر مدخــواًل أكبــر، وتوفيــر حوافــز اقتصاديــة القتصــاد البلــد المضيــف، وزيــادة العائــدات الضريبيــة

ومركــز التنميــة العالميــة 2018ب(.

لعــّل المثــال األكثــر شــيوعًا لهــذه المقاربــة هــو مــا ُيعــرف بالميثــاق األردنــي، فضــاًل عــن مشــروع تجريبي ارتكــز على التــزام االتحاد 
األوروبــي بتوفيــر امتيــازات تجاريــة لمنتجــات معّينــة مصــّدرة مــن مناطــق اقتصاديــة خاصــة فــي األردن، حيــث ُيمنــح الالجئــون 
حــّق الوصــول إلــى فرصــة عمــل. وكانــت المناطــق االقتصاديــة الخاصــة قــد أنشــئت فــي أثيوبيــا أيضــًا لتوفيــر مئــة ألــف فرصــة 
عمــل، منهــا ٣0% مخّصصــة لالجئيــن )البنــك الدولــي 2018أ، .n.d؛ مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 2018ب(. فضــاًل 

عــن ذلــك، ضّمــت األشــكال الجديــدة مــن التعــاون بيــن الــدول واألســواق والمجتمــع مــا يلــي علــى ســبيل المثــال: 

تعــاون مؤسســة آيكيــا ومؤسســة »مــأوى أفضــل« )بيتــر شــيلتر( وهــي مؤسســة اجتماعيــة ســويدية مــع المفوضيــة 	 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن إلنشــاء وحــدة ســكنية لالجئيــن انطالقــًا مــن معــّدات مفّككــة وجاهــزة 

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(؛ 
ــة 	  ــواح إلكتروني ــع أل ــدوق«، شــملت توزي ــوان »مدرســة فــي صن ــة بعن ــادرة تجريبي ــون مب ــق مؤسســة فوداف تطبي

لتعليــم الالجئيــن فــي المخّيمــات، وتركيــب بــرج للجيــل الثالــث مــن الهاتــف المحمــول داخــل مخّيــم لالجئيــن بهــدف 
الولــوج إلــى ســوق الالجئيــن )بيتــس وكولييــه 2017؛ ريــد 2018(؛

ــة شــؤون 	  ــة للشــركات فــي كوســتاريكا )مفوضي ــزء مــن برنامــج المســؤولية االجتماعي ــن كج فــرص عمــل لالجئي
الالجئيــن 2018ج(؛ 

شــراكة بيــن مفوضيــة شــؤون الالجئيــن ومصــرف إيكويتــي لتزويــد الالجئيــن فــي كينيــا ببطاقــة ســحب تمّكــن مــن 	 
الحصــول علــى مســاعدات نقديــة، وكذلــك لتقديــم خدمــات ماليــة إلــى رّواد األعمــال الالجئيــن )مفوضيــة شــؤون 

الالجئيــن 2018ث؛ أغليونبــي 2018(.
ــا 	  ــم كاكوم ــن فــي مخّي ــن المحليي ــال االجتماعيي ــن ورّواد األعم ــاًل لالجئي ــة تموي ــل الدولي ــم مؤسســة التموي تقدي

لالجئيــن فــي كينيــا )مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 2018د(. 

أصبــح الميثــاق األردنــي، بشــكٍل خــاص، نموذجــًا مثيــرًا للجــدل العتمــاده مقاربــة جديــدة مــن أجــل التحفيــز علــى صياغــة 
سياســات موّجهــة نحــو الحمايــة وتعزيــز توظيــف الالجئيــن، ضمــن إطــار تحقيــق التنميــة االقتصاديــة المحتملــة. فقــد اصطــدم 
ــوغ الهــدف  ــة بل ــق بصعوب ــاق بعــدٍد مــن المشــاكل المتعلقــة بطريقــة تصميمــه، ال ســّيما فــي مــا يتعل ــق هــذا الميث تطبي
ــرز االنتقــادات التــي  ــر العــدد المطلــوب مــن رخــص العمــل لالجئيــن الســوريين فــي البــالد. ولعــّل أحــد أب المنشــود، أي توفي
طالــت هــذا الميثــاق هــو عــدم التطابــق بيــن مقاربــة السياســة التــي تقــوم علــى توفيــر وظائــف فــي قطــاع الملبوســات 
مــن جهــة، ونقــص المهــارات فــي هــذا القطــاع فضــاًل عــن عــدم رغبــة الالجئيــن الســوريين فــي األردن فــي شــغل الوظائــف 
ذات المهــارات واألجــور المتدنيــة مــن جهــة أخــرى.1٥ ومــن االنتقــادات األخــرى أيضــًا عــدم إشــراك الالجئيــن، وخبــراء البحــوث 

1٥ لالطالع على تحليل متعّمق للميثاق األردني، راجع مثاًل: هاودن، باتشيت وألفرد 2017؛ ولينر وتورنر 2018أ. 
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األردنييــن، والمنّظمــات غيــر الحكوميــة، والقطــاع الخــاص فــي عمليــة التصميــم؛ فضــاًل عــن العراقيــل البيروقراطيــة وارتفــاع 
تكاليــف التســجيل؛ وعــدم وضــوح الحســنات المحتملــة للرســوم المؤاتيــة التــي ُتفــرض علــى شــركات األعمــال األردنيــة لــدى 
توظيفهــا الجئيــن ســوريين؛ واألهــّم مــن ذلــك كّلــه تركيــز الميثــاق علــى مؤّشــر رخــص العمــل الصــادرة عوضــًا عــن المؤّشــرات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة )هــاودن، باتشــيت وألفــرد 2017؛ لينــر وتيرنــر 2018أ؛ كولــدراي وبيلبلــز 2018؛ معهــد التنميــة الخارجيــة 
2018(. فــي الوقــت عينــه، ســّلطت الحكومــة األردنيــة الضــوء علــى التحّفــظ الســائد بيــن مجتمعــات الالجئيــن المحليــة، فضــاًل 
عــن انتشــار المعلومــات المضّللــة بينهــم- فبالرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة لتوفيــر رخــص الوصــول إلــى العمــل، 

يبقــى الالجئــون خائفيــن مــن فقــدان المســاعدات والمنافــع اإلنســانية. 

بالرغــم مــن ذلــك، ُيعتبــر الميثــاق األردنــي فكــرًة أساســيًة جديــدًة 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 
تتحّســب بالتالــي لألطــر والســياقات المختلفــة )مركــز التنميــة العالميــة ولجنــة اإلنقــاذ الدوليــة 2017(. فــي حالــة تركيــا، لحظــت 
المقابــالت التــي أجريــت فــي إطــار هــذه الدراســة صعوبــة تطبيــق مثــل هــذه المقاربــة فــي البــالد، خاّصــًة نظــرًا إلــى دور الرســوم 
الجمركيــة واالنضمــام إلــى الســوق األوروبيــة، ناهيــك عــن وجــود هيكليــة وتشــريع خــاص باللجــوء فــي الحالــة التركيــة. جديــٌر 
بالذكــر أنــه مــن المتوقــع إبــرام نســخة أثيوبيــة قريبــًا عــن هــذا الميثــاق )البنــك الدولــي .n.d(، مــع اإلشــارة إلــى أّن هنــاك ميثــاق 
ــة، كمــا يواجــه  ــه أقــل وضوحــًا مــن النســخة األردني ــة 2017أ(، بالرغــم مــن أن ــة األوروبي ــرم )المفوضي ــان ســبق وُأب خــاص بلبن
ــن فــي  ــق بمفهــوم توفيــر فــرص عمــل لالجئيــن أو دمجهــم.1٦ فــي مطلــق األحــوال، كمــا هــو مبّي ــر تتعّل عراقيــل وطنيــة أكب
عــدد خــاص متعّمــق صــادر عــن نيــوز ديبلــي بشــأن الميثــاق: »بالرغــم مــن كّل شــيء، نجحــت هــذه االتفاقــات فــي تغييــر قواعــد 
اللعبــة، ال بالنســبة إلــى األزمــة الســورية فحســب، بــل كانــت أيضــًا نموذجــًا تحتــذي بــه طــرق االســتجابة لالجئيــن حــول العالــم. 
ــم منهمــا، ال التخلــي عــن هــذه الفكــرة تمامــًا.  ــي والتعّل ــي واللبنان ــن األردن ــّد مــن تحســين الميثاقي مــن هــذا المنطلــق، ال ب

فســيكون التخلــي عــن هذيــن الميثاقيــن أو عــن النمــوذج برّمتــه ضربــًا مــن الخطــأ« )هوانــغ وآش 2018(. 

1٦ للمزيــد مــن المعلومــات عــن الميثــاق اللبنانــي، راجــع قبانجــي وقبانجــي 2018. راجــع أيضــًا: هوانــغ وآش 2018؛ هــاودن، باتشــيت وألفــرد 2017؛ وبيتــس، 
ألــي وميميشــولو 2017.  
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1٨       \    الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

خيارات السياسات 

يرّكــز الفصــل التالــي، بشــكٍل عملــّي، علــى خيــارات السياســات المتوّفــرة ألبــرز البلــدان المســتضيفة لالجئيــن، بنــاًء علــى بحــوث 
مكتبيــة وتفاعــل مــع أصحــاب المصلحــة. فشــمل التفاعــل مــع أصحــاب المصلحــة إجــراء مقابــالت وجهــًا لوجــه مــع صانعــي 
السياســات، وممّثليــن عــن منّظمــات دوليــة، ومنّظمــات غيــر حكوميــة، ومانحيــن، والقطــاع الخــاص، وكذلــك مــن خــالل 
تنظيــم اجتمــاع طاولــة مســتديرة تــّم فيــه عــرض خيــارات السياســات ومراجعتهــا.1٧ مــن هنــا، تعكــس خيــارات السياســات هــذه، 
علــى نحــٍو مباشــر، األولويــات التــي اعتبرهــا أصحــاب المصلحــة ضروريــًة؛ لكــن ال ُيقصــد بهــا أن تكــون شــموليًة، بــل أن تســّلط 
الضــوء علــى األولويــات مــن وجهــة نظــر أبــرز البلــدان المســتقبلة لالجئيــن. بالفعــل، تعكــس خيــارات السياســات هــذه احتياجــات 
ــاول كيــف يمكــن للبلــدان المضيفــة االســتجابة بشــكٍل أفضــل للســّكان النازحيــن  ــز عليهــا، كمــا تتن البلــدان المضيفــة، وترّك

وتعزيــز التنميــة فــي كّل بلــد. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، يتوّفــر عــدٌد مــن التقاريــر الشــاملة ووثائــق توجيهــات السياســات التــي توجــز االســتراتيجيات المناســبة 
لتطبيــق مقاربــة التنميــة- النــزوح )أو المقاربــة اإلنســانية- اإلنمائيــة بشــكٍل عــام(، علــى غــرار مــا يلــي:  

بالنســبة إلــى منظمــة التعــاون والتنميــة فــي المجــال االقتصادي: »مبــدأ توجيهي حول الترابط بين الجانبين اإلنســاني 	 
واإلنمائــي«، »معالجــة النــزوح القســري مــن خــالل التخطيــط التنمــوي وتوجيهــات بشــأن التعــاون خاصــة بصانعــي 
السياســات وأهــل االختصــاص المانحيــن«،1٨ وورقــة سياســات بعنــوان »التمويــل مــن أجــل االســتقرار: توجيــه ألهــل 
االختصــاص« )منظمــة التعــاون والتنميــة فــي المجــال االقتصــادي 2017ب، 2018ث، 2018ج(. تعكــس هــذه الوثائــق 
الخاصــة بالمبــادئ التوجيهيــة والتوجيهــات مــدى الحاجــة إلى تعزيز تجانس السياســات وتنســيقها بيــن الجهات الفاعلة 
ــبل  فــي العمــل اإلنســاني واإلنمائــي؛ فُتحــّدد لــَم ُيعتبــر هــذا التجانــس ضروريــًا إلــى هــذا الحــّد، ومــا هــي أفضــل السُّ
للتطبيــق بنــاًء علــى األهــداف والمبــادئ المشــتركة، بطريقــة تدريجيــة ومفّصلــة خطوًة بخطــوة. أما ورقة السياســات، 
فترّكــز أكثــر علــى كيفيــة صياغــة اســتراتيجية تمويــل مفّصلــة بحســب الحالــة، لالســتجابة ألوضــاع األزمــات الممتــّدة. 

ومــع أنهــا ترّكــز علــى تمويــل الــدول الهشــة فــي المقــام األول، إال أّن العديــد مــن المبــادئ نفســها تبقــى ســارية. 
بالنســبة إلــى مفوضيــة شــؤون الالجئيــن: البرامــج الخاصــة بدليــل حــاالت الطــوارئ ودليــل المســاعدة اإلنمائيــة 	 

لالجئيــن1٩. فيوجــز 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 
اإلنمائيــة لالجئيــن، فيوّفــر توجيهــات لمفوضيــة شــؤون الالجئيــن والشــركاء )الجهــات الفاعلــة اإلنســانية واإلنمائيــة 
ــة شــؤون الالجئيــن  ــة لالجئيــن وتطبيقهــا )مفوضي علــى الســواء( مــن أجــل التخطيــط لبرامــج المســاعدة اإلنمائي
200٥(. كمــا يعــرض الدليــل تفاصيــل العمليــة، بــدءًا مــن التشــاورات والبنــى المؤسســاتية، إلــى إجــراء التقييمــات، 

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

1٧ راجــع المذّكــرة المنهجيــة فــي الملحــق للمزيــد مــن المعلومــات. ال ُتعــزى خيــارات السياســات إلــى مقابــالت محــّددة أو أصحــاب مصلحــة معّينيــن، بــل إلــى 
خيــارات سياســاتية تــّم تطويرهــا مــن وجهــة نظــر شــمولية مــع أصحــاب المصلحــة، عبــر عمليــة قائمــة علــى خطوتيــن: 1. تــّم تثليــث المســاهمات المتأتيــة عــن 
المقابــالت مــع أصحــاب المصلحــة والبحــث المكتبــي وتحويلهــا إلــى مســوّدة قائمــة بنفســها لخيــارات السياســات، كمــا 2. تّمت مراجعــة خيارات السياســات بناًء 
علــى إشــراك مجموعــات أصحــاب المصلحــة فــي اجتمــاع طاولــة مســتديرة ومــن خــالل مراجعــات قــام بهــا خبــراء فــي المركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة.  
1٨ تّمــت صياغــة وثيقــة التوجيــه بنــاًء علــى ورقــة عمــل منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي التــي صاغهــا روانــدل وموريســون- ميتــوا )2017(. 
ــًا حــول  ــة فــي الميــدان االقتصــادي التــي أنشــأت فريقــًا عامــاًل مؤقت ــة المســاعدة اإلنمائيــة فــي منّظمــة التعــاون والتنمي وقــد أشــرفت علــى إعدادهــا لجن
الالجئيــن والهجــرة عــام 201٦ لدراســة طــرق تحســين البرامــج والتعــاون فــي مجــال المســاعدة اإلنمائيــة فــي حــاالت النــزوح الممتــّد والالجئيــن والهجــرة. كمــا 
تعّمقــت ورقــة العمــل فــي تقييمــات البرامــج لتحديــد الــدروس األساســية والتوصيــات بغيــة تحســين برامــج لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة فــي المنّظمــة. راجــع 

أيضــًا: منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي 2018ت. 
1٩ تعــّرف مفوضيــة شــؤون الالجئيــن المســاعدة اإلنمائيــة لالجئيــن علــى أنهــا »مقاربــة برنامجيــة تهــدف إلــى إدراج مخــاوف الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة 
علــى برامــج العمــل التنمويــة، وحشــد المزيــد مــن المســاعدات اإلنمائيــة، وتحســين مســتوى تقاســم األعبــاء مــع الــدول التــي تســتضيف عــددًا كبيــرًا مــن 

الالجئيــن.« راجــع: مفوضيــة شــؤون الالجئيــن 200٥. 
20 بالتحديد، كما تّمت مناقشته في قسم »هيكل التنسيق الدولي« )اإلنساني واإلنمائي( في: مفوضية شؤون الالجئين 2018خ. 

٣
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بالنســبة إلــى برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي: المذّكــرة التوجيهيــة بعنــوان »النهــج اإلنمائــي إزاء الهجــرة والنــزوح« 	 
التــي ُتحــّدد مقاربــة برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي نحــو المســاعدة اإلنمائيــة فــي ســياق الهجــرة والنــزوح. كمــا 
ــارات برامــج  ــزوح، وتطــرح خي ــة بالن ــة مجــاالت عمــل أساســية ذات صل ــرة جهــود المنظمــة نحــو ثالث ــه المذّك توّج
بنــاًء علــى أفضــل الممارســات التــي تــّم جمعهــا مــن خــالل خبــرات برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي )برنامــج األمــم 

المتحــدة اإلنمائــي 201٦أ(. 

ــارات السياســات المدرجــة فــي هــذا القســم تكــرارًا لوثائــق التوجيهــات، ممــا يثبــت أّن هنــاك نقاطــًا  تتضّمــن الكثيــر مــن خي
ــاع السياســات فــي أبــرز البلــدان المســتضيفة لالجئيــن، والمانحيــن، ومطّبقــي البرامــج والمشــاريع  مشــتركة تجمــع بيــن صّن
ــن الممارســات  ــة ع ــان، مــع أمثل ــب األحي ــي أغل ــارات، ف ــزوح. تترافــق هــذه الخي ــة- الن ــة التنمي ــق مقارب ــو تطبي ــة نح الموّجه
الســليمة التــي تــّم جمعهــا علــى مــدار مراحــل البحــث، واقتراحــات حــول طريقــة التطبيــق العملــي لخيــارات السياســات )راجــع 
أيضــًا ملحــق التوجيهــات العمليــة لالطــالع علــى فكــرة شــاملة عــن االقتراحــات حــول التطبيــق العملــي(. جديــٌر بالذكــر أّن هــذه 
الخيــارات مرّتبــة بحســب المواضيــع، ال وفقــًا للترتيــب الزمنــي، خاصــًة وأّن األزمــات الممتــّدة وقضايــا التنميــة- فضــاًل عــن 
االحتياجــات والفــرص المرتبطــة بهــا- تتبــّدل مــع الوقــت، وبالتالــي فــال بــّد مــن تقييــم المقاربــات بشــكٍل مســتمّر وتعديلهــا 
ــر توّجهــًا نحــو التنميــة متطابقــًا  ــًا، فــال يكــون قــرار دمــج المقاربــات األكث علــى ضــوء األولويــات الوطنيــة. هــذا أّواًل. أمــا ثاني
زمنيــًا فــي كافــة األحــوال مــع التدفقــات األولــى مــن الالجئيــن. مــن هنــا، فــإّن اآلثــار التنمويــة لعمليــات الوصــول، وفــرص 
ــق فــورًا  ــًة للتطبي ــًة أو قابل ــف ال تكــون واضح ــد المضي ــى ســّكان البل ــات بالنســبة إل ــر قــدٍر ممكــن مــن اإلمكاني ــق أكب تحقي
فــي الحــاالت كافــة. فــي حــاالت عمليــات الوصــول الجماعيــة والنــزوح الممتــّد لالجئيــن، مــن الواضــح أّن ترتيــب االســتجابات 
ودمــج المقاربــات التنمويــة يجــب أن يتحــّدد علــى يــد الشــركاء الوطنييــن، وُيفّضــل أن يكــون ذلــك قبــل وقــوع األزمــات مــن 
خــالل خطــط الطــوارئ.21 وســيكون هــذا الترتيــب، بمــا فــي ذلــك ترتيــب خيــارات السياســات الــواردة أدنــاه، مرتكــزًا علــى تقييــم 
االحتياجــات الفوريــة والمتوســطة والطويلــة المــدى، فضــاًل عــن التمويــل المتوّفــر. بطبيعــة الحــال، مــن الواضــح أّنــه ليــس مــن 
الممكــن تطبيــق كافــة خيــارات السياســات أدنــاه منــذ البدايــة، وبالتالــي ال بــّد مــن التفكيــر فــي اعتمــاد نســٍخ أبســط )كتقييمــات 
مثــاًل(، أو خيــارات تجريبيــة، أو إفســاح المجــال أمــام تطبيــق تدريجــي، كّل ذلــك بنــاًء علــى أولويــات البلــد المضيــف. فــي هــذا 
المنظــور، ُتعتبــر أعمــال المانحيــن وأولوياتهــم مهّمــة: فمــن شــأن القــرارات التــي يّتخذونهــا حــول مجــاالت التمويــل أن تخّلــف 
تأثيــرًا كبيــرًا علــى السياســات والبرامــج والمشــاريع التــي يمكــن تطبيقهــا فــي البلــدان المســتضيفة لالجئيــن.22 لكــن مــن 

الضــروري أن تبقــى مصالــح البلــد المضيــف واحتياجاتــه هــي األولويــة. 

فــي هــذا اإلطــار، إّن المواضيــع األربعــة األساســية التــي ســتتّم تغطيتهــا، وتشــمل خيــارات السياســات الموّجهــة نحــو الالجئيــن 
وســّكان البلــد المضيــف، وكذلــك نحــو المانحيــن والــوكاالت القائمــة بالتنفيــذ، هــي )راجــع أيضــًا الشــكل 1(: 

ــم 	  ــا، مــن أجــل تصمي ــة وتقييمه ــة: ضمــان جمــع كافــة المعلومــات ذات الصل ــم المقارب ــل الوضــع وتصمي تحلي
ــة  ــع السياســات الوطني ــب المتعلقــة بصن ــك ال الجوان ــة. يشــمل ذل ــا حســب األولوي الخطــوات األنســب وترتيبه
فحســب، بــل أيضــًا المانحيــن الذيــن بــادروا فــي بعــض األحيــان إلــى تحديــد األولويــات والذيــن يجــدر بهــم بالتالــي 
إعــادة النظــر فــي مقارباتهــم. بالفعــل، يجــب أن يكــون تحليــل الوضــع أساســًا لتصميــم مقاربــات التنميــة- النــزوح 
وتطبيقهــا فــي وقــت الحــق: فيجــب أن يكــون تحليــل االحتياجــات والظــروف الراهنــة فــي البلــد المضيــف وتلــك 

الخاصــة بالالجئيــن المســتضافين أساســًا لكافــة اإلجــراءات الالحقــة )راجــع الشــكل 2(. 
التعبيــر عــن االحتياجــات ونشــر التوعيــة: ضمــان إشــراك الكيانــات المناســبة، والتعبيــر عــن المقاربــة المّتبعــة ضمــن 	 

الســياق الوطنــي وخارجــه. 

21 راجــع 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. 

22 قــد تطــرح أولويــات المانحيــن إشــكاليًة فــي حــال كانــت غيــر متطابقــة مــع احتياجــات البلــد المضيــف. يمكــن مالحظــة ذلــك فــي التمويــل وفقــًا للقطــاع فــي 
األردن. بــدءًا مــن تشــرين األول/أكتوبــر 2018، لقيــت »ســبل المعيشــة«، وهــي مســألة تتصــّدر أولويــات المانحيــن، تمويــاًل مفرطــًا عبــر 12 قطاعــًا بلــغ %1٤9 
بالمقارنــة مــع التمويــل المطلــوب. فــي المقابــل، لــم تنــل قطاعــات البيئــة والنقــل أّي تمويــل، فــي حيــن نــال األمــن الغذائــي 2% مــن التمويــل المطلــوب، 

والطاقــة ٣%، والتعليــم 17%. راجــع: غرايبــة 2018. 



20       \    الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

دمــج منظــور التنميــة ضمــن توفيــر الخدمــات: تطبيــق مقاربــة التنميــة- النــزوح بطريقــة عمليــة عنــد تطبيــق 	 
السياســات وتوفيــر الخدمــات االجتماعيــة بشــكٍل خــاص. 

دعم قطاع األعمال والعمل الالئق: مطابقة الجهود في مجال توفير الخدمات مع تطوير قطاع األعمال.	 

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

التعبير عن االحتياجات، ونشر 
التوعية وتنسيق االستجابة 

دمج المقاربات اإلنمائية 
ضمن توفير الخدمات

تعزيز قطاع األعمال 
والعمل الالئق

تحليل
الوضع

تصميم
المقاربة
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تحليل الوضع وتصميم المقاربة
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البلدان مقاربات متعّددة البحث في 
إنشاء أطر عمل ثنائية أو متعددة األطراف 

لتنسيق البرامج أو تطبيق األطر القائمة، 

بما يعّزز التضامن والتعّلم المتبادل

تنظيم منتديات إقليمية لمناقشة سبل 

التنمية-النزوحالتعاون بين البلدان بموجب مقاربات 

إعداد برامج تشمل عّدة بلدان، ال بداعي 

تلبية احتياجاتها فحسب بل ِلما لها من 

قيمة مضافة وأثر عميق

تحقيق التوازن بين 

ساءلة
سرعة والم

ال

اّتباع مقاربة موّجهة نحو تحقيق النتائج 

والسماح بأكبر قدر ممكن من المرونة 

عند تنفيذ البرامج
سيط آلية تقديم التقارير المالية من 

تب

ضعه 
ك وو

شتر
ث نموذج م

ستحدا
خالل ا

شركاء 
سائر المانحين وال

بمتناول 

القائمين بالتنفيذ

ث في إمكانية اعتماد النموذج 
البح

صفقة 
ف ال

ق أهدا
ث وف

ستحَد
الم

ى، فور االنتهاء من مراجعته وتنقيحه 
الكبر

ضع لها
ت التجريبية التي خ

بعد االختبارا

تحليل الوضع 
وتصميم المقاربة

تقييم المهارات والمؤهالت المطلوبة 

بشكٍل عام، واالحتياجات المحّددة على 

صعيد اإلقليمي، والمسارات القائمة 
ال

ف الالجئين، وإمكانيات الالجئين في 
لتوظي

ضًال عن مدى 
صادية محّددة، ف

قطاعات اقت

دمجهم رسمياً في سوق العمل

التأّكد من إشراك مجموعات أصحاب 

المصلحة التالية أو استشارتها قبل 

تطبيق أبرز السياسات/البرامج: الالجئين، 

المؤسسات التجارية، المجتمع المدني، 

المنظمات الدولية، الحكومات المحلية 

واإلقليمية والمؤسسات الوطنية
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تحليل الوضع وتصميم المقاربة

تسجيل كافة عمليات الوصول وجمع معلومات حول المهارات واالحتياجات

ال يخفــى علــى أحــٍد أّن تســجيل الالجئيــن )بمــن فيهــم المواليــد الجــدد23( ُيعتبــر خطــوًة أوليــًة أساســيًة، غالبــًا مــا تؤّثــر علــى مــدى 
وصــول الالجئيــن إلــى الخدمــات والحمايــة. فضــاًل عــن ذلــك، ســيهّم البلــدان المضيفــة أيضــًا معرفــة إمكانيــات األشــخاص 

الذيــن تســتضيفهم ومســتوى مهاراتهــم واحتياجاتهــم المحــّددة. 

بالفعــل، تحتــاج الــدول المضيفــة إلــى معلومــات عــن مهــارات الالجئيــن األساســية ومواصفاتهــم، باإلضافــة إلــى تقييــم 
لســوق العمــل )راجــع: »إجــراء تقييــم لســوق العمــل«(، لكــي تتمّكــن مــن تفصيــل اســتجاباتها )مثــاًل عبــر تطبيــق برامــج تدريــب 
مهنــي، أو تعليــم للغــة، أو برامــج رعايــة اجتماعيــة، أو برامــج لمطابقــة اليــد العاملــة مــع الوظائــف المتوّفــرة إلــخ( وسياســاتها 
علــى ضــوء الحالــة. فــال يخفــى علــى أحــد أّن عــدم معرفــة مجموعــات المهــارات األساســية التــي يتمتــع بهــا الالجئــون ومــدى 
ــة تراعــي المحــور اإلنســاني  ــذ السياســات الموّجهــة نحــو تطبيــق مقارب ــدول قــد يعرقــل تنفي قدرتهــم علــى ســّد احتياجــات ال
ــرة عــن ذوي االحتياجــات الخاصــة أن تســاعد الحكومــات  اإلنمائــي. فــي الوقــت عينــه، يمكــن للمعلومــات اإلضافيــة المتوّف
المضيفــة، والمانحيــن، والــوكاالت اإلنســانية، علــى االســتجابة بشــكٍل أكثــر فعاليــة لــذوي الحاجــة )كالفئــات المحــّددة التــي 

تعانــي مــن الضعــف، مثــل المســّنين وذوي اإلعاقــة واألطفــال(.24 

يجــب أن يغطــي التســجيل كافــة البيانــات ذات الصلــة مــن وجهــة نظــر إنمائيــة، كالمهــارات )مثــاًل، مســتوى التعليــم، الشــهادات 
أو التدريــب، اللغة/اللغــات( وغيرهــا مــن المواصفــات األساســية منــذ البدايــة )كاالســم، والنــوع االجتماعــي، والســّن، وبلــد/

منطقــة المنشــأ، والعنــوان(، مــع أّن هــذا األمــر قــد ال يكــون ممكنــًا فــي حــاالت عمليــات الوصــول الجماعيــة. فــي مثــل 
ــة  ــات اإلنمائي ــا، مــن أجــل أقلمــة الخدمــات والمقارب ــات أو تحديثه ــادة تســجيل البيان ــذل الجهــود إلع هــذه الحــاالت، يجــب ب
الطويلــة المــدى بشــكٍل مناســب بنــاًء علــى التغييــرات واالحتياجــات المتعلقــة بالســّكان. جديــٌر بالذكــر أّن الــوكاالت اإلنســانية 
ــة بالهجــرة( تجمــع معلومــات عــن الالجئيــن  ــة المعني ووكاالت إدارة الهجــرة )كمفوضيــة شــؤون الالجئيــن واإلدارات الحكومي
خــالل عمليــة التســجيل االعتياديــة، وبالتالــي يمكــن اســتخدامها كطريقــة لجمــع أو تحديــث معلومــات عــن مجموعــات المهــارات 
والمواصفــات المفيــدة لســوق العمــل. أمــا بالنســبة إلــى البيانــات التــي ُتجمــع مــن وكاالت حكوميــة متعــّددة، فــال ريــب فــي 

أّن تجميــع البيانــات علــى مســتوى مركــزي سيســهل عمليــة اســتخدامها.2٥

تحديث بيانات تركيا

نظــرًا إلــى األعــداد الكبيــرة مــن الســوريين الوافديــن إلــى تركيــا خــالل الســنوات األخيرة، لــم تتمّكن تركيا مــن جمع بيانات 
شــاملة خــالل عمليــة تســجيل الوافديــن، بــل جــّل مــا تمّكنــت 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 )ASAM(، بتمريــن كبيــر يقــوم 
ــة( للســوريين المســّجلين  ــات )الشــخصية والبيومتري ــث كافــة البيان ــث معلومــات التســجيل، بهــدف تحدي ــى تحدي عل
وإدراجهــا ضمــن قاعــدة بيانــات جديــدة. وقــد شــارف هــذا التمريــن علــى االنتهــاء مــع تنفيــذ العمــل الميدانــي، حيــث 
ُيتوّقــع اســتكمال العمــل ونشــر النتائــج بحلــول نهايــة العــام 2018 أو بدايــة 2019. فــي الوقــت الحالــي، تــّم تســجيل ٣.٥ 

مليــون ســوري وإدراج بيانــات الشــخصية والبيومتريــة )بصمــات األصابــع( فــي النظــام. 

23 اعُتبر تسجيل الوالدات بين الالجئين  وسيلة أساسية للتخفيف من مدى تعرضهم لالستغالل واإلتجار. راجع: هيلي 201٥.  
24 كما تبّين مثاًل في االستطالعات األخيرة التي أجرتها هيئة األمم المتحدة للمرأة، مثل: هيئة األمم المتحدة للمرأة 2017.  

2٥ يفتــرض ذلــك أّن تبــادل هــذه البيانــات وحقــوق الوصــول إليهــا ســيتّم وفقــًا للمعاييــر الدوليــة لحمايــة البيانــات، أكان تبــادل البيانــات أو  تجميعهــا مركزيــًا 
يتــّم داخــل المؤسســة نفســها أم بيــن المؤسســات. 
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ــوع االجتماعــي، ومســتوى  ــي شــملت الســّن، والن ــل الت ــى 100 ســطر مــن التفاصي ــّم جمــع حوال فــي هــذا اإلطــار، ت
التعليــم، ومجموعــة المهــارات، والمهنــة، والكفــاءات، ومــكان ومناطــق المنشــأ، واالحتياجــات الخاصــة. وقــد انصــّب 
التركيــز علــى جمــع معلومــات عــن الفئــات الضعيفــة وذات االحتياجــات الخاصــة )خاصــة وأّن لهــذا األمــر انعكاســات 

علــى المســاعدات االجتماعيــة(، وكذلــك مــن أجــل فهــم المهــارات التــي يتمتــع بهــا الســوريون فــي البــالد. 

جديــٌر بالذكــر أّن قاعــدة البيانــات قابلــة للتشــغيل بيــن كافــة الــوزارات التركيــة ذات الصلــة، بحيــث: تتوّفــر معلومــات حول 
التربيــة لــوزارة التربيــة، ومعلومــات متعلقــة بالمهــن والتوظيــف لــوزارة العمــل، ومعلومــات ذات صلــة بالصحــة لــوزارة 
الصحــة إلــخ. فيمكــن للــوزارات عندئــذ أن تعــّدل اســتجاباتها علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي، بنــاًء علــى المعلومــات 
المتوّفــرة. فضــاًل عــن ذلــك، يتــّم التدقيــق فــي المعلومــات ومقارنتهــا، وتبادلهــا بيــن الــوزارات، ممــا يســّهل عمليــة 
التواصــل وتبــادل المعلومــات وفــق مــا تقتضيــه االســتجابة )مثــاًل عــدد الســوريين المســّجلين الملتحقيــن بالمــدارس، 

أو الذيــن دخلــوا إلــى مستشــفى، أو الذيــن يقّدمــون طلبــًا للحصــول علــى وظيفــة إلــخ.(

بنــاًء علــى ذلــك، تســعى الحكومــة التركيــة إلــى تحســين طريقــة اســتجابتها ألصحــاب االحتياجــات الخاصــة، وفهمهــا، 
فــي الوقــت عينــه، للمهــارات والمواصفــات التعليميــة التــي يمكــن االســتفادة منهــا لمصلحــة تركيــا، وكيفيــة دعــم 

عمليــة الدمــج علــى أفضــل نحــو.

فضــاًل عــن ذلــك، يمكــن االســتفادة مــن عمليــة التســجيل هــذه لتحقيــق ســبل تكميليــة، رغــم أنهــا ال تنــدرج ضمــن 
هــذه المقاربــة، كالعــودة وإعــادة التوطيــن، مــن أجــل دعــم أصحــاب االحتياجــات الخاصــة وتحديــد المجــاالت التــي يمكــن 

فيهــا االســتفادة مــن المهــارات تحقيقــًا لمنفعــة بلــد إعــادة التوطيــن أو العــودة. 

التطبيق العملي

تســجيل المعلومــات ذات الصلــة عــن الالجئيــن )إمــا لــدى الوصــول أو عنــد تحديــث المعلومــات الحقــًا( تحقيقــًا 	 
ألهــداف الحمايــة والدمــج، أي تســجيل احتياجــات الالجئيــن ومهاراتهــم أيضــًا. 

جعــل المعلومــات األساســية حــول الالجئيــن متاحــة علــى مســتوى مركــزّي، علــى أن تتمّكــن الســلطات وأصحــاب 	 
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 التحــّدث مــع كافــة أصحــاب المصلحــة المعنييــن 
فــي البــالد وإشــراكهم بشــكٍل هــادف- أكانــوا مانحيــن أو صّنــاع سياســات أو وكاالت إنســانية أو الجئيــن أو رجــال أعمــال- مــن 
ــام بذلــك فــي  ــد المذكــور. وال يجــب القي ــزة للبل ــة بحســب االحتياجــات والفــرص الممّي ــة ناجحــة ومفّصل أجــل صياغــة مقارب
ــن المســتفيدون مــن  ــا األســاس- لكــي يتمّك ــا وتطويرهــا أيضــًا- وهن ــاء تصميمه ــل أثن ــة فحســب، ب ــق المقارب ــة تطبي مرحل

تمّلــك زمــام المبــادرة منــذ البدايــة. 

صحيــٌح أّن المقاربــات التشــاركية لطالمــا لقيــت تشــجيعًا، خاّصــًة عنــد تطبيــق البرامــج التنمويــة، إال أّن إشــراك الالجئيــن 
ــى أحــد أّن كل مجموعــة مــن  ــر أمــرًا شــائعًا. فــال يخفــى عل ــم ووضــع البرامــج ال ُيعتب ــة التصمي والقطــاع الخــاص فــي مرحل
أصحــاب المصلحــة تتمّتــع بموقــف ممّيــز، ومقاربــة خاصــة، وقيمــة إضافيــة تضفيهــا علــى النقــاش. وفيمــا تجــري العــادة أن 
يتــّم إشــراك المانحيــن وصّنــاع السياســات والجهــات اإلنســانية، ال ينطبــق ذلــك علــى المجتمــع المدنــي وأصحــاب المؤسســات 
ورّواد األعمــال والالجئيــن، حتــى عندمــا يكــون بمقدورهــم تأميــن اإلســهامات الالزمــة لضمــان نجــاح المقاربــة. كيــف ال 
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وأصحــاب المؤسســات ورّواد األعمــال والمجتمــع المدنــي والالجئــون هــم خيــر مــن يشــرح االحتياجــات اإلنســانية واإلنمائيــة 
والتجاريــة، فضــاًل عــن العراقيــل والفــرص المحتملــة، مــن وجهــة نظرهــم وخبرتهــم الخاصــة. بالفعــل، يمكــن لالجئيــن أنفســهم 
أن يقّدمــوا مســاهمات كمســتثمرين محتمليــن، وأصحــاب عمــل، وموّظفيــن، ومســتفيدين مــن الخدمــات، وعمــالء. كذلــك، 
ُتعتبــر المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات الوجــود والبــاع الطويــل فــي هــذا المجــال فــي البــالد )ال ســيما المنظمــات غيــر الحكوميــة 
المحليــة، لكــن أيضــًا الدوليــة منهــا كالصليــب األحمــر أو الهــالل األحمــر علــى ســبيل المثــال( مخّولــة تمامــًا لتســليط الضــوء 

علــى احتياجــات المجتمــع المضيــف، والطــرق الناجحــة لالســتجابة لألزمــات )الممتــّدة(. 

بالفعــل، إّن عــدم مراعــاة وجهــة نظــر الالجئيــن وأصحــاب المؤسســات قــد يقــّوض، إلــى حــدٍّ كبيــر، الرؤيــا والمقاربــة القائمتيــن 
علــى محــور التنميــة- النــزوح. وعندمــا ال تؤخــذ وجهــات النظــر هــذه فــي االعتبــار، يواجــه صّنــاع السياســات صعوبــات )يمكــن 
تفاديهــا( علــى صعيــد التطبيــق، كعــدم توظيــف الالجئيــن، وتراجــع عــدد الالجئيــن الممكــن توظفيهــم، أو عــدم رغبــة الالجئيــن 

فــي العمــل فــي قطــاع معّيــن. 

بالنســبة إلــى بعــض المجموعــات، قــد تكــون االستشــارات مباشــرة، فتحــّدد هــذه الفئــات فــورًا أدوارهــا ومســاهماتها. 
أمــا بالنســبة إلــى البعــض اآلخــر، فقــد يكــون الوضــع جديــدًا تمامــًا، وقــد ال تتبّيــن مباشــرًة أيــن يمكــن أن تقــّدم قيمــًة 
إضافيــًة مــن خــالل مشــاركتها. مــن هنــا، قــد تدعــو الحاجــة إلــى نشــر التوعيــة بيــن هــذه المجموعــات، مثــاًل حــول الحمايــة 
واحتياجــات الالجئيــن، أو حــول جوانــب التنميــة، وبنــاء القــدرات، للتأّكــد مــن أنهــا ستشــارك بشــكٍل كامــٍل فــي عمليــة 
التصميــم والتطبيــق. فضــاًل عــن ذلــك، عندمــا ال يكــون المجتمــع المدنــي أو المنظمــات الدوليــة شــريكًا مباشــرًا مــع صّنــاع 
السياســات، أو عندمــا تكــون العالقــات مــا بينهــم خالفيــة فــي الماضــي، فــال بــّد حينــذاك مــن بنــاء الثقــة مــا بيــن الطرفيــن 

ــز درجــة المشــاركة والتعــاون.  لتعزي

ــات، والســلطات  ــى ضــرورة إشــراك البلدي ــاع السياســات عل ــة وصّن ــوال نفســه، شــّددت المنظمــات الدولي ــى المن نســجًا عل
اإلقليميــة، أو المجتمعــات المحليــة الحدوديــة، كونهــا أساســيًة فــي كلٍّ مــن عمليــة التطبيــق وفهــم وضــع الســوق علــى 
المســتوى المحلــي )راجــع أيضــًا »إنشــاء وتمكيــن هيــاكل التنســيق«(.2٦ 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 الــالزم أو تفصيــل مقاربــة تناســب احتياجاتهــا )كالتدريــب المهنــي أو إصــدار الشــهادات(. وقــد شــّددت 
ــًا جــدًا مــن دون دمــج الحكومــات أو الجهــات  ــه، فــي بعــض الحــاالت، قــد يكــون تطبيــق المشــاريع صعب المقابــالت علــى أن
الفاعلــة المحليــة. غيــر أّن هــذا األمــر يعتمــد طبعــًا علــى طريقــة تنظيــم الدولــة سياســيًا، وبالتالــي ينبغــي أن يكــون مفّصــاًل 

علــى ضــوء وضــع كّل دولــة. 

2٦ أنشــأ مركــز التكامــل المتوســطي شــبكة تعّلميــة بيــن البلديــات المضيفــة فــي المنطقــة المتوســطية مــن أجــل تبــادل الخبــرات وأفضــل الممارســات بيــن 
ــرات ضمــن خالصــة مــن الممارســات، راجــع مركــز التكامــل  ــّم تجميــع هــذه الخب ــات التــي تســتضيف الجئيــن ســوريين علــى وجــه الخصــوص. وقــد ت البلدي

المتوســطي 2018. 
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الشكل 2: مقاربة تشاركية: إشراك أصحاب المصلحة عبر مختلف المناطق الجغرافية والمجاالت القطاعية
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إشراك غرف التجارة في تركيا

أطلقــت المنظمــة الجامعــة لكافــة غــرف التجــارة فــي تركيــا )TOBB( بالتعــاون مــع منّظمــة تركيــة ُتعنــى بصياغــة 
السياســات )TEPAV(، مشــروعًا جديــدًا بعنــوان »العيــش والعمــل معــًا: دمــج الســوريين بموجــب نظــام الحمايــة المؤقتة 
فــي االقتصــاد التركــي«. هــدف المشــروع، بشــكٍل أساســي، إلــى تحســين إمكانيــة توظيــف الالجئيــن الســوريين فــي 
تركيــا، مــن خــالل إصــدار الشــهادات التــي تثبــت مهاراتهــم المهنيــة ومطابقتهــا مــع أصحــاب األعمــال الذيــن يبحثــون عــن 
عّمــال يتمتعــون بمثــل هــذه المهــارات. يهــدف المشــروع إلــى تأميــن وظائــف لثالثــة آالف شــخص- ٦٥% مــن الســوريين 
و٣٥% مــن المجتمــع المحلــي- وهــو يغطــي األقاليــم االثنــي عشــر فــي تركيــا التــي يرتفــع فيهــا عــدد الســّكان الســوريين.  

يطّبــق المشــروع مقاربــًة قائمــًة علــى التقييــم للتركيــز علــى إيجــاد طــرق لالســتفادة بشــكٍل أفضــل مــن المهــارات 
ــدرس  ــم ي ــم مهــارات الســوريين، ث ــى العــرض(. فيقــوم المشــروع أّواًل بتقيي ــة قائمــة عل ــة للســوريين )أي مقارب الحالي
إذا كان أصحــاب األعمــال األتــراك يبحثــون عــن أشــخاص بهــذه المهــارات فــي الوقــت الراهــن، ومــا إذا يمكــن توظيــف 
هــؤالء الســوريين فــي تلــك القطاعــات. كمــا يوّجــه المشــروع الســوريين الذيــن يريــدون الخضــوع الختبــار للحصــول علــى 
الشــهادات المطلوبــة، مــن خــالل اّتبــاع المراحــل المناســبة للحصــول علــى الشــهادات، من دون أن ينســى الســوريين غير 
المتمتعيــن بمهــارات محــّددة والراغبيــن فــي االنتســاب إلــى برامــج للتدريــب المهنــي، فيرشــدهم إلــى الخدمــات األخــرى 
المتوّفــرة لهــم. مــن هــذا المنطلــق، يمكــن القــول إّن المشــروع يربــط المعنييــن بمجموعــة واســعة مــن برامــج التدريــب 
المهنــي )ومنهــا الكثيــر ممــا يمنــح المنتســبين شــهادات فــي نهايــة األمــر( التــي يتــم تنفيذهــا فــي تركيــا فــي الوقــت 
ــة ووكاالت  ــر حكومي ــي( ومنظمــات غي ــة واالتحــاد األوروب ــة )كمنظمــة العمــل الدولي ــد منظمــات دولي ــى ي ــي عل الحال
الحكوميــة )كوكالــة التوظيــف التركيــة( والجهــات الفاعلــة الخاصــة )كغــرف التجــارة(، أو مــن خــالل التعــاون فــي مــا بينهــا. 

التطبيق العملي

التأّكــد 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(- أداًة 
ضروريــًة يمكــن أن تســتخدمها الدولــة المضيفــة، والمانحــون، والجهــات الفاعلــة العاملــة فــي القطــاع اإلنســاني واإلنمائــي، 
لتوجيــه جهودهــا المتعلقــة بســوق العمــل. مــن هنــا، ال ريــب فــي أّن إجــراء تقييــم مشــابه فــي بدايــة أزمــة مــا ســيكون أكثــر 
إفــادًة، بهــدف تحســين فــرص العمــل المنّظمــة المتوّفــرة لالجئيــن منــذ البدايــة. مــع ذلــك، يبقــى هــذا التقييــم أداًة مفيــدًة 

حتــى فــي خضــّم أزمــة اللجــوء الممتــّد. 

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، 	 
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إمكانية إضفاء طابع قانوني على عملهم، وغير ذلك. 	 

ــر علــى برامــج التدريــب المهنــي )راجــع »إصــدار الشــهادات والتدريــب« أدنــاه( واســتراتيجيات  بعــد ذلــك، يمكــن للتقييــم أن يؤّث
التوظيــف )راجــع »توظيــف الالجئيــن«( بالنســبة إلــى كّل مــن مواطنــي البلــد المضيــف والالجئيــن، كمــا يدعــم، فــي الوقــت 
عينــه، رّواد األعمــال المحلييــن فــي توســيع مؤسســاتهم التجاريــة والوصــول إلــى العمــال )المؤهليــن أو الماهريــن( و/أو أســواق 
جديــدة علــى المــدى الطويــل، أي بعــد انتهــاء األزمــة وعــودة الالجئيــن. بالفعــل، ســّلطت المقابــالت مــع صانعــي السياســات، 
فــي كّل مــن تركيــا ولبنــان، الضــوء علــى إمكانيــة )إعــادة( فتــح الطــرق التجاريــة التــي تصــل ببقية دول الشــرق األوســط عبر ســوريا 
ــر إيجابــًا علــى السياســة  وعبــر الســوريين العائديــن مــن تركيــا ولبنــان. فــي الوقــت نفســه، يمكــن لتقييــم ســوق العمــل أن يؤّث
الحكوميــة التــي ُتعنــى بالفــرص المتوفــرة فــي ســوق العمــل. هــذا مــا لفــت إليــه الشــركاء فــي السياســات فــي تركيــا ولبنــان. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يشــمل تقييــم ســوق العمــل تقييمــًا للمؤسســات التجاريــة التــي يملكهــا مهاجــرون والجئــون 
أو يدعمونهــا )كالشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم أو األوســع نطاقــًا(، مــن أجــل فهــم عوامــل نجاحهــم بشــكٍل أفضــل، 
وتحســين طريقــة تفصيــل التدابيــر الداعمــة أو إجــراءات االســتثمار التــي تناســبهم، تحقيقــًا لمنفعــة البلــد المضيــف )مثــاًل عبــر 
إيجــاد فــرص عمــل(، ورّواد األعمــال أنفســهم، ورّبمــا أيضــًا لمصلحــة البلــد المنشــأ الــذي يفــد منــه الالجــئ )عندمــا يحيــن وقــت 
إعــادة اإلعمــار والتطويــر مــا بعــد األزمــة( )مؤسســة بنــاء األســواق 2017(. وممــا ال يقــل أهميــة عــن ذلــك فهــم العراقيــل التــي 
ــة، وعوائــق  ــة الرقابي ــاء التنظيمي ــز نمــّو األعمــال، كالعراقيــل المرتبطــة باألعب يصطدمــون بهــا بشــكٍل أفضــل مــن أجــل تعزي

اللغــة، والتدريــب علــى تنظيــم المشــاريع، والوصــول إلــى رأس المــال واالســتثمار، إلــخ. )بنــاء األســواق 2017(. 

ــة، إنشــاء نظــام يطابــق بيــن المهــارات  ــة و/أو ارتفــاع معــّدالت البطال ــر النظامي مــن الضــروري، فــي ظــّل تنامــي الســوق غي
والوظائــف، ويتفاعــل مــع كافــة أصحــاب المصلحــة المعنّييــن والمناســبين مــن مختلــف الخلفيــات. مــن هنــا، يجــب أن تكــون 
هــذه الجهــود منّســقًة مــع جهــود جمــع البيانــات حــول مهــارات الالجئيــن ومواصفاتهــم األساســية، باإلضافــة إلــى جهــود إصــدار 

شــهادات المهــارات )راجــع »تســجيل كافــة عمليــات الوصــول وجمــع معلومــات حــول المهــارات واالحتياجــات«(. 

برامج تدريب على مستوى األقاليم في تركيا

فــي كّل إقليــم مــن أقاليــم تركيــا مجالــس تعليــم وتوظيــف إقليميــة، تجتمــع معــًا تحــت رئاســة الحاكــم. تتضّمــن هــذه 
المجالــس كافــة أصحــاب المصلحــة المعنّييــن فــي اإلقليــم، مثــل الحاكــم، وغرفــة التجــارة، ووزارة التربيــة، ووزارة 
الصحــة، والجهــات األكاديميــة إلــخ.، بــإدارة المكتــب اإلقليمــي التمثيلــي لوكالــة التوظيــف التركيــة. تناقــش هــذه 

ــة فــي المنطقــة.  ــا العمال ــة االســتجابة لقضاي ــد كيفي المجالــس السياســات وتصوغهــا لتحدي

مــن خــالل هــذه المجالــس اإلقليميــة، تعــّد الســلطات قائمــًة ببرامــج التدريــب المتوّفــرة، بنــاًء علــى االحتياجــات 
والمدّربيــن المتوّفريــن حــول الموضــوع. فيشــرف المجلــس اإلقليمــي علــى تطويــر البرامــج بالتعــاون مــع وكالــة 
التوظيــف التركيــة. كمــا يتــّم إشــراك أعضــاء غــرف الصناعــة والتجــارة المحليــة واألكاديمييــن، فضــاًل عــن وزارة التعليــم 
العالــي )المديريــة العامــة للتعليــم مــدى الحيــاة(. وقــد اعُتبــرت هــذه البرامــج مؤّشــرًا مفيــدًا لالحتياجــات فــي المنطقــة، 

كمــا إنهــا تشــّكل مــوردًا أساســيًا للســوريين الباحثيــن عــن برامــج التدريــب المهنــي.

وفقــًا لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي تركيــا، صحيــٌح أنــه يجــب التركيــز علــى التدريــب المهنــي والتدريــب علــى 
المهــارات، وهــو محــور التركيــز الحالــي ألصحــاب المصلحــة الدولييــن فــي البــالد، لكــن تدعــو الحاجــة أيضــًا إلــى التفكيــر 
مســبقًا فــي متطلبــات ســوق العمــل وقدرتهــا االســتيعابية، وتحديــد القطاعــات والصناعــات والمناطــق المعنيــة. بعــد 
ذلــك، يمكــن لهــذا التحليــل أن يحّفــز علــى تنظيــم تدخــالت أخــرى. لكــّن هــذا األمــر يتطّلــب تعاونــًا مــع القطــاع الخــاص 
ــالت مــع أصحــاب  ــًا للمقاب ــرة. فــي هــذا اإلطــار، وفق ــف المتوّف ــارات المناســبة مــع الوظائ مــن أجــل مطابقــة المه

المصلحــة، يجــري برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي تحليــاًل مماثــاًل، مخططــًا لتحســين أنشــطته فــي هــذا المجــال. 
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التطبيق العملي

تقييــم ســوق العمــل فــي مرحلــة مبكــرة مــن األزمــة اســتعدادًا لدمــج الالجئيــن فــي ســوق العمــل بأســرع وقــت 	 
ممكــن. 

اإلقليمــي، 	  الصعيــد  علــى  المحــّددة  واالحتياجــات  عــام،  بشــكٍل  المطلوبــة  والمؤهــالت  المهــارات  تقييــم 
ــن  ــّددة، فضــاًل ع ــة مح ــات اقتصادي ــن فــي قطاع ــات الالجئي ــن، وإمكاني ــف الالجئي والمســارات القائمــة لتوظي

مــدى دمجهــم رســميًا فــي ســوق العمــل.  

تقييم الخدمات المقّدمة لالجئين والمجتمعات المضيفة وتكييفها مع احتياجاتهم

مــن الضــروري تقييــم احتياجــات مؤسســات البلــد المضيــف وســبل تواصلهــا مــع الالجئيــن والمجتمعــات أو الجماعــات 
المضيفــة فــي كّل األوقــات، ال ســّيما فــي أزمــات النــزوح الجماعــي والممتــّد. مــن هنــا، رأى أصحــاب المصلحــة ضــرورًة 
فــي أن تخضــع تلــك المؤسســات لتقييــم ذاتــي داخلــي حــول آليــات تواصلهــا مــع الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة تحقيقــًا 
لهدفيــن، همــا تحســين الخدمــات التــي تقّدمهــا للفئــات المســتهدفة )أكانــت خدمــات صحيــة أو تعليميــة أو اجتماعيــة( فضــاًل 
عــن إطــالع الجهــات المانحــة الدوليــة علــى احتياجاتهــا الخاصــة وتحديــد ســبل اســتجابتها لألزمــة. فبمجــرد التنّبــه إلــى مواطــن 
النقــص لديهــا، تتمّكــن المؤسســات مــن تفعيــل اســتراتيجية االســتجابة والتكّيــف، فــي مــا يتعّلــق مثــاًل بمعوقــات التواصــل 
مــع الفئــات المســتهدفة )اللغــة، البنيويــة(، وقــدرة المــوارد البشــرية لــدى الدوائــر المعنّيــة، والمشــاكل الناشــئة عــن الوصــول 
إلــى الالجئيــن أو االّطــالع علــى أوضاعهــم. ال تجــري هــذه الجهــود علــى مســتوى السياســات الوطنيــة وحســب، بــل تذهــب 
إلــى أبعــد مــن ذلــك لتشــمل المســتويين اإلقليمــي ومــا دون اإلقليمــي. وبفضــل إجــراء هــذا التقييــم الداخلــي، تصبــح تلــك 

المؤسســات مؤّهلــة بشــكل أفضــل لتكييــف اســتجابتها مــع متطلبــات الدمــج والحمايــة محليــًا وإقليميــًا.

ــات ذات االحتياجــات الخاصــة وتحديدهــا،  ــَرق المتعــّددة االختصاصــات فعاليتهــا بوجــٍه خــاص فــي اســتهداف الفئ تثبــت الِف
ــَرق  ــذا، تتشــّكل ِف ــخ.(. ل ــة، إل ــة )كتســّول األطفــال والتحــاق األطفــال بالمــدارس ونشــر التوعي ــات معّين و/أو التصــّدي لتحدي
ــات المعّرضــة  ــة(، كالفئ ــا متباين ــة بقضاي ــرق التوعي ــّم أعضــاء مختلفــون ضمــن ِف ــة )أو يهت ــات معّين متنوعــة الســتهداف فئ
للخطــر بســبب االتجــار بالبشــر أو االســتغالل علــى اختــالف أشــكالهما )كاالســتغالل الجنســي أو فــي العمــل، تســّول األطفــال، 
عمالــة األطفــال ومــا إليهــا(. ال يجــدر بتلــك الِفــرق أن تســتهدف الالجئيــن وحدهــم بــل عليهــا أن تطــال أيضــًا أبنــاء المجتمعــات 

المضيفــة الضعيفــة )راجــع »دمــج ســّكان البلــد المضيــف فــي البرامــج والمشــاريع«(.

ال شــّك أّن االّطــالع علــى احتياجــات النازحيــن الضعفــاء يشــغل حّيــزًا هامــًا فــي أّي مقاربــة موّجهــة نحــو تعزيــز الحمايــة وحقــوق 
اإلنســان. لكــّن الجانــب اإلنمائــي مــن تلــك المقاربــة المتعّلــق بتهيئــة الخدمــات المؤاتيــة للفئــات المســتهدفة يحّتــم أيضــًا عــدم 
اســتنزاف البنيــة التحتيــة فــي البلــدان المضيفــة، والحفــاظ علــى مســتوى معّيــن مــن الجــودة عنــد تقديــم الخدمــات للجميــع، 
فضــاًل عــن الحــّد مــن العوامــل التــي تعيــق عمليــة اإلدمــاج فــي مــا يتعّلــق مثــاًل بتعليــم األطفــال وإدخــال المــرأة إلــى ســوق 

العمــل، إلــى جانــب تبديــد المعوقــات اللغويــة والثقافيــة.

صحيــٌح أّن الجهــات الفاعلــة غيــر التابعــة للدولــة هــي المؤّهلــة بشــكل أفضل لالســتجابة لمتطلبات األشــخاص غيــر النظاميين، 
نظــرًا إلــى حساســية هــذا الموضــوع2٧، لكــّن الحاجــة تدعــو إلــى تنســيق جهــود التوعيــة وجمــع المعلومــات و/أو  تبادلهــا، مــن 
أجــل تعزيــز التعــاون مــع الجهــات الفاعلــة الحكوميــة )كالــوزارات المكّلفــة بتقديــم الخدمــات االجتماعيــة( كــي ُتعــّدل خططهــا 

وفــق مــا تقتضيــه الظــروف.

2٧ أضــاءت عــدة دراســات، بمــا فيهــا وكالــة االتحــاد األوروبــي للحقــوق األساســية 2011، علــى الــدور الهــام الــذي اضطلعــت بــه منظمــات غيــر حكومية وســواها 
مــن الجهــات الفاعلــة غيــر التابعــة للدولــة فــي توعيــة المهاجريــن غيــر النظامييــن، فضــاًل عــن تمكينهــم مــن الحصــول علــى الخدمــات والمعلومــات واللجــوء 

إلــى القضــاء.
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ِفَرق التوعية المعنّية بحماية األطفال في تركيا

إلــى جانــب التدبيــر الــذي اتخذتــه تركيــا بشــأن تقديــم تحويــالت نقديــة إلــى الالجئيــن الســوريين لتشــجيعهم علــى تســجيل 
ــق برنامــج آخــر بهــدف  ــى تطبي ــم(، عمــدت أيضــًا إل ــة المشــروطة بالتعلي أوالدهــم فــي المــدارس )التحويــالت النقدي
التوعيــة. وكان هــذا البرنامــج يهــدف أساســًا إلــى التواصــل مــع المواطنيــن األتــراك لتزويــد األســر التــي ترســل أوالدهــا 
إلــى المدرســة بحوافــز نقديــة، قبــل أن يّتســع نطــاق العمــل فيــه ليشــمل الالجئيــن الســوريين ومــا عداهــم مــن الجئيــن 
مقيميــن فــي البلــد2٨. وقــد اُتخــذت خطــوة توســيع البرنامــج بالتعــاون مــع وزارة األســرة والسياســات االجتماعيــة ووزارة 

التعليــم الوطنــي وجمعيــة الهــالل األحمــر التركــي ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة.

علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي، تقــوم ِفــَرق التوعيــة المتعــددة االختصاصــات بزيــارات منزليــة، إلــى جانــب 
الخدمــات التــي تقّدمهــا إلدارة الحــاالت، دعمــًا اللتحــاق )إعــادة تســجيل( األطفــال الســوريين فــي النظــام التعليمــي )بمــا 
فيــه برامــج التعليــم المهنــي(. و يلّخــص الشــكل ٤ اآلليــة التــي تّتبعهــا تلــك الِفــَرق للتوعيــة وفــرز الحــاالت. فبحلــول 21 
حزيران/يونيــو، كانــت قــد ُســّجلت ٣٦٣٤1 زيــارة قامــت بهــا ِفــَرق الحمايــة إلــى األســر )الهــالل األحمــر التركــي 2018(، علمــًا 
أّن تحديــد هويــة األطفــال المحتمــل أن يكونــوا فــي حالــة عــوز )الذيــن انقطعــوا عــن المدرســة لبضعــة أيــام أو توّقفــت 
ــّم مــن خــالل قائمــة المســتفيدين الموجــودة فــي  ــة للتعليــم أو ُيحتمــل أن تتوّقــف عنهــم( يت عنهــم اإلعانــات النقدي

عهــدة وزارة األســرة والسياســات االجتماعيــة فــي تركيــا.

ــة بحمايــة األطفــال وتحديدهــا )كتلــك المتعلقــة بالعنــف المنزلــي  ــَرق أيضــًا علــى تقييــم المســائل المعنّي تعمــل الِف
وزواج القاصــر وعمــل األطفــال(، إلحالــة الحــاالت المرصــودة إلــى الخدمــات المختصــة. وبالتالــي، ُيتــاح لِفــَرق التوعيــة، 
بفضــل إلمامهــا بمجموعــة واســعة مــن الخدمــات المتوافــرة والحقــوق المرعّيــة فــي البلــد، تقديــم المعلومــات علــى 
الفــور وكذلــك اإلحالــة إلــى الخدمــات المختصــة التــي تقّدمهــا وزارة التعليــم أو وزارة األســرة والسياســات االجتماعيــة 
أو إلــى ســواها مــن الخدمــات التــي تقّدمهــا جهــات فاعلــة أخــرى )كالمنظمــات غيــر الحكوميــة، دائــرة األحــوال المدنيــة، 

مراكــز الخدمــات الصحيــة ومــا إليهــا(.

بالتــوازي مــع ذلــك، تقــوم وزارة األســرة والسياســات االجتماعيــة بزيــارات منزليــة إلــى مراكــز اإلقامــة المؤقتــة، 
للتعــّرف علــى الفئــات الضعيفــة وتزويدهــا باإلرشــادات الالزمــة لالســتفادة مــن الخدمــات. وكانــت الــوزارات التركيــة 
قــد حــّددت آليــات التنســيق فــي مــا بينهــا مــن أجــل تبــادل الحــاالت ذات الصلــة وتحديــد األولويــات. فعندمــا ترصــد 
وزارة األســرة فــي تركيــا وجــود ســوري ضعيــف غيــر مســّجل علــى ســبيل المثــال، يحــق لهــا بموجــب اتفــاق معقــود 
مــع المديريــة العامــة إلدارة الهجــرة أن تطلــب مــن هــذه األخيــرة إعطــاء األولويــة لتســجيله. فضــاًل عــن ذلــك، حصلــت 
ــى إعفــاء مــن المســؤولية يخّولهــا االســتعانة بســوريين  ــة مــن وزارة العمــل عل وزارة األســرة والسياســات االجتماعي
ــن لهــا أّن إشــراكهم يســهم فــي تفعيــل جهــود  فــي أنشــطة التوعيــة وتقديــم الخدمــات التــي تقــوم بهــا، بعدمــا تبّي

التواصــل مــع األهالــي الســوريين. 

ــر التمويــل الــالزم لتوســيع برنامــج التحويــالت النقديــة المشــروطة بالتعليــم بفضــل المديريــة العامــة للمعونــة اإلنســانية والحمايــة المدنيــة التابعــة  2٨ توفَّ
لالتحــاد األوروبــي، ومكتــب شــؤون الســّكان والالجئيــن والهجــرة التابــع لــوزارة الخارجيــة األميركيــة والحكومــة النرويجيــة. 
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الشكل 3: فريق التوعية وفرز الحاالت المتعّدد االختصاصات المعنّي بالتحويالت النقدية المشروطة بالتعليم

المصــدر: الهــالل األحمــر التركــي. 21 حزيران/يونيــو 2018. عــرض بعنــوان »تحديــث حــول التحويــالت النقديــة المشــروطة بالتعليــم لالجئيــن«، ُقــّدم فــي إطــار 
اجتمــاع فرقــة العمــل المعنّيــة ببرنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي فــي حــاالت الطــوارئ. أنقــرة، تركيــا.

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. 	 

البحث في إمكانية التمويل الواسع النطاق والمتعّدد السنوات منذ البدء

تبّيــن أّن المقاربــات التقليديــة القصيــرة المــدى المعتمــدة فــي إطــار االســتجابة لألزمــات اإلنســانية وتقديــم المعونــة تتمحــور 
حــول »اســتثمار« مبالــغ نقديــة ضخمــة دون أّي »مــردود« ُيذَكــر، فــي حيــن أّن المقاربــات الطويلــة المــدى تمّكــن الجهــات 
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 حاليــًا لبرامــج الالجئيــن، وإعــادة النظــر فيهمــا علــى ضــوء االحتياجــات الطويلــة 
المــدى. هــذا ال يعنــي بالطبــع صــرف التمويــل الموّجــه للتنميــة فــي غضــون األســابيع أو األشــهر األولــى للنــزوح، بــل يســتدعي 
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. 

استجابة فرزتحديد

أطفال تغّيبوا ٤ 
أيام أو أكثر عن 

المدرسة

أطفال تغّيبوا ٣ 
أو ٢ أو ١ يوم 

واحد عن 
المدرسة

األطفال 
المستفيدون

من التحويالت 
النقدية 

المشروطة 
بالتعليم، إّنما 
بمعدل حضور 

متدنٍّ (المنقطعة 
عنهم اإلعانات
أو المحتمل 

انقطاعها عنهم)

زيارة الفريق 
المعنّي 
بحماية 
األطفال

األطفال الضعفاء 
اآلخرون 

(المستفيدون أو 
سواهم) في 

األسرة

تقييم درجة 
الخطر: مخاوف 
فريق الحماية 

أو سواها

عاٍل

متوسط

/ متدنٍّ
ال خطر

إحالة إلزامية إلى 
المكاتب الفرعية 

لوزارة األسرة 
والسياسات 
االجتماعية

أشكال  اإلحالة 
األخرى في إطار 

جميع األخطار

خارجية

داخلية

فورية

الخدمات

زيارات المتابعة:

من قبل الهالل 
األحمر التركي 
ووزارة األسرة 
والسياسات 
االجتماعية

الهالل األحمر 
التركي

وزارة األسرة 
والسياسات 
االجتماعية

مراجعة 
الملف

إغالق الملف 
في حال 

انعدام الخطر
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فــي هــذا الســياق، دعــت هيئــات دوليــة ومنظمــات غيــر حكوميــة مشــمولة فــي المقابــالت واالستشــارات التــي جــرت ضمــن 
ــكال بدرجــة  ــر،2٩ واالّت ــا مــن تقاري ــا يّتصــل به ــل المتعــددة الســنوات مــع م ــة التموي ــى اعتمــاد مقارب هــذه الدراســة بشــّدة إل
أقــّل علــى مســاهمات المانحيــن المخّصصــة ألغــراض معّينــة، ممــا يســمح بــإدراج مقاربــة إنمائيــة ضمــن جهــود االســتجابة 
اإلنســانية. ويتعّيــن علــى الجهــات المانحــة اإلقــرار بالصعوبــات الكامنــة فــي وضــع وتنفيــذ مشــروع يتمحــور حــول تعزيــز التنميــة 
والقــدرة علــى الصمــود، بموجــب المبــادئ التوجيهيــة اإلنســانية الطابــع إلعــداد الميزانيــة والتقاريــر )أي مشــاريع تمتــّد علــى 
ســنة أو ســنتين مقابــل نتائــج لفتــرة ٣ و٤ ســنوات(. فــي النهايــة، حتــى فــي ظــّل آليــات التمويــل والبرمجــة هــذه، يشــّدد أصحــاب 

المصلحــة فــي البلــدان المضيفــة علــى ضــرورة مواصلــة الجهــود أيضــًا، خاصــًة مــع احتمــال »فتــور هّمــة المانحيــن«.

بمــوازاة ذلــك، ال بــّد أيضــًا فــي مرحلــة إعــداد المشــاريع مــن مراعــاة أوجــه االختــالف الملحوظــة علــى صعيــد دورات الميزانيــة 
ومنهجيــات التخطيــط وســرعة التخطيــط بيــن الجهــات الفاعلــة المســتجيبة ألزمــة الالجئيــن إنســانيًا وإنمائيــًا. فهــذه النقطــة 
بالــذات تطــرح إشــكالية نظــرًا إلــى اختــالف اآلفــاق والمنهجيــات المّتبعــة لــدى مختلــف الجهــات الفاعلــة. لذلــك، وفــي ســياق 
منهجيــات التمويــل علــى المــدى البعيــد، مــن األوفــق التوّصــل مســبقًا إلــى تفاهــم متبــادل ال لبــس فيــه بشــأن الصالحيــات 
ودورات التخطيــط والمنهجيــات فــي مرحلــة تصميــم البرنامــج. واألمــر ســّيان بالنســبة إلــى آليــات تقديــم التقاريــر )راجــع فقــرة 

»تحقيــق التــوازن بيــن الســرعة والمســاءلة«(.

الصندوق االستئماني اإلقليمي لالتحاد األوروبي استجابًة لألزمة السورية

ُ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 201٤ بهــدف 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 خــالل دعــم البرامــج 

والمشــاريع التــي تراعــي األولويتيــن الرئيســيتين التاليتيــن:

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

»تخفيــف الضغــط عــن كاهــل البلــدان التــي تســتضيف الالجئيــن عــن طريــق االســتثمار فــي تعزيــز ســبل العيــش . 2
والتماســك االجتماعــي، ودعــم الالجئيــن مــن خــالل تيســير حصولهــم علــى فــرص العمــل والتعليــم التــي تعــود 
ــة  ــة العامــة لسياســة الجــوار األوروبي ــى الســواء.« )المديري ــن والمجتمعــات المضيفــة عل ــى الالجئي ــر عل بالخي

ومفاوضــات التوّســع لــدى المفوضيــة األوروبيــة 2018(.

بفضــل المســاهمات المقّدمــة مــن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي وتركيــا، بلــغ حجــم األمــوال المودعــة فــي 
الصنــدوق اإلئتمانــي 1.٥ مليــار يــورو لغايــة تاريخــه )المديريــة العامــة لسياســة الجــوار األوروبيــة ومفاوضــات التوّســع 
ــص منهــا مبلــغ 1.٤ مليــون يــورو لمســاعدة الالجئيــن والمجتمعــات  لــدى المفوضيــة األوروبيــة 2018(، ســبق أن ُخصِّ
ــب  ــى جان ــي، إل ــم العال ــب والتعلي ــة األطفــال والتدري ــم وحماي ــدان المنطقــة، فــي مجــاالت التعلي المضيفــة فــي بل
توفيــر الرعايــة الصحيــة، والبنيــة التحتيــة لشــبكات الميــاه والنفايــات، وتدعيــم القــدرة علــى الصمــود والتماســك 
االجتماعــي )المديريــة العامــة لسياســة الجــوار األوروبيــة ومفاوضــات التوّســع لــدى المفوضيــة األوروبيــة 2018(. 
يبــدأ العمــل بموجــب هــذا التمويــل ضمــن أطــر التنميــة اإلنســانية المشــتركة الموضوعــة لبلــدان معّينــة )الموضوعــة 
قيــد البحــث فــي فقــرة »معلومــات أساســية«(، والتــي ســبق أن ُوضعــت أصــاًل لــألردن ولبنــان )201٥، مــع التحديــث 

عــام 2018( والعــراق )2018(.

2٩ تأتــي هــذه الدعــوة متماشــية مــع جوهــر مؤتمــر القمــة العالمــي للعمــل اإلنســاني بعنــوان »أهــداف الصفقــة الكبــرى«، الــذي ينــّص علــى »زيــادة التخطيــط 
والتمويــل المتعــّدد الســنوات ضمــن نطــاق العمــل اإلنســاني التعاونــي«.
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فــي لبنــان، مــّول الصنــدوق االئتمانــي برامــج بقيمــة ٥2 مليــون يــورو تهــدف إلــى تقديــم المعونــة االجتماعية للســوريين 
واللبنانييــن الضعفــاء فــي البلــد، مــن خــالل برنامــج توفيــر المســاعدات النقديــة المتعددة األغــراض للســوريين والبرنامج 
الوطنــي الســتهداف األســر األشــّد فقــرًا فــي لبنــان، الموضوعيــن كالهمــا قيــد التنفيــذ فــي الوقــت الحاضــر. ويطــال 
ــان األطفــال دون ســّن الخامســة والنســاء فــي ســّن  ــة فــي لبن ــإدارة وزارة الشــؤون االجتماعي ــذ ب هــذا البرنامــج المنّف
ــة واألمــم المتحــدة 201٤؛  ــة )الحكومــة اللبناني ــات العقلي ــار الســّن وذوي اإلعاقــات الجســدية واالضطراب اإلنجــاب وكب

المفوضيــة األوروبيــة 2018أ(.  

التمويل المقّدم من البنك الدولي للبلدان المضيفة لالجئين

ُوِصفــت مقاربــة البنــك الدولــي علــى أنهــا »تغييــر فــي قواعــد اللعبــة« مــن حيــث حجــم الدعــم المقــّدم للبلــدان 
ــل المتعــدد الســنوات ضمــن ســياق أزمــة  ــر التموي ــدان لتوفي ــك البل ــه تل ــذي قامــت ب ــدور ال المضيفــة ونطاقــه، وال
الالجئيــن اإلنســانية والحــوار الدائــر بشــأن السياســات المتعلقــة بهــم )تشــارلز وآخــرون 2018(. فــي العــام 201٦، أطلــق 
البنــك الدولــي بالتعــاون مــع األمــم المتحــدة والبنــك اإلســالمي للتنميــة المبــادرة العالميــة للتمويــل الميّســر )المبــادرة 
العالميــة للتمويــل الميّســر 2018أ(، دعمــًا لجهــود التنميــة )قــروض بشــروط ميّســرة( التــي تقــوم بهــا البلــدان المضيفــة 
ذات الدخــل المتوســط. وترّكــز التســهيالت علــى المشــاريع اإلنمائيــة الداعمــة لالجئيــن الســوريين فــي األردن ولبنــان 
فضــاًل عــن المجتمعــات المضيفــة، ال ســيما فــي مجــاالت تحســين البنيــة التحتيــة وتوفيــر فــرص العمــل إلــى جانــب 
الخدمــات الصحيــة والتعليميــة واالجتماعيــة. فبحلــول 2018، تكــون المبــادرة قــد قّدمــت الدعــم لمشــاريع بلغــت 
ــادرة العالميــة للتمويــل الميّســر  ــٍل بقيمــة 200 مليــون دوالر )المب ــار دوالر أميركــي، ووافقــت علــى تموي قيمتهــا ملي
2018أ(. إلــى ذلــك، تعّهــد البنــك الدولــي فــي إطــار »العمليــة الثامنــة عشــرة لتجديــد مــوارد المؤسســة الدوليــة للتنميــة« 
بتخصيــص مبلــغ مليــاَرْي دوالر، وهــو األضخــم علــى اإلطــالق، لتمويــل مشــاريع إنمائيــة فــي البلــدان المضيفــة ذات 

الدخــل المتدنــي )البنــك الدولــي 2018ب(. 

التطبيق العملي

المانحــون: تســهيل إطالــة أمــد المشــاريع أو المراحــل الالحقــة للبرامــج )المرتبطــة بشــرائح التمويــل(، لالســتفادة 	 
مــن النجاحــات التــي حّققتهــا أولــى اإلجــراءات والبنــاء عليهــا.

المانحون: إعداد برامج طويلة المدى، تتوّزع شرائح تمويلها على سنوات أو تبعًا للمراحل. 	 

البحث في مقاربات متعّددة البلدان

صحيــٌح أّن سياســات الهجــرة والالجئيــن هــي سياســات وطنيــة بامتيــاز، لكــّن كّل مقاربــة إنمائيــة متعــددة األقطــار تعــّزز تأثيــر 
المقاربــات وآليــات التمويــل المشــتركة فــي العمــل اإلنســاني واإلنمائــي، فتســتفيد مــن القيمــة المضافــة لمختلــف البلــدان 
خاصــًة تلــك المتواجــدة ضمــن منطقــة واحــدة. بالفعلــن مــن شــأن إشــراك مجموعــة بلــدان ذات قــدرات ومــوارد متنّوعــة فــي 
منطقــة معّينــة ضمــن سلســلة توريــد واحــدة أن يســمح بتطبيــق مقاربــة لزيــادة قــدرة الالجئيــن علــى مواجهــة األزمــات فــي 
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 
ــع اإلطــار الشــامل  االســتفادة إلــى أقصــى حــّد مــن الطاقــات اإلنمائيــة الكامنــة فــي شــّتى البلــدان. ومــن جهتــه أيضــًا، يتطّل
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لالســتجابة لالجئيــن المنبثــق عــن مفوضيــة شــؤون الالجئيــن إلــى تطبيــق مقاربــة إقليميــة قريبــًا، واضعــًا إّياهــا قيــد االختبــار 
ــاد  ــي اإلقليمــي لالتح ــدوق االئتمان ــن 2018ب(، أســوًة بالصن ــة شــؤون الالجئي ــًا فــي منطقــة القــرن األفريقــي )مفوضي حالي

األوروبــي الــذي يســلك هــذا االتجــاه أيضــًا، راجــع الفقــرة الســابقة.

التطبيق العملي 

المانحــون والشــركاء القائمــون بالتنفيــذ: إعــداد برامــج تشــمل عــّدة بلــدان، ال بداعــي تلبيــة احتياجاتهــا فحســب بــل 	 
ِلمــا لهــا مــن قيمــة مضافــة وأثــر عميــق.

ــاًء علــى 	  ــات التنمية-النــزوح، بن ــات إقليميــة لمناقشــة ســبل التعــاون بيــن البلــدان بموجــب مقارب تنظيــم منتدي
ــق أو ســواها. ــة أو المتعــددة األطــراف أو المواثي ــة الثنائي ــدروس المســتخلصة مــن االتفاقــات التجاري ال

إنشــاء أطــر عمــل ثنائيــة أو متعــددة األطــراف لتنســيق البرامــج أو تطبيــق األطــر القائمــة، بمــا يعــّزز التضامــن 	 
ــدروس المســتخلصة. ــادل مــن خــالل تشــارك الممارســات الســليمة وال ــم المتب والتعّل

تحقيق التوازن بين السرعة والمساءلة

تحــّدث الشــركاء القائمــون بالتنفيــذ بوضــوح عــن إشــكالية العمــل فــي بيئــة معّقــدة تتطّلب ســرعة التحــّرك في ظّل تعــّدد مصادر 
التمويــل وتنــّوع مقتضياتهــا، وحيــث ينعكــس التنســيق واإلجــراءات المبّســطة لتقديــم التقاريــر إيجابــًا علــى المــوارد المتوافــرة 
لتلبيــة االحتياجــات األكثــر إلحاحــًا. فنظــرًا إلــى آليــات التمويــل المتعــددة، ال ســيما فــي أزمــات الالجئيــن الممتــّدة، يتعّيــن علــى 
الشــركاء المنّفذيــن اإليفــاء بالمتطلبــات الفرديــة غيــر القابلــة تمامــًا للمقارنــة، تبعــًا للجهــات المانحــة المعنّيــة، مــا يحّملهــم أعبــاًء 
إضافيــة فــي مضمــار عملهــم )التنســيق بيــن الــوكاالت العاملــة مــع مفوضيــة شــؤون الالجئيــن، لبنــان 2017(. فضــاًل عــن ذلــك، 
وكمــا ألمحــت إليــه فقــرة »البحــث فــي إمكانيــة التمويــل الواســع النطــاق والمتعــدد الســنوات منــذ البــدء«، تّتبــع الجهــات الفاعلــة 
فــي العمــل اإلنســاني واإلنمائــي آليــات تخطيــط ومنهجيــات عمــل متباينــة للغايــة، ممــا يحّتــم علــى مقاربــات التنمية-النــزوح أن 
تســّهل الوصــول إلــى تفاهــم متبــادل حــول مقاييــس النجــاح والتقــّدم. لكــّن تقّبــل فكــرة حصــول بعض »التســّرب« فــي التمويل، 

وتفّهــم أنــه يتيــح أحيانــًا للشــركاء المنّفذيــن العمــل بفعاليــة أكبــر، يســّهل تنفيــذ برامــج التنميــة ذات الطابــع اإلنســاني.

مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني يدعو إلى تيسير العمل اإلنساني

يشــير التقريــر الســنوي لعــام 2017 بشــأن خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة بوضــوح إلــى االلتزامــات الرئيســية التــي 
أخذهــا المؤتمــر علــى عاتقــه، تحــت عنــوان أهــداف »الصفقــة الكبــرى«، والتــي وّقعــت عليهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ووكاالت األمــم المتحــدة والجهــات المانحــة، بمــا فيهــا أســتراليا وكنــدا والمفوضيــة األوروبيــة وعــّدة دول أعضــاء فــي 
عــة باآلتــي:  ــزام التاســع للجهــات الموقِّ ــَص االلت ــة. وقــد تلّخ ــات المتحــدة األميركي ــان والوالي االتحــاد األوروبــي والياب

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

لكــّن هــذا الهــدف لــم يتحقــق بعــد، بحســب مــا ورد فــي التقريــر المذكــور: »مــع تحديــد إطــار الرصــد والتقييــم الخــاص 
ــى أن يكــون  ــة إل ــة المبذول ــر، ســعت الجهــود الهائل ــم التقاري ــي لتقدي ــان لالســتجابة لألزمــة والجــدول الزمن بخطــة لبن
اإلطــار المنطقــي لــكّل قطــاع مكّمــاًل لألطــر األخــرى وتكــون جميــع المؤّشــرات مرتبطــة بسلســلة النتائــج، بــدءًا 
باألهــداف االســتراتيجية األربعــة الشــاملة وصــواًل إلــى بيانــات األثــر فضــاًل عــن المحّصــالت والمخرجــات المســّجلة علــى 
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 إّنمــا غيــر قابلــة تمامــًا للمقارنة، مما 
يثقــل كاهلهــم بأعبــاء إضافيــة هائلــة« )التنســيق بيــن الــوكاالت العاملــة مــع مفوضيــة شــؤون الالجئيــن، لبنــان 2017(.
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فــي العــام 2018، صــدر تقريــر مســتقل متحّدثــًا عــن التقــّدم المحــرز علــى صعيــد »الصفقــة الكبــرى« )ميتكالف-هــوف 
وآخــرون 2018(. فســّلط الضــوء بوجــه خــاص علــى بعــض التقــّدم الملحــوظ باتجــاه وضــع »إطــار مشــترك لتقديــم 
التقاريــر يلّبــي احتياجــات المانحيــن ويخّفــف األعبــاء عــن كاهــل منظمــات المعونــة فــي ميــدان العمل«)ميتكالف-هــوف 
وآخــرون 2018(. وهــذا النمــوذج موضــوٌع حاليــًا قيــد التجربــة فــي العــراق وميانمــار والصومــال لغايــة منتصــف العــام 
2019 لــدى ســبع جهــات مانحــة وســبع وكاالت تابعــة لألمــم المتحــدة و17 منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة، علــى أن يخضــع 

للمراجعــة بعــد ذلــك ويّتســع نطــاق اســتعماله علــى األرجــح )ميتكالف-هــوف وآخــرون 2018(.

التطبيق العملي

اّتباع مقاربة موّجهة نحو تحقيق النتائج والسماح بأكبر قدر ممكن من المرونة عند تنفيذ البرامج.	 
تبســيط آليــة تقديــم التقاريــر الماليــة مــن خــالل اســتحداث نمــوذج مشــترك ووضعــه بمتنــاول ســائر المانحيــن 	 

والشــركاء القائميــن بالتنفيــذ، مــا يلّبــي احتياجــات جميــع األطــراف ويخّفــف األعبــاء الناشــئة عــن هــذا الجانــب. 
البحــث فــي إمكانيــة اعتمــاد النمــوذج المســتحَدث وفــق أهــداف الصفقــة الكبــرى، فــور االنتهــاء مــن مراجعتــه 	 

وتنقيحــه بعــد االختبــارات التجريبيــة التــي خضــع لهــا.
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إبراز االحتياجات وزيادة الوعي وتنسيق االستجابة

تحديد القيادة

فــي ظــّل تعــّدد أصحــاب المصلحــة، حيــث يبــدي عــدد كبيــر مــن الالعبيــن الدولييــن اهتمامهــم بإشــراك المجتمعــات المضيفــة 
ودعــم الالجئيــن المتواجديــن فــي تلــك البلــدان، مــن األوفــق لتلــك المجتمعــات أن تنتهــج مقاربــة موّحــدة للتواصــل مــع 
المجتمــع الدولــي والتعاطــي معــه. خالفــًا لذلــك، ســيجد كّل مــن المانحيــن والمنظمــات الدوليــة صعوبــًة فــي تحديــد أفضــل 
الســبل واألطــراف المؤّهليــن للمشــاركة فــي تنفيــذ مقاربــة التنمية-النــزوح، تبعــًا الحتياجــات البلــدان المضيفــة. وقــد أضــاءت 
المقابــالت علــى القيمــة المضافــة لتوجيــه السياســات مــن المســتويين المركــزي والــوزاري، فضــاًل عــن جهــود التواصــل 
ــّدة بالنســبة إلــى البلــدان المضيفــة،  علــى المســتوى الدولــي. علــى المســتوى المركــزي، وفــي ســياق أزمــة الالجئيــن الممت
ال بــّد مــن أن تتوّلــى مؤسســة واحــدة زمــام األمــور إن لجهــة التنســيق )الموضــوع قيــد البحــث فــي خيــارات السياســات 
التاليــة( أو التواصــل أيضــًا: أي التواصــل مــع الجهــات المانحــة والــوكاالت المعنّيــة بالتنفيــذ، كــي تتمّكــن تلــك المؤسســة مــن 
تنفيــذ أنشــطتها وفــق مــا تقتضيــه األولويــات الوطنيــة، وكذلــك االتفاقيــات والمفاوضــات السياســية، تعزيــزًا لموقــع البلــد 
تجــاه القــوى الخارجيــة. فالتوجيــه علــى هــذا المســتوى يتطّلــب تحديــد المواقــف )بنــاًء علــى المالحظــات الــواردة مــن مختلــف 
المؤسســات والمســتويات الحكوميــة وتبعــًا للخطــط الوطنيــة بشــأن التنميــة ومواجهــة الطــوارئ( – إزاء احتياجــات التمويــل 
ــك المواقــف بصــوٍت  ــى إيصــال تل ــة – والعمــل عل ــق التنمي ــة نحــو تحقي ــات الموّجه وســبل االســتجابة اإلنســانية والمقارب
موّحــد أيــًا كانــت المؤسســة المعنّيــة بإيصالهــا. أّمــا علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي، فقــد شــملت جهــود التباحــث فــي 
أولويــات البلــد والمجــاالت التــي ُيتــاح فيهــا للبلــد أن يقــوم بــدور محــوري يخّولــه التحفيــز أو التأثيــر علــى المقاربــات واألطــر 
األوســع نطاقــًا، شــملت مثــاًل: التباحــث فــي أهــداف التنميــة المســتدامة، والمشــاركة فــي مؤتمــر القمــة مــن أجــل العمــل 
اإلنســاني والميثــاق العالمــي بشــأن المشــاورات حــول الالجئيــن، ومــن خــالل 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 	 
المصلحــة، إلبرازهــا بشــكل مبّســط وفــي موقــف موّحــد، إلــى جهــة تنســيق معّينــة.

وضــع اســتراتيجية تواصــل تســمح بالتوّجــه إلــى الجمهــور العريــض والمانحيــن والمجتمــع الدولــي بموقــف موّحد، 	 
واإلجابــة عــن األســئلة واالستفســارات بصيغــة مالئمة ومّتســقة.

إنشاء هيئات التنسيق وتمكينها

ــة  ــى أهمي ــى الســواء( عل ــن عل ــذ والمانحي ــة بالتنفي ــوكاالت المعنّي ــة )ال ــع السياســات والمنظمــات الدولي ــر صن شــّددت دوائ
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 عــّدة أطــراف ذات مســؤوليات متقاطعــة، أي الــوزارات 
ــة ووكاالت األمــم المتحــدة والجهــات المانحــة ومجتمعــات  ــات الدولي ــة والهيئ ــة والدولي ــة المحلي ــر الحكومي والمنظمــات غي
الالجئيــن والقطــاع الخــاص، فضــاًل عــن الســلطات اإلقليميــة والبلديــة. لــذا، مــن األوفــق إيضــاح المســؤوليات والصالحيــات 
وتنظيــم اإلجــراءات المتخــذة فــي مختلــف المياديــن عموديــًا )أي علــى المســتويات المحليــة واإلقليميــة والمركزيــة( وأفقيــًا )أي 

بيــن مختلــف فئــات أصحــاب المصلحــة(.

30 لتحليــل دور الحــوارات اإلقليميــة حــول الهجــرة فــي إعطــاء قــوة دفــع هائلــة لتطويــر سياســات الهجــرة، والمجــاالت الممكــن تحســينها، خاصــًة فــي مــا يتعّلــق 
بمســألَتْي الهجــرة والتنميــة، راجع: بورشــينيغ ونــواك، 201٦.
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ــف بمهّمــة التعامــل مــع قضايــا الهجــرة  إّن إنشــاء وحــدات وهيئــات تنســيق ضمــن المؤسســات وفــي جميــع أنحــاء البلــد ُتكلَّ
و/أو النــزوح علــى مســتوى صنــع القــرار وفــي ميــدان العمــل، والســعي بانتظــام إلــى توطيــد عالقــات العمــل والتنســيق فــي 
مــا بينهــا علــى المســتوى المؤسســي )ال الشــخصي(، شــغال حّيــزًا هامــًا فــي تنســيق الخطــوات وضمــان فعاليتهــا. فقــد 
ــًا  ــًا لتداخلهــا وضمان أتاحــت تلــك المقاربــة لجميــع أصحــاب المصلحــة االّطــالع علــى مــا يقــوم بــه اآلخــرون مــن جهــود تالفي
لتكاملهــا، والتواصــل بفعاليــة أكبــر مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة والهيئــات الدوليــة فــي مضمــار التطبيــق، وترســيخ التزامهــم 

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

فــي ســياق الخطــة الوطنيــة لالســتجابة لألزمــة، تتمّكــن ِفــرق التنســيق مــن المســتوى الثانــي، تبعــًا للقطاعــات التــي تشــارك 
ــادة درجــة التنســيق المباشــر لتالفــي الجهــود المزدوجــة أو  ــا(، مــن زي ــم أو مــا إليه ــش أو التعلي ــاه أو ســبل العي ــا )كالمي فيه
ــَرق  ــن. فيتســّنى لتلــك الِف ــد تقديــم الخدمــات، وتكويــن فكــرة عامــة عــن جميــع اإلجــراءات المتخــذة لقطــاع معّي الثغــرات عن

ــزّود المقاربــة األشــمل لتلــك الخطــة بمالحظــات مفيــدة.  الحقــًا أن  ت

التنسيق بين الجهات المانحة والبلدان المضيفة

أنشــأت تركيــا عــّدة هيئــات ُتعنــى بسياســات الهجــرة والنــزوح، وتســاعد فــي تنســيق مقاربتهــا داخــل البلــد وتحســين 
ــة سياســات  ــى إنشــاء هيئ ــّص عل ــد ن ــة ق ــة الدولي ــب والحماي ــون األجان ــرة. وكان قان التواصــل حــول سياســات الهج
الهجــرة التــي ترأســها وزارة الداخليــة وتضــّم 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 شــّتى المياديــن، علــى تنســيق الجهــود لمواجهــة 
مضاعفــات أزمــة الالجئيــن الســوريين علــى الخدمــات العامــة. ومــن هــذا المنطلــق، ســعت إلــى تحديــد المســؤوليات 
وتوزيعهــا علــى كّل صاحــب مصلحــة، حرصــًا منهــا علــى إشــراك جميــع األطــراف المعنييــن فــي كّل تدبيــر مّتخــذ 

ــن الســوريين. اســتجابًة ألزمــة الالجئي

مــع االنتقــال إلــى النظــام الرئاســي المعمــول بــه حاليــًا، تــّم إلغــاء تلــك الهيئــة لُيعــاد تشــكيلها تحــت إســم هيئــة الهجــرة 
بحلــول أيلول/ســبتمبر 2018. ومــا تــزال الهيئــة تخضــع لرئاســة وزارة الداخليــة وتحافــظ علــى مشــاركة ممّثليــن عــن 
ــى  ــزال تتوّل ــة. كمــا مــا ت ــه وزارة الداخلي ــوزارات المختصــة، وممّثليــن عــن المؤسســات والمنظمــات وفــق مــا ترتئي ال

مهــام إعــداد اســتراتيجيات الهجــرة المتعلقــة باألجانــب وتنســيقها وتنفيذهــا.

فــي األردن، ُوضعــت خطــة االســتجابة بإشــراف الحكومــة األردنيــة )وبقيــادة وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي(، مــن 
خــالل خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية31. وتشــّكل هــذه األخيــرة إطــار التعــاون بيــن الحكومة األردنيــة والجهات 
المانحــة ووكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، بهــدف تنســيق ســبل االســتجابة اإلنســانية والتنمويــة 
ــذات. لتحســين مســتوى التنســيق، اعتمــدت الخطــة نظامــًا إلدارة  ــن الســوريين، مــن خــالل الخطــة بال ألزمــة الالجئي
المعلومــات عبــر اإلنترنــت يرمــي إلــى جمــع معلومــات عــن ســائر المشــاريع ومصــادر التمويــل فــي مختلــف القطاعــات 
ــى هــذا النظــام، وهــو  ــل المعلومــات المتعلقــة بمشــاريعهم عل ــع الشــركاء تحمي المشــاِركة، مــا يســتدعي مــن جمي
النظــام األوحــد الــذي تملكــه الحكومــة لتتّبــع مشــاريع الخطــة. وقــد أنشــأت الخطــة مؤخــرًا 12 فرقــة عمــل لمناقشــة 
ــم  ــا )التعلي ــات المشــاِركة فيه ــف القطاع ــرة بشــأن السياســات فــي مختل ــم المشــاورات الدائ ــة ودع المســائل التقني
والطاقــة والبيئــة واألمــن الغذائــي والمــأوى والحمايــة االجتماعيــة والصحــة والقضــاء وســبل العيــش والخدمــات 

البلديــة والنقــل، باإلضافــة إلــى الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة(.

31 لالستعالم أكثر عن تلك الخطة، وكذلك عن خطط االستجابة السابقة والحالية، الرجاء مراجعة: خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية لعام 2018.
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التطبيق العملي

ــن: 	  ــة المنخرطــة فــي جهــود االســتجابة ألزمــة الالجئي ــرة التنســيق بمشــاركة كافــة األطــراف المعنّي توســيع دائ
ــة. ــر الحكومي ــة وغي ــة منهــا والدولي الحكومي

تعييــن منّســقين داخــل جميــع الــوزارات يضطلعــون بمســؤولياتهم فــي مجــاالت حمايــة الالجئيــن والدمــج 	 
والتنميــة، وفــق خطــوط محــّددة لتنفيــذ المهــام وتقديــم التقاريــر.

ــادل التجــارب والــدروس المســتخلصة، وب( تجميــع كافــة البرامــج 	  ــد إطــار التعــاون علــى نحــٍو يســّهل 1( تب تحدي
ــرار والثغــرات. ــًا للتك ــادرات واســتعراضها، تالفي والمب

تعزيز التوعية والمناصرة

ــًا وســلبًا( مــن الخطــوات  ــل التــي تطــال مجتمعــات الالجئيــن وتأثيرهــا )إيجاب ــة والتصــّدي لحمــالت التضلي ــر نشــر التوعي يعتب
الضروريــة لضمــان التماســك االجتماعــي وتعزيــزه. ومــن الضــروري أيضــًا، فــي مــا يتعّلــق بســبل االســتجابة اإلنســانية 
واإلنمائيــة المعتمــدة فــي ســياق أزمــة الالجئيــن، إطــالع المجتمعــات المضيفــة علــى القيمــة المضافــة والفوائــد المحتملــة 
ــة بهــذا الشــأن. ومــا  ــة المتداول ــد األفــكار الخاطئ ــن، فضــاًل عــن تبدي ــي تجــاه الالجئي ــع اإلنمائ المرجــّوة مــن الدعــم ذي الطاب
الحمــالت اإلعالميــة االســتراتيجية لنشــر التوعيــة والــدورات التدريبيــة لإلعالمييــن والمناســبات المجتمعيــة المشــتركة، إلــى 
جانــب إشــراك المصــادر المحليــة الموثــوق بهــا فــي إعــداد تلــك التدابيــر وتنفيذهــا، إاّل بعــض الوســائل التــي تلجــأ إليهــا البلــدان 

ــز التماســك االجتماعــي. المضيفــة مــن أجــل تعزي

ــي أّن تلــك الخطــط تتيــح أيضــًا فرصــة التعــاون فــي مجــال المناصــرة، إذ  ــة ومنظمــات المجتمــع المدن ــات الدولي ــرى الهيئ ت
تشــّكل همــزة وصــل بيــن الشــركاء الموّجهيــن نحــو الحمايــة وأولئــك الموّجهيــن نحــو تحقيــق التنميــة. وال شــّك فــي أّن التعــاون 
بغــرض المناصــرة يفّعــل المســاعي الراميــة إلــى إرســاء الحــق فــي العمــل مثــاًل أكثــر مــن أّي جهــد فــردي؛ فهــو يوّفــر بيئــًة مؤاتيــًة 
ــادة األعمــال أو يكفــل حمايــة حقــوق العمــل. وبمــا أّن تأثيــر شــركاء التنميــة المنفرديــن،  تمّكــن الالجئيــن مــن االســتثمار وري

معطوفــًا علــى تأثيــر الشــركاء فــي الحمايــة، يعــّزز أهــداف الطرفيــن علــى الســواء، فــال بــّد مــن تفعيــل االثنيــن. 

تدريب أهل اإلعالم في تركيا

أشــرفت المنظمــة غيــر الحكوميــة التركيــة »جمعيــة التضامــن مــع ملتمســي اللجــوء والمهاجريــن«، وبدعــٍم مــن الســفارة 
ــا  ــة عــرض قضاي ــن حــول كيفي ــن أهــل اإلعــالم والصحافــة المحليي ــة بي ــذ برنامــٍج لنشــر التوعي ــى تنفي ــة، عل البريطاني
الهجــرة والالجئيــن فــي تقاريرهــم. فعلــى مــدار خمــس نــدوات مــدة كّل واحــدة منهــا يوميــن، وّفــر البرنامــج التدريــب لمــا 
يزيــد عــن ٦00 إعالمــي، بمشــاركة مدّربيــن مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســّكان ومفوضيــة شــؤون الالجئيــن ومنظمــة 
يونيســف، شــارحين ضــرورة التأّنــي فــي اللغــة المتداولــة للحديــث عــن الالجئيــن فــي البلــد، ِلمــا لذلــك مــن تأثيــر محتمــل 

علــى التماســك االجتماعــي وعمليــة الدمــج. 
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إّن مشــروع »تعزيــز قــدرة الالجئيــن الســوريين والنازحيــن والمجتمعــات المضيفــة علــى مواجهــة األزمــات ردًا علــى األزمتيــن 
الســورية والعراقيــة«، المنّفــذ فــي األردن ولبنــان وتركيــا، بدعــٍم مــن الصنــدوق االســتئماني اإلقليمــي لالتحــاد األوروبــي 
والحكومــة األلمانيــة، يخّصــص وحــدة كاملــة للترابــط االجتماعــي )قــدرة 2018ب(، ترّكز على مختلف المجــاالت في كّل بلد. 
ففــي األردن، أطلــق البرنامــج حمــالت إعالميــة )نشــر فيديوهــات عبــر المحطات التلفزيونيــة ومواقع التواصــل االجتماعي( 
مــن أجــل توفيــر معلومــات دقيقــة وموثوقــة حــول الحقــوق والواجبــات العائــدة إلــى العّمــال الســوريين فــي مــكان العمــل 
)قــدرة 2018أ(. وفــي تركيــا، يهــدف البرنامــج إلــى إقامــة مراكــز متعــددة الخدمــات ووحــدات متنّقلــة لتوفيــر المعلومــات 
والخدمــات أيضــًا )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 ســّيما 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 	 

والمهاجريــن.  الالجئيــن 
تكييــف المناســبات المحليــة لتســهيل إدمــاج الالجئيــن، مــن خــالل البرامــج الثنائيــة اللغــة و/أو توعيــة مجتمعــات 	 

الالجئيــن علــى أهميــة المشــاركة.  

التنويه بجهود البلد المضيف في تحقيق خير العالم أجمع

تصــّب جهــود البلــدان المضيفــة الرئيســية فــي مصلحــة العالــم أجمــع، علمــًا أّن بلــدان المناطــق الناميــة هــي التــي تتحّمــل 
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 أيضــًا، أن يعتــرف بفضــل كّل صاحــب حــّق، ويدعــم الممارســات الســليمة للبلــدان المضيفــة فــي مناطــق 
النــزوح علــى المســتوى الدولــي. وقــد تــّم التشــديد علــى هــذا المبــدأ فــي المقابــالت التــي أجريــت مــع المنظمــات الدوليــة فــي 
تركيــا ولبنــان، وكذلــك مــع صّنــاع السياســات بحــّد ذاتهــم الذيــن قارنــوا جهودهــم أحيانــًا مــع جهــود المجتمــع الدولــي، فــي ظــّل 

المــوارد المحــدودة المتاحــة لهــم. 

التطبيق العملي

ــرز تلــك البلــدان 	  المانحــون: الحــرص علــى االعتــراف سياســيًا بجهــود البلــدان المضيفــة لالجئيــن وســّد حاجــة أب
إلــى التمويــل.

ــع 	  ــّت فــي الملفــات ورف ــف األوقــات المخصصــة للب ــًا، مــن خــالل تكثي ــن عالمي ــادة التوطي ــة احتياجــات إع تلبي
الكوتــا المحــددة إلعــادة التوطيــن محليــًا، قبــل تزايــد أعــداد الالجئيــن فــي البلــدان المضيفــة وتفاقــم الوضــع إلــى 

حــدٍّ يعصــى معــه الحــّل.

ــى  ــى مواجهــة األزمــات، ردًا عل ــن والمجتمعــات المضيفــة عل ــن الســوريين والنازحي ــه( ضمــن مشــروع »دعــم قــدرة الالجئي ــح )ومعاني 32 ورد هــذا المصطل
ــي. ــدوق االســتئماني اإلقليمــي لالتحــاد األوروب األزمــات فــي ســوريا والعــراق«، الممــّول مــن الصن
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تكييف السياسات ذات الصلة لتعزيز الخدمات المقّدمة وخطط التنمية

ــق االســتراتيجيات والسياســات األوســع  ــادة درس أو تطبي ــدان المضيفــة إع ــى البل ــن عل فــي إطــار االســتجابة لألزمــة، يتعّي
نطاقــًا التــي تتأّهــب لتلبيــة االحتياجــات واالســتجابة فــي ظــّل توافــد أعــداد هائلــة مــن الالجئيــن وطــول أمــد أزمــة النــزوح، 
علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي. ويجــدر تعديــل تلــك السياســات مجــددًا وفــق مــا تقتضيــه األوضــاع المســتجدة، التــي 
ترّتــب أعبــاًء متزايــدًة علــى البنيــة التحتيــة الوطنيــة والخدمــات والمــوارد تحديــدًا، ومســؤولياٍت مضاعفــة ناشــئة عــن ضــرورة 
توفيــر الحمايــة خصوصــًا، إّنمــا توّفــر للبلــدان بحــّد ذاتهــا بعــض فــرص التنميــة. تشــمل تلــك العمليــة تحديــدًا خطــط الطــوارئ 
وخطــط التنميــة الوطنيــة )واإلقليميــة( وسياســات الهجــرة والالجئيــن والخطــط المعــّدة لقطاعــات معّينــة )كالتعليــم والصحــة 
والطاقــة وســواها(، فــي حــال توافرهــا. أّمــا بالنســبة إلــى مؤسســات األمــم المتحــدة، فينبغــي أيضــًا تقييــم إطــار عمــل 
ــٍد  ــّدد مســار االســتجابة فــي بل ــذي يح ــاره اإلطــار الرئيســي المتوســط األجــل ال ــة، باعتب األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائي
مــا اســتنادًا إلــى األولويــات الوطنيــة للتنميــة وخطــة التنميــة المســتدامة لعــام 20٣0 )األهــداف اإلنمائيــة لألمــم المتحــدة 
ــّد مــن إعــادة تقييــم تلــك السياســات خاّصــًة وأنهــا تعــود إلــى مــا قبــل مرحلــة تدفــق الالجئيــن، وبالتالــي فقــد  2018(. وال ب
تغّيــر األوضــاع علــى األرجــح منــذ ذلــك الحيــن. أّمــا فــي األزمــات التــي يطــول أمدهــا، فمــن األوفــق وضــع خطــة خاصــة تنــدرج 
فيهــا االحتياجــات اإلنســانية واإلنمائيــة الناشــئة عــن األزمــة، ِلمــا لهــا مــن فائــدة علــى صعيــد التخطيــط )بالنســبة إلــى أصحــاب 
المصلحــة والمانحيــن والشــركاء فــي التنفيــذ المحلييــن( وكذلــك علــى صعيــد جمــع التبرعــات فــي مختلــف القطاعــات التــي 
ــع حــول خطــط االســتجابة لألزمــة فــي لبنــان وســوريا(؛ راجــع الشــكل ٣ الــذي يســتعرض  مقاربــة  لهــا احتياجــات )راجــع المرّب

تشــاركية بحســب المناطــق الجغرافيــة والقطاعــات.

قــد تدعــو الحاجــة إلــى تحديــث خطــط الطــوارئ تبعــًا لمناطــق انتشــار الالجئيــن جغرافيــًا والتحقــق مّمــا إذا كانــت بعــض أشــكال 
ــة  ــا، ال يجــوز أن تقتصــر تلــك الخطــط علــى اإلجــراءات الفوري االســتجابة الخاصــة كخطــط اإلجــالء مــا زالــت وافيــة.33 مــن هن
لمواجهــة الطــوارئ فحســب بــل أن تشــمل أيضــًا التأّهــب واالســتجابة لألزمــة بعــد انتهائهــا، تحّســبًا ألّي عواقــب قــد تنشــأ 
عــن النــزوح الجماعــي علــى المــدى المتوســط والبعيــد.34 تقــوم خطــط الطــوارئ التــي تضعهــا البلــدان أيضــًا بتحديــد الظــروف 
المؤديــة إليهــا )الزمنيــة أو العدديــة أو النســبية3٥( ومجــاالت التدّخــل )تقنيــًا وجغرافيــًا ومــع مــرور الوقــت(، اســتنادًا إلــى مقاربــة 

وطنيــة واحتياجــات معّينــة.  

فــي مــا يتعّلــق بسياســات الهجــرة والالجئيــن واالســتراتيجيات اآليلــة إلــى تطبيقهــا، قد تبدو الهيئــات المعنّية بالهجــرة والحماية 
)اإلدارة العامــة، البنيــة التحتيــة، مراكــز الخدمــات( مســتنفدة بســبب تدفــق الالجئيــن بأعــداد هائلــة. لــذا، قــد تدعــو الحاجــة إلــى 
انتهــاج اســتراتيجيات بديلــة، ال ســّيما فــي إطــار توفيــر الحمايــة وصونهــا، بمــا فيهــا الســبل اآليلــة إلــى تيســير الحصــول علــى 

المســتندات الالزمــة أو إطالــة الفتــرة المخّصصــة لتجديدهــا تخفيفــًا للضغــط عــن كاهــل الهيئــات المعنّيــة بالهجــرة. 

33 ففــي دراســة حديثــة مثــاًل حــول المفاعيــل الطويلــة األمــد للقصــف اإلســرائيلي علــى لبنــان عــام 201٦، وتأثيــره علــى عّمــال المنــازل المهاجريــن تحديــدًا، 
تبّيــن لصّنــاع السياســات أّن االســتراتيجية الســابقة، أي إجــالء األشــخاص مــن البلــد عبــر الحــدود الســورية، مــا عــادت قابلــة للتطبيــق نظــرًا إلــى النــزاع المســتمر 
فــي البــالد. لهــذا الســبب، اضطــروا إلــى تغييــر خطــط االســتجابة فــي حــاالت الطــوارئ لمواجهــة حــوادث مماثلــة، فــي ظــّل الصــراع الدائــر وتدفــق الالجئيــن. 

راجــع منصور-إيــل وهينــدو 2017.
ــزوح  ــزوح )الن ــة التأّهــب ألزمــات الن ــل حــول خطــط الطــوارئ، يلّخــص كيفي ــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر بنشــر دلي ــي لجمعي 34 قــام االتحــاد الدول
الداخلــي وتدفــق الالجئيــن(، واعتبارهــا بمثابــة حــاالت طــوارئ محتملــة يجــب التحّســب لهــا. راجــع االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، 
2012. ال تســري تلــك الخطــط علــى البلــدان المضيفــة فحســب بــل علــى البلــدان المرِســلة وبلــدان العبــور أيضــًا، وتغّطــي حتمــًا التدفقــات المختلطــة. وكانــت 
مبــادرة »المهاجــرون فــي بلــدان األزمــات« قــد حــّددت الخطــوط التوجيهيــة لدعــم خطــط الــدول وســبل اســتجابتها الحتياجــات المهاجريــن العالقيــن فــي ِشــباك 
األزمــات التــي تشــهدها البلــدان المضيفــة. راجــع: مبــادرة »المهاجــرون فــي بلــدان األزمــات«، 201٦. كذلــك قــّدم هــذا المشــروع الممــّول مــن االتحــاد األوروبــي 
الدعــم للتأّهــب فــي حــاالت الطــوارئ والتنســيق فــي األزمــات، مــن خــالل المبــادرات الهادفــة لتعزيــز القــدرات. لمزيــٍد مــن المعلومــات، راجــع المركــز الدولــي 

لتطويــر سياســات الهجــرة 2018.
3٥ مثــاًل المــدة الزمنيــة التــي انقضــت منــذ وصــول أول الوافديــن أو عــدد الالجئيــن الذيــن دخلــوا البلــد أو نســبة الالجئيــن الوافديــن مقارنــة بنســبة الســّكان 

المحلييــن. 



42       \    الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

أّمــا الخطــط الوطنيــة للتنميــة، وبحكــم طبيعتهــا، فتنتهــج مقاربــات طويلــة األمــد )خطــط تمتــّد علــى ٥ أو 10 ســنوات(، مــا يعّقد 
ــة  ــاًل إقــرار اإلصالحــات االقتصاديــة الضروري بالتالــي إجــراء آخــر التعديــالت عليهــا رغــم ضخامــة مفاعيلهــا: فمــن الصعــب مث
للتعامــل مــع وضــع معّيــن مــن دون معرفــة إلــى أّي مــدى سيســتمّر هــذا الوضــع. ففــي إطــار الخطــط الجــاري تطبيقهــا، مــن 
األوفــق تكييــف مبــادئ الخطــط القائمــة مــع احتياجــات الالجئيــن عنــد اإلمــكان، كمكــّون أو اســتراتيجية علــى ِحــَدة. أّمــا الخطــط 
الموضوعــة حديثــًا فيجــب أن تأخــذ فــي االعتبــار الضغــط المتزايــد علــى البنيــة التحتيــة والمــوارد مــا قــد يســتدعي تعديــل 
األهــداف واألولويــات، وأن تراعــي أيضــًا المفاعيــل اإليجابيــة المحتملــة للتنميــة )كتوفيــر فــرص العمــل بفضــل االســتثمارات(. 
وبوجــه عــام، علــى الخطــط الوطنيــة للتنميــة أن تفــي بمتطلبــات الهجــرة واحتياجــات الالجئيــن فــي األزمــات الممتــّدة تحديــدًا، 
بمــا يتماشــى مــع مقاربــة خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 20٣0، باعتبارهــا قضيــة شــاملة لعــدة قطاعــات. وكانــت المقابــالت 

التــي أجريــت مــع المنظمــات الدوليــة قــد شــّددت علــى هــذا الجانــب بالــذات. 

لتعديــل تلــك الخطــط والسياســات أهميــة خاصــة، كونهــا توّجــه أيضــًا الجهــات المانحــة ووكاالت األمــم المتحــدة وســواها مــن 
الجهــات الشــريكة المعنّيــة بالتنفيــذ نحــو أفضــل الســبل لتنظيــم مقاربتهــا، دعمــًا لجهــود االســتجابة علــى المســتويين اإلنمائــي 

واإلنســاني فــي البــالد.3٦

خطة لبنان لالستجابة لألزمة

ــات  ــة تبع ــن، لمواجه ــن والمحليي ــة وشــركائها الدوليي ــة اللبناني ــن الحكوم ــن برنامــج مشــترك بي ــّم هــذه الخطــة ع تن
أزمــة النازحيــن الســوريين الوافديــن إلــى البلــد. يتــّم تنفيذهــا بإشــراف وزارة الشــؤون االجتماعيــة مكّلفــًة مــن الحكومــة 
اللبنانيــة، بمشــاركة كّل مــن مفوضيــة شــؤون الالجئيــن وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي. وتضــّم قائمــة الشــركاء 
فــي هــذه الخطــة والبالــغ عددهــم قرابــة 1٦0 شــريكًا وزارات لبنانيــة إلــى جانــب وكاالت األمــم المتحــدة ومنظمــات 
غيــر حكوميــة محليــة ودوليــة. ويتفــّرع مــن الخطــة الرئيســية خطــط االســتجابة القطاعيــة التــي تشــمل: اإلعانــات 
األساســية، التعليــم، الطاقــة، المــأكل، األمــن الغذائــي والزراعــة، الصحــة، ســبل العيــش، الحمايــة، المأوى، االســتقرار 

االجتماعــي والميــاه. 

هدفــت الخطــة منــذ البدايــة إلــى تنفيــذ مقاربــة تراعــي علــى الســواء االحتياجــات اإلنســانية واإلنمائيــة، هــذا فضــاًل عــن 
أّن اللغــة المعتمــدة فــي الخطــة شــّددت علــى ضــرورة أن تأتــي االســتجابة لألزمــة شــاملة ومتكاملــة وطويلــة األمــد. 
صحيــٌح أّن الجــزء األكبــر مــن المقاربــة مــا زال منصّبــًا علــى تلبيــة االحتياجــات اآلنيــة، لكــّن الخطــة تحــرص علــى توجيــه 
الدعــم المطلــوب بإلحــاح نحــو الطرقــات وشــبكات الميــاه والبنيــة التحتيــة للنفايــات والبلديــات والمراكــز الصحيــة 

والمستشــفيات والمــدارس، التــي تأّثــرت جميعهــا بتدفــق الالجئيــن الســوريين وإن بدرجــات متفاوتــة. 

ترتكــز هــذه الخطــة التــي وضعــت للفتــرة الزمنيــة 2017-2020 علــى مقاربــة تصاعديــة وشــاملة لعــدة قطاعــات غايتهــا 
تلبيــة االحتياجــات، وبالتالــي يجــري تحديثهــا ســنويًا علــى ضــوء مــا تــؤول إليــه المراجعــة الســنوية لالحتياجــات. وبنــاًء 
عليــه، ُتــدرج فيهــا ســنويًا األهــداف المفّصلــة والميزانيــات المرصــودة للســنة القادمــة، باإلضافــة إلــى الخطــط 

ــرز اإلنجــازات الرئيســية المحققــة فــي العــام المنصــرم.3٧  اإلرشــادية للســنة الالحقــة، كمــا ُتب

3٦ راجــع مثــاًل اســتراتيجية األمــم المتحــدة للتعــاون اإلنمائــي فــي تركيــا لألعــوام 201٦-2020. فقــد حــّددت تلــك االســتراتيجية إطــارًا يحّتــم علــى جميــع وكاالت 
األمــم المتحــدة تنســيق جهودهــا اإلنمائيــة فــي البلــد. وانطلقــت بوجــه خــاص مــن خطــة التنميــة العاشــرة التركيــة )201٤-2018( التــي ارتكــزت عليهــا اســتراتيجية 
األمــم المتحــدة لتحديــد مجــاالت التعــاون الرئيســية وســبل الدعــم للخطــة. وســبق أن أشــارت تلــك االســتراتيجية إلــى أزمــة الالجئيــن الســوريين مــن عــّدة نــواٍح 
وهــي الحاجــة إلــى المرونــة ومراعــاة التطــورات والتحديــات المســتجدة؛ واألعبــاء المترّتبــة علــى اإلدارة العامــة والبنيــة التحتيــة وقطــاع الخدمــات جــّراء الهجــرة 

والحمايــة الدوليــة؛ والمخاطــر المحتملــة علــى األهــداف والغايــات المحــددة. راجــع: حكومــة الجمهوريــة التركيــة ووكاالت األمــم المتحــدة فــي تركيــا 201٥.
3٧ راجع آخر خطة لدى: وحدة التنسيق بين الوكاالت العاملة تحت إشراف مفوضية شؤون الالجئين، لبنان، 2018. 
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خطة االستجابة األردنية

ُوضعــت خطــة االســتجابة األردنيــة، شــأنها شــأن خطــة لبنــان، مــن أجــل تنســيق اإلجــراءات المتخــذة مــن جانــب الحكومة 
ــة  ــد انتهجــت الخطــة مقارب ــد. وق ــى البل ــن إل ــن الســوريين الوافدي ــة الالجئي ــة اســتجابًة ألزم ــة واألســرة الدولي األردني
التنمية-النــزوح، مشــّددة 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 يمتــّد تنفيذهــا علــى ثــالث ســنوات، إّنمــا فــي 12 
قطاعــًا، وهــي: التعليــم والطاقــة والبيئــة واألمــن الغذائــي والمــأوى والحمايــة االجتماعيــة والصحــة والقضــاء وســبل 
ــّم إعدادهــا  ــد ت ــة. وق ــة الصحي ــاه والصــرف الصحــي والنظاف ــن المي ــة والنقــل، فضــاًل ع ــش والخدمــات البلدي العي
ضمــن إطــار خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية األوســع نطاقــًا )راجــع مرّبــع “التنســيق بيــن الجهــات المانحــة 
والبلــدان المضيفــة” ضمــن فقــرة “إنشــاء هيئــات التنســيق وتمكينهــا”(، التــي توّلــت تنســيق جهــود االســتجابة 
الدوليــة ألزمــة الالجئيــن الســوريين فــي األردن. وانطالقــًا مــن القطاعــات االثنــي عشــر تلــك، تــّم تحديــد االحتياجــات 
الخاصــة بــكّل قطــاع لضمــان حســن ســيره والتمويــل المطلــوب لســّد احتياجاتــه. لكــّن جهــود االســتجابة فــي األردن 
تعّثــرت بســبب تراجــع حجــم المســاعدات الدوليــة الموّزعــة بشــكل متفــاوت بيــن مختلــف القطاعــات. وفــي هــذا 
ــر  ــول تشــرين األول/أكتوب ــام 2018 )بحل ــة فــي الع ــل لخطــة االســتجابة األردني ــرز الشــكل ٥ نقــص التموي اإلطــار، يب
2018(، مــا يقودنــا إلــى االعتقــاد منطقيــًا بــأّن الحكومــة األردنيــة هــي التــي ســتغّطي تلــك التكاليــف. أّمــا إذا عجــزت 
عــن تغطيــة التكاليــف بأكملهــا، فمــن المحتمــل أن يــؤّدي ذلــك إلــى تــرّدي الخدمــات والبنيــة التحتيــة مــن حيــث 

جودتهــا وتوافرهــا فــي قطــاٍع أو أكثــر.
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الشــكل 4: التمويــل المطلــوب لخطــة االســتجابة األردنيــة مقارنــًة بالتمويــل المحّصــل عــام ٢٠١٨ )بحلــول 
تشــرين األول/أكتوبــر(

التطبيق العملي

مراجعــة خطــط الطــوارئ المعمــول بهــا حاليــًا وخطــط التنميــة والخطــط الموضوعــة لقطاعــات معّينــة وسياســات 	 
الهجــرة والالجئيــن، توخيــًا للمرونــة وحســن االســتعداد فــي حــال توافــد الالجئيــن بأعــداد هائلــة.

ــّدة، مــع 	  ــذ الخطــط الموضوعــة خصيصــًا لمواجهــة أزمــة الالجئيــن الممت ــة وتنفي المانحــون: دعــم جهــود التنمي
التركيــز بوجــه خــاص علــى تلبيــة االحتياجــات االقتصاديــة واإلنمائيــة التــي تواجههــا البلــدان المضيفــة علــى المــدى 

البعيــد.
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تشجيع التحاق أطفال الالجئين بالمدارس

مــن شــأن تســهيل التحــاق الالجئيــن وبقيــة الســّكان النازحيــن أو الضعفــاء )أي تدفقــات الالجئيــن الطويلــة المــدى، والعّمــال 
المهاجريــن الضعفــاء، والمجتمعــات المضيفــة الضعيفــة التــي يصعــب الوصــول إليهــا( بنظــام التعليــم الوطنــي بأســرع مــا 
يمكــن، مــا إن يمســي الوضــع ممتــدًا، أن يحّقــق أكبــر قــدر مــن المنافــع بالنســبة إلــى مجتمــع الالجئيــن والمجتمــع المضيــف. 
ــي.3٨ فضــاًل عــن  ــة والنشــطة فــي المجتمــع المحل ــال الكامل ــة المجــال واســعًا أمــام مشــاركة األطف فتفســح هــذه المقارب
ــى المهــارات  ــن يفتقــرون إل ــالد وجــود شــريحة مــن الســكان الشــباب الذي ــّد، ســتتجّنب الب ــزوح الممت ــك، فــي حــاالت الن ذل
)وفــي بعــض األحيــان يجهلــون اللغــة المحكيــة( ممــا ال يمّكنهــم مــن المســاهمة فــي اقتصــاد البلــد المضيــف، وال تعزيــز 
ــد  ــة احتياجــات البل ــة لتلبي ــه مــن الممكــن االســتفادة مــن هــذه اإلنتاجي ــى أحــد أن ــة. وال يخفــى عل ــة الســّكان المحتمل إنتاجي
ــرًا، ســتتجّنب  ــزاع أوزاره. أخي ــره مــا إن يضــع الن ــد المنشــأ وعب ــة ضمــن البل المضيــف و/أو )إعــادة( إنعــاش العالقــات التجاري
ــة  ــة، ســواء أمــن الناحي ــاء ثقيل ــر مســتدامة وذات أعب ــة تكــون غي ــة منفصل ــة، إنشــاء بني ــالد أيضــًا، بفضــل هــذه المقارب الب
الماليــة أم علــى صعيــد تحديــد وتطبيــق حلــول واســتراتيجيات محــّددة إلنشــاء بنيــة جديــدة. لكــن ال يمكــن للــدول )والمجتمــع 
الدولــي بصفتــه الجهــة المانحــة( القيــام بذلــك إال مــن خــالل التحّســب للتكاليــف اإلضافيــة المتعلقــة بأيــام العمــل الطويلــة 
بالنســبة إلــى المعّلميــن، أو توظيــف معّلميــن إضافييــن، ورســوم التســجيل غيــر المدفوعــة أو المدعومــة، وتأميــن المعــّدات 
ــة  ــة قــد أنشــأت مرافــق تعليمي ــت الســلطات المعني ــال كان ــخ. أمــا فــي ح ــة إل ــة التربوي ــة التحتي ــى البني ــار عل الالزمــة، واآلث
مؤقتــة، فــال بــّد مــن التخّلــص منهــا تدريجيــًا، مــع بــذل جهــود متزامنــة لنقــل التالميــذ نحــو مرافــق المنهــاج التعليمــي 

ــم اللغــة عنــد الحاجــة.  الرســمي، ومســاعدتهم فــي تعّل

لكــّن هــذه المقاربــة السياســاتية ال تقتصــر فقــط علــى تســهيل التحــاق األطفــال بالمــدارس، بــل تشــمل أيضــًا الجهــود التــي 
تبذلهــا وزارات التربيــة لدراســة وتلبيــة احتياجــات األطفــال المحــّددة والمتعلقــة باللغــة، ومعرفــة القــراءة والكتابــة، ومســتوى 
ــّددة للنظــام الدراســي، فمــن الضــروري  ــاوز أعمارهــم الســّن المح ــن تتج ــى الراشــدين الشــباب الذي ــا بالنســبة إل الصــّف. أم
تســهيل اإلمكانيــات المتاحــة لهــم للحصــول علــى إجــازة واكتســاب مهــارات )مهنيــة( علــى المــدى المتوســط والطويــل. فــي 

هــذا اإلطــار، ُتعتبــر برامــج التدريــب المهنــي عنصــرًا أساســيًا )راجــع »إصــدار الشــهادات والتدريــب«(. 

لكــّن تســهيل التحــاق األطفــال بالنظــام التعليمــي الوطنــي قــد ال يكــون ممكنــًا فــورًا فــي الحــاالت كافــة، كمــا يحــدث مثــاًل 
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 
المنهــاج التعليمــي، أو عندمــا يكونــون فــي مخّيــم حيــث ال يمكــن تفــادي إنشــاء مــدارس منفصلــة. مــع ذلــك، ال بــّد مــن أن 
يتمّثــل الهــدف األساســي باســتخدام المنهــاج التعليمــي للبلــد المضيــف، ودمــج دروس لغويــة ضمــن المنهــاج عنــد الحاجــة، 
وتحضيــر معّلمــي البلــد المضيــف لخصائــص الطــالب الجــدد، والعمــل علــى دمــج األطفــال فــي النظــام التربــوي الوطنــي، 
وذلــك بســبب اآلثــار اإليجابيــة التــي يخّلفهــا كّل ذلــك علــى ســوق العمــل والمجتمــع ككّل، كمــا هــو مشــار إليــه ســابقًا، 

والجهــود المنصّبــة لتحقيــق هــذا الهــدف. 

3٨ بالتوافق أيضًا مع المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل بشأن حّق الطفل في التعليم بناًء على أساس تكافؤ الفرص. 
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تجربة لبنان مع نظام المدارس ذات الدوامين

بــدءًا مــن العــام 201٤، بــدأت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي لبنــان بتطبيــق برنامــج »توفيــر التعليم لجميــع األطفال- 
رايــس« )وزارة التربيــة اللبنانيــة 2018ت(، الــذي رّكــز علــى الوصــول إلــى جميــع األطفــال المحتاجيــن إلــى التعليــم فــي 
ــى  ــادرة عل ــر ق ــت المــدارس الرســمية غي ــن، بمــن فيهــم الســوريون(. لكــن لمــا كان ــر لبنانيي ــن وغي ــالد )مــن لبنانيي الب
اســتيعاب المزيــد مــن األطفــال، فقــد فتحــت أبوابهــا لــدواٍم مدرســي ثانــي مــن أجــل اســتيعاب العــدد المتزايــد مــن 
األطفــال الســوريين المحتاجيــن إلــى التعليــم، مــن خــالل اســتخدام معّلميــن لبنانييــن والمنهــاج التعليمــي اللبنانــي. 
بــدءًا مــن منتصــف العــام 2018، أصبحــت ٣٤9 مدرســة رســمية تعمــل بدواميــن، حيــث ُتخّصــص فتــرة مــا بعــد الظهــر 
للتالمــذة الســوريين فــي مختلــف المناطــق اللبنانيــة )وزارة التربيــة اللبنانيــة 2018أ(. خــالل الســنوات القليلــة األولــى 
مــن التطبيــق، لوحظــت زيــادة فــي نســبة االلتحــاق بالمــدارس الرســمية مــن قبــل األطفــال اللبنانييــن وغيــر اللبنانييــن 
)الســوريين( )راجــع الشــكل ٦( )وزارة التربيــة اللبنانيــة 2018ب(. حاليــًا، تترّكــز الجهــود علــى تحســين نوعيــة التعليــم 

وضمــان وصــول األطفــال إلــى التعليــم فــي البــالد. 

الشكل ٥: اّتجاهات التحاق التالميذ اللبنانيين وغير اللبنانيين )السوريين( بالمدارس الرسمية اللبنانية

المصدر: وزارة التعليم العالي، لبنان، مشروع توفير التعليم لجميع األطفال )رايس(
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حتــى فــي ظــّل زيــادة نســبة التحــاق األطفــال الســوريين بالنظــام التعليمــي، ظهــرت تحّديــات جديــدة عنــد تلبيــة احتياجات 
التالميــذ اللبنانييــن وغيــر اللبنانييــن )الســوريين بشــكل خــاص(. فقــد واجــه التالميــذ الســوريون، علــى وجــه التحديــد، 
تحديــات متعلقــة بوجــود ثغــرات فــي مجــال التحصيــل العلمــي نتيجــة النــزاع. رّدًا علــى ذلــك، طّبقــت الــوزارة عــددًا مــن 
البرامــج، ال ســّيما برامــج التعليــم غيــر الرســمي. علــى ســبيل المثــال، يقــّدم برنامــج تعزيــز المهــارات األساســية فــي 
القــراءة والكتابــة والحســاب، وبرنامــج التعليــم المعّجــل، دعمــًا معّجــاًل ومرّكــزًا إلــى التالميــذ ذوي مســتويات التعليــم 

المتدنيــة بالمقارنــة مــع ســّنهم، أو الذيــن يواجهــون صعوبــًة فــي القــراءة والكتابــة والحســاب. 

ال تلّبــي هــذه المقاربــة احتياجــات األطفــال الســوريين فحســب، بــل اللبنانييــن أيضــًا: فقــد حّســنت نســبة الوصــول إلــى 
األطفــال اللبنانييــن )ارتفــاع معــّدل االلتحــاق بالمــدارس(، واســتثمرت فــي المــدارس الرســمية )تحســين البنــى التحتيــة 
والخدمــات المتوفــرة(3٩، كمــا دعمــت توظيــف المعّلميــن اللبنانييــن.. بنــاًء عليــه، ُأثني علــى هذه المبــادرة بصفتها تكّللت 
بالنجــاح، حيــث تــّم تســجيل تقــّدمٍ بيــن الطــالب وردود فعــل إيجابيــة مــن جانــب أهالــي األطفــال المســّجلين فــي المــدارس. 

تجربة تركيا مع التحويالت النقدية المستخدمة في قطاع التعليم

يقــّدم نظــام التحويــالت النقديــة المســتخدمة فــي قطــاع التعليــم فــي تركيــا- عبــر برنامــج التحويالت النقدية المشــروطة 
بالتعليــم- دعمــًا نقديــًا لألســر مــن أجــل تشــجيعها علــى تســجيل أطفالهــا فــي المــدارس. ويســتفيد مــن هــذا الدعــم كّل 
طفــل فــي ســّن الدراســة: ٣٥-٦0 ليــرة تركيــة عــن كّل طفــل شــهريًا، كمــا ُيمنــح المبلــغ نفســه لألســر التركيــة المؤهلــة 
للمشــاركة فــي البرنامــج )المفوضيــة األوروبيــة 2017ت(، ويرتفــع المبلــغ بالنســبة إلــى الفتيــات وبالنســبة إلــى تالمــذة 
المرحلــة الثانويــة أيضــًا. يهــدف البرنامــج إلــى مكافحــة المحّفــزات التــي تدفــع إلــى عمالــة األطفــال وتزويجهــم، مــن خالل 
تأميــن الحافــز االقتصــادي الــالزم لتســجيل األطفــال فــي المــدارس. جديــٌر بالذكــر أّن البرنامــج النقــدي الخــاص بالتعليــم 
ُطّبــق باإلضافــة إلــى المســاعدات اإلنســانية الطارئــة التــي تلقاهــا المشــاركون فــي حــال كانــوا مســّجلين وبحاجــة إلــى 

المســاعدة، وبالتالــي فــإّن أهليــة شــخٍص مــا للمشــاركة فــي أحــد البرنامجيــن ال يمنعــه عــن التأهــل للبرنامــج اآلخــر.40 

خّلــف البرنامــج وقعــًا إيجابيــًا ملحوظــًا، حيــث زاد مــن نســبة األطفــال الملتحقيــن بالمــدارس. فقــد أظهــرت التقاريــر أّن 
األســر أصبحــت أكثــر اقتناعــًا بإرســال أطفالهــا إلــى المدرســة بســبب المبلــغ المالــي، فبــدأت تســمح ألطفالهــا أكثــر 
فأكثــر بالذهــاب إلــى المدرســة أو العــودة إليهــا بعــد انقطــاع. بــدءًا مــن حزيران/يونيــو 2018، كانــت أســرة ٣٥٦٦11 طفــاًل 

قــد تلقــت دفعــًة واحــدًة علــى األقــل ضمــن اإلطــار االســتراتيجي اإلقليمــي الشــامل )الهــالل األحمــر التركــي 2018(. 

لكــن بقيــت هنــاك تحّديــات أخــرى موجــودة: فالحضــور المدرســي مــا زال ال يغطــي الســّكان كافــًة، وبالتالــي فمــا زال 
العمــل علــى هــذا الصعيــد مســتمرًا. بالنســبة إلــى األطفــال الذيــن يبــدأون بالتغّيــب عــن المدرســة أو يقدمــون علــى 
التســّرب الدراســي )ويمكــن أن يكــون ذلــك ألســباب تتعلــق بعمالــة األطفــال(، تقــوم فــرق معنّيــة بتأميــن حمايــة 
ــع »فــرق التوعيــة المعنيــة بحمايــة األطفــال فــي تركيــا«( للتشــديد أكثــر علــى أهميــة  ــارة األســر )راجــع مرّب الطفــل بزي
إعــادة التحاقهــم بالمــدارس. وفقــًا للهــالل األحمــر التركــي، حتــى وإن لــم تتمّكــن المؤسســة مــن الوصــول إلــى جميــع 
ــى  ــة عشــرة ومــا فــوق، تبقــى قــادرة عل ــالد، ال ســّيما مــن هــم فــي ســّن الثالث األطفــال فــي ســّن الدراســة فــي الب
تحديدهــم وجمــع البيانــات والمالحظــات بشــأنهم وإرســالها إلــى الــوزارات والهيئــات األخــرى بهــدف تصميــم برامــج 

تمّكــن مــن االســتجابة لهــم بشــكٍل أفضــل. 

3٩ هــذا أمــٌر مهــّم جــدًا نظــرًا إلــى نقــص التمويــل المزمــن الــذي يعانــي منــه نظــام التعليــم فــي لبنــان منــذ 200٥ علــى األقــل، ومــا نجــم عــن ذلــك مــن آثــار 
ســلبية مّســت نوعيــة التعليــم المتوّفــر فــي هــذه المرافــق. وقــد ارتبــط نقــص التمويــل بمــا يلــي: »اعتمــاد مقاربــات باليــة نحــو التعليــم، توزيــع المــوارد العامــة 
بشــكٍل غيــر مــؤاٍت بالنســبة إلــى قطــاع التربيــة، وقلــة االســتثمار فــي البنــى التحتيــة والمرافــق التعليميــة، والخطــاب الغائــب بشــكل ملحــوظ حــول ضــرورة 

االســتثمار فــي التعليــم مــا قبــل ومــا بعــد المرحلــة االبتدائيــة« راجــع: وزارة التربيــة اللبنانيــة 2018ب: ٦. 
40 أنشــئ برنامــج شــبكة األمــان االجتماعــي لحــاالت الطــوارئ فــي كانــون األول/ديســمبر 201٦. فــي المرحلــة األولــى، بلــغ البرنامــج ٣900 مســتفيد، وبــدءًا مــن 

أيار/مايــو 2018، 1.8 مليــون مســتفيد. يتلقــى المســتفيديون 120 ليــرة تركيــة شــهريًا عــن كّل شــخص.  
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أخيــرًا، مــا زال بعــض التالميــذ ال يدركــون أنهــم مؤهلــون للحصــول علــى التحويــالت النقديــة، فــي حيــن يقــّدم آخــرون 
ــة  ــى وزارة التربي ــة بالنســبة إل ــذا يبقــى نشــر التوعي ــّددة. ل ــر المح ــذا الشــأن لكنهــم ال يســتوفون المعايي ــات به طلب

تحّديــًا كبيــرًا. 

التطبيق العملي

ــم، اللغــة، القــراءة 	  ــة مــن التعلي ــل البرامــج لتناســب الطــالب ذوي االحتياجــات الخاصــة )مســتويات متدني تعدي
ــة، الحســاب(. والكتاب

ــم فــي المــدارس 	  ــاق بنظــام التعلي ــى االلتح ــاء عل ــن الضعف ــن والمواطني ــة لتشــجيع الالجئي ــر برامــج توعي تطوي
الرســمية. 

المانحــون: مراجعــة االســتراتيجيات لتمويــل قطــاع التعليــم وتقييــم مــا إذا كان يمكــن االســتفادة مــن التمويــل 	 
بشــكٍل أكثــر اســتدامة، مثــاًل مــن خــالل تأميــن البنــى التحتيــة التربويــة )بنــاء المــدارس(. 

دمج الالجئين في البنى التحتية الحالية للخدمات، عند اإلمكان

كمقاربــة عامــة، يجــب أن يترافــق توفيــر الخدمــات لالجئيــن مــع الخدمــات الموّفــرة للمجتمــع المحلــي المضيــف، وبالتحديــد 
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 
التــي تقّدمهــا الدولــة فحســب بــل تلــك التــي توّفرهــا المنّظمــات غيــر الحكوميــة والدوليــة فــي البــالد أيضــًا. فضــاًل عــن ذلــك، 
يجــب إشــراك المنّظمــات غيــر الحكوميــة التــي ُتعنــى بالعمــل اإلنســاني أو التــي تقــّدم خدمــات إنمائيــة )كالصليــب األحمــر/ 
الهــالل األحمــر( والمنظمــات الدوليــة المعروفــة التــي تتمتــع بصيــٍت حســن فــي البــالد فــي مجــال توفيــر الخدمــات، لالســتفادة 

مــن العالقــات اإليجابيــة التــي تتمتــع بهــا هــذه المنّظمــات ومــن خبراتهــا الطويلــة. 

فضــاًل عــن ذلــك، يجــب تفــادي إنشــاء هيــاكل )متوازيــة( جديــدة- فهــذا لــن يعــود بالمنفعــة ال علــى المجتمــع المضيــف وال 
علــى الالجئيــن، زد علــى أّنــه أمــٌر يعارضــه بشــدة أصحــاب المصلحــة الوطنيــون والدوليــون المعنيــون بالسياســة الذيــن أجريــت 
ــا يّتخــذ شــكل  ــًا م ــذي غالب ــل )ال ــه التموي ــة توّج ــاكل المتوازي ــى أّن الهي ــك إل ــرّد ذل ــان. وم ــا ولبن ــالت فــي تركي ــم المقاب معه
المســاعدات الدوليــة( نحــو الهيــاكل غيــر المســتدامة التــي ســتدعو الحاجــة إلــى تفكيكهــا بعــد توّقــف التمويــل )إمــا بســبب 
فتــور هّمــة المانحيــن أو إمــا لبــروز أولويــات جديــدة أو توقــف النــزاع وتحــّول التمويــل نحــو إعــادة اإلعمــار(. وال ريــب فــي أّن 
المجتمــع المضيــف ســيكون الخاســر األكبــر فــي هــذه الحالــة، كونــه لــم يتمّكــن مــن االســتفادة مــن التمويــل لتحســين نوعيــة 
ونطــاق الخدمــات المتوّفــرة للمواطنيــن. أمــا بالنســبة إلــى الالجئيــن، فقــد تحــول الهيــاكل المتوازيــة دون قدرتهــم علــى 

االندمــاج علــى المــدى الطويــل. 

عوضــًا عــن ذلــك، يمكــن االســتفادة مــن الهيــاكل القائمــة للتأّكــد مــن أّن المقاربــة المعتمــدة والتمويــل المتوّفــر لدعــم 
ــزان علــى الهيــاكل المســتدامة القــادرة علــى االســتجابة للســّكان المحلييــن علــى المــدى المتوســط  الخدمــات األساســية يرّك
والطويــل، والترويــج لفــرص عمــل محتملــة )مــع ضــرورة توســيع الخدمــات والبنــى التحتيــة الخاصــة بذلــك(. هــذا مــن جهــة. 
أمــا مــن جهــة أخــرى، فســيضمن هــذا األمــر وصــول الســّكان الالجئيــن إلــى مســتوى مــن الخدمــات )األساســية( يكــون مطابقــًا 
لذلــك المتوفــر للســّكان المحلييــن )والعكــس صحيــح(. فــي هــذا اإلطــار، دافعــت إحــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي جــرت 
مقابلتهــا فــي لبنــان عــن ضــرورة إعــادة تصــّور البرامــج اإلنســانية التقليديــة كبرامــج موّجهــة نحــو التنميــة إلــى حــدٍّ مــا، خاّصــًة 

وأّن جــزءًا كبيــرًا مــن مــن العمــل اإلنســاني يرّكــز أيضــًا علــى دعــم النظــام المعتمــد والبنــى الحكوميــة القائمــة فــي البــالد. 
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فــي الوقــت نفســه، بنــاًء علــى القيــود السياســية أو النظاميــة المطّبقــة فــي البلــد المضيــف، قــد ال يكــون دمــج الخدمــات 
لالجئيــن والنازحيــن ممكنــًا فــي كّل قطــاع أو – كمــا تّمــت مناقشــته فــي القســم الســابق بشــأن التعليــم- قــد ال يكــون تطبيقــه 
ممكنــًا فــورًا. مــع ذلــك، يجــدر بالمجتمــع الدولــي )مــن جهــات تنفيذيــة ومانحيــن( أن يبــذل جهــودًا لتوضيــح المجــاالت التــي 
ــاه  ــة بشــبكة المي ــر النظامي ــال، عندمــا ال يكــون وصــل المخّيمــات غي ــى ســبيل المث ــة. عل ــز الجهــود التنموي ــا تركي يجــب فيه
والصــرف الصحــي متاحــًا، قــد يكــون مــن الممكــن تطويــر نظــام إلدارة النفايــات وبنــاؤه عوضــًا عــن التخّلــص مــن النفايــات عبــر 

جهــود قصيــرة المــدى. 

دعم نظام الرعاية الصحية في لبنان

لمــا كان لبنــان دولــًة ذات مدخــول متوســط، ال ُيعتبــر مؤهــاًل لتلقــي الدعــم علــى شــكل تمويــل إنمائــي.41 لكــن نتيجــة 
أزمــة الالجئيــن الســوريين، أصبــح المانحــون والمنظمــات الدوليــة أكثــر قــدرًة علــى االنخــراط فــي مجــاالت جديــدة ذات 
صلــة بالتنميــة، وبمــا يصــّب فــي مصلحــة المؤسســات اللبنانيــة. لعــّل أحــد األمثلــة علــى ذلــك هــو الجهــود الدوليــة 
الراميــة إلــى دعــم وتعزيــز نظــام الرعايــة الصحيــة اللبنانــي والوصــول إلــى تغطيــة شــاملة للرعايــة الصحيــة فــي البــالد، 
ــة،  ــة الفرنســية للتنمي ــي، الوكال ــك الدول ــي، البن ــق االتحــاد األوروب ــل أو تطبي مــن خــالل مشــاريع متنّوعــة مــن تموي
الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت، وكاالت األمــم المتحــدة )منّظمــة الصحيــة العالميــة ومنّظمــة األمــم المتحــدة 

للطفولــة( ومنّظمــات غيــر حكوميــة )مؤسســة عامــل(.42 

ترّكــَز هــذا الدعــم علــى تعزيــز مــوارد مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي لبنــان التــي ُأثقــل كاهلهــا بســبب تدفــق الالجئيــن 
الســوريين، للتأّكــد مــن أنهــا مــا تــزال تســتطيع تلبيــة الســّكان المحلييــن والضعفــاء فــي البــالد )الســوريين واللبنانييــن 
ــر اللقاحــات  ــة األساســية، بمــا فــي ذلــك: توفي ــة الصحي ــز الخدمــات بشــكٍل أساســي علــى الرعاي علــى الســواء(. فترّك
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 خــالل 
المســتوصفات المتنقلــة للوصــول إلــى المناطــق والســكان الذيــن يتعــذر الوصــول إليهــم )مؤسســة عامــل الدوليــة 
2018(، فــي حيــن وصــل مشــروع آخــر إلــى حوالــى 280 ألــف لبنانــي، و2٥٥ ألــف ســوري، و7 آالف شــخص مــن جنســيات 

أخــرى مــزّودًا إياهــم بخدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية )الجمهوريــة اللبنانيــة، وزارة الصحــة العامــة 2018ب(. 

تجمــع هــذه المشــاريع بيــن األهــداف اإلنســانية واإلنمائيــة: تعزيــز مؤسســات الرعايــة الصحيــة فــي البــالد وتحســين 
مــدى وصــول المواطنيــن اللبنانييــن والالجئيــن الســوريين إلــى خدمــات الصحــة األساســية والطارئــة. وال يخفــى علــى 
ــاٌل علــى طريقــة  ــة، وهــي مث ــى المؤسســات اللبناني ــة المــدى عل ــة طويل ــارًا إيجابي ــة ســتخّلف آث أحــد أّن هــذه المقارب
يمكــن عبرهــا للبلــد المضيــف أن يســتفيد مــن الدعــم الــذي يتلقــاه مــن المجتمــع الدولــي لتلبيــة احتياجــات الســّكان 

النازحيــن، تحقيقــًا لمصلحــة هــذا البلــد.  

41 يســتخدم بعــض المانحيــن تصنيفــات »الدخــل المتوســط« و«الدخــل المنخفــض« لتحديــد نــوع المســاعدات التــي تكــون دولــة مــا مؤهلــة لتلقيهــا. فــي 
إطــار متابعــة مؤتمــر القمــة العالمــي للعمــل اإلنســاني، وضعــت منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي توجيهــات بشــأن كيفيــة دعــم البلــدان 
المتوســطة الدخــل المتضــررة باألزمــات بشــكٍل أفضــل، مــن حيــث المعونــة اإلنســانية والمســاعدات اإلنمائيــة. راجــع: منّظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 

االقتصــادي 2018ب. 
42 راجع مثاًل: الجمهورية اللبنانية، وزارة الصحة العامة. 2018أ، 2018ت؛ مؤسسة عامل الدولية 2018. 



٥0       \    الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

التطبيق العملي

المانحــون: مراجعــة اســتراتيجيات التمويــل علــى المــدى القصيــر وإعــادة تقييــم مــا إذا كان يمكــن التطبيــق بطريقة 	 
أكثر اســتدامة.  

تشجيع التحاق الالجئين في برامج وطنية عند اإلمكان )مثاًل برامج حماية اجتماعية، صحة إلخ.(. 	 
التأّكد من أّن مجتمعات الالجئين تستفيد من البنى التحتية )مثاًل الطاقة، المياه، المأوى(. 	 

دمج سّكان البلد المضيف في البرامج والمشاريع

شــّدد الشــركاء فــي السياســات فــي األردن ولبنــان وتركيــا علــى ضــرورة دمــج ســّكان البلــد المضيــف أو التواصــل معهــم- ال 
ســّيما الفئــة األكثــر ضعفــًا، فضــاًل عــن األطفــال والشــباب والنســاء- فــي مرحلــة تصميــم المشــاريع والبرامــج وتطبيقهــا، حيث 
اعُتبــر ذلــك ركنــًا أساســيًا مــن كافــة المشــاريع التــي تســتهدف الســّكان النازحيــن. يفتــرض ذلــك اســتخدام مجموعــة متنّوعــة 

مــن المقاربــات الدامجــة، مثــل: 

برامج التدريب المهني أو التوظيف، ال سّيما للشباب والنساء، 	 
أنشطة نشر التوعية والتواصل مع كال المجتمعين، 	 
برامج بناء المجتمعات المحلية التي تهدف إلى جمع سّكان البلد المضيف والنازحين معًا،	 
توظيف مواطنين محليين في المشاريع، 	 
شراء منتجات من المؤسسات المحلية كلما كان ذلك ممكنًا، 	 
دمج الشريحة الضعيفة من المواطنين في الخدمات الموّفرة لالجئين.	 

بالفعــل، فــي الكثيــر مــن مشــاريع االســتجابة لألزمــة الســورية المطّبقــة حاليــًا فــي األردن ولبنــان وتركيــا، ال ســّيما تلــك 
المتعلقــة بتطويــر المهــارات واألعمــال، تشــّكل المجتمعــات المضيفــة جــزءًا كبيــرًا مــن الفئــة المســتهدفة المطلوبــة )مثــاًل 

بيــن ٣0% و٥0%(. 

مــن شــأن هــذه المقاربــات أن تخّفــف مــن التوّتــر واالحتقــان، وتكافــح الروايــات المغلوطــة أو الســائدة عــن الالجئيــن، والخدمات 
التــي توّفرهــا لهــم المنّظمــات اإلنســانية وأثرهــا علــى المجتمعــات المضيفــة. تخّلــف هــذه الروايــات والتوّتــرات نتائــج عكســية 
علــى جهــود المنظمــات اإلنســانية )واإلنمائيــة(، خاّصــًة وأّن المجتمعــات المضيفــة والسياســة الحكوميــة قــد تتعامــل بعدائيــة 
مــع الالجئيــن ووكاالت المعونــة بســبب هــذه التصــّورات )المغلوطــة(. فــي الوقــت عينــه، تســاهم هــذه الجهــود مســاهمًة 

كبيــرًة فــي تحســين التماســك االجتماعــي فــي البــالد.  

إيجاد فرص عمل في لبنان من خالل االستجابة لألزمة السورية

شــّددت المقابــالت فــي لبنــان علــى فــرص التوظيــف والعمــل الحــّر المتوّفــرة للبنانييــن مــن خــالل االســتجابة لألزمــة 
ــاب العمــل  ــوكاالت، وأصح ــة أو ال ــر الحكومي ــم المنّظمــات غي ــد معه ــن تتعاق ــم المــوّردون الذي الســورية، بمــن فيه
ومالكــو العقــارات. فضــاًل عــن ذلــك، ســّلطت دراســة أخيــرة الضــوء علــى مســاهمة الخطــة اإلقليميــة المتعــّددة 
البلــدان لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي النمــو االقتصــادي وتوفيــر فــرص عمــل فــي المنطقــة علــى 
ــز  ــن وتعزي ــة لالجئي ــات المتوقعــة للخطــة اإلقليمي ــّدرت اإلمكاني ــى عامــي 2017 و2018، ُق ــي: بالنســبة إل الشــكل التال
القــدرة علــى مواجهــة األزمــات )وميزانيتهــا البالغــة 9 مليــارات دوالر أميركــي( كناتــج محلــي إجمالــي بـــ17-2٥ مليار دوالر، 

مــع إمكانيــة إنشــاء مــا بيــن 7٥ ألــف و110 آالف وظيفــة )شــيلينغز 2018(. 
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بموجــب خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية )راجــع مرّبــع »خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة«(، ينشــر فريــق التنســيق 
المشــترك بيــن الــوكاالت معلومــات عــن فــرص العمــل المتوّفــرة مــن خــالل المشــاريع المتعلقــة بخطــة لبنــان 
لالســتجابة لألزمــة. عــام 201٦، تــّم تأميــن 1.1٤ مليــار دوالر أميركــي لدعــم االســتجابة لألزمــة الســورية. مــن خــالل هــذا 
التمويــل، توّفــرت 22٥02 وظيفــة )مؤقتــة أو بــدوام كامــل أو جزئــي( فــي لبنــان عــام 201٦ )مفوضيــة شــؤون الالجئيــن- 

فريــق التنســيق المشــترك بيــن الــوكاالت، لبنــان 201٦(:

10181 وظيفــة 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. 
12٣21 وظيفــة بــدوام جزئــي، كمعّلمــي الــدوام األول والثانــي فــي المــدارس الرســمية، والموظفيــن بــدواٍم جزئــي 	 

العامليــن فــي متاجــر برنامــج األغذيــة العالمــي )مفوضيــة شــؤون الالجئيــن- فريــق التنســيق المشــترك بيــن 
الــوكاالت، لبنــان 201٦(. 

التطبيق العملي

تصميــم البرامــج التــي ُتشــرك الســّكان المحلييــن وتعــود عليهــم بالفائــدة، قــدر اإلمــكان، تجّنبــًا لتكــّون المشــاعر 	 
الســلبية لديهــم تجــاه دعــم الالجئيــن.

المانحــون والمنّظمــات الدوليــة: يجــب شــراء المنتجــات وتوفيــر الخدمــات بالتنســيق مــع المؤسســات المحلييــن 	 
والشــركاء المحلييــن قــدر اإلمــكان. 

إدراج حصة )واقعية( من مواطني البلد المضيف في أّي برنامج تدريبي.	 
عدم اإلغفال عن مواطني البلد المضيف الضعفاء عند توفير الخدمات األساسية. 	 

تعزيز المؤسسات الوطنية

تمامــًا كمــا هــي الحــال مــع خيــارات السياســات الســابقة المذكــورة فــي هــذا الفصــل بشــأن دمــج النازحيــن ضمــن الخدمــات 
الوطنيــة ودمــج ســّكان البلــد المضيــف ضمــن البرامــج، يتطّلــب تطبيــق مقاربــة مرتكــزة علــى تعزيــز التنميــة أو القــدرة علــى 
مواجهــة األزمــات أن يــدرس المانحــون أفضــل الســبل لدعــم واليــة المؤسســات الوطنيــة ومســؤولياتها حيــال الحمايــة الدوليــة. 
بالفعــل، لقــد دعــت إلــى ذلــك مجموعــٌة متنّوعــٌة مــن أصحــاب المصلحــة الذيــن جــرت مقابلتهــم واستشــارتهم. وال يشــمل ذلــك 
أنظمــة حوكمــة الهجــرة فحســب، بــل أنظمــة أخــرى مشــاركة فــي االســتجابة أيضــًا، كالصحــة والخدمــات االجتماعيــة والتعليــم، 
والعــدل واألمــن أيضــًا. مــن هنــا، يجــب أن يرّكــز المانحــون عملهــم علــى الجهــود المســتدامة المتعلقــة ببناء القدرات والمســاعدة 
التقنيــة التــي ســتخّلف آثــارًا طويلــة المــدى، كبنــاء البنــى التحتيــة، وتدريــب الموظفيــن وتطويــر قدراتهــم إلــخ. فمــن شــأن إيجــاد 
طــرق الســتيعاب قــدرات المؤسســات أو دعمهــا، بالرغــم مــن شــروط التمويــل المحــّددة، أن يســاعد فــي ضمــان تطبيــق منظــور 
التنميــة علــى المــدى الطويــل. فــي غضــون ذلــك، يجــب تفــادي تمويــل الهيــاكل أو المــوارد البشــرية غيــر المســتدامة، أو رّبمــا 

تطبيقهــا فــي ظــل مهــل زمنيــة محــدودة إلــى أن يتــّم 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(.
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إصدار الشهادات والتدريب

التدريبــات المهنيــة هــي مقاربــة أساســية يســتخدمها المانحــون والــوكاالت القائمــة بالتنفيــذ ضمــن إطــار الدعــم الموّفــر 
لالجئيــن فــي البلــدان المضيفــة. بالفعــل، ُتطّبــق الكثيــر مــن هــذه المقاربــات علــى أنــواع مختلفــة جــدًا مــن المهــارات، وفــي 
مختلــف المــدن والمناطــق فــي البلــدان المضيفــة. ويتــّم ذلــك علــى يــد مجموعــة متنّوعــة مــن المانحيــن عبــر العالــم مــن أجــل 
فئــات مســتهدفة مختلفــة )كالنســاء والشــباب(، لدرجــة أّن بعــض المقابــالت لفتــت إلــى أّن هــذا النــوع مــن المقاربــات ُيطّبــق 
بشــكٍل شــبه مطلــق، داعيــة إلــى تنســيقها بشــكٍل أفضــل. مــع ذلــك، ُتعتبــر هــذه المقاربــة خطــوًة أساســيًة فــي ســبيل تعزيــز 
توظيــف الالجئيــن فــي البلــدان المضيفــة، ال ســّيما فــي المجــاالت التــي تتطّلــب مــوارد بشــرية )وهــذا أمــٌر ُيحــّدده تقييــم ســوق 
ــك األنظمــة المتعلقــة  ــف )بمــا فــي ذل ــد المضي ــى ضــوء احتياجــات البل ــم لســوق العمــل«(، وعل العمــل، راجــع »إجــراء تقيي

بـ«الوظائــف المفتوحــة«(. 

لكــن يجــب أال ُتطّبــق التدريبــات وفــق مقاربــة ُتعتمــد لمــّرٍة واحــدة، بــل، عنــد اإلمــكان، كخدمــات إرشــادية متواصلــة ال ســّيما 
بالنســبة إلــى أصحــاب المشــاريع الصغيــرة. فضــاًل عــن ذلــك، مــن الضــروري أال تتضّمــن البرامــج تدريبــًا علــى المهــارات المهنيــة 
فحســب بــل المهــارات الســلوكية الشــخصية أيضــًا، ال ســّيما فــي الحــاالت التــي يفــد فيهــا الالجئــون مــن بيئــة أعمــال مختلفــة، 
وال يكونــون ملّميــن بعــد بالممارســات التجاريــة المعتمــدة فــي البلــد المضيــف. قــد يشــمل التدريــب علــى المهارات الشــخصية 

التعــّرف علــى ثقافــة األعمــال والممارســات التجاريــة، وكيفيــة تجّنــب األســواق الرماديــة إلــخ. 

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

المرتقبــة وتلبيــة احتياجــات مــا بعــد النــزاع فــي بلــد المنشــأ. 

باإلضافــة إلــى برامــج التدريــب، ُيعتبــر التصديــق علــى مهــارات الالجئيــن مــن خــالل الشــهادات خطــوًة أساســيًة فــي هــذا 
ــوزارات  ــا، يجــدر ب ــت تمّتعهــم بهــذه المهــارات. مــن هن ــي تثب ــق الالزمــة الت ــى الوثائ الســياق، خاصــًة وأنهــم قــد يفتقــرون إل
التربيــة، تماشــيًا مــع األهــداف واألولويــات المحــّددة بنــاًء علــى تقييــم أســواق العمــل، أن تفســح المجــال أمــام الالجئيــن 
المتواجديــن فــي البــالد لالســتفادة مــن اإلجــراءات القائمــة للتصديــق علــى مهاراتهــم، بهــدف تســهيل دخولهــم إلــى ســوق 

ــف مــن االســتفادة مــن مهاراتهــم.  ــد المضي ــن البل العمــل وتمكي

تترافــق برامــج التــدّرج والتدريــب المهنــي مــع عمليتــي منــح الشــهادات والتوظيــف )راجــع »توظيــف الالجئيــن« أدنــاه(. وبنــاًء 
عليــه، ال بــّد 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

بالنســبة إلــى الســوريين فــي تركيــا، تتنــّوع الطلبــات علــى برامــج التدريــب بيــن منطقــة وأخــرى، لكنهــا ترتفــع بشــكٍل 
عــام بالنســبة إلــى أصحــاب المهــن الذيــن يســتطيعون إنشــاء مشــروعهم التجــاري الخــاص بأنفســهم )مثــاًل مصّففــي 
الشــعر(. فتُعتبــر الــدورات المهنيــة واللغويــة األكثــر شــيوعًا، مــع اإلشــارة إلــى أّن المهــن تختلــف بيــن المناطــق وفقــًا 

للســوق المحليــة. علــى ســبيل المثــال، ُيعتبــر التدريــب المهنــي علــى صناعــة المنتجــات الجلديــة األكثــر رواجــًا. 

تملــك مراكــز التعليــم العــام قائمــًة مــن ٣000 دورة تدريبيــة حــول مختلــف المواضيــع. فيمكــن ألّي مجموعــة مــن 12 
شــخصًا علــى األقــل أن تتقــّدم إلــى المركــز وتطلــب تنظيــم دورة تدريبيــة، فيكــون المركــز حينئــذ ملزمــًا بتنظيــم هــذه 



٥4       \    الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

الــدورة فــي حــال تمّكــَن مــن انتــداب مــدّرب معتمــد مناســب حــول الموضــوع. مــن هنــا، يســتند توّفــر الــدورة محليــًا 
ــٌر بالذكــر أّن الــدروس ال تقتصــر علــى  ــر المدّربيــن ومــدى شــعبيتها بالنســبة إلــى منطقــة معّينــة. جدي إلــى مــدى توّف

المواطنيــن األتــراك فحســب، بــل يمكنهــا أن تســتقبل الســوريين أيضــًا.   

أمــا إذا كان الســوريون يملكــون شــهادات، فيمكــن لمجلــس تركــي أن يزّودهــم بشــهادة معادلــة. وبالنســبة إلــى مــن ال 
يحمــل شــهادًة، فبإمكانــه أن يرســل طلبــًا إلــى لجنــة إقليميــة أو يخضــع الختبــار لــدى هيئــة الكفــاءات المهنيــة التابعــة 

لــوزارة العمــل التركيــة التــي تقّيــم عندئــٍذ مؤهالتــه وتــزّوده بالشــهادة المعادلــة. 

أمــا بالنســبة إلــى طــالب المــدارس الثانويــة، فتضــّم تركيــا أيضــًا مراكــز تعليــم مهنــّي. ومــع أّن هــذه المراكــز كانــت 
ــوم مفتوحــًا أمــام  ــح مجــال المشــاركة فيهــا الي ــذ حتــى 18 عامــًا كحــدٍّ أقصــى، فقــد أصب ــح أبوابهــا أمــام التالمي تفت
األشــخاص مــن مختلــف األعمــار، مــع مراعــاة الراشــدين الشــباب الذيــن فاتتهــم ســنوات الدراســة بســبب النــزاع فــي 

ســوريا و/أو نزوحهــم. 

التطبيق العملي

فتــح أبــواب عمليــات التصديــق الوطنيــة علــى الشــهادات أمــام الالجئيــن، وتصميــم برامــج محــّددة لتقييــم 	 
ــراف بهــا، لتمكينهــم مــن الحصــول علــى الوثائــق الالزمــة التــي تثبــت مؤهالتهــم ومهاراتهــم  المهــارات واالعت

ــر الرســمية. الرســمية وغي
تصميــم برامــج مهنيــة بنــاًء علــى تقييــم لســوق العمــل، للتأّكــد مــن أّن التدريــب علــى المهارات مطابــق الحتياجات 	 

ســوق العمــل فــي البلــد المضيف. 
تصميــم برامــج مهنيــة لالجئيــن بحيــث تكــون عمليــات مســتمرة وتتضّمــن تدريبــًا علــى المهــارات الســلوكية 	 

الشــخصية. 
التعــاون مــع بلــدان إعــادة التوطيــن الفعلية/المحتملــة حــول دمــج مكّونــات التدريــب علــى المهــارات ضمــن برامــج 	 

التدريــب المهنــي التــي تطابــق احتياجــات أســواق العمــل فــي بلــدان المقصــد. 

توظيف الالجئين

بنــاًء علــى تقييــم ســوق العمــل، والمعلومــات التــي يتــّم جمعهــا عــن رأس المــال البشــري واالجتماعــي واالقتصــادي الــذي 
يتمتــع بــه الالجئــون والــذي يحملونــه معهــم إلــى البلــد المعنــي، يجــدر ببلــدان المنشــأ أن تســمح بتوظيــف الالجئيــن ال 
بــل أن تــرّوج لــه.43 كمــا يجــدر تشــجيع ذلــك بشــكٍل خــاص فــي المجــاالت التــي تكــون فيهــا مشــاركة المــرأة فــي االقتصــاد 
متدنيــة. فــي هــذا الســياق، يظهــر الشــكل 7 كيــف تنــدرج مختلــف خيــارات السياســات الموجــزة فــي الفقــرات الســابقة ضمــن 
هــذا الخيــار، وكيــف يمكنهــا بالتالــي أن تــرّوج لمزيــد مــن فــرص العمــل لمواطنــي المجتمــع المضيــف والالجئيــن. لكــن مــن 
ــى  ــن ســيميلون إل ــًة وأّن الالجئي ــى رخــص عمــل، خاّص ــر فــرص العمــل الرســمية وتيســير الحصــول عل ــا توفي الضــروري هن
ــر النظاميــة إذا لــم يتمّكنــوا مــن الوصــول إلــى ســوق العمــل. بطبيعــة الحــال، ســيخّلف هــذا األمــر  العمــل فــي الســوق غي
ــن وخســارة  ــد المضيــف، كانتهــاكات العمــل واالســتغالل بحــّق الالجئي ــن وحكومــة البل ــى كّل مــن الالجئي تبعــات ســلبية عل

ــة علــى الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة )مواطنيــن ومؤسســات  ــار إيجابي ــف منــح الالجئيــن حــّق الوصــول رســميًا إلــى ســوق العمــل آث 43 يمكــن أن يخّل
واالقتصــاد ككّل(. راجــع: TENT  ومركــز التنميــة العالميــة 2018 أ، 2018 ب.  



٣ خيارات السياسات       \    ٥٥

الحكومــة للعائــدات الضريبيــة.44 مــن هنــا، مــن خــالل تحديــد مجــاالت النمــّو المحتمــل، حيــث يمكــن توظيــف الالجئيــن، 
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 المقابــالت إلــى أهميــة توظيــف الالجئيــن 
تحقيقــًا للتماســك االجتماعــي. فُيعتبــر الوصــول إلــى فــرص العمــل النظامــي ورخــص العمــل مهّمــًا بالنســبة إلــى صحــة 
الالجئيــن )ال ســّيما الصحــة العقليــة( وعمليــة الدمــج )مــن خــالل المســاهمة فــي المجتمــع عبــر الضرائــب وغيــر ذلــك(. بالتــوازي 
مــع ذلــك، ســيتمّكن المواطنــون مــن مالحظــة كيفيــة مســاهمة الالجئيــن فــي المجتمــع مــن خــالل العمــل، ولكــن أيضــًا مــن 

خــالل تســديد الضرائــب، ممــا يعــّزز التماســك االجتماعــي. 

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

44 مــع ذلــك، يجــب عــدم تنــاول فــرص العمــل فــي األســواق غيــر النظاميــة مــن منظــور ســلبي بحــت. بالفعــل، بالنســبة إلــى المهاجريــن والالجئيــن، ال ســّيما 
أولئــك ذوي وضــع الهجــرة غيــر النظامــي، توّفــر ســوق العمــل غيــر النظاميــة فــرص عمــل ودعمــًا ماليــًا ألولئــك الذيــن ال يملكــون إال قــدرًة محــدودًة علــى 

الحصــول علــى وظيفــة.  

إجراء تقييم 
لسوق العمل

تسجيل عمليات الوصول 
وجمع المعلومات عن 

المهارات

دمج سّكان 
المجتمعات المضيفة 

ضمن البرامج

إصدار الشهادات
والتدريب

فرص عمل 
للمواطنين 
والالجئين



٥٦       \    الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

باإلضافــة إلــى ذلــك، شــّدد صّنــاع السياســات علــى القيمــة اإلضافيــة التــي تتأّتــى عــن توظيــف الالجئيــن فــي الخدمــات 
الموّفــرة لهــم، ال ســّيما ضمــن فــرق التوعيــة )راجــع »تقييــم جهــودك التوعويــة وتكييفهــا مــع االحتياجــات(، حيــث يمكــن 
لمعارفهــم اللغويــة والثقافيــة أن تحّســن مــن مســتوى تقديــم الخدمــات وجهــود نشــر التوعيــة. فــي هــذا اإلطــار، أشــار أحــد 
ــاء وقابــالت  أصحــاب المصلحــة إلــى تجربــة ســابقة مــع برامــج للمتطوعيــن تكّللــت بالنجــاح، اســُتخدم فيهــا ممّرضــون وأطّب
ومعّلمــون متقاعــدون، إمــا لتوفيــر الخدمــات وإمــا لتدريــب الالجئيــن علــى توفيرهــا. فُيعتبــر الالجئــون األكثــر قــدرًة علــى 
التواصــل مــع أشــخاص مــن مجتمعاتهــم الخاصــة، زد علــى أّن اســتخدام الترجمــة الفوريــة قــد يشــّكل فــي أغلــب األحيــان 
عائقــًا أمــام التواصــل بشــكٍل فعــال ومريــح. فضــاًل عــن ذلــك، قــد يســاعد ذلــك فــي إرســاء عالقــة مــن الثقــة بيــن المؤسســات 
الحكوميــة والســّكان المســتهدفين الذيــن قــد ال يرتاحــون إلــى الشــخصيات أو المؤسســات التــي تمّثــل الســلطة الحكوميــة. 

إلــى جانــب ذلــك، شــّددت المقابــالت، بشــكٍل خــاص، علــى إمكانيــة توظيــف الالجئيــن فــي قطاعــات ال يهتــّم مواطنــو البلــد 
المضيــف بالعمــل فيهــا، وحيــث تكــون مؤسســات البلــد المضيــف بحاجــة إلــى توظيــف يــد عاملــة.4٥ ففــي بعــض الحــاالت، 
قــد يواجــه رّواد األعمــال فــي بعــض القطاعــات تحّديــات علــى صعيــد إيجــاد موّظفيــن يتمتعــون بالكفــاءة والمهــارات المطلوبة، 
فيكــون الالجئــون قادريــن علــى تلبيــة هــذه الحاجــة، إمــا بفضــل مهاراتهــم الخاصــة وإمــا بعــد خضوعهــم للتدريــب. لكــن يجــدر 
بصّنــاع السياســات أن يضمنــوا اســتعداد الالجئيــن لتلبيــة هــذه االحتياجــات وقدرتهــم علــى ذلــك، ال ســّيما مــن خــالل اعتمــاد 

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

فــي مــا يتعلــق بــذلك، علی الدولــة أن تضمــن تطبيــق إجراءات وأنظمــة واضحــة ومبّســطة بالنســبة إلــى تطــویر قطــاع األعمال 
)راجــع »دعــم تطــویر قطــاع األعمال«(.كمــا  يمكــن للمنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة تقديــم الدعــم فــي عمليــة 
التســجيل عنــد االقتضــاء.4٦ جديــٌر بالذكــر أّن بعــض الصعوبــات قــد تنشــأ عندمــا يكــون إجــراء تســجيل الموّظفيــن نفســه صعبــًا، 
وعندمــا يتــم العمــل بنظــام الحصــص، وكذلــك عندمــا تقــع المســؤولية الماليــة للتســجيل علــى عاتــق أصحــاب العمل. مــن 
هــذا المنطلــق، قــد يكــون توظيــف الالجئيــن بشــكل غيــر نظامــي، بالنســبة إلــى بعــض أصحاب العمل، أقــل كلفــة، مما يحّفــر 

بالتالــي العمالة غير المنظمة.

توظيف السوريين في قطاع تقديم الخدمات في تركيا

تــّم توظيــف ســوريين فــي تركيــا، مــن خــالل 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 مّكنهــا مــن توظيــف ســوريين فــي 
أنشــطة التوعيــة وتقديــم الخدمــات، حيــث ثبــت أّن مشــاركتهم تحّســن فعاليــة جهــود التواصــل التــي تبذلهــا الــوزارة مــع 

الســّكان الســوريين فــي تركيــا. 

4٥ علــى ســبيل المثــال، حــّدد تقييــم لســوق العمــل فــي إســطنبول أبــرز القطاعــات حيــث يمكــن توظيــف الشــباب الســوري، وحيــث يرتفــع الطلــب علــى اليــد 
العاملــة، فــي حيــن ال يبــدي المواطنــون األتــراك رغبــًة كبيــرة للعمــل فيهــا، وهــي: البيــع بالتجزئــة، المنســوجات، البنــاء، الضيافــة، والصحــة. راجــع: منظمــة 

التنميــة البشــرية )إنجيــف( 2017.  
4٦ علــى ســبيل المثــال، نّفــذت المنظمــة الدوليــة للهجــرة مشــروعًا يرّكــز علــى تعزيــز ريــادة األعمــال بيــن الســوريين والمواطنيــن األتــراك، باإلضافــة إلــى تأميــن 
وظائــف للســوريين )10٤ منــذ نهايــة العــام 2017؛ مــع العلــم أّن الهــدف هــو 1٤0 بحلــول نهايــة العــام 2018(. وقــد قّدمــت المنظمــة الدعــم فــي مجــال ريــادة 
األعمــال والتوظيــف بنــاًء علــى احتياجــات الســوق )قطاعــات الصناعــات التحويليــة، والمنســوجات، والتجــارة(، فضــاًل عــن القطاعــات حيــث يمكــن للمتحدثيــن 
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 ســّددت بعــض التكاليــف )علــى ســبيل المثــال، تأميــن ٦ أشــهر مــن راتــب العامــل للســنة 
األولــى، و ٣ أشــهر مــن الراتــب فــي الســنة الثانية(. باإلضافــة إلــى ذلــك، اســتخدمت منظمــة العمــل الدوليــة فــي تركيــا خطــًة لتحفيــز أصحــاب العمــل علــى 
توظيــف العمــال الســوريين. اعُتبــرت هــذه الخطــة كناجحــة، وبنــاًء عليــه، ســيتم اآلن إضفــاء طابــع رســمي عليهــا لتصبــح نهجــًا مّتبعــًا. وقــد نّصــت هــذه الخطــة 

علــى تســديد بعــض تكاليــف الضمــان االجتماعــي وتكلفــة التســجيل.
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ــة أنشــئت فــي  ــم مؤقت ــز تعلي ــن ســوريين فــي مراك ــة معّلمي ــة التركي ــة الوطني ــك، وّظفــت وزارة التربي فضــاًل عــن ذل
مراكــز اإلقامــة المؤقتــة4٧، بهــدف تدريــس الطــالب وفقــًا لمناهــج ســورية معّدلــة، والمحافظــة علــى وصــول األطفــال 
الســوريين إلــى التعليــم أثنــاء نزوحهــم. فبــدأ المعّلمــون الســوريون بتقديــم خدماتهــم التعليميــة قرابــة العــام 2011. وفــي 
201٤، صــدر تشــريع قضــى بتوظيفهــم رســميًا ضمــن مراكــز التعليــم المؤقتــة، مــن خــالل التمويــل الدولي. كمــا بذلــت 
وزارة التربيــة الوطنيــة جهــودًا لتحديــد المعلميــن الســوريين المناســبين وتدريبهــم مــن أجــل تحســين الخدمــات التعليميــة 
ــد معّلميــن ســوريين مــن خــالل لجــان علــى المســتوى المحلــي، ثــم خضعــوا  المقدمــة فــي هــذه المراكــز: فتــم تحدي

للتدريــب لتحســين معرفتهــم بطريقــة التعليــم والمواضيــع المطروحــة )عبــر تدريبــات لمــدة أســبوعين، ثــالث مــرات(.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تــدور مناقشــات حــول كيفيــة دمــج المعلميــن الســوريين ضمــن المــدارس الرســمية التركيــة، ومــا 
إذا كان التمويــل الدولــي متوفــرًا لدعــم عمليــة توظيفهــم. عــالوة علــى ذلــك، تدعــو الحاجــة إلــى إجــراء أكثــر تفصيــاًل 

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

ــر الحكوميــة التركيــة  ــز مشــروع دولــي مــن تنفيــذ منظمــة الصحــة العالميــة والمنظمــة غي باإلضافــة إلــى ذلــك، يرّك
»جمعيــة التضامــن مــع ملتمســي اللجــوء والمهاجريــن« ومديريــات الصحــة العامــة اإلقليميــة التابعــة لــوزارة الصحــة، 
ــة  ــة الصحي ــن الســوريين وتوظيفهــم فــي نظــام الرعاي ــاء والممرضي ــل مــن وزارة الصحــة، علــى تدريــب األطب وبتموي
التركــي، مــن أجــل تحســين خدمــات الرعايــة الصحيــة للمرضــى الســوريين عبــر مراعــاة احتياجاتهــم اللغويــة والثقافيــة 
)جمعيــة التضامــن مــع ملتمســي اللجــوء والمهاجريــن 2018، منظمــة الصحــة العالميــة 2018(. يهــدف المشــروع إلــى 
معالجــة الثغــرات والعراقيــل التــي تشــوب الخدمــات الصحيــة المقّدمــة لالجئيــن الســوريين، مــن خــالل تمكيــن األطبــاء 
والممرضيــن الســوريين ودمجهــم فــي مراكــز الصحــة التركيــة الخاصــة بالمهاجريــن. منــذ عــام 201٦، توّلــت وزارة 
الصحــة التركيــة تدريــب أكثــر مــن 1200 عامــل رعايــة صحيــة ســوري وتوظيــف أكثــر مــن ٦00 موظــف طبــّي )منظمــة 

الصحــة العالميــة 2018(. 

التطبيق العملي 

تعزيــز توظيــف الالجئيــن فــي المجــاالت التــي يتمتعــون فيهــا بالمهــارات المهنيــة، اســتنادًا إلــى تقييــم النقــص 	 
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 
للشــركات. االجتماعيــة 

4٧ أنشــئت مراكــز التعليــم المؤقتــة عــام 201٤ )حيــث أنشــئت مراكــز جديــدة كمــا أضفــي الطابــع الرســمي علــى مراكــز أخــرى مشــّغلة فــي مؤسســات خيريــة 
ــة لكــن مــع  ــز المنهــج التعليمــي الســوري فــي المقــام األول، باللغــة العربي ــة. وقــد اســتخدمت هــذه المراك ســورية( بهــدف االســتجابة للتدفقــات المؤقت
تكييفــه ليتناســب مــع الســياق التركــي، باإلضافــة إلــى دورات فــي اللغــة التركية. بحلــول العــام 201٦، أصبــح مــن الواضــح أّن طبيعــة أزمــة الالجئيــن الســوريين 
الممتــّدة باتــت تتطلــب حــاًل طويــل األمــد، ال ســّيما وأّن طبيعــة المراكــز المنفصلــة باتــت تشــّكل عبئــًا علــى هيــاكل الدولــة، زد علــى أّن النهــج المعتمــد لــم 
ُيعتبــر مســتدامًا )ماليــًا واجتماعيًا(. نتيجــًة لذلــك، بــدأت هــذه المراكــز تــزول تدريجيًا. فاعتبــارًا مــن منتصــف العــام 2018، تقــّرر التخّلــص منهــا تدريجيــًا إلــى أن 
تختفــي نهائيــًا بحلــول العــام 2020، مــع منــح إعفــاءات إلــى بعــض األقاليــم إذا كانــت بحاجــة إلــى فتــرة أطــول للتخلــص مــن المراكــز. لمزيــد مــن المعلومــات 

حــول مراكــز التعليــم المؤقتــة، راجــع: ميميشــولو 2018.



٥٨       \    الربط بين حماية الالجئين وتحقيق التنمية

التركيز على العمل الالئق عوضًا عن عدد الموظفين

ُيعتبــر تحديــد أهــداف توظيــف الســكان المســتهدفين، وتحقيــق هــذه األهــداف، أمــرًا مهمــًا لضمــان تحقيــق أثــر مقاربــة 
السياســة المعتمدة. مــع ذلــك، ينبغــي أال يكــون عــدد النازحيــن الذيــن نجحــوا فــي الحصــول علــى عمــل المؤشــر الرئيســي أو 
ــر الملمــوس الــذي يخّلفــه توظيــف الالجئين على البلد  ــز على ضمان األث ــد لقيــاس النجــاح، بل يجــب أن ينصــّب التركي الوحي
المضيف ومجتمع الالجئين، كمــا ينبغي أن يكون تشجيع العمل الالئق هدفــًا أساسيًا. ومــع أّن تســليط الضــوء علــى العــدد 
ــاج  ــال إدم ــة فــي مج ــة المضيف ــود الدول ــراز جه ــًة إلب ــد يشــّكل وســيلًة مهم ــم إصدارهــا ق ــي ت ــح العمــل الت ــي لتصاري الفعل
الالجئيــن، إال أّن تحويــل التركيــز إلــى مؤشــرات رقميــة بحتــة قــد يقــوض اإلمكانــات التــي يمكــن أن تنتــج عــن مقاربــة التنميــة- 
النــزوح )لينــر وتيرنــر 2018أ، 2018ب(. بنــاًء عليــه، علــى الجهــات المانحــة والــوكاالت القائمــة بالتنفيــذ مراعــاة هــذا األمــر عنــد 

رصــد التقــدم وربــط األهــداف بالتمويــل. 

أخيــرًا، بالرغــم مــن فــرض قيــود فــي أغلــب األحيــان علــى المهــن المفتوحــة أمــام تشــغيل الالجئيــن، علــى النحــو الــذي تحــدده 
البلــدان المضيفــة، فعلــى كلٍّ 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 
ــاء والزراعــة والمنســوجات(:  ــًة كثيفــة )مثــل البن علــى نحــٍو يتعــدى التوظيــف فــي القطاعــات والصناعــات التــي تتطّلــب عمال
فصحيــٌح أّن هــذه القطاعــات قــد تقــّدم عــددًا أكبــر مــن الوظائــف المحتملــة، إال أنهــا تعــّرض الالجــئ، فــي كثيــر مــن األحيــان، 
لالســتغالل، كمــا تكــون غالبــًا 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. عالوًة على ذلك، 
يمكن أن يخّلــف التوظيــف في هــذه القطاعات تأثيرًا ســلبيًا علــى المجتمعــات المضيفة مــن خــالل تقويض أجــور المواطنين، 

ما لم ُتبــذل جهــود متزامنــة لضمان العمل الالئق وإنفاذ لوائح العمل.

توصيات منّظمة العمل الدولية لضمان العمل الالئق لالجئين في األردن

یقّدم تقريــٌر صــدر مؤخــرًا عــن منظمــة العمل الدوليــة توصیاٍت حــول الحلول العملیة للتغّلــب علــى التحــدي الذي یواجھ 
التوظيــف فــي األردن، ودمــج السوریین في سوق العمل األردني، وضمان ظــروف العمل الالئق. وقــد صيغــت 
ــة )بمــن فيهــم مــدراء  ــات علــى أســاس بحــث تجريبــي شــامل أجــري فــي البــالد مــع ممثلــي الحكومــة األردني التوصي
ومشــّغلون ومســؤولون(، وأصحــاب العمــل وجمعيــات أصحــاب العمــل، وموظفيــن وعمــال عاطليــن عــن العمــل 
)مــن أردنييــن وســوريين إلــى غيرهــم مــن العمــال المهاجريــن(، ونقابــات عماليــة، وســفارات بلــدان العّمــال المهاجريــن، 
ومنظمــات غيــر حكوميــة. كمــا شــملت الدراســة خمســة قطاعــات محــددة هــي: الزراعــة، والبنــاء، والعمــل المنزلــي، 
ــة، ســواء أبشــكل عــام أم بحســب القطــاع-  ــات العملي ــرًا مــن التوصي ــر عــددًا كبي والصناعــة، والســياحة. يقــّدم التقري
لكنــه يشــمل التوصيــات المتعلقــة بتشــجيع العمــل الالئــق فقــط )رزاز 2017(. لتكويــن نظــرة شــاملة حــول توصيــات 

ــة )رزاز 2017(. ــر منظمــة العمــل الدولي السياســات، يرجــى االطــالع علــى تقري

دعم وزارة العمل في المدافعة عن ظروف العمل الالئق ورصد ظروف العمل، 	 
تعزيــز إنفــاذ لوائــح وتفتيشــات العمــل )مثــاًل فــي مــا يتعلــق بتســديد أجــور العمــل اإلضافــي، وأنظمــة الصحــة 	 

والســالمة، وليــس فــي مــا يتعلــق بوضــع الهجــرة4٨(. 
تطويــر و/أو تحســين األطــر التنظيميــة فــي القطاعــات ذات الصلــة عنــد الضــرورة فــي مــا يتعلــق بظــروف العمــل 	 

)مثــاًل ســاعات العمــل، والحــد األدنــى لألجــور، والمعاييــر الصحيــة إلــخ.(.

4٨ علــى ســبيل المثــال، تمّكــن بعــض الالجئيــن فــي األردن، مــن خــالل الميثــاق األردنــي، مــن الحصــول علــى عمــل رســمي، بعدمــا كانــوا يشــغلون وظيفــة غيــر 
خــذت هــذه المقاربــة فــي محاولــة لتحســين وصــول الســوريين إلــى الحمايــة االجتماعيــة وتحســين ظــروف عملهــم وأجورهم. غيــر أّن بعــض  نظاميــة. وقــد اتُّ
المؤلفيــن لفتــوا إلــى مشــاكل علــى صعيــد التنفيــذ فــي مــا يتعلــق بالحصــول علــى تصاريــح العمــل، فضــاًل عــن مشــاكل أخــرى مســتمرة تتعلــق بالعمالــة غيــر 

النظاميــة للجنســيات األخــرى )بمــا فــي ذلــك األردنيين(. راجــع: لينــر وتيرنــر 2018ب. 



٣ خيارات السياسات       \    ٥٩

ــات 	  ــك مــن خــالل عملي ــق ذل ــن وموظفــي المجتمــع المضيــف )والتأكــد مــن تطبي ــن الالجئي مواءمــة األجــور بي
الالجئيــن  بيــن  التوتــرات  مــن  والحــد  أقــل  بأجــور  الالجئيــن  توظيــف  عــن  العمــل  أصحــاب  لثنــي  التفتيــش( 

المضيفــة. والمجتمعــات 
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 خــالل عمليــة إصدار 	 
تصاريــح العمــل، وبشــكٍل منتظــم، وخــالل عمليــات التفتيــش وأثنــاء تنظيــم الحمــالت اإلعالميــة. يمكــن القيــام 
بذلــك مــن خــالل ســلطات التفتيــش خــالل الزيــارات التــي يقــوم بهــا المفّتشــون، وكذلــك مــن خــالل الحمــالت 

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 خــالل هــذه البرامــج.

 

دعم تطوير قطاع األعمال

ــز الجهــود  ــن، يجــب أن ترّك ــى توظيــف الالجئي ــدان المضيفــة، واإلجــراءات الهادفــة إل ــز  قطــاع األعمــال فــي البل بهــدف تعزي
أيضــًا علــى تعزيــز االســتثمار وريــادة األعمــال، ســواء أضمــن مجتمــع الالجئيــن أم المجتمــع  المضيــف. فــي هــذا اإلطــار، 
ســّلطت المقابــالت الضــوء علــى إمكانيــات رّواد األعمــال الالجئيــن، ال ســّيما علــى صعيــد توفيــر فــرص عمــل فــي البلــد 
المضيــف، واإلجــراءات التــي يمكــن أن تعــّزز ثقتهــم وقدرتهــم علــى االســتثمار. يشــمل ذلــك تخفيــف األعبــاء والحواجــز الرقابيــة 
أو تبســيطها، والتشــجيع علــى تعّلــم 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 
جاليــات المغتربيــن، رأس المــال االقتصــادي، وبالتالــي يمكنهــم فتــح أســواق جديــدة، مثــاًل مــع بلدهــم المنشــأ بعــد انقضــاء 
النــزاع فيــه أو عبــره، كمــا يمكنهــم توفيــر المنتجــات والخدمــات لمجتمعهــم المحلــي. مــن شــأن هــذا األمــر أن يخّلــف تأثيــرًا 
إيجابيــًا علــى ســوق العمــل والصــادرات الوطنيــة، حتــى فــي حالــة شــركات األعمــال الصغيرة. فــي الواقــع، أفــادت إحــدى 
المقابــالت أّن بإمــكان هــذه الشــركات أن توّظــف مــا يصــل إلــى 10 أشــخاص، وبالتالــي فــإّن تســجيلها ودعمهــا ســيكون إحــدى 

الوســائل لالســتفادة مــن هــذه الفرصــة.

فضــاًل عــن ذلــك، يجــدر بالجهــات المانحــة والــوكاالت القائمــة بالتنفيــذ والبلــدان المضيفــة إعطــاء األولويــة لإلعــالن عــن 
فــرص االســتثمار المحتملــة المتوّفــرة للقطــاع الخــاص. ومــن الضــروري أيضــًا اســتخدام األمثلــة اإليجابيــة عــن توظيــف 
الالجئيــن، خاّصــًة وأّن هــذا األمــر يثبــت القيمــة المضافــة بالنســبة إلــى المســتثمرين وأصحــاب العمــل المحتمليــن، فضــاًل عــن 
الجهــات المانحة. نســجًا علــى المنــوال نفســه، يمكــن تحفيــز الشــركات الخاصــة علــى االبتــكار، واالســتفادة مــن فــرص الســوق 
المحتملــة التــي توّفرهــا الجهــات المانحــة والمنظمــات الدوليــة الســاعية إلــى تعزيــز توظيــف الالجئيــن فــي البلــدان المضيفــة.
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الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم السورية وإيجاد فرص عمل في تركيا

لفتــت المقابــالت واألبحــاث األخيــرة إلــى التأثيــرات اإليجابيــة المحتملــة والفعليــة التــي خّلفهــا رجال األعمال الســوريون 
ــى 8000 شــركة  ــم تســجيل حوال ــارًا مــن آذار/ مــارس 2018، ت ــى االقتصــاد التركــي وســوق العمــل. فاعتب ــون عل الالجئ
أعمــال صغيــرة فــي تركيــا بالنيابــة عــن شــركاء ســوريين أو بالتعــاون معهــم، وهــو اســتثمار يقــارب الخمســمئة مليــون 
دوالر أمريكــي )صحيفــة دايلــي صبــاح 2017(. ومــع أّن هــذا الرقــم هــو الرقــم المســّجل، إال أّن العــدد الفعلــي للشــركات 
التــي يملكهــا ســوريون فــي تركيــا أكبــر بكثير. فعلــى مــدى الســنوات األربــع الماضيــة، شــّكل الســوريون أكبــر جنســية 
ســة لشــركات األعمــال فــي تركيا. بطبيعــة الحــال، يفتــرض هــذا األمــر وجــود قــدرات معينــة لــدى الســكان،  مؤسِّ
فضــاًل عــن تمتعهــم بالــذكاء التجــاري. علــى ضــوء ذلــك، قــد يكــون لهــذا األمــر تأثيــر اقتصــادي مهــم بالنســبة إلــى تركيــا 
فــي منتصــف المــدة، خاصــة علــى صعيــد إيجــاد وظائــف. فــي الواقــع، قــّدرت دراســة أجريــت عــام 2017 أّن الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم الســورية توّظــف، فــي المتوســط، 9.٤ أشــخاص، ذاكــرًة أنــه، مــن بيــن الشــركات الــواردة 
فــي الدراســة، خّططــت شــركات إلضافــة 8.2 موظــف فــي المتوســط   علــى مــدار الســنة الالحقــة )مؤسســة بنــاء 

األســواق 2017(.

عــالوًة علــى ذلــك، أبــرزت أبحــاث اقتصاديــة حديثــة أّن شــركات األعمــال التــي يملكهــا ســوريون ســاهمت فــي زيــادة 
التبــادالت التجاريــة مــع ســوريا وبقيــة أســواق الشــرق األوســط، فضــاًل عــن تســجيل زيــادة محــدودة فــي معــدل 
التضخــم، كمــا اعُتبــرت محــركًا رئيســيًا فــي النمــو االقتصــادي فــي مناطــق معينــة وعلــى المســتوى الوطنــي عــام 201٥ 
)ديفرانولــو 201٦؛ بهجيكابيلــي وجيتيــن 201٥(. أمــا البطالــة فــي أبــرز األقاليــم المســتضيفة لالجئيــن، فقــد ازدات فــي 
إقليميــن، ولكنهــا تناقصــت فــي ثالثــة أقاليــم - ممــا يشــير إلــى أّن الزيــادة فــي عــدد الســكان )تدفــق الالجئيــن( ال تــؤدي 

دائمــًا إلــى زيــادة فــي معــدالت البطالــة.

المنتدى الدولي السوري لألعمال

عــام 2017، أنشــأ 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 حــّددت الشــبكة، لــدى تأسيســها، أولوياتهــا الخمــس األساســية للمشــاركة مــع رجــال 

األعمــال الســوريين، وهــي:

الحواجز التنظيمية )مناخ االستثمار، والتنقل، وقوانين التجارة والعمل(	 
ــي/ المتوســط  ، 	  ــم االبتدائ ــي، التعلي ــاج االجتماع ــم )اإلدم ــن الجنســين، والتعلي ــن الشــباب، والمســاواة بي تمكي

ــوع االجتماعــي( ــي، البرامــج الخاصــة بالن ــب المهن التدري
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	 

فضــاًل عــن ذلــك، اعُتبــرت جهــود المغتربيــن فــي كثيــٍر مــن األحيــان حاســمًة فــي إعــادة اإلعمــار فــي مرحلــة مــا بعــد 
ــا  ــادة األعمــال  لرعاي ــرت هــذه الجهــود قــوًة مهمــًة لتحســين التكامــل االقتصــادي وري ــه فقــد اعُتب ــاًء علي األزمــة، وبن
ــدان  ــف فــي بل ــز التوظي ــون شــركاء رئيســيين فــي تعزي ــذا، يمكــن أن يشــّكل المغترب ــي 201٦(. ل ــك الدول بلدهــم )البن

ــر قطــاع األعمــال فــي هــذه البلــدان.  ــا بلدهــم وتطوي اللجــوء مــن خــالل دعــم رعاي
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منّصة االستثمار والمواءمة

أنشــأ البنــك الدولــي »منصــة االســتثمار والمواءمــة« دعمــًا ألصحــاب المشــاريع الالجئيــن وفــي المجتمعــات المضيفة، 
بتمويــل مــن صنــدوق الشــراكة الخــاص بأهــداف التنميــة المســتدامة )البنــك الدولــي 2018ت(. تبــدأ هــذه المنّصــة بربط 
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، باريــال، يونيكلــو، مايكروســوفت ومعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا وغيرهــا )البنــك 
الدولــي 2018ث(. فضــاًل عــن ذلــك، ُتِعــّد المنّصــة برنامجــًا لدعــم االســتثمار وتقديــم المســاعدة التقنيــة مــن أجــل تطويــر 

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم القائمــة )يونــغ كيــم 2018(.

4٩

التطبيق العملي

تحديد مصادر التمويل لمساعدة الالجئين والمغتربين ورّواد األعمال الوطنيين على تطوير مشاريع أعمال.	 
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.	 
ــرة فــي أســواق 	  ــة المتوّف ــات فــرص الســوق المحتمل التواصــل مــع الشــركات الخاصــة وتزويدهــا بالحوافــز إلثب

ــن. ــي تســتضيف الالجئي ــن أو األســواق الت الالجئي
التفكير في احتمال تقديم دعم نقدي لالجئين على شكل معونة إنسانية.4٩	 

٤9 يتوافق هذا األمر مع الهدف ٣ من 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 أمثلــًة ُتطــرح علــى بلــدان 
مضيفــة أخــرى، ومنظمــات دوليــة، ومنظمــات غيــر حكوميــة، وشــركاء منفذيــن آخريــن وجهــات مانحــة. كيــف ال ومــن الضــروري 
االحتفــاء بالنجاحــات التــي ُتســّجل فــي مثــل هــذه البيئــات الصعبــة، علــى شــكل ممارســات ســليمة. مــن هنــا، تــّم تحديــد خيــارات 
السياســات العامــة هــذه لتكــون أساســًا لتنفيــذ مقاربــة التنميــة- النــزوح فــي أبــرز البلــدان المســتضيفة لالجئيــن فــي العالــم 
النامــي، مــع اإلشــارة إلــى أنــه يمكــن تطبيقهــا أيضــًا علــى البلــدان األصغــر حجمــًا التــي تســتضيف الالجئيــن، بمــا فــي ذلــك 

بلــدان االتحــاد األوروبــي.

صحيــٌح أّن جميــع خيــارات السياســات الــواردة ُتعتبــر مهّمــًة مــن حيــث القيمــة المضافــة اإليجابيــة التــي تحملهــا معهــا، لكــن مــن 
الواضــح أّن التنفيــذ الفــوري لخيــارات السياســات كافــًة منــذ البدايــة لــن يكــون ممكنًا. مــن هنــا، يمكــن اعتمــاد سياســة معّينــة 
ضمــن نطــاٍق ضّيــق، أو تجربــة خيــارات معّينــة الختبــار تأثيرهــا وتنفيــذ سياســات جديــدة بشــكٍل تدريجي أو متصاعــد، أو التخلص 
تدريجيــًا مــن السياســات القديمــة؛ فهــذه كّلهــا طــرق لتنفيــذ خيــارات السياســات بشــكٍل أكثــر واقعيــة وفقــًا لألولويــات الوطنيــة 
ــى ضــوء المــوارد المحــدودة،  ــا، عل ــارات السياســات بحســب أولويته ــب خي ــر ترتي ــي، ُيعتب ــة المعقولة. وبالتال والمهــل الزمني
ــى  ــة بالنســبة إل ــر ، خطــوًة أساســيًة ضروري ــي الكبي ــة المــدى، واالهتمــام الدول ــة والمتوســطة والطويل واالحتياجــات الفوري
البلــدان المضيفة. فــي الوقــت نفســه، علــى المانحيــن االعتــراف باألهميــة القصــوى ألولويــات البلــدان المضيفــة وااللتــزام 
برغبتهــا فــي تحديــد أولويــات التمويــل وفقــًا لذلــك، وإال قــد ُتهمــل االحتياجــات األساســية المتعلقــة بتنميــة البلــد المضيــف 

أو ُتعتبــر غيــر ذات أولويــة.

أخيــرًا، كمــا ُذكــر فــي بدايــة هــذا التقريــر، يجــب أن تكــون خيــارات السياســات المتعلقــة بدمــج الالجئيــن محليــًا جــزءًا ال يتجــزأ 
مــن الجهــود الدوليــة األوســع، والتضامــن، وتقاســم المســؤوليات. فــال يخفــى علــى أحــد أّن البلــدان فــي المناطــق الناميــة 
تتحّمــل بالفعــل القســم األكبــر مــن مســؤولية اســتضافة الالجئيــن، وبالتالــي ال ُيــراد مــن هــذا التقريــر، بــأي حــال مــن األحــوال، 
أن يقتــرح عليهــا تحّمــل مســؤولية أكبــر علــى صعيــد الدمــج المحلــي؛ بــل علــى العكــس، لــن تتكّلــل خيــارات السياســة الــواردة 
فــي هــذا التقريــر بالنجــاح إال عندمــا تقتــرن بجهــوٍد عالميــة متعلقــة بالحّليــن الدائميــن اآلخريــن لالجئيــن، أي: العــودة اآلمنــة 

والطوعيــة وإعــادة التوطيــن.  

٤
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الملحق

مالحظة منهجية

يرتكــز هــذا التقريــر وخيــارات السياســات الــواردة فيــه علــى طــرق بحــوث نوعيــة مكتبيــة وتجريبيــة معــًا. فتناولــت البحــوث 
المكتبيــة محــور التنميــة- النــزوح، والميثــاق األردنــي، واســتجابات التنميــة- النــزوح فــي كلٍّ مــن تركيــا ولبنــان. كذلــك، ُأجريــت 
بحــوث مكتبيــة معّمقــة، فتــّم تجميعهــا ضمــن تقاريــر حــول المعلومــات األساســية، تناولــت الوضــع فــي لبنــان وتركيــا ومــدى 
تأّثرهمــا بتدفقــات الالجئيــن الســوريين، فضــاًل عــن السياســات الوطنيــة ذات الصلــة التــي صيغــت فــي كّل حالــة.٥0 باإلضافــة 
ــزت علــى  ــّم اســتقاء المعلومــات مــن المالحظــات التــي أبداهــا المشــاركون خــالل المؤتمــرات الدوليــة التــي رّك إلــى ذلــك، ت

الــدروس المتعلقــة بمحــور التنميــة- النــزوح.٥1  

كذلــك، أجريــت ثالثــون مقابلــة نوعيــة شــبه منّظمــة مــع صانعــي السياســات، وممّثلــي المنّظمــات الدوليــة، وغــرف التجــارة، 
ووكاالت األمــم المتحــدة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي تركيــا )1٦( ولبنــان )1٣(، ومــع شــريك عالمــّي أيضــًا )1(. وقــد ُأجريــت 
هــذه المقابــالت إمــا شــخصيًا وإمــا عبــر ســكايب بيــن 2٥ حزيران/يونيــو و17 تموز/يوليــو 2018، بنــاًء علــى مبــادئ توجيهيــة خاصــة 

بالمقابــالت شــبه المنظمــة. 

اختــارت الباحثــة المؤسســات التــي أجــرت معهــا المقابــالت بنــاًء علــى بحــث تنــاول خلفيــة الهيكليــة المؤسســاتية لالســتجابة 
لألزمــة الســورية فــي البلــدان المعنيــة، واســتنادًا إلــى مشــاورات مــع خبــراء محلييــن. وقــد رّكــزت المقابــالت علــى وضــع النــزوح 
فــي البلــدان المعنيــة والتحّديــات اإلنمائيــة التــي يواجههــا كّل بلــد، ال ســّيما فــي ظــّل وجــود الالجئيــن الســوريين، فضــاًل عــن 
اســتجابات السياســات، واألمثلــة وأفضــل الممارســات، واالحتياجــات الطويلــة المــدى واالحتياجــات التنمويــة، والتوصيــات 

بشــأن الخطــوات المقبلــة علــى المســتوى الوطنــي والدولــي. 

ُعرضــت مســوّدة أولــى مــن هــذا التقريــر فــي 18 تشــرين األول/أكتوبــر 2018 خــالل »اجتمــاع الطاولــة المســتديرة حــول خيــارات 
السياســات المنــدرج ضمــن إطــار محــور التنمية-النــزوح« الــذي انعقــد فــي مقــّر صنــدوق التنميــة الدوليــة التابــع لمنظمــة الدول 
المصــّدرة للنفــط )األوبــك( فــي فيينــا، النمســا. وقــد هــدف اجتمــاع الطاولــة المســتديرة المذكــور إلــى االســتماع إلــى وجهــات 
نظــر إضافيــة يمكــن دمجهــا ضمــن التقريــر، وتلقــي مالحظــات بشــأن مختلــف خيــارات السياســات الــواردة، أو التثّبــت منهــا. 
جديــٌر بالذكــر أّن االجتمــاع حشــد مجموعــًة متنّوعــًة مــن الشــركاء الوطنييــن والدولييــن المعنّييــن بهــذه القضيــة )1٥ مؤسســة 
مختلفــة(، بمــن فيهــم ممّثلــو أبــرز البلــدان المســتضيفة لالجئيــن، ووكاالت األمــم المتحــدة، ومنّظمــات غيــر حكوميــة، فضــاًل 

عــن مجتمــع المانحيــن. وقــد ُأدمجــت مالحظاتهــم وعروضهــم التقديميــة ضمــن التقريــر. 

٥0 سبق وُنشرت تقارير المعلومات األساسية المذكورة. راجع: قبانجي وقبانجي 2018؛ وميميشولو 2018. 
٥1 بشــكٍل خــاص، اجتمــاع المفوضيــة األوروبيــة المخّصــص مــع الشــركاء حــول تطبيــق مقاربــة االتحــاد األوروبــي نحــو النــزوح القســري والتنميــة في بروكســل، 

بلجيــكا، والمؤتمــر الدولــي الثالــث حــول الالجئيــن فــي الشــرق األوســط فــي عّمــان، األردن، بعنــوان »المجتمــع الدولــي: الفــرص والتحديــات«.   
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