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الكاتبة أنالين فوس

مع بالغ الشكر لميستي بوزويل، ديما وهبة، ونهلة الرفاعي، باإلضافة إلى الزملء من السياسات والمناصرة، 
القسم التقني وفرق البلدان لملحظاتهم المفيدة ومشاركاتهم المهمة. 
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عىل حكومات الدول املاحنة اإلرساع بدمع األردن ولبنان اآلن أكرث من 
أي وقت مىض من أجل خلق فرص كسب العيش للجئني واألخشاص 
امليثاق  عىل  املبنية  فاالتفاقيات  املضيفة.  املجمتعات  من  حظًا  األقل 
قدمت مجموعة من إجراءات المتويل وإصلحات السياسات الوطنية 
اليت من شأهنا أن ترتك أمعق األثر يف معلية خلق مثل هذه الفرص.

حصل لك من األردن ولبنان عىل دمع مادي كبري من املجمتع الدويل 
من خلل مواثيق موقعة منذ عام 2016 لدمع اقتصاداهتم وخلق فرص 
العمل لملجمتعات املضيفة واللجئني السوريني. واسمتر الدمع العاملي 
منذ ذلك الوقت، لكن الرتكزي عىل دمع اللجئني هشد تراجعًا. االستمثار 
والسياسات اليت اكن من املفرتض أن تؤدي إىل خلق فرص العمل 
اكن هلا تأثري حمدود جدًا. ومازال اللجوئن يواجهون عوائق قانونية 
كبرية متنعهم من احلصول عىل العمل يف كل البلدين، مكا تضاءلت 
اضطرت  حيث   ،19 كوفيد  فريوس  انتشار  أزمة  مع  أكرث  فرصهم 
رشاكت عديدة، مبا فهيا مشاريع صغرية، إىل إغلق أبواهبا مما أدى 
مؤقت  بشلك  لوظائفهم  واحملليني  اللجئني  من  الكثري  فقدان  إىل 

وبعضهم بشلك دامئ.

امللخص  التنفيذي
قىض اللجوئن السوريون 10 أعوام من حياهتم إىل اآلن كنازحني مبعدين عن ديارمه، ومن املتوقع أن يسمتر هذا الوضع مكا هو يف 
املستقبل املنظور. وعند هذا املفصل احلرج، مع تأثري انتشار جاحئة كوفيد 19 عىل االقتصاد، احلاجة اآلن لدمع سبل العيش وحتسني 
إماكنيات التوصل حللول مستدامة أكرث من أي وقت مىض يف األردن ولبنان. هذا التقرير مبين عىل سلسلة بيانات بعنوان “البحث عن 
العمل” املُعّدة من قبل اللجنة الدولية لإلغاثة، اليت راجعت تطور الزتامات الدول املضيفة والدول املاحنة من خلل امليثاق األردين من عام 
2016 إىل منتصف 2018. ويضم هذا التحديث الثالث مرجعة ألوضاع سبل العيش للجئني واملجمتعات املضيفة يف لبنان. ويستيق اإلجياز 
من دالئل جديدة ونتاجئ أحباث حديثة عن كيفية قيام اللجئني بإدارة أمورمه املالية وتأثري القرارات السياسية يف البلدين عىل فرص كسب 

العيش.

توصيات اللجنة لملجمتع الدويل:

احلاجات  مع  للتعامل  الرحبية  غري  لملؤسسات  المتويل  تقدمي   •

األساسية اآلنية وحتسني فرص التعايف االقتصادي طويل املدى 

وقدرة اللجئني عىل االعمتاد عىل أنفهسم يف األردن ولبنان، مبا 

األمعال  ألحصاب  األمد  وطويل  الفوري  الدمع  تقدمي  ذلك  يف 

واملشاريع.

بربط  واالسمترار  امليثاقني  لكل  السيايس  االلزتام  تأكيد  إعادة   •

الدمع املايل بإصلحات السياسات الوطنية.

حتديد اخلطوات القادمة لتجديد املواثيق، مبا يف ذلك إنشاء نظام   •

رقابة مستقل ومؤثر مبين عىل املؤرشات المكية والنوعية. مؤمتر 

“مستقبل سوريا واملنطقة” الرابع سيكون أحد أمه الفرص لتحقيق 

هذا. 

عىل إصالحات السياسات الوطنية يف األردن ولبنان أن:

تتوسع يف المساح للجئني باحلصول عىل العمل املناسب بغض   •

النظر عن جنسياهتم من خلل إزالة العوائق الترشيعية والتنظميية.

إجراءات  وتبسيط  املشاريع  إنشاء  فرص  إجياد  يف  التوسع   •

التجسيل والوثائق املتطلبة.

العمل  موانع  إزالة  من خلل  لملرأة  االقتصادي  المتكني  تجشيع   •

وإنشاء املشاريع اليت تواجهها املرأة.  

إلى   اليسار:   صفا،   الجئة   سورية   تعيش   في   إربد،   األردن،   قد   تغلبت   على   العديد   من   الصعاب  
 لتتمكن   من   تكوين   عمل   ناجح   في   مجال   السباكة .  تتطلع   صفا   في   المستقبل   إلى   إنشاء  

 أكاديمية   مهنية   لتعليم   السباكة   للنساء   والرجال،   وشركة   متنقلة   تقدم   خدمات   متكاملة   تشمل  
 الطلء   والدهان   والتصميم   الداخلي   والكهربائيات،  تصوير كريس دي بوديل. 
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مقدمة
مع دخول الرصاع السوري عامه العارش، أكرث من 7.1 مليون سوري )مهنم 5.5 مليون مجسلني لدى الـ  UNHCR( نزحوا إىل دول 
جوار سوريا ومرص. من بيهنم 2.8 مليون ال يزالون يف األردن ولبنان1 )1.5 مليون مهنم مجسلني(2. غالبيهتم ال يتوقعون العودة 

رسيعًا، بالرمغ من الرغبة اجلاحمة عندمه بالعودة يومًا ما3. 
تزتايد أعداد العائدين إىل سوريا منذ عام 2016، حيث وصل العدد املؤكد للعائدين إىل 241,613 خشص يف األربع سنوات ونصف 
املاضية، لكن هذه األعداد ما زالت تعترب ضئيلة باملقارنة مع أعداد اللجئني الذين ما زالوا مبعدين. وباملثل، فإن أعداد الذين مت إعادة 
توطيهنم يف بلدان أخرى ما زالت منخفضة، حىت أهنا تضاءلت يف السنوات األخرية من 76,943 عام 2016 إىل 29,562 يف 
42019. ومبا أن اللجئني السوريني سيبقون عىل حاهلم يف األردن ولبنان يف املستقبل املنظور، سوف حيتاجون إىل الدمع املتواصل 

من املجمتع الدويل.

عندما التقت الدول املاحنة يف لندن قبل أربع سنوات ملؤمتر “دمع 
والبنك  األورويب  االحتاد  فهيم  مبا  الدويل،  واملنطقة”  سوريا 
الدويل، تعهدت بدمع جهود مواجهة األزمة اليت سببهتا احلرب 
والتعلمي  العيش  سبل  تغيط  اتفاقيات  إىل  أدى  مما  السورية، 
وامحلاية مع األردن ولبنان عرفت باملواثيق. ولملرة األوىل، قدمت 
 5)GCFF( قروض ميرسة من قبل مرفق المتويل امليرس العاملي
هلاتني الدولتني اللتني مل تكونا مؤهلتني ملثل هذا المتويل قبل ذلك 

من قبل البنك الدويل.

أسوء  االقتصادية  األوضاع  أصبحت  اجلهود،  هذه  من  بالرمغ 
للجئني السوريني يف السنوات األخرية. فيف األردن، %78 من 
األردين،  الفقر  خط  دون  يعيشون  السوريني  اللجئني  عائلت 
لتغطية  املطلوب  املستوى  من  أقل  التوظيف  من  الدخل  ومتوسط 
السوريني  اللجئني  من   55% لبنان،  األساسية6. يف  احلاجات 
و%73 مهنم حتت خط  للعيش،  يعترب أساسيًا  أقل مما  ينفقون 
وتأثري  مسمتر7.  ارتفاع  يف  للعائلت  الدين  معدل  بيمنا  الفقر، 
جاحئة كوفيد 19 يزيد من الهتديد الواقع عىل سبل العيش يف 

كل البلدين.

مبا أن أحد األسباب الرئيسية للعودة إىل سوريا يف الربع األول 
من 2020 يه األوضاع االقتصادية املرتدية يف الدول املضيفة8، 
هناك خماطرة بأن يضطر اللجوئن إىل اختاذ قرارات بعيدة عن 
إرادهتم مبا خيص مستقبلهم قد ال تكون آمنة أو قابلة للستدامة. 
هلذا فإن حتسني أوضاع سبل العيش للجئني ودفعهم للعمتاد 
عىل أنفهسم يف غاية األمهية اآلن أكرث من أي وقت مىض. بعد 
حوايل عقد من املعاناة، جيب أن يكون لدى اللجئني القدرة عىل 
وضع أساسات خروجهم من حتت وطأة الزنوح إىل حياة كرمية، 
عىل  قدرهتم  وزيادة  واملساعدة،  امحلاية  إىل  حاجهتم  وتقليص 

اختاذ القرارات اليت تؤثر مبستقبلهم حبرية.

للجئني  العيش  وراء صعوبة سبل  األسباب  املوجز سيحلل  هذا 
خبصوص  علهيا  املتفق  السياسات  يف  االلزتامات  تطور  وتقمّي 
وبالنسبة  ولبنان.  األردن  من  لك  يف  املواثيق  يف  العيش  سبل 
لألردن، يبين هذا التقرير عىل ما جاء يف سلسلة بيانات اللجنة 
الدولية لإلغاثة بعنوان “حبث عن العمل”، واليت قميت تطور العمل 

عىل ما جاء بامليثاق عىل منتصف عام 2018.  
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منذ   الصغر،   كانت   خديجة   متحمسة   لمهنة   تربية   النحل،   وقد   تعلمت   هذه  
 الصنعة   عن   والدها   الذي   كان   يدعمها   ويشجعها   دوًما،   وقد   أشرف   على  

 تعليمها   التقنيات   الخاصة   بتربية   النحل  . تفتخر   خديجة   بقدرتها   على  
 إعالة   العائلة   اقتصادًيا   وعملها   يجعلها   تشعر   باالحترام   والقدرة  

IRC /وتحسين   مكانتها   االجتماعية،   تصوير كريس دي بوديل 

عقد من البحث عن العمل



6           

خلفية االلزتامات يف السياسات
األردن

وإنشاء  بالعمل  احلق  األردن  ميثاق  يف  الرئيسية  االلزتامات  من 
من  يستفيد لك  أن  املتوقع  من  واكن  السوريني.  للجئني  املشاريع 
اللجئني واالقتصاد األردين بشلك حيول االزمة إىل فرصة للتمنية. 
إمتام  من   9  GCFF الـ  طريق  عن  الدويل  البنك  متويل  مّكن 
مكا  العمل.  بيئة  وحتسني  العاملة  سوق  يف  املطلوبة  اإلصلحات 
تقدمي  مثل  السياسات،  يف  إصلحات  إجراء  من  المتويل  مّكن 

تصارحي العمل للجئني وتنظمي قطاع األمعال املزنلية يف األردن.

2019 برشاكة جديدة بني  مت استمكال االلزتامات يف شباط من 
اململكة  برائسة  األردن10،  معل  فريق  الدويل.  واملجمتع  األردن 
يف  التقدم  لرصد  أهشر  ستة  لك  يلتيق  الذي  واألردن،  املتحدة 
التحول والمنو االقتصادي يف األردن. هذا الرتكزي عىل االقتصاد 
اللكي لألردن يقلل من االهمتام بالزتامات معينة باجتاه اللجئني. 

إىل   األعىل:   هبة،   الجئة   سورية،   تدير   معلً   خاصًا   يعىن   بصناعة   دىم   الدببة   من   بيهتا   يف   رشق   معان،األردن .  إدارة   معلها   من   املزنل   مهم   جًدا   وميكهنا   من   موازنة   مسؤولياهتا   بني   معلها  
IRC /املدفوع   ومعلها   الغري   مدفوع   كأم   وزوجة .    تصوير كريس دي بوديل 
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نظرة عامة إىل الزتامات ميثاق سبل العيش، األردن

االلتزامات السياسيةالحدث/ االتفاقية

نيسان 2016 – مؤتمر دعم سوريا 
والمنطقة – االتفاقية الدولية 
وتفاصيل االتفاقية األوروبية 
األردنية )2016 – 2018(

األردن:
تحسين مناخ األعمال واالستثمار.  -

السماح للجئين السوريين بالتقدم بطلبات الحصول على تصاريح عمل.  -
السماح للجئين السوريين )بحلول الصيف( بتسجيل أعمالهم القائمة رسميًا وإقامة مؤسسات عمل جديدة،   -
مساهمة ضريبيًا. باإلضافة إلى القدرة على الحصول على إقامة المستثمرين بحسب القوانين والتعليمات 

السارية.
إزالة أية قيود تمنع إقامة نشاطات اقتصادية صغيرة داخل المخيمات التي تضم اللجئين السوريين،   -

باإلضافة إلى القيود على ممارسة التجارة مع األشخاص خارج المخيمات. 

االتحاد األوروبي:
تخفيف القيود المفروضة على بلد المنشأ لزيادة قدرة الشركات العاملة في األردن على الدخول والعمل في   -

السوق األوروبية. الشركات العاملة في المناطق االقتصادية الخاصة والتي يشكل اللجئون ما ال يقل عن 
%15 من القوة العاملة فيها. 

=< التدابير التراكمية تهدف إلى توفير 200,000 فرصة عمل للجئين السوريين بحلول نهاية 2018.

نيسان 2018 – مؤتمر دعم سوريا 
والمنطقة – اتفاقية شراكة بين 

األردن والمجتمع الدولي

المانحين: إعادة التأكيد على الدعم السياسي والنقدي، والتمويل اإلضافي لدعم سبل العيش.
األردن:

االستمرار بتحسين مناخ األعمال واالستثمار.  -
الدعوة إلى إشراك المرأة وتمكينها اقتصاديًا بما في ذلك من خلل اإلصلحات الحكومية.  -

االستمرار بتسهيل دخول اللجئين السوريين إلى سوق العمالة الرسمي: من خلل األخذ بفكرة توسيع   -
القطاعات واألعمال المفتوحة للجئين السوريين باالعتبار، خصوصًا على المستوى التقني، وبتركز خاص 

على المشاركة النسوية، بطريقة ال تسبب منافسة مع األردنيين.
تكوين خطة عمل واضحة من أجل إقامة مشاريع مشتركة بين األردنيين والسوريين، تركز بالخصوص على   -

النساء والشباب، وتتأكد من أن حقوق كل الطرفين محفوظة، والملكية واضحة والقدرة على الوصول إلى 
التمويل.

االتحاد األوروبي واألردن:
تقييم أداء مخطط قواعد المنشأ: مراجعة الشروط من أجل زيادة تبسيطها وتحقيق الحد األقصى من   -

الفائدة للصادرات األردنية.
زيادة الوعي بفوائد المخطط لدى القطاع الخاص األردني.  -

تبّني إطار تنظيمي باإلمكان التنبؤ بنتائجه يمكن الشركات من المشاركة في المخطط والوصول إلى الحد   -
األدنى المطلوب من توظيف اللجئين السوريين.

كانون أول 2018 – االتفاقية 
المعدلة على قواعد المنشأ )االتحاد 

األوروبي واألردن( – إضافة نص 
تمديدها لغاية كانون أول 2030

تشير االتفاقية إلى التزامات األردن التالية:
عند حساب نسبة غير األردنيين العاملين في القطاعات المختلفة، استثناء اللجئين من أي تخفيضات قد   -

تفرض على أعداد غير األردنيين.
ضمان اإلعفاء الدائم للجئين السوريين من تكاليف الحصول على تصاريح العمل.   -

شباط 2019 – مؤتمر “مبادرة 
لندن”

إطار لسياسة خمسية بتركيز على النمو، الوظائف، والتحول االقتصادي.
التزامات ثنائية بالدعم )بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، اليابان(، باإلضافة إلى االتحاد األوروبي والبنك الدولي   -

للقروض والمنح.

آذار 2019 – مؤتمر دعم سوريا 
والمنطقة.

- تجديد االلتزامات النقدية من المانحين وبنوك التنمية.
- المصادقة على مبادرة لندن.

- ال التزامات جديدة بالسياسات.

7           
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االلتزامات السياسيةالحدث/ االتفاقية

نيسان 2016 – مؤتمر دعم 
سوريا والمنطقة – بيان النيات 

اللبناني.

- التدخلت التي كان من المفترض أن توفر 300,000 – 350,000 وظيفة، %60 منها قد تكون للسوريين.
- جعل تصاريح العمل متوفرة بالشكل المناسب.

 ميثاق االتحاد األوروبي ولبنان 
)2020 – 2016(

- التركيز على تحسين اآلفاق االجتماعية االقتصادية واألمن واالستقرار والقدرة على الصمود لكل الدولة 
اللبنانية.

- تسهيل اإلقامة المؤقتة للجئين السوريين، وخاصًة فيما يتعلق بالوضع القانوني إلقاماتهم.
- تبسيط متطلبات التوثيق لتسهيل “الوصول المنظم لسوق العمالة” في قطاعات معينة.

نيسان – 2018 – “المؤتمر 
االقتصادي للتنمية من خلل 

اإلصلحات مع القطاع الخاص 
)CEDRE(” في باريس

تم تقديم سياسات مفصلية عن اإلصالحات االقتصادية العامة والتنمية: الرؤيا للستقرار والنمو والتشغيل 
وبرنامج االستثمار )الذي ركز على تنمية وإعادة تأهيل البنية التحتية(

نيسان 2016 – مؤتمر دعم 
سوريا والمنطقة – اتفاقية الشراكة 

اللبنانية

- التحرك نحو توجه تنموي يعتمد على التمويل على مدى سنين عدة، مع “االستمرار بتلبية حاجات اللجئين”.
- المصادقة على سياسات اإلصلح االقتصادي اللبنانية.

آذار 2019 – مؤتمر دعم سوريا 
والمنطقة

- تجديد االلتزامات النقدية من المانحين وبنوك التنمية.
- المصادقة على سياسات اإلصلح االقتصادي اللبنانية.

نظرة عامة إىل الزتامات ميثاق سبل العيش، لبنان

إىل األعىل: نائلة، الجئة سورية يف آواخر امخلسينات وهلا ستة أبناء، وال أحد مهنم متكن من إجياد فرصة معل، متت إحالة ملفها لفريق امحلاية لدى IRC والذي بدوره قام بضمها إىل 
IRC / نائلة ستقوم باستخدام هذا املال لتسديد بعض الديون وإعالة العائلة. تصوير إلياس البمي  IRC برناجم الدمع والتعايف االقتصادي للطوارئ واملمول من

لبنان

عىل   2016 عام  منذ  الدويل  واملجمتع  لبنان  بني  الرشاكة  ركزت 
االستمثار يف االقتصاد من أجل احلث عىل المنو والتوسع باألمعال، 
واللجئني  اللبنانيني  من  للك  العمل  فرص  خلق  ذلك،  خلل  ومن 
السوريني. يف البداية، تعهد لبنان بتهسيل وصول اللجئني إىل سوق 
العاملة يف قطاعات معينة، لكن منذ 2018 تركزت االلزتامات عىل 

من  السياسات  تغيريات حقيقية يف  عن  االقتصادية عوضًا  التمنية 
واملشاريع  اللجئني.  وجه  التنظميية يف  العوائق  من  التخلص  أجل 
سبل  مشاريع  تضم  مل  لبنان  GCFF يف  الـ  قبل  من  مّولت  اليت 

العيش، وإمنا ركزت عىل الصحة والبنية التحتية.

عقد من البحث عن العمل



األردن
تطور سبل عيش الالجئني وأثر فريوس كوفيد 19

يستضيف األردن اليوم حوايل 1,3 مليون سوري11، مهنم 656,000 الجئني مجسلني لدى الـ UNHCR. مكا أن هناك 90,300  الجئ 
مجسل من دول أخرى12 . وبالرمغ من جهود احلكومة األردنية واملجمتع الدويل، فمل يطرأ عىل الوضع االقتصادي االجمتايع لللجئني 
أي تطورات ملحوظة، حيث بيق توفري احلاجات األساسية عامل توتر عاٍل للعديد من العائلت )أنظر الصندوق 1(. آخر تقيمي، الذي حبث 
يف نسبة تعرض اللجئني السوريني املجسلني للخطر، وجد أن السوريون علهيم ديون كبرية، و%55 من الديون اكنت لتغطية احلاجات 
األساسية13. غالبية اللجئني السوريني يعيشون يف حالة فقر ويعمتدون عىل املساعدات اإلنسانية لتغطية حاجاهتم األساسية. باإلضافة 
إىل أن الوضع االقتصادي يف األردن يتجه إىل ما هو أسوء؛ ففرص العمل يف تضاؤل والبطالة اللكية تزتايد )%19 يف2019( 14، بيمنا 
يصل معدل البطالة بني اللجئني السوريني إىل %1540. فيلجأ السورين إىل طرق تعايش سلبية مع أوضاعهم، مثل رشاء الغذاء بالدين 
والقيام بأمعال مؤقتة مهينة اجمتاعًيا أو استغللية أو عالية املخاطر أو خمالفة للقانون، والتقليل من املرصوفات األساسية غري الغذاء. 
ويوجد ارتباط واحض بني هذا الوضع وحاالت إخراج األطفال من املدارس والزواج املبكر ومعالة األطفال16. مكا أن غلء املعيشية املزتايد 
يؤثر عىل املجمتعات املضيفة، مكا هو ظاهر من خلل االزدياد بأعداد املظاهرات السملية يف األردن اليت تعرب عن عدم رضاها بوضع 

االقتصاد.

إىل   اليسار:   تقدم   حيان   لربناجم   IRC   للتطوير   والدمع   االقتصادي،   آمًل   أن   يمتكن   من   بدء  
 مرشوعه   اخلاص،   حصل   عىل   منحة   لدمع   معله   وقام   بإصلح   حاسوبه   ورشاء   معدات   ومتكن  

IRC / من   تغيري   ماكن   ورشته   إىل   مبىن   آخر   مبساحة   أكرب .  تصوير أمحد اجلريري 

زيادة عىل لك هذا، جاءت جاحئة الكوفيد 19 وفرض األردن منع 
التجول عىل اكفة أراضيه يف آذار 2020، مما اكن له أثر معيق عىل 
حيث  سواء.  حد  عىل  املضيفة  واملجمتعات  اللجئني  عيش  سبل 
اضطرت الرشاكت، مبا فهيا األمعال الصغرية واملتناهية الصغر – 
لعائلت  الوحيد  الدخل  الكثري من احلاالت مصدر  واليت اكنت يف 
بأمكلها – إىل اإلغلق17 . أظهرت نتاجئ استطلع أجري مع 1580 
مستجيب لتقيمي آثار األزمة أن معدل الدخل الهشري اخنفض لدى 
األردنيني واللجئني السوريني عىل حد سواء، بيمنا فقد %17 من 
األردنيني و%35 من السوريني أشغاهلم بشلك دامئ18 . مكا الحظت 
بدأ  منذ  املالية  املساعدة  طلبات  يف  زيادة  لإلغاثة  الدولية  اللجنة 
احلظر، وجاءت %74 من هذه الطلبات لتغطية احتياجات أساسية 
املصاريف  شلكت  مكا  البيوت(19.  وإجيار  الغذاء  أمثان  )أغلهبا 

الصحية عبًئ ملحوظًا. )انظر إىل الصندوق 2(

هناك حتسب حقييق أن اللجئني سيتأثرون بأرمة الكوفيد 19 بشلك 
أكرب، مبا يف ذلك عىل املدى البعيد، مع ختفيف القيود عىل احلركة 
تكون يف صاحل  أال  املتوقع  من  اليت  اجلديدة  والسياسات  والعمل 
الساكن غري حاميل جنسية البلد سواء بشلك مبارش أو غري مبارش، 
فعىل سبيل املثال، مت المساح للرشاكت بالعودة إىل العمل ما دامت 
نسبة العاملني األردنيني لدهيا ال يقل عن %75، هذا باإلضافة إىل 
الدمع  عىل  للحصول  تنظمييًا  مؤهلني  غري  اللجئني  من  العديد  أن 
الذين  العاملني  تساعد  اليت  االجمتاعية  امحلاية  وبراجم  احلكويم 
االجمتاعية  للحامية  الوطنية  األردن  اسرتاتيجية  دخوهلم20.  فقدوا 
)2019 – 2025( ركزت بشلك أسايس عىل األردنيني21. لذلك فإن 
اللجئني يعمتدون عىل املساعدات اخلارجية من الدول املاحنة اليت 

عززت من دمعها22.

غالبية اللجئني ال ميلكون خيارات كثرية غري البقاء يف األردن. لذلك 
والدمع  الكرمي  العيش  الوصول إىل سبل  فإن حتسني قدرهتم عىل 
املادي سزييد من فرصهم لتغطية حاجاهتم بكرامة بيمنا يسامهون 
يف االقتصاد األردين يف وقت هو بأمس احلاجة لذلك. هذا النشاط 
االقتصادي سيأيت بالفائدة عىل اللجئني واملجمتعات املضيفة عىل 

حد سواء، مبا هو ممتاش مع ما جاء يف امليثاق. 

           9األردن
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الصندوق 1 – رحالت الالجئني املالية

وكيفية  لالجئني،  املالية  احلاجات  استيعاب  يف  معرفية  نواقص  ملئ  إىل  البحيث  الزنوح”23  يف  “المتويل  مرشوع  يسىع 
تغطيهتا من خالل سوق اخلدمات املالية احلايل ومواضع احلاجة إىل دمع أفضل. يمت اآلن إجراء مقابالت مع 89 عائلة الجئني 
املستجيبون  مدنية. رمس  يعيشون يف جممتعات  )عرقيني ومينيني وسودانيني وصوماليني(  السوريني  السوريني وغري  من 
فهيا رحالهتم املالية يف مصفوفة من الزمن مقابل التقدم املايل، مربزين فهيا النقاط املرتفعة واملتدنية خالل السنوات األخرية.  

النتاجئ األولية أظهرت بأن حياة اللجئني املالية مل تهشد حتسنًا 
البعض  عند  التطور  من  متقطعة  مراحل  أظهرت  حيث  مسمترًا، 
لدى استلم املساعدات أو إجياد وظائف مبردود أفضل، لكهنا مل 
تسمتر طويًل. تغطية تاكليف احلاجات األساسية مل تزل مصدر 
قلق وإرهاق دامئ، وإجيار املسكن هو أكرب مصدر للقلق املايل. 
األهشر  للغذاء يف  مزيانيهتا  تقتصد يف  أن  العائلت  اضطرت 
الصعبة، وتاكليف الرعاية الصحية اكنت صعبة التغطية. ويعيش 
الكثري من اللجئني يف بيوت فقرية ومكتظة حىت يوفروا تاكليف 

اإلجيار.   

العائلت اليت تعيلها النساء غالبًا ما تكون األكرث عرضة للخطر 
وحتتاج أن تركز عىل تأمني تاكليف احلياة يومًا بيوم. فالنساء كن 
قدرة عىل إجياد العمل ولدهين شباكت اجمتاعية حمدودة النطاق، 

مما جعلهن يعمتدن كثريًا عىل املساعدة اخلارجية.

القدرة عىل احلصول عىل التوظيف املرصح به واملستدام ما تزال 
مشلكة )%16 فقط من السوريني الذين متت مقابلهتم اكن لدهيم 
متدنية وغري  أجور  يقدم  به  والعمل غري املرصح  تصارحي معل( 
مستقرة. وخيىش اللجوئن ممن ال حيملون تصارحي معل أن يمت 
اعتقاهلم ونقلهم بالقوة إىل خمميات اللجئني املغلقة أو تسفريمه 
إىل بلدمه األصيل، خصوصًا املستجيبني غري السوريني. العديد 
بلغ عن االستغلل يف العمل، مبا يف ذلك ساعات معل طويلة، 
وأجور متدنية أو إلغاء أو تأجيل دفع األجور. معمظهم يتفادون 
إبلغ السلطات أو االستفادة من الدمع القانوين خشية الكشف 

عن وضع معلهم غري املرصح هبم مما قد يعرضهم لملساءلة. 

اقتباس عن سيدة سورية بسن 50 عامًا يف معان:

أجد معًل. مقت  ال  لكين  جيدة،  وخربة  لدي هشادة  معملة،  أنا 
بإجراء مقابلت يف العديد من املدارس، لكن رسعان ما يعرفون 
أين سورية اجلنسية يقولون: “حتتاجني إىل إذن معل، جيب عليك 

اتباع اإلجراءات، من غري املمكن منحك إياه أجل التدريس”.

احلصول عىل معل أكرث صعوبة وخماطرة للجئني غري السوريني، 
عىل  أقل  قدرة  ولدهيم  األردن  ميثاق  يف  ممشولني  غري  ألهنم 
الوصول إىل براجم املعونة بالرمغ من االعرتاف هبم من قبل الـ 
عىل  احلصول  يصبح  اإلنسانية،  املعونة  وبغياب   .UNHCR
وبعكس  ذلك،  ومع  أمر مصريي.  بالنسبة هلم  العمل  من  الدخل 
اللجئني السوريني الذين مت إلغاء رسوم تصارحي العمل بالنسبة 
هلم حاليًا، عىل غري السوريني دفع الرسوم اكملة مثل لك األجانب، 
لذلك فإن احلصول عىل العمل املرصح به يصبح ملكف جدًا. مكا 
بدون  اكتشاف معلهم  أن يمت  السوريني خشيهتم من  أبدى غري 

ترصحي أكرث من السوريني.   

لاكفة  جدًا  حمدود  الرمسية  املالية  اخلدمات  عىل  احلصول 
اجلنسيات. وبالنسبة لألقلية من اللجئني السوريني الذين لدهيم 
القدرة عىل احلصول عىل قروض قانونية، يمت إنفاق معمظها عىل 
سداد دفعات اإلجيار والديون األخرى أو لتغطية تاكليف طوارئ 
بدفعاهتا  اللجئني  املايل عىل  العبء  القروض من  طبية. وزادت 
دخًل  متلك  ال  امرأة  تعيلها  اليت  العائلت  املنتمظة.  الهشرية 
مستقرًا اضطرت يف الكثري من األحيان إىل اللجوء إىل االستدانة 
غري الرمسية لتسديد بعض دفعات القروض املستحقة. االستدانة 
من الشباكت االجمتاعية ورشاء احلاجيات بالدين من داكن احلي 

عادات منترشة عند مجيع اجلنسيات.

عقد من البحث عن العمل



    IRC   حني   وصلت   ميادة   إىل   األردن،   بدأت   بأخذ   دروس   لتعمل   كيفية   صنع   الشوكوالته يف مركز
للنساء .  ومنذ   ذلك   احلني   اكن   لعملها   عظمي   األثر   عىل   عائلهتا   من   الناحية   االقتصادية   والعاطفية.

 بعد   أن   بدأت   مبرشوعها،   أصبحت   ميادة   مدربة   يف   مركز   IRC   للنساء،   وقامت   بتعلميهم  
IRC / وتدريهبم   عىل   كيفية   صنع   الشوكوالته   واحللويات .  تصوير أمحد اجلريري 

األردن

زالت  ما  الصحية  الرعاية   –  2 رمق  الصندوق 
باهظة التلكفة

حىت قبل جاحئة كوفيد 19، اكنت التلكفة الباهظة إحدى أمه 
املرافق  الرعاية يف  عىل  السوريني  اللجئني  حصول  موانع 
الصحية العامة. يف عام 2018، خفضت احلكومة األردنية 
من دمعها اليحص للجئني السوريني، لكن يف آذار 2019، 
مت الرتاجع عن هذه السياسة بعد حمادثات مع البنك الدويل 
الدفع  نظام  إىل  الرجوع  ومت  التمنية  يف  آخرون  ورشاكء 
املشرتك الذي يغيط فيه اللجوئن %20 من التلكفة24. لكن 
هذه األسعار املدعومة ال تنطبق إال عىل اللجئني السوريني 
زيادة  عنه  يمتخض  مل  السياسة  عن  والرتاجع  املجسلني، 
عىل  احلصول  عىل  السوريني  اللجئني  قدرة  يف  ملحوظة 
اللجئني  من   33% العامة.  الصحية  املرافق  يف  الرعاية 
السوريني الذين مت مقابلهتم من قبل اللجنة ذكروا أن التلكفة 
اخلدمات  عىل  حلصوهلم  األكرب  العائق  زالت  ما  املالية 
خطرًا  تشلك  احلالية  العاملية  الصحية  األزمة  الصحية25. 
التعرض  إماكنية  خلل  من  اللجئني  عىل  جديدًا  إضافيًا 
للعدوى يف املخميات املكتظة أو يف املناطق املدنية، ومن حيث 
ضعف  ظل  يف  األساسية  الصحية  الرعاية  عىل  احلصول 

القطاع اليحص. 

عقد من البحث عن العمل
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التقدم يف االلزتامات بالسياسات حنو الالجئني

اللجئني  تدفع إىل إرشاك ألعداد أكرب من  قد  اليت  العاملي  امليثاق  الزتامات  بتطبيق سياسات ممتاشية مع  اسمترت احلكومة األردنية 
بعض  كذلك  اكن  لكن   .GCFF والـ  الدويل  البنك  خلل  من  بالمتويل  دمعها  مت  السياسات  عىل  اإلصلحات  هذه  من  عدد  السوريني. 
املهاجرين  الساكن  بأن حاجات  اللجئني. حاليًا، هناك إشارات  فتح االقتصاد الستيعاب  الباقية يف وجه  العملية  والتحديات  اإلخفاقات 
منذ  سياسية  الزتامات  تناقش  التالية  الفقرات   .19 لكوفيد  االقتصادي  األثر  حدة  لتخفيف  الوطين  الرد  يف  جتاهلها  سيمت  واللجئني 

منتصف 262018.  

تصارحي العمل وفرص التوظيف

تصارحي العمل

مكا مت إيضاحه يف اجلدول أعله، اسمتر إصدار تصارحي العمل. 
يف عام 2019، مت إصدار 47,766 ترصحي معل للسوريني، بزيادة 
2018 29. لكن من غري املمكن أن نعرف مك من  %4.6 عن عام 
جتديد  تضم  األرقام  هذه  إن  حيث  جديدًا  توظيفًا  ميثلون  هؤالء 
التصارحي  الترصحيات، ومن غري الواحض إذا اكن احلصول عىل 
أدى بالفعل إىل حتسني ظروف العمل باملقارنة مع معلهم يف هذه 
اللجنة  فإن  لذلك  امليثاق30.  توقيع  قبل  تصارحي  بدون  القطاعات 
باستخدام  البدئ  األردنية  واحلكومة  الدويل  البنك  بقرار  ترحب 

مقياس جديد لقياس التطور باجتاه احلصول عىل معل كرمي31.

قامت احلكومة مؤخرًا بمتديد فرتة المساح لرسوم إصدار تصارحي 
العمل للجئني السوريني، لكهنا مل تلغ هذه الرسوم لكيًا بعد.

القطاعات

الزراعة  فقط، تضم  اقتصادية  نشاطات  التصارحي حمددة خبمسة 
بامجللة  والبيع  والتصنيع  والرشاب  الطعام  وخدمات  والبناء 
ممنوعة  أو  متامًا  مغلقة  زالت  ما  األخرى  القطاعات  وبالتجزئة. 
)مغلقة مع بعض االستثناءات( لغري األردنيني مبا فهيم اللجئني32. 
وحيتاج اللجئ إىل صاحب معل أردين ليكفل ترصحي معله. يف 
ترشين أول 2019، أضافة احلكومة قطاعات جديدة إىل القطاعات 
املمنوعة عل غري األردنيني، هذه القطاعات متثل العديد من األمعال 
علهيا  تسيطر  قطاعات  وتضم  بالعمل هبا33،  اللجوئن  يرغب  اليت 
واخلدمة  الشعر  وتصفيف  واملبيعات  السكرتاريا  أمعال  مثل  املرأة 
النساء  مشاركة  بزيادة  االلزتام  واحلضانات34.  املدارس  يف 
 3 صندوق  )انظر  بعد.  تنفيذه  يمت  مل  العمل  سوق  السوريات يف 

كذلك(.

األردن

المساح للجئني السوريني بطلب احلصول 
عىل تصارحي معل.

مت منح 179,455 ترصحي معل للجئني السوريني منذ 
بدأ العمل مبيثاق األردن27 حىت هناية اكنون أول 2020 

)مبا فهيا التجديد(.

حوايل 42,000 الجئ اكن لدهيم تصارحي معل سارية 
املفعول خلل الربع الثالث من عام 282018.

التغيريات اليت طرأت عىل السياسات منذ 2018الزتامات السياسات األردنية املمتاشية مع امليثاق

إجياد ما يصل إىل 200,000 فرصة عمل 
للجئني السوريني حبلول عام 2018.

مت متديد فرتة المساح لرسوم تصارحي معل 
اللجئني السوريني حتى نهاية عام 2020. 

مضان اإلعفاء الدائم للجئني السوريني من 
تاكليف احلصول عىل تصارحي العمل.

عند حساب نسبة غري األردنيني العاملني يف القطاعات 
املختلفة، استثناء اللجئني من أي ختفيضات قد تفرض 

عىل أعداد غري األردنيني.

استثناء السوريني من العدد املمسوح به يف معلية 
تعزيز القوى العاملة الوطنية يف قطاع الصناعة.

االسمترار بالمساح التدرجيي للجئني السوريني بالدخول 
إىل سوق العمل املرصح به: حبث إماكنية توسيع 

القطاعات والوظائف المفتوحة للجئني السوريني، يف 
اخلصوص يف املجال التقين وبرتكزي عىل مشاركة 

املرأة، بطريقة ال تسبب املنافسة مع األردنيني.

زيادة يف القطاعات اليت مينع غري األردنيني من العمل هبا. مت 
إصدار قامئة جديدة تضم 15 قطاعًا مبا فهيا الوظائف املكتبية، 

املبيعات، تصفيف الشعر، السواقة واحلراسة و13 قطاع آخر 
مقّيد. )ترشين أول 2019(

2018
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النسب احملددة للقطاعات

يف القطاعات املفتوحة لألجانب هناك نسب حتدد احلد األقىص من 
المتكني  “برناجم  خلل  مفن  بتوظيفهم.  املمسوح  األردنيني  غري 
والتوظيف الوطين”، هتدف احلكومة إىل تقليل نسبة العامل األجانب 
يف 6 قطاعات خمتارة35. باإلضافة إىل هذا، فإن مرشوع الهنضة 
الذي مت إطلقه عام  التوظيف الوطين،  الوطنية األردين36 وميثاق 
لألردنيني  العمل  فرص  خلق  عىل  ملحوظ  تركزي  فهيام   ،2019
احلكومة  استثنت  التصنيع،  قطاع  يف  األجنبية.  العاملة  وتقليص 
السوريني من احلد األعىل الستخدام األجانب37، لكن ليس من لك 

القطاعات.

حتديات مسمترة

بالرمغ من هذه اجلهود، ما زالت هناك عوائق حقيقية جتعل حماولة 
احلصول عىل ترصحي معل أمر صعب وغري جذاب. فاللجوئن قد 
أعىل  احمتالية  من  خوفًا  معل  ترصحي  عىل  للحصول  يتقدمون  ال 
للستغلل أو خوف من فقدان املعونة اإلنسانية38. أحصاب العمل 
صعبة  مستلزمات  يواجهون  اللجئني  باستخدام  يرغبون  الذين 
وتسهتلك الكثري من الوقت مثل احلصول عىل موافقة وزارة العمل 
يفضل  قد  معل39.  ترصحي  عىل  للحصول  حدى  عىل  حالة  للك 
أحصاب العمل التوظيف غري القانوين ليتفادوا احلد األدىن لألجور 

واإلجراءات والتاكليف أو ألن أمعاهلم غري مجسلة باألصل40. 
أن  شأنه  من  اكن  واملغلقة  احملدودة  والقطاعات  القوامئ  ممارسة 
سيكون  حيث  قدراهتم  استخدام  عىل  قادرين  غري  اللجئني  جيعل 
الفرص  حيدد  األمثل،  بالشلك  االقتصاد  يف  املشاركة  بإماكهنم 
هذا  املتقدم.  والتعلمي  العملية  املهارات  أحصاب  لّلجئني  املتوفرة 
واللواحئ عىل قطاعات معينة من  املعايري  باإلضافة إىل أن تطبيق 
الساكن من شأنه أن يقسم سوق العمل ويزيد من إماكنية االستغلل 

ويضع ضغطًا عاليًا عىل األجور وظروف العمل للجميع41.   

التوظيف غري املرصح به وخماوف امحلاية

يشلك  به  املرصح  القانوين  التوظيف  فإن  املعيقات،  هذه  بوجود 
جيد  ما  وكثريًا  السوريني،  اللجئني  تشغيل  من  صغرية  نسبة 
اللجوئن أنفهسم مضطرون إىل القبول بالعمل بدون ترصحي حيث 
غري  املؤسسات  تقارير  من  العديد  االستغلل.  إماكنية  تزتايد 
العمل،  االنهتااكت يف ماكن  من  تفصل حاالت مسمترة  احلكومية 
من األجور املتدنية أو املتقطعة أو احملجوبة لكيًا، ورفض دفع أجور 
االستغلل  احمتالية  املضايقات42.  والتفرقة  اإلضايف  العمل 
األساسية، مما  احلاجات  لتغطية  العائلت  تعاين  عندما  تتضاعف 
مشالكها  ملواجهة  خطرة  اسرتاتيجيات  إىل  اللجوء  إىل  جيربها 

والبقاء عىل قيد احلياة. 
باإلضافة إىل هذا، ومع أن العمل املرصح به قد حيسن من فرص 
تصارحي  عىل  الكبري  الرتكزي  فإن  واالجمتاعية،  القانونية  امحلاية 
قوانني  معظم  ألن  هذه امحلاية  من  يقلل  الزراعة  قطاع  العمل يف 
العمل األردنية ال تنطبق عىل العاملني يف الزراعة، الذين ال يغطهيم 
كذلك الضامن االجمتايع43. ويف اكفة القطاعات، فإن دراسات الـ 
ILO وجدت أن الرقابة عىل العامل تركز عىل التحقق من أن العامل 

لدهيم الوثائق املطلوبة أكرث من الرتكزي عىل ظروف العمل44.

اإلقامة القانونية وحرية احلركة

اللجئني الذين مل يقوموا بتنظمي أوضاعهم ال ميكهنم احلصول عىل 
العمل املرصح به. ويف آذار من 2018، بدأت احلكومة محلة لتنظمي 
من  العمل  بدأ  من  سنة  بعد  متكنت  السوريني  اللجئني  أوضاع 
الوصول إىل 20,000 خشص يعيش خارج املخميات45. لكن آالف 
اللجئني السوريني ال زالوا غري مجسلني ويعتربون غري قانونيني يف 

ماكن إقامهتم. 
باإلضافة إىل أن أوضاع حوايل 10,000 الجئ يف القرية 5 من 
توافق احلكومة عىل  تقدم هلا حلول. مل  زالت مل  ما  األزرق  خممي 
إرشاكهم يف خطط تصارحي العمل، وحىت أولئك الذين مت قبوهلم 
ما زالوا ممنوعون من مغادرة املخمي46. يشكوا هؤالء اللجئني من 
عديدة  – حاالت  املجهول  انتظار  فرتة  بسبب طول  أحواهلم  تعرس 
مهنم تنتظر منذ 2016 – واحمتالية االعتقال غري حمدود املدة47.

الصندوق 3 – معيقات العمل للنساء

بالرمغ من االلزتامات اجلديدة من احلكومة األردنية عام 2018 
نسبة  اخنفضت  لملرأة،  االقتصادي  المتكني  عىل  تركز  بأن 
مشاركة املرأة األردنية يف سوق العمل من %16.3 عام 2017 
املرأة  لعمل  الدويل  البنك  مؤرش   .482019 عام   14.4% إىل 
بأن سياسات األردن ما زالت ال حتقق املساواة  والقانون أظهر 
متت  اليت  القطاعات  من   60% يف  االجمتاعية  األنواع  لني 

دراسهتا49.

مع  القانونية  العوائق  هذه  جتمتع  اللجائت،  للنساء  بالنسبة 
أوطاهنن.  عن  كنازحات  وضعهن  بسبب  تواجهن  اليت  العوائق 
منحت  اليت  العمل  تصارحي  من  فقط   4.8%  ،2016 عام  مفنذ 
للجئني السوريني حىت هناية اكنون الثاين 2020 منحت لعاملت 
من   5.8% إىل   4.5% من  فقط  بسيط  ارتفاع  وطرأ  نساء50. 
2018 إىل 512019. مكا أن القطاعات املفتوحة لعمل اللجئني 

يف الغالب ال تقابل مهارات ومتطلبات معل النساء52. باإلضافة 
إىل عدم وجود وسائل نقل إىل مواقع العمل، وعدم وجود فرص 
محتيل  إىل  أدت  اليت  االجمتاعية  والعادات  اجمتاعيًا،  مناسبة 
رعاية  وخيارات  املزنيل،  العمل  يف  زائدة  مسؤوليات  النساء 
عىل  النساء  لقدرة  موانع  لكها  املعدومة،  أو  احملدودة  األطفال 

احلصول عىل العمل املرصح به53.   

إال أن دراسات النوع االجمتايع54 األخرية للّجنة الدولية لإلغاثة 
وجدت أن دور النساء النازحات يف تأمني الدخل بسبب التغيريات 
ربات  النساء  العائلت، حيث تصبح  داخل  األدوار  احلاصلة يف 
لألرس )يف %30 من العائلت باملقارنة مع %19 قبل األزمة(. 
لكن وبسبب املسؤوليات املزنلية )مبا فهيا رعاية األطفال( واألمان 
أو التخوف من املضايقات، تقبل النساء السوريات أمعال مزنلية 
النساء األردنيات. وللبنات، احلصول عىل  أجورها أقل أكرث من 

معل الئق اكن أحد أمه أهدافهن يف احلياة.

           13األردن
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تنظمي األمعال، الريادة واإلرشاك املايل

التغييرات التي طرأت على السياسات منذ 2018 التزامات السياسات األردنية المتماشية مع الميثاق

السماح للجئين السوريين )بدءًا من صيف 2016( بإضفاء الطابع 
الرسمي على أعمالهم وإنشاء مشاريع جديدة خاضعة للضرائب.

تسجيل األعمال المنزلية أصبح متاحًا لغير األردنيين منذ كانون أول 
.2018

بإمكان اللجئين السوريين خارج المخيمات أن يقيموا أعمال منزلية 
تختص بتحضير المأكوالت والحرف اليدوية والخياطة بشرط أن 

يحصلوا على التراخيص الرسمية.

إعفاء اللجئين السوريين من شرط اإليداع النقدي لـ 50,000 
دينار.

تكوين خطة عمل واضحة من أجل إقامة مشاريع مشتركة بين األردنيين 
والسوريين، تركز بالخصوص على النساء والشباب، وتتأكد من أن حقوق 
كل الطرفين محفوظة، والملكية واضحة والقدرة على الوصول إلى التمويل.

ما زالت بعض المتطلبات القانونية واللوائح غير الواضحة سارية.
إدراج اللجئين كمجموعة مستهدفة في االستراتيجية الوطنية 

للشمول المالي األردني )2018 – 2020(.

إزالة أي معيقات للنشاطات االقتصادية الصغيرة في مخيمات اللجئين 
السوريين أو للتجارة مع األشخاص خارج المخيمات. 

األعمال المنزلية مسموح بها في كافة القطاعات55.

مشاريع األمعال املزنلية

حمست  املزنلية  لألمعال  جديدة  إجراءات   ،2018 أول  اكنون  منذ 
بتجسيلها لغري األردنيني يف قطاعات حمددة )أنظر اجلدول أعله(. 
ومعقدة:  زالت صعبة  ما  العمل  ومتطلبات تصارحي  املال  رأس  لكن 
مزنيل مملوك لخشص  أول مرشوع معل  تجسيل  استغرقت معلية 
فقط  سوري   22 قويًا.  خارجيًا  دمعًا  وتطلبت  اكملة،  سنة  سوري 

جسلوا مشاريع أمعال مزنلية حىت هناية 562019.

األسايس اكن  التحدي  بأن  وجد  اللجنة  أجرته  الذي  السوق  تقيمي 
متطلب وجود جواز سفر ساري املفعول، الذي ال ميلكه %95 من 
اللجئني السوريني يف األردن. مكا أن طول مدة اإلجراءات )حوايل 
هشر( واستيعاب وتطبيق إجراءات التجسيل غري املتناسق من قبل 
السلطات احمللية اكن أحد املشالك األساسية كذلك. هناك معايري 
سبيل  عىل  متعلقة  املزنلية  األمعال  مشاريع  تجسيل  لقبول  صارمة 
املثال حبجم ونظافة الشقة واستخدام خشص واحد فقط57 للعمل – 
البيوت  ملكية  من  املتدنية  املستويات  بسبب  صعبة  معايري  ويه 
اللجئني، مبا  العديد من  لذلك، فإن  اللجئني.  املالية لدى  واألصول 
غري  بوضعها  املزنلية  بأمعاهلم  حيتفظون  النساء،  من  العديد  فهيم 
املرصح به بداًل عن املبادرة بتجسيلها58. هناك بعض امحلاية واملزايا 
خيىش  مكا  كبري.  مانع  تبىق  الرضائب  لكن  األمعال،  لتجسيل 
اللجوئن واألردنيون عىل حد سواء خسارة املعونة اخلارجية عندما 

يقومون بتجسيل أمعاهلم.

املشاريع املشرتكة والوصول إىل المتويل

إنشاء مشاريع األمعال العادية خارج املزنل ما زال غري متاح للجئني 
اللجئني  لكن  مشرتك،  أردين يف مرشوع  كفيل  مع  التعاقد  بدون 
السوريني عادة ما يعرّبون عن رغبهتم بفتح املشاريع بأمسهم اخلاص 
املالية والقانونية لملشاريع املشرتكة59.  حىت ال يتعرضوا لملخاطر 
فالتعلميات واملتطلبات القانونية غري الواحضة قد تؤدي إىل محاية 
غري عادلة ألحصاب العمل األردنيني مقابل السوريني وخماطر خمفية 

للجئني60.  
عدم القدرة عىل احلصول عىل خدمات مالية يعقد من موقف الرشاكء 
مكجموعة  اللجئني  أدرج  األردن  أن  ومع  العمل.  يف  السوريني 
مسهتدفة برصاحة يف االسرتاتيجية الوطنية للمشول املايل، ما زالت 
احلسابات البنكية غري متوفرة للجئني. تقيمي السوق األخري61 الذي 
أجرته اللجنة الدولية لإلغاثة أظهر بأن من بني 15 بنك مت مشوهلم 
بفتح حسابات  بنوك فقط تحمس للجئني السوريني   9 باالستطلع، 
املفعول  فهيا جواز سفر ساري  توثيق صارمة مبا  لدهيا مبتطلبات 
اللجئني فقط  %7.5 من  وترصحي معل. حسب األرقام احلكومية، 

لدهيم حسابات بنكية و%1.5 يقرتضون بشلك رمسي62.  
احلصول عىل القروض كذلك معقد جدًا للجئني. فقد أظهر حبث مض 
من غري  أحد  ال  أن  اجلنسيات  من خمتلف  اللجئني  من  عائلة   89
السوريني و%16 من السوريني فقط استطاعوا احلصول عىل قروض 
رمسية من رشاكت المتويل املصغر. يف حالة واحدة فقط استخدم 
قرض للستمثار يف مرشوع معل مزنيل، غالبية القروض استخدمت 

لتغطية احتياجات أساسية63. 
األردنيون كذلك يواجهون حتديات يف تأسيس وبناء املشاريع املتناهية 
الصغر والصغرية ومتوسطة احلجم، اليت تشلك غالبية األمعال يف 
االقتصاد األردين وتعترب أكرث نقطة الدخول حممتلة للجائت النساء. 
المتويل،  عىل  احلصول  عىل  القدرة  يف  تمتثل  التحديات  أكرب 
عىل  القدرة  اجلودة،  معايري  انعدام  السيئة،  التجارية  املامرسات 

الوصول إىل األسواق األكرب جحاًم واللواحئ احلكومية املعقدة64.

األردن

عقد من البحث عن العمل



اتفاقية رشوط بلد املنشأ املعدلة 65 

التعديالت املتفق علهيا يف 2019اتفاقية رشوط بلد املنشأ األصلية

االتفاقية سارية لغاية 2030.االتفاقية سارية لغاية 2026.

حىت تتأهل، جيب أن يمت تصنيع املنتجات يف واحدة من 18 منطقة تمنية 
خاصة معينة. 

متت إزالة العوائق اجلغرافية لملواد املصنعة.

متطلب بكون %15 من موظيف املرشوع من السوريني يف أول سنتني، 
يرتفعون إىل %25 يف السنة الثالثة.

متطلب بكون %15 من موظيف املرشوع من السوريني طول فرتة 
االتفاقية، وعىل السوريني أن حيملوا تصارحي معل سارية املفعول 

ليمت احتساهبم.

عندما حيقق األردن عدد 200,000 ترصحي معل سيتباحث االحتاد 
األورويب مع األردن حول تهسيل الدمع من خلل اتفاقية رشوط بلد املنشأ.

عندما حيقق األردن عدد 60,000 فرصة معل قانونية ونشطة66، 
متطلب وجود كون %15 من موظيف املرشوع من السوريني يرفع 

ويمت تبسيط متطلبات االتفاقية بشلك عام.

إىل   األعىل:   منذ   بدأت   تغريد   العمل   كسائقة   لدى   IRC   األردن،   اكنت   دامئة   القلق   بشأن   كيفية   موازنة   مسوولياهتا   العملية   ما   بني   الوظيفة   واملزنل،   فإن   تلقهيا   الدمع   املتواصل   من   زوجها   اكن  
IRC / بغاية   األمهية  . عن   طريق   املشاركة   مبسؤوليات   العناية   باألطفال   واملزنل،   تستطيع   العائلة   اآلن   تأمني   مصدرين   للدخل .  تصوير كريس دي بوديل 

رشوط االحتاد األورويب لبلد املنشأ 

2018 عىل  األورويب يف هناية  واالحتاد  األردنية  احلكومة  اتفقت 
أحاكم جديدة يف خطة رشوط بلد املنشأ التفضيلية املتفق علهيا يف 
زمنيًا  االتفاقية  متديد  مت  فقد  األسفل.  يف  اجلدول  انظر  امليثاق، 
ونطاقًا، لكن مت كذلك التساهل يف رشوط توظيف اللجئني السوريني؛ 

اكن هدف هذه اخلطة التجارية هو زيادة التوظيف والمنو االقتصادي 
من خلل زيادة الطلب عىل الصادرات وحتفزي أحصاب العمل عىل 
توظيف السوريني. لكن النتاجئ جاءت أقل من املتوقع، ومع أن التوظيف 
يف املصانع املؤهلة للخطة ارتفع قليًل، أقل من 500 الجئ سوري 
يعملون يف املناطق االقتصادية اخلاصة، ويه نسبة ضئيلة من األعداد 
اليت اكنت متوقعة67. ومل يكن هناك سوى ارتفاع طفيف عىل جحم 
الصادرات يف 2019، وال يوجد دالئل حقيقية عىل أن أي من الرشاكت 

احمللية الصغرية قادرة عىل االستفادة من هذه اخلطة68.

فعند حتقيق اهلدف بتوظيف 60,000 سوري يف األردن، أي رشكة 
سيصبح  اخلطة  يف  املذكورة  الصناعية  املواد  بإنتاج  تقوم  أردنية 
بإماكهنا االستفادة مهنا. ومن غري الواحض إذا اكن سيمت مراقبة إذا 
ما سيمت احملافظة عىل هذا الرمق من املوظفني السوريني بعد أن يمت 
الوصول إليه يف املرة األوىل. هذا تقاعس واحض باملقارنة مع المطوح 

األصيل بتوظيف 200,000 الجئ.

واجه مرشوع اللجنة الدولية لإلنقاذ، “Match”، وآخرين من مقديم 
قطاع  يف  الوظائف  خلق  يف  ملحوظة  حتديات  التوظيف  خدمات 
التصنيع، الذي اكن املسهتدف الرئييس للدمع املتعلق بامليثاق. مهنا، 
عىل سبيل املثال ال احلرص، عدم متايش التعلمي مع املهارات املطلوبة، 
العمل(،  السوريني وأحصاب  )عند كل  العمل بدون ترصحي  تفضيل 
وقلة االهمتام بالعمل يف القطاع بسبب افرتاض سوء ظروف العمل. 
مل تكن احلوافز التجارية اكفية لتغيري ممارسات التوظيف السائدة69. 

           15األردن
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لبنان
األزمة االقتصادية وتأثري جاحئة كوفيد 19 عىل الوظائف وسبل العيش

لبنان يستضيف ما يقارب 1.5 مليون الجئ سوري70، 910,256 مهنم مجسلني لدى الـ UNHCR.71 هذا باإلضافة إىل 200,000 
الزنوح  أزمة  ملواجهة  الدويل  الدمع  من  وبالرمغ  أخرى72.  جنسيات  ومن  وسوداين  عرايق  18,000 الجئ  من  وأكرث  فلسطيين  الجئ 
وااللزتامات من احلكومة اللبنانية لتحسني حالة اقتصادها وخلق فرص العمل للبنانيني والسوريني، يواجه االقتصاد اللبناين منوًا سلبيًا، 
فالناجت احمليل اإلمجايل يرتاجع منذ 2018 مع تراجع بنسبة %11 متوقع يف73.2020 قطاع األرايض واإلنشاءات، وهو القطاع الذي 
يحمس فيه بالعمل للجئني السوريني، والذي يشلك يف العادة نسبة كبرية من الناجت احمليل اإلمجايل، هشد اخنفاضًا ملحوظًا يف أعداد 

الصفقات املربمة74. 

يف أيلول من 2019، أعلنت احلكومة اللبنانية حالة طوارئ اقتصادية. 
واعمتاد البلد عىل استخدام العملت الصعبة لمتويل مستورداهتا 
الكبرية75 أدى إىل قصور يف سلع أساسية اكلوقود76. عىل إثرها 
العملت  لتوفري  تقشف  وإجراءات  جديدة  احلكومة رضائب  فرضت 
الصعبة، مما تسبب مبوجة من االحتجاجات يف ترشين أول 2019 
وفقدت  من هشر،  ألكرث  الدولة  وإغلق  احلكومة  استقالة  إىل  أدت 
بشلك  املسهتلك  أسعار  مؤرش  وارتفع  قميهتا  ثلث  اللبنانية  اللرية 
قيايس. وارتفع معدل سعر سلة الطعام الهشري %40 بني أيلول 

وآذار 2020 77.

اكن لألزمة االقتصادية عواقب وخمية عىل سبل العيش من ازدياد 
أعداد الذين يعيشون حتت خط الفقر إىل حوايل %50 من الساكن78. 
 2020 وشباط   2019 أول  ترشين  بني  وظيفة   220,000 وفقدت 
أوقفت  الرشاكت  من  و12%   40% بنسبة  الرواتب  وخفضت  فقط 
عدد  %55 يف  بنسبة  اخنفاض  اللجنة  بيانات  أظهرت  أمعاهلا79. 
الباحثني عن العمل من اللبنانيني والسوريني الذين ُعرض علهيم فرص 
بنفس  باملقارنة   2020 ونيسان   2019 الثاين  بني ترشين  توظيف 

املدة من العام املايض80.

الذي  اكملة  الدولة  مستوى  عىل  واإلغلق  الكورونا  فريوس  جاحئة 
فرضته احلكومة منذ منتصف آذار، حيث أغلقت مجيع األمعال اليت 
وفقدان  لألمعال  اإلعاقة  من  املزيد  إىل  أدى  رضورية،  غري  تعترب 
املساعدات  من  بالرمغ  سواء  حد  عىل  واللجئني  للبنانيني  الدخول 
املعرضة  اللبنانية  العائلت  لبعض  احلكومة  رصفهتا  اليت  املالية 
للخطر81. نظم امحلاية االجمتاعية اللبنانية احلالية باإلضافة إىل تلك 
اليت مت إنشاؤها استجابة لكوفيد 19 ال تمشل اللجئني، لذلك يعمتد 
اللجوئن عىل الـ UNHCR وWFP الذين يقدمون مساعدات نقدية 
متعددة الغايات، لكن االحتياجات رسعان ما تزيد عن الدمع املتوفر82، 

لذلك فإن احلجة إىل املزيد من الدمع ملّحة.

مجيع  من  وسوري  لبناين  خشص  لـ1,987  رأي  استطلع  أظهر 
أحناء الدولة يف نيسان أن نصف اللبنانيني و%60 من السوريني 
عائلهتم  دخل  بأن  أفادوا  و94%  دامئ،  بشلك  وظائفهم  فقدوا 
للبنانيني و75%   50% )بنسبة  اخنفض بشلك كبري بسبب األزمة 
احلظر  بتسبب  كذلك  ازداد  الغذايئ  األمن  انعدام   .83 للسوريني( 
واإلغلق باخنفاض قمية اللرية اللبنانية بشلك أكرب84، مما أدى إىل 
ارتفاعات باألسعار ونقص باملواد الغذائية. حبلول نيسان، 416 من 
حباجة  إهنم  قالوا  اللجنة  قبل  من  استطلعهم  مت  الذين  السوريني 
ماسة إىل الطعام، باملقارنة مع %32 فقط يف آذار85. للجئني الذين 
اكنوا مدينني قبل أزمة الكوفيد 19 )9 من لك 10 عائلت(، أصبحت 

أوضاعهم مستحيلة بدون مساعدات خارجية86. 

من غري الواحض كيف سيمتكن أحصاب املشاريع من التعايف بعد 
اإلغلق طويل األمد، اهلبوط املتسارع يف قمية العملة اللبنانية وعدم 
القدرة عىل الوصول إىل املال. ووجدت منمظة العمل الدولية أنه من 
بني 363 مرشوع متنايه الصغر إىل متوسط احلجم، %50 فقط 
كون  مع  القادم،  للهشر  األجور  دفع  من  سيمتكنون  بأهنم  أشاروا 
املشاريع األصغر جحاًم تواجه صعوبات أكرث من الكبرية87. استطلع 
لدهيا  ليس   79% بأن  وجدت  اللجنة  قبل  من  املدعومة  لملشاريع 
أرصدة موفرة، و%69 عانت من اخنفاض يف الدخل منذ ترشين 

أول 2019 88.

اسرتاتيجيات  استخدام  زيادة يف  إىل  يؤدي  الصعب  الوضع  هذا 
التأقمل السلبية، فقد أفادت تقارير امحلاية الرقابية للجنة بأنه وبني 
بداية نيسان وبداية أيار، شاك اللجوئن من صعوبات مزتايدة يف 
تقليل  من  مزتايدة  وحاالت   )82% إىل   68% )من  الطعام  رشاء 
أيار  بداية  تقرير  ووجد   .)80% إىل   71%( الطعام  اسهتلك 
إىل  أطفاهلا  إرسال  إىل  اضطرت  للستطلع  واحدة  مستجيبة 
من  العائلة  تمتكن  حىت  الورقية  املناديل  ببيع  ليقوموا  الشوارع 

التعايش89. 

لبنان

حوايل %50 من الساكن 
يعيشون حتت خط الفقر 

 تراجع متوقع  بنسبة 
%11 للناجت احمليل 

اإلمجايل يف 2020

اخنفاض الرواتب بنسبة 
%40 و%12 من الرشاكت 

أوقفت أمعاهلا

%79 من املشاريع 

املدعومة من قبل اللجنة 
ليس لدهيا أرصدة موفرة

)من %68 إىل 82%(

 عانوا من صعوبات 
مزتايدة يف رشاء الطعام  
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إىل   األعىل:   بسام   31   عاًما،   من   مشال   لبنان،   يف   ورشة   تصليح   السيارات،   يعرض   العدد   اليت   متكن   من   رشاهئا   بعد   حصوله   عىل   منحة   من   IRC   خرس   بسام   معله   يف   العام   املايض   بسبب  
IRC / األزمة   االقتصادية   يف   لبنان .  اآلن   يفكر   بسام   بإجيابية   ويتطلع   لتوسيع   معله   وفتح   حمطة   غسيل   للسيارات   جبانب   ورشته .  تصوير إلياس البمي 

سياق سياسة سبل العيش
حمدودية دخول الالجئني إىل سوق العمل

اإلقامة القانونية

اللجوئن  يوجه  الصعب،  االقتصادي  الدولة  وضع  إىل  باإلضافة 
احلكومة  الزتامات  من  وبالرمغ  وضعهم.  بسبب  خاصة  صعوبات 
السوريني،  للجئني  املؤقتة  اإلقامة  بتهسيل  امليثاق  يف  اللبنانية 
الغالبية العمظى من اللجئني الذين أمعارمه أكرب من 15 سنة ال 
ميلكون تصارحي إقامة سارية املفعول. واتفع هذا العدد من 73% 
القانوين  التوثيق  انعدام   .90  2019 يف   78% إىل   2018 يف 
التنقل  عدم  فهيا  مبا  عنه،  النامجة  السلبية  التأقمل  واسرتاتيجيات 
عىل  اللجئني  قدرة  جتعل  واحلبس،  االعتقال  من  خوفًا  واحلركة 
العمل أكرث صعوبة وتدفعهم أكرث حنو الفقر واالعمتاد عىل املعونة.

القطاعات

قانونية  إقامة  اليت محتل  السوريني  اللجئني  من  األقلية  زالت  ما 
تواجه عدة حتديات يف دخول سوق العمل الرمسي بسبب قوانني 
الزراعة  للسوريني حمدود بقطاعات ثلث:  العمل المتيزيية. فالعمل 
واإلنشاءات والبيئة )التنظيف يف الغالب(. باإلضافة إىل هذا، عىل 
السوريني أن جيدوا كفيًل لبنانيًا يتحمل مسؤولية ممارساهتم حىت 
يمتكنوا من العمل، وهناك كذلك قواعد صارمة حول النسب املمسوح 
هبا من العاملة األجنبية مقابل العاملة احمللية91. تدفع هذه املوانع 
اللجئني حنو سوق العمل غري املرصح به – الذي ميثل جزًء كبريًا 
من قطاع التوظيف يف لبنان كلك ) حوايل %55 يف 2018 92(.

اختيار هذه القطاعات الثلث مل يكن مبنيًا عىل بيانات السوق أو 
يف  العميل.  التطبيق  وصعبة  متيزيية  جيعلها  مما  للحاجة،  تقيمي 
العمل  عن سوق  الدولة  مستوى  عىل  معلومات  وجود  عدم  الواقع، 
يشلك  واملتوفرة  املطلوبة  واملهارات  والفرص  احلاجات  خبصوص 
والتمنية  العيش  سبل  لدمع  التخطيط  وجه  يف  العوائق  أكرب  أحد 
االقتصادية. املعلومات املوجودة مبنية عىل حتليلت لألسواق عىل 

نطاقات حملية من جهات خمتلفة يف مناطق معينة.

تصارحي العمل

سبل حتقيق  إىل  الوصول  نطاق  تضييق  مت   ،2019 حزيران  منذ 
العيش للك العامل غري اللبنانيني بإطلق خطة وزارة العمل ملاكحفة 
إجراءات  إىل  فباإلضافة  القانونية.  غري  األجنبية  واألمعال  العاملة 
السوريني  العامل  اكفة  من  اخلطة  هذه  تطلبت  أخرى،  تقييدية 
يكون مستحيًل  ياكد  املتطلب  هذا  تصارحي معل93.  احلصول عىل 
اللجئني  إىل  باإلضافة  املومسية  أو  اليومية  بالوظائف  للعاملني 
من  يطلب  يكن  مل  تارخييًا،  قانونية.  إقامات  حيملون  ال  الذين 
السوريني احلصول عىل ترصحي معل حىت وإن اكن متطلب قانوين. 
حمللت  وإغلقات  كثرية  بغرامات  تسبب  اإلجراءات  هذه  تطبيق 
والنازحة  الفقرية  العائلت  عىل  سلبية  آثار  إىل  أدى  مما  جتارية 
إيقافها بعد  اليت اكنت تعمل بدون تصارحي94. ومع أن اخلطة مت 
أن  املتوقع  من   ،2019 أول  احلريري يف ترشين  استقالة حكومة 

معيقات معل اللجئني السوريني ستسمتر.    
سياسات احلكومة اللبنانية جتاه اللجئني، بداية من سياسة ترشين 
إيقاف  إىل  أدى  الذي  السوري  الزنوح  خبصوص   2014 أول 
وركزت  معيقة  اكنت   ،95  UNHCR الـ  قبل  من  اللجئني  تجسيل 

عىل دفع اللجئني إىل العودة إىل سوريا.
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إلى   األعلى: محمد   الجىء   سوري   يبلغ   من   العمر   40   عاًما،   استفاد   من   برنامج   IRC   لحماية  
 وتمكين   المرأة   عبر   جلسات   اإلشراك   للذكور .  مؤخًرا   يقوم   بالمساعدة   في   شراء   الحاجيات  

IRC / األساسية   وتوصيلها   للعائلت   في   المكان   الذي   يعيش   فيه .  تصوير إلياس البيم 

صندوق 4 – موانع العمل للنساء

سوق  يف  املرأة  مشاركة  املرتفعة،  التعلمي  معدالت  من  بالرمغ 
العمل اللبنانية حمدودة جدًا: %21 باملقارنة مع %67 للرجال96. 
ميكن تفسري هذا جزئيًا من خلل القوانني المتيزيية. بيانات البنك 
بأن  أظهرت  والقانون”  املرأة  “أمعال  بعنوان  األخرية  الدويل 
السياسات اللبنانية تعترب غري متساوية من ناحية النوع االجمتايع 
املتعلقة  العوائق  قياهسا97.  مت  اليت  املواضيع  من   58% يف 
من  املشاريع  صاحبات  قدرة  من  كذلك  حتد  االجمتايع  بالنوع 
الوصول  صعب  اللبناين  البنوك  قطاع  المتويل.  عىل  احلصول 
من   3% إن  حيث  النساء،  من  األمعال  لصاحبات  بشلك خاص 

قروض البنوك فقط متنح للصاحبات األمعال من النساء. 
بالنسبة لنساء اللجائت يف لبنان، فإن نسبة التوظيف ال تتعدى 
اللبنانيات  النساء  بني  األجور  فرق  أن  إىل  باإلضافة   ،6% الـ 
واللجائت يصل إىل 44 سنت مقابل الدوالر98. ميكن تفسري هذا 
من خلل القيود املفروضة عىل اللجئني بشلك عام، لكنه مرتبط 
كذلك بالعوامل الثقافية باإلضافة إىل رعاية األطفال. لكن العدد 
من  جيعل  رجل  أرسة  رب  لدهيا  اليت  العائلت  من  املنخفض 
تغيط  حىت  اقتصادية  بنشاطات  النساء  تقوم  أي  الرضوري 
حاجات عائلهتا99. وبسبب القيود عىل العمل املرصح به، تضطر 

النساء إىل العمل غري املرصح به والتعرض إىل االستغلل.

حتديات ألحصاب املشاريع من الالجئني واللبنانيني

بسبب القيود عىل القدرة عىل العمل املرصح به، ال يحمس للجئني 
الذين ال حيملون إقامات قانونية بفتح األمعال واملشاريع اجلديدة. 
ويواجه أحصاب املشاريع اللبنانيني حتديات عديدة كذلك خصوصًا 
لدى امتلكهم مشاريع صغرية أو متوسطة، واليت تشلك %95 من 
والتعلميات  اللواحئ  التحديات  وتضم  لبنان100.  يف  الرشاكت 
الضعيفة وضعف تنفيذها، صعوبة الوصول إىل األسواق اخلارجية 
وجهرة الشباب الذين ميلكون املهارات. غالبية املشاريع تبىق غري 
املشاريع  تجسيل  ويمت  املرصفية.  اخلدمات  من  حيد  مما  رمسية 
النساء تبىق  اململوكة من  لكن املشاريع  بالسن،  عندما تمنو وتكرب 

غري مجسلة101. 
بيئة األمعال بشلك عام يف لبنان تعاين من انتشار الفساد، ضعف 
احلامكية والبنية التحتية املهتالكة. يأيت لبنان يف املركز 137 من 
180 دولة عامليًا يف 2019 يف مقياس مؤرشات الفساد102 و143 
من 190 دولة يف تقيمي البنك الدويل لهسولة القيام باألمعال103. 
ومنو  فرص معل  إىل  يؤدي  أمعال صعبة مما  بيئة  هذا خيلق  لك 

اقتصادي أقل.  

وبسبب اإلغلقات املتعلقة بأزمة الكوفيد 19، عىل أحصاب األمعال، 
باإلضافة إىل تغطية احتياجاهتم األساسية، يواجهون محل مضان 
بيمنا  جيدة  حالة  يف  خمزوناهتم  وإبقاء  الثابتة  تاكليفهم  تغطية 
األمعال  إىل  بالنسبة  هذا،  إىل  وباإلضافة  احلظر.  رفع  ينتظرون 
الصغرية واملتوسطة، فإن القيود عىل االجمتاع يف مجموعات خلل 
جاحئة الكوفيد 19 والرتكزي عىل املعونة املتعلقة بإنقاذ حياة الناس، 
واإلرشاد،  األمعال  تدريب  مثل  دمع  براجم  عدة  إيقاف  إىل  أدت 
والتدريب عىل املهارات، ودمع التوظيف، والقروض الصغرية. ويف 
هلا  احلقيقية  القمية  تناقصت  الدمع،  فهيا  اسمتر  اليت  احلاالت 
باخنفاض قمية اللرية اللبنانية، مما حد من قدرة أحصاب األمعال 
عىل االستمثار يف األصول املنتجة وإعادة ملئ خمزوناهتم وإجراء 
أمعال الصيانة الرضورية. األمعال اليت اضطرت إىل التوقف عن 
العمل أثناء فرتة اإلغلق اكنت حباجة إىل رأس مال مبدأي جديد 

لتعود إىل العمل جمددًا.

قد ختلق  األزمة  بأن  املؤرشات  بعض  هناك  اإلجيابية،  الناحية  من 
فرصة بسبب الطلب املزتايد عىل اإلنتاج اللبناين، فقطاع الزراعة 
يؤدي إىل  الذي  اللبنانية  اللرية  باخنفاض  مفاجاًئ  يرى حتسنًا  قد 
زيادة قدرة املنتج اللبناين عىل املنافسة يف األسواق التصديرية.104 

لبنان
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التحديات يف وجه التدخالت الدامعة لسبل العيش

قطاع العمل اإلنساين املتعلق بسبل العيش يف لبنان يواجه حتديات 
اليت  العوائق  لكن  متويًل105،  األقل  القطاع  ألنه  فقط  ليس  عديدة، 
التدخلت  فاعلية  مدى  من  احلد  إىل  كذلك  أدت  احلكومة  تضعها 
به  املرصح  بالعمل  املتعلقة  العوائق  فهناك  العيش.  لسبل  الدمعة 
املشاريع  فهيا  )مبا  لسوريني  اململوكة  املشاريع  دمع  منع  للجئني، 
فالتدريب  التدريب،  تقدم  اليت  القطاعات  املزنلية(، واحملددات عىل 
للجئني جيب أن يرتبط باألمعال املرصح هبا، مما يؤدي إىل استحالة 
يف  املمكنة  لألمعال  اخلفيفة  املهارات  عىل  حىت  بالتدريب  التنوع 
العودة  عىل  اللجئني  قدرة  من  حيد  هذا  لبنان.  خارج  املستقبل 
بالعودة عندما  يرغبون  السوري ملن  االقتصاد  والدخول برسعة يف 
يصبح ذلك آمنًا. المساح بأنواع جديدة من التدريب املهين قد يساعد 

بتجهزيمه وتهسيل االندماج يف املجمتع السوري. 

باإلضافة إىل هذا، فإن عدم وجود مهنج مبين عىل احلاجات والدالئل 
للتخطيط لدمع سبل العيش جيعل التدخلت - سواًء اكنت من قبل 
أحصاب األمعال أو رشاكت القطاع اخلاص أو اجلهات الدولية أو 
القوى  عىل  األثر  عشوائية وحمدودة   – احلكومية  املؤسسات  حىت 
العاملة بشلك عام وعىل االقتصاد. وبالرمغ من حماوالت احلكومة 
إلنتاج خطط اقتصادية، فإن الهنج املتبع لتكويهنا مل يكن مبين عىل 

االستشارة أو عىل حتليل احلاجات املتغرية. 

التطلع إىل املستقبل – اإلصالح االقتصادي

احلكومة  استخدمهتا  اليت  االقتصادي  اإلصلح  خطط  اليوم،  إىل 
الوظائف  القدرة عىل خلق  الدويل مل تؤد إىل  الدمع  اللبنانية مجلع 
بشلك مستدام. إضافة إىل أن أي من اإلصلحات اليت أعلن عهنا يف 
“الرؤيا من أجل االستقرار والمنو والتشغيل” قد مت تنفيذها إىل اآلن. 

يف نيسان من 2020، أطلقت احلكومة اللبنانية خطة جديدة إلنقاذ 
الدائنني  متطلبات  أجل حتقيق  من  األساس  االقتصاد تضع أجحار 
الدوليني مثل صندوق النقد الدويل. من مضن هذه اإلجراءات إعادة 
جدولة الدين، خصخصة املشاريع اململوكة للدولة، تقليص إنفاق القطاع 
العام ورفع رضيبة القمية املضافة. تتوقع احلكومة بأن تتأثر بعض 
قطاعات املجمتع سلبًا هبذه اإلصلحات والتخفيضات يف التشغيل يف 
القطاع العام، وتتوقع إجياد شبكة مضان اجمتايع محلاية الساكن 
األكرث تعرضًا للخطر – بدون أي ذكر للجئني. اخلطة ال تقرتح أي 
إجراءات تعاجل األثر املايل عىل املشاريع الصغرية واملتوسطة بسبب 
اإلغلق املتعلق جباحئة الكوفيد 19 واألزمة املالية، مكا أن اإلصلحات 
املقرتحة يف النظام البنيك قد تؤدي إىل تقليص قدرهتم عىل الوصول 
لتهسيل  باقرتاح  النظر  تأجيل  مت  وقد  أكرب.  بشلك  املال  رأس  إىل 
وصول أحصاب األمعال واملشاريع الصغرية واملتوسطة إىل رأس املال 
من خلل قروض بدون فائدة بسبب عدم اكمتال النصاب يف الربملان106.     

من اجلدير بالذكر بأن بعض اإلجراءات املدرجة يف اخلطة يه اليت 
أدت إىل تفجري االحتجاجات يف ترشين أول 2019، لذلك مفن املتوقع 
املزيد من عدم االستقرار إذا قامت احلكومة بتنفيذ إجراءات التقشف 

اليت أعلنت عهنا.

لبنان

 IRC  إلى   األعلى:   تدربت   مريم   كممرضة   في   سوريا   ولكنها   لم   تكن   قادرة   على   ممارسة   المهنة   بشكل   مباشر   عند   قدومها   إلى   لبنان،   لذلك   فهي   اآلن   متطوعة   لدى
IRC / منذ   بداية   جائحة   كوفيد 19  ، وهي   تقوم   بعمل   جلسات   توعية   مع   األطفال   والمراهقين   وكبار   السن .  تصوير إلياس البيم
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إلى   األعلى:   رياديون   من   قطاعات   الغذاء،   البيع   بالتجزئة،   وتصفيف   الشعر،   الذين   حصلوا   على   الدعم   المادي   من IRC    في   عكار،   لبنان،   يتلقون   تدريبات   في   إدارة   األعمال،   التمويل،  
 والتسويق . 

التوصيات
بدخول األزمة السورية عامها العارش، مل يتحسن وضع اللجئني السوريني يف البلد املجاورة، بل وأصبح أكرث سوًء بسبب جاحئة كوفيد 
19. مكا أنه ال توجد هناية حقيقية ملشلكة الزنوح يف املستقبل املنظور. واآلن أكرث من أي وقت مىض، عىل احلكومات املاحنة أن تزيد 
من نشاطها فورًا لدمع الدول املضيفة خللق فرص إجياد سبل العيش للجئني واملجمتعات املضيفة املعرضة للخطر اليت تأثرت باألزمة 

االقتصادية النامجة عن اجلاحئة.

ومع أن السوريون يشلكون اجلزء الرئييس من اللجئني يف األردن 
غري  اللجئني  حاجات  االعتبار  بعني  يأخذ  أن  الدمع  عىل  ولبنان، 
السوريني الذين يواجهون حتديات مشاهبة، مع العمل بأن أكرث من 
308,000 الجئ مجسل من جنسيات خمتلفة موجود يف األردن 
ولبنان107. هنج “الجئ واحد” جيب أن يتبع بناًء عىل احلاجة ال عىل 
من  يمتكنوا  حىت  نزوح  حالة  يف  يعيشون  الذين  دمع  اجلنسية. 
العيش بكرامة وتطور حىت يزداد اعمتادمه عىل أنفهسم سميكهنم 

من اختاذ قرارات أكرث حرية واستدامة بشأن مستقبلهم. 
التعايف  عىل  تركزي  إىل  أدت  البلدين  كل  يف  االقتصادية  األزمة 
حساب  عىل  لملواطنني  األولوية  فيه  تعىط  الذي  االقتصادي 
املهاجرين واللجئني. مكا يركز الدمع العاملي لألردن ولبنان بشلك 
مزتايد عىل المنو االقتصادي بيمنا يضعف من اهمتامه خبصوصيات 
االلزتامات جتاه اللجئني. لكن جتربة ميثاق األردن أظهرت أنه وإن 
السيايس  واإلصلح  املايل  الدمع  تركيبة  فإن  بطياًئ،  التقدم  اكن 
االسرتاتيجية  تمتكن  مل  لبنان،  يف  لكن  التغيري.  إلحداث  حامسة 
من  عام  بشلك  العمل  فرص  عدد  بزيادة  املمتثلة  لمليثاق  الرئيسية 

الوصول إىل النتاجئ املرجوة. 

من  للك  املواثيق  تدمع جتديد  لإلغاثة  الدولية  اللجنة  فإن  لذلك 
األردن ولبنان، اليت جيب أن تضم الزتامات مالية جديدة وقروض 
ميرسة متنح بالتوازي مع إصالحات يف السياسات حتسن من 
وبدئ  الريادة  وفرص  العمل  سوق  إىل  الوصول  عىل  القدرة 
واملجمتعات  اجلنسيات(  )من مجيع  الالجئني  من  للك  املشاريع 
املضيفة املعرضة للخطر. وجيب الزيادة من الربط بني المتويل 
فعالة  متابعة  آليات  ذلك  يف  مبا  السياسات،  إصالح  بنتاجئ 

وتقيميات جدية. 

يف   19 كوفيد  ألزمة  الصحية  للستجابة  الدويل  البنك  برناجم 
األردن ولبنان يقدم مثااًل جيدًا من خلل مض الساكن من اللجئني 
يف اعتباراته، هذا يدل عىل أن احلكومات األردنية واللبنانية، وليس 
البنك الدويل وحسب، يدركون أمهية وفوائد األخذ باعتبار اللجئني 
و  املثال  هذا  اتباع  الواجب  من  والنشاطات.  الوطنية  اخلطط  يف 
الكوفيد  ألزمة  االقتصادية  االستجابة  براجم  يف  اللجئني  إرشاك 
االجمتاعية  باخلدمات  إرشاكهم  تضمن  بسياسات  مدعومة   19

والفرص االقتصادية.
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احلكومة األردنية
 

لالجئني  الالئق  العمل  إىل  الوصول  عىل  القدرة  تعزيز   -
بغض النظر عن جنسياهتم من خالل:

 
إلغاء رسوم تصارحي العمل للك اللجئني بشلك دامئ.  •

والتوسع  اللجئني  عىل  املمنوعة  باألمعال  النظر  إعادة   •
بالنسب املمسوح هبا بناًء عىل املهارات املتوفرة ورغبات لك 
من قوى العمل من األردنيني واللجئني، وبناًء عىل متطلبات 
دفع  شأهنا  من  اليت  القطاعات  عىل  الرتكزي  مع  السوق، 

التمنية االقتصادية )مثل قطاع اخلدمات(.
يف  املضايقات  ومنع  االجمتايع  الضامن  محاية  حتسني   •

ماكن العمل.
 

لألردنيني  املشاريع  وإنشاء  الريادة  فرص  توسيع   -
والالجئني من اكفة اجلنسيات من خالل:

تبسيط إجراءات التجسيل والتفتيش والرضائب.  •
خلل  من  املشرتكة  لملشاريع  القانوين  اإلطار  حتسني   •

حتسني امحلاية للجئني السوريني.
التوثيق  متطلبات  وتبسيط  املال  رأس  متطلبات  تقليص   •
من  املزنلية،  واملشاريع  األمعال  تجسيل  معلية  يف  للجئني 
خلل قبول وثائق تعريفية بديلة وبناء القدرات لدى السلطات 

احمللية.
 

من  المتويل  إىل  الوصول  عىل  الالجئني  قدرة  حتسني   -
خالل:

التنظميية  واألصول  االئمتان  متطلبات  يف  النظر  إعادة   •
القدرة عىل فتح  بالتعريف عن األخشاص من أجل  واملتعلقة 

حسابات البنوك.
تطبيق متطلبات مبسطة للعناية الواجبة للعملء أو مستندة   •
اخلاص  للقطاع  التوجيه  توفري  مع  القياسية  املخاطر  إىل 

بشأن التنفيذ.
 

من  به  املرصح  االقتصاد  يف  النساء  مشاركة  حتسني   -
خالل:

مضان أن تتعامل الوظائف بشلك مبارش مع عوائق النوع   •
واهليالك  التنقل،  )مثل  املستقل  والعمل  للتوظيف  االجمتايع 

اإلدارية النسائية وخيارات رعاية األطفال بأسعار معقولة(
عىل  بناًء  النساء  من  للجائت  القطاعات  من  املزيد  فتح   •

مهاراهتن ورغباهتن.
 

إزالة القيود اليت حتد من حرية احلركة للجئني يف املناطق   -
املدنية مبا فهيا مناطق التجسيل Mol، وإيصال فرص كسب 

العيش واحلركة للجئني يف خممي األزرق، القرية 5. 

اللبنانية احلكومة 
 

توسيع قدرة الالجئني عىل الوصول إىل سوق العمل:  -
تبين منح تصارحي العمل املرنة املعمتدة عىل القطاعات.  •

قبول هشاد أو تجسيل الـ UNHCR من أجل منح تصارحي   •
العمل.

إلغاء الرسوم واحلاجة لإلقامة القانونية من أجل احلصول   •
عىل تصارحي العمل.

 
توسيع فرص العمل املستقل وإنشاء املشاريع، مبا فهيا   -

للنساء، من خالل:
واملعرفة  األمعال  تطوير  الوصول إىل  القدرة عىل  حتسني   •

واملهارات.
الرتايخ يف لواحئ تنظمي إنشاء وتوسيع األمعال، مبا يف   •
ذلك المساح للجئني، وخاصة النساء، بإقامة األمعال املزنلية.

 
األمعال  العمل متكن  موثوقة عن سوق  معلومات  تقدمي   -
املناسبة  الفرص  تقدمي  من  احلكومية  غري  واملؤسسات 

لسوق العمل من خالل:
•  إجراء ونرش البحوث عىل املستوى الوطين

وواكالت  الوطنية  التشغيل  منمظة  بني  التعاون  حتسني   •
التوظيف اخلاصة واملؤسسات غري احلكومية.

 
مضان التعاون واملشاركة بني أحصاب املصلحة، مبا فهيم   -
الوطنية  االسرتاتيجيات  تمنية  املدين يف  املجمتع  مؤسسات 

والسياسات لضامن الرغبة بالعمل وتنامغ اجلهود.
للعمل  التنظميية  العوائق  مع  التعامل  يف  ولبنان  األردن   

وإنشاء املشاريع للجئني واملواطنني عىل حد سواء.   

21           
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اجلهات املاحنة
 

غري  لملؤسسات  ومستعجل  مرن  إضايف  متويل  تقدمي   -
اليت  امللحة  األساسية  احلاجات  مع  للتعامل  احلكومية 
جدت مع أزمة الكوفيد 19 من أجل محاية االستمثارات 
منذ  الالجئني  عيش  سبل  أجل  من  بذلت  اليت  الدولية 

توقيع املواثيق، مبا فهيا:
 

دمع نقدي فوري للجئني واملجمتعات املضيفة املعرضني للخطر   •
بناًء عىل احلاجات اليت تمتاىش مع امحلاية االجمتاعية الوطنية.

منح نقدية ألحصاب األمعال الذين حيتاجون إىل تغطية التاكليف   •
الثابتة ألمعاهلم خلل توقف أمعاهلم بسبب جاحئة كوفيد 19.

- تقدمي متويل لسبل العيش طويل األمد، متعدد السنوات 
االقتصادي  التعايف  لتعزيز  احلكومية  لملؤسسات غري 
ودمع الالجئني حىت يمتكنوا من االعمتاد عىل أنفهسم. 
الصغرية  واملشاريع  لألمعال  دمعًا  هذا  يضم  أن  جيب 
مبا  واملواطنني،  اللجئني  )لكل  املشاريع  وأحصاب  واملتوسطة 
لتجسيل  الدمع  املشاريع،  بدئ  منح  خلل  من  النساء(،  فهيم 
األمعال، دمع التشغيل )مطابقة الوظائف واإلرشاد(، بناء املهارات 
اليت  للنساء  االقتصادي  المتكني  وبراجم  بالتوظيف  املتصلة 

تتعامل مع العادات االجمتاعية المتيزيية.
تقدمي املساعدة التقنية للك من األردن ولبنان يف التعامل مع   - 
العوائق التنظميية للعمل وإنشاء املشاريع للجئني واملواطنني عىل 

حد سواء.   

االحتاد األورويب:

العمل من أجل تبين األولويات املجددة للرشااكت األوروبية   -
مع لك من األردن ولبنان حىت تمتاىش مع فكرة االلزتام 
وصول  تضمن  اليت  السياسات  بإصلحات  املشرتك 
مع  املواثيق  جتديد  خلل  من  العيش  سبل  إىل  اللجئني 

البلدين.
من  جكزء  واجلرد  املراجعة  معليات  تتضمن  أن  مضان   -
متابعة مؤمتر بروكسل نظام رقابة فعال ومستقل مبين عىل 
مؤرشات مكية ونوعية ال تقوم بالتصنيف عىل أساس النوع 
االجمتايع. جيب قياس التطور بناًء عىل التحسن الطارئ 
املضيفة،  واملجمتعات  للجئني  بالنسبة  العيش  سبل  عىل 
باإلضافة إىل عدد األخشاص القادرين عىل احلصول عىل 
أمعال الئقة، بتغطية من الضامن االجمتايع، وتطور وضع 

العائلت االجمتايع االقتصادي. 

IRC / للنساء   يف   األردن،   تقوم   بإعطاء   دروس   يف   كيفية   صنع   الشوكوالته   واحللويات .  تصوير أمحد اجلريري   IRC   إىل   الميني :   ميادة   )إىل   اليسار(   مدربة   لدى   مركز

البنك الدويل:

اللجئني  مع  التعامل  لسياسات  دورية  مراجعات  إجراء   -
إدراج  مثل  البنكية،  السياسات  الرباجم  من  جزًء  لتكون 
GCFF يف إطار معل مراجعة  الـ  لقروض  املؤهلة  الدول 

سياسة البنك الدويل خبصوص اللجئني.
من  اجلديد   19 الكوفيد  متويل  من  معترب  جزء  ختصيص   -
البنك الدويل حىت يأيت من خلل الـ GCFF للتأكد من أن 

اللجئني يستفيدون من المتويل بالتناسب.

عقد من البحث عن العمل



ناديا   43   عاًما،   لجئت   من   سوريا   إلى   األردن   عام   2013   مع  
 أطفالها   األربعة،   حصلت   على   منحة   لمشروعها   في   الخياطة   بعد  

      IRC تلقيها   التدريب   على   األعمال   في   البرنامج   المقدم   من 
تمكنت   ناديا   من   توسيع   عملها   وتحسين   الربح   باإلضافة   إلى  

 توظيفها   عدد   من   السوريين   واألردنيين . 
IRC / تصوير أحمد الجريري

عقد من البحث عن العمل
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