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توفير ُسُبل العيش لالجئين السوريين: 
االنتقال من اإلغاثة اإلنسانية إلى المساعدات التنموية 

دمج الالجئين في أسواق العمل في األردن وتركيا

ر عن رأي المؤلف فقط وال تعكس بالضرورة وجهة نظر أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية،  بيان إخالء المسؤولية: اآلراء الواردة في هذه الوثيقة ُتعبَّ
باعتبارها جهة اتحادية مستقلة، وكذلك ال تعبر عن وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

حقوق النشر: أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية 2017.

بدأت الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من الالجئين السوريين منذ 2011 في الفترة األخيرة محاولة دمج هؤالء الالجئين   • 
في سوق العمل بكل منها. ومن بين دول الجوار لسوريا، نجد أن األردن وتركيا هما الدولتان الرائدتان في هذا الشأن.     

يمثل هذا التطور جزءًا من النقلة النوعية التي تحدث في سياسات الدول المستضيفة تجاه الالجئين السوريين. فبداًل من   • 
صياغة السياسات من منظور "مؤقت ولغرض اإلغاثة اإلنسانية" فإن الحكومات يتزايد سعيها في تبني حلول تتوجه بشكل    

أكبر نحو "الطابع التنموي و)شبه( الدائم".  

تختلف الدوافع وراء هذا التغير في طريقة التفكير باختالف كل دولة، ولكن العوامل المشتركة فيما بينها ما يلي:  •

اإلقرار بأن األزمة السورية ذات طبيعة طويلة األمد؛  o  

المخاطر المحتملة جراء حدوث توترات اجتماعية في الدول المستضيفة؛  o  

عدم إمكانية االستمرار في توفير الحماية االجتماعية )التعليم والسكن والرعاية الصحية( ألعداد كبيرة من السوريين مع   o   

الحصول على عائدات قليلة للدولة في المقابل؛   
االستغالل الذي يتعرض له الالجئون في سوق العمل؛  o  

ضرورة أن يحافظ السوريون على المهارات المكتسبة لديهم حتى يتسنى لهم العودة إلى سوريا وإعمارها فيما بعد؛ و  o  

االنخفاض المحتمل في المعونات الدولية وزيادة الضغوط من المجتمع الدولي إليجاد "حلول في المنطقة نفسها".  o  

تميل المبادرات التي تم تبنيها لتعزيز فرص اندماج الالجئين السوريين في سوق العمل واعتمادهم على أنفسهم اقتصاديًا   • 
في هاتين الدولتين المستضيفتين إلى التركيز على: إيجاد فرص العمل وإخضاعها للنظام القانوني، إتاحة فرص التعليم مع    

التركيز تحديدًا على احتياجات سوق العمل، جذب االستثمار األجنبي، وإتاحة إمكانية الحصول على التمويل،وزيادة النفاذ إلى    
األسواق الخارجية، ومحاوالت االستفادة من إمكانيات القطاع الخاص سواء على المستوى المحلي أو الدولي.  

 
لما كانت الحاجة لفتح الطريق أمام االستقالل االقتصادي لالجئين السوريين أصبحت إحدى األولويات في الوقت الحاضر،   • 

فإن الدول المانحة تسير تدريجيًا نحو تركيز جهودها في مساعدة الدول المستضيفة على تحويل الالجئين السوريين من    
مصدر لألزمات إلى فرصة تنموية. فالمجتمع الدولي لديه إمكانيات كبيرة لدعم الجهود الجديرة بالثناء التي تقوم بها    

الحكومات في دول المنطقة.  
 

هناك حاجة ُمِلّحة للتوصل إلى طرق مبتكرة وقابلة للتطوير لتوفير فرص العمل التي تفيد الالجئين والمجتمعات المستضيفة   • 
لهم على حد السواء. وينبغي أن يكون تعزيز التفكير المبتكر والقائم على الحلول والذي يربط مباشرًة بين جانب العرض    

)المهارات الالزمة لسوق العمل( وجانب الطلب )توفر فرص العمل( في قلب النهج الذي يضعه صانعو السياسات للتصدي    
للحواجز القائمة في سبيل دمج الالجئين في سوق العمل.    
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تستطيع منظمات التنمية الدولية التي تقدم التعليم وفرص العيش لالجئين المساعدة في هذه الجهود من خالل تصميم   • 
البرامج التي تنفذها بحيث تحقق ما يلي:  

 
تشجيع االعتماد على النفس وإنشاء المشروعات الحرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛  o  

ضمان أن المبادرات قائمة على تقييم احتياجات سوق العمل، ومرتبطة بتقييم احتياجات أصحاب العمل إذا أمكن؛ و  o  

االستفادة من التكنولوجيا والمساقات الهائلة المفتوحة عبر اإلنترنت )MOOC( عالوة على مهارات الكمبيوتر والمهارات   o   

الرقمية حيثما أمكن.    
 

يمكن أن تبحث الشركات الدولية إمكانية توفير فرص العمل لالجئين للعمل عن ُبعد. بالنسبة لفئات عديدة من قوة العمل،   • 
يمكن بحث إمكانية التوصل إلى حل )جزئي( ال يعتمد على الحدود الجغرافية بدرجة كبيرة ويقوم على الفرص الواسعة التي    

يتيحها المجال التكنولوجي في الوقت الحاضر، والفجوة في المهارات على مستوى العالم، وفرص العمل عن ُبعد،    
والمبادرات الحالية للتعليم من أجل العمل، وسلوك الجهات المانحة.  

 
تستطيع الجهات الدولية المانحة تصميم المبادرات بهدف إفادة الالجئين وفي الوقت نفسه مساعدة السكان المحليين   • 
مثلما هو الحال في األردن حيث ُيشترط أن تتضمن مبادرات التنمية لالجئين )بما في ذلك التعليم وفرص العمل( انضمام    

نسبة %50 من األردنيين لها.   
 

كما تستطيع الحكومات األجنبية والهيئات الدولية حث الشركات الدولية التي تعمل في الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة   • 
من الالجئين على توفير شواغر وظيفية أو فرص تدريب لالجئين.   


