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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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امللخص

اللجوء  دول  في  السوريين  لالجئين  االقتصادي  التمكين  مفهوم  دراسة  من  العلمية  الورقة  هذه  تنطلق 
املختلفة، ودراسة إمكانية تطبيق برامج التمكين االقتصادي، وتحديد العقبات التي تحول دون دمج الالجئين 
اعتمد  نظري  األول  رئيسين:  منطلقين  من  العام  هدفها  تنفيذ  في  الدراسة  هذه  انطلقت  العمل،  سوق  في 
على دراسة مفهوم التمكين االقتصادي وتحديد أبعاده ومعناه االصطالحي واإلجرائي، وطرائق تطبيقه مع 
 إلى دراسة واقع الالجئين االقتصادي 

ً
االطالع على بعض التجارب الدولية الناجحة في هذا املضمار، إضافة

في ظل حياة اللجوء. 

أما املنطلق الثاني لهذه الورقة فيتمثل في دراسة ميدانية، اعتمد الباحث إلنجازها على استمارة استقصاء 
للتحليل  صالحة  استمارة   378 استرجاع  وجرى  استمارة   450 ُوّزِعت  إذ  عشوائًيا،  الالجئين  على  ُوّزِعت 
االرتباط واالنحدار  تحليل  إلى   

ً
الدراسة إضافة ملتغيرات  الوصفي  التحليل  الباحث على  اعتمد  اإلحصائي، 

وشكل التوزيع البياني للمفردات. 

توصلت الدراسة إلى نتائج عدة وقدمت توصيات عدة، وتتمثل أهم النتائج في عدم وجود عالقة معنوية 
ذات داللة إحصائية، بين عمل الالجئين السوريين من جهة، ومتغيري العمر والجنس كل على حدة، وتوصلت 
إلى وجود عالقة ارتباط عكسية ذات داللة إحصائية، بين متغير العمل من جهة ومتغيري املستوى التعليمي 

والخدمات اإلنسانية املقدمة من املنظمات اإلغاثية واإلنسانية.

الصغيرة، حاضنات  املشروعات  التمكين،  برامج  الالجئون،  االقتصادي،  التمكين  املفتاحية:  الكلمات 
األعمال.
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املقدمة

تعد األزمة السورية من أسوأ األزمات اإلنسانية التي عاشها العالم منذ الحرب العاملية الثانية، وطالت 
والحجر،  البشر  طال  وخراًبا  دماًرا  األزمة  هذه  وخلفت  الحياة،  نواحي  مختلف  األزمة  لهذه  السلبية  اآلثار 
 عن عدد القتلى الكبير الذي 

ً
بدأ من دمار البنية التحتية واملنظومة الصحية وشبكات مياه الشرب، فضال

تقدر  إذ  بأعداد كبيرة،  السوريين ولجوؤهم  لهذه األزمة نزوح  السلبية  املفرزات  تجاوز مئات األلوف، ومن 
6 مليون  املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين عدد النازحين السوريين داخلًيا بما يزيد على 
 إلى وجود أعداد ال 

ً
نازح، والالجئين بما يزيد على 5,6 مليون الجئ موزعين في أغلبهم على دول الجوار، إضافة

بأس بها في أوروبا)1(، وفي خالل عشر سنوات من عمر األزمة السورية، استهدف عدد من املنظمات اإلنسانية 
أن  إال  اإلنسانية،  الخدمات  من  واسعة  بجملة  السوريين  الالجئين  والدولية  واإلقليمية  املحلية  واإلغاثية 
إذ  األثر،  محدودة  جعلها  ما  والغذائية،  املادية  املساعدات  تقديم  على  تقوم  كانت  الخدمات  هذه  أغلب 

م خدمات جديدة، وهكذا دواليك.  تقتصر فاعليتها الزمنية على أيام أو أسابيع قليلة لُتقدَّ

إن املتتبع ملسار اإلعانة واإلغاثة املقدمة لالجئين السوريين في مختلف دول اللجوء يالحظ جلًيا غياب 
فلسفة التمكين عن البرامج املوجهة لهؤالء الالجئين، األمر الذي يقودهم إلى استمرار الحاجة، كون اإلعانات 
املقدمة تعالج نتائج املشكلة وال تتطرق إلى األسباب، فالنتائج تتمثل في حاجة الالجئين إلى املساعدة، بينما 
األسباب تتمثل في انعدام الدخل نتيجة الهجرة القسرية واإلقامة في مخيمات وانعدام الفرصة بوجود عمل، 
لذلك فالحل الفعلي والحقيقي ألزمة الالجئين االقتصادية تتمثل في مساعدتهم على توفير دخول ثابتة وهذا 
الواقع  لدراسة  العلمية  الورقة  هذه  تسعى  الطرح  هذا  من  ا 

ً
وانطالق االقتصادي،  بالتمكين  إال  يتحقق  ال 

الواقع  هذا  في  االقتصادي  التمكين  تأثير  ودراسة  املختلفة  اللجوء  دول  في  السوريين  لالجئين  االقتصادي 
 إلى تحديد األسس واألساليب التي يمكن من خاللها تحقيق التمكين املنشود.

ً
إضافة

التمكين  يشكل  »هل  مفاده  بحثي  تساؤل  من  العلمية  الورقة  هذه  تنطلق  الطرح  هذا  من  ا 
ً
وانطالق

 جذرًيا للمشكالت االقتصادية واملعيشية التي يعيشها الالجئون السوريون، وهل من املمكن 
ً

االقتصادي حال
خالل  من  الورقة  تسعى  التساؤل  هذا  عن  ولإلجابة  اللجوء؟«.  حياة  ظل  في  السوريين  على  التمكين  تطبيق 
مباحثها لتقديم إجابة شاملة وكافية، وذلك باستخدام منهجيات البحث العلمي املتناسبة مع أهداف البحث. 

التمكين االقتصادي عموًما  الوقوف على معنى مفهوم  في  البحث فتتمثل  أهداف هذا  إلى  بالنسبة  أما 
الحالي لالجئين بحيث يجري  الواقع االقتصادي  اتجاهاته ومدارسه، ودراسة  إلى  وآليات تطبيقه والتعرف 
االنطالق من هذا الواقع في أي برامج تمكين مستقبلية، والتعرف إلى معوقات تطبيق برامج التمكين وتحديد 
طرائق تطبيق برامج التمكين بما يتناسب مع أوضاع الالجئين الذاتية واملوضوعية، وهذه األهداف الجزئية 
تتكامل لتصل إلى هدف واحد رئيس متمثل في املساهمة في تحسين الواقع االقتصادي لالجئين من خالل 

تزويد املنظمات اإلنسانية واإلغاثية والجهات الحكومية بالنتائج التي ستتوصل إليها هذه الورقة. 

)1) . تقريــر املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن لعــام 2019م، املوقــع الرســمي للمفوضيــة، 2020م، متــاٌح علــى الرابــط: 
https://cutt.us/04BXU
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الالجئين  واقع  دراسة  باتجاه   
ً
مهمة  

ً
خطوة تشكيلها  أبرزها  عناصر  جملة  على  الورقة  هذه  أهمية  تقوم 

السوريين االقتصادي من منظور مختلف، من خالل التركيز على دراسة األسباب الحقيقية لواقع الالجئين 
 إلى تشكيلها منطلًقا تطبيقًيا يبين طرائق تطبيق برامج التمكين االقتصادي، 

ً
االقتصادي املتدهور، إضافة

إنسانية  منظمات  من  الالجئين  بشأن  املهتمة  للجهات  عمل  خطة  بوصفها  نتائجها  إلى  االستناد  ويمكن 
 مهًما إلخراج الالجئين من عباءة تلقي املساعدات 

ً
وإغاثية وجهات حكومية وأممية، واألهم أنها تشكل مدخال

داعمين  إلى  اقتصادي  عبء  من  تحويلهم  ثم  ومن  املضيفة،  للدول  اإلنتاجية  العملية  صلب  في  وإدخالهم 
للتنمية االقتصادية املحلية.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

6

املبحث األول
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مفهوم التمكين االقتصادي وأهميته

يحظى مفهوم التمكين بانتشار واسع منذ عقود عدة، وينظر له في املستويات املختلفة؛ املدنية والحكومية 
إلى قدرته العالية على تحقيق تغيير جذري في واقع   

ً
على أنه مساٌر إلزامي لتحقيق تنمية حقيقية، إضافة

والتعريفات  املفهومات  سنوضح  يأتي  ما  وفي  األخرى،  االجتماعية  والفئات  الضعيفة  االجتماعية  الفئات 
املرتبطة باملفهوم العام للتمكين ومفهوم التمكين االقتصادي. 

يعد التمكين بمفهومه العام إحدى ثمار املدرسة السلوكية)2( في علم النفس التي ظهرت في عشرينيات 
القرن املا�ضي، وعلى الرغم من الظهور املبكر نسبًيا ملفهوم التمكين إال أن االتجاه لتطبيقه عملًيا بدأ في 
تمكن  فقد  التمكين،  مفهوم  عهد  حداثة  من  الرغم  وعلى  التسعينيات،  في  وُعزز  املا�ضي  القرن  ثمانينيات 
مستوى  في  وحتى  واملجتمعات،  الحكومات  مستوى  في  وذلك  عدة،  عقود  في  واضحة  نجاحات  تحقيق  من 
سياسية  أزمات  من  الناتجة  االجتماعية  األزمات  واقع  في  نوعية  نقلة  إحداث  من  وتمكن  الجماعات، 
وعسكرية واجتماعية، فبرزت برامج التمكين للنساء؛ ال سيما ملن يعانين ضغوطات اجتماعية واقتصادية، 
وبرامج التمكين املوجهة إلى الفئات والشرائح االجتماعية املتضررة من الصراعات والنزاعات كبرامج التمكين 

املوجهة لالجئين الفلسطينيين وغيرهم.

مفهوم التمكين

عرفه  من  فمنهم  دخلها،  التي  املجاالت  لتشعب  تبًعا  التمكين  بمفهوم  املتعلقة  التعريفات  تتشعب 
اقتصادية، وبغض النظر  ا من وجهة نظر إدارية، وآخرون من وجهة نظر اجتماعية، أو سياسية و

ً
انطالق

عن هذا التشعب، فإن التعريفات كلها تدور حول نقطة محورية تتمثل في أن التمكين يشير -بشكل أو 
اقتصادًيا، وقبل الدخول في التعريفات اإلجرائية ملفهوم التمكين،  بآخر- إلى دعم املمكن لهم اجتماعًيا و
ال بد من املرور على مفهومه اللغوي، إذ إن توضيح داللته اللغوية سيقود حكًما إلى فهم أعمق وأدق ملعناه 

االصطالحي.

والتمكين   ،»Empowerment« اإلنكليزي  للمصطلح  الشائعة  الترجمات  أحد  التمكين  مصطلح  يعد 
اإلنكليزي  للقاموس  ووفًقا  النجاح)3(،  من  للممكن  السعي  إلى  ويشير  مكن،  املصدر  من  مشتق  اللغة  في 
»Webster« فإن الفعل »Empower« يشير إلى إعطاء القوة القانونية أو السلطة الرسمية، أما الالحقة 

)2) . املدرســة الســلوكية: إحــدى نظريــات تفســير الســلوك اإلنســاني التــي ظهــرت فــي عشــرينيات القــرن املا�ضــي، وتعــد علــى نقيــض مــن مدرســة 
افعــه واتجاهاتــه مــن دون  أنــه باإلمــكان دراســة الســلوك اإلنســاني ومعرفــة دو النفــس العقلــي، وتقــوم هــذه املدرســة علــى افتــراض  علــم 
الحاجــة إلــى معرفــة الحالــة الذهنيــة الداخليــة للفــرد، ومــن أهــم ســلبيات هــذه املدرســة عــدم قدرتهــا علــى اختبــار صحــة افتراضاتهــا مــن خــالل 

https://cutt.us/O2k2K :التجربــة، للمزيــد: موقــع ويكيبيديــا املوســوعة الحــرة، متــاح علــى الرابــط

https://cutt.us/LTZ5n :3) . معنى تمكين، معجم املعاني الجامع، متاٌح على الرابط(
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»Ment« فهي تعزيٌز ملفهوم القوة)4(، ويمثل الفعل »Power« الداللة الحقيقية ملعنى هذا املصطلح الذي 
يقصد به القوة.

نين 
َّ

َمك
ُ
ن امل ِ

ّ
َمك

ُ
واستناًدا إلى املعاني اللغوية السالفة الذكر، يمكن القول بأن التمكين يشير إلى منح امل

اقع  و وفي  اقعهم  و في  الحقيقي  التغيير  إلحداث  والالزمة  الكافية  واألدوات  والسلطات  الصالحيات 
مالحظة  فيمكن  التمكين  ملفهوم  واإلجرائي  االصطالحي  باملعنى  يتعلق  ما  في  أما  املحلية،  مجتمعاتهم 
األبعاد  تعدد  إلى  االختالف  هذا  ومرد  بأخرى،  وتختلف  معينة  نقاط  في  تتقاطع  عدة  تعريفات  وجود 
 تعنى 

ٌ
 مركبة

ٌ
اقتصادية  و

ٌ
 اجتماعية

ٌ
التي يتناولها ويركز عليها كل تعريف، فقد عرفه بعضهم بأنه عملية

بتوليد الخبرات واإلمكانات املادية والفنية وإيجادها إلى جانب خلق تصورات ذاتية تنطوي على الثقة 
 
ٌ
اقتصادية و  

ٌ
وإدارية  

ٌ
اجتماعية  

ٌ
عملية بأنه  أيًضا  وعرف  الصائب)5(،  والرأي  القرار  واتخاذ  والشجاعة 

والثقة  والحرية  السلطة  منح  بموجبها  ويجري  الذاتية،  بقدراته  الفرد  اعتقادات  تدعيم  إلى  تهدف 
الالزمة  واملهارات  املعارف  اكتساب  على  تساعدهم  التي  لهم  املمكن  لألفراد  القرارات  اتخاذ  وصالحية 

واستخدام القدرات الذاتية إلحداث التغيير في املستوى الفردي الذاتي وفي مستوى املجتمع املحلي)6(.

اقتصادي  اجتماعي  مفهوٌم  فهو  للتمكين،  جامع  بتعريف  الخروج  يمكن  السابقة،  التعريفات  ومن 
البرامج االجتماعية واالقتصادية والسياسية من خالل  إلى زيادة فاعلية  إداري متعدٌد األبعاد، يهدف 
واملجتمعي  الذاتي  التغيير  إحداث  في  للمساهمة  املختلفة  االجتماعية  الشرائح  أمام  الفرصة  إتاحة 
االقتصادي  النفع  من  عال  مستوى  تحقيق  يضمن  بما  املحلية،  بيئتها  في  ملموس  أثر  ذات  تكون  وأن 
واالجتماعي، وذلك كله من خالل تزويد الفرد باألدوات والوسائل التي تمكنه من التحكم في مسار حياته 

وتحوله من التلقي واالستهالك إلى التأثير واإلنتاج.

التمكين االقتصادي

يعد التمكين بمنظوره العام مفهوًما متعدد األبعاد، فهو يشتمل على أبعاد متباينة ومتكاملة بدًءا من 
التمكين االجتماعي والسيا�ضي والثقافي واالقتصادي، ويعد التمكين االقتصادي أبرز هذه األبعاد وأهمها، 
 مهًما ألبعاد 

ً
 إلى أن التمكين االقتصادي يعد مدخال

ً
ا وثيًقا بحياة األفراد، إضافة

ً
ال سيما أنه يرتبط ارتباط

التمكين األخرى، فمن غير املجدي العمل على تمكين األفراد اجتماعًيا أو سياسًيا، في ظل تراجع املؤشرات 
االقتصادية التي تصف واقعهم املعي�ضي. 

للمستهدفين  عمل  فرص  إيجاد  إلى  تهدف   
ٌ
عملية أنها  على  االقتصادي  التمكين  لبرامج  أحياًنا  وُينظر 

https://cutt.us/UZYuu :متاٌح على الرابط ،Merriam – Webster قاموس ،Empowerment 4) . معنى مصطلح(

)5) . رزيــج، فهيمــة كريــم. »تمكيــن الشــباب الفــرص والتحديــات«. جامعــة بغــداد، كليــة اآلداب، قســم علــم االجتمــاع، 2018م، ص11، متــاٌح 
https://cutt.us/iixpA :علــى الرابــط

)6) . البريــدي، عبــد هللا بــن عبــد الرحمــن & نــورة بنــت محمــد الرشــيد. »مســتويات ومعوقــات التمكيــن«. دوريــة اإلدارة العامــة، املجلــد الثانــي 
https://cutt.us/wWD6m :والخمســون، العــدد الثانــي، مــارس 2012م، ص167، متــاٌح علــى الرابــط
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وال  اإلنسان  حقوق  من  حق  فالعمل  واضحة،  مغالطات  على  تنطوي  هذه  النظر  ووجهة  التمكين،  ببرامج 
يجب أن يكون محل مناقشة أو تساؤل، فالحال الطبيعي لإلنسان أن يكون متمتًعا بحق العمل، والتمكين 
االقتصادي يهدف في جوهره إلى إيجاد تغييرات فعلية وجذرية في اآلليات التي تقوم عليها البيئة االقتصادية 
املحلية بحيث تضمن للمستهدفين ببرامج التمكين القدرة على إظهار أثرهم االقتصادي والتنموي؛ وبذلك 
التمكين من خالل  ببرامج  املستهدفين  األفراد  واقع  األول على  أثران متكامالن،  االقتصادي  للتمكين  يكون 
تحسين واقعهم االقتصادي، والثاني على بيئة األفراد املحلية، من خالل زيادة معدالت النمو االقتصادي، 
 عن تخفيف العبء االقتصادي الذي تتحمله الحكومات واملنظمات املدنية واإلنسانية في سبيل دعم 

ً
فضال

األفراد اقتصادًيا. 

 باتجاه الدمج االقتصادي للمستهدفين، وذلك من خالل إدخالهم 
ً
 فاعلة

ً
يمثل التمكين االقتصادي خطوة

وفق آليات مدروسة في الدورة االقتصادية للمجتمع املحلي، وهذا الهدف ينطبق على الشرائح االجتماعية 
 
ً
عقبة منهم  يجعل  الذي  األمر  لجوئهم،  مّدة  تطول  الذين  أولئك  وبخاصة  الالجئون،  فيها  بما  املختلفة 

 في وجه الدول املضيفة لهم، إال أنه من خالل برامج التمكين يمكن تحويلهم من عقبة اقتصادية 
ً
اقتصادية

توفير االستقرار االقتصادي   عن 
ً

املحلي، فضال النمو االقتصادي  زيادة معدل  في  إلى مورد بشري يساعد 
لألسر املستهدفة.

فاعلية التمكين االقتصادي

تتميز برامج التمكين االقتصادي من غيرها من البرامج االقتصادية التقليدية في أن األولى تعالج جذور 
املساعدات  تقديم  بفاعلية  تؤمن  ال  االقتصادي  التمكين  فبرامج  األعراض،  تعالج  الثانية  بينما  املشكلة 
املادية والعينية، وهي ترى أن أثر هذه املساعدات يزول بانتهاء املساعدات لتعود املشكلة من جديد، بينما 
إدخال األفراد في العملية اإلنتاجية من شأنه معالجة أسباب املشكلة ومن ثم انتفاؤها وتحول املستفيدين 

من مستهلكين دائمين إلى منتجين حقيقيين.

تأثيرها، فمن  نطاق  فاعليتها ويوسع من  يزيد من  بمرونة عالية مما  االقتصادي  التمكين  برامج  تتمتع   
املمكن أن تكون هذه البرامج من جهات حكومية أو منظمات مدنية وإنسانية ومؤسسات اجتماعية، ويمكن 
أن توجه إلى املجتمع بالكامل أو لشرائح بعينها، كبرامج التمكين االقتصادي املوجهة للمرأة أو للمنكوبين من 
جراء كوارث طبيعية أو لالجئين من جراء الصراعات العسكرية؛ وهنا ال يمكن االدعاء بأن برامج التمكين 
كلها يمكن أن تحقق الدرجة ذاتها من النجاح، بل بعضها قد ينتهي بفشل تام، فالعبرة في النجاح أو الفشل 
تبدأ من دراسة البيئة املستهدفة وتحديد خصائصها الديموغرافية والنفسية واالقتصادية ودراسة البيئة 
 مع 

ً
 ومتناغمة

ً
السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة، بحيث تكون برامج التمكين املتبناة متناسبة

هذه املتغيرات، وبناًء عليه ال يمكن استنساخ برامج التمكين من مجتمعات محددة وتطبيقها على مجتمعات 
أو شرائح أخرى، فلكل بيئة برامجها الخاصة.

تدلنا التجارب السابقة في ميدان التمكين االقتصادي على القدرة العالية لهذه البرامج في إحداث األثر 
، فالتجربة الكورية الجنوبية تمثل إحدى 

ً
 أم مخصصة

ً
، عامة

ً
 أم مدنية

ً
املنشود، سواٌء كانت البرامج حكومية
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 -  1953  ( الكورية  للحرب  الكارثية  النتائج  الحكومية، حيث عانت كوريا  االقتصادي  التمكين  برامج  أنجح 
1953م( فعانت اقتصاًدا مدمًرا وشعًبا جائًعا، وكانت تعد من أفقر دول العالم بدخل سنوي للفرد ال يتعدى 
 من 

ً
 إلى دمار البنية التحتية)7(، إال أنه بعد تطبيق الحكومة الكورية الجنوبية سلسلة

ً
80 دوالًرا أميركيا إضافة

برامج التمكين االقتصادي تمكنت من تغيير هذا الواقع تغييًرا يثير الدهشة، فحالًيا تنتمي كوريا الجنوبية 
إلى الدول التي يزيد ناتجها القومي اإلجمالي على 1,000 مليار دوالر أميركي وليكون ترتيبها 11 عاملًيا من حيث 

القوة االقتصادية)8(.

هذا في مستوى البرامج الحكومية ذات التوجه العام، أما بالنسبة إلى البرامج املوجهة إلى شرائح اجتماعية 
 في تجارب عدة، كبرامج التمكين املوجهة إلى النساء في عدد 

ً
بعينها فهي األخرى قد حققت نجاحات واضحة

سس برنامج موجه لتمكين املرأة باسم وحدة تنمية 
ُ
من دول العالم، كبرامج تمكين املرأة في باكستان، حيث أ

مشروعات املرأة، وعند البدء بالبرنامج لم تكن ملكية النساء في باكستان للمشروعات الصغيرة واملتناهية 
الصغر تتجاوز %3 ولكنها ارتفعت بعد 3 سنوات إلى %6 والحًقا إلى %17)9(؛ وفي ما يخص الالجئين حققت 
 في واقعهم االقتصادي وساهمت في إدخالهم في 

ً
 نوعية

ً
برامج التمكين االقتصادي لالجئين الفلسطينيين نقلة

عجلة اإلنتاج داخل مجتمعاتهم املحلية، وبموجب برامج التمكين املوجهة إلى الالجئين الفلسطينيين داخل 
لبنان يجري في كل عام تدشين 1,000 مشروع لالجئين الفلسطينيين، وتصل نسبة الالجئين الحاصلين على 

قروض بموجب برامج التمكين إلى %45 من عدد الالجئين في لبنان)10(.

منافع التمكين االقتصادي

التمكين  منافع  يميز  ومما  عدة،  مستويات  في  املنافع  من  بجملة  االقتصادي  التمكين  برامج  ترتبط 
االقتصادي أنها ذات أثر طويل تستمر حتى بعد انتهاء البرامج بعكس املساعدات التقليدية التي تنتهي فاعليتها 

بتوقف املساعدات، وفي ما يأتي نستعرض أهم املستويات التي تظهر فيها منافع التمكين االقتصادي.

• جانب املستفيدين: تتميز برامج التمكين االقتصادي بأنها ذات تأثير مستدام على األفراد 	
أبرز  ولعل  فيها،  فاعلين  إلى  اإلنتاجية  العملية  على  عبء  من  تحولهم  فهي  املستفيدين، 

املنافع التي تتركها هذه البرامج للمستفيدين تتمثل في النقاط اآلتية:
ومن  	 الدنيا،  حدودها  إلى  املستهدفة  الشرائح  أو  املجتمع  في  البطالة  حدة  تقليل 

خالل قدرة برامج التمكين االقتصادي على خلق فرص عمل ومشروعات قادرة على 

https://cutt.us/3xiRz :7) . »تاريخ كوريا«. موقع كوريا نت الحكومي، متاٌح على الرابط(

)8) . »التجربــة التنمويــة الكوريــة وخفايــا قصــة نجــاح«. مركــز الدراســات اإلســتراتيجية والدبلوماســية، 12 أيلــول/ ســبتمبر 2017م، متــاٌح 
https://cutt.us/8gHGn :علــى الرابــط

)9) . منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، السياســات الداعمــة لزيــادة مشــاركة املــرأة فــي ريــادة األعمــال، 2017م، متــاٌح علــى الرابــط: 
https://cutt.us/bR2sf

)10) . صنــدوق االســتثمار الفلســطيني يوســع مــن برنامــج التمكيــن االقتصــادي لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، موقــع االقتصــادي، 10 
https://cutt.us/u3vkV :الرابــط متــاٌح علــى  2017م،  أكتوبــر  تشــرين األول/ 
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 إلى تناسبها مع قدرات املستفيدين وخبراتهم. 
ً
استيعاب القادرين على العمل إضافة

زيادة مستوى الدخل بين املستفيدين، ورفع مستوى معيشتهم.  	
 تغيير ثقافة العمل التقليدية املعتمدة على التوظيف في الدوائر الحكومية.	 

هذا على صعيد املستفيدين عموًما، وبالنسبة إلى الحاالت الخاصة كالالجئين فإن برامج التمكين 
تعمل على تغيير ثقافة االعتماد على اإلعانات املباشرة املادية والعينية واالنتقال إلى الكسب واإلعالة 

الذاتية.

• جانب االقتصاد الكلي العام: ال تقتصر منافع برامج التمكين على املستفيدين فهي تطال 	
مؤشرات االقتصاد الكلي، إذ تعمل على رفد معدالت النمو االقتصادي املحلي بدفع جديد، 
جديدة،  إنتاج  وخطوط  مشروعات  إدخال   لناحية  املحلي  االقتصاد  تنويع  إلى   

ً
إضافة

وتساعد على زيادة الناتج املحلي اإلجمالي، وزيادة سرعة دوران رأس املال العام، وكون هذه 
املجتمع بصورة غير  أفراد  الكلي فهي ستطال  في مؤشرات االقتصاد  تأثيرها  تترك  البرامج 
مباشرة، بمعنى أن تأثير برامج التمكين االقتصادي يطال املستفيدين مباشرة وبقية أفراد 

املجتمع بصورة غير مباشرة.

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن أثر برامج التمكين االقتصادي ليس آنًيا، فهو بحاجة إلى بعض الوقت ليبدأ 
على  أخيًرا  وينعكس  األخرى  الشرائح  إلى  التأثير  ينتقل  والحًقا  املستفيدين،  على  يظهر  ما  وأول  بالظهور، 
البرامج تشكل استثماًرا حقيقيا في املوارد املادية  مؤشرات االقتصاد الكلي، وبذلك يمكن القول بأن هذه 
والبشرية في آن مًعا، فاالستثمار البشري يتمثل في تحويل األفراد املستفيدين من البرامج من مستهلكين إلى 

منتجين، واالستثمار املادي يتمثل في تحويل املساعدات العينية من مدخل لالستهالك إلى عناصر إنتاج.

اتجاهات التمكين االقتصادي

تختلف االتجاهات املتبعة في التمكين االقتصادي ال سيما في تمكين الفئات والشرائح الضعيفة باختالف 
املدارس االجتماعية املهتمة بقضية التمكين بمفهومه العام، وعلى الرغم من تعدد هذه االتجاهات فإنه من 
باإلمكان تطبيق إحدى هذه املدارس بمعزل عن املدارس األخرى، فغالًبا ما  بأنه  الصعوبة بمكان االدعاء 
يجري تطبيق مزيج من هذه املدارس، ويمكن القول بأنه بقدر ما يكون هذا املزيج متجانًسا يمكن الوصول إلى 

، وفي ما يأتي نبين أهم هذه املدارس.
ً
 واجتماعية

ً
 اقتصادية

ً
 وأعمق تأثيًرا وأعلى مردودية

ً
تطبيق أكثر فاعلية

• املدرسة املثالية: تنطلق هذه املدرسة من مبدأ عدم القدرة على فصل القضايا االقتصادية 	
للشرائح املستهدفة بالتمكين االقتصادي عن قضايا املجتمع العام أو عن القضايا االجتماعية 
للشرائح ذاتها، بمعنى أن التمكين االقتصادي لالجئين وغيرهم من الشرائح لن يكتب له النجاح 
ما لم يقترن بمعالجة للمشكالت االجتماعية التي تعانيها هذه الشرائح، وفًقا لهذه املدرسة فإن 
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 أمام برامج التمكين االقتصادي. 
ً
 حقيقية

ً
الضغوط االجتماعية ستقف عقبة

•  تاًما 	
ً

املدرسة النفعية: ترى هذه املدرسة أن قضايا التمكين االقتصادي يمكن فصلها فصال
عن باقي القضايا، بمعنى أنه باإلمكان مباشرة تطبيق برامج التمكين االقتصادي بغض النظر 
العامة  االجتماعية  املؤشرات  عن  النظر  وبغض  املستهدفة،  للشرائح  االجتماعي  الواقع  عن 
كمستوى الفساد والشفافية وغيرها من املؤشرات، وتصطدم هذه املدرسة بعقبات عدة عند 
التطبيقي، فالتمكين االقتصادي لالجئين ال يمكن أن يكون  إلى  النظري  الجانب  االنتقال من 

بالفاعلية املطلوبة في ظل تشتت اجتماعي وتردي الواقع الصحي. 
• إلى 	 توجه  أن  يمكن  ال  التمكين  برامج  أن  فكرة  من  املدرسة  هذه  وتنطلق  النخبوية:  املدرسة 

الجميع، فهي يجب أن تنحصر باملجتمعات والشرائح املهيئة للتفاعل معها، وترى أن الشرائح 
البالغة الضعف كالالجئين والنساء واملجتمعات الفقيرة فقًرا مدقًعا ال يمكن تمكينها اقتصادًيا 
 مبدئًيا، وقد يتطرف بعض أنصار هذه املدرسة لدرجة االدعاء بأن التمكين 

ً
قبل تأهيلها تأهيال

االقتصادي ال يمكن أن ينجح أبًدا في حال ُوجه للشرائح الضعيفة، ومما ال شك فيه أن هذا 
الطرح يجافي الحقيقة، وغالًبا ما يخلط أنصار هذه املدرسة بين التمكين والتعيين ولذلك نرى 
هذه اآلراء املتطرفة، فيقيسون التمكين االقتصادي بمؤشرات كمية مع إغفال تام للمؤشرات 

النوعية.

بعد استعراض أهم مدارس التمكين االقتصادي يمكن الجزم بعدم فاعلية االعتماد على مدرسة منفردة 
لتطبيق برامج التمكين، فلكل منها إيجابياته وسلبياته، فاألفضل االستناد إلى مزيج من هذه املدارس وإضافة 
 في هذه املدارس، وال بد من التأكيد أنه بقدر ما تكون برامج التمكين 

ً
محاور جديدة ليست بالضرورة مذكورة

 مع املتغيرات املوضوعية والذاتية للشرائح املستهدفة تزداد فاعلية التطبيق 
ً
 ومنسجمة

ً
االقتصادي متوافقة

وينعكس مباشرة على عمق التأثير وشموله وديمومته.
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املبحث الثاني



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

14

آفاق وتحديات اقع و التمكين االقتصادي لالجئين.. و

أمنًيا  الصعد،  مختلف  على  املآ�ضي،  من   
ً
مختلفة ا 

ً
أنماط سنوات  عشر  خالل  السورية  األزمة  أفرزت 

وسياسًيا وإنسانًيا واقتصادًيا واجتماعًيا، ولعل اللجوء الجماعي يمثل أحد أبرز وجوه هذه األزمة، فخالل 
 إلى وصول 

ً
عمر هذه األزمة لجأ أكثر من ربع سكان سورية إلى الخارج، تركز معظمهم في دول الجوار إضافة

موجات من الهجرة إلى البلدان البعيدة كدول أوروبا وغيرها، وعاش أغلب الالجئين في دول اللجوء املختلفة 
 عن انعكاس هذه األوضاع االقتصادية على وجوه الحياة األخرى.

ً
في أوضاع اقتصادية سيئة، فضال

اقٌع وتحدياٌت الالجئون السوريون.. و

يعد استمرار لجوء السوريين أحد أهم األسباب وراء مجمل أزماتهم االقتصادية واالجتماعية وغيرها، 
ال سيما أن أفق اللجوء ال يبدو أنه في طريقه إلى االنتهاء، وفي ما يخص توزع السوريين على دول اللجوء فإن 
تركيا تحتضن العدد األكبر منهم، فيقدر عددهم في تركيا ب 3,500,000 مليون الجئ وفي لبنان 1,700,000 
الجئ وفي األردن نحو 1,400,000 الجئ وفي العراق ما يقارب 250,000 الجئ)11(؛ قد تختلف أوضاع الالجئين 
بين بلد وآخر إال أنهم يشتركون في معاناتهم، وهذا ما وثقه عدد من اإلحصائيات والتقارير األممية، فوفق 
من  و42%  عاجلة،  إنسانية  مساعدات  إلى  ماسة  حاجة  في  سوري  مليون   11 فإن  املتحدة  األمم  منظمة 
 عن حجم الضغوط 

ً
الالجئين يعيشون في مخيمات جماعية تفتقد إلى مقومات الحياة الضرورية)12(، فضال

 
ً

االجتماعية التي يتعرض لها الالجئون في مختلف دول اللجوء، وبشكل عام يمكن القول بأن هناك تداخال
بين الضغوط التي يتعرض لها الالجئون السوريين ولعل الضغوط االقتصادية تلقي بظاللها على باقي نواحي 
الحياة، فإذا نظرنا إلى قضية الالجئين بنظرة موضوعية محاولين تحديد السبب والنتيجة يمكن القول بأن 
الواقع االقتصادي املتردي هو املتغير املستقل والواقع العام لالجئين هو املتغير التابع، فالوضع االقتصادي 
هو الحاكم الفعلي وله القول الرئيس في رسم معالم حياتهم، لذلك وقبل الحديث عن أي  مشروعات أو 
هذا  على  وبناًء  لهم،  االقتصادي  الواقع  حقيقة  على  الوقوف  يجب  الالجئين  إلى  موجهة  اقتصادية  برامج 
االقتصادي  الواقع  يأتي  ما  في  سنوضح  الطرح  هذا  على  وبناًء  فاعلة،  اقتصادية  برامج  بناء  يمكن  الواقع 

لالجئين مدعًما بالحقائق واألرقام.

)11) . التمكيــن االقتصــادي لالجئيــن، املوقــع الرســمي ملؤتمــر ســوريا الدولــي لإلغاثــة والتنميــة، تاريــخ الزيــارة 8 تمــوز/ يوليــو 2020م، متــاٌح علــى 
.https://cutt.us/bYyq1 :الرابط

)12) . ضــرورة تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية فــي ســوريا ودعــم الالجئيــن فــي املنطقــة، أخبــار األمــم املتحــدة، 7 آذار/ مــارس 2020م، متــاٌح علــى 
https://cutt.us/MBVa4 :الرابــط

https://cutt.us/bYyq1
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اقع االقتصادي الحالي لالجئين السوريين الو

يرتبط اللجوء عموًما بضيق اجتماعي واقتصادي، فمن الطبيعي أن يعاني الالجئون في أي مكان أزمات 
تعاني  اللجوء  بلدان  أزماتهم االقتصادية أن أغلب  في  الالجئين السوريين، ومما زاد  اقتصادية، وهذا حال 
الكبيرة  الالجئين  أعداد  إن  ثم  الالجئين،  أوضاع  على  سلًبا  انعكس  الذي  األمر  داخلية،  اقتصادية  أزمات 
التي تجاوزت املاليين جعلت من قضية دعمهم اقتصاديا أمًرا بالغ الصعوبة سواء بالنسبة إلى الحكومات 
املحلية أم بالنسبة إلى املنظمات األممية، وعلى الرغم من التشابه النسبي في األوضاع االقتصادية لالجئين 
الالجئين  بأن أوضاع  القول  يمكن  تميز الجئيها، ولذلك   

ً
لكل دولة خصوصية اللجوء فإن  في مختلف دول 

تختلف من دولة ألخرى وذلك تبًعا لعوامل عدة وهي: عدد الالجئين في كل دولة، الوضع االقتصادي الداخلي 
والذاتي للدولة املضيفة، نسبة عدد الالجئين إلى عدد سكان الدولة، وموقف حكومة الدولة املضيفة من 
 إلى حجم اإلعانات التي تتلقاها الحكومة لدعم 

ً
األزمة السورية، وسياستها تجاه الالجئين بشكل عام، إضافة

الالجئين.

وعموًما تعاني  دول اللجوء أغلبها من أوضاع اقتصادية غير مستقرة، انعكس هذا األمر على الالجئين، 
فلبنان الذي يستضيف أكثر من 1,700,000 الجئ يعاني أزمات اقتصادية عميقة شكل اللجوء تفاقًما لهذه 
األزمة، والحال في األردن والعراق ليس بأفضل من لبنان، ولعل تركيا تتمتع باقتصاد أكثر استقراًرا من باقي 
الدول، إال أنها هي األخرى لديها أزماتها االقتصادية، واألزمة السورية أرخت بظاللها على األوضاع االقتصادية 
في دول الجوار، ال سيما أن موقع سورية اإلستراتيجي كان يمثل ملتقى اقتصادًيا وتجارًيا ومعبًرا مهًما، ما أثر 

سلًبا في اقتصادات الدول املجاورة ومن ثم انعكس هذا األمر على أوضاع الالجئين. 

 
ً

وفي ما يأتي أبرز العقبات االقتصادية التي يواجهها الالجئون السوريين في دول اللجوء التي تقف حائال
أمام استقرارهم االقتصادي واالجتماعي، وتشكل تهديًدا حقيقًيا لتماسكهم االجتماعي واألسري.

• معدالت البطالة املرتفعة: يعاني الالجئون في مختلف دول اللجوء معدالت بطالة عالية 	
 )13(11% نسبًيا، وتختلف هذه املعدالت من دولة إلى أخرى ففي تركيا تبلغ نسبة البطالة 
ا عدة 

ً
بينما في األردن تصل إلـى %23)14( وفي لبنان %36، وتضاعفت نسبة البطالة أضعاف

 لتراجع النشاط االقتصادي في عقب انتشار فيروس كورونا، إذ بلغت 
ً
عام 2020م نتيجة

نسبة البطالة بين الالجئين 89%)15(.
•  إلى ارتفاع نسبة البطالة فإن الدخول التي يحصل عليها العاملون 	

ً
تدني الدخول: إضافة

 وبفارق واضح عن تلك السائدة في دول اللجوء، فمتوسط دخل الالجئين 
ٌ
السوريون متدنية

عمل  ساعات  مقابل  أميركي،  دوالر   200 حوالى  يبلغ  اللجوء  دول  في  العاملين  السوريين 

علــى  متــاح  2020م،  مايــو  أيــار/   24 اإلخباريــة،  رؤيــة  شــبكة  كورونــا،  بســبب   89% إلــى  تركيــا  فــي  الالجئيــن  بيــن  البطالــة  ارتفــاع   .  (13(
https://cutt.us/PSaWF:ابــط الر

https://cutt.us/ :14) . الالجئــون الســوريون وســوق العمــل األردنــي، أخبــار األمــم املتحــدة، 18 أيــار/ مايــو 2015م، متــاٌح علــى الرابــط(
GF0Ir

)15) . ارتفــاع البطالــة بيــن الالجئيــن فــي تركيــا إلــى %89 بســبب كورونــا، شــبكة رؤيــة اإلخباريــة، 24 أيــار/ مايــو 2020م، متــاٌح علــى الرابــط: 
https://cutt.us/PSaWF
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إلى تدن إضافي  انتشار فيروس كورونا  في عقب  النشاط االقتصادي  تراجع  طويلة، وأدى 
في مستوى الدخول السائدة، وفق تقديرات برنامج الغذاء العالمي فإن %52 من الالجئين 
السوريين خسروا وظائفهم عام 2020م كما أن %66 منهم تدنت مدخوالتهم إلى النصف 
تكفي  ال  السوريون  عليها  يحصل  التي  الدخول  فأغلب  االقتصادي)16(،  االنكماش  نتيجة 

ملستلزمات الحياة.
• االستغالل االقتصادي: نتيجة الفقر والفاقة يقبل الالجئون السوريون بالعمل في أعمال 	

ومهن قد ال تتناسب مع مؤهالتهم العلمية وال خبراتهم العملية، فقد يستغل أرباب العمل 
أحياًنا فاقة الالجئين لتشغيلهم بأجور متدنية وساعات عمل طويلة قد تصل أحياًنا إلـى 12 
 يوميا وفي مهن شاقة)17(، ويزداد طلب أرباب العمل على اليد العاملة السورية كونهم 

ً
ساعة

أثرت سلًبا  إلى أزمة اجتماعية  اللجوء، وهذا ما قاد  يعملون بأجور أقل من مواطني دول 
في استقرار السوريين كون بعض السكان رأى في الالجئين منافسين لهم على فرص العمل 

 إلى اتهامهم بتخفيض مستوى األجور السائد. 
ً
إضافة

• شهادات 	 وال   
ً
ثبوتية ا 

ً
أوراق يملكون  ال  السوريين  الالجئين  من  كبيٌر  قسٌم  العمل:  شروط 

بات  ثم  القضايا، ومن  بمثل هذه  في أوضاع قاسية يصعب معها االهتمام  أغلبهم  لجأ  إذ 
الحصول على تصاريح عمل رسمية أمًرا بالغ الصعوبة نتيجة غياب األوراق الثبوتية، ما دفع 
الالجئين إلى العمل من دون تأمين صحي أو غيره من التأمينات االجتماعية، ودفع أغلبهم إلى 
العمل بعيًدا عن املدن الصناعية وتفضيل العمل ضمن مسارات اقتصاد الظل، وهذا ما 
 أمام الطامعين من أرباب العمل، 

ً
 سائغة

ً
يفقد الالجئين عدًدا من حقوقهم ويجعلهم لقمة

عمل  أمام   
ً

حائال تشكل  اللغة  عقبة  إن  ثم  العمال،  تحمي  نقابات  غياب  ظل  في  سيما  ال 
الالجئين، ففي تركيا وغيرها من الدول األجنبية قد تدفع قضية اختالف اللغة الالجئين إلى 
العمل في قطاعات غير مالئمة لهم كونها تدار من قبل سوريين أو عرب وذلك في محاولة 

لتجاوز عقبة اللغة األجنبية.

تعد النقاط السابقة أبرز العقبات االقتصادية التي تواجه الالجئين السوريين، ولكنها ليست الوحيدة، 
 ببيئة لجوء محددة من دون أخرى، 

ً
فهناك عقباٌت أخرى قد ال تكون باألهمية ذاتها أو قد تكون مختصة

 من األجر ما 
ً
 أو نسبة

ً
كالعمل املوسمي على سبيل املثال، أو العمل عن طريق شركات وساطة تأخذ عمولة

 إلى ارتفاع عدد األفراد الذين يعيلهم كل عامل وغيرها من العقبات.
ً
يزيد من تدني األجور، إضافة

https://cutt.us/0oq77 :16) . أزمة البطالة في مخيمات الالجئين السوريين، جريدة األنباء، 22 تموز/ يوليو 2020م، متاٌح على الرابط(

 وشروط عمل تعجيزية، موقع الحل، 21 أيلول/ سبتمبر 
ٌ
)17) . مكية، أسامة. استغالل الالجئين السوريين في دول الجوار: أجوٌر منخفضة

https://cutt.us/aFJso :2016م، متاٌح على الرابط
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اقع التمكين االقتصادي لالجئين و

التدخالت  السابقة طيًفا واسًعا من  اللجوء  السوريين خالل سنوات  الواقع االقتصادي لالجئين  شهد 
اإليجابية سواء من الحكومات املضيفة لالجئين أم من املنظمات األممية املختلفة أم من خالل املنظمات 
بيناه  إلى واقع الالجئين االقتصادي حالًيا الذي  اإلنسانية واإلغاثية املحلية واإلقليمية والعاملية، وبالنظر 
سابًقا نجد هذا الواقع متردًيا، وهذا يقودنا إلى استنتاج أولي مفاده أن فاعلية التدخل االقتصادي كانت 

.
ً
منخفضة

1,5 مليار دوالر أميركي   سنوًيا يقارب 
ً

فاملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين تتلقى تمويال
املحلية  واإلنسانية  اإلغاثية  املنظمات  تتلقاه  الذي  التمويل  عن   

ً
فضال السوريين)18(،  الالجئين  لدعم 

التمويل واإلنفاق الذي  واإلقليمية لدعم الالجئين، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة لحجم 
 500 بـ  تقوم به املنظمات اإلغاثية واإلنسانية في دعمها لالجئين السوريين إال أن حجم هذا التمويل يقدر 
ملياري  يقارب  السوريين  الالجئين  لدعم  املوجه  واملحلي  األممي  السنوي  فالتمويل  سنوًيا)19(،  دوالر  مليون 
دوالر أميركي، وبحساب بسيط يمكن القول إنه خالل سنوات اللجوء العشر أنفق على الالجئين السوريين 
20 مليار دوالر أميركي عدا اإلنفاق الحكومي الذي تقوم به حكومات الدول املستضيفة لالجئين، إن هذا 
املبلغ الضخم املنفق على الالجئين يفترض به أن يقترن مع تحسن نسبي في أوضاعهم إال أن الواقع يخبرنا 
بعكس هذا األمر، فما الخلل الحاصل حتى نجد اقتران اإلنفاق الكبير بتراجع مستمر في أوضاع الالجئين 

االقتصادية؟

في اإلنفاق  يتمثل  الالجئين االقتصادي  في تحسين واقع  املالي  الدعم  لتراجع فاعلية  الرئيس  إن السبب 
االستهالكي، فالدعم أغلبه ُوجه إلى االستهالك اليومي الغذائي وغيره مع إهمال واضح للتمكين االقتصادي، 
فقلما وجه دعٌم مالي للمشروعات الصغيرة وغيرها من أوجه النشاط االقتصادي، فاإلنفاق االستهالكي هو 
 إلى جعل الالجئين تحت 

ً
إنفاٌق دائٌم ومستمر استمرار اللجوء، وهذا ما يشكل هدًرا حقيقًيا للتمويل إضافة

رحمة استمرار التمويل.

هو  ما  منها  املسوغات،  بعض  له  يكون  قد  االستهالكي  اإلنفاق  حساب  على  التمكين  قضايا  إغفال  إن 
موضوعي واآلخر ذاتي، فأول األسباب يتمثل في أنه كان من غير املتوقع أن تطول أزمة اللجوء، فخالل مراحل 
اللجوء القصيرة ال يكون من املجدي العمل على برامج التمكين االقتصادي بل يجب التركيز على املساعدات 
أو  الطبيعية  الكوارث  نتيجة  اللجوء  حاالت  في  مالحظته  يمكن  ما  وهذا  اللجوء،  انتهاء  حين  إلى  العاجلة 

النزاعات املحدودة، ففي بداية األزمة السورية لم يكن من املتوقع أن يطول أمدها سنوات.

ومن األسباب الذاتية إلحجام التمويل عن التوجه ملشروعات التمكين، عدم وضوح مفهوم التمكين في 
الجانب النظري والجانب التطبيقي، فغالًبا ما يجري الخلط بين مفهوم التمكين وبعض املفهومات األخرى 

)18) . نقــص التمويــل يؤثــر علــى االســتجابة اإلنســانية لالجئيــن الســوريين والنازحيــن داخليــا، املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون 
https://cutt.us/ul4E :2018م، متــاٌح علــى الرابــط 11 ســبتمبر  الالجئيــن، 

ــا، شــبكة األنبــاء اإلنســانية، 9 مايــو 2016م، متــاٌح علــى 
ً

)19) . بــن باركــر، التحقيــق األمريكــي فــي فســاد املعونــة عبــر الحــدود الســورية يــزداد عمق
https://cutt.us/ce4Ig :الرابط
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كمفهوم املشاركة والتوظيف والتفويض وغيرها من املفهومات األخرى املرتبطة واملتقاطعة بشكل أو بآخر 
مع التمكين، وهذا الخلط من شأنه إضعاف فاعلية التمكين ومن شأنه إفراغ برامج التمكين من فاعليتها 
االجتماعية واالقتصادية، وهنا ال ندعي غياًبا تاًما لبرامج التمكين االقتصادي عن الالجئين السوريين، فهذه 
 لالجئين، بل اقتصرت على محاوالت 

ً
 موجهة

ً
 عامة

ً
 اقتصادية

ً
 إال أنها لم ترَق لتكون سياسة

ٌ
البرامج موجودة

للتمكين  القيام بمشروعات  اللجوء جرى  لبنان واألردن وتركيا وغيرها من دول  أو تجارب هناك، ففي  هنا 
االقتصادي إال أنها بقيت برامج يعوزها التكامل وتفتقر إلى آليات العمل والتنفيذ املتسلسل.

آفاق تمكين الالجئين السوريين

 للتنفيذ وفق مدارس التمكين 
ً
 اجتماعًيا واقتصادًيا قابلة

ً
 ناجحة

ً
يعد تمكين الالجئين السوريين قضية

وغيرها  والتنظيم  والتأهيل  التدريب  إلى  الحاجة  من  الرغم  فعلى  والنخبوية،  والنفعية  املثالية  املختلفة، 
بالالجئين  الصلة  ذات  واملوضوعية  الذاتية  املعطيات  فإن  االقتصادي  التمكين  برامج  نجاح  مقومات  من 
اللجوء توضح  الواردة من دول  البيانات واملعطيات  أن  للنجاح، ال سيما  باحتمالية عالية  ت�ضي  السوريين 
جلًيا فرص النجاح املرتفعة لبرامج التمكين، وفي ما يأتي أهم املؤشرات التي يمكن االستناد إليها للتنبؤ بنجاح 

برامج التمكين االقتصادي لالجئين السوريين.

• بمليارات 	 املقدر  الالجئين  لدعم  املوجه  واملحلي  واإلقليمي  األممي  التمويل  إن  التمويل:  افر  تو
 للمباشرة في برامج التمكين، ال سيما إذا توافرت 

ً
 كبيرة

ً
عدة من الدوالرات األميركية سنوًيا يشكل فرصة

القناعة بتحويل التمويل من الجانب االستهالكي اآلني إلى محور التمكين، وهنا يجب التأكيد أن تمويل 
برامج التمكين من شأنه توفير مبالغ ضخمة كون تمويل هذه البرامج يكون ملرة واحدة فقط بينما الدعم 

االستهالكي مستمر. 
• والتواصل 	 الترابط  من  عالية  درجة  إلى  التمكين  برامج  تحتاج  والتنسيق:  االتصال  قنوات 

 أمام هذه البرامج ال سيما أن الالجئين موزعون في دول عدة ومخيمات 
ً
والتنسيق وهذا ما قد يشكل عقبة

متفرقة، وهذه العقبة يمكن حلها من خالل شبكة املنظمات اإلغاثية واإلنسانية املنتشرة في دول اللجوء 
كافة، ومن ثم تشكل هذه املنظمات حلقة وصل ما بين إدارة هذه البرامج واملستفيدين، ويمكن أن تشكل 

أداة تنفيذ ومراقبة وتوجيه للبرامج ال سيما إذا جرى تأهيل كوادر هذه املنظمات للقيام بهذه املهمة. 
• إنتاجية مرتفعة نسبية ال سيما أن قسًما 	 إنتاجية الالجئين: يمتاز الالجئون السوريون بقدرة 

كبيًرا منهم ذو خبرة مهنية أو أكاديمية، وقسًما منهم يشارك فعليا في عجلة اإلنتاج املحلية في دول اللجوء، 
رسمي  غير  بشكل  يعملون  أغلبهم  كون  واقعهم  تحسين  تجاه  الفاعلية  منخفضة  املشاركة  هذه  أن  إال 
وغير منظم، فوفًقا لدراسة أعدها مركز نشرة الهجرة القسرية التابع لجامعة أوكسفورد فإن الالجئين 
2018م)20( 25 مليار دوالر  الناتج املحلي اإلجمالي عام   في 

ً
 زيادة

ً
السوريين حققوا لدول اللجوء مجتمعة

من  واالستغالل  العمل  أوضاع  بسبب   
ً
محدودة كانت  الزيادة  هذه  من  الالجئين  استفادة  أن  إال  أميركي 

بعض أرباب العمل.

2019م، متــاٌح علــى الرابــط:  فــي االقتصــاد الكلــي. نشــرة الهجــرة القســرية،  )20) . شــيلينغز، توبيــاس. آثــار مســاعدة الالجئيــن الســوريين 
https://cutt.us/vwJEX
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محاور تمكين الالجئين السوريين

في آن مًعا،  ا 
ً
 وشرط

ً
للفاعلية، وبذلك تشكل املرونة سمة ا 

ً
تعّد شرط التي  باملرونة  التمكين  تتسم برامج 

وهي تعني أن البرامج الناجحة في بيئة ما قد ال تنجح في بيئة أخرى، فلكل بيئة برامجها الخاصة التي تتناسب 
 مع الواقع الفعلي 

ً
مع خصائص األفراد املستفيدين االقتصادية واالجتماعية، وكلما كانت البرامج متناغمة

املحاور  في  أغلبها  االقتصادي  التمكين  برامج  األثر، وعموًما تشترك  الفاعلية ووضح  ازدادت  للمستفيدين 
العامة، وتختلف عن بعضها في التفاصيل التنفيذية، وفي ما يأتي أهم املحاور التي يمكن أن تنطلق منها أي 

برامج تمكين موجهة لالجئين السوريين.

املشروعات الصغيرة:

في   
ً
واضحة  

ً
فاعلية أثبتت  التي  االقتصادي  التمكين  محاور  أهم  أحد  الصغيرة  املشروعات  تشكل 

إدخال املستفيدين في العملية اإلنتاجية، وتمتاز هذه املشروعات بعدم حاجتها إلى خبرة إدارية وتنظيمية 
العاملة، وتشكل  إلى سهولة مباشرتها، وقدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من األيدي   

ً
متخصصة، إضافة

املبادرات  أمام   واسًعا 
ً

والتسويقية وتفتح مجاال والتنظيمية  الفنية واإلدارية  املهارات  لتطوير  مهًما  ميداًنا 
الفردية والتوظيف الذاتي.

 ملشكلتي البطالة والفقر، وتنعكس آثارها اإليجابية على املجتمع 
ً

وتشكل املشروعات الصغيرة عالًجا فاعال
ككل من خالل تحريك الدورة اإلنتاجية وعلى االقتصاد الكلي من خالل قدرتها على تحفيز الطلب والعرض في 
 عن دورها في زيادة الناتج املحلي اإلجمالي، ويمكن في هذا اإلطار استعراض بعض نتائج عدد 

ً
االقتصاد فضال

من الدول املتقدمة منها والنامية في مجال االعتماد على املشروعات الصغيرة واالستفادة من هذه التجارب 
من دون استنساخها، بحيث يمكن البناء على هذه التجارب، ففي دول عدة كاليابان وماليزيا وفرنسا وكوريا 
والصين وغيرها تساهم املشروعات الصغيرة واملتوسطة بحوالى %70 من الناتج املحلي اإلجمالي لهذه الدول 
وتستوعب ما يزيد على %50 من فرص العمل)21(، وفي الواليات املتحدة األميركية يوجد 30,2 مليون منشأة 
22 مليون  البالد، ويجري تشغيل  في  العاملة  الشركات واملنشآت  %99 من إجمالي عدد  يعادل  بما  صغيرة 
ما  املشروعات  هذه  وتستوعب  املالكين،  باستثناء  عاملين  أي  وجود  دون  من  أي  فردي  بشكل  منها  منشأة 
 سنويا بنسبة تقارب %65 من 

ً
يقارب نصف القوى العاملة في البالد بنسبة %49,2 وتوفر وظائف جديدة

إجمالي الوظائف الجديدة، ما قد يصل إلى مليوني وظيفة سنويا)22(، واألثر ذاته تتركه املشروعات الصغيرة 
في الدول النامية، في األردن تشكل املشروعات الصغيرة واملتوسطة %98 من إجمالي عدد املنشآت في اململكة، 

وتوظف %60 من القوى العاملة املحلية، وتساهم بـ %50 من الناتج املحلي اإلجمالي)23(.

)21) . بن دادة خيرالدين، تحســين األداء في املؤسســات الصغيرة واملتوســطة، رســالة ماجســتير، كلية العلوم االقتصادية والتســيير، جامعة 
قاصدي مرباح، 2012م، ص31.

https://cutt.us/ChZLf :متاٌح على الرابط ،Small Business Statistics ،22) . موقع إحصائيات املشاريع الصغيرة(

محافظــة  فــي  الريفيــة  املــرأة  تمكيــن  فــي  الصغيــرة  املشــاريع  »دور  الخــاروف،  علــي  محمــد  أمــل  الرحمــن.  عبــد  عريــب  الوليــدات،   .  (23(
2019م.  ،1 ملحــق   ،1 العــدد   ،46 املجلــد  واالجتماعيــة-  اإلنســانية  العلــوم  مجلــة  مأدبــا)2014-2010(، 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

20

، فنوعية املشروعات  ونطاق عملها تفرضه أوضاع 
ً
ال يشترط في املشروعات الصغيرة أن تكون إنتاجية

في  لالجئين  املوجهة  فاملشروعات   واالقتصادية،  االجتماعية  لجوئهم  وبيئة  والذاتية،  املوضوعية  الالجئين 
 أو ذات صلة 

ً
الريف تختلف عن تلك املوجهة لالجئي املدن، ف مشروعات الريف قد تكون في جلها زراعية

 على املنتجات الريفية، بينما في املدن قد يغلب الطابع الخدمي 
ً
 معتمدة

ً
بتربية الحيوانات أو صناعات بسيطة

الجديدة،  املشروعات  من  مزيد  توليد  شأنها  من  الصغيرة  املشروعات  أن  بالذكر  الجدير  ومن  والتجاري، 
وتشكل حلقة إنتاج متكاملة، بحيث تكون مخرجات بعض املشروعات مدخالت ألخرى وهكذا، فمشروعات 
تربية األبقار واألغنام من شأنها حث البيئة على افتتاح مشروعات تصنيع أجبان وألبان نتيجة زيادة العرض 

من املنتجات الريفية. 

فتعمد  املباشر،  النقدي  التمويل  بتجنب  االقتصادي  التمكين  لبرامج  الراعية  الجهات  تقوم  ما  وغالًبا 
البذور  توفير  أو  للفالحين  املاشية  املشروع، كشراء بعض رؤوس  الضرورية الفتتاح  املستلزمات  توفير  إلى 
ومستلزمات الزراعة أو مستلزمات ورشات الخياطة وصالونات الحالقة وغيرها، وغالًبا ما يشترط الستمرار 
 
ً
الدعم والتمويل تقديم كشوف دورية عن العمل، فقد يلجأ بعض إلى بيع املستلزمات أو إتالفها ولذلك عادة

ما تقوم الجهات الراعية باشتراط الجدية في العمل الستمرار الدعم؛ وهنا ال بد من اإلشارة إلى نقطة مهمة، 
، بل على مراحل متدرجة 

ً
هي أن االنتقال من الدعم االستهالكي إلى الدعم اإلنتاجي ال يجب أن يحدث مباشرة

 وبالكامل من شأنه إدخال الالجئ في أزمة مالية قد يضطر معها 
ً
ومتسلسلة، فقطع الدعم االستهالكي مباشرة

 بشكل أسرع أو قد يبيع مستلزمات اإلنتاج، فال بد من االستمرار 
ً

إلى ترك املشروع والبحث عن عمل يدر ماال
بتقديم الدعم الغذائي واالستهالكي إلى حين بدء املشروع بدر الدخل.

حاضنات األعمال:

تشكل حاضنات األعمال إحدى املحاور الرئيسة في برامج التمكين، ويتمثل الهدف الرئيس لها في توفير 
الدعم بشتى أشكاله لرواد األعمال وألصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة، وتعرف حاضنات األعمال 
بأنها منظومة عمل متكاملة تعمل على توفير املتطلبات الالزمة لبدء املشروع، وتنطوي هذه املنظومة على 
شبكة من االتصاالت تهدف إلى الترابط مع مجتمع األعمال والصناعة، وتدار هذه املنظومة عن طريق إدارة 
متخصصة توفر الدعم بهدف زيادة نسبة نجاح املشروعات امللتحقة بها، وكذلك التغلب على املشكالت التي 
قد تؤدي إلى فشلها، ما استوجب احتضان تلك املشروعات، وتوفير األوضاع املواتية لنشأتها واستمرارها 
من خالل هيئات وجهات توفر أشكال املساعدات كافة، بدًءا بدراسات الجدوى ومصادر التمويل، مروًرا 

 إلى خدمات التسويق والتصدير.
ً

باالستثمارات الصناعية والتسويقية وصوال

حزمة  تأمين  خالل  من  االقتصادي  التمكين  لبرامج  مهًما  رديًفا  تشكل  األعمال  حاضنات  فإن  ثم  ومن 
متكاملة من الخدمات واالستشارات والتسهيالت وآليات الدعم واملساندة ملدة زمنية محددة تسمى )مدة 
مشروعاتهم  وإقامة  العمل  سوق  إلى  والخروج  أنفسهم،  على  االعتماد  من  بعدها  ليتمكنوا  االحتضان(، 
التنموية الصغيرة خارج الحاضنة، وتهدف الحاضنة إلى تمكين أصحاب املشروعات الصغيرة من التعرف 
إلى اإلمكانات والقدرات التي يمتلكونها في اإلدارة وتأسيس املشروعات، وذلك الكتشاف القدرات اإلبداعية 
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الكامنة في داخلهم وترجمة أفكارهم إلى مشروعات إنتاجية متميزة. وتراوح مدة التحاق املشروع بالحاضنة 
االقتصادي، ويمكن  نموه  إكمال دورة  املشروع وقدرته على  لنوع  تبًعا  إلى ثالث سنوات  أشهر  بين ستة  ما 
»الحاضنة«  وتقدم  الحاضنات،  خالل  من  املقدم  النشاط  من  االستفادة  القائمة  املشروعات  ألصحاب 
للمستفيدين مساعدات في التسويق والحسابات واإلدارة املالية، وتتيح لهم التواصل مع مستثمرين آخرين 
 عن توفير طاقم استشاري ورقابي، وإدارة حقوق »امللكية الفكرية« 

ً
وحلفاء إستراتيجيين في السوق، فضال

للمشروعات، إضافة إلى تسهيل عملية االقتراض من البنوك.

 من الخدمات 
ً
 متكاملة

ً
وتبًعا لذلك، فقد تشكلت حاضنات األعمال Business Incubators بوصفها حزمة

أهدافها   
ً
محققة النامية  ومنها  املتقدمة  منها  البيئات  من  عدد  في  أعمالها  تمارس  بدأت  وقد  والتسهيالت، 

 إلى ممارسة دور إستراتيجي يتمحور حول مساهمتها في وصول تلك الحاضنات إلى مصاف الشركات 
ً
ومتطلعة

 
ً

فضال التنافسية،  املزايا  من  عدد  المتالك  تؤهلها  التي  نوعها  من  الفريدة  والقدرات  املوارد  ذات  املتقدمة 
العمالء،  لدى  املتجددة  والرغبات  الحاجات  من  واملهم  األسا�ضي  الجزء  إشباع  في  املباشرة  املساهمة  عن 
ومساهمتها في تحقيق املتطلبات التنموية القائمة على خلق عدد من فرص العمل، وزيادة حجم التشغيل 

واملبيعات، وتوطين املشروع في البيئة املحلية له بعد مغادرته الحاضنة.

في  واملجتمعات  الحكومات  واقتصاد  األفراد  اقتصاد  دعم  في   
ً
كبيرة  

ً
فاعلية األعمال  حاضنات  أثبتت 

العالم على  في  الحالي يزيد عدد حاضنات األعمال  املتقدمة منها والنامية، ففي وقتنا  العالم  مختلف دول 
 مباشرة من الحكومات املحلية للدول، وتتصدر الواليات املتحدة األميركية قائمة 

ً
3500 حاضنة، مدعومة

 كل من الصين واليابان)24(.
ً
 تليها مباشرة

ً
الدول من حيث عدد حاضنات األعمال لديها بما يقارب 950 حاضنة

املوجه  الدعم  مسارات  من  مهًما  مساًرا  تشكل  الحاضنات  هذه  فإن  السوريين  الالجئين  يخص  ما  وفي 
إلى  املادي والعيني االستهالكي والتحول  الدعم  أمامهم للخروج من عباءة  الفرصة  الالجئين وإتاحة  لتمكين 
مشروعاتهم  الفتتاح  الكافية  املالية  املوارد  يملكون  ال  الذين  الالجئين  ألولئك  وبخاصة  الحقيقي،  اإلنتاج 

 إلى من تعوزهم الخبرة واملهارة املتعلقة بإدارة املشروعات وتنظيمها.
ً
الخاصة إضافة

التدريب:

يشكل التدريب جوهر برامج التمكين االقتصادي، فمن دونه تفقد البرامج فاعليتها وتتراجع مستويات 
األداء وقد ينتهي األمر بها بالفشل، فقبل البدء بأي تأهيل اقتصادي وأي مباشرة فعلية يجب التأكد من 
 وقد 

ً
توافر الخبرة الالزمة والكافية لدى املستفيدين من البرامج، وقد تستمر برامج التدريب أسابيع قليلة

تصل إلى أشهر، وذلك تبًعا لنوعية التدريب ونوعية املشروعات التي يجري تدريب املستفيدين على إدارتها 
وتشغيلها وتنظيمها.

 أو غير رسمية تجري في قاعات مخصصة أو بين املدرب واملتدرب 
ٌ
 رسمية

ٌ
 ويعرف التدريب بأنه عملية

 ».  حالــة حاضنــات األعمــال فــي االقتصــاد 
ٌ
 مســتقبلية

ٌ
)24) . عبــد الــرزاق، فــوزي. »إشــكالية حاضنــات األعمــال بيــن التطويــر والتفعيــل: رؤيــة

الجزائــري، املؤتمــر الســعودي الدولــي لجمعيــات ومراكــز ريــادة األعمــال، 9-2014/9/11م، الريــاض.
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 في مكان العمل، وفق خطط معدة مسبًقا، بهدف تأهيل املتدربين على افتتاح مشروعاتهم الخاصة 
ً
مباشرة

وإدارتها، وبقدر ما تكون محاور التدريب ذات صلة وثيقة بواقع املتدربين ينعكس ذلك إيجاًبا على أدائهم 
وفاعلية مشروعاتهم، وال يشترط في التدريب أن يجري بطرائق تقليدية ضمن قاعات ومراكز تدريبية، فعدد 
 نسبًيا، فبرامج 

ً
 إلى أن فاعلية التدريب النظري تعد منخفضة

ً
الالجئين الكبير ال يسمح بهذه األنماط إضافة

التدريب يمكن أن تكون في املشروعات التي يفتتحها الالجئون، فالتدريب هنا ليس سابًقا للمشروع بل موازًيا 
له.

ويمكن تقسيم التدريب إلى محاور عدة تبًعا لنوعية املشروعات، فاملشروعات الريفية ال تحتاج إلى تدريب 
تدريب عملي  إلى  تحتاج  والتسويق، ومشروعات أخرى  باإلدارة  تدريب ذي صلة  إلى  تحتاج  بل  عملي واسع 
ببعض  التدريب  برامج  التزام  وجوب  تأكيد  من  بد  ال  وهنا  وغيرها،  الحالقة  وصالونات  الخياطة  كورشات 

 وتحقق املنفعة املرجوة وتتلخص هذه املبادئ بالنقاط اآلتية:
ً
املبادئ األساسية التي تضمن نتائج سريعة

• املشاركة: ويقصد بها مشاركة املتدرب في النشاط العملي املتعلق بالتدريب، فكلما شارك املتدرب 	
داخل  التدريب  تنفيذ  خالل  من  إليه  الوصول  يمكن  املبدأ  وهذا  املكتسبة،  املعارف  زادت  عملًيا 

مشروعات الالجئين. 

• التكرار: فالتكرار يساعد املتدرب على استيعاب ما ُدّرِب عليه، وفي هذا اإلطار يرى علماء النفس 	
بأن التكرار تكون له فاعليته الكبرى في حال كان على مراحل متباعدة نسبًيا. 

• الجوانب 	 عن  اإلمكان  بقدر  واالبتعاد  العملية  الجوانب  على  التدريب  محاور  فتركيز  اقعية:  الو
النظرية يساهم في تعميق الفائدة. 

• التغذية العكسية: يحتاج املدرب إلى تيار من املعلومات املرتدة التي توضح له مدى تطور املتدربين، 	
فبهذه املعلومات يمكن إلدارة التدريب معرفة جوانب القصور والعمل على إزالتها.

أساسيات برامج التمكين االقتصادي

تنطلق برامج التمكين االقتصادي من جملة مبادئ وأساسيات تضمن نجاحها وتحقق الفائدة املرجوة 
 عن الخسارة املادية وتراجع ثقة 

ً
منها، وباملقابل فإن إهمال هذه املبادئ من شأنه إلحاق الفشل بها فضال

، وفي ما يأتي أهم املبادئ 
ً

الالجئين بفاعلية هذه، البرامج األمر الذي يقود إلى ضعف التعاون معها مستقبال
واألساسيات التي يجب أن ترتكز عليها برامج التمكين االقتصادي.

• مراعاة النطاق: يقصد بالنطاق البيئة املحلية لالجئين، فلكل بيئة خصوصيتها االقتصادية 	
 أسا�ضي للنجاح، 

ٌ
واالجتماعية واأليدولوجية، فتناغم برامج التمكين مع هذه البيئة شرط

والنطاق يشمل البيئة القانونية والتشريعية للبلد املستضيف، هذه العوامل كلها يجب أن 
تأخذ بالحسبان قبل املباشرة ببرامج التمكين، وهذا ما يجب أن يحدث في مرحلة التخطيط، 
النطاق الحرص على عدم تضرر املجتمعات املحلية للدول املضيفة من  وتتطلب مراعاة 
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املحلية  االقتصادية  للبيئة   
ً
مكملة البرامج  هذه  تكون  أن  األمثل  فالواقع  التمكين،  برامج 

في  تعد غير مجدية  وبيعها  املعلبة  الخضروات  لها، فمشروعات صناعة   
ً
وليست مناقضة

البيئات الريفية، ومشروعات زراعة التبغ وتصنيعه تحتاج إلى موافقات حكومية وقد تكون 
غير مسموحة لالجئين. 

• دراسة الجدوى: تهدف برامج التمكين إلى توفير دخل ثابت ومنتظم لالجئين، فأي برنامج 	
 وهدًرا للوقت واملال، ودراسة الجدوى تشمل 

ً
الغاية يعد فاشال أو مشروع ال يحقق هذه 

 إلى إمكانية تسويق اإلنتاج وتصريفه 
ً
االهتمام بإمكانية توافر املواد األولية للمشروع إضافة

كالفخار وأطباق  التقليدية  الصناعات  اإلنتاجية، فمشروعات  في حال املشروعات  وذلك 
بعكس  الريفية  البيئات  في  واسًعا  رواًجا  تلقى  ال  قد  التراثية  املنتجات  من  وغيرها  القش 
ُيدَرس السوق املستهدف بدقة  لم   ما 

ً
 شاقة

ً
املنتجات يعد مهمة املدن، تسويق مثل هذه 

وعمق، ويمكن مساعدة املستفيدين في طرائق حساب الجدوى االقتصادية وتدريبهم عليها 
كمدة  الجدوى  لتقييم   

ً
بسيطة معايير  وتشكل  تخصص  إلى  تحتاج  ال  التي  تلك  سيما  ال 

 .
ً

االسترداد مثال
• لبرامج التمكين أن تنجح ما لم يكن هناك تعاوٌن وتجاوٌب 	 مالءمة املستفيدين: ال يمكن 

بهذه  الالجئين  قناعة  دون  من  نفع  أي  تحقيق  عن   
ٌ
قاصرة فهي  املستفيدين،  من  عال 

 إلى مالءمتها لهم، ولذلك يجب التشاور مع املستفيدين قبل البدء بتمويل 
ً
البرامج، إضافة

املشروعات وتنفيذها، ويجب األخذ بالحسبان قدراتهم وميولهم الفردية، وفي هذا الصدد 
يمكن تقسيم الالجئين إلى فئات وفًقا للمهن التي كانوا يمارسونها قبل اللجوء، والعمل على 
 جيًدا 

ً
دعمهم في مشروعات مشابهة ملا كانوا يقومون به ويتقنونه، وهذا األمر يحقق تفاعال

 إلى توفيره التدريب ففي مثل هذه الحاالت تنخفض الحاجة إلى التدريب والتوجيه 
ً
إضافة

.
ٌ
 سابقة

ٌ
كون املستفيد لديه خبرة

آثار فشل برامج التمكين االقتصادي

 قد تحمل النجاح أو الفشل، وأنه في حال فشل التجربة 
ٌ
ال يجوز النظر إلى برامج التمكين على أنها تجربة

 أخرى وهكذا، فالفشل في مثل هذه البرامج ينطوي على خطر كبير وعلى مستويات عدة وقد 
ٌ
يمكن معاودة

يكون في بعض الحاالت من الصعوبة بمكان إعادة التجربة، لذلك يجب إيالء دراسة البرامج الدقة الكافية 
قبل املباشرة بها، ويمكن توضيح اآلثار السلبية الناجمة عن فشل برامج التمكين بالنقاط اآلتية:

• تراجع مستوى التمويل: فالجهات املانحة قد تحجم عن االستمرار في التمويل في ظل برامج 	
فاشلة أو منخفضة الفاعلية ويصبح إقناعها بإعادة التمويل أمًرا عسيًرا، ما قد ال يسمح 

بإعادة التجربة. 
• تراجع ثقة املستفيدين: إن مباشرة الالجئين بمشروعات فاشلة أو منخفضة الفاعلية من 	

شأنه إضعاف ثقتهم بإدارة هذه البرامج وقد يفهم هذا الفشل على أنه استهتاٌر وعدم تقدير 
مع  أو  اإلدارة  هذه  مع   

ً
مستقبال تعاونهم  عدم  إلى  يؤدي  قد  الذي  األمر  وجهدهم،  لوقتهم 
غيرها، ومن ثم يصبح إدخالهم في برامج أخرى أمًرا بالغ الصعوبة. 

• العمل 	 بأن  الالجئين  قناعة  إلى  الفاشلة  والبرامج  املشروعات  تؤدي  االتكالية:  تعزيز 
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العمل  قضايا  تجاه  سلبية  فعل  ردة  إلى  يقودهم  وقد  مجد،  غير  أمٌر  اللجوء  متغيرات  في 
والتمكين بشتى أشكاله، وقد يقودهم إلى املغاالة في االعتماد على املساعدات املباشرة ذات 

الطابع االستهالكي.

ولذلك لتجنب هذه اآلثار يجب تأكيد ضرورة االلتزام بأساسيات برامج التمكين وإيالء التخطيط األهمية 
وقوعه  فور  املخطط  عن  انحراف  أي  ورصد  التنفيذ  أثناء  في  والرقابة  املتابعة  تعزيز  إلى   

ً
إضافة الكافية، 

والعمل لتصحيحه، وتفعيل التغذية العكسية في كل مرحلة من مراحل البرنامج.

ختاًما: يمكن القول بأن التمكين االقتصادي هو الحل األمثل لالجئين السوريين إذ يمكنهم من االعتماد 
 
ً
على الذات وتحريك عجلة اإلنتاج في املجتمع وتقديم صناعات جديدة للمجتمعات املضيفة مما يحقق تنمية

بالفعل في كثير من الدول،   لهذه املجتمعات ودعًما لعملية التنمية فيها؛ وهو ما حدث 
ً
 حقيقة

ً
اقتصادية

حيث ساهم الالجئون السوريون بأنواع مميزة من االستثمارات االقتصادية في مجاالت متعددة، وصناعات 
دمشقية أصيلة مثل صناعة الحلويات السورية والصابون والحلي والسجاد وغيرها من الصناعات التي يتميز 
ا فإن التمكين االقتصادي ال يحقق النجاح لالجئين السوريين فقط وإنما يفتح 

ً
بها السوريون عن غيرهم، إذ

الباب أمام الدول املضيفة لالستفادة من املوارد البشرية املميزة التي تمتلك كثيًرا من الخبرات في املجاالت 
املختلفة التي يمكن االستفادة منها بأفضل الطرائق املمكنة. 

إن اهتمام دول العالم باملشروعات الصغيرة مكنها من تحقيق النمو االقتصادي املنشود، وتمكين الالجئين 
السوريين يفتح لهم املجال لحياة جديدة وآمنة ليكون لديهم الفرصة في تحقيق طموحاتهم واالعتماد على 
السوريون من طاقات بشرية  يمتلكه  ما  إن  اإلنسانية،  املنظمات  املستمر على   من االعتماد 

ً
بدال أنفسهم 

وخبرات تمكنهم من الوصول إلى النجاح املنشود في الصناعات التي يجيدونها كافة، وهو ما ثبت بالفعل في 
مختلف دول العالم املضيفة لالجئين، فعندما أتيحت لهم الفرصة إلقامة مشروعاتهم الخاصة تمكنوا من 

تحقيق نجاحات مذهلة.
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املبحث الثالث
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الدراسة امليدانية

يتمثل مجتمع الدراسة في الالجئين السوريين في مختلف دول اللجوء، وإلنجاز هذه الدراسة وزع الباحث 
 للتحليل 

ً
 صالحة

ً
450 استمارة استبانة على مفردات املجتمع بشكل عشوائي، وجرى استرجاع 378 استمارة

اإلحصائي، ولتحليل نتائج االستبانة استخدم الباحث برنامج التحليل اإلحصائي SPSS النسخة 25. 

الباحث  صمم  السوريين  لالجئين  االقتصادي  بالتمكين  الصلة  ذات  السابقة  الدراسات  لقلة   
ً
نتيجة

االستبانة بناًء على ما تقتضيه منهجية البحث العلمية، وُعرضت االستبانة على عدد من األساتذة املختصين 
بالشأن االجتماعي، وُعّدلت بناًء على مالحظاتهم، وخرجت بشكلها النهائي مؤلفة من ستة أقسام موزعة على 

الشكل اآلتي:

ثبات أداة الدراسة وصدقها

تأكد الباحث من ثبات أداة الدراسة وصدقها، وذلك من خالل طريقة )كرونباخ ألفا( التي تهدف إلى تحديد 
صدقية االستبانة، من حيث الحصول على النتائج نفسها إذا أعيد توزيعها أكثر من مرة، في الشروط نفسها، 

وهذا االختبار يأخذ قيًما بين )0-1(، وتشير القيم التي تقل عن 0,6 إلى عدم موثوقية املقياس املستخدم. 
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وفيما يأتي نتائج اختبار )كرونباخ ألفا( لكل محور من محاور االستبانة ولالستبانة ككل.

االختبارات الوصفية للعينة املدروسة

بهدف  االستبانة، وذلك  في  أو محور  في كل حالة  السائد  النمط  قياس  إلى  الوصفية  االختبارات  تهدف 
الوقوف على حقيقة وضع الالجئين واالنطالق من هذا الواقع في أي سياسة مستقبلية، وفي ما يأتي سنبين 

االختبارات الوصفية لكل محور من املحاور.

• اإلعالة: %84,9 من املستجوبين معيلون ألسرهم، مقابل %14,1 غير معيلين. 	
• الدرجة العلمية: %36,8 غير متعلم و%32,8 متعلٌم و%6,6 حاصٌل على شهادة معهد و 	

%22,8 حاصٌل على شهادة جامعية و %1,1 على شهادة عليا، واملتوسط الحسابي للدرجة 
العلمية 2,63 بانحراف معياري قدره 1,61، وذلك بافتراض أن غير متعلم يقابل الرقم 1 
والشهادة العليا تقابل الرقم 6 بمعنى أن مستوى التعليم العام ال يتجاوز الشهادة اإلعدادية. 

• العمل: %39,7 من املستجوبين يعملون، مقابل 60,3 % ال يعملون، األغلبية من دون عمل. 	
• أخرى 	 مصادر  من   55% مقابل  العمل،  من  دخلهم  على  يحصلون   45% الدخل:  مصدر 

تتمثل في املساعدات اإلنسانية والدعم العائلي واملدخرات السابقة وطرائق أخرى. 
• متوسط الدخل: %15,9 يحصلون على أقل من 100 دوالر شهرًيا و%41 بين 100 و300 	

دوالر، مقابل %29,1 بين 300 و500 دوالر و%14 أكثر من 500 دوالر، واملتوسط الحسابي 
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للدخل 2,41 بما يعادل 200 دوالر شهرًيا بانحراف معياري قدره 0,917. 
• التدريب: %81,5 من املستجوبين لم يخضعوا ألي تدريب بعد خروجهم من سورية، مقابل 	

%18,5 تلقوا تدريًبا. 
•  بشكل دائم أغلبها مساعداٌت 	

ً
املساعدات اإلنسانية: %30,7 يتلقون مساعدات إنسانية

، مقابل 69,3 % ال يتلقون أي مساعدات دائمة من املنظمات اإلنسانية. 
ٌ
غذائية

• العالقة مع السكان املحليين: أجاب %51,3 من املستجوبين أنهم ال يتعرضون ألي مضايقات 	
من السكان املحليين، بينما %13,2 قالوا بأنهم يتعرضون ملضايقات بينما %35,5 أجابوا 

بالحياد حول هذه املسألة. 
• معوقات 	 أكبر  تمثل  األجنبية  اللغة  أن  املستجوبين  من   79,1% أجاب  العمل:  معوقات 

%11,2 اختاروا عقبة عدم وجود فرص عمل في مناطق  االنخراط في سوق العمل، بينما 
إقامتهم، فيما اختار %9,7 منهم أسباًبا أخرى تتمثل في عدم توافر األوراق الثبوتية وعدم 

وجود الخبرة املهنية الالزمة.

اكتشاف العالقات بين املتغيرات واملحاور

حال  في  السائدة  العالقة  نوعية  معرفة  ناحية  من   
ً
بالغة  

ً
أهمية واملتغيرات  املحاور  بين  العالقة  تمثل 

وجودها، فعلى سبيل املثال في حال اكتشاف عالقة ذات داللة إحصائية بين العمر والعمل يمكن القول 
باقي  إلى  بالنسبة  العمل، وهكذا  بعًدا عن  األكثر  العمرية  الشريحة  تركز على  أن  التمكين يجب  برامج  بأن 
املتغيرات، وفي ما يأتي ندرس إحصائًيا وجود عالقات ارتباط معنوي بين أبرز املتغيرات املختبرة في االستبانة.

• الجنس والعمل: من خالل جداول التقاطع نجد النتيجة اآلتية:	
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من جدول التقاطع السابق، نجد أن 130 أنثى ال تعمل مقابل 98 ذكًرا ال يعمل، والختبار وجود عالقة 
معنوية بين متغير الجنس ومتغير العمل لجأ الباحث إلى اختبار االرتباط.
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يتضح من جدول االختبار أعاله أن قيمة Sig 0.367 وهي أكبر من القيمة املعيارية 0,01 ومن ثم ال توجد 
 ذات داللة إحصائية بين متغيري الجنس والعمل، واالختالف في أعداد العاطلين عن العمل 

ٌ
 معنوية

ٌ
عالقة

بين الذكور واإلناث يرجع إلى عامل املصادفة، لذلك فبرامج التمكين ال يجب أن تميز بين الذكور واإلناث.

• العمر والعمل: من خالل جداول التقاطع نجد النتيجة اآلتية:	

من جدول التقاطع السابق نالحظ أن نسب البطالة األعلى بين الالجئين هي للشرائح العمرية األصغر، 
إلى  الباحث  العمل لجأ  العمر ومتغير  بين متغير  العمر، والختبار وجود عالقة معنوية  تزايد  وتتناقص مع 

اختبار االرتباط.
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يتضح من جدول االختبار أعاله أن قيمة Sig 0.130 هي أكبر من القيمة املعيارية 0,01، ومن ثم ال توجد 
 ذات داللة إحصائية بين متغيري العمر والعمل، واالختالف في أعداد العاطلين عن العمل 

ٌ
 معنوية

ٌ
عالقة

بين الشرائح العمرية يرجع إلى عامل املصادفة، لذلك فبرامج التمكين ال يجب أن تميز بين الشرائح العمرية، 
ويجب أن تتساوى مختلف الشرائح بمستوى الدعم االقتصادي.

• الدرجة العلمية والعمل: من خالل جداول التقاطع نجد النتيجة اآلتية:	
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نالحظ من جدول التقاطع أن عدد العاطلين عد العمل كنسبة من املستجوبين أعلى ما تكون لدى غير 
املتعلمين ولدى أصحاب الشهادات العليا ما فوق الدبلوم، وهذا ما يقودنا إلى أنه في حال وجود عالقة بين 
 ليست بالضرورة من الدرجة األولى، والختبار وجود عالقة معنوية 

ٌ
متغير العمل والدرجة العلمية فهي عالقة

بين متغير الدرجة العلمية ومتغير العمل لجأ الباحث إلى اختبار االنحدار.
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يتضح من جدول تحليل »Anova« ثبات صالحية النموذج لالختبار، وذلك كون قيمة F املحسوبة البالغة 
0,00 وهي أقل من  الداللة  بلغ مستوى  6,90 وقد  البالغة  الجدولية   F 13,129 وهي أعلى من قيمة  قيمتها 
القيمة املعيارية 0,05، ويبين التحليل السابق أن الدرجة العلمية تؤثر تأثيًرا ضعيًفا في مستوى البطالة بين 
الالجئين، إذ بلغت قيمة معامل » Beta “ -0.195 بداللة قيمة T املحسوبة البالغة -3.862 وقيمتها املطلقة 
 وتساوي – 

ٌ
أكبر من قيمة T الجدولية البالغة 2,58 عند مستوى داللة 0,05، وبما أن قيمة امليل B معنوية

.
ً
 كون إشارة امليل سالبة

ٌ
 عكسية

ٌ
0,643 يمكن القول بوجود عالقة بين الدرجة العلمية والعمل، وهي عالقة

ويمكن كتابة معادلة االنحدار بين املتغيرين:

Y= 3.663 – 0.643X

بحيث تكون Y العمل وX الدرجة العلمية، ولتوضيح شكل العالقة بشكل آخر لجأ الباحث إلى املخططات 
البيانية التي تبين شكل توزع مفردات املتغيرين، وفي ما يأتي بياٌن لهذا املخطط:

من الشكل أعاله، نالحظ أن ميل الخط املعبر عن العالقة سالب ومن ثم كلما انخفضت الدرجة العلمية 
ازدادت البطالة بين الالجئين.

• املساعدات اإلنسانية والعمل: من خالل جداول التقاطع نجد النتيجة اآلتية:	
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املساعدات  تقديم  مع  تتزايد  العمل  عن  العاطلين  نسبة  أن  نالحظ  السابق  التقاطع  جدول  خالل  من 
إلى  الباحث  العمل لجأ  بين متغير املساعدات اإلنسانية ومتغير  اإلنسانية، والختبار وجود عالقة معنوية 

اختبار االرتباط.
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0.01 ومن ثم توجد  للقيمة املعيارية   
ٌ
Sig 0.01 وهي مساوية يتضح من جدول االختبار أعاله أن قيمة 

االرتباط  معامل  وقيمة  والعمل،  اإلنسانية  املساعدات  متغيري  بين  إحصائية  داللة  ذات   
ٌ
معنوية  

ٌ
عالقة

تقديم  بين   
ٌ
لكنها ضعيفة إلى عالقة عكسية  0.176 وهذا يشير  Pearson Correlation يساوي –  بيرسون 

انخفض معدل  اإلنسانية  املساعدات  تقديم  ازداد معدل  كلما  أنه  بمعنى  والعمل،  اإلنسانية  املساعدات 
العمل وارتفعت البطالة.
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النتائج والتوصيات

خلصت هذه الدراسة من خالل سياقها النظري والتطبيقي إلى جملة من االستنتاجات نبينها في ما يأتي:

• لالجئين 	 نسبًيا  سيئة  اقتصادية  مؤشرات  إلى  الوصفية  اإلحصائية  االختبارات  تشير 
السوريين، فأغلب البالغين معيلون ألسرهم، وبدخل شهري ال يتجاوز متوسطه الحسابي 

200 دوالر أميركي، ونسبة البطالة تتجاوز عتبة 60%. 
• بين 	 نسبًيا   

ٌ
منخفضة التعلم  فنسبة  األخرى،  هي  نسبًيا   

ً
سيئة االجتماعية  املؤشرات  تعد 

التدريب  يخص  ما  وفي   ،69% تتجاوز  الثانوية  الشهادة  دون  ما  التعلم  فنسبة  الالجئين، 
فأكثر من %81 من الالجئين لم يخضع ألي دورة تدريبية خالل عشر سنوات من اللجوء. 

• تتمثل أبرز معوقات االنخراط في سوق العمل في عقبة اللغة األجنبية. 	
• أيًضا، 	  

ً
أنها ليست سيئة إال  املحليين مثالية،  الالجئين والسكان  بين  العالقة  ال يمكن عد 

فنسبة من أجابوا أنهم ال يتعرضون ملضايقات تجاوزت 51%. 
•  بين متغيري الجنس والعمل، ولذلك في أي برامج تمكين اقتصادي 	

ٌ
 معنوية

ٌ
ال يوجد عالقة

تأثرهم  في  يتماثالن  الجنسين  كون  واإلناث،  الذكور  بين  املساواة  يجب  لالجئين  موجهة 
بالبطالة وانخفاض الدخل. 

• التمكين 	 برامج  توجيه  يجب  ولذلك  والعمل،  العمر  متغيري  بين   
ٌ
معنوية  

ٌ
عالقة يوجد  ال 

االقتصادي إلى شرائح البالغين جميعهم من الالجئين ومن دون تمييز بين الشرائح العمرية. 
• يوجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين متغيري الدرجة العلمية والعمل وهي 	

، بمعنى في ظل ازدياد املستوى التعليمي تنخفض نسبة البطالة، فالشرائح 
ٌ
 عكسية

ٌ
عالقة

ا في العمل، ويمكن تفسير هذا األمر بتفسيرات عدة، األول 
ً
األقل تعليًما هي األقل حظوظ

أن حملة الشهادات منخفضو العدد ما يجعل فرصتهم في العمل أعلى، مقابل أعداد كبيرة 
 إلى كون أصحاب الشهادات 

ً
، إضافة

ً
من غير املتعلمين ما يجعل فرصتهم في العمل ضئيلة

 تمكنهم من املنافسة في سوق العمل بعكس غير املتعلمين. 
ً
يملكون خبرة

• يوجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين متغيري املساعدات اإلنسانية والعمل 	
، بمعنى كلما ازداد معدل تقديم املساعدات اإلنسانية ازدادت البطالة، 

ٌ
 عكسية

ٌ
وهي عالقة

ويمكن تفسير هذه العالقة في كون املساعدات اإلنسانية ذات الطابع االستهالكي تحرض 
على االتكالية.

النظرية  الدراسة  بنتائج  يتعلق  ما  وفي  امليدانية،  الدراسة  بنتائج  وصفها  يمكن  السابقة  النقاط 
فيمكن القول إنها خلصت إلى جملة من االستنتاجات تتمثل في النقاط اآلتية:

املساعدات  حساب  على  لالجئين  والعينية  واملادية  الغذائية  اإلنسانية  املساعدات  انتشار 
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اإلنتاجية ما جعل مستوى حياتهم مرهوًنا باستمرار هذه املساعدات. 
• النقص الحاد الكمي والنوعي في برامج التمكين املوجهة إلى الالجئين. 	
• ال 	 لهم  تمكين موجهة  برامج  أي  مع  والتفاعل  للتعاون  املرتفعة  السوريين  الالجئين  قابلية 

سيما أن أثرهم االقتصادي واضٌح في اقتصادات الدول املضيفة لهم. 
•  في تحسين املؤشرات االقتصادية الكلية 	

ً
 ونوعية

ً
 كمية

ً
يساهم الالجئون السوريون مساهمة

للدول املضيفة لهم وذلك في مستويي العرض والطلب ومستوى الناتج املحلي اإلجمالي، إال 
 بسبب عدم وجود قوانين تكفل حقوقهم 

ٌ
أن استفادة الالجئين من هذه املساهمة محدودة

وكون أغلبهم يضحون بجزء من حقوقهم نتيجة افتقارهم إلى الوضع القانوني السليم. 
• ا 	

ً
 للنجاح في بيئات اللجوء املختلفة، وذلك انطالق

ٌ
 عالية

ٌ
لبرامج التمكين االقتصادي فرصة

 إلى توافر متطلبات نجاح هذه البرامج. 
ً
من أوضاع الالجئين الذاتية واملوضوعية إضافة

• تشكل املشروعات الصغيرة وحاضنات األعمال املحاور األهم في برامج التمكين االقتصادي، 	
وال تقتصر نتائجها اإليجابية على املستفيدين بل تطال االقتصاد الكلي. 

• يعد فشل برامج التمكين االقتصادي ذا آثار سلبية واسعة في املستويات املختلفة، لذلك 	
يجب إيالء قضية الدراسة والتخطيط األهمية الالزمة والكافية. 

• خطورة استنساخ برامج التمكين ومحاولة تطبيقها في مجتمعات اللجوء، فلكل بيئة برامجها 	
الخاصة بها التي تتناسب وتتناغم مع خصائصها.

التوصيات

خلصت الدراسة وبناًء على استنتاجاتها إلى جملة من التوصيات تتمثل في النقاط اآلتية:

• إنتاجية 	 بمساعدات  االستهالكي  الطابع  ذات  اإلنسانية  املساعدات  استبدال  على  العمل 
كونها دائمة املفعول وعميقة األثر. 

• التمكين 	 برامج  يخص  ما  في  زائًدا  اهتماًما  التعليمي  املستوى  منخف�ضي  الالجئين  إيالء 
االقتصادي، من دون إغفال باقي الشرائح، ولكن نسبة البطالة والفقر أعلى ما تكون لدى 

غير املتعلمين فيجب تركيز البرامج عليهم. 
• االهتمام بقضايا التدريب كأحد مداخل برامج التمكين االقتصادي، ال سيما أن الالجئين 	

أغلبهم لم يخضعوا لبرامج تدريبية خالل مدة لجوئهم. 
• اللغة األجنبية لالجئين املقيمين في دول غير عربية، ال سيما تركيا كونها 	 االهتمام بتعليم 

 من الالجئين، وعقبة اللغة تشكل حاجًزا بين الالجئين وسوق العمل. 
ً
تحوي أعداًدا ضخمة

• ذات 	 كونها  اقتصادي،  تمكين  برامج  أي  في  والعاملية  املحلية  اإلنسانية  املنظمات  إشراك 
قدرة تنظيمية وفنية ولوجستية عالية بحيث يمكن أن تدعم هذه البرامج دعًما واضًحا من 

ناحية توفير التمويل وتأمين اإلجراءات التنفيذية. 
• تأكيد ضرورة وضوح مفهوم التمكين االقتصادي للجهات الراعية له قبل البدء بالتنفيذ، 	

شأنها  من  واملشاركة  كالتفويض  له  املشابهة  األخرى  واملفهومات  التمكين  بين  فالخلط 
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إضعاف تأثير هذه البرامج. 
• التعاون والتنسيق مع الحكومات املحلية للدول املضيفة لالجئين لكسب دعمها وتأييدها 	

برامج  وأهداف  الحكومات  لهذه  االقتصادية  األهداف  بين  تعارض  حدوث  لعدم  ودفًعا 
التمكين.
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