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 شمجموعة سبل العً

   20/5/2020االربعاء 

 pm  10:30 -1:40 am الساعة

 ناهد غزول. د: منسقة ومقررة الجلسة

 مهخص تىفيذي

تناول اللماء اثر العوالب االلتصادٌة لفٌروس كورونا على اولوٌات العمل وماٌتعلك بسبل العٌش فً سورٌا والبلدان 
كما تناول مختلف انواع المعولات التً . ونوعٌة المشارٌع التً ٌمكن تنفٌذها تفادٌا للمزٌد من العوالبالمضٌفة لالجئٌن

وكان هنان منالشة مستفٌضة حول . تشكل تحدٌا أساسٌا أمام الالجئٌن سٌما المانونٌة واالجرائٌة الخاصة بالبلدان المضٌفة
العمبات أمام سبل عٌش  مع تركٌز على أهم لالجئٌن بشكل أفضل فً االنتعاش االلتصادي اإلللٌمًكٌفٌة مساهمة ا

على أنفسهم والمساهمة فً النمو االلتصادي للبلدان االمر الذي ٌساعدهم باالعتماد الالجئٌن ومشاركتهم فً سوق العمل 
ظل أزمة المتزاٌدة بٌن المجتمعات المضٌفة والالجئٌن فً أخٌرا تطرق الحوار الى طرق معالجة التوترات . المضٌفة لهم

 .وما هو مطلوبمنها ما هو موجود فً تلن العملٌة وشبكات األمان االجتماعً ودوركورونا 

تم تمدٌم ممترحات فً ختام المحاور كان من اهمها توسٌع شمولٌة الكرت الهالل االحمر بالنسبة لالجئٌن السورٌٌن فً 
تركٌا وتخفٌف الشروط المنوطة بالحصول علٌه كما تم التراح تفعٌل الكوبون الغذائً وبصمة العٌن لكافة الالجئٌن فً 

كما تم التراح تمدٌم مساعدات . االردن واستحداث مشارٌع تنموٌة تدرٌبٌة تنهتً بتشغٌل المتدرب داخل وخارج سورٌا
نمدٌة مباشرة من لبل االمم المتحدة الى الالجئٌن والنازحٌن فً كافة الجغرافٌات المحٌطة بسورٌا وتسهٌل حركة 

كما تم التوصٌة بالضغط على المجتمعات المضٌفة . االستثمارات السورٌة ونسبة السورٌٌن العاملٌن فً تلن االستثمارات
للسماح بتوسٌع أعداد اعمال السورٌٌن بما فً ذلن استصدار تراخٌص العمل وتموٌل مشارٌع فردٌة ومتوسطة ورعاٌة 
المبادرات الفردٌة وبالنسبة لسورٌا االستثمار فً استصالح االراضً الزراعٌة وتربٌة الثروة الحٌوانٌة وتنمٌة المدرات 

 الفردٌة لتكون منتجة مع المحافظة على السلة الغذائٌة

  النقاشأهم محاور 

ي االقتصادي الشامل بمنتصف أزمة كورونا
 
 دعم سبل العيش والتعاف

كيف يمكن للبلدان المضيفة ان تحقق النمو : سؤال هام

االقتصادي الشامل للجميع؟ كيف يمكن مكافحة تصاعد الفقر 

؟   ومالدعم المطلوب من المجتمع الدولي

 :محبور وقبش

  تُشكل سبل العٌش طوق النجاة لمن ٌعٌش خصوصاً داخل المخٌمات فً بعض الدول او فً سورٌا ولعل تدعٌم
 . المخٌمات بمشارٌع انتاجٌة ٌحولها الى منتجة بدال من مستهلكة وٌشكل االمر نملة نوعٌة

  تدهور أثرت أزمة كورونا بشكل كبٌر على النازحٌن فً سورٌا مما أدى الى نمص سبل العٌش السٌما بعد
 . اللٌرة السورٌة واغالق المعابر حٌث تؤثرت مبٌعات اغلب المنتجات بنسبة كبٌرة

  تم التطرق الى تؤثٌر ازمة كورونا على الالجئٌن فً دول الجوار حٌث تمت االشارة الى أن أغلب العاملٌن
ٌعملون بمهن ولطاعات بسٌطة الٌمبل ابن البلد العمل بها وهم عمال مٌاومة وتولفت أغلب اعمالهم وبالتالً 

كما تم رفع تكلفة تصرٌح العمل فً . انمطعت كافة مصادر الدخل عنهم وتراجع مستوى معٌشتهم بشكل كبٌر
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 دوالر لبل عدة أشهر مما ٌعنً عدم ممدرة أي شخص على 10 دوالر بدال من 3800االردن لتصبح حوالً 
 .امتالن هذه البطالة للعمل بشكل نظامً

  فً لبنان ٌعمل اغلب السورٌٌن بؤعمال بسٌطة وأعمال زراعٌة كمطف المحصول أو أعمال البناء وحراس
بناٌات ولكن البلدٌات فرضت حظر تجول على المخٌمات دخوال وخروجا مما حرم السورٌٌن من الممدرة على 

 . منهم% 90الحركة او التوجه للمزارع  أو المٌام بؤي عمل مما أدى الى تدهور الوضع االلتصادي لحوالً 

  فً تركٌا تولفت اغلب المعامل عن العمل نهائٌا و بالتالً تولف عمل من كان ٌعمل بها من السورٌٌن نهائٌا
 . وبموا دون اي رواتب او تعوٌضات

 

  وسؤالنا ماهً االلٌات ومصادر التموٌل ونوع المشارٌع االنتاجٌة التً ٌمكن العمل بها؟  وأهمها هل ٌمكن
تطبٌق هذا االمر على كافة البلدان المستضٌفة لالجئٌن سٌما ان بعضها ٌحصر كافة المشارٌع بٌده والٌسمح 

 لقطاعات كثٌرة بحرٌة الحركة؟

 مالحظة هامة وتحفظات

  تم االشارة الى ان المائمٌن على مإتمر بروكسٌل لم ٌتطرلوا الى موضوع النازحٌن داخل سورٌا ومعاناتهم
 .  لذلن وجب التنوٌه الى ذلن. وانما فمط الى الالجئٌن

 .  دعم سبل العٌش والتعافً االقتصادي الشامل بمنتصف ازمة كورونا

 : المشاركون المواضٌع التالٌة كنماط للحوارتناول 

كٌف أثرت العواقب االقتصادٌة لفٌروس كورونا على أولوٌات العمل فٌما ٌتعلق بسبل العٌش فً سورٌا والبلدان 
 المضٌفة لالجئٌن؟

 من الشعب السوري ٌعٌش تحت خط % 86فً ادلب وحسب الدراسات فإن حوالً :انىضغ في داخم سىريب

 ملٌون شخص من أوضاع التصادٌة سٌئة للغاٌة وبعد نزوح ملٌون 2.5الفمر ولبل الهجمة الخٌرة فمد عانى 
 .ونصف شخص ازاد حجم المؤساة

  الوضع االن كارثً ولد وصل حد المجاعة فحتى الخبز لم ٌعد بممدور الناس الحصول علٌه وأصبح حلما لدى
 لٌرة والعائالت تحتاج ماالٌمل عن ربطتٌن ٌومٌا وكٌس حلٌب 500االطفال حٌث وصل ثمن ربطة الخبز الى 

 آالف لٌرة ٌكفً لخمسة اٌام فكٌف ٌمكن الي عائلة أن تعٌش هذا ونحن 9000 غ ب 500االطفال من وزن 
 .أي أن ابسط ممومات الحٌاة التتوفر. لم نتكلم عن مواد غذائٌة اخرى

  الٌوجد فً المنطمة المحررة بادلب اي موارد دخل كتصدٌر او موانئ اونفط والٌوجد أدنى ممومات المشارٌع
 التنموٌة 

  ٌبمى االعتماد الكلً لالفراد والمنظمات على مساعدات المغتربٌن ومع أزمة كرونا فمد تراجع دعمها الى اكثر
ولد كانت تمدر لٌمة المساعدات لبل أزمة . من النصف وبالتالً تراجع أغلب ماٌمكن تمدٌمه للنازحٌن السورٌٌن

 %. 90 ملٌون دوالر ولكن االن انخفضت بنسبة 10كورونا بؤكثر من 

 إن أٌة مشارٌع تنمٌة تحتاج هدوء أمنً ٌساعد على استمرار المشارٌع االنتاجٌة. 

 :مه انصىر انمؤنمت

  ًكم للحصول على ربطة خبز10أن االطفال تسٌر عصرا حوال  . 
 الٌوجد أي منبر ٌوصل الصوت وٌصور المعاناة 
  ًاهترأت خٌام الكثٌر من الالجئٌن السورٌٌن والٌوجد ممدرة مالٌة لشراء خٌمة جدٌدة رغم تشاركاالفاع

 . والعمارب الحٌاة مع السورٌٌن فً هذه الخٌام
 ٌتعرض الكثٌر جدا من االطفال الى الموت نتٌجة لدغات العمارب واالفاعً والنجد مصال ٌداوٌهم 
  تتعرض الكثٌر من الخٌم االن الى االنفجار 

  انخفاض لٌمة اللٌرة السورٌة والغالء المعٌشً أدى الى ارتفاع معدل السرلة واالبتزاز بسبب شح الموارد
المالٌة لذلن فإن تولٌف مشروع السلل الغذائٌة حالٌا او فً المستمبل المرٌب لد ٌجعل االشخاص تتجه نحو المدن 
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او المخٌمات األخرى للسرلة من اجل تؤمٌن سبل العٌش لذلن فمد تحدثنا مع الدكتورة خولة مطر الشهر الماضً 

 . عن امكانٌة استمرار دعم السلة الغذائٌة حتى لما بعد الشهر السادس

 مه االيجببيبث

  من الطحٌن الى منطمة ادلب ومخٌم اطمة% 2تركٌا مازالت تٌسر عملٌة دخول. 

 مبهى وىع انمشبريغ االوتبجيت انتي يمكه ان تخذو هذي انمىطقت ضمه امكبويبث انمىطقت؟: سؤال

  من المهم تفعٌل دور الزراعة والثروة الحٌوانٌة بشكل جدي وضمن مشارٌع استثمارٌة 
 نتمى ان تتحول الكثٌر من المشارٌع الغذائٌة الى مشارٌع تنموٌة وهذا سٌحسن الوالع كثٌرا 

 :مقتزحبث

  استبدال السالت الغذائٌة بالمشارٌع االنتاجٌة الننا نرٌد ان ٌتحول السوري من مستهلن الى منتج ولكن بعد انتهاء
 . من جائحة كورونا

  العمل على االستثمار ضمن مشارٌع تنموٌة بالزراعة والثروة الحٌوانٌة سٌما ان اراضً ادلب خصبة ومهٌئة
 . لهذا الغرض

 العمل على مشارٌع انتاجٌة تموم على تمكٌن الشباب والشابات وتودي الى التوظٌف او توفٌر فرصة عمل 

 تىصيبث

 الامة مشارٌع استثمارٌة. 
 الامة المشارٌع التنموٌة مثل تحوٌل الخٌم الى بٌوت رٌفٌة. 
 االستثمارفً استصالح االراضً الزراعٌة والبدء بزراعتها واستثمارها. 
 االستثمار بمشارٌع الثروة الحٌوانٌة. 
 مشارٌع تنموٌة عائلٌة- مشارٌع الخٌاطة-االستثماروتموٌل مشارٌع نسائٌة انتاجٌة صغٌرة مثل المونة. 
 االستثمار بمشارٌع محلٌة كاالفران . 
 تحوٌل المخٌمات الى ورشات عمل ودورات تمكٌن  
  لم تشمل اٌة خطة سابمة لالمم المتحدة على المشارٌع االنتاجٌة التنموٌة ومشارٌع سبل العٌش لذلن الٌجب

 تولٌف السالل الغذائٌة التً تعٌل العائالت 
 

 اختالف في وجهبث انىظز
فٍ حُٓ غبٌت اٌجؼط ثبَمبف اٌسالي اٌغزائُخ ورحىًَ االفشاد سُّب فٍ اٌّخُّبد ِٓ أفشاد ِسزهٍىُٓ اًٌ أفشاد ِٕزجُٓ، 

حزس آخشوْ ِٓ ِغجخ هزٖ اٌخطىح فٍ ظبي جبئحخ وىسؤب وأمطبع اٌّىاسد اٌّبٌُخ اٌّؼٍُخ ِٓ اٌخبسط وػذَ رىفش فشص 

وّب أشبسوا إًٌ وجىد اػذاد وجُشح جذا ِٓ رووٌ . ػًّ واِىبُٔخ حذوس ِجبػخ أو أْ َعطش اٌجؼط اًٌ اٌجٕىح واٌسشلخ

وثٕفس اٌىلذ أوذد ِجّىػخ صبٌضخ ِٓ اِىبُٔخ اٌسُش . االػبلخ واالساًِ واالغفبي اٌزَٓ َؼُشىْ ػًٍ هزٖ اٌسالي اٌغزائُخ

 . ثبٌّشبسَغ اٌزّٕىَخ ورّىُٓ االفشاد ِغ اسزّشاس رمذَُ اٌسٍخ اٌغزائُخ

 وضغ انالجئيه في تزكيب

وبذات . وضع السورٌٌن بشكل عام سًء جدا حٌث لدمت الحكومة التركٌة مساعدات لالتران لكن لم ٌُمدم شًء للسورٌٌن
. من األسر السورٌة فمدت عملها وتولف دخل معٌلها%  70إن حوالً . الولت لم تمدم االمم المتحدة اي شًء للسورٌٌن

ولكن بالنسبة للطبابة فهً مإمنة مجانا للسورٌٌن أما بالنسبة الجار البٌت فالكثٌر من %. 80كما انخفض المدخول بنسبة 
 . السورٌٌن كان لد وفر جزء من المال أثناء عمله فً السابك وهو االن ٌدفعه كآجار للبٌت ولكن النعرف ماذا فً الغد
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 5أٌضا هنان الكثٌر الالجئٌن ممن لدٌهم ماٌسمى بكرت الهالالالحمر ولكن ٌُشترط  أن ٌكون عدد أفراد العائلة على االلل 
 لٌرة تركً تساعدها فً تسدٌد آجار البٌت بٌنما ٌصعب توفٌر 120أشخاص لٌحصلوا علٌه وبموجبه تحصل العائلة على 

 . ماتمتات علٌه العائالت

 ظزوف انعمم وتحذيبث انبقبء

ٌعانً السورٌٌن فً تركٌا من ظروف عمل جائرة من حٌث نوع العمل الذي الٌتناسب مع كفاءات العمال وعلمهم : أوال

 . وممدراتهم

ٌتعرض الكثٌر من العمال الى اصابات عمل تودي الى الوفاة أو الشلل دون ان ٌحصل العامل المتضرر اوعائلته : ثانٌا

 .على اي تعوٌض

تولف التنمل مابٌن المدن مما أثر على حركة العمل للسورٌٌن مع انعدام التؤمٌن االجتماعً الذي ٌمكن ان ٌمدهم : ثالثا
ٌمكننا ان نذكر ان بعض العمال السورٌٌن فً مدٌنة أضنة كانوا ٌعملون بنصف راتب . بشًء من السٌولة المالٌة لد تولف

 . ولد تولف هذا االن دون اٌة بدائل او تمدٌم مساعدات

 ً وعلٌنا اال . من ٌعمل بنظام المٌاومة فً الورشات والمصانع أٌضا فمدواأعمالهم دون تمدٌم اي دعم أو بدائل لهم: رابعا
ننسى االرامل والٌتامى وذووي االعالة ومصابً الحرب الذٌن ٌوجهون مناشدات والنعرف كٌف نلبً احتٌاجاتهم الن 

 . أغلب مشارٌع الدعم موجهة للداخل لذلن فاالغلبٌة تعٌش االن على الدٌون وعلى نفمات الزكاة فً رمضان

 انحهىل وانمقتزحبث

 اٌجاد فرص عمل للسورٌٌن التحتاج الى تنمل بٌن المدن. 
  ٌمكن لالوتشا أن تدعم التؤمٌن الصحً للسورٌٌن حٌن تمع حوادث عمل خطٌرة أو تمدم مساعدة للعائلة إذا توفى

 . معٌلها أو اصبح عاجزا نتٌجة اصابة العمل
 المساعدة باستصدار بطالات العمل. 
 ٌجب تسلٌط الضوء على معاناة النازحٌن فً دول الجوار كما هو الحال داخل سورٌا. 
   ًتشكٌل نمابات مهنٌة بكافة هٌئاتها تشمل الكم االكبر من العاملٌن والحرفٌٌن السورٌٌن تعمل على حماٌتهم ف

وتكون مدعومة من لبل االتحاد االوربً ٌمكن أن تخفٌف . ظروف طارئة كالكورونا أو ظروف اصابات العمل
 . الضغط على ارباب العائالت من الحرفٌن الذٌن فمدوا موارد الدخل واعداد المسإولٌن كبٌرة جدا

  تخفٌف الضرائب والمعولات امام االستثمارات السورٌة 
 السماح للمنشآت السورٌة بتوظٌف الجزء االكبر من العمال السورٌٌن واعطاإهم نفس اجور االتران 
 اٌجاد الغطاء المانونً للحصول على تراخٌص عمل للسورٌٌن 
 توفٌرالغطاء الطبً للعمل . 
 تمدٌم فرص عمل عن طرٌك لروض او تموٌل مشارٌع صغٌرة ومتوسطة 
 التمكٌن االلتصادي 
 المساعدة على تسوٌك البضاعة التً ٌنتجها السورٌٌون خارج تركٌا 

 19ظزوف انعمم وتحذيبث انبقبء في االردن في ظم كيىفذ 

َؼبٍٔ اٌالجئُٓ اٌسىسَُٓ فٍ االسدْ ِٓ رحذَبد جّخ فٍ ظً اٌىشؤب إر َؼًّ رمشَجب وبفخ اٌؼّبي ثٕظبَ اٌُّبوِخ اٌزٌ 

 . الَعّٓ ٌهُ ظّبٔب اجزّبػُب َّىٓ اْ َسبػذهُ فٍ ظً رىلف االػّبي

  وضُش ِٓ اٌؼبئالد اٌسىسَخ الرزٍمٍ وىثىٔب غزائُب ِٓ اٌّفىظُخ واٌغبٌجُخ اٌؼظًّ الرزٍمً ِسبػذاد فٍ اجىس

اٌسىٓ ووبٔذ اٌؼبئالد هزٖ رؼزّذ ػًٍ احذ افشاد االسشح ٌٍؼًّ ورأُِٓ ِىسد اٌحُبح أو ػًٍ اٌّسبػذاد 

 . واٌصذلبد اٌزٍ رمشَجب أؼذِذ فٍ ظً حبئحخ وىسؤب

  وثبػزجبس أْ االسدْ َؼبٍٔ ِٓ ظبئمخ الزصبدَخ وفمذ ػششاد االالف ِٓ االفشاد وظبئفهُ فٍ ظً اٌجبئحخ

 . ورُ اػبدح جضء ثسُػ جذا ِٕهُ ٌٍؼًّ، فمذ ثمٍ اٌسىسٌ خبسط اٌّؼبدٌخ ثشىً وٍٍ

  ِٓ 3700 دوالس اًٌ 10لبِذ اٌحىىِخ االسدُٔخ ثشفغ سسىَ ثطبلخ اٌؼًّ ٌٍسىسَُٓ ثشىً غُش ِسجىق 

 . دوالس االِش اٌزٌ جؼً رشغًُ اٌؼبًِ اٌسىسٌ ظشة ِٓ اٌخُبي



5 

 

  وّب رىلفذ اٌّفىظُخ رمشَجب ػٓ دػّهب  ٌٍّسبػذاد اٌطجُخ وٌُ َىٓ هٕبن رغطُخ ٌالِشاض اٌطبسئخ

 .وبٌسشغبٔبد او اٌؼٍُّبد اٌمٍجُخ واٌؼصجُخ واالدوَخ اٌّضِٕخ وغُشهب

 َىجذ أػذاد وجُشح جذا ِٓ ِصبثٍ اٌحشة ورووٌ االػبلبد وهؤالء رُشوىا دوْ اَخ اػبٔبد 

  ٌُاٌىضُش ِٓ اٌطٍجخ وبٔىا َؼٍّىْ هُ او احذ أفشاد ػبئالرهُ ٌُسذدوا اٌشسىَ اٌجبِؼُخ واالْ رىلف اٌؼًّ و

 . َؼذ ثّمذوسهُ رىٍّخ سسىِهُ اٌفصٍُخ ٌٍزمذَ ٌالِزحبٔبد والَجذوْ ِؼًُ

 انتىصيبث

  ُٓلجً اٌّفىظُخ ٌجُّغ اٌالجئُٓ اٌسىسَُٓ (اٌّسبػذح فٍ اجبس اٌسىٓ)ٔىصٍ ثأْ َزُ رفؼًُ ثصّخ اٌؼ ِٓ 

 ُٓأْ َزُ اػطبء وشحٓ اٌىىثىْ اٌغزائٍ ٌىبفخ اٌالجئ 

 اْ َزُ اٌزذخً ٌذي وصاسح اٌؼًّ الػبدح سسىَ ثطبلخ اٌؼًّ وّب وبٔذ 

 أْ َزُ اٌسّبح ٌالسزضّبساد اٌسىسَخ ٌزشغًُ سىسَُٓ ثىبًِ غبلزهب االسزُؼبثُخ 

  أْ َزُ دػُ ِشبسَغ أزبجُخ اسزضّبسَخ فشدَخ وػبئٍُخ وصغُشح سىاء اوبٔذ رزؼٍك ثّهٓ او ثضساػخ أو وسشبد

 خُبغخ وغُشهب

 أْ َزُ اٌّسبػذح فٍ دفغ اٌشسىَ اٌجبِؼُخ ػًٍ االلً ٌهزا اٌفصً ٌٍّزؼضشَٓ ِبٌُب. 

  أْ رىىْ اَخ ِسبػذح رمذَ ٌٍٍّىخ ٌذػُ اٌالجئُٓ واظحخ فٍ ششوغهب ِٓ حُش ٔسجخ اٌذػُ اٌزٌ َجت اْ َزهت

 . ٌٍسىسَُٓ واْ َىىْ هٕبن خصخصخ ٌٕىع اٌذػُ وأْ َىىْ هٕبن آٌُبد سلبثُخ أوسثُخ ػًٍ رٕفُز هزٖ اٌؼٍُّخ

 

ي االنتعاش :  سؤال
 
كيف يمكن لالجئي   أن يساهموا بشكل أفضل ف

؟ ماهي العقبات الرئيسية أمام سبل عيش  االقتصادي االقليمي

ي سوق العمل مما يسمح لهم بأن يصبحوا الالجئي   
 
ومشاركتهم ف

 عىل انفسهم ويساهموا بنمو البلدان المضيفة لهم؟معتمدين

منذ وصول السورٌٌن كان هنان نهضة صناعٌة وعمرانٌة فً كثٌر من المدن الفمٌرة ككلس :  فً تركٌا
ونشطت حركة المال وتسوٌك البضائع وأٌضا فً بداٌة االزمة سمحت . وعنتاب بعد وصول السورٌٌن

الحكومة التركٌة بنمل المعامل من حلب الى المدن التركٌة وافتتاح المحال والشركات واصبح هنان 
نهضة عمرانٌة ودولبة للمال وراجت المؤكوالت السورٌة وصناعات الخبز السوري وغٌرها وانكفؤ 

العامل السوري على العمل لتحصٌل لوت ٌومه دون ان ٌطور مهاراته ودون وجود نمابات مهنٌة تحافظ 
. على حموله فبمً فً مكانه مع تراجع فً توظٌف السورٌٌن والسماح باستصدار أذونات العمل لهم

وٌمكننا المول ان النهضة كانت على صعٌد رإإس االموال أكثر منها على صعٌد تطوٌر الٌد العاملة 
 السورٌة أو تطوٌر المهارات 

 انمطهىة 

 الحصول على تسهٌالت لتطوٌر مهارات العمال 

  تسوٌك منتجات السورٌٌن وفتح خطوط التصدٌر لمنتجات السورٌٌن 

 مساعدة اصحاب المعامل السورٌة على تحدٌث أدواتها 

 االردن 

معظم المهن مغلمة أمام عمل السورٌٌن والمهن المفتوحة غٌر الئمة وفً كثٌر من االحٌان ٌرفض ابن 
البلد العمل بها كنادلٌن فً المطاعم والمماهً، خدم فً البٌوت، عمال بناء، وحراس عمارات او مزارع، 
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وهذا ٌعنً أن الٌمكن تطوٌر كفاءات العاملٌن أو جعلهم ٌطورون طالاتهم العملٌة بممتضى شهاداتهم أو 
 . كما أنهم ٌدفعون آجار بٌوت مرتفعة ساهمت كثٌرا فً االنتعاش االلتصادي فً البلد. مهنهم الحمٌمٌة

 انمطهىة

 فتح المزٌد من المهن أمام السورٌٌن
 السماح بتطوٌر لدراتهم المهنٌة من خالل ورشات عمل تطوٌرٌة

 

 ماهو موجود وماهو مطلوب :  بكات االمان االجتمااي 

تراجع دور شبكات االمان االجتماعً المتولدة عن المساعدات الممدمة من الداعمٌن المالٌٌن سواء اكانوا 
اهل او الارب او اصدلاء او محسنٌن أو جمعٌات خٌرٌة فً كل مكان بسبب الضائمة المالٌة التً 

وبالتالً انخفض عامل االمان االجتماعً ولكن بسبب رمضان ودفع الزكاة فمد . فرضتها أزمة كورونا
وجد نوع من االمان كما أن الغاء الحج لد ٌساعد البعض على التبرع بؤموال كانت مخصصة للحج 

اضافة الى وجود منظمات كسامز والتً تعتبر أكبر شبكة داعمة الى االن وهً تحمك . لمساعدة االخرٌن
ولكن المعامل واالستثمارات السورٌة  لم تكن لادرة . امان للمإسسة والعاملٌن بها وللناس الذٌن تدعمهم

على تسوٌك البضائع وخفت طالتها التشغٌلٌة مما أدى الى تراجع دور شبكات االمان هذه ولكن الروابط 
 . 19-العائلٌة والتعاضد االجتماعٌمازاال موجودٌن ولو بحدود ضٌمة تخففا من وطؤة ازمة كٌوفد

 انحهىل وتىصيبث 

  توسٌع دائرة المستهدفٌن من الالجئٌن السورٌٌن فً تركٌا واالردن ولبنان من لبل االمم المتحدة 
  ان تدعم المنظمات الكبرى المبادرات الصغٌرة التً ٌموم بها افراد لمساعدة الالجئٌن لتؤمٌن

 سبل العٌش والتً ٌمكن أن تخفف العبء عن المجتمع المضٌف
  دعم المبادرات من خالل الكوبون الغذائً النها خففت كثٌرا من للك العائالت وخوفهم من

 المجاعة

 مهخص مه نبىبن

َؼبٍٔ اٌالجئُٓ اٌسىسَُٓ ِٓ ظبئمخ الزصبدَخ شذَذح فٍ ظً اصِخ وىسؤب ار َؼًّ ِؼظّهُ ثأػّبي ثسُطخ وبٌضساػخ 

وفٍ ظً ِٕغ اٌجٍذَبد ٌالجئُٓ . وأػّبي اٌجٕبء وحشاسخ اٌجٕبَبد وِضٍهب ِٓ االػّبي اٌزٍ َزأثً اٌٍجٕبُٔىْ ػٓ اٌمُبَ ثهب

حزً . ِٓ اٌالجئُٓ اٌسىسَُٓ% 90اٌسىسَُٓ ِٓ اٌذخىي او اٌخشوط اًٌ اٌّخُّبد فمذ أمطؼذ وبفخ ِىاسد اٌذخً وغبٌذ 

اْ اٌحىىِخ ِٕؼذ االػّبي اٌجسُطخ داخً اٌّخُّبد وبٌحاللخ وِصٍحٍ االدواد إٌّضٌُخ واٌزٍ وبْ َمذِهب اٌسىسَُٓ 

ٌجؼعهُ اٌجؼط فٍ اٌّخُّبد وثبٌزبٌٍ َّىٕٕب اٌمىي اْ اٌذوٌخ هٍ ِٓ َشفط ِسبهّخ اٌالجئُٓ اٌسىسَٓ فٍ ػٍُّخ اٌزُّٕخ 

إْ ِئبد االالف ِٓ اٌسىسَُٓ وبٔى َؼٍّىْ ثٍجٕبْ لجً اٌحشة اٌسىسَخ . االلزصبدَخ أوحزً اٌسّبح ٌهُ ثبػبٌخ أٔفسهُ

وَسّىْ ػّبٌخ سىسَخ ِمُّخ ثٍجٕبْ وِبفؼٍىٖ أٔهُ أحعشوا ػبئالرهُ حُٓ اشزذد اٌحشة وِغ رٌه رؼزجش اٌحىىِخ اٌٍجٕبُٔخ 

 . اٌجُّغ والجئُٓ

اٌّؼعٍخ فٍ اٌّىظىع أْ اٌحىىِخ اٌٍجٕبُٔخ الرؼزشف ثبٌسىسَُٓ والجئُٓ ثً رصٕفهُ وٕبصحُٓ ورعغػ ػٍُهُ ثىبفخ اٌسجً 

الججبسهُ ػًٍ اٌؼىدح ٌسىسَخ ِزجبهٍخ اٌّخبغش اٌزٍ َّىٓ اْ َزؼشظىا ٌهب فٍ ِؼظُ اٌحبالد واٌزٍ لذ رؤدٌ اًٌ االخزفبء 

اٌمسشٌ واالػزمبي وغُشٖ وِٓ رٌه َفعً اٌىضُشَٓ فٍ ظً رضاَذ اٌعغىغ وحشِبٔهُ ِٓ سجً اٌؼُش اٌؼىدح اًٌ سىسَب 

 . واٌّىد فُهب ػًٍ رحًّ سىء اٌّؼبٍِخ هزٖ

أخُشا َّىٕٕب اٌمىي اْ شجىبد االِبْ االجزّبػٍ ِبصاٌذ ِىجىدح فبٌؼذَذ ِٓ إٌّظّبد ِبصاٌذ رؼًّ ورحبوي رمذَُ اٌؼىْ 

وّب َىجذ ثؼط اٌّجبدساد اٌصغُشح . ٌٍسىسَُٓ ٌىٓ اٌعبئمخ االلزصبدَخ اٌٍجٕبُٔخ جؼٍذ اٌحذَش فٍ اٌ ِىظىع ِشفىض

 .  واٌفشدَخ ِٓ سىسَُٓ وٌجٕبُُٔٓ وٌىٓ وٍهب الرىفٍ والرسذ اٌحبجخ
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 اضبءة هبمت مه كبفت انجغزافيبث

ارا ٌُ َزُ اٌّجبدسح ثشىً فؼبي ٌزمذَُ اٌّسبػذاد اٌّجبششح فئٕٔب ٔخشً جً ِبٔخشً أْ رزفشً اٌجشَّخ واٌسشلبد فبالهبٌٍ لذ 

الرىف ِىزىفخ االَذٌ وهٍ رشي أغفبٌهب رّىد ِٓ اٌجىع او رشًِ خبسط اٌجُذ ثسجت ػذَ اٌّمذسح ػًٍ دفغ اجشح اٌسىٓ 

 . أو اٌطجبثخ

 شمجموعة سبل العً

 االجتماع الثانً

   31/5/2020األحد

 pm 5:00 - 3:00                                      الساعة

تم التوافك بكامل االجتماع أن مخرجات االجتماع األول مهمة وٌجب رفعها لورلة التوصٌات الختامٌة 

 .باختصار

 .من السكان تحت خط الفمر % 85سورٌا تحتل بالمراتب األولى عالمٌا 

 :أهم النماط التً تمت منالشتها خالل االجتماع

 .زٌادة الدعم لمطاع التعافً المبكر وسبل العٌش -1

 .أن ٌكون الدعم وفك االحتٌاجات واستمرار المنطمة األمنً ولٌس وفك التعداد السكانً فمط -2

ٌجب التوجه لدعم المناطك كافة وعدم الصاءمناطك جغرافٌة معٌنة لولوعها تحت سٌطرة  -3

أي عدم التمٌٌز فً  ( ادلب – نبع السالم – غصن الزٌتون –مناطك درع الفرات )جهات معٌنة 

 . تمدٌم االحتٌاجات تجاه المتضررٌن

المناطك التً استمرت أمنٌاً ٌتواجد فٌها مئات اآلالف من النازحٌن من مختلف المحافظات  -4

السورٌة الذٌن ال ٌمتلكون أي موارد مالٌة وٌعتمدون على اإلغاثة، لذلن ٌجب التوجه لدعم هذه 

 .المناطك بمشارٌع استراتٌجٌة إنتاجٌة توفر فرص العمل لهم

ٌجب تخصٌص معاٌٌر الدعم للمناطك الجغرافٌة وفك كل منطمة وخصوصٌتها، أي عدم ذكر  -5

 .شمال غرب أو شمال شرق وإنما ذكر المناطك وفك أوضاعها وظروفها الخاصة

األوضاع المعٌشٌة فً غاٌة السوء لكافة السورٌٌن سواء فً مناطك المعارضة او المناطك التً  -6

 180تمع تحت سٌطرة النظام لألسباب ذاتها ومنها محافظة السوٌداء حٌث تم تسجٌل أكثر من 

حالة حرق لألراضً الزراعٌة وأغلب السكان ٌعٌشون تحت خط الفمر مما سٌإدي الرتفاع 

الجرٌمة والخطف واللجوء إلى الهجرة لذلن ٌجب التوجه بدعم هذه الناطك بمشارٌع إنتاجٌة 

استراتٌجٌة تدعم سبل العٌش السكان المتواجدٌن وتوفر لهم مصدر دخل مثل دعم مشارٌع 

 . المروض الصغرة – انتاج حٌوانً –زراعٌة 

ٌجب التؤكٌد على وضع آلٌات تضمن حفظ حموق السكان الذٌن تم تهجٌرهم نتٌجة استعادة  -7

 .السٌطرة على مناطمهم من لبل لوات النظام بملكٌة األراضً واألمالن الخاصة

ٌجب تفعٌل دور البنن الولً للمساهمة فً تخفٌض تكلفة استخراج أذن العمل للسورٌٌن العالٌن  -8

 .فً األردن
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حٌث . تفعٌل آلٌات الرلابة والمتابعة على آلٌات صرف الدعم المخصص لسورٌا ودول الجوار -9

أنه تم طرح التحدٌات التً ٌواجهها العمال السورٌٌن فً تركٌا واألردن، على سبٌل المثال عند 

 الذي ٌدعم تغطٌة التؤمٌن االجتماعً IOMاستخراج أذن العمل للعامل السوري ضمن برنامج 

 أشهر بعد انتهاء المدة ال ٌتم تجدٌد العمد وٌخسر العامل فً الولت نفسه دعم 6للعامل لمدة 

المساعدة االغاثٌة الممدمة عبر كرت الهالل األحمر، لذلن نوصً بضمان دٌمومة الدعم للعمالة 

 .السورٌة وتؤمٌن فرص العمل لهم فً دول الجوار

 .العمالة السورٌة فً دول الجوار وإٌجاد حلول مستدامة لهالَْونَنَة -10

 .انشاء رابطة تناصر وتضمن لضاٌا العمال السورٌٌن وحمولهم فً دول الجوار -11

ٌجب أن تكون األولوٌة فً الدعم وفك االحتٌاجات األساسٌة للناس حسب التواجد  -12

 .الجغرافً

أي مشروع لائم على نشاط تدرٌب وبناء لدرات ٌجب أن ٌضمن عملٌة التوظٌف  -13

 .لهإالء المتدربٌن وإٌجاد فرص عمل لهم

 .تم ذكر توصٌة بؤن النماشات ال تشمل جمٌع احتٌاجات السورٌٌن فً المناطك المختلفة -14

 .تعزٌز التسهٌالت اإلجرائٌة الخاصة باستخراج أذون العمل للسورٌٌن فً تركٌا -15


