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صمم البرامج لتحقيق االستقرار:
حين ُت َّ
تكييف برامج سبل العيش والحماية لتعزيز االستقرار
االجتماعي في لبنان

َّ
ملخص
يهــدف موجــز السياســات هــذا إىل تزويــد التدخــات املســتقبلية باملعلومــات حــول اجملتمعــات املضيفــة
والالجئــن الســوريني املســتضعفَ ْين يف لبنــان وإىل اقــراح مناهــج متكاملــة ملواجهــة جمموعــة مــن
التحديــات يف جمــاالت احلمايــة وســبل العيــش واالســتقرار االجتماعــي .تســلِّط الوثيقــة الضــوء علــى
ّ
متعــددة القطاعــات ،كمــا تضــع اليــد
الــدروس الرئيســية املســتفادة والتوصيــات اخلاصــة بالربجمــة
ِّ
علــى أمثلــة حمـ َّـددة لتصميــم نشــاطات ضمــن مشــاريع بهــدف تعزيــز نتائــج احلمايــة وتخفيــف التوتــرات
داخــل اجملتمــع احمللــي .ترتكــز الوثيقــة علــى خــرة خمــس منظمــات شــريكة وهــي – إنرتناشــونال ألــرت
العمــال واملوظفــن ،Lower
 ،International Alertوأركنســيال  ،Arcencielواملرصــد اللبنــاين حلقــوق
ّ
ودار الســام  ،HOPeوالعيــادة القانونيــة حلقــوق اإلنســان التابعــة جلامعــة احلكمــة .لقــد نفّ ــذ الشــركاء
بالتشــارك مــع بعضهــم البعــض مشــروع «توفــر احلمايــة وســبل العيــش للجميــع» بدعــم مــن الربنامــج
َــي البقــاع (وكان الرتكيــز
األوروبــي اإلقليمــي للتنميــة واحلمايــة  RDPPيف
العام ْيــن  2017و 2018يف منطقت ْ
َ
علــى البقــاع األوســط) وعــكار (وكان الرتكيــز علــى حلبــا).

مقدمة
ّ
تُســند حتديــات توفــر احلمايــة وســبل العيــش واالســتقرار
االجتماعــي والتــي يواجههــا األنــاس املســتضعفون يف لبنــان
وأي
يف غالبيــة األحيــان إىل األســباب اجلذريــة املشــركة نفســهاّ ،
وجــه قصــور يف جمــال واحــد غالبــً مــا يؤ ِّثــر ســلبًا علــى اجملــال
إن التصميــم املبتكــر للمشــاريع بالتــوازي مــع قطاعــات
اآلخــرّ .
١
خطــة االســتجابة لألزمــة يف لبنــان قــد يــؤدي إىل ضيــاع الفــرص
ملعاجلــة القضايــا األوســع مثــل التوتــرات اجملتمعيــة وقــد يقصــر
يف توفــر اســتجابة مناســبة الحتياجــات اجملتمــع.
تســتضيف منطقتــا البقــاع وعــكار ،حيــث جــرى تنفيــذ املشــروع
زود موجــز السياســات هــذا مبعلوماتــه عــددًا كبــرًا مــن
الــذي ّ
الالجئــن ( %36يعيشــون يف البقــاع و %25.8يعيشــون يف
شــمال لبنــان) .٢ويعمــل العديــد مــن هــؤالء الالجئــن ليتمكّ نــوا
مــن دفــع تكاليــف اإليجــار والرعايــة الصحيــة واالحتياجــات اليوميــة.٣
وحتتضــن احملافظتــان أعلــى نســبة مــن الالجئــن على املســتوى
ممــن ال ميلكــون إقامــة قانونيــة %71 :مــن األســر الالجئــة
الوطنــي ّ
أي مــن
يف البقــاع و %61مــن األســر الالجئــة يف عــكار ال ميتلــك ٌّ
أفرادهــا إقامــة قانونيــة .٤ويشــكّ ل غيــاب الوثائــق ٥إحــدى الثغــرات
الرئيســية التــي تعيــق وصــول الالجئــن إىل املؤسســات التــي
ويحــد مــن حركتهــم وفرصهــم لكســب
تُعنــى باألمــن والعــدل،
ّ
رزقهــم ،ويرفــع مــن خماطــر احتجازهــم.
تشــهد جميــع أنحــاء البــاد توتــرات اجتماعيــة عاليــة ،أمــا الدافــع
املتصـ َّـور األول لهــذه التوتــرات فهــو التنافــس علــى األشــغال .يف
البقــاع ،تعتــر املنافســة علــى الوظائــف التــي ال تتطلــب مهــارات
عاليــة املصــدر الرئيســي للتوتــرات بالنســبة لـــ ِ %92مــن الســكان،

إن التفاعــل بــن الالجئــن
وهــي النســبة األعلــى يف البــادّ .٦
واجملتمعــات املضيفــة قــد انخفــض مــع مــرور الوقــت ،ما أســهم
بارتفــاع يف مســتويات التوتــر االجتماعــي .ففــي عــكار %55 ،مــن
الســكان اللبنانيــن مل يتفاعلــوا يومــً مــع الجئــن ســوريني (وقــد
ل ٍُمــس ارتفــاع نســبته  %22يف االســتطالعات الســابقة التــي
أمــا يف البقــاع ،فتبلــغ نســبة الذيــن مل يحتكّ ــوا
ُعثِــر عليهــا)ّ .
٧
بســوريني يف الســابق  . %37وتخلــق تدخــات اجملتمــع املــدين
فرصــً حم ّبــذة جــدًا للتواصــل ودعــم التوظيــف لــدى كال الالجئــن
كســبيل خلفــض التوتــرات والتشــجيع
واجملتمعــات املضيفــة
ٍ
علــى قبــول الالجئــن.

الترابط بين الحماية وتوفير سبل
العيش
ترتبــط احلمايــة بتوفــر ســبل العيــش ترابطــً وثيقــً ،كمــا هــو
مذكــور يف التعريــف األوســع للـــ «األمــن البشــري» .8ففــي ســياق
النــزوح املــدين الــذي طــال أمــده ،ال ميكــن التغاضــي عــن تعلــق
ـل
إن عوامـ َ
نتائــج ســبل العيــش باحلمايــة األساســية املوجــودةّ .
مثــل االفتقــار إىل اإلقامــة القانونيــة لــدى  %74مــن الســوريني يف
لبنــان ،9والقيــود املفروضــة علــى التنقــل عــن طريــق قــرارات
حظــر التجــول بإيعــاز مــن البلديــات وإقامــة نقــاط التفتيــش التابعــة
حتــد
للجيــش ،واقتحــام اخمليمــات العشــوائية غــر الرســمية
ّ
مــن حركــة الالجئــن بشــكل كبــر ،وخاصــة الرجــال بينهــم الذيــن
يحتمــل أن يتعرضــوا للتوقيــف أثنــاء العمليــة .10فقــد ُوصفــت
َ
الزيــارات األخــرة التــي قامــت بهــا األجهــزة األمنيــة للمخيمــات
العشــوائية غــر الرســمية باحملــاوالت للتشــجيع علــى العــودة،
بــل قــد نظــر إليهــا الالجئــون أيضــً كقيــد إضــايف علــى حركــة
التنقُّ ــل احلـ ّـرة .ولهــذه القيــود أثـ ٌـر مباشــر علــى قــدرة األســر علــى
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الدخــل كمــا علــى قــدرة الرجــال علــى الوصــول إىل مواقــع
جنــي ّ
إقامــة املشــروع واالســتفادة مــن التدريــب وغــره مــن أشــكال
الدعــم األخــرى التــي توفّ رهــا اجلهــات الفاعلــة يف اجملتمــع
املــدين .وتعتمــد األســر الالجئــة ،كآليــة للتك ّيــف ،وبشــكل متزايــد
علــى النســاء واألطفــال لكســب الــرزق إذ قليــل هــو احتمــال
تعرضهمــا للتوقيــف مقارنـ ًـة بالرجــال البالغــن .إضافـ ًـة إىل ذلــك،
ّ
العمــال الســوريون الذيــن ال يحملــون وثائــق إقامــة
يســتطيع
ال
ّ
يتوجهــوا إىل الســلطات بســبب اخلــوف مــن التوقيــف،
قانونيــة ْ
أن ّ
فيتجنبــون تبليــغ هــذه الســلطات عــن االنتهــاكات حلقوقهــم إذا
مــا بــرزت ،مبــا فيهــا اإلســاءة لهــم يف مــكان العمــل.
وتشــيع القيــود األمنيــة يف البقــاع خاصة حيث يبلغ عــدد اخمليمات
العشــوائية غــر الرســمية أرقامــً كبــرة وتنتشــر نقــاط التفتيــش
علــى نطــاق أوســع نظـرًا لوجــود طــرق اســراتيجية هناك .كمــا يبدو
أن عمالــة األطفــال أكــر شــيوعًا يف البقــاع نظ ـرًا جملموعــة مــن
ّ
القيــود األمنيــة التــي حتـ ّـد حركــة الرجــال وســط غيــاب املســتندات
الالزمــة وتوافــر األعمــال املوســمية لألطفــال يف قطــاع الزراعــة.
املســتقر الــذي غالبــً مــا يجــد
ظــل الوضــع القانــوين غــر
ويف
ّ
ّ
الالجئــون أنفســهم فيــه ،يعتمــد العديــد منهــم علــى أربــاب
ليؤمنــوا لهــم تصاريــح عمــل وإقامــة .فغالبــً مــا يكــون
عملهــم ّ
عمالهــم وهــم يجمعــون
ـف
ـ
بضع
ـام
ـ
ت
ـي
ـ
وع
ـى
ـ
عل
ـل
أربــاب العمـ
ّ
ّ
منهــم الرســوم لـــ ِ «صالــح» تقــدمي طلبــات للحصــول علــى
ـؤدي املواقــف التمييزيــة ومشــاعر الفوقيــة
التصاريــح .كمــا قــد تـ ّ
إىل ممارســات اســتغاللية ،لناحيــة ســاعات العمــل واإلحجــام
حــد ســواء %18 .مــن الرجــال الســوريني قــد
الدفــع علــى ٍّ
عــن ّ
أبلغــوا عــن أحــداث إســاءة أو اســتغالل ،وأكــر مــن نصــف هــذه
أن التوظيــف يف القطــاع غــر
األحــداث ترتبــط بالعمــل .11كمــا ّ
العمــال مــن احلمايــة االجتماعيــة التــي يوفّ رهــا
الرســمي يجـ ِّـرد
ّ
قانــون العمــل اللبنــاين.
تشــتمل مشــاريع ســبل العيــش التــي تســتهدف النســاء والرجال
حمــددة
حتديــات
ّ
اللبنانيــن والســوريني علــى فرصــة ملواجهــة ّ
خاص ْين للنشــاطات
تتع ّلــق باحلمايــة مــن خــال اختيــار مكانًا وزمانــً َّ
غطــي
وإحالــة حــاالت احلمايــة واملناصــرة وإشــراك أربــاب العمــلُ .ي ّ
القســم أدنــاه الــدروس الرئيســية املســتفادة حــول كيــف ميكــن

لربامــج احلمايــة وســبل العيــش أن تعالــج التهديــدات املتقاطعــة
حلقــوق األنــاس املســتضعفني ورفاه ّيتهــم.
●

●

●

●يف ســبيل جتنُّــب اخملاطــر األمن ّيــة املفروضــة علــى
املشــاركني الســوريني الذيــن ال ميلكــون وثائــق قانونيــة ،يجــب
علــى اجلهــات الفاعلــة يف اجملتمــع املــدين أن تنظم نشــاطات
علــى مقربــة مــن املناطــق التــي يعيــش فيهــا الالجئــون ،والتــي
يســهل الوصــول إليهــا ســرًا علــى األقــدام أو التــي ال تتطلــب
ســوى اجتيــاز مســافة قصــرة يف الســيارة لبلوغهــا .ويجــب
أن يظ ّلــوا علــى اطــاع دائــم بشــأن
علــى فريــق عمــل املشــروع ْ
نقــاط التفتيــش املؤقتــة وأن ينــذروا املســتفيدين يف الوقــت
املناســب لكــي يســاعدوهم علــى تقليــص اخملاطــر.
●يحتــاج فريــق املنظمــات غــر احلكوميــة العامِ ــل علــى مبــادرات
التعرف على احلــاالت التي
ســبل العيــش إىل امتــاك القــدرة علــى
ُّ
تســتلزم احلمايــة وإحالتهــا لضمــان أمــان وســامة الالجئــن
واألفــراد املســتضعفني .وميكــن لإلحالــة إىل املســاعدات
املتخصصــة أكانــت الطبيــة منهــا أو النفســية واالجتماعيــة أو
القانونيــة – مثــ ًا يف حــاالت العنــف اجلنســي والعنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي أو إىل آليــات لتســوية النزاعــات وتقــدمي
املشــورة القانونيــة يف حــال نشــوب اخلالفــات بني أربــاب العمل
ُــدرج يف نشــاطات ســبل العيــش
واملوظفــن – ميكــن أن ت َ
التعــرف علــى احلالــة وإبقائــه
عــر توعيــة فريــق العمــل علــى
ُّ
بالدعــم املتوافــر يف املنطقــة .ومــن
علــى اطــاع فيمــا يتعلــق ّ
اآلثــار االنتشــارية لدعــم الوصــول إىل احلمايــة اســتبقاء األفــراد
املســتضعفني يف التدريــب وبرامــج الــدورات التدريبيــة.
●يجــب علــى املنظمــات غــر احلكوميــة أيضــً أن تتعامــل مــع
خماطــر تعريــض النســاء للضغــط أو حتــى العنــف يف األســرة
ومشــاركتهن يف نشــاطات
بغيابهــن عــن املنــزل
املرتبطــة
ّ
ّ
بشــكل كامــل ،مثــل
أزواجهــن
ال يفهمهــا أو يوافــق عليهــا
ٍ
ّ
التدريــب علــى املهــارات البســيطة والنقاشــات حــول القضايــا
االجتماعيــة .فيجــب علــى فريــق العمــل ،علــى ســبيل املثــال،
أن يشــرك األقــارب وأربــاب عمــل املســتفيدين مــن املشــروع
ْ
روتينــي عــر دعــوة هــؤالء إىل النشــاطات واإلظهــار
بشــكل
ٍ
ٍّ
أن الربنامــج يدعــم النســاء والرجــال مــن اخللفيــات
لهــم كيــف ّ

اجلدول  :1دراسة حالة – مركز هوب اجملتمعي القائم حتت خيمة
خــال ورشــة عمــل حــول الســام االجتماعــي عقدتهــا منظمــة هــوب يف بــر اليــاس ،أكّ ــد املشــا ِركون أنّهــم ال يجــدون مكانــً ليلتقــوا
حتديــً أيضــً للمنظمــات غري احلكوميــة والتــي تُعنى بإقامة النشــاطات
فيــه أو ِّ
يرحبــوا فيــه بالضيــوف .كمــا شــكّ ل االفتقــار إىل املســاحة ّ
أن ينصبــوا خيمــة كمركــز جمتمعــي يســتضيف اللقــاءات
قــرر املشــا ِركون يف ورشــة العمــل ْ
برفقــة اجملتمــع احمللــي .وقــد ّ
والنشــاطات ويوفّ ــر املســاحة اآلمنــة لهــم لكــي يلتقــوا .وقــد مت تيســر اســتخدام املســاحة مــن قِ َبــل املنظمــة غــر احلكوميــة
وكرمــوا جميــع جريانهــم اللبنانيــن
املســؤولة عــن اخمليــم بغيــة ضمــان أفضــل النتائــج .وخــال يــوم االفتتــاح ،شــكر املشــا ِركون ّ
والذيــن ســاعدوهم بــادئ األمــر عندمــا انتقلــوا إىل اخمل ّيــم بعــد أن ُطـ ِـردوا مــن الدلهميــة .ويوفِّ ــر املركــز اجملتمعــي الــذي يتّخــذ شــكل
أن يغــادروا اخمليــم بســبب افتقادهــم إىل وثائــق
خيمــة بديـ ًا ألولئــك الذيــن يرغبــون يف املشــاركة بالنشــاطات ولكنّهــم ال يســتطيعون ْ
اإلقامــة .وقــد جلبــت اخليمــة النشــاطات إىل اخمليــم وخففــت مــن خماطــر التعامــل مــع نقــاط التفتيــش بالنســبة لبعــض ســكّ انه.
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العمال واملوظفني ألرباب العمل
قدمها املرصد اللبناين حلقوق
اجلدول  :2دراسة حالة – جلسات التوعية التي ّ
ّ
نظمهــا
امليســرون الدعــوة إىل أربــاب العمــل مــن املنيــة يف شــمال لبنــان حلضــور جلســات توعيــة حــول حقــوق
وجــه
العمــال ّ
لقــد ّ
ِّ
ّ
العمــال واملوظفــن .عقــب جلســات التوعيــة هــذه ،تواصــل اثنــان مــن أربــاب العمــل يعمــان يف قطــاع
املرصــد اللبنــاين حلقــوق
ّ
موظفيهمــا اللبنانيــن والســوريني ،وقــد بلــغ عددهــم حــواىل
ـجيل
ـ
تس
ـة
ـ
ي
كيف
ـن
ـ
ع
ـرا
ـ
ليستفس
ـد
ـ
املرص
ـع
األغذيــة واملشــروبات مـ
ّ
ّ
ـأن
الـــ  20فــردًا .قبــل جلســة التوعيــة ،مل تكــن ألربــاب العمــل أدنــى معرفــة بشــأن منافــع تســجيل
ّ
موظفيهــم وهــم مل يدركــوا بـ ّ
الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي يفــرض علــى الشــركات أن تدفــع مســاهمات كبــرة للضمــان االجتماعــي مبفعــول رجعــي،
وظفتهــم .لقــد حــرص رجــا األعمــال علــى جتنــب خطــر دفــع مبالــغ طائلــة
تســجل
واملقصــود تلــك التــي مل
موظفيهــا حــن ّ
ّ
ِّ
ـزودا مبعلومــات حــول اخلطــوات الواجــب اتباعهــا لتســجيل موظفيهمــا يف صنــدوق الضمــان االجتماعــي.
وبصــورة رجعيــة وقــد تـ ّ

إن النشــاطات التــي ُيشــارك فيهــا الرجــال لزيــادة
اخملتلفــةّ .
ـن قــد
ـ
حركته
ـاق
ـ
وإط
ـر
ـ
فأك
ـر
ـ
أك
ـاء
ـ
النس
ـاركة
ـ
ملش
قبولهــم
ّ
تســتكمل مثــل هــذه اجلهــود.
●

●

●

أن يدركــوا املنفعــة االقتصادية حلماية
●يجــب علــى أربــاب العمل ْ
املوظفــن يف
ـجيل
ـ
تس
إىل
ـر
ـ
النظ
ـي
ـ
حقــوق موظفيهــم .فينبغ
ّ
الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي كتدبــر يحمــي أربــاب
العمــل مــن دفــع مبالــغ ضخمــة بأثــر رجعــي للصنــدوق الوطنــي
إن منفِّ ــذي مبــادرات
للضمــان االجتماعــي يف مرحلــة الحقــةّ .
ســبل العيــش هــم يف موقــع فريــد لبنــاء العالقــات مــع أربــاب
احملتملــن للمســتفيدين مــن برامــج التدريــب اخلاصــة
العمــل
َ
ّ
حــث أربــاب العمــل علــى
بهــم .هــؤالء عليهــم أن يســعوا إىل
عمالهــم يف الصنــدوق الوطنــي للضمــان
االهتمــام بتســجيل ّ
االجتماعــي وتزويدهــم باإلرشــادات حــول كيف ّيــة القيــام بذلــك.
●ميكــن للمنظمــات العامِ لــة علــى مشــاريع احلمايــة وتوفــر
أن تدعــم املوظفــن املتنازعــن مــع أربــاب
ســبل العيــش ْ
عملهــم .فلقســم الوســاطة والتحكيــم التابــع لــوزارة العمــل
أن
تفويــض أال وهــو
التوســط بــن األطــراف املتنازعــة علــى ْ
ُّ
ـق التواصــل مــع القســم طلبــً للمســاعدة.
العمــال بحـ ّ
يحتفــظ ّ
للموظفــن الذيــن يعملــون بــدون عقــد مكتــوب أو
يحــق
كمــا
ّ
ّ
العمــال األجانــب الذيــن ال ميلكــون تصاريــح عمــل أن يطلبــوا
ّ
هــم أيضــً الوســاطة والتحكيــم مبــا يتوافــق مــع قانــون العمــل
ملزمــة
إن قــرارات قســم الوســاطة والتحكيــم ليســت ِ
اللبنــاينّ .
ـأن يرفعــوا قضاياهــم أمــام جملــس
قانونــً وللموظفــن اخليــار بـ ْ
التحكيــم العمــايل والــذي يراجــع النزاعــات خــال فــرة شــهر مــن
أي تكاليــف ترت ّتــب علــى املثــول أمــام
نشــوبها .ال
العمــال ّ
يتحمــل ّ
ّ
ألي متثيــل قانــوين
جملــس التحكيــم العمــايل وهــم ال يحتاجــون ّ
للقيــام بذلــك .وأيضــً ،يتوافــر الدعــم غــر الرســمي لتســوية
دربــن ومنظمــات
النزاعــات مــن خــال وســطاء جمتمعيــن ُم َّ
غــر حكوميــة حمليــة وشــخصيات بــارزة يف اجملتمــع (أنظــر
القســم حــول احلمايــة وتوفــر االســتقرار االجتماعــي أدنــاه).
●اتخــذت البلديــات يف مواقــع عديــدة تدابــر ضــد الشــركات
ـجلة علــى أراضيهــا ،وبالتــايل فقــد فرضــت
الســورية غــر املسـ ّ
دورهــا كجهــة فاعلــة مهمــة لهــا القــدرة علــى التأثــر علــى
أن البلديــات ال تتمتــع قانونــً
ســبل عيــش الالجئــن .ويف حــن ّ

بالصالحيــات لتنظيــم ســوق العمــل ،١٢فقــد مت التبليــغ عــن حــاالت
تفتيــش متاجــر ميلكهــا ســوريون وإغالقهــا يف زحلــة ،إضافــة إىل
عــددٍ مــن البلديــات يف جبــل لبنــان .ميكن للجهات الفاعلــة التابعة
أن تتشــاور مع الســلطات احملليــة وذلك للنظر
للمجتمــع املــدين ْ
ـجلة.
يف اتخــاذ تدابــر بديلــة إلقفــال املؤسســات غــر املسـ َّ
●

●

تقــدم املشــورة حــول تســجيل األعمــال
أن
●ميكــن للبلديــات ْ
ّ
وتوضــح املســتلزمات لتقــدمي طلــب للحصــول علــى
القائمــة
ّ
يــدر
تصاريــح عمــل للموظفــن غــر اللبنانيــن ،مــا ســوف
ّ
العمــال.
الدخــل لقــاء فــرض الضرائــب ويحمــي حقــوق
ّ
خاصــة الســتهداف الرجــال
●وأخــرًا ،تــرز احلاجــة إىل بــذل جهــودٍ
ّ
وأقــل توافــرًا مــن
الذيــن هــم أكــر تقييــدًا مــن حيــث احلركــة
ّ
إن توفــر التدريــب والدعــم
حيــث احلضــور بحكــم وظائفهــمّ .
بعــد ســاعات العمــل العاديــة ،أو إقامــة املســاحات االجتماعيــة
للرجــال لكــي يلتقــوا ويتفاعلــوا بعضهــم مــع بعــض عنــد حلــول
املســاء ،أو توفــر خدمــات متنقِّ لــة يف املناطــق حيــث احلركــة
حمــدودة ،كلّهــا قــد تكــون خيــارات إلشــراك الرجــال والبالغــن
ـاص.
الشــباب بوجــهٍ خـ ّ

الترابط بين توفير سبل العيش
واالستقرار االجتماعي
احملــرك الرئيســي للتوتــرات االجتماعيــة هــو التنافــس املُ تصـ َّـور
إن
ّ
ِّ
١٣
علــى الوظائــف ،كمــا يف قطاعــي األغذيــة واملشــروبات  ،ويف
بعــض احلــاالت ،التنافــس احلقيقــي علــى الوظائــف التــي ال تتطلــب
النمــو
مهــارات عاليــة .يف أوىل ســنوات احلــرب الســورية« ،تباطــأ
ّ
االقتصــادي ،وتقلصــت االســتثمارات اخلاصــة ،واتّســع العجــز
التجــاري ،وتراجــع قطاعــا العقــارات والســياحة – وهمــا القطاعــان
١٤
أن االقتصاد اللبناين قد شــهد
الرغــم مــن ّ
األكــر أهم ّيــة –»  .وعلــى ّ
بعــض التعــايف منــذ العــام  ،2017ال تكــف اجملتمعــات املضيفــة
يف املناطــق الفقــرة تتأثــر بشــكل غــر متــوا ٍز ،كــون العديــد مــن
الســوريني اســتقروا فيهــا نظ ـرًا لألســعار املتدنيــة هنــاك.
ويف حــن راحــت احلكومــة اللبنانيــة حتــاول أن تعالــج االنكمــاش
حتولــت األجنــدة
االقتصــادي عــر منــع التوظيــف لغــر اللبنانيــنّ ،
الدوليــة الســتضافة الالجئــن نحــو حـ ّ
ـث الالجئــن علــى «االعتمــاد
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إن «التوظيــف هــو
علــى الــذات» .فتقــول منظمــة العمــل الدوليــة ّ
كل املراحــل؛
أساســي يف مراحــل إدارة الكارثــة واالســتجابة لهــاّ ،
آن معــً ،وبالتــايل فهــو يســتلزم أن
وهــو حاجــة فوريــة وإمنائيــة يف ٍ
يكــون خلــق الوظائــف جــزءًا ال يتجــزأ مــن كال االســتجابة اإلنســانية
أن هــذه املبــادئ ال تــردد صداهــا اســتجابة
وإعــادة اإلعمــار»  .١٥إال ّ
احلكومــة يف لبنــان ،علــى الرغــم مــن التعهــدات التــي قطعتهــا
الســلطات الوطنيــة جتــاه اجلهــات املانحــة الدوليــة لتيســر
وصــول الالجئــن الســوريني إىل ســوق العمــل.١٦

تســلّط الــدروس املســتفادة أدنــاه الضــوء علــى األمثلــة علــى
معاجلــة خمــاوف توفــر ســبل العيــش واالســتقرار االجتماعــي
املشــركة مــن خــال تعديــل نشــاطات املشــروع.
●

●علــى الرغــم مــن الصعوبــات يف اســتقطاب املشــاركني
اللبنانيــن ،حتتــاج املنظمــات غــر احلكوميــة التي تطبــق مبادرات
ســبل العيــش أن تضــع علــى ســلّم أولوياتهــا إدراج اللبنانيــن
واالســتجابة خملاوفهــم احملــددة .فيمكــن ،على ســبيل املثال،
التعاطــي مــع املقاومــة الفرديــة جتــاه املشــاركة بالتدريــب
ـتهل
اخملتلــط عــر إقامــة نشــاطات تهــدف إىل بنــاء الثقــة ،ف ُيسـ ّ
اللقــاء بنشــاطات تضــم جمموعــات مــن اجلنســية الواحــدة قبــل
يتــم االنتقــال تدريجيــً إىل إدراج املشــاركني يف نشــاطات
أن ّ
مشــركة .وميكــن زيــادة االهتمــام بالتدريــب علــى التوظيــف مــن
خــال تشــارك قصــص النجــاح عــن التوظيــف بعــد املشــاركة يف
النشــاطات وتوضيــح كيــف يســتجيب الربنامــج مــع االحتياجــات
احملــددة لســوق العمــل أمــام املشــاركني احملتملــن.

العمــال الســوريني حمصــورًا إىل حـ ّـد كبــر بالقطــاع
يبقــى توظيــف ّ
غــر الرســمي .و ُيضطـ ّـر العديــدون منهــم أن يعملــوا يف ظــروف
ـل مؤاتــاة باملقارنــة مــع اللبنانيــن ،وقــد اســتغل أربــاب العمــل
أقـ ّ
العمــال اللبنانيــن بالســوريني والذيــن يقبلــون
الفرصــة ليســتبدلوا ّ
بأجــور أدنــى ويعملــون لســاعات أطــول .ممارســات كهــذه
تغــذي العدائيــة جتــاه الالجئــن يف العديــد مــن املناطــق ،خاصـ ًـة
َــي البنــاء والزراعــة ،فيســعى
حيــث تنــدر فــرص العمــل يف جمال ْ
الســوريون عندئــذٍ إىل العمــل خــارج القطاعــات التــي شــغلوا أعمــاالً
للعمــال اللبنانيني
ـإن الظــروف اخملتلفــة
فيهــا تاريخيــً  .١٧وأيضــً ،فـ ّ
ّ
والســوريني يف مــكان العمــل قــد تــؤدي إىل توتــر يف العمــل،
باإلضافــة إىل توتــرات أوســع بــن األســر واجملتمعــات احملليــة.

اجلدول  :3دراسة حالة – استقطاب منظمة هوب
احملتملني
للمشاركني
َ

أدت فــرص ســبل العيــش احملــدودة بالالجئــن الســوريني
كمــا ّ
مضــرة ،مثــل عمالــة األطفــال
إىل اســتخدام اســراتيجيات تك ُّيــف
ّ
والتســول والــزواج املبكــر .وغالبــً مــا يلقــي أفــراد اجملتمــع اللبنــاين
اللــوم علــى االختالفات الثقافيــة النمطية التي توصل إىل ممارســات
مماثلــة ،مــا يعــزل الالجئــن أكــر فأكرث عــن جمتمعاتهــم املضيفة.

عــززت منظمــة هــوب الســام اإلجتماعــي عــر وســائل
التواصــل االجتماعــي ُمسـل ً
ِّطة الضــوء على مواضيــع تناولتها
يف ورشــات عملهــا ،وليــس علــى واقــع أنّهــا أجريــت يف
جمموعــات خمتلطــة بــن اللبنانيــن والســوريني .وقــد جــذب
هــذا الواقــع النــاس مــن دون اســتبعاد هــؤالء الذيــن كانــوا
ليــرددون يف العمــل مــع األقــران مــن اجلنســيات األخــرى.
ّ

مولــة كجــزء مــن االســتجابة
تهــدف تدخــات ســبل العيــش واملُ َّ
لألزمــة الســورية إىل اســتهداف كال املســتضعفني ســواء مــن
اللبنانيــن أو الالجئــن الســوريني ،إذ غالبــً مــا تخطــط الــوكاالت
لقســم املســتفيدين علــى أســاس املناصفــة  %50/%50أو
أمــا مــن الناحيــة العمليــة ،فنادرًا
وفــق املعادلــة التاليــة ّ .%40/%60
مــا تتــوازن اجملموعــات كمــا مت التخطيــط لــه نظــرًا للصعوبــات يف
اســتقطاب مشــاركني لبنانيــن – وتُعـ ّـد قلــة االهتمــام بالتدريــب
ـل مــا ،أو حتــى رفــض
املُ قـ َّـدم ،أو صغــر حجــم املنــح إلطــاق عمـ ٍ
حضــور النشــاطات برفقــة أقــران مــن اجلنســيات األخــرى مــن
بــأن
بــن األســباب وراء ضعــف املشــاركة .فيطغــى
التصــور ّ
ُّ
املســاعدات ،مبــا يف ذلــك املشــاريع التــي تدعــم ســبل العيــش،
تــؤول إىل الالجئــن فقــط علــى الــرأي العــام اللبنــاين ،رغــم حمــاوالت
املنظمــات غــر احلكوميــة إلدراج اللبنانيــن يف التدريــب والــدورات
فــإن
التدريبيــة وإطــاق األعمــال الصغــرة .عــاوة علــى ذلــك،
ّ
ممارســة تقــدمي احلوافــز املاليــة للمشــاركني يف التدريــب – إمــا
بصــورة مباشــرة أو بصــورة متخفّ يــة علــى شــاكلة تكاليــف نقــل
عاليــة بشــكل غــر معقــول – قــد جذبــت املســتفيدين والذيــن
هــم أكــر اهتمامــً بقبــض األجــور مــن تع ُّلــم املهــارات .لقــد أفــادت
تدربــوا باحــراف فانتقلــوا
املنظمــات غــر احلكوميــة أن الشــباب ّ
مــن دورة إىل أخــرى بــدل أن يحاولــوا أن يجــدوا عم ـ ًا يط ّبقــون فيــه
املهــارات التــي تعلموهــا.

●

أن تعالــج
●ميكــن ملبــادرات إحــال االســتقرار االجتماعــي ْ
املفاهيــم اخلاطئــة للمنافســة الفعليــة يف ســوق العمــل عــر
تيســر احلــوارات حــول مصــادر التوتــر ودعــوة اخلــراء احملليــن
ورجــال األعمال إىل شــرح األســباب الكامنــة وراء البطالة ،وفرص
تأمــن ســبل العيــش املتاحــة أمــام الالجئــن ،واملســتويات
قدمــة لالجئــن ،واجلوانــب اإليجابيــة
الفعليــة للمســاعدات املُ َّ
لوجــود الالجئــن الســوريني يف ســوق العمــل.

اجلدول  :4دراسة حالة – طاوالت احلوار التي
قامت بها منظمة إنرتناشونال ألرت حول الوظائف
واالستقرار االجتماعي
عقــدت منظمــة إنرتناشــونال ألــرت طــاوالت حــوار حــول
دور قطــاع األعمــال يف تعزيــز خلــق فــرص العمــل وإحــال
االســتقرار االجتماعــي ،وقــد جمعــت معــً أربــاب العمــل
احملليــن واملنظمــات احملليــة التــي تطبــق مشــاريع توفــر
ســبل العيــش ودعــم الالجئــن .وقــد أضــاءت احلــوارات التــي
ـدد مــن أصحــاب املصلحــة علــى جمموعــة مــن
شــارك بهــا عـ ٌ
التصــورات حــول التحديــات القائمــة يف األعمــال كمــا علــى
ّ
احلاجــة حلمايــة حقــوق املوظفــن.
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الترابط بين االستقرار االجتماعي
والحماية
ترتبــط التوتــرات االجتماعيــة واخملــاوف املتعلقــة باحلمايــة
ارتباطــً وثيقــً ويعــزز واحدهــا اآلخــر تعزيــزًا طبيعيــً .ففــي
املناطــق التــي تشــهد فرضــً للتدابــر األمنيــة ،مثــل انتشــار نقاط
التفتيــش العســكرية وقيــام قــوى األمــن بالعمليــات وتنفيذهــا
لقــرارات حظــر التجــول ،نالحــظ ميــ ًا إىل زيــادة مســتويات التوتــر
االجتماعي.18فتــزرع تدابــر مماثلــة اخلــوف يف أوســاط الالجئــن
حــد ســواء إذ تــرر هــذه التدابــر
واجملتمعــات املضيفــة علــى ّ
بــأن الالجئــن يشــكلون تهديــدًا
نفســها التصــورات التــي تفيــد ّ
أمنيــً وتــؤدي إىل اســتبعادهم أكــر فأكــر.

احلــاالت إىل الشــرطة أو رفــع دعــوى يف احملكمــة وتشــجيعها
علــى دعــم أطــراف النــزاع أو ضحايــا االنتهــاكات للوصــول إىل
النظــام الرســمي يف احلــاالت اخلطــرة أو حــن ال تســفر جهــود
الوســاطة والتحكيــم احملليــة غــر الرســمية عــن أي نتائــج.
●

فاالفتقــاد إىل املســتندات القانونيــة ،وهــي مشــكلة يواجههــا
العديــد مــن الالجئــن ،مينعهــم مــن تبليــغ املؤسســات التــي
تُعنــى باألمــن والعــدل عــن أي انتهــاكات .يف الواقــع ،يفضــل
كال اللبنانيــن والســوريني أن يطلبــا املســاعدة مــن األســرة
واألصدقــاء واجلــران يف حــال نشــوب خالفــات (.19)%55.3
أن الوصــول إىل األصدقــاء واجلــران يعتمــد علــى الشــبكات
غــر ّ
االجتماعيــة للشــخص املتضــرر أو األســرة املتضــررة .أمــا
بالنســبة لالجئــن الســوريني ،فالتوتــرات االجتماعيــة والتواصــل
يحــدان مــن وصولهــم إىل
احملــدود مــع اجملتمــع املضيــف
ّ
تؤهلهــم معاجلــة مســائل احلمايــة .وتشــمل اآلليــات
قنــوات ِّ
غــر الرســمية املتعــارف عليهــا بــن الالجئــن الســوريني
املختــار ،20والشــيوخ ،واملتعاقديــن ،ومــدراء املــدارس ،والقــادة
الروحيــن ،والشــاويش 21واللجــان اخملتلفــة التــي تســاعد يف
ـل النزاعــات ،22بــل أيضــً املعــارف الشــخصية والذيــن يتمتعــون
حـ ّ
برصيــد اجتماعــي وميكنهــم أن يســتخدموا شــبكاتهم اخلاصــة
حــل.
للوصــول إىل ّ
توضــح الــدروس املســتفادة أدنــاه النشــاطات التــي تدعــم نتائــج
االســتقرار االجتماعــي واحلمايــة يف آن واحــد.
●

●يجــب علــى التدخــات لتوفــر احلمايــة واالســتقرار االجتماعــي أن
تعــزز اآلليــات غــر الرســمية القائمــة لتســوية النزاعــات وتأمــن
احلمايــة يف ســبيل حتســن وصــول املســتضعفني إىل األمــن
والعــدل .أمــا االعتمــاد املفــرط علــى اآلليــات غــر الرســمية،
مثــل الشــاويش ،وأربــاب العمــل النافذيــن ،والقــادة الروحيــن،
يقــوض مؤسســات الدولــة أكــر
واألعيــان احملليــن ،فيــكاد
ِّ
فأكــر .وبالتــايل ،يجــب إعــام اجلهــات الفاعلــة غــر الرســمية
باملســاعدة القانونيــة املتاحــة واخلطــوات احملــددة للتبليغ عن

●ملعاجلــة هــذا اخلــوف مــن األجهــزة األمنيــة وانعــدام الثقــة
بهــا ،ميكــن للمنظمــات غــر احلكوميــة العامِ لــة علــى احلمايــة
وتوفــر االســتقرار االجتماعــي أن تســهل التواصــل بــن األفــراد
املســتضعفني والشــرطة (الشــرطة البلديــة وقــوى األمــن
الداخلــي) أو اجليــش أو األمــن العــام؛ كمــا ميكنهــا أن تخلــق
مســاحة لتوضيــح دور األجهــزة وحقــوق األفــراد؛ وميكنهــا
أيضــً أن تشــرك اجلهــات األمنيــة الفاعلــة يف املبــادرات التــي
تطــال اجملتمــع احمللــي .قــد حتتــاج نشــاطات مماثلــة إىل اتبــاع
نهــج مرحلــي يبــدأ ببنــاء الثقــة مــع الشــرطة احملليــة وفــروع
أن اللقــاءات بــن الالجئــن والســلطات
األمــن العــام ويضمــن ّ
لــن تعـ ِّـرض األفــراد املســتضعفني إىل خطــر التوقيــف .وميكــن
بــأن
للمبــادرات التــي تســمح لالجئــن واللبنانيــن احملليــن ْ
يلتقــوا مــع الســلطات ويطرحــوا األســئلة ويناقشــوا الهمــوم
أن تشــجع الســوريني كمــا اللبنانيــن علــى طلب
األمنيــة القائمــة ْ
عد الســوريون
احلمايــة الرســمية حــن تُنتهك حقوقهــم .حاليًاُ ،ي ّ
بعيديــن كل البعــد عــن اللجــوء إىل الشــرطة الوطنيــة أو اجليــش
باملقارنــة مــع اللبنانيــن ،ال بــل يرجــح أن يتواصلــوا مــع الشــرطة
البلديــة علــى األغلــب .فقــد يشــكل االفتقــار إىل الوثائــق القانونيــة
ســببًا رئيســيًا لتجنــب ســلطات الدولــة ،بــل قــد ُيعــزى اإلحجــام
عــن طلــب املســاعدة مــن الســلطات أيضــً إىل الثقــة الضعيفــة
بــن اجله َت ْيــن نظــرًا للضعــف التاريخــي لبعــض املؤسســات،
ومــوروث اخلــوف مــن املؤسســات األمنيــة الــذي يحملــه بعــض
الســوريني ،إضافــة إىل أمثلــة عــن انتهــاكات ضــد حقوق اإلنســان
جــرت علــى يــد اجلهــات الفاعلــة األمنيــة اللبنانيــة.٢٤

توصيات للجهات الفاعِ لة في
المجتمع المدني العامِ لة في
مجال الحماية وتأمين سبل العيش
وتوفير االستقرار االجتماعي
●

●تنظيــم النشــاطات بالقــرب مــن مــكان إقامــة املســتفيدين مــن
املشــروع للحـ ّـد مــن خماطــر االحتجــاز واملضايقــة عنــد نقــاط
التفتيــش األمنيــة ،وال ســيما يف املناطــق مثــل البقــاع األوســط
حيــث اإلجــراءات األمنيــة هــي أكــر شــيوعًا .خلــق مســاحات
للتفاعــل االجتماعــي وإعــادة تأهيلهــا واملســاعدة يف إدارة
اســتخدام هــذه املســاحات.

اجلدول  :5دراسة حالة – دعم منظمة إنرتناشونال ألرت لوسطاء اجملتمع احمللي
دربــت منظمــة إنرتناشــونال ألــرت قــادة حمليــن علــى مهــارات الوســاطة وحقــوق اإلنســان وحقــوق الالجئــن واإلحالــة إىل املســاعدة
ّ
املدربــون بنجــاح يف خــاف نشــب بــن الالجئــن الســوريني حــول اســتخدام خزانــات امليــاه.
ـطاء
ـ
الوس
ـد
ـ
أح
ـل
ـ
ـد
ـ
وق
ـة.
ـ
القانوني
تدخّ
َّ
حــل ســوء التفاهــم بشــأن اســتخدام خــزان امليــاه الــذي يشــكو مــن خلــل والــذي راح يتســبب بنقــص يف اإلمــداد
فســاعد علــى ّ
بامليــاه يف خميــم عشــوائي غــر رســمي لالجئــن ،وهــو اتصــل مبنظمــة إنســانية طالبــً منهــا تركيــب خزانــات إضافيــة.

صمم البرامج لتحقيق االستقرار :تكييف برامج سبل العيش والحماية لتعزيز االستقرار االجتماعي في لبنان
موجز السياسات :حين ُت َّ
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اجلدول  :6دراسة حالة – إشراك منظمة هوب لألجهزة األمنية
كجــزء مــن مبــادرة تــدور حــول الســام االجتماعــي قامــت بهــا منظمــة هــوب ،وضعــت جمموعــة مــن املشــاركني يف ورشــة عمــل
حضــر هــؤالء مراطبــن
حــول الســام االجتماعــي مبــادرة دعتهــا «مونــة الســام» إشــارة إىل أهم ّيــة الســام بحيــث أ ّنــه غــذاء .وقــد ّ
الزيتــون ووزعوهــا علــى جريانهــم مــن الجئــن وجمتمعــات مضيفــة .وكان واحــد مــن املشــاركني اللبنانيــن علــى صلــة مبكتــب األمــن
العــام يف املنطقــة وقــد قــرر أن يــزور رئيــس املكتــب هنــاك .وقــد جــاءت الزيــارة إيجابيــة للغاية إذ اســتثمرت تلــك العالقة الشــخصية
لبنــاء الثقــة ،خاصــة بــن الالجئــن ومكتــب األمــن العــام .وزارت اجملموعــة أيضــً أربعــة خماتــر ،وقــد ســاعد واحــد منهــم مشــا ِر ً
كة يف
وقــت الحــق علــى إجنــاز أوراق إقامتهــا جمانــً.

●

●

●

●

●

●

●إشــراك أربــاب العمــل ،كجــزء مــن برامــج توفــر ســبل العيــش
واحلمايــة ،ونشــر الوعــي بينهــم حــول املنافــع االقتصاديــة
حلمايــة املوظفــن ،مبــا يف ذلــك توفــر الضمــان االجتماعــي
لهــم .إقامــة صلــة الوصــل بــن املســتفيدين مــن برامــج
التوظيــف وأربــاب العمــل الذيــن يلتزمــون بالتوظيــف العــادل
واملعاملــة العادلــة بــن املوظفــن.
●دعــم املوظفــن يف املطالبــة بحقوقهــم يف حــاالت
االســتغالل أو اإلســاءة أو اإلحجــام عــن الدفــع .إحالــة احلــاالت
حــل النزاعــات املتاحــة ،مبــا يشــمل الوســطاء
إىل آليــات
ّ
تقدمهــا املنظمــات غــر
اجملتمعيــن واخلدمــات التــي
ّ
احلكوميــة كاملعلومــات واملشــورة واملســاعدة القانونيــة
التــي يوفّ رهــا اجمللــس الرنويجــي لالجئــن.

●

●

●

●إدراج وحــدات حــول العمــل الكــرمي وقانــون العمــل اللبنــاين
ضمــن مناهــج التدريــب اخلاصــة بأصحــاب املشــاريع والربامــج
التــي تدعــم توســيع األعمــال.
●دعــوة وزارة العمــل إىل توفــر «إعفــاء ضريبــي» للشــركات
الناشــئة إذا مــا قامــت هــذه بتســجيل جميــع املوظفــن.
ودعــوة البلديــات إىل مشــاركة املعلومــات بانتظــام مــع أصحــاب
املشــاريع احملليــن حــول اإلجــراءات املعتمــدة لتســجيل
تعرضــوا لالســتغالل
املوظفــن وإحالــة املوظفــن الذيــن ّ
واإلســاءة إىل املنظمــات غــر احلكوميــة التــي توفّ ــر املشــورة
حــل النزاعــات.
القانونيــة أو الدعــم يف ّ
●مضاعفــة اجلهــود لتصميــم برامــج ســبل العيــش وفــق
احتياجــات ســوق العمــل وتعزيــز الفــرص املتاحــة أمــام
اللبنانيــن لضمــان اســتفادتهم هــم أيضــً مــن مثــل هــذه
التدخــات .اســتخدام موظفــن ومتطوعــن لبنانيــن للتواصــل
مــع املشــاركني اللبنانيــن والرتويــج لقصــص النجــاح يف
َــي التوظيــف وإطــاق األعمــال.
جمال ْ
أســرهن
●اجلمــع بــن التمكــن االقتصــادي للنســاء وإشــراك
ّ
وتوعيتهــا .شــرح الغــرض مــن برامــج ســبل العيــش والفائــدة
منهــا جلميــع أفــراد األســرة وإشــراكهم يف املبــادرات احملليــة
لتســليط الضــوء علــى القيمــة املضافــة للمشــاركة.

●

●

ـف عــن إعطــاء حوافــز ماليــة لقــاء املشــاركة يف التدريــب.
●الكـ ّ
تقــدمي التجهيــزات إلطــاق عمــل علــى أســاس الكفــاءة.
●دعــم التشــبيك االجتماعــي ومعاجلــة املفاهيــم اخلاطئــة
إن نشــر التوعيــة حــول حقــوق الالجئــن
أي برنامــجّ .
كجــزء مــن ّ
وتســهيل التواصــل واحلــوارات التــي تتنــاول مصــادر التوتــرات
االجتماعيــة ،كلّهــا عوامــل تخلــق املزيــد مــن القبــول لالجئــن
والفهــم لســبل املســاعدة .تدريــب األشــخاص الذيــن
يســتطيعون أن يعــززوا العالقــات ضمــن اجملتمــع احمللــي.
بنــاء عالقــات قويــة للربــط بــن الالجئــن والشــخصيات الرئيســية
وخاصــة مم ِّثلــي األجهــزة األمنيــة.
يف اجملتمــع احمللــي
ّ
●دعــم اآلليــات احملليــة القائمــة حلــل النزاعــات عــن طريــق
أن يعــرف الوســطاء اجملتمعيــون يف
الوســاطة وضمــان ْ
إن فهــم
ٍ
آن معــً كيــف يحيلــون احلــاالت إىل النظــام الرســميّ .
الطــرق غــر الرســمية لتســوية النزاعــات هــو أمــر ضــروري
٢٥
لدعــم اجلهــات الفاعلــة الصحيحــة بفضــل املــوارد املتاحــة
والتــي توفــر التوجيــه ذات الصلــة للمنظمــات غــر احلكوميــة.
ممــن
يجــب اختيــار أفــراد اجملتمــع احمللــي الناشــطني ّ
يتمتعــون باملعرفــة وااللتــزام ورأس املــال االجتماعــي بعنايــة
ويجــب تزويدهــم بالتدريــب والتوجيــه بشــأن الوســاطة والتحكيــم
واإلحالــة إىل املســاعدة القانونيــة والتحكيــم كطــرف ثالــث
وتوفــر اخلدمــات األساســية.
●تعزيــز اجلهــود إلدراج الرجــال يف برامــج احلمايــة وتوفــر ســبل
العيــش وإحــال االســتقرار االجتماعــي ،نظـرًا لكــون حركــة هــؤالء
أكــر تقييـدًا وتواجدهــم أقــل بســبب وظائفهــم .تنظيم نشــاطات
خــارج ســاعات العمــل العاديــة علــى مقربــة مــن أماكــن ســكنهم
وحتديــد وســائل التســلية التي تتيــح التواصل معهــم مثل تنظيم
دورات للعبــة الطاولــة جلــذب انتباههــم وبنــاء الثقــة معهــم.
بــأن الرجــال هــم أيضــً مســتضعفون وعرضــة للتأثــر
●اإلقــرار ّ
وبــأن فرصهــم حمــدودة للتعبــر
باألزمــة التــي طــال أمدهــا،
ّ
عــن أحزانهــم وصعوباتهــم وخماوفهــم .خلــق مســاحات آمنــة
للرجــال ملناقشــة إحباطاتهــم ،وإذا لــزم األمــر ،توفــر التدريــب
علــى املهــارات احلياتيــة والتواصــل للرجــال والنســاء .االبتعــاد
بــأن الرجــال كلهــم مرتكبــون
عــن املفاهيــم الســائدة القائلــة ّ
للعنــف اجلنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي –

صمم البرامج لتحقيق االستقرار :تكييف برامج سبل العيش والحماية لتعزيز االستقرار االجتماعي في لبنان
موجز السياسات :حين ُت َّ
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وخاصــة يف برامــج احلمايــة وتوفــر ســبل العيــش التــي تتوجــه
علــى األغلــب للنســاء وتزويــد الرجــال والفتيان/إحالتهــم إىل
هــن ضحايــا
اخلدمــات ،علــى غــرار النســاء والفتيــات اللواتــي
ّ
للعنــف اجلنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

●

●تشــارك قصــص النجــاح حــول خلــق فــرص العمــل واملســاهمة
اإليجابيــة لالجئــن يف اجملتمــع احمللــي بهــدف املســاعدة
والتصــدي
علــى دعــوة األشــخاص لالنضمــام إىل النشــاطات
ّ
لألحــكام املســبقة علــى الالجئــن.

التعليقات الختامية
1

1تشــمل خطــة االســتجابة عشــرة فصــول تتنــاول عشــرة قطاعــات :املســاعدة
األساســية ،التعليــم ،الطاقــة ،األمــن الغذائــي والزراعــة ،الصحــة ،ســبل العيــش،
احلمايــة ،املــأوى ،االســتقرار االجتماعــي ،امليــاه .أنظــر حكومــة لبنــان واألمم
املتحــدة ،خطــة االســتجابة لألزمــة يف لبنــان ( 2020-2017جــرى حتديــث  ،)2018بــروت:
حكومــة لبنــان،2018 ،

12

1أنظــر ل .أيــوب ،البلديــات اللبنانيــة :تنظيــم وجــود الالجئــن هــو "اختصاصنــا" ،املفكّ ــرة
القانونيــة 29 ،أ ّيار/مايــو ،2017

13

للعمــال اللبنانيــن وغــر اللبنانيــن
1ك .املفتــي ،ظــروف العمــل واملعايــر الدنيــا
ّ
ضمــن القــوى العاملــة غــر الرســمية يف قطــاع خدمــات األغذيــة واملشــروبات يف
البقــاع األوســط وعــكار واملنيــة :منظمــة إنرتناشــونال ألــرت ،آب/أغســطس 2018

14

ـف التوظيــف
1س .مصــري وإ .ســرور ،تقديــر تأثــر الالجئــن الســوريني يف لبنــان وملـ ّ
ـاص بالــدول
ـاص بهــم ،بــروت :املكتــب اإلقليمــي ملنظمــة العمــل الدوليــة اخلـ ّ
اخلـ ّ
العربيــة ،2014 ،الصفحــة ،9

http://www.legal-agenda.com/en/article.php?id=3689

_https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/LCRP2018_EN
Full_180122.pdf

2

2بوابــة العمليــات :أوضــاع الالجئــن ،مفــوض األمم املتحــدة الســامي لشــؤون
الالجئــن ()UNHCR
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71, accessed 30
June 2018

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/
documents/publication/wcms_240134.pdf

ومتّ الدخول إىل املوقع يف  30حزيران/يونيو 2018
3

3كانــت نســبة هــؤالء الذيــن يعملــون يف العــام  2017علــى الشــكل التــايل %47.9 :مــن
الرجــال الســوريني يف البقــاع و %43.4يف عــكار و %10.3مــن النســاء الســوريات
يف البقــاع و %8.4يف عــكار .أنظــر منظمــة األمم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف)
واملفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــن التابعــة لــأمم املتحــدة وبرنامــج األمم
املتحــدة العاملــي لألغذيــة ،وتقديــر مــدى اســتضعاف الالجئــن الســويني يف لبنــان
يف العــام /)2017-VASyR( 2017بــروت ،اليونيســيف ،ومفوضيــة األمم املتحــدة
لشــؤون الالجئــن ،والربنامــج العاملــي لألغذيــة ،2017 ،الصفحــة .120

15

1املرجع نفسه ،الصفحة 43

16

1يف مؤمتــر ُعقِ ــد يف لنــدن يف العــام  ،2016التزمــت احلكومــة اللبنانيــة بـــ "تســهيل
حمــددة حيــث ال ينافســون
وصــول الســوريني إىل ســوق العمــل يف قطاعــات
ّ
بشــكل مباشــر" .أنظــر بيــان لبنــان املرفــوع يف مؤمتــر دعــم ســوريا
اللبنانيــن
ٍ
واملنطقــة ،لنــدن 4 :شــباط/فرباير ،2016
http://www.oecd.org/officialdocuments/
publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC/RD(2016)7/
RD2&docLanguage=En

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/VASyR%202017.
compressed.pdf

4

 ،)2017-VASyR( 4الصفحة .112

5

5إ .ســافوفا ،العــدل مــن أجــل حتقيــق االســتقرار :معاجلــة تأثــر النــزوح اجلماعــي
علــى النظــام القضائــي يف لبنــان ،لنــدن :منظمــة إنرتناشــونال ألــرت،2017 ،
_https://www.international-alert.org/sites/default/files/Lebanon
JusticeForStability_EN_2017.pdf

6

6اجملموعــة العامِ لــة علــى االســتقرار االجتماعــي ،وزارة الشــؤون االجتماعيــة يف
لبنــان ،بــروت ،اســتطالع  ،ARKاملوجــة  ،2آب/أغسطس-أيلول/ســبتمرب ،2017
https://data2.unhcr.org/es/documents/download/60885

7

7اســتطالع  ،ARKاملوجــة  2باملقارنــة مــع املوجــة  .1جمموعــة ،ARK، DMCC
التصــورات
منظمــة األمم املتحــدة للتنميــة  UNDPيف لبنــان ،اســتطالع عــن
ّ
املنتظمــة حــول التوتــرات االجتماعيــة يف جميــع أنحــاء لبنــان ،املوجــة  :1تقريــر
ســردي ،آب/أغســطس – 2017
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60272

8

17

ـي البنــاء والزراعــة يف لبنــان.
1لقــد عمــل املواطنــون الســوريون تقليديــً يف
َ
قطاعـ ْ
الوحيد ْيــن اللذ ْيــن
القطاع ْيــن
ويبقــى هــاذان القطاعــان ،إىل جانــب خدمــات التنظيــف،
َ
َ
العمــال األجانــب منافســة
تعــرف بهمــا احلكومــة كقطاعــات ال يشــكّ ل فيهــا
ّ
مباشــرة مــع اللبنانيــن .أنظــر :املرجــع نفســه.

18

1اســتطالع  :ARKاســتطالع منتظــم حــول التوتــرات االجتماعيــة يف جميــع أنحــاء
لبنــان ،املوجــة  ،3شــباط/فرباير ،2018
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/64953

19

1استطالع  ،ARKاملوجة .2

20

ـم انتخابــه ليــوكَ ل بإصــدار الوثائــق املطلوبــة للهويــات
2اخملتــار هــو مســؤول حم ّلــي يتـ ّ
وجــوازات الســفر ،كمــا لالضطــاع مبجموعــة مــن األدوار غــر الرســمية مبــا فيهــا
الوســاطة.

21

2الشــاويش هــو زعيــم حم ّلــي وســط اجملتمــع احمللــي لالجئــن الســوريني ،وغالبــً
مــا يكــون الرئيــس غــر الرســمي للمخيــم العشــوائي ،وهــو علــى تنســيق دائــم مــع
اجلهــات الفاعلــة اإلنســانية والســلطات .ملناقشــة نقديــة حــول دور الشــاويش،
ــن يتحكّ ــم
وم ْ
أنظــر م .أبــو خــر ،شــاويش اخمليمــات الســورية :رجــل ذو ســلطة َ
بأوضــاع الالجئــن ،بنــاء الســام يف لبنــان ،العــدد  ،12حزيران/يونيــو ،2016

8صندوق األمم املتحدة االستئماين لألمن البشري،
https://www.un.org/humansecurity/what-is-human-security/

9

9اليونيســيف ،ومفوضيــة األمم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ،والربنامــج العاملــي
لألغذيــة ،2017 ،مرجــع ســابق ،الصفحــة .13

10

أن األســر التــي علــى رأســها ذكــر قــد عانت من انعــدام األمن
1لقــد كشــف ّ 2017-VASyR
تعرضــوا للتوقيــف باملقارنــة
يف األشــهر الثالثــة املاضيــة %13 ،منهــم أفــادوا بأنّهــم ّ
مــع  %1مــن األســر التــي علــى رأســها امــرأة .أنظــر :املرجــع نفســه ،الصفحــة .15

11

1تقديــر مســتويات االســتضعاف لــدى الالجئــن الســوريني مــن الرجــال يف لبنــان:
التحقيــق يف ثغــرات احلمايــة واالحتياجــات واالســتجابات اخلاصــة بالالجئــن
املتزوجــن والعامِ لــن يف لبنــان ،جلنــة اإلنقــاذ الدوليــة،
الســوريني مــن الرجــال غــر
ّ
كانــون الثاين/ينايــر ،2016
https://www.rescue.org/report/vulnerability-assessment-syrianrefugee-men-lebanon

كتابة :إلينا سالفوفا
مفرج
ترجمة :منال ّ
مراجعة النسخة العربية :يارا املوسوي
تصميم :مارك رشدان

http://www.lb.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Governance/
Publications/PEACE%20BUILDING%2012th%20web%20p12.pdf.

22

2إ .صادقنــي ون .عــازار ،آليــات تســوية النزاعــات التقليديــة :دور وجــوه اجملتمــع
اخملتلفــة ،ورقــة األصــوات الســورية ،العــدد  ،2بيــت الســام ،2018 ،HoPE
https://drive.google.com/file/d/0BxUrRMgGftNIanVvclBKSFByanM/
view

2 23أنظــر إ .كابــري ،وم .يونــس ،وم .أبــي ياغــي ،األزمــة والضبــط :األمــن الهجــن (غــر) الرســمي
يف لبنــان :دعــم لبنــان ،متوز/يوليــو ،2016
_https://www.international-alert.org/sites/default/files/Lebanon
LocalSecuritySyrianRefugees_Report_EN_2016.pdf

 ،ARK 2 24اســتطالعات عــن التصـ ّـورات املنتظمــة حــول التوتــرات االجتماعيــة يف جميــع
أنحــاء لبنــان ،املوجــة  ،ARK ،1آب/أغســطس ،2017
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60272

2 25أنظــر مــا بــن بــن :العــدل غــر الرســمي علــى التقاطــع بــن الوســاطة والتحكيــم
واإلحالــة ،لنــدن :منظمــة إنرتناشــونال ألــرت2018 ،؛ وإ .صادقنــي ون .عــازار ،مرجــع
ســابق.2018 ،

قدمهــا الربنامــج األوروبــي اإلقليمــي للتنميــة واحلمايــة لدعــم لبنــان واألردن
ُأجنــزَ ت هــذه الوثيقــة بفضــل املســاعدة املاليــة التــي ّ
كل مــن جمهوريــة التشــيك ،والدامنــارك ،واملديريــة العامــة للتنميــة والتعــاون التابعــة للمفوض ّيــة األوروبيــة،
والعــراق ،والــذي يدعمــه ٌّ
تتحمــل منظمــة إنرتناشــونال ألــرت وشــركاؤها يف االحتــاد وحدهمــا
املتحــدة.
واململكــة
وسويســرا،
والرنويــج،
وإيرلنــدا ،وهولنــدا،
ّ
أي ظــرف كان ،علــى أنهــا تع ّبــر عــن موقــف الربنامــج
كامــل املســؤولية عــن حمتويــات هــذه الوثيقــة التــي ال يجــوز أن ُي َ
نظــر إليهــا ،وحتــت ّ
األوروبــي اإلقليمــي للتنميــة واحلمايــة.

