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عن المشروع

قــام الباحثــون الرئيســيون للمشــروع )الدجانــي ومارلــو، 2013؛ 2014( فــي أبحــاٍث 
ســابقة، بتوثيــق آثــار تمكيــن النســاء الفلســطينّيات النازحــات فــي األردن مــن خــالل 
ريــادة األعمــال، والتــي لــم تــؤّد إلــى التخفيــف مــن حــّدة الفقــر فحســب، بــل أيًضــا 
إلــى رفــع مكانتهــن االجتماعّيــة فــي بيئــة بطريركّيــة تتمّيــز بعــدم المســاواة بيــن 
الجنَســين. هــؤالء النســاء النازحــات، مــن خــالل مشــاريعهن البســيطة، ِقمــن ِبخلــق 
طــرٍق مســتدامة لتحســين مســتوى الرفاهّيــة ألســرهن، وأصبحــن بمثابــة نموذًجــا 
يحتــّذى بــه فــي مجتمعاتهــن خــارج نطــاق وكاالت الدعــم والمشــورة. فــي إطــار هــذا 
المشــروع، نكتشــف كيــف تقــوم الاّلجئــات العربّيــات بإيجــاد حلول مســتدامة للتخفيف 
مــن وطــأة الفقــر فــي الــدول المضيفــة مثــل األردن ولبنــان وتركيــا. نقــوم بذلــك كونــه 
ــا تحليــل ُيظهــر فعالّيــة هــذه الجهــود، أو كيفّيــة توفيرهــا مســارات بديلــة  ال يوجــد حاليًّ
بعيــدًا عــن دائــرة الفقــر واالعتمــاد الدائــم علــى المنّظمــات الخيرّيــة ووكاالت المعونــة 
ــات  ــات مــن المعنّييــن والاّلجئ ــة مختلطــة1 لجمــع البيان ــّم اســتخدام منهجّي ــة. ت الدولّي
العراقّيــات والفلســطينّيات والســورّيات الّلواتــي يعشــن فــي األردن ولبنــان وتركيــا.

أهمية المشروع

َيســتضيف لبنــان حوالــي 225.000 الجــئ فلســطيني مــن لبنــان 2 و1.5 مليــون الجــئ 
ســوري3 و34.000 الجــئ فلســطيني مــن ســوريا . إّن الاّلجئيــن الفلســطينّيين فــي 
لبنــان والاّلجئيــن الســورّيين بحاجــة إلــى الحصــول علــى تصاريــح عمــل مــن أجــل العمــل 
دة، وال  بشــكٍل قانونــي فــي لبنــان، وال ُيســمح لهــم بالعمــل إاّل فــي قطاعــات محــدَّ
تنطبــق هــذه السياســة علــى الاّلجئيــن الفلســطينّيين اآلتيــن مــن ســوريا والذيــن ليــس 
لديهــم الحــّق فــي العمــل. ونتيجــًة لذلــك، َيلجــأ العديــد مــن الاّلجئيــن للعمــل بشــكٍل 
غيــر شــرعي مّمــا يعّرضهــم لالســتغالل4. بلــغ معــّدل البطالــة فــي عــام 2018 بيــن 
الاّلجئيــن الســورّيين 40٪ )61٪ نســاء(، كمــا أّن نســبة 69٪ مــن األســر الســورّية تعيــش 
تحــت خــط الفقــر5. تبلــغ معــّدالت البطالــة بيــن الاّلجئيــن الفلســطينّيين مــن لبنــان ٪23 
)31٪ نســاء(، وتعيــش 65٪ مــن األســر تحــت خــط الفقــر، بينمــا بلــغ معــّدل البطالــة بيــن 
الاّلجئيــن الفلســطينّيين مــن ســوريا 52.5٪ )68.1٪ نســاء(، ويعيــش 89.1٪ مــن األســر 
تحــت خــط الفقــر6. ُيعــزى انخفــاض معــدالت العمــل لاّلجئــات فــي لبنــان إلــى العوامــل 
الثقافّيــة والمســؤولّيات األســرّية7. لذلــك تميــل الاّلجئــات إلــى االنخــراط فــي العمــل 

فــي المنطقــة المجــاورة أو فــي مشــاريع منزلّيــة مــدّرة للدخــل لدعــم أســرهن8.

التحّديات التي تواجهها الاّلجئات العربّيات في لبنان 

عــن  لبنــان  فــي  المشــاريع  العربيــات صاحبــات  الالجئــات  مــع  النقاشــات  كشــفت 

c o n s u l t i n g

الممولون للمشروع شركاء المشروع

مـــن خـــالل عقـــد نـــدوات ِلنشـــر النتائـــج والتوصيـــات فـــي نيســـان/إبريل 
2019 باإلضافـــة إلـــى مشـــاركة المعنيّيـــن الذيـــن بدورهـــم ناقشـــوا النتائـــج 
ـــات السياســـة  ـــذا المشـــروع وســـاهموا فـــي تشـــكيل توصي ـــة له اإلجمالي
ـــا،  ـــان وتركي ـــات فـــي األردن ولبن ـــات العربّي ومســـارات العمـــل لدعـــم الاّلجئ
ــة وذات  ــذه الدراسـ ــة عـــن هـ ــاملة الناتجـ ــات الشـ ــا التوصيـ ــتعرض هنـ نسـ

الصلـــة بالســـياق اللبنانـــي:

توصيـــات لتحســـين ريـــادة األعمـــال لـــدى الاّلجئـــات العربّيـــات 
فـــي لبنـــان

1 في لبنان، شملت الدراسة نقاش مجموعات بؤرية مع ذوي العالقة مرتين، ومقابالت فردية استمرت من نيسان/أبريل إلى أيلول/سبتمبر 2017 مع 50 سيدة من الالجئات 

الفلسطينيات، الفلسطينيات من سوريا، والسوريات اللواتي يعشّن في جميع أنحاء البالد، ومقابالت فردية الحقة بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر 2018 مع 40 من النساء اللواتي 
تّمت مقابلتهن سابقًا. تستند النسب المئوية الواردة في موجز السياسة هذا إلى المقابالت الالحقة.

2 لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، اإلدارة المركزية لإلحصاء، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، “تعداد السكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان - 2017، 

تقرير النتائج الرئيسية”، 2018، متوفر :
   http://www.lpdc.gov.lb/DocumentFiles/Key%20Findings%20report%20En-636566196639789418.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/67370_0.pdf ،)2019 3 مراجعة استراتيجية إقليمية 2017-2020 )مراجعة

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arab-  :4 منظمة العمل الدولية، “نحو عمل الئق في لبنان: قضايا وتحديات في ضوء أزمة الالجئين السوريين”، 2015، متوفر

states/---ro-beirut/documents/publication/wcms_374826.pdf
https://www.unhcr.org/lb/ :5 مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، اليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي، “تقييم ضعف الالجئين السوريين في لبنان لعام 2018”، 2018، متوفر

wp-content/uploads/sites/16/2018/12/ VASyR-2018.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/survey_on_the_eco- ،2015 ،”6 شعبان وآخرون، “دراسة الوضع االجتماعي واالقتصادي لالجئين الفلسطينيين في لبنان

  nomic_status_of_palestine_refugees_in_lebanon_2015.pdf
7 المرجع نفسه

https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_559670/lang-- :8 منظمة العمل الدولية، “استعراض وتحليل معلومات سوق العمل: التركيز على شمال لبنان”، 2017، متوفر
en/index.htm

مواءمة سياسات الاّلجئين 
ومنـــح  اإلقامـــة  تصاريـــح  تســـهيل   •
لاّلجئيـــن  القانونـــي  الوضـــع 
الســـورّيين والاّلجئيـــن الفلســـطينّيين 
ــة  ــز حريـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــوريا مـ ــن سـ مـ
واالعتمـــاد  واالســـتقرار  التنّقـــل 
تخفيـــف  كذلـــك  الـــذات.  علـــى 
تعيـــق  والتـــي  التنظيمّيـــة  الحواجـــز 
ريـــادة األعمـــال لـــدى الاّلجئيـــن مثـــل 
تلـــك المتعّلقـــة بتصاريـــح اإلقامـــة 
وتصاريـــح العمـــل والترخيـــص وذلـــك 
لتســـهيل نمـــو المشـــاريع، وضمـــان 
واالجتماعّيـــة،  القانونّيـــة  الحمايـــة 
الشـــعور باألمـــان. ضمـــان  وتعزيـــز 
ـــن السياســـات المتعّلقـــة  التوافـــق بي

والعمـــل.   باإلقامـــة 

استشارات األعمال
• تزويــد الاّلجئــات صاحبــات المشــاريع 
ــى  ــه واإلرشــاد، عل بالتدريــب والتوجي
ســبيل المثال، في تخطيط المشاريع 
واإلدارة  المالّيــة  األّميــة  ومحــو 
وتطويــر  الميزانّيــة  وإدارة  المالّيــة 
ــا،  المشــاريع والتســويق والتكنولوجي
وذلــك لتنميــة المهــارات الشــخصّية 
بالمشــاريع،  المتعّلقــة  والمهــارات 
علــى  الحفــاظ  فــي  ومســاعدتهن 
وتوســيعها  الصغيــرة   مشــاريعهن 

المســتقبل.  فــي 

الخدمات المالّية
• توفيــر خدمــات ومنتجــات دعــم مالــي 
المشــاريع  صاحبــات  لاّلجئــات  كاٍف 
االدخــار  برامــج  أو  المنــح  مثــل 
يمكنهــن  والتــي  القــروض،  أو 
مــن  الخــوف  االســتفادة منهــا دون 
علــى  الُمفرطــة.  الديــون  تراكــم 
زيــادة  طريــق  عــن  المثــال،  ســبيل 
التمويــل أو توفيــر المعــدات والمواد 

لاّلجئــات صاحبــات  واألدوات  الخــام 
تتضّمــن  أن  يجــب  المشــاريع. 
المؤّسســات أيًضــا إرشــادات حــول 
دمــج  المســحوب.  االئتمــان  إدارة 
مــع  األعمــال  استشــارات  خدمــات 
ــي أو التنســيق  ــم المال خدمــات الدع
بيــن المؤسســات التــي تقــدم هــذه 
فــي  يســاهم  والــذي  الخدمــات 
تســهيل وصــول المــرأة عــن طريــق 

والمــوارد.  الوقــت  توفيــر 

خدمات الدعم
• تطويــر دليــل شــامل وحديــث، ومتــاح 
والــذي  المشــاريع،  دعــم  لخدمــات 
متعّلقــة  أيًضــا معلومــات  يتضّمــن 
القانونّيــة  والحقــوق  بالقضايــا 
ليتــّم توزيعــه علــى جميــع الاّلجئــات 

المشــاريع.  صاحبــات 

االجتماعــي  التماســك  برامــج  دمــج   •
خدمــات  علــى  التدريــب  برامــج  مــع 
ــف  ــادة األعمــال لتخفي المشــاريع وري
حــّدة التوّتــر بيــن المجتمعــات داخــل 
المخّيمــات. يمكــن تحقيــق ذلــك مــن 
خــالل تطويــر برامــج تشــمل كالًّ مــن 
المضيــف  المجتمــع  مــن  النســاء 

الالجئــات. والنســاء 

• دمــج خدمــات منع وإعادة تأهيل العنف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي ضمــن 
تصميــم  وفــي  المشــاريع  خدمــات 
ــادة األعمــال كوســيلة لدعــم  برامــج ري
القائــم  للعنــف  المعّرضــات  النســاء 
علــى النــوع االجتماعــي. ستســتفيد 
تدريــب  مــن  أيًضــا  المؤّسســات 
موّظفيهــا علــى الوقايــة مــن العنــف 
االجتماعــي  النــوع  علــى  المبنــي 
لــه، كمــا يمكنهــا أيًضــا  واالســتجابة 
إنشــاء مســاحة آمنــة للنســاء للوصول 
إلــى خدمــات الدعــم المتعّلــق بالعنــف 

ــه. ــذي قــد يتعّرضــن ل ال

العديــد مــن التحدّيــات المتعلقــة بمشــاريعهن 
وســبل العيــش ألســرهن. علــى الرغــم مــن أّن 
غالبّيــة الاّلجئــات العربّيــات فــي لبنــان أفــدّن بــأّن 
متوّســط الدخــل الشــهري لهــن ُيقــدر بـــ445.96 
دوالر أميركــي )0.07 دوالر أمريكــي كحــد أدنــى، 
ذكــرت  أقصــى(،  كحــّد  أميركــي  دوالر   3.960
علــى  االعتمــاد  يمكــن  ال  بأّنــه  النســاء  غالبّيــة 
مــن   ٪70 أن  مــن  الرغــم  وعلــى  الدخــل.  هــذا 
النســاء المتزّوجــات )75٪( أفــدن بــأّن أزواجهــن 
ــوا فــي وظائــف مدفوعــة األجــر، فــإّن  قــد عمل
أكثــر مــن 50٪ مــن الرجــال كانــوا يعملــون فــي 
غيــر  تعتبــر  والتــي  متقّطعــة  يومّيــة  أعمــال 
آمنــة. ذكــرت 38.9٪ مــن الاّلجئــات فــي لبنــان 
ــر مســاهمة فــي دخــل األســرة بيــن  أّنهــن األكث
أفرادهــا؛ بينمــا نســبة 27.8٪ مــن الحــاالت كان 
ــاك مســاهمة متســاوية فــي دخــل األســرة  هن
ــر مــن أفرادهــا بمــا فــي  ــن أو أكث ــل اثني مــن قب
ذلــك الاّلجئــة نفســها. كمــا أفــادت الغالبّيــة مــن 
النســاء أّنهــن ال يملكــن أي مّدخــرات )70٪(، فــي 
ــرت 32.5٪ أن ديوّنهــن قــد ازدادت مــن  ــن ذك حي
لذلــك، شــعرت  نتيجــة  إلــى 2018.  عــام 2017 
العديــد مــن النســاء بالتوّتــر والقلــق المســتمر 
الحتمــال عــدم قدرتهــن علــى تلبيــة احتياجــات 
األســرة. عــالوة علــى ذلــك، فــإّن غالبيــة النســاء 
ال يحتفظــن بســجاّلت مالّيــة، ويعتمــدن علــى 
للمســتهلكين  كقاعــدة  الشــخصّية  شــبكاتهن 
وعلــى التســويق الشــفهي إلــى حــّد كبيــر كأداة 

للتســويق.  

عّبرت الاّلجئات الُمشــاركات أيًضا عن شــعورهن 
بعــدم الرضــا تجــاه الخدمــات المقّدمــة لاّلجئيــن، 
ــة الحصــول علــى الدعــم المالــي  وخاّصــًة إمكانّي
والخدمــات األخــرى ألســرهن ومشــاريعهن. إذ 
لــم يعلمــن  الحــاالت،  كثيــر مــن  أّنهــن، وفــي 
التــي  والمتوّفــرة  المختلفــة  الخدمــات  بأنــواع 
بعــض  وأفــادت  منهــا.  االســتفادة  يمكنهــن 
الاّلجئات الفلســطينّيات من لبنان أّن المنافســة 

الســورّيين  الاّلجئيــن  لتدّفــق  نتيجــًة  زادت 
والاّلجئيــن الفلســطينّيين مــن ســوريا؛ بينمــا 
صّرحــت بعــض الاّلجئــات الســورّيات والاّلجئــات 
الفلســطينّيات مــن ســوريا بتعّرضهــن للتمّييــز 
كذلــك  المشــاركات،  أشــارت  كمــا  والتحــّرش. 
األمــر، عــن تأثّرهــن بالوضــع االقتصــادي فــي 
فــي  يعشــن  الّلواتــي  ذكــرت  بينمــا  لبنــان. 
مخّيمــات مغلقــة بشــعورهن بعــدم االســتقرار 
علــى  أّثــر  مّمــا  المخّيمــات،  هــذه  داخــل 
مشــاريعهن وســبل العيــش ألســرهن. وعّبــرت 
شــعورهّن  عــن  المشــاركات  النســاء  بعــض 
المتّوفــرة  العمــل  أنــواع  بســبب  باإلحبــاط 
ــا، ُمشــيرين إلــى  ألزواجهــن وأطفالهــن قانونيًّ
تصاريــح  إلــى  الوصــول  مــن  تمّكنهــن  عــدم 
العوائــق  إحــدى  ُمعتبرينهــا  التنّقــل،  وحرّيــة 
الرئيســّية لضمــان دخــل أســرهّن. لــم تذكــر هــذه 
النســاء بشــكٍل مباشــٍر صعوبــة الحصــول علــى 
تصاريــح العمــل والتراخيــص لمشــاريعهن علــى 
األرجــح  علــى  وذلــك  رئيســّية،  تحّديــات  أّنهــا 
ترخيــص  بــدون  مشــاريع  ببــدء  ُيســمح  ألّنــه 
ــة النســاء خــارج  داخــل المخّيمــات، كمــا أّن غالبّي
ذلــك،  ومــع  المنــزل.  مــن  تعمــل  المخّيمــات 
فــي  تعمــل  المشــاريع  هــذه  أّن  إلــى  ونظــًرا 
ال  النســاء  فــإن  الرســمي،  غيــر  االقتصــاد 
يتمّتعــن بــأي نــوع مــن أنــواع الحمايــة القانونّيــة 
أو االجتماعّيــة. كمــا أن صعوبــة الحصــول علــى 
تصاريــح إقامــة ألنفســهن وألســرهن كانت أحد 
األمــور الهاّمــة لاّلجئــات الســورّيات والالجئــات 
الفلســطينّيات مــن ســوريا، ال ســّيما ف يمــا 
التنّقــل واألمــن واالســتقرار.   يتعّلــق بحرّيــة 

أفــادت مجموعــة مــن النســاء الّلواتــي شــاركّن 
ألشــكال  تعّرضــن  بأّنهــن  الدراســة،  فــي 
مختلفــة مــن العنــف، بمــا فــي ذلــك العنــف 
 )٪26.3( اللفظــي  والعنــف   )٪12.5( الجســدي 
 )٪31.6( النفســي  أو  العاطفــي  والعنــف 
والتحــّرش الجنســي )13.2٪( والعنــف الجنســي 
)5.3٪(. وتبّيــن أّن الُمجيبــات المشــاركات مــن 
لبنــان هــّن األكثــر عرضــة لإلبــالغ عــن ُمعاناتهــن 
مــن العنــف الجســدي )12.5٪(. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، أشــارت 13.2٪ مــن النســاء بــأن منازلهــن 
قــد تعرضــت للهجــوم أو التخريــب أو االقتحــام 
مــرة واحــدة علــى األقــل، بينمــا ذكــرت 5.2٪ مــن 
النســاء أّن مشــاريعهن قــد تعرضــت للهجوم أو 
التخريــب أو االقتحــام مــرة واحــدة علــى األقــل. 


