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 ملخص
) في معالجة أزمات اللجوء الناجمة عن الصراعات، مستعینًا بحملة تشغیل الشرق EZیبحث ھذا التقییم مدى فاعلیة التعاون اإلنمائي األلماني (

 .2019حتى  2016في الفترة من  )P4Pاألوسط (

بأن تقلیل أسباب اللجوء ودعم الالجئین من أھم أھداف التعاون  2014) في BMZبعد أن صرحت الوزارة االتحادیة للتعاون االقتصادي والتنمیة (
وفي سیاق النقاش العام  .2015/2016األلماني، تلقى ھذا الھدف زخًما سیاسیًا إضافیًا بسبب أزمة اللجوء التي امتدت إلى أوروبا في اإلنمائي 

لذا فإن الكثیر من تدابیر التعاون  أھمیة خاصة.مع مرور الوقت، الالحق في ألمانیا بخصوص مكافحة أسباب اللجوء، اكتسب التعاون اإلنمائي 
إال أن ھذا األمر ال یبدو قابالً للتحقیق إال في  أیًضا فتح آفاق دائمة لالجئین في البالد المضیفة لھم. استھدفتئي، التي بدأت منذ ذلك الحین، اإلنما

المركزیة  على إنشاء وصیانة البنیة التحتیة، بجانب دعم الالجئین ،حالة حصول ھذه البالد على دعم كبیر، بحیث ینصب تركیز التعاون اإلنمائي
ً  في المجتمعات المضیفة لھم  .ایضا

ولم یتم  المنطقة في الشرق األوسط. الوطن ومن بالنسبة للكثیر من المتضررین بمثابة "مواصلة لجوء" أو تھجیر من 2015/2016كانت أحداث 
األزمة في البدایة تطلبت إجراءات سریعة للغایة معالجة آثار اال ان  مع ان االزمة السوریة ممتدة، القضاء على أسباب ھذا األمر حتى یومنا ھذا.

في المعتاد، بھذا النوع من الدعم قصیر األمد أكثر من  ،تختص المساعدات اإلنسانیة وشاملة على األرض، لمساعدة المتضررین في أزمتھم.
التقدم في  دفعتبالمساعدات اإلنسانیة ھي التي  وھكذا كانت المؤتمرات الدولیة الخاصة طویل األمد.وھیكلي  والمصمم ان یكون التعاون اإلنمائي

وكان السؤال األساسي المتكرر في ھذه  عملیة معالجة آثار األزمة السوریة، ُمستعینةً بشكل متزاید بمشاركة الجھات الفاعلة في التعاون اإلنمائي.
  .بشكل فعال ة األمدمتوسطة وطویلة األمد من تدابیر الدعم قصیرعلى نتائج المؤتمرات ھو كیفیة الحصول 

 2016وقد بدأت ھذه الحملة في سیاق مؤتمر سوریا الدولي في لندن  .سد ھذه الفجوة) محاولة طموحة لP4Pتمثل حملة تشغیل الشرق األوسط (
االستخدام  تنظیم، . ھدف المؤتمر، على شكل ملموس)، باعتبارھا مساھمة ألمانیة جوھریة لدعم دول الجوار السوريدعم سوریا والمنطقة(

ومن خالل ذلك نشأت المبادئ التوجیھیة السیاسیة  المتزامن لتدابیر االستقرار قصیرة األمد وتكوین اآلفاق متوسطة األمد على األقل لالجئین.
في المجتمعات والضعفاء تھدف الحملة إلى إنشاء فرص عمل كثیفة العمالة ألكبر عدد ممكن من الالجئین  المركزیة لحملة تشغیل الشرق األوسط:

 المضیفة، والمساھمة في إنشاء وصیانة الملكیات العامة الخاصة بالبنیة التحتیة مثل المدارس، والشوارع األساسیة، والمتنزھات.

وبما أن حملة تشغیل الشرق األوسط تركز فقط على الشرق األوسط وبشكل أساسي على التشغیل المؤقت، فمن الواضح أنھا ال تمثل النطاق 
جسر للعبور لخلق الكبیر،  وھدفھاومع ذلك، فبسبب أھمیتھا الوقتیة،  .في أزمات اللجوء الناجمة عن الصراعات مل للتعاون اإلنمائي األلمانيالكا

تمثل  ةمن تدابیر قصیرة األمد (مثل التشغیل قصیر األمد) إلى تأثیرات طویلة األمد (مثل المساھمة في استقرار المجتمعات المضیفة)، فإن الحمل
للحصول على معلومات  اً مناسباً للتقییم ومن خاللھ،موضوع ھا تكونفإنفي ھذا الصدد،  موضوع تقییم شدید األھمیة من حیث سیاسة التنمیة.

 .القسري أساسیة حول تدابیر التعاون اإلنمائي األلمانیة في سیاق اللجوء

وظیفة  500.000فتم التخطیط في البدایة لتوفیر  كثیر من فرص العمل بسرعة.تمیزت بدایة التقییم بضرورة خلق حملة تشغیل الشرق األوسط لل
وكان ھذا التخطیط مرتبًطا بضغط وقت مرتفع وتقاریر  .صندوق ائتماني متعدد المانحین) في إطار CfW( النقد مقابل العملخالل عامین من نوع 

جوار السوري األربعة (تركیا، واألردن، ولبنان، والعراق) جلب ھذا التخطیط وفي ضوء الظروف العامة الصعبة وشدیدة التنوع لدول ال تفصیلیة.
بجانب تنسیق المساعدات اإلنسانیة والتعاون اإلنمائي، تجب اإلشارة ھنا وبشكل  .من االعداد التصوري المناسب والتنفیذ معھ تحدیات كبیرة

كانت  یتعلق بقضایا أساسیة لسیاسة الھجرة، والمسار الدینامیكي للصراع المستمر.خاص إلى المصالح المتباینة بین ألمانیا والبالد المضیفة فیما 
، والى أي مدى، ، بخصوص فعالیةالمؤسسات المحلیة المنفذةمن جانب للتقییم،  یةتوضیحالمرحلة الفي  ،درجة عالیة نسبیًا من الغموض ھناك

 ابدأ مسؤولو ،بالتزامن مع ذلك المساھمة في تكوین آفاق لالجئین.قادرة على التدابیر قصیرة األمد الخاصة بحملة تشغیل الشرق األوسط  تكون ھذه
 .في المرحلة الثانیة البرنامج بالفعل في العمل على تطویره

تقصي مسألة ألي مدى  ،تم في الخطوة الثانیة ،على ھذا األساسوبناًء  لذلك یركز التقییم على استقصاء مدى فعالیة التدابیر المنفذة حتى اآلن.
المجالین األساسیین لحملة تشغیل الشرق األوسط في بدایة  الدراسة الموجھة لقیاس االثر تغطي التطویر المستمر للبرنامج. نتائج االثرتغطي 
، ودفع الرواتب للمعلمین مقابل تعلیم أطفال الالجئین السوریین وھما: التشغیل كثیف العمالة في قطاعات مختلفة 2018و 2017عامي في التقییم 

تعطي صورة عن  والتيبالتعاون مع المسؤولین عن البرنامج، بتطویر مصفوفات قیاس التأثیر  ،ولھذا الغرض قام فریق التقییم في قطاع التعلیم.
 التأثیرات التي یمكن توقعھا، ومدى استمراریتھا.

، والفعالیة، واالستدامة، على النحو المحدد من قِبل لجنة التعاون اإلنمائي والمالئمةعلى األغلب وفقًا لمعاییر االتساق،  یتم عرض نتائج التقییم
 Development Assistance Committee Organisation for Economic Cooperationبمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، (

and Development, OECD-DAC موضوع التقییم المحدد، والمتمثل في بناء جسر من التأثیرات قصیرة األمد إلى التأثیرات طویلة ). یؤدي
یتم تلخیص  ،وعالوةً على ذلك األمد، إلى اإلجابة على المجال األساسي المتمثل في االستدامة، أي االستمراریة، في إطار معظم أسئلة الفعالیة.

في األغلب من حیث إمكانیات االستدامة، ألن الفترة منذ إنشاء حملة تشغیل الشرق األوسط كانت قصیرة ولكن  -نتائج االستدامة في فصل منفصل 
نفسھ متطلبات  في الحاالت الطارئة فإن للبرنامج كبرعدد ممكن من الناسدعم اكان یھدف إلى  بما انھ البرنامج باالضافة،  جدًا إلجراء تقییم شامل.
فتفاوت األدوات المستخدمة والسیاقات ال  فعالیة حملة تشغیل الشرق األوسط بشكل شامل.یقیم ال  ھذا التقییم فإن ،كذلك استدامة محدودة للغایة.

لفعالیة تخصیص تدابیر النقد مقابل العمل  -المنطقیة في حد ذاتھا  -باإلضافة إلى أن النتائج الناجمة عن المقارنة  یسمح بقیاس دقیق للفعالیة.
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)CfW ومع ذلك، فقد تم ھنا أیًضا  المثال مع المدفوعات النقدیة غیر المشروطة، ال یمكن تعمیمھا بسبب التأثیرات الخاصة بالسیاق.) على سبیل
السیاسة التنمویة األساسي في سیاق اإلجابة على السؤال الخاص بتكوین  اثریُنظر إلى  تلخیص النتائج المتعلقة بمعیار الكفاءة في فصل منفصل.

لالجئین في المنطقة والعمل على استقرار المجتمعات المضیفة، ذلك ألن النطاق الواسع لحملة تشغیل الشرق األوسط سیُظھر التأثیر آفاق حیاة 
 الواسع لھذه لتدابیر.

 مختلفة، أو ال تؤثر.یھدف إلى التحقق من كیف، ولماذا، وفي أي سیاق تؤثر التدابیر ال األسالیب متعددلإلجابة على أسئلة التقییم تم تحدید تصمیم 
  وبشكل أساسي توجد ثالث خطوات یجب التمییز بینھا:

  خطوة بناء النظریة، في شكل إعداد مصفوفات التأثیر لحملة تشغیل الشرق األوسط، .1
یش على خطوة التحقق من النظریة، والتي یتم فیھا بشكل أساسي تحدید التأثیرات من خالل أسالیب االستقصاء النوعیة، وعملیات التفت .2

  األرض للمدارس وغیرھا من مرافق البنیة التحتیة،
والضعفاء خطوة القیاس الدقیق للتأثیر باستخدام أسالیب شبھ تجریبیة على أساس مجموعتي استبیان تشمالن عددا كبیرا من الالجئین  .3

 في دول دراسة الحالة األردن وتركیا.
 النتائج

 لنتائج التالیة:، یمكن تسجیل اOECD-DACبالنظر إلى معاییر 

شدیدة  2019حتى  2016وقد كانت في فترة التقییم من  شدیدة االتساق. في المجمل، یمكن تصنیف حملة تشغیل الشرق األوسط على أنھا االتساق:
األھداف االستراتیجیة تتوافق أھداف حملة تشغیل الشرق األوسط مع  االتساق مع سیاسة التنمیة األلمانیة والبرامج الدولیة لمعالجة أزمة اللجوء.

وقد تم إدراج التدخالت بشكل  )، أال وھي تقلیل أسباب اللجوء.BMZاألساسیة للحكومة االتحادیة والوزارة االتحادیة للتعاون االقتصادي والتنمیة (
وةً على ذلك فإن أھداف حملة عال إلى تحقیق اتساق داخلي عاٍل. ادى، مما  )SI Fluchtجید في مشروعات أخرى تابعة لمبادرة اللجوء الخاصة (

 تشغیل الشرق األوسط تتوافق مع مشروعات المؤسسات الدولیة والحكومات الوطنیة وتُعتبر مكملة لھا بدرجة كبیرة (اتساق خارجي عاٍل).
شارك ألمانیا من خالل تحیث ،  )3RPs( اإلقلیمیة الالجئین صمودتتمتع األھداف بدرجة عالیة من التكامل مع القطاعات األخرى لخطط  كمثال،

وفي دفع  )،CfWفي برنامج النقد مقابل العمل ( مركزیة مانحة جھةحملة تشغیل الشرق األوسط في قطاعین مركزیین: المشاركة باعتبارھا 
 ألطفال الالجئین السوریین.االرواتب للمعلمین الذین یُدرسون 

 بفضل عبورھا بالتأثیرات قصیرة األمد إلى تأثیرات متوسطة وطویلة الئمةمیمكن تصنیف حملة تشغیل الشرق األوسط على أنھا  :المالئمة
وبالتالي اكتسبت درجة  -بشكل یتناسب مع سیاق األزمة  -قامت الحملة في البدایة بخلق أكبر عدد ممكن من فرص التشغیل قصیرة األمد  األمد.

طویلة األمد تم مد الجسور إلى التعاون اإلنمائي طویل األمد أو إلى تدابیر  ومع التحول إلى التدابیر العمیقة والتأثیرات .المالئمةعالیة من 
إضافةً إلى ذلك فإن حملة تشغیل الشرق األوسط تعالج قطاعین بالغي األھمیة وھما تدابیر التشغیل كثیفة العمالة  الحكومات الوطنیة في الموقع.

المرحلة األولى من حملة تشغیل الشرق األوسط مع االحتیاجات المركزیة للجھات یتوافق توجیھ األھداف وتصمیم  ودفع الرواتب للمعلمین.
وفي ضوء الحاجة الماسة غیر المنقطعة إلى دعم واسع النطاق مع ذلك،  المتلقیة، من حیث المستفیدین النھائیین والحكومات والمؤسسات الشریكة.

 ات طویلة األمد ال تزال محدودة بسبب السیاق.واستمرار سیاق األزمة، فإن إمكانیة االنتقال إلى التأثیر

وبشكل عام یتضح أن الحملة تكون فعالةً  ففي المجمل یمكن وصف حملة تشغیل الشرق األوسط بالفعالیة. تنشأ ھنا صورة متباینة. التأثیرات:
ثیرات المؤقتة، مثل التخفیف المؤقت من الوضع حینما یتعلق األمر بالتأ -في شكل مشروعات الجیل األول المذكورة في مقدمة الدراسة  -بالفعل 

لذا  لكّن ھذا األمر ینطبق بشكل أقل بكثیر عند النظر إلى التأثیرات التي یُفترض فیھا االنتقال إلى نتائج دائمة طویلة األمد. المتأزم للمحتاجین.
 تأثیر متوسطة وطویلة األمد (االستدامة بمعنى االستمراریة).یجب التفریق بشكل أساسي بین الفعالیة من حیث التحقیق المؤقت لألھداف، ودرجة ال

 في المجتمعات المضیفة. والضعفاءتقدم تدابیر التشغیل كثیفة العمالة، في المقام األول، مساھمة فعالة مؤقتة في تخفیف الوضع المتأزم لالجئین 
من حیث المساھمة في زیادة دخل األسر بشكل قصیر األمد، لتغطیة المتطلبات  تُعتبر ھذه التدابیر فعالة على األخص من الناحیة المادیة لبدایةوفي ا

حیث یُظھر متوسط دخل األسرة لدى النساء أثناء المشاركة في برنامج  وتمثل ھذه النتائج أھمیة كبیرة بخاصة لألسر الفقیرة وللنساء. األساسیة.
) CfWوباإلضافة إلى ذلك یخفف برنامج النقد مقابل العمل ( اركة مقارنةً بالرجال.) زیادات أعلى من قیم ما قبل المشCfWالنقد مقابل العمل (

 ھنالكوأخیًرا،  من الوضع االجتماعي المتأزم للمشاركین من خالل ظروف العمل الجیدة نسبیًا ودفع رواتب أعلى مقارنةً بفرص التشغیل البدیلة.
یمكن بشكل معقول افتراض حدوث انخفاض  ، مثل زیادة التفاؤل بالمستقبل لدى المشاركین.وجود تأثیرات نفسیة واجتماعیة إیجابیةلأیًضا إثبات 

 یق.في استراتیجیات التكیف السلبیة، مثل عمالة األطفال أو االستدانة اعتمادًا على البیانات المتاحة، لكن دون إمكانیة قیاس ذلك بشكل دق

وعند النظر إلى مجاالت التأثیر المنظورة مثل إنشاء اتصاالت مھنیة  ى المدى القصیر فقط.إال أن التأثیرات المذكورة تحدث في غالب األمر عل
 فال یكاد یمكن إثبات أي التأثیرات. ،أو توفیر فرص تشغیل إضافیة

ن حیث ) في النطاق كثیف العمالة لیس فقط من حیث القطاعات، بل ومCfWتختلف فرص التشغیل المتنوعة لبرنامج النقد مقابل العمل (
یوم عمل في المتوسط في إجراءات برنامج النقد  40حوالي  االفتراض بأنھا تدومففي الوقت الذي یمكن فیھ  استمراریتھا على وجھ الخصوص.

تي مثالً في مخیمات الالجئین ال -مقابل العمل، یتضح من التفاصیل وجود تباین في المدة یتراوح ما بین فرص عمل تستمر لعشرة أیام عمل فقط 
ویمكن تبریر فرص العمل ھذه األطول ُمدةً  یوم عمل. 100وأخرى تستمر ألكثر من  -تدیرھا المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین 

ت لدى مسؤولي المشروع في الموقع، والذین یفترضون أن فترات العمل األطول تؤدي إلى تأثیرا الكامنةفي األساس من خالل افتراضات التأثیر 
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فمدة التشغیل ال تؤدي  إال أن ھذا األمر ال یمكن تأكیده اعتمادًا على قیاس التأثیر شبھ التجریبي الذي جرى تنفیذه. أعلى على المستوى الفردي.
  إلى درجة تأثیر أعلى، ال من حیث تخفیف الوضع المتأزم وال من حیث توفیر فرص تشغیل إضافیة.

یرات قصیرة األمد والخاصة بتدابیر التشغیل كثیفة العمالة ال تنطبق على التأثیرات االجتماعیة، وباألخص غیر أن النتائج المقتصرة على التأث
وإجماالً تساھم حملة تشغیل الشرق األوسط من خالل  أو بتعبیر آخر إیجابي على تعزیز التماسك المجتمعي. -على تخفیف التوترات المجتمعیة 

ثیفة العمالة في استقرار األردن الذي یتمتع بالفعل بمستوى عاٍل نسبیًا من التماسك االجتماعي، ولھا تأثیر ) كCfWوظائف النقد مقابل العمل (
 قوي على التماسك االجتماعي في تركیا.

استخدامھا بشكل مؤقت على األقل، وأحیانًا بشكل دائم من قِبل  والتي من الممكن توفر الوظائف كثیفة العمالة في البلدین بنیة تحتیة ذات نفع عام،
فضالً عن ذلك، فإن التوزیع المتساوي  ھذا األمر لھ تأثیر معزز للتعایش، وبالتالي یعمل على تقلیل التوترات المجتمعیة المحتملة. السكان المحلیین.

وكالھما یساھم في تحقیق نظرة أكثر إیجابیة لكل  شتركة، قد أثبتا فعالیتھما.لتدابیر الدعم على الالجئین والسكان األصلیین، والمشروعات الم
 مجموعة سكانیة تجاه األخرى.

إلى وجود آثار إیجابیة واضحة لتدابیر برنامج النقد مقابل المشاركین، وجھات نظر ابعاد  تشیر مجموعتي االستبیان في، وباإلضافة إلى ذلك
ویشعر المشاركون السوریون بارتباطھم  األتراك المشاركون في السوریین بدرجة أكبر من غیر المشاركین.حیث یثق  ) في تركیا.CfWالعمل (

وفي ضوء الظروف اإلطاریة الصعبة الناجمة عن المزاج العام  ).CfWبالمجتمع المحلي أكثر من غیر المشاركین في برنامج النقد مقابل العمل (
والتوظیف السیاسي لالجئین في تركیا، یجب اإلشادة بشكل خاص إلى ھذه التأثیرات الدائمة على  2019 المتخوف من األجانب بشكل متزاید عام

 وجھات نظر المشاركین.

)، فإن مشروعات رواتب التدریس CfWحتى لو تم تسجیل دفع الرواتب للمعلمین رسمیًا على أنھ عالقات تشغیل لبرنامج النقد مقابل العمل (
وتكمن االختالفات بشكل خاص في عاملین؛  الخاصة، وبالتالي یتم عرض التأثیرات بشكل منفصل عن التدابیر كثیفة العمالة.تتمتع ببعض المیزات 

ام تتمثل أولھما أن المعلمین یعملون بشكل مستمر لفترات أطول في أنظمة التعلیم الوطنیة، وثانیھما أنھ بمساعدتھم یتم تقدیم مساھمة للصالح الع
  ال الالجئین السوریین.في تعلیم أطف

بل على  وبالرغم من أن المعلمین یعملون في أغلب األحیان لعدة سنوات، إال أن ھذا ال یؤدي إلى تخفیف وضعھم المتأزم بشكل طویل األمد.
یث تخفیف الوضع المتأزم العكس من ذلك، ففي حین یمكن الحكم على حملة تشغیل الشرق األوسط إجماالً بأنھا فعالة، ولو مؤقتًا على األقل، من ح

ویرجع ھذا في أغلب األحوال إلى حقیقة  عن طریق توفیر فرص التشغیل كثیفة العمالة، فإن ھذا الحكم ال ینطبق على المعلمین إال بشكل جزئي.
ًضا لضغوط نفسیة ، وإلى أنھم یتعرضون أیعمال برنامج النقدمن أن المعلمین الذین یعملون بدوام جزئي یتقاضون رواتب أقل من غیرھم 

تأثرت نتیجة التقییم ھذه سلبًا بحقیقة أن تقییم وضع المعلمین السوریین في  واجتماعیة كبیرة بسبب الوظائف اإلضافیة وغیاب األمان التعاقدي.
سائر في الدخل الفعلي فمن ناحیة كان من الضروري على المعلمین السوریین تقبل خ تركیا أسوأ بكثیر من تقییم زمالئھم األردنیین في األردن:

االجتماعي ومن ناحیة أخرى یستمر أیًضا وضعھم المتأزم  لعدة شھور، ألن رواتبھم لم یتم تعدیلھا بما یتوافق مع التضخم المتسارع للعملة التركیة.
فیما یتعلق بتجربتھم من حیث مغزى  بینما نجد نتائج التأثیر على المعلمین أكثر إیجابیة بدرجة أكبر من زمالئھم األردنیین بسبب عدم االندماج.

فبما أنھم یعملون في مجال معترف بأھمیتھ، ویتوافق في أغلب األحیان مع مھنتھم التي تعلموھا، فقد ذكروا باإلجماع  الحیاة على وجھ الخصوص:
رسمي بعملھم لالستفادة منھ في أي لكن بسبب عدم حصولھم على اعتراف  تقریبًا تحّمسھم الشدید للعمل، على الرغم من ظروف العمل الصعبة.

توظیفات الحقة كمعلمین، فإن مساھمة حملة تشغیل الشرق األوسط في خلق فرص عمل مستمرة للمعلمین یمكن تقییمھا في أحسن األحوال على 
ر الذي یقع خارج نطاق تأثیر حملة تشغیل ومن ثَم، تتطلب المعالجة الناجحة اإلضافیة لھذا العجز حواًرا سیاسیًا مكثفًا، وھو األم أنھا فعالة جزئیًا.
 الشرق األوسط.

جئین ال تستمر التأثیرات األضعف على المستوى الفردي مقارنةً بالوظائف كثیفة العمالة، في نطاق الصالح العام المتمثل في تعلیم أطفال الال
واء في األردن أو في تركیا، فإن حملة تشغیل الشرق األوسط س وھنا یمكن تقییم مساھمة حملة تشغیل الشرق األوسط على أنھا فعالة. السوریین.

وفي كال البلدین تم تحقیق األرقام المستھدفة االلتحاق بالتعلیم المدرسي حتى اآلن،  تساھم بشكل مھم في تخفیف العبء عن األنظمة التعلیمیة.
التدابیر فعالة جزئیًا فقط بالنظر إلى جودة التعلیم، فإن حملة تشغیل وحتى لو كانت  وارتفع معدل االلتحاق المدرسي في تركیا، واستقر في األردن.

الشرق األوسط تساھم أیًضا بشكل غیر مباشر في تحقیق االستقرار في المجتمعات المضیفة، وذلك عن طریق تمكین التعلیم المدرسي لمعظم 
 األطفال الالجئین السوریین.

 الختامات

وبالتالي فإن حملة تشغیل  غیل الشرق األوسط في المجال االقتصادي االجتماعي ذات طبیعة مؤقتة بشكل خاص.ختاًما، یتضح أن تأثیرات حملة تش
وعلى العكس من  الشرق األوسط فعالة من حیث التخطي المؤقت لألزمات، إال أنھا ال تمثل إال مجرد جسر صغیر إلى التطویرات طویلة األمد.

كذلك  أكثر استدامة بالنظر إلى تكوین تماسك اجتماعي أعلى لدى األشخاص الذین شاركوا في أحد ھذه التدابیر.ذلك، تبدو التأثیرات االجتماعیة 
إال أن ھذا األمر یظل معتمدًا على  یمكن تقییم تأثیر وصول قطاع كبیر من أطفال الالجئین السوریین إلى التعلیم المدرسي على أنھ تأثیر مستدام.

 الحال سابقًا. التمویل الدولي كما كان
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) تطویر BMZفي ضوء التأثیرات الفردیة، قصیرة األمد نوًعا ما، والمتوقعة بالفعل، واصلت الوزارة االتحادیة للتعاون االقتصادي والتنمیة (
وتعتمد على أسالیب تسعى التدابیر الجدیدة بشكٍل خاٍص إلى تنمیة قدرات االستیعاب المھنیة،  حملة تشغیل الشرق األوسط في السنوات األخیرة.

  بدرجة كبیرة.المھني تعاون إنمائي أكثر تقلیدیة، مثل دعم المشروعات الصغیرة ومتناھیة الصغر أو المشروعات المتعلقة بالتدریب 

لمعقول لتدابیر من ناحیة، یمكن تقییم ھذا التطویر المستمر على أنھ مناسب وعالي األھمیة من حیث بناء الجسور، إذ أنھ یمثل التطویر المستمر ا
 ومن ناحیة أخرى ینشأ التساؤل، ألي مدى یضع ھذا التطویر سیاق األزمة المستمر في االعتبار: ) التقلیدیة قصیرة األمد.CfWالنقد مقابل العمل (

 5.6ري البالغ عددھم فما یزال الصراع في سوریا یولد تدفقات الجئین بصفة دوریة، ولم ینخفض تقریبًا إجمالي الالجئین في دول الجوار السو
وباإلضافة إلى ذلك، وحتى إشعار آخر، ال تبدو في األفق أي احتماالت لعودة الغالبیة العظمى من الالجئین إلى سوریا، وحتى  ملیون الجئ.

فإن الوضع االقتصادي كذلك  الرغبة في العودة ال تكاد تكون موجودة في الوضع الحالي، كما یظھر بوضوح في االستقصاءات الخاصة بھذا التقییم.
فھو  .في الدول المجاورة لسوریا یبدو اآلن أسوأ بكثیر مما كان علیھ في بدایة حملة تشغیل الشرق األوسط، وھو أمر مثیر للقلق على أقل تقدیر

وحتى  تركیا ولبنان. یؤدي إلى نشوب خطر كراھیة األجانب المتزاید تجاه الالجئین، والذي ظھر بالفعل من خالل اندالع عدة أعمال عنف في
وفي الوقت  منظور االندماج الھیكلي، الذي كان واضًحا في تركیا في ھذه األثناء على األقل، یبدو أنھ غیر قابل للتنفیذ أیًضا على المدى المتوسط.

، وأصبح 2020و 2019 نفسھ استمرت األزمة لفترة طویلة، لدرجة أن استعداد الدول المانحة للدفع انخفض بشكل حاد مرة أخرى في عامي
. وھكذا تظل الحاجة إلى الدعم واسع النطاق عالیة بشكل غیر منقطع، في حین تركز 2015وضع الالجئین سیئًا كما كان قبل أزمة اللجوء عام 

غم من االنخفاض الحالي حملة تشغیل الشرق األوسط بشكل متزاید أیًضا على التأثیرات طویلة األمد على األفراد ذوي الدخل المتزاید بالفعل، بالر
 الكبیر في استعداد الجھات المانحة للدفع.

بعد عالقات التشغیل السریعة للغایة وقصیرة  -من ھذه الناحیة ینشأ خطر، یتمثل في أن حملة تشغیل الشرق األوسط تركز اآلن بشكل متزاید 
 األفراد، في حین أن نقطة االنطالق ھذه تقف على أرضیة غیر آمنة.على تنمیة نقطة انطالق مستقرة في شكل تنمیة قدرات  -األمد للجیل األول 

والتي تھدف لذلك، فبالنسبة إلى المستقبل القریب، من المحتمل أن تتكون أعلى إمكانیة تأثیر من مزیج یجمع بین تدابیر التخطي المؤقتة في أغلبھا، 
وعلى أیة حال  متعمقة ألفراد ُمعینین، في حالة وجود منظور اندماج آمن نسبیًا.إلى إشراك أكبر عدد ممكن من األشخاص، والتدابیر االنتقائیة ال

من الممكن التعبیر  فمن المحتمل أن تظل الحساسیة العالیة للسیاق وما یستتبعھ ذلك من تطویر مرن للبرنامج شرطین حاسمین للنجاح المستمر.
مثل عدم االقتصار على دروس اللغة التركیة  -ادة منھا في سیاقات أخرى أیًضا عن ذلك من خالل تنظیم تدابیر االندماج، بحیث یمكن االستف

وفي ضوء ھذه  وحسب لألطفال السوریین وإھمال اللغات األخرى (العربیة، واإلنجلیزیة)، من أجل فتح اآلفاق على أوطان أخرى بجانب تركیا.
  ل جزئي فقط مع المسار الحالي لألزمة.الخلفیة، یتوافق التطویر الحالي لحملة تشغیل الشرق األوسط بشك

وفي ھذا السیاق  وھكذا تُظھر حملة تشغیل الشرق األوسط مدى تعلّق فعالیة التدابیر الخاصة بأزمات اللجوء بالظروف اإلطاریة ذات الصلة.
وبالرغم من ذلك فإن المساھمات في خلق  سیق.یمكن تحقیق التأثیرات المؤقتة بسھولة أكبر، إذا تم تحسین األدوات التشغیلیة للتخطیط المعدل والتن

مستمر آفاق حیاتیة دائمة لعدد كبیر من الالجئین السوریین تعتمد بدرجة كبیرة على تھیئة الظروف اإلطاریة الوطنیة لالندماج وضمان التوفر ال
لالجئین على المدى الطویل، وتكوین آفاق حیاة حقیقیة وكال األمرین یتطلب اإلرادة السیاسیة من جانب الجھات المانحة، لمساعدة ا للدعم الدولیة.

 لھم أیًضا بعیدًا عن وطنھم.

من  وبالرغم من التأثیرات المرصودة ذات الطابع المؤقت إلى حد كبیر، فإن تدابیر حملة تشغیل الشرق األوسط التي تم بحثھا تُظھر درجة أعلى
وھناك تأثیر ال یمكن قیاسھ بدقة لكنھ یستحق الذكر أیًضا في ھذا  مما كان متوقعًا قبل التقییم. اآلثار االجتماعیة والنفسیة اإلیجابیة الدائمة، أكثر

یمكن افتراض أن الوضع االقتصادي  التأثیر الداللي الكبیر لتدابیر الدعم الواسعة من قِبل ألمانیا والجھات المانحة األخرى. الموضع أال وھو:
الشعور بأنك لن تُترك  .التدخالتن لیتطور بشكل أكثر درامیة لوال التدابیر التي تم بحثھا ھنا وغیرھا من االجتماعي في دول الجوار السوري كا

وینبغي عدم نسیان ھذا األمر على وجھ التحدید  وحدك كان حاضًرا دائًما في المجتمعات المضیفة في المناطق الحدودیة وبین الالجئین السوریین.
  رغم كل التقییمات النقدیة.

والتي تعاني بشدة من  الضعیفة) مناسبة لتخفیف الوضع المتأزم للمجموعات المستھدفة CfWیظھر التقییم في النھایة أن أداة النقد مقابل العمل (
ابع للوزارة ) المقررة في برنامج كورونا الفوري التCfWوبوضع ھذا بعین االعتبار، فإن نتائج التقییم تدعم تدابیر النقد مقابل العمل ( األزمات.

االنتباه بدقة إلى الظروف  ،عند استخدام ھذه األداة خالل أزمة كورونا ،وفي الوقت نفسھ ینبغي ).BMZاالتحادیة للتعاون االقتصادي والتنمیة (
 اإلطاریة المحتمل تغیرھا باستمرار على األرض.

 التوصیات

) مواصلة حملة تشغیل الشرق األوسط، طالما استمرت BMZاالقتصادي والتنمیة (ینبغي على الوزارة االتحادیة للتعاون  التوصیة األولى:
 األزمة في سوریا وحولھا، وطالما استمر التعامل مع تأثیراتھا في دول الجوار أولویة سیاسیة.

مفید في تخطي أزمات الالجئین، وفعالیة فإن حملة تشغیل الشرق األوسط تساھم بشكل  ، ومالئمةبفضل أھمیتھا الكبیرة وما تتمیز بھ من اتساق
ونظًرا ألنھ من غیر المتوقع انتھاء األزمة السوریة أو توزیع الالجئین بأعداد معقولة  وفي تقلیل الضغط على البنیة التحتیة للمجتمعات المضیفة.

 على دول أخرى في المستقبل القریب، فیجب اإلبقاء على ھذه المساھمة.

 SIاللجوء الخاصة (  ،)BMZالوزارة االتحادیة للتعاون االقتصادي والتنمیة ( ط بوصفھا جزًءا من مبادرةتساھم حملة تشغیل الشرق األوس
Flucht(،  ،وطبیعتھا ةالواسع وفعالیتھافي نجاح التدابیر بشكل كبیر، وذلك بفضل إجراءاتھا المتسارعة مقارنةً بالتعاون اإلنمائي الثنائي ،
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ومع ذلك، ینبغي التحقق من العالقة المتوترة جزئیا مع أھداف  فھي تكمل بشكل مفید التعاون اإلنمائي الموجود. وبالتالي التنسیقیة والتوجیھیة.
 التعاون اإلنمائي قبل أزمة اللجوء (مثل استدامة إمدادات المیاه في األردن) بشكل دوري ونقدي.

لمحتاجین مع إنشاء أو صیانة البنیة التحتیة في القطاعات التي ستفید أیًضا ربط تدابیر التشغیل المؤقتة ألكبر عدد ممكن من ا ، باألخص،وقد أثبت
  البالد المضیفة على المدى الطویل، أثبت نجاحھ بشكل خاص.

في ضوء االفتقار إلى آفاق طویلة األمد لالجئین السوریین في دول الجوار السوري ینبغي على الوزارة االتحادیة للتعاون  التوصیة الثانیة:
وفي ھذا اإلطار ینبغي تخطیط  ) مواصلة توجیھ حملة تشغیل الشرق األوسط نحو أكبر عدد ممكن من المستفیدین.BMZاالقتصادي والتنمیة (

 تحدید أولویات تدابیر الدعم الھیكلیة والحساسة للسیاق.سرعة التدابیر وتصمیمھا بشكل أكثر مرونة، للتمكن من 

والقدرة االستیعابیة المحدودة ألسواق العمل ینبغي على حملة تشغیل الشرق األوسط مواصلة التركیز على بالنظر إلى سیاق األزمة المستمر 
تخفیف الوضع المتأزم ألكبر عدد ممكن من الالجئین في دول الجوار السوري، حتى لو استمر ھذا األمر في إحداث تأثیرات قصیرة المدى على 

وفي  لألفراد إضافات مفیدة محتملة بالنظر إلى مدة التشغیل ومكونات التدریب، إذا سمح السیاق بذلك. مقةالتدابیر المتع ، مع ذلك،تمثل األغلب.
جنبًا إلى جنب مع التقییمات  ضوء الظروف اإلطاریة المتغیرة باستمرار ینبغي تحقیق تواصل مستمر بین صعید القیادة وصعید العمل المیداني.

وفي ھذا اإلطار ینبغي توضیح المواصفات  تصمیم مواصفات التخطیط للعمل المیداني بأكبر قدر ممكن من المرونة.السیاقیة وتقاریر الحالة، ینبغي 
وعالوةً على ذلك تتطلب الحساسیة  الخاصة بالسیاق للتوجھ االستراتیجي لحملة تشغیل الشرق األوسط بشكل شفاف ومفھوم لجمیع المشاركین.

ویتضمن ھذا األمر مناقشة  أقوى مع الشركاء، من أجل تعزیز الملكیة وبالتالي أیًضا التأثیرات الھیكلیة المحتملة. المتزایدة للسیاق حواًرا سیاسیًا
 نقدیة للمتطلبات االستراتیجیة للجانب األلماني وللشركاء.

اییر االجتماعیة ومعاییر السالمة المناسبة ینبغي على المنظمات التنفیذیة الحكومیة التأكد من االمتثال لمعاییر العمل وللمع التوصیة الثالثة:
 للمشاركین في المشروع على جمیع المستویات.

لم تتوفر للمشاركین السوریین على وجھ الخصوص الفرص الكافیة لالعتراض على سوء األحوال خالل فترة التقییم، بالرغم من الخلل الشدید 
ال تزال اإلمكانیات المتاحة لتقدیم الشكاوى إلى السلطات الرسمیة في الحكومات  ر السالمة.جزئیًا في معاییر العمل والمعاییر االجتماعیة ومعایی

الشریكة أو إلى المنظمات غیر الحكومیة غیر مستخدمة بالشكل الكافي من قِبل المشاركین في كل مكان، وذلك بالرغم من التحسینات  والمجتمعات
على وجھ الخصوص اتخاذ التدابیر المناسبة  KfWلذلك ینبغي على بنك التنمیة  كثیفة العمالة. واسعة النطاق آللیة الشكاوى في نطاق الوظائف

 في مجال دفع رواتب التدریس، بھدف مواصلة تحسین االمتثال لمعاییر العمل وللمعاییر االجتماعیة ومعاییر السالمة على جمیع المستویات.
عزیز آلیات الشكاوى مجھولة الھویة، وإدماج المشاركین في المشروع بشكل مكثف في مواصلة ویمكن القیام بذلك، على سبیل المثال، من خالل ت

  وإذا لم یمكن تحقیق ھذا األمر على مستوى المشروع، فقد یكون الحوار السیاسي الثنائي إطاًرا مناسبًا لذلك. تطویر التدابیر الخاصة بھذا الشأن.

  العملالنقد مقابل البرنامج كثیف العمالة 
 ینبغي على المنظمات الُمنفذة تحسین مراقبة التأثیر على مستوى المشاركین. التوصیة الرابعة:

المنھجیة.  یساھم تحسین مراقبة التأثیرات في فعالیة كل من التدابیر الالحقة والتدابیر المستقبلیة الجدیدة، وذلك مثالً من خالل دراسات التتبع 

) والمنظمات الُمنفذة االنتباه بشكل أكبر إلى مسألة اختیار BMZى الوزارة االتحادیة للتعاون االقتصادي والتنمیة (ینبغي عل التوصیة الخامسة:
 األشخاص الضعفاء بشكل خاص، وباألخص النساء، في المشروعات المحددة.

فقد أظھر التقییم أن  بتأثیر أكبر للمشروعات. التركیز األكبر على األسر واألفراد ذوي الدخل المنخفض بشكل خاص وكذلك على النساء، یَِعد
ومن أجل تجنب اآلثار السلبیة غیر  احتمالیة استفادة النساء من المشروعات أكبر من الرجال، وذلك بسبب وضعھن األصلي األكثر ضعفًا.

ختیار یتوافق في المعتاد مع معاییر متفق علیھا وبما أن اال تأثیرات التدابیر ھناك بدقة، ووضعھا في االعتبار. تحلیلالمقصودة على األسر، ینبغي 
 دولیًا، فمن الضروري تقدیم نتائج التقییم إلى منتدیات النقاش الدولیة ذات الصلة.

 مشروعات رواتب التدریس
للتعاون االقتصادي من أجل تحسین مدى تأثیر حملة تشغیل الشرق األوسط في مجال التعلیم، ینبغي على الوزارة االتحادیة  التوصیة السادسة:

 دمج الحملة بشكل أفضل مع التدابیر المصاحبة األخرى وتدابیر الجھات الفاعلة الدولیة األخرى. KfW) وبنك التنمیة BMZوالتنمیة (

احبة الخاصة لتحسین بیئة التعلم الالمدرسي ألطفال الالجئین السوریین في دول الجوار السوري یلزم دمج المشروع بشكل أقوى مع التدابیر المص
عمالة األطفال ومشاكل الغذاء والتوترات االجتماعیة وغیرھا في المجتمعات بأكبر ھذه الحواجز مثل بالجھات المانحة األخرى، من أجل تقلیل 

 قدر ممكن من الفعالیة، وزیادة مساھمة مشروعات رواتب التدریس في تحسین جودة التعلیم.   

المصاحبة داخل البلدیات وبالتعاون معھا، خصوًصا في البلدیات التركیة التي تنتشر فیھا األحكام المسبقة والعنف ینبغي تنفیذ التدابیر االجتماعیة 
 وھو األمر الذي ینبغي أن یصاحبھ حوار سیاسي مكثف. ضد األطفال الالجئین والمعلمین السوریین بما یؤثر على المدارس بشكل متكرر.
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دمج مشروعات رواتب التدریس في البلدین بشكل أقوى  KfW) وبنك التنمیة BMZعاون االقتصادي والتنمیة (ینبغي على الوزارة االتحادیة للت
 في تدابیر التعاون اإلنمائي أو عن طریق الشركاء لتكوین عروض تدریب مھني موجھة نحو سوق العمل وخدمات سوق العمل.

التأكد معًا من مالئمة تدابیر حملة  KfW) وبنك التنمیة BMZقتصادي والتنمیة (ینبغي على الوزارة االتحادیة للتعاون اال التوصیة السابعة:
 تشغیل الشرق األوسط الحتیاجات المعلمین بشكل أفضل، باعتبارھم المجموعة المستھدفة األساسیة.

وھذا األمر یؤثر سلبًا على جودة  ھم وأسرھم.تشیر نتائج التقییم إلى أن مدفوعات التحفیز للمعلمین السوریین ال تكفي لتغطیة متطلباتھم األساسیة 
التأكد من أن أجور المعلمین تكفي باستمرار  KfW) وبنك التنمیة BMZلذا ینبغي على الوزارة االتحادیة للتعاون االقتصادي والتنمیة ( التدریس.

یمكن أن یحدث ذلك عن طریق  ر السیاسي مع الشركاء.والحوا ةدولیال المشاورات لتغطیة المتطلبات األساسیة إلى حد كبیر، وذلك في إطار تنسیق
 ومراجعة االحتیاجات.او/  بأوقات مناسبةتكییف الرواتب مع التضخم 

جھات إضافةً إلى ذلك ینبغي تنفیذ تدابیر تعارف واندماج إضافیة في المدارس التركیة، من أجل القضاء على األحكام المسبقة المتبادلة بین ال
 السوریون، والمعلمون األتراك، وإدارات المدارس) وتطویر فھم مشترك لقیم التعاون. الفاعلة (المعلمون

) وبنك التنمیة BMZفیما یتعلق بتعلیم أطفال الالجئین السوریین، ینبغي على الوزارة االتحادیة للتعاون االقتصادي والتنمیة ( التوصیة الثامنة:
KfW -  اھتمام أكبر بجودة التعلیم والمناھج الدراسیة أیًضا بجانب اتاحة التعلیم. إیالء -عند تطویر البرنامج في المستقبل  

عدم وجود رعایة نفسیة اجتماعیة مناسبة ونقص المواد  یعوقھلقد أظھر التقییم أن توفیر تعلیم ذي جودة أفضل لألطفال السوریین غالبًا ما 
یل الشرق األوسط، لكنھما یقعان في منطقة مجاورة مھمة، فمن الضروري أن تعمل وبما أن األمرین یتجاوزان حدود تدابیر حملة تشغ التعلیمیة.

من أجل تحسین توفیر التعلیم، في إطار البرامج األساسیة لمشروعات  KfW) وبنك التنمیة BMZالوزارة االتحادیة للتعاون االقتصادي والتنمیة (
 في األردن). الوصول إلى جودة التعلیم الرسمي ومبادرة تسریعرواتب التدریس (برنامج الیونیسف في تركیا، 

الحكومة التركیة لتقدیم المزید من  حث KfW) وبنك التنمیة BMZعالوةً على ذلك ینبغي على الوزارة االتحادیة للتعاون االقتصادي والتنمیة (
على تدریس اللغة التركیة قد یُعرض الھویة الثقافیة  فالتركیز األحادي دروس اللغة العربیة واإلنجلیزیة لألطفال السوریین في المدارس العامة.

وبالنظر إلى اآلفاق المستقبلیة غیر اآلمنة لألطفال، یجب السعي نحو  ألطفال الالجئین السوریین للخطر (باإلضافة إلى تداعیات الحرب األھلیة).
اللغة التركیة (آلفاق توفیر اشكال مناسبة من التعلیمات في ي لذا فبجانب اللغة اإلنجلیزیة كلغة تواصل مشتركة، ینبغ التنوع اللغوي الكافي.

 اللغة العربیة (للعودة المحتملة إلى سوریا أو إلى المنطقة العربیة) بالشكل الكافي.في االندماج المحتملة) وكذلك 
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