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دعم الالجئني املعاد توطينهم مؤخراً يف اململكة املتحدة
مروة بلغازي

ينبغي للمنظامت التي تدعم الالجئني املعاد توطينهم مؤخراً من أجل الحصول عىل العمل أن تركز عىل 
توفري األدوات التي متكن الالجئني من استكشاف سوق العمل بطريقة مستدامة تفيض بهم إىل تحقيق 

منائهم الشخيص.

توطينها  أعيد  التي  الالجئة  العائالت  أرس  منظمتنا  تدعم 
لهم  العون  يد  تقديم  ونعمل عىل  املتحدة.  اململكة  يف  مؤخراً 
باإلعانات  واملطالبة  االجتامعية  الرعاية  نظام  استكشاف  يف 
املستحقة كام وضعنا لهم خطة دعم تراعي أهدافهم من منظور 
البالغني يف موعدهم األول يف مركز  املهني. ونصحب  تطورهم 
الوظائف حيث يدور النقاش مع مدريب العمل يف املركز حول 
القدرة عىل الحصول عىل وظيفة واالستعداد لها. ودامئاً ما يتبلور 
السؤال الذي يطرح عىل منظمتنا حول التوقعات. فهل نشجع 
األشخاص الذين ندعمهم عىل رفع سقف توقعاتهم وطموحاتهم 
أم خفضه إىل مجرد البحث عن مصدر ثابت للدخل؟ فمثاًل، يف 
األسابيع والشهور األوىل التي تعقب إعادة التوطني، يكون شغل 
الالجئني الشاغل الوصول إىل فرصة عمل وإعادة االتصال بذلك 
الجزء من هويتهم املتمثل يف إعالة أرسهم. لكنَّ هذا التحمس 
األويل ما يلبث أن يبدأ بالزوال تدريجياً ليحل مكانه حالة من 
الشعور باملرارة واإلخفاق مع ظهور العوائق. ويف نطاق خرباتنا 
عن  بحثهم  يف  الالجئني  دعم  يف  العمل  من  اكتسبناها  التي 
فيام  املستفادة  الدروس  بعض  نقدم  عمل،  فرصة  إىل  الوصول 

يتعلق باملجاالت اآلتية:

ننفذ  جديدة:  منظومة  استكشاف  يف  املستمر  الدعم  تقديم 
أسبوعياً حمالت التواصل التوعوية نتناقش فيها مع أرس الالجئني 
اإلحباطات التي تواجههم يف الحياة اليومية يف اململكة املتحدة. 
ونناقش معهم أيضاً أهمية عقود العمل، وأنظمة التأمني الوطني 
وسقف  املعييش،  واألجر  األجور،  من  األدىن  والحد  والرضائب، 
ونجيب  الشخيص.  والتطور  بالواقع،  يصطدم  الذي  توقعاتهم 
عىل أي شكوك لديهم أو دواٍع للقلق يف بيئة محادثة جامعية 
العاملني يف مجال  الفردية مبساعدة  املحادثات  أيضاً  كام نقدم 
التعامل مع قضايا  اللغتني إذ وجدنا أنَّ  الدعم الذين يجيدون 
الالجئني والعمل عىل تحقيق منائهم الشخيص يؤيت مثاره أفضل 
ما يكون يف استيعاب املعلومات إذا كان بلغتهم األم. ويف بيئة 
العمل الجامعية، يتشارك الالجئون بخرباتهم واسرتاتيجياتهم يف 
البحث عن العمل. فعىل سبيل املثال، يتبع الالجئون البالغون يف 
مجموعتنا أسلوب إجراء املكاملات الهاتفية مبارشًة مع أصحاب 
العمل املحتملني )يف البداية كانوا يلجؤون إىل هذا األسلوب يف 
الجديدة رغم عدم وصولهم إىل كثري من فرص  إقامتهم  مكان 

هذا  يفضلون  أنَّهم  إىل  ونظراً  بها(  ُيوَعدون  كانوا  التي  العمل 
الواقعي لهم أن يستبدلوا به غريه  أنَّه من غري  األسلوب، يبدو 
لذلك عمدنا إىل إعداد سريهم الذاتية وطبعناها لهم من أجل 

اصطحابها معهم يف زياراتهم املبارشة إىل أصحاب العمل.

نقاشتنا  إيجابية وليست عقبة: منيل يف  باعتبارها نقطة  اللغة 
مع الالجئني الوافدين حديثاً حول فرص العمل إىل الرتكيز عىل 
كان  لو  ماذا  ولكن  اإلنجليزية.  اللغة  يف  مستواهم  انخفاض 
الجمع بني لغتني اثنتني يعوض عدم التحدث باللغة اإلنجليزية 
يف  إيجابية  نقطة  تكون  أن  ميكن  األم  الالجئ  فلغة  بطالقة؟ 
حصوله عىل فرصة عمل وذلك يف املواقف واألوضاع التي تعتمد 
عىل ثنائية اللغة. ففي املدارس عىل سبيل املثال، ميكن لهؤالء 
الحاجة  العمل يف وظيفة مدرس مساعد متى ظهرت  الالجئني 
يتحدثون  الذين  التالميذ  ودعم  األمور  أولياء  مع  التنسيق  إىل 

اللغة ذاتها. 

لالجئني  ومرشدين  مدربني  توفري  عىل  نعمل  املهني:  اإلرشاد 
لالجئني  يسمح  ما  مشابهة  خلفيات  لديهم  الذين  البالغني 
بالتحدث حول اهتامماتهم ورسد قصصهم التي تتعلق بعملهم 
العالقة، يستطيع  يفهمها. ومن خالل هذه  السابق إىل شخص 
الالجئون تكييف توقعاتهم مع واقع ما تستلزمه وظيفة ما يف 
اململكة املتحدة )مثال ذلك العمل يف وظيفة محامي يف إحدى 
من  لندن  مثل  مدينة  يف  نفسها  ليست  األوسط  الرشق  بلدان 
نواحي األجور وساعات العمل والقوانني(. وكلام كان ذلك ممكناً، 
يكون لهذه العالقة تأثري أكرب يف تعزيز إرشاد األقران بني أفراد 
األرس املختلفة الذين يفدون وفقاً ملخطط إعادة التوطني نفسه. 
يشعر  الالجئني،  مجتمع  داخل  للنجاح  قصة  وجود  حالة  ويف 
الالجئون مبزيد من الدافعية بسبب هذه القصة. وهي حالة ال 
يتحقق من ورائها سوى الكسب واالستفادة لجميع األطراف: إذ 
يشعر مرشدو األقران بالقوة والتمكني نتيجة لتأثريهم اإليجايب يف 
الوافدين الجدد كام ميكن للوافدين الجدد أنفسهم أن يتلمسوا 
نني  ويقيسوا التقدم الذي أحرزوه منذ وصولهم. وبالنسبة للُموطَّ
الجدد، ميكنهم من خالل هذه املقاربة التخطيط ملستقبلهم من 
خالل التفاعل مع مرشديهم والعمل عىل الوصول إىل املستوى 

نفسه الذي وصل إليه املرشدون من االستقاللية واملبادرة.
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شطراً  أمضوا  الذين  البالغني  لالجئني  بالنسبة  عام:  استضعاف 
كبرياً من حياتهم مستقلني، ومعيلني ألرسهم باإلضافة إىل توليهم 
أنفسهم  يجدوا  أن  الصعب  من  مجتمعاتهم،  يف  مختلفة  أدوار 
أو  لهم  الدعم  لتقديم  آخرين  أشخاص  عىل  معتمدين  فجأًة 
من  السياق،  هذا  ويف  العيش.  أسباب  لهم  توفر  منظامت  عىل 
إطار  ضمن  الالجئني  ألرس  املقدم  الدعم  تضمني  مبكان  األهمية 
بدرجات  مستضعفون  جميعاً  فنحن  العام.  االستضعاف  يحكم 
متفاوتة ولكنَّ استضعافنا هذا يرتبط باألوضاع السائدة. ورغم أنَّنا 
بصفتنا مامرسني نضطلع بأدوار تكون مثاالً يحتذى به ونرد عىل 
استفسارات ومطالبات األرس التي ندعمها، ينبغي لنا إيجاد طرق 
ملشاركة ردود فعلهم إزاء أوجه االستضعاف الخاصة بنا. فالشك 
إىل  الدخول  متطلبات ورشوط  من  يتجزأ  ال  جزٌء  الذايت  والوعي 

سوق العمل بغض النظر عن الخربات السابقة.

ُم  وقت االنتعاش: من املهم االعرتاف بأنَّه يف بعض األحيان قد ُيَقدِّ
لكنه  الالزمة للحصول عىل فرصة عمل  املهارات  الشخص جميع 
النفسية  فالصدمات  العمل.  سوق  لخوض  مستعداً  يكون  ال  قد 
لن  التَّهجري  عن  الناجمة  واالضطرابات  الالجئون  منها  عاىن  التي 
حة  الصِّ توفري  أهمية  تتبني  هنا  ومن  وضحاها.  عشية  بني  تربأ 
العقليَّة ضمن جوانب الدعم املقدم التي تسري جنباً إىل جنب مع 
استعادة القدرة عىل إعالة األرس. ولذلك، ينبغي لنا تشجيع األفراد 
الذين هم بحاجة إىل مهلة لالنتعاش ووضع خطط للدعم تراعي 
هذا  يعني  وقد  والبدنية.  العقلية  الصحة  مجايل  يف  احتياجاتهم 
الرتكيز عىل استعادة الثقة وبناء القدرة عىل مقاومة الظروف من 
خالل أنشطة مختلفة تسهم جميعها عىل املدى البعيد يف إعداد 
الشخص الذي يرغب يف االنضامم مرة أخرى إىل منظومة البحث 

عن فرصة عمل. 

ُترَفُض  الذين  األشخاص  يشعر  قد  املتصور:  اإلخفاق  مواجهة 
طلباتهم للعمل باإلحباط وخيبة األمل إىل درجة كبرية. لذلك، من 
العمل  أصحاب  من  راجعة  تغذية  عىل  الحصول  تشجيع  املفيد 
أو املنظامت الرشيكة حتى يستطيع املرء أن يعرف سبب رفض 
سبيل  فعىل  العمل.  فرصة  الحصول عىل  من  استبعاده  أو  طلبه 
املثال، مل ينجح الطلب الذي تقدم به أحد العمالء الذي أحلناه إىل 
حاضنة لألعامل ملساعدته يف تحسني فكرته وبناء مهاراته يف إدارة 
خالل  من  تلقاها  التي  الرفض  رسالة  أن  العميل  واعترب  األعامل 
الربيد اإللكرتوين من املنظمني إخفاق من جانبه. ومع ذلك، فعند 
بشأن  وتعقيبات  راجعة  تغذية  عىل  للحصول  باملنظمة  االتصال 
رفض الطلب، أوضحوا أنَّ خطة العمل التي قدمها الشخص غري 
واضحة باإلضافة إىل أنَّ مستوى اللغة اإلنجليزية لديه غري كاٍف 
للمرشوع. ولكنَّ املنظمة كانت حريصة متام الحرص عىل تقديم 
خيارات أخرى له للتدرب ضمن إطارها الهيكيل. ثم ناقشنا هذه 

الربامج مع العميل وأضحنا له كيف تتوافق متطلباتهم ورشوطهم 
مع طموحاته. 

تحفيز أصحاب العمل: يبدي كثرٌي من العمالء استعدادهم لدخول 
ولذلك،  لتقبلهم.  استعداداً  تبدي  ال  السوق  ولكنَّ  العمل  سوق 
أصبح استغراق الوقت الكايف وبذل الجهود الخالقة لجذب انتباه 
حول  الحايل  الزخم  عىل  واعتامداً  رضورياً.  أمراً  العمل  أصحاب 
ميكننا  لالجئني،  املساعدة  بتقديم  املهتمة  واملنظامت  املواطنني 
تسخري اهتامم املؤسسات، واملنظامت، واألفراد ومن ثم تحويلهم 

إىل أصحاب عمل. 

استكشاف فرص جديدة: يف محاولة الالجئني إلعادة بناء حياتهم، 
كانوا  التي  بوظائفهم  مرتبطني  منهم  كثرٌي  يظل  األحيان  بعض  يف 
الوظائف  أن يعملوا يف  بلدانهم األصلية ويأملون  بها يف  يعملون 
نفسها مرة أخرى يف بلدان اللجوء. وهذا األمر مفهوم متاماً ولكنَّه 
وضع خطط  عند  عقبات  ظهور  يف  يتسبب  قد  نفسه  الوقت  يف 
البلد املضيف  واقعية. فقد يكون الحصول عىل وضع وظيفي يف 
للغاية  ومعقداً  صعباً  أمراً  املنشأ  بلد  يف  الوظيفي  للوضع  مشابه 
التي  املهارات  النظر يف  إعادة  الالجئني عىل  ينبغي تشجيع  لذلك 
لديهم والتي ميكن استخدامها يف مهام أخرى. فعىل سبيل املثال، 
كبرياً  استعداداً  الدعم  لهم  نقدم  الذين  األشخاص  كثرٌي من  يبدي 
بشأن دعم األرس األخرى، وإرشاد األقران، وتقديم النصح والتوجيه 
رغم  الناس  من  كثري  حياة  نوعية  من  يحسن  أن  شأنه  من  الذي 
يف  أو  خريية  مؤسسة  يف  تدربهم  أو  األشخاص  هؤالء  مترس  عدم 
قطاع الرعاية املجتمعية. ومن املهم أن نوضح ملن نعدهم أبطاالً 
رائدين يف املجتمع املحيل أنَّ مبادرتهم وتقمصهم العاطفي ما هي 
إال مهارات عظيمة ميكنهم استغاللها يف إطاٍر من املهنية للوصول 

إىل سوق العمل. 

ولدينا مثال لعمل منظمتنا يوضح هذه التوصيات. فذات مرة، كان 
هناك طفل يف إحدى رياض األطفال بحاجة إىل معلم فردي خاص 
به لكّن روضة األطفال عانت كثرياً يف سبيل تلبية حاجات الطفل 
َم  ُقدِّ الطفل  إىل  املقدم  الدعم  هذا  كان  لو  أنَّه  وأدركنا  الخاصة. 
بلغته األم التي تتحدث بها أرسته لكان ذلك أكرث نفعاً يف االستفادة 
من املساعدة التي يقدمها املعلم للطفل ويف تحقيق قدٍر أكرب من 
وإعادة  التَّهجري  فتفهم  ذلك،  إىل  وباإلضافة  والديه.  مع  التواصل 

التوطني سيكون أيضأً ذا قائدة. 

وقد اخرتنا من ضمن املجموعة التي نعمل عليها أحد األشخاص 
لديه خربة هائلة يف مجال التدريس والعمل عىل السن املبكر. ولكنَّ 
العقبات التي واجهت هذا الشخص للحصول عىل هذه الوظيفة 
كانت كثرية نذكر منها: عدم وجود خربة عمل يف اململكة املتحدة، 
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وانخفاض مستوى اللغة اإلنجليزية لديه باإلضافة إىل عدم تلقيه 
للتدريب املالئم. ومع ذلك، اضطلعنا بدور امليرسين، وتواصلنا مع 
والدي الطفل، ومع متخصيص الصحة، ومع روضة األطفال لالتفاق 
عىل املهارات األساسية الالزمة لشغل هذه الوظيفة. وأوضحنا أنَّ 
املهارات  هذه  بكل  يتمتع  الوظيفة  لهذه  نرشحه  الذي  الشخص 
لديه.  الناقصة  املهارات  ملعالجة  الشخص  لهذا  خطة  وضعنا  ثم 
واتصلنا مبنظامت رشيكة ملساعدتنا يف التدريب املطلوب ونظمنا 
دروساً لإلنجليزية للكبار الناطقني بلغات أخرى عىل مدار ساعات 
العمل. وقدمنا الدعم واملساعدة للشخص املرشح طوال فرتة شغله 
بصاحب  املبارش  االتصال  عىل  اإلبقاء  عىل  عملنا  كام  للوظيفة 

العمل إذ كنا نقدم تزكية به من ناحية سامته الشخصية. 

باستمرار  ما قدمناه من وعد  إنَّ  القول  املطاف، ميكن  نهاية  ويف 
ما  أكرث  كان  املرشح  والشخص  العمل  صاحب  من  لكل  الدعم 
طأمنهم. كام يرست وزارة الداخلية استحداث وظيفة معلم روضة 

األطفال الذي استحدثته الوزارة خصيصاً من أجل تلبية الحاجات 
التعليمية والرتبوية لألطفال املعاد توطينهم ضمن مخطط اللجوء 
الالجئ  من  لكل  الدعم  قدمنا  قد  نكون  الطريقة،  وبهذه  هذا. 
دعم  أجل  من  األجر  مدفوعة  وظيفة  عىل  حصل  الذي  املرشح 
الجئ آخر، وقد سهلت السلطة املحلية هذا األمر من خالل التقدم 
املرشوع. وغريت  لهذا  املخصصة  التمويالت  الحصول عىل  بطلب 
النتائج النهائية لهذه الطريقة حياة أرسة الطفل، وحسنت روضة 
األطفال من مستوى الخدمة التي تقدمها، وحصل الشخص املرشح 
مهاراته  يناسب  وعمل  للدخل  ثابت  مصدر  عىل  الوظيفة  لهذه 

وتطلعاته. 

marwa.belghazi@gmail.com مروة بلغازي 
مديرة الفريق، دعم إعادة توطني الالجئني، مرشوع املرشدين 
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إدماج الالجئني يف سوق العمل الرتيك
هيمينا ڨ ديل كاربيو وسريما دميري سيكري وأحميت ليڨينت ينري

َمنُح الالجئني السوريني يف تركيا حق الوصول إىل العمل الرسمي كان خطوة أوىل نحو تحقيق اندماجهم 
االقتصادي، لكنَّ عدداً من التحديات ما زالت قامئة. وبدعم من املجتمع الدويل، تتخذ الحكومة الرتكية 

إجراءاتها للتغلب عىل بعض هذه التحديات وتذليلها. 

من  معظمهم  مسجل  الجئ  مليون   3.3 قرابة  تركيا  تستضيف 
وبذلت  االنفتاح  من  بها  يحتذى  درجة  البالد  وأبدت  سوريا، 
جهوداً ال يستهان بها لتقديم الدعم للسوريني رغم ما شكل ذلك 
وصول  لت  وسهَّ فيها.  االجتامعية  الخدمات  عىل  ضغوطات  من 
الالجئني السوريني إىل الخدمات العامة الحرجة مبا فيها الخدمات 

الصحية واإلسكان والتعليم واملساعدات االجتامعية. 

اعتامداً  الالجئني ال ميكنهم االعتامد  أنَّ  ثم أدركت حكومة تركيا 
تعليامت  سن  وقتها  فقررت  االجتامعية  املساعدات  عىل  كاماًل 
السوريني1  لالجئني  مبوجبها  تسمح   2016 الثاين  يناير/كانون  يف 
املنشود  الهدف  وكان  بالعمل.  رسمية  أذونــات  عىل  الحصول 
االقتصادي  االستقالل  تحقيق  عىل  السوريني  الالجئني  مساعدة 
والخروج من نظام املساعدات االجتامعية واملساهمة يف االقتصاد 

الرتيك. 

وتختلف التنمية االقتصادية اختالفاً كبرياً من منطقة ألخرى داخل 
تركيا بل قد تصل ملستوى االختالف الكبري بني األقاليم نفسها إذ 
ونظراً  القليلة.  املاضية  السنوات  خالل  االختالفات  تلك  ازدادت 

الرتفاع معدالت البطالة العامة )بلغت ذروتها 13% يف أوائل عام 
املعدل  )وصل  السائدة  الشباب  بني  البطالة  ومعدالت   )2017
ال  املتاحة  الوظائف  عدد  أنَّ  يؤكد  فذلك   2)%19 حوايل  الوطني 

يكفي الستيعاب جميع الباحثني عن العمل. 

وتزداد األمور سوءاً عندما نرى أنَّ كثرياً من املحافظات التي تقطن 
املحليني  السكان  بأعداد  مقارنة  السوريني  من  كبرية  أعداد  فيها 
ومقارنة بإجاميل عدد الالجئني السوريني يف تركيا من األكرث تهميشاً 
واألقل حظاً نتيجة معاناتها من انخفاض باملوسم يف كثافة األعامل 
الرسمية وانخفاض صايف إنشاء الوظائف الرسمية وانخفاض عدد 
وارتفاع  العاملة  القوى  مساهمة  وانخفاض  املتعلمني  السكان 
معدالت البطالة إىل أرقام تفوق املعدل الوطني. ويف هذا الصدد، 
االجتامعي  واألمن  العمل  وزارة  جمعتها  التي  اإلحصاءات  تشري 
العمل  عمر  يف  السوريني  نصف  عن  يقل  ال  ما  أنَّ  إىل  الرتكية 
الذي يزيد عددهم عىل مليونني يعملون يف القطاع غري الرسمي. 
والغالبية العظمى من هذه النسبة من الرجال أما نسبة النساء 
العامالت فمنخفضة تصل ذروتها 7% من النساء يف الفئة العمرية 

30 إىل 44 عاماً. 
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