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الح َض واعتام ِدهم عىل
َت ْحس ُني املعلومات والتواصل لزيا َد ِة
اندماج الجئي َ
ِ
أنفسهم
الورا بوفوين وجيل هُ ب ِكنز

ني َي ُقودُه املجتمع املح ّ
يُظ ِه ُر تقدي ٌر لشؤون الالجئ َ
يل يف نريويب ْأن ال ب ّد من تحسني التواصل وتد ُّف َق
َ
الحض.
واملعلومات إلقام ِة صُ ُمو ٍد واعتام ٍد عىل النفس ُم ْستدا َمني بني الجئي َ
أن الوصـ َ
ال شـ ّ
ـك ّ
وسـ ُبل املعــاش،
ـول إىل الحدمــات األساسـ ّية ُ
وإدمــاج الالجئــن يف النســيج االقتصــادي للبــاد التــي
َ
ألن يكونــوا أفــراداً
تســتقبلهم ،أساســانِ لتأهيــل الالجئــن ْ
ُمنتجـ َ
ن صامديــنَ يف املجتمــع .وقــد يكــون يف املــدُ نِ الكبــرة
ُ
ٌ
ـم
التــي ُتض ّيــف الالجئــن ،كنــرويب ،مقاربــات مبتكــرة لدّ ْعـ ِ
الحـ َ
ـر تهميش ـاً ،ومــن بــن طــرق َدعْمهــم،
هجــري َ
أك ـ ِر ُم َّ
ئيســةُ،
ْ
نــي ال ّر َ
عــى ســبيل املثــال ،مراكــ ُز النّشــاط ال ّتق ّ
َ
واســتثم ُر الحكومــة يف ِت َقانــة إجــرا ِء املعامــات املال ّيــة
ّ
بالهواتــف الج ّوالــة ،وإنجــاز األعــال مــن طريــق الشــابكة.
قصــدُ بهــذه اإلجــراءات إىل معالجــة الفقــر الحــريّ
و ُي َ
و ِبطالــة الشــباب يف نطــاقٍ أوســع ،وســبيل هــذه اإلجــراءات
للمه ََّجريــنَ  ،ولكــنّ اندمــاج
مفتـ ٌ
ـوح ،مــن الوجهــة النظر ّيــةُ ،
الالجئــن يف الســياقات الحرض ّيــة ،مــن الوجهــة العمل ّيــة،
قــد يظـ ُّ
ـمي .وقــد ُي َظــنُّ
ـل مقصــوراً عــى القطــاع غــر الرسـ ّ
ّ
ّ
ّ
أن الوصــول إىل الخدمــات واملــوارد يسـ ٌر ألن كل يشء منهــا
ّ
ٌ
ّ
خْ
طــئُ
يف
‘محــي’ ،وأن فــرص العمــل وا ِفــرة يف املدينــة ،و ُي
األكــر َمــن يظــنّ ذلــك .إذ يف تيســر وصــول الالجئــ َ
ن إىل
ِ
ســوق العمــل الرســم ّية تحدّ يــات ،وذلــك يف بــا ٍد ككينيــا،
التــي فيهــا معــدّ ل البطالــة مرتفــع ويتحــدّ ى اقتصادهــا
الفقـ ُر ،وعــدم املســاواة ،والبنــى التحت ّيــة ا ُملهله َلــة ،والوصول
َ
ــم ّ
حصــول
إن
إىل الخدمــات ،والحاميــة االجتامع ّيــةُ .ث َّ
ٌ
الالجئــن عــى الخدمــات خصوص ـاً أمـ ٌـر ُمش ـ ِكل يف املناطــق
الحرض ّيــة ،حيــث الخدمــات العا ّمــة مثقلـ ٌـة ّ
بالطلــب ،هــذا
ـبب أخــر هــو ّ
أن أكــر االســتثامر يف الخدمــات
ســبب ،وسـ ٌ
َ
األساسـ ّية َم ْركــو ٌز يف املناطــق التــي حــول املخ ّيــات ،حيــث
يــم أكــ ُر الالجئــ َ
ن يف كينيــا.
ُي ِق ُ
ولذلــك يقــع عــى الســياق الحــريّ تحدّ يــات تختلــف
مــي ،وينبغــي إيــاء
عــن التــي يف الســياق
الريفــي وا ُملخ َّي ّ
ّ
ّ
لســدّ الخلــل بــن مــا يتوقعــه الجئــو
اهتــام ،أعــرض بكثــرَ ،
الح ِ َ
ــر وبــن الواقــع .ويف هــذا الصــدد ،ميكــن لال ّتصــال
َ
عم ُهــم أنْ
ّ
ـوح االتجاهَ ــن بــن الجئــي الحــر و َمــن يَدْ ُ
املفتـ ِ
وأن ُيقــ ّوي الالجئــنَْ ،
حســنَ املشــارك َةْ ،
وأن يزيــد ُح ْســنَ
ُي ِّ
حالِهــمْ ،
وأن ُيعينَهــم عــى التصــدّ ي للتحدّ يــات الواقعــة

عــى البيئــة الحرض ّيــة .وكلــا ُو ِّســ َعت معرفــة حاجــات
كل خطــوة عمل ّيــة ُت َ
الالجئــن ،كانــت ُّ
خطــى يف الطريــق إىل
وأصــوب للغــ َرض.
أنجــع
اإلدمــاج
َ
َ
الح َ
ــر عــى
ومــن أكــر مــا ُيعــ ِّو ُق اعتــا َد الجئــي َ
أنفســهم ْ
َ
ـات والالجئ ـن يف طريــق
ـس التقــا ُء املعلومـ ِ
أن ليـ َ
أمــراً يســراً .فقــد يجــد الالجئــون أنفســهم معزولــنَ
ـض أســباب ذلــك،
‘وتائه ـنَ’ يف البيئــة الحرض ّيــة ،ومــن بعـ ِ
أ ّنهــم ينتقلــون كثــراً ،وهــذا يجعــل املحافظ ـ َة عــى حبــل
ينضمــون إىل املجتمعــات
اال ّتصــال بال ّنــاس صعب ـاً ،وأ ّنهــم
ّ
املحل ّيــة البا ِئســة ا ُملهم َلــة يف أطــراف املدينــة .وهــذا
ّ
وســكاناً ‘يصعــب
نشــئُ يف طريــق االندمــاج ُمع ّوقــات
ُي ِ
الصحــة
الوصــول إليهــم وإرشاكهــم يف البحــوث وبرامــج
ّ
العا ّمــة’ .وقــد أجــرت املفوض ّيــة الســامية لألمــم املتحــدة
لشــؤون الالجئــن تقديــراً يقــوده املجتمــع املح ـ ّ
ي ل َت ْقدي ـ ِر
املعلومــات وحاجــات التواصــل يف إســتيل بنــرويب ،بــن
يناير/كانــون الثــاين وأبريل/نيســان مــن ســنة ،2019
ــج خيوطــه هــي وجامعــة صغــرة مــن
وتشــاركت يف َن ْس ِ
ّ
َ
الجئــي الحــرَّ ،
فبــن التقديــر أن التحدّ يــات مــا زالــت
قامئ ـ ًة وال بــدّ مــن التغ ُّلــب عليهــا ،إلعانــة الالجئــن عــى
ـاج
ـم الظــروف املحيطــة بالخدمــات املتاحــة لهــم .و ُيحتـ ُ
َف ْهـ ِ
ً
أيضــا إىل مزيــ ِد عمــلٍ ملســاعدة منظــات اإلعانــة عــى
مواضــع الخلــل ال ّرئيســة يف التواصــل والتزويــد
ســدّ
ِ
باملعلومــات.

َت ْقدي ُر إستيل

قليلــة هــي األد ّل ُ
ٌ
ــة عــى التأثــر
عــى امتــداد العــاملِ،
الخــاص الــذي يرتكــه الجئــو الحــر يف البيئــة املحيطــة
ّ
التــي انتقلــوا إليهــا ويحاولــون أن يصــروا جــزءاً منهــا ،أو
الــذي يرتكونــه يف تصـ ّورات الالجئــن أنفســهم يف االندمــاج
االجتامعــي .فجــا َء التقديــر الــذي ُأ ْجــريَ يف
والتامســك
ّ
إســتيل ،وهــي ضاحيـ ٌـة كثيفـ ُـة ال ّنــاس ،فيهــا الجئــون مــن
كثــر مــن البــاد ،حالهــم يف الضاحيــة كحــالِ مــن فيهــا
مــن املهاجريــن الصومال ّيــن والكين ّيــن الصومال ّيــن ،و ُق ِصـ َد
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ــم التحدّ يــات التــي ســبق أن
بالتقديــر إىل توســيع َف ْه ِ
ُ
عُ ِّينَــت ،ومنهــا عــدم وجــود آليــات تقــ ّو ُم األدا َء ،وعــدم
ــر املعلومــات بــ َ
ن الالجئــن.
كفايــة أعــالِ َن ْ ِ
وألقــى الالجئــون ا ُمل ْســتط َل َ
عون يف التقديــ ِر الضــو َء عــى
ْ
ّ
تــاح
ف
م
هــو
التواصــل
أن
عــدد مــن األمــورُ ،ت ِشــ ُر إىل
ُ
ِ
االجتامعــي ،فإلي َكهــا:
والتامســك
معالجــة االندمــاج
ّ
َو َج ـ َد ا ُمل ْســتط َل َ
عون ْأن ال آليــات بــن أيديهــم –أو يــكاد
ال يكــون– ل ُيق ّومــوا مــن خاللهــا أدا َء املفوض ّيــة الســامية
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ورشكا ِئهــا .ورغبــوا يف
أن يكــون تد ُّفــقُ املعلومــات ذو ا ّتجاهــن ،فمنهــا مــا
يصــدر عنهــم ومنهــا مــا يــرد عليهــم ،كــا هــي حـ ُ
ـال
ـوح اال ّتجاهَ ــن الــذي جريانــه يف املخ ّيــات
الحــوا ِر املفتـ ِ
أرسعُ وأكــر انتظام ـاً.
وذكــر ا ُمل ْســتط َل َ
ـات مــا هــو
عون أ ّنهــم افتقــروا إىل معلومـ ِ
متــاح لهــم مــن خدمــات محل ّيــة ،فكيــف الســبيل إىل
ٌ
الحصــول عــى الغــذاء ،والرعايــة الصح ّيــة ،والتدريــب،
والتوظيــف؟ وأيــن يطلبــون ال َعــ ْو َن إنِ اعتُــ ِديَ عــى
أحدهــم أو ُض ِو ِيــقَ ؟ ومــن أســباب ذلــك ِق ّلــة قدرتهــم
عــى القــراءة والكتابــة ،وإيــراد امللصقــات اإلعالن ّيــة
بلغــات غــر لغتهــم خطــأً أو َو ْضعهــا يف مواضــع ال
يــردّدون إليهــا.
ومل يفهــم ا ُمل ْســتط َل َ
عون مــا شــأن أمانــة شــؤون الالجئــن
فهــ ً
ا صحيحــاً ،فكثــ ٌر منهــم ال يعرفــون ّ
أن أمانــ َة
شــؤون الالجئــن هــي التــي ُت ِدي ـ ُر شــؤون اإلعانــة َ
اآلن،
ال املفوض ّيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن.
بقنــوات التواصــل املختلفــة
لتوســيع التوع ّيــة
وميكــن
ِ
ِ
ــم الخدمــات
تتقس
كيــف
الالجئــن
بتبليــغ
د
يــ
أن ُي ِف
َ
َّ ُ
ِ
َ
ـاع باملكتــب الــذي
ـ
االنتف
ـادة
ـ
زي
ـم
ـ
ث
ـن
ـ
وم
ـن،
ـ
ت
الجه
بــن
َ
َّ
ِ
َ
ّ
ـات
ـ
تحدي
ـاك
ـ
هن
أن
ـى
ـ
ع
ـن،
ـ
الالجئ
ـؤون
ـ
ش
ة
ـ
أمان
ـع
ٍ
َيتْبـ ُ
ـاج إىل معالجتهــا ،مــن قبيــل كلفــة الســفر،
ـ
حت
ي
ـرى
أخـ ُ
ُ
ِّ
والشــك يف حقيقــة الحاميــة ،والوصــولِ إىل الخدمــات.
َ
وســأل ا ُمل ْســتط َل َ
عون عــن املواضــع املحل ّيــة املركز ّيــة
ا ُملــز ِّودة باملعلومــات ،ل ُت ْع ِل َمهُــم َّ
كل مــز ِّو ِد خدمــات
ّ
ـح مــا عنــده؟ فلــا كان املــز ِّودون
ـح؟ وأيــن ُي ِتيـ ُ
مــاذا ُي ِتيـ ُ
َ
غائبــون ،كان قــادة املجتمــع
باملعلومــات اآلخــرون
ّ
املحــي أكــ َر مصــادر املعلومــات ُو ُثوقــاً بهــا.
و ُتــد ِّر ُب املنظــات غــر الحكوميــة مستشــارينَ
ن مــن املجتمــع املحــ ّ
مجتمع ّيــ َ
ي ،يــزورون الالجئــن
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يف بيوتهــم ويصلــون إىل أكــر الجئــي الحــر مواطــنَ
ــف ،ذلــك أ ّنهــم ملّــا كانــوا يتكلمــون لغتهــم ،كان
َض ْع ٍ
قبــول الالجئــن لهــم أرسعَ  .ومــع ذلــك ،ذكــر الالجئــون
ا ُمل ْســتط َل َ
ن ّ
عون ُم ْقرتحـ َ
أن إدار َة حــاالت اللجــوء لحاميــة
أصحابهــا وإعانتهــم ميكــن أن يكــون أســهل ّ
مــا هــو
بجعْــلِ َعمَــلِ الالجئــن العاملــن يف
عليــه ،وذلــك َ
ـي رســم ّياً ،فيعملـ َ
ـون بأج ـ ٍر ويحــوزون
اإلرشــاد االجتامعـ ّ
شــهاد َة خــرة .ولعـ ّ
ـر تد ُّفــقَ
ـل نظــا َم املشــورة هــذاُ ،ييـ ِّ ُ
املحليــة
املعلومــات
وتقويــم األدا ِء بــن املجتمعــات ّ
ِ
ّ
واملنظــات غــر الحكوميــة
وأمانــة شــؤون الالجــن
واملفوض ّيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن.
الالجئــون يف ســ ُبلِ التواصــلِ االجتــاعَ وجهــاً
َ
و َف ّضــل
َ
لوجــه ،أو الهاتــف (ســواء كان الحديــث باالتصــال أو
بالوتســآب) ،أو الرســائل الهاتف ّيــة القصــرة ،عــى أن
يكــون كل ذلــك بلغاتهــم .ومــع ذلــك ،أظهــر التقديــر
ـع اسـ ٌ
أيض ـاً إمـ َ
ـاع
ـكان أن يقـ َ
ـتغالل يف التواصــل باالجتـ ِ
ُ
َ
وجهــاً لوجــه ،فامل ْحتالــون والوســطاء يطلبــون املــال يف
مقابلــة املعلومــات ،والخدمــات ،وإيصــال تقويــم األداء
يف ملفــات القضايــا .ولقــد ُذ ِكــ َر ذلــك كثــراً عــى أ ّنــه
الوســيلة الوحيــدة التــي ميكــن أن يصــل مــن خاللهــا
َ
املســتضعفون إىل مــا يحتاجــون إليــه مــن
الالجئــون
معلومــات.
ال يســتطيع الالجئــون -أو ال ُيس ـ َم ُح لهــم -يف كث ـ ٍر مــن
األحيــان ْأن ينتفعــوا مــن املراكــز االجتامع ّيــة أو املــوارد
املحل ّيــة التــي هُ ّيــأت للكين ّيــن .فشــعر الالجئــون أ ّنهــم
ُمب َع َ
ــدون وعــدُّ وا ذلــك حاجــزاً يحــول دون االعتــاد
عــى النفــس.
الخاصــة التــي أبرزهــا ا ُمل ْســتط َل َ
عون
واشــتملت الحاجــات
ّ
عــى الخدمــات الطب ّيــة ،والوصــول إىل مــا ُت ِت ُحــه لهــم
املفوض ّيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن،
وإعــادة التوطــن ،والتوظيــف.
وكان التقديـ ُر ق ّيـ ً
ا مــن حيــث أ ّنــه عـ َّ َ
ـن نظامـاً للمعلومــات
محل ّيــاًِ ،شــ َبا ُكهُ مع ّقــدةُ ،يقــ ّوي الالجئــ َ
ن وقــاد َة الالجئــن
ّ
ُ
َ
شــأن
يكــون
املحــي .ومــع ذلــك ،ميكــن أن
يف املجتمــع
الســانحة لحــدوث
الالجئــن
َ
أعظــم .وفيــا يــي الفــرص ّ
تغيــ ٍر لــه أثــر حســنٌ يف قــ ّوة الالجئــ َ
ن واعتامدهــم عــى
أنفســهم:
يق ّل ُ
تحســ ُ
ن ُســ ُبل الوصــول إىل املراكــز االجتامعيــة
ــل ِ
َ
قــام خصوصــاً
ُ
القامئــة الحاجــة إىل املراكــز التــي ت ُ

ا ُملدُ ُن وال َب ْلدَات
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بفــرص ملــدّ أحبــال التواصــل،
لالجئــن ،ويجــي ُء
ٍ
الصمــود ،وذلــك بتقويــة
وتحســن وســائل ُّ
االجتامعــي .
ــم التامســك
ّ
األوارص املجتمع ّيــة ،و َد عْ ِ
وميكــن أن يزيــد َح ْبــك شــبكة قــادة الالجئــن
ال ّثقــات ،إذ مــن الواضــح ّ
أن مشــاركة الالجئــن
ُ
ـات
ـم معلومـ ٍ
ـر ٌة ُ ،
وم ِّ ُ
ُميـ َّ
يسهــا قاعــدة متينــة لنُظـ ِ
الش ـ َباك .وميكــن أن يزيــدَ َج ْعــلُ
محل ّيــة ُمع ّقــدة ِّ
اك قــادة الالجئــن رســم ّي ًة  ،بإقامــة آل ّيــات
ِشــ َب ِ
تواصــل ّ
منظمــة ،كتعيــن ســاعات عمــلٍ ثابتــة،
وإقامــة توصيل ّيــة شــابك ّية وهاتف ّيــة ُي ْعتمــدُ
ـب عــى اإلحالــة (وهــذا فــرعٌ مــن
عليهــا ،وتدريـ ٍ
ـي
تأهيــل الالجئــن العاملــن يف اإلرشــاد االجتامعـ ّ
مهن ّيــاً) ،لــي ال ُي ْث ِق َ
ــل القــاد َة تقويــم األداء
ّ
الصــادر عــن املجتمــع املح ـي  ،ولــي يكــون لهــم
ـم شـ ٌ
ـامل فــا يخطئــون املـ َ
ـكان الــذي ميكنهــم
َف ْهـ ٌ
أن ُي ّجهــوا إليــه الشــكاوى والهمــوم .ومــن شــأن
الوضــوح واملســاءل َة والتوافــق.
حســنَ
َ
ذلــك أن ُي ِّ
وميكــن معالجــة الخلــل يف املعلومــات بأســاليب
حــث املجتمــع املحــ ّ
ِّ
ي
التواصــل املبتكــرة ،مثــل:
ورصــد
فعال ّيــة قنــاة التواصــل،
ِ
عــى تقويــم ّ
ــب املعلومــات،
الكيف ّيــة التــي عليهــا تعا ُق ُ
والعمــلِ مــع ُم ّ
شــغيل شــبكة الجــ ّواالت ومــع
وســائط اإلعــام املحل ّيــة ،والعمــلِ عــى إرســاء
االندمــاج مــن خــال الجامعــات اإلذاع ّيــة،
واملوســيق ّيني ،واملناســبات االجتامع ّيــة.

إذن ،فالتواصــل النّا ِف ُ
تــاح لتحقيــق اندمــاج
ــذ ِم ْف ٌ
ْ
َ
ـح
ـاس لِــا َيطمـ ُ
الالجئــن اجتامع ّي ـاً ،وهــو طمـ ٌ
ـوح أسـ ٌ
إليــ ِه االتفــاق العاملــي بشــأن الالجئــن .فمعرفــة
الفــرق بــن ظــنِّ ال دليــل عليــ ِه يف الحاجــات التــي
يحتــاج إليهــا الالجئــون ،وبــن مــا يخــر بــه الالجئــون
أمــر مع ّقــدٌ ّ
لكنــه
أنفســهم أنهــم محتاجــون إليــ ِه ،
ٌ
ســيام يف الســياق الحــريّ  .وميكــن أن
رضورة ،وال ّ
يســاعد َت ْحســ ُ
ن تد ُّفــق املعلومــات الالجئــ َ
ن عــى
املشــارك ِة يف الشــؤون املدن ّيــة العا ّمــة يف مجتمعهــم
ّ
ــع
املحــي  ،وإنشــا ِء التامســك
وس َ
االجتامعــي  ،وأن ُي ّ
ّ
َ
َ
َ
ْ
ــم  ،ل ُيشــدَّ مــن أ ز ِر ُص ُمودهــم
لهــم شــبكة الدّ عْ ِ
واعتامدهــم عــى أنفســهم.
الورا بوفوين buffoni@unhcr.org
ّ
ٌ
موظ ٌ
رئيسة يف شؤون املعاش يف العامل ،بشعبة الصمود
فة
والحلول التي تتبع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،يف نريويب www.unhcr.org
جيل هُ ب ِكنز ghopkns@gmail.com

ٌّ
والصمود واالقتصاد
مستشا ٌر
مستقل – يف االندماج ُّ
ُّ
كل ما ورد من آرا ٍء يف هذه املقالة هي آراء كات َبيها وقد ال
تستوي هذه اآلراء وآراء املفوض ّية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني.

مركز املعطيات املشرتك يف شؤون التَّهجري هو ٌ
عمل تعاو ٌّين جديد بني البنك الدويل واملفوض ّية السامية
نشئَ لتحسني َت ْولي ِد ونرش أد ّلة حاالت التَّهجري حتى ُيفا َد ُصن ُْع القرارات
لألمم املتحدة لشؤون الالجئنيُ ،أ ِ
املوصولة بالربامج والسياسات bit.ly/WB-JointDataCenter
ويف شهر يناير/كانون الثاين من سنة  ،2020رعــى مركز املعطيات املشرتك مــؤمتـراً بحث ّياً
محوره التَّهجريَ ،ج َم َع بني الباحثني واملزاولني ليناقشوا َ
وقياس
ني
ِ
شأن َج ْم ِع املعطيات وإدارتها وتحليلها يف َت ْحس ِ
ّ
َ
هجرين .و َمــن أرا َد تقري َر املؤمتر ومحارض جلساته كلها َو َجدَها يف
األد ّلــ ِة التي تؤ ّث ُر يف إنشا ِء الربامج املعن ّية با ُمل َّ
bit.ly/JDC-ConfRep-2020

وقد ُن ِظ َم املؤمت ُر برشاك ِة فريق البحوث يف اقتصاد ّيات التنمية الذي يتبع البنك الدويل ،وجامعة براون ،وجامعة هارفرد.
ٌ
بحوث مختار ٌة ب َ
خاص من صحيف ِة اقتصاد ّيات التنمية.
وستُع َر ُض
ني يدي عد ٍد ّ
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