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إعادة إدماج العائدين يف ليبرييا اقتصادياً   
ناوهايكو أوماتا ونوريكو تاكاهايش 

منذ مطلع العقد األول من القرن الواحد والعرشين، عكفت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية عىل 
تنفيذ برامج إنعاش اقتصادية للعائدين إىل بعض البلدان يف مرحلة ما بعد النزاع. ومل ُيثَبت حتى اآلن إىل 

أي درجة كانت هذه الربامج التدريبية عمليًة يف إعادة إدماج العائدين اقتصادياً. 

األرضار  مـن  تدريجـي  إنعـاش  مبرحلـة  متـر  ليبرييـا  كانـت 
االجتامعيـة واالقتصاديـة التـي خّلفتهـا أربعون سـنة من الحرب 
يف  وتسـببت  و2003   1989 بـني  الفـرتة  يف  الوحشـية  األهليـة 
التهجـري القـرسي ملـا ُيناهـز 700 ألف ليبـريي خارج البـالد. وقد 
أعيـدت أعـداد كبـرية مـن الليبرييـني إىل الوطـن عقـب اتفاقيـة 
مفـوض  دعـا  وعندمـا   ،2003 يف  األخـرية  النـار  إطـالق  وقـف 
األمـم املتحـدة السـامي لشـؤون الالجئـني يف 2012 لتنفيذ مادة 
انتهـاء حالـة اللجـوء عـاد عـرشات اآلالف مـن الالجئـني الباقـني 

إىل ليبرييـا. 

التحتيـة وضعـف األسـاس االقتصـادي  البنيـة  لكـنَّ محدوديـة 
يف ليبرييـا كانـت مثـرية للقلـق بشـأن مـدى قدرتهـا عـىل إدماج 
العائديـن حديثـاً بنجـاح. ويعيـش نحـو ثلثـي الليبرييـني يف فقر 
وخاصـة يف املناطـق الريفيـة. ويف أثنـاء النـزاع املطـول، غـادرت 
مرشوعـات تجاريـة دوليـة كثـرية البـالد وأخـذت معهـا فـرص 
العمـل ورأس املـال. ويف ظـروف مامثلة، أثقلت أعـداد العائدين 
الكبـرية مـن البلـدان املجـاورة كاهـل موازنـة البـالد ومواردهـا 
الشـحيحة 1 ومّثـل ذلـك بالتـايل حافـزاً قويـاً للحكومـة للنظر يف 

كيفيـة تعزيـز فـرص سـبل العيـش للعائديـن. 

وعـىل أسـاس هـذه الخلفيـة، طرحـت منظمـة األمـم املتحـدة 
برنامجـني  و2014   2013 بـني  الفـرتة  يف  الصناعيـة  للتنميـة 
تدريبيـني يف ليبرييـا. قـدم الربنامـج األول باسـم برنامـج تنميـة 
ريـادة األعـامل 120 سـاعة تدريبيـة مـن خالل وحدتـني: األوىل، 
مقدمـة لريـادة األعـامل والعمـل واملهـارات الحياتيـة والثانيـة، 
كيفيـة إنشـاء األعـامل التجاريـة الخاصـة بـك وإدارتهـا. ودرب 
برنامـج تنميـة ريـادة األعامل يف الفرتة مـن نوفمرب/ترشين الثاين 
2013 إىل مايو/أيـار 2014 مـا بلـغ عـدده 685 عائـداً. واسـتقاًء 
الصناعيـة  للتنميـة  املتحـدة  نتائـج تقييـم منظمـة األمـم  مـن 
برنامـج  باسـم  الثـاين  الربنامـج  قـدم  املحـيل،  العمـل  لسـوق 
تدريـب املهـارات مجموعـة واسـعة مـن املهـارات واألسـاليب 
الطعـام وخدمـات  وتقديـم  والتجميـل  السـباكة  مثـل  املهنيـة 
الكمبيوتـر وميكانيـكا السـيارات والخبز وتجديل الشـعر. ودرب 
برنامـج تدريـب املهـارات يف الفـرتة مـن مـارس/آذار إىل يوليـو/

متـوز 2014 نحـو 327 مسـتفيداً. 

الرائجـة  الـرزق  كسـب  سـبل  بأسـاليب  العائديـن  وبتزويـد 
ومهـارات إدارة األعـامل، كانـت النيـة تأهيـل العائديـن إلعـادة 
بنـاء مشـاريعهم الخاصـة أو إيجـاد فـرص عمـل إلعالة أنفسـهم 
يف بيئـة االقتصـاد الليبـريي الهـش. ويشـري بحثنا لنتائـج مختلطة 

ألثـر برامـج منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة. 

نتائج مختلطة للتدريب املهني 
تسـهيل  التدريبيـة  الربامـج  لهـذه  الرئيـيس  الهـدف  كان  لقـد 
التأقلـم االقتصـادي للعائديـن سـواء كان للمسـتفيد شـكل مـن 
أشـكال مصـادر الدخـل أم ال بعد حصولهم عـىل تدريب منظمة 
األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة وهو مؤرش أسـايس ملدى تأثري 
الربامـج. ولذلـك، سـألنا جميـع املشـاركني يف االسـتقصاء عـام إذا 

كانـوا يزاولـون حاليـاً أنشـطة لكسـب الـرزق أم ال. 

وأجـاب 44 فـرداً )59%) مـن بـني 74 فـرداً اختريوا عشـوائياً )37 
مـن برنامـج تنميـة ريـادة األعـامل و37 مـن برنامـج تدريـب 
املهـارات) أنهـم مل ينخرطـوا يف أي أنشـطة مـدرة للدخـل منـذ 
ديسـمرب/كانون األول 2014 بالرغم مـن إنهائهم تدريب منظمة 
العظمـى  الغالبيـة  الصناعيـة. وأرجـع  للتنميـة  املتحـدة  األمـم 
مـن هـؤالء الــ 44 فـرداً أسـباب ذلـك إمـا لغيـاب رأسـامل بـدء 
املـرشوع التجـاري أو لالنكـامش االقتصـادي الذي سـببه انتشـار 

إيبوال.  فـريوس 

فغيـاب خدمـات اإلقـراض تحدٍّ طويـل األمد يف ليبرييـا ومل تقدم 
برامـج منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة التدريبيـة أي 
دعـم مـايل. وجـاء كثري مـن املسـتجيبني عـىل ذكر هذه املسـألة 
مثلـام يتضـح يف مالحظـات جريـج وهو أحـد العائديـن من غانا 

ومشـارك يف برنامـج تدريـب املهارات:   

“انهيـت دورة التدريـب عـىل مهـارات السـباكة يف يوليو/متـوز 
2014. لكننـي... مل اسـتخدم إطالقـاً مـا تعلمتـه. وكنـت أرغـب 
يف بـدء مرشوعـي الخـاص إال إننـي مل أجـد رأس املـال الـكايف 
لفعـل ذلـك. نعـم، بعد تدريـب منظمة األمـم املتحـدة للتنمية 
الصناعيـة اكتسـبنا املعرفـة لكننـا ال نسـتطيع تطبيقهـا يف الواقع 

العميل”. 
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وقـد اكتسـب الـ 327 مشـاركاً يف برنامج تدريـب املهارات بعض 
أسـاليب كسـب الـرزق الجديـدة لكـنَّ غيـاب رأس املـال لبـدء 
مشـاريعهم الخاصـة وشـح فـرص العمـل املتاحـة األخـرى منعـا 

كثـرياً منهـم عـن االسـتفادة مـن هذه املهـارات.  

والسـبب الرئيـيس الثـاين وراء عـدم قدرتهـم عـىل العمـل كان 
أزمـة فـريوس إيبـوال يف 2014 الذي خّلـف وراءه هبوطاً ملحوظاً 
أو سـلبياً يف النمـو االقتصـادي يف ليبرييـا وأثـر تأثـرياً خاصـاً عـىل 

بعـض محـاوالت بناء سـبل كسـب الـرزق2:

“حصلـت عـىل تدريـب عـىل مهـارات الخبـز مـع منظمـة األمم 
املتحـدة للتنميـة الصناعيـة. وكنـت أرغب يف بـدء مرشوع مخبز 
النـاس  إيبـوال كان  ولكنـي مل أسـتطع. فأثنـاء اجتيـاح فـريوس 
يخشـون تنـاول الطعـام الذي يصنعـه اآلخرون ألنهـم ال يعرفون 
إذا مـا كان الشـخص الـذي أمامهاًم مصاب بهـذا الفريوس أم ال«. 

)كيفـن، أحـد العائديـن مـن غينيا).

وبالنسـبة للثالثـني شـخص الباقـني ممـن انخرطـوا يف أي شـكل 
من أشـكال سـبل كسـب الـرزق، ظل الـدور الذي مثَّلـه تدريب 
منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة معهـم إىل حـد مـا 
غامضـاً. ووفقـاً لنتائـج بحثنـا، معظمهـم يديـرون اآلن النشـاط 
التجـاري نفسـه الذيـن كانـوا يشـتغلون بـه قبـل حصولهـم عىل 
تدريـب منظمـة األمـم املتحـدة للتنمية الصناعيـة. أي إن هؤالء 
العائديـن كان لديهـم بالفعـل اسـرتاتيجيات مسـتدامة لتوليـد 
الدخـل قبـل االشـرتاك يف برامـج إعـادة اإلدمـاج التـي قدمتهـا 

منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة. 

مـن  املكتسـبة  الكبـرية  بالقيمـة  معظمهـم  أشـاد  ذلـك،  ومـع 
الـدروس واألسـاليب التـي تعلموهـا مـن برامـج منظمـة األمـم 
املتحـدة للتنميـة الصناعيـة التدريبية. ومع االسـتمرار يف نشـاط 
كسـب الـرزق نفسـه، أقـر بعـض املتدربـني يف برنامـج تدريـب 
املهـارات بتحسـن مهاراتهـم املهنيـة واسـتفاد كثـري مـن متدريب 
برنامـج تنميـة ريـادة األعـامل مـن مهـارات تنظيـم املشـاريع 
وإدارة األعـامل التـي ُدرِّسـت لهـم يف هذا الربنامج. فعىل سـبيل 
وصاحبـة  غينيـا  مـن  العائـدات  إحـدى  مارثـا  وصفـت  املثـال 
متجـر يف مونروفيـا التحسـينات التـي متكنـت مـن إجرائهـا عىل 

مرشوعهـا بقولهـا: 

“تحسـنت أعـاميل تحسـناً هائـاًل منـذ أنهيـت تدريـب منظمـة 
األمـم املتحـدة للتنمية الصناعية. واسـتفدت مـن دروس برنامج 
تنميـة ريـادة األعـامل حـول عمليـة جـرد املخـزون. واسـتفدت 

كذلـك مـن دروس الرتويـج لزيـادة دخـل املبيعـات”. 

ما الذي نستخلصه من هذه الدراسة؟ 
الجوانـب،  التأقلـم االقتصـادي متعـددة  بالنظـر إىل طبيعـة 
يتضـح مبـا ال يـدع مجاالً للشـك أن تجهيز العائدين بأسـاليب 
سـبل كسـب الـرزق وحدهـا غـري كاٍف لتمكينهـم مـن بنـاء 
املسـتقاة  النتائـج  ومـن  ناجحـة.  اقتصاديـة  عيـش  ُسـبل 
مـن هـذه الدراسـة رضورة إصـالح برامـج التدريـب املهنـي 
باتباعهـا بتوفـري رأس املـال األويل أو توفـري فـرص الحصـول 
عليـه. وبالرغـم مـن اإلنطبـاع اإليجـايب الذي أعـرب عنه كثري 
ممـن تلقـوا التدريـب عـن جـودة التدريـب الـذي حـرضوه 
عمومـاً فهـم يثقـون أيضـاً أن الحصـول عـىل رأس املـال مـن 
القـدرة  فـدون  الربنامـج.  يفتقدهـا  التـي  الحاسـمة  النقـاط 
عـىل تحويـل مهاراتهـم يف كسـب الـرزق إىل مـرشوع قابـل 
املتحـدة  األمـم  منظمـة  ووقـت  وقتهـم  سـيظل  للتطبيـق 
للتنميـة الصناعيـة واسـتثامراتهم يف تلـك الربامـج التدريبيـة 

غـري مسـتغلة. 

 .NETLIB تدريب يف صيانة السيارات يف معهد التدريب املعني
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ويسـلط هـذا التقييـد بـدوره الضـوء عـىل أهميـة الـرشاكات 
يف تيسـري التأقلـم االقتصـادي للعائديـن. وليـس مـن الـرضوري 
أن يكـون الدعـم املـايل لـرأس املـال األويل مقدمـاً مـن منظمة 
إن مؤسسـات  بـل  نفسـها  الصناعيـة  للتنميـة  املتحـدة  األمـم 
التنميـة  منظـامت  أو  املحليـة  البنـوك  أو  األصغـر  التمويـل 
مناسـبة أكـرث لتقديـم هـذا النـوع مـن املسـاعدة للعائديـن. 

البحث عن املامرسـات املثىل
املقدمـة  املهنـي  التدريـب  برامـج  زيـادة  مـن  الرغـم  عـىل 
لالجئـني العائديـن، ال ُيعـَرف سـوى القليـل عـام إذا كانت مثل 
االندمـاج يف  إعـادة  العائديـن عـىل  التدخـالت تسـاعد  هـذه 
االقتصـادات الوطنـي أم ال وكيفيـة ذلـك. ومـا زال مثـة حاجـة 
ماسـة لتطويـر فهـم أفضل آلثـار مثل هـذه الربامـج التدريبية. 
ووفقـاً للمفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني 
يف 2014 كان هنـاك أكـرث مـن 10 ماليـني الجـئ يعيشـون يف 

أوضـاع اللجـوء املطولـة يف جميـع أنحاء العـامل. ومثلام شـهدنا 
يف ليبرييـا وأنغـوال وسـرياليون، مبجـرد أن يبدو الوضع السـيايس 
تبـدأ  الـدويل،  املجتمـع  قبـل  مـن  مسـتقراً  املوطـن  بلـد  يف 
عمليـات إعـادة الالجئـني إىل موطنهـم عـىل نطاق واسـع. ولذا 
فمـن الـرضوري عـىل منظـامت التنميـة إدراك كيفيـة تسـهيل 
الربامـج التدريبيـة املهنيـة والتجاريـة لعمليـة إعـادة اإلدمـاج 

ـال لالجئـني العائديـن للوطـن.  االقتصـادي الفعَّ

يف  للعائديـن  االقتصـادي  لإلدمـاج  مفيـد  دعـم  ولتحقيـق 
املناطـق املتـرضرة مـن األزمات، تهـدف منظمة األمـم املتحدة 
للتنميـة الصناعيـة إىل تعزيـز رشاكتهـا مـع مجموعـة واسـعة 
عـىل  الـرشاكات  تلـك  وستشـتمل  املصلحـة.  أصحـاب  مـن 
السـامية  التقليديـة مثـل املفوضيـة  الالجئـني  منظـامت دعـم 
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني ومنظامتهـا الرشيكـة املنفذة 
مثـل  املتخصصـة  املنظـامت  مـع  الـرشاكات  إىل  باإلضافـة 
تلـك  مـع  كثـب  عـن  فالعمـل  األصغـر.  التمويـل  مؤسسـات 
املنظـامت سـيمكن منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة 
مـن سـد ثغـرات محـددة يف طريقتهـا الحاليـة إلعـادة اإلدماج 
أرض  عـىل  األخـرى  املنظـامت  مـع  أفضـل  تنسـيق  وتحقيـق 

الواقـع.

ومتثـل هـذه الدراسـة عـىل بلـد واحـد نقطـة انطـالق ملنظمـة 
األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة وتكليـف للمنظمـة بإجـراء 
متابعـة مهمـة بجمـع مزيـد من البيانـات يف سـياقات مختلفة. 
فمـن خـالل إجـراء مزيـد مـن األبحـاث، تسـعى منظمـة األمم 
املتحـدة للتنميـة الصناعيـة إىل تحديـد أمثلة املامرسـات املثىل 

يف برامـج التدريـب املهنـي لالجئـني العائديـن.
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