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حق الالجئني يف العمل والوصول إىل أسواق العمل: القيود والتحديات وُسُبل 

التقدم لألمام  
روجري زيرت وإيلويس روديل

حق الالجئني يف العمل والوصول إىل أسواق العمل عامل أسايس يعتمدون عليه ليصبحوا مكتفني ذاتياً، 
ولبناء حياتهم، والحفاظ عىل كرامتهم، ومتكينهم من اإلسهام يف مجتمعاتهم املضيفة. وعىل الدول املضيفة 

أن تقيم إمكانية فتح أسواق عملها أمام الالجئني وتعزيز الوصول إىل العمل الكريم.

متنـح اتفاقيـة عـام 1951 املتعلقـة بوضـع الالجئـني حـق العمـل 
لالجئـني،1 لكـنَّ كثـرياً مـن الـدول املضيفـة ال ترغـب يف منحهـم 
لهـذا الحـق. ويعكـس هـذا االمتعـاض مظاهـر القلـق املتنوعـة 
التـي تبديهـا تلك الدول إزاء التشـوه يف سـوق العمـل، ومحدودية 
بعـض  واكتظـاظ  الجديـدة،  العاملـة  اسـتيعاب  عـىل  القـدرات 
القطاعـات، ومـدى توافـر الوظائـف للمواطنني، وانخفـاض األجور 
وتـدين ظـروف العمـل. وقـد ترضـخ الحكومـات املضيفـة أيضاً إىل 
املعارضـة الشـعبية لحقوق الالجئـني يف العمل وللمخـاوف األمنية 
مـن مغبة اسـتيطان أعداد كبـرية من الالجئني ودخولهم إىل سـوق 
العمـل. ومـن بـني الـدول األعضـاء يف اتفاقيـة عـام 1951 لالجئـني 
التـي يبلـغ عددهـا 145 دولـة، وضعـت نصفهـا تقريبـاً تحفظات 
عـىل بعـض بنـود االتفاقيـة، بـل حتـى الـدول التـي متنـح حـق 
العمـل عـادة مـا تفـرض رشوطها عىل الوصـول إىل أسـواق العمل. 
وتنطبـق القيـود ذاتهـا عىل كثري مـن الدول الثامنيـة وأربعني التي 

ليسـت دوالً أطرافـاً يف اتفاقيـة الالجئـني. 

ـا مـن وجهـة نظـر الالجئـني فحـق العمـل والوصول إىل أسـواق  أمَّ
العمـل إمنـا هـو مـن املقومـات الرئيسـية الالزمـة للسـامح لهـم 
بتأمـني سـبل عيـش مسـتدامة ألن ذلك يخفـض من اسـتضعافهم، 
ويعـزز مـن لدونتهـم، وميكنهم من اكتسـاب حياة كرميـة. واعرتافاً 
بهـذا الواقـع، تعمـل بعـض املنظـامت العابـرة للحكومـات مثـل 
ومنظمـة  الالجئـني  لشـئون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  املفوضيـة 
أسـواق  إىل  الوصـول  ترويـج  إىل  االقتصاديـة  والتنميـة  التعـاون 
العمـل والرتويـج لحـق العمـل عـىل أنهـام عنـرصان أساسـيان من 
َهة بالتنميـة واملسـتدامة لالجئني، خاصة  آليـة وضـع الربامـج امُلَوجَّ

ملـن يعيـش يف أوضـاع التهجـري املطـول. 

إىل   22016 عـام  يف  مقـارن  وتحليـل  مكتبيـة  دراسـة  وسـعت 
اسـتقصاء دور األحـكام القانونيـة الدوليـة وأثارهـا وعـىل األخـص 
منهـا املـواد من 17-19 مـن اتفاقية عـام 1951 لالجئني التي تنص 
عـىل حـق الالجئـني يف العمـل، ووصولهم ألسـواق العمـل، وتصون 
ذلـك الحـق. وغطـت الدراسـة عرشيـن بلـداً مبـا فيها الـدول ذات 
الدخـل املنخفـض واملتوسـط التي تسـتضيف معاً غالبيـة الالجئني 

يف العامل، كام ضمت الدراسـة أيضـًا دول الدخل املرتفع. وتضمنت 
الدراسـة الـدول املوقعـة وغـري املوقعـة عـىل االتفاقيـة أيضاً. 

األطر العامة والسياسات وغريها من العوامل 
املؤثرة يف الوصول إىل سوق العمل

يف  حتى  وذلــك  العمل  يف  الحق  تقييد  البلدان  معظم  تنتهج 
االقتصادات ذات الدخل املرتفع كاململكة املتحدة. أما يف كثري من 
البلدان التي تلقت أعداداً كبرية من الالجئني، فرمبا تكون العوائق 
فنزويال،  يف  الكولومبيني  لالجئني  بالنسبة  الحال  كام  وأقىس  أكرب 
يف  الحال  كام  الدول  من  كثري  يف  رسمياً  حظراً  هناك  نجد  بينام 
)بالنسبة  والسودان  الروهينجيا(،  لالجئي  )بالنسبة  بنجالديش 
البالد(.  القانوين يف  لالجئني األريترييني نظراً الفتقارهم إىل الوضع 
وهذه املعوقات تجرب الالجئني عىل استخدام مسارات غري نظامية 
للدخول إىل البالد ثم العمل فيها. وحتى يف البلدان التي متتثل إىل 
ُم الحق  املواد املعنية يف اتفاقية عام 1951 لالجئني فنادراً ما ُتَقدِّ
القانوين للعمل لالجئني دون قيد أو رشط. ففي إيران عىل سبيل 

املثال، ال يسمح لالجئني بالعمل إال يف 16 فئة مهنية. 

وعىل العموم، تسم سياسات الحامية هذه البلدان ذات القدرات 
عىل  ضيقاً  اعتامداً  تعتمد  والتي  العمل  سوق  يف  املحدودة 
اقتصاديات هشة وضعيفة، وتعاين من ضعف أكرب يف اللدونة إزاء 
الصدمات االقتصادية كام الحال يف كل من تشاد وزامبيا وباكستان. 
ومع أن ذلك قد يبدو أمراً واضحاً وبديهياً فله أثر يف كيفية وجوب 
األوسع  االسرتاتيجية  لألهداف  لدعمهم  الدوليني  املانحني  تقديم 
يف  التنمية  تقودها  مستدامة  استجابات  إليجاد  الرامية  نطاقاً 

البلدان التي ميثل حضور الالجئني فيها أثراً كبرياً.

هناك  بل  العمل،  حق  تطبيق  يف  التناغم  من  كثري  هناك  وليس 
اختالفات مذهلة بني مامرسات الدول األعضاء ومثال ذلك إيطاليا 
واململكة املتحدة وأملانيا والواليات املتحدة األمريكية، ورمبا يكون 
ولبنان  باكستان  مثل  املوقعة  غري  الدول  أيضاً  موجوداً  االختالف 
الدول  أن متنح  بالرضورة  وليس  غريباً.  ليس  ولعل ذلك  واألردن، 
من  أفضل’  ‘مامرسة  أو  ‘املثىل’  املامرسة  االتفاقية  عىل  املوقعة 
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عىل  واضحاً  جلياً  ذلك  ونرى  االتفاقية،  عىل  املوقعة  غري  الدول 
سبيل املثال بالدور القيادي الذي أبداه األردن )دولة غري موقعة( 
يف توفري حصة من ترصيحات العمل لالجئني السوريني ضمن عقد 

مدعوم من املانحني.  

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو أنه نادراً ما يكفي 
والتقنينات  القانونية  األطر  بناء عىل  بالعمل  الالجئني  تقييم حق 
للبالد وسياساتها نحو الالجئني. فال شك أن مجرد تقديم حق العمل 
لالجئني ال يكفي ما مل يصاحبه وجود آليات تضمن االمتثال لذلك 

الحق وتنفذه. 

معوقات إضافية وعوامل وسيطة 
يحصلون  ما  )عادة  بالعمل  ترصيح  إىل  الالجئون  يحتاج  ما  غالباً 
يحتاجون  وقد  إداريــاً(  ومزعجة  مكلفة  لطريقة  باتباعهم  عليه 
الالجئ،  باإلقامة إضافة إىل حصولهم عىل وضع  إىل ترصيح  أيضاً 
ورمبا يحتاجون إىل عرض وظيفة من صاحب عمل قبل أن يحصلوا 
عىل ترصيح العمل كام الحال يف لبنان وزامبيا عىل سبيل املثال. 
ويف بلدان أخرى، هناك قيود ولو كانت غري مبارشة عىل األعامل 
الريادية لالجئني، وقدراتهم عىل مراكمة رأس املال وجمعه. ففي 
املرشوعات  وال  العقارات  ميتلكوا  أن  لالجئني  يحق  ال  باكستان، 
مينح  ال  وتركيا  األكوادور  معهم. ويف  باكستاين  دون وجود رشيك 
املالية  املؤسسات  إىل  للوصول  محدودة  كوتا  سوى  الالجئون 

للحصول عىل القروض. ويف زامبيا تفرض الحكومة رسوماً مرتفعة 
عىل مرشوعاتهم الناشئة.

أشكاالً  وتأخذ  العمل  يف  الحق  أمام  مبارشة  غري  عوائق  وهناك 
يف  القضايا  تراكم  يتسبب  أفريقيا،  جنوب  مثل  بلد  ففي  أخرى. 
اللجوء بإبطاء الوصول إىل أسواق العمل الرسمية.  تحديث صفة 
أما مكاتب الهجرة يف فنزويال فتقع يف أماكن حدودية نائية يصعب 
بالسامح  اآلن  الرتكية  الحكومة  بدأت  وباملقابل،  إليها.  الوصول 
والذين  املؤقتة  اإلقامة  بطاقات  ميتلكون  ممن  السوريني  لالجئني 
أقاموا يف تركيا أكرث من ستة أشهر بالتقدم للحصول عىل ترصيحات 

للعمل.

القيود املفروضة عىل حق العمل تجرب أغلبية الالجئني عىل  لكنَّ 
بنجالديش  يف  جلياً  ذلك  ويتضح  الرسمي.  غري  القطاع  يف  العمل 
كان  ولو  املخيامت  العمل خارج  الالجئون  يقبل  وباكستان حيث 
األوسط  الرشق  يف  بلدان  يف  نفسه  واألمر  للقانون.  مخالفاً  ذلك 
التي تستضيف أعداداً كبرية من الالجئني السوريني حيث اتسعت 
فكذلك  الدخل،  مرتفعة  الدول  يف  أما  الرسمية   غري  االقتصادات 
أقل.  بأعداد  كانوا  ولو  الرسمي  غري  القطاع  يف  الالجئون  يعمل 
وينطوي عىل العمل بهذه الطريقة سلبيات كثرية ومخاطر جمة 
األجور  وهامشية  الرزق  كسب  سبل  استدامة  محدودية  تتضمن 

املدفوعة، وعدم وجود العمل الكريم وتفيش ظاهرة االستغالل. 
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الجئة كونغويلية تطعم سمك البلطي يف مسمكة يديرها الجئون ومواطنون محليون يف بحرية روامونغا، غرب أوغندا.
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وهنـاك عوامـل أخـرى تؤثـر يف الوصـول إىل العمـل ونوعـه. ففـي 
اإلكـوادور، يعامـل الالجئـون الكولومبيـون مثلهـم مثـل الالجئـني 
االقتصاديـني الذيـن يعانـون مـن محدوديـة فـرص العمـل، وتردي 
ظـروف العمـل. وتنتـرش الصـور النمطيـة السـلبية للجنـدر كـام 
والعنـف ضـد  الجنـدر  القائـم عـىل  االجتامعـي  التمييـز  ينتـرش 
النسـاء يف أسـواق العمـل عـرب عينـة بحثنـا. فعـىل سـبيل املثـال، 
ذكـرت إحـدى الالجئات املانيامريـات يف الهند أنَّهـا كانت مضطرة 
أيضـاً  وهنـاك  األجـور.  تأخـذ حقهـا يف  أن  دون  الشـاق  للعمـل 
الجئـات تعرضـن للتحـرش واملضايقة يف مكان العمـل يف اإلكوادور 
يف  املتزوجـات  غـري  والنسـاء  الالجئـات  األرامـل  أمـا  وكولومبيـا. 
أوغنـدا فرمبـا كن هدفاً إلسـاءة أصحـاب العمل لهـن. وهناك أدلة 
تثبـت أنَّ غيـاب فـرص العمل الرسـمية وحق العمـل لالجئني يزيد 
مـن مسـتويات عمـل الشـباب واألطفـال كـام الحـال يف لبنـان إذ 
إنَّ ذلـك يقـود إىل أثـار سـلبية واضحة عـىل املدى القصـري واملدى 

لبعيد.  ا

ومـن أهـم تبعـات هـذه القيود وغريهـا كثري مام مل يذكـر يف هذه 
املقالـة أن الالجئـني مل يعـودوا قادريـن إال نـادراً عـىل تجميع رأس 
املـال الـكايف أو املهـارات املطلوبـة لتمويـل مسـاراتهم املرشوعـة 
نحـو االكتفـاء الـذايت )ورمبـا االندمـاج( أو حتـى لدعـم عودتهـم 

وإعـادة اندماجهـم يف بلدانهـم األصليـة.

التصدي للمعوقات
الدوليـة  واملنظـامت  الحكومـات  أنَّ  إىل  تشـري  أدلـة  هنـاك 
واملنظـامت غـري الحكوميـة قـد بـدأت بالفعـل يف التصـدي لبعض 
هـذه املعوقـات مـع أنهـا تفعل ذلـك دون اتبـاع منهجيـة معينة، 
وذلـك عـىل سـبيل املثـال مـن خـالل تسـهيل عمليـات الحصـول 
عـىل ترصيحـات العمـل، وتوفـري الحوافـز لالجئـني للحصـول عـىل 
وظيفـة، واالعـرتاف باملؤهـالت وتحسـني التدريـب عـىل املهارات. 

ويف تشـاد وأوغندا، يسـمح لالجئني باالسـتيطان ضمن املجتمعات 
للزراعـة إلنتـاج  قابلـة  أراٍض  أيضـاً  بـل مينـح بعضهـم  املضيفـة، 
املحاصيـل الزراعيـة. وبـدأت منظمـة العمـل الدوليـة واملفوضيـة 
أثيوبيـا  وحكومـة  الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية 
بالتعـاون معـاً عـىل إنتـاج سياسـة ‘خـارج املخيـم’ تسـمح بإرخاء 
القيـود املفروضـة عـىل الحركـة، ومـكان اإلقامـة، وتيـرس الوصـول 
ويف  املخيـامت  يف  الشـخيص  للحسـاب  العمـل  أو  التوظيـف  إىل 
املنظـامت  وتقـدم  للمخيـامت.  املجـاورة  املضيفـة  املجتمعـات 
املسـاعدة  لالجئـني  كينيـا  يف  املحليـة  املجتمعـات  عـىل  القامئـة 
العمليـة ودروس اللغـة، وتيـرس وصلهـم وربطهـم بفـرص العمل. 
البـالد  تبنتهـا  التـي  الوطنـي  أملانيـا تغطـي خطـة االندمـاج  ويف 
التعليـم،  اللغـات، وتوفـري  لتعلـم  الدراسـية  الرسـوم  عـام 2012 

واالندمـاج االجتامعـي، واالندماج يف سـوق العمـل لالجئني بهدف 
تعظيـم مسـاهمة الالجئـني يف املجتمـع األملـاين. 

وغالبـاً مـا تعكـس السياسـات االسـتباقية التـي عـادة مـا نراهـا 
يف اقتصـادات الـدول مرتفعـة الدخـل تشـدد توقعـات الحكومـة 
وإلحاحهـا يف أن يصبـح الالجئون مكتفني ذاتيـًا واقتصادياً يف أقرب 
وقـت ممكـن كـام الحـال يف كل مـن أملانيـا والواليـات املتحـدة 
األمريكيـة. لكـنَّ ذلـك قـد يعنـي تفويـت الفرصـة عـىل الالجئـني 
يف الحصـول عـىل فـرص التدريـب أو إجبارهـم عـىل تـويل أعـامل 
ال تعكـس مهاراتهـم أو مؤهالتهـم العلميـة. فـال غرابـة إذن مـن 
أن نجـد أن املصادقـة عـىل املهـارات السـابقة واملؤهـالت العلمية 
وفـرص الوصـول إىل التعليـم وتدريـب اللغـات وتنميـة املهـارات 
قـد تكـون عوامـل معـززة قوية لقـدرة الالجئـني عـىل الوصول إىل 
الوظائـف. ويف بلـدان مثـل اإلكـوادور وأملانيـا والواليـات املتحـدة 
لالعـرتاف  مطبقـة  محـددة  إجـراءات  هنـاك  وزامبيـا  األمريكيـة 

بالدرجـات العلميـة املهنيـة األجنبيـة. 

ومـن أحـدث الجهود املبذولة تجـاه متكني الالجئني من املسـاهمة 
يف اقتصـاد الـدول املضيفـة وتحقيـق قدر أكـرب من االكتفـاء الذايت 
مـا حدث اسـتجابة ‘لألزمة’ السـورية.  فام إن تبـني للدول املضيفة 
السـورية  األزمـة  عـن  الناتـج  التهجـري  أن  واملانحـني  املنطقـة  يف 
متامسـكة  اسـتجابة  يتبنـوا  أن  حاولـوا  حتـى  مطولـة،  طبيعتـه 
بأهـداف تنمويـة إىل جانـب االسـتجابة اإلنسـانية كـام توضحـه 
مواجهـة  عـىل  والقـدرة  لالجئـني  لالسـتجابة  اإلقليميـة  الخطـة 
األزمـات. وهكـذا، بعـد أن تلقـت بعـض الـدول مثـل األردن دعاًم 
كبـرياً مـن املجتمـع الـدويل بـدأت بتغيري سياسـاتها تجـاه الالجئني 
ففتحـت لهـم بـاب الوصـول إىل الوظائـف عـن طريق توفـري كوتا 
مـن ترصيحـات العمل لهم.3ويخضع هـذا النموذج أيضـاً لالختبار 
يف سـياقات أخـرى كـام الحـال يف إثيوبيـا بإنشـاء اتفاقـات فـرص 
العمـل يف محاولـة طموحة نظراً لضعف سـجل إنجـازات الحدائق 

الصناعيـة عـرب إفريقيـا يف مجـال إنشـاء الوظائـف.4 

وال شـك يف أن املواقـف اإليجابيـة بـني أصحـاب العمل قد تحسـن 
مـن ظـروف العمـل الكريـم لالجئـني، وقـد يسـاعد يف تخفيـض 
رهـاب األجانـب. لكـنَّ كثـرياً مـن أصحـاب العمـل يبـدون عـدم 
ارتياحهـم لتوظيـف الالجئني بسـبب عـدم وجـود أي وضوح حول 
األحـكام القانونيـة التـي تسـمح لالجئـني بالعمل. ففـي اإلكوادور 
عـىل سـبيل املثـال يبـدو أن هنـاك التباسـاً شـائعاً بـني أصحـاب 
واملواطنـني  لالجئـني  املمنوحـة  املتغـرية  الحقـوق  إزاء  العمـل 
األجانـب بالعمـل. وبينـام وجـدت الدراسـة أن وثائـق الالجئني يف 
جنـوب إفريقيـا تبـني أنه مسـموح لهـم العمـل، نجـد أنَّ أصحاب 

العمـل ال يعرتفـون بهـذا االسـتحقاق. 



77 االقتصادات نرشة الهجرة القرسية 58

www.fmreview.org/ar/economiesيونيو/حزيران 2018

دوراً  اللغوية  أو  العرقية  والروابط  االجتامعي  املال  رأس  وميثل 
أوغندا  ففي  العمل.  ونوع  العمل  أسواق  إىل  الوصول  يف  مهاًم 
الالجئني  منهم  خاصة  الالجئني  الشبكات  هذه  تساعد  وكينيا 
التجارية  املرشوعات  من  الوظيفة  عىل  الحصول  يف  الصوماليني 
الصوماليني  الالجئني  أن  تثبت  أدلة  هناك  بينام  القومية،  ثنائية 
يف جنوب أفريقيا يعرثون عىل العمل لدى مرشوعات املسلمني 
أو  والثقافة  باللغة  االشــرتاك  ُل  ُيَسهِّ وقد  األفريقيني.  جنوب 
القادمون  اإلريرتيون  فالالجئون  العمل،  إىل  الوصول  الزواج من 
من مجموعة تجرينيا العرقية لديهم اآلن يف شامل إثيوبيا ميزة 
قوية يتفوقون بها عىل اإلريرتيني من ناحية توفري فرص العمل.

امليض قدماً 
الفاعلة  والجهات  املانحة  الجهات  من  بدعم  للحكومات  ينبغي 
الدولية أن توائم قانون اللجوء ومامرسته مع سياسات التوظيف 
املعاكسة.  االتجاهات  يف  تنجح  أنها  يبدو  ما  غالباً  إذ  الوطنية 
وينبغي زيادة التامسك ألن ذلك سيعزز من الوصول إىل أسواق 
العمل، وجعل الحق يف العمل حقيقة ألعداد أكرب من الالجئني. 
املعنية  الوزارات  بني  التنسيق  تعزيز  من  ُبدَّ  ال  الغاية  ولهذه 
حقوق  عن  واملسؤولني  جهة،  من  والهجرة  الالجئني  بشؤون 
يف  دوراً  التنسيقية  العالقة  تلك  يف  ألنَّ  أخرى  جهة  من  العامل 
تعزيز حق الالجئني يف العمل واإلدماج يف سوق العمل، وإزالة 

بعض العوائق اإلدارية والبريوقراطية التي ناقشناها سابقاً.

ال ُبدَّ أيضاً من التأكيد عىل الدور املحوري لسياسات سوق العمل 
الظروف  وتحسني  املستدامة  الرزق  كسب  سبل  إىل  تقود  التي 
حق  لفقدان  يكون  ما  فغالباً  )ومضيفيهم(.  لالجئني  االقتصادية 
العمل أو لوجود املعوقات عىل هذا الحق دور كبري يف حرمان 
القطاع الرسمي ما  الكرمية يف  الالجئني من املشاركة يف األعامل 
يجعلهم أكرث تعرضاً ضمن القطاع غري الرسمي إىل تبعات خطرة 
العمل  ظروف  مخاطر  وارتفاع  التعاقدية  للحقوق  وفقدانهم 

االستغاللية. 

والنقابات  العمل  وأصحاب  العمل  أصحاب  ملنظامت  وميكن 
التي  االستباقية  السياسات  يف  مساهاًم  دوراً  متثل  أن  العاملية 
ميكن أن متنح حق الوصول إىل أسواق العمل والوظيفة الكرمية 
فبمقدورها أن تروج للمامرسات الجيدة بني أفرادها وأن تعمل 
مع الحكومات والسلطات املحلية للرتويج للترشيعات واللوائح 
تتشارك  نفسه،  الوقت  ويف  لها.  واالمتثال  الفعالة  التنظيمية 
العاملية،  والنقابات  العامل،  وأصحاب  الوطنية  الحكومات 
الحقوق،  يف  للمساواة  الرتويج  يف  املسؤولية  املدين  واملجتمع 
لالجئني  النمطية  التصويرات  أو  السلبية،  الخطابات  ومواجهة 
املبادرات  لتلك  وينبغي  واندماجهم.  مشاركاتهم  من  تحد  التي 

أن تتضمن أيضاً بناء وعي أفضل بني الالجئني أنفسهم، باإلضافة 
التنظيمية  إىل رفع الوعي بني أفراد الجهات القضائية والهيئات 
بحقوق الالجئني يف أماكن العمل، خاصة أنَّ الالجئني يف معظم 
ما  وغالباً  مامرستها،  يخشون  أو  حقوقهم،  يجهلون  األحيان 

يفتقرون إىل الحامية القوية من السلطات املعنية.

وبناء  والتثقيف  التدريب  تحسني  عىل  الرتكيز  من  أيضاً  ُبدَّ  وال 
تعزيز  أجل  من  حرجة  عنارص  ألنها  اللغوي  والتعليم  املهارات 
العمل  ألصحاب  ُبدَّ  وال  العمل،  أســواق  إىل  الالجئني  وصول 
لهذه  للرتويج  إبداعية  طرقاً  يصمموا  أن  التدريب  ومقدمي 

وتحقيقها. األهداف 

والعابرة  الدولية  واملنظامت  املانحون  ميثل  أن  وينبغي 
للحكومات دوراً أكرب يف التصدي ألزمات التهجري القرسي، وذلك 
من خالل إدخال السياسات التي تقدم لالجئني الحق يف العمل 
التي  فقراً  األكرث  البلدان  يف  خاصة  العمل  أسواق  إىل  والوصول 
يف  كبرية  قيود  من  وتعاين  الالجئني  من  كبرية  أعداداً  تستضيف 
الدويل  التمويل  تعزيز  ينبغي  اإلطار،  هذا  ويف  عملها.  أسواق 
للوظائف،  والرتويج  العمل،  أسواق  تطويرات  يف  واملساهمة 
والسياسات ومعايري  والترشيعات  الدعم  توفري  وذلك من خالل 

الكريم.  العمل 
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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. 

mailto:marwa.belghazi@gmail.com
http://www.shp.org.uk/welcoming-refugees
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عوائق تواجه االندماج االقتصادي الرسمي لالجئني 

برنامج  من  النقدي  الدعم  حالياً  يتلقون  الذين  الالجئون  يواجه 
)املساعدات  األورويب  االتحاد  ميوله  الذي  النقدية  الحواالت 
يف  عملوا  ما  إذا  لهم  املتأتية  املنافع  فقدان  خطر  االجتامعية( 
يف  املرتبط  التاميز  هناك  ذلك  إىل  وإضافة  الرسمي.  القطاع 
املواقع؛ ألنَّ املوقع الذي يتسجل فيه الالجئ يحدد املكان الذي 
ولذلك  رسمية.  عمل  فرصة  عن  البحث  إىل  يسعى  أن  له  ميكن 
األكرث  األسواق  إىل  انتقلوا  الذين  السوريني  من  كثرياً  أنَّ  نجد 
البحث  ميكنهم  ال  وأزمري  وأنقرة  إسطنبول  مثل  عاملياً  نشاطاً 
املسجل  موقعهم  غريوا  إذا  إال  هناك  الرسمية  العمل  فرص  عن 
ويتضمن ذلك خوضهم يف إجراءات إدارية متعبة ومكلفة مادياً.  

املتعلقة  البيانات  وضعف  التعليمية  املستويات  انخفاض  أما 
الذين  السوريون  بها  يتمتع  التي  والخربات  املهارات  بأنواع 
عملية  تسهيل  من  مينع  إضــايف  عائق  فذلك  برتكيا  يعيشون 
التعليمي  التحصيل  أنَّ  الحرب  قبل  ما  البيانات  توظيفهم. وتبني 
للسوريني يف املحافظات املقاربة واملحاذية للحدود الرتكية كانت 
إذ  األتراك  نظرائهم  لدى  التعليم  مبستويات  مقارنة  منخفضة 
الثانوي  بعد  وما  الثانوي  التعليم  يف  املتعلمني  نسبة  تتجاوز  مل 
لألرقام  وفقاً  النسبة  هذه  وتنخفض  وإدلب(.  حلب  )من   %20
الالذقية.  لسكان   %40 وترتفع  الرقة  ألهايل   %15 إىل  التقديرية 
ويف املقابل، نجد أنَّه يف املعدل هناك ما يقارب 45% من الناس 
انخفاض  الثانوي. ويرتبط  بعد  الثانوي وما  التعليم  أكملوا  ممن 
وعدم  السوريني  الالجئني  لدى  العلمي  التحصيل  معدالت 
إصدار  بانخفاض  مهاراتهم  تثبت  رسمية  وثائق  عىل  حصولهم 

تصاريح العمل الرسمية. 

العامة  الخدمات  ومؤسسة  الرتكية  العمل  وزارة  تتعاون  ولذلك، 
من  مشرتكني  برنامجني  يف  األورويب  واالتحاد  الــدويل  والبنك 
لدعم  األتراك  للمواطنني  حالياً  املتاحة  الخدمات  تكييف  أجل 
 2017 عام  الربنامجان  هــذان  وصمم  خاللها.  من  التوظيف 
الحامية  ضمن  للسوريني  التوظيف  دعم  برنامج  عىل  واشتمال 
االقتصادية  الفرص  وتعزيز  املضيفة  املجتمعات  ودعم  املؤقتة 
للسوريني مبوجب الحامية املؤقتة واملجتمعات املضيفة يف تركيا. 
التوايل إىل التصدي للتحديات املتعلقة  وهدفت نشاطاتهام عىل 
الطلب  وتحديات  التوظيف(  بقابلية  )املرتبطة  العرض  بناحية 
وسوف  االقتصادي(  والنشاط  التوظيفي  بالنشاط  )املرتبطة 
ينفذ هذان الربنامجان يف الفرتة ما بني 2018 إىل 2021. وخالل 
توفري  الهدف يف  يتمثل  لكل مرشوع،  الحالية  التجريبية  املرحلة 
الخدمات والوظائف إذا أتيح ذلك إىل قرابة 15 ألف شخص علاًم 
أنَّ املنظومات التي تقام اآلن سوف تتيح الخدمات وفرص العمل 

لبضعة آالف إضافية من األشخاص.

نشاطات العمل يف جانب العرض

تتصدى النشـاطات يف ‘جانب العرض’ يف حالة الالجئني السـوريني 
يف تركيـا للتحديـات التـي تعيق مـن وصولهم إىل العمل الرسـمي 
)وعـىل وجـه التحديـد الوصـول إىل تصاريـح العمـل( باإلضافـة 
إىل التحديـات التـي تواجـه قابليـة توظيفهـم التـي متنعهـم مـن 
تسـكينهم الوظيفـي. وتتضمـن النشـاطات التدريـب عـىل اللغـة 
املهـارات وتقديـم  لتقييـم  الالزمـة  املنظومـات  الرتكيـة وإعـداد 
العربيـة  باللغـة  العمـل  عـن  البحـث  يف  واملسـاعدة  املشـورة 
إضافـة إىل عـدد متنـوع مـن الحوافـز املاليـة والدعـم. وميكـن 
إحالـة املسـتفيدين أيضـاً إىل سـلطة املؤهـالت املهنيـة للمصادقة 
عـىل األوراق االعتامديـة األجنبيـة أو تقييـم مسـتواهم التعليمي 

وخربتهـم العمليـة.

وال بـد مـن توفـري فهـم أفضـل للباحثـني عـن العمل حـول كيفية 
الحصـول عـىل ترصيـح للعمـل وال بـد مـن إحـداث التحسـينات 
يدويـاً  زال معظمهـا  مـا  التـي  الطلبـات  تقديـم  عـىل عمليـات 
وإصدارهـا. وكانـت وزارة العمـل واالجتـامع قد أصـدرت لالجئني 
السـوريني 15022 ترصيـح عمـل ما بـني يناير/كانـون الثاين 2016 
ونوفمرب/ترشيـن الثـاين 2017 وكان ذلـك العـدد أقـل مـام كان 
متوقعـاً، ويشـري إىل وجـود عوائـق يف املعلومـات التـي واجههـا 
املتعلقـة  املشـكالت  عـن  ناهيـك  العمـل  وأصحـاب  الالجئـون 
معالجـة  عمليـة  مـن  تعيـق  التـي  املعلومـات  تقنيـة  مبنظومـة 
مبوجـب  للسـوريني  الوظيفـة  دعـم  ويركـز  العمـل.  ترصيحـات 
الحمـالت  الحاميـة واملجتمعـات املضيفـة عـىل إطـالق  برنامـج 
ومبختلـف  املتعـددة  القنـوات  مختلـف  خـالل  مـن  اإلعالميـة 
بالعمليـة  املعـريف  املسـتوى  تحسـني  أجـل  مـن  وذلـك  اللغـات 

وتحسـني نظـام تقنيـة املعلومـات. 

وإضافـة إىل ذلـك، هنـاك كثـري مـن الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية 
واإلمنائيـة املختلفـة التـي بذلـت جهـوداً كبـرية يف توفـري املهارات 
اللغويـة واملهنيـة الفنيـة لالجئـني السـوريني منذ السـنوات األوىل 
لوصولهـم إىل تركيـا. وثبـت نجاعة بعـض هذه الجهـود وفاعليتها 
يف منـح الالجئـني مهـارات قيمـة سـاعدت كثرياً منهـم عىل دخول 
االقتصـاد مـع أنَّ معظمهـم فعلـوا ذلـك يف قطـاع العمـل غـري 
كانـت محـدودة  املطروحـة  الربامـج  مـن  كثـرًيا  لكـن  الرسـمي. 
الحجـم وغالبـاً مـا صممـت خـارج نطـاق املؤسسـات الحكومية، 
بـل كانـت تعتمـد اعتامداً شـبه كامل عـىل التمويـالت الخارجية، 
ومل تـن عـىل املنظومـة الحاليـة لدمج العمل املسـتخدم للسـكان 
املحليـني. ونتيجـة لذلـك، مل تحصـل كثري مـن الـدورات التدريبية 
املقدمـة عـىل اعـرتاف رسـمي مـن املنظومـة التعليميـة الوطنيـة 
والشـهادات  الثبوتيـات  تأمـني  الالجئـني  عـىل  ـبَ  وَصعَّ الرتكيـة 
الالزمـة أو أي يشء رسـمي يثبـت حصولهـم عـىل هـذا التدريـب. 
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مقهى بوكا للكتب/مكتبة إلعارة الكتب يف اسطنبول، أسسها الجئ سوري مبنحة حصل عليها من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/منحة تنمية جمعيات املوائل.

الـرتيك  التوظيـف  هيئـة  إىل  أوكلـت  الربنامـج،  هـذا  وضمـن 
سـوق  إىل  الدخـول  يف  الالجئـني  مسـاعدة  مهمـة   )ISKUR(
العمـل الرسـمي مسـتفيدة مـن خربتهـا التـي حققتهـا يف توفـري 
خدمـات دعـم التوظيـف ألكـرث مـن ثالثـة مليـون مواطـن تـريك 
سـنوياً.3 وتعمـل هـذه الهيئـة عـىل تصميـم أداة لتقييـم املهارات 
اللغويـة واملعرفيـة والفنيـة لـدى الالجئـني. وبهـذه املعلومـات، 
ميكـن لهيئـة التوظيـف الرتكيـة أن تسـاعد الالجئـني السـوريني يف 
العثـور عـىل الوظائـف وتحديـد األشـخاص منهم ممـن يحتاجون 
إىل مزيـد مـن التدريـب اإلضـايف قبـل إدماجـه يف سـوق العمـل. 
وكـام الحـال بشـأن السـكان املحليـني، سـوف يتوىل تقديـم برامج 
التدريـب لالجئـني مقدمـو خدمـات التدريب من القطـاع الخاص 
املرخصـون مـن وزارة التعليـم الوطني، وسـوف يتضمن ذلك منح 

مياومـات ماليـة للمشـاركني. 

وهنـاك جهـود تبـذل اآلن إلحـداث تعديـالت عـىل برامـج سـوق 
العمـل النشـطة يف هيئـة التوظيـف الرتكيـة مـن أجـل املواطنـني 
األتـراك، وتتضمـن التدريـب يف مـكان العمـل، وتدريـب رائـدي 
األعـامل وبرامـج النقـد مقابـل العمـل، ويأيت هـذا التعديـل أيضاً 
مـكان  التدريـب يف  للسـوريني. وخـالل  الخدمـات  تلـك  لتوفـري 
ـُف املشـارك يف الربنامـج الـذي ميـول له الحـد األدىن  العمـل، ُيَوظَّ
الحـوادث  عـىل  التأمـني  أقسـاط  ويغطـي  األجـور،  مـن  الصـايف 
يف العمـل، واألمـراض املهنيـة، والتأمـني الصحـي. وإذا مـا تلقـى 
خـربة  عـىل  وحصلـوا  العمـل  مـكان  يف  التدريـب  املسـتفيدون 
العمـل الـرتيك فسـوف يفيدهـم ذلـك يف البقـاء يف عملهـم، أو قد 

يسـهل ذلـك انتقالهـم إىل وظيفـة أخـرى. 

أمـا بالنسـبة لألشـخاص األقـل اقتـداراً عـىل التوظيـف فسـيكون 
لـن  أنـه  مـع  لهـم  أكـرث مالءمـة  العمـل  مقابـل  النقـد  برنامـج 

يكـون إال املـالذ األخـري ألنَّـه ال ميكن أن يـؤدي وحـده إىل تحقيق 
التوظيـف الدائـم. وتتضمن الفئات املسـتهدفة النسـاء والشـباب 
مختلـف  يف  املقيمـني   29-15 العمريـة  الفئـة  يف  واليافعـني 
البلديـات املختـارة. ومتـول هيئـة التوظيـف الرتكية إجـاميل الحد 
األدىن لألجـور وتكاليـف تصاريـح العمـل لهـؤالء العـامل. أمـا ملن 
يشـارك يف برامـج النقـد مقابـل العمـل، فيمنحـون دعـاًم كبـرياً 
وذلـك بهـدف رفع األلفة لديهـم مبكان العمل وتعزيـز حافزيتهم 
وبنـاء شـبكاتهم. وسـوف يقـدم للباحثني عن العمل مـن الالجئني 
الدعـم املسـتمر مـن خـالل اإلرشـاد واملسـاعدة يف البحـث عـن 
عمـل ودعمهـم عندمـا يبـدؤون عملهـم الجديـد، ويقـدم هـذه 
اإلرشـادات مرشـدون مـن هيئـة التوظيـف الرتكيـة بدعـم مـن 

املرتجمـني الشـفويني عنـد الحاجـة. 

نشاطات العمل يف جانب الطلب
هنـاك واحـد مـن أهـم التحديـات التـي يواجهها جميـع أصحاب 
العالقـة املعنيـون املسـتثمرون يف تدريـب املهـارات، وهـو وجود 
ثغـرة يف املعـارف الخاصـة باملهـن واملهـارات التـي تشـهد العرض 
األكـرث مـن أصحـاب العمـل خاصـة يف املواقـع التـي يقيـم فيهـا 
بهـا  املوثـوق  املعلومـات  توافـر  السـوريون. ومثلـت محدوديـة 
عائقـاً أمـام مقدمي التدريـب منعهم من تصميـم برامج املهارات 
الالزمـة لتشـجيع التوظيـف املسـتدام. ومـن هنـا، جـاء النشـاط 
األول مـن نشـاطات برنامـج تعزيز الفـرص االقتصادية للسـوريني 
مبوجـب برنامـج الحاميـة املؤقتـة واملجتمعـات املضيفـة يف تركيـا 
الذي يسـعى إىل إنشـاء نظام مـن قاعدة البيانـات التي ميكنها أن 
ُتَقيِّـمَ العـرض مـن أصحاب العمـل للمهن واملهـارات بالرتكيز عىل 
وجـه الخصـوص عـىل املحافظات التـي تعيش فيها األعـداد األكرب 
مـن الالجئـني. وميكن للمعلومـات املتحصل عليها مـن خالل هذا 
النشـاط أن ترشـد مقدمـي التدريـب ورصـد التغـريات والتقلبات 

التـي تحـدث عىل العـرض عىل الـدوام. 

واألعـامل  االقتصـادي  النشـاط  تعزيـز  أمـا 
نشـاطات  صلـب  يف  ذلـك  فيبقـى  الرياديـة 
ويعمـل  أيضـاً.  العمـل  مـن  العـرض  جانـب 
عـىل تصميـم هـذه النشـاطات البنـك الدويل 
تعزيـز  بغيـة  الرتكيـة  الحكومـة  مبشـاركة 
األعـامل الرياديـة ورشكات األعـامل الناشـئة 
الالجئـني  بـني  الرسـمية  األعـامل  وإنشـاء 
السـوريني واملواطنـني األتراك الذين يعيشـون 

املختـارة. املحليـة  املجتمعـات  يف 

أمـا النسـاء السـوريات وعـىل األخـص منهـن 
القادمـات مـن املحافظـات الحدوديـة حيث  س
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يشـيع انخفـاض مسـتويات التعليم، فمن غري املرجـح أن يصبحن 
القطـاع  االعتياديـة يف  التوظيـف  عمليـة  يف  اقتصاديـاً  نشـطات 
الخـاص. ومـن هنـا، جـاء مـرشوع دعـم األعـامل الرياديـة ضمـن 
التدخـالت املتعلقـة بالطلـب عـىل األعـامل ليتضمـن يف مكوناتـه 
نشـاطاً يسـتهدف النسـاء املقيـدات مبوقـع جغـرايف معـني )إمـا 
خـالل بيوتهـن أو مدينتهـن( ألسـباب ثقافيـة أو أرسيـة. ويسـعى 
هـذا املـرشوع للرتويج إلنشـاء املؤسسـات االجتامعيـة والرشكات 
الصغـرية التـي تنتـج السـلع لبيعهـا. وتتضمـن النشـاطات تقديم 
املسـاعدة الفنيـة لدعـم الحكومـة والسـلطات املحليـة يف تطوير 
وتنفيـذ منـوذج أعـامل مسـتدام للمرشوعـات االجتامعيـة التـي 
تخص نسـاء يعملن لحسـابهن الخاص. وتتضمن النشـاطات أيضاً 
توفـري الدعـم املايل إلنشـاء املـرشوع االجتامعـي والدعـم املتعلق 
بغيـة  االجتامعيـة  توثيـق خـربات املرشوعـات  باألعـامل ودعـم 
تشـجيع املبـادرات املامثلـة. وسـوف يضـع النمـوذج عـىل رأس 
أولويتـه االسـتدامة الالزمـة لـي تصبح النسـاء نشـطات اقتصادياً 

بعـد االسـتثامر األويل يف املـرشوع.

ومنـذ عـام 2017، أسـس السـوريون قرابـة سـتة آالف مـرشوع 
مـا  إذا  ألفـاً  إىل عرشيـن  الرقـم  ويرتفـع هـذا  تركيـا  رسـمي يف 
احتسـبنا املرشوعـات غـري الرسـمية.4وضمن الربنامـج وبدعـم من 
الـرشكاء اإلمنائيـني، تصمـم منـح مصغـرة بالرشاكـة مـع الحكومـة 
تأسـيس  عـىل  السـوريني  األعـامل  رائـدي  تشـجيع  أجـل  مـن 
مرشوعاتهـم الجديـدة وتسـجيلها أو تسـجيل مرشوعاتهـم غـري 
ملنـح  خطـة  هنـاك  أنَّ  كـام  رسـمية.  لتصبـح  الحاليـة  الرسـمية 
التـي  الرسـمية  املرشوعـات  السـتهداف  تصمـم  أخـرى  مصغـرة 
ميلكهـا السـوريون أو األتـراك واملوجـودة يف املناطـق التـي تقيـم 
فيهـا أعـداد كبـرية من السـوريني وذلك مـن أجل توسـيع طاقتهم 
اإلنتاجيـة لتوظيـف عامل جدد. وسـوف متكن املرحلـة التجريبية 
مـن املـرشوع قيـاس األثـر الواقع عـىل األعـامل الجديدة وإنشـاء 

األعـامل. 

األدلة والرصد
خـالل مرحلـة إعداد مختلـف الربامج، اعتمدت فـرق الخرباء عىل 
األدلـة التـي أتاحتهـا لهـم تركيـا والـدول األخـرى يف العـامل. لكـنَّ 
غيـاب التقييـامت وتقييـامت األثـر للربامج املرتبطـة بالعمل التي 
تسـتهدف الالجئـني حـدت من قـدرة الفريـق عىل التأسـيس عىل 
خـربة سـابقة سـواء أكان ذلـك يف تركيـا أم يف سـياقات مشـابهة. 
ولحسـن الحـظ، وافـق جميـع أصحـاب املصلحـة املعنيـون عـىل 
أهميـة التعلـم من هـذه الخربة للميض قدماً يف العمل املسـتقبيل 
يف تركيـا ويف أنحـاء أخـرى مـن العـامل. ومـن هنـا صممـت الفرق 
تقييامتهـا  تجـري  وسـوف  والتقييـم  للرصـد  قويـاً  عامـاً  إطـاراً 

الدوريـة. وحتـى هـذا التاريـخ ظهـر لنـا درسـان يسـتفاد منهام.

الـدرس األول أنَّـه من املهـم جداً تحديد العوائق السـياقية التي 
تواجـه التوظيـف وقابليـة التوظيف منذ البدايـة وقبل أي يشء 
أخـر إذا مـا أريـد التعامل معهـا والتصدي لهـا يف مرحلة مبكرة. 
وهنـاك ميـزة واضحـة تتمثـل يف الوقـوف عـىل معرفـة مبكـرة 
حـول املزايـا والتاميزات املقدمة للمؤسسـات للرتويج للتوظيف 
الرسـمي وألصحـاب العمـل لعـرض الوظائف الرسـمية وللعامل 
تحديـد  أجـل  مـن  وذلـك  الرسـمية  الوظائـف  عـن  للبحـث 
توقعـات واقعيـة للتغـريات الترشيعيـة واالسـتثامرات وللعمـل 

االسـتباقي قبـل حـدوث أي سـلوكات غـري متوقعة )سـلبية(. 

بـد مـن االسـتثامر يف خدمـة  أنَّـه ال  الثـاين فهـو  الـدرس  أمـا 
النـاس بطريقـة مسـتدامة وبطريقـة ترفـع مـن كفـاءة اإلنفاق 
وفعاليـة اسـتخدام املـوارد. وينبغـي للفاعلـني يف أبكـر وقـت 
ممكـن السـعي نحـو ضـامن تعزيـز املنظومـات الوطنيـة بـدالً 
مـن إنشـاء بنـى هيكليـة منفصلـة تعتمـد عـىل الدعـم املـايل 
والفنـي الخارجـي. وبذلك ميكـن للمزاولني اإلمنائيـني أن يدعموا 
الحكومـات يف تعزيـز منظوماتهـا املؤسسـية لتوفـري الخدمـات 
الحرجة وضامن اسـتدامة االسـتثامرات وتحسـني دعـم الالجئني 
يف عمليـة انتقالهـم نحـو االكتفـاء الـذايت وليصبحـوا مسـاهمني 

يف االقتصـاد. 
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من الجئ إىل موظف: الدمج يف العمل يف املناطق الريفية يف الدامنارك
مارتن ليدسرتوب وماري الرسن

يف  الالجئني  توظيف  عىل  يركز  الذي  الرسيع  املسار  برنامج  الدمناركية  األحمر  الصليب  جمعية  أطلقت 
مرحلة مبكرة ويقدم الفرصة الستكشاف العالقة ما بني التوظيف املحيل لالجئني واستدامة الحياة الريفية.

منذ عام 2015، حوَّلت الدامنارك توظيف الالجئني إىل اسرتاتيجية 
وطنية. فمن خالل التوقيع عىل اتفاقية ثالثية األطراف مع اتحاد 
أصحاب العمل الدامناركيني والحكومة املحلية يف الدمنارك )نقابة 
البلديات( رسعان ما انترشت هذه الطريقة املختلفة يف التفكري 
حول االندماج يف جميع أنحاء البلديات والرشكات يف الدمنارك. 

بلديات  من  مثانية  أطلقتها  أساسية  مبادرة  ذلك  عىل  ومثال 
كوبنهاجن لتأسيس برامج التدريب امليداين لالجئني ووزعت لهذا 
الغرض املنشورات الرتويجية يف كل أنحاء العاصمة كوبنهاجن. 

كام تأسست مبادرات التوظيف املستهدفة لالجئني يف الرشكات 
وجراندفوس  ودانفوس  ومايكروسوفت  إم،  يب  آي  مثل  الكربى 
تقييم  عمل  لتسهيل  ذلك،  إىل  وباإلضافة  يس.  يس  وإن  وأريفا 
هاتفياً  خطاً  الحكومة  رعت  العمل،  يف  الالجئني  لكفاية  أرسع 
خاصًة  البلدية  للسلطات  املساعدات  خالله  من  لتقدم  ساخناً 
خدمات  توفري  املثال  سبيل  عىل  ذلك  ومن  املوظفني،  ملساعدة 
إلتاحة  الدامناركية  اللغة  إىل  الثبوتية  الالجئني  وثائق  ترجمة 

الفرصة أمام الوقوف عىل فهم أفضل لخلفية الجئ معني. 

وهناك ارتباط كبري بني كثري من هذه املبادرات فيام بينها وبني 
الحكومة  من  ومببادرة  باملامرسات  موجه  حديثاً  أطلق  برنامج 
وُيعَنى بالتعليم التوظيف، أو ما يسمى برنامج تعليم االندماج 
املدرسية  التدريب  برامج  من  مجموعة  يضم  الذي  األسايس 
كفايات  محاذاة  إىل  الخصوص  وجه  عىل  ويهدف  والعملية 
الالجئني مع الطلب املوجود يف سوق العمل الدمناريك. لكنَّ هذا 
يبدأ  فإنه  بهم  املعرتف  الالجئني  نحو  موجهاً  كان  وإن  الربنامج 

مبرحلة طلب اللجوء.  

برنامج املسار الرسيع
تسهيل  إىل  الرامية  الجهود  من  واحد  الرسيع  املسار  برنامج 
وصول الالجئني املبكر إىل سوق العمل املحيل يف أثناء انتظارهم 
يف مرحلة طلب اللجوء، وقد اخترب هذا الربنامج ونفذ يف خمس 
يوزع  ما  وعادة  و2017.   2015 عامي  بني  ما  دمناركية  بلديات 
الالجئون يف الدامنارك بني 98 بلدية، ما يؤدي بالنتيجة إىل عزل 
املنطقة املحلية التي طلبوا فيها اللجوء عن املنطقة املحلية التي 
قدموا إليها ليعيشوا فيها كالجئني. أما يف برنامج املسار الرسيع، 
للجوء  مركز  يف  الربنامج  يف  دخوله  عىل  اللجوء  طالب  فيوقع 
تديره جمعية الصليب األحمر الدامناركية، ثم تضع سلطة الهجرة 
املشارك إذا ما ُمِنَح صفة اللجوء يف املجتمع املحيل الذي تقدم 
شخصاً  اللجوء  طالب  يكون  ال  وعندما  فيه.  للجوء  بطلب  فيه 
عابراً خالل الدولة إىل دولة أخرى بل لديه احتاملية بأن يبقى 
الجئاً فيها، فعادة ما يحفز ذلك السكان املحليني والالجئني عىل 

حد سواء باالستثامر يف بناء عالقتهم املتبادلة فيام بينهم.

ويسـتعد طالبـو اللجـوء للمسـار الرسيـع عن طريـق خضوعهم 
لتقييـم خـاص مبهاراتهـم. ويـدوم برنامـج املسـار الرسيـع مثانية 
أسـابيع ثـم يقـدم للمشـاركني تدريـب عمـيل تعريفـي بالثقافة 
الدمناركيـة واملهـارات اللغويـة والتدريـب املهنـي، ويقـدم لهـم 
أيضـاً فـرص التدريـب امليـداين املحـيل ومقدمـة حـول أسـاليب 
العمـل  بثقافـة  الخاصـة  واملعلومـات  الوظائـف  عـن  البحـث 
املحليـة وبنـاء الشـبكات واسـتدامة التحفيـز. وإذا مـا قدمـت 
هـذه الجهـود كلهـا معـاً فإنها متثـل جهـداً كاماًل شـمولياً يهدف 
أشـهر  وخـالل  املحـيل.  باالنتـامء  التوظيـف  إدمـاج  ربـط  إىل 
االنتظـار يف مراكـز التقـدم بطلبات اللجوء، تسـهل هذه العملية 
وجـود اإلحسـاس املهـم بالغـرض. وقـد يكـون للمقيـم الجديـد 

اره  معرض الصور بعنوان ‘أنا وجاري الودود’ يف يوم الالجئني العاملي يف كوبنهاغن، الدامنارك، ُيخرِبُ زوَّ

عن قصص الالجئني والدامناركيني الذين أقاموا عالقات صداقة متينة فيام بينهم.
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وظيفـة أو تدريـب داخـيل يرغب يف االسـتمرار بـه عندما ينتقل 
إىل املجتمـع املحـيل، وهـذا مـا يجعـل عملية االنتقـال من وضع 
طالـب اللجـوء إىل صفـة اللجـوء نفسـها عمليـة أكـرث دميومـة 
واسـتمراراً بـدالً مـن أن تكـون سلسـلة مـن البدايـات الجديدة. 

ويف السـابق، كانـت البلديـات يف الغالـب تشـري إىل أن الالجئـني 
كانـوا يصلـون حاملـني معهـم توقعـات غـري واقعية حـول فرص 
السـكن والوظائـف. لكنَّ إحـدى التعليقات التـي جاءت من كال 
مجتمعـي البلديـات والالجئـني تفيدنـا أن الالجئـني الذين دخلوا 
برنامـج املسـار الرسيـع أقل إحباًطـا وأكرث واقعية عـدا عن أنهم 
عـىل العمـوم أقـل ارتبـاكاً وأكـرث حافزيـة وأكـرث ثقـة يف بدايـة 
حياتهـم الجديـدة يف املنطقـة املحليـة التـي أصبحـت معروفـة 

لهم.  جيـداً 

ومـن بـني املشـاركني الذيـن بلـغ عددهـم سـبعني مشـاركاً عـرب 
هاتـني السـنتني ممـن حصلـوا عـىل صفـة اللجـوء أصبـح %61 
بلديـات  إىل  انتقلـوا  و%9  بأنفسـهم،  أنفسـهم  يعيلـون  منهـم 
و%26  األمومـة،  إجـازة  اآلن يف  و%4  مختلفـة،  أخـرى ألسـباب 
اسـتمروا يف تدريباتهـم الداخليـة التـي تجهزهـم اآلن للحصـول 

عـىل الوظائـف. 

تنفيذ الربنامج يف املجتمعات الريفية ومجتمعات الجزر
ـَذ فريـق مـن علـامء اإلنسـان مـن جامعـة  يف عـام 2015، َنفَّ
اللجـوء  مراكـز  بـني  املواجهـات  حـول  بحثـاً  كوبنهاجـن 
واملجتمعـات الريفيـة1 وتبـني لهـم وجـود حاالت مـن القلق 
التـي اعـرتت املجتمعـات وتخوفاتهـم مـن وقـوع الجرائـم 
وانخفـاض أسـعار البيـوت، لكنَّهـم يف الوقـت نفسـه أبـدوا 
تفـاؤالً محليـاً مدهشـاً إزاء كل هـذه املخـاوف. ويف املناطـق 
الريفيـة التـي تشـكل فيهـا مراكـز اللجـوء جـزءاً ناجحـاً مـن 
النسـيج االجتامعـي إضافـة إىل حضانات األطفـال، واملدارس، 
واملتاجـر الكـربى، والجمعيـات املحليـة، فقـد نظـر إليها عىل 

أنهـا جانـب معـزز لالسـتدامة املحليـة. 

التعامـل  الدمنـارك يف  مقاربـة  تطـرأ عـىل  تغـريات  وهنـاك 
مـع توظيـف الالجئـني وقـد بـدأت تحـدث ضمـن جـزء مـن 
الحـوار املتنامـي حـول هجـرة سـكان الريـف يف الدامنـارك 
مبـا فيهـا مجتمعـات جزرهـا. فجزيـرة بورنهـومل عـىل سـبيل 
املثـال فقـدت قرابـة 20% من حجم سـكانها منـذ عام 1965. 
أمـا جـزر سامسـو وأيـرو واليسـو وتجمـع الجـزر الدامناركية 
الصغـرية فقـد أصبحت بعد ذلك نشـطة يف الرتويج ألنفسـها 
اللجـوء  لطالبـي  مناسـبة  جـذب  مواقـع  تكـون  أن  عـىل 

والالجئـني. 

جزيـرة  يف  الرسيـع  املسـار  برنامـج  بـدأ   2018 مـارس/آذار  ويف 
االقتصاديـة  الناحيتـني  مـن  مسـتضعفة  جزيـرة  وهـي  بورنهـومل 
واالجتامعيـة يقطـن فيهـا 40 ألفـاً، وتقـع بعيـداً عـن الدامنـارك 
الحرضيـة يف بحـر البلطيـق. ونتج اسـتضعاف هـذه الجزيرة لعدة 
أسـباب ليـس أقلهـا الهجـرة منهـا وغيـاب العاملـة املاهـرة. ومـن 
خـالل املقابـالت التـي أجريناهـا يف جزيـريت بورنهومل وسامسـو يف 
عامـي 2016 و2017 تبـني لنـا ثـالث نتائـج تحدد التحديـات التي 
تنتظـر الجزيرتـني. وبينـام أجريـت املقابـالت عـىل ضـوء مبـادرة 
املسـار الرسيـع، فقـد تركـزت أكـرث عـىل العمـوم عـىل االستفسـار 
عـن املواجهـة التـي كانـت بـني الالجئـني واإلدمـاج وسـوق العمل 

ملحيل. ا

وغالبـاً مـا كان التحـدي األكرب واألكرث تكـراراً هو التحـدي اللغوي، 
وال غرابـة يف ذلـك، فمـع أن اكتسـاب قليـاًل مـن اللغـة الدامناركية 
مبـا يكفـي للتفاهـم مـع الغري يف مـكان العمل عنـرص مهم لضامن 
السـتمرار  رضوريـة  حاجـة  هنـاك  لالجئـني  الوظيفـة  اسـتقرار 
التطويـر اللغـوي إذا مـا أراد الالجـئ أن يحقـق التقـدم يف املسـار 
املهنـي إضافـة إىل توسـيع مسـتوى التفاعـالت بينه وبـني الناس يف 

العمل.  إطـار 

أمـا التحـدي الثاين فـكان يتعلق بعدم وضوح مـا إذا كان الالجئون 
سـيبقون يف املجتمـع املحـيل بعد انتهـاء مدة تصنيفهـم اإلجبارية 
لثـالث سـنوات. وبالنسـبة للمنطقـة البلديـة املحليـة هنـاك فـرق 
مهـم وكبـري بـني طالـب اللجـوء والالجـئ. ومـع أن الدولـة تتـوىل 
مسـؤولية جميـع النفقـات املرتبطة بطالبي اللجـوء تبقى النفقات 
املرتبطـة بالالجئني مسـؤولية البلديات املحليـة. ويف املقابالت التي 
أجريناهـا مـع ممثلني مـع بلدية سامسـو كان أهم سـؤال مطروح 
يعكـس املخـاوف حـول الكيفيـة التـي سـيتمكن فيهـا االسـتثامر 
املحـيل يف توظيـف الالجئـني يف الوقـت نفسـه من أن يكـون جزءاً 

مـن مقاومـة الهجرة مـن الريف. 

وثالثـاً هنـاك حجـم أماكـن العمـل وأمناطهـا، فهـي مـن العنـارص 
املهمـة يف تسـهيل االندمـاج. وعـادة مـا تكون أماكـن العمل كبرية 
الحجـم قـادرة عـىل إيـكال موضـوع توظيـف الالجئـني إىل بعـض 
املوظفـني، وغالبـًا مـا يكـون ذلك عىل أسـاس طوعي ضمـن مهمة 
متخصصـة يف املنظمـة. أمـا أماكـن العمـل صغـرية الحجـم، فمـن 
الواضـح أنهـا ال تتمتـع بالوسـائل التنظيميـة نفسـها للعمـل مـع 
الالجئـني. وإضافـة إىل ذلـك، هناك طلب جاد عـىل العاملة املاهرة 
وليـس عـىل العاملـة غري املاهـرة. ويعني ذلـك أنَّ الالجئـني عندما 
يأتـون كعـامل مهـرة فإنهـم ميثلـون دوراً محوريـاً يف االسـتدامة 
املحليـة، أمـا الالجئـون اآلخـرون الذيـن يبحثون عن األعـامل التي 
ال تتطلـب مهـارة فهم يف خانة املنافسـة مـع الدامناركيني املحليني. 
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لكـنَّ الحاجـة مـا زالـت قامئة إلجـراء مزيـد من البحـوث من أجل 
إدراك وجهـات نظـر املواطنـني املحليـني والالجئني. 

وكذلـك ينظـر إىل البلديـة التـي تحقـق أداء إحصائيـاً أفضـل مـن 
ناحيـة إدمـاج الالجئني يف سـوق العمـل عىل أنها قصـة نجاح فيام 
يتعلـق باإلدمـاج. أمـا عنـد الحديـث عـن الريـف، فالالجئـون يف 
األريـاف عـادة مـا يكونـون بأعـداد ليسـت ذات داللـة إحصائيـة 
ولذلـك ُتهَمـل هـذه األعـداد مـن الدراسـات االسـتقصائية. ومثال 
ذلـك بلديـات جزيريت سامسـو وأيـرو اللتـني أبديتا مشـاركة كبرية 
مـع الالجئـني وتأثرتـا بهم، ومـع ذلك ال تظهـران يف خرائط املقارنة 
عنـد الحديـث عـن توظيـف الالجئـني يف الدمنـارك. ويعنـي ذلـك 
النقاشـات  يف  منهـام  املسـتفادة  والـدروس  الجزيرتـني  تغييـب 
الدائـرة حـول اإلدمـاج. وإضافـة إىل ذلـك تفـرتض اإلحصـاءات يف 
أغلـب األحيـان أنَّ الوظائـف املسـتقرة واإلدمـاج الناجـح غالبـاً ما 
يرتبـط أحدهـام باآلخـر، لكننـا ال نـكاد نعـرف شـيئاً عـام إذا كان 
هـذا االرتبـاط ينعكـس واقعاً ملموسـاً وكيفيـة وقوعـه. ومن هنا، 

يعـرض برنامـج املسـار الرسيـع الفرصـة الستكشـاف اإلجابـة عىل 
األسـئلة. هذه 

ledstrup@sdu.dk مارتن ليدسرتوب 
باحث ملرحلة ما بعد الدكتوراه، مركز دراسات الرشق األوسط 

www.sdu.dk املعارصة، جامعة جنوب الدامنارك

marl@redcross.dk ماري الرسن 
مستشار تنموي، الصليب األحمر الدامناريك 

 http://bit.ly/DanishRedCross-asylum

 Larsen B R, Whyte Z and Fog Olwig K )2015( Den nye landbefolkning: .1
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 landdistrikter, Institut for Antropologi, Københavns Universitet
)السكان الريفيون الجدد: أهمية مراكز اللجوء وتأثريها عىل املجتمعات املحلية يف 
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دمج األطباء الالجئني يف منظومات الرعاية الصحية باملجتمع املضيف
شهالء نامق وفاتن سحار وسارة قريش وفاديا الريس ورانيت ميشوري  

يواجه األطباء الالجئون عدداً من العوائق التي متنعهم من مزاولة مهنة الطب رغم اإلسهامات الكبرية 
التي ميكنهم أن يقدموها. 

الالجئون1 الحامسة يف مزاولة الطب، بل لديهم  ال ينقص األطباء 
حافزية عالية تجاه ذلك سواء أكانوا يف الواليات املتحدة األمريكية 
مضطرين  أنفسهم  يجدون  ما  غالباً  لكنهم  أخرى،  مناطق  يف  أم 
ُيسَمُح  ريثام  دنيا  مهارات  تتطلب  التي  الوظائف  يف  العمل  إىل 
صعوبات  يواجهون  الطبية.2وقد  اإلقامة  برامج  يف  الدخول  لهم 
السابق ورمبا  تدريبهم  وإثبات  الوثائق،  وتوفري  التواصل  كثرية يف 
بل  فحسب،  الالجئني  لألطباء  ليس  الفرصة  فوات  ذلك  يعكس 
ملنظومة الرعاية الصحية يف البلد املضيف ذاتها، خاصة يف البلدان 
أو املناطق التي تعاين من شح يف األطباء، ورمبا تعاين من ارتفاع 

موجات الهجرة، أو سكان الالجئني.    

لجوء  طالبات  أو  سابقات،  الجئات  هنَّ  املقالة  هذه  ومؤلفات 
ممن  أو  األمريكية،  املتحدة  الواليات  إىل  مهاجران  أو  سابقان، 
إىل  قريب  املوضوع  وهذا  الالجئني.  حول  سابقة  خربات  لديهن 
قلوبنا، فنحن طبيبات مهنيات تحدونا رغبة يف استكشاف الطرق 
يف  ونساعدهم  الالجئني  األطباء  منكن  أن  خاللها  من  ميكننا  التي 
االنضامم إىل سوق العمل واستئناف حياتهم املهنية والتعبري عن 

هوياتهم ومساعدتهم يف سد الفجوات والثغرات.

دروس من بلدان أخرى
الصحية  الرعاية  منظومة  يف  الالجئني  األطباء  إدمــاج  يتطلب 
مبن  املعنيني  العالقة  أصحاب  مختلف  إرشاك  املضيف  البلد  يف 
والوطنية  اإلقليمية  الطبية  والخدمات  الطبية،  الجمعيات  فيهم 
اململكة  اعرتفت  فقد  والجامعات.  الخاص  القطاع  يف  واملنظامت 
يف  املاثلة  العوائق  عىل  التغلب  بأن  املثال  سبيل  عىل  املتحدة 
والتدريب  باملؤهالت  واالعرتاف  ومعادلتها  بالشهادات  االعرتاف 
سيتطلب  كلها  بالتوظيف  الخاصة  واللوائح  واألنظمة  السابق 
إحداث تغريات خاصة عىل املستوى الوطني واملحيل يف السياسات 
لتمكن األطباء الالجئني وأطباء األسنان منهم من مزاولة مهنهم يف 
اململكة  السياسات عىل نطاق  املتحدة.3وتضمنت مبادرة  اململكة 
املتحدة إنشاء املجموعة التوجيهية للمهنيني يف مجال الصحة من 
عىل  املساعدة  أجل  من  الربامج  بناء  عىل  أرشفت  التي  الالجئني 
الصحية  الخدمات  ملعايري  وفقاً  الالجئني  األطباء  عىل  االستبقاء 
الوطنية، وتغطية تكاليف الكشف الطبي، وإعادة نقل األطباء إىل 
املناطق التي تعاين من شح يف الخدمات الطبية. وكان هناك كثري 
التسجيل  الالجئني عىل  األطباء  التي ساعدت  املحلية  الربامج  من 
اللغوي  املهني  البورد  امتحان  واجتياز  العام  الطبي  املجلس  لدى 

mailto:ledstrup@sdu.dk
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التقييمي. ومع أن قوانني الهجرة الالحقة منذ ذلك الحني أضافت 
صعوبات جديدة أمام األطباء الالجئني لتحد من دخولهم إىل سوق 
العمل والبقاء يف اململكة املتحدة، بقي معظم األطباء الالجئني من 
املساهمني يف هذه املرشوعات يف اململكة املتحدة ليزاولوا مهنتهم. 

عىل  الالجئني  األطباء  السويدية  الحكومة  وضعت   ،2015 عام  يف 
الصحية، وذلك عن طريق  الرعاية  الرسيع’ نحو منظومة  ‘املسار 
الفردي  التدريب  وتوفري  الثبوتية  أوراقهم  من  التحقق  ترسيع 
واإلرشادي والتوجيهي ودروس اللغة السويدية. ويف تركيا، أسست 
أجل  من  فريقاً  الدولية  الصحة  منظمة  مع  عنتاب  غازي  جامعة 
تدريب وتوظيف 500 الجئ سوري من األطباء وذلك للمساعدة 
وكانت  السوريني،  لالجئني  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم  يف 
العيادات املحلية تقدم الفرص لألطباء من أجل رفع مستوى الوعي 

لديهم وما يتعلق مبنظومة الصحة الرتكية.4 

الوضع الحايل يف الواليات املتحدة األمريكية 
ملامرسة الطب يف الواليات املتحدة األمريكية ينبغي لألطباء الالجئني 
أوالً أن يخوضوا عملية مكثفة للغاية ومستهلكة للوقت، وتتطلب 
جهداً وعماًل كبرياً وماالً كثرياً أيضاً، وتتضمن عملية املصادقة عىل 
الشهادات واالختبارات وفرتات اإلقامة يف املستشفيات، وترخيص 
املزاولة. ومع أن منارصي هذه املنظومة يشريون إىل رضورة ضامن 
للمرىض،  الرعاية  تقديم  يف  اتساقاً  وأكرثها  ممكنة،  جودة  أفضل 
لديهم  املدربني  األجانب  األطباء  إن  يقولون  آخرون  خرباء  هناك 
معارف متقدمة إضافة إىل املهارات العيادية أبل قد يتفوقون يف 
ذلك عام ميتلكه األطباء املدربون محلياً، ذلك ألن األطباء األجانب 
ففي  التكنولوجيا.  عىل  كثرياً  تعتمد  ال  بيئات  يف  يعملون  كانوا 
دراسة أجريت حديثاً عىل سبيل املثال تبني أن املرىض األكرب سناً يف 
املستشفيات األمريكية الذين عالجهم خريجون من كليات الطب 
األجنبية كانت احتاملية وفاتهم خالل 30 يوماً أقل ممن عالجهم 

خريجو الجامعات األمريكية.5

الهادفة للربح  الربامج الخاصة والعامة وغري  َس عدد من  ُأسِّ وقد 
لدعم األطباء الالجئني يف الواليات املتحدة األمريكية. فهناك مبادرة 
مرحباً بكم مجدداً )Welcome Back( التي أسست يف عام 2001، 
وفيها استخدمت املجموعة املتاحة من األطباء خريجي الجامعات 
يف  يعيشون  والذين  قبل  من  كفاءتهم  تستغل  مل  الذين  األجنبية 
للسكان  وثقافياً  لغوياً  املناسبة  الرعاية  توفري  أجل  كاليفورنيا من 
شبكة  لتضم  املبادرة  هذه  توسعت  الحني  ذلك  املحليني.6ومنذ 
وطنية من أحد عرش مركزاً يف تسع واليات، وتخدم ما يقارب خمسة 
عرش ألف فرد من 167 بلداً. وتقدم هذه املراكز خدماتها مجاناً 
لألطباء الالجئني مبا يف ذلك الخدمات التوجيهية واالستشارة املهنية 
والدعم يف الحصول عىل الوثائق الثبوتية والرخص، واملساعدة يف 

استكشاف الربامج التعليمية وفرص الوظائف والتطوع وغري ذلك 
النجاح مع ذلك كان متواضعاً:  بديلة. لكن  من خيارات مهنية 
الصحي  القطاع  التوظيف يف  املشاركني حصلوا عىل  من  فـ%23 
طبيباً   87 الرتخيص، وهناك  اختبار  اجتازوا  األوىل، و%21  للمرة 

ممن ُقِبُلوا يف الربامج التدريبية7.

يف  الدوليني  الطبية  العلوم  خريجي  مساعدة  برنامج  يهدف 
وزارة الصحة يف والية مينيسوتا إىل تعزيز القدرة عىل الوصول 
املخدومة  وغري  الريفية  املناطق  يف  األولية  الطبية  الرعاية  إىل 
جيداً بالخدمات الصحية وذلك بتوفري تقييم الجاهزية العيادية 
غري  املنظامت  ومتويل  الطبية  األجنبية  الجامعات  لخريجي 
العيادية  والخربات  املهنية،  اإلرشــادات  لتوفري  للربح  الهادفة 
لخريجي  األولوية  الرعاية  يف  الطبية  اإلقامة  ومواقع  اإلضافية، 
غري  املناطق  يف  الطب  مبامرسة  الراغبني  األجنبية  الجامعات 

املخدومة.

ويف عام 2014 كانت ميسوري الوالية األوىل التي أقرت ترشيعاً 
املرخصني  املساعدين’  ‘األطباء  من  جديدة  فئة  مبوجبه  ُتنَشأ 
اإلرشاف  تحت  األولية  الطبية  الرعاية  يقدموا  أن  ميكنهم  الذي 
املبارش لطبيب يف املنطقة التي تعاين من شح يف الخدمات الطبية 
الصحية، وذلك ألول ثالثني يوماً ثم يكون اإلرشاف غري مبارش عىل 
يد طبيب ميارس الطب ضمن دائرة نصف قطرها خمسون مياًل. 
الذين  األطباء  عدد  بلغ  القانون8  إىل  وجه  الذي  االنتقاد  ورغم 
تقدموا للحصول عىل الرخصة منذ مايو/أيار 2017 مائة وسبعة 
وعرشين طبيباً منهم 23 حصلوا عىل الرخصة، و55 صدر قرار 
بأنهم غري مؤهلني لذلك، وما زالت طلبات البقية تحت املراجعة.

جامعة  مثل  األمريكية  األكادميية  املؤسسات  من  كثرياً  إنَّ  ثم 
أنجلس  لوس  يف  كاليفورنيا  وجامعة  سانتياغو،  يف  كاليفورنيا 
أنشأت برامج خاصة من أجل تسكني أطباء األرسة املؤهلني ثقافياً 
ومتعددي اللغات يف األماكن التي تحظى بنسبة عالية جداً من 

مجتمعات الالجئني واملهاجرين. 

التوصيات
رغم اإلبداع وقصص النجاح املبكرة التي حظيت بها هذه الربامج 
كانت  أنها جميعاً  كلها وهو  بينها  عامل مشرتك  األمريكية هناك 
صغرية النطاق. فمقارنة بالبلدان األخرى التي تستضيف الالجئني، 
بذل  ناحية  من  متخلفة  األمريكية  املتحدة  الواليات  زالت  ما 
عىل  والعثور  الالجئني  األطباء  بتدريب  لالعرتاف  املنسقة  الجهود 
طرق مبسطة وأكرث سهولة لتعزيز معارفهم ومواهبهم ومهاراتهم 
إفادة  أجل  من  الناس  حياة  إنقاذ  يف  األخرى  ومهاراتهم  اللغوية 

مجتمعاتنا. وعليه نقرتح ما ييل:  
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إنشـاء فريـق عمـل يضـم أصحـاب املصلحـة املعنيـني عىل   
الفيدراليـة  الواليـات  املسـتوى االتحـادي وعـىل مسـتوى 
ويضـم ممثـيل عـن مؤسسـات القطاعـني الخـاص والعـام 
واملجالـس الطبيـة والجمعيـات والنقابات املهنيـة واألطباء 
الالجئـني أنفسـهم. ويتوىل ذلـك الفريق جمـع اإلحصاءات 
األساسـية حـول عدد األطبـاء الالجئني وتوزيعهـم الجغرايف 
وتخصصاتهـم الحاليـة ودراسـة مقاربـات البلـدان األخـرى 
الشـهادات واملصادقـة عليهـا،  ومراجعـة متطلبـات منـح 
واسـتقصاء األطبـاء الالجئـني يف مختلـف األدوار العياديـة. 

توفـري الحوافـز التدريبيـة لربامـج اإلقامـة يف املستشـفيات   
بحيـث تكون مركزة جغرافياً أو حسـب االختصاص ومبنية 
عـىل حاجـات السـكان الحاليـني، وميكـن أن يتضمـن ذلك 
إعـادة هيكلـة نظام املالحظـة )مالزمة األطبـاء( والتدريب 

الداخـيل والزمالـة املصممـة خصيصاً لألطبـاء الالجئني.

تيسـري متطلبـات إعـادة التدريـب كحـل مؤقـت أو دائـم   
لبعـض الالجئـني األطبـاء إضافـة إىل وضـع بعـض التدابـري 
الخاصـة بتعزيـز فـرص الوظائـف التـي تسـتقطب وتعـني 
)مثـل  مبدئيـاً  أخـرى  بـأدوار  ليعملـوا  الالجئـني  األطبـاء 

التعـرض إىل النظـام األمريـي والتعـرف إليـه(.

توفـري املنح الدراسـية األكرث تركيـزاً بحيث تكون مبنية عىل   
الحاجـات، أو تقديـم نظـام دعـم املرصوفـات املاليـة مـن 
أجـل املسـاعدة يف تخفيـف العـبء املـايل الهائـل املرتتـب 

عـىل إعادة اعتـامد الشـهادات واختبـارات الرتخيص.

تأسـيس برامـج نشـطة ميكـن النفـاذ إليها لتوفـري اإلرشاف   
الشـهادات  ملنـح  معقـدة  عمليـة  خـالل  مـن  والتوجيـه 
والرتخيـص يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة باإلضافـة إىل 

التعليـم عـىل نظـام الرعايـة الصحيـة األمريكيـة. 

توفـري مجموعـة أدوات مجانية وسـهلة الوصول مبا يف ذلك   
املصـادر الوطنيـة ومصـادر الواليـة ووحـدات االتصـاالت 
التعليميـة واسـرتاتيجيات خـوض االختبـارات واملعلومـات 

املتعلقـة بعمليـة التقـدم بالطلبات. 

وأخـرياً، ال يجـب إغفـال الـدور املهـم والحاسـم لألطبـاء 
أنفسـهم يف املسـاعدة يف دعـم املبـادرات الجديدة. وقد 
تسـاعد جهـود التطويـر املهنـي يف تحديـد القـادة الذين 
الجامعـات  خريجـي  دعـم  برامـج  ينفـذوا  أن  ميكنهـم 
التخطيـط  يف  الـرشاكات  نحـو  والسـعي  األجنبيـة، 
املنـارصة  الحاليـة  املنظـامت  وتنظيـم  االسـرتاتيجي 
إقامـة  أو  األجنبيـة  الجامعـات  خريجـي  مـن  لألطبـاء 
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مشاركة الالجئني مع االقتصادات املضيفة يف أوغندا
ناوهيكو أوماتا

النشاطات  بني  للمشاركة  املعقدة  األمناط  استكشاف  أوغندا  يف  املواقع  متعدد  امليداين  العمل  يتيح 
االقتصادية لالجئني واالقتصادات املحلية يف البيئات الحرضية والطوارئ واملطولة. 

وضعت الحكومة األوغندية االعتامد عىل الذات يف صلب املقاربة 
أوغندا  وتستضيف  الالجئني.  استضافة  تجاه  البالد  انتهجتها  التي 
والقوميات،  الجنسيات  مختلف  من  الجئ  مليون  من  أكرث  حالياً 
مبن فيهم الالجئون من جمهورية الكونغو الدميوقراطية والصومال 
الريفية  املخيامت  يف  يعيشون  ممن  ورواندا  السودان  وجنوب 
واملناطق الحرضية. ويتمتع الالجئون يف أوغندا عىل العموم بحق 
العمل وحرية الحركة ضمن البالد والوصول إىل الخدمات الرئيسية. 
ولهذه السياسات دور مهم يف تيسري مشاركة الالجئني يف نشاطات 
والوطنية  املحلية  األسواق  االندماج ضمن  من  ومتكينهم  األعامل 

والصناعات املحلية يف أوغندا. 

وبني عامي 2013 و2015، أجريت مع زماليئ دراسة حول الحياة 
املضيفة  املجتمعات  مع  تفاعلهم  يف  ونظرنا  لالجئني  االقتصادية 
كامباال- مختلفة:  بيئات  ثالث  ضمن  مواقع  أربعة  عرب  املحلية 

العاصمة وكيانجوايل وناكيفايل وهام مخيامن أقيام منذ أمد بعيد، 
وروامونجا وهو مخيم أنشئ حديثاً.1 ويقدم هذا البحث متعدد 
املواقع مقارنة مثرية لالهتامم بني العالقات االقتصادية القامئة بني 

الالجئني واملضيفني عرب الزمن ويف مختلف البيئات الجغرافية. 

كيانجوايل وناكيفايل: اقتصادات االسترياد والتصدير 
أقيم تجمع ناكيفايل عام 1959 أما تجمع كيانجوايل فقد أنشئ يف 
عام 1989. ويشار إليهام عىل أنهام ‘تجمعان برشيان’ بدالً من أن 
يكونا ‘مخيمني’، وذلك لطبيعتهام املنفتحة مكانياً ونظراً للحريات 
االقتصادية املمنوحة فيهام لالجئني. وكالهام يقع يف الريف الجنويب 
الغريب من البالد، ومع أنهام بعيدان ونائيان جغرافياً فهام يف الوقت 
النشاط االقتصادي  فقد الحظنا أنَّ  اقتصادياً  نفسه ليسا منعزالن 
داخل التجمعني ليس متنوعاً فحسب بل إنَّه مدمج يف الهيكليات 
االقتصادية األوسع نطاقاً التي متتد إىل ما وراء حدودهام الجغرافية 
ذلك أنَّ البضائع والخدمات تستورد وتصدر وميثل الالجئون دوراً 

نشطاً يف سلسالت التوريد تلك. 

وكان الالجئون عندما وصلوا إىل هذين التجمعني قد منحوا حق 
الزراعة  تكون  أن  إذن  غرابة  فال  وزراعتها،  األرايض  إىل  الوصول 
تجمع  إنَّ  بل  شيوعاً.  األكرث  االقتصادي  النشاط  هي  التجارية 
كيانجوايل حصل عىل سمعة طيبة بني تجار املحاصيل األوغنديني 
تخرج  الحصاد  موسم  فخالل  الجودة.  عالية  للذرة  مصدر  بأنَّه 

كيانجوايل  من  بانتظام  األوغندية  الصغرية  والحافالت  الشاحنات 
املزارعني  من  اشرتوها  التي  الــذرة  من  كبرية  بأكياس  محملة 
الالجئني، والتي يقصد إرسالها لبيعها يف األسواق املحلية يف كامباال 
املجاورة  للدول  لتصديرها  األوغندية، بل حتى  املدن  وغريها من 

مثل تنزانيا وجنوب السودان. 

ومع أنَّ النشاطات الزراعية تهيمن عىل كال التجمعني، ظهرت أنواع 
من املرشوعات التجارية النابضة بالحياة وأصبحت مدمجة اندماجاً 
عميقاً يف كل من الشبكات الوطنية واإلقليمية التجارية. ويف واقع 
كيانجوايل  من  كل  يف  املعروفة  املتاجر  من  كثري  تشرتي  الحال، 
وناكيفايل البضائع من سلسالت التوريد القامئة التي يديرها بائعو 
الجملة األوغنديون ممن يقدمون بانتظام إىل التجمعني ويبيعون 

البضائع للمتاجر الفرعية لهم.

“تجمع كيانجوايل واحد من أهم نقاط البيع لنا. ويف كيانجوايل رأينا 
الذين نبيع بضاعتنا لهم” )مدير املبيعات ملصنع  متاجر الالجئني 

أوغندي للجعة(

الالجئني  بني  تجارية شبيهة  تفاعالت  ناكيفايل، الحظنا وجود  ويف 
املرشوعات  أصحاب  من  كثرياً  أنَّ  كام  األوغنديني  الجملة  وتجار 
الصوماليني عىل وجه الخصوص يستوردون من نظرائهم الصوماليني 
واألوغنديني يف كامباال املنتجات مبا فيها الحليب واملعكرونة ولحم 
الجامل واملالبس ومواد التجميل واألدوية ليحرضوها ويبيعوها يف 

التجمع.  

روامونجا: اقتصاد ناشئ 
افتتح تجمع روامونجا يف أبريل/نيسان 2012 يف قرية ريفية تقع 
لالجئني  الطارئ  التدفق  إىل  استجابة  التجمع  وجاء  أوغندا،  غريب 
الكونغوليني. ويف األشهر األخرية من عام 2013 عندما نفذنا بحثنا 
ُم للقادمني الجدد  األويل كان الناس ما زالوا يف طور القدوم. وُيَقدَّ
ومجرفة،  الطبخ،  مواد  فيها  مبا  إغاثية  ومعونات  غذائية  حصص 
كيانجوايل  يف  الحال  وكام  ومناجل.  الوقود،  وأوعية  وبطانيات، 

وناكيفايل، منح الالجؤون قطعة أرض ليقيموا عليها ويزرعوها. 

إنَّ  تأسيسها  عند  روامونجا  إىل  جاؤوا  الذين  الالجئون  ويقول 
بدأت  إذ  تقريباً  مبارشة  ظهر  التجمع  داخل  االقتصادي  النشاط 
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أوىل املعامالت التجارية تظهر مبنية عىل تبادل السلع الغذائية 
القرى  األوغنديني من  الالجئني. وانضم بعض  الغذائية بني  وغري 
املجاورة يف عمليات املقايضة مع أنَّ الالجئني واملضيفني مل يكن 
بينهم كثري من التشارك الَقْبيِل يف األصول العرقية والثقافية، ومل 
الذرة  أكياس  يتبادلون  الالجئون  لغة مشرتكة. فكان  بينهم  تكن 
كاملوز  أوغندية  محاصيل  عىل  حصولهم  لقاء  الطبخ  زيت  أو 
الوقت،  ذلك  ومنذ  املباعة.  الغذائية  غري  والعنارص  والكاسافا 
تحولت هذه النشاطات التجارية البدائية إىل أسواق أكرث تنظياًم 
لالجئني. ومثال ذلك السوق يف قرية كايهورا وهي واحدة من 36 
قرية يف التجمع الذي يستقطب اآلن قرابة ألفي بائع وزبون، مبن 
تفتح  يوم  األوغنديون، وذلك يف كل  الالجئون واملواطنون  فيهم 

فيه األسواق هناك.

لقد حفز تدفق الالجئني وعامل اإلغاثة اإلنسانية إىل هذه القرية 
الريفية التي مل يكن يسكنها بالكاد أحد االقتصادات املحلية يف 
يعيشون يف  الذين  األوغنديني  للقرويني  ووفقاً  املجاورة  املناطق 
بالظهور  الجديدة  املرشوعات  من  كثري  بدأت  املجاورة  املناطق 
بعد تدفق الالجئني مبا يف ذلك املطاعم والحانات وبيوت الضيافة 
واملتاجر. يقول هرني، وهو مالك أوغندي ملطعم شعبي يقع يف 
مدخل التجمع، وكان قد أسس مرشوعه التجاري يف يناير/كانون 

الثاين 2014:

“كنت يف السابق أدير مطعاًم صغريًا يف كامباال وجئت إىل هذه 
جيدة؛  مطاعم  فيها  يوجد  ال  ه  أنَّ ووجدت  وتفقدتها  املنطقة 
فلذلك قررت االنتقال إىل هنا. واآلن يأتيني قرابة مائتي زبون يف 
اليوم الواحد. وكثري منهم يعملون لدى هيئات املساعدات، لكنَّ 
بعضهم أيضًا من الالجئني بل أيضًا من رجال األعامل األوغنديني 

الذين يزورون املخيم.”   

وكان مالكو املرشوعات التجارية القامئة قبل تأسيس التجمع يف 
املناطق املضيفة قد استفادوا استفادة كبرية من وجود الالجئني 
املحلية  العائالت  إحدى  متكنت  فقد  اإلنسانية.  اإلغاثة  وعامل 
أعدادهم، ومنى  املتزايدة  السكان  من تجديد حانتها الستهداف 
املرشوع التجاري برسعة ويف عام 2014 وسعت العائلة مرشوعها 

لتؤسس نزالً ومطعاًم خارج مدخل التجمع.

االقتصادية  النشاطات  زالت  ما  وكيانجوايل،  بناكيفايل  ومقارنة 
لالجئني يف روامونجا يف مراحلها األوىل فهي ليست متصلة اتصاالً 
ُتظِهُر  ذلك،  ومع  للوطنية.  والعابرة  الوطنية  باالقتصادات  كبرياً 
روامونجا لنا وجود عملية حيوية ينشأ من خاللها اقتصاد يحفزه 
الالجئون بعد دخول موجات جامعية من الالجئني حتى يف تلك 

املنطقة املضيفة املتخلفة عن التقدم. 

كامباال 
يصل عدد سكان كامباال ما يقدر بـ 1.5 مليون نسمة، ما يجعلها 
الالجئون ويعملون جنباً  فيها  أوغندا. ويعيش  األكرب يف  املدينة 
مختلف  من  واملهاجرين  األوغنديني  املواطنني  مع  جنب  إىل 
أنحاء القارة اإلفريقية. ويعيش معظم الالجئني الصوماليني جنباً 
االقتصاديني  واملهاجرين  األوغنديني،  الصوماليني  مع  جنب  إىل 
الصوماليني يف كيزين يف كامباال مستفيدين من صالتهم العرقية 
ورادمني  بالحياة،  النابضة  األوغندية  الصومالية  باالقتصادات 
التي ال تغطيها معظم  القطاعات  العاملة يف  الثغرات يف طلب 
العاملة غري الصومالية األوغندية. كام أنَّ هناك رشكات صومالية 
وصناعات  النفط،  نطاق  يف  تعمل  النطاق  واسعة  أوغندية 
جداً  كبرية  أعداداً  أيضاً  تستقطب  فهي  واملحروقات  التجزئة، 
الصوماليني  املديرين  أحد  لنا  ورشح  الصوماليني.  الالجئني  من 
األوغنديني من واحدة يف هذه الرشكات األمر قائاًل إنَّ استقطاب 

الالجئني الصوماليني قرار بسيط جداً:

“نشعر براحة أكرب عند العمل مع الصوماليني ألننا نشرتك بعدة 
قواسم كاللغة والدين والعادات الثقافية.” 

مختلف  يف  مشتتني  الكونغوليون  الالجئون  يعيش  وباملقابل، 
إىل جنب  مناطق كامباال مثل إنسمبيا وكاتويل، ويعيشون جنباً 
مع املجتمعات األوغندية املحلية. ومع أنَّهم معروفون بعملهم 
يف نطاق واسع من النشاطات االقتصادية فأكرث ما يشتهرون به 
بيع البيتنج )منسوجات كونغولية تقليدية( لسببني رئيسيني أوالً 
أنَّ االستثامر املبارش صغري نسبياً، ثم ثانياً هناك التنميط اإليجايب 
للحرفية الكونغولية بني األوغنديني، وذلك ما يقدم فرصة طيبة 
يف السوق. ويجد هؤالء الالجئني الكونغوليني الروابط االقتصادية 
للطرفني، فاألوغنديون من جهتهم  مع التجار األوغنديني مفيداً 
عليهم أن يعتمدوا اعتامداً هائاًل عىل الالجئني الكونغوليني الذين 
بدورهم ميثلون دور املوزعني الرئيسيني وتجار التجزئة ملنتجاتهم. 

مواجهة التصورات السائدة 
الالجئني  وجود  بأنَّ  تصور  السياسات  صانعي  أوساط  يف  يسود 
املواطنني يف  يزاحمون  وأنهم  الوظائف  نحو  التنافس  من  يعزز 
ألنَّ  كامباال  يف  التصور  هذا  يخالف  الوضع  لكن  املضيف  البلد 
بفضائهم  التشارك  إىل  سعوا  والصوماليني  الكونغوليني  الالجئني 
االقتصادي ضمن االقتصاد املضيف األوسع نطاقاً ومل يكن ذلك 
كل  يف  وجدنا  وقد  األصليني.  املواطنني  حساب  عىل  بالرضورة 
موقع من مواقع الدراسة هذه أنَّ وجود النشاطات االقتصادية 
واملجتمعات  الالجئني  بني  املتبادل  االعتامد  عنه  أمثر  لالجئني 
بسبب  الطرفني  بني  مشرتكة  خسارة  عنها  ينتج  ومل  املضيفة 

التنافس االقتصادي املتصور. 



2121 االقتصادات نرشة الهجرة القرسية 58

www.fmreview.org/ar/economiesيونيو/حزيران 2018

وكيانجوايل  ناكيفايل  من  كل  يف  املطولة  الالجئني  سياقات  ويف 
أصبحت تجمعات الالجئني مدمجة يف التجارة اإلقليمية من خالل 
هذه  يف  حيوية  تجارة  مراكز  وأصبحوا  وتصديرها،  املواد  استرياد 
أسس  الذي  روامونجا  تجمع  يف  وحتى  الريفية.  النائية  املواقع 
مؤخراً، أصبحت نشاطات األعامل لالجئني ترتبط ارتباطاً تدريجياً 
إنعاش  يف  مهاًم  دوراً  متثل  أنَّها  ويبدو  املجاورة،  االقتصادات  مع 
املجتمعات املضيفة. ومع أنَّ الطرق التي يضع الالجئون أنفسهم 
فمن  أخرى،  إىل  بيئة  من  تختلف  املضيفة  االقتصادات  يف  فيها 
الواضح متاماً أنَّ الالجئني ميثلون دوراً مهاًم، بل قد يكون دورهم 
نطاقاً  األوسع  التجارية  القطاعات  عنه يف  التخيل  ال ميكن  حتمياً 

يف أوغندا. 

ومن هذا التحليل تنتج مجموعة من املضمونات التي يجب األخذ 
بها عند رسم السياسات وتطبيقها مامرسة عىل أرض الواقع. فغالباً 
توليد  يف  الالجئني  نشاطات  لدعم  الرامية  املحاوالت  إىل  ينظر  ما 
يسعى  منظور  إليها وفق  النظر  بدالً من  بطريقة مجردة  الدخل 
ال  إذن  للسوق.  نطاقاً  األوسع  للسياقات  أفضل  فهم  تحقيق  إىل 
لكل  االقتصادية  الفرص  تعزيز  نحو  العاملة  الفاعلة  للجهات  بد 
أوضح  فهم  لهم  يتوفر  أن  من  واملضيفني  الالجئني  مجتمعي  من 

وإضافة  وهيكلياتها.  الصلة  ذات  االقتصادية  للمنظومات  وأفضل 
إىل ذلك  ال بد للتدخالت من أن تبني جهودها بناًء عىل ما هو 
موجود يف األسواق القامئة ومرشوعات األعامل أو مساعدة الالجئني 
يف املشاركة األكرب فعالية مع هذه األسواق. وأخرياً ال بد للجهات 
التمكينية.  البيئة  إنشاء  عملية  تساعد  أن  من  الخارجية  الفاعلة 
لهم  أتيحت  ما  إذا  للسوق  منشئني  يكونوا  أن  لالجئني  وميكن 
الظروف والحقوق املناسبة لتحديد األصول الفريدة لسبل كسب 
مع  للمنافسة  تعزيز  ذلك  يف  يكون  أن  دون  وتوظيفها  الرزق 

املجتمعات املضيفة. 

 naohiko.omata@qeh.ox.ac.uk ناوهيكو أوماتا 
مسؤول بحث رئييس، برنامج اقتصادات الالجئني، مركز 

دراسات الالجئني، قسم التنمية الدولية يف جامعة أكسفورد، 
 www.rsc.ox.ac.uk

 See Betts A, Bloom L, Kaplan J and Omata N )2016( Refugee Economies: .1
هجري القرسي  Forced Displacement and Development )اقتصادات الالجئني: التَّ

 www.bit.ly/RefugeeEconomies2016 )واإلمناء
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الالجئون واملجتمعات املضيفة يف سوق العمل الراوندي
أوزجي بيلغييل وكرايغ لوشامن 

يف رواندا، يتمتع الالجئون الكونغوليون بالحرية نفسها التي يتمتع بها السكان األصليون للبلد يف الحركة 
والعمل لكنَّ الخربات والنشاطات االقتصادية للمجموعتني مختلفة متاماً.

ميثـل الالجئـون مـن جمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة اليـوم %45 
مـن الالجئـني املسـجلني رسـمياً يف روانـدا الذيـن يبلـغ عددهـم 
اإلجـاميل 164 ألفـًا و500 الجئ. وقـد اتبعت الحكومـة الرواندية 
مقاربـة سياسـية متقدمـة نسـبياً لدعـم إدمـاج الالجئـني، وأصبـح 
والتنقـل خـارج مخيامتهـم  الحركـة  يتمتعـون بحريـة  الالجئـون 
يف  االنخـراط  بحـق  يتمتعـون  أصبحـوا  كـام  لهـم  املخصصـة 
نشـاطات العمـل بأجـر أو العمـل الحـر. وتسـاعد هـذه البيئـة 
بـني  واالجتامعـي  االقتصـادي  التفاعـل  زيـادة  عـىل  التمكينيـة 
الالجئـني والسـكان املحليـني ونتيجة لذلـك من املتوقـع أن تتوافر 
يصـل  أن  باملخيـامت ميكـن  املحيطـة  املنطقـة  العمـل يف  فـرص 
إليهـا بحريـة كل مـن السـكان املحليـني والالجئني عىل حٍد سـواء. 

املحليـني  والسـكان  الالجئـني  خـربات  بتحليـل  ذلـك،  ومـع 
ُط الضـوء عـىل العوامـل الحركيـة املتغرية وفرص  املتاميزتـني، ُيَسـلَّ
تواجههـم.  التـي  التحديـات  إىل  باإلضافـة  الفئتـني  لكلتـا  العمـل 
وضمـن املـرشوع الـذي نعمـل عليه بشـأن دراسـة تأثـري الالجئني 
الكونغوليـني يف املجتمعـات املضيفـة يف روانـدا،1 أجرينا يف مايو/
أيار 2016 دراسـات اسـتقصائية لألرس يف ثالثة من أكرب املخيامت 
وهـي مخيـم جيهمبـي، وكيزيبـا، وكيجيمي مـع السـكان املحليني 
الذيـن يعيشـون بالقـرب مـن هـذه املخيـامت. وبالنسـبة ملخيـم 
كيجيمـي، فقـد آثرنـا التنويع يف اختيار األشـخاص الذين سـنجري 
يعيشـون  أشـخاص  مـع  مقابـالت  أجرينـا  إذ  املقابـالت  معهـم 
بالقـرب مـن املخيـامت مبـا ال يزيـد عـن عـرشة كيلو مـرتات ومع 
أشـخاص يبعـدون عـن املخيـامت مبا يزيد عـن عرشيـن كيلو مرتاً 
مـن أجـل الوقـوف عـىل مـدى تأثـر السـكان املحليـني بالعيش يف 
جـوار الالجئـني والتعامـل معهـم يف أمـور الحياة اليوميـة. ونظمنا 
كيز  عـدداً مـن املناقشـات املنفصلـة التي تجريهـا مجموعـات الرتَّ
بـني الجئـني مـن جميـع املخيـامت وبعـض األفـراد مـن السـكان 
مـن  مختلفـة  مسـافات  بعـد  عـىل  يعيشـون  الذيـن  املحليـني 
املخيـامت. وتتمثـل إحـدى النتائـج الرئيسـية التـي خلصـت إليها 
يتمتعـون رسـمياً  الكونغوليـني  الالجئـني  أنَّ  املناقشـات يف  هـذه 
بحـق العمـل لكـنَّ خرباتهم يف سـوق العمـل تختلف اختالفـاً تاماً 

عـن خـربات السـكان الروانديـني.

ومـن املرجـح أن يكـون الالجئـون الكونغوليون أكـرث عرضة بكثري 
السـبب  ويرجـع  العمـل  عـن  للتعطـل  املحليـني  السـكان  عـن 

الرئيـيس يف ذلـك حسـبام أدىل بـه الالجئون أنفسـهم إىل عدم 
اعـرتاف السـكان املحليـني بحـق الالجئني يف العمـل. ووفقاً ملا 
كيـز فـإنَّ العثـور عـىل  أدىل بـه املشـاركون يف مجموعـات الرتَّ
عمـل خـارج املخيـامت أمـر نـادر الفتقـار الالجئـني لـألوراق 
الثبوتيـة الشـخصية التـي يطلبهـا أصحاب العمـل. يقول أحد 
املشـاركني يف الدراسـة مـن مخيـم كيزيبـا »فأصحـاب العمـل 
أنَّـك  مـن  للتأكـد  الُهِويَّـة  إثبـات  بطاقـة  يطلبـون  مـا  غالبـاً 
مواطـن روانـدي. لذلـك، إن مل يكـن بحوزتـك بطاقـة إثبـات 

الُهِويَّـة، ال ميكنـك الحصـول عـىل فرصـة عمـل.« 

ويعنـي ذلـك أنَّ مجـرد إتاحـة حـق العمـل ال يكفـي بـل ال 
بـد مـن إخضـاع ذلـك الحـق للمتابعة. بـل ال بد مـن توضيح 
الصـورة للجميـع عـن طريـق إصـدار وثائـق هويـة خاصـة 
لالجئـني يعـرتف بهـا أصحـاب العمـل املحليـون ويقبلونها و/

أو إطـالق حملـة إعالمية تسـتهدف أصحـاب العمل من أجل 
توعيتهـم بحقـوق الالجئـني يف العمـل التـي يكفلهـا القانـون.

معظـم  أنَّ  أيضـاً  كيـز  الرتَّ مجموعـات  يف  املشـاركون  وذكـر 
فـرص العمـل متوفـرة يف املراكـز التجاريـة املحليـة البعيـدة 
تكاليـف  إليهـا  الوصـول  عـىل  يرتتـب  التـي  املخيـامت  عـن 
يجعـل  مـا  األجـور  انخفـاض  إىل  باإلضافـة  للتنقـل  باهظـة 
فتوفـري  لذلـك،  وراءهـا.  السـعي  عـن  يحجمـون  الالجئـني 
الالجئـني  وسـائل مواصـالت أرخـص قـد يسـهل األمـر عـىل 
ويزيـد مـن رغبتهـم يف السـعي للحصـول عىل فرصـة عمل ما 

باملخيـامت. املحيطـة  املناطـق  وراء 

الوظائـف واملهارات يف املخيامت
املخيـامت  خـارج  لالجئـني  العمـل  فـرص  أنَّ  يذكـر  مـام 
ـُف  فُتوظَّ أنفسـها  املخيـامت  داخـل  أمـا  جـداً،  محـدودة 
مـن  بـه  بـأس  ال  عـدداً  ودوليـة  حكوميـة  غـري  منظـامت 
الالجئـني. ومـع ذلـك، فمـن البديهـي أنَّـه ليس مبقـدور هذه 
يف  حاجاتهـم  وتلبيـة  الالجئـني  جميـع  اسـتيعاب  املنظـامت 
الحصـول عـىل فرصـة عمـل. ويثري هـذا الوضـع أيضاً مسـألة 
يتجـاوز  فيـام  اإلنسـانية  املنظـامت  عـىل  الالجئـني  اعتـامد 
أنَّـه كلـام  الحاميـة واالحتياجـات األساسـية. ويبـدو واضحـاً 
االقتصـاد  يف  االندمـاج  عـىل  القادريـن  الالجئـني  عـدد  زاد 
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الروانـدي األوسـع نطاقـاً وكلـام تجـاوزوا إطـار االنكفـاء عىل 
الـذات داخـل املخيـامت، كانـوا أفضـل حـاالً عـىل املـدى البعيد.

وال غرابـة أن وجدنـا أنَّ خربات الالجئني املتعلقـة بالعمل تختلف 
حسـب مسـتوى املهـارة، فالالجئـون الذيـن يجـدون حرفـة مـا أو 
الحاصلـون عـىل شـهادات يف وضـع مميـز عـن غريهـم مـن ذوي 
املهـارات األفـل. وكـام أخربنـا أحـد املشـاركني مـن مخيـم كيزبيـا 
الخدمـات  مقدمـي  إىل  باإلضافـة  معلمـون  ]الجئـون[  »هنـاك 
األشـخاص  أمـا  للعمـل  فرصـاً  يجـدون  هـؤالء  أمثـال  الصحيـة، 
هـذا  االعتبـار  بعـني  األخـذ  وينبغـي  يجـدون.«  فـال  العاديـون 
التنـوع ووضعـه نصـب األعـني عنـد تصميـم سياسـات من شـأنها 

تعظيـم مشـاركة الالجئـني يف سـوق العمـل املحـيل.

السـكان املحليون يف سوق العمل 
عـن  تحـول  بحـدوث  تفيـد  أدلـة  عـىل  البحـث  هـذا  يف  وقفنـا 
زراعـة الكفـاف بـني السـكان املحليـني يف املجتمعـات املضيفـة. 
وعـىل وجـه التحديـد، وجدنا أنَّ األشـخاص يف سـن العمـل الذين 
أرجحيـة  أكـرث  املخيـم  10 كيلومـرتات مـن  بعـد  يعيشـون عـىل 
للعمـل يف األعـامل بأجـر )أي العمـل لـدى صاحـب عمـل بأجـر 
ثابـت( مـن العمـل يف الزراعـة أو اإلنتـاج الحيـواين. وباإلضافـة 
إىل ذلـك، ُلوِحـَظ أنَّ فرصـة النِّسـاء اللـوايت يعشـن بالقـرب مـن 
املخيـامت يف العمـل الحـر أكـرب بكثـري مـن الـاليئ يعشـن بعيـداً 
للجانـب  االعتبـار  يف  األخـذ  رضورة  يوضـح  مـا  املخيـامت  عـن 
املحلية.2ومجـدداً،  العمـل  سـوق  يف  التعديـل  لهـذا  الجنـدري 
كيـز عـىل نتائـج أكـرث توضيحـاً  كشـفت نقاشـات مجموعـات الرتَّ
لدرجـة االختـالف. فعـىل سـبيل املثـال، كثرياً مـا ُذِكـَر أنَّ الالجئني 
مـن مخيـم جيهمبـي ميلكـون متاجر صغـرية وصالونـات لتصفيف 
كـام  املحليـني  السـكان  فيهـا  ويوظفـون  املخيـم  خـارج  الشـعر 
ـف السـكان املحليـون للعمـل يف املخيـامت يف املرشوعـات  ُيوظَّ
اإلنشـائية. يقـول أحـد املشـاركني مـن جيهيمبـي »منـذ وصـول 
الكثـري  ُبنـَي  إذ  االقتصاديـة.  النشـاطات  زادت  هنـا،  ]الالجئـني[ 
مـن املنـازل وتضاعفـت نشـاطات البيع. وُأنشـَئت مراكـز مختلفة 

املخيـامت.« لتخـدم  للتسـوق خصيصـاً 

اآلثـار  عـىل  الضـوء  املناقشـات  سـلطت  املطـاف،  نهايـة  ويف 
املرتبطـة بالتوزيـع عـىل السـكان املحليـني بشـأن مـن املسـتفيد 
مـن وجـود الالجئـني. فعـىل سـبيل املثـال، أكـد املشـاركون الذين 
يف  اختالفـات  وجـود  كيجيمـي  مخيـم  مـن  بالقـرب  يعيشـون 
التفاعـل االقتصـادي القائـم عـىل الظـروف الشـخصية وال سـيام 
أنَّهـم مييلـون إىل أن يكونـوا أفضـل حـاالً مـن الناحيـة املاليـة من 
مجتمعهـم الـذي انخـرط يف أعـامل التجـارة والـذي ُيفـرَتض أنَّـه 
اسـتفاد مـن هـذا التفاعـل.  وعـوداً عـىل بـدء، يـدل هـذا الوضع 

عـىل رضورة األخـذ بعـني االعتبار لعـدم التجانس داخـل املجتمع 
املضيـف عنـد محاولـة فهـم إىل أي مـدى ميكـن أن يؤثـر وجـود 

الالجئـني عـىل السـكان املحليـني.

وعـىل الجانـب اإليجـايب، وجدنا أنَّ أنشـطة سـوق العمـل املحلية 
ال يبـدو أنَّهـا تأثـرت سـلباً بوجـود الالجئـني بـل العكـس متامـاً إذ 
متزايـدة  النشـاط االقتصـادي املحـيل األكـرث حركيـة فرصـاً  وفـر 
للحصـول عـىل فرصـة العمـل بأجـر والعمـل الحـر. وعـالوة عـىل 
ذلـك، مل نعـرث عـىل أي دليـل قـد يؤكـد وجـود تنافـس يف سـوق 
السـكان  اسـتياء  أو  والالجئـني  املحليـني  السـكان  بـني  العمـل 
العكـس،  بـل  الالجئـني.  وجـود  نتيجـة  وامتعاضهـم  املحليـني 
َب التفاعـل االقتصـادي واالجتامعـي بـني الفئتـني من السـكان  رُضِ
بـني  الطيبـة  للعالقـة  توضيحـي  كمثـال  والالجئـني(  )املحليـني 

املجموعتـني. 

ومـع ذلـك، فبالنسـبة لالجئـني الكونغوليـني، كانـت خرباتهـم أكرث 
اختالطـًا. ومنـح الالجئـني الحـق يف العمـل ومـن ثـم الوصـول إىل 
الـذات  االعتـامد عـىل  لتعزيـز  يكفـي  ال  املحليـة  العمـل  سـوق 
فـرص  لتوفـري  شـاملة  اسـرتاتيجية  وضـع  مـن  بـد  وال  املسـتدام 
الالجئـني األوسـع نطاقـاً. وميكـن أن تتضمـن هـذه  عمـل لفئـة 
وتوفـري  لالجئـني،  موحـدة  هويـة  وثائـق  إصـدار  االسـرتاتيجية 
وسـائل  وتوفـري  املحليـني،  العمـل  الالزمـة ألصحـاب  املعلومـات 
هـذه  تسـاعد  أن  ونأمـل  املخيـامت.  خـارج  أفضـل  مواصـالت 
املالحظـات يف توجيـه وإرشـاد الجهـات الفاعلـة ذات الصلـة يف 
روانـدا وأن تكـون مصـدراً تسـتنري بـه حكومـات البلـدان األخرى 
الدمـج  لتعزيـز  فعالـة  تدابـري  تبنـي  يف  لالجئـني  املسـتضيفة 
االقتصـادي واالجتامعـي لصالـح الالجئـني واملجتمعـات املضيفـة 

عـىل حـد سـواء.
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دور متاجر الخرضوات الريفية يف استقبال الالجئني
زاكاري وايت وبريجيتا رومة الرسني ومونا شالدوموزا

يشري البحث الذي أجريناه عىل مديري متاجر الخضار الريفية يف الدامنارك إىل أنَّ إدماج مراكز اللجوء يف 
الحياة االجتامعية واالقتصادية املحلية يف املناطق الريفية عامل أسايس يف إنجاح استقبال الالجئني. 

يف الدامنـارك، ُيطَلـب إىل طالبـي اللجـوء البقـاء يف مراكـز اللجـوء 
يف أثنـاء النظـر يف طلبـات لجوئهـم. وخالل هذا الوقت ال ُيسـمَح 
لهـم بالعمـل وال التحصيـل العلمي، لكنهم يحصلون عىل السـكن 
مـن  وغريهـا  الغـذاء  لـرشاء  تكفـي  بسـيطة  مرصوفـات  وعـىل 
رضوريـات الحيـاة. وتـرتاوح فـرتات اإلنتظـار مـن سـتة أشـهر إىل 
أكـرث مـن عرش سـنوات يف بعـض الحـاالت االسـتثنائية، ويتذبذب 
عـدد مراكـز اللجوء حسـب عـدد مقدمـي طلبات اللجـوء وطول 
مـدد معالجتهـا. ففـي عـام 2007 مل يكـن هنـاك سـوى سـبعة 
مراكـز للجـوء يف الدامنـارك، ثم ارتفـع الرقم يف عـام 2016 ليصبح 
مائـة، واآلن أصبـح العـدد 22. ومـع أنَّ دائـرة خدمـات الهجـرة 
الدامناركيـة هـي املسـؤولة عـن طالبي اللجـوء يف الدامنـارك، فهي 
تتعاقـد مـع جهـات أخـرى لغايات تشـغيل مراكـز اللجـوء، وتلك 
الجهـات قـد تكـون الصليـب األحمـر الدامنـاريك أو أي واحدة من 
البلديـات الريفيـة املتعـددة. وتدير البلديـات الريفيـة حالياً أكرث 

مـن نصـف هـذه املراكز. 

الحـال يف دول  الدامنـارك، كـام  الريفيـة يف  وتتسـم املجتمعـات 
تنخفـض  بأنهـا مجتمعـات هرمـة ومتناقصـة،  العاملـي  الشـامل 
فيهـا فرص العمل، وتشـهد إغالقـا للمرشوعات التجاريـة املحلية، 
الرفـاه االجتامعـي، باإلضافـة إىل املـدارس، وبيـوت  ومؤسسـات 
املسـنني. ويدعـم هـذا الواقـع اآلراء التـي تقـول بوجـود فرصـة 
اقتصاديـة جيـدة يف البلديـات الريفية من ناحية اسـتضافة مراكز 

الالجئني. 

املناطـق  يف  االجتامعـي  الرفـاه  مؤسسـات  مـن  كثـري  فإغـالق 
مـا  وغالبـاً  غـري مشـغولة،  مبـان  أنَّ هنـاك  أوالً  يعنـي  الريفيـة 
متتلكهـا الحكومـة، وتكون بذلـك إيجاراتها رخيصـة، وميكن إعادة 
تهيئتهـا برسعـة. وثانيـاً، تبـدي البلديـات الريفيـة اهتاممـاً خاصاً 
بالوظائـف واملزايـا االقتصاديـة الثانويـة التـي ميكن اكتسـابها من 
مراكـز اللجـوء، ومـن ذلـك عـىل سـبيل املثـال إيجـاد الطلب عىل 
الخدمـات األخـرى مبا يف ذلـك خدمات إعادة التصميـم والصيانة، 
ويعنـي ذلـك ارتفاعـاً يف أعداد الوظائف التي سـتتاح إىل السـكان 
املحليـني، فالسـياق يف ذلـك املنطقـة يشـري إىل أنَّ إنشـاء أي عدد 
مـن الوظائـف مهـام كان صغرياً سـيكون له أثـر كبري جـداً. وثالثاً، 
هنـاك إدخـال أطفـال طالبـي اللجـوء يف املـدارس املحليـة الـذي 
ميكـن أن يحمـي املـدارس مـن اإلغـالق. وباملثـل، مبقـدور طالبي 

اللجـوء مـن جميـع األعـامر أن يدعموا حيـاة الجمعيـات املحلية 
مـن خـالل املشـاركة يف نـوادي كـرة القـدم املحليـة، عـىل سـبيل 

املثال. 

وأخـرياً، نظـراً ألنَّ كثـرياً مـن مراكـز اللجـوء الريفية تقـع يف أماكن 
معزولـة نسـبياً، غالبـاً مـا ال يتـاح لطالبـي اللجـوء سـوى خيارات 
بسـيطة يف رصف أموالهـم محليـاً، ويعنـي ذلـك رشاء متطلباتهـم 
الغذائيـة مـن متاجـر الخضـار املحليـة. وعندمـا سـألنا مديـري 
متاجـر الخضـار عـن تقييمهـم ألهميـة مراكـز اللجـوء بالنسـبة 
ملرشوعاتهـم التجاريـة العامـة، شـخص واحد فقط منهـم قال إنَّه 
ال يوجـد لهـذه املراكـز أي أثـر إيجـايب عـىل مرشوعـه التجـاري، 
فيـام أفـاد سـبعة آخـرون أنَّ األثـر كان قليـاًل، بينـام قـال مثانيـة 
منهـم إنَّ األثـر كان متوسـطاً، فيام رأى ثالثة آخـرون إنَّ األثر كان 
عظيـاًم. ويف الواقـع أخربنـا ثالثة من هؤالء املديريـن أنَّ متاجرهم 
كانـت ُتعـّوُل يف بقائهـا عـىل العمـل القـادم مـن مراكـز اللجوء. 

مراكز اجتامعية وحراس مجتمعيون
كان مالكـو املتاجـر ومديريهـا تجـاراً، لكنهـم نظـروا إىل أنفسـهم 
أيضـاً عـىل أنهـم مسـؤولون عـن حاميـة مجتمعاتهـم املحليـة إذ 
قـال لنـا أحدهـم: »نحـن نقـول إننـا نوع مـن رئيـيس البلدية غري 
الرسـمي. فمـن املهـم أن يكـو لنـا حضـور يف فعاليـات البلـدة، 
االجتـامع  أماكـن  إلغـالق  ونتيجـة  املحليـة.«  املبـادرات  ودعـم 
االجتامعيـة غـري الرسـمية كاملـدارس، ازادت أهميـة دورة املتاجر 
يف حيـاة املجتمـع املحيل. فقـد كانت هذه املتاجر تقدم للسـكان 
املحليـني مكانـًا يلتقـون بـه، ويتحدثـون فيـام بينهـم، ويدعمـون 
مـن خاللـه الجمعيات املحلية ومؤسسـاتها ضمن دائرة متشـابكة 
وعميقـة مـن التبـادالت االقتصادية واالجتامعية. وقـد ُنِظَر لخطر 
إغـالق هـذه املتاجـر عىل أنَّـه ذو تبعـات اقتصاديـة حقيقية عىل 

املجتمـع املحـيل بأكمله.

ويف هـذا السـياق، ميكـن أن تؤدي متاجر الخرضوات دور حراسـة 
مراكـز اللجـوء. ومثـال ذلـك أنَّ أحـد مديـري املتاجـر يف جزيـرة 
النجيالنـد عـىل سـبيل املثال طلب إىل موظفيـه أن يكون حديثهم 
عـن مركـز اللجـوء املؤسـس حديثـاً يف البلـدة إيجابيـاً، وقـال إنَّـه 
مـا دام مل تكـن هنـاك خـربات سـلبية، مـن الـرضوري دعـم املركز 
كـرضورة دعـم أي مؤسسـة جديـدة أخـرى يف البلـدة. وجـاءت 
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هـذه الخطـوة تقديـراً منـه بـأنَّ مركـز اللجـوء جلـب إىل متجـره 
املنافـع، لكنَّـه أيضـاً كان ينظـر يف ذلـك عـىل أنَّـه طريقـة لتعزيز 
عـىل  قـادر  املجتمـع  أنَّ  وإثبـات  البلـدة،  يف  الجامعيـة  الـروح 
إنجـاح هـذا املركـز. وعنـى األمـر لـه أيضـاً العمل مـع الجمعيات 
التطوعيـة املحليـة )خاصـة نـادي كـرة القـدم املحـيل الـذي كان 

يرعـاه( إليجـاد الفـرص أمـام طالبـي اللجـوء يف املشـاركة فيهـا.

وهنـاك مديـرة متجـر آخـر رشحـت لنـا أنهـا رسعـان مـا وجـدت 
نفسـها تقـدم املسـاعدة لطالبـي اللجـوء يف التبضع مـن متجرها، 
ويف تقديـم اإلرشـادات لهم إىل األماكـن التي يريدونها يف املجتمع 
املحـيل، بـل يف بعـض األحيـان كانـت تقـدم لهـم املسـاعدة حول 
منظومـة اللجـوء ومعرفة تفاصيلها. وهكذا وجدت نفسـها نقطة 

اتصال بشـبكة متشـعبة بـني مركـز اللجوء واملجتمـع املحيل.

ومـن جهـة مراكـز اللجـوء، ميكـن لبنـاء العالقـات الطيبـة مـع 
املجتمعـات املحليـة أن تفتح الفرص أمام التعاون مع املؤسسـات 
املحليـة والجمعيـات التطوعيـة التي ميكنها أن توسـع من الفرص 
اإلجتامعيـة لطالبـي اللجـوء، وتحارب الشـعور بالعزلـة واإلحباط 

الـذي غالبـاً ما َيِسـُم الفـرتة الطويلـة لالنتظار.1 

االندماج اإلجتامعي واالقتصادي 
مـع أنَّ الحـوارات الوطنيـة املسـتقطبة غالبـاً مـا ُتؤّطـُر طالبـي 
اللجـوء عـىل أنهـم ضحايـا يحتاجـون إىل اإلنقاذ، أو عنـارص تهدد 
النظـام اإلجتامعـي، كانـت املجتمعـات املحليـة َتعَمـُد إىل انتهاج 
مقاربـة براجامتيـة عمليـة مـن خـالل اختبـار مشـاركة طالبـي 
اللجـوء يف حيـاة املجتمـع املحـيل، ومـن ذلـك عـىل سـبيل املثـال 
فئـة املسـتهلكني، والعبـي كرة القـدم، وتالميذ املـدارس. فقد قال 
أحـد عنـارص دراسـتنا »اآلن بعد أن أصبـح ]مركز اللجـوء[ عندنا، 
يجـب علينـا أن نتسـاءل ‘كيـف ميكننـا أن نحقـق الفائـدة األكـرب 

’ منه؟

لكـنَّ املجتمعـات املحليـة يف بعض األحيان اشـتكت مـن اإلقصاء 
النسـبي ملراكـز اللجـوء مـن حيـاة املجتمـع املحليـة، وغالبـاً مـا 
ت ذلـك عـىل أنـه تعبري عن غيـاب املشـاركة يف املؤسسـات  فـرسَّ
تشـغيلها  عمليـات  إزاء  الغمـوض  مـن  نـوع  ووجـود  املحليـة 
مـن  تواصـل  وجـود  لعـدم  تصورهـا  إىل  باإلضافـة  اليوميـة، 
السـلطات ومديـري املركـز. وهـذا االمتعـاض الناتـج قـد يـؤدي 
إىل زيـادة سـوء وضـع االنعـزال املحـيل ملراكـز اللجـوء والذيـن 
يعيشـون بـه، إضافـة إىل فـرض ضغوطـات سياسـية محليـة عـىل 
البلديـات املسـتضيفة لتحـد مـن تعاونهـا مـع دائـرة خدمـات 
ذلـك  يعنـي  سـوف  األحـوال،  أفضـل  ويف  الدامناركيـة.  الهجـرة 
إخفاقـاً يف الرتكيـز عـىل الفـرص املتاحة من خالل التعـاون املحيل 

واالسـتفادة منهـا، ويف أسـوأ األحـوال قـد يـؤدي ذلـك إىل إغـالق 
مركـز اللجـوء املحـيل.

ومـن هنـا، تتبني أهمية العمـل الالزم يف بناء العالقات وتوسـيعها 
والتواصـل مـع الجمعيـات واملؤسسـات املحلية. ومبقـدور مديري 
مراكـز اللجـوء وموظفيـه املسـاهمة يف هـذه النقلـة عـن طريـق 
رشاء مسـتلزمات املراكـز محلياً واسـتخدام األماكـن املحلية إلقامة 
الفعاليـات ورشاء خدمـات السـكان املحليـني لهـذا الغـرض مـام 
يضمن يف النهاية مشـاركة املؤسسـة يف الحياة اإلقتصادية املحلية. 
وميكـن لهـذه الخطوات بدورهـا أن متهد للحـوار والتقاطعات مع 
املجتمعـات املحليـة التـي ميكنهـا أيضـاً أن توفـر الفـرص لطالبـي 
اللجـوء والدعـم الطوعـي ملركـز اللجـوء. ورمبـا يعنـي ذلـك بنـاء 
معلـب محـيل والتشـارك بـه، بـدالً من بنـاء ملعب منفصـل ملركز 
اللجـوء، أو التوجـه إىل الجمعيـات املحليـة لسـؤالها إذا مـا كانت 
قـادرة عىل اسـتخدام املفروشـات غـري الالزمة من املركـز بدالً من 

رميهـا وطرحهـا جانبا.

إن املجتمعـات املحليـة قادرة عىل أن متثـل دور الرشكاء املفيدين 
ملراكـز اللجـوء، لكـنَّ هـذا الـدور يعتمـد أوالً وآخـراً عـىل العمـل 
الفاعـل مـن أجـل إدمـاج مراكـز اللجـوء ضمـن نسـيج الحيـاة 
االجتامعيـة واالقتصاديـة املحليـة بـدالً مـن إدارتهـا كمؤسسـات 

معزولـة وعازلـة.
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التعاون مع املنظامت اإلجرامية يف كولومبيا: عائق يحول دون االنتعاش 

االقتصادي
كريستوفر م هايس

ينبغي للساعني إىل دعم التنمية االقتصادية للنازحني داخلياً يف كولومبيا إدراك كيف وملاذا يتعاون كثرٌي 
من النَّازحني داخلياً مع املجموعات املسلَّحة واملنظامت اإلجرامية.

حتـى يومنـا هـذا، سـجلت الحكومـة الكولومبيـة مـا يزيد عىل 
7 ماليـني و 300 ألـف ضحيـة للتهجـري القـرسي نتـاج سـنوات 
التَّهجـري  أنَّ  ومبـا  النِّزاعـات.1  الشـعوب يف  غـرق  مـن  طويلـة 
القـرسي يـؤدي، كام هـو معـروف، إىل ارتفاع مسـتويات الفقر 
رين مـن املناطق  املدقـع )الـذي يؤثـر بدوره يف 85% مـن املهجَّ
االقتصاديـة  التنميـة  تصبـح  الحرضيـة2(  املناطـق  إىل  الريفيـة 
مـع  داخليـاً  النَّازحـني  تعـاون  ويعـد  األولويـات.  رأس  عـىل 
حة واملنظـامت اإلجراميـة عامـاًل مهاًم ضمن  املجموعـات املسـلَّ
عوامـل كثـرية أخـرى تـؤدي إىل ظهـور تحديات أمـام االنتعاش 
االقتصـادي لضحايـا النِّـزاع يف كولومبيـا رغـم أنَّـه ال ُيؤّخـذ يف 

االعتبـار كـام ينبغـي. 

العصابـات،  حـرب  ومنظـامت  املسـلَّحة،  الجامعـات  ولهـذه 
والجامعـات شـبه العسـكرية، وعصابات املخـدرات، وعصابات 
املافيـا املحليـة أثرهـا املأسـاوي يف االقتصـاد املحـيل ملجتمعات 
مـع  التعـاون  يـؤدي  قـد  ذلـك،  إىل  وباإلضافـة  ريـن.  املهجَّ
األخـرى  األطـراف  جهـود  تقويـض  إىل  حة  املسـلَّ الجامعـات 
خـالل  مـن  االقتصاديـة  التنميـة  تعزيـز  إىل  تهـدف  التـي 
والسـعي  للدخـل  مـدرة  جديـدة  أنشـطة  وتأسـيس  إيجـاد 
البالغـة  األهميـة  مـن  ولذلـك،  النظامـي.  العمـل  تحقيـق  إىل 
الكولومبيـني  مـع  االقتصاديـة  التنميـة  يف  املعنيـون  يعـي  أن 
النَّازحـني داخليـًا كيـف وملـاذا يتعاون أولئـك النَّازحـون داخلياً 
وجـه  عـىل  اإلجراميـة  واملنظـامت  املسـلَّحة  الجامعـات  مـع 

الخصـوص.

مثـة عوائـق عـدة تعيق دراسـة هـذه الظاهـرة نذكـر منها عىل 
يواجههـا  التـي  االنتقاميـة  األعـامل  مخاطـر  الخصـوص  وجـه 
كل مـن الباحثـني وعينـة البحـث. وباإلضافـة إىل ذلـك، يعيـش 
النازحـون يف أماكـن متنوعـة للغايـة وأحيانـاً نائية جـداً ولذلك 
أثنـاء  ويف  أيضـاً.  النطـاق  واسـع  البحـث  يكـون  أن  ينبغـي 
إجـراء هـذا البحـث، قابـل كاتـب املقالـة 15 فـرداً مـن قـادة 
املجتمعـات املحليـة والعاملـني يف املنظـامت غـري الحكومية يف 
ثـالث مدن رئيسـية )ميديلـني، وبوغوتـا، وقرطاجنة( وجامعتني 
مـن املجتمعـات الريفيـة الصغـرية )يف منطقـة قرطبـة وكاوكا(.

أشكال التعاون 
االقتصادي  واستضعافهم  داخلياً  النَّازحني  تجمعات  عزلة  بسبب 
التجمعات  هذه  إىل  ُينَظُر  والرشطة،  الحكومية  الرقابة  وغياب 
داخلياً  الّنازحون  وُيعرَُف  املنظمة.  للجرمية  مواتية  بيئة  أنَّها  عىل 
غري  أم  مبارشة  بصورة  سواء  املسلحة  الجامعات  مع  بتعاونهم 
مبارشة؛ فالبعض ينخرط معهم مبارشًة يف األنشطة غري املرشوعة 
أغراض  سبيل  عىل  األموال  وابتزاز  املخدرات  يف  اإلتجار  وأبرزها 
الحامية )وهو ما يسمى محلياً بالڨاكوناس )حرفياً: املطعومات(( 
بينام يساعدهم آخرون من خالل تزويدهم باملؤن واللوازم أو نقل 

البنزين إىل الذين يزرعون محاصيل غري مرشوعة. 

بعض  يف  املسلَّحة،  الجامعات  تسيطر  ــك،  ذل إىل  وباإلضافة 
األساسية مثل  الغذائية  املواد  وبيع  املياه  املجتمعات، عىل موارد 
الذرة(.  البيض واألريبا )غذاء رئييس كولومبي مصنوع من دقيق 
املخيامت  داخــل  املواصالت  وسائل  عىل  أيضاً  يسيطرون  كام 
املحليون،  البائعون  ُيستقَطُب  الظروف،  هذه  ظل  ويف  وخارجها. 
بدرجات  لالنخراط  املاء  إىل  بحاجة  ممن  وأخرون  والسائقون، 

متفاوتة من التواطؤ واإلذعان لهذه الجامعات املسلحة.

أسباب التعاون 
من املهم أن نفهم سبب تعاون النَّازحني داخلياً مع العصابات ألنَّه 
بدون هذه الفهم، ستذهب جهود التنمية االقتصادية سدى وقد 
ُتعرُِّض املنظامت أنفسها والذين يسعون إىل املساعدة إىل الخطر 
الفاعلة  الجهات  تهدد  أنَّها  عىل  إليها  ُينَظُر  سوف  أنشطتهم  ألنَّ 
غري املرشوعة. فاألسباب التي تدفع بالنَّازحني للتواطؤ أو االنخراط 
مبارشًة مع الجامعات املسلحة يف أنشطتهم أكرب تعقيداً مام يعتقد 

كثري من الناس. 

والسبب الرئييس هو الندرة الشديدة للفرص االقتصادية إذ يشري 
كثرٌي من األشخاص الذين أُجرَيت معهم املقابالت إىل أنَّه إذا وجد 
يثنيهم  - عىل األقل - من يعيل أرسهم فسوف  الّنازحون داخلياً 
ذلك عن االنخراط يف األنشطة اإلجرامية. كام أكد  األشخاص الذين 
أُجرَيت معهم املقابالت عىل أنَّ السب يتمحور حول إغراء ‘املال 
سهل الكسب’. وتلخص ماريا إسبريانزا3 )باحثة اجتامعية تعمل يف 
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تنمية املجتمعات املحلية القامئة عىل العقيدة يف بوغوتا( العوامل 
الحركية السائدة كام ييل:

خصبة  أرضًا  واملعزولة  واملستبعدة  شة  املهمَّ املجتمعات  “تعد 
هذه  وعــوز  املــروع  غري  فاإلتجار  املنظمة.  الجرمية  إلخفاء 
ازحني  ]النَّ تجعل  السهل  املال  وثقافة  االقتصادي  املجتمعات 

داخليًا[ مييلون إىل االنخراط يف األعامل غري املروعة.”

فال شك أنَّ ثقافة املال السهل جاءت نتيجة تضافر مجموعة من 
االعتامد  وحركيات  املخدرات  عصابات  تأثري  منها  نذكر  العوامل 
واملساعدات  الحكومة  فيهم  أوجدتها  التي  والتبعية  الغري  عىل 
غري الحكومية.4 ولكن عند الدمج بني هذه الثقافة وواقع األجور 
اإلنتاج  أعامل  من  لكثري  املنخفض  الربح  هامش  أو  املنخفضة 
العصابات  مع  النَّازحني  انخراط  وراء  السبب  لنا  يتضح  الزراعي، 
اإلجرامية.  وكام يقول جورج ميجيل )راعي أبرشية ورئيس إحدى 

املنظامت التي تعمل يف مجال التنمية املحلية(: 

“املسوغ هو .... ]مبا[ أن 2 كيلو جرام من الكوكة يباع بحوايل 4 
ماليني و600 ألف بيزو، سوف أتجه إىل تكريس كل جهودي لزراعة 

الكوكة بداًل من الذرة. وهم يسوغون ذلك ألن سعر الذرة غالبًا ما 
يكون زهيدًا جدًا والفالحون ....غالبًا ما يخرسون.” 

قد يجد النَّازحون داخلياً من ذوي االنخراط غري املبارش أو املحدود 
تسويغ  السهل  من  أنَّه  فقط  داعمة  أدوار  عىل  يقترص  الذي 

انخراطهم ألنَّهم ال ينتجون أو يبيعون املخدرات مبارشًة. 

تدفع  التي  وذكراً  تكراراً  األكرث  األسباب  أحد  الخوف  أنَّ  وال شك 
يف  دعمهم  أو  اإلجرامية  العصابات  مع  التواطؤ  إىل  بالنَّازحني 
النَّازحني  نفوس  يف  بجذوره  الخوف  هذا  ويرضب  مجتمعاتهم. 
داخلياً ليس بسبب الخطر الذي متثله الجامعات املسلَّحة فحسب 
الحكومة  بأنَّ  داخلياً  النَّازحني  يخالج  الذي  الشعور  بسبب  بل 
والرشطة قد تخلوا عنهم. وعىل حد تعبري سوزانا، باحثة اجتامعية 

يف مرشوع تنموي مع النَّازحني داخلياً خارج ميديلني: 

“كثرٌي منهم خائفون ......يشعرون ...... كأنَّ أفضل يشء يفعلونه يك 
يبقوا ساملني التزام الصمت. ولكن آخرين يرون هذه الحياة أسهل 
ما يكون نظرًا لعدم اكرتاث الدولة ... ونظرًا ألنه ليس لديهم من 
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مجتمع نازح يف كولومبيا. 
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أحد  وسمعهم  حدث  وإذا  يسمعهم  من  لديهم  وليس  يحميهم، 
فسوف ييش بهم ]إىل املجموعات اإلجرامية[.”

ومام يزيد الطني بلة باإلضافة إىل تخيل الدولة حقيقة أنَّ جمعيات 
األحياء املحلية غالباً ما تدفع الناس لالمتثال لطلبات االبتزاز التي 
بعض  يف  األمر  يصل  قد  بل  اإلجرامية  الجامعات  منهم  تطلبها 

األحيان إىل أن يجمعوا املال لهم. 

لكّن الخوف والفقر ليسا العاملني الوحيدين. فإىل حٍد ما، تعمل 
الجامعات اإلجرامية عىل حفظ النظام يف كثري من هذه املجتمعات 
غياب  ظل  يف  املحلية  الحكومة  دور  تؤدي  إذ  شة  املهمَّ املحلية 
الرشطة وممثيل والحكومة وتفرض عقوبات عىل من ينتهك قواعد 

املجتمع العامة. تضيف سوزانا:

“لقد اعتاد الناس عىل وجود ]الجامعات اإلجرامية[ بل أكسبوها 
فعندما  معينة،  بطريقة  معينة  رشعية  ومنحوها  رشعيًا  طابعًا 
يحدث لهم أمر ما كانوا يبحثون عن ]أفراد الجامعة[ ليك يحلون 

لهم املشكالت، ويعني ذلك تويل العصابات لدور القضاة.”

ونظراً ألنَّ عصابات املافيا والجامعات اإلجرامية تسد فراغ الحكم، 
يرى الّنازحون داخلياً أنَّ التعاون معهم أكرث رشعية مام قد يعتقد 

منهو خارج الصورة الكاملة.

وأخرياً، قد يختار الّنازحون داخلياً التعاون مع الجامعات اإلجرامية 
الذي  العنف  ضد  فعل  كرد  معهم  االنخراط  حتى  أو  املعارضة 
الطريقة،  وبهذه  أخرى.  مسلحة  جامعة  أيدي  عىل  له  تعرضوا 
والثأر  االنتقام  عىل  قادرين  ويصبحون  باألمان  أكرث  يشعرون 

ألنفسهم. تضيف أنجيليكا بينّيا موسوسو:

لها  عــدوًا  سأصبح  العسكرية،  شبه  الجامعات  طردتني  “إذا 
إذا كانت جامعات  ]أو[  العصابات.  وسأتودد إىل جامعات حرب 
زوح  حرب العصابات هي التي طردتني وأنا عىل حايل هذه من النَّ
واالستضعاف، فسينتهي يب الحال إىل االنضامم إىل الجامعات شبه 
أو  تحقيقه  الدولة  تستطع  مل  ما  تحقيق  وراء  سعيًا  العسكرية 

توفريه.” 

اآلثار املرتتبة عىل العمل التنموي 
كل ذلك إمنا يؤكد عىل حقيقة أنَّ املنظامت التي تركز عىل التنمية 
عقلية  تبني  إىل  بحاجة  كولومبيا  يف  داخلياً  للنازحني  االقتصادية 
ألنَّ  ونظراً  التكميلية.  املنظامت  مع  جهودها  وتنسيق  التحالف 
انخراط  أسباب  من  جزء صغري  سوى  ليست  االقتصادية  الدوافع 
النَّازحني داخلياً مع العصابات اإلجرامية، فالجهود املبذولة إلبعاد 

النَّازحني عن التامدي يف االنخراط مع هذه الجامعات ينبغي أن 
هذا  يتجاوز  أن  املرجح  ومن  أخرى؛  عوامل  االعتبار  بعني  تأخذ 
ثم  ومن  النموذجية  االقتصادية  التنمية  منظامت  نطاق  العمل 
املنظامت  مع  والتعاون  الجهود  تضافر  إىل  حاجة  هناك  ستكون 
عىل  القامئة  واملنظامت  الحكومية،  غري  واملنظامت  الحكومية، 

العقيدة.

الدولة  دور  بغياب  تتعلق  نوقشت  التي  العوامل  بعض  أنَّ  ومبا 
وضعف قيادات املجتمعات املحلية فمن ثم ينبغي إيالء االهتامم 
مع  جنب  إىل  جنباً  تسري  أن  ينبغي  التي  االقتصادية  التنمية  إىل 
املحلية  املجتمعات  يف  رُشَِطُي  وحضور  قوة  أكرث  حكومي  وجود 
املدين  الــذايت  الوعي  لزيادة  املساعدة  مبادرات  إىل  باإلضافة 
بعض  ترتبط  ما  بقدر  وباملثل،  املحلية.  للمجتمعات  والسيايس 
ومعالجتها  تناولها  ميكن  والنفسية،  األخالقية  باملسائل  العوامل 
أفضل بالتَّعاون مع املجتمعات الدينية املحلية واملنظامت القامئة 
تقدم  التي  الحكومية  غري  املنظامت  إىل  باإلضافة  العقيدة  عىل 

الرعاية النفسية. 

ويف حني أنَّه ال شك أنَّ هذا التعاون سيكون معقداً، فتقدير العوامل 
غري االقتصادية وإدراكها جيداً ألنَّها تحفز التعاون مع الجامعات 
اإلجرامية وتعيق التنمية االقتصادية املرشوعة أمر بالغ األهمية إذا 

ما ُأرِيَد العمل عىل تعزيز االنتعاش االقتصادي للنازحني داخلياً.

  cmhays@gmail.com كريستوفر م هايس 
بروفيسور مشارك، املؤسسة الجامعية ملعهد دراسات الكتاب 

املقدس يف كولومبيا، ميدلني، مدير مرشوع ‘اإلرساليات التبشريية 
املتكاملة واالزدهار اإلنساين للنازحني داخلياً يف كولومبيا’5 

 Registro Único de Víctimas )2018( Informe General .1
http://bit.ly/ColombiaRUV

 Carrillo A C )2009( ’Internal displacement in Colombia: humanitarian, .2
 economic and social consequences in urban settings and current

 challenges,‘ International Review of the Red Cross 91, no 875
)‘النُّزوح الداخيل يف كولومبيا: التبعات اإلنسانية واالقتصادية واالجتامعية يف البيئات 

 الحرضية والتحديات الثقافية’ يف املجلة الدولية للصليب األحمر( 
https://www.icrc.org/ar/international-review/displacement

3. جميع األسامء الواردة يف هذه املقالة مستعارة
4. انظر

 Thoumi F E )1999( ’Relación entre corrupción y narcotráfico: un análisis 
 general y algunas referencias a Colombia‘, Revista de economía de la

Universidad del Rosario 2, no 1: 24,28.
)‘العالقة بني الفساد واإلتجار باملخدرات: تحليل عام وبعض اإلشارات املرجعية لكولومبيا’ 

يف مجلة االقتصاد يف جامعة روزاريو(
 http://bit.ly/Thoumi-corrupcion-narcotrafico-1999

.5 ما كان من املمكن إنجاز هذا املرشوع لوال املنحة التي قدمتها مؤسسة متبلتون الخريية 
العاملية إنك. جميع اآلراء الواردة يف هذه املقالة تعرب عن رأي الكاتب فقط وال تعرّب 

بالرضورة عن آراء مؤسسة متبلتون الخريية العاملية وال املؤسسة التي يتبع لها املؤلف.
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االقتصادات السورية: أهي طفرة اقتصادية مؤقتة؟ 
أحمد العجالن 

الرقة يف سوريا يف  النِّزاع يف محافظة  النازحني ومجتمعاتهم املضيفة اقتصادياً من تبعات  استفاد بعض 
باختالف  يختلفان  وطبيعته  الدعم  نوع  أن  علاًم  الدعم  إىل  آخرون  نازحون  فيه  يحتاج  الذي  الوقت 

الظروف.

تكــن  مل   ،2011 عــام  يف  األهليــة  الحــرب  اندلعــت  عندمــا 
ــاركت  ــي ش ــق الت ــن املناط ــوريا ضم ــامل رشق س ــة يف ش الرق
ــوريني  ــن الس ــري م ــا كث ــك الذ إىل حامه ــزاع، ولذل ــارشة بالنِّ مب
ــزور، وحمــص، وحــامة.  ــر ال ــل دي مــن املحافظــات األخــرى مث
واســتقر هــؤالء الّنازحــون يف محافظــة الرقــة التــي كانــت تــؤوي 
قبــل الحــرب حــوايل 220 ألفــاً ولكــنَّ هــذا العــدد ازداد مرتــني 
تقريبــاً يف عــام 2012 مــع تدفــق النَّازحــني داخليــاً. وأدى ذلــك 
ــة يف الرقــة  إىل فــرض ضغــوط هائلــة عــىل البنيــة التحتيــة الهشَّ
ــه أيضــاً ســاهم يف إيجــاد فــرص العمــل لكثــري مــن النــاس.  ولكنَّ
وعندمــا اســتولت مــا يســمى بجامعــة الدولــة اإلســالمية-داعش 
عــىل محافظــة الرقــة يف عــام 2014، شــهدت املحافظــة طفــرة 
هائلــة يف النشــاط التجــاري ملــدة قصــرية ويرجــع ذلك إىل ســببني 
اثنــني أوالهــام أنَّ الرقــة أصبحــت عاصمــة منطقــة كبــرية جــداً 
مــن ســوريا والعــراق خضعــت تحــت ســيطرة داعــش، وثانيهــام 
ألنَّ داعــش مل تفــرض أســعاراً محــددة للبضائــع ومل تفــرض دفــع 

ــزكاة(.  أي رضائــب )باســتثناء ال

ــارات  ــاًل ألنَّ الغ ــدم طوي ــادي مل ي ــاش االقتص ــذا االنتع ــنَّ ه لك
الجويــة املتزايــدة أجــربت كثــرياً مــن املدنيــني عــىل الفــرار مــن 
ــرٌي  ــرَّ كث ــني ف ــا يف ح ــان أو تركي ــم إىل لبن ــرَّ بعضه ــة إذ ف الرق
ــم.  غريهــم إىل املــدن والقــرى املجــاورة لالســتقرار مــع أقربائه
ــة،  ــل املنصــورة، والرشــيد، والقحطاني ــدن مث ــدأت بعــض امل وب
التــي ســبق أن  تتــوىل األدوار االقتصاديــة ذاتهــا  والجرينــة 
تولتهــا مدينــة الرقــة. فــزاد عــدد ســكان هــذه املــدن، وانتــرشت 
األســواق الشــعبية )البــازارات( وحققــت املتاجــر الصغــرية 
ــواب  ــْت أب ــدة. وُفِتَح ــت متاجــر جدي ــات وُبِنَي ــادة يف املبيع زي
جديــدة للدخــل لبعــض األرس مــن خــالل تأجــري الغــرف إليــواء 

ــني.  النازح

ــن  ــت م ــي تأتَّ ــدة الت ــة الجدي ــرص االقتصادي ــب الف ــإىل جان ف
خــالل وجــود النازحــني، اســتفاد النــاس أيضــاً مــن غيــاب 
الســلطة يف املنطقــة. فطــوال عقــود عــدة، كان بنــاء متجــٍر 
صغــري يســتلزم الحصــول عــىل ترصيــح مــن الحكومــة املركزيــة 
يف دمشــق ومل يكــن الحصــول عــىل هــذا الترصيــح أو الرتخيــص 
باألمــر الهــني وال الرخيــص. وقــد اســتفاد النــاس، ومنهــم أهــايل 

ــق  ــك العوائ ــن زوال تل ــة عــىل وجــه الخصــوص، م ــاف الرق أري
ــم. ــم ومتاجره ــوا بيوته فبن

ــر،  ــب اآلخ ــارسون يف الجان ــاك خ ــني فهن ــاك رابح ــام أنَّ هن وك
ــم بســبب الحــرب،  ــري مــن األشــخاص مصــدر دخله ــد كث إذ فق
بالتجــارة بــني املناطــق  الذيــن اشــتغلوا  ومنهــم األشــخاص 
ــىل  ــدون ع ــوا يعتم ــن كان ــخاص الذي ــة، واألش ــة واملدين الريفي
ــه أالف  ــر في ــذي اضط ــت ال ــارات يف الوق ــري األرايض والعق تأج
األشــخاص إىل الفــرار مــن الرقــة تاركــني خلفهــم كل مــا لديهــم 
تقريبــاً باســتثناء بعــض األشــياء القليلــة جــداً عــدا عــن مالبســهم 
ــذر يســري مــن  ــال هــؤالء ســوى ن ــَق أمث ــي ارتدوهــا. ومل يتل الت
املســاعدة. فلــم َتَتَلــقَّ أرس النَّازحــني يف الجرينــة ويف مــدن أخــرى 
ــط  ــني فق ــايل مرت ــم امل ــن الدع ــاًل م ــة إال قلي ــة الرق يف محافظ
ــذه األرس إىل  ــال يف ه ــر األطف ــك، اضط ــة لذل ــنة. ونتيج يف الس
بيــع الخــرضوات والخبــز يف الشــوارع. أمــا النِّســاء الــاليئ فقــدن 
أزواجهــن فهــنَّ أكــرث الفئــات تأثــراً ألنهــنَّ فقــدن معيــل األرسة، 

ــة.  ــرة ثاني ــزواج م ــل إىل ال ــن األرام ــري م فاضطــرت كث

ومنــذ انســحاب داعــش مــن الرقــة يف أواخــر عــام 2017، انتهــى 
االنتعــاش االقتصــادي املؤقــت الــذي شــهدته بعــض املــدن 
وتغــريت األحــوال وتبدلــت للجميــع. ولعــل أكــرب خطــأ ارتكبــه 
ــل يف أنَّ  ــة يتمث ــاين يف الرق ــع اإلنس ــدويل إزاء الوض ــع ال املجتم
ــيطة  ــغ البس ــذاء واملبال ــىل الغ ــرصت ع ــة اقت ــاعدة املقدم املس
ــة.  ــَتهَلك برسع ــاعدات ُيس ــن املس ــوع م ــذا الن ــال. وه ــن امل م
ــة  ــة التحتي ــاء البني ــادة بن ــىل إع ــم ع ــز الدع وكان األَْوىَل أن يرك
)ثــم  واملــدارس  واملستشــفيات،  الــري،  وأنظمــة  كالطــرق، 
ــة الرقــة( فعندهــا  ــي زرعتهــا داعــش يف مدين ــة األلغــام الت إزال
ســيتمكن األشــخاص مــن إنتــاج مــا يحتاجــون إليــه وسريســخون 
ســبل كســب أرزاقهــم بــدالً مــن االعتــامد كليــاً عــىل املســاعدات 

ــة.  الخارجي

ahmad.ajlan@uni-bielefeld.de أحمد العجالن 
من محافظة الرقة سابقاً، وهو حالياً باحث يف معهد البحوث 

متعدد التخصصات حول النزاع والعنف، جامعة بيلفيلد 
www.uni-bielefeld.de/ikg
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قات اعتامد الالجئني عىل أنفسهم يف أملانيا ُمعوِّ
إليزابيث إكرين 

يعتمد أغلب الالجئني وطالبي اللجوء يف أملانيا عىل الرعاية الحكومية ويواجهون عقبات كبرية أمام تحقيق 
االعتامد عىل الذات، وينبغي لسياسات الدمج إزالة جميع هذه العقبات من أجل تعزيز املنافع املتبادلة 

طويلة األجل لالجئني ومجتمعاتهم الجديدة. 

قبلت   ،2015 عام  يف  ذروتها  الالجئني  أزمة  يسمى  ما  بلوغ  منذ 
لشيخوخة  ونظراً  اللجوء.1  طلبات  من  ألفاً   830 يقارب  ما  أملانيا 
سكان هذا البلد، وانخفاض معدل املواليد، وتناقص توافر العاملة 
الالجئني  قدرات  من  الكاملة  االستفادة  إنَّ  القول  ميكن  املاهرة، 
يف سوق العمل قد تؤدي إىل تحقيق فوائد اجتامعية واقتصادية 

واسعة النطاق. 

وتشري األبحاث إىل أنَّ 10-15 عاماً قد متر قبل أن ُيحِدث الالجئون 
نفسه  الوقت  يف  لكنهم  الوطنية،  املوازنات  يف  إيجايب  تأثري  أي 
لديهم إمكانية املساعدة يف تعزيز االستدامة املالية بعيدة األجل 
رشيطة دمجهم جيداً يف املجتمع.2 ومام ُيؤَسف له أنَّ االتجاهات 
الحالية تشري إىل تباطؤ عمليات الدمج يف أملانيا إذ يعمل ما يزيد 
الذي  الوقت  قلياًل عن مائة ألف الجئ يف دوام كيل أو جزيئ يف 
ففي  االجتامعي.  الرفاه  منافع  العظمى عىل  الغالبية  فيه  تعتمد 
يف  ُم  ُتقدَّ )التي  املنافع  هذه  توفري  تكاليف  ارتفعت   ،2016 عام 
صورة سكن، ورعاية صحية، وغذاء، ومؤن أساسية يومية، وتدريب 
َط  ُخطِّ مام  أعىل  ملستويات  األموال(  وإنفاق  اللغة  اكتساب  عىل 
لها إذ وصلت إىل ما يزيد عن 20 مليار يورو. وإذا مل تتغري هذه 
االتجاهات، سوف تستمر التكاليف يف الزيادة وقد يؤدي االعتامد 
عىل الرعاية الحكومية عىل املدى البعيد يف مجتمعات الالجئني إىل 

ظهور حلقات مفرغة من الفقر بعيد األمد والسخط االجتامعي.3

ميزات االعتامد عىل الذات
دولة  أي  قبلته  مام  اللجوء  طلبات  من  عدد  أكرب  أملانيا  بقبول 
أخرى من دول االتحاد األورويب، احتلت مركز الصدارة يف القيادة 
اإلنسانية داخل املجموعة. ومع ذلك، من املهم أال تقع أملانيا يف 
رشك النظر إىل الالجئني عىل أنَّهم مجموعة متجانسة من الضحايا 
ممن ليس لديهم أي قدرة )أو حتى رغبة( يف مساعدة أنفسهم. 
متنوعة وخربات  تعليمية  بخلفيات  الالجئون  يتمتع  الواقع،  ففي 
مهنية ومهارات فنية وشبكات اجتامعية وإبداع متثل كلها أصوالً 
تشجع  وعندما  الجديدة.  حياتهم  بناء  يف  عليها  االعتامد  ميكنهم 
القدرات  هذه  من  االستفادة  عىل  الالجئني  القامئة  السياسات 
تساعدهم  أكرب  كامنة  قدرات  الالجئون  ُيظِهُر  سوف  املتنوعة، 
عىل االستقالل واالعتامد عىل الذات ما يؤدي إىل تحقيقهم لنتائج 

اجتامعية واقتصادية خاصة بهم.4 

كبرية من الالجئني سوف تبقى يف أملانيا  لكنَّ الحقيقة أنَّ أعداداً 
السياسات  الرتكيز عىل  ينبغي ألملانيا  البعيد. ومن ثم  املدى  عىل 
التي تعزز االعتامد املستدام لالجئني عىل الذات. ومع أنَّ كثرياً من 
املحاوالت ُبِذلَْت يف هذا الصدد، ما زال وصول الالجئني إىل فرص 
العمل وإمكانات االعتامد عىل الذات محفوفة باملخاطر، إذ يعيق 
عدم  وحالة  العملية  والقيود  ِسيَُّة  امُلَؤسَّ الِبنَياُت  املحاوالت  هذه 
لحياتهم  املالزمة  األساسية  السمة  زالت  ما  التي  الشديدة  اليقني 

اليومية. 

معوقات العمل عىل أرض الواقع
يف يوليو/متوز 2016، عمل قانون الدمج يف أملانيا عىل تحسني معايري 
سبل الوصول إىل سوق العمل - عىل األقل من الناحية النظرية - 
ُقِبَلْت طلباتهم. ومن التعديالت التي  لكل طالبي اللجوء وللذين 
أدخلها القانون أن َقرصَّ فرتات الحظر عىل العمل وقلل من مدى 
التحقق من أولوية املواطنني بالتقدم لفرص العمل كام كفل حق 
البقاء طوال فرتة برنامج التدريب عىل الوظائف من أجل الحصول 
عىل فرصة عمل. ورغم هذه اإلصالحات، ما زال العثور عىل فرصة 
عمل وتلبية الحاجات املادية املستقلة أمراً تعيقه بعض التعقيدات 

القانونية والعملية. 

وقد يستغرق الحصول عىل املوافقة عىل طلب اللجوء ستة أشهر 
لنوع  وفقاً  والفوائد  العمل  املفروضة عىل  القيود  وتختلف  فأكرث 
زالوا  ما  الذين  اللجوء  لطالبي  فبالنسبة  املمنوحة.  الالجئ  صفة 
ينتظرون البت يف أمرهم، فإنَّ بلدانهم األصلية واحتاملية املوافقة 
التدريبية  الدورات  عىل  حصولهم  يحددان  أمران  طلباتهم  عىل 
التوظيف وعروض  الحكومة وبرامج  تقدمها  التي  باللغة  الخاصة 
العمل. وما زالت بعض املناطق املحلية - بسبب ارتفاع معدالت 
البطالة أو بسبب تركيز سوق العمل عىل بعض الوظائف واملهن 
العمل  عىل  املواطنني  حصول  أولوية  تشرتط   - الخاصة  الفنية 
العمل سوف يتحقق  عند تقدم الالجئني له ما يعني أنَّ صاحب 
أي  أو حتى  العمل  لهذا  أملاين مؤهل  كان مثة شخص  إذا  ما  أوالً 
املحلية  السلطات  االتحاد األورويب. وتتمتع  شخص آخر من دول 
االستقاللية  من  عالية  بدرجة  هذه  التحقق  عمليات  تجري  التي 
غ القرارات التي تتخذها. وتحظر  وليس عليها التزام كبري بأن تسوِّ
رشوط اإلقامة التي تفرضها الدولة والسلطات البلدية عىل الالجئني 
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العثور  فيها  عليهم  يصعب  التي  املناطق  من  التحرك  أو  االنتقال 
االنتقال  العثور عىل عمل قبل  عىل فرصة عمل ما مل يتسنَّ لهم 
األدىن  الحد  ومتطلبات  رشوط  العمل  هذا  يستويف  أن  رشيطة 

لألجور املنصوص عليه قانوناً. 

هي  متيل  أنَّها  يبدو  أقل  مهارة  تتطلب  التي  األعــامل  وحتى 
لتفاوت  ونظراً  األملانية.  باللغة  عملية  معرفة  اشرتاط  إىل  األخرى 
باللغة  الخاصة  التدريبية  الدورات  عىل  للحصول  االنتظار  فرتات 
التي ترشف عليها الحكومة والتي ترتاوح بني 12 و24 شهراً، حتى 
الحصول عىل فرص العمل األساسية محدود. وباإلضافة إىل ذلك، ال 
تقدم دورات الدمج الرسمية الخاصة باللغة التي توفرها الحكومة 
وظائف  عىل  للحصول  املطلوب  املتخصص  اللغوي  التدريب 
املستحيل  من  املتاح،  الدخل  قلة  وبسبب  أعىل.  مهارات  تتطلب 
لالجئني من الناحية املادية االنخراط يف دراسة خاصة للتغلب عىل 

هذه العوائق.

ونظام  أملانيا  يف  التعليم  لنظام  الصارمة  البنية  ذلك  إىل  أضف 
ذوي  الالجئني  أمام  تعقيدات  من  تفرضه  وما  املهني  التدريب 
تتوىل  للعمل،  االستعداد  إجراءات  األجنبية. وكجزء من  املؤهالت 
مراكز العمل والنقابات العاملية املحلية تقييم ما إذا كانت أوراق 
الفنية  الوظائف  من  لكل  األملانية  املعايري  تلبي  الالجئني  اعتامد 
وغري الفنية. وحتى عندما تكون مهارات الالجئني واضحة، تتضاءل 
البريوقراطية  للمراجعة  الطويلة  العمليات  هذه  تفادي  احتاملية 
أو الخضوع الختبارات املهارات العملية للوصول مبارشة إىل فرص 
تراه  ملا  وفقاً  ُتعرَض  فهي  متاحة،  البدائل  تكون  فعندم  العمل. 
السلطات الحكومية املحلية والرشكات مناسباً.  ونظراً للصعوبات 
إىل  الدخول  يكون  ما  غالباً  باملؤهالت،  االعرتاف  بشأن  الكامنة 
سوق العمل عن طريق دورات التدريب امليداين الرسمية ودورات 
اليسرية  املسارات  أحد  العمل  أصحاب  يعقدها  التي  التدريب 
العمل  مراكز  ليست  ذلك،  ومع  املهن.  من  الكثري  إىل  للوصول 
املهارات  يف  الثغرات  سد  من  الالجئني  متكن  طرق  بإيجاد  ملزمة 
فيها.  التدرب  إعادة  أو  السابقة  مهنهم  مامرسة  يستطيعوا  حتى 
وحتى تجاوز هذه العقبات للوصول إىل دورات التدريب امليداين 
هذه أو استكامل برامج التدريب ال يضمن إجراء أي متابعة لتوفري 

فرص العمل بل ال يضمن الحق القانوين للبقاء يف أملانيا.

املؤجرة  املساكن  عىل  الحصول  وصعوبة  املساكن  قلة  وبسبب 
الخاصة، ال يجد الالجئون أمامهم سبياًل سوى العيش يف دور اإليواء 
لفرتة أطول بكثري مام تنص عليه السياسات إذ قد تؤدي الظروف 
املعيشة املزدحمة إىل استمرار الضجيج ونشوب النزاعات السكانية 
التي تعيق روتني الحياة اليومية ومتنع مامرسة نشاطات االستحامم 
مع  يتوافق  زمني  لجدول  وفقاً  والنوم  الطعام  وتناول  والدراسة 

الصغرية  املدن  اإليواء يف  دور  تكون  ال  ما  وغالباً  العمل.  ساعات 
النقل العام ما يوجد صعوبة يف الذهاب  حسنة االتصال بوسائل 
األسباب  أهم  الحرضية. ومن  املناطق  العمل يف  أماكن  إىل  يومياً 
مبجرد  أنَّه  عمل  عن  البحث  عن  وتثنيهم  الالجئني  تثبط  التي 
حصولهم عىل عمل والتبليغ بتوفر مصدر للدخل لديهم، رسعان 
ما تحملهم الحكومة األملانية دفع تكاليف إقامتهم يف دور اإليواء 

التي غالباً ال يطيقون تحملها. 

موارد ال ميكن االعتامد عليها وحاجات ال ميكن التنبؤ بها
الذين  الالجئون  يتلقى  اللجوء،  طلبات  قرارات  يف  ُيَبتُّ  أن  إىل 
يعيشون يف دور اإليواء إعانة شهرية رمزية )81-145 يورو حسب 
عمر الالجئ(. وقد توفر دور اإليواء أيضاً مساعدات عينية إضافية 
وبعد  واملالبس.  الشخصية  النظافة  وأدوات  األطعمة  بعض  مثل 
مرور 15 شهراً، أو مبجرد قبول طلبات اللجوء الخاصة بالالجئني، 
يتلقى الالجئون إعانة شهرية أعىل بقليل )237-409 يورو(. ومع 
استنزاف معظم أو جميع مواردهم املادية التي رصفوها يف تغطية 
النذر  سوى  ميلكون  الالجئون  يعد  مل  أملانيا،  إىل  السفر  تكاليف 
اليسري من املال ليعتمدوا عليه حتى يتمكنوا من الكسب ما يجعل 

تجاوز مرحلة الكفاف أمراً بالغ الصعوبة. 

ويف الوقت نفسه، تتسم خطط املنافع املعقدة برسعة تغريها عىل 
املستوى املحيل ومستوى الواليات يف أملانيا ما يؤدي إىل تأخري يف 
التنفيذ، وعدم اتساق املدفوعات، وإنفاق املال يف غري محله. وغالباً 
ما تعني حركات االنتقال القرسية )غالباً ما تكون غري معلنة( إىل 
دور اإليواء الجديدة أنَّه عىل الالجئني العثور عىل األدوات املنزلية 
الجديدة  اإليواء  دور  توفر  ال  عندما  الجديد  األثاث  أو  الجديدة 
بالفعل ألنه ليس  أنَّهم سوف يرتكون ما ميلكونه  أو  اللوازم  هذه 
مبقدورهم اصطحابه معهم إما بسبب اختالف القواعد من مأوى 

إىل آخر أو بسبب عدم مقدرتهم عىل تحمل نفقات النقل. 

يضطر  األخــرى،  بها  املوثوق  االتصال  وسائل  إتاحة  عدم  ومع 
الالجئون إىل إنفاق مبالغ كبرية من اإلعانات الشهرية التي يحصلون 
االتصال  أجل  من  لهم  )الرضورية  والبيانات  الهواتف  عىل  عليها 
أيضاً  الخدمات(. كام يضطرون  باألرسة واألصدقاء والحصول عىل 
إىل تحمل نفقات أخرى تخص التقدم بطلبات اللجوء مثل أتعاب 

املرتجمني واملستشارين القانونيني.

التحول نحو املعاملة باملثل 
يجب عىل أملانيا االلتزام برؤية أكرث متاسكاً واتساقاً للطريقة التي 
تنظر  فهل  مستقباًل.  األملاين  املجتمع  يف  الالجئني  مكان  بها  ترى 
حاجاتهم  تلبية  ينبغي  مؤقتون  ضيوف  مجرد  أنَّهم  عىل  إليهم 
األساسية إىل حني ترحيلهم إىل مكان آخر؟ أم تنظر إليهم عىل أنَّهم 
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مجموعة جديدة من السكان الدامئني ُيتَوقُع منهم االندماج لرتسيخ 
جذورهم وبناء حياة مستقلة واستعادة حياتهم؟ 

وإذا افرتضنا أنَّ الهدف هو االندماج والرتسيخ، ينبغي للسياسات 
توفري سبل أكرث إنتاجية لالستفادة من إمكانات الالجئني االقتصادية 
واالجتامعية الهائلة. وبالحد األدىن، ينبغي إجراء مزيد من التبسيط 
والتيسري للقوانني والعمليات املتعلقة بطلبات اللجوء والنقل بني 
دور اإليواء وتجديد اإلقامات والطعونات املرفوعة والرتحيالت ألنَّه 
من شأن ذلك الحد من حالة عدم اليقني التي طال أمدها والتي 
تثبط الالجئني وتثنيهم عن التغلب عىل العقبات التي يواجهونها 
بشأن الحصول عىل فرصة عمل أو األمن املايل أو الحياة املستقلة. 
نطاق  مد  يف  االستمرار  للسياسات  ينبغي  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
الحقوق القانونية للعمل مع بذل الجهد يف الوقت نفسه عىل إزالة 
العوائق القامئة مبا يف ذلك توفري قدر أكرب من املرونة يف مراجعات 
معادلة الوظائف واختبار املهارات، وتيسري الوصول إىل الوظائف 
العمل  املطلوبة يف سوق  الوظائف  أو  أقل  مهارات  تتطلب  التي 
وتوفري املزيد من الفرص لتعلم املهارات واللغة عىل حٍد سواء يف 
أثناء العمل. واألمر األكرث أهمية من ذلك أن تنطلق السياسات من 
فرضية أنَّ الالجئني لديهم القدرة بل الرغبة يف االعتامد عىل الذات 

وهذا ما يفرض عىل الهياكل املؤسسية واجب متكني الالجئني من 
تحقيق ذلك.
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بنيت هذه املقالة عىل بحث أطروحتها الذي ما زال قيد اإلعداد 
وعىل العمل امليداين يف مآوي الالجئني يف كولونيا.

1.  إضافة إىل الذين حصلوا عىل اعرتاف بصفة لجوئهم، يضم هذا الرقم أيضاً األشخاص 
الذين ُمِنحوا صفات إقامة أخرى معرتف بها مثل ‘حظر الرتحيل’ أو ‘الحامية الثانوية’ التي 

ال تعادل صفة الالجئ املعرتف بها قانوناً.
 European Commission )2016(’An Economic Take on the Refugee  .2

Crisis: A Macroeconomic Assessment for the EU‘ Institutional Paper 033
)‘نظرة اقتصادية ألزمة اللجوء: تقييم اقتصادي كيل لالتحاد األورويب’(

 http://bit.ly/EC-Economy-Refugees-033-2016
3. مصادر األرقام املذكورة يف هذه الفقرة ميكن الحصول عليها )باللغة األملانية( من 

املؤلف. 
4. انظر عىل سبيل املثال 

UNHCR )2006( Refugee Livelihoods: A Review of the Evidence
)سبل الالجئني يف كسب رزقهم: مراجعة لألدلة اإلثباتية(

  www.unhcr.org/4423fe5d2.pdf

عامل العمل الجديد ورضورة التمكني الرقمي
ميغيل بريومينغو وويلوهم بيتريسون

رين الرقمية مبا يف ذلك استخدام الهواتف الذكية  يكرث الحديث يف معظم األحيان حول محو أمية امُلهجَّ
لتنظيم رحالتهم وللتواصل فور وصولهم إىل وجهاتهم. ومع ذلك، هناك مهارات رقمية أخرى مبا فيها 

رين. املهارات املرتبطة مبكان العمل ولها عالقة وثيقة بدعم إدماج هؤالء امُلهجَّ

التي  الثغرات  إىل  العموم  عىل  الرقمية  الفجوة  عبارة  تشري 
التكنولوجيا  إىل  بالوصول  تتعلق  ألسباب  املجتمع  منها  يعاين 
ثنايئ  مفهوم  أنها  عىل  العادة  يف  وتوصف  واستخدامها.1 
جهة  من  التكنولوجيا  إىل  الوصول  بعدم  يرتبط  الجوانب 
الوجه  عىل  استخدامها  وعدم  لها  الالزمة  املهارات  وبضعف 
العامل،  األمثل من جهة أخرى. ويف االقتصادات األكرث تقدماً يف 
تضمحل  للتكنولوجيا  الوصول  عىل  القامئة  الفجوة  بــدأت 
وتتالىش نتيجة النمو العام يف الوصول إىل اإلنرتنت. ففي االتحاد 
األورويب عىل سبيل املثال، تصل نسبة وصول األرس إىل اإلنرتنت 
وعدم  املهارات  فجوة  إنَّ  يقولون  الباحثني  لكنَّ   .%85 حوايل 
القدرة عىل استخدام التكنولوجيا أكرث بروزاً من الفجوة الناشئة 

عن عدم الوصول لها. 

وتنقسم املهارات إىل خمسة أمناط: التشغييل )القدرة عىل تشغيل 
الحاسوب( والهاتف النقال )القدرة عىل استخدام الهاتف املحمول( 
واإلبحار يف املعلومات )القدرة عىل العثور عىل املعلومات املهمة 
الصداقات(  وبناء  باملعلومات  )التشارك  واالجتامعي  وتفسريها( 

واإلبداعي )إنشاء املحتوى عىل اإلنرتنت(.2

التكنولوجيا  بني  ارتباطاً  العادة أنَّ هناك  إليه يف  وأول يشء يشار 
واملهارات التشغيلية، لكنَّ إنجاح املشاركة يف املجتمع يعتمد عىل 
ما هو أهم من ذلك وهو مهارات اإلبحار يف املعلومات وتصفحها 
ذلك  ومثال  اإلبداعية.  واملهارات  االجتامعية  املهارات  إىل  إضافة 
الخدمات املالية ألنَّ القدرة عىل إيجاد األنسب منها يعتمد اعتامداً 
والحصول  املناسبة  االستفسارات  صياغة  يف  املرء  قدرة  عىل  كبرياً 

http://www.zef.de/staff/Elizabeth_Ekren
http://bit.ly/EC-Economy-Refugees-033-2016
http://www.unhcr.org/4423fe5d2.pdf
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عىل املعلومات الدقيقة عىل اإلنرتنت واملفاضلة فيام بينها. ولذلك، 
حتى لو كان الواصلون إىل بلدان الوجهة يحملون معهم مهارات 
الرقمية  وأدوات تشغيلية ال بأس بها، فقد يفتقرون إىل املهارات 

األكرث رضورة لتحقيق االندماج يف املجتمع.

وعىل العموم، هناك ارتباط متزايد بني املهارات الرقمية واملستوى 
التعليمي لألشخاص )بدالً من العوامل األخرى مثل العمر والجندر( 
ما يشري إىل أنَّ الفجوة الرقمية سوف تستمر. ويف املامرسة العملية، 
يعني ذلك أنَّ هناك عدداً كبرياً من الرشائح السكانية ممن تفتقر 
إىل املهارات الالزمة إلنجاح استخدامها لإلنرتنت حتى لو تكمنت 
من  البالد  يدخلون  الذين  رين  املهجَّ أنَّ  نجد  وهكذا  دخوله.  من 
املستوى  إىل  يفتقرون  واقتصادياً  اجتامعياً  املتدنية  األوضاع  ذوي 
إىل  النهاية  يف  ُيدِخلُهم  ما  وهذا  الرقمية  املهارات  من  املطلوب 

حلقة مفرغة من ضعف املهارات الرقمية واإلقصاء.

الرقمية  املهارات  تصبح  العمل،  مكان  يف  الرسيع  التطور  ومع 
تزداد  التطور،  الصناعة. ومع ذلك  اندماجاً يف كل قطاع من  أكرث 
التكنولوجية  التطورات  مواكبة  العامل  من  تطلب  التي  الرشوط 
اعتامده عىل  يزداد  الذي  أيضاً  التعليم  وهناك  بعملهم.  املرتبطة 
التكنولوجيا، ويفرض عىل العامل أن يستخدموا التكنولوجيا لتعلم 
آخر املستجدات يف عملهم. أما املستخدمون فهم بحاجة إىل رفع 
العروض  لديهم لالستفادة من مختلف  الرقمية  املهارات  مستوى 
مبا  الخاص  القطاع  مع  وللتواصل  الرقمية  الخدمة  تقدمها  التي 
القانونية.  والخدمات  االتصال  خدمات  املثال،  سبيل  عىل  يخص، 
وكام أنَّ الخدمات الرقمية يحتاج إليها املواطن، فهي أيضاً حاجة 

فاعلني يف  يكونوا مساهمني  نأن  أرادوا  ما  إذا  رين  للمهجَّ أساسية 
املجتمع.

والالجئون بالتعريف أكرث من املقيمني إقباالً عىل املخاطرة وأكرث 
تحركاً منهم وهذا ما يجعلهم أكرث تكيفاً مع هذه التغريات يف سوق 
يتمكنوا  أن  من  لهم  بد  ال  املقصد  بلد  إىل  الواصلني  العمل.لكنَّ 
الوقوع  وتجنب  بها  اعرتاف  عىل  والحصول  مهاراتهم  إظهار  من 
األجور  تدين  الحاصل بني  التوازن  النهاية يف نسخة رقمية من  يف 
املرتبط بضعف املهارات ما يؤثر يف كثري من االقتصادات املتقدمة 

والناشئة عىل حد سواء. 

ما وراء الضغط عىل األزرار
اإلنسانية  املساعدات  توفري  بأنَّ  وقامئة  جيدة  احتاملية  هناك 
رين وتنظيم منظومة حاميتهم ستستمر يف الرقمنة. وسوف  للُمهجَّ
يحتاج املهجرون لهذه الخدمات الرقمية دون شك، لكنَّهم سيكونون 
عىل  القدرة  الرقمية  فلألدوات  الرقمي.  التمكني  إىل  حاجة  أكرث 
تحسني حياة املهجرين، أما التغريات التي تطرأ عىل أسواق العمل 
فُتولِّد فرصاً لألفراد ذوي الحامس واملهارات والرغبة يف االندماج يف 
مجتمعاتهم الجديدة. لكنَّ املهارات الرقمية تتجاوز مجرد الضغط 
عىل أزرار جهاز تقني أو معرفة طريقة تشغيل الهاتف املحمول، 
ألنَّ األمر األكرث أهمية هو الحصول عىل املهارات الرضورية الالزمة 
واستيعابها وفهمها.  اإلنرتنت  املتاحة عىل  املعلومات  للعثور عىل 
وتلك املهارات غالباً ما تلقى اإلهامل. وهنا يظهر الخطر الحقيقي 
أو  رين  املهجَّ من  الضعيفة  املهارات  ذوو  الركب  يفوت  أن  وهو 
أثَّرت يف عملية حصولهم عىل  لدرجة  الذين طالت رحالتهم  من 
التعليم. ولذلك، ال بد لربامج إدماج املهاجرين من أن تركيز عىل 

تدريب املهارات الرقمية عىل جميع املستويات.

Miguel.peromingo@gmail.com ميغيل بريومينغو 
مستشار وكاتب 

willem@pieterson.com ويلوهم بيتريسون 
 مؤسس مشارك، مركز دراسات الحكومة اإللكرتونية 
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االستثامر يف الالجئني: بناء رأس املايل البرشي 
لييل متقي

االستثامر يف رفاه الالجئني ينصب يف املصلحة العامة العاملية، وينبغي للمجتمع الدويل العمل عىل خفض 
سوء التغذية ورفع قدرة الالجئني عىل الوصول إىل التعليم ليصبحوا أعضاء مساهمني يف بناء رأس املال 

البرشي وتحقيق النتائج االقتصادية األفضل للجميع.

يف  كبري  أثر  العامل  يف  القرسي  للتهجري  املطولة  للطبيعة  كان 
التحديات  إىل  باإلضافة  اإلنسانية  الالجئني  حاجات  إبــراز 
يف  املقلقة  التحديات  هذه  وتنشأ  يواجهونها.  التي  اإلمنائية 
أربع مجاالت حرجة ومرتابطة.1ويواجه الالجئون وعىل األخص 
التغذية،  يف  حاجتهم  تلبية  يف  جمة  مصاعب  األطفال  منهم 
أجرتها  دراسة  ويف  الرزق.   كسب  وسبل  والصحة،  والتعليم، 
مؤخراً املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني تبني 
أن هناك حالًة من سوء التغذية الحادة يف كثرٍي من مخيامت 
الالجئني يف كينيا، والسودان، وسرياليون، والتشاد حيث هجر 
إىل  أخرى  دراسة  وتشري  الزمن.  من  مطولة  لفرتات  الالجئون 
الفئات  يف  نسبياً  منخفضاً  كان  وإن  الحاد  التغذية  سوء  أنَّ 
األردن،  يف  يعيشون  الذين  السوريني  الالجئني  من  السكنية 
التي  الدم  فقر  من  منترشة  حالة  مع  يتالزم  ولبنان  والعراق، 
تشري إىل وجود مشكلة صحية عامة خطرية يعاين منها النساء 
واألطفال.2 والتكاليف االقتصادية لسوء التغذية مرتفعٌة جداً 
النمو  ويعيق  الفقر  حلقة  أمد  من  يطيل  التغذية  سوء  ألنَّ 

بطريقتني رئيسيتني. 

اإلنتاجية  انخفاض  إىل  البدنية  الصحة  ضعف  يؤدي  أوالً، 
يف  الخطر  دائرة  يف  األمراض.ويقع  انتشار  معدالت  وارتفاع 
هذا املجال عىل وجه الخصوص كل من النساء، وكبار السن، 
التعرض  مخاطر  يواجهون  إذ  الخامسة،  سن  دون  واألطفال 
لألمراض التنفسية والسارية نظراً الكتظاظ املأوي، وعدم توفر 
الغذاء املغذي، وضعف مياه الرشب اآلمنة، والنظافة الصحية. 
وقد يعانون أيضاً من الضغوطات الذهنية بعد التهجري، ويؤثر 
لسوء  أنَّ  إىل  أدلٌة تشري  وثانياً، هناك  العام.  رفاههم  ذلك يف 
التغذية دوراً يف ظهور مشكلة تنموية عىل املدى البعيد خاصة 
يف مجال التعليم، فقد أظهرت الدراسات أنَّ سوء التغذية من 
العوامل املسببة للتقزم والهزال لدى األطفال، ويرتبط بنطاق 
اإلدرايك،  التطور  وبانخفاض  اإلدرايك.  العوز  واسع من حاالت 
من  وسنوات  املــدريس،  التعليم  من  سنوات  الطفل  يفقد 

التوظيف عندما يصل رحلة البلوغ. 

يدخلون  الذين  الالجئني  ألطفال  التنموية  التحديات  وتزداد 
لغة  تختلف  حيث  املضيف  البلد  يف  التعليمية  املنظومة 

الطالب  من  أنَّ كثرياً  يتبني  األم. ولذلك،  التدريس عن لغتهم 
متابعة  عىل  قادرين  غري  األصلية  بلدانهم  يف  املتميزين 
املقررات الدراسية يف البلدان املضيفة بسبب العوائق اللغوية. 
وميكن لبيئة التحدي املاثلة أمام التعلم أن تعوق من نجاحهم 
الخربات  وهذه  لديهم.  اإلحباط  حالة  من  وتزيد  األكادميي، 
التي تلقوها سابقاً ترض بالعنرص  السلبية إضافة إىل الصدمة 
أدائهم  يف  وتؤثر  األطفال  لدى  واملعريف  اإلدرايك  الوظيفي 
البلوغ.  مرحلة  إىل  وصوالً  املراهقة  مرحلة  خالل  التعليمي 
وتبني األدلة أنَّ انخفاض مستويات التعليم ُيضِعف اإلنتاجية 
األرضار  أما  أكرث صعوبة.  الفقر  حلقة  ويجعل  املايل  والدخل 
تلقيهم  وراء  من  الطالب  عىل  الواقعة  واإلدراكية  املعرفية 
يف  أصاًل  التعليم  تلقيهم  لعدم  أو  النوعية،  ضعيف  لتعليم 
البيئات املتأثرة بالنزاع، فال يقترص أثرها عىل رفاههم فحسب 

بل يقوض من إمكانات حصولهم عىل الدخل يف املستقبل. 

عىل  قادرين  غري  أقطارهم  خارج  املقيمني  الالجئني  أنَّ  ومبا 
حصولهم  كثرياً  ح  ُيرجَّ ال  مبارشة،  العمل  فرص  عىل  الحصول 
عىل الوظيفة، ومع طول فرتة بطالتهم، تتضاءل فرص عثورهم 
عىل العمل ألنَّهم يبدؤون بنسيان مهاراتهم وهكذا ينتهي بهم 
الدولة. ولذلك نرى كثرياً  املطاف إىل االعتامد كلياً عىل دعم 
من هؤالء الالجئني يعملون يف القطاع غري الرسمي، إما بسبب 
انخفاض مستويات تعليمهم، أو عدم حصولهم عىل ترصيحات 
للعمل. ومييل الالجئون إىل قبول أعامل بأجور أدىن من األجور 
املاهرين،  غري  واملضيفون  املحليون،  العامل  يتقاضاها  التي 
وال تنحرص آثار ذلك يف ضعف تغذيتهم بل تزيد من ضعف 
املستقبلية.  الصدمات  مواجهة  عىل  قدرتهم  وعدم  األفراد 
ويساهم غياب الوظائف الكرمية وانخفاض املكاسب املالية يف 
عاملة األطفال وزواج األطفال بعد أن تصبح العائالت غارقة يف 
الديون تعاين باالنتقال من خيار إىل أخر يف سبل كسب الرزق. 

ومبعنى أخر فقد أصبحوا عالقني يف حلقة مفرغة.

وضعف  والتعليمية  التعليمية  املخرجات  سوء  وينعكس 
تقترص  ال  التي  االجتامعية  التكاليف  عىل  الصحية  الخدمات 
آثارها عىل البلد املضيف بل تتعدى ذلك إىل املجتمع العاملي. 
وهكذا، ترتفع التكاليف املرتتبة عىل عدم الوصول إىل التعليم 
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التغذية  سوء  وتفيش  الكرمية  الوظائف  توافر  وعدم  الجيد3 
خسارة  ذلك  عن  وسينتج  املستقبل.  عىل  املجهول  وتخييم 
واملهارات  املعارف  ناحية  من  البرشي  املال  رأس  تشكيل  يف 
الرضورية واملطلوبة لتعزيز إنتاجية العمل. ولذلك كله تباعات 
اإلقليمية  االقتصادية  والتنمية  االقتصادي  النمو  عىل  كبرية 
وعمليات السالم واالستقرار، وإعادة اإلعامر عىل املدى البعيد. 

إنَّ االستثامر يف الالجئني ينصب أوالً وآخراً يف املصلحة العامة 
ولذلك  املضيفة.  البلدان  مسؤولية  مجرد  ويتجاوز  العاملية، 
هذه  مع  للتعامل  الجامعية  املتكاتفة  الجهود  بذل  من  البد 
التحديات. والبد من االستثامر يف النواحي التعليمية والصحية 
لالجئني وعىل األخص منهم النساء، واألطفال ألنَّ فائدة ذلك 
لن تنعكس فحسب عىل الدولة املضيفة والدول املجاورة لها 
يساعد  وسوف  ذلك.  من  أبعد  هو  ما  إىل  تستمر  سوف  بل 
أجل  من  املطلوبة  األسس  برتسيخ  للعودة  الالجئني  إعداد  يف 

التنمية االقتصادية والنمو الدامج يف بلدانهم األصلية. 

جهوداً  يبذلوا  أن  السياسات  وصانعي  الدويل  املجتمع  وعىل 
والنمو.  الحياة  قيد  عىل  للبقاء  لالجئني  الفرصة  لتوفري  أكرب 
وال يقل أهمية عن كل ذلك رضورة رفع مستوى الوصول إىل 
خدمات الرعاية الصحية والتغذية واملاء اآلمن، وتيسري مشاركة 
الالجئني يف سوق العمل )عن طريق االستثامر باملهارات من 

البالغني، والتدريب  التعليم يف الطفولة، وتعليم  خالل تعزيز 
املهني(. وقد أثبتت الدراسات السابقة يف علم االقتصاد وجود 
روابط قوية تجمع ما بني التعليم ورأس املال البرشي وبني رأس 
املال البرشي والنمو واإلنتاجية عىل املدى البعيد. وعىل هذه 
عىل  السياسات  وصانعي  الدويل  املجتمع  تشجع  أن  الروابط 
العالية والتدريب مهارات  الجودة  التعليم ذي  توسيع نطاق 
العمل لتشتمل عىل األطفال والبالغني الالجئني املسجلني وغري 

املسجلني بعض النظر عن الجندر أو الجنسية.

 lmottaghi@worldbank.org لييل متقي 
اقتصادية رئيسية، مكتب رئيس االقتصاديني، منطقة الرشق 

 www.worldbank.org األوسط وشامل أفريقيا، البنك الدويل
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 O O )2016( ’Nutritional situation among Syrian refugees hosted in Iraq,
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3. سوف يتضمن العدد الجديد من نرشة الهجرة القرسية- املقرر نرشه يف فرباير/شباط 
 2019 موضوعاً رئيسياً حول التَّعليم. دعوة للمشاركة باملقاالت:
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فتيان يف مدرسة بايسانات ل. يف مخيم ماهاما لالجئني، رشقي رواندا. مثانون باملائة من الطالب هم من الالجئني البورونديني وعرشون باملائة من املجتمع الرواندي املضيف.
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نحو تعزيز ظهور الالجئني املاهرين وتوظيفهم
يل نيكلز وساير نايس

ميكن من خالل تسليط الضوء عىل مهارات الالجئني ربطهم بفرص العمل العامة، كام أن من شأن ذلك 
تحويل الرتكيز العام من الحديث عن الالجئني عىل أنهم أعباء عىل الدول املستضيفة إىل الحديث عن 

الالجئني عىل أنهم عامل يتمتعون مبهارات معرتف بها وينبغي للدول أن تتنافس عليهم.

يواجه الالجئون عدداً كبرياً من العوائق التي متنعهم من الحصول 
إىل  للوصول  املتكرر  االفتقار  إىل  فباإلضافة  العمل،  فرص  عىل 
ميكن  التي  املسارات  وفقدان  املضيفة،  البلدان  يف  العمل  حق 
هناك  اآلمنة،  واالقتصادية  القانونية  الهجرة  سبيل  يف  انتهاجها 
وصعوبة  الالجئني  مهارات  تغييب  يف  تتمثل  إضافية  عوائق  أيضاً 
تصديق مؤهالتهم العلمية. ومن هنا، جاءت منظمة مواهب بال 
حدود لتنفذ مرشوعاً ريادياً يف األردن ولبنان لتحدد كيفية افتتاح 
والتصدي  الحامية  لتوفري  تهدف  التي  العاملية  الحركة  مسارات 

لتلك العوائق. 

ما،  فرد  توظيف  بشأن  صحيحاً  قراراً  العمل  صاحب  يتخذ  لي 
يحتاج إىل معرفة التفاصيل املرتبطة بتاريخ عمل املرشح للوظيفة 
واملهارات التي يتمتع بها. ومن هنا تتمثل أوىل خطوات فتح فرص 
العمل الدويل أمام الالجئني يف وضع خارطة توضح ما ميكن لالجئني 
وأقامت  والعمودي.  األفقي  املستويني  يقدموه من عمل عىل  أن 
إليها  الوصول  ميكن  إلكرتونية  منصة  حدود  بال  مواهب  منظمة 
الالجئني يف  نوعها ومتكن  األوىل من  املواهب وهي  أسمتها دليل 
وخرباتهم  ومهاراتهم  العلمية  مؤهالتهم  توثيق  من  اللجوء  دول 
يسد  ن  عمَّ يبحثون  الذين  الدوليني  العمل  ألصحاب  ليقدموها 
ثغرات املهارات لديهم. ولتشجيع الالجئني عىل التسجيل يف الدليل 
حدود  بال  مواهب  منظمة  أقامت  لهم،  تعريفي  ملٍف  وإنشاء 
واألردن ورشحت  لبنان  من  كل  الالجئني يف  مع  تعريفٍة  جلساٍت 
 2016 يوليو/متوز  ومنذ  الحامية.  نحو  العمل  تنقل  مسارات  لهم 
تسجل أكرث من عرشة آالف الجئ يف األردن ولبنان وأنشأوا ملفاتهم 
التعريفية يف دليل املواهب.  وميثل املتسجلون منهم قرابة 180 
العامة،  الثانوية  مهنًة، وكان أكرث من ثلثهم ميتلك مؤهاًل ما بعد 
يف حني كان هناك أكرث من الثلث ممن يتحدثون لغة أخرى غري 

العربية.1

العمل  أصحاب  إيجاد  وهو  املعادلة  هذه  يف  آخر  عنرص  وهناك 
الراغبني باستقطاب الالجئني املهرة وتعيينهم لسد ثغرات املهارات 
أصحاب  حدود  بال  مواهب  منظمة  تحدد  وهكذا  لديهم.  التي 
العمل املحتملني، وتظهر الحالة االقتصادية واإلنسانية لديهم من 
خمس  قدمت  التاريخ،  هذا  وإىل  الالجئني.  هؤالء  تعdين  أجل 
رشكاٍت فرص العمل يف أسرتاليا وكندا إضافة إىل ثالث عرشة مرشحاً 

مختلف  يف  مرشحاً  ستون  هناك  بينام  واألردن،  لبنان  يف  حالياً 
مراحل عملية التوظيف مع عرشين من أصحاب العمل األسرتاليني 
والكنديني.  ويف أثناء ذلك، هناك أصحاب عمل آخرون يف كٍل من 
أمريكا الجنوبية، وأوروبا، ومنقطة البحر الكاريبي، وشامل أفريقيا 
ممن بدأت يف االطالع عىل دليل املواهب، أو أبدت التزامها عندما 

تتوافر لديها الشواغر. 

وتعمل منظمة املواهب بال حدود من كثب مع كل من الالجئني 
الخاصة  املهارات  العمل  لتستوضح من أصحاب  العمل  وأصحاب 
واملؤهالت التي يسعون إليها، وتحدد املرشحني املؤهلني من دليل 
تعبئتها، وتسهيل  التي يصعب  الشواغر  تعبئة  أجل  املواهب من 
منظمة  تساعد  الجهود،  تلك  وضمن  بعد.  عن  التعيني  عمليات 
وذلك  مهارتهم وخرباتهم  إظهار  الالجئني عىل  بال حدود  مواهب 
الذاتية  إعداد سريتهم  املثال من خالل مساعدتهم يف  عىل سبيل 
التعريفية  املقدمات  تسجيل  اإلرشادات حول  وتوفري  تحديثها  أو 
الوصول  عىل  القدرة  وتوفري  العمل،  ألصحاب  الفيديو  مقاطع  يف 
إىل مهارات املقابالت والتدريب عليها، وتيسري الوصول إىل دروس 
للمهارات  رسمي  تقييم  عىل  لحصولهم  متهيداً  األجنبية  اللغة 
ما  وعادة  اختباراتهم،  تنظيم  العمل  أصحاب  ومبقدور  اللغوية. 
تكون ضمن عملية اعرتاف غري رسمية للمؤهالت لي يتأكدوا من 
كانت  لو  حتى  لديهم  املوضوعة  املعايري  يستوفون  املرشحني  أن 
التأشريات  متطلبات  تلبية  أجل  من  كافية  غري  العمليات  هذه 
الالجئون إىل  البالد. وينظر  تلك  قانون  التي ينظمها  املهن  لبعض 
ذات  أنها  عىل  حدود  بال  مواهب  منظمة  تقدمها  التي  الفرص 
منفعة طويلة األمد لهم. فقد قال أحد املرشحني يف لبنان “سوف 
تحصل عىل كثري من املنافع حتى لو مل تحصل عىل الوظيفة. وهذه 
جاهزاً  تكون  وسوف  وتتحسن،  مهارتك  وستزداد  ستزداد،  الثقة 

ملواجهة أي تحٍد يف عامل األعامل.”

تقرتح املسودة الثانية من العقد العاملي حول الالجئني مجموعة 
من البيانات السكانية واالقتصادية واالجتامعية مبا فيها ما يتعلق 
بأسواق العمل واالستثامر، واملهارات التي سوف تنضم إىل غريها 
من املنافع يف املساعدة يف ترسيخ النمو االقتصادي الدامج لكل من 
املجتمعات املضيفة والالجئني.  وليس دليل املواهب إال واحداً من 
أمثلة التقاط البيانات، وإظهار مدى، وعمق مهارات الالجئني تلك 
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املهارات التي ميكن أن تلبي حاجات أصحاب العمل وتساهم يف 
النمو االقتصادي يف أي مكان يف العامل.

إرشاك الدول
تتوىل الحكومات دوراً حساساً يف إنشاء الفرص اقتصادية لالجئني 
املاهرين ويف االعرتاف مبؤهالتهم، لكنَّ مسارات الهجرة االقتصادية 
م آخذة باالعتبار ظروف الالجئني. فقد  حتى هذا التاريخ مل ُتصمَّ
أدلة  عىل  الحصول  بفرصة  النزاع  مناطق  من  الفارون  يحظى  ال 
القانونية،  التعريفية  وثائقهم  حتى  أو  العلمية،  مؤهالتهم  تثبت 
تاريخ  حول  إثباتات  توفري  عىل  أصاًل  قادرين  يكونون  ال  قد  بل 
عملهم، وخربتهم التقليدية، واملرجعيات التعريفية لهم، وال أدلة 
ذلك  الكندية  الحكومة  وأدركت  السابقة.  السنوية  رواتبهم  عىل 
املاثلة  العوائق  تحديد  أجل  من  كندا  يف  ريادياً  فمولت مرشوعاً 
أمام وصول الالجئني تجاه خطط الهجرة املبينة عىل املهارات. ويف 
كندا وأسرتاليا، ما زال العمل قامئاً حول زيادة أعداد أصحاب العمل 
الراغبني يف توظيف مهارة الالجئني، ويف أثناء ذلك تسعى منظمة 
الحكومتني  االستشارات واستهداف  تقديم  إىل  بال حدود  مواهب 
ملنارصة طرق إدخال اعتبارات الظروف الخاصة لالجئني املاهرين 
نقاشات  تخوض  املنظمة  زالت  وما  التأشريات.  منظومات  يف 

مشابهة مع ثالث دول أخرى.  

مواهب  منظمة  وتساعد 
إطاٍر  تطوير  يف  حدود  بال 
ميكن  بحيث  فــعــال  ــام  ع
أجل  من  تكراره  لآلخرين 
إعادة  أجل  ومن  الالجئني، 
واعتامدهم  حياتهم،  بناء 
الذايت عىل أنفسهم، وتقديم 
لهم،  والــكــرامــة  الحامية 

ومتكينهم من املساهمة يف االقتصاد العاملي.

lnichles@talentbeyondboundaries.org يل نيكلز 
مديرة املنارصة الدولية 

snyce@talentbeyondboundaries.org ساير نايس 
 املديرة التنفيذية 

 منظمة مواهب بال حدود
www.talentbeyondboundaries.org

1. انظر
 Talent Beyond Boundaries )Sept 2017( Mapping Refugee Skills and 

 Employability: Data and Analysis from the Talent Catalog
)رسم خارطة مبهارات الالجئني وقابلية التوظيف: البيانات والتحليل من دليل املواهب(

 http://bit.ly/TBB-Sept2017

املصادقة عىل مؤهالت الالجئني الجامعية
كاتارينا موزيتيتش

متثل شهادات املؤهالت العلمية دوراً محورياً يف سوق العمل فهي تساعد يف إدماج الالجئني ذوي الدرجات 
الجامعية. لكنَّ املصادقة عىل تلك املؤهالت ما زالت تواجه تحديات كبرية. إال أنَّ السويد والرنويج أدخلتا 

تحسينات إيجابية للتصدي لهذه الصعوبات.
ــاء أم معلمــني أو مهندســني أو متخصصــني  ــوا أطب ســواء أكان
ــالت  ــة املؤه ــن حمل ــون م ــات كان الالجئ ــة املعلوم يف تقني
ــني  ــا ب ــج والســويد وأملاني ــم يف الرنوي ــة ممــن قابلته الجامعي
عامــي 2016 و2017 قــد اشــرتكوا يف التعبــري عــن طموحاتهــم 
ــي  ــة. ول ــم املهني ــن تخصصاته ــل ضم ــتمرار يف العم يف االس
يفعلــوا، ذلــك كان عليهــم تصديــق مؤهالتهــم التــي حصلــوا 
عليهــا مــن خــارج البــالد املســتضيفة. لكــن عمليــة املصادقــة 
ــة للغايــة ومتنــع بعــض هــؤالء  لَ لبعــض املهــن املحــددة ُمَطوَّ

الالجئــني مــن مامرســة مهنهــم لســنوات.

وتختلــف آليــات االعــرتاف باملؤهــالت واملصادقــة عليهــا مــن 
ــرق األســايس يحــدده  ــنَّ الف ــة إىل أخــرى، لك ــة مهني مجموع

القانــون بــني املهــن )مثــال ذلــك األطبــاء واملعلمــون( إضافــة 
إىل املهــن األخــرى التــي ال ينظمهــا القانــون مــن هــذه الناحية 
)مثــل مهنــديس تقنيــة املعلومــات(. فبالنســبة لألفــراد الذيــن 
يعملــون يف مهــن ال ينظمهــا القانــون غالبــاً مــا تكــون عمليــة 

املصادقــة عــىل مؤهالتهــم قصــرية األمــد وســهلة.

لكــنَّ األمــر يختلــف كليــاً عنــد الحديــث عــن تصديــق 
الدرجــات العلميــة للمهــن املنظمــة بالقانــون. فلــي يتمكــن 
األجانــب مــن االســتمرار يف مزاولــة عملهــم عــىل ســبيل 
ــىل  ــوا ع ــم أن يحصل ــب عليه ــني يج ــاء أو معلم ــال كأطب املث
تراخيــص وطنيــة، وغالبــاً مــا يتطلــب ذلــك أن يقدمــوا إثباتــاً 
ــاز  ــد املســتضيف، واجتي ــة للبل ــارات اللغوي باكتســابهم للمه

»استقطاب املواهب العاملية، والحفاظ 
عليها من األمور الحساسة ملستقبل كندا 
الرقمي. وينبغي أن يكون الالجئون جزءاً 

 ال يتجزأ من إمدادات املواهب« 
)ساندرا ساريك، نائبة رئيس مجلس إبداع املواهب 

واملعلومات وتكنولوجيا االتصاالت، كندا(.

mailto:lnichles@talentbeyondboundaries.org
mailto:snyce@talentbeyondboundaries.org
http://www.talentbeyondboundaries.org
http://bit.ly/TBB-Sept2017
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ــب  ــا يطل ــاً م ــة وغالب ــدورات املكمل ــارات، وحضــور ال االختب
ــن.  ــن الزم ــدة م ــيل مل ــب عم ــوا يف تدري ــم أن يدخل إليه

وأفــاد جميــع األطبــاء واملعلمــني الذيــن شــاركوا يف مرشوعــي 
البحثــي ممــن تقدمــوا بطلبــات الرتخيــص للعمــل يف الرنويــج 
ــد  ــددة. فق ــب متع ــوا مصاع ــم واجه ــا بأنَّه ــويد وأملاني والس
املطلوبــة  املعرفيــة  االختبــارات  أنَّ  إىل  بعضهــم  أشــار 
والتدريــب التكميــيل كانــت قــد أهملــت معرفتهــم الســابقة 
ــض  ــدى بع ــد أب ــل، وق ــن قب ــبوها م ــي اكتس ــم الت وخرباته
البلــد  رخصــة  أنَّ  مــن  تشــككهم  الطبيــني  املتخصصــني 
املســتضيف تــوازي املســتوى املهنــي الــذي حققــوه يف بلدهــم 
ــاركوا يف  ــن ش ــن الذي ــري م ــه كث ــوء. ووج ــل اللج ــيل قب األص
البحــث انتقادهــم عــىل طــول الفــرتة التــي تســتغرقها عمليــة 

ــص.  الرتخي

ففــي الســويد عــىل ســبيل املثــال يحتــاج املعلمــون األجانــب 
مــا يقــارب خمــس إىل مثــاين ســنوات للحصــول عــىل رخصــة 
مــن  املهاجــرون  يتمكــن  ولــي  التعليــم.  مهنــة  مزاولــة 
الدخــول إىل مســار أرسع للوصــول إىل ســوق العمــل أسســت 
ــاز  ــويدية بإيع ــة الس ــف الحكومي ــات التوظي ــة خدم مديري
مــن الحكومــة الســويدية وبالتعــاون مــع الــرشكاء يف الصناعــة 

ــع.1  برامــح املســار الرسي

ــوق  ــا س ــاين فيه ــي يع ــن الت ــار للمه ــذا املس ــم ه ــد صم وق
العمــل مــن شــح يف العاملــة والخــربة. فأنشــئت الربامــج األوىل 
ــة  ــي متاح ــاً فه ــودة حالي ــج املوج ــا الربام ــام 2015 أم يف ع
وغريهــم  االجتامعيــني  والباحثــني  الطباخــني  للمهاجريــن 
ممــن يعملــون يف املهــن املرخصــة واملنظمــة مثــل املعلمــني. 
املصادقــة  عمليــة  إىل  الربنامــج  يف  املشــاركون  ويخضــع 
ملؤهالتهــم ويدخلــون يف دورات اللغــة الســويدية املتخصصــة 
امليدانيــة،  التدريبــات  يف مجــاالت عملهــم، وُيلَحقــوَن يف 
يف  املشــاركون  ويشــارك  التكميليــة.  النظريــة  والــدورات 
هــذه النشــاطات يف آن واحــد، وذلــك مــا يخفــض مــن 
الوقــت الــذي يســتغرقونه مــن أجــل الحصــول عــىل الرخصــة 
الوطنيــة. وإضافــة إىل ذلــك، تقــدم الربامــج للمشــاركني اإلطــار 
العــام املؤســيس الــذي يذكــر الخطــوات التــي يحتاجــون إليهــا 
مــن أجــل أن يصلــوا إىل مبتغاهــم وهدفهــم، ويعــرض عليهــم 

ــق. ــك الطري ــه يف ذل ــاد والتوجي اإلرش

وكان أحــد برامــج املســار الرسيــع تلــك ميتــد عــىل 26 أســبوعاً 
ــويدية.  ــو الس ــة مامل ــب يف مدين ــني األجان ــتهدف املعلم ويس
ويتألــف الربنامــج مــن عــدة دورات يف علــم الرتبيــة ويتعلــق 

باللغتــني  تعلــم  التــي  الســويدية  املدرســية  باملنظومــة 
الســويدية والعربيــة )عــىل افــرتاض أنَّ معظــم املشــاركني 
ــداين يف  ــب مي ــه تدري ــم يتبع ــة( ث ــة العربي ــون اللغ يتحدث
واحــدة مــن املــدارس الحكوميــة ودورة يف اللغــة الســويدية 
ــرد  ــة الف املخصصــة للمعلمــني. ومتكــن خــربة العمــل العملي
ــه  ــة الســويدية وتؤســس اتصاالت ــه اللغوي ــز مهارات مــن تعزي
املهنيــة الرضوريــة للســعي وراء الوظيفــة املســتقبلية. إضافــة 
ــم مهمــة  ــة الســويدية للتعلي ــة الوطني ــك، تتــوىل الهيئ إىل ذل
اتخــاذ القــرار املناســب حــول مــدى وجــوب إخضــاع معلــم 
ــي يحصــل  ــة ل ــب التكميلي ــج التدري ــا ألحــد برام ــي م أجنب
ــادة  ــع إلع ــرار خض ــذا الق ــة، وه ــة املهن ــة مزاول ــىل رخص ع
املراجعــة حســب أداء ذلــك القــرد يف برنامــج املســار الرسيــع.  

حيازة الشهادات
لــي يتمكــن الالجئــون مــن حملــة الدرجــات الجامعيــة مــن 
املصادقــة عــىل مؤهالتهــم ينبغــي أن يحــوزوا عــىل شــهادات 
ــة  ــتجيبني للدراس ــن املس ــرياً م ــن كث ــة. لَّك ــم األصلي مؤهالته
ذكــروا أنهــم فقــدوا بعــض شــهادتهم أو كلهــا تحــت أنقــاض 
أثنــاء رحلتهــم. والحصــول عــىل  أو يف  املدمــرة،  بيوتهــم 
ــوا  ــي كان ــة الت ــات التعليمي ــن املؤسس ــدة م ــهادات جدي ش
ــي  ــب الت ــرب املصاع ــن أك ــت م ــا كان ــاً م ــا غالب يدرســون منه
تواجههــم، فقــد كانــت املؤسســات الحكوميــة غالبــاً مــا ترفض 
ذلــك، أو ال ترغــب بإعطائهــم هــذه الشــهادات، بــل رمبــا كان 
ــة  ــة تجــاه إصــدار شــهادات تعليمي ــات قانوني ــك معوق هنال

ــراد يف الخــارج.  لألف

وللتصــدي لهــذه املشــكلة، ولتلبيــة متطلبــات ورشوط اتفاقيــة 
ــة  ــايل يف املنطق ــم الع ــة بالتعلي ــالت املرتبط ــرتاف باملؤه االع
األوروبيــة، طــورت الهيئــة الرنويجيــة لضــامن الجــودة يف 
ــني  ــري الحامل ــم إجــراء خاصــاً باالعــرتاف باألشــخاص غ التعلي
بإجــراءات  أيضــاً  )املعروفــة  عليهــا  املصــادق  للوثائــق 
UVD(.2 ويوجــه هــذا اإلجــراء نحــو األفــراد مــن حملــة 
ــادي  ــراء االعتي ــبهم اإلج ــن ال يناس ــة الذي ــات الجامعي الدرج
الخــاص باالعــرتاف إمــا بســبب ضيــاع شــهاداتهم أو ثبوتياتهــم 
الشــخصية أو لعــدم كفايتهــا أو لعــدم القــدرة عــىل تصديقهــا 
أصــاًل. وبذلــك ال يوجــه هــذا اإلجــراء أساســاً إال عــىل الالجئــني 
ــن هــم يف وضــع شــبيه باللجــوء. ويتضمــن  واألشــخاص الذي
هــذا اإلجــراء رأيــاً يقدمــه واحــد أو أكــرث مــن موظفــي الهيئــة 
ــة  ــم الدراي ــن لديه ــم مم ــودة التعلي ــامن ج ــة لض الرنويجي
ــب  ــد املتقــدم للطل ــة لبل ــة حــول املنظومــة التعليمي واملعرف
ــربة يف  ــام الخ ــني له ــن خارجي ــة إىل رأي خبريي ــيل إضاف األص
ــُق مــن الخلفيــة التعليميــة  املوضــوع املحــدد ثــم ُيَتَحقَّ
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للمتقدمــني مــن خــالل اســتبيان ومقابلــة شــفوية وامتحانــات 
ــب.  ــدم الطل ــط مبجــال الخــربة ملق ــة ترتب كتابي

ــه  ــذي لدي ــد ال ــد األورويب الوحي ــي البل ــج ه ــع أنَّ الرنوي وم
هــذا اإلجــراء، هنــاك دول أخــرى أيضــاً غريهــا مثــل الســويد 

ــك. ــي توظــف إجــراءات شــبيهة بذل الت

ــري  ــت الكث ــتهالك الوق ــني والس ــداد الالجئ ــاع أع ــراً الرتف فنظ
واملصــادر يف إجــراء UVD ونظــراً للتوســع الكبــري واملســتمر 
ــاً  ــم وفق ــات التقيي ــتويف متطلب ــي ال تس ــني الت ــة الالجئ يف فئ
ــات  ــز معلوم ــة إىل مرك ــة إضاف ــورت الهيئ ــراء UVD، ط إلج
ــاً  ــدة منوذج ــة املتح ــي يف اململك ــي الوطن ــرتاف األكادمي االع
جديــداً إلجــراء تقييــم أرسع وأرخــص لألشــخاص الذيــن 
ليــس لديهــم أي وثائــق قابلــة للتصديــق. وتضــم عمليــة 
تقييــم املؤهــالت لالجئــني3 تقييــاًم للوثائــق املتاحــة ومقابلــة 
ــع  ــة م ــري يف الهيئ ــاالت الخب ــف الح ــا موظ ــة ينفذه هيكلي

ــب.  ــدم بالطل املتق

ومــا هــذه املحــاوالت املذكــورة يف هــذه املقالــة إال أمثلــة عــن 
ــات  ــي تهــدف إىل التصــدي للصعوب ــة الت التطــورات اإليجابي
ــف  ــرى كي ــى أن ن ــالت. ويبق ــرتاف باملؤه ــه االع ــي تواج الت
ــن  ــف ميك ــور وكي ــتمر يف التط ــج أن تس ــذه الربام ــن له ميك

تنفيذهــا يف أماكــن أخــرى مــن العــامل.
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سبل الالجئني يف كسب الرزق: فاعلون جدد ومناذج جديدة
زياد أيويب وريجينا ساڨيدرا

يرفع املجتمع الدويل تركيزه عىل رضورة تجسري الفجوة القامئة بني العملني اإلنساين واإلمنايئ، لكنَّ السؤال 
املطروح ما الذي يعنيه ذلك من ناحية سبل كسب رزق الالجئني وإدماجهم االقتصادي؟

إضافة إىل املأوى واملاء والغذاء والتعليم، يحتاج الالجئون )شأنهم 
منتجة.  وظيفة  عىل  الحصول  إىل  آخر(  شخص  أي  شأن  ذلك  يف 
األساسية  حاجاته  تلبية  من  املرء  لتمكني  أولوية  الدخل  فلتوليد 
الكرامة  عىل  للحفاظ  أساسية  رضورة  ذلك  إنَّ  بل  أرسته  وإعالة 
اإلنسانية وهو حق يكفله اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. وعدا 
عن ذلك، هناك قدر متناٍم من األدلة التي تثبت أنَّ الالجئني قادرون 
املستضيفة فيام  البلدان  االقتصادية يف  التنمية  املساهمة يف  عىل 
البرشي  املال  برأس  يتمتعون  فالالجئون  لذلك.  الفرصة  ُمِنحوا  لو 
)من مهارات وخربات( ميكنها أن تولد منتجات وخدمات جديدة 
من  عليه  يحصلون  الذي  املال  رأس  إىل  إضافة  املحيل  السوق  يف 
عدة موارد مثل الحواالت من الخارج واملساعدات الدولية والذي 
نهم من تحفيز االقتصادات. ومع ذلك، نالحظ أنَّ الالجئني يف  مُيكِّ

معظم البلدان ما زالوا محرومني من الحق يف العمل. 

فمن وجهة نظر البلد املستضيف، ينبغي للحكومات أن تدرك أوالً 
وقبل أي يشء آخر أنَّ هناك إطاراً قانونياً يسمح بإدماج الالجئني 

املستضيفة، كام  للبلدان  املنافع  توليد  ن من  مُيكِّ بحيث  اقتصادياً 
يجب أن تدرك أهمية منح حقوق العمل يف أبكر مرحلة ممكنة 
أو  االقتصاد  يف  لالجئني  املحتملة  املساهمة  منع  دون  للحيلولة 
النشاطات  العمل تشجع  املفروضة عىل حقوق  تأخريها. فالقيود 
االقتصادية يف القطاع غري الرسمي ومتنع البلدان املستضيفة ذات 
واستهالك  الرضائب  دفع  من  اقتصادياً  النشطة  السكانية  الفئات 
من  وال  املحبذ  من  وليس  وبيعها.  وإنتاجها  والخدمات  السلع 
املنطقي أصاًل تأجيل منح حقوق العمل إىل حني إدماج الالجئني 
قانونياً )من خالل التجنيس عىل سبيل املثال( ألنَّ ذلك يستغرق 
لكنَّه  العمل  من  االستمرار  من  الناس  مينع  لن  وألنَّه  طوياًل  وقتاً 
سيقصيهم من فرصة الحصول عىل فرص العمل الرسمية الكرمية. 
والدامنارك  والسويد  الرنويج  يف  )كام  الجيدة  املامرسات  وتشري 
وأملانيا وغريها( إىل أنَّ دعم اإلدخال املبكر لالجئني يف سوق العمل، 
والتدريب  املثال  سبيل  عىل  املهارات  عىل  املصادقة  خالل  من 
األعامل  يف  األشخاص  تسكني  وخطط  العمل  مكان  يف  امليداين 
املالمئة لهم، يساهم يف متكني أفراد املجتمعات املستضيفة وجعلهم 

mailto:katarina.mozetic@sosgeo.uio.no
http://www.sv.uio.no/iss/english/people/aca/katarmo/index.html
http://www.sv.uio.no/iss/english/people/aca/katarmo/index.html
http://bit.ly/SwedishGovt-fasttrack
http://bit.ly/NOKUT-UVD-procedure
http://bit.ly/NOKUT-QualPassport-2016
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عنارص مساهمة يف االقتصاد. وبطبيعة الحال، ميكن تحقيق ذلك 
بالقدرة  املحلية  اقتصاداتها  تتمتع  التي  البلدان  يف  أكرث  بسهولة 
عىل استيعاب تدفقات العاملة وباملوارد والبنى التحتية األساسية 

الالزمة لربط الالجئني بالفرص املالمئة لهم. 

نامية  بلدان  تستضيفهم  العامل  يف  الالجئني  من   %84 ذلك،  ومع 
مثل  ويف  والبطالة.  الفقر  معدالت  ارتفاع  من  منها  كثري  تعاين 
وتصميم  السياسات  تطوير  لجهود  ينبغي  السياقات،  هذه 
الربامج املروجة لسبل كسب الالجئني لرزقهم أن تضع يف االعتبار 
املجال،  هذا  يف  وهنا  املستضيفة.  البلدان  تبديها  التي  التخوفات 
األمثلة  أبرز  للفاعلني اإلنسانيني أن يقدموا املساعدة. ومن  ميكن 
عىل ذلك مرفق التمويل العاملي امليرس التابع للبنك الدويل الذي 
واملستضيفة  الدخل  متوسطة  البلدان  إىل  ميرسة  قروضاً  يقدم 
التحتية  البنى  وتحسني  العمل  فرص  قاعدة  توسيع  بغية  لالجئني 
أثناء  ويف  والالجئني.  املضيفني  السكان  من  باالستفادة  املحلية 
وغريهم  الالجئني  وصول  لتمكني  التوجيهية  ‘املبادئ  هناك  ذلك، 
رين قرساً إىل سوق العمل’ التي أطلقتها منظمة العمل  من املهجَّ
العامة  األطر  توفري  لرضورة  املبادئ  تلك  تستجيب  إذ  الدولية1 
الخاص يف  القطاع  الرتكيز عىل أهمية دور  باإلضافة إىل  للحوكمة 

توليد فرص العمل الكرمية املنتجة.

ومام ال شك فيه أنَّ اإلدماج االقتصادي سيكون مستحياًل يف غياب 
وغريهم  الخدمات  ومقدمي  واملستثمرين  العمل  أصحاب  إرشاك 
الفرص املساعدة يف  الخاص. لكنَّ تحديد  القطاع  الفاعلني يف  من 
تحقيق أثر حقيقي لالجئني واملجتمعات املضيفة قد يكون عملية 
صعبة وطويلة خاصة عندما يقترص عقد النقاشات بني القطاعني 
اإلمنايئ والخاص عىل املستوى العاملي البعيد كل البعد عن الواقع 

املحيل.

تحسني طرق العمل
لقد أصبح املجتمع اإلنساين أكرث إدراكاً من ذي قبل برضورة تغيري 
لألمم  السامية  املفوضية  ذلك  ومثال  العمل.  يف  التقليدية  طرقه 
اسرتاتيجية  تغريات  عدة  أحدثت  التي  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
مؤخراً مثل التدخالت القامئة عىل النقد وتحديد الُهويَّة البيومرتية 
يف إقامة الربامج متعددة السنوات واالسرتاتيجيات متعددة الرشكاء 
املايض  يف  العادة  درجت  فقد  الرزق.  كسب  سبل  برامج  ووضع 
عىل َترِكيِز َكثرِيٍ من تدخالت سبل كسب الرزق عىل بناء املهارات 
الحقيقي  التحليل  غياب  يف  ذ  ُتنفَّ وكانت  املايل،  الدعم  وتقديم 
لحاجات الالجئني وقدراتهم. وذلك ما جعلها عاجزة عن توليد األثر 
املضيفة عىل حد  املجتمعات  ويف  الالجئني  يف  املستدام  الحقيقي 
سواء. وتسري املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مع 

يل
هين

ك 
ار

 م
ني/

جئ
لال

ن ا
ؤو

ش
ة ل

حد
ملت

م ا
ألم

ة ل
مي

سا
 ال

ية
ض

فو
امل

الجئان أريترييان ملتحقان يف برنامج تدريبي عميل لدى مؤسسة إيكيا يف سويرسا. يستمر الربنامج ستة أشهر وبعد إمتامه، ميكن لالجئني التقدم بطلب الحصول عىل وظيفة دامئة. ومع حلول سبتمرب/أيلول 2017، 

حصل 13 من أصل 36 متدرباً أنهوا تدريبهم عىل وظيفة دامئة يف إيكيا.
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كثري من رشكائها وغريهم من املنظامت اإلنسانية قدماً نحو طريق 
وضع الربامج األكرث استهدافاً املبنية عىل السوق واملوجهة بالنتائج.

وتتبلور أبرز معامل تلك الجهود يف الرتكيز الذي وضعته املفوضية 
عىل فهم متغريات السوق لغايات وضع برامج سبل كسب الرزق. 
برامج  الدنيا لوضع  املعايري  املفوضية دليل  ولدعم ذلك، أصدرت 
)بالتشارك مع  إرشادي آخر  الرزق،2 إضافة إىل دليل  سبل كسب 
القطعات  بعض  تحديد  رضورة  حول  الدولية(  العمل  منظمة 
املتاحة  الفرص  تحليل  ثم  األولويات  سلم  عىل  وترتيبها  املعينة 
وذلك  قطاع3  لكل  القيمة’  ‘سلسالت  ضمن  الالجئني  إدماج  أمام 
عىل ضوء قدرة القطاع عىل النمو ومدى عالقته بقدرات الالجئني 
وجدوى التدخل. وعند اختيار القطاعات، ينبغي دراسة النزعات 
مبا  واالجتامعي-الثقايف  والقانوين  السيايس  والسياق  االقتصادية 
الدعم  وخدمات  واملعايري  التنظيمية  واللوائح  القواعد  ذلك  يف 
املتاحة، وينبغي النظر أيضاً يف مجموع الخصائص األساسية لكل 
املجال  سيفسح  التحليل  فهذا  والالجئني.  املضيفني  مجتمعي  من 
من  ترفع  قد  التي  والتدخالت  الفرص  يحددوا  لي  املزاولني  أمام 
الالجئني  التوترات بني  تفاقم  أن تؤدي إىل  الالجئني دون  مشاركة 
واملجتمع املضيف. ومن أمثلة هذه القطاعات الخدمات الغذائية 
يف مرص، والذرة والكاسافا والفول السوداين يف زامبيا وقطاع الغذاء 
الدولية  العمل  ملنظمة  تبني  مرص،  ففي  كوستاريكا.  يف  والرشاب 
تحليل  يف  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  واملفوضية 
مشرتك لهام أنَّ للتدريب الريادي وِمَنح املرشوعات الناشئة القدرة 
املطبخ  االستفادة من شعبية  السوريني يف  الالجئني  عىل مساعدة 

َمت الربامج عىل هذا األساس.  السوري فُصمِّ

املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  تربط  العاملي،  الصعيد  وعىل 
الالجئني  من  الحرفيني  املنظامت  من  وغريها  الالجئني  لشؤون 
باألسواق العاملية من خالل مبادرة MADE51 )السوق والوصول 
والتصميم والتمكني(4 سعياً منها لبناء القدرات الفنية للمرشوعات 
االجتامعية املحلية االجتامعية األخالقية يف إدارة منتوجات الالجئني 

ودعمهم يف ابتكار عالماتهم التجارية وتسويق منتجاتهم دولياً. 

متغريات  ضمن  العمل  هذه  التفكري  طريقة  من  العام  والهدف 
السوق الحالية للرتويج لالندماج االقتصادي املستدام لالجئني. ويف 
املتحدة لشؤون  السامية لألمم  املفوضية  يتعني عىل  اإلطار،  ذلك 
الالجئني والهيئات اإلنسانية أن تنأى بأنفسها عن األسواق وتتحاىش 
االنخراط فيه بصفة فاعلة. لكنَّ ذلك كان من األمور الصعبة التي 
واقع  من  األمثلة  من  كثري  تبينه  كام  املايض  يف  تحدياتها  فرضت 
الرزق  كسب  سبل  يف  اإلنسانية  الجهات  نفذتها  التي  التدريبات 
التي أنتجت منتجات بيعت بعدها مبارشة إىل الهيئات اإلنسانية. 
حتى  مصادرها،  ونضبت  متويلها  الجهات  تلك  استنفدت  إن  وما 

حقيقية  اقتصادية  مشاركة  أي  معه  وتوقفت  النشاط  توقف 
للمجتمع  األمد  بعيدة  املنفعة  تحقيق  فرصة  وتوقفت  لالجئني 
املضيف. إذن، ال بد من أن يكون دور الهيئات اإلنسانية مقترصاً 
وأفراد  الالجئني  وصول  ضامن  تتضمن  التي  العملية  تيسري  عىل 
تصبح  أن  دون  العمل  فرص  إىل  املستضعفني  املضيف  املجتمع 
الهيئات اإلنسانية طرفاً رئيسياً يف اإلنتاج أو البيع أو الرشاء. ومع 
ذلك، مبقدور الهيئات أن تقدم قيمة مضافة بتطوير مناذج قادرة 
االقتصاد  يف  اإليجابية  املساهمة  يف  الالجئني  قدرات  إثبات  عىل 
املحيل، إال أنَّه يجب تسليم هذه النامذج بعد تطويرها للجهات 
قيادتها  لتتوىل  منها  أي  أو  والحكومات  الخاص  والقطاع  اإلمنائية 

بأنفسها.

مقاربة التخريج
املفوضية  أطلقتها  التي  التخريج  مقاربة  النامذج  تلك  أمثلة  من 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكاؤها كتجربة ريادية 
وكوستاريكا  فاسو  بوركينا  منها  بلدان  عدة  يف   2013 عام  منذ 
األرس من  تستخدم النتشال  مقاربة  والتخريج  واإلكوادور ومرص. 
)وفق  األمد  قصرية  اإلنسانية  املساعدات  توفري  خالل  من  الفقر 
أطر زمنية محددة( والتدريب عىل سبل كسب الرزق والتوظيف 
ناً  مكوِّ املقاربة  تتضمن  كام  والدعم،  الخاص  للحساب  العمل  أو 
أرسة  حاجات  املرشدون  ويحدد  واإلرشاد.  بالتوجيه  خاصاً  قوياً 
ما للحامية وغريها من حاجات ثم يربطون املشاركني بالخدمات 
الوطنية واملحلية القامئة. ويتبني من خالل التقييم متوسط األمد 
أنَّ  ــوادور  واإلك ديومينغو  سانتو  يف  الريادي  التخريج  ملرشوع 
املقاربة واعدة. فبعد أقل من سنة منذ بدء التنفيذ )وخالل سنة 
من األزمة املالية والكارثة الطبيعية التي رضبت اإلكوادور( أصبح 
 %49 بنسبة  )مقارنة  للدخل  مستمر  مصدر  األرس  من   %57 لدى 
قبل بدء الربنامج( وكذلك ارتفع معدل الدخل الشهري األرسي من 
269 دوالراً أمريكياً إىل 282 دوالراً أمريكياً كام كسبت 34.6% من 
28.3%( وأصبحت  الوطني )سابقاً  الفقر  يتجاوز خط  األرس دخاًل 
اليوم  يف  غذائية  وجبات  ثالث  تناول  عىل  قادرة  األرس  من   %78

)سابقاً %60.4(.

الحكومات  لدى  االستخدام  يف  تزايداً  التخريج  مقاربة  وتشهد 
املرتبطة  غري  السياقات  مختلف  يف  اإلمنائية  الفاعلة  والجهات 
بالالجئني كأداة للحامية االجتامعية، وتعمل هذه الجهات الفاعلة 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  مع  املشاركة  عىل  اآلن 
الالجئني والهيئات اإلنسانية يف مجال شمل املهجرين يف خططها. 
فالوكالة األمريكية لإلمناء الدويل تستثمر 37 مليون دوالر أمريي 
يف مرشوع تخريج ريادي يف أوغندا يستهدف املجتمعات املضيفة 
ومجتمعات الالجئني، ويف اإلكوادور تبدي وزارة اإلدماج االجتامعي 
واالقتصادي أيضاً اهتامماً يف التعاون للعمل عىل مقاربة التخريج 
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العائدون  وهناك  االجتامعية.  بالحامية  الخاص  برنامجها  لتوسيع 
برامج  شملتهم  ممن  وباكستان  أفغانستان  يف  داخلياً  والنَّازحون 

مقاربة التخريج التي تديرها مؤسسات التمويل األصغر. 

االشتامل املايل
اإلبداع  تتطلب  أخرى  ناحية  املالية  الخدمات  إىل  الوصول  ميثل 
يف  اإلنسانية  الهيئات  ملبادرات  التقليدية  املقاربات  أنَّ  خاصة 
صناديق  إدارة  من  فبدالً  استدامتها.  عدم  ثبت  األصغر  التمويل 
املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  تبدأ  املتجددة مبارشة،  التمويل 
لضامن  تسهيلية  مقاربة  انتهاج  يف  ورشكاؤها  الالجئني  لشؤون 
الهيئة  مع  املفوضية  وتعمل  املالية.  للخدمات  الالجئني  وصول 
السويدية للتنمية عىل تأسيس مرفق لضامن القروض التي متنحها 
املجتمع املضيف. وسوف  املالية لالجئني وأبناء  الخدمية  الجهات 
أربعة من مقدمي  إىل  ثالثة  تلك يف متويل  الضامن  تساعد خطة 
والقادرين  االجتامعية  التوجهات  أصحاب  من  املالية  الخدمات 
عىل تحقيق النمو املايل. وتهدف إىل تشجيع اإلقراض وجمع األدلة 
التي تثبت قابلية منو التمويل األصغر لهذه الرشيحة من السكان. 
كذلك، أبدى صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية التزامه يف 
دعم وصول الالجئني للخدمات املالية يف عدة دول أفريقية وذلك 
بتوفري الدعم املايل والفني للجهات التي تقدم الخدمات لالجئني. 

ما التايل؟
ال بد من إخضاع مناذج أخرى لالختبار وال بد من االستثامر يف 
مزيد من التمويل اإلمنايئ ألنَّ بعض النامذج سوف تنجح أكرث 

من  معينة  فئة  مع  تنجح  التي  التدخالت  وبعض  غريها  من 
حدوث  توقع  ويجب  أخرى.  فئات  مع  تنجح  ال  قد  السكان 
حاالت من اإلخفاق ألنَّ املجتمع الدويل ما زال يتعلم كيفية 
تلبية حاجات هذه الفئة السكانية املستضعفة يف أثناء تحقيق 
من  بد  ال  ولذلك،  املضيفة.  للمجتمعات  اإليجابية  النتائج 
التي  الدروس  لتحديد  التقييم  يف  واالستثامر  املستمر  الرصد 
ميكن  التي  الجيدة  املامرسات  ولتمكني  منها  االستفادة  ميكن 

تكرارها.

ayoubi@unhcr.org زياد أيويب 
مسؤول رئييس لسبل كسب الرزق، املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني، جنيف

saavedra@unhcr.org ريجينا ماريا ساڨيدرا 
مسؤولة مشاركة للحلول املستدامة، املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني، املكسيك

 www.unhcr.org

http://bit.ly/ILO-guiding-principles-refugees 1. باللغة اإلنجليزية
 www.unhcr.org/54fd6cbe9.pdf  .2

3.  منظمة العمل الدولية/ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )2017(، 
دليل تدخالت كسب الرزق القامئة عىل السوق لالجئني   

 http://bit.ly/ILO-HCR-2017-ar
 http://made51.org  .4

آثار مساعدة الالجئني السوريني يف االقتصاد الكيل
توبياس شيلينغز

تبني يف دراسٍة جديدة حول آثار املساعدات اإلنسانية استجابًة لألزمة السورية وجود آثاِر إيجابية هائلة 
يف النمو االقتصادي اإلقليمي وإيجاد الوظائف.

الدول  يف  مسجل  سوري  الجئ  ميلون   5.6 حوايل  وجود  مع 
املضيفة املجاورة وأكرث من ستة ماليني نازح داخيل ضمن سوريا، 
العمل االقتصادية مكوناً محورياً يف مقاربة  أصبح إنشاء فرص 
للنزاع  املدمر  باألثر  واعرتافاً  لألزمة.  استجابة  الظروف  مقاومة 
يف سبل كسب الرزق واملصادر االقتصادية، ألزم املجتمع الدويل 
املضيفة  بإنشاء 1.1 مليون وظيفة لالجئني واملجتمعات  نفسه 
مع نهاية عام 2018. وأُعِلَن عن هذا الهدف الطموح يف مؤمتر 
لندن لدعم سوريا واملنطقة يف فرباير/شباط 2016، ثم استكمل 
لسوريا  املجاورة  املتأثرة  الوطنية  الحكومات  من  بالتزامات 
واملجتمع  الترشيعية(  بيئتها  وتحسني  عاملتها  أسواق  )لفتح 

إىل  الوصول  خالل  من  الوظائف  إنشاء  عملية  )تعزيز  الدويل 
الخاص  والقطاع  الخارجي(  العمل  وسوق  االمتيازي  التمويل 
)لتعزيز النمو االقتصادي من خالل جذب استثامرات جديدة(. 

الخطة  ضمن  الدويل  للمجتمع  األساسية  االستجابة  وجاءت 
اإلقليمية لالستجابة لالجئني والقدرة عىل مواجهة األزمة1 التي 
بنيت عىل الخطط التي طورت تحت قيادة السلطات الوطنية 
املعنية، وهي عىل وجه الخصوص مرص وإيران واألردن ولبنان 
اإلنساين  العنرصين  اإلقليمية  الخطة  هذه  وتجمع  وتركيا. 
كسب  سبل  فيها  مبا  مختلفة  قطاعات  مثانية  ضمن  واإلمنايئ 

mailto:ayoubi@unhcr.org
mailto:saavedra@unhcr.org
http://www.unhcr.org
http://bit.ly/ILO-guiding-principles-refugees
http://www.unhcr.org/54fd6cbe9.pdf
http://bit.ly/ILO-HCR-2017-ar
http://made51.org
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يبلغ  إجاميل  سنوي  بتمويل  مايل  دعم  عىل  وتحصل  الــرزق، 
حول  حديثة  دراسة  ويف   .2018 لعام  أمريي  دوالر  مليار   5.6
بالتعاون  )أجريت  اإلقليمية  للخطط  الكلية  االقتصادية  اآلثار 
التابع  السورية  لألزمة  اإلقليمي  دون  االستجابة  مرفق  مع 
لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(2 تبني تأثري هذه الخطة امللحوظ 
إسهام  وهو  املنطقة،  يف  الوظائف  وإرساء  االقتصادي  النمو  يف 
أغفل يف السابق يف الحوار العام لكنه يقدم خطاباً قوياً لصانعي 
املجتمع  أفراد  بني  االجتامعي  التامسك  تعزيز  يف  السياسات 

املضيف. 

أدلٌة نوعية
يف كثري من املجتمعات املضيفة، كان لألثر االقتصادي للالجئني 
فال  الحوار.  يف  كبرية  مكانة  اإلنسانية  واملساعدات  السوريني 
اقتصادات  عاماً يف كثرٍي من  سلبياً  أثراً  السورية  أنَّ لألزمة  شك 
املحيل  والناتج  التجارة  تدفقات  يف  أثرت  إذ  املجاورة  الدول 
لكنَّ  اإلقليمي.  لالستقرار  تهديداً  رمبا متثل  بل  والنمو  اإلجاميل 
بذلك  وأصبحوا  املخيامت  خارج  يعيشون  الالجئني  من   %98
يدفعون  التي  املحلية  السلع والخدمات  زبائن مهمني يشرتون 

التي  والحواالت  العمل  من  ودخلهم  مدخراتهم،  من  أجورها 
وكذلك  اإلنسانية.  املساعدات  إىل  إضافة  الخارج  من  تصلهم 
تحقق املرشوعات التجارية املحلية منافع من برامج املساعدات 
الحكومية  غري  للمنظامت  موردة  كجهات  بتعاقدها  اإلنسانية، 
املال  رأس  لوصول  كان  ذلك،  إىل  وإضافًة  اإلنسانية.  والهيئات 
األعامل  أثٌر يف ترسيع منو  السوريني وخرباتهم  لالجئني  الخاص 
املرشوعات  أصبحت  وتركيا.3وقد  واألردن  مرص  مثل  بلدان  يف 
السورية محركاً مهاًم إلنشاء وظائف الالجئني بل متثل أمنوذجاً 

ملقاربة ‘تكبري الكعكة’ يف املجتمعات املضيفة. 

األدلة الكمية
الجديدة إطاراً  الدراسة  النوعية، تستخدم  البيانات  دعاًم لهذه 
للخطة  التوظيف  وأثار  املايل  الحافز  لتقدير  اقتصادياً  عاماً 
عىل  املحتمل  األثر  قيمنا  أن  األوىل  الخطوة  وكانت  اإلقليمية. 
املالية’  ‘امُلضاِعَفات  عىل  بناًء  اإلجاميل  املحيل  الناتج  أساس 
قيمتها  من  أعىل  اقتصاديًة  أثــاراً  تولد  العامة  فاالستثامرات 
ذلك  ومثال  التبعية.  اآلثار  من  يستفيد  االقتصاد  ألنَّ  األولية 
أنَّ بناء مخيم لالجئني ينشئ مصدراً للدخل ليس لقطاع رشكة 
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الجئون سوريون يبيعون الصابون واملنظفات يف متجرهم يف االسكندرية، مرص. وقد دعمت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مثل هذه املرشوعات امُلنِشَئة للوظائف يف مرص. 
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اإلنشاء التي تنشئ املخيم فحسب بل للموردين الذين يقدمون 
البضائع  الدخل عىل  والعاملة. ثم يرصف هذا  اإلنشائية  املواد 
والخدمات التي تنشئ بدورها أثاراً اقتصادية إضافية. وتعكس 
املضاعفات املالية كل هذه األثار التبعية. ويف دراسة أجريت عام 
2015 حول لبنان، تبني لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واملفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أنَّ كل دوالر رصف من 
التي قدمت لالجئني بقيمة 800 مليون دوالر  منحة املساعدة 
أمريي ولدت باملقابل 0.6 دوالراً أمريكياً من العوائد مبعنى أن 

قيمة معامل املضاعفة كان 4.1.6 

الكمي  العامل  تحديد  وهي  للتحليل  الثانية  الخطوة  تأيت  ثم 
التاريخية  البيانات  فباستخدام  املحتملة.  الوظائف  إلنشاء 
الحديثة(  الوطنية  املستجدات  تعكس  التي  البيانات  فيها  )مبا 
للتحديد الكمي للعالقة ما بني التغريات يف البطالة واملخرجات 
عىل املستوى االقتصادي الكيل لكل بلد عىل حدة، من املمكن 
وظائف  إنشاء  إىل  املايل  املحيل  للناتج  الوطني  األثر  ترجمة 

متوقعة.5 

 ومن املهم أن نالحظ أنَّ الدراسة تتوقع وجود احتاملية عامة 
الالجئني  بني  متيز  وال  حدة.  عىل  بلد  كل  يف  الوظائف  إلنشاء 
أنواع  إنشاء  تدعي  ال  أنها  كام  املضيفة  الدولة  يف  واملواطنني 
مختلفة من الوظائف. وسوف يعتمد أثر االقتصاد الجزيئ عىل 
تنفيذ برنامج الخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئني والقدرة عىل 
الربنامج كام يعتمد  التي يستهدفها  مواجهة األزمات والجهات 
عىل السياسات االقتصادية الوطنية. وفيام يتعلق بالالجئني عىل 
وجه الخصوص، البد من عدم إغفال العوائق يف سوق العمل ألنَّ 
االقتصادية  املستويات  أكرث شدًة عىل  قيوداً  يواجهون  الالجئني 
مواطنو  يواجهه  مام  أكرث  العمل  إزاء  واالجتامعية  والقانونية 
يتمكن  لن  موجودة  العوائق  هذه  دامت  وما  املضيفة.  الدول 
املتوقع  التوسع  من  الكاملة  االستفادة  تحقيق  من  الالجئون 
باملجتمع  مرهون  األمر  أن  يتبني  هنا  ومن  االقتصادية.  للفرص 
وسياساتهم  برامجهم  لتوجيه  املضيفة  والحكومات  الــدويل 

بالطريقة التي تروج للنمو الدامج.

الكبري  األثر  إىل  الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  وتشري 
فمع  املضيفة.  الدول  حول  اإلقليمية  الخطة  لربامج  املحتمل 
تسعة  عن   2018/2017 عام  يف  املنفقة  املرصوفات  تجاوز 
مليارات دوالر أمريي، تنشئ خطة االستجابة حافزاً مالياً كبرياً. 
الناتج  يف  املتوقع  األثر  إىل  القريب  املدى  عىل  األثار  وُتعَزى 
املحيل اإلجاميل مبا يرتاوح بني 17 إىل 25 مليار دوالر أمريي، يف 
حني يضيف أثر إنشاء الوظائف املرتبطة بذلك النمو ما بني 75 

ألف و110 آالف وظيفة.6 

ويعتمـد األثـر النسـبي يف كل بلـد عـىل حجـم اقتصـاده وعـىل 
كميـة التمويـل الـذي يتلقـاه مـع العلـم أن لبنـان واألردن هام 
أكـرث هذه الدول اسـتقباالً. وبالنظر إىل األسـواق الصغرية نسـبياً 
يف تلـك الـدول، نتوقـع أنَّهـا سـتواجه زخـاًم أكـرث قـوًة يف النمـو 
االقتصـادي نتيجـة التدفـق الكبـري مـن املسـاعدات اإلنسـانية. 
ومـع ذلـك، حتـى يف االقتصـادات الكبـرية مثـل تركيـا ومـرص، 
فيتوقـع أن تسـاهم مبا يـرتاوح بني 12 ألـف إىل 23 ألف وظيفة 
وفقـاً للرقـم املسـتهدف يف مؤمتـر لنـدن. وبالرتكيـز عـىل األثـار 
االقتصاديـة اإليجابيـة ملسـاعدات الالجئـني، ينارص هـذا البحث 
ويؤيـد الخطـة اإلقليميـة املمولة بالكامل. ومع أنَّ هدف إنشـاء 
الوظائـف يبـدو بأنـه غـري محتمـل تحقيقـه مبوجـب الخطـة 
توسـيع  يف  كبـرية  مسـاهمة  اإلقليميـة  الخطـة  متثـل  وحدهـا 
بعيـد  للنمـو  الدعـم  وتقديـم  لالجئـني،  االقتصاديـة  الفـرص 
األمـد، وذلـك عـن طريقة تعزيـز اللدونة ومواجهـة الظروف يف 

املجتمعـات املضيفـة. 

 tobiasschillings@gmail.com توبياس شيلينغز 
مرشح للحصول عىل درجة ماجستري الفلسفة يف االقتصاد، جامعة 
أكسفورد، ومستشار اقتصادي يف مرفق االستجابة دون اإلقليمية 

 لألزمة السورية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
www.economics.ox.ac.uk/graduate-students/

 tobias-schillings

1. الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عـىل مواجهة األزمات 2018-2019 استجابة 
لألزمة السورية: االستعراض االسرتاتيجي اإلقليمي

http://bit.ly/3RPStrategicOverview2018-19-ar
 Schillings T )2018( ’Jobs Make the Difference – Estimating job creation .2

 potential of the 3RP Regional Refugee & Resilience Plan‘, Issam Fares
 Institute for Public Policy and International Affairs Working Paper No. 44,

 American University of Beirut
)‘الوظائف ُتحِدث الفرق-تقدير إمكانيات إنشاء الوظائف ضمن الخطة اإلقليمية 

لالستجابة لالجئني والقدرة عىل مواجهة األزمات’(
 http://bit.ly/Schillings-3RP-2018

3.  انظر مثاًل 
 Ucak S, Holt J and Raman K )2017( ’Another Side to the Story: A Market

Assessment of Syrian Businesses in Turkey‘, Building Markets
)‘جانب آخر للقصة: تقييم سوقي للمرشوعات السورية يف تركيا’ يف بناء األسواق(

 http://anothersidetothestory.org/
   UNDP/UNHCR )2015( Impact of humanitarian aid on the Lebanese .4

economy )أثر املساعدات اإلنسانية يف االقتصاد اللبناين(
 http://bit.ly/UNDP-UNHCR-Aid-Impact-Lebanon-2015

5. الرشح الكامل لإلطار العام والنتائج متاح عىل اإلنرتنت عىل الرابط التايل 
http://bit.ly/Schillings-3RP-2018

6. يفرتض هذا التوقع أنَّ الخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئني والقدرة عىل مواجهة األزمات 
ممولة بالكامل. ونظراً لوجود فجوة كبرية يف السنوات األخرية خاصة يف قطاع سبل كسب 

الرزق، سيتطلب إنجاز هذه النتائج توفري دعم مايل إضايف من املانحني. 

mailto:tobiasschillings@gmail.com
http://www.economics.ox.ac.uk/graduate-students/tobias-schillings
http://www.economics.ox.ac.uk/graduate-students/tobias-schillings
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http://bit.ly/UNDP-UNHCR-Aid-Impact-Lebanon-2015
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جودة العمل لالجئني السوريني يف األردن
مها قطاع ومرييدث برين

تحتل ترصيحات العمل وضعاً مركزياً يف حوار السياسات املرتبط باستضافة الالجئني السوريني يف األردن. 
وينبغي لهذه املقاربة أيضاً أن تعنى بضامن ظروف العمل الكرمية للجميع.

ترصيح  ألف   مائة  من  أكرث  إصدار  ذاته  بحد  إنجازاً  كان  لقد 
 2018 مايو/أيار  بشهر  ابتداء  األردن  يف  السوريني  لالجئني  عمٍل 
عقب التزام مشرتك بني الحكومة األردنية واملجتمع الدويل. لكنَّ 
ترصيحات العمل ميكن أن تكون مؤرشاً خادعاً ألنها تقيس رشعنة 
الوظائف  إنشاء  إىل  بالرضورة  تشري  ال  لكنَّها  وتنظيمه،  التوظيف 
الحقيقة وال تعني بالرضورة توفري جودة العمل. وهناك أدلة من 
تقييم األثر الرسيع ملنظمة العمل الدولية يف عام 2017 تشري1 إىل 
أنَّ الحصول عىل ترصيح العمل ليس إال خطوة أوىل تجاه تنظيم 
عمل العامل السوريني، ويجب عىل السياسات أن تحسن ظروف 

العمل أيضاً. 

الحامية االجتامعية والعمل الكريم 
يف  العمل  أصحاب  إىل  يطلب  االستثناءات،  بعض  وجــود  مع 
عن  النظر  بغض  االجتامعي  الضامن  يف  موظفيهم  إرشاك  األردن 
إصدار  مبجرد  ذلك  فعل  القانون  عليهم  ويفرض  جنسياتهم، 
تصاريح العمل للعامل غري األردنيني. لكن األمر يختلف يف قطاع 
الزراعة إذ يسمح للعامل السوريني بالحصول عىل تصاريح العمل 
التعاونية. وذلك من شأنه أن يفصلهم عن  الجمعيات  من خالل 
الكفيل ويغنيهم عن رضورة االمتثال لرشوط إدراج صاحب العمل 
للسوريني وتسجيلهم يف منظومة النظام االجتامعي. وكذلك األمر 
ترصيح  عىل  الحصول  للسوريني  يسمح  إذ  اإلنشاءات  قطاع  يف 
ووفقاً  األردن.  عامل  لنقابات  العام  االتحاد  خالل  من  للعمل 
لخطة االتحاد، ليس عىل العامل أن يتسجلوا يف منظومة الضامن 
االجتامعي الوطنية، بل يجب عليهم بدالً من ذلك أن يحصلوا عىل 
 65( أردنياً  ديناراً  وأربعني  خمسة  يقارب  ما  تكلف  تأمني  وثيقة 

دوالراً أمريكياً سنوياً(. 

العامل  من  الكبرية  األعــداد  حامية  مضمونات  بعد  تتضح  ومل 
أنَّ  مع  العمل،  إصابة  ضد  التأمني  برامج  خالل  من  السوريني 
هذه الربامج ال تقدم الحد األدىن من تغطية الحامية االجتامعية 
املتعلقة   102 رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  لتعريف  وفقاً 
حني  يف  ذلك،  إىل  إضافًة  االجتامعي.2  للضامن  الدنيا  باملعايري 
تقتطع منظومات الضامن االجتامعي مساهامت من أجور العامل 
للمساهمة يف صندوق الضامن االجتامعي الوطني، ال يجب ذلك 
األمر يف برامج التأمني. وتكتسب قضية حامية العامل السوريني من 
خالل الضامن االجتامعي أهمية كربى ليس ملجرد توفري املساواة 

الحامية  توسعة  ألهمية  ذلك  األمر  يتجاوز  بل  املعامالت،  يف 
العمل  عن  املتعطلني  األردنيني  لتغطي  البطالة  ضد  االجتامعية 
عرض  من  يزيدون  املسجلني  غري  العامل  أن  ذلك  واملتقاعدين 
العاملة غري املحمية يف حني يخفضون من حصة العامل املساهمني 

يف الضامن االجتامعي.

ومل يذكر أكرث من 20% من العامل السوريني الخاضعني للمقابالت 
التغطية  عىل  حصلوا  أنهم  العمل  ترصيحات  عىل  حصلوا  ممن 
بالضامن االجتامعي، يف حني مل يعرف 13% منهم ما إذا كانوا ضمن 
هذه التغطية أم ال، ومل يعرفوا ما هي الفوائد التي تقدمها خطط 
الضامن االجتامعي. أما من ناحية أصحاب العمل األردنيني فكثرياً 
ممن خضعوا للمقابلة خالل تقييم األثر الرسيع مل يعتقدوا بأنه 
االجتامعي  بالضامن  السوريني  العامل  يسجلوا  أن  إليهم  يطلب 

حتى يف القطاعات التي كان القانون بالفعل يفرض عليهم ذلك. 

التي ال ترتبط بصاحب  الخاصة  العمل  اتباع نظام تصاريح  ومنذ 
عمل وال مبهنة محددة، انتقلت مسؤولية التأمني ضد اإلصابة يف 
العمل إىل أصحاب التصاريح أنفسهم. وتشري نقاشات مجموعات 
الرتكيز التي أقيمت مع العامل السوريني يف قطاع اإلنشاءات ممن 
التابعة  التوظيف  خدمة  مراكز  خالل  من  الوظيفة  عىل  حصلوا 
العموم  عىل  إيجايب  تفاعِل  إىل  األردن  يف  الدولية  العمل  ملنظمة 
تجاه التأمني )ومل يكونوا ينظرون إىل الكلفة عىل أنها متنعهم من 
التأمني  بأحكام  والدراية  املعرفة  إىل  يفتقرن  كانوا  لكنهم  ذلك( 
السوريون  العامل  كان  ما  إذا  أيضاً  الواضح  غري  ومن  ومزاياه. 
يف  االستثامر  يف  سريغبون  جيدة  بصحة  يتمتعون  الذين  الشباب 
وثائق التأمني، فلعلهم ال يتصورون أنَّ مخاطر املرض أو اإلصابة أو 

املوت متثل أي تهديد لهم. 

التفتيش العاميل
األولويات  يضعون  بأنهم  يبدو  العمل  مفتيش  أنَّ  إىل  بحثنا  يشري 
العامل  فيهم  مبن  األجانب  العامل  جميع  أن  من  التحقق  عىل 
السوريون لديهم تصاريح العمل املطلوبة لكنَّ املفتشني مل يبذلوا 
العمل كرمية أم ال.  إذا كانت ظروف  للتحقق مام  االهتامم ذاته 
ومن بني العامل السوريني الخاضعني للمقابالت ممن كانت لديهم 
حدثت  تفقدات  أي  عن   %8 من  أكرث  ُيبِلْغ  مل  العمل  ترصيحات 
العمل  ترصيحات  عىل  وال  يعيشونها  التي  العمل  ظروف  عىل 
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خالل التفتيشات العاملية. ولذلك يبدو أنه ال يوجد أي مؤرشات 
عىل تحسن ظروف العمل بعد تنظيمها بالقانون. وعىل العموم، 
يذكر السوريون الحاصلون عىل تصاريح العمل أنَّ احتاملية توثيق 
املدفوعة  األجور  لكنَّ  أفضل،  أصبحت  العقود  من خالل  عملهم 
بالساعة، وأحكام السالمة العامة، والعالقات مع أصحاب العمل مل 
تتحسن بالرضورة. وتشري األدلة التي جمعناها يف هذا البحث إىل 
أن السوريني الحاصلني عىل تصاريح العمل يعملون حالياً لفرتات 
أربعون  وهو  األسبوعي  للعمل  به  املسموح  األعىل  الحد  تتجاوز 
ساعة، مع أن أحدا منهم مل يذكر أنه حصل عىل تعويض إزاء ذلك 
ا نقاشات مجموعات الرتكيز، فأظهرت صورة أكرث  العمل اإلضايف. أمَّ
تعقيداً. فقد أراد بعض العامل السوريني العمل لساعات أكرث لي 
يتمكنوا من زيادة دخلهم حتى لو أنهم عرفوا أنهم قد ال يدفع 
لهم أصاًل إزاء ذلك العمل اإلضايف. وهناك أخرون مع أنهم حصلوا 
عىل إحاطة بإجراءات السالمة والصحة املهنية فضلوا عدم ارتداء 
معدات الوقاية الشخصية ألنهم وجدوها تعيقهم يف أثناء عملهم. 
وذكر أصحاب العمل أيضاً أنَّ الغرامات الحاصلة لعدم االمتثال مل 
تكن قوية، أو مل تطبق عىل الدوام، وأنَّ أحكام الصحة والسالمة 
املهنية مل تخضع للتفتيش خالل الجوالت التفتيشية، وتحدثوا أيضاً 

عن وجود حالة من غياب التناغم يف إنفاذ قوانني العمل. 

العثور عىل التوازن الصحيح
لقد سعت الحكومة األردنية إىل تسهيل توظيف العامل السوريني 
توافد  بتحويل  استباقية  خطوات  اتخذت  الغرض  ذلك  وألجل 
الالجئني السوريني إىل فرصة إمنائية. ويجب عىل سياسات الحكومة  
أن تستمر يف الرتويج لظروف العمل الكرمية التي يجب أن تضمن 
منظامت  ضمن  العامل  إدخال  إىل  تدريجياً  تسعى  آليات  أيضاً 
الحامية االجتامعية الوطنية. ويف بعض القطاعات، قد يستفاد من 
الضامن  تغطية  من  املتأتية  بالنواحي  املتعلقة  املعلومات  وضوح 
االجتامعي أو التأمني عىل العمل باإلضافة إىل مستحقات العامل. 
والبد أيضاً من توفري االتصاالت الواضحة حول ما يتعلق مبنظومة 
الكفالة االجتامعية ككل وحول اعتامدها عىل مساهامت العامل. 
وينبغي للتفتيش العميل أن ميثل دوراً أكرث بروزاً يف الرتويج للعمل 

ه املفتشون إىل الطريقة التي متكنهم من تقديم  الكريم إذا ما ُوجِّ
التوصيات املهمة ألصحاب العمل والعامل ملساعدتهم يف االمتثال 
بالنواحي التنظيمية واملعايري بدالً من أن يقترص دور املفتشني عىل 
للتنظيم  والخاضعة  املعقولة،  العقوبات  أنَّ  اإلنفاذ. وال شك  دور 

القانوين عند الرضورة قد متثل دوراً طيباً يف تشجيع االمتثال.

وميكن االستفادة أيضا من تطبيق مراجعة شاملة لتصاريح العمل 
التطبيق3 ألنَّ ذلك سيأيت  الدولية واجبة  العمل  عىل ضوء معايري 
بالفائدة عىل العامل وأصحاب العمل وممثيل الحكومة أيضاً. وال 
يواجهها  التي  التحديات  لتحديد  الجهود  من  مزيد  بذل  من  بد 
السوريون يف الحصول عىل التصاريح العمل، وال يقل أهمية عن 
ذلك تقديم الدعم للحكومة األردنية إليجاد التوازن الصحيح بني 
العمل  أصحاب  مصالح  تخدم  سوف  التي  والعقوبات  الحوافز 

واملواطنني األردنيني والعامل السوريني عىل حد سواء. 
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دة اقتصاد العربة يف أوضاع اللجوء امُلعقَّ
أبيجيل هانت وإميا سامن ودينا منصور-إيال وهانرييكا ماكس 

تشري األبحاث التي أُجرَيت مع الالجئات السوريات يف األردن إىل أنَّه رغم التحديات الكبرية، ميكن القتصاد 
العربة أن يساعد الالجئني عىل االندماج يف املجتمعات املضيفة ومن ثم تعزيز مشاركتهن االقتصادية.

 gig( العربة  اقتصاد  أخذ  العامل،  بلدان  بقية  يف  الحال  كام 
منصات  تطوير  إىل  الرشكات  فيه  تعمد  الذي   )economy
متحركة تجمع بني الباحثني عن عمل أو من يعرضون خدماتهم 
الخدمات يرضب بجذوره برسعة يف األردن.  ومن يشرتي هذه 
مهام  أداء  طلب  من  التجارية  الرشكات  املنصات  هذه  ن  ومُتكِّ
تحميل  مع  املتاح  العامل  من  األجر  ومدفوعة  بوقت  محددة 
العامل أو صاحب العمل دفع رسوم أو عمولة للمنصة. يوافق 
أي  دون  ‘القصرية’  املهام  هذه  تويل  عىل  عمل  عن  الباحثون 
عىل  هؤالء  ُيصنَُّف  ما  وغالباً  مستقبيل  عمل  ألي  ضامنات 
مستقلون  متعاقدون  أَّنهم  عىل  أو  لحسابهم  يعملون  أنَّهم 
التشغييل  النموذج  العربة. وميكن تقسيم  اقتصاد  لدى رشكات 
تحت  و‘العمل  الجامهري’  ‘عمل  إىل  العربة  اقتصاد  ملنصات 
واألعامل  املهام  إىل  الجامهري’  ‘عمل  مصطلح  يشري  الطلب’. 
الجامهري’  ‘عامل  خالل  من  اإلنرتنت  عرب  ُذ  وُتنفَّ ُتطَلب  التي 
املوجودين يف أي مكان يف العامل. أما مهام العمل تحت الطلب 
الخدمة  قرب مشرتي  افرتاض  املحيل عىل  املستوى  ُذ عىل  فُتنفَّ

ومقدمها. 

لجنة  من  بتكليف  أجريت  دراسة  كشفت   ،2017 عام  ويف 
قدرة  البحار  وراء  ما  التنمية  معهد  ونفذها  الدولية  اإلنقاذ 
السوريات  لالجئات  اقتصادية  فرٍص  توفري  عىل  العربة  اقتصاد 
زال  ما  القطاع  هذا  أنَّ  ومع  األردن.1  يف  حالياً  يعشن  اللوايت 
)مثل  العاملية  الرشكات  بعض  بالفعل  بدأت  النشوء،  طور  يف 
أوبر وكريم( وبعض الرشكات املحلية )مثل بيلفورون ومريايت( 
نشاطاتها يف األردن. ولفهم اآلثار املرتتبة عىل مامرسة هذا النوع 
الالجئني  أوضاع  يف  األجر  ومدفوع  التطور  رسيع  العمل  من 
املعقدة، درسنا اإلمكانات والتَّحديات الكامنة يف تضمني اقتصاد 

العربة يف برامج سبل كسب الرزق.2

التحديات 
ما زال اقتصاد العربة صغري الحجم بال جدال. ففي جميع أنحاء 
من  متواضعة جداً  نسبة  االقتصاد  من  النوع  يضم هذا  العامل، 
هذه  أنَّ  إىل  التقديرات  أحدث  وتشري  النشطة،  العاملة  القوى 
األبحاث  وتشري   3.%1.5 األحوال  أحسن  يف  تتجاوز  ال  النسبة 
التي أجريناها يف األردن إىل أنَّ عدد الالجئات السوريات الاليئ 
يعملن يف اقتصاد العربة ال يتعدى بضع مئات عىل األكرث. وعىل 

هذا األساس وحده، ميكن القول إنَّ االنخراط يف اقتصاد العربة 
ليس استخداماً أمثل للموارد التنموية واإلنسانية الشحيحة. 

كام  الالئق  العمل  الحالية  بصيغته  العربة  اقتصاد  يوفر  وال 
تنص عليه لوائح منظمة العمل الدولية. ولذلك، قد يكون من 
األنسب الرتكيز أكرث عىل تحسني الوصول إىل سبل كسب الرزق 
استقراراً  أكرث  دخل  ذات  عمل  فرص  توفر  التي  القطاعات  يف 

باالقرتان مع تحسني ظروف العمل.

منها  العملية  البنيوية،  القيود  متثل  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
إىل  شة  املهمَّ املجتمعات  وصول  أمام  عرثة  حجر  والسياسية، 
باإلنرتنت  االتصال  زال  ما  املثال،  سبيل  فعىل  العربة.  اقتصاد 
أصاًل.  موجود  غري  أو  محدوداً  األردن  يف  الالجئني  من  لكثري 
االتصال  يف  أخرى  قيوداً  الخصوص  وجه  عىل  النِّساء  وتواجه 
الستخدام  إذناً  األحيان  بعض  يف  يتطلب  ذلك  ألنَّ  إما  الرقمي 
عليهن  تفرضها  التي  األخرى  القيود  بعض  بسبب  أو  اإلنرتنت 

أميتهن يف استخدام التكنولوجيا. 

اآلثار  مبعرفة  العربة  اقتصاد  ألنشطة  املزاولون  يهتم  ورمبا 
بعد  تتضح  مل  فالصورة  املامرسة.  هذه  عىل  املرتتبة  القانونية 
أنشطة  يف  العاملني  األردنيني  غري  للعامل  كان  إذا  ما  بشأن 
للعمل. ولذلك،  الحصول عىل تصاريح  الحق يف  العربة  اقتصاد 
أن  العربة من شأنه  اقتصاد  أنشطة  أنَّ توسيع نطاق  يبدو  قد 
يدعم العامل للوصول إىل العمل غري الرسمي، وتحمل كل من 
أصحاب العمل والعامل أنفسهم ملخاطره املحتملة. واألمر أكرث 
هذه  به  تتميز  ما  بسبب  الجامهري  عمل  منصات  يف  تعقيداً 
املنصات من طابعها العابر للحدود، إذ ميكن أن يكون العامل 
يف بلد ويؤدون مهاماً لعمالء يف بلٍد آخر من خالل منصات تقع 
يف بلٍد ثالث ما يجعل األمر غري واضح بشأن أي بلد من الثالثة 

سيتحمل املسؤولية القضائية فيه. 

النوع من االقتصاد بصفة عامة كثرياً  وأخرياً، يواجه عامل هذا 
يف  مبا  التحديات  من  تخلو  ال  التي  الصعبة  العمل  من ظروف 
التفاوض.  عىل  والقدرة  االجتامعية  الحامية  إىل  االفتقار  ذلك 
وإذا كان هذا هو الحال عموماً يف هذا النوع من العمل بالنسبة 
للجميع فام بالنا بالالجئني عىل وجه الخصوص الذين يواجهون 
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تحديات أكرب تتمثل يف ازدياد هواجسهم بشأن تقديم البيانات 
الخاصة بهم عرب اإلنرتنت ما قد يعرضهم للخطر.

الفرص 
مع أنَّ اقتصاد العربة يفرض تحدياته الخاصة، فهو يقدم بالفعل 
يف  املبكر  فاالنخراط  الرزق.  كسب  سبل  لربامج  الفرص  بعض 
توسع نطاق اقتصاد العربة مينحنا الفرصة لفهم آثاره اإليجابية 
والسلبية )بالنسبة لكل من عامل اقتصاد العربة وسوق العمل 
بصورة  السلبية  اآلثار  مبعالجة  يسمح  ما  أوسع(  نطاق  عىل 
هذه  بتشكيل  يسمح  الوقت  دام  ما  وقايئ  كعالج  استباقية 

التكنولوجيات وآثارها. 

ومع أنَّ اقتصاد العربة قد يختلف يف بعض النواحي عن أشكال 
العمل األخرى الرسمية وغري الرسمية منها املتاحة أمام الالجئني، 
يبدو أنَّ العاملني يف اقتصاد العربة يفهمون قيمة بعض خصائص 
العمل  ساعات  لعدد  املستقل  السجل  مثل  املنصات  تطبيقات 
الدفع  ويسهل  األجور  رسقة  مخاطر  من  يحد  الذي  املنجزة 
الفوري عند إمتام العمل.4 كام يسهل اقتصاد العربة عىل الالجئني 
املشاركة يف عمل الجامهري ألنه غري مرتبط مبوقع معني. وميكن 
املهارات  ذوي  للعامل  جديدة  اقتصادية  فرصاً  ذلك  يوفر  أن 
الحوكمة  بشأن  تحديات  يفرض  أنه  رغم  املناسبة  واملؤهالت 

وبشأن عدم استقرار أنشطة هذا النوع من العمل.

أن يساهم اقتصاد العربة يف التغلب عىل العوائق  وميكن أيضاً 
القوى  التي تحد من حركة الالجئات السوريات يف املشاركة يف 

كيز إىل أنَّ األعامل  العاملة. وقد أشار بعض أفراد مجموعات الرتَّ
الرسيعة املبنية عىل اقتصاد العربة ميكن أن يفتح فرص كسب 
األعامل  تزيد  أن  ذلك، ميكن  إىل  وباإلضافة  النِّساء.  أمام  الرزق 
تزداد  التي  القطاعات  يف  املشاركة  احتامالت  من  الطلب  تحت 

مهارة هؤالء النِّساء فيها مثل إعداد الطعام أو الخياطة. 

سبل وضع برامج كسب الرزق 
القائم عىل اقتصاد العربة

الرزق  بناء برامج سبل كسب  أنَّ هناك ما يثبت أهمية  نعتقد 
يف األردن بحيث تتضمن الفرص املتاحة يف اقتصاد العربة وذلك 
إذا ما ُأدِمَجت مع تدابري حامية قوية وخيارات توظيف أخرى. 
عىل  هذه  الرزق  كسب  سبل  لدعم  املحتملة  الطرق  وتشتمل 

ما ييل:

بشأن  الوضوح  النعدام  نظراً  الحكومة:  مع  حوار  يف  املشاركة 
إمكانية تطبيق وإنفاذ الئحة العمل الحالية التي تتعلق باقتصاد 
التعامل  االقتصاد  النوع من  املزاولني ألنشطة هذا  العربة، عىل 
واملخاطر  العربة  اقتصاد  يف  للعمل  املرتتبة  القانونية  اآلثار  مع 
وإحدى  العربة.  اقتصاد  أعامل  دعم  عن  الناتجة  املحتملة 
يف  تتمثل  األمر  هذا  يف  نفعاً  تجدي  أن  ميكن  التي  املقاربات 
التي  املشاركة  نوع  لتوضيح  األردنية  الحكومة  مع  حوار  إجراء 
تبدي الحكومة استعداداً للسامح بها. ويف الوقت نفسه، سيكون 
من املفيد املبادرة مبجموعة من األنشطة الدعائية املؤازرة مثل 
الدعوة إىل إجراء حوار اجتامعي بقيادة الحكومة حول الفرص 
التي يقدمها اقتصاد العربة وظروفه والسياسات الالزمة لتعزيز 
والسامح  اإللــكــرتوين  الدمج 

بحرية التنظيم. 

ــم مــشــاركــة الــالجــئــني يف  دع
اقتصاد  أنشطة  إىل  االنتقال 
للمزاولني  ينبغي  العربة: 
املتعلقة  السياسات  بيئة  رصد 
اقتصاد  يف  الالجئني  مبشاركة 
توفري  لهم  ينبغي  إذ  العربة، 
املعلومات يف الوقت املناسب 
الباحثني  لالجئني  وباستمرار 
عن عمل يف اقتصاد العربة أو 
ممن يشاركون يف هذا العمل 
توضيح  إىل  باإلضافة  حالياً 
بها  املرتبطة  واملخاطر  الفرص 
مثل  الخاص  الدعم  وتقديم 
الرقمية  األمية  محو  تدريب  ون

وني
ن ي

سرت
وي

الجئات سوريات ومواطنات أردنيات يشاركن يف عمل الحشود الذي تستقطبه ويسرتن يونيون. 
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واملشورة القانونية. وبالنظر إىل التحديات التي تفرضها أنشطة 
اقتصاد العربة، ينبغي أن يتضمن هذا الدعم بناء مهارات قابلة 
اقتصادية  فرص  البحث عن  الالجئني يف  تساعد يف متكني  للنقل 

بديلة إذا رغبوا يف ذلك.

القدرة  املزاولون  ميلك  رمبا  املسؤولة:  الرشكات  مشاركة  تشجيع 
مبا  العامل  ملخاوف  جاد  اهتامم  إليالء  الرشكات  تشجيع  عىل 
رمبا  ذلك،  إىل  وباإلضافة  الخصوصية.  بشأن  مخاوفهم  ذلك  يف 
الجامهري  عمل  رشكات  مع  اتصاالت  إجراء  يف  املزاولون  يرشع 
أجل  من  وأكرث شمولية  أخالقي  منوذج  إطار  تعمل ضمن  التي 
معرفة مدى اهتاممهم بالعمل مع املجتمعات املستضعفة مثل 
ضامن  يف  هنا  الجوهرية  النقطة  وتتمثل  السوريات.  الالجئات 
)عىل  الفئات  لهذه  الخاصة  للحاجات  الرشكات  هذه  مراعاة 
الرقمية( وأن  األمية  النشط عىل يف محو  التدريب  املثال  سبيل 

يكون العمل املعروض الئقاً ومرغوباً به. 

تيسري تكوين الالجئني لجمعياتهم: حتى يف السياقات التي ُيحَظُر 
فيها إنشا جمعيات لالجئني، عادًة ما ُيسَمُح لهم بالذهاب معاً 
تكون  وقد  الحكومية.  املنظامت غري  تقوده  الذي  التدريب  إىل 
هذه االجتامعات فرصة جيدة من أجل التواصل مع مجموعات 
النِّساء )املسجالت( لتدريب النِّساء ودعمهن، ومن أجل متكينهن 
مختلف  يف  الجامعية  اإلجــراءات  باتخاذ  قدماً  امليض  أجل  من 
يف  الحجم  وفورات  تطوير  بينها  من  بوسائل  حياتهن  مجاالت 
املرشوعات التجارية الصغرية.5 ومبقدور املزاولني أيضاً أن ييرسوا 
الروابط بني الالجئني املامرسني ألنشطة اقتصاد العربة ونقابات 
مستوى  رفع  يف  النقابات  عىل  بالنفع  ذلك  وسيعود  العامل. 
الوعي لديهم بخربات العامل خاصًة يف ظل ظهور اقتصاد العربة 
حتى يتمكنوا من رفع أصواتهم وإسامعها واملنارصة نيابة عنهم. 

الحكومة  سمحت  قريب،  عهد  منذ  تعاونية:  مناذج  استكشاف 
بطلبات  بالتقدم  الزراعية  التعاونية  للجمعيات  األردنية 
للحصول عىل تصاريح عمل لالجئني السوريني بصفتهم ‘أصحاب 
دعمت  كام  بهم.  الخاصة  العمل  أوراق  مع  والتعامل  عمل’ 
املعلومات  العمل من خالل توفري  وزارة  أيضاً  الجمعيات  هذه 
لالجئني بشأن عملية منح تراخيص العمل وتبصريهم بحقوقهم 
تطوير  يتيح  أن  وميكن  العمل.  قوانني  مبوجب  واستحقاقاتهم 
مناذج املنصات التعاونية مع الجمعيات التعاونية التي تتضمن 
لالستفادة  فرصة  التكنولوجيا  رشكات  وقادة  األردن  يف  نساًء 
العمل  إىل  العامل  وصول  لزيادة  الرقمية  التكنولوجية  من 
مدفوع األجر وسوق العمل مع التخفيف يف الوقت نفسه من 
مناذج  مع  التعامل  من  العامل  بعض  يواجهها  التي  التحديات 

اقتصاد العربة.

وأخـرياً، نـويص بـأن يدعـم املزاولـون جمـع األدلـة حـول 
خـربات عـامل اقتصـاد العربـة مـن أجـل إعـداد برامـج 
أجـل  ومـن  اقتصاديـاً(  املـرأة  متكـني  )لدعـم  مسـتنرية 
خـربات  بشـأن  الوعـي  )لرفـع  ومنارصتهـم  تأييدهـم 
العـامل وحاجاتهـم(. وميكـن أن تسـاهم هـذه الخطوات 
مجتمعـة يف زيـادة قـدرة العـامل الفردية عـىل االنخراط 
مـن  تحسـن  أن  أيضـاً  ميكنهـا  بـل  العربـة  اقتصـاد  يف 

كبـرية. درجـة  إىل  نفسـه  العمـل  ظـروف 
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قوة األسواق ونفوذها: دروس من أوغندا 
أليسون هيمبريغري وساشا مينتش وتشيلسا بورفيس

ُح املقاربات القامئة عىل السوق يف شاميل أوغندا املنافع التي ميكن الحصول عليها من دعم األسواق  ُتَوضِّ
املحلية والتي تفوق املنافع املرجوة من تقديم املساعدات العينية.

البضائع  الوصول إىل  بالنِّزاع يف  املتأثرين  السكان  تساعد األسواق 
والخدمات والفرص االقتصادية الحرجة لتلبية حاجاتهم األساسية 
ودعم سبل كسب أرزاقهم. ومع ذلك، ما زالت كثري من منظامت 
املساعدات مستمرة يف توفري املساعدات العينية يف املناطق التي 
تنشط فيها األسواق. ورمبا يكون ذلك النوع من املساعدات مفيداً 
عىل املدى القصري، لكنَّه يتجاهل أدوار األسواق عىل املدى القصري 
ما يقوِّضها. ويكتسب ذلك  والبعيد يف املسايرة واالنتعاش وغالباً 

لة،  األمر أهمية خاصة يف أزمات اللجوء امُلطوَّ

ومثال ذلك شاميل أوغندا حيث يعيش حوايل مليون الجئ ممن 
فرَّوا من النِّزاع الدائر يف جنوب السودان. فقد شهدت املنطقة يف 
ُع من الالجئني الواصلني إليها  املايض إقامة تجمعات لالجئني وُيَتَوقَّ
النيل لعدة سنوات قادمة. وإدراكاً  البقاء يف منطقة غريب  مؤخراً 
لألمم  السامية  واملفوضية  أوغندا  حكومة  دعت  الواقع،  لهذا 
املساعدات  مجال  يف  الفاعلة  الجهات  الالجئني  لشؤون  املتحدة 

للرتويج لسبل كسب الرزق املستدامة لالجئني. 

إىل  تاريخياً  املضيفة  املجتمعات  من  العظمى  الغالبية  وتستند 
الداعمة  األسواق  مستوى  يفرس ضعف  ما  وهذا  الكفاف،  زراعة 
توريدات  )مثل  وتوسيعها  التجارية  الزراعة  إلنتاج  الرضورية 
الحبوب واألسمدة واملشورة الفنية وقنوات املبيعات(. لكنَّ إنفاق 
الجئي جنوب السودان واستثامرهم يساعد يف إذكاء منو جديد يف 
هذا االقتصاد املتأخر. واالحتاملية قامئة أيضاً بأن يستمر الالجئون 
التجمعات.  أنفسهم يف  ترسيخ  يبدؤون يف  عندما  استثامراتهم  يف 
ومن هنا، تتبني اإلمكانات التي يحملها استمرار النمو االقتصادي 
بطرق توفر فرصاً لكسب الرزق عىل املدى البعيد ملجتمع الالجئني 

واملجتمع املضيف. 

ومع ذلك، يف حني أبدت منظامت املساعدات واملانحون التزاماتها 
معظم  أنَّ  نجد  النقد،  عىل  قائم  استجابة  أسلوب  نحو  لالنتقال 
َعي بيدي بيدي وبالورينيا غرب النيل ما زالت تتلقى  األرس يف َتَجمُّ
املساعدات الغذائية العينية )مثل الحبوب والفول وزيت الطهي(. 
لتشرتي  الطعام  من  حاجتها  عن  يفيض  ما  بيع  إىل  األرس  وتعمد 
السلع التي تحتاج إليها أكرث من األسواق املحلية، وذلك ما ُيضِعف 
من  ويحد  املحليني  للسكان  الطعام  توفري  السوق عىل  قدرة  من 
حافزية املزارعني نحو زراعة املحاصيل لبيعها. يقول أحد التجار يف 

يومبي )البلدة األقرب إىل تجمع بيدي بيدي( إنَّه قبل االستجابة 
لالجئني، كان عرشة من كبار التجار معتادين عىل إحضار الحبوب 
إىل السوق املحيل. لكنَّ الحال تغري بعد بدء توزيع املساعدات إذ 
التجار يف حني تحوَّل  يبَق بعدها سوى واحد فقط من هؤالء  مل 

الباقون إىل مرشوعات أخرى. 

توفر  عندما  املساعدات  منظامت  أنَّ  التأثري  ذلك  يف  والسبب 
الحبوب واألدوات فإنها بذلك تقلل من توافر املدخالت الزراعية 
إال  التاريخ  هذا  حتى  هناك  يعد  مل  ولذلك  املحلية.  األسواق  يف 
قليل جداً من بائعي املدخالت السوقية يف تجمعات غرب النيل. 
ويقول تجار املواد الزراعية يف البلدات املجاورة إنَّ التوزيع املجاين 
للمدخالت العينية مينعهم من توسيع نطاق مبيعاتهم يف تجمعات 

الالجئني.

الرتويج للنشاطات املدفوعة بقوى السوق
تعزز إقامة الربامج النقدية من اإلنفاق واالستثامر يف غرب النيل 
دون تخفيض األسعار يف األسواق الحرجة لكن تزايد النقد وحده 
الالجئني. وعىل  لدعم  األمد  اسرتاتيجية طويلة  يكون  أن  ال ميكن 
منظامت املساعدات أن تدعم النشاطات املدفوعة بقوى السوق 
التي ميكنها مساعدة األرس عىل تحصيل دخل لها عىل األمد البعيد. 
 )Palladium( وباالديوم )Mercy Corps( وتعمل فيالق الرحمة
ودان تشريتش إيد )DanCurchAid( معاً يف غرب النيل لتعزيز 

األسواق الزراعية وتحسني مشاركة الالجئني فيها. 1 

األمــل’      ‘إعــادة  اســم  عليه  أطلقوا  ــذي  ال مرشوعهم  ويتألف 
قادة  مع  التشارك  أولها  يتضمن  مكونات،  عدة  )ReHope(2 من 
نة وتوسيع  القطاع الزراعي ملساعدتهم يف الوصول إىل البذور امُلحسَّ
شبكات مبيعاتها يف التجمعات وتقديم الدعم إىل تجار املنتوجات 
املدخالت  مع  التعامل  من  وبدالً  األول.  الزراعة  ملوسم  الزراعية 
الزراعية املجانية املقدمة للمزارعني مبارشة، موَّل املرشوع حملة 
تجار  مدخالت  لرشاء  )الكوبونات(  القسائم  باستخدام  ترويجية 
مبارشة  العمل  فيتضمن  الثاين  ن  امُلكوِّ ا  أمَّ الزراعية.  املنتوجات 
التشارك  ودعم  اإلنتاج  حول  املشورة  لتوفري  الالجئني  جموع  مع 
املرشوع  يعمل  وأخــرياً،  املستضيفة.  املجتمعات  مع  األرايض  يف 
مساعدة  بهدف  شبكاتهم  وتعزيز  املخرجات  مشرتي  عىل جذب 

الالجئني يف زيادة دخلهم من املحاصيل التي يحصدونها. 
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ذين أن يستخلصوا عدة دروس من  وميكن للامنحني والرشكاء املنفِّ
النتائج املبكرة واملشجعة من مرشوع إعادة األمل مبا فيها رضورة 

أداء ما هو آت:

التحويالت    توزيع  مقابل  العينية  األغذية  توزيعات  خفض 
التحويالت  تلك  ورفع مستوى  كان ذلك ممكناً  النقدية متى 
السوق  تحليل  يف  شفافة  استثامرات  يرافقها  بحيث  تدريجياً 

والتعلم منها 

تخفيض    مقابل  الزراعية  للمدخالت  العيني  التوزيع  خفض 
املعونات املالية تدريجياً 

االنتقال نحو التمويل املشرتك عرب املحافظ اإلنسانية واإلمنائية   
ورفع األطر الزمنية للمرشوعات لغايات متكني املنظامت من 
رفع مستوى فعالية الفرص السوقية لالجئني الذين يواجهون 

حاالت التَّهجري املتعددة من سنة ألخرى. 

تشجيع االستثامرات التي تعزز من قدرات الفاعلني يف األسواق   
واملجتمعات  الالجئني  مجتمعات  عليها  تعتمد  التي  املحلية 

املستضيفة يف تحصيل سبل كسب أرزاقها. 

منظومات    حول  منها  االستفادة  ميكن  التي  الدروس  اشتقاق 
السوق يف توجيه االستجابات الحالية واملستقبلية لالجئني يف 
غرب النيل وتقديم التغذية الراجعة حول قصص النجاح التي 
التي  والتحديات  السوق  بقوى  املدفوعة  املقاربات  حققتها 
واملجتمعات  الالجئني  مجتمع  يف  املرتابطة  وآثارها  تواجهها 

املستضيفة. 

   ahemberger@mercycorps.org أليسون هيمبريغري 
مستشارة رئيسية، األسواق والتَّعلم

 smuench@mercycorps.org ساشا مينتش 
مديرة رئيسية لألسواق، االنتعاش االقتصادي والنمو

 cpurvis@mercycorps.org تشيلسا بورفيس 
مستشارة السياسات واملنارصة

www.mercycorps.org فيالق الرحمة

 Mercy Corps )2017( Refugee Markets Brief: The power of markets to 1. انظر
support refugee economic opportunities in West Nile, Uganda

)إحاطة حول أسواق الالجئني: قوة األسواق يف دعم فرص الالجئني االقتصادية غرب النيل، 
 http://bit.ly/MercyCorps-RefugeeMarkets2017 )أوغندا

2. بتمويل من حكومة اململكة املتحدة

إقامة برامج سبل كسب الرزق وأثرها يف الهجرة الثانوية
ريتشارد ماليت وجيسيكا هاغن-زانكر، وكلري كمنغز ونسيم مجيدي

ال ُبدَّ من تحسني فرص الوصول إىل العمل باإلضافة إىل وضع برامج سبل كسب الرزق ذاتها إذا ما أريد 
تحسني حياة الالجئني اإلريرتيني يف إثيوبيا، وتحسني سبل كسب أرزاقهم. 

سـعياً وراء الحصـول عـىل قـدر أكـرب مـن الحريـة والفـرص، فـرَّ 
آالف اإلريرتيـني مـن بالدهـم يف السـنوات األخـرية املاضيـة وعرب 
تقييـامت  إلحـدى  ووفقـاً  إثيوبيـا.  نحـو  الحـدود  منهـم  كثـري 
عـام  الالجئـني يف  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  املفوضيـة 
املقيمـني يف  املسـجلني  اإلريرتيـني  الالجئـني  2016 وصـل عـدد 
إثيوبيـا حـوايل 800 ألـف. لكـن غريهم مل تتوقـف رحلتهم هناك 
بـل كانـت الهجـرة الثانويـة لكثري مـن اإلريرتيني مـن إثيوبيا من 
املسـارات املدروسـة إذ هنـاك مـن األدلـة مـا يشـري إىل أن ثلثـي 
اإلريرتيـني املقيمـني يف إثيوبيـا اسـتمروا يف رحلتهـم يف الهجرة يف 

عـام 1.2015  

وقـد دأبـت املنظـامت اإلنسـانية منـذ أمـد بعيـد عـىل تقديـم 
برامجهـا الخاصـة بسـبل كسـب الـرزق يف مخيـامت الالجئني يف 
إثيوبيا، إذ كانت تقدم رأس املال ملسـاعدة املشـاركني يف تأسـيس 

مرشوعاتهـم الصغـرى أو رفدهـم باملهـارات املهنيـة يف قطـاع 
معـني مثل الخياطة أو مهارات الحاسـوب، أو املهارات التعليمية 
األساسـية مثـل الحسـاب. ومـع أنَّ مثـل هـذه التدخالت سـعت 
إىل تحقيـق النتائـج اإلنسـانية واإلمنائيـة )بتوليد التحسـينات يف 
رفاههـم املشـارك(، هنـاك مسـوغات كبـرية تقـدم باسـم الرقابة 
تنقـل  اسـتمرار  منـع  الرغبـة يف  األخـص  وعـىل  الهجـرة،  عـىل 
الالجئـني وهجرتهـم الثانويـة. ومـن خـالل املقابـالت التي وصل 
عددهـا 63 مقابلـة عقدناها مـع اإلريرتيني عـرب مختلف املواقع 
يف إثيوبيـا، نظرنـا يف الدرجـة التـي تؤثـر بهـا مثـل هـذه التدابري 

عـىل الطريقـة التـي يخطط النـاس ملسـتقبلهم2.  

األسس املنطقية لربامج سبل كسب الرزق وقيودها
تدابـري  إحـدى  عـىل  مثـاالً  الـرزق  كسـب  سـبل  برامـج  تعـد 
السياسـات املصممـة مـن أجـل توجيـه اتخـاذ القـرار بالهجـرة 

mailto:smuench@mercycorps.org
mailto:cpurvis@mercycorps.org
http://www.mercycorps.org
http://bit.ly/MercyCorps-RefugeeMarkets2017
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عـىل املسـتوى الفـردي. ومـن أهـم أهـداف برامج سـبل كسـب 
الـرزق منـع الحركـة مـن الحـدود بنـاء عـىل االفرتاض بـأن توفري 
مزيـد من الفـرص االقتصادية واألمن لألشـخاص الذين يعيشـون 
ـنُ مـن إيجـاد بديـل عن  يف البلـدان املرسـلة لالجئـني سـوف مُيَكِّ
الهجـرة )التـي إن حدثـت غالباً مـا تكون غري نظاميـة( عىل أمل 

أن تصبـح الهجـرة أقـل جاذبيـة نسـبياً.

وال بـد مـن اإلشـارة أوالً إىل أن بحثنـا اقتـرص يف دراسـته عـىل 
عينـة واحـدة مـن أنـواع محـددة مـن الربامـج )تركـزت أساسـاً 
عـىل مبـادرات اإلقـراض والتدريـب املهنـي( وعـىل ضـوء ذلـك 
تشـري األدلـة التـي جمعناهـا بالدراسـة إىل أن هـذه التدخـالت 
وإن كانـت قـادرة عىل مسـاعدة النـاس يف تلبيـة حاجاتهم يبدو 
أنهـا أقـل أثـراً يف التغيـري التحويـيل يف سـبل كسـب أرزاق الناس 

أو خطـط هجرتهـم.

وقـد تحـدث بعـض املسـتجيبني يف هذه الدراسـة يف مخيم عدي 
هـروش الواقـع شـامل البالد عـن الدعم املايل الذي تسـلموه من 
املنظـامت غـري الحكوميـة، وقـد اسـتخدموا ذلـك الدعم إلنشـاء 
مرشوعاتهـم الصغـرى مثـل املتاجـر الصغـرية ضمـن املخيـم، أو 
رشاء املاشـية ورعيهـا. وأبـدى كثري منهـم ترحيباً لهـذا الدعم، إذ 
قـال أحـد الرجـال عىل سـبيل املثـال إنه أصبـح اآلن لديـه عربة 
يقودهـا حصـان ويقدم مـن خاللها خدمة التنقـل بعد أن حصل 
عـىل قـرض أويل لتمويلهـا، فيام قالـت أمٌّ عزباء إنهـا متكنت من 
خـالل الدعـم املقـدم مـن املنظمة غـري الحكومية متويـل مزرعة 

للدجـاج وأن أمورهـا عـىل ما يـرام فيها. 

لكـنَّ غريهـم مـن الذيـن خضعـوا للمقابلة ذكـروا أيضـاً أنَّ هذه 
الربامـج ال تخلـوا مـن قيـود. ومثـال ذلـك إحـدى النسـاء التـي 
متجرهـا  لتأسـيس  عليـه  حصلـت  الـذي  القـرض  اسـتخدمت 
الصغـري ضمـن املخيـم فكانـت مشـكلتها الرئيسـية اإلشـباع يف 
السـوق الـذي جعـل مـن الصعب تحقيـق األرباح أو التوسـع يف 
املتجـر. والفكـرة هنا أن املخيـامت وإن كانت قادرة عىل إنشـاء 
اقتصاداتهـا الخاصـة، فمـن الواضـح متامـاً أن األسـواق ضمنهـا 
غالبـاً مـا كانـت محـدودة النطـاق، وأن الفـرص التـي تقدمهـا 

ضئيلـة جـداً يف تجميـع املنافـع املعقولـة. 

املهنيـة،  املهـارات واألعـامل  للتدريـب  والحظنـا منطـًا مشـابهاً 
بالخـربة  امتنانهـم ورضاهـم  املسـتجيبون عـن  مـا عـرب  فغالبـاً 
التـي حصلـوا عليهـا، لكنهـم يف الوقـت نفسـه قالـوا إن ذلـك مل 
يكـن لـه أثـر قـوي عـىل املـدى البعيـد. ويشـري بحثنـا إىل عـدم 
قـدرة الالجئـني عـىل ترجمـة املهـارات املكتسـبة إىل واقع عميل 
بحيـث يسـتخدمونها يف البيئـة األوسـع، وُتعـَزى هـذه العوائـق 

أساسـاً إىل الترشيعـات القامئـة. فقـد وصـف لنـا أحـد الرجـال 
أنـه قـد خطـط للحصـول عـىل رخصـة للقيـادة والبـدء بالعمـل 
كسـائق لسـيارة األجرة قبل أن يسـمع من إدارة شـؤون الالجئني 
والعاملـني ورفاقـه اإلريرتيـني أنـه كالجئ ال يحق له املشـاركة يف 
االقتصـاد الرسـمي، وأنه ال يسـمح لـه قيادة سـيارات األجرة. أما 
غـريه، فيقولـون إن نطـاق برامـج التدريب املتاحة حاليـاً ال يفي 

باهتامماتهـم وتطلعاتهـم، وذلـك مـا يعيـق اإلقبـال عليهـا. 

ويف نهايـة املطـاف، نالحـظ أن هـذه األشـكال مـن دعـم سـبل 
كسـب الرزق ال تعالج إال األعراض بدالً من أن تعالج املشـكالت 
اللذيـن  االقتصـادي  والتهميـش  للفقـر  الضمنيـة  الهيكليـة 
يدفـع  بـأن  احتامليـة  وهنـاك  اإلريرتيـني،  الالجئـني  يواجهـان 
ذلـك كثـرياً منهـم للرغبـة يف املـيض قدمـاً نحـو هجـرة ثانويـة. 
وتتضمـن هـذه العوامـل الضمنيـة عىل وجـه الخصـوص فقدان 
الالجئـني لحقهـم يف الحصـول عـىل وظيفـة رسـمية متنـح أجـوراً 
أفضـل وتطلـب مهـارات أكـرب. فقد أخربتنـا إحدى النسـاء قائلة: 
“يف هولنـدا تسـتطيع أن تحصـل عـىل الوظيفـة بأجـور أفضـل 
فيخـربين زوجـي إنَّ هنـاك فرصـة أفضـل للوصـول إىل خدمـات 
البنيـة التحتيـة األساسـية يف هولنـدا أكـرث مـام عليـه الحـال يف 
إثيوبيـا ]....[ أنـا أعـرف أنـه من الصعـب أن أسـافر إىل هولندا.” 
وأوضـح رجـل آخر األمـور التي متنعه من االسـتمرار قدمـاً قائاًل: 
“عندمـا ال أعمـل يسـتنفد ذلـك صـربي، وقـد أسـعى إىل املـيض 
قدمـاً يف تحـركات خطـرة نحـو أوروبـا لكننـي آمـل أن أحصـل 
عـىل وظيفـة وأال أحتـاج إىل املخاطـرة تلـك” فـام مل تسـتحدث 
تحسـينات ملموسـة يف وصـول الالجئـني إىل العمـل الكريم ذلك 
العمـل الـذي ميكـن االعتـامد عليـه، والـذي يتحصلـون منه عىل 
أجـر كاف، ويسـتخدمون فيـه مهاراتهم، لن يتمكـن الدعم الذي 
تقدمـه برامج سـبل كسـب الرزق مـن تخفيض الهجـرة الثانوية 

بـأي شـكل من األشـكال. 

تحسني برامج سبل كسب الرزق
لـي تصبـح تدخـالت سـبل كسـب الـرزق أكـرث مواءمـة لحاجـات 
املسـتفيدين املقصوديـن ولعوامـل التغيـري يف البيئـة املحلية، ال بد 
مـن بـذل الجهـود لتقييـم )أو إعـادة تقييـم( مـا إذا كان التدريب 
املقـدم لـه صلـة بالحاجـات، ومـا إذا كان باإلمـكان توسـيع نطاق 
األعـامل التـي يسـمح لالجئني باملشـاركة فيهـا. إضافـة إىل ذلك، ال 
بـد من بـذل مزيد مـن الجهود لتوفـري التوجيـه واإلرشاف لالجئني 
الذيـن تلقـوا القروض والتدريب ملسـاعدتهم يف تعظيم مكاسـبهم 
املحتملـة. لكننـا يف الوقـت نفسـه علمنا مـن أحد موظفـي برامج 
املنظـامت غـري الحكوميـة أن إدارة وضـع الربامـج الفعالـة عـىل 
املـدى البعيـد مـن األمـور الصعبـة وذلـك تحديـداً نتيجـة طبيعـة 
تصمـم  املرتفعـة،  الثانويـة  الهجـرة  سـياق  ففـي  التنفيـذ.  بيئـة 
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تدخـالت عـن قصـد بحيـث تكـون رسيعـة وبسـيطة، وتهـدف 
إىل تشـجيع االلتحـاق بهـذه الربامـج، وذلـك مـا يحـد مـن مجال 
عوائـق  يفـرض  بـدوره  وذلـك  املرونـة،  عـدم  ويشـجع  اإلبـداع 

واضحـة عـىل املسـؤولني عـن التصميـم والتنفيـذ.

وإذا وضعنـا مسـائل هـذه الربامـج جانباً بقـي أن نركز عىل أن 
قـدرة الالجئـني عـىل بناء حياة ناجحـة وكرمية ما زالـت تعتمد 
عـىل قدرتهـم عـىل الوصـول إىل العمـل الكريـم. وتلك مسـألة 
مهمـة ألنَّهـا تؤكد عـىل التحدي الـذي يواجهه النـاس من أجل 
البقـاء يف إثيوبيـا باإلضافـة إىل وجـود عـزم يف التحرك يف هجرة 
ثانويـة لـدى كثـري مـن الالجئـني. ومـع أنـه مـا من ضامنـة بأنَّ 
أمـن سـبل كسـب الـرزق سـيتبعه مبـارشة االنتقـال إىل سـوق 
العاملـة الرسـمية خاصـة يف البيئـات الحرضيـة التـي تعاين من 
ارتفـاع يف معـدالت البطالـة، تشـري النتائـج التـي توصلنـا إليها 
أن النـاس قـد يصبحـون أكـرث رغبـة يف البقـاء يف بلـد اللجـوء 

نتيجـة تحسـن وصولهـم إىل أمنـاط أفضل مـن العمل.  

الخطـوات التي اتخذتها الحكومة
أثيوبيـا  أنَّ  إىل  السياسـات  عـىل  الحديثـة  املسـتجدات  تشـري 
بـدأت تغـري اتجاههـا وأصبحـت أكـرث ميـاًل ملنـح الالجئـني حق 
عـن  الحكومـة  أعلنـت   2016 سـبتمرب/أيلول  ففـي  العمـل. 
تسـع تعهـدات بتحسـني حقـوق الالجئـني يف البـالد وتحسـني 
التعهـدات  هـذه  تطـورت  ثـم  إليهـم.  املتاحـة  الخدمـات 
لتأخـذ شـكل خارطـة ‘طريـق وطنيـة’ تضـم سـتة موضوعـات 
ذات أولويـة، أحدهـا يركـز عـىل العمـل وسـبل كسـب الرزق، 
وسـيتضمن منـح تصاريـح العمـل لالجئـني، وزيـادة يف برامـج 
وتعـد  الصناعيـة.  الحدائـق  وإنشـاء  الـرزق،  كسـب  سـبل 
األثيـويب  الوظائـف  عقـد  يف  أساسـياً  عنـرصاً  الحدائـق  هـذه 
بقيمـة   2017 األول  ديسـمرب/كانون  يف  رسـمياً  ُأطِلـَق  الـذي 
وقعتهـا  التفاقيـة  وفقـاً  أمريـي،  دوالر  مليـون  خمسـامئة 
الحكومـة اإلثيوبيـة مـع املانحـني الخارجيني بهـدف إيجاد مئة 
ألـف وظيفـة جديـدة )ثلثهـا تقريباً سـيخصص لالجئـني(.3 ويف 
الواقـع، نفـذت مثـل هـذه املبـادرات يف دول أخـرى مـن أكـرب 
الـدول املضيفـة لالجئـني مثـل األردن حيث صممـت املبادرات 
وأفـراد  الالجئـني  مـن  لـكل  العمـل  إىل  الوصـول  لتحسـني 

املضيـف.  املجتمـع 

وبنـاًء عـىل بحثنـا، يبـدو أنَّ تلـك خطـوة إيجابية نحـو االتجاه 
الصحيـح، لكـنَّ قـدراً كبـرياً مـن نجاح خارطـة الطريـق والعقد 
تصميمهـم  تفاصيـل  عـىل  األمـر  نهايـة  يف  يعتمـدان  سـوف 
وتنفيذهـم. ولهـذه الغايـة نقـدم خمسـة مقرتحـات لصانعـي 

السياسـات:

أوالً، يجـب أن تكـون املعلومـات املقدمة عن أي مبادرة شـفافة 
وواضحـة ومتاحـة الوصـول للجميـع لتمكني الالجئني مـن اتخاذ 
قراراتهـم املسـتنرية حول خياراتهـم. وال ينبغي توعية املشـاركني 
املحتملـني وعيـًا كامـاًل مبعايري األهلية فحسـب، بل ينبغـي أيضاً 
تزويدهـم باملعلومـات املتعلقـة مبـا ميكـن توقعـه إزاء رشوط 

العمـل املعـروض، وطبيعتـه وعوائـده املتوقعة. 

الحدائـق  يف  الوظائـف  الالجئـني  بعـض  يرفـض  قـد  وثانيـاً، 
تتـالءم مـع خلفياتهـم  الوظائـف ال  إمـا ألن هـذه  الصناعيـة، 
واهتامماتهـم، أو ألسـباب تتعلـق باملوقـع، فالتحليـالت األخـرية 
حـول العمـل املقـدم يف بعـض املناطـق االقتصاديـة الخاصـة يف 
األردن عـىل سـبيل املثـال تشـري إىل أنَّ انخفـاض قبـول الالجئـني 
السـوريني للوظائـف غالبـاً مـا تعلـق مبوقـع املعمـل واملصنـع 
إذ أبـدى النـاس عـدم رغبتهـم يف االلتحـاق بعمـل بعيـد املوقـع 
عـن  االنفصـال  أو  طويلـة،  رحـالت  يف  السـفر  منهـم  يتطلـب 
أرسهـم لهـذه الغاية.4وسـيتأثر قـرار قبـول الوظائـف بالطريقـة 
التـي يتصـور فيها املسـتهدفون طبيعـة الوظائف، فهـل ينظرون 
أنهـم يرونهـا  أم  الكريـم،  العمـل  أنهـا تقـدم لهـم  إليهـا عـىل 

ـةٌ بالكرامـة اإلنسـانية وال تخلـو مـن االسـتغالل؟ ُمِحطَّ

ووضعهـا  الوظائـف  تخصيـص  سياسـات  توقـع  ينبغـي  وثالثـاً، 
يف الحسـبان، فالبطالـة يف املناطـق الحرضيـة يف أثيوبيـا تبقـى 
مرتفعـة معدالتهـا عـرب كل رشائـح املجتمـع، وكذلـك االقتصـاد 
فيعـاين مـن تباطـؤ يف النمـو منذ عدة سـنوات. ويف سـياق تتأثر 
بـه أعـداد ال يسـتهان بهـا مـن األثيوبيـني بالفقـر واالسـتضعاف، 
مـن األرجـح أن تؤثر طريقـة تأطري إجـراءات تخصيص الوظائف 
وتنفيذهـا يف طبيعـة العالقـات االجتامعيـة القامئـة بـني مجتمع 

‘الالجئـني’ واملجتمـع ‘املضيـف’.

ورابعـاً، ينبغـي أن يكـون هنـاك تناسـق وتناغـم بـني سياسـات 
الالجئـني والحقائـق املعاشـة يف أسـواق العمـل املحليـة، فمـع 
انتشـار التوظيـف يف القطـاع غـري الرسـمي يف أثيوبيا، قـد تظهر 
التحديـات أمـام أي محاولـة من أجـل تنظيم الوظائـف لالجئني. 
وبذلـك ينبغـي االنتبـاه والحـرص لجـدوى الحدائـق الصناعيـة 
واسـتدامتها املسـتقبلية وذلـك عـىل ضـوء البيئـات االقتصاديـة 

األوسـع يف البـالد.

وأخـرياً، بـدالً مـن الرتكيـز حـرصاً عـىل الكوتـا والحصـص وعـدد 
ترصيحـات العمـل الصـادرة ال بـد للتعهـدات وآليـات الرصـد 
فيهـا  تعمـل  التـي  الدرجـة  يف  تنظـر  أن  مـن  بهـا  املرتبطـة 
السياسـات وتدخـالت مثـل عقـد الوظائـف عـىل تحسـني حيـاة 

أرزاقهـم. كسـب  وسـبل  واملضيفـني  الالجئـني 
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جوانب القصور للتوظيف كحل دائم 
نورا بارديليل 

يبدو أنَّ نظام مساعدة الالجئني السائد حالياً يرص عىل أنَّ الحل األمثل أو رمبا األوحد ألوضاع الالجئني 
لة يتجذر يف تحسني سبل الحصول عىل العمل. لكنَّ هذه املقاربة يف النهاية تفيد البعض وتقيص  املطوَّ

البعض اآلخر ويف الوقت نفسه تتجاهل القضايا السياسية واالجتامعية األكرث عمقاً وإلحاحاً.

باهتـامم  زمـن  منـذ  املـال  رأس  واسـتثامر  العمـل  يحظـى 
اللجـوء  ألوضـاع  املمكنـة  الحلـول  مـن  أنَّهـام  عـىل  كبـري 
لـة. ومـن هـذا املنطلـق، تتوقـع هيئـات املسـاعدات  املطوَّ
ريـن قـرساً أن يكونـوا رائـدي أعـامل جيدين وأن  مـن امُلهجَّ
البـدء  أو  العمـل  العثـور عـىل  أنفسـهم يف  يعتمـدوا عـىل 
مبرشوعاتهـم. لكـنَّ ذلـك الرتكيـز يلقـي مبسـؤولية ‘النجـاح’ 
مـن  ليـس  الحـل  ذلـك  أنَّ  ومـع  الالجئـني.  عـىل  كاملـة 
الحلـول الدامئـة املعـرتف بها حتـى اآلن، يـزداد اإلدراك بأنَّ 
االندمـاج املحـيل يعنـي القـدرة عـىل املشـاركة يف النشـاط 

االقتصـادي. 

يطمحـون  الالجئـني  أنَّ  يف  التشـكيك  موقـف  يف  ولسـت 
ُك  ويرغبـون يف الوصـول إىل وضـع االكتفـاء الـذايت وال ُأَشـكِّ
يف رضورة دعـم الالجئـني للوصـول إىل فـرص العمـل، لكنني 
أخـى مـا أخشـاه التداعيـات بعيـدة املـدى لهـذا التغيـري 
األفـراد  عـىل  “يوجـب  الـذي  االتَِّجـاَه  ويعـزز  التفكـري.  يف 
الدولـة”1  عـىل  االعتـامد  مـن  بـدالً  أنفسـهم  مسـاعدة 
أوالهـام  املعـارص،  اإلنسـاين  العمـل  يف  رئيسـيان  عامـالن 
مـن خـالل زيـادة تركيـز املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة 
برامـج  املنظـامت األخـرى عـىل  الالجئـني وبعـض  لشـؤون 
الـذات  عـىل  واالعتـامد  االقتصاديـة  الـرزق  كسـب  سـبل 

مـن الناحيـة االقتصاديـة، وثانيهـام مـن خـالل زيـادة منـو 
الـرشاكات بـني القطاعـني العـام والخاص يف برامج مسـاعدة 

الالجئـني. 

ويضـع هـذا االتجـاه عـىل عاتـق الالجئـني مسـؤولية إيجـاد 
حـل دائـم لهـم فيـام يتعلـق بفـرص العمـل. وضمـن هـذا 
تسـتند  التـي   - الرسـمية  الدامئـة  الحلـول  تصبـح  اإلطـار، 
العالقـة بـني األفـراد والدولـة وإمكانيـة  إىل فكـرة تجديـد 
حصـول األشـخاص عـىل حقـوق املواطنـة- حلـوالً باليـة قـد 
التهجـري  حـل  تعريـف  أعيـد  وهكـذا،  الزمـن.  عليهـا  عفـا 
أنـه قضيـة  إليـه عـىل  ُينَظـُر  وأصبـح  تنمـوي  منظـور  مـن 
اجتامعيـة.  أو  أنَّـه قضيـة سياسـية  اقتصاديـة وليـس عـىل 

الالجئـني  مسـاعدة  يف  املقاربـة  هـذه  تنتهـي  وكذلـك، 
وحاميتهـم مبحاولـة تحقيـق التجانـس بـني الناس واسـتبعاد 
األشـخاص الذيـن ال يسـتوفون ‘رشوط الدخـول’. وبطبيعـة 
الحـال، تعـد التدخـالت القامئـة عـىل املسـاعدات النقديـة 
ودعـم الالجئـني مـن أجـل دخـول سـوق الوظائـف )بالرغم 
مـن أن معظـم فـرص العمـل املتاحـة يف سـوق العمـل غـري 
الرسـمي ال تصنفهـا املنظـامت الدوليـة أنَّهـا عمـل رسـمي( 
مـن أفضـل طـرق مسـاعدة الالجئـني ألنهـا تحفـظ لهـم ماء 
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وجههـم بـدالً مـن تلقـي مسـاعدات ماديـة بحتـة وألنهـا 
متنحهـم خيـاراً، لكـنَّ هـذه الطريقـة ل تسـاعد إال عـدداً 
سـواء  األسـباب،  مـن  كبـري  عـدد  فهنـاك  منهـم.  محـدوداً 
حالـة  أم  الشـخصية  والخـربات  باألوضـاع  مرتبطـة  أكانـت 
البطالـة الهيكليـة قـد تحـول دون انخـراط املـرء يف العمل. 

نزع الطابع السـيايس عن حامية الالجئني
يتجـىل تحـول املسـؤولية يف ‘النجاح’ الذي ميكـن أن يحققه 
املـرء يف وضـع لجوئـه يف بوركينـا فاسـو التي تقـدم لنا مثاالً 
ملموسـاً كـام يوضحـه البحـث العرقـي الذي أجريتـه هناك 

عـىل الالجئـني الحرضيني املاليني يف بوبو-ديوالسـو. 

أميناتـا الجئـة مـن مـايل تبلـغ مـن العمـر 80 عامـاً وهـي 
مـن ذوات اإلعاقـة الحركيـة وكانـت تعـاين مـن مشـكالت 
وصنفـت  حفيدتهـا.  مـع  منزلهـا  يف  وتعيـش  صحيـة 
الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  املفوضيـة 
أميناتـا عـىل أنهـا الجئـة مسـتضعفة حالهـا يف ذلـك حـال 
أنهـا  أسـاس  عـىل  أيضـاً  كذلـك  ُصنِّفـت  التـي  حفيدتهـا 
قـارص تعيـش مـع جدتهـا املسـنة املريضـة. وكانـت أميناتا 
تقريبـاً  شـهر  كل  نقديـة  مسـاعدة  تتلقيـان  وحفيدتهـا 
واسـتمر هـذا الوضـع ملـدة ثـالث سـنوات ونصـف، لكـنَّ 
املسـاعدات توقفـت يف يناير/كانـون الثاين مـن عام 2016. 
وعـزت املفوضية السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني 
وبرنامـج األغذيـة العاملـي يف بوركينـا فاسـو سـبب توقـف 
ال  أنَّـه  وإىل  التمويـل  عـدم وجـود  إىل  املسـاعدات  هـذه 
داعـي لتقديـم هـذه املسـاعدات إىل الالجئـني الحرضيـني 
متويـل  وجـود  حالـة  يف  تقدميهـا  مـن  مانـع  ال  ولكـن 
واسـتعداد كافيـني. وعندمـا ُاتُِّخـَذ قرار توقف املسـاعدات، 
أنَّهـم سيسـتمرون يف تقدميهـا إىل  وعـد ممثلـو املفوضيـة 
الالجئـني املصنفـني بأنَّهـم مسـتضعفني. ورغـم هـذا الوعد، 
مـا زالـت أميناتـا وحفيدتهـا ال تتلقيـان أي مسـاعدات وال 
رعايـة  ملسـؤوليات  وبالنظـر  هـذا  عمرهـا  ويف  دعـم.  أي 
مـن  تسـتفيد  أن  ميكنهـا  كيـف  بهـا،  املنوطـة  حفيدتهـا 
“جميـع الفـرص املتاحـة لالجئـني يف املـدن” )وجهـة نظـر 
عندمـا  اإلنسـانيني  الفاعلـني  ألسـنة  عـىل  كثـرياً  تكـررت 
تـأِت  التـي  اإلضافيـة  املسـاعدة  بشـأن  معهـم  تناقشـت 
بعـد(؟ وهنـاك تصـور عـام بـأنَّ الالجئـني الحرضيـني، حتى 
أولئـك املصنفـني عـىل أنَّهم مسـتضعفون، محاطـون بفرص 
العمـل خاصـًة يف مـكان مثـل بوركينـا فاسـو حيـث يحـق 
لالجئـني مـن مـايل العمـل، أو حيـث ميكـن ألحـد األفـراد 
منهـم الحصـول عـىل عمـل يف شـبكته املغلقـة مـا يعنـي 

قدرتـه عـىل دعمهـم.

ومثـة دراسـات كثـرية تناولـت السـبب يف عـدم نجـاح فكرة 
بجميـع  االقتصـادي  النُّمـو  عوامـل  مـن  كعامـل  اإلمنـاء 
مـن  بـدالً  البعيـد  املـدى  عـىل  وخاصـة  وصـوره  أشـكاله 
آخريـن  واسـتبعاد  أشـخاص  محابـاة  مـن  القائـم  الوضـع 
تنحـرص  الالجئـني’  ‘مشـكلة  أصبحـت  وتهميشـهم.2وقد 
عـىل  اقتصارهـا  مـن  بـدالً  العمـل  سـوق  إىل  الوصـول  يف 
طابـع سـيايس يتعلـق بعـدم املسـاواة، واإلقصـاء، والنِّـزاع، 
واالسـتغالل، وعـدم تكافـؤ عالقـات القـوى ومـا إىل ذلـك. 
ومـن ثـم فقـد ُاسـتبّدلَت بالقضايـا اإلنسـانية واالجتامعيـة 
غـري  الرؤيـة  وتعـزو  العمـل.  سـوق  حلـول  والسياسـية 
امُلسّيسـة هـذه الصعـاب التـي يواجههـا الالجئـون إىل عدم 
متكنهـم مـن الوصـول إىل الوظائـف ولكنَّهـا مل تتنـاول عـىل 
اإلطـالق كيـف وملـاذا أصبـح هـؤالء األشـخاص الجئـني يف 

األول.  املقـام 

الهجـرة  أثـارت دراسـات  أكـرث مـن عقديـن،  وعـىل مـدى 
القرسيـة والالجئني التسـاؤالت حـول فئة ‘الالجئـني’ وكيفية 
أنَّهـم  عـىل  بالفعـل  ُصنَّفـوا  الذيـن  صـور  وعـرض  متثيـل 
الجئـون مـن أجـل تسـليط الضـوء عـىل مـدى تأثـري هـذا 
الوصـف أو هـذا التصنيـف يف حياتهـم ومتثيلهـم ولغتهـم 
والسياسـات  املامرسـات  يف  أيضـًا  تأثـريه  إىل  باإلضافـة 
املسـتمدة مـن هـذه الخطابـات. واليـوم، هنـاك ميـل بـني 
جمـوع الباحثـني للرتكيـز عـىل كيفية متكـني الالجئني من أن 
يكـون لهـم القـدرة االقتصاديـة أو مـن توفـري بيانـات حول 
كيفيـة دعمهـم يف الوصـول إىل سـبل كسـب رزق خاصـة 
بهـم أيضـاً. ومـا ُينَظـُر إليـه اآلن بوصفـه أقـل أهميـة رغـم 
أنَّـه مـا زال بالتأكيـد حيويـاً للغايـة لهـو بيـت القصيد فيام 
يتعلـق بالحاميـة ومـدى تأثري هـذه الخطابات واملامرسـات 

الليرباليـة الجديـدة عـىل حيـاة الالجئـني.
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الحامية املجتمعية بقيادة الالجئني: إعادة رسم تصور مساعدة الالجئني
إيڨان إيستون-كاالبريا وكايت بينكوك

رين، وسيساعد إدراك  متثل املساعدة التي يقدمها الالجئ إىل الالجئ دوراً محورياً يف حياة كثري من امُلهجَّ
هذه الحقيقة إعادة رسم التصورات حول الطرق التي ميكن أن تكون أكرث استدامة ومتكيناً.

عادة ما يشري مصطلح ‘الحامية االجتامعية’ إىل الربامج والسياسات 
قد  التي  واملخاطر  واالستضعاف  الفقر  خفض  إىل  تهدف  التي 
يواجهها السكان. وعادة ما تكون هذه الربامج عبارة عن مبادرات 
يف  شيوعاً  أكرث  أصبح  املصطلح  استخدام  لكن  الحكومة.  تقودها 
التنمية الدولية، إذ يسعى الفاعلون الدوليون جاهدين لرفع الفقر 

بالتعاون مع الدول أو يف غيابها. 

تبذلها  التي  الجهود  أيضاً  لالجئني  االجتامعية  الحامية  وتضم 
ويكشف  الذايت.  الدعم  تحقيق  يف  أنفسهم  الالجئني  مجتمعات 
بحثنا يف أوغندا وكينيا1 عن الطرق التي يعمل بها الالجئون يف توفري 
ملجتمعاتهم.   املستقبلية  األفاق  وتغيري  واملنارصة  والحامية  الدعم 
اصطالحاً  عليها  نطلق  التي  املساعدات  من  النوع  هذا  ويتضمن 
عبارة ‘الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني’ النشاطات التي تتصدى 
مثل  خدمات  عدة  توفري  طريق  عن  وذلك  الضعف،  ملشكالت 
تتضمن  أيضاً  لكنها  الصحية،  والرعاية  والتعليم،  واملأوى،  الغذاء، 
املنارصة، وما ينتج عن ذلك من تغريات يف البنى املحلية والدولية 
مثل القوانني واملنظومات اإلنسانية التي قد تكون حجر عرثة أمام 

وصول الالجئني إىل تلك الخدمات بدالً من أن تساعدهم يف ذلك.

الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني
عادة مايفرتض الفاعلون اإلنسانيون أنَّ الحامية االجتامعية يف كل 
من كينيا وأوغندا تقع بالكامل ضمن سيطرة الحكومة ومبادراتها، 
املجتمع  منظامت  من  والفاعليني  االجتامعية  املؤسسات  وضمن 
املدين. لكنَّ هذا االفرتاض فيه إشكالية كبرية جداً إذ يقوده تصور 
للمساعدة  سلبيني  متلقني  عن  عبارة  الالجئني  بأن  صحيح  غري 
السياسات  وصناعة  البحوث،  يف  الرتكيز  تزايد  ورغم  وخاملني. 
والتأكيد  الالجئني  بقدرات  االعرتاف  أجل  من  بالالجئني  الخاصة 
عليها، ما زالت الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني دون املستوى 
املطلوب يف االستقصاء والبحث يف الدوائر األكادميية ولدى صانعي 

السياسات واملزاولني.  

من  يشء  عىل  يحصلون  ال  الحرضية  املناطق  يف  الالجئني  أنَّ  ومبا 
عن  يبحثوا  أن  عليهم  واملأوى،  كالغذاء  األساسية  الحياة  رضورات 
ضمن  املنافسة  لكن  أنفسهم.  عىل  االعتامد  لهم  تضمن  طرق 
عىل  الحصول  عىل  القدرة  عدم  و  والتمييز  املحلية  االقتصادات 
أو  األجنبية  باملؤهالت  االعرتاف  ومحدودية  العمل  ترصيحات 

قدرة  أمام  عائقاً  ميثل  ذلك  كل  أصال  االعرتاف  هذا  وجود  عدم 
الذات’. وملواجهة هذا  ‘االعتامد عىل  الفردي عىل تحقيق  الالجئ 
التحدي، ظهرت مجموعات رسمية وغري رسمية ومنظامت أخرى 
أخرى بني الالجئني لي  يقودها الالجئون من أجل أن تقدم طرقاً 
يعتمدوا عىل شبكات املساعدة ويساهموا بها فيام يتجاوز الطرق 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  تقدمها  التي  املحدودة 
أن  وأوغندا  كينيا  يف  بحثنا  خالل  من  وتبني  ورشكاؤها.  الالجئني 
منظومات املساعدة هذه ميكن تنظيمها عىل أسس قبلية وعرقية 
أو قومية لتحقيق التضامن، ومثال تلك املنظامت منظمة مجتمع 
بانيامولنجي يف نريويب، وجمعية الجالية الصومالية يف كامباال، وقد 
تكون أيضاً دينية يف أصلها مبشاركة املساجد والكنائس يف املدينتني 

يف مساعدة عائالت الالجئني. 

وإضافًة إىل املنظامت غري املعتمدة عىل الدين أو الثقافة هناك أيضاً 
املحلية  املجتمعات  عىل  القامئة  الرسمية  وغري  الرسمية  املنظامت 
أشكاالً  املنظامت  هذه  وتتخذ  أنفسهم.  الالجئون  أسسها  التي 
الدينية،  الشبكات  بينها مع  فيام  الرتابط  مختلفة، وبعضها يحقق 
والثقافية غري الرسمية للدعم التي وصفناها أنفاً.  ويف نريويب، تقدم 
الرشكات االجتامعية التي يقودها الالجئون مثل الأفريكانا التدريب 
لكل من الالجئني واملواطنني املحلني يف مجاالت الفنون، والحياكة ثم 
تعيد استثامر ريع مبيعات منتجاتهم يف مرشوعات تهدف إىل دعم 
األطفال املستضعفني من املجتمع املحيل ومجتمع الالجئني، وتقدم 
يورايز )URISE( يف  أما منظمة  املدرسة.  التحاقهم يف  لهم رسوم 
الغرايف  التصميم  التدريب للشباب مبا يف ذلك  كمباال فتقدم أيضا 
والطباعة عىل القمصان واملوسيقى، وتسجيل الفيديو، ومحو األمية 
الحاسوبية بهدف رفدهم باملهارات الرضورية لدعم أنفسهم وبناء 
مستقبل أفضل لهم. وهناك مجموعات أخرى مثل ريفيوجي كري 
واملالبس  الغذاء،  توزيع  عىل  تركز  نريويب  يف   )RefugeeCare(
 )Kobciye( لالجئني املحتاجني. وهناك منظامت أخرى مثل كوبسيه
 Hope for Refugees( يف نريويب، وأمل من أجل الالجئني يف العمل
ل املدخرات وتقرض الجمعيات  in Action( يف كمباال ممن ُتشغِّ
التعاونية والربامج التدريبية عىل األعامل لتمكن األعضاء من بدء 

خططهم املولدة للدخل. 

وصندوق   ،)Tawakal( توكل  مجموعة  األخرى  املجموعات  ومن 
تلك  توفر  إذ  نــريويب  يف   )Save World Trust( العامل  إنقاذ 
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النفسية  الصدمات  وخدمات  االستشارية  الخدمات  املجموعات 
يواجهون  ممن  الالجئات(  النساء  منهم  األخص  )وعىل  لالجئني 
تحديات كبرية يف التغلب عىل الصدمات التي عانوا منها، والتغلب 
تركز  من  املنظامت  من  وهناك  العقلية.  الصحية  املشكالت  عىل 
عىل النشاط السيايس مثل: نشطاء جنوب السودان الذين يعملون 
يف مختلف أنحاء كمباال، ونريويب للتنسيق من أجل نشاطات بناء 
يف  الكونغوليني  اتحاد  أيضاً  وهناك  األصلية،  بالدهم  يف  السالم 
الخارج الذي يسعى إىل تغيري صورة بالده ومنارصة إنهاء الحرب. 
ومتثل هذه النشاطات حامية اجتامعية تتجاوز املستوى الفردي؛ 
ألن تحسني أمن البالد األصيل ميكن الالجئني من العودة إليها طوعاً، 
ن من تعزيز جهود بناء السالم، وكذلك جهود املنارصة تركز  ومُيَكِّ
يف الغالب عىل بناء الخدمات االجتامعية الوطنية أو إعادة بنائها. 

املساعدات  تقدم  )حيث  والتجمعات  املخيامت  ضمن  وحتى 
يف  طرقهم  عن  الالجئون  يبحث  إليها(  الوصول  ويسهل  الرسمية 
املنظامت  من  واحدة  فهناك  مجتمعاتهم.   ودعم  أنفسهم  دعم 
املهنية  املهارات  عىل  تعتمد  التي  ناكيفايل  تجمع  يف  املجتمعية 
لطبيب ومحام، وكالهام الجئان، وذلك ملعالجة األفراد من املثليات 
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر وثنائيي الجنس 
)إل جي يب يت آي(  يف بيوتهم يف الليل من أجل مساعدتهم بتغلب 
يف  العيادات  إىل  ذهبوا  ما  إذا  بهم  تلحق  قد  التي  العار  وصمة 
قانوناً  املحظورة  القضايا  من  الجنسية  املثلية  ألن  ونظراً  املخيم. 
يقع  أوغنديني،  املخيم تضم كوادر  العيادة يف  أن  أوغندا، ومبا  يف 
الخطر عىل الـ )إل جي يب يت آي( من ناحية التمييز ضدهم، ورمبا 
هذه  تأيت  وهنا  كذلك،  بأنهم  عرفوا  ما  إذا  لالضطهاد  يتعرضون 
املساعدة  تقديم  يف  جداً  مهمة  فجوة  لتسد  املجتمعية  املنظمة 
مؤسسة  ــدرب  وت الالجئني.  من  املهمشة  املجموعات  إلحــدى 
مجال  الناشطني يف  غري  الشباب   )Wakati Foundation( واكايت 
ممن  املستضعفة  للعائالت  البيوت  بناء  للمساعدة يف  اإلنشاءات 

كانوا ينامون تحت البطانيات البالستيكية. وهناك أيضاً مجموعات 
نسوية صومالية غري رسمية ترحب بالواصلني الجدد وتعرض عليهم 
املفوضية  مكاتب  تكون  عندما  والود  واملحبة  واملــأوى  الطعام 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مغلقة.

وقد أخربنا كثري من الالجئني أنَّ مقدمي املساعدات الرسمية عادة 
ما يكونون أخر مالذ لهم عندما يحتاجون إىل يشء ما. ففي كل 
املتعلقة  الهيئات  لدى  الكبرية  القضايا  ترتاكم  وأوغندا  كينيا  من 
بالالجئني وذلك مام يجعل الالجئني يحجمون عن السعي للحصول 
لالجئني  أنَّ  كام  الرسمية،  الجهات  تقدمها  التي  الخدمات  عىل 
التي  الحيادية  الصفة  أيضاً  وهناك  الفساد.  قضية  إزاء  مخاوفهم 
اتسم بها االستثامر يف مستقبل الالجئني بل مل يكن هناك استثامر 
تلك  بني  للدراسة  املستجيبون  ربط  وقد  املجال،  هذا  حقيقي يف 
الصفة وخدمات الجهات الرسمية ووصفوها بأنَّها عوامل رئيسية 
مؤثرة تدفعهم نحو تفضيل املجموعات الصغرية واملحلية. فهؤالء 
يعرفونهم،  الذين  األشخاص  من  املساعدة  يتسلمون  الالجئون 
وغالباً ما يؤدي ذلك إىل تعزيز العالقات فيام بينهم فتتجاوز حدود 

مقدم األعامل الخريية ومتسلمها. 

تحسني الدعم للحامية االجتامعية بقيادة الالجئني
هناك جهوٌد تبذل يف الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني وتدعمها 
التمويالت من الجهات الدولية، فمنذ عام 2009، عىل سبيل املثال، 
صندوقها  لالجئني  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  استخدمت 
الخاص بالحامية االجتامعية لتقدم املنح الصغرية للمرشوعات التي 
ينظر الالجئون إليها ويتصورونها وينفذونها بأنفسهم، وهي تسمى 
مرشوعات املساعدة الذاتية لالجئني. وغالباً ما واجهت املنظامت 
عىل  انتقادات  الالجئني  املجتمعات  مع  العاملة  الحكومية  غري 
اللزوم، وأنَّ  زيادة عن  ط  ُمبسَّ املجتمعات  لهذه  أنَّ فهمها  أساس 
التاريخية  السياقات األوسع نطاقاً  انفصاالً كبرياً عن  ذلك ينفصل 
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هؤالء الالجئني البورونديني الشباب يف قرية كاشوجوا، أوغندا، هم أعضاء يف جمعية الالجئني املوهوبني األيتام. “نحن نتحدث اإلنجليزية ونصنع السالل والقبعات ونغني معاً ومنارس الرياضة معاً. نحن عائلة اآلن. 

ن من حياتنا جميعاً.” نبيع ما نصنع ونتشارك مبا نكسب مع الجميع. يف كريوندي، يقول املثل الشعبي ’إذا عملنا معاً نستطيع أن نحسِّ
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التي  منها واإلقليمية والوطنية. وبتحسني مستوى فهم السياقات 
تصبح  الالجئني،  بقيادة  االجتامعية  الحامية  نشاطات  بها  تحدث 
الجهات  ن  مُتَكِّ التي  والظروف  الرشوط  ناحية  من  أوضح  الصورة 
أو  كفاءة  واألكرث  األفضل  الدعم  تقدم  أن  من  الخارجية  الفاعلة 

املشاركة مع الالجئني أنفسهم. 

وأشار البعض من هذه املجموعات إىل بعض التحديات األساسية 
التي واجهتهم، ووصفوا أنَّ أهم واحد منها هو عدم القدرة عىل 
التي  الفاعلة األكرث قوة ونفوذاً، تلك  الجهات  عقد الرشاكات مع 
ميكنها أن تقدم التمويل والتدريب للمجموعات إلعطائها الفرص 
للنمو وزيادة األثر واالستدامة. فتأسيس الرشاكات بدالً من دعوة 
دة ُمسبَّقاً أو الحشد لها  الالجئني للمشاركة يف تنفيذ الربامج امُلحدَّ
الالجئني  بقيادة  االجتامعية  الحامية  مجال  يف  الفاعلني  أن  يعني 
وضع  يف  لتجعلهم  املطلوبة  الخصائص  عىل  يحافظوا  أن  ميكنهم 

أفضل للوصول إىل املجتمعات الفقرية. 

التمكني  الرشاكة  تقدم  أن  ميكن  وأين  متى  فهم  إىل  وباإلضافة 
الحامية  أجندة  تأسيس  أهمية  نالحظ  أن  املهم  من  املطلوب، 
االجتامعية التحويلية التي ال تتوقف عند حامية الناس أنفسهم 
األسباب  لتواجه  ذلك  تتعدى  بل  بالفقر،  املرتبطة  املخاطر  من 
الهيكلية للفقر، وكل ذلك يتطلب عماًل متامسكاً. وميكن تلمس 
املنظامت  اتحادات  بناء  خالل  من  للتضامن  الحاجة  هذه 
األعضاء  للمنظامت  االتحاد، ميكن  إطار  الالجئني فضمن  بقيادة 
ميكن  املبدأ  حيث  ومن  بينها.  فيام  مشرتكة  لقضايا  تتصدى  أن 
للشبكات أن تكون طريقة لتبادل الخربات واملعارف، وأن ‘تشكل 
تعزيز  من  بد  ال  ثم  رسوخاً.  األقل  املنظامت  لتقوية  رافعة’ 
الالجئون  يقودها  التي  املنظامت  يجعل  ذلك  ألنَّ  الشبكات 
عدة  قنوات  فتح  عىل  قــادرة  أنَّها  كام  ورسمية،  ظهوراً،  أكرث 
للمنارصة. ومع أنَّ هذه الجهود الرامية إىل الرتويج للتضامن يف 
التامسك  تحقيق  يصعب  التنفيذ،  قيد  زالت  ما  ونريويب  كامباال 
االسرتاتيجية لعدة أسباب أهمها انعدام الثقة إذ تنتاب الالجئني 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  رشكاء  حول  شكوٌك 
يستخدموا  قد  الرشكاء  وأنَّ هؤالء  التشغيليني  والرشكاء  الالجئني 
الالجئني ألنفسهم ومصلحتهم، وال يشء  بقيادة  املنظامت  أفكار 
كثري ميكن لتلك املنظامت أن تفعله إليقاف ذلك التفكري. وهذا 
ملخاطبة  مياًل  أقل  الالجئون  يقودها  التي  املنظامت  يجعل  ما 
من  املنظامت  كانت هذه  لو  والدولية حتى  الوطنية  املنظامت 
ذلك  غري  أو  للتمويل  محتماًل  األقل مصدراً  النظرية عىل  ناحية 
من املساعدات. وانعدام الثقة هذا ال يساهم فحسب يف العزلة 
التي غالباً ما تعمل فيها املنظامت بقيادة الالجئني، بل مينع أيضاً 
حصولهم عىل الفرص من أجل رفع وعي الجهات األخرى حول 

وجود هذا النوع من الحامية االجتامعية، وأهميته.

تنظر  الدولية  املنظامت  أن  يف  يتمثل  أخر  خطٌر  أيضاً  وهناك 
طريقٌة  أنها  عىل  الالجئني  بقيادة  االجتامعية  الحامية  لنشاطات 
للتوفري املايل، وذلك عن طريق تحويل العمل إىل املنظامت األخرى 
)حتى لو كانت تلك املنظامت دون املستوى املطلوب من املوارد( 
وبالنتيجة يقع خطر انخفاض جودة املساعدات. وعىل املنظامت 
الدولية والرشكاء املحليني أن يبقوا عىل علم بقضايا عدم املساواة 
املوجودة بني مختلف أشكال املساعدات التنظيمية، ويجب عليهم 
الدعم  تقديم  لضامن  الالزمة  والخطوات  اإلجراءات  يتخذوا  أن 

املناسب للعمل الحيوي لالجئني وتقديره. 

ويف بحثنا هذا نتحدى الفكرة التي تقول إّن املنظامت التي يقودها 
الالجئون إمنا هي جهات فاعلة هامشية، بل نقول إنَّها محورية يف 
رين. وال ينحرص دور الالجئني يف توفري شبكات  حياة كثري من امُلَهجَّ
األمان القامئة عىل املجتمعات املحلية فحسب، بل تقدم أيضاً فرصاً 
إىل  إضافًة  الالجئني  مجتمعات  وضع  يف  التغيري  إلحداث  حقيقية 
الحامية  كفاءة  لكنَّ  املساعدات.  لتقديم  فاعلة  كجهات  وجودها 
االجتامعية بقيادة الالجئني ال ميكن ضامنها إال إذا استمر الالجئون 
يف  املوجودة  الجهات  أفضل  أنهم  اعتبار  عىل  بقيادتها  أنفسهم 
الذين يفكرون  أما  الحاجات أصاًل.  لها بفهم هذه  موقف يسمح 
أن  لهم  فالبد  الالجئون  يقودها  التي  املنظامت  مع  املشاركة  يف 
الذين  الالجئون مع األشخاص  ينتهجه  الذي  القرب  يحافظوا عىل 
يحتاجون للمساعدات، ويجب عىل تلك املنظامت أن تقدر هذا 
الوضع التقاريب، وإال فإنها سوف تخاطر يف فقدان ما يجعلها أصاًل 
الدولية  اإلنسانية  املساعدات  فاعلة مهمة ضمن منظومة  جهات 

يف املقام األول.

إيڨان إيستون-كاالبريا 
 evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk 
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املساعدون القانونيون لالجئني
موسينغا تشيامنكيندا كريستيان  

يواجه الالجئون يف كينيا عوائق كثرية يف الوصول إىل حقوقهم. وهنا يتبني الدور املهم الذي ميثله املساعدون 
مون الدعم والتيسري إلنجاز العدالة لالجئني. فهؤالء  القانونيون الذين هم أنفسهم الجئون والذين يقدَّ
القانونيني يقدمون خدمة حيوية تعجز عن تقدميها كثري من املنظامت غري الحكومية ذات  املساعدين 

النطاق واملوازنات املحدودة وغري الكافية.
يواجه الالجئون يف كينيا تحديات كثرية. فإضافة إىل طول املدة 
التي تستغرقها عملية االعرتاف بصفة الالجئ أو رفضها، تشتمل 
الوثائق  إىل  الوصول  عىل  القدرة  عدم  عىل  التحديات  هذه 
واألعامل  الالجئني  تسجيل  عمليات  ذلك  يف  مبا  والخدمات 
وإصدار تراخيص العمل، ونجاح الطالب، والحسابات املرصفية، 
من  واالتصاالت  السفر،  ووثائق  االجتامعي،  الضامن  وأرقــام 
مشكالت  أيضاً  الالجئون  يواجه  كام  املحمول.  الهاتف  خالل 
الكافية  الدراية  وعدم  ومالحقتها،  الرشطة  مبضايقات  تتعلق 
السلبية  املواقف  وتفيش  وقضاياهم،  الالجئني  مبوضوعات 
عوائق  وجود  إىل  باإلضافة  املحليني  السكان  من  والتمييزية 

تحول دون االعرتاف باملؤهالت األجنبية. 

اسمها  حكومية  غري  منظمة  دربت  املشكالت،  لهذه  وللتصدي 
املفوضية  من  بدعم  نريويب  يف  الالجئني  بعض  شريا  تشا  كيتو 
الدولية  واملنظمة  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
للهجرة ليكونوا مساعدين قانونيني يدعمون زمالءهم الالجئني. 
واملساعد القانوين هو شخص تلقى تدريباً عىل املبادئ القانونية 
املساعدة  ويقدم  بها  بأس  ال  عملية  قانونية  خربة  لديه  أو 
ما  وغالباً  العدالة.  وإنجاز  الحقوق  إحقاق  لتيسري  القانونية 
أي  أو  محاماة  مكتب  أو  املحامني  أحد  عملهم  عىل  يرشف 

قانونية. مؤسسة 

مجموعات  توعية  إىل  القانونيني  املساعدين  عمل  ويرتكز 
الالجئني والسلطات العامة بحقوق الالجئني من خالل منتديات 
كام  واملؤمترات،  التدريب  وجلسات  العمل  وورشات  النقاش 
من  تتمكن  حتى  للسلطات  القدرات  بناء  برامج  يف  يساهمون 
رين وإيقافهم والقبض  التعامل املالئم مع قضايا الالجئني وامُلهجَّ
والتحقق  الالجئني  وثائق  إصدار  وكيفية  واحتجازهم  عليهم 
الوعي  رفع  نشاطات  يف  القانونيون  املساعدون  ويساهم  منها. 

ملمثيل الحكومة حول قضايا الالجئني.

الالجئني  مجتمع  متكني  عىل  القانونيون  املساعدون  ويعمل 
بكيفية  وتوعيتهم  والتزاماتهم  بحقوقهم  تبصريهم  خالل  من 
وكيفية  احتجازهم  أو  عليهم  القبض  أو  إيقافهم  عند  الترصف 

التواصل مع السلطات بشأن مسائل التوثيق. ويقدم املساعدون 
القانونيون لالجئني وطالبي اللجوء املعلومات املتعلقة بطلبات 
املشورة  إىل  باإلضافة  كالجئني  ووضعهم  بهم  الخاصة  اللجوء 
بشأن قضاياهم وإحالتها ومتابعتها. كام ينارصون إطالق رساح 
املعتقلني من الالجئني وطالبي اللجوء واملهجرين املحتجزين يف 
مراكز الرشطة، والسجون، وأماكن االحتجاز، ويرافقون الالجئني 
يف زياراتهم للمنظامت واملؤسسات لطلب املساعدة يف مختلف 
من  الرشطة  مراكز  إىل  املثال  سبيل  )عىل  االجتامعية  القضايا 

أجل اإلبالغ عن الجرائم(.

عيل  أنَّه  ذلك  ويعني  قانونية  خلفية  لدي  محامي،  وبصفتي 
قانونياً  مساعداً  أصبحت  لذلك  مجتمعي  مساعدة  واجب 
االضطالع  بالقدرة عىل  القانونيون  املساعدون  ويتمتع  لالجئني. 
مبا ال ميكن للمنظامت غري الحكومية الكبرية االضطالع به نظراً 
ملحدودية موازنتها ومحدودية نطاق عملها. فعىل سبيل املثال، 
لدي القدرة عىل التدخل يف قضايا الالجئني )خاصًة فيام يخص 
اعتقال الالجئني ومضايقتهم( يف أي وقت من الليل أو النهار مبا 
يف ذلك العطالت األسبوعية واإلجازات، أما املنظامت الكبرية فال 
ميكنها التدخل سوى يف ساعات العمل. ونقدم املشورة لالجئني 
ما  التعليقات،  لهم  ونقدم  ونتابعها  ونحيلها  قضاياهم  بشأن 
الحكومية  االنتقال إىل املنظامت غري  يغنيهم عن دفع تكاليف 
يعيش  الذي  املكان  عن  ومكاتبها  مقراتها  جميع  تبعد  التي 
القانونيني  املساعدين  أنَّ  ذلك  أهمية يف  واألكرث  الالجئون.  فيه 
نتعامل  فنحن  الالجئون.  فيه  يعيش  الذي  املكان  يف  يستقرون 
مع الالجئني يومياً ألنَّ أغلبنا الجئون أيضاً ونعيش معهم بصفتنا 
جزء من مجتمع الالجئني. ولقد أنشأنا يف املجتمع الذي أعيش 
وأعمل فيه منتدى يستطيع الالجئون من خالله تبادل أفكارهم 

بشأن املوضوعات القانونية وسبل كسب الرزق.  

أثناء عميل بصفتي مساعد قانوين الجئ، قدمت املساعدة  ويف 
الذي  الكونغوليني  الالجئني  الالجئني. أذكر منهم أحد  لكثرٍي من 
بتهمة  فُقِبَض عليه  بذلك  ترخيص  استصدار  دون  أقام مرشوعاً 
اإلقامة يف نريويب بصورة غري رشعية. وكان قد سبق له أن تقدم 
املحلية رفضت  السلطات  لكنَّ  تجاري  ترخيص عمل  الستصدار 
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ولكني  كاملة.  غري  الشخصية  الثبوتية  أوراقه  أنَّ  شعرت  ألنها 
دافعت عنه من أجل إطالق رساحه من خالل إثبات أنَّ أوراق 
واملفوضية  الحكومة  له  أصدرتها  )التي  به  الخاصة  التسجيل 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني( صدرت له يف نريويب ما 
يعطيه الحق يف العيش فيها. ثم بعد إطالق رساحه، َعِملُت عىل 
مواصلة  يستطيع  حتى  الرتخيص  استصدار  أجل  من  مساعدته 

عمله بصورة رشعية يف نريويب. 

كانت  التي  الصوماليات  الالجئات  إحدى  أيضاً  ساعدت  كام 
تعيش يف مخيم داداب لالجئني من خالل منارصة قضيتها نيابة 
عنها أمام األمانة العامة لشؤون الالجئني يف نريويب عندما كانت 
الناحية  من  املعقدة  الطلبات  مع  التعامل  بصدد  الالجئة  هذه 
لاللتحاق  االستعداد  أوراق  استصدار  أجل  من  اللوجستية 
األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  توطينها  ُأِعيَد  التي  بوالدتها 
مكتب  إىل  اصطحابها  عنها  نيابًة  ملساعدتها  تدخيل  وتضمن 

األمانة العامة لشؤون الالجئني وجنبتها بذلك أي تأخري.   

وما زالت هناك بعض التدابري والخطوات التي ينبغي اتخاذها 
ما  نريويب.  يف  القانونية  الناحية  من  آمنة  الالجئني  حياة  لجعل 

عىل  الضغط  محاولة  هو  اآلن  القانونيون  املساعدون  يفعله 
الالجئني  قانون  أحكام  جميع  تطبيق  أجل  من  كينيا  حكومة 
الحامية  عىل  الالجئني  حصول  لضامن   2006 عام  يف  الصادر 
االندماج  بتيسري  الحكومة  مطالبة  كينيا.وعلينا  يف  الكاملة 
املحيل وفتح األبواب أمام الالجئني لجعلهم يشعرون بالرتحاب 
والسالمة إذ ال يستطيع كثرٌي منهم العودة إىل بلدانهم األصلية 
ويف الوقت نفسه لديهم فرص ضعيفة يف إعادة التوطني. ومن 
إحدى طرق املنارصة تلك وضع برنامج دائم لرفع الوعي لدى 
رجال الرشطة وغريهم من موظفي اإلدارة العامة من أجل بناء 
قدراتهم للتعامل مع قضايا الالجئني إذ ينبغي لكل من الالجئني 
أن  يجب  كام  الالجئني  حقوق  معرفة  الحكومية  والسلطات 
ميتلكوا القوة واملعرفة الالزمة إلحقاق هذه الحقوق. وهذا هو 
يعملون  الذين  لالجئني  القانونيني  للمساعدين  الشاغل  الشغل 

عىل تحقيقه.

موسينغا تشيامنكيندا كريستيان 
laface.musenga07@gmail.com 

مساعد قانوين لالجئني، نريويب

كوبسيه: متكني الالجئني الصوماليني يف نريويب
أفراح حسن

الالجئني  لتمكني  بعده  أوالده من  اآلن  يديره  الذي  الصوماليني مركز موارد كوبسيه  الالجئني  أحد  أنشأ 
الصوماليني يف إيستيل ونريويب.

يف أوائل التسعينيات، كان أيب واحداً من ماليني الالجئني الذين فروا 
من النِّزاع األهيل الذي اجتاح الصومال. ومقارنًة بكثري من الناس، 
يعد أيب محظوظاً ألنَّه نال قسطاً من التعليم ومتكن من الحصول 
أعيد  حيث  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  دراسية  منحة  عىل 
توطينه. ومن هناك، عمل أيب عىل إحضار أفراد أرسته الذين كانوا 
صغاراً ليستقر يف نهاية األمر يف تورنتو يف كندا. وكان الهروب من 
النِّزاع العنيف واالستقرار يف مجتمع جديد سببي إثارة حامس أيب 
ملساعدة أبناء مجتمعه األصيل. وبدأ ذلك كله يف عام 1993 عندما 
ساعد والدي املوجة الجديدة من الالجئني الصوماليني الذين وفدوا 
إىل تورونتو فارين من الحرب، وما زال مركز كوبسيه الذي أسسه 
والدي مستمراً حتى يومنا هذا ليقدم املوارد للمجتمع املحيل يف 
مل  للتأسيس،  الالحقة  السنوات  كينيا. ويف  نريويب،  إيستيل يف  حي 
النمو  من  متكن  ذلك  مع  لكنَّه  تحديات  من  املركز  مسرية  تخل 
واالستمرار. ويكمن رس نجاح مركز كوبسيه يف تفاعله مع املجتمع 

املحيل وقدرته عىل اكتساب الرشعية والثقة داخل إيستيل.

مركز  جاء  هنا  ومن  ‘التمكني’،  بالصومالية  كوبسيه  كلمة  تعني 
كوبسيه لتقديم املوارد ملساعدة املستضعفني )مبن فيهم الالجئون 
كام  إيستيل  مجتمع  داخــل  رسمية(  لوثائق  املصطحبني  غري 
الحاسوبية،  األمية  محو  مثل  املهارات  عىل  التدريبات  لهم  يوفر 
مركز  ويهدف  األخرى.  الربامج  من  وغريها  والحياكة،  والتفصيل، 
كوبسيه إىل إعداد األفراد وتزويدهم باملهارات الالزمة التي سوف 
متكنهم من بناء قدراتهم ومن ثم تؤدي بهم إىل الحصول عىل مزيد 
من الفرص. ويعمل املركز عىل تحديد حاجات املجتمع من خالل 
املشاورات واسعة النطاق مع أصحاب املصلحة املعنيني يف املجتمع 
املحيل ويتضمن ذلك تنظيم الفعاليات الرضورية إلدامة مشاركة 

الرشكاء الراسخني يف املجتمع املحيل. 

وبعد وفاة أيب يف 2012، رجعت أنا وأختي إىل نريويب لنسري عىل 
خطاه. والحقيقة أنَّنا استوطنا يف كندا كالجئني يف سن مبكرة جداً، 
األصلية  بلدنا  بيئة  عن  االختالف  كل  تختلف  بيئة  يف  وترعرعنا 

mailto:laface.musenga07@gmail.com
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وثقافتها ومجتمعها، وهذا ما جعلنا نشعر بالدهشة يف بادئ األمر 
أثره  وملسنا  كوبسيه  مركز  عىل  كبري  طلب  وجود  الحظنا  عندما 
يف إيستيل. ورغم إدراكنا جيداً للتحديات التي يواجهها الالجئون 
الالجئني  لظروف  فهمنا  أنَّ  يبدو  كينيا،  يف  خاصة  الصوماليون 
فيها  ما  أهم  مسهبة  تعلم  عملية  بعد  إال  يتحقق  لن  الحرضيني 
املتنوعة  الفئات  حاجات  تراعي  فعالة  برامج  وضع  كيفية  تعلم 
من الالجئني الصوماليني وتستجيب لها يف الوقت نفسه. فإيستيل 
وجميعهم  وخرباتهم  أفراده  خلفيات  تتعدد  ديناميي  مجتمع 
السكانية.  الكثافة  عالية  حرضية  منطقة  داخل  وترعرعوا  نشؤوا 
الوقت  يف  والرشعية  الثقة  وبناء  املجتمع  حاجات  مع  والتكيف 
التعلم  عملية  من  جزء  أبينا  وصية  تنفيذ  عىل  فيه  نعمل  الذي 

التي بدأناها.

املوضوعات  عىل  واطالعنا  املجتمع  يف  اندماجنا  ساعدنا  ولقد 
واملسائل التي تهم أفراده عىل االستمرار يف تطوير مركز كوبشيا. 
من  األول  الجيل  أرس  أوائل  من  باعتبارنا  خربتنا  ساعدتنا  كام 
بها  ميكننا  التي  الكيفية  حول  فريدة  رؤية  تكوين  يف  املهاجرين 
بعض  وتشبه  املحيل.  املجتمع  وإرشاك  جديدة  برامج  استحداث 
كندا  يف  الالجئون  يواجهها  التي  االنتقالية  املرحلة  تحديات 
التحديات التي واجهها الالجئون يف إيستيل سواء أكان ذلك يتعلق 
تحكم  التي  القانونية  األطر  مع  التعامل  أم  املوارد  إىل  بالوصول 
الالجئني  خربات  بني  هذه  التشابه  أوجه  ساعدتنا  كام  وجودهم. 
يف  وموضعنا  برامجنا  من  كل  تركيز  يف  إيستيل  والجئي  كندا  يف 

املجتمع ككل. 

وضع الربامج املالمئة
بأنَّها  إيستيل  اشتهار  إىل  باإلضافة 
أيضاً  فهي  إقليمي،  تجاري  مركز 
الذين  الالجئني  من  آالف  وجهة 
فيه  يقيمون  مكان  عن  يبحثون 
يرغبون  الذين  أو  طويلة  مــدة 
)البلدان  آخر  بلٍد  إىل  االنتقال  يف 
الخصوص(.  وجــه  عىل  الغربية 
فأقام كثرٌي من الالجئني مرشوعات 
تجارية مزدهرة واندمجوا اندماجاً 
حني  يف  املحيل  املجتمع  يف  تاماً 
خارج  خاصة  الحياة  غريهم  يكابد 
الالجئني  ملخيم  التحتية  البنية 
هذه  فهم  وســاعــدنــا  الــرســمــي. 
إطاٍر ميكننا من  إنشاء  العوامل يف 
االستضعاف  ــه  أوج فهم  خالله 
وإدراكها واالستجابة لها من خالل 

الرتكيز عىل استهداف األفراد الذين ميكنهم تحقيق أقىص استفادة 
من برامجنا.  

عن  إيستيل  يف  الرسمي  التَّعليم  معدالت  انخفاض  وبسبب 
املجتمعات املجاورة األخرى، انصب جل تركيزنا عىل تزويد األفراد 
الحاسوبية  األمية  محو  مثل  للتطبيق  قابلة  ملموسة  مبهارات 
والتفصيل والخياطة وأساسيات الثقافة املالية. فعىل سبيل املثال، 
تعريف  إىل  وضعناه  الذي  الحاسوبية  األمية  محو  برنامج  يهدف 
من  ذلك  بعد  ميكنهم  إذ  الحاسوب  وظائف  بأساسيات  الطالب 
برامجاً  أيضاً  ونقدم  التدريب.  من  أعىل  ملستويات  التعرض 
النشاطات  بدورها  تكمل  التي  والخياطة  الحياكة  عىل  للتدريب 
التجارية يف مجال املنسوجات يف إيستيل التي ميكن أن تكون نقطة 
انتقال إىل فرص عمل محتملة داخل املجتمع املحيل. وعىل مدار 
السنوات الثامين املاضية من العمل ضمن برامج موثوقة ومتسقة، 

وفر مركز كوبشيا تدريباً للمهارات املهنية ملئات من الصوماليني.

ومنذ أمد بعيد، ترسخت النظرة السلبية يف األذهان حول الالجئني 
بحمالت  ذروتها  التوترات  حدة  وبلغت  إيستيل،1  يف  الصوماليني 
ُعرَِف  فيام   2014 عام  يف  ضدهم  الرشطة  مارستها  التي  القمع 
كبرياً  تحدياً  ذلك  وكان  األمنية(.  )املراقبة  ووتش’  ‘أوساالما  باسم 
التدريب  من  باالنتقال  الوضع  هذا  مع  وتعاملنا  منظمتنا.  أمام 
إيجاد  الوعي من أجل  املنارصة ورفع  التمكني واملهارات إىل  عىل 
فرصة للحوار للرد عىل هذه التصورات السلبية والقوالب النمطية 
للنقاش  التي رسختها الرشطة بحمالتها األمنية. ونظمنا منتديات 
املسريات  وحشدنا  السياسية،  واملكاتب  املحلية  السلطات  مع 

ن
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حلقة دراسية أسبوعية ينظمها مركز كوبسيه. 
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التي تدين وحشية الرشطة، وعملنا عىل تعزيز التامسك، ونظمنا 
اللقاءات الثقافية التي تسلط الضوء عىل مساهامت كل مجتمع يف 
منطقتنا القريبة. كام أصدرنا بعض املطبوعات األدبية التي تهدف 
إىل الرد عىل بعض القصص السلبية والشائعات التي باتت تالصق 
فئة الالجئني الحرضيني خاصة الصوماليني منهم. وعىل الرغم من 
هدوء األوضاع إىل حٍد كبري، ما زال وصم اإلرهاب ملتصقاً بالالجئني 
نزاع وتفاوض داخل  املفهومات موضع  تلك  زالت  الحرضيني وما 

مجتمع إيستيل. 

كانت  التي  أيب  رؤية  بفضل  تناميه  يف  كوبشيا  مركز  أثر  واستمر 
فخورة  وأنا  والتطور.  التقدم  نحو  طريقنا  يف  لنا  طريق  خارطة 

للغاية ومحظوظة ألنني متكنت من امليض قدماً بهذه املنظمة التي 
تقدم املساعدة والدعم الدامئني للمجتمع الذي انحدر منه. 

afrah.abdullahih@gmail.com أفراح حسن 
 www.kobciye.org مديرة مركز كوبسيه
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املنظامت التي يقودها الالجئون السوريون يف برلني
جينيڨر وود وإيڨان إيستون-كاالبريا ويحيى األوس 

اعتامداً  يعتمدون  ألفاً   50 قرابة  عددهم  والبالغ  برلني  يف  املقيمني  السوريني  الالجئني  من  كثري  زال  ما 
كبرياً عىل مساعدات الدولة، وقد أنشأ بعض الالجئني أيضاً دعاًم جديداً يف املبادرات املجتمعية الحيوية 

والنشطة. 

طالب  فكل  به  بأس  ال  حكومياً  دعاًم  املانيا  يف  الالجئون  يتلقى 
عىل  ويحصل  بلدة،  أو  مدينة  يف  إقامته  د  ُتحدَّ طلبه  ُيقَبل  لجوء 
إقامة مؤقتة، ويبدأ بعملية االندماج يف املجتمع. ومع أنَّ الواصلني 
الجدد يف عام 2015 ُأسِكنوا مبدئياً يف النوادي الصحية للمدراس 
وغريها من املأوي الطارئة، هناك اآلن مساكن لالجئني بعيدة األمد، 
عىل  الحصول  يف  الالجئني  ملساعدة  ُتبَذل  مستمرة  جهود  وهناك 

شقق بأنفسهم. 

وعندما مُيَنح حق اإلقامة أو يصبح ذلك من األمور املحتملة، يحرض 
الالجئون دورة تدريبية لالندماج ليتعلموا فيها اللغة والثقافة، ثم 
آفاق  ليتعرفوا عىل  الوظائف  مركز  يف  األول  اجتامعهم  يحرضون 
مبلغاً  فيتلقون  الالجئني  من  العمل  عن  العاطلون  أما  التوظيف. 
شهرياً يكفي تلبية مرصوفاتهم املعيشية. ويتلقى الالجئون الدعم 
األمور  وبعض  املحلية،  التوجيهات  لهم  ستقدم  التي  البلدية  من 
املنظامت  الطبية والوصول إىل  النقل والخدمات  اللوجستية مثل 
والنوادي. لكنَّ العثور عىل وظيفٍة ال تتطلب االعرتاف مبؤهالتهم 
أو اتقانهم للغة األملانية من األمور الصعبة، وال يقل صعوبًة العثور 
عىل سكن الئٍق، فالسكن يف برلني أصاًل مشكلة مزمنة يعاين منها 

صغار الدخل حتى قبل أن ننظر بحاجات الالجئني وعائالتهم.

الدولة، هناك ثغراٌت يف  الذي تقدمه  النطاق  ورغم الدعم واسع 
من خالل  إال  الحاجات  تلبى  ال  األحيان  من  كثرٍي  ويف  الخدمات، 
املبادرات الشعبية املوجودة يف مختلف أنحاء البالد. فهناك املئات 
من املرشوعات والشبكات واملنظامت ومعظمها تأسس منذ عام 

.2015

شكل  برلني  يف  السورية  الشعبية  القاعدة  دعم  اتخذ  وبدايًة، 
مساعدة الالجئني عىل الوصول إىل املساعدات الطارئة واستكشاف 
اإلجراءات اإلدارية املطلوبة لطلب اللجوء، والتسجيل. ففي األيام 
األوىل لوصول األعداد الكبرية للوافدين الالجئني عىل سبيل املثال، 
من  كانوا  ومعظمهم  السوريني،  الالجئني  من  مجموعات  عمدت 
الواصلني الجدد أصاًل، إىل املرابطة يف محطات القطار الرئيسية يف 
أملانيا من أجل توفري الخرائط للقادمني الجدد وتقديم اإلرشادات 

والتوجيهات والنصائح حول التسجيل وإيجاد املأوى. 

توفري  من  ونقلًة  تغرياً  شهدت  املاضية  الثالثة  السنوات  لكنَّ 
الثقايف  اإلبداعي  الدعم  توفري  إىل  اليومية  اللوجستية  املساعدات 
واملجتمعي لتلبية حاجات الالجئني النفسية والوجدانية العاطفية 
التي  الجهود  هذه  َلت  ُسجِّ الحاالت  من  كثري  ويف  والشخصية. 
يقودها الالجئون كمنظامت أملانية إذ بلغ عدد منظامت مساعدة 

mailto:afrah.abdullahih@gmail.com
http://www.kobciye.org
http://bit.ly/Carrier-RefDeeply-Eastleigh
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منها  عرشًة  أيضا2ً  بحثنا  وحدد  أملانيا،1  يف  منظمة   75 السوريني 
موجودٌة يف برلني وحدها. 

أربعة  أسسه  الذي  والرياضة  للثقافة  السالم  نادي  ذلك  ومثال 
سوريني منهم أستاذ جامعي وقاٍض وصحفي ومرتجم فوري ممن 
السوريني  لالجئني  الفورية  الرتجمة  لتوفري  املاسة  الحاجة  أدركوا 
تسجيل  من  لتمكينهم  اللوجستي  الدعم  خدمات  من  وغريها 
أنفسهم كالجئني، وللتقدم بطلبات الحصول عىل وظائف والتعرف 
إىل املنظومات املعقدة اإلدارية والتعليمية يف أملانيا. وقدم النادي 
أيضاً خدمات اإلقامة ملدة ليلة واحدة مجاناً وذلك يف ذروة وصول 
الطابور  إىل  االنضامم  من  الناس  لتمكني   2015 عام  يف  الالجئني 

الطويل يف مكتب التسجيل القريب يف الصباح الباكر التايل.

التي  املساعدة  أصبحت  املاضية،  القليلة  السنوات  مدار  وعىل 
يقدمها مركز السالم أكرث تنظياًم وأكرث اتساعاً يف نطاقها، وها هو 
تتطرق  التي  اإلسبوعية  التقدميية  العروض  ضمن  املشاورة  يقدم 
إىل مختلف املوضوعات، مثل كيفية البحث عمل والتقدم بطلبات 
العمل، أو كيفية تسجيل األطفال يف املدراس. وهناك أيضاً عرٌض 
تقدميي شهري يتعلق بقصة نجاٍح ألي الجئ من الالجئني الذين 
وظيفة  تأمني  يف  ذلك  أكان  سواًء  برلني،  يف  وأنجزوه  شيئاً  حققوا 
له أم تحقيق مستوى أفضل يف اللغة األملانية. ويقدم النادي اآلن 
مقهى للرتويج للتبادل بني الثقافات وعدد من خدمات الدعم مبا 
)مبا يف  الفراغ  والنشاطات وقت  والرياضة  اللغة  يف ذلك مامرسة 
ذلك ما يفيد الالجئني ذوي اإلعاقة( واملرشوعات العابرة للثقافات 

واإلبداعية. 

اختالف الغايات 
من أكرث املنظامت الثقافية السورية رسوخاً يف برلني منظمة مدى،3 
وهي موجودٌة يف مركز تقايف مجتمعي اسمه أوملي 35 ويقع يف 
حي هادئ يف برلني الغربية. ويقدم املركز الثقايف مكتباً ومساحًة 
األملان.  والنشطاء  الفنانني  مع  للتعاون  وفرصًة  الفعاليات  إلقامة 
وأسس منظمة مدى شخص اسمه صايف وهو الجئ سوري، ويركز 
برنامج  عرض  خالل  من  واملجتمع  والثقافة  والفنون  الحوار  عىل 
وعرض  املرسحية  ااألعامل  وأداء  املحارضات  إلقاء  يتضمن  ثقايف 
األفالم والقراءات ومعارض الفنون. وال يكاد مير يوٌم إال وتقام فيه 
فعاليات مبا يف ذلك ورشات العمل التدريبية عىل اللغة األملانية، 
أو فعاليات خاصة باألطفال والعائالت، وغريها من نشاطات كثرية 
يقصد بها إشارك املشاركني السوريني وغري السوريني عىل حد سواء. 

التفاعل  الرغبة يف  تأسيس منظمة مدى عىل  وراء  الفكرة  وتقوم 
مع املجموعات الثقافية السورية األخرى يف برلني من الذين أبدوا 
تحفظهم يف البداية ألنَّ صايف شعر أنَّ الثقافة السورية التي كان 

هذه  خالل  من  الصحيحني  الخربة  وال  بالتمثيل،  َتْحَظ  مل  يفهمها 
املنظامت  بني  وواضح  واسع  انقسام  ذلك  ويعكس  املجموعات. 
إىل  بعضها  يسعى  إذ  برلني  يف  الالجئون  يقودها  التي  السورية 
بينام  والقانون،  والدين  السورية  للثقافة  املحافظة  األمناط  تعزيز 
يسعى البعض اآلخر منهم إىل استخدام الثقافة السورية يف الرتويج 
السوريني  بني  االجتامعية  اللحمة  وتعزيز  السوري،  لالندماج 

واألملان.

املكتبة  الالجئون  يقودها  التي  الثقافية  املهمة  املبادرات  ومن 
‘بيناتنا’.4  أسم  أصحابها  عليها  أطلق  برلني التي  يف  األوىل  العربية 
كتباً  وتقدم  امللتزمني،  املتطوعني  من  فريق  املكتبة  عىل  ويقوم 
والغربيني،  لألملان،  التعلم  وتروج  املحلني،  للقراء  العربية  باللغة 
وتعرفهم بالثقافة العربية وآدابها. وجاءت الفكرة ملاهر وهو نارش 
والجئ من سوريا ومؤسس مشارك يف مكتبة بينتنا يف عام 2016 
يف  مرشوعه  بدء  من  ومتكن  العربية.  للكتب  برلني  الفتقار  نظراً 
غرف ضمن مرفق أملاين إلسكان الالجئني كان يستخدم يف البداية 
الكتب  ما جمع  ثم رسعان  هناك،  الجاليات  والجتامعات  للتعلم 
فعاليات أدبية يشارك فيها  املتربع بها. ويستضيف املرشوع أيضاً 
الفعاليات  تلك  وتسعى  واألملان،  السوريون،  العروض  مقدمو 
الستغالل هذه الفرص للتبادل بني الثقافات، والتعلم فيام بينهام. 
وبهذه الطريقة ليست بيناتنا »مجرد مكتبة، بل هي أيضاً صالوٌن 
أخرى  دانا وهي مؤسسة مشاركة  قالته  ما  أديب«، وذلك بحسب 

للمكتبة. 

ويف فرباير/شباط 2018 قدمت املكتبة العامة لربلني عرضاً ملكتبة 
بيناتنا بالتشارك يف فضائها للمكتبة، واآلن أصبحت املكتبة مفتوحة 
لعامة الناس أربعة أيام يف األسبوع. لكنَّ املشكلة يف ذلك أنه عىل 
املكتبة أن تعيد تنظيم كتبها ورفوفها وأثاثها مرة يف األسبوع ألنَّ 
املكتبة األساسية ما زالت تستخدم تلك املساحة يف األيام األخرى، 
ولعل ذلك يعني أنَّ هذا املكان املمنوح للمكتبة قد يكون مؤقتاً 
ال دامئاً. وماهر شأنه شأن أي الجئ آخر يسعى إىل سد الفراغ يف 
حياته، يأيت إىل املكتبة كل يوم ألنَّها تذكره بعمله يف النرش السابق 
يف سوريا. فهو يرى يف الكتاب أداة قوية لتيسري اندماج السوريني 

يف أملانيا.

الالجئون ومبادراتهم يف  التي يقودها  املنظامت  النجاح يف  يعزى 
برلني يف التصدي ملختلف حاجات الالجئني إىل مرونة هيكلية تلك 
مع  املنظامت  من  كثري  فقد عدلت  للتكيف.  وقابليتها  املنظامت 
مرور الوقت نشاطاتها بناًء عىل مهارات املتطوعني وحسب تغري 
ينظر  كان  برلني  أنَّ  ومع  املشاركني.  لدى  واالهتاممات  الحاجات 
إليها يف يوم من األيام عىل أنها مكان مؤقت للجوء، أصبحت اآلن 
الناس يجدون فيها هويتهم  بداية حياة جديدة لكثري من  تشهد 
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الجديدة. لكنَّ غالبية املنظامت التي يقودها الالجئون السوريون 
يف برلني ال تنظر إىل أنفسها عىل أنها مستدامة، ذلك أنَّ من يقوم 
التربعات، وغري  تعتمد عىل  وأنها  املتطوعني،  عليها معظمهم من 
يكشف  ذلك  أن  ومع  للتمويل.  املؤقتة  اآلنية  املصادر  من  ذلك 
حاجة ماسة إىل توفري التمويل املوثوق به ليمكنهم من االستمرار 
العوائق  كثري من هذه  أيضا  البعيد، هناك  املدى  يف عملهم عىل 
الالجئون  يقودها  التي  املنظامت  فهذه  محتومة.  أنها  يبدو  التي 
زالت  ما  برلني  يف  السوريني  وقصة  العهد،  حديثة  فتية  زالت  ما 

يف بدايتها.

jenn.m.wood@gmail.com جينيفر وود 
مستشارة تربوية ومدربة لألذهان، برلني 

إيڨان إيستون-كاالبريا 
evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk 

باحث، مركز دراسات الالجئني ومرشح للحصول عىل درجة 
 الدكتوراه يف قسم التنمية الدولية، جامعة أكسفورد.

www.rsc.ox.ac.uk/people/evan-easton-calabria-1

yalous@gmail.com يحيى األوس 
صحفي وكاتب أعمدة مستقل، صحيفة سود دويتشه تسايتونغ 

األملانية. 
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التعليم الذي يقوده الالجئون يف إندونيسيا 
توماس براون

توضح مبادرات التعليم التي يقودها الالجئون يف جاڨا الغربية يف إندونيسيا قدرة مجتمعات الالجئني عىل 
العمل مع الداعمني للتغلب عىل ثغرات الخدمات التي يواجهونها يف البلدان املستضيفة، وتوضح مقاربة 

متكينية ومستدامة تقودها املجتمعات إزاء مساعدة الالجئني.  
أن  إىل  فيها  بالعيش  والالجئني  اللجوء  لطالبي  إندونيسيا  تسمح 
السامية لألمم  املفوضية  يجدوا سبياًل إلعادة توطينهم من خالل 
قانونية  سبل  أي  لهم  تقدم  ال  لكنها  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
للتجنيس، وتحظر عليهم العمل خالل فرتة إقامتهم. ونتيجة لذلك 
يعيش قرابة 14 ألفاً من طالبي اللجوء والالجئني منذ سنوات يف 
وضع النسيان يف إندونيسيا منتظرين البت يف قرار إعادة توطينهم 
عىل  محدودة  وبقدرة  رسمية  حقوق  أي  لديهم  يكون  أن  دون 
الوصول إىل الخدمات كالتعليم. وعندما تبني لدى الجئي هزارى 
أن  اإلندونيسية  الغربية  جافا  إقليم  يف  يعشون  الذين  األفغان 
التمدرس  من  سنوات  عدة  أوالدهم  يخرس  بأن  قامئة  االحتاملية 
يف هذه املرحلة الحرجة من حياتهم وإمنائهم، توجهوا إىل إطالق 
لخدمة  التعليمية  املراكز  من  عدد  بتأسيس  مستقلة  مبادرة 

جامعتهم. 

وليست هذه املبادرة وحيدًة من نوعها، بل هناك عدة مبادرات 
العامل أكرث مام نتصور  أنحاء  الالجئني يف كل  أخرى يف مجتمعات 
التوجيهي  ــاد  واإلرش القدرات  بناء  توفري  من  بد  وال  ونتخيل. 
للتحديات  يتصدون  بحيث  الالجئون  يقودها  التي  للمبادرات 
التي يواجهونها بأنفسهم بدالً من حل املشكلة لهم، فهذه مقاربة 
وتقدم  وخرباتهم  مهاراتهم  تستخدم  إذ  الالجئني  متكني  يف  تخدم 
لهم يف الوقت نفسه الحاجات التي هم بأمس الحاجة لها بطريقة 

تستجيب لهم بأقل تكلفة ممكنة. وعىل العموم، يبقى األمر رهناً 
يف  بل  مجتمعاتهم،  حاجات  تحديد  عىل  اقتداراً  األكرث  بالالجئني 
بعض األحيان قد تكون لديهم املهارات والخربات األفضل لتقديم 

الخدمات لهم.

سيساروا، مدينٌة جبليٌة صغرية تقع يف جاڨا الغربية عىل مبعدة ال 
تزيد عىل بضع ساعات بالسيارة عن جاكرتا العاصمة، وقد أصبحت 
خالل السنوات القليلة املاضية مأوى ألكرث من 2500 طالب لجوء 
وباكستان  أفغانستان  من  الهازار  عرقية  من  ومعظمهم  والجئ، 
وإيران. وخالفاً ملا هو الحال مع غريهم من الالجئني يف إندونيسيا 
الدولية  املجموعات  من  الدعم  عىل  يحصلون  ما  غالباً  الذين 
باستقالل  املنطقة  هذه  يف  الالجئون  يعيش  للمساعدة،  واملحلية 
كامل يف مجتمعهم، ويعتمدون اعتامداً شبه كيل عىل مدخراتهم 

والحواالت املالية القادمة إليهم.

يف  إندونيسيا  يف  الالجئني  بقيادة  التعليم  مبادرات  حركة  وبدأت 
سيساروا   يف  الالجئني  تعلم  مركز  بتأسيس  الصغرية  القرية  هذه 
وأسسه يف أغسطس/آب 2014 أربعة رجال هزاريني لديهم خلفية 
انتباه  املرشوع  جذب  ما  ورسعان  واألعامل.  اإلعالم  عن  مسبقة 
الداعمني الخارجيني من أسرتاليا الذين أسسوا مجموعة سيساروا 
التعلمية املحدودة، وهي مجموعة غري ربحية تدعم املركز. وعىل 

mailto:jenn.m.wood@gmail.com
http://www.rsc.ox.ac.uk/people/evan-easton-calabria-1
mailto:yalous@gmail.com
http://www.citizensforsyria.org
http://bit.ly/Ulme35
http://www.baynetna.de
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مركزان  افتتح  الالجئني،  تعلم  مركز  أحرزه  الذي  النجاح  ضوء 
بقيادة املجموعات  الالجئني يف عام 2015  بقيادة  للتعليم  آخران 
التعلم  مركز عش  تحديداً  الهزاريني، وهام  الالجئني  من  املختلفة 
لالجئني، ومركز تعلم الالجئني. وأصبح اآلن ما إجاميل عدده خمسة 
جميعاً  لكنها  مستقلة  وهي  املنطقة،  يف  تعمل  تعليمية  مراكز 
الالجئني  التعلم  مركز  أسسه  الذي  نفسه  األسايس  النموذج  تتبع 

يف سيساروا. 

وإجامالً تخدم مراكز التعلم الخمسة ما يقارب ثالمثائة طفل من 
اللغة  تعليم  تقدم  أنها  إىل  باإلضافة  عاماً   16-5 العمرية  الفئة 
اإلنجليزية لالجئني البالغني. ويقوم عىل إدارة كل مركز من هذه 
املراكز متطوعون الجئون ممن يتولون األدوار اإلدارية والتدبريية 
والتعليمية. أما من ناحية الرسوم املالية، فال تفرض هذه املراكز 
هذه  تأيت  حال  أي  وعىل  األمور،  أولياء  عىل  معتدلة  رسوماً  إال 
القطاع  يف  األفراد  أو  الخريية  املجموعات  من  بتربعات  األموال 
املغرتبني  مجتمعات  من  أو  الخارج  من  تأيت  ما  وعادة  الخاص، 
املراكز  هذه  بعض  أسست  وقد  إندونيسيا.  يف  يعيشون  الذين 
املدين  املجتمع  ومجموعات  الدولية،  املدارس  مع  قوية  عالقات 
تقديم  إىل  املحيل  املجتمع  أفراد  يدعى  ما  وغالباً  إندونيسيا.  يف 
الدعم للمدارس عن طريق إعارتهم مهاراتهم سواًء أكان ذلك يف 
التوظيف أم الصيانة أو األعامل اإلنشائية، وغالباً ما يشارك أفراد 
املجتمع املحيل مشاركة مكثفة يف اتخاذ القرارات ضمن املدارس 

من خالل االجتامعات الدورية. 

اللغة  عىل  خاص  تركيز  هناك  الــدرايس،  املنهج  ناحية  ومن 
ناطقة  دولة  يف  توطينهم  إعادة  يأملون  الالجئني  أنَّ  اإلنجليزية 
باإلنجليزية أو دولة يستخدم فيها الناس اللغة اإلنجليزية للتفاهم 
فيام بينهم. فإتقان اللغة اإلنجليزية لن يسهل من ترسيع عملية 
إليها  ينظر  بل  فحسب،  الجديد  املضيف  املجتمع  مع  االندماج 
املقام  التوطني يف  القبول إلعادة  تعزيز فرص  أنها أساس يف  عىل 
األول. كام أنَّ استخدام اللغة اإلنجليزية مهم لالندماج مع الغري، 
خاصة أنَّ األطفال واملعلمني ليسوا كلهم )وإن كان أغلبهم( من 
وميامنار  العراض  من  آخرون  طالب  هناك  بل  الهازارية  العرقية 

والسودان أيضاً.

التعليم الحيوي لألطفال، تقدم هذه املراكز  وباإلضافة إىل توفري 
املجتمع  تفيد  التي  اإلضافية  النشاطات  من  لعدِد  الدعم  أيضاً 
للمتطوعني  التي ميكن  املهارات  نطاقاً. وحسب  األوسع  الالجئني 
اإلنجليزية  اللغة  دروس  املراكز  تدعم  يقدموها،  أن  الالجئني 
الصحية  العمل  ورشات  إىل  إضافة  الرياضية  والربامج  للبالغني 
القامئة عىل املجتمعات املحلية، وبرامج التشارك باملهارات املهنية، 

ودروس الفنون، واألعامل اليدوية لالجئات. 

القدم  كرة  التعلم  مراكز  يف  شيوعاً  وأكرثها  النشاطات  أهم  ومن 
عىل  واملعلمني  الطالب  من  كل  لدى  كبرية  شعبية  تلقى  التي 
ويجري  تدريبية  جلسات  يعقد  مدرب  مركز  ولكل  سواء.  حد 
والفتيان  الرجال  إىل  إضافة  والفتيات  للنساء  املفتوحة  املباريات 
لكل  املجتمعية  التجمعات  دور  النشاطات  هذه  ومتثل  أيضاً. 
األحوال  من  حالة  بأي  ينبغي  وال  واملشاهدين  املشاركني  من 
هذه  خالل  من  عليها  الحصول  ميكن  التي  الفائدة  من  التقليل 
بها. للمشاركني  العقيل  الرفاه  تحسني  يف  وآثارها   النشاطات، 

وإىل جانب مراكز التعليم، هناك يف سيساروا عدد من املبادرات 
النساء  دعم  مجموعة  ومنها  الالجئون  يقودها  التي  البارزة 
الالجئات يف إندونيسيا التي تديرها امرأة شابة هزارية، وتركز هذه 
املجموعة عىل الحياكة وصياغة املجوهرات. كام تجري املجموعة 
ورشات العمل حول الصحة )مبا يف ذلك الصحة اإلنجابية( والنظافة 
األرسة.  وتنظيم  الجندر  عىل  والقائم  الجنيس  والعنف  الشخصية 
يف  بسطات  عىل  املحيكات  من  منتجاتها  املجموعة  هذه  وتبيع 
جاكرتا، ويف أسرتاليا من خالل منظمة غري ربحية مقرها العاصمة 

ملبورن. 

ومن خالل هذه املبادرات التي يقودها الالجئون، يجد املتطوعون 
يف  التأثري  ومامرسة  واستخدامها  مهاراتهم،  تطبيق  يف  قــدرة 
قد  التي  الخربات  يكسبون  نفسه  الوقت  ويف  املحيل،  مجتمعهم 
يثبت فائدتها يف تأمني التوظيف فور إعادة التوطني. وتقدم مراكز 
التعلم خدمة أخرى إذ متثل تجمعات محورية للمجتمع ألن أفراد 
التي  األماكن  هذه  مثل  إىل  الحاجة  بـأمس  املحيل  املجتمع  هذا 
إذ  املجتمعية  تقدم لهم نشاطات االختالط االجتامعي واألنشطة 
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متطوعة الجئة شابة ُتعلِّم طلبتها يف مركز تعلم الالجئني يف سيساروا، إندونيسيا.
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املجال  وتعطيهم  الالجئني،  لحياة  وأماًل  بنية  املراكز  هذه  تقدم 
لتحقيق املنافع االجتامعية والصحية العقلية خاصة ملن يعيش يف 

وضع مجهول املآل ويف ظروف صعبة. 

من  أخرى  أعداد  نشأت  سيساروا  يف  النامذج  هذه  خطى  وعىل 
تعد  التي  أواخر عام 2017 يف جاكرتا  املشابهة يف  التعليم  مراكز 
يف  املحيل  املجتمع  يف  يعيشون  الذين  لالجئني  أساسية  حارضة 

إندونيسيا. 

دعم مبادرات القواعد الشعبية
تختلف درجة الدعم الخارجي املقدم لكل واحد من مراكز تعليم 
الالجئني هذه إذ ترتاوح بني من يتسلم املعونات املالية املؤقتة من 
املانحني يف القطاع الخاص إىل املراكز التي تتلقى دعاًم أكرث هيكلية 

ميتد لتوفري اإلرشاد والتوجيه وتنمية القدرات. 

وباإلضافة إىل تقديم التمويل من خالل جهود جمع التربعات تقدم 
الالجئني  تعلم  ملركز  دعاًم  املحدودة  التعلمية  سيساروا  مجموعة 
عن طريق ربط معلميه مع املدربني واملرشدين من خالل اللقاءات 
املجموعة  أن  كام  امليدانية،  الدراسات  خالل  ومن  اإلنرتنت،  عرب 
لهم  لتتيح  اإلعالمي  والتدريب  التصوير  آالت  أيضا  لهم  قدمت 
واملحافظة عىل ظهورهم وحضورهم يف  نشاطاتهم  توثيق جميع 
كانوا  فقد  املركز  يف  القادة  وكذلك  االجتامعي.  التواصل  وسائط 
عىل قدر كبري من الكفاءة يف املشاركة املحلية والدولية )خاصة يف 
أسرتاليا( ووسائل إعالمها وكان لديهم ظهور كبري يف أروقة املغرتبني 

يف إندونيسيا وأسرتاليا وغريهام من البلدان يف العامل.  

منظمة  وهي   ،)Same Skies( سكايز  سيم  منظمة  أيضا  وهناك 
غري حكومية سويرسية-أسرتالية تقدم الدعم لعش تعلم الالجئني 
للمركزين،  املرشوع  بداية  قدمت متويل  إذ  الالجئني  تعلم  ومركز 
لكن هذه املنظمة تركز اآلن جهودها عىل بناء قدرات املتطوعني 
االكتفاء  من  أكرب  قدراً  ليحققوا  املرشوعات  تطوير  يف  الالجئني 
عمل  ورشات  سكايز  سيم  منظمة  يف  املتطوعون  وينفذ  الذايت. 
منها  مختلفة  موضوعات  حول  املــدارس  موظفي  قدرات  لبناء 
تدريب املعلمني وحامية األطفال واإلدارة املالية وفضل النزاعات 
مستوى  تحسني  عىل  مدرستني  ذك  وساعد  األولية.  واإلسعافات 
التعليم العام لديهام وتحسني قدراتهام اإلدارية ما يقود يف النهاية 
إىل توفري قدر أفضل من الخدمات وبناء املهارات لدى املتطوعني 

وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. 

وتقـدم منظمـة Same Skies أيضـاً ‘التوجيـه’ عـن بعـد من خالل 
الفيديـو لتحديـد الحاجـات يف  التـي تعقدهـا عـرب  االجتامعـات 
املراكـز وتوفـري اإلرشـاد الـالزم والدعم لفريق املتطوعـني، ويف هذا 

الصـدد البـد مـن اإلشـارة إىل أن توفـري اإلرشـاد والتوجيـه عن بعد 
يتسـم بأنـه منخفـض التكلفـة من ناحيـة، وهو اختيار اسـرتاتيجي 
مـن ناحيـة أخـرى ألنـه يتجنب تطلـب الحضـور املـادي الدائم يف 
املجتمـع، ومـا يتبع ذلـك من قيـود مفروضة عليه. وكـام الحال يف 
املركـز، يعمـد املتطوعـون الالجئون يف كل من عـش تعلم الالجئني 
ومركـز تعلـم الالجئـني إىل اسـتخدام االتصـاالت الرقميـة بطريقـة 
فعالـة للمشـاركة مـع الالجئـني اآلخريـن باإلضافـة إىل الجمهـور 
املسـتهدف األجنبـي. وقـد دعمـت منظمـة سـيم سـكايز هـذه 
املبـادرة عـن طريـق توفـري بنـاء القـدرات واإلرشـاد والتوجيـه يف 
التسـويق الرقمي واسـرتاتيجيات جمع التربعات لتعزيز اسـتقاللية 
املركزيـن واسـتدامتهام. ونتيجـة ذلـك، متكـن مركز تعلـم الالجئني 
متابعـة واسـعة دوليـة  بنـاء  مـن  لالجئـني  التعلـم  ومركـز عـش 
ورفعهـا لجـذب التربعـات من خـالل حمـالت متويل الحشـود عن 

اإلنرتنت.  طريـق 

املفوضيـة  مثـل  األطـراف  متعـددة  املؤسسـات  بـدأت  وكذلـك 
منـاذج  توجيـه  يف  الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية 
املسـاعدة التـي يقودهـا الالجئـون.  فمـن خالل صنـدوق الحامية 
االجتامعيـة يف ماليزيـا بقيـادة املفوضيـة، تقـدم املفوضيـة الدعم 
لعـدد صغـري النطـاق ملرشوعـات املسـاعدة الذاتيـة التـي تطورها 
مجموعـات الالجئـني وتنفذهـا. وقـد قـدم هـذا الصنـدوق الدعم 
لثالمثائـة وعرشيـن مرشوعـًا مبا فيها مرشوعـات در الدخل وبرامج 
التدريـب عـىل املهـارات ومبـادرات الخدمـات املجتمعيـة مثـل 
الرتفيهيـة  والقاعـات  الرياضيـة،  والخدمـات  املجتمعيـة،  املراكـز 

إضافـة إىل املـآوي والرعايـة النهاريـة. 

ويبـني الالجئـون املشـاركون يف مثـل هـذه املبـادرة املجتمعيـة أن 
لهـم القـدرات الكبـرية يف التجمـع معـاً مـن أجـل التغلـب عـىل 
الصعوبـات وتذليـل العوائـق التـي يواجهونهـا وتحـدي التصـور 
السـائد بأنهـم عاجـزون أو أنهـم بحاجـة دامئـة إىل املسـاعدات 
الخارجيـة. ومـن خالل مبـادرات التعليـم بقيادة الالجئـني يف جافا 
الغربيـة والطريقـة التـي تدعمهـم بهـا املجموعـات غـري الربحيـة 
الخرييـة، يتبـني فاعليـة منـوذج مسـاعدة الالجئـني هذا فهـو يقدم 
التمكـني ويبنـي اللدونـة مـن خـالل اسـتخدام وتطويـر رأس املال 

البـرشي املوجـود ضمـن مجتمـع الالجئـني. 

توماس براون 
  Thomas.brown@student.adelaide.edu.au 

  Same Skies املدير القطري وباحث يف أندونيسيا، منظمة
 www.sameskies.org

mailto:Thomas.brown@student.adelaide.edu.au
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دروس من املنظامت األهلية التي يقودها الجئو الـ )إل جي يب يت كيو(
هيسرت ك ڨ مور

يقدم عمل املنظامت األهلية التي يقودها الالجئون املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغريو 
الجندر وثنائيو الجنس واملتحريون )إل جي يب يت آي كيو( يف نريويب، كينيا، أفكاراً مستنرية مهمة حول 

قدرة الهيئات اإلنسانية عىل تأسيس رشاكات فعالة تساعد يف ضامن الوصول إىل الخدمات للجميع.

نشـأت املنظـامت األهليـة التـي يقودها الالجئـون يف جميع 
بلـدان اللجـوء للتصـدي ملختلف القضايا التـي تؤثر يف فئات 
الالجئـني مـن السـكان. ويف نـريويب، هناك منظـامت يقودها 
الجئـون مـن الـ )إل جي يب يت* آي كيو(1 وتعمل من أجلهم. 
َوِجَهـٌة  أنهـا مصـادر جيـدة  املنظـامت  أثبتـت هـذه  وقـد 
واعـدة يف تقديـم خدمـات الحامية القامئة عـىل املجتمعات 
ل مسـاهامتهم العمل األوسـع نطاقاً للهيئات  املحليـة. وُتكمِّ
اإلنسـانية. وعندمـا يخيـم الغمـوض املـايل عـىل املفوضيـة 
هـذه  متثـل  الالجئـني،  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية 
املنظـامت قنـوات بديلـة لتقديـم املسـاعدات ملجتمعـات 
الالجئـني بتمويـل مـن القطـاع الخـاص. وهـذه املنظـامت 
األهليـة إذ تضـع تركيزهـا عىل التنميـة العامـة للمجتمعات 
املحليـة، فإّنهـا تجمـع بـني النشـاطات االقتصاديـة والقضايا 
املتصلـة بهـا القانونيـة والنفسـية-االجتامعية والطبيـة، فهي 
وتضمـن  الالجئـني  ملجتمعـات  العـام  للرفـاه  تـروج  بذلـك 

توفـري اسـتجابة شـمولية ملسـألة االعتـامد عـىل الـذات. 

املنظـامت  تنميـة  تشـجع  أن  اإلنسـانية  للهيئـات  وميكـن 
وبنـاء  الخارجيـة  املنـارصة  خـالل  مـن  وتدعمهـا  األهليـة 
التنظيميـة  اسـرتاتيجياتها  تطويـر  طريـق  عـن  قدراتهـا 
وإرشـاداتها وتعزيـز آليـات املسـاءلة املاليـة واالسـتفادة من 
الشـبكات واالرتباطات مع املنظـامت الرشيكة املحتملة )مبا 
فيهـا املنظـامت األهليـة األخـرى التـي يقودهـا الالجئـون(. 
ويف الوقـت نفسـه، ينبغـي للهيئات أن تبقـى واعية ومدركة 
لـرضورة تشـجيع إقامـة شـبكة واسـعة تضمـن املنظـامت 
األهليـة تضـع يف حسـبانها تنـوع مجتمعـات الالجئـني ألنَّ 
رصف االنتبـاه عـن الفواصل القامئة بـني مختلف املجتمعات 
النهايـة تدعـم هيكليـات  الهيئـات يف  املحليـة قـد يجعـل 
القـوى السـلبية وتبعـد األصـوات املهمشـة أصـاًل عـن دائرة 
االهتـامم. وال بـد مـن تقديم تعريف واضـح لطبيعة ودرجة 
مـة املجتمـع املحـيل التـي يقودها  مشـاركة الهيئـة مـع منظَّ
الالجئـون. فعـىل سـبيل املثـال، هـل سـتعني تلك املشـاركة 
أم هـل تعنـي  ـذاً  منفِّ أن تصبـح املنظمـة األهليـة رشيـكاً 
االسـرتاتيجية  األهـداف  لتحقيـق  معـاً  الجهتـان  تعمـل  أن 
املشـرتكة؟ وال بـد يف هـذا الصـدد مـن مراعـاة ثالثـة عنارص 

رئيسـية هي األولوية والشـفافية واالسـتدامة نظـراً ألهميتها 
يف إقامـة العالقـات املثمـرة واملحافظـة عليهـا.

وتنفـذ املنظـامت األهليـة التـي يقودها الجئون مـن الـ )إل 
جـي يب يت آي كيـو( برامـج متنوعـة متعـددة للتعامـل مـع 
الحاجـات الخاصـة للـ )إل جي يب يت آي كيو(. وتشـتمل تلك 

الربامـج عىل مـا ييل:

رت إحـدى املنظـامت األهليـة  صحـة املجتمـع املحـيل: سـخَّ
املهـارات الطبيـة املوجـودة أصـاًل وتدريـب أفـراد املجتمـع 
املحـيل يف سـبيل توفـري التدريـب الصحـة بقيـادة الالجئـني 
ملجموعـات مـن عمـالء الـ )إل جـي يب يت آي كيو( الذين قد 
يعانـون مـن محدوديـة القـدرة عـىل الوصـول إىل الخدمات 
الصحـة  عـامل  قـاد   ، ثـمَّ ومـن  التمييـز.  بسـبب  الصحيـة 
املجتمعيـة حمـالت للتواصـل مـع مجتمـع الالجئني األوسـع 
نطاقـاً للتوعية بشـأن مختلف القضايا مثل الصحة الجنسـية 
)لألشـخاص املعرضـني للخطـر أو املنخرطـني يف عمل الجنس 
كوسـيلة للعيـش( ولنـرش املعلومـات الالزمة حـول األمراض 
السـارية )ملن يعيـش يف أماكن السـكن املجتمعية( والرعاية 
الصحيـة مـا قبـل الـوالدة وبعدهـا )لنسـاء الــ إل يب كيـو(. 
ويحـدد قـادة هـذه الربامـج أيضـاً رشكاء الرعايـة الصحيـة 

املناسـبني ويؤسسـون منظومـات اإلحالـة ويعززونهـا. 

الدعـم النفيس-االجتامعـي: تديـر إحدى املنظـامت األهلية 
جلسـة إرشـادية جامعيـة شـهرية لالجئـني الذيـن يعيشـون 
مـع فـريوس ِعـَوز املناعة البرشيـة. كام أقامت تلـك املنظمة 
يف  الخـربة  ذوي  مـن  الوطنيـني  املستشـارين  مـع  رشاكات 
العمـل مـع أفـراد الــ )إل جي يب يت آي كيـو(  ويعمل هؤالء 
املستشـارون عـىل تيسـري الجلسـات وتدريب أفـراد املنظمة 
للرتويـج السـتدامة الربامـج. وهنـاك أيضاً االستشـارة الفردية 
م مـن خـالل منظومة إحالـة أقيمت بـني املنظمة  التـي ُتقـدَّ
إىل خفـض  تسـعى  أخـرى  واملستشـارين. وهنـاك منظمـة 
اآلثـار السـلبية للعزلـة االجتامعية بني الجئـي الـ )إل جي يب 
يت آي كيـو( وتشـجع تنميـة املجتمعـات املحليـة مـن خالل 
برنامـج التدريـب املبنـي عـىل مهاراتهـم الرياضيـة والفنية. 
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الحاميـة القانونيـة: مبـا أنَّ األمن املـادي من أهم املسـائل التي 
تعنـي جميـع الجئـي الـ )إل جي يب يت آي كيـو(، أقامت منظمة 
أهليـة عالقـة رشاكـة مـع منظمـة أهلية أخـرى محليـة مختصة 
مبصاحبتهـم  لالجئـني  املسـاعدة  تقـدم  القانونيـة  باملسـاعدة 
إىل مراكـز الرشطـة وتقديـم التدريـب يف املسـاعدة القانونيـة 

وتقديـم مـأوى الطـوارئ وخدمـات إعـادة النقل.   

)إل  الــ  الجئـي  متكـني  ميثـل  الـرزق:  كسـب  سـبل  مبـادرات 
جـي يب يت آي كيـو( وتجهيزهـم مبهـارات سـبل كسـب الـرزق 
جـزءاً جوهريـاً مـن اسـرتاتيجية شـاملة للحاميـة. وهنـاك عـدة 
منظـامت أهليـة تنفـذ دورات تدريبية عىل سـبل كسـب الرزق 
لالجئـي الــ )إل جـي يب يت آي كيـو( يف مجـاالت تضـم الحالقـة 
الخبـز  وصناعـة  والخياطـة  الهواتـف  وتصليـح  واإللكرتونيـات 

والصناعـة الحرفيـة وتربيـة الدواجـن.

وأهـم مـا يف األمـر أنَّ هـذه املبـادرات تعتمـد عـىل املهـارات 
واملواهـب املتاحـة لـدى الجئـي الــ )إل جـي يب يت آي كيـو( 
كـام أنَّهـا ترسـل رسـالة قويـة لالجئـني مفادهـا أنَّهـم قـادرون 
عـىل املشـاركة مـع الهيئات وفقـاً لرشوطهم وأنـه مبقدوره تويل 
زمـام أمـور قضاياهـم. وعـن أثـر هـذه املبـادرات، يقـول أحـد 

الالجئـني:

هـذه  يف  املشـاركة  يف  املحـيل  املجتمـع  قـدرة  بنيـت  “إذا 
هـا سـتتلقى  املروعـات، لـن يكـون عليهـا أن تقلـق ]كثـريًا[ ألنَّ

اإلنسـانية.” الهيئـات  غـري  أخـرى  أماكـن  مـن  الخدمـات 

يقودهـا  التـي  األهليـة  املنظـامت  دعـم  اإلنسـانية:  الهيئـات 
الجئـو الــ )إل جـي يب يت آي كيـو(

م أحـد قـادة منظـامت الــ )إل جـي يب يت آي كيـو( التـي  قـدَّ
الدعـم  لتقديـم  مناسـباً  يـراه  مبـا  اقرتاحـاً  الالجئـون  يقودهـا 

قائـاًل: املنظـامت  لهـذه  األفضـل 

“الخطـوة األوىل أن نعـرتف أننـا هنـا. مـا املانـع مـن أن متثـل 
املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئـني دور الجرس 
الواصـل بـني جميع املنظامت األهلية، وانـا ال أتحدث عىل وجه 
الخصـوص حـول املجموعـات ذات التوجـه الجنـي والجنـدري 
فحسـب بـل أتحـدث عـن غريهـا مـن مجموعـات أيضـًا. نحـن 
ويف  ملروعاتنـا.  أكـرب  دعـاًم  املنظـامت  لنـا  تقـدم  أن  نتوقـع 
الوقـت الحـايل، ليـس املـال مـا نريـد مـن املفوضيـة السـامية 
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني بـل اإلرشـاد. نحـن نحتاج إىل 

الشـبكات.” 

السـامية لألمـم  إنـه عـىل املفوضيـة  القائـد قائـاًل  واقـرتح ذلـك 
املتحـدة لشـؤون الالجئني أن ترسـم اسـرتاتيجية دعـم بعيدة األمد 
واألطـراف  الالجئـني  مجتمعـات  بـني  التواصـل  قنـوات  لتسـهيل 
األخـرى مثـل املنظـامت املانحة التي تدعـم مبادرات الــ )إل جي 
يب يت آي كيـو(. ويف نهايـة املطاف، ينبغي لدور املفوضية السـامية 
القـدرات  بنـاء  يف  يتمثـل  أن  الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم 

وتقديـم اإلرشـاد والتوجيـه العـام للمنظـامت األهليـة الناشـئة.

واسـتجابة السـتبيان اسـتقصاء الحاجـات الحاليـة، الحظـت ثـالث 
منظـامت أهليـة للــ )إل جـي يب يت آي كيـو( يف نـريويب رضورة 
رسـم اسـرتاتيجيات بعيـدة األمـد مبـا فيهـا الخطط الالزمـة لضامن 
اسـتمرارية القيـادة. وقالـت أيضـاً إنَّ هنـاك رضورة لتطويـر أطـر 
ماليـة عامـة لتوجيه الربامـج ومبادرات األعـامل واملرشوعات وإنَّه 
ال بـد مـن تطويـر إجـراءات اإلدارة املاليـة. ومـن بـني الحاجـات 
املحـددة األخـرى تطويـر إجـراءات للرصـد والتقييـم للمرشوعات 
املهنيـة  املنظـامت  لـدى  املرعيـة  املعايـري  تتفـق مـع  )إجـراءات 
والهيئـات  األخـرى  األهليـة  املنظـامت  مـع  والتشـارك  األخـرى( 
اإلنسـانية باملامرسـات املثـىل والتوجيه حـول رفع التقاريـر وكتابة 

املنح. طلبـات 

وال بـد مـن إرشاك املنظـامت األهليـة التـي يقودهـا الالجئـون يف 
الشـبكات املهنيـة لتطويـر هـذه القـدرات الداخلية. وباالسـتفادة 
والتعلـم مـن خـربات املنظـامت األكـرث ترسـخاً، ميكـن للمنظـامت 
األهليـة التـي يقودهـا الالجئـون أن تحقق النمـو وأن تحصل عىل 
الدعـم وقـد تتطـور لتصبـح رشكاء يف توفـري الخدمـات ملجتمعات 
الالجئـني. وينبغـي للمفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون 
الالجئـني أن تـوازن بـني النتائـج اإليجابيـة لهذا التطـور مع رضورة 
املحافظـة عـىل اسـتقاللية لالجئـني وسـيطرتهم عـىل زمـام أمـور 
مبادراتهـم. وينبغـي لهـا أيضـاً أن تـدرس بعنايـة مسـألة الدعـم 
املـايل وخاصـة مـا قد ينتـج عنه مـن خالفـات إزاء تفضيـل تقديم 
الدعـم ملنظـامت أهليـة معينـة دون غريهـا. فلذلك، ال بـد من أن 
تكـون عمليـة اختيار الدعم املـايل متاحة للجميع وشـفافة ويجب 
الالجئـني.  ملجتمعـات  الخاصـة  االسـتضعاف  مواطـن  تراعـي  أن 
وكذلـك يطلـب قـادة املنظـامت األهليـة الحصـول عـىل دعـم غري 

مـايل مثـل التدريـب والتوجيـه لتطويـر قدراتهم.

الــ )إل جـي يب يت آي كيـو( ممـن يعتقـد  وهنـاك مـن الجئـي 
أنـه عـىل املنظـامت األهليـة أن تعمـل كجـرس بـني مجتمعاتهـم 
شـة ومجتمـع الالجئـني األوسـع نطاقـًا. »ملـاذا ال نتفاعـل مع  املهمَّ
املجموعـات األخـرى؟ ال أرغـب يف البقـاء ]اسـتمرار العمـل مـع 
والُهِويَّـة  الجنـيس  بالتوجـه  تتعلـق  فكلهـا  األهليـة[  منظمتـي 
الـكيل.«  املجتمـع  ضمـن  الجئـني  نكـون  أنَّ  نريـد  الجندريـة. 
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وعنـد تطويـر الشـبكات املهنيـة، يرتبط قادة املنظـامت األهلية 
مبجموعـة واسـعة النطـاق مـن الالجئـني من غري الــ )إل جي يب 
يت آي كيـو( مبـن فيهم قـادة املنظامت األهلية األخـرى. وباإلضافة 
إىل إمكانيـة توفـري قنـوات لتوظيـف الجئـي الــ )إل جـي يب يت آي 
كيـو(، هنـاك مجـال ألن تصبـح فيـه هذه الشـبكات املهنيـة منبار 
ُتسـَتخَدم للحـوار االجتامعي وأدوات فعالـة لتفعيل حقوق الـ )إل 

جـي يب يت آي كيـو(.   

الشبكات والتنوع
يف نـريويب، يسـطر عـىل كثـري مـن الهيكليـات القياديـة للــ )إل 
جـي يب يت آي كيـو( رجـال مثليـون. وهـذا ا مـا دفـع الالجئـات 
الــ )إل يب كيـو( إىل التعبـري عـن مخاوفهـن من عـدم متثيلهن يف 
هـذه املنظـامت أو يف املنابـر التـي ُتتََّخـذ فيهـا القـرارات املؤثرة 
يف مجتمعاتهـن. »إن مل تكـن ذكـراً ال ميكنـك التحـدث. حتـى يف 

االجتامعـات، الفتيـان يسـيطرون. نريـد متكـني املثليـات«.

ومـع تنامـي تأثـري هيكليـات املنظـامت األهليـة، قـد ينخفـض 
معـه الفضـاء املتـاح ألفـراد املجتمعـات املهمشـة مـن التأكيـد 
عـىل أنفسـهم يف صناعـة القـرارات. وإضافـة إىل ذلـك، يـزداد 
بـني  للتحـاور  جهـات  بصفتهـا  األهليـة  املنظـامت  حضـور 
وبقيـة  الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  املفوضيـة 
احتـكار  مثـل  أخطـار  ظهـور  إىل  يـؤدي  مـا  وهـذا  الالجئـني، 
هيكليـات القيـادة وإغفال تحديـد حاالت االسـتضعاف وانعدام 
الثقـة بـني أفـراد املجتمـع املحـيل والتشـكيك بحضـور الهيئـات 
ومـدى الدعـم الـذي تقدمـه. وقـد تصبـح مجتمعـات الالجئـني 
مسـتقطبة ومسيسـة بفعـل عوامل التغيري يف القـوى املتأصلة يف 
العالقـات القامئـة بني الهيئـات اإلنسـانية ورشكاء القطاع الخاص 
واملنظـامت األهليـة خاصـة عندمـا يتعلـق األمـر بالدعـم املايل. 
وملواجهـة ذلـك، ال بـد للهيئـات )مبـا فيهـا الجهـات الفاعلـة يف 
القطـاع الخـاص( أن تبقـى عـىل وعي باآلثـار الخالفيـة املحتملة 
ملشـاركتها مع املنظـامت األهلية وأن تسـعى للرتويج للهيكليات 
القياديـة املتنوعـة لالجئـني كـام عليهـا أن تبقـى عـىل درجة من 
التـي  االجتامعيـة  الحركيـة  للعوامـل  مراعاتهـا  يف  الحساسـية 
تحكـم مجتمعـات الالجئني. والبـد مـن إدراك أنَّ الرجال املثليني 
أكـرب عـدداً نسـبياً مـن بقيـة األشـخاص الــ )إل جـي يب يت كيـو( 
وأنَّهـم يحصلـون عـىل التمكـني مـن شـبكة قوية مـن املنظامت 
العاملـة معهـم وأنَّهـم أكـرث قـدرة عـىل التعبري عن أنفسـهم من 

  . لبقية ا

وتثـري هـذه القضايـا مزيداً من التسـاؤالت حـول مدى رغبة 
الهيئات اإلنسـانية يف توسـيع نطاق الـرشاكات مع املنظامت 
األهليـة التـي يقودها الالجئون. فلتمويل الهيئات اإلنسـانية 

للمبـادرات القامئـة عـىل املجتمع آثـار اجتامعية مل تكشـف 
عنهـا األبحـاث بالكامـل. تلـك اآلثـار التـي قـد تحـدث يف 
العالقـات وعوامـل التغيـري يف القـوى وقـد تحـدد مخاطـر 
العنـف القائـم عـىل الجنـدر والتوجـه الجنـيس نتيجة عدم 
الالجئـني.  مجتمعـات  بـني  املـال  رأس  توزيـع  يف  املسـواة 
الدعـم  توفـري  آثـار  بعنايـة  تـدرس  أن  للهيئـات  وينبغـي 
املـايل وغـريه من أشـكال الدعـم للمنظـامت األهلية، وعىل 
األخـص عليهـا أن تنظـر يف اآلثـار املحتملـة الواقعـة عـىل 
ذلـك  سـيؤثر  وكيـف  ومجموعـات.  أفـراد  مـن  شـني  املهمَّ
القائـم بـني الالجئـني وبـني الالجئـني  الدعـم يف العالقـات 
يزيـد هـذا  أن  احتامليـة  مـا مـدى  الخدمـات؟  ومقدمـي 
عـىل  االعتـامد  عـىل  املحـيل  املجتمـع  قـدرة  مـن  الدعـم 
الـذات، أم هـل سـيؤدي إىل الرتويـج إىل هيكليـات القيادة 
الضعيفـة يف متثيلهـا للقاعـدة وهـل سـيعني ذلـك إعاقـة 

شـة؟  متكـني املجموعـات املهمَّ

إنَّ منـو املنظـامت األهليـة وأدوارهـا املتزايـدة التـي متثلهـا 
يف حاميـة الالجئـني لتجعـل مـن زيـادة التفاعـل بـني كبـار 
ورضورة.  واجبـاً  األهليـة  املنظـامت  فيهـم  مبـن  الفاعلـني 
مـن  لالسـتفادة  األمثـل  الطـرق  ُتَقيِّـَم  أن  الهيئـات  وعـىل 
اآلثـار  تجنـب  مـع  األهليـة  للمنظـامت  اإليجابيـة  اآلثـار 
القطـاع  الـرشكاء مـن  للرشاكـة. وعـىل  املحتملـة  السـلبية 
الخـاص واملانحـني أن يعـوا تأثريهـم ويبذلـوا جهدهـم يف 
فهـم القضايـا التـي تواجههم وتسـهيل وصـول املجموعات 
كثـب  مـن  للعمـل  املتاحـة  فالفرصـة  للتمويـل.  شـة  املهمَّ
مـع الالجئـني تحمـل يف طياتهـا واجـب بـذل العنايـة للنأي 
املسـتضعفة  للمجتمعـات  اسـتقطاب  أي  عـن  بالدعـم 
واالبتعـاد عـن الرتويـج لبعـض القضايا عىل حسـاب البعض 

اآلخـر إذا كانـت بالقـدر ذاتـه مـن األهميـة.    

moore@refugepoint.org هيسرت ك ڨ مور 
www.refugepoint.org 2مستشارة يف منظمة ريفيوج بوينت 

 ومسؤولة مساعدة لشؤون إعادة التوطني يف إنجمينا 
 www.unhcr.org

1. أصبح اختصار Trans* )يت*( مصطلحاً يشري إىل الهويات التي تضم مغريي الجندر وغري 
ثنائيي الجنس وغري املطابقني ألدوار الجندر.

2. بنيت هذه املقالة عىل دراسة أعدتها املؤلفة لريفيوج بيونت بعنوان 
 )’Disaggregating LGBTIQ protection concerns: experiences of displaced

communities in Nairobi‘(
رين  )‘معلومات بالتفصيل حول حامية الـ )إل جي يب يت آي كيو(: خربات مجتمعات املهجَّ

نريويب’(

mailto:moore@refugepoint.org
http://www.refugepoint.org
http://www.unhcr.org
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البرش والحيوانات يف مخيامت الالجئني
بينجامني توماس وايت

األدوار  بأهمية  أفضل  فهم  للوقوف عىل  التخصصات  مختلف  األبحاث عرب  من  مزيد  إىل  هناك حاجة 
املتنوعة التي متثلها الحيوانات يف حياة الناس يف مخيامت الالجئني. 

القرسي،  للتهجري  البرشية  الخربات  مهاًم يف  الحيوانات دوراً  متثل 
تبني  ما  فغالباً  املخيامت.  إقامة  الخصوص عند  يتجىل عىل وجه 
عن  ناهيك  الحيوانات،  إىل  سكانها  حاجة  يراعي  مبا  املخيامت 
إسكان البرش فيها، وهنا تظهر ‘حظائر املاعز’، وأسواق الحيوانات 
يف  الصحراوية  للمخيامت  املميزة  الهيكلية  السامت  أهم  لتصبح 
متثل  أن  الداجنة  للحيوانات  املثال.1وميكن  سبيل  عىل  الجزائر 
عدداً من األدوار االقتصادية والثقافية يف حياة املخيم، كام تفعل 
يؤدي  قد  الحال،  وبطبيعة  كينيا.2  يف  داداب  مخيم  يف  الجامل 
عىل  مخاطر  ظهور  إىل  الربية  الحيوانات  مع  رين  امُلهجَّ تفاعل 
الجانبني، ومثال ذلك التجمعات شبه الرسمية لالجئي الروهينغيا 
وقد  الفيلة.3  مسار  يف  حرفياً  الالجئني  وضعت  التي  بنجالدش  يف 
يظهر ذكر الحيوانات عند الحديث عن املخيامت كام الحال عندما 
يتحدث الصحفيون عن الفرئان والجرذان لتلخيص الظروف الصعبة 
الحيوانات  إىل  أنفسهم  الالجئون  الالجئني، وقد يشري  تواجه  التي 
بقولهم ‘إنهم يعاملون كالحيوانات’.  لكنَّ البحوث يف هذا املجال 
ما زالت محدودة جداً. وال يضم دليل أكسفورد لدراسات الالجئني 
والهجرة القرسية إال قلياًل جداً من اإلشارات املرجعية العابرة إىل 
الحيوانات، أما يف نرة الهجرة القرسية فال يوجد إال مقالة واحدة 
عىل وجه الخصوص حول العالقة ما بني البرش والحيوانات.4 وتركز 
عىل  املجال  هذا  يف  املزاولون  بها  أدىل  التي  السابقة  الدراسات 

أهمية الحيوانات لرفاه الالجئني، لكنَّها غالباً ما تركز عىل املاشية.5

وجاء هذا املوضوع املصغر يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية 
وصانعي  املزاولني  انتباه  جذب  هو  األول  الهدف  اثنني.  لهدفني 
وتسليط  واإلنسان  البرش  بني  التفاعالت  مختلف  إىل  السياسات 
الضوء عىل أهميتها يف املخيامت بناًء عىل تجارب فريٍق دويل من 
املساهمني. أما الهدف الثاين فهو تحفيز إجراء مزيد من األبحاث 
حول هذا املوضوع واقرتاح بعض التوجيهات التي ميكن اتخاذها. 
وجاء هذا املوضوع بعد سلسلة من اللقاءات بتمويل من منظمة 
ويلكوم تراست )Wellcome Trust(6 بني املزاولني من املنظامت 
مبا فيها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة 
أطباء بيطريون بال حدود ومنظمة لجوء الفنون وباحثني أيضاً من 
والعلوم  والجغرافيا،  والتاريخ  العامرة  فيها  مبا  املجاالت  مختلف 
من  أخرى  سلسلة  ذلك  أعقب  ثم  والبرشية.  البيطرية  الطبية 
االجتامعات مع مجموعة مرجعية لالجئني، ويجري هذا االجتامع 

اآلن بالتعاون مع املجلس اإلسكتلندي لالجئني.

وتطور املرشوع من هذا البحث الذي قدمته عىل أساس دراسة حالة 
تاريخية، وهي دراسة مخيم يف بعقوبة قرب بغداد حيث كانت 
تؤوي  األوىل  العاملية  الحرب  نهاية  يف  الربيطانية  االحتالل  قوات 
واصطحب  )األناضول(.7  الصغرى  آسيا  من  الجئ  ألف   50 قرابة 
الالجئون أالفاً من الحيوانات الكبرية مثل الخيول والبغال والبقر، 
القمل.  مثل  الصغر  يف  واملتناهية  واملاعز  الضأن  مثل  والصغرية 
وبدأ تطبيق النظام الطبي عىل البرش مبارشة فور وصولهم، وذلك 
بالقضاء عىل القمل، كام بدأ يف الوقت نفسه نظام الطب البيطري 
عىل الحيوانات التي تحتاج إىل املراقبة الدقيقة والعزل ومعالجة 
املرىض من الحيوانات. وكان للحيوانات التي وصلت مع الالجئني 
املحاوالت  وبنيت  وشكله.  املخيم  إقامة  مكان  تحديد  يف  آثر 
أساس  عىل  الالجئني  بني  االقتصاد  نشاط  إىل  للرتويج  الربيطانية 
التجارية  األلبان  ملنتجات  استخدامها  من  بدءاً  الحيوانات  وجود 
العاملة  فرق  استقطاب  إىل  أنفسهم  الناجني  قطعان  خالل  من 
البرشية والحيوانية التي وصل قوامها إىل قرابة 2500 رجل وألف 
ثور من أجل العاملة املأجورة خارج املخيم. وأصبح التنافس عىل 
الالجئني  لالحتكاك واملشاحنة بني  أساسياً  الحيوانات مصدراً  رعي 
واملجتمع املضيف. وتضمنت الخطط الربيطانية إلغالق املخيم يف 
ذلك الوقت تجميع دواب الحمل والجر والعناية بها لغايات نقل 

السكان البرش وإعادة توطينهم يف أماكن أكرث دميومة. 

وتكرر كثري من تلك املشكالت يف الحاالت املعارصة كام سنرشح 
البداية.  نقطة  مجرد  إال  ليست  لكنَّها  املقالة،  هذه  يف  الحقاً 
ولتحقيق فهم أفضل لألدوار التي متثلها الحيوانات يف حياة الناس 
عىل  األبحاث  من  مزيد  إجراء  من  بد  ال  الالجئني،  مخيامت  يف 
نطاقات مختلفة )من الجزء إىل الكل( وعرب مختلف املوضوعات. 
األماكن  من  البرشية  والطبية  البيطرية  املقاربات  أنَّ  يف  وال شك 
الواضحة للبدء بها ألنَّ هناك ارتباطاً بني الصحة البرشية والصحة 
سبيل  عىل  الحيوانات  من  املنقولة  األمراض  خالل  من  الحيوانية 
املثال. لكنَّ هذه االرتباطات ليست مجرد ارتباطات طبية حيوية، 
فأعامل العالج التي نفذت يف مخيامت يف كاليس ونيبال عىل يد 
املعالج النفيس العيادي يف شبكتنا تبني أهمية الحيوانات الكربى يف 
الصحة النفسية والوجدانية للبرش. أما عن مدى أهميتها فتختلف 
منزالً  أنَّ  الناس  يعتقد  األحيان  بعض  ففي  ألخــرى.  حالة  من 
األشخاص  من  لغريهم  أما  للسكن،  مكان  سوى  ليس  كلب  دون 
بل  به  مرحب  غري  البيت  يف  الكلب  وجود  أّن  إىل  ينظرون  فقد 
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املرتبطة مبختلف  الثقافية  األهمية  تؤثر  فظيع. وسوف  هو يشء 
الحيوانات يف الوضع النفيس العام لالجئني ويف حياتهم االجتامعية 
واالقتصادية. وهذا بدوره سوف يساعد يف فهم الطرق التي ينظم 
بناء  بها  يقطنون  التي  األماكن  تنظيم(  يعيدوا  )أو  الالجئون  بها 
عىل حاجات حيواناتهم بدءاً مبأوى الحيوانات أو الحظائر املجاورة 
ما  دامئاً  منها  الحرضية  حتى  املخيامت  أنَّ  كام  نفسه.  للمخيم 
تكون موجودة ضمن بيئات طبيعية أكرب، كام تبني لوحة ديريك 
التي  البيئية  روبريتسون، إذ هناك ارتباط وثيق فيام بني العوامل 
تساهم يف هجرة اإلنسان والحيوان وتؤثر يف خربة الهجرة. وهذه 
اللوحة رسمها فنان شارك يف الدراسات العلمية للهجرة وتشري إىل 
مختلف التخصصات التي ميكن أن تساهم يف فهمنا لهذا املوضوع. 
ونرحب باستجاباتكم لهذه املرحلة األولية ملرشوعنا من املزاولني 

والباحثني يف أي من املجاالت املختلفة التي تتعلق بنا.

بينجامني توماس وايت 
benjaminthomas.white@glasgow.ac.uk 
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يف جنوب السودان، نشأت التوترات عندما وصل الالجئون مبواشيهم ما أحدث خلاًل يف العالقات القامئة 
ل. وكان فهم العالقات بني املجموعات الثالث ومواشيهم عاماًل رئيسياً  بني السكان املحليني والبدو الرُّحَّ

يف إيجاد الحلول.

أصبحـت جمهوريـة جنـوب السـودان أحدث دولـة يف العامل يف 
يوليو/متـوز 2011 عقـب انفصالهـا عـن السـودان بعـد عقـود 
الحـدود  حالـة  ـح  ُتوضَّ مل  ذلـك،  ومـع  األهليـة.  الحـرب  مـن 
يف  تامـاً  توضيحـاً  كردفـان  وجنـوب  األزرق  النيـل  واليتـي  يف 
ـدت الطريقـة أمـام اسـتقالل جنـوب  اتفاقيـة السـالم التـي مهَّ
السـودان ومـن ثـم شـهدت املنطقتـان نزاعـات عدائيـة مـرة 
أخـرى اندلعـت يف سـبتمرب/أيلول 2011. وكان القصـف الجوي 
والهجـامت الربيـة سـبباً يف نـزوح مـا يقـرب مـن 125 ألفـاً من 
واملاعـز  األبقـار  مـن  األالف  إىل عـرشات  باإلضافـة  األشـخاص 
واألغنـام مـن واليـة النيـل األزرق بحثـاً عن مأوى عـرب الحدود 

يف جنـوب السـودان. 

ومل يكن من السهل العيش يف أربعة مخيامت يف إقليم مابان يف 
والية أعايل النيل وكانت عالقات الالجئني باملجتمع املحيل شديد 
املهم  الدور  ُصُعوَبًة  يزيدها  ومتعبة  صعبة  السكانية  الكثافة 
النِّزاعات. لكنَّ منظامت األمم املتحدة  الذي مثلته الحيوانات يف 
الدولة  تبذلها  التي  الجهود  خالل  من  الحكومية  غري  واملنظامت 
والحكومة املحلية والالجئون واملجتمعات املحلية متكنت من إبرام 

اتفاقيات بني مختلف املجموعات لخفض التوترات. 

الناس وحيواناتهم
يبلغ عدد سكان إقليم مابان، وهو أكرث مجتمع مضيف يف هذه 
مجموعاٍت  يف  يعيشون  نسمة1  ألف   45 من  يقرب  ما  املنطقة، 

mailto:benjaminthomas.white@glasgow.ac.uk
https://www.gla.ac.uk/schools/humanities/
http://www.unhcr.org/5a9946a34
http://www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/beirne-keltyhuber.html
http://bit.ly/UNHCR-Livestock-handbook-2005
http://dx.doi.org/10.1093/jrs/fey024


اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني 72 نرشة الهجرة القرسية 7258

www.fmreview.org/ar/economies2018 يونيو/حزيران

روابط  وجود  مع  والقش  الطني  من  املبنية  املساكن  من  صغرية 
وعالقات وثيقة بني هذه املجموعات وفيام بينها وهذا ما يشكل 
ما يشار إليه يف العادة بالقرى. وتريب جميع األرس يف إقليم مابان 
بقرات، وما يصل إىل ستة  أربع  بقرة إىل  املاشية يف حدود  بعض 
إىل  يصل  وما  واملاعز،  األغنام  من  مثانية  إىل  يصل  وما  خنازير، 
عرش دجاجات يف حني أنَّ ثلثي األرس يف إقليم مابان متتلك بقرة 
الرعي  بحرية  الحيوانات  هذه  جميع  وتتمتع  األقل.  عىل  واحدة 
واالقتيات طوال النهار. وعىل الرغم من اقتصار سكان إقليم مابان 
يف االستفادة من مواشيهم ومنتجاتها عىل االستهالك الغذايئ فقط، 
املثال،  سبيل  فعىل  مهمة.  أخرى  بطرٍق  منها  االستفادة  ميكنهم 
ميكنهم بيعها نقداً أو مقايضتها يف حاالت الطوارئ كام تعد عنرصاً 
العريس إىل عائلة  الذي تدفعه عائلة  املهر  مهاًم يف املساعدة يف 
باإلضافة إىل  أيضاً  املاشية  املستقبلية. كام تستخدم  ابنهم  عروس 
املوت  أو  القتل  أو  اإلصابات  التعويض يف حاالت  دفع  النقود يف 
املجتمع  أفراد  فرد من  أي  لها  يتعرض  قد  التي  الحوادث  بسبب 
األرايض  من  صغرية  قطعاً  مابان  إقليم  سكان  ويستخدم  املحيل. 
لزراعة  أكرث  أو  مرت  كيلو  نصف  مساكنهم  عن  تبعد  الزراعية 
قد  التي  لألرضار  تجنباً  الزراعية  املحاصيل  من  متنوعة  مجموعة 

تجلبها املاشية التي تعيش معهم يف القرى أو حولها.

جلبها  التي  املاشية  أعداد  رَت  ُقدِّ  ،2012 عام  منتصف  وبحلول 
الالجئون من والية النيل األزرق يف السودان إىل إقليم مابان بحوايل 
100 ألف رأس من األبقار، و150 ألف رأس من األغنام واملاعز عىل 

الرغم من أنَّه بحلول نهاية العام كان ما يقرب من نصف ماشية 
الشاقة  الطويلة  الرحلة  من  اإلرهاق  بسبب  نفقت  قد  الالجئني 
الرطبة يف  املناخية  الظروف  املاشية عىل  اعتياد  إىل عدم  اإلضافة 
من  مابان  إقليم  يف  الالجئني  معظم  يأيت  حني  ويف  مابان.  إقليم 
السودان،  يف  األزرق  النيل  والية  من  متعددة  لغوية  مجموعات 
املاشية.  من  كبرية  بأعداد  إنجيسانا  من  الالجئني  مجموعة  أتت 
والنقل، ويف  الزراعة  املاشية يف  السكان عىل  يعتمد  إنجيسانا،  يف 
الحصول عىل األلبان واللحوم يف املناسباٍت الخاصة وكمصدر للنقد 
يف حاالت الطوارئ كام يستخدمونها لتسهيل أمور الزواج، ويف دفع 
الخطأ بحق  القتل  أو  اإلصابات  الرضر يف حاالت  التعويض وبدل 

اآلخرين كام أنَّ املاشية بالنسبة لهم رمز للنفوذ االجتامعي.

يتبـع سـكان البـدو املبورورو وهـي مجموعة فرعية مـن الناطقني 
باللغـة الفوالنيـة يف السـودان أسـلوب حيـاة يعتمـد عـىل الرتحال 
وجنـوب  األزرق  النيـل  واليـة  بـني  ينتقلـون  إذ  كامـاًل  اعتـامداً 
السـودان وأثيوبيـا املجـاورة بحثـاً عـن الرعـي. وتصـل جامعـات 
املبـورورو إىل إقليـم مابـان ومعهـم األبقـار واألغنـام واملاعـز يف 
بدايـة موسـم الجفـاف يف نوفمرب/ترشيـن الثـاين ثـم يعـودون إىل 
اتجـاه الشـامل يف مايو/أيـار وذلـك ألنَّ ماشـيتهم ال ميكنها احتامل 
األمطـار الغزيـرة التي تهطـل يف ذلك الوقت. وتسـتخدم جامعات 
املبـورورو ماشـيتهم بطـرق تشـبه كثـرياً طـرق اسـتخدام سـكان 
إقليـم مابـان وإنجيسـانا ولكنهم يعتمدون عليهـا يف الغالب األعم 
اعتـامداً كليـاً يف بقائهـم. ومع عـدم وضوح الوضع السـيايس عقب 
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اسـتقالل جنـوب السـودان يف عـام 2011، رمبـا دخـل بضـع مئات 
مـن جامعـات املبـورورو إىل جنـوب السـودان يف الفـرتة مـا بـني 
نوفمرب/ترشيـن الثـاين وديسـمرب/كانون األول 2013 وهـو عـدد 
أقـل بكثـري مـن املعتـاد لكنَّ أعـداد ماشـيتهم ما زالـت أكرب بكثري 
مـن أعـداد ماشـية سـكان إقليـم مابـان املحليني وتـكاد تقارب يف 

العـدد املاشـية التـي ميلكهـا الالجئون.

بـال  بيطريـون  أطبـاء  منظمـة  قـدرت   ،2014 مـارس/آذار  ويف 
حدود-أملانيـا أعداد رؤوس املاشـية التي ميلكها السـكان املحليون 
يف إقليـم مابـان بحـوايل 20 ألـف رأس من األبقـار، و40 ألف رأس 
مـن األغنـام واملاعـز، و20 ألف رأس مـن الخنازير وقـدرت أعداد 
مـا ميتلكـه الالجئـون مـن واليـة النيـل األزرق بحـوايل 50 ألـف 
رأس مـن األبقـار، و80 ألـف رأس مـن األغنـام واملاعـز؛ وأعـداد 
مـا متتلكـه جامعـات املبـورورو البـدو بحـوايل 50 ألـف رأس مـن 

األبقـار، و50 ألـف رأس مـن األغنـام واملاعـز.

مصادر التضامن
رغـم التنـوع اللغـوي والثقـايف للشـعوب األصليـني يف واليـة النيل 
األزرق يف السـودان وإقليـم مابـان يف جنـوب السـودان، مـا زالت 
هنـاك أوارص ثقافيـة متقاربـة تجمع بينهم ثـم إنَّ الحرب األهلية 
الطويلـة يف السـودان كانـت سـبباً لتعزيـز التضامـن بـني هـذه 
ا  املجتمعـات نظـراً ملـا القـوه مـن معانـاة جـراء هـذه الحـرب. أمَّ
عـن موقف سـكان إقليم مابـان األصليني إزاء جامعـات املبورورو 
فأفضـل مـا ميكننـا القول عنـه إنَّه ‘موقـف حذر’ إذ يتميز سـكان 
إقليـم مابـان بأنَّهـم متحفظـون يف أنفسـهم، وال يتحدثـون غالبـاً 
بحريـة، فحياتهـم  ويتنقلـون  أخـرى، ويتحركـون  لغـات محليـة 
مثـرية لإلعجـاب ولكـن غالبـاً مـا تنتـرش الشـائعات حول أسـلوب 

2 حياتهم.

للحليـب  مهـاًم  مصـدراً  املبـورورو  جامعـات  تعـد  ذلـك،  ومـع 
لسـكان إقليـم مابـان الذيـن تنتـج أبقارهـم قليـاًل مـن الحليـب 
أو ال تنتـج شـيئاً أصـاًل خـالل أشـهر الجفـاف. وتبيـع جامعـات 
املبـورورو الحليـب يف األسـواق املحليـة وتسـتخدم النقـد الـذي 
تحصـل عليـه مـن البيـع يف رشاء بعـض حاجاتهـم األساسـية التي 
ال تكفيهـا ماشـيتهم أو حتـى األبقـار اإلضافيـة. كـام يدفـع البـدو 
حقـوق  مقابـل  املـال  املحليـة  واملجتمعـات  املحليـة  للحكومـة 

الرعـي يف املناطـق التـي تعربهـا.3

مصادر النِّزاع
مجتمـع مابـان املضيـف وجامعـات املبـورورو: تخضـع ترتيبـات 
الرعـي بـني جامعـات املبـورورو والسـكان املحليـني إلقليـم مابان 
إىل ترتيبـات تنظيميـة حسـنة منـذ أمد بعيـد. وتتميـز الحيوانات 

ـل اعتـامداً أساسـياً بأنهـا قويـة البنيـة  التـي ميلكهـا البـدو الرُّحَّ
ولكنهـا مثـل بقيـة الحيوانـات قـادرة عىل نـرش األمـراض املعدية 
يف املجتمعـات التـي متـر بهـا. ومـع ذلـك، يـدرك سـكان إقليـم 
الرعايـة  مسـألة  يف  يسـبقونهم  املبـورورو  أنَّ  املحليـون  مابـان 
الصحيـة ملواشـيهم خاصـة فيـام يتعلـق مبتابعـة املطاعيـم كـام 
يسـبقون الالجئـني أيضـاً يف هذا األمر بل، ولذلك ال يلقي السـكان 
املحليـون بـاالً لخطـر األمـراض.4 ومـا ينـذر بعواقـب أوخـم مـن 
ذلـك بالنسـبة لجامعـات املبـورورو هي اآلثـار السياسـية املرتتبة 
جنـوب  مسـؤولو  تحـدث  إذ  السـودان  جنـوب  اسـتقالل  عـىل 
السـودان مـن حـني آلخـر عـن منـع عبـور جامعـات املبـورورو 
مـن السـودان إىل جنـوب السـودان وشـككوا يف والئهـم السـيايس 
مشـريين إىل أنَّهـم ميثلـون خطـراً أمنيـاً. ومـع ذلـك، حتـى أواخـر 
عـام 2014، اعتـرب جنـوب السـودان أنَّ حقـوق الرعـي التي تدفع 
أجورهـا جامعـات املبـورورو مهمة لدرجة كبـرية وفرصة ال ينبغي 
تفويتهـا أو االسـتغناء عنهـا ومـن ثـم فقـد اسـتمرت جامعـات 

املبـورورو يف حركتهـا وانتقالهـا دون أي عوائـق إىل حـٍد مـا.

مجتمـع مابـان املضيـف والالجئـني: رغـم تعاطـف سـكان إقليـم 
مابـان مـع الالجئـني مـن واليـة النيـل األزرق، كان لتزايـد أعـداد 
الالجئـني بوفودهـم بهـذه األعـداد الغفـرية هـم وحيواناتهـم أثـر 
يف ظهـور التوتـر بـني املجتمعـني. واملشـكلة األشـد خطـراً التـي 
سـببها الالجئـون فـور وصولهـم هـي مـا أحدثتـه ماشـية الالجئني 
وحيواناتهـم مـن أرضار يف محاصيـل سـكان إقليـم مابـان. وطابع 
الزراعـة يف هـذه املنطقـة يعنـي أنَّ  الـذي تتميـز بـه  الكفـاف 
فقـدان هذه املحاصيل سـوف يـؤدي إىل املخاطرة بنقـص الغذاء. 
وكان تدهـور مناطـق الرعـي املشـرتكة الخاصة باملاشـية ومصادر 
امليـاه يف مابـان مصـدراً لسـخط سـكان إقليـم مابان ويـزداد هذا 
السـخط ازديـاداً طردياً مع زيـادة أعداد حيوانـات الالجئني. ومام 
زاد الطـني بلَّـة مـا فعلـه الالجئـون مـن تقطيـع فـروع األشـجار 
السـتخدامها  األشـجار  وتقطيـع  للامشـية  كعلـف  السـتخدامها 
كوقـود. وازدادت حـاالت رسقـة املاشـية عـىل املسـتوى املحـيل 

وغالبـاً مـا يلقـى بالالمئـة يف ذلـك عـىل الالجئـني.

لقـد جـاء مرشوعـي الـذي مولتـه منظمـة أطبـاء بيطريـون بـال 
ذتـه منظمـة أطبـاء بيطريـون بـال حدود-أملانيـا  حدود-كنـدا ونفَّ
الـرثوة  هـذه  خسـارة  بـأنَّ  إقـراراً  الالجئـني  ماشـية  عـىل  لريكـز 
اسـتئناف  اسـتحالة  إىل  يـؤدي  سـوف  املـرض  نتيجـة  الحيوانيـة 
الالجئـني لطريقتهـم يف الحيـاة بعـد انتهـاء الحرب.5ومـع ذلـك، 
فـإنَّ اسـتياء السـكان املحليـني - وهـم عـىل حق يف جـزء كبري من 
ذلـك االسـتياء - دفعنـا - نحـن ومعظـم املنظـامت األخـرى - إىل 
تضمـني الفئـات السـكانية مـن السـكان املحليـني األصغـر بكثـري 
كمسـتفيدين جنبـاً إىل جنـب مـع الالجئـني. وقـد حـدث ذلـك 
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بطـرق مختلفـة؛ فعـىل سـبيل املثـال، ُحِفـرَْت آبار عىل مسـتوى 
القـرى، وُأنِشـَئْت العيـادات الطبيـة، ومراكـز تلقيـح الحيوانات، 
وبرامـج العـالج. كـام اشـرتت منظمة أطبـاء بيطريـون بال حدود 
األغنـام واملاعـز ثـم تولت سـلخها لتقليل الضغط السـكاين الذي 
تسـببه هـذه الحيوانـات ثـم وزعـت لحومهـا عـىل السـكان مـع 

الرتكيـز عـىل الفئـات السـكانية األكـرث اسـتضعافاً.

ومـع ذلـك، ازدادت حـدة التوترات وبـدأت املجتمعـات املحلية 
تفـرض غرامـات باهظـة عـىل الالجئني الذيـن دمـرت حيواناتهم 
املحاصيـل.6 وأسـفرت املشـاجرات التـي جـرت بسـبب اإلرضار 
باملحاصيـل عـن مـا يصـل إىل 20 قتيـاًل. ونتيجـة لذلـك، بحلـول 
الالجئـون  نقـل  املتبـادل،  وباالتفـاق   ،2013 عـام  منتصـف 
قطعانهـم إىل مناطـق رعـي ذات كثافة سـكانية قليلـة تقع عىل 
بعـد 60 كيلـو مـرت مـن مخيـامت الالجئـني. وكان لهـذا االتفـاق 
نتائجـه املحمـودة بصفـة عامـة إذ أصبحـت الحيوانـات تنتـج 
القليـل مـن الحليـب -إن وجد- لذلـك حرصت عائـالت الالجئني 
عـىل عـدم تفويـت هـذا القـدر الحليـب فأصبحـت حيواناتهـم 
ترعـى بعيـداً عـن املخيـامت يف منطقة مخصصة لهـم من خالل 
االتفـاق مـع املجتمعـات املحليـة إلقليم مابـان ما َحـدَّ كثرياً من 
التوتـرات. وُوِضَعـْت بروتوكـوالت لحـل النِّزاع يف هـذه املناطق. 
ففـي قريـة قفـة الجديـدة عـىل سـبيل املثـال، عندمـا سـببت 
بعـض الحيوانـات بـأرضار عىل بعـض املحاصيـل، ُفرَِضـْت غرامة 
السـكان  لحيوانـات  أوقـات محـددة  َصـْت  مالكهـا. وُخصِّ عـىل 
املحليـني ثـم بعـد ذلـك حيوانـات الالجئني لـورود املـاء وذلك يف 
املناطـق ذات مـوارد امليـاه القليلة. وتشـري النتائـج اإليجابية إىل 
أنَّـه ينبغـي منـح أولويـة أعىل للتفـاوض عىل مثل هـذه اآلليات 
يف أوضـاع الالجئني/املـوايش األخـرى وذلك يف املراحـل األوىل من 

األزمة.

الالجئـون واملبورورو: يشـوب العالقات بـني الالجئني واملبورورو 
الخرطـوم  اسـتخدام  أدى  وقـد  الثقـة.  وعـدم  الظـن  سـوء 
مختلفـة  أجـزاٍء  يف  املتمرديـن  لقمـع  املحليـة  للميلشـيات 
مـن السـودان إىل انتشـار الشـك بـني الالجئـني إزاء الوحـدات 
األزرق.  النيـل  للمبـورورو يف واليـة  النظاميـة  العسـكرية غـري 
وتفاديـاً للمشـكالت بني الالجئـني وجامعات املبـورورو، أصدرت 
السـودان عـام 2013 تعليـامت  املحليـة يف جنـوب  السـلطات 
االنتقـال  عنـد  الالجئـني  مخيـامت  غـرب  باملـرور  للمبـورورو 
لدخـول جنـوب السـودان. وبذلك، تكون جامعـات املبورورو قد 
احتفظـت بحقهـا يف العبـور واملـرور ويف الوقـت نفسـه ما زالت 
الحكومـة واملجتمعـات املحليـة تسـتفيد مـام يدفعـه املبورورو 
لحقـوق الرعـي والتجـارة مـع البدو باإلضافـة إىل تقليـل الفرص 

لحـدوث النِّزاعـات بـني الطرفـني.

الخالصة
لسـوء الحـظ، هـذه العالقـات معرضـة بدرجـة كبـرية إىل التبـدل 
والتحـول يف ظـل هـذه الظـروف السياسـية والعسـكرية. وعندما 
اندلعـت الحـرب األهليـة يف جنـوب السـودان يف ديسـمرب/كانون 
األول 2013، رسعـان مـا أقحمـت املنافسـات املتجددة والشـكوك 
غـري  نـزاٍع  يف  مابـان  إقليـم  يف  املضيفـة  واملجتمعـات  الالجئـني 
متوقـع. وعـىل الفـور، ُعلَِّقْت املسـاعدات الغذائية التـي تصل إىل 
املخيـامت ألسـابيع ما أدى بالالجئني إىل رسقة الغـذاء والحيوانات 
وقابلهـم السـكان املحليني باالنتقـام والثأر ونتج عـن ذلك مرصع 
كثـري مـن رعـاة املاشـية. ونتيجـة لذلـك، عـاد الجنـود املحاربـون 
الالجئـني لحاميـة أرسهـم  األزرق إىل مخيـامت  النيـل  يف واليـة 
لت املجتمعات املحلية مليشـيات  وذويهم ويف الوقت نفسـه شـكَّ

لحاميـة أرسهـم وذويهـم أيضاً.

بالتعقيـد  املضيفـة  املجتمعـات  مـع  الالجئـني  عالقـات  وتتسـم 
ووجـود املاشـية يف هـذه العالقـات يزيـد األمـر سـوءاً. ويف حـني 
أنَّ التوتـرات والنزاعـات أمـر محتـوم وأنَّ إيجـاد التـوازن يف ظـل 
ظـروف صعبـة أمـٌر محفـوٌف باملخاطـر، ميكـن إيجـاد ترتيبـات 
مدروسـة جيـداً وحلـول تسـوية وديـة لتخفيـف هـذه التوترات. 
ـَذْت بفعاليـة يف  ومتنحنـا الرسعـة التـي ُوِجـَدْت بهـا الحلـول وُنفِّ
جنـوب السـودان يف عامـي 2013-2014 األمـل يف أن يتكـرر ذلك 
مـرة أخـرى يف إقليـم مابـان كـام ميكـن أن يتكـرر ذلـك يف أوضاع 
مشـابهة يف أماكـن أخـرى. وسـتبقى املعرفة بالثقافـات املعنية مبا 
يف ذلـك االطـالع املسـتنري بالعالقـة بني النـاس وحيواناتهـم مفتاح 

فهـم احتـامل نشـوب النِّـزاع ومـدى مالمئـة الحلـول املمكنـة.

hootsca@yahoo.com تشارلز هوتس 
قائد فني يف شؤون املوايش، منظمة استكشاف آفاق جديدة يف 

 www.cnfa.org الزراعة

1. وفق إحصاء عام 2008 لجنوب السودان. 
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4. يشرتي البدو املطعومات غالباً من السودان ويطعمون بها حيواناتهم، واالعتامد عىل 
هذه الحيوانات إىل هذه الدرجة يجعلها مبنزلة بوليصة التأمني لهم. وعادة ما ينقطع 
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الخيليات العاملة يف مخيامت الالجئني
باتريك ج بولوك 

تقدم مخيامت الالجئني فرصاً جيدة للتعاون بني املنظامت اإلنسانية ومنظامت الرفق بالحيوان مبا فيه 
رين وحيواناتهم العاملة. منفعة للمهجَّ

تشري التقديرات إىل وجود ما يزيد عىل مائة مليون من الخيليات 
العامل  من  أجزاء  يف  والبغال  والحمري  الخيول  تضم  التي  العاملة 
من   %84( حصان  مليون   55 الكافية:  البيطرية  الرعاية  تتلقى  ال 
مليون  )98%(، و13  مليون حامر  العامل(، و41  الخيول يف  إجاميل 
النقل  الخيول، والحمري، والبغال وسائل  بغل )96%(. وتوفر هذه 
الدخل  الحاالت مصدر  الزراعية ورمبا تكون يف كثرٍي من  والطاقة 
الوحيد ألصحابها الذين يعيش كثرٌي منهم يف فقر. وتشري التقديرات 
بـ 50% يعتمدون عىل  ر  ُتقدَّ العامل  أنَّ نسبة كبرية من سكان  إىل 
الزراعة  يف  املستخدمة  للطاقة  رئييس  كمصدٍر  الحيوانية  الطاقة 

والنقل. 

واألفراد  الحكومية  غري  واملنظامت  املجموعات  من  كثرٌي  وتعمل 
يف  العاملة  للخيليات  والرعاية  الصحية  الظروف  تحسني  عىل 
البيطرية  الرعاية  توفري  العمل  ويتضمن هذا  العامل.  أنحاء  جميع 
ومع  الخيليات.  ومالي  املحليني  البيطريني  الجراحني  وتدريب 
املعلومات عن  القليل من  يتوافر سوى  يومنا هذا ال  ذلك، حتى 
الالجئني.  ومخيامت  رين  بامُلهجَّ املرتبطة  العاملة  الخيليات  أعداد 
من   - الالجئني’  مخيامت  يف  والحيوانات  ‘البرش  ويسعى مرشوع 
رين  بني أمور أخرى - إىل تحديد أعداد الخيليات العاملة مع املهجَّ
الكم  ناحية  من  الحيوانات  هذه  حاجات  تحديد  إىل  يسعى  كام 

والوقوف عىل التحديات التي تواجهها.

ومع أنَّ الخيليات السليمة صحياً واملرعية رعاية تامة متثل أصوالً 
ملالكيها، فكثرٌي ممن ميلكون هذه الخيليات فقراء لدرجة ال تسمح 
لهم الوصول حتى إىل املعلومات املتعلقة بالرعاية الحيوانية وغالباً 
ما يعيشون بعيداً عن أي شكل من أشكال الرعاية البيطرية. وقد 
َر  ُهجِّ التي  األماكن  الخصوص يف  الحال عىل وجه  يكون هذا هو 
إليها الناس سواء أكان ذلك يف مخيامت الالجئني، أم التجمعات غري 
الرسمية، أو أماكن أخرى حيث يكون وصولهم إىل الرعاية البيطرية 

محدوداً أو معدوماً.

رين  ويف عام 2003، ساهم حوايل 14 ألف حامر يف نقل أرس امُلهجَّ
بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية يف مخيم أبو شوك لالجئني 
أنَّه  ُأفِيَد  شهراً،  عرش  مثانية  مرور  وبعد  السودان.  يف  دارفور  يف 
املوت. وأشارت جمعية  يبق منهم سوى 2300 حامر نجا من  مل 
الحمري ماتت  أنَّ 84% من هذه  إىل  الخارج  الحيوانات يف  حامية 

جوعاً بسبب نقص الغذاء. وحتى هذه اللحظة، مل ُينرَش سوى عدٌد 
محدود جداً من اإلرشادات التوجيهية والربوتوكوالت للمساعدة يف 
تحسني إدارة األوضاع املامثلة ملا حدث يف السودان بصورة أفضل.

ويف البيئات ذات املوارد املحدودة، تأيت الحيوانات يف املرتبة الثانية 
أبو شوك،  يختلف يف  األمر  لكنَّ  ولعل ذلك منطقي.  البرش،  بعد 
فكام أشار الطبيب البيطري تيس سربايسون “نظراً النعدام التعاون 
لقيت  بالحيوان،  الرفق  اإلنسانية ومنظامت  اإلغاثة  بني منظامت 
الحمري حتفها دون داع وماتت بشقاء، وفقد مالكوها مبوتها يف كثري 
من الحاالت وسيلتهم الوحيدة لالنتقال أو لكسب قوت يومهم”1 
وفقدوا حباًل مهاًم من حبال النجاة ملستقبلهم خارج املخيم. ويف 
أجل  من  الخارج  يف  الحيوانات  حامية  جمعية  تدخلت  دارفور، 
الحيوانات  واستطاعت  األولية  البيطرية  والرعاية  األعالف  توفري 
املتبقية يف مخيم أبو شوك أن تنجو من املوت املحقق. ومع ذلك، 
الخيليات  أعداد  عن  معلومات ضئيلة جداً  لدينا سوى  يتوافر  ال 
العاملة املستخدمة يف السفر سواء من أم إىل مخيامت الالجئني يف 
أي مكان يف العامل. وباإلضافة إىل ذلك، ال نعرف الكثري عن مصري 

هذه الخيليات العاملة بعد وصول أصحابها إىل املخيامت. 

يعني عدم  لدوابهم  الالجئني  فقدان  أنَّ  به  املعرتف  كان من  وملا 
يشء  أي  لعمل  الوقت  حان  فقد  ديارهم،2  إىل  عودتهم  ترجيح 
أطر  ووضع  مصريها  لنعرف  الحيوانات  تهجري  نطاق  لتحديد 
هذه  ويف  العاملة.  الخيليات  هذه  وجود  إىل  لالستجابة  مرجعية 
مع  للعمل  مناسب  موقع  يف  اإلنسانية  املنظامت  تقع  السياق، 
معدات  غالباً  تستخدم  ألنها  نظراً  بالحيوان  الرفق  منظامت 
)الجهد  الواحدة’3  ‘الصحة  يف  مشرتكة  مصلحة  ولها  متشابهة 
املحيل  املستوى  عىل  تعمل  التي  املتعددة  للتخصصات  التعاوين 
الظروف  من  مثايل  مستوى  إىل  للوصول  والعاملي  واإلقليمي 
اآلن،  وحتى  سواء(.  حٍد  عىل  والبيئة  والحيوان  لإلنسان  الصحية 
ال يوجد سوى عدٌد قليل جداً من األمثلة عىل ذلك5,4, ومع ذلك، 
تعد مخيامت الالجئني فرصة كبرية للمنظامت البيطرية ومنظامت 
رين  امُلهجَّ األجل يف حياة  تغيري طويل  الحيوانية إلحداث  الرعاية 
وحيواناتهم.ورمبا ميتد التعاون ليشمل تطوير ودمج وتقييم أدوات 
وأنظمة  واللقاحات  واألدوية  املشرتكة  التشخيص  وطرق  الفحص 
وكيفية  املصدر  حيوانية  األمراض  من  الوقاية  وسياسات  املراقبة 

التعامل معها والسيطرة عليها. 
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رين يف العامل اليوم،  ومع وجود هذه األعداد غري املسبوقة من امُلهجَّ
التي  الحيوانات  أعداد  زيادة  افرتاض  املنطقي جداً  من  أنَّه  يبدو 
ترضرت هي األخرى من عمليات التهجري هذه. ويتوىل قسم دعم 
السامية لألمم املتحدة  املعلومات والتنسيق امليداين يف املفوضية 
لشؤون الالجئني مهمة تتبع أعداد األشخاص الذين يضطرون إىل 
الخيليات  عىل  التعرف  يسهل  أنَّه  ومبا  عام  كل  والهجرة  النزوح 
وتحديدها فسيسهل تسجيل وجودها ومعرفة أعدادها. وما من 
شٍك يف أنَّ تطوير أدوات الفحص البسيطة التي سوف متكن غري 
البيطريني من معرفة ما إذا كانت الخيليات املوجودة معهم أو أي 
حيوانات أخرى بحاجة إىل التدخل البيطري أم ال سيكون مجدياً 
جداً يف توفري فوائد رعائية بيطرية كبرية إىل هذه األعداد الغفرية 
جل  يف  عليها  يعتمدون  الذين  وملالكيها  املنسية  الحيوانات  من 

شؤون حياتهم.

 Patrick.Pollock@ed.ac.uk  باتريك ج بولوك 
 محارض رئييس يف جراحة الخيليات، جامعة أدنربه 

 www.ed.ac.uk
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إيواء الحيوانات يف مخيامت الالجئني
الرا الشواورة

متثل الحيوانات دوراً مهام يف حياة كثري من الناس يف وضع التهجري، وعىل املخططني للمخيامت ومديريها 
أن يراعوا حاجات الحيوانات ليضمنوا استمرار استفادة املهجرين منها.

حاالت  يف  االستجابة  تواجه  التي  التحديات  أهم  إحدى  تتمثل 
الطوارئ بالتخطيط للدعم بعيد األمد. لكنَّ الحيوانات يف مخيامت 
الالجئني ال تعاين من ضعف هذا الدعم فحسب، بل قد تلقى يف 
ذلك  وليس  األولية.  االستجابة  التام خالل  اإلهامل  األحيان  بعض 
مستغرباً، فال شك أنَّ رفاه  اإلنسان له األولوية عىل رفاه الحيوان، 
لكننا ال نستطيع أن ننكر أن الحيوانات أيضاً تساهم برفاه اإلنسان. 

ويف معظم حاالت الطوارئ، ُيحرِضُ الالجئون حيواناتهم معهم إىل 
املخيامت، أو يبدؤون برشاء الحيوانات والتجارة بها بعد فرتة وجيزة 
لحاالت  األولوية  املراحل  ويف  الجديدة.1  املآوي  إىل  وصولهم  من 
الطوارئ، قد يركن الالجئون إىل االعتامد كلياً عىل منظامت الدعم، 
أقواتهم.  كسب  طرق  عن  للبحث  نفسه  الوقت  يف  يسعون  ثم 
وتوفر الحيوانات مساهمًة مهمًة  لسبل كسب رزق اإلنسان، سواًء 
أكان ذلك ألهداف الرعي أم ملن يبيع الحيوانات ويشرتي منتجاتها، 
من  أو  لها،  األخرى  والخدمات  العلف  يوفر  من  أو  بها،  ويتاجر 
والثقافة،  األمن  نشاطات  إىل  إضافة  للتنقل  الحيوانات  يستخدم 

أو رمبا تحتاج إليها العائالت التي تعتمد عىل الحيوانات كمصدر 
كوسيلة  أيضاً  بالحيوانات  االستثامر  ُيسَتخدم  بل  والدخل.  للغذاء 
والبنوك.  املصارف  إىل  الوصول  غياب  املادي يف  املال  رأس  لتوفري 
للتعاون بني الالجئني واملجتمع  القصوى  ومن هنا، تتبني األهمية 
أجل  من  وذلك  الدعم،  ومنظامت  املضيفة،  والحكومة  املضيف، 
توفري الرعاية الالزمة  للحيوانات. وال بد أيضاً من النظر يف عدد 
من الجوانب املرتبطة باملخيامت أو التجمعات البرشية من أجل  
الجوانب  تلك  أن تضم  الحيوانات، ويجب  ضامن مالءمتها إليواء 
عىل سبيل املثال الوصول إىل نقاط الرشب وأرايض الرعي والدعم 
البيطري وكلها من رضورات صحة اإلنسان والحيوان عىل حد سواء. 

أهم االعتبارات
الحيوانات يف تأسيس حياتهم الجديدة يف  يفهم الالجئون أهمية 
املخيامت ومن أمثلة تضحية الالجئني باملواد التي متنح إليهم لبناء 
مأويهم أنهم يستخدمون تلك املواد يف بناء مآوي الحيوانات من 
أجل أن يوفروا الحامية لها من الطقس املتقلب، ومن الحيوانات 

mailto:Patrick.Pollock@ed.ac.uk
http://www.ed.ac.uk
http://bit.ly/InPractice-SpraysonT-2006
http://veterinaryrecord.bmj.com/content/157/22/673
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الالجئني  األمثلة  تلك  وتتضمن  الرسقة،  أو  األخــرى،  املفرتسة 
عام  يف  األفغان  والعائدين  كينيا،  يف  داداب  مخيم  يف  املقيمني 
2009 إضافة إىل البنجالديشيني املهاجرين يف عام 2009 بسبب 

نوء آيلة. 

وكذلك  الالجئني،  ألنَّ  للقلق،  دائم  مصدر  األريض  حقوق  لكنَّ 
النازحني داخلياً، مل تعد لديهم السيطرة عىل األرض التي تشغلها 
اإلدارة،  وحسن  املسبق،  التخطيط  من  البد  ولذلك  حيواناتهم. 
وتوفري سبل التعاون الجيد مع كل أصحاب املصلحة املعنيني ألنها 

كلها عنارص مهمٌة يف ضامن الوصول إىل الحلول العملية.

وهناك جانب آخر يرتبط بالتقاليد الثقافية املتعلقة بني تفاعالت 
الناس وحيواناتهم. فبعض الناس يفضلون إبقاء حيواناتهم داخل 
لبعض  أّن  كام  ذلك.  غريهم  يحبذ  ال  بينام  السكنية،  مناطقهم 
الجاليات قواعدها الثقافية الخاصة ومحظوراتها يف التعامل مع 
أنواع معينة من الحيوانات. وهذه املعلومات مهمة جداً إذا ما 
املالكني  تفضيالت  اعتبار  مع  ناجحة  تجمعات برشية  بناء  أريد 

ملواقع حيواناتهم.

ومن املهم جداً أيضاً عدم إغفال جوانب الجندر، والعمر، والوضع 
الصحي ألفراد العائلة الذين سيتولون رعاية حيواناتهم. فلو كان 
مستضعفون،  أنهم  عىل  إليهم  ينظر  ممن  هؤالء  األرسة  أفراد 
مآوي  إيل  قريبة  الحيوانات  مــآوي  تكون  أن  يجب  فعندها 
البرش لتسهيل وصولهم إىل الحيوانات. وينبغي موازنة ذلك مع 
املخاطر املحتملة التي قد تقع عىل صحة الحيوانات بسبب قرب 
الحيوانات من مآوي البرش. ومن تلك املخاطر انتقال األمراض من 

الحيوان إىل اإلنسان. 

إيواء  املتبعة بشأن  التصميم  املناخية يف قرارات  وتؤثر الظروف 
التهوية والظل  الحارة البد من توفري  املناخات  الحيوانات. ففي 
البنى والهياكل محكمة اإلغالق فينبغي  املالمئني للحيوانات، أما 
أيضاً  الحيوانات  السالمة  وتتأثر  الباردة.  املناخات  استخدامها يف 
مبوقع الهياكل التي تؤويها، ولذلك قد يكون من املناسب توفري 
أبواب قابلة للغلق لتلك املآوي يف املناطق التي متثل بها سالمة 

الحيوانات محوراً مهاًم ومصدراً للقلق.

ومن بعض أمثلة مآوي الحيوانات ما توفرها املنظامت الخارجية 
زلزال  أعقاب  عىل  الطوارئ  لحالة  الباكستانية  االستجابة  ضمن 
املآوي  يف  الزلزال  من  نجت  التي  املاشية  وضعت  فقد   2005
األمراض، وأسس  انتشار  بعد تطعيمها من أجل منع  املجتمعية 
والرمل،  الطني  من  مصنوعة  حظرية  إلقامة  أيضاً  جديٌد  برنامج 
والقش، وذلك من األساليب املتبعة يف اإلنشاءات املقاومة للزالزل. 

ويقدم مخيم الزعرتي يف األردن مثاالً مؤخراً حول إحضار الالجئني 
من  لكثري  فبالنسبة  سكنهم.  مكان  إىل  الحيوانات  أنواع  ملختلف 
املخيم  سوق  من  اشرتوها  التي  الداجنة  الطيور  متثل  القاطنني، 
مصدراً لإلحساس بالوطن ألن كثرياً من املقيمني اعتادوا عىل تربية 
كمصدر  بالدجاج  الناس  يحتفظ  حيث  سوريا.  يف  الدواجن  تلك 
للغذاء والدخل، وقد يحتفظون بها أيضاً لتوليد إحساس من األلفة 
والرفقة. وتستخدم الحمري، والخيول لنقل الناس والبضائع. وبنى 
الورق  باستخدام  مأويهم  بقرب  للحيوانات  مآوي  أيضاً  املقيمون 
املقوى وألواح القامش وهام من املواد املتاحة واملقدور عليها مالياً.

تصميمه  تغري  كام  الزعرتي،  ملخيم  الهيكلية  البنية  تغريت  وقد   
االحتفاظ  للمقيمني  يتيح  ما  وذلك  املخيم،  منو  مع  الزمن  عرب 
بني  الذي  األزرق  مخيم  يف  ا  أمَّ لهم.  مآوي  وبناء  بحيواناتهم، 
ألغراض خاصة، وهو ثاين أكرب مخيم لالجئني السوريني يف األردن فال 
يسمح للمقيمني فيه بتشييد أي بناء إضايف، ولهذا السبب ال ميكن 
االحتفاظ بأي حيوانات سوى الطيور ألنها ال تتطلب أي مساحات 

إضافية ضمن املآوي املتاحة.

التوصيات
باملاشية  الخاصة  الطوارئ  يف  واإلرشــادات  املعايري  دليل  نرش 
لتصميم  توجيهية  وأسساً  معايرياً  الطوارئ  أوضاع  يف   )LEGS(
التدخالت املعنية بالرثوة الحيوانية وتنفيذها وتقييمها.2 لكنَّ هذه 
املعايري لسوء الحظ مل تنفذ عىل أرض الواقع يف حاالت الطوارئ 
إما بسبب عدم وجود معرفة بها أو لعدم وجود التمويل الالزم أو 
لعدم وجود الوقت أو ملجموعة من هذه العوامل. لذلك، البد من 
بذل جهود منسقة من أجل توعية املنظامت وعامل املساعدات 
وتقديم  ــة  األدل بهذه  وتعريفهم  املعنيني  العالقة  وأصحاب 
كيفية  النهائيني حول  للمستخدمني  نفسه  الوقت  يف  االستشارات 

تعزيز التطبيق العميل لهذه املبادئ التوجيهية.
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مأوى للحمري بناه بعض املقيمني يف مخيم الزعرتي.
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بعد  والحيوانات  للبرش  املالمئة  املساعدة  لتوفري  طريقة  وأفضل 
يف  فهم  أنفسهم  للناس  املشورة  تقديم  خالل  من  هي  الكوارث 
ويعرفون  للحيوانات.  واملالكون  للمساحة  املستخدمون  النهاية 
لحيواناتهم  املناسبة  املآوي  لبناء  والرضورية  املطلوبة  املواد  متاماً 
كام يعرفون التصميم املفضل لها، بل حتى أنَّ بعضهم قد يتمتع 

أصاًل مبهارات األعامل اإلنشائية والبناء. 

وال شك يف أنَّ بناء مآوي الحيوانات املناسبة سيخفف من احتاملية 
مستوى  عن  أما  التجمعات.  ضمن  الصحية  املشكالت  حدوث 
التخطيط امُلسبَّق الذي ميكن فعله كمتطلِب من متطلبات مآوي 
الطوارئ  يعتمد عىل طبيعة حالة  التهجري، فسوف  الحيوانات يف 
والتعاون مع املجتمع املضيف. ومع ذلك، البد من الرتكيز عىل رفع 

الوعي بني املالكني تجاه جميع القضايا املرتبطة بصحة حيواناتهم 
رين يف مخيامت الالجئني  وحاجات مآويهم ألنَّ ذلك سيساعد امُلهجَّ
عىل التعايش مع الحيوانات بطريقة مأمونة وسليمة واالستمرار يف 

االستفادة من التعامل مع تلك الحيوانات.  

l.alshawawreh@napier.ac.uk الرا الشواورة 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الهندسة والبيئة املبنية، 

 www.napier.ac.uk جامعة أدنربه نابري

1. يركز بحث املؤلفة أساساً عىل املآوي البرشية، ومع ذلك، ظهرت أدلة تفيد إىل أنَّ 
الحاجة لتأمني مآٍو للحيوانات ال يقل أهمية عن الحاجات البرشية.

www.livestock-emergency.net/download/1788/ .2

فهم الخطر يف التفاعالت البرشية–الحيوانية 
سارة أوفتشارتشنك-غارستيتسكاه  

من املهم فهم دور الحيوانات يف حياة الالجئني، ومن املهم أكرث فهم املخاطر املحتملة التي تنطوي عليها 
التعامالت بني اإلنسان والحيوان والطرق األفضل لخفض هذه املخاطر.

ـن مـن صحـة  ميكـن للحيوانـات يف مخيـامت الالجئـني أن ُتحسِّ
اإلنسـان ورفاهـه، فهـي مصـدر للغـذاء وسـلعٌة تبـاع وتشـرتى 
لقـاء الحصـول عـىل السـلع األخـرى أو أداة اسـتثامرية. وميكـن 
تسـاعد  فقـد  النفسـية1  للراحـة  مصـدراً  تكـون  أن  للحيوانـات 
الالجئـني عـىل املحافظـة عىل هويتهـم الثقافية وقد تسـاعد أيضاً 
يف بـدء الالجئـني لحيـاة طبيعية. ومثال ذلك الالجئون السـوريون 
يف املخيـامت يف األردن فهـم عـىل اسـتعداد بـأن يرصفوا جـزءاً ال 
بـأس بـه من دخلهم الشـهري لقـاء حصولهم عىل طائٍر يؤنسـهم 
بزقزقتـه ألنَّ مثـل هـذا الطائـر يف الثقافـة السـورية هـو الـذي 
يحـول املنـزل إىل بيـت دافئ. لكنَّ قرب املسـاحة بـني الحيوانات 
واإلنسـان قـد تكـون مصـدراً للخطـر أيضـاً، وهنـاك ضعـٌف عـام 
يعـرتي فهـم املخاطـر التـي ترتتـب عـىل وجـود الحيوانـات يف 

مخيـامت الالجئـني.

ويقـدم منـوذٌج للصحـة العامـة نـرشه يف عـام 1991 دالهغريـن 
ووايتهيـد مقاربـًة لتوضيـح املصـادر املحتملة للمخاطـر املرتبطة 
بوجـود الحيوانـات يف مخيـامت الالجئـني.2 ويبـني هـذا النموذج 
أنَّ حـاالت عـدم املسـاواة يف الوضـع الصحـي للنـاس تحددهـا 
سـامت مجتمعـة ثقافيـة وسياسـية وبيئية واجتامعيـة وفردية إذ 
تؤثـر هـذه العوامـل يف كٍل مـن املخاطـر املاثلة أمـام الفرد الذي 
يحتـك بالحيوانـات كـام تؤثـر يف تعرضـه لألمـراض وقدرتـه عـىل 

الوصـول إىل املصـادر الرضوريـة لالستشـفاء. 

السيناريو،  هذا  نطاق يف  أوسع  السياسية/التنظيمية: عىل  البيئة 
هناك املناخ الدويل والسيايس الوطني والحروب والرصاعات التي 
تحدد طبيعة الحركة العاملية للناس ولحيواناتهم معهم )مبن فيهم 
املهجرون وأماكن بناء املخيامت( والسياسات املنظامت التي تدير 
املخيامت وتدعمها. وسوف يرتتب عىل كل هذه الجوانب آثٌر يف 
الصحة البرشية والحيوانية كام أنَّ كفاءة إدارة التفاعالت البرشية 
املوجودة  والجهات  الهيئات  عىل  ستعتمد  والحيوانية  واإلنسانية 
يف امليدان ودرجة خرباتها يف هذا املجال. فعىل سبيل املثال، قد ال 
)ألنَّ  القطعان  لدى  األمراض  فاشيات  ملنع  التطعيم وحده  يكفي 
نجاح برنامج التطعيم يعتمد أيضاً عىل جوانب أخرى مثل تغطية 
يخفف  أن  ميكن  حال  أي  عىل  لكنَّه  وتوقيته(  التطعيم  برنامج 

املخاطر. 

املخيم  وبيئة  الناس  فيها  يسافر  التي  للبيئة  املادية: ميكن  البيئة 
نفسه أن تساهم يف عبء املخاطر، ومثال ذلك مخيامت الالجئني 
األفغان التي أسست يف أوائل عام 1990عىل الحدود الغربية من 
باكستان فقد أقيمت يف منطقة تضاريس هامشية فيها مسطحات 
َذت يف السابق برنامجاً  مائية تشجع املالريا. ومبا أنَّ أفغاَنستان نفَّ
ناجحاً يف السيطرة عىل املالريا قبل الحرب السوفيتية األفغانية، مل 
املرض.  تجاه  مناعة  أي  باكستان  إىل  الواصلني  الالجئني  لدى  يكن 
وهكذا، أصبحت العائالت القادمة مع حيواناتها واملخيامت التي 
ازداد عدد رؤوس املاشية فيها تعاين من انتشار أكرب للمالريا ألنَّ 

mailto:l.alshawawreh@napier.ac.uk
http://www.napier.ac.uk
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الدم فزاد  الذي يتغذى عىل  للبعوض  جاذباً  املاشية قدمت مصدراً 
ذلك من تعداد البعوض.3 وعىل العموم، قد تتعرض الحيوانات التي 
التي  األمراض  أنواع جديدة من  إىل  تفر من أصحابها وترشد منهم 
تعرض  مل تكن لديها أي مناعة تجاهها أو قد تنقل بنفسها أمراضاً 

الحيوانات املحلية لخطر اإلصابة بها. 

التفاعالت  مستوى خطر  يف  أثٌر  لها  يكون  أن  املبنية  للبيئة  وميكن 
حضور  موضوع  الحسبان  يف  يوضع  ما  ونادراً  الحيوانية.  البرشية 
يف  الزعرتي  مخيم  ففي  الالجئني.  مخيامت  تصميم  يف  الحيوانات 
أجل  من  الخاصة  طرقهم  الناس  طور  املثال،  سبيل  عىل  األردن، 
البرشي  السكن  تحويل  يكون عن طريق  ما  وغالباً  الدواجن  تربية 
املناسبة  واملساحات  الفضاءات  هذه  وجود  وبعدم  الغرض.  لهذا 
واملخصصة للحيوانات، قد تضعف خدمات اإلصحاح ويرتفع خطر 

اإلصابة باألمراض للحيوانات ونقل بعض هذه األمراض إىل البرش. 

الشخص  لتعرض  املحددة  االجتامعية  العوامل  االجتامعية:  البيئة 
الدينية تؤثر يف  الثقافة والتقاليد والعادات  أنَّ  للخطر. ومثال ذلك 
وتحدد  ذلك  يفعل  الذي  الشخص  وتحديد  الحيوانات  ذبح  كيفية 
تغري  إىل  بدوره  ذلك  يؤدي  وقد  واستهالكها.  اللحوم  إعداد  طريقة 
نوع خطر األمراض املعدية والتعرض لخطر اإلصابة الجسدية نتيجة 

التعامل مع الحيوانات. 

الحيوانات  حول  باملامرسات  املتعلقة  واالعتقادات  املواقف  وهناك 
باملجتمع  تتأثر  وهي  التطعيامت  بكفاءة  الخاصة  التصورات  مثل 
مشاركة  احتاملية  تحديد  يف  دوٌر  لها  يكون  وقد  األرسة  أو  املبارش 
إىل  وإضافة  الخطر.  من  تخفض  قد  التي  السلوكات  يف  الشخص 
ذلك، قد يحتاج املرء إىل االعتامد عىل الشبكات االجتامعية )لغاية 
التمويل والحصول عىل املعلومات واالتصال باألشخاص وغريها( من 
أجل الوصول إىل املصادر مثل الرعاية البيطرية التي ستساعد أيضاً 
يف خفض الخطر. ومن هنا ميكن لألفراد الذين يعيشون باملخيامت 
مع العائلة املمتدة أن يحصلوا عىل املساعدة بأرسع مام ميكن ألي 
شخص أخر أن يحصل عليها إذا كان معزوالً أو إذا وصل مؤخراً إىل 
املخيم. وميكن للدعم االجتامعي أن يخفض من أثر فقدان الحيوانات 

وتحسني التعايف من اإلصابة واألمراض الناتجة عن الحيوانات. 

باإلجالء  املرتبط  التوتر  يؤدي  أن  املحتمل  من  الشخصية:  السامت 
امتدت  الحيوانات والبرش. وإذا ما  وبيئة املخيم إىل اإلرضار مبناعة 
أنواع  لبعض  عرضة  أكرث  والحيوان  البرش  يصبح  قد  التوتر،  فرتات 
التي  السل  أو  املالطية  الحمى  مثل  األبقار  تحملها  التي  األمراض 
األساسية  السامت  وتعتمد  الطبيعية.  األوضاع  يف  ال متثل خطراً  قد 
للمخاطر عل نطاق الحيوانات املحتفظ بها يف املخيم وما إذا كانت 
الكالب واملاشية موجودة يف أماكن قريبة بعضها إىل بعض أو قريبة 

إىل اإلنسان عىل سبيل املثال وقد يؤدي ذلك إىل مخاطر عىل إصابة 
اإلصابة  مخاطر  وتزداد  الرشيطية.  الديدان  أنواع  ببعض  اإلنسان 
الكالب  أو تركلهم وكذلك  الناس  التي قد تدوس عىل  البقر  بوجود 
التي قد تعضهم. ويساهم يف هذه املخاطر التي تجلبها الحيوانات 
املزاج العام للحيوان الفردي أو نوعه وساللته واعتياد صاحبه عىل 
وعمره  الشخص  لجندر  ميكن  نفسه،  الوقت  ويف  معه.  التعامل 
ذلك  ومثال  وتعدله.  الخطر  هذا  يف  تؤثر  أن  وصحته  وشخصيته 
املجرتات  عن  مسؤوالت  الثقافات  من  كثري  يف  والفتيات  النساء  أنَّ 
رعاية  الرجال  يتوىل  حني  يف  والدواجن  واملاعز(  )كالغنم  الصغرية 

املوايش. 

منهجية  خرائط  لوضع  آنفاً  املحدد  النموذج  استخدام  وميكن 
للمخاطر )واملنافع( املتأتية عن التفاعالت بني البرش والحيوانات يف 
سياق الهجرة القرسية وتحديد كيفية خفض هذه املخاطر سواء عىل 
يف  أو  تصميمها  يف  أم  املخيامت  موقع  بشأن  القرار  اتخاذ  مستوى 
أنَّ هناك سياسات  ومع  الفردي.  املستوى  أو عىل  وإدارتها  إنشائها 
التوجيهية  اإلرشادات  تقدم  املخاطر،  تلك  تقييم  كيفية  قامئة حول 
إرشادات  الطوارئ  أوضاع  يف  الحيوانية  بالرثوة  الخاصة  واملعايري 
شاملة وقوائم للتحقق و ‘شجرات القرارات’ املرتبطة بحامية املوايش 
وضعت  الطوارئ.4وكذلك،  لحالة  االستجابة  مراحل  مختلف  خالل 
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني دلياًل حول تربية 
املوايش والحيوانات، ويغطي الدليل موضوعات مشابهة لكنَّ تركيزه 
للمخيامت  التخطيط  معايري  تقدم  والدواجن.5وال  املاشية  يقع عىل 
أي  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  قدمتها  التي 
أن  تقرتح  لكنَّها  للحيوانات،  مكان  توفري  بشأن  رصيحة  توجيهات 
تكون األماكن املخطط لها أ( خالية من املناطق التي قد تزيد البيئة 
فيها من خطر انتشار األمراض التي تحملها الحيوانات مثل املالريا 

وب( أن تتيح مساحة للزراعة صغرية النطاق.6

هي  فيها  أو  الالجئني  مخيامت  يف  تعيش  التي  الحيوانات  ومراقبة 
الخطوة األوىل يف إدارة املخاطر. وميكن أن يشارك يف عد الحيوانات 
وإعداد التقييامت الصحية لها املتخصصني البيطريني املحليني إضافة 
إىل املتدربني يف الكشف عن األمراض من املنظامت البيطرية الدولية 
أنَّ  ومع  للحيوانات.  املربية  املحلية  واملجتمعات  الحكومية  وغري 
النامذج  أمر مهم جداً، يجب عىل  املوايش  تربية  املخاطر يف  تقييم 
مع  اإلنسان  تعامل  عن  الناجمة  املخاطر  تحديد  أيضاً  تتضمن  أن 
الكالب والقطط  التي تعيش يف املخيامت )مثل  الحيوانات األخرى 
ميكن  أوســع،  نطاق  وعىل  الجوار(.  يف  تعيش  قد  التي  والطيور 
الالجئني  لتجمعات  التخطيط  يف  البيطريني  باملتخصصني  االستعانة 
االستجابات  وتنسيق  األساسية  الحاجات  تقييم  لغايات  وإدارتها 
املحلية التي قد تتضمن التثقيف حول الحيوانات وتوفري الخدمات 

للحيوانات مثل الغذاء واملاء واملأوى والرعاية الطبية األساسية. 
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الصحة الحيوانية والبرشية يف مخيامت الالجئني الصحراويني 
جورجيا أنغيلوين وجينيفر كار 

هناك تحديات صحية يف مخيامت الالجئني الصحراويني يف الصحراء الجزائرية تواجه اإلنسان والحيوان 
معاً، وال بد لالستجابات من أنَّ تعود بالفائدة عىل الطرفني معاً.

تجمـع  مـن  بالقـرب  الصحراويـني  الالجئـني  مخيـامت  تقـع 
تنـدوف الجزائـري وقـد تجـاوزت نطـاق املخيـامت إىل املـدن 
منـذ النُّـزوح الجامعـي لالجئـني الصحراويـني يف عـام 1975 إذ 
عـرب أالف األشـخاص عقـب النِّزاع يف الصحراء الغربية اإلسـبانية 
مخيـامت  يف  واسـتوطنوا  ودخلوهـا  الجزائـر  حـدود  سـابقاً 
ر املفوضية السـامية  الالجئـني. وبعـد مـرور أربعـني عامـاً، ُتقـدِّ
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني عـدد سـكان املخيـم بحـوايل 

الجـئ.1   173600

الجامعـي  القـرسي  التَّهجـري  حـاالت  مـن  حالـة  كل  ويكتنـف 
مجموعـة فريـدة مـن الظـروف وينشـأ عنهـا تحديـات صحيـة 
مختلفـة. ومـع ذلـك، يتوجـه منظـور املجتمـع اإلنسـاين الـدويل 
وتركيـزه وقـت األزمـات عـىل اإلغاثـة اإلنسـانية وعـىل كل مـا 
يتعلـق بالبـرش وحدهـم. وهكذا، تكـون حاجات البـرش يف وقت 
اشـتداد األزمـة هـي مـا تحـدد مالمـح االسـتجابات، إذ يعمـل 
املجتمـع اإلنسـاين الـدويل عـىل توفـري الغـذاء، واملـاء، والحاميـة، 
تجاهـل  ذلـك  يعنـي  وال  للبـرش.  الطبيـة  والرعايـة  واإلصحـاح، 
وجـود الحيـوان بل الحظنـا أنَّ املنظامت اإلنسـانية تذكر ذلك يف 
تقاريرهـا الرسـمية وتقييم الحاجات. فعىل سـبيل املثال، أشـارت 
إحـدى البعثـات التابعـة لجمعيـات الصليـب األحمـر يف يونيـو/
حزيـران 1977 إىل وجود زيـادة يف أعداد الحيوانات يف املخيامت 

الصحراويـة عـن السـنة السـابقة وأنَّ هذه الزيـادة أتاحت فرصة 
إضافـة اللحـوم إىل الوجبـات الغذائيـة بـني الحـني واآلخـر. 

ويشـري البحـث الـذي أجرتـه أليـس ويلسـون إىل اعتيـاد معظـم 
العهـد  يف  أو  الطفولـة  )منـذ  املنفـى  يف  الصحراويـني  الالجئـني 
عمليـة  وعـىل  املخيـامت  يف  البدويـة  الحيـاة  عـىل  القريـب( 
اإلقامـة  حالـة  إىل  الرتحـال  حالـة  مـن  سـتنقلهم  التـي  التوطـني 
وهـو أمـر مسـتحدث نسـبياً بـدأ يف منتصـف السـبعينيات وأوائل 
الثامنينيات.2ومـع ذلـك، يف أثنـاء التَّهجري الجامعـي األول، مل ينقل 
الالجئـون سـوى عدداً قليـاًل من الحيوانـات، وبحلـول العقد األول 
مـن القـرن الواحـد والعرشيـن، ظلـت مامرسـة الرعـي املتنقـل 

محـدودة ال سـيام بسـبب طبيعـة البيئـة غـري املضيافـة. 

وملـا كانـت مخيـامت الالجئـني مقامـة يف وسـط الصحـراء، فهـي 
تحـرم السـكان مـن األمـل يف تحقيـق االكتفـاء الـذايت مـن الغـذاء 
مـا يجعلهم يعتمـدون كثرياً عىل املسـاعدات الدوليـة. ويف الواقع، 
ال ميكـن لهـؤالء السـكان ضـامن بقائهـم دون دعـم يف مثـل هـذه 
الظـروف إال مـن خـالل مامرسـات الرتحال، لكـنَّ طبيعة السـكون 
الالجئـني تعرقـل هـذه  التـي تفرضهـا مخيـامت  الرتحـال  وعـدم 
املامرسـات وتقيدهـا. ومـع ذلـك، ميكـن القـول إنَّ هـذه الظروف 
أدت إىل ظهـور اسـتجابات جديـدة يقودهـا الالجئـون بأنفسـهم.
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)اإلرشادات التوجيهية واملعايري الخاصة بالرثوة الحيوانية يف أوضاع الطوارئ(

 www.livestock-emergency.net
 UNHCR )2005( Livestock-Keeping and Animal Husbandry in Refugee .5

 and Returnee Situations
)رعاية املوايش والحيوانات يف أوضاع الالجئني والعائدين(

 http://bit.ly/unhcr-livestock-handbook-2005
 UNHCR Camp planning standards )planned settlements( .6

معايري املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني الناظمة للتخطيط للمخيامت 
 http://bit.ly/UNHCR-camp-planning )التجمعات املخطط لها(

mailto:owczarcz@liverpool.ac.uk
http://www.liverpool.ac.uk/risk-and-uncertainty
http://bit.ly/Rowland-Nosten-2001
http://www.livestock-emergency.net
http://bit.ly/unhcr-livestock-handbook-2005
http://bit.ly/UNHCR-camp-planning
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الحيوانات ودورها يف تغذية اإلنسان
تشري الدراسات التي أُجِرَيت عىل الصحراويني إىل أنَّ وضع الطوارئ 
املزمن يف املخيامت يعرقل حل املشكالت التغذوية املنترشة، وميكن 
املعتمدة  الغذاء  إذا ما متّعنا يف مكونات سلة  الوضع  إدراك هذا 
الغذايئ.  التنوع  تعتمد عىل  أن  من  بدالً  الحرارية  السعرات  عىل 
والسبب يف ذلك أنَّ هذه املخيامت أقيمت أساساً لتكون مضافة 
الدولية عىل حد سواء، ولذلك مل توضع  مؤقتة لالجئني والهيئات 
ونتيجة  الجودة.  عالية  غذائية  منظومات  إلقامة  الالزمة  اآلليات 
عمر  يف  النِّساء  يف  املتزايد  الدم  فقر  حاالت  انتشار  أصبح  ذلك، 
اإلنجاب من املشكالت الرئيسية التي تتصدر املشكالت الصحية يف 
املخيامت. وتقود املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
التغذية  الذين يعانون من سوء  التدخالت لتقليل أعداد األطفال 
الوقاية  تحسني  العاملي عىل  األغذية  برنامج  يعمل  وكذلك  الحاد 
تقليل  إىل  باإلضافة  به  اإلصابة  حاالت  ومعالجة  الدم  فقر  من 
الخامسة،  دون  األطفال  بني  املنترش  الحاد  التغذية  وسوء  التقزم 
الدم يف  فقر  ارتفاع معدالت  ومع  واملرضعات.  الحوامل،  والنساء 
املخيامت بنسبة تصل إىل 39% يف األطفال و45% يف النِّساء يف عمر 
اإلنجاب، تصبح هذه التحديات أكرث إلحاحاً وصعوبة لعدم وجود 
أعداد حصص  تقليل  إىل  بدوره  يؤدي  قد  وذلك  مضمون،  متويل 
اإلعاشة وعدم كفاية املؤن التي تأتيهم عن طريق التدخالت مثل 
البسكويت عايل الطاقة.3 وباإلضافة إىل ذلك، تشري نتائج التقييم 
الذي أجرته املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف 
مارس/آذار 2018 إىل أنَّ عدد السكان يزيد عن 170 ألف وهو رقم 

أعىل بكثري من املوجود لديها يف اإلحصاءات الرسمية التي تقول إنَّ 
العدد 90 ألفاً، ما يؤكد للمفوضية أنَّ هؤالء السكان يعانون منذ 

أمد بعيد من ضعف الخدمات. 

وعىل الرغم من اعتامد الصحراويني كثرياً عىل املساعدات الغذائية، 
نتهم عرب قرون  ال ميكن تجاهل امتالكهم للرثوة الحيوانية التي مكَّ
من الزمن من البقاء يف الصحراء الغربية، وما زالت الرثوة الحيوانية 
جزءاً ال يتجزأ من هويتهم الثقافية. كام أنَّ تربية الالجئني للحيوانات 
ل بالربوتينات الحيوانية وتساعد  تزيد من فرصة تناول الغذاء امُلحمَّ
يف حل مشكالت سوء التغذية يف املخيامت. ويوجد يف املخيامت 
حوايل 80 ألف رأس من املاعز واألغنام و80 ألف رأس من اإلبل. 
ويكاد غذاء املاعز واألغنام ينحرص عىل النفايات العضوية املنزلية 
القريبة من  املراعي  من حياتها يف  اإلبل لتقيض شطراً  ُترتَُك  بينام 
قلة فرص  املناسبة  املراعي  توافر  ويعني عدم  الالجئني.  مخيامت 
املاشية  للبيع ومن هنا تتبني أهمية  تربية أعداد كبرية من اإلبل 
ملساهمتها  نظراً  الالجئني  مخيامت  يف  واألغنام(  واملاعز  )اإلبل 

الكبرية يف زيادة فرص االكتفاء الذايت من الغذاء. 

تحسني  إىل  الرامية  الجهود  أمام  مشكلة  التكنولوجيا  تكون  ولن 
الرثوة  من  الكايف  غري  اإلنتاج  دعم  أجل  من  الحيوانات  تغذية 
الحيوانية )وهي حالياً غري كافية( والغذاء املعتمد عليها، فاإلنتاج 
الحيواين ال يتطلب كثرياً من التكنولوجيات، ومبقدور الالجئني أن 
يستفيدوا من املهارات التي يتعلمونها يف املخيم فيام لو غادروه 
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زيارة لعيادة الطبيب البيطري، مخيم الالجئني الصحراويني.



اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني 82 نرشة الهجرة القرسية 8258

www.fmreview.org/ar/economies2018 يونيو/حزيران

يف يوم ما. ويعد إنشاء مزارع أشجار البان الزيتوين أو كام ُيعرَف 
وقد  املرشوعات.  هذه  من  واحداً  املورينجا  أو  الشوع  باسم 
املائية  الزراعات  مثل  العالية  التقنيات  ذات  املرشوعات  توفر 
أعىل  مستوياٍت  تتطلب  لكنَّها  الغذايئ  اإلنتاج  يف  مؤقتة  زيادة 
خارج  من  املستدامة  غري  الطاقة  من  ومصادر  االستثامر  من 
املخيامت. وهذه األنظمة ال ميكن نقلها بسهولة، وهي معرضة 
الذي  األمر  املستمرة  الصيانة  إىل  حاجاتها  إىل  باإلضافة  للتلف 
يعد صعباً يف السياق املحيل ألنَّ هذه األنظمة ليست جزءاً من 

الثقافة املحلية. 

مقاومة  عىل  قدرتهم  الصحراويني  الالجئني  عن  املعروف  من 
باملهارات  يتمتعون  أنَّهم  كام  الديني،  وتسامحهم  الظروف، 
يفرس  ما  وهذا  خاملني.  من  يكونون  ما  أبعد  وهم  التنظيمية 
إقامة الالجئني لعدة مرشوعات من تلقاء أنفسهم منها مرشوع 
مزارع أشجار البان الزيتوين يف صحراء حامدة الذي تدعمه كثري 
من املنظامت غري الحكومية مبا يف ذلك منظمة أطباء بيطريون 
بال حدود يف إيطاليا وأفريقيا. وتتميز هذه األشجار التي هي من 
فصيلة البقليات بقدرتها عىل النمو يف ظروف شديدة الجفاف 
عىل  والحيوان  اإلنسان  من  لكل  الكثرية  فوائدها  إىل  باإلضافة 
حٍد سواء الحتوائها عىل الربوتني، وفيتامني ج، وعنرص الحديد، 
وغري ذلك من املغذيات الكبرية والدقيقة كام توفر هذه األشجار 

حلوالً مستدامة للتنوع الغذايئ وإثرائه. 

املخيامت  الحيوانات يف  أعداد كبرية من  أنَّ وجود  وال شك يف 
بحاجة إىل نظام بيطري محيل لضامن أفضل صحة ممكنة لكل 
من الحيوان واإلنسان. ومنذ عام 1996، تتوىل املديرية البيطرية 
التي تضم اآلن 24 عاماًل صحراوياً اإلرشاف عىل إجراءات الذبح، 
وإجراء دراسات استقصائية بشأن األمراض املنترشة التي تنتقل 
لصغار  العيادية  املساعدة  وتقديم  اإلنسان،4  إىل  الحيوان  من 
املربني، ورفع الوعي باملامرسات الجيدة إلدارة الرثوة الحيوانية 
ومع  املعدية.  األمراض  من  الوقاية  عىل  العمل  إىل  باإلضافة 
يف  قوية جداً  تبقى هناك رغبة  تكون محدودة،  املوارد قد  أنَّ 
التعاون بني املنظامت غري الحكومية والالجئني من أجل زيادة 
بعض  فهناك  األقىص.  الحد  إىل  املوارد  وزيادة  القدرات  نطاق 
ع،  ى الوادي امُلَتَصدَّ األمراض مثل الحمى املالطية، والسل، وُحمَّ
امُلَقوَّسات وهي من أكرث  الكلب، وداُء  وداء املشوكات، وسعار 
التصدي  من  بد  وال  والحيوان  اإلنسان  بني  انتشاراً  األمــراض 
غري  واملنظامت  البيطريني  األطباء  بني  الجهود  بتضافر  لعالجها 
إىل  وباإلضافة  الصحية.  الرعاية  تقدم  التي  الطبية  الحكومية 
البيطرية، هناك مستشفى وبنية تحتية للمراكز  التحتية  البنية 
املقيمني  لخدمة  برشية  صحية  مراكز  وستة  البيطرية  الصحية 
بالحيوانات  املرتبطة  األمراض  تقترص  الالجئني. وال  يف مخيامت 

تكون  قد  األليفة  الحيوانات  لكنَّ  فحسب  الحيوانات  عىل 
للعدوى  الناقلة  الحيوانات  بهذه  وُيقَصُد  للعدوى  أيضاً مصدراً 
يقصد  وال  املخيامت  بني  بحرية  تتجول  التي  والكالب  القطط 
أُجريت  التي  الدراسات  أظهرت  وقد  الداجنة.  الحيوانات  بها 
عىل السكان والقطط التي تعيش مع الصحراويني ارتفاع نسبة 
األجسام املضادة التي تواجه طفيليات داء املقوسات لكل من 

اإلنسان والقطط. 

إنَّ تبني مقاربات مثل مرشوع مزارع أشجار البان الزيتوين تفيد 
للظروف  شمولية  استجابة  وتقدم  والحيوان  اإلنسان  من  كاًل 
وعند  الصحراويني.  الالجئني  الحال يف مخيامت  االستثنائية كام 
التحديات  إىل  االنتباه  من  بد  ال  الغذائية،  املواد  سلة  مراجعة 
يف  الصحية  لألنظمة  ينبغي  كام  الحيوانية  بالرثوة  الخاصة 
والحيوان  لإلنسان  الصحية  الظروف  تستوعب  أن  املخيامت 
الفعال  التعاون  املحدودة وتعزيز  املوارد  نطاق  تعظيم  بهدف 
املنظامت  بني  كام  الحكومية  غري  املنظامت  مختلف  بني 
الالجئني  مخيامت  وتعد  أنفسهم.  والالجئني  الحكومية  غري 
والحيوان  اإلنسان  أدوار  أنَّ  كام  استثنائية  حالة  الصحراويني 
باعتبارها  البحث  من  مبزيد  جديرة  الالجئني  مخيامت  داخل 

موضوعات ذات منظور أوسع نطاقاً.
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ع دراسة ميدانية حول الهجرة والتنوُّ
ديريك روبريتسون 

إذا متعنا يف رحلة الطيور املهاجرة، تبني لنا مستوى التعقيد ذاته الذي يسم التَّهجري البرشي ويؤثر فيه.

أنـا محظـوظ ألننـي قضيـت حيـايت يف األماكـن الربيـة والجميلة 
املجـردة،  بأشـكالها  الطيـور  أعشـق  فأنـا  الطيـور.  أرسـم 
الطيـور  رسـمت  ولقـد  وبهجرتهـا.  وبسـلوكاتها  وبتغريدهـا، 
العلميـة حـول رحـالت هجرتهـا مـن  الدراسـات  وشـاركت يف 
املنطقـة القطبيـة الشـاملية وصـوالً ألفريقيـا. ويف عـام 2015، 
تقاريـر مـن شـواطئ جـزر البحر األبيض املتوسـط حـول وصول 
أشـخاص يائسـني إىل الشـاطئ، وعندئـٍذ أدركت أن هـذه الجزر 
هـي نفسـها األماكن التي شـاهدت فيهـا رحالت هجـرة الطيور 
ورسـمتها بنفـيس. فهنـا، يف هـذه األماكـن، أنـاس يبحثـون عـن 
مـالذ للبقـاء عـىل قيـد الحيـاة سـالكني مسـارات السـري نفسـها 

التـي تسـلكها الطيـور التـي رسـمتها. 

وبعـد ذلـك، عـىل مـدار العـام حـدث أن سـافرت إىل اململكـة 
املتحـدة وإىل أوروبـا وعـرب البحـر األبيـض املتوسـط إىل الـرشق 
الالجئـني  إىل  أتحـدث  كنـت  هـذه،  أسـفاري  ويف  األوسـط. 
أراه  يشء  كل  أرسـم  وكنـت  واملتطوعـني  املحليـني  والسـكان 
مـن أشـخاص وأماكـن وطيـور. وتـؤدي الطيـور حسـبام يقـول 
علـامء البيئـة دور املـؤرش البيئـي املهـم إذ يقـول العلـامء إنَّ 
التغـريات التـي قـد تطـراً عـىل تعـداد الطيـور أو هجرتها تشـري 
قلـق  تكـون مصـدر  أن  البيئـة ميكـن  تغـريات يف  إىل حـدوث 
خطـري. واألمـور معقـدة ولكن مثة دراسـات أكادميية تـرى رابطاً 
يجمـع بني التغـري املناخـي والنزاع والتحـركات الهائلـة لالجئني، 
فجميـع هـذه العوامـل تـؤدي بدروهـا إىل مزيـد مـن الضغوط 
االجتامعيـة والبيئيـة. ويف هـذه األنظمة، ينظر علـامء البيئة إىل 
الطيـور عـىل أنَّهـا تشـري إىل مـا قـد يحـدث يف عاملنـا. فالطريقة 
التـي نتعامـل بهـا مـع التغـري املناخـي والنـزوح سـوف تحـدد 
هويتنـا واملجتمعـات التـي سـوف نعيـش فيهـا ألجيـال قادمـة.

ويف أثنـاء أسـفاري، عملـت مدرسـاً للرسـم يف مـدارس لالجئـني 
يف األردن ]انظـر الصـورة خلـف الصفحـة[، وشـاركت يف تنظيم 
األنشـطة الفنيـة للعائـالت يف فعاليـات الرتحيـب بالالجئـني يف 
املشـاركة  فعاليـات  إقامـة  شـاركت يف  كـام  املتحـدة  اململكـة 
الفنيـة لألطفـال غـري املصحوبـني ببالغـني يف مخيـم ‘األدغال’ يف 
كاليـه. وكان لـكل فعاليـة مـن هـذه الفعاليات طابعهـا الخاص 
وتركيزهـا املختلـف. ويف األردن، حاولـت إبـراز إمكانات التطور 
الشـخيص والهويـة الشـخصية خاصـًة لـدى النِّسـاء والفتيـات 
املتحـدة،  اململكـة  ففـي  ذكـوري.  مجتمـع  يف  يعشـن  الـاليئ 

باالندمـاج  يشـعرون  جعلهـم  يف  الالجئـني  مسـاعدة  حاولـت 
قـد  رسـومات  الجـدران  عـىل  الرسـم  خـالل  مـن  والرتحيـب 
فعاليـات  أقمـت  كاليـه،  ويف  واالنتـامء،  ‘بالوطـن’  تشـعرهم 
سـاهمت يف إرشاك شـباب مـن الالجئـني الذين ليـس لديهم أي 
ثقـة يف أي أحـد يف التحـدث إىل متطوعـي الجمعيـات الخرييـة 
ملعرفـة مـا هم بحاجـة إليه من مالبس وغريهـا أو أي الخدمات 

ميكـن تقدميهـا إليهـم.

وال يعمـد مراقبـو الطيـور )وال رسـامو الطيـور( إىل مراقبتهـا أو 
النظـر إليهـا عـىل الـدوام، ولذلـك عندمـا أجلس ألرسـم الطيور 
املوجـودة يف املخيـم وحولـه أبحـث عـن الطيـور ثـم أرسـمها. 
وكان املشـهد مؤثـراً أن نـرى طيـوراً مهاجـرًة تحلق فوق أسـوار 
تحتجـز خلفهـا بـرشاً مهاجرين. لكـنَّ عبورهم للبحـار والحدود 
يثـري جوانـب أخـرى للتشـابه واملقارنـة ومنهـا اسـتجرار األفـراد 
املتعبـة األصغـر  للطيـور  املفرتسـة  الطيـور  اليائسـني وافـرتاس 
الطيـور واألفـراد حسـب جغرافيـة  مـا تهاجـر  حجـاًم. فغالبـاً 
املـكان إذ يختـارون أقـرص املعابـر، واالنتقـال مبحـاذاة حـواف 
الجبـال، والسـفر انطالقـاً مـن مراكـز التمويـن واإلمـدادات إذ 
وجـد كالهـام أنَّ األماكـن التـي أعدهـا لهـم البـرش مل توفر لهم 
املسـاحة الكافيـة، فعندمـا كنـت يف املخيـامت غـري الرسـمية 
التـي ُتنَصـُب فـوق أرايض القاممـة، أو عـىل حـواف الحدائـق، 
أو عـىل أراٍض هامشـية بـني الطرقـات، رأيـت أشـخاصاً وطيـوراً 
وا يف أماكـن ضيقـة ومزعجـة بالـكاد تؤويهـم أو متنحهـم  أُحـرِضُ

قـدراً مناسـباً للمـيض قدمـاً.

ويف عـامل نواجـه فيـه قضايا وموضوعـات تفرض علينـا تحديات 
مـن الصعـب التفكـري يف حلهـا، غالبـاً مـا يكـف األشـخاص عـن 
التفكـري ويغلقـون عقولهـم. لكنَّ الفـن ميكنه أن يجمـع األفكار 
بطريقـة تجعـل النـاس يعيـدون النظر يف هـذه التحديـات كرة 
أخـرى. كـام ميكنـه أيضـاً أن يسـتميل مشـاعر النـاس ويحثهـم 
التـي  املشـرتكة  والتحديـات  اإلنسـانية  املشـاركة  تقديـر  عـىل 

نحتـاج إىل التصـدي لهـا.
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تعزيز النرش وتعظيم األثر: فرص التعاون مع نرشة الهجرة القرسية
إضافة إىل املوضوع الرئييس حول االقتصادات، يتضمن هذا العدد من 

رين’. ويف كال الحالتني،  نرشة الهجرة القرسية أيضاً ‘موضوعني مصغَّ

عملنا مع الباحثني لدعم نرش نتائج األبحاث املرتبطة مبرشوع معني 

بحد ذاته. وقد حظينا بتعاون مامثل مثمر مع كل من األمم املتحدة 

والحكومات والرشكاء من املنظامت غري الحكومية.

فإذا كانت منظمتك متقدمة )منفردة أو ضمن ائتالف مع منظامت 

أخرى( بطلب للحصول عىل متويل بشأن موضوع تعتقد أنَّ له عالقة 

بجمهور قرَّاء نرشة الهجرة القرسية، فرنجو أنَّ تنظر يف إمكانية إدراج 

نرشة الهجرة القرسية يف مقرتحك ويف موازنتك. وهناك عدة خيارات 

رة مثل هذين  لفعل ذلك سواء أكان ذلك من خالل املوضوعات امُلصغَّ

املوضوعني أم من خالل موضوع رئييس للمجلة.

وسوف نرحب مبناقشة ذلك األمر معكم. يرجى مراسلة أرسة التحرير 

fmr@qeh.ox.ac.uk عىل الربيد اإللكرتوين

ما لون الطيور البلقاء؟
م سلسلة من دروس  زار فنان الحياة الربية، ديريك روبريتسون، عائالت لالجئني السوريني والفلسطينيني والعراقيني يف األردن وعقد مقابالت معهم. وقدَّ

الفنون لألطفال السوريني يف درسة لالجئني تحدث فيها عن عمله الفني وعالقة الفن بالبيئة والحيوانات والناس الذين يعيشون ويعملون يف الطبيعة. 

“كان األطفال يذكرون أسامء األلوان يل باللغة العربية ثم نكتبها يف الرسوم التمهيدية. ويف وقت الحق من ذلك اليوم، كنا نركب السيارة وننطلق إىل 

الصحراء وهناك كنت أجهز رساًم متهيدياً لطيور األبلق املهاجرة واملقيمة عىل اختالف أنواعها.”

تضاعفت أعدد السكان يف األردن يف السنوات األخرية وأدت الضغوطات عىل مصادر املياه واالستخدام الجائر لها إىل تصحر بلدات الواحات. ويقاس 

هذا األثر مبارشة بالتغري الهائل الذي حدث يف تربية الطيور وتبعاتها عىل الطيور املهاجرة التي عليها اآلن أن تعرب مساحات شاسعة من األرض القاحلة.

ر حول  انظر مقالة ديريك حول العالقات التي تربط رحالت الطيور املهاجرة برحالت الالجئني يف الصفحة 83 من هذا العدد )ضمن املوضوع امُلصغَّ

اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني(.

النرشة للتوزيع املجاين فقط
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