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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
 Asylcentrenes betydning og konsekvens for lokale fællesskaber i danske

 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 
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