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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.
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