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

يواجه الالجئون عدداً كبرياً من العوائق التي متنعهم من الحصول
عىل فرص العمل ،فباإلضافة إىل االفتقار املتكرر للوصول إىل
حق العمل يف البلدان املضيفة ،وفقدان املسارات التي ميكن
انتهاجها يف سبيل الهجرة القانونية واالقتصادية اآلمنة ،هناك
أيضاً عوائق إضافية تتمثل يف تغييب مهارات الالجئني وصعوبة
تصديق مؤهالتهم العلمية .ومن هنا ،جاءت منظمة مواهب بال
حدود لتنفذ مرشوعاً ريادياً يف األردن ولبنان لتحدد كيفية افتتاح
مسارات الحركة العاملية التي تهدف لتوفري الحامية والتصدي وتعمل منظمة املواهب بال حدود من كثب مع كل من الالجئني
لتلك العوائق.
وأصحاب العمل لتستوضح من أصحاب العمل املهارات الخاصة
واملؤهالت التي يسعون إليها ،وتحدد املرشحني املؤهلني من دليل
ليك يتخذ صاحب العمل قراراً صحيحاً بشأن توظيف فرد ما ،املواهب من أجل تعبئة الشواغر التي يصعب تعبئتها ،وتسهيل
يحتاج إىل معرفة التفاصيل املرتبطة بتاريخ عمل املرشح للوظيفة عمليات التعيني عن بعد .وضمن تلك الجهود ،تساعد منظمة
واملهارات التي يتمتع بها .ومن هنا تتمثل أوىل خطوات فتح فرص مواهب بال حدود الالجئني عىل إظهار مهارتهم وخرباتهم وذلك
العمل الدويل أمام الالجئني يف وضع خارطة توضح ما ميكن لالجئني عىل سبيل املثال من خالل مساعدتهم يف إعداد سريتهم الذاتية
أن يقدموه من عمل عىل املستويني األفقي والعمودي .وأقامت أو تحديثها وتوفري اإلرشادات حول تسجيل املقدمات التعريفية
منظمة مواهب بال حدود منصة إلكرتونية ميكن الوصول إليها يف مقاطع الفيديو ألصحاب العمل ،وتوفري القدرة عىل الوصول
أسمتها دليل املواهب وهي األوىل من نوعها ومتكن الالجئني يف إىل مهارات املقابالت والتدريب عليها ،وتيسري الوصول إىل دروس
دول اللجوء من توثيق مؤهالتهم العلمية ومهاراتهم وخرباتهم اللغة األجنبية متهيداً لحصولهم عىل تقييم رسمي للمهارات
عمن يسد اللغوية .ومبقدور أصحاب العمل تنظيم اختباراتهم ،وعادة ما
ليقدموها ألصحاب العمل الدوليني الذين يبحثون َّ
ثغرات املهارات لديهم .ولتشجيع الالجئني عىل التسجيل يف الدليل تكون ضمن عملية اعرتاف غري رسمية للمؤهالت ليك يتأكدوا من
ملف تعريفي لهم ،أقامت منظمة مواهب بال حدود أن املرشحني يستوفون املعايري املوضوعة لديهم حتى لو كانت
وإنشاء ٍ
جلسات تعريف ٍة مع الالجئني يف كل من لبنان واألردن ورشحت هذه العمليات غري كافية من أجل تلبية متطلبات التأشريات
ٍ
لهم مسارات تنقل العمل نحو الحامية .ومنذ يوليو/متوز  2016لبعض املهن التي ينظمها قانون تلك البالد .وينظر الالجئون إىل
تسجل أكرث من عرشة آالف الجئ يف األردن ولبنان وأنشأوا ملفاتهم الفرص التي تقدمها منظمة مواهب بال حدود عىل أنها ذات
التعريفية يف دليل املواهب .وميثل املتسجلون منهم قرابة  180منفعة طويلة األمد لهم .فقد قال أحد املرشحني يف لبنان “سوف
مهن ًة ،وكان أكرث من ثلثهم ميتلك مؤه ًال ما بعد الثانوية العامة ،تحصل عىل كثري من املنافع حتى لو مل تحصل عىل الوظيفة .وهذه
يف حني كان هناك أكرث من الثلث ممن يتحدثون لغة أخرى غري الثقة ستزداد ،وستزداد مهارتك وتتحسن ،وسوف تكون جاهزاً
1
العربية.
ملواجهة أي تح ٍد يف عامل األعامل”.
وهناك عنرص آخر يف هذه املعادلة وهو إيجاد أصحاب العمل
الراغبني باستقطاب الالجئني املهرة وتعيينهم لسد ثغرات املهارات
التي لديهم .وهكذا تحدد منظمة مواهب بال حدود أصحاب
العمل املحتملني ،وتظهر الحالة االقتصادية واإلنسانية لديهم من
أجل تعdين هؤالء الالجئني .وإىل هذا التاريخ ،قدمت خمس
رشكات فرص العمل يف أسرتاليا وكندا إضافة إىل ثالث عرشة مرشحاً
ٍ

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
صمم آخذة باالعتبار ظروف الالجئني .فقد
حتى هذا التاريخ مل ُت َّ
ال يحظى الفارون من مناطق النزاع بفرصة الحصول عىل أدلة
تثبت مؤهالتهم العلمية ،أو حتى وثائقهم التعريفية القانونية،
بل قد ال يكونون قادرين أص ًال عىل توفري إثباتات حول تاريخ
عملهم ،وخربتهم التقليدية ،واملرجعيات التعريفية لهم ،وال أدلة
عىل رواتبهم السنوية السابقة .وأدركت الحكومة الكندية ذلك
فمولت مرشوعاً ريادياً يف كندا من أجل تحديد العوائق املاثلة
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
مواهب بال حدود إىل تقديم االستشارات واستهداف الحكومتني
ملنارصة طرق إدخال اعتبارات الظروف الخاصة لالجئني املاهرين
يف منظومات التأشريات .وما زالت املنظمة تخوض نقاشات
مشابهة مع ثالث دول أخرى.
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وتساعد منظمة مواهب
بال حدود يف تطوير إطا ٍر
عــام فــعــال بحيث ميكن
لآلخرين تكراره من أجل
الالجئني ،ومن أجل إعادة
بناء حياتهم ،واعتامدهم (ساندرا ساريك ،نائبة رئيس مجلس إبداع املواهب
واملعلومات وتكنولوجيا االتصاالت ،كندا).
الذايت عىل أنفسهم ،وتقديم
الحامية والــكـرامــة لهم،
ومتكينهم من املساهمة يف االقتصاد العاملي.

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

يل نيكلز lnichles@talentbeyondboundaries.org

مديرة املنارصة الدولية

ساير نايس snyce@talentbeyondboundaries.org

املديرة التنفيذية
منظمة مواهب بال حدود

www.talentbeyondboundaries.org
 .1انظر
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 َّأن السويد والرنويج أدخلتا
تحسينات إيجابية للتصدي لهذه الصعوبات.

ســواء أكانــوا أطبــاء أم معلمــن أو مهندســن أو متخصصــن
يف تقنيــة املعلومــات كان الالجئــون مــن حملــة املؤهــات
الجامعيــة ممــن قابلتهــم يف الرنويــج والســويد وأملانيــا بــن
عامــي  2016و 2017قــد اشــركوا يف التعبــر عــن طموحاتهــم
يف االســتمرار يف العمــل ضمــن تخصصاتهــم املهنيــة .ولــي
يفعلــوا ،ذلــك كان عليهــم تصديــق مؤهالتهــم التــي حصلــوا
عليهــا مــن خــارج البــاد املســتضيفة .لكــن عمليــة املصادقــة لكــنَّ األمــر يختلــف كليــاً عنــد الحديــث عــن تصديــق
لبعــض املهــن املحــددة ُم َط َّولَــة للغايــة ومتنــع بعــض هــؤالء الدرجــات العلميــة للمهــن املنظمــة بالقانــون .فلــي يتمكــن
الالجئــن مــن مامرســة مهنهــم لســنوات.
األجانــب مــن االســتمرار يف مزاولــة عملهــم عــى ســبيل
املثــال كأطبــاء أو معلمــن يجــب عليهــم أن يحصلــوا عــى
وتختلــف آليــات االعــراف باملؤهــات واملصادقــة عليهــا مــن تراخيــص وطنيــة ،وغالبـاً مــا يتطلــب ذلــك أن يقدمــوا إثباتـاً
مجموعــة مهنيــة إىل أخــرى ،لكــنَّ الفــرق األســايس يحــدده باكتســابهم للمهــارات اللغويــة للبلــد املســتضيف ،واجتيــاز
القانــون بــن املهــن (مثــال ذلــك األطبــاء واملعلمــون) إضافــة
إىل املهــن األخــرى التــي ال ينظمهــا القانــون مــن هــذه الناحية
(مثــل مهنــديس تقنيــة املعلومــات) .فبالنســبة لألفـراد الذيــن
يعملــون يف مهــن ال ينظمهــا القانــون غالبـاً مــا تكــون عمليــة
املصادقــة عــى مؤهالتهــم قصــرة األمــد وســهلة.
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