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دوٌر لتحليل السوق 

ــات  ــن العقب ــل م ــني أن يذل ــل لالجئ ــرص العم ــري ف ــن لتوف ميك
ميكــن  و  رئيســية،  بصــورة  اإلنســانية  باالســتجابة  املرتبطــة 
ــني  ــاد وب ــرات يف االقتص ــني الثغ ــم ب ــوق أن توائ ــالت الس لتحلي

مهــارات الالجئــني.

يســاور الحكومــات واملجتمعــات املضيفــة قلــق بالــغ بخصــوص 
ــني عــىل اقتصادهــا، وتكــون إحــدى طــرق معالجــة  ــري الالجئ تأث
ــني  ــول الالجئ ــة وص ــن لحظ ــتجابة م ــه االس ــق بتوجي ــذا القل ه
بحيــث تركــز عــىل مشــاركتهم اقتصاديــاً بطريقــة تفيــد املجتمــع 
ــة  ــة بطريق ــتجابة مصمم ــون االس ــل أن تك ــن أج ــف، وم املضي
ــل كاًل  ــل للســوق ُيفصِّ تحقــق هــذا الهــدف، يجــب إجــراء تحلي
مــن الفجــوات يف ســوق العمــل املحــيل واملهــارات املوجــودة يف 
مجتمــع الالجئــني الجديــد يف محاولــة  للمواءمــة بــني احتياجــات 
ســوق ذلــك البلــد وبــني قــوة العمــل املتاحــة فيــه. وبفضــل هــذه 
املعلومــات، ميكــن للحكومــات واملامرســني تحديــد خيــارات نــرش 
اإلســكان والعمــل واملســاعدات واضعــني بعــني االعتبــار تحقيــق 

االكتفــاء الــذايت. 

ال تتوفــر املهــارات املطلوبــة إلجــراء تحليــالت رسيعــة و ودقيقــة 
ــك،  ــة للجــوء، ولذل للســوق بغــزارة يف مجتمــع االســتجابة الحالي
مــن املهــم إقامــة رشاكــة مــع مؤسســات بحثيــة تجمــع البيانــات 
و تقــدم منــاذج رسيعــة لبيانــات جمعهــا أكادمييــون أو مامرســون. 
مختلــف  أو  الــدويل  البنــك  مثــل  املؤسســات  بعــض  وُتعــد 
منظــامت القطــاع الخــاص ماهــرة يف تحليــالت الســوق الرسيعــة 
واملعقــدة يف بعــض األحيــان. وميكــن أن يســاعد هــذا النــوع 
ــرتاح  ــوء يف اق ــة للُّج ــتجابة الرسيع ــني يف االس ــربة املعني ــن الخ م
ــز  ــادرة عــىل تعزي ــل ق ــل للمخيــامت. و تكــون هــذه البدائ بدائ
ــة  ــة يف املراحــل املبكــرة مــن التَّهجــري باإلضاف ــة االقتصادي التنمي

إىل املســاهمة يف الجهــود السياســة الراميــة إىل مســاعدة الالجئــني 
ــواق.  ــة بالوصــول إىل األس ــن يعيشــون يف ألوضــاع املطّول الذي

ومــع ذلــك، فــإن الوصــول إىل األســواق وحــده ال يضمــن حاميــة 
الالجئــني مــن االســتغالل، ولهــذا الســبب يجــب أن يكــون هنــاك 
ــاع  ــف يف القط ــيل إىل التوظي ــول العم ــول الوص ــه ح ــاً توجي أيض
الرســمي وحاميــة اليــد العاملــة مبــا يف ذلــك حاميــة الحــد األدىن 

لألجــور. 

إذا ُبِنيــت برامــج كســب ســبل الــرزق عــىل ضــوء تحليــالت 
الســوق وإذا مــا وضــع يف أولوياتهــا الوصــول الرســمي املناهــض 
للتمييــز للســوق، فســتكون مــن املعــامل الرئيســية يف خارطــة 
ــق  ــامل خارطــة الطري ــد تتضمــن مع ــاً. وق ــق األوســع نطاق الطري
الفعالــة األخــرى أســاليب لربــط برامــج ســبل كســب الــرزق مــع 
الــرشكاء ذوي املهــارات يف منــارصة حقــوق العمــل، باإلضافــة 
ألســاليب مســاعدة الالجئــني يف الحصــول عــىل التدريــب املهنــي 
وطــرق بنــاء املســاحات االقتصاديــة املشــرتكة املتوافــرة لــكل مــن 

ــني. ــكان املحلي ــني والس الالجئ
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اإلعانة األرسية ُتَنح لالجئني يف الربازيل

مـــّدت الحكومـــة الربازيليـــة بـــدل إعانـــة األرسة الـــذي كان 
ـــني  ـــرية  ليشـــتمل عـــىل الالجئ ـــة الفق ـــرصاً عـــىل األرس الربازيلي مقت

أيضـــاً. 

يتألـــف بـــدل إعانـــة األرسة مـــن برامـــج للتحويـــالت النقديـــة 
ــذي  ــج الـ ــد الربنامـ ـ ــرية. ووحَّ ــة لـــألرس الفقـ ــرية املمنوحـ الصغـ
اســـُتهلَّ يف 20041 عـــدداً مـــن املبـــادرات املتفرقـــة، مثـــل: 

إعانـــات التعليـــم املـــدريس ودعـــم الغـــذاء واملحروقـــات التـــي 
ـــم ووزارة  ـــة والتعلي كانـــت ســـابقاً ضمـــن مســـؤوليات وزارة الرتبي

الصحـــة ووزارة التعديـــن والطاقـــة عـــىل التـــوايل. 

والهـــدف مـــن هـــذه اإلعانـــة الحـــد مـــن فقـــر األرس وكـــرس دائـــرة 
ـــال  ـــك يف األســـاس مـــن خـــالل تشـــجيع ذهـــاب األطف ـــر، وذل الفق
للمـــدارس وتعزيـــز املامرســـات الصحيـــة األفضـــل باإلضافـــة إىل 
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