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حركة العاملة كجزء من الحل

ساير نايس وماري لويز كوهني وبروس كوهني

بينام تفتقر أرس الالجئني إىل القدرة عىل الوصول للعمل وتناضل يف سبيل البقاء عىل قيد الحياة ،هناك
ثغرات يف مجال املهارات حول العامل وقد يُستفاد من مواهب الالجئني املاهرين يف سد هذه الثغرات .وإذا
ما طورت منظومة لالجئني متكنهم من املنافسة عىل فرص العمل الدولية مع الرشكات العابرة للقارات
فسوف يوفر ذلك مساراً قانونياً للهجرة بالنسبة لكثري منهم.

ليس أمام الالجئني السوريني إال قليل جداً من الخيارات إلعالة
أنفسهم  .أما خيار إعادة التوطني يف بلدان ثالثة فهو خيار محدود
جداً وال يتاح إال لنسبة ضئيلة جداً من الالجئني األكرث ضعفاً ،ويبدو
أنه ال يوجد أي خيارات أخرى ال بالنسبة لالندماج بعيد األمد يف
البلدان املجاورة وال احتامالت العودة الوشيكة.
ويضم مجتمع الالجئني الذين يعيشون حالياً يف الرشق األوسط
فئة ال بأس بها من املهنيني والعامل املهرة من ذوي املواهب التي
قد تساهم يف سد وتفسري الفجوات يف العمل عىل مستوى العامل
رشك القطاع الخاص لالستفادة
خاصة يف الدول املتقدمة .وإذا ما ُأ ٍ
من هذا الكم من هذه املواهب غري املعرتف بها فقد يوفر ذلك
ح ًال جديداً لبضعة آالف من أرس الالجئني.
فالحاجة ماسة جداً الستحداث حلول بديلة ألن فرص العمل
الدولية ،عىل سبيل املثال ،ستمكن الالجئني من العثور عىل سبل
كسب الرزق وتحقيق االعتامد الذايت .وبالفعل ،هناك بعض الدول
يف العامل التي تسمح لالجئني العامل خاصة من ذوي املواهب
واملهارات الخاصة للعمل فيها .وهناك كثري من أصحاب العمل
متعددي الجنسيات عىل مستوى العمل يستقطبون العامل املهرة
وينرشونهم يف مؤسساتهم .ويف دراسة مسحية أجرتها مفوضية
األمم املتحدة السامية لالجئني يف شهر ديسمرب/كانون األول 2015
تبني َّأن  %86من الالجئني ممن وصلوا مؤخراً إىل اليونان كانوا
يتمتعون مبستوى عال من التعليم عىل مستوى الدراسة الثانوية
والجامعية عىل حد سواء1.وهناك أعداد كبرية ال يستهان بها من
املهندسني ،واملحاسبني ،ومربمجي الحاسوب ،واألطباء ،واملمرضات،
واملعلمني بني الالجئني السوريني الذين يعيشون يف األردن ولبنان
وتركيا.

وإذا ما طورت منظومة لالجئني متكنهم من املنافسة عىل فرص
العمل الدولية مع الرشكات عابرة للقارات فسوف يوفر ذلك مساراً
قانونياً للهجرة بالنسبة لكثري منهم .وسيكون مبقدور الالجئني الذين
يتولون وظائف يف الدول األخرى اكتساب دخل كاف إلعالة أرسهم
والحفاظ عىل مهاراتهم أو تطويرها واكتساب خربات جديدة يف
العمل وإنهاء حالة اعتامدهم عىل املساعدات اإلنسانية املحدودة.

وفض ًال عن ذلك ،سيساهم تسهيل حركة الالجئني للحصول عىل
فرص العمل من التخفيف من بعض الضغوط التي ترزح تحتها
الدول املجاورة لسوريا وكذلك أوروبا ألنها ستوفر لالجئني بدائل
آمنة وقانونية.

حاجة للعامل

هناك نقص شديد يف العامل املهرة يف كل بلد دون استثناء وعىل
األخص منها بعض دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا الوسطى
حيث تكمن الحاجة إىل املهندسني ،ومختيص تكنولوجيا املعلومات،
واملمرضني ،واملمرضات وغريهم من املوظفني املهرة واملهنيني .ويف
دراسة أجريت حديثاً عىل أكرث من  41ألف مدير يبحث عن عامل
لديه يف  42بلد وإقليم أجرتها مجموعة مان باور جروب تبني أن
 %38من أصحاب العمل عىل مستوى العامل واجهوا صعوبة يف
تعبئة الشواغر الوظيفية يف عام  2015.2ومكن من خالل توظيف
الالجئني املساعدة عىل حل لهذه املشكلة بالنسبة للرشكات وذلك
بتوفري املوظفني املهرة للمهام الوظيفية التي يصعب العثور عىل
عامل فيها.
ويف السنوات األخرية كان هناك كثري من النقاشات حول تقديم
بدائل أخرى للحلول الدامئة التقليدية املعروفة لالجئني التي متثل
العودة الطوعية لبالدهم أو التوطني يف بلد ثالثة أو االندماج املحيل،
وقد مثلت الحركة العاملية واحدة من األفكار التي نوقشت نقاشاً
مستفيضاً .وربط الالجئني املهرة مع فرص العمل الدولية املناسبة
لهم مل ُيستخدَم منذ الفرتة التي تبعت الحرب العاملية األوىل عندما
بدأت منظمة العمل الدولية بربط الالجئني مع العمل يف املستوى
الدويل .ويف الوقت نفسه ،حصل مئات األالف من الالجئني غري
الحائزين عىل الوثائق القانونية عىل جوازات سفر نانسني التي
3
سمحت لهم بالتنقل من أجل الحصول عىل العمل.
وحول العامل ،هناك رشكات متعددة الجنسيات ممن تسعى حالياً
لتوظيف املواهب األجنبية لتعبئة الشواغر الوظيفية التي يصعب
إيجاد عامل لها .وهناك كثري من البلدان التي فتحت األبواب لتوفري
تأشريات العمل وذلك لتشجيع العاملة املاهرة .وميكن للمهاجرين
مبن فيهم املهاجرين القرسيني أن يساهموا يف رفض االقتصادات
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املحلية للدول واألقاليم األخرى كام أشار تقرير الرصد العاملي
للبنك الدويل لعامي  2015و  4 .2016وميكنهم أن يجلبوا معهم
املهارات املثمرة للمجتمعات املحلية وأن يساعدوا يف املنافسة عىل
املرشوعات اإلمنائية الرئيسية يف األماكن التي ال توجد فيها تلك
املهارات يف املجتمع املحيل.

رشكات أكرث تحتاج إىل النظر يف استقطاب الخربة واملوهبة لدى
الالجئني وال بد أيضاً للحكومات من أن تدعم مامرسات األعامل
التجارية الدامجة وذلك بتوفري تأشريات العمل باإلضافة إىل حصص
إعادة التوطني لالجئني .وسوف تتيح حركة العاملة للقطاع الخاص
باإلضافة للدول التي مل تنضم بعد لالستجابة لألزمة يف الرشق
األوسط الفرصة للمشاركة مع االستفادة منها يف الوقت نفسه.

ومبا أن كثرياً من األهداف اإلمنائية املستدامة تتضمن تركيزاً عىل
الهجرة فذلك يعني بالرضورة زيادة االعرتاف ملساهمة املهاجرين
يف اإلمناء الدويل .وميكن لحركة العاملة لالجئني أن تساعد يف تطوير
ثالثة من هذه األهداف مبارشة وتساهم أيضاً يف دفع كثري منها
بطريقة غري مبارشة .فتوفري العاملة املنتجة وتعزيز اإلمناء والتعاون
الدويل كلها تدعم األهداف  8و 9و  .17وملشاركة الالجئني املهرة
يف العمل املنتج قدرة كامنة عىل تغيري املواقف واالتجاهات نظراً
لزيادة عدد األشخاص الذين ينظرون لالجئني عىل أنهم مساهمون
يف اإلمناء ويف اقتصادات املجتمعات املحلية واالقتصاد الوطني.
وسوف ُي َ
نظر لالجئني املهرة عىل أنهم ركائز وعىل أنهم أشخاص
ميكنهم أن يقدموا مساهامت قيمة.

ساير نايس snyce@talentbeyondboundaries.org

الفرص والتحديات

ماري لويز كوهني

عند توفري فرص التحرك العاميل ،فذلك سيعني إتاحة مزيد من
الخيارات أمام الالجئني التخاذ القرار الخاص بهم يف األماكن التي
سيعملون بها وكيفية إعالة أنفسهم بأنفسهم .وينبغي السامح
لجميع الالجئني مبن فيهم الالجئون غري املهرة الحصول عىل فرصة
العمل عىل املستويني املحيل والدويل .لكن املؤسف يف األمر َّأن
هذا األمر مل ُيح َقق بعد بل إن حركة العاملة بالنسبة لالجئني املهرة
ما زالت يف بدايتها.

mlcohen@talentbeyondboundaries.org
بروس كوهني bcohen@talentbeyondboundaries.org

مؤسسا منظمة «مواهب وراء الحدود»

www.talentbeyondboundaries.org

ُأ ِّسست منظمة «مواهب وراء الحدود» لرفد القطاع الخاص
مبسار للحصول عىل الالجئني املهرة لتوفري فرص العمل الدولية.
 .1مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني (« 2015استبيان ملفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني يكتشف َّأن معظم السوريني القادمني إىل أوروبا يأتون مبارشة من
سوريا» www.unhcr.org/5666c8de6.html
(UNHCR questionnaire finds most Syrians arriving in Europe coming
directly from Syria
 .2مانبور  2015مسح حول شح املواهب
www.manpowergroup.fi/Global/2015_Talent_Shortage_Survey-full%20report.pdf
(Talent Shortage Survey
 .3لونغ ك ( 2015من الجئ إىل مهاجر؟ إمكانية حامية حركة العاملة ،معهد دراسات
الهجرة.
www.migrationpolicy.org/research/refugee-migrant-labor-mobilitysprotection-potential
(From Refugee to Migrant? Labor Mobility’s Protection Potential
 .4البنك الدويل ( 2016تقرير الرصد العاملي  2016-205األهداف اإلمنائية يف عرص
التغري السكاين
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicd
oc/2015/10/503001444058224597/Global-Monitoring-Report-2015.pdf
(Global Monitoring Report 2015/2016: Development Goals in an Era of
Demographic Change
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ومن أهم العنارص الالزمة من أجل دفع هذا االتجاه وجود
رغبة بني أفراد القطاع الخاص والحكومات لتسهيل هذه الفرص.
ولحسن الحظ هناك اهتامم من جانب القطاع الخاص يف املساهمة
بالحلول الخاصة بالتهجري القرسي ،بل انضمت كثري من الرشكات
لتكون أعضاء يف منظمة تحالف الحلول 5.ميثل القطاع الخاص دوراً
مه ًام يف االستجابة يف أوروبا مع ازدياد أعداد الرشكات التي تبدو
أنها راغبة يف استقطاب الالجئني املؤهلني للعمل لديهم .لكنَّ هناك

املدير التنفيذي ،منظمة «مواهب وراء الحدود»

)

وهناك عدد من التحديات العملياتية التي تتضمن التأكد من أن
الالجئني قادرون عىل الوصول إىل املعلومات الدقيقة والتحقق من
اللغات واملهارات والرتتيب لوثائق السفر وتقرير خيارات ما بعد
الوظيفة لكن أياً من هذه التحديات مل ُيذلَل بعد .ومتثل حركة
العاملة بعداً يكمل الحلول الدامئة التقليدية بل هي خيار إضايف
ملعالجة مشكلة مستعصية وتقديم فرصة إلرشاك الرشكاء الجدد
والبلدان التقليدية يف جهد عاملي.

فأزمة الالجئني الدولية بحاجة إىل مبادرات جديدة وحلول أخرى.
وميكن لحركة العاملة أن تتحقق كام تحققت قبل  100عام تقريباً.
بل قد متثل جزءاً من اإلجابة عىل األزمة اإلنسانية الحالية مبنح
الالجئني مساراً قانونياً لتحقيق االعتامد الذايت عىل أنفسهم وبناء
مستقبلهم .وسوف يتاح للرشكات والدول فرصاً يف سبتمرب /أيلول
 2016لتقديم دعمهم لحركة العاملة لالجئني وذلك يف االجتامعات
القادمة رفيعة املستوى بني األمم املتحدة والواليات املتحدة
األمريكية بخصوص الحركة والالجئني.

