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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

 diana.essex@asylumaccess.org ديانا إسكس 
نائب املدير- الوصول إىل اللجوء

جيسيكا ثريكيلسن 
 jessica.therkelsen@asylumaccess.org 

 مديرة السياسات العاملية- الوصول إىل اللجوء 
www.asylumaccess.org

 anna.k.wirth@hotmail.co.nz آنا ويرث 
باحثة مستقلة

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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ـــن  ـــد م ـــة للح ـــاً الداعي ـــة أيض ـــة لأللفي ـــداف اإلمنائي ـــز األه تعزي
ـــم  ـــق التعلي ـــعياً لتحقي ـــة س ـــوء التغذي ـــن س ـــة ع ـــراض الناتج األم

ـــال.  ـــات األطف ـــدل وفي ـــص مع ـــامل وتقلي الش

ـــيع  ـــى اآلن بتوس ـــه حت ـــق أهداف ـــج يف تحقي ـــذا الربنام ـــح ه ونج
ـــون يف  ـــون إىل 105 ملي ـــن 45 ملي ـــطى م ـــة الوس ـــة الطبق رشيح
نحـــو عقـــد مـــن الزمـــان ومُيثِّـــل ذلـــك تقدمـــاً يف بلـــد يصـــل 

عـــدد ســـكانها نحـــو 200 مليـــون نســـمة.2 

ـــون  ـــني مبوجـــب قان ـــىل الالجئ ـــة لتشـــتمل ع ت هـــذه اإلعان ـــدَّ وُم
ـــي  ـــع األجنب ـــه: »يتمت ـــص عـــىل أنَّ ـــذي ين ـــب لعـــام 1980 ال األجان
ـــني  ـــا للمواطن ـــرتف به ـــوق امُلع ـــع الحق ـــل بجمي ـــم يف الربازي املقي
الربازيليـــني«.3 ولالســـتمتاع بهـــذه امليـــزة، يجـــب أن يكـــون 
ــون  ــل، وأن يكـ ــاً يف الربازيـ ــاًم رشعيـ ــئ مقيـ ــر أو الالجـ املهاجـ
ـــة  ـــري األهلي ـــي معاي ـــد، وأن يلب ـــجل األرسي املوح ـــجاًل يف الس ُمس
الخاصـــة بالدخـــل، ويجـــب عليـــه التقيـــد بالـــرشوط القياســـية 
ــة،  ــاب للمدرسـ ــل: الذهـ ــة، مثـ ــذه اإلعانـ ــة بتلقـــي هـ املتعلقـ

واســـتيفاء التطعيـــامت الواجبـــة، الـــخ.4  

ـــأّن حاجـــات املهاجريـــن والالجئـــني تختلـــف  ورداً عـــىل االنتقـــاد ب
عـــن حاجـــات املواطنـــني الربازيليـــني، تقـــول اللجنـــة الوطنيـــة 
الربازيليـــة لشـــؤون الالجئـــني إنَّهـــا تلبـــي هـــذه الحاجـــات 
ــة  ــتهدفة املقدمـ ــة املسـ ــح اإلضافيـ ــالل املَِنـ ــن خـ ــة مـ املختلفـ
ـــي  ـــدين الت ـــع امل ـــة ومنظـــامت املجتم ـــات املحلي ـــدول والحكوم لل

ــأوى  ــني باملـ ــد الالجئـ ــؤولية تزويـ ــا مسـ ــوىل بدورهـ ــوف تتـ سـ
ــاعدة  ــة الربتغاليـــة بجانـــب املسـ وتقديـــم دروس تعليـــم اللغـ
القانونيـــة  والصحـــة العقليـــة إضافـــة إىل املســـاعدة املاليـــة إذا 

لـــزم األمـــر.   

ومـــع أنَّ إمـــداد الالجئـــني واملهاجريـــن ببـــدل اإلعانـــة نفســـه 
الـــذي يحصـــل عليـــه املواطنـــون الربازيليـــون خطـــوة جيـــدة 
ـــع  ـــن وض ـــة م ـــك الحكوم ـــع ذل ـــب أن مين ـــا، ال يج ـــد ذاته يف ح
ــم  ــِفر منحهـ ــد ُيسـ ــني إذ قـ ــة بالالجئـ ــة خاصـ ــات عامـ سياسـ
ــكالت  ــاء املشـ ــن إخفـ ــني عـ ــة للربازيليـ ــاعدات املخصصـ للمسـ

ــني.   ــة بالالجئـ الخاصـ

 lilianmitsuko@yahoo.it ليليان ياماموتو  
عضو يف مجموعة بحثية بشأن حقوق اإلنسان وأوجه 

االستضعاف، جامعة كاتوليكا دي سانتوس، الربازيل 
 www.unisantos.br
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 (The Nuts and Bolts of Brazil’s Bolsa Família Program: Implementing
Conditional Cash Transfers in a Decentralized Context(

رين  السياسات االنتقالية والحلول الدامئة للبانديتيني الكشمريني املهجَّ
سودها غ راجبوت

العواقب غري  ناتج عن  الذين بقوا مهجرين من وادي كشمري منذ عام 1989  استمرار مأزق األشخاص 
املقصودة للسياسات السابقة. واالنتقال من السياسات املؤقتة التي تبقي عىل سالمة مجتمعات املهجرين 
يف مناطق آمنة إىل السياسات التي ترمي إىل تأمني حلول طويلة األمد يفرض معضالت أخالقية لصانعي 

السياسات.

تتأثــر حيــاة املهجريــن بالنزاعــات تأثــراً كبــرياً بســبب السياســات 
ومســتجداتها.  األزمــة  مــع  للتعامــل  تصــدر  التــي  املبدئيــة 
وباإلضافــة إىل تحــدي البــدء مــن جديــد مــا زالــت الفئــات 
املهجــرة بســبب النزاعــات تتعــرض لتهميــش أفــراد املجتمعــات 
املضيفــة وصانعــي السياســات الذيــن يطلقــون عليهــم تســميات 
مختلفــة مثــل: املهاجــرون أو األقليــات أو الضيــوف بهــدف إخفاء 
الســبب الحقيقــي وراء تهجريهــم. وغالبــاً مــا تكــون السياســات 

ــك  ــة تل ــري نتيج ــذا التهج ــل ه ــة مث ــع أزم ــل م ــة للتعام املصاغ
التســميات وهــذا مــا حــدث بالنســبة للسياســات التــي ُوٍضعــت 
للتعامــل مــع اإلخــالء القــرسي للبنديتيــني الكشــمرييني مــن وادي 

ــام 1989.  ــد يف ع ــع إلدارة الهن كشــمري الخاض

ــف كشــمريي  ــة 250 أل ــوادي قراب ــك ال ــن ذل ــارون م ــل الف وميث
ــن.  ــمية املهاجري ــم تس ــة عليه ــة الهندي ــق الحكوم ــر تطل مهج
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