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دو ٌر لتحليل السوق
ميكــن لتوفــر فــرص العمــل لالجئــن أن يذلــل مــن العقبــات إىل املســاهمة يف الجهــود السياســة الراميــة إىل مســاعدة الالجئــن
املرتبطــة باالســتجابة اإلنســانية بصــورة رئيســية ،و ميكــن الذيــن يعيشــون يف ألوضــاع املط ّولــة بالوصــول إىل األســواق.
لتحليــات الســوق أن توائــم بــن الثغــرات يف االقتصــاد وبــن
مهــارات الالجئــن.
ومــع ذلــك ،فــإن الوصــول إىل األســواق وحــده ال يضمــن حاميــة
الالجئــن مــن االســتغالل ،ولهــذا الســبب يجــب أن يكــون هنــاك
يســاور الحكومــات واملجتمعــات املضيفــة قلــق بالــغ بخصــوص أيضــاً توجيــه حــول الوصــول العمــي إىل التوظيــف يف القطــاع
تأثــر الالجئــن عــى اقتصادهــا ،وتكــون إحــدى طــرق معالجــة الرســمي وحاميــة اليــد العاملــة مبــا يف ذلــك حاميــة الحــد األدىن
هــذا القلــق بتوجيــه االســتجابة مــن لحظــة وصــول الالجئــن لألجــور.
بحيــث تركــز عــى مشــاركتهم اقتصاديـاً بطريقــة تفيــد املجتمــع
املضيــف ،ومــن أجــل أن تكــون االســتجابة مصممــة بطريقــة إذا ُب ِنيــت برامــج كســب ســبل الــرزق عــى ضــوء تحليــات
فصــل ك ًال الســوق وإذا مــا وضــع يف أولوياتهــا الوصــول الرســمي املناهــض
تحقــق هــذا الهــدف ،يجــب إج ـراء تحليــل للســوق ُي ِّ
مــن الفجــوات يف ســوق العمــل املحــي واملهــارات املوجــودة يف للتمييــز للســوق ،فســتكون مــن املعــامل الرئيســية يف خارطــة
مجتمــع الالجئــن الجديــد يف محاولــة للمواءمــة بــن احتياجــات الطريــق األوســع نطاق ـاً .وقــد تتضمــن معــامل خارطــة الطريــق
ســوق ذلــك البلــد وبــن قــوة العمــل املتاحــة فيــه .وبفضــل هــذه الفعالــة األخــرى أســاليب لربــط برامــج ســبل كســب الــرزق مــع
املعلومــات ،ميكــن للحكومــات واملامرســن تحديــد خيــارات نــر الــركاء ذوي املهــارات يف منــارصة حقــوق العمــل ،باإلضافــة
اإلســكان والعمــل واملســاعدات واضعــن بعــن االعتبــار تحقيــق ألســاليب مســاعدة الالجئــن يف الحصــول عــى التدريــب املهنــي
االكتفــاء الــذايت.
وطــرق بنــاء املســاحات االقتصاديــة املشــركة املتوافــرة لــكل مــن
الالجئــن والســكان املحليــن.
ال تتوفــر املهــارات املطلوبــة إلجـراء تحليــات رسيعــة و ودقيقــة
للســوق بغ ـزارة يف مجتمــع االســتجابة الحاليــة للجــوء ،ولذلــك ،ديانا إسكس diana.essex@asylumaccess.org
مــن املهــم إقامــة رشاكــة مــع مؤسســات بحثيــة تجمــع البيانــات نائب املدير -الوصول إىل اللجوء
و تقــدم منــاذج رسيعــة لبيانــات جمعهــا أكادمييــون أو مامرســون .جيسيكا ثريكيلسن
ُ
وتعــد بعــض املؤسســات مثــل البنــك الــدويل أو مختلــف jessica.therkelsen@asylumaccess.org
منظــات القطــاع الخــاص ماهــرة يف تحليــات الســوق الرسيعــة مديرة السياسات العاملية -الوصول إىل اللجوء
واملعقــدة يف بعــض األحيــان .وميكــن أن يســاعد هــذا النــوع www.asylumaccess.org
مــن الخــرة املعنيــن يف االســتجابة الرسيعــة ل ُّلجــوء يف اقــراح
بدائــل للمخيــات .و تكــون هــذه البدائــل قــادرة عــى تعزيــز آنا ويرث anna.k.wirth@hotmail.co.nz
التنميــة االقتصاديــة يف املراحــل املبكــرة مــن التَّهجــر باإلضافــة باحثة مستقلة

اإلعانة األرسية ُتنَح لالجئني يف الربازيل
مـــدّت الحكومـــة الربازيليـــة بـــدل إعانـــة األرسة الـــذي كان إعان ــات التعلي ــم امل ــدريس ودع ــم الغ ــذاء واملحروق ــات الت ــي
مقت ـراً ع ــى األرس الربازيلي ــة الفق ــرة ليش ــتمل ع ــى الالجئ ــن كان ــت س ــابقاً ضم ــن مس ــؤوليات وزارة الرتبي ــة والتعلي ــم ووزارة
أيضــاً.
الصحـــة ووزارة التعديـــن والطاقـــة عـــى التـــوايل.
يتألـــف بـــدل إعانـــة األرسة مـــن برامـــج للتحويـــات النقديـــة والهــدف مــن هــذه اإلعانــة الحــد مــن فقــر األرس وكــر دائــرة
ووحـــد الربنامـــج الـــذي الفق ــر ،وذل ــك يف األس ــاس م ــن خ ــال تش ــجيع ذه ــاب األطف ــال
الصغـــرة املمنوحـــة لـــأرس الفقـــرةَّ .
اســـت َّ
ُهل يف  20041عـــدداً مـــن املبـــادرات املتفرقـــة ،مثـــل :للم ــدارس وتعزي ــز املامرس ــات الصحي ــة األفض ــل باإلضاف ــة إىل
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تعزي ــز األه ــداف اإلمنائي ــة لأللفي ــة أيضــاً الداعي ــة للح ــد م ــن ســـوف تتـــوىل بدورهـــا مســـؤولية تزويـــد الالجئـــ باملـــأوى
األمــراض الناتج ــة ع ــن س ــوء التغذي ــة س ــعياً لتحقي ــق التعلي ــم وتقديـــم دروس تعليـــم اللغـــة الربتغاليـــة بجانـــب املســـاعدة
الش ــامل وتقلي ــص مع ــدل وفي ــات األطف ــال.
القانوني ــة والصح ــة العقلي ــة إضاف ــة إىل املس ــاعدة املالي ــة إذا
ل ــزم األم ــر.
ونج ــح ه ــذا الربنام ــج يف تحقي ــق أهداف ــه حت ــى اآلن بتوس ــيع
رشيح ــة الطبق ــة الوس ــطى م ــن  45ملي ــون إىل  105ملي ــون يف ومـــع َّأن إمـــداد الالجئـــ واملهاجريـــن ببـــدل اإلعانـــة نفســـه
نحـــو عقـــد مـــن الزمـــان و ُ ثـــل ذلـــك تقدمـــاً يف بلـــد يصـــل الـــذي يحصـــل عليـــه املواطنـــون الربازيليـــون خطـــوة جيـــدة
2
عـــدد ســـكانها نحـــو  200مليـــون نســـمة.
يف ح ــد ذاته ــا ،ال يج ــب أن مين ــع ذل ــك الحكوم ــة م ــن وض ــع
سياســـات عامـــة خاصـــة بالالجئـــ إذ قـــد ُيســـ ِفر منحهـــم
و ُم ـدَّت ه ــذه اإلعان ــة لتش ــتمل ع ـ الالجئ ـ مبوج ــب قان ــون للمســـاعدات املخصصـــة للربازيليـــ عـــن إخفـــاء املشـــكالت
األجان ــب لع ــام  1980ال ــذي ين ــص ع ـ أ َّن ــه« :يتمت ــع األجنب ــي الخاصـــة بالالجئـــ .
املقي ــم يف الربازي ــل بجمي ــع الحق ــوق ا ُملعــ ف به ــا للمواطنــ
ليليان ياماموتو lilianmitsuko@yahoo.it
3
الربازيليـــ » .ولالســـتمتاع بهـــذه امليـــزة ،يجـــب أن يكـــون عضو يف مجموعة بحثية بشأن حقوق اإلنسان وأوجه
ً
ً
املهاجـــر أو الالجـــئ مقيـــ رشعيـــا يف الربازيـــل ،وأن يكـــون االستضعاف ،جامعة كاتوليكا دي سانتوس ،الربازيل
ُمس ــج ً
ال يف الس ــجل األرسي املوح ــد ،وأن يلب ــي معايــ األهلي ــة www.unisantos.br
الخاص ــة بالدخ ــل ،ويج ــب علي ــه التقي ــد بالــ وط القياس ــية
 .1يل رقم  9 ,10.836يناير/كانون الثاين .2004
املتعلقـــة بتلقـــي هـــذه اإلعانـــة ،مثـــل :الذهـــاب للمدرســـةhttp://cnsnews.com/news/article/new-middle-class-driving-brazil- .2 ،
4
واس ــتيفاء التطعيــ ت الواجب ــة ،ال ــخ.
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ورداً ع ـ االنتقــاد بـ ّ
ـأن حاجــات املهاجريــن والالجئ ـ تختلــف
عـــن حاجـــات املواطنـــ الربازيليـــ  ،تقـــول اللجنـــة الوطنيـــة
الربازيليـــة لشـــؤون الالجئـــ إ َّنهـــا تلبـــي هـــذه الحاجـــات
املختلفـــة مـــن خـــ ل املِنَـــح اإلضافيـــة املســـتهدفة املقدمـــة
لل ــدول والحكوم ــات املحلي ــة ومنظ ـ ت املجتم ــع امل ــدين الت ــي

 .3املادة  95من قانون األجانب رقم1980/6.815 .
 .4راجع ليندرت ك ،.وليندر أ ،.وهوبز ج ،.ودي ال بريه ب 2007( .تفاصيل الربنامج
الربازييل بشأن إعانة األرسة :تنفيذ التحويالت النقدية املرشوطة يف سياق ال مركزي ،ورقة
مناقشة قطاع الحامية االجتامعية التابع البنك الدويل رقم 0709
http://tinyurl.com/WB-BolsaFamilia
(The Nuts and Bolts of Brazil’s Bolsa Família Program: Implementing
Conditional Cash Transfers in a Decentralized Context
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السياسات االنتقالية والحلول الدامئة للبانديتيني الكشمريني املهجرين
سودها غ راجبوت

استمرار مأزق األشخاص الذين بقوا مهجرين من وادي كشمري منذ عام  1989ناتج عن العواقب غري
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.
ر

تتأثــر حيــاة املهجريــن بالنزاعــات تأثـراً كبـ اً بســبب السياســات
املبدئيــة التــي تصــدر للتعامــل مــع األزمــة ومســتجداتها.
وباإلضافــة إىل تحــدي البــدء مــن جديــد مــا زالــت الفئــات
املهجــرة بســبب النزاعــات تتعــرض لتهميــش أف ـراد املجتمعــات
املضيفــة وصانعــي السياســات الذيــن يطلقــون عليهــم تســميات
مختلفــة مثــل :املهاجــرون أو األقليــات أو الضيــوف بهــدف إخفاء وميثــل الفــارون مــن ذلــك الــوادي قرابــة  250ألــف كشــمريي
الســبب الحقيقــي وراء تهجريهــم .وغالب ـاً مــا تكــون السياســات مهجــر تطلــق الحكومــة الهنديــة عليهــم تســمية املهاجريــن.
ر

املصاغــة للتعامــل مــع أزمــة مثــل هــذا التهجــ نتيجــة تلــك
التســميات وهــذا مــا حــدث بالنســبة للسياســات التــي ُو ٍضعــت
للتعامــل مــع اإلخـ ء القـ ي للبنديتيـ الكشــمرييني مــن وادي
كشــمري الخاضــع إلدارة الهنــد يف عــام .1989
ا

ر

ن

