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مبقدور املنظامت املحلية أن تساعد كثرياً يف توفري الخدمات ويف جهود الدمج واملنارصة.
يف هونغ كونغ ،تستغرق عملية النظر يف طلب اللجوء سنوات عدة
وخاللها ال يسمح لطالبي اللجوء بالعمل إلعالة أنفسهم وال يتلقون
إال القليل من املساعدات من الدولة .ومقارنة باملستوى العاملي،
تسجل هونغ كونغ أفل معدل لالعرتاف بالالجئني إذ تصل إىل
 .%0.7وحتى عندما يحصل األفراد عىل صفة اللجوء ،فال ُينَحون
حق اإلقامة يف هونغ كونغ بل يحالون إىل املفوضية السامية لألمم وكان الالجئون سفراء أنفسهم ،وأخــذت برامج التوعية التي
املتحدة لشؤون الالجئني من أجل إعادة توطينهم يف بلد ثالثة.
أطلقناها تغري تدريجياً وجهات نظر السكان املحليني تجاه
الالجئني وانضم بعض السكان املحليني إىل الحمالت العامة ملطالبة
واعتاد معظم طالبي اللجوء عىل تلقي مساعدة شهرية من الدولة الحكومة بإنشاء نظام رفاه أفضل لالجئني .وباإلضافة إىل ما قدمناه
تبلغ ألف دوالر هونغ كونغي ( 128دوالراً أمريكياً) لتغطية من تواصل وتوعية يف املجتمع املحيل ،كتبت أيضاً الكنائس
أجور السكن ،وتدفع مبارشة إىل الحساب املرصيف لصاحب العقار واملنظامت غري الحكومية يف هونغ كونغ خطابات إىل الحكومة
املؤجر ،ومبقدورهم أيضاً تلقي املعونة الغذائية كل عرشة أيام من وشاركت يف االحتجاجات التي نظمها الالجئون يف الشوارع لحث
املتاجر املختارة وتصل قيمتها إىل  300دوالر هونغ كونغي .لكنَّ الحكومة عىل تقديم املساعدة القانونية لالجئني .وكل هذه
ارتفاع بدل اإليجار يف هونغ كونغ ،جعل من الصعب عىل طالبي الحمالت التي متارسها قطاعات املجتمع املختلفة ضد الحكومة
اللجوء العثور حتى عىل غرفة صغرية يف حدود املبلغ الذي توفره تساهم يف الضغط عىل الحكومة من أجل تحسني سياساتها تجاه
لهم الدولة وآل الحال ببعض طالبي اللجوء إىل العيش يف الشوارع الالجئني وطالبي اللجوء.
أو يف أكواخ دون املستوى يف املناطق النائية من األقاليم الجديدة.
ورغم ما متيزت به هذه املامرسات من بطء فقد حققت تحسناً
واستجابة لذلك ،أسست كنيسة فاين وغريها من الكنائس الكبرية ملحوظاً إىل حد ما فقد عملت الحكومة عىل زيادة املساعدات
شبكة الدعم ملساعدة طالبي اللجوء من خالل إضافة مبلغ عىل التي تقدمها بشأن بدل اإليجار الشهري إىل  1500دوالرات هونغ
قيمة املساعدات التي تقدمها الحكومة إىل الحد الذي ميكنِّهم من كونغية واملساعدات الغذائية إىل  1200دوالر هونغ كونغي شهرياً
استئجار غرفة صغرية يف املدينة .وباإلضافة إىل ذلك ،بدأت بعض تقدمها الحكومة إىل الالجئني يف صورة بطاقة غذائية يستطيع
الكنائس يف رفع مستوى الوعي بني أفراد املجتمع املحيل بشأن الالجئون استخدامها يف جميع أنحاء املدينة.
التَّحديات التي تواجه الالجئني وطالبي اللجوء والفوائد واملزايا
التي ميكن أن تحققها لهم.
وسيستمر املجتمع املدين يف هونغ كونغ يف اضطالعه بدوره
الحيوي يف مساعدة الالجئني عىل االندماج ،وكسب الــرزق،
وملواجهة التنميط اإلعالمي ،نظمت الكنائس ترتيبات لتمكني ومشاركة مواهبهم ومهاراتهم من أجل أن يتمكنوا من التخطيط
مجموعات من الالجئني وطالبي اللجوء من زيــارة املــدارس ملستقبلهم والعيش بكرامة.
والكنائس املحلية ،واملنظامت املجتمعية للتشارك يف التحديات
التي واجهوها واملهارات التي ميتلكوها أيضاً .فعىل سبيل املثال ،روي إنجوايب njuabe.roy@gmail.com
شارك فريق من قارعي الطبول والراقصني اإلفريقيني مهاراتهم مدير الربامج ،منظمة فاين لخدمات املجتمع املحدودة
مع مجموعات متنوعة من الشباب يف هونغ كونغ ويف الوقت www.vcsl.org
نفسه ساهم أحد طالبي اللجوء من ذوي املهارات الزراعية يف
دعم إنتاج املحاصيل لالستهالك املحيل .وكان لهذه املبادرات أثر يف
تفكيك القوالب النمطية فأظهرت َّأن الالجئني يرغبون يف املشاركة
اإليجابية والبنَّاءة يف املجتمع.
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