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ن المدن  الذي ُ�عىن الموئل _  ف��ق عمل األمم المتحدة هذە من قبلالمعلومات األساس�ة تمت ص�اغة وث�قة  وع الهجرة بني بم�ش
ي حوكمة الهجرة MC2CMلِ� الرق�ي  ض الحوار ، لغر MC2CMالمتوسط�ة 

والذي س�عقد ع�ب  "،حول "مشاركة القطاع الخاص �ن
ي 

نت �ن  .٢٠٢٠د�سم�ب  ١٧اإلن�ت
 

ي إدارة الهجرة. و�ــهدف ع� وجه التحد�د إ�  هو الوث�قة  هذە الهدف من
إنتاج تحل�ل قائم ع� األدلة حول مشاركة القطاع الخاص �ن

وتع��ز التماسك  محل�ة،الاستكشاف ك�ف �مكن للحكومات والسلطات المحل�ة أن تتعاون مع القطاع الخاص لتع��ز إدارة الهجرة 
ي أثبتت أنها واعدة. تُ نوع�ة الح�اة لجميع السكان. كما االجتما�ي وز�ادة   قدم الممارسات الم�دان�ة والنماذج واآلل�ات واألدوات الىت
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 مقدمة   .۱
األخیر زیادة الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص واالستفادة منھ على مدار دورة الھجرة بأكملھا وإیجاد الحلول المستدامة لقد شھد العقد 

  . للتحدیات التي تواجھھا الھجرة
 

تعزیز الشراكات الخارجیة بین "الحاجة إلى ) GCM(النظامیة المنظمة واآلمنة ومن أجل الھجرة العالمي االتفاق أقر الموقعون في 
القطاع الخاص، والنقابات العمالیة، واإلعالم وغیرھا [...] أصحاب المصالح المتعددین لمعالجة الھجرة بجمیع أبعادھا من خالل تضمین 

 . ١"من أصحاب المصالح في إدارة الھجرة
 

لدمج الالجئین في إطار نھج  اكن للقطاع الخاص المساھمة فیھیوضح المیثاق العالمي بشأن الالجئین بالتفصیل النواحي المختلفة التي یم
؛ وفرص استثمار القطاع الخاص، وتعزیز البنیة التحتیة وخلق فرص [..]تدابیر السیاسة "وتشمل  . شراكة أصحاب المصالح المتعددین

 . ٢"المضیفة ؛ وزیادة الوصول إلى المنتجات المالیة وخدمات المعلومات لالجئین والمجتمعات[...]العمل 
 

ط باإلضافة إلى ذلك، قام ممثلو القطاع الخاص، مثل المنظمة الدولیة ألصحاب العمل وآلیة العمل للمنتدى العالمي للھجرة والتنمیة، بتسلی
الضوء باستمرار على المخاطر التي یواجھونھا عندما یتعلق األمر بضمان أداء أسواق العمل بشكل جید، وتعزیز تنقل المھارات 

  . لمساعدة على مكافحة التصورات العامة السلبیةوا
 

كما یمكن أن تساھم الشركات أیًضا في البنى التحتیة الحالیة، والشراكات والعالقات القائمة، باإلضافة إلى بعض الخبرات التي یمكن 
عض التحدیات التي تواجھھا الحكومات م الشركاء من القطاع الخاص حلوالً مبتكرة لبیمكن أن یقدّ  . االستفادة منھا لدعم إدارة الھجرة

  . الوطنیة والمحلیة
 
لذلك، تھتم الحكومات والمنظمات الدولیة بالنظر جیدًا إلى الدور متعدد األوجھ الذي یمكن أن یلعبھ القطاع الخاص في مراحل دورة 

 .  عودةالھجرة المختلفة، بما في ذلك مراحل ما قبل المغادرة، والعبور، والوصول، واالندماج وال
 

ل الشراكات بین في الواقع، كثیًرا ما یكون التنسیق مع القطاع الخاص مطلوبًا في األمور المتعلقة بالدعم الوظیفي أو المالي، عندما تمثّ 
القطاعین العام والخاص إمكانیة سد الفجوات في أي مرحلة من مراحل الھجرة وعملیة االندماج، وال سیما في لحظات الضغط الحرجة 

الشراكات بین القطاعین العام والخاص شدیدة األھمیة لخلق القوة الدافعة  وفي ھذا الضوء، تعدّ  . على البنیة التحتیة والخدمات العامة
 . للحلول المبتكرة والحفاظ علیھا ضمن إدارة الھجرة األكثر شمولیة وتكامالً 

 
توصیاتھ السیاسیة، الضوء على أھمیة المشاركة مع القطاع الخاص بالفعل، في  MC2CM لقد سلّط مشروع الھجرة بین المدن المتوسطیة

 .  بما یتجاوز دوره كصاحب عمل وموفر للدعم المالي
 
 -وبالتالي، تستند ورقة المعلومات األساسیة ھذه إلى االعتراف ببعض المناطق المحددة التي ینشط بھا القطاع الخاص في الوقت الحالي 

  . ات للمھاجرین؛ بصفتھم معززین للقدرات؛ والمطالبة بحقوق المھاجرین وتغییر سیاسة العملمن حیث توفیر السلع والخدم
 

وستحاول إلقاء الضوء على الممارسات  . ستسلط الورقة الضوء على بعض االھتمامات واألدوار الخاصة بكل من القطاعین العام والخاص
  . بیض المتوسط وعلى المستوى العالمي بھدف نقل المعرفة والخبراتالجیدة والدروس المستفادة من التعاون في منطقة البحر األ

 

                                                             
  - ٢٠١٨، )/73/195A/RES( االتفاق العالمي من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة ١

migration-compact-https://www.iom.int/global 
 https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf - ٢٠١٨، )الجزء الثاني( /73/12A(المیثاق العالمي بشأن الالجئین  ٢

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195
https://www.iom.int/global-compact-migration
https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf
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 أسباب المشاركة في إدارة الھجرة وطرائقھا -النظام البیئي للقطاع الخاص    .۲
تعمل في معظم الحاالت،  . یتم تعریف القطاع الخاص بأنھ جزء من النظام االقتصادي الذي یدیره األفراد والشركات، بدالً من الحكومات

  . المنظمات التابعة للقطاع الخاص بھدف تحقیق األرباح
 

إنھ نظام بیئي یضم جھات فاعلة مختلفة تتراوح  . ومع ذلك، ال یعد القطاع الخاص مجموعة متجانسة مثلھ مثل أي قطاع آخر في المجتمع
ات الصغیرة والمتوسطة، والمؤسسات الناشئة بین الشركات العابرة للوطنیة ومتعددة الجنسیات، والشركات المملوكة وطنیًا، والمؤسس

  . واالجتماعیة
 

، حیث خلص احصتھم بالسوق وتأثیرھمن ناحیة أو الالجئین بشكل كبیر من قِبل المھاجرین في ظل ھذه البیئة، تنمو الشركات المملوكة 
إلى ممارسة األنشطة التجاریة مقارنة  ونیمیل المھاجرین إلى أن ٢٠٢٠لعام  ٣تقریر الھجرة العالمي الصادر عن مؤسسة الھجرة الدولیة

من قِبل  في العدید من البلدان، بما في ذلك الوالیات المتحدة، وأوغندا وجنوب أفریقیا، تكون الشركات المملوكة . بالمواطنین األصلیین
  . ا لالندماج االقتصاديغیر المھاجرین مما یجعلھم محركً من قِبل لمھاجرین أكثر ترجیًحا للتوظیف من الشركات المملوكة ا

 
  : یمكن تصنیف المنظمات بالقطاع الخاص وفقًا لخصائص مختلفة، وتشمل

 
بالنسبة للمشروعات  . بالنسبة للعدید من المنظمات في القطاع الخاص، تعد زیادة األرباح ھي الھدف الرئیسي : الغایة والھدف -

وأخیًرا، المؤسسات االجتماعیة التي تتمیز  . ھو الحال بالضرورةاألخرى، مثل الجامعات أو المؤسسات الخاصة، فإن ھذا لیس 
بأن لھا أھداف اجتماعیة محددة تكون بمثابة الغرض األساسي لھا ویكون السعي لإلیرادات فقط من أجل االستدامة االقتصادیة 

  . للمشروع
ص الموظفین، حیث تتراوح من مؤسسات یمكن تصنیف المنظمات بالقطاع الخاص إلى فئات مختلفة وفقًا لعدد األشخا : الحجم -

، ومؤسسات كبیرة یعمل )موظفًا ٢٤٩إلى  ٥٠من (إلى مؤسسات متوسطة ) موظفین ١٠یعمل بھا أقل من (متناھیة الصغر 
 . موظفًا أو أكثر ٢٥٠بھا 

لى قدرتھم ویؤثر ذلك ع . یمكن أن تكون المنظمات نشطة على المستوى المحلي، أو الوطني أو الدولي : النطاق الجغرافي -
 . التفاوضیة مع القطاع العام، باإلضافة إلى موظفیھم وقاعدتھم من المستھلكین

 قطاع النشاط -
 

  . یحدد تقاطع كافة ھذه الخصائص أسباب وطرائق التفاعل مع المھاجرین وغیرھم من أصحاب المصالح في إدارة الھجرة
 

صالح التجاریة حیث یمكن توظیف المھاجرین والالجئین كموظفین على سبیل المثال، یمكن أن تنشأ مشاركة القطاع الخاص من الم
، فإن أسواق المواھب ٢٠٢٠٤وفقًا لتقریر منتدى االقتصاد العالمي لعام  ". المنافسة العالمیة على المواھب"محتملین فیما یشار إلیھ غالبًا بـ 
 . والثغرات في المعلومات والقیود الخاصة والعامة على التنقلانتشار البطالة، والفجوات في المھارات، : تعوقھا أربع مشاكل رئیسیة ھي

 . اتبالنسبة للشركات التي تقع في البلدان التي یوجد بھا أعداد ھائلة من الھجرة، یعد المھاجرون مصدًرا مھًما للمھارات على كافة المستوی
  . طنیة وظروف سوق العملومع ذلك، فإن تنقلھم لیس مضمونًا دائًما لكنھ یكون مقیدًا بالتشریعات الو

 
استعراض ومراجعة "الموقعین على  العالمي من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة المیثاقتماشیًا من المناقشة أعاله، تحث اتفاقیة 

طاع الخاص بالتشاور مع الق[...] الخیارات والمسارات الحالیة للھجرة المنتظمة، بغرض تعزیز مطابقة المھارات في أسواق العمل 
 ). ٥الھدف " (وغیره من أصحاب المصالح ذوي الصلة

 

                                                             
ي العالم ٣

  _pdf2020https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr. ٢٠٢٠ المنظمة الدول�ة للهجرة ، تق��ر الهجرة �ن
ي جوهر دفع النمو االقتصادي ٤

 ٢٠١٢ المنتدى االقتصادي العال�ي ، تعاون الممارسات الج�دة لتنقل المواهب �ن
http://www3.weforum.org/docs/WEF_PS_TalentMobility_Report_2012.pdf 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_PS_TalentMobility_Report_2012.pdf
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باإلضافة إلى المھارات والعمالة، یرجع االھتمام التجاري اإلضافي بمشاركة السكان من المھاجرین إلى زیادة قاعدة العمالء، والعثور 
  . على شركاء تجاریین وتوسیع مجال األعمال التجاریة في سلسلة التورید والقیم

 
وكثیًرا  . ر المنظمات بالقطاع الخاص المصلحة االجتماعیة كعامل رئیسي في تحدید مشاركتھم في الھجرة واالندماجوأخیًرا، كثیًرا ما تذكّ 

ما تكون ھذه ھي حالة الشركات المملوكة من الالجئین، أو الجالیات أو المھاجرین الذین یتمتعون بمعرفة مباشرة بخصوص عملیة 
بواسطة حمدي ) Tent Partnership for Refugees(ل المثال، تم تأسیس مؤسسة شراكة الخیمة من أجل الالجئین على سبی . الھجرة

أطلق حمدي  . ، وھي المنتج األكبر للزبادي في الوالیات المتحدةChobaniأولوكایا، وھو نفسھ الجئ سابق والرئیس التنفیذي لشركة 
لدیھ وضع فرید لمعالجة أزمة الالجئین من خالل تنقل شبكات المجتمع التجاري، والموارد، مؤسسة الخیمة ألنھ یؤمن بأن القطاع الخاص 

مع الشركات لالستفادة من عملیاتھم األساسیة في توظیف الالجئین، ودمجھم في سالسل " الخیمة"تعمل مؤسسة  . واالبتكار وروح التنظیم
الشراكة أیًضا إلى تأیید السیاسات التي تعمل على تمكین الالجئین بصفتھم  كما تدعو . التورید، ودعم تنظیم الالجئین وتوفیر الخدمات

 . وكالء اقتصادیین

 

ثغرات كبیرة في كمساھمة في إعداد المیثاق العالمي للھجرة اآلمنة والنظامیة والمنتظمة، حدد مجلس مستقبل العالم لمنتدى االقتصاد العالمي 
  . العامة والخاصة المنظمات التي تشارك عادةً في المنتدیات

 
 . غربیةلقد تمت اإلشارة إلى أنھ كثیًرا ما تركز الجھود على تنقل مؤسسات كبرى وتلك المؤسسات المملوكة على المستوى الوطني من قِبل الدول ال

الشركات ) ٣والمتوسطة والشركات الصغیرة ) ٢المؤسسات المملوكة على المستوى الوطني من الدول والمناطق النامیة، و) ١یؤدي عدم مشاركة 
ر إلى التمثیل التي لیس لدیھا مصلحة تجاریة مباشرة في الھجرة والتي یمكن أن تستمر في االستفادة من القوى العاملة المتنوعة، بالتالي، إلى االفتقا

  . الكامل للكیانات المجتمعة

 
 

المشاركة مع أصحاب المصالح ما ھي المنفعة الرئیسیة التي تعود على القطاع العام من     .۳ 
  من القطاع الخاص؟

الحالیة،  ةوینشأ ذلك عن البنى التحتی . تستفید كالً من الحكومات الوطنیة والمحلیة من المشاركة مع القطاع الخاص في إدارة الھجرة
یرة نسبیًا وفي كثیر من الحاالت عبر والشراكات، والعالقات والخبرات التي یمكن للشركات نقلھا، وغالبًا ما یتم ذلك في فترة زمنیة قص

 . كما یمكن أن یقدم الشركاء أیًضا من القطاع الخاص حلوالً مبتكرة لبعض التحدیات التي یواجھھا الشركاء من الجمھور العام . الحدود
 . غط على البنیة التحتیة العامةوفقًا لما ذُكر آنفًا، یمكن أن یدعم ذلك توفیر الخدمات، أو ملء الفجوات الحالیة، وال سیما في أوقات الض

تم بناء اثنین آخرین في ھامبورغ (النموذج األولي لمركز االستجابة األول لالجئین  ٥ Ciscoعلى سبیل المثال، في لبنان، طورت شركة 
یعمل على  الذي، ’healthcare in a box‘ "الرعایة الصحیة في صندوق" تطبیق یوفر المركز ). الیونان -ألمانیا، وفي ساموس  -

  . تمكین الوصول إلى اإلنترنت، وخدمات الترجمة عن بُعد والرعایة الطبیة لالجئین
 

على سبیل المثال، في رسالة  . عالوة على ذلك، تتطلب بعض قضایا الھجرة التنسیق مع القطاع الخاص بصفتھ صاحب المصلحة النھائي
، من المنظمة الدولیة ألصحاب العمل وآلیة العمل للمنتدى العالمي للھجرة ٢٠١٩ منظمة األمم المتحدة في فبرایرلموجھة إلى األمین العام 

تم لفت االنتباه إلى دور القطاع الخاص في دعم مبادرات التوظیف العادلة واألخالقیة وفي تنفیذ أطر العمل التنظیمیة الخاصة : والتنمیة
  . بالتوظیف

 
براتھ وممارساتھ الجیدة بخصوص قضایا مثل تنقل المھارات، واالعتراف بھا في الوقت نفسھ، یمكن أن یساھم القطاع الخاص بخ

  . وتطویرھا التي یمكن بدورھا تغذیة المبادرات والسیاسات المدعومة من الحكومة

                                                             
٥1809931content?articleId=-https://newsroom.cisco.com/feature   

https://newsroom.cisco.com/feature-content?articleId=1809931
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 یمكن أن یصدر القطاع الخاص أیًضا المعلومات الدقیقة بخصوص الھجرة ودعم الحكومات التي تضع السیاسات والتداخالت المستندة
حالً معرفیًا للمساعدة على تتبع الحركة السكانیة مع مرور الوقت، مما یسمح بتحسین  IBMعلى سبیل المثال، طورت شركة  . إلى األدلة

 Mixed Migration "الھجرة المختلطةتبّ�  " یساعد ھذا التطبیق القائم على السحابة، والذي یطلق علیھ . التخطیط اإلنساني واالستجابة
Foresight،  الوكاالت الحكومیة ومنظمات المساعدة للتنبؤ بتدفقات الھجرة، الجبریة والطوعیة، عبر العدید من السیناریوھات

سیؤدي ذلك بالنھایة إلى تجھیز الوكاالت بشكل أفضل لضمان  . االفتراضیة، والتعلم اآللي، والتحلیالت المتقدمة والنماذج اإلحصائیة
ین؛ زیادة الفعالیة وكفاءة االستجابة؛ اتخاذ قرارات سیاسیة قائمة على األدلة في وقت مبكر من خالل توفیر طرق آمنة لالجئین والمھاجر

مھاجر والجئ من خالل المساعدة على وضع خطة أفضل لتوفیر الخدمات  ١٠٠٠٠استفاد من ھذه المبادرة أكثر من  . فھم اتجاھات التنقل
 . والدعم للوافدین

 
تشیر األبحاث إلى أن بیئة العمل ھي مكان للتعلّم النقدي،  . یلعب أصحاب العمل دوًرا حیویًا في االندماجعالوةً على ذلك، یمكن أن 

  . لیةوالتواصل ونقل المعرفة للمھاجرین، ال تتعلق فقط بالتجارة أو األعمال، لكنھا تتعلق أیًضا بالمجتمع المضیف، باإلضافة إلى اللغة المح
 

للقطاع الخاص أن یكون بمثابة نصیر للروایات اإلیجابیة عن الھجرة ودعم الھیئات العامة في تحدي التصورات باإلضافة إلى ذلك، یمكن 
لعمل حملة  ٦Siemensمع شركة ) ألمانیا(على سبیل المثال، تشاركت اإلدارة المحلیة في إرالنغن  . السلبیة التي تدور حول الھجرة

 ). موظفًا ٢٣٠٫٠٠٠(بصفتھا صاحب العمل الرئیسي في المنطقة  Siemensفادة من دور مكافحة للشائعات وإدارتھا، من خالل االست
وقد اشتملت على ورش عمل للعاملین  . زھمتھدف الحملة إلى دحض الشائعات بخصوص طالبي اللجوء وجعل الموظفین یفكرون في تحیّ 

دورات تدریبیة لطالبي اللجوء  Siemensرت شركة كما وف . بالشركة الذین أصبحوا بدورھم وكالء لكسر األساطیر في مجتمعاتھم
  . المؤھلین، لتعزیز التنوع في القوى العاملة بالشركة

 

 ما الدور الذي یمكن أن یلعبھ القطاع الخاص في إندماج المھاجرین؟   . ٤
الذي یمكن أن یلعبھ القطاع إلى تحویل التركیز على الدور  MC2CMالمتوسطیة كما ذكرنا أعاله، یھدف مشروع الھجرة بین المدن 

لذلك، تركز الورقة الحالیة على مجاالت توفیر الخدمة،  . الخاص بخالف المساھمة كموفر وحید للوظائف، أو متبرع أو موفر للدعم المالي
ة إلى تطویر یمثل ذلك حالیًا المجاالت التي یشارك بھا القطاع الخاص باإلضافة إلى الطرق المؤدی . ودعم تنظیم األعمال وتأییدھا

  . الشراكات بین القطاعین العام والخاص والتعاون العام
 

 توفیر السلع والخدمات للمھاجرین )أ

بصفتھ موفًرا للسلع والخدمات، یشترك القطاع الخاص في إیجاد حلوالً للمھاجرین، ولعائالت وأقاربھم، في كل من الدول المضیفة 
الخبرات مع المنظمات غیر الحكومیة والحكومات أو من خالل توسیع الخدمات وتكییفھا یمكن أن یتم ذلك من خالل مشاركة  . والمنشأ

 . والوجھة ودول العبور،یمكن الوصول إلى ھذه الخدمات في الدول المنشأ،  . مع االحتیاجات الخاصة بالمھاجرین والالجئین
 

فیما یلي بعًضا من المجاالت التي تظھر حالیًا  . ات مختلفةتتعدد مجاالت التداخل في السلع والخدمات وتتقاطع مع دورة الھجرة في أوق
  . الممارسات الجیدة في التنسیق والشراكات بین القطاعین العام والخاص

 
 

 
 
 

                                                             
 - for-methodology-standardised-a-handbook-rumours-https://rm.coe.int/anti- كت�ب حول منهج�ة مكافحة الشائعات ، مجلس أورو�ا  ٦

/168077351c-2018-cities 

https://rm.coe.int/anti-rumours-handbook-a-standardised-methodology-for-cities-2018-/168077351c
https://rm.coe.int/anti-rumours-handbook-a-standardised-methodology-for-cities-2018-/168077351c
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  جمع المعلومات والبیانات الموثوقة ومشاركتھا إلخطار واضعي السیاسات ودعم األشخاص في التنقل
الحكومات واألفراد في الوصول إلى المعلومات الموثوقة من خالل أنظمة التتبع، باإلضافة إلى یمكن أن یدعم القطاع الخاص كالً من 

یمكن أن تساعد الحلول القائمة على التكنولوجیا، مثل تطبیقات  . األدوات القادرة على الوصول إلى األشخاص النازحین والمھاجرین
  . الندماج في مجتمعاتھم المضیفة عند وصولھمالھاتف الجوال، األشخاص في أثناء رحالتھم ودعمھم على ا

 
في الوقت نفسھ، یجب مراقبة التكنولوجیا ومعالجة البیانات عن كثب واإلشراف علیھا لتجنب خرق خصوصیة األفراد وخلق مخاطر 

  . على حیاتھم
 

 االعتراف بالتوثیق واالعتماد
تندات مھمة مثل شھادات المیالد، وتراخیص الزواج، وجوازات عندما یُجبر األشخاص على ترك منازلھم، یترك الكثیرون منھم مس

  . ویكاد یكون من المستحیل إرجاعھا بعد مغادرة البلد . السفر، وبطاقات الھویة ومستندات الملكیة لألراضي والسكن
 

من الالجئین في لبنان، والعراق  %٧٠الضوء على أن ھناك ما یصل إلى  المجلس النرویجي لالجئینسلطت األبحاث التي أجراھا 
سع النطاق على قدرة األشخاص على المطالبة بمجموعة ویكون لذلك تأثیًرا وا . واألردن یفتقرون إلى المستندات األساسیة للھویة والملكیة

یؤثر ھذا الوضع أیًضا على إمكانیة المطالبة بملكیة  . من الحقوق والحمایة، باإلضافة إلى الحصول على التعلیم وغیره من الخدمات
  . عند العودة إلى بلدھم المنشأ األرض والسكن

 
دي، وال سیما من خالل سلسلة الكتل، وھي تكنولوجیا یمكنھا استضافة ونقل كمیات غیر قدمت شركات التكنولوجیا حلوالً ممكنة لھذا التح

ال یمكن تزویر الھویات التي یتم التحقق منھا في سلسلة الكتل ویكون لھا طابع زمني وتكون  . من البیانات التي ال یمكن تزویرھا محدودة
 . عامة

 
كن للحكومات المضیفة ومنظمات المساعدة إصدار مستندات ھویة مصدق علیھا رقمیًا من خالل االستفادة من تكنولوجیا سلسلة الكتل، یم

والتي یمكن استخدامھا بواسطة األشخاص إلثبات ھویتھم وھویة عائالتھم، أو فتح حسابات بالبنوك، أو توقیع العقود أو التقدّم للدراسة 
 . بالجامعة

 
 اللغة والتعلّم والتدریب

السلطات المحلیة والوطنیة بتنقل القطاع الخاص MC2CM أوصى مشروع الھجرة بین المدن المتوسطیة ، ٢٠١٧في وقت سابق بعام 
 . ٧یةتنمیة الحضراللتوفیر تدریبًا مھنیًا ولغویًا كوسیلة للمضي قدًما في العمل على تضمین المھاجرین و

 
في الواقع، نجد أنھ من بین األھداف األولى  . والنظامیة والمنتظمةیمكن العثور على الروح نفسھا في اتفاقیة المیثاق العالمي للھجرة اآلمنة 

بالتعاون مع القطاع [...] االستثمار في تنمیة رأس المال البشري من خالل تعزیز برامج التعلیم، والتدریب المھني وتنمیة المھارات "
ت وتحسین كسب العقول في دول المنشأ، وتسخیر العائد الخاص والنقابات العمالیة، بھدف الحد من بطالة الشباب، وتجنب ھجرة الكفاءا

 ). ٢الھدف " (الدیموغرافي
 

بیة تعد معاھد التعلیم الخاص والتدریب جزءً من المنظمات التي توفر التدریب على المھارات الفنیة والمھنیة، باإلضافة إلى الدورات التدری
ھم في التوظیف والنمو الشخصي في كل من المجتمعات المضیفة وكذلك تمثل ھذه التدریبات فرصة لألشخاص لزیادة فرص . على اللغة

  . في حال عودتھم إلى بلدھم المنشأ
 

                                                             
 للس�اسات العامة:  CM2MC توص�ات ٧

tion_AR_Online.pdfhttps://www.icmpd.org/fileadmin/1_2018/MC2CM/Policy_Recommenda 

https://www.nrc.no/news/2017/january/syrian-refugees-documentation-crisis/
https://www.nrc.no/news/2017/january/syrian-refugees-documentation-crisis/
https://www.icmpd.org/fileadmin/1_2018/MC2CM/Policy_Recommendation_AR_Online.pdf
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 كما توفر العدید من الجامعات أیًضا ومؤسسات التعلیم الثالثي خدمات تعلیمیة لالجئین والمھاجرین من خالل المنح الدراسیة التي توفرھا
  . نویع ھیئة الطالبالمؤسسات الخاصة بھدف جذب المواھب وت

 
نظًرا ألن الوصول إلى التعلیم یعمل كمسار مھم نحو زیادة التنقل، من المھم أن تتماشى المنظمات الخاصة والعامة في كل من دول المنشأ 

القیود وبشكل خاص، ینبغي لھم تجنب عدم التوافق بین سیاسة الجامعات لجذب الطالب األجانب و . والوجھة مع اھتماماتھم وموازنتھا
 . الحكومیة على التأشیرة باإلضافة إلى عوائق التنقل األخرى

 
 السكن

تلفة والمؤسسات الخاصة مع الحكومات المحلیة والوطنیة، باإلضافة إلى المنظمات الدولیة إلنشاء حلوالً خیمكن أن تتشارك الشركات الم
في السنوات األخیرة،  . أیًضا الخدمات األساسیة في مناطق االستیطانكما توفر الشركات الصغیرة والمتوسطة . للمأوى والسكن للمھاجرین

 . أثارت عملیة خصخصة مراكز االستقبال وحلول السكن لالجئین والمھاجرین اھتمام العدید من الدول األوروبیة أیًضا
 

مجھم لجذب العمالة األجنبیة، وكجزء من برا . اسات التوظیفیمن جوانب مشاركة القطاع الخاص األخرى في قطاع السكن ارتباطھ بس
  . توفر بعض الشركات آلیات دعم اإلقامة أو السكن كمیزة للعمال الذین یتم توظیفھم

 
دوًرا شدید األھمیة في ) الوطنیة والمحلیة(، تلعب الحكومات حقوقھم حولنظًرا ألنھ من المرجح أال یتم إخطار المھاجرین والالجئین 

  . احترام حق اإلنسان األساسي في الحصول على مأوى مالئم لكل فرد على أراضیھا اإلشراف على ظروف السكن وضمان
 

 والمالیة الخدمات االستثماریة
یعد تعزیز وصول السكان المھاجرین إلى الخدمات المصرفیة، والتأمینیة والمالیة، بما في ذلك أشكال التحویالت المبتكرة، أمًرا بالغ 

الھدف (لم ترد ھذه الغایة فقط في اتفاقیة المیثاق العالمي للھجرة اآلمنة والنظامیة والمنتظمة  . ي المستداماألھمیة لتحقیق النمو االقتصاد
  . من أھداف التنمیة المستدامة ٨٫١٠، بل وردت أیًضا كالھدف )٢٠

 
األخرى، لتتناسب مع المجموعة ین والالجئین، أكثر مما ھو الحال في الخدمات ریتطلب توفیر الخدمات االستثماریة والمالیة للمھاج
كما ھو الحال في الحاالت األخرى، تختلف االحتیاجات للمنتجات المالیة وفقًا للوضع  . المتنقلة كثیًرا ما یكون من الصعب توفیرھا للسكان

  . الفردي لألشخاص والعائالت
 

ي الفشل فیھ إلى استبعاد المجتمعات الكبیرة غیر القادرة من المھم للغایة أن یتعاون القطاعین العام والخاص في ھذا المجال، حیث قد یؤد
عادةً، ال تستثمر كیانات القطاع الخاص عندما تكون المخاطر  . على توفیر السجل االئتماني والضمانات المطلوبة من المساعدة المالیة

إلدارة المخاطر وبناء الثقة بین جمیع  راتیجیاتاستولذلك، یلزم تدخل الحكومة لوضع  . مرتفعة للغایة وعند عدم اإلیفاء بھذه المتطلبات
  . الالعبین للتعامل مع مخاوف البنوك وغیرھا من المؤسسات المالیة

 
 التوظیف

ومع ذلك یواجھ القادمون الجدد العدید من التحدیات عندما  . یلعب التوظیف دوًرا محوریًا في دمج المھاجرین بمجتمع جدید وضمھم إلیھ
ل إلى سوق العمل، بدًءا من العوائق القانونیة وحتى االختالفات الثقافیة، واالحتیاجات اللغویة والتدریبیة والمھارات یتعلق األمر بالدخو
یظھر أصحاب العمل في القطاع الخاص كقادة مؤثرین وحیویین في إیجاد الحلول، واختبارھا ومشاركتھا، والتي  . والقلیل من المعرفة

  . لى االنتقال إلى العمل واالستقرار في مجتمعاتھم الجدیدةتساعد المھاجرین والالجئین ع
 

ومع ذلك،  . عالوةً على ذلك، كما ذكرنا سابقًا، یھتم القطاع الخاص بتنقل العاملین، مما یتیح لھم توظیف المھارات وسد ثغرات المواھب
في الوقت نفسھ، یكون ألفعالھم تأثیر كبیر  . األجانب قد تؤدي سیاسة العمل الوطنیة والمحلیة إلى خلق قیود على التعیین وتوظیف العمال

 . ضافة إلى ضمان توفیر ظروف عمل الئقة واحترام حقوق العمالعلى ممارسات التوظیف، وجوانبھم المستدامة واألخالقیة، باإل
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استعراض ومراجعة الخیارات "قعین على تماشیًا من المناقشة أعاله، تحث اتفاقیة المیثاق العالمي للھجرة اآلمنة والنظامیة والمنتظمة المو
بالتشاور مع القطاع الخاص وغیره من [...] والمسارات الحالیة للھجرة المنتظمة، بغرض تعزیز مطابقة المھارات في أسواق العمل 

 ). ٥الھدف " (أصحاب المصالح ذوي الصلة
 

 الدعوة إلى تغییر السیاسة في الھجرة والدمج )ب

لمزید من منظمات القطاع الخاص بشكل مباشر مع واضعي السیاسات بشأن مجموعة من القضایا التي تنتقل وأخیًرا، تتشارك المزید وا
  . من حقوق المھاجرین إلى شروط الدخول واإلقامة، واالعتراف بمؤھالتھم وظروف العمل

 
 Together(حملة معًا من أجل الالجئین "، عندما تعھدوا بإطالق ٢٠١٧منذ عام  Ben & Jerry’sتم تنفیذ مشاركة شدیدة الوضوح من 

for Refugees Campaign "( على مستوى أوروبا بمشاركة لجنة اإلنقاذ الدولیة)International Rescue Committee (IRC) .( 
لالتفاق على في أثناء الحملة، طلبت الشركة من عمالئھا حث ممثلیھا، من خالل أداة رقمیة تمّكنھم من إرسال برید إلكتروني مباشرة، 

، مما یخلق استجابة أكثر تنسیقًا ألزمات الالجئین من خالل إعادة توطین ")إطار إعادة التوطین في االتحاد("تشریع تاریخي جدید 
) ٢الدفع لتنسیق تجاري أكبر؛ ) ١ : حملة منظمة تركز على Ben and Jerry’sباإلضافة إلى ھذه المشاركة األولى، أقامت  . الالجئین
االنتظار ال "من أمثلة أنشطتھم األخیرة حملة  . بناء اتصاالت بین المحلیین والوافدین الجدد) ٣ لوطنیة للجوء وإعادة التوطینتحسین ا

 . كجزء من ائتالف رفع الحظر لمطالبة الحكومة البریطانیة بمنح حق العمل للمطالبین باللجوء" یعود بفائدة
 

قطاع الخاص تعزیز سیاسات الدمج االجتماعي ودعمھا وتعمیم الروایات العادلة عن الھجرة، من االھتمامات الرئیسیة األخرى لمنظمات ال
بتمویل األبحاث التي تتم على ) Bertelsmann(على سبیل المثال، تقوم مؤسسة برتلسمان  . مما یمثل تحدیًا للبیئة المستقطبة المتزایدة

تسمح لھم نتیجة األبحاث اإلبالغ بالقرارات الحكومیة والدفع لمزید من  . سیاسات الھجرة ودمج المھاجرین في المجتمعات المضیفة
   . سیاسات الھجرة الحرة
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  ما ھو دور القطاع العام؟  . ٥ 
 ١ الرسم

 
 ٢٠١٢، القطاع الخاص وتطویر مسارات الالجئین، (IFC(مؤسسة التمویل الدولیة 

 
العوامل التي  ١یوضح الشكل  . یمكن أن یلعب القطاع العام العدید من األدوار عند مشاركة الشركات كما قد یتضح من المناقشة السابقة،

  . تجذب العوائق وتكونھا للقطاع الخاص عند التفكیر في المشاركة في إدارة الھجرة، ویمكن أن یلقي مزیدًا من الضوء على المناقشة
 

 إعداد أطر العمل وشروط اإلدارة �

، ألقت المنظمة الدولیة ألصحاب العمل وآلیة العمل للمنتدى العالمي Antonio Guterresفي خطابھم إلى السید أنطونیو جوتیریس 
 قوانین وسیاسات واضحة، وشفافة وفعالة بخصوص الھجرة الوطنیة"للھجرة والتنمیة الضوء على الحاجة إلى حكومات لوضع 

تعیق األنظمة شدیدة التعقید أو المرھقة االمتثال للقوانین الوطنیة وتجعل  . المكان الالزَمین لھمالتي تسمح بحركة العمال في الوقت و
  ". من الصعب على الشركات توظیف األفراد من ذوي المھارات الالزمة وتقدّم األفراد بمھنھم ودعم عائالتھم

 
ارات قضیة الھجرة، باإلضافة إلى تشجیع التحول تتمتع الحكومات، من خالل سیاساتھم ومبادراتھم، بالقدرة على تحدید مس

  . االقتصادي، مما یحفز القطاع الخاص على المشاركة
 

  المعلومات مشاركة �

وال سیما، ما أوضحتھ مؤسسة  . كما ھو الحال مع أي منظمة أخرى، تحتاج الشركات الخاصة إلى المعلومات لإلبالغ عن إجراءاتھا
، تعد المعلومات حول المھارات، ومستویات التعلیم، "القطاع الخاص وتطویر مسارات الالجئین"ا في مذكرتھ (IFC)الدولیة التمویل 

  . والمؤھالت أمًرا حیویًا لمبادرات القطاع الخاص التي تھدف إلى تمكین التوظیف أو دمج الالجئین والمھاجرین في سالسل قیمة
 

والتفضیالت، والقوة الشرائیة واستھالك األسرة أمًرا حیویًا الستثمار عالوةً على ذلك، تعد المعلومات أیًضا حول االحتیاجات 
 . القطاع الخاص

 )متطلبات الھویة(مثل تشریعات الحق في العمل،  السیاسة الوطنیة والقیود التنظیمیة

 أو فرص االستثمار المحتملة الجدوى التجاریةاالفتقار إلى البیانات/المعلومات ذات الصلة لفھم 

السیاق الثقافي واالجتماعي (مثل التوقعات االقتصادیة للمجتمعات المضیفة، أوجھ التشابھ بین الالجئین والشعوب 
 المضیفة)

 الحدود المادیة والجغرافیة (مثل الوصول لمخیمات الالجئین، المسافات للمخیمات)

 السیاق االقتصادي (سھولة إنشاء المشاریع)

 الجھات الفاعلة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة) صعوبة نقل المساعدات اإلنسانیة (مثل

 )الجدارة االئتمانیةالفھم المحدود لالجئین (مثل التركیبة السكانیة، مجموعة مھارات الفرد، عادات اإلنفاق، 

 مخاطر السمعة

على عند التفكیر باالستثمار في مساحة الالجئین، ما مدى أھمیة كل من األنواع التالیة من الحدود 
 )٥۸العدد= ؟ (٥إلى  ۱مقیاس من 

 متوسط الدرجة

 = كبیر جًدا ٥مالحظة: 
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وأخیًرا، یعد فھم الظروف المحلیة للمجتمعات مثل التوافر الجغرافي، واالقتصادي، والبنیة التحتیة واالتصاالت والموارد أمًرا حیویًا 

  . لصنع القرارات واإلبالغ بھا

 

 لفیناجتماع الشركاء المخت �

تتمتع الحكومات المحلیة والوطنیة بالسلطة  . تعتمد اإلجابة على تحدیات إدارة الھجرة على مجموعة كاملة من المنظمات والقطاعات
  . والقدرة على االجتماع بالشركاء المختلفین، باإلضافة إلى بناء الثقة والفھم المتبادل بین أصحاب المصالح المختلفین
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 مبادرات القطاع الخاص حسب القطاع أمثلة على -ملحق   .٦
 

  جمع المعلومات والبیانات الموثوقة ومشاركتھا إلخطار واضعي السیاسات ودعم األشخاص في التنقل

IBM – الشرق األوسط وشمال أفریقیا وأوروبا  
یساعد  . حالً معرفیًا للمساعدة على تتبع الحركة السكانیة مع مرور الوقت، مما یسمح بتحسین التخطیط اإلنساني واالستجابة IBMطورت شركة 

، الوكاالت الحكومیة ومنظمات Mixed Migration Foresight "الھجرة المختلطةتبّ� " ھذا التطبیق القائم على السحابة، والذي یطلق علیھ
بتدفقات الھجرة، الجبریة والطوعیة، عبر العدید من السیناریوھات االفتراضیة، والتعلم اآللي، والتحلیالت المتقدمة والنماذج المساعدة للتنبؤ 

سیؤدي ذلك بالنھایة إلى تجھیز الوكاالت بشكل أفضل لضمان توفیر طرق آمنة لالجئین والمھاجرین؛ زیادة الفعالیة وكفاءة االستجابة؛  . اإلحصائیة
مھاجر والجئ من  ١٠٠٠٠استفاد من ھذه المبادرة أكثر من  . قرارات سیاسیة قائمة على األدلة في وقت مبكر من خالل فھم اتجاھات التنقلاتخاذ 

 . خالل المساعدة على وضع خطة أفضل لتوفیر الخدمات والدعم للوافدین
 

حكومیة للمساعدة على إجراء تداخالت صحیة تستند إلى البیانات وبالمثل، صممت الشركة تطبیقات للھواتف الجوالة لمنظمات إیطالیة غیر 
البیانات الطبیة لعدد  على وقد تم الحصول . والتحلیالت وتتبع البیانات الطبیة لالجئین والمھاجرین في الوقت الفعلي، بغض النظر عن االتصال

 . ات مستھدفة أفضلمھاجر والجئ عبر ھذه التطبیقات، مما یسمح بتوفیر رعایة طبیة وخدم ٢٠٠٠٠
 

  . ھنایمكن الحصول على مزیٍد من المعلومات 
 

Microsoft، Tripadvisor، Google، Cisco –  ،بلغاریا، المجر، السلفادور، الیونان، إیطالیااألردن، صربیا 
وتوسیعھا، وھي منصة توفر معلومات محدّثة ومنقذة حول الحقوق القانونیة، واإلقامة،  Signpostتوفر الشركات الدعم المالي والفني لتطویر 

خصصھا وفقًا لإلطار القانوني الذي یحتاجھ البلد المعلومات بست لغات وت Signpostتوفر  . والنقل، والمرافق الطبیة وغیرھا لألشخاص المتنقلین
 . ملیون شخًصا متأثًرا باألزمة ١٫٥لقد وصل إلى أوروبا، والشرق األوسط وأمریكا الوسطى أكثر من  . والمستخدم المحلي

 
 . هنا  المعلوماتیمكن الحصول على مزیٍد من 

 
Ericsson and Zain – األردن  

، وھي منظمة غیر ربحیة تساعد عائالت الالجئین الذین فقدوا التواصل مع بعضھم REFUNITEھما الشركتان اللتان طورتا منصة تقنیة لمنظمة 
ّجل وقدمت المنصة على أكثر من ملیون مستخدم مس تحتوي . البعض في أثناء ھروبھم من النزاعات بواسطة خدمة مجھولة الھویة إلعادة االتصال

التواصل  REFUNITE، یمكن لمنظمة Zainبفضل الشراكة مع مشغلي شبكات الھاتف الجوال مثل  . عائلة إلعادة االتصال ٤٠٠٠٠الدعم ألكثر من 
 . لتتبع العائالت REFUNITEمع الالجئین واألشخاص النازحین قصًرا وإرسال رسائل نصیة قصیر إلى ھواتفھم لخلق الوعي بخصوص منصة 

 
 االعتراف بالتوثیق واالعتماد

Bitnation - عالمیًا 
Bitnation ھي شركة ناشئة بسلسلة الكتلة توفر لالجئین مستندات الھویة الرقمیة، التي یمكن أن تستخدمھا الحكومات المضیفة للتحقق من ھویتھم . 

وسائل التواصل االجتماعي وربطھا برقم التأمین االجتماعي، لبناء الثقة في ھویة سلسلة الكتلة، تتحقق الخدمة من حسابات الشخص المتعددة على 
 . وجواز السفر وغیرھا من المستندات

 
 . ھنایمكن الحصول على مزیٍد من المعلومات 

 
Microsoftو ،UNICEF وجامعة كمبردج(University of Cambridge) – عالمیًا 
باستخدام التكنولوجیا والخبرة لتطویر المبادرات التي تعزز الوصول إلى التعلیم والحمایة لألطفال من الالجئین  Microsoftتتعھد شركة 

  . والمھاجرین
، وھي منصة رقمیة، مخصصة، ومعتمدة عالمیًا تھدف "جواز السفر التعلیمي"وجامعة كمبردج، قاموا بتطویر  UNICEFفي ضوء الشراكة مع 

  . األطفال من االستمرار في التعلّم أینما كانوا إلى تمكین
كما  . ١٩-والشباب الذي أُجبرت مدارسھم على اإلغالق بسبب كوفید لألطفالخضع جواز السفر مؤخًرا للتوسع السریع لتسھیل المناھج الدراسیة 

 . ینستوفر المنصة أیًضا الموارد الرئیسیة للمعلمین والمربّ 

 
 

https://www.ibm.com/ibm/responsibility/downloads/initiatives/Refugee_Crisis_Response_White_Paper_final_April_24_2017.pdf
https://www.ibm.com/ibm/responsibility/downloads/initiatives/Refugee_Crisis_Response_White_Paper_final_April_24_2017.pdf
https://www.signpost.ngo/
https://www.signpost.ngo/
https://tse.bitnation.co/
https://tse.bitnation.co/
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 اللغة والتعلّم والتدریب

Coursera - عالمیًا 
منظمة  ٢٤لكافة الالجئین، بجانب خدمات الدعم، من خالل العمل مع  Courseraتوفر الوصول المجاني إلى كتالوج الدورات التدریبیة بأكملھ في 

 Courseraتخدم  . شریكة للبرنامج، بما في ذلك المنظمات الحكومیة وغیر الربحیة، لضمان وصول البرنامج إلى أكبر عدد ممكن من األشخاص
for Refugees  یمكن للمتعلمین من الالجئین الوصول إلى محتوى  . بلدًا حول العالم ١١٩الجئًا في  ٢٦٠٠٠حالیًا أكثر منCoursera  عبر

 . البرامج المتوفرة في كل قارة تقریبًا
 

Funzi - الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
منصة تعلیمیة متعددة اللغات ومتنقلة لتسھیل تطویر  Funziتوفر شركة  . وبناء القدرات والتوعیةتوفر أداة قابلة للتطویر وغیر مكلفة للتدریب، 

قامت الشركة، بالتعاون  . الدورات التدریبیة المجانیة وتوفیرھا للنازحین، وتغطي موضوعات عن المعیشة، والصحة والعافیة والمواطنة العالمیة
مالیین الجئًا في الشرق األوسط، مما یؤدي إلى بدء  ٣الحكومات والقطاع الخاص، بتوعیة أكثر من مع الشركاء من المنظمات غیر الحكومیة، و

 . دورة تدریبیة ٣٠٬٠٠٠دورة تدریبیة وإنھاء  ٣٠٠٬٠٠٠

 
 السكن

Libra – الیونان  
Libra Group  ھي الجھة الراعیة المؤسسة لمنظمةThe HOME Project التي تنقذ األطفال من الظروف العدوانیة بالشوارع، ومعسكرات ،

آمنة تدار باحترافیة والتي تم إعدادھا خصیًصا لتوفیر بیئة سكنیة آمنة یمكن لألطفال االختالط فیھا،  مالجئاالعتقال ومراكز االحتجاز وتنقلھم إلى 
 . واالندماج واالزدھار

 
  عالمیًا – Airbnb Open Homesبرنامج 

األكثر من ذلك، یتوفر البرنامج بالمشاركة مع  . مساكن مجانیة، ومؤقتة لالجئین وطالبي اللجوء Airbnb Open Homesیوفر برنامج 
المؤسسات االجتماعیة المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة التي توظف الالجئین كمضیفین ذوي خبرة للمسافرین، والذین یوفرون مسارات 

  . ى تصاریح العملمحتملة لھم للحصول عل
 

Better Shelter -  ،وغیرھا نواألردالیونان، وإیطالیا، والعراق 
مع  ٢٠١٠منذ الشراكة في عام  . مؤسسة اجتماعیة مھمتھا تحسین حیاة األشخاص الذین تم نزحھم قسًرا من خالل توفیر ملجأ مؤقت بتكلفة معقولة

مأوى في معسكرات الالجئین، والمواقع التي یتم العبور منھا وبرامج االستجابة للطوارئ  ٤٠٬٠٠٠، تم توزیع أكثر من UNHCRو IKEAمؤسسة 
الوحدات فقط كمأوى مؤقت، لكنھا تُستخدم أیًضا كبنیة استعمال ال یتم  . دولة في أوروبا، وأفریقیا، وأمریكا الجنوبیة، والشرق األوسط وآسیا ٤٠في 

 . یة واألماكن الصدیقة لألطفالتحتیة عامة مثل العیادات، والفصول الدراس
 

Engie  
، وھو صندوق استثمار مؤثر یھدف ٢٠١١في عام  ENGIE Rassembleurs d’Energies (RDE)بإنشاء  ENGIEقامت شركة مرافق الكھرباء 

ة، بدًءا من الكھرباء بالطاقة في المؤسسات االجتماعیة التي توفر حلول الطاقة النظیف RDEیستثمر  . إلى تعزیز الوصول إلى طاقة مستدامة للجمیع
اآلن  RDEیستكشف  . الشمسیة من خارج الشبكة إلى مواقد الطاقة النظیفة، وكفاءة الطاقة للسكن االجتماعي في أوروبا وفي االقتصادات الناشئة

 . RDEفرص االستثمار في المؤسسات التي تتعامل مع احتیاجات الالجئین من خالل صندوق 

 
  والمالیة االستثماریةالخدمات 

 

 كینیا، لكن جاِر السعي إلى التوسیع – Equityبنك 
عاًما، في الوصول إلى مجموعات  ٣٠یعتبر البنك، الذي أتاح الخدمات المصرفیة للعائالت ذات الدخل المنخفض في شرق أفریقیا ألكثر من 

 . نتجات والخدمات المصرفیة آلالف الالجئین في شمال كینیا ویسعى إلى التوسیعاآلن الم Equityیوفر بنك  . الالجئین امتدادًا طبیعًیا لعملھ المالي
 

 عالمًیا مع التركیز بشكل خاص على األردن –)RIN(شبكة استثمار الالجئین 
البیئیة المتنامیة ألصحاب تعمل شبكة استثمار الالجئین على سد الفجوة بین العدد المتزاید للمستثمرین المھتمین باستثمارات الالجئین واألنظمة 

مھمتھا ھي ربط المستثمرین بمشاریع الالجئین، وبناء مجال استثمار الالجئین، وتغییر الروایة حول مساھمة  . المشاریع من الالجئین والمشاریع
اء تحسینات ملموسة في الالجئین، والدعوة إلى مزید من السیاسات التي تشمل الالجئین، بھدف خلق وظائف نوعیة، وتنمیة االقتصاد وإجر

 . معیشة مالیین الالجئین وأفراد المجتمع المضیف
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  الرعایة الصحیة

Cisco - لبنان 
 الصحیة في صندوق" ةالرعای" تطبیقأول نموذجین أولیین لمركز االستجابة األول لالجئین، وھما وحدات لتوفیر  Ciscoمّولت شركة 

"healthcare in a box" تمكین الوصول إلى اإلنترنت، وخدمات الترجمة عن بُعد والرعایة الطبیة لالجئین، الذي یعمل على .  
 

 

 التوظیف ودعم تنظیم العمل

Citigroup - األردن  
الالجئین، والنازحین، (مشروًعا مدتھ سنتان یوفر التدریب على األعمال التجاریة ویمنح بدء التشغیل لمساعدة الشباب  Citigroupأطلقت شركة 

على بدء تجارتھم الخاصة، لتحقیق دخل موثوق بھ والمساھمة ) عاًما ٢٤و ١٦والشباب الضعفاء من المجتمعات المضیفة الذین تتراوح أعمارھم بین 
 .في مجتمعاتھم المحلیة

 
 المغرب -االتحاد العام لمقاوالت المغرب ومنظمة الھجرة الدولیة 

ھما، دلیل لدعم توظیف العاملین األجانب، حیث یسلط الضوء على المتطلبات البیروقراطیة والقانونیة الرئیسیة، باإلضافة أطلقت الشراكة أداتین 
 .  إلى الموارد المتوفرة؛ واإلرشادات لدمج التنوع الثقافي ضمن أنشطة الشركات

 
IKEA ومؤسسة نھر األردن )Jordan River Foundation( – األردن  
، وھي مؤسسة محلیة غیر )(JRFمع مؤسسة نھر األردن  IKEAفي دول أخرى، تشاركت  IKEAنموذج المؤسسة االجتماعیة الذي نفذتھ لوفقًا 

إنھما تدربان النساء من األردن والالجئین السوریین وتوظفھم إلنتاج أعمال یدویة یتم بیعھا في متاجر  . ربحیة تركز على خلق فرص العمل
IKEA قد تتحدى الشراكة بین  . حول العالمIKEA  ومؤسسة نھر األردن وجھة نظر القطاع الربحي لالجئین كمستفیدین في الغالب من مشاریع

  . المسؤولیة االجتماعیة للشركة

Kois - األردن، تركیا، لبنان 
الدول  دمتعد) Development Impact Bond(بعد دراسة الجدوى األولیة، تجمع الشركة المالیة تمویالً في الوقت الحالي لسند األثر اإلنمائي 

في الواقع، ستعمل المرحلة األولى من  . الذي سیوفر المساعدة الوظیفیة ودعم تنظیم األعمال لالجئین السوریین والمستضعفین من السكان المحلیین
ستستھدف ما یصل إلى  . ل برامج المنحیتشغالالجئین على تطویر التدریب على الوظیفة وتنظیم األعمال وبدء لدعم ) DIB(سند األثر اإلنمائي 

 . أعوام ونصف ٣سیدوم سند األثر اإلنمائي ألكثر من  . الجئ وتستضیف السكان في المناطق الحضریة المتضررة باألردن ولبنان ٩٠٠٠
  . مؤسسة مستدامة قائمة على المنازل ٥٧٥٠حیث یھدف إلى إنشاء ما یصل إلى 

 
 . ھناتتوفر المزید من المعلومات 

 
  تركیا –)  (B4SCاألعمال من أجل التماسك االجتماعي

B4SC الرئیسیة األدوات  . ھي خدمة مصممة لترسیخ الشعور باالنتماء بین القطاع الخاص والمجتمعات المتضررة، بغض النظر عن خلفیتھا
إلى توسیع شبكتھا عبر الغرف  B4SCتھدف  . التي تم تصمیمھا لھذا الغرض ھي خطط التوجیھ، والتوعیة، والتدریب ودعم تنظیم األعمال

 . مدن استضافة لالجئین في تركیا ١٠التجاریة، والشركات وشبكات المستثمر المتوفرة في مدن مختلفة، وال سیما في أعلى 
 

 . ھناتتوفر المزید من المعلومات 

 

 التأیید

Ben and Jerry’s - االتحاد األوروبي  

في أثناء الحملة،  ). IRC(على مستوى أوروبا بمشاركة لجنة اإلنقاذ الدولیة " حملة معًا من أجل الالجئین"بإطالق  Ben & Jerry’sتعھدت مؤسسة 
إطار إعادة التوطین في ("ولجنة اإلنقاذ الدولیة من عمالئھا حث ممثلیھا على االتفاق على تشریع تاریخي جدید  Ben & Jerry’sطلبت مؤسسة 

أداة رقمیة لتمكین  Ben & Jerry’sأنشأت مؤسسة  . ، مما یخلق استجابة أكثر تنسیًقا ألزمات الالجئین من خالل إعادة توطین الالجئین")االتحاد
جمیع قنوات االتصال لتكبیر الحملة، باستعمال  Ben & Jerry’sتعھدت مؤسسة  . المواطنین من مراسلة ممثلیھم مباشرةً عبر البرید اإللكتروني

  . Home Sweet Honeycombبما في ذلك الفعالیات الرقمیة، والعالقات العامة ونكھة جدیدة تماًما لزیادة الوعي ھي 

https://koisinvest.com/project/dib-syrian-refugees-and-host-communities/
https://koisinvest.com/project/dib-syrian-refugees-and-host-communities/
https://www.b4sc.org/what-we-do
https://www.b4sc.org/what-we-do
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تحسین الوطنیة للجوء ) ٢الدفع لتنسیق تجاري أكبر؛ ) ١ : حملة منظمة تركز على Ben and Jerry’sباإلضافة إلى ھذه المشاركة األولى، أقامت 

 . بناء اتصاالت بین المحلیین والوافدین الجدد) ٣ وإعادة التوطین

  
مع أعمال الالجئین كجزء من ائتالف رفع الحظر لمطالبة الحكومة البریطانیة  ، للمشاركة"االنتظار ال یعود بفائدة"من أمثلة أنشطتھم األخیرة حملة 

 . بمنح حق العمل للمطالبین باللجوء
 

 ألمانیا -) Bertelsmann Foundation(مؤسسة برتلسمان 
نتیجة األبحاث اإلبالغ بالقرارات تسمح لھم  . تقوم المؤسسة بتمویل األبحاث التي تتم على سیاسات الھجرة ودمج المھاجرین في المجتمعات المضیفة

 .  الحكومیة والدفع لمزید من سیاسات الھجرة الحرة
 

 عالمیًا - Equityبنك 
إلى الالجئین بأنھم عمالء على المدى الطویل، ویدعو إلى إجراء التغییرات، مثل توفیر المزید من المعونات النقدیة،  Equityبالنھایة، ینظر بنك 

أیًضا إلى التأثیر على التغییرات بالسیاسة بخصوص  Equityكما یسعى بنك  . مشاركة بشكل أفضل في القطاع الخاصالتي ستساعدھم على ال
تحدید متطلبات الحصول على الخدمات المصرفیة والحكومیة، والتي تساھم في خلق عوائق كبیرة لالجئین، ویدعو إلى مزید من االبتكار، مثل 

 . الھویة الرقمیة، نیابةً عنھم
 

 عالمیًا -مة من أجل الالجئین یمؤسسة شراكة الخ
، ومتبرع نشط Chobaniبصفتھ المؤسس والرئیس التنفیذي لشركة  . تم تأسیس مؤسسة شراكة الخیمة من أجل الالجئین بواسطة حمدي أولوكایا

لمعالجة أزمة الالجئین من خالل تنقل شبكات للمنظمات اإلنسانیة، أطلق حمدي مؤسسة الخیمة ألنھ یؤمن بأن القطاع الخاص لدیھ وضع فرید 
 . المجتمع التجاري، والموارد، واالبتكار وروح التنظیم

تؤمن الشراكة بأن الشركات لھا التأثیر  . بشكل وثیق مع الشركات لمساعدتھم على تحدید الفرص لمساعدة الالجئین وفھمھا" الخیمة"تعمل مؤسسة 
م عاملین منتجین، وموردین، ومنظمي أعمال وعمالء، ال أنھم ضحایا، واالستفادة من عملیاتھم التجاریة األكبر عند التعامل مع الالجئین بأنھ

كما تدعو المنظمة أیًضا إلى  . األساسیة لتوظیف الالجئین، ودمجھم في سالسل التورید، ودعم منظمي األعمال من الالجئین وتقدیم الخدمات لھم
 .ن الالجئین بصفتھم وكالء اقتصادیینتأیید السیاسات التي تعمل على تمكی

 
 تونس -) UGTT(االتحاد العام التونسي للشغل 

  . لعاملین المھاجریناخاصة بالھجرة وتنقل العمال إلزالة العوائق أمام  واستراتیجیةتدعو نقابة العمال إلى صیاغة وتنفیذ إطار سیاسي شامل 
 

 


