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الخالصات
املستفاد  األسايس  الدرس  كان  التدخالت،  من  سنوات  أربع  بعد 
هو أنه ميكن توجيه املساعدات اإلنسانية نحو بناء تنمية األعامل 
أيضاً  بل  فحسب  لألفراد  الرثوة  إنشاء  أجل  من  ليس  الصغرية 
آللف  املحيل  للدمج  والرتويج  االجتامعية  السلع  توفري  أجل  من 
الالجئني. وأظهرت هذه الخربة والتجربة حتى يف اإلقليم املحروم 
فرص  لتطوير  املناسبة  الطرق  إيجاد  املمكن  من  أنه  اقتصادياً 
سواء.  حد  عىل  املحليني  وللمواطنني  لالجئني  االقتصادية  التنمية 
من  االقتصادي  النمو  إحداث  إىل  اإلنسانية  املساعدات  فتوجيه 
اقتصادية  تنمية  يولد  الصغرية  التجارية  املرشوعات  تطوير  خالل 
ويرفع من قدرات املجتمع املحيل لالستمرار يف استقبال الالجئني. 
ما تكون  االقتصادية غالباً  العوامل  أن  االعتبار  وإذا ما وضعنا يف 
املتغريات األكرب يف دمج الالجئني، فال غرابة يف استثامر مزيد من 
الحيوية االقتصادية لالجئني. وميكن أن تكون  التي تدعم  الربامج 
ابحث  ميكن  ومثاالً  به  ُيحتذى  منوذجاً  لالجئني  األعامل  حاضنة 
مدى تطبيقه يف عمليات الالجئني األخرى. ونحن نعمل حالياً عىل 
مقاربة حاضنة األعامل املوجودة لتكييف مناذجها وخدماتها من 

أجل تلبية الخصوصيات التي تتسم بها أوضاع الالجئني. 
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جميع اآلراء الواردة يف هذه املقالة تعرب عن رأي الكاتبني فقط 
وال تعرّب بالرضورة عن آراء األمم املتحدة وال آراء مفوضية األمم 

املتحدة السامية لالجئني. 

نتوجه بالشكر الجزيل الخاص ملساعدتهم ودعمهم يف إقامة حاضنة األعامل الخاصة   .1
بالالجئني يف الجامعة البابوية الكاثوليكية لإلكوادور يف إزمريالدا ونتوجه بالشكر أيضاً 
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مساهمة القطاع الخاص يف حلول التَّهجري
غلوشا بوير ويانيك دوبونت

واملتوسطة  الصغرية  املحلية  املشاريع  مثل:  الخاص،  القطاع  أفضل إلرشاك  طرقاً  الحلول  تحالف  يدرس 
وكذلك الرشكات العاملية، من أجل تسخري طاقاته لتحويل تحديات التَّهجري إىل فرص إمنائية.

ذات  الـرشكات  تحـول  ازداد  األخـرية،  السـنوات  مـدار  عـىل 
الضمـري االجتامعـي مـن الرتكيـز عـىل مجـال األعـامل الخرييـة 
والرتويـج للمامرسـات التجارية املسـؤولة إىل منـاذج الرشاكات 
التجاريـة. ويعنـي ذلـك اتسـاع دور الـرشكات وتحولهـا مـن 
مجـرد كونهـا جهـات مانحة أو مـزودي خدمـات لتصبح ضمن 
الفاعلـني التجاريـني ورائـدي األعامل عنـد االسـتجابة للكوارث 
واألزمـات اإلنسـانية عـىل الرُّغـم مـن أنَّها حتـى اآلن قد صبَّت 

اهتاممهـا عـىل احتياجـات إنقـاذ الحيـاة قريبـة األمد. 

ويوفـر حجـم االحتياجـات الناشـئة عـن التدفقـات الكبرية من 
املهاجريـن إىل املجتمعـات املضيفـة وتعقدهـا فرصـاً لتحديـد 
التحتيـة  البنيـة  الرضوريـات مـن األسـواق وفتحهـا وتحسـني 
وإيجـاد فـرص عمل وتحقيـق األرباح. بيـد أنَّ مواطن الضعف 
يف السياسـة واألطـر التنظيميـة والقيـود املفروضـة عـىل عمـل 
الالجئـني وأسـواق العمـل املحليـة شـديدة التشـبع بالعاملـة 
غـري املاهـرة وارتفاع مسـتويات عـدم التنظيم وعـدم موثوقية 

جميعهـا  كانـت  للمعلومـات  واالفتقـار  املعلومـات  مصـادر 
أسـباب أدت لعـدم انتهـاز الـرشكات لهـذه الفـرص. ولذلـك، 
عـىل  سـتعود  التـي  املنافـع  تحديـد  مبـكان  األهميـة  فمـن 
الـرشكات باشـرتاكها يف وضـع حلـول ملسـألة التَّهجـري وتسـليط 
التـي سـتعود عـىل كل مـن املهاجريـن  الضـوء عـىل املنافـع 
واملجتمعـات املضيفـة مـن اشـرتاك الـرشكات يف وضـع حلـول 
ريـن  ملسـألة التَّهجـري قبـل النظـر يف مواءمـة احتياجـات امُلهجَّ

مـع الفـرص االقتصاديـة. 

منافع إرشاك الرشكات 
باالسـتجابة  الخاصـة  الخارجيـة  بالعنـارص  التعهـد  بجانـب 
رفـع  احتامليـة  يف  الخـاص  القطـاع  دور  ُيعـدُّ  اإلنسـانية، 
النمـو وزيـادة الـرثوة وتوفـري فـرص العمـل السـبب الرئيـي 
ريـن  للمهجَّ حلـول  عـن  البحـث  يف  الـرشكات  إرشاك  وراء 
ـف رشكة نفط  وملجتمعاتهـم امُلضيفـة. ومثـال عـىل ذلـك، ُتوظِّ
صوماليـة أوغنديـة يف منطقـة كمبـاال يف أوغندا نحـو 60 الجئاً 
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افـني وُحـّراس أمـن  ت ورصَّ صوماليـاً بوصفهـم أصحـاب محـالَّ
وُكتَّـاب يف واحـدة فقط من فروعهـا الكثـرية.1 وللتأثري التحويل 
للهاتـف النَّقـال عـىل سـبيل املثـال ومجموعـات نقـل األمـوال 
َفـت إليجاد حلـول ملسـألة التَّهجري.  إمكانـات كبـرية إذا مـا وظِّ

ـم تفعيـل أنظمـة السـوق عىل وجـه خاص مـن إمكانية  وُيعظِّ
الوصـول إىل املنتجـات والخدمـات القـادرة عـىل تحسـني كل 
ريـن واملجتمعـات املضيفـة  السـكان املهجَّ مـن نوعيـة حيـاة 
عـىل حـد سـواء. وسـتلبي ترقيـة املهـارات من خـالل الدورات 
العمـل  مـكان  يف  والتدريـب  امليـداين  والتدريـب  التدريبيـة 
م سـواء مبـارشة أم عـن طريـق التعـاون الوثيق مع  التـي ُتقـدَّ
رين عىل  الـرشكات طلـب السـوق تلبية أفضـل وسـتتيح للمهجَّ

ـال إيجـاد فـرص عمل.   نحـو فعَّ

وُتسـاِعد فـرص ربط املرشوعـات املحليـة الصغرية واملتوسـطة 
ـرون بسالسـل القيمـة يف الرشكات  التـي ميتلكهـا أشـخاص مهجَّ
األكـرث رسـوخاً عـىل متكـني الـرشكات السـابقة ذات مقومـات 
الجديـدة  املتخصصـة  األسـواق  إىل  الوصـول  مـن  أعـىل  بقـاء 
وزيـادة حجـم معامالتهـا إذ ُيعـدُّ العمـل مـع الـرشكات األكرب 
واألكـرث رسـوخاً يف الوقـت الراهـن مـن أكرث األسـاليب الواعدة 
ـة  لرتقيـة املرشوعـات الصغـرية واملتوسـطة يف السـياقات الهشَّ
السـوق  احتياجـات  القامئـة عـىل  املناهـج  فلتلـك  واإلمنائيـة. 
االقتصـادي املطلـوب« والحفـاظ  الحـد  القـدرة عـىل »بلـوغ 
كبـري  تحـول  إحـداث  ميكـن  وأخـرياً،  التدخـالت.  تأثـري  عـىل 
مـن خـالل إيجـاد  مناطـق اقتصاديـة تعطـي مزايـا التجـارة 
ميكـن  وحيـث  الالجئـون  يصنعهـا  التـي  للبضائـع  التفضيليـة 

للمسـتثمرين املحليـني واألجانـب نقـل سالسـل التوريـد.2

املنافع التي سـتعود عىل الرشكات 
سـتجد الرشكات مكاسـبها يف الوصـول إىل ُمنِتجني وُمسـتهِلكني 
وأسـواق جديـدة يف سـياقات التَّهجري، أي إنَّها سـُتولِّد إيرادات 
وُتسـاِهم يف الوقـت عينـه يف ُمعالَجـة تحديـات التَّهجـري. فقـد 
ُتهيـئ أوضـاع التَّهجري فرصـاً لالبتكار واختيـار منتجات جديدة 
ودخـول أسـواق جديـدة ما سـريفع قيمـة الرشكة ومسـاهميها 
وسـيزيد فرصهـا مبـا يف ذلـك فرصـة زيـادة التفاضـل التنافي. 
باملسـؤولية  الرصيـح  االلتـزام  ُيـؤدي  ذلـك،  إىل  وباإلضافـة 
االجتامعيـة للـرشكات إىل إيجـاد صـورة عامـة إيجابيـة ورفـع 

قيمـة العالمـة التجارية.

الـرشكات  عـىل  سـيتعني  الواقـع،  أرض  عـىل  ذلـك  ولتطبيـق 
رين  اكتسـاب املعرفـة بشـأن االحتياجـات بعيـدة األمـد للمهجَّ
واملجتمعـات املضيفـة بوصفهـم مسـتهلكني وعمـالء محتملـني 

بجانـب العمـل عىل خفـض مخاطر العمل يف سـياقات التَّهجري 
وتقليـص تكاليفـه. وعـىل املـدى البعيـد، سـيتمثل الهـدف يف 
عـىل  تعمـل  املحليـة  والحكومـات  الدوليـة  املنظـامت  رؤيـة 
تأمـني إدامـة الـرشكات من خـالل إيجاد ظـروف مواتيـة لبيئة 
متكينيـة مـن شـأنها تحفيـز االسـتثامرات الجديـدة وجذبهـا. 

فقـد قـررَّت رشكـة رسايـا املتخصصـة يف مجـال النَّظافـة عـىل 
منتجاِتهـا وخدماتهـا  ِنطـاق صناعـة  ـع  ُتوسِّ أن  املثـال  سـبيل 
الصحيـة وتوزيعهـا لتشـتمل عـىل أوغنـدا مـا َضَمَن لهـا منافع 
تهـا يف  بعيـدة األمـد ألنشـطتها يف كل مـن أوغنـدا ورفـع ِحصَّ
السـوق. وقـد تكـون فـرص توسـيع مجـال أعاملهـم لتصـل إىل 
ريـن املتأثـرة يف أوغنـدا مسـاهمة ملموسـة يف  مناطـق امُلهجَّ
جهـود املجموعـة األوغنديـة الوطنيـة لتحالـف الحلـول مـن 
ريـن ومجتمعاتهـم املضيفـة.3  أجـل العثـور عـىل حلـول للُمهجَّ

ريـن وخاصـة الالجئـني بتدخـالت األعامل  »ال يجـب َخـْص امُلهجَّ
بـل ينبغـي النظـر إليهـم كرشيحـة أوسـع مـن األيـدي العاملـة 

ورواد األعـامل وامُلسـتهِلكني املحتملـني«.

تشـاورات تحالف حلول األعامل 2015

الطريـق ُقُدماً: منرب للتفاعل 

التَّهجـري  سـياقات  يف  اللدونـة  بنـاء  تجـاه  التحـول  يتطلـب 
قيـادة أصيلـة للـرشكات وتبنـي فكـر جديـد بشـأن مـا قـد 
مـع  للتواصـل  مبتكـرة  طـرق  إيجـاد  بجانـب  قيمـة  ُيولِّـد 
املجتمعـات. والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هـو مـا الـيء 
املختلـف الـذي يجـب عـىل الفاعلـني العاملـني عـىل مسـائل 
الحلـول  وضـع  يف  باملسـاهمة  املهتمـة  والـرشكات  التَّهجـري 
فعلـه لضـامن »الوفـاء بطلـب السـوق؟« وُتشـري امُلحادثـات 
بـني امُلجَتَمَعـني دامئـًا إىل الحاجة الستكشـاف برامـج جديدة 
ُمالمئـة« يف سـياقات  فـرص«  إيجـاد  للتفاعـل حيـث ميكـن 
التَّهجـري ودعـم التزامات األعـامل ونرشها عىل نطاق واسـع.  

وقـد يكـون برنامجـاً افرتاضيـاً يشـتمل عىل أصحـاب مصلحة 
متعدديـن وقـد يتجسـد أحيانـاً يف شـكل »حلـول ملََعـارِض 
عـىل  امللمـوس  التعـاون  مـن  ورضب  للُمهجّريـن«  تجاريـة 
أرض الواقـع. وقـد يـأيت أيضـاً مبنزلـة »بنـد التَّهجـري« ضمـن 
العامليـة  القمـة  يف  ُطرَحـت  التـي  األعـامل  ربـط  مبـادرة 
للعمـل اإلنسـاين ف مايو/أيـار 2016. ويجـب أن يتفاعل مع 
آليـة العمـل التـي وضعها املنتـدى العاملي للهجـرة والتنمية4 
وأن يتضمـن تحقيـق الرتابـط البينـي مـع االتفـاق العاملـي 
لألمـم املتحـدة5 ومـع منابـر دعـوة املؤسسـات التجاريـة إىل 
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العمـل6. وينبغـي أن يدعـم برنامـج التفاعـل هـذا مجموعة 
مـع  العمـل  أجـل  مـن  الحلـول  لتحالـف  الخـاص  القطـاع 
بجميـع  الـرشكات  مـع  ربطهـا  عـىل  الوطنيـة  املجموعـات 
األحجـام. وأخـرياً، يجـب أن يكون سـهل االسـتخدام بالنسـبة 
ـد »النظـام البيئـي« لدعـم الـرشكات من  للـرشكات وأن ُيجسِّ

أجـل املسـاهمة يف إيجـاد حلـول للتَّهجـري.

مثـل  العمليـة  التَّحديـات  سـُيعالِج  الربنامـج  أنَّ هـذا  ومـع 
النقـص يف املعلومـات بشـأن االحتياجـات والفـرص، فهنـاك 
عـدد مـن العوائـق ذات الصلـة التـي يتعـني التغلـب عليهـا، 
والتـي لهـا مضمونـات تتجـاوز دور القطـاع الخـاص. ومـن 
املحليـة  العمـل  أسـواق  مـع  التعامـل  العوائـق  تلـك  بـني 
شـديدة التشـبع بالعاملـة غـري املاهـرة والعثـور عـىل طـرق 
مبتكـرة للتغلـب عـىل العقبـات التـي تعـرتض حـق الالجئني 

العمـل. يف 

glaucia.boyer@undp.org غلوشا بوير 
متخصصة يف وضع السياسات وحلول التنمية ملسألة التَّهجري، 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. 

y.du.pont@spark-online.org يانيك دوبونت 
 www.spark-online.org مدير رشكة سبارك

الكاتبان مشاركان رئيسان يف املجموعة املوضوعية لتحالف 
ما هذه املقالة نيابة  الحلول بشأن إرشاك القطاع الخاص وقدَّ

عن أعضاء املجموعة لعرض أفضل الطرق إلرشاك القطاع الخاص 
 وتفعيل نقاط قوته يف تحويل تحديات التَّهجري إىل فرص إمنائية. 

 ملعلومات أوفر حول أعضاء املجموعة املوضوعية، انظر:
www.solutionsalliance.org/thematic-groups/ 

engaging-the-private-sector-in-finding-solutions-
for-displacement
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