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موجٌز حول املُنظّمة الدولّية للهجرة

إّن المنظمة الدولّية للهجرة هي منظمة دولّية حكومّية تّم تأسيُسها في العام 1951، وهي ُملتزمة بمبدأ أّن الهجرة اإلنسانّية والُمَنّظمة هي هجرٌة ُمفيدٌة للجميع، للُمهاجرين 
والُمجتمعات على حّد سواء؛ وتعمل المنّظمة الدولّية للهجرة مع شركائها في المجتمع الدولّي على المساعدة في مواجهة التحّديات العملّياتّية للهجرة وعلى تحسين الفهم لقضايا 

الِهجرة وتشجيع الّتنمية االقتصاديّة واالجتماعّية من خلل الهجرة، فضًل عن صون حقوق اإلنسان لكّل الُمهاجرين وضمان أن يكونوا في أوضاع حسنٍة.

الــجــمــيــع لــصــالــِح  وآمــنـــة  وُمــنــظّــمــة  كــريــمــة  هــجــرٌة 

الّشامل الّتقييم 

تنّقلة يف يومنا هذا هو أكرب منه بكثرٍي يف أّي وقت مضى: حيث أّن قرابة مليار شخص يتنّقلون اآلن، 
ُ
إن عدد الّناس امل

أي ُسْبع تعداد سّكان العامل. هذا وتسهُم جمموعة متنّوعة من العناصر –من أمّهها ثورة املعلومات واالّتصاالت- يف تنّقل 
الناس يف نطاق واسٍع من هذا الّشكل، كالكوارث الطّبيعّية وتلك اليت من صنع اإلنسان والّصراعات وامليول الّدميوغرافّية 
حنو جُمتمعاٍت ُمسّنة يف البلدان الّصناعّية وتضاعف أعداد الّشباب العاطلني عن العمل بشكٍل كبرٍي يف بلدان العامل 

الّنامية، واّتساع أوجه الّتفاوت االجتماعّية واالقتصاديّة بني الّشمال واجلنوب.

الّدول األعضاء  للهجرة منّوها، حيث وصل عدد  الدولّية  نّظمة 
ُ
امل تواصل  الّنطاق،  البشرّي واسع  احلراك  ونتيجة هلذا 

نّظمات 
ُ
فيها إىل 162 بلد، مع وجود تسعة بلداٍن أخرى تشغل صفة ُمراقب، وكذلك هو احلال بالّنسبة للعديد من امل

الدولّية وغري احلكومّية. وقد ازداد عدُد مواقع العمل امليدانّية من 119 موقًعا يف العام 1998 ليصبح عددها 400 موقٍع 
يف العام 2015. هذا وازداد عدُد املوظّفني من قرابة 1100 موّظٍف يف العام 1998 إىل ما يزيد عن 9000 موّظٍف يف 
الوقت احلايّل، حيث يعمُل 95% من هؤالء املوظّفني يف املواقع امليدانّية، ونسبة املوظّفني غالًبا ما تكون موّظٌف دويلٌّ 

مقابل كّل مثانية موظّفني حملّيني. 

الــّتــنــظــيــمــّي الـهــيــكـــل 

نّظمة الدولّية للهجرة هَو يف مدينة جنيف، يف سويسرا، وهي ُمنّظمة ذات هيكٍل تنظيميٍّ المركزيٍّ ألبعد احلدود، األمر الذي مُيّكن 
ُ
إّن مقّر امل

نّظمة من اكتساب القدرات الّلزمة بالقرب من أماكن احلاجة بغيَة تقدمي عدٍد ُمتزايٍد باستمرار من ُمتلِف املشاريع، وذلك بناًء على طلٍب من 
ُ
امل

نّظمة وشركائها.
ُ
الّدول األعضاء يف امل

ويتكّون اهليكُل امليداينُّ للُمنّظمة الدولّية للهجرة من ما يلي:
• تسعة مكاتب إقليمّية )يف كلٍّ من داكار يف الّسنغال، ونريويب يف كينيا، والقاهرة يف مصر، وبريتوريا يف جنوب إفريقيا، وسان خوسيه يف كوستاريكا 
وبويُنس آيِرس يف األرجنتني، وبانكوك يف تايلند، وبروكِسل يف بلجيكا وفييّنا يف الّنمسا(، تقوم هذه املكاتب اإلقليمّية بصياغة االسرتاتيجّيات 

تواجدة يف منطقة كّل مكتب إقليمّي؛
ُ
وخطط العمل اإلقليمّية لتقدمي الّدعم الرباجمّي واإلدارّي للمكاتب القطريّة امل

نّظمة الدولّية للهجرة؛
ُ
• مركزين إدارّيني )يف كلٍّ من مانيل وبنما(، يُقوم هذا املركزان باخلدمات اإلداريّة لشبكة مكاتب امل

ّتحدة األمريكّية، وأديس أبابا يف إثيوبيا(، يقوم هذان املكتبان بتعزيز الّروابط والعلقات 
ُ
• مكتيب ارتباٍط خاّصني )يف كلٍّ من نيويورك يف الواليات امل

نّظمات غري احلكومّية.
ُ
مع جهاٍت حُمّددٍة ُمتعّددة األطراف والبعثات الّدبلوماسّية وامل

• تسعة مكاتب ُقطريّة ختتّص مبهام حشد املوارد والّتنسيق، األمر الذي يضمُن حشد الّتمويلت بشكٍل فّعاٍل واالرتباط واالّتصال مع اجلهات 
املاحنة، فضًل عن مسؤولّية إضافّية وهَي العمُل على ضمان أن تؤخَذ وقائع اهلجرة يف جمموعة حُمّددة من الّدول بعني االعتبار يف األنشطة الرباجمّية 

يف منطقة هذه البلدان؛
• مكاتٌب ُقطريّة وأخرى فرعّية؛ تقوم هذه املكاتُب بتنفيذ طيٍف واسٍع من املشاريع اليت تتناول احتياجاٍت حُمّددة ذات صلة باهلجرة.

صون  يتوّجُب  بأنّه  ُمستمرٍّ  بتزايٍد  الدويّل  جتمُع 
ُ
امل يعرتُف 

عن  الّنظر  بغّض  هاجرين، 
ُ
امل لكّل  اإلنسان  حقوق  واستيفاء 

اإلنسان  احتّلت حقوق  قاموا هبا. هذا وقد  اليت  اهلجرة  حالة 
اهلجرة  بشأن  ستوى 

ُ
امل رفيع  احلوار  يف  الرّئيسّي  االهتمام  مركز 

ّتحدة وغريها من 
ُ
والّتنمية الدولّية وأطر العمل اخلاّصة باألمم امل

نتدى العاملي للهجرة والّتنمية والعملّيات 
ُ
العملّيات، مبا فيها امل

تقوم  ذلك،  على  وعلوة  اهلجرة.  بشأن  اإلقليمّية  االستشاريّة 
نّظمة الدولّية للهجرة عرَب محلة املعلومات العاملّية اخلاّصة هبا، 

ُ
امل

هاجرين.
ُ
بالدعوة إىل موقف أكثر إجيابّية ومشواًل وتوازنًا جتاه امل

ــَساتــّيــة الـمـؤسَّ الـــّنــقـــاط  أهــــّم  بـــعــض 
نسان لكّل الُمهاجرين حقوق الإ

قانون الهجرة

َحْوَكَمة الهجرة
إّن حوكمة اهلجرة هي عملّية جيب أن ُيشارك فيها عدٌد 
كبرٌي من أصحاب املصلحة املعنّيني، من القطاعني العاّم 
واخلاّص. أّما على ُمستوى الّدولة، فَحوكمة اهلجرة تعين 
اهلجرة  شؤون  حكُم  خلهلا  من  يتّم  اليت  املؤّسسات 
على  احلكومة  قدرة  ذلك  يف  مبا  واجلنسّية،  والتنّقلت 
اجملاالت.  هذه  يف  سليمة  سياسات  وتنفيِذ  صياغة 
حَلوَْكمة  ُمثلى  أو صيغة  اإلطاُر »طريًقا سريًعا«  ويُقّدُم 
وتُقّدم حياهلا  هلا،  تطمح  أن  الّدول  اهلجرة، من شأن 
نّظمة 

ُ
ساعدة. وترى امل

ُ
نّظمة الدولّية للهجرة الّدعم وامل

ُ
امل

الدولّية للهجرة بأّن نظام اهلجرة هو نظاٌم يشّجُع اهلجرة 
والتنّقلت البشريّة اليت تتّم بشكٍل إنساينٍّ ومنّظٍم ويُفيُد 
هاجرين واجملتمعات، وذلك خاّصة عندما: )أ( يلتزُم 

ُ
امل

)ب(  حقوقهم؛  للُمهاجرين  ويكفُل  الدولّية  باملعايري 
»حكومٍة  وهنج  األدّلة  باستخداِم  الّسياسات  يصوُغ 
اهلجرة  عاجلة 

ُ
مل الّشركاء  مع  يعمُل  )ج(  بأكملها«؛ 

حتسني  )د(  إىل:  يسعى  الّصلة؛ كما  ذات  والقضايا 
جتمعات؛ 

ُ
األوضاع الّسوسيو-اقتصاديّة للُمهاجرين وامل

عاجلة الفّعالة ألبعاد التنّقلت البشريّة لألزمات؛ 
ُ
و)هـ( امل

آمنٍة  بطريقٍة  اهلجرة  قيام  ضمان  )و(  إىل  باإلضافة 
وُمنّظمٍة وكرميٍة.

سياسة الهجرة

للحكومات  والّدعم  املشورة  للهجرة  الدولّية  نّظمة 
ُ
امل تُقّدُم 

سياساِت  تطوير  إىل  عموًما  هادفًة  املعنّيني،  والّشركاء 
واسرتاتيجّياِت هجرة وطنّية وإقليمّية وعاملّية فّعالة. هذا وتسعى 
نّظمة الدولّية للهجرة إىل الستحداث متاُسٍك داخلّي وخارجيٍّ 

ُ
امل

ذلك،  يف  –مبا  اهلجرة ككّل  َحوَْكمة  حيال  هنجها  حيث  من 
ولكن ليَس على سبيِل احَلصِر، الّسياسات اإلنسانّية واحلماية- 

حيث أهّنا تّتصل باهلجرة والّتنمية.

األمر  الّدويّل،  اهلجرة  قانون  جمال  يف  خاّصة  للهجرة خربات  الدولّية  نّظمة 
ُ
امل لدى  إّن 

الدولّية  نّظمة 
ُ
امل وتعمُل  واإلقليمّية.  الدولّية  للمعايري  واالمتثال  الّدعوة  يف  ُيسهم  الذي 

للهجرة على نشر وتعميم املعرفة اخلاّصة بقانون اهلجرة الدويّل، وحتديًدا من عرب ُمساعدة 
أو  اهلجرة  َحوَْكمة  يف  قدراهتا  بناء  يف  باهلجرة  املعنّية  األطراف  من  وغريها  احلكومات 
اإلسهام يف إدارة اهلجرة إدارة بشكٍل أكثر فاعلّية، والسّيما من خلل تقدمي الّدورات 
حول  البحثّية  الدراسات  وإجراء  الّتشريعات  وُمراجعة  القدرات  بناء  وأنشطة  التدريبّية 

قانون اهلجرة.

مكاتُب املنظمة

الّدول األعضاء 

دولة عضو

مكتب

إفريقيا

القارّتان األمريكّيتان 
ومنطقة البحر الكاريبّية 

الّشرق األوسط 
آسيا وأوقيانوسيا 

أوروبّا

ي
موظّفو الُمنظّمة الدولّية للهجرة �ف

 كاّفة أنحاء العالم 

ي يجري
 مشاريُع الُمنظّمة الدولّية للهجرة ال�ت

انّية العاّمة ف ا والم�ي  العمل بها حاليًّ

كانون الّثاين/يناير

53

ي جدول أعمال العام 2030
الهجرة �ف

ستدامة للعام 
ُ
ستدامة – جدول أعمال الّتنمية امل

ُ
إّن اهلجرة ُمدَرَجٌة يف أهداف الّتنمية امل

2013. حيث تتّم اإلشارة بشكٍل ُمباشٍر إىل اهلجرة يف اهلدف 10.7، لتيسري هجرة 
وتنّقلت البشر بصورة منّظمة وآمنة وّنظامّية ومسؤولة، مبا يف ذلك عرب تنفيذ سياسات 
هجرة ُمّطٌط هلا وُمدارة بشكٍل جّيٍد، وقد ظهرت يف اهلدف العاشر للحد من أوجه عدم 
ساواة داخل البلدان وفيما بينها. ويشّكل هذا اهلدُف احملّدُد حافزًا هامًّا للحكومات 

ُ
امل

لتبين سياسات »الطّريق الّسريع« يف اهلجرة، لتشجيع اهلجرة بصورة كرمية وُمنّظمة وآمنة 
تعّلقة باهلجرة إىل القضاء على 

ُ
وتصّب يف مصلحة اجلميع. وتدعو األهداف األخرى امل

العمالة القسريّة واإلجتار بالبشر وتوفري بيئات عمٍل آمنة ومؤّمنة لكّل الُعّمال، مبا يف ذلك 
عن  فضًل  للُمهاجرين،  املالّية  احلّواالت  إرسال  تكاليف  من  واحلّد  هاجرين، 

ُ
امل العّمال 

تضّررين نتيجة للوقوع الكوارث.
ُ
العمل على الّتقليل قدر اإلمكان من عدد األشخاص امل

آب/أغسطس، 2015



16 21

4910 4

8
33 29

20
30

26

25

2012 2013 2014

Other publications Manuals and Handbooks

Series and Journals Studies and Reports

17 route des Morillons, P.O. Box 17, 1211 Geneva 19, Switzerland • Tel.: +41 22 717 9111 • Fax: +41 22 798 6150 • E-mail: hq@iom.int • Website: www.iom.int

SOME KEY STATISTICS
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192,326 187,714 190,732 
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Air Surface

41,609 
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2012 2013 2014

Assisted Voluntary Return
Cases

98,659 
103,264 

115,918 

2012 2013 2014

Transit Assistance

99,378 
108,983 

121,782 

2012 2013 2014

Resettlement Assistance

6,499 6,463 6,290 

Assistance to Victims of
Trafficking

الــطّــوارئ لــعــمـلــّيــات  الــّدعـــم  تــقــديــم 

نظمة الدولّية للهجرة مبثابة 
ُ
يُعترب الّصندوق اإلمنائّي اخلاّص بامل

يف  قدراهتا  لبناء  املؤّهلة  األعضاء  للّدول  فريٍد  عامليٍّ  مورٍد 
ميدان إدارة اهلجرة. علًما أنّه يتّم حاليًّا تنفيذ 480 مشروًعا 
نّظمة الدولّية للهجرة 

ُ
من قبل الّصندوق اإلمنائّي اخلاّص بامل

يف ما يزيُد عن 112 بلًدا من ُمتلف أحناء العامل. ويهدُف 
الّدول األعضاء املؤّهلة عرَب  تلبية احتياجات  الّصندوق إىل 
تطّورة. 

ُ
وامل االبتكاريّة  للُمبادرات   » مبدئيٍّ »متويٍل  تقدمي 

ويتّم حتديُد املشاريع ذات األولويّة من قبل الّدول األعضاء 
نّظمة الدولّية للهجرة يف ُمتلف أحناء 

ُ
بالّتعاون مع مكاتب امل

العامل، وتتضّمن هذه املشاريُع ذات األولّية على أنشطة من 
شأهنا تعزيز ُمارسات إدارة اهلجرة والرّتويج إىل هجرة إنسانّية 

وُمنّظمة.

قانون الهجرة

ّتحدة 
ُ
امل للهجرة مع األمم  الدولّية  نّظمة 

ُ
امل إّن علقة 

هي علقٌة عمٍل ُمكّثٍف ُمستمرّة منذ عّدة سنواٍت، 
هذه  ستويات. 

ُ
وامل الّصعد  ُمتلف  على  علقٌة  وهي 

ّتحدة هي ذات 
ُ
العلقة الّنامية للُمنّظمة مع األمم امل

طبيعة رمسّية من خلل 34 اتّفاقّية تعاوٍن مع ُمتلف 
 ،2013 العام  ويف  ّتحدة. 

ُ
امل األمم  ووكاالت  برامج 

فريق  استحداث  نّظمة 
ُ
امل يف  األعضاء  الّدول  قّررت 

الدولّية  نّظمة 
ُ
امل بني  بالعلقات  معنيًّا  ليكون  عمٍل 

الدولّية  نّظمة 
ُ
امل املّتحدة وباسرتاتيجّية  للهجرة واألمم 

املسألتني  هلاتني  شاملة  ُمراجعة  إجراُء  ليتّم  للهجرة، 
قيد  التزاُل  راجعة 

ُ
امل هذه  أّن  علًما  األمهّية؛  بالغيت 

التنفيذ.

الّنوع  مبسألة  للهجرة  الدولّية  نّظمة 
ُ
امل التزام  يرجُع 

األخرية  الّسنوات  ويف   .1995 العام  إىل  االجتماعّي 
نّظمة باالنضمام إىل خطّة العمل على ُمستوى 

ُ
قامت امل

اجلنسني  بني  ساواة 
ُ
بامل واملعنّية  ّتحدة 

ُ
امل األمم  منظومة 

إطار  هذه  العمل  خطّة  وتُعترب  املرأة؛  ومتكني  وتعزيز 
التقّدم  لتسريع  ُمصّمم  املنظومة  ُمستوى  على  ُمساءلة 
ساواة بني اجلنسني وتعزيز مكانة املرأة. باإلضافة 

ُ
حنَو امل

تعزيز سياساهتا  على  للهجرة  الدولّية  نّظمة 
ُ
امل إىل عمل 

وُمارساهتا يف مجيع عملّياهتا امليدانّية هبدف الوقاية من 
–وُمعاجلة- العنف القائم على أساس الّنوع االجتماعي 
الّنساء  ضّد  اجلنسّي  واالعتداء  اجلنسّي  واالستغلل 

والفتيات والّرجال والفتيان.

الّنوع الجتماعّيالعالقة مع الأمم المّتحدة ّ للُمنّظمة الدولّية للهجرة ي
نما�أ الّصندوق الإ

اخلاّص  الّنزوح،  لرصد  املؤّسسايّت  الّنظام  على  يُطلق 
الّنزوح.  تعّقب  مبصفوفة  للهجرة،  الدولّية  نّظمة 

ُ
بامل

قبل  من  الّنزوح  تعّقب  مبصفوفة  االعرتاف  ويتزايُد 
أداة  أهّنا  على  اإلنسانّية  الّشؤون  الفاعل يف  جتمع 

ُ
امل

وتقدمي  لتنسيق  بالّنسبة  حامسة  أمهّية  ذات  عملّياتّية 
ساعدات اإلنسانّية.

ُ
وإيصال اخلدمات وامل

وح ف ّ تعّقب ال�ف

للُمنّظمة  اهلجرة  بأزمات  اخلاّص  الّتشغيلّي  العمل  إطار  إّن 
ترمي  وعملّياتّية  حتليلّية  أداة  عن  عبارة  هو  للهجرة  الدولّية 
نّظمة من خلهلا تقدمي 

ُ
إىل صياغة الّسبل اليت جيب على امل

أفضل  جلاهزيّة  للّتحضري  والّشركاء  األعضاء  للّدول  دعمها 
ألزمات اهلجرة وللستجابة هلذه األزمات والّتعايف منها.

ّ الخاّص بأزمات الهجرة إطاُر العمل الّتشغيلي

خّيمات يف حاالت 
ُ
نّظمة الدولّية للهجرة جمموعَة إدارة وتنسيق امل

ُ
تقوُد امل

قامت  وقد  الّصلة.  ذات  األنشطة  بتنفيِذ  وتقوم  الطبيعّية،  الكوارث 
من  القدرات  وبناء  الّتوجيه  بتطوير  خّيمات 

ُ
امل وتنسيق  إدارة  جمموعة 

ستويات الُقطريّة واإلقليمّية والعاملّية. ويتّم 
ُ
خلل اجلهود الّتدريبّية على امل

اتّباع وتطبيق هُنٍج إبداعّية يف إدارة األشخاص الّنازحني عرَب شراكات 
ّتحدة والّسلطات احمللّية والقطاع اخلاّص.

ُ
اسرتاتيجّية مع األمم امل

إدارة وتنسيق الُمخّيمات

حــصــائــّيـــات الإ أهــّم  قانون الهجرةبـعــُض 

حالت الُمساعدة عل 
العودة الطوعّية

ُمساعدات أوضاع العبور

ف ُمساعدات إعادة الّتوط�ي ف التنّقالت  العالقة ب�ي
تجار بالب�ش وُمكافحة الإ

التنّقالت العالمّية

هاجرون الذين مّتت 
ُ
الّلجئون وامل

نّظمة الدولّية للهجرة 
ُ
ُمساعدهُتم من قبل امل

يف الّتنّقل حبرًا وأرًضا وجوًّا

 الّدورات الّتدريبّية للُمهاجرين

ستفيدون من الّدورات الّتدريبّية 
ُ
األشخاص امل

للُمنّظمة الدولّية للهجرة يف ُمتلف أحناء العامل

صّحة الهجرة
هاجرين وجمموع 

ُ
الّتقييمات الصحّية بني مجيع امل

إمجايل الّنفقات الّصحّية

المنشورات

نّظمة الدولّية للهجرة حبسب الّصنف
ُ
منشوراُت امل

وريّة ومرغوٌب بها – إْن تّمت َحْوَكَمُتها بشكٍل جّيٍد. إّن الهجرة هي أمٌر ل مفّر منه، وهي �ف

إّن الهجرة هي أمٌر ال مفّر منه بسبب جملة من االأمور نذكُر منها العوامل الّديموغرافّية واالقتصاديّة والبيئّية.
ورّي لتلبية احتياجات العمالة، وضمان توافر المهارات وإفعام االقتصادات والُمجتمعات بالحيويّة. إّن الهجرة هي أمٌر �ف

نسانّية. مكانات االإ ٍّ وبصورة عادلٍة عىل أنّها سبيٌل لتحقيق االإ ي
إّن الهجرة هي أمٌر مرغوٌب فيه بالّنسبة للُمهاجرين والُمجتمعات الُمضيفة عىل حّد سواء – وذلك عندما تتمُّ َحْوَكَمُتها بشكٍل إنسا�ف

اهلجرة« »وكالُة 

*ُملحظات: 
1. تشمُل الّسلسل على سلسلة ملّفات اهلجرة )MPs(؛ وعلى سلسلة أحباث اهلجرة )MRs(؛ 
اهلجرة  بشأن  الّدويّل  للحوار  األمحر  الكتاب  وسلسلة  )IML(؛  الّدويّل  اهلجرة  قانون  وسلسلة 

.)IDM(
.)IMJ( وجمّلة اهلجرة الدولّية ،)MPP( 2. تشمُل اجملّلُت على ُمارسات سياسات اهلجرة

الّدوريّة  واملنشورات  حّررة 
ُ
امل والكتب  املطبوعات  أبرز  على  األخرى  املنشورات  تشمُل   .3

واملنشورات اإلخباريّة والربوشورات وأوراق املعلومات.
رتمجة إىل الّلغتني اإليطالّية والفرنسّية ُمتضمََّنٌة يف هذه األرقام.

ُ
4. إّن املنشورات امل

الّدراسات والّتقارير
األدّلة والُكتّيبات 

الّسلسل واجملّلت 
منشوراٌت أخرى 

ذكور إناث جمل 
ُ
امل

عرب اجلّو  على األرض ويف البحر 

1 - مجهوريّة إفريقيا الوسطى
2 - االستجابة ألزمة فايروس اإليبوال 

     )يف كلٍّ من ليبرييا وسرياليون وغينيا(
3 - االستجابة لألزمة الّسوريّة )إقليمّية(

4 - االستجابة لألزمة الّنيجرييّة )إقليمّية(
5 - االستجابة يف العراق

6 - االستجابة لألزمة يف جنوب الّسودان 
)إقليمّية(

7 - االستجابة يف اليمن
8 - نيبال

9 - أوكرانيا
10 - ميامنار

ي تقوم
من العملّيات الحالّية بالغة الأهمّية ال�ت
 بها الُمنظّمة الدولّية للهجرة:

ــَساتــّيــة الـمـؤسَّ الـــّنــقـــاط  أهــــّم  بـــعــض 

ي حالت
 آلّيات الّتمويل �ف

طوارئ الهجرة

الّتمويل  آلّيات  استحداُث  مّت  لقد 
اخلاّصة  اهلجرة  طوارئ  حاالت  يف 
إتاحة  بغية  للهجرة  الدولّية  نّظمة 

ُ
بامل

استجاباِت  بتقدمي  للقيام  اجملال 
طوارٍئ بصورة سريعة يف الفرتة احلرجة 
الّطوارئ والوقت  ما بني وقوع حالة 
الفعلّي الذي يتّم فيه تلّقي الّتمويل.
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