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مجهودات سورية لبناء مستقبل أفضل
يجتمــع رجــال ونســاء األعمــال الســوريين مــن جميــع أنحــاء العالــم لبنــاء مســتقبل أفضــل ألنفســهم ،ومواطنيهــم ،وفــي نهايــة املطــاف بلدهــم ككل .مــن
فكــرة بســيطة ،تطــورت مبادرتهــم بســرعة ونمــت مــن خــال العمــل الــدؤوب مــن عــدد قليــل مــن األفــراد املتفانيــن .وتســعى املبــادرة إلــى تشــكيل منتــدى
غيــر سيا�ســي ألصحــاب األعمــال الســوريين املقيميــن خــارج ســوريا للتعــاون فــي القضايــا ذات االهتمــام املشــترك .وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،تــم اتخــاذ
الخطــوات األولــى إلنشــاء جمعيــة األعمــال الدوليــة الســورية (ســيبا).
وتصدرت هذه املبادرة جهات داعمة مثل البنك الدولي وشركاء مثل املنظمة الدولية للهجرة ،ومركز التكامل املتوسطي ،ووزارة التنمية الدولية
فــي اململكــة املتحــدة ،علــى مــدى ســنة مــن اإلعــداد والعمــل امليدانــي ،بمــا فــي ذلــك أكثــر مــن ثمانيــة عشــر استشــارة فــي  10بلــدان .وشــملت هــذه املشــاورات
مقابــات متعمقــة مــع قــادة األعمــال ،ومناقشــات مجموعــات التركيــز ،واســتبيانات اســتقصائية أجريــت علــى الشــركات الســورية وأصحــاب املصلحــة
اآلخريــن .وكانــت نتيجــة هــذا العمــل تأكيــدا إلمكانيــة ورغبــة مجتمــع األعمــال الســوري فــي التأثيــر علــى حيــاة املتضرريــن مــن الصــراع الحالــي.
واســتنادا إلــى هــذه النتائــج ،تــم تنظيــم املنتــدى التجــاري األول للمغتربيــن فــي  27و  28شــباط  /فبرايــر  2017فــي مقــر الوكالــة األملانيــة للتعــاون الدولــي
فــي إشــبورن األملانيــة .ويجمــع هــذا الحــدث مــا يقــرب مــن  100مــن أصحــاب املصلحــة بمــا فــي ذلــك ممثلــو مجتمــع األعمــال الســوري واملنظمــات املتعــددة
األطــراف بمــا فــي ذلــك البنــك الدولــي واملنظمــة الدوليــة للهجــرة واملؤسســات اإلنمائيــة الثنائيــة مثــل الوكالــة األملانيــة للتعــاون الدولــي ووزارة التنميــة
الدوليــة واألكاديمييــن وصانعــي السياســات واملنظمــات غيــر الحكوميــة واملراكــز الفكريــة .وخــال هــذا الحــدث ناقــش أصحــاب األعمــال الســوريون
تحدياتهــم ولكــن أيضــا كيــف يــودون دعــم املزيــد مــن النازحيــن بســبب النــزاع فــي بالدهــم.
وكانــت نتيجــة هــذا الحــدث خطــة عمــل حــددت مختلــف األولويــات للعمــل التعاونــي بمــا فــي ذلــك؛ الحــد مــن الحواجــز التنظيميــة ،وتمكيــن الشــباب
والنســاء ،وإيجــاد حلــول للقطــاع املالــي .ومــن بيــن هــذه املجموعــات ،حــددت املجموعــة أولويتهــا االساســية باعتبــار ســيبا كوســيلة لتحقيــق اآلخريــن،
وبالتالــي مجموعــة صغيــرة مــن األفــراد املتفانيــن ملتزميــن بالتطــوع وقتهــم لتطويــر مهمــة والرؤيــة والقوانيــن للمنظمــة.
وبعــد خمســة أشــهر مــن البحــث والتشــاور ،قدمــت املجموعــة ثمــار جهودهــا خــال االجتمــاع األول ل ســيبا الــذي اســتضافته شــركة ســمي فــي مرســيليا
يومي  12و  13يوليو والذي ضم أكثر من  80من أصحاب األعمال الســوريين املشــاركين .وبعد مناقشــات مكثفة حول الوثائق التأسيســية للهيئة،
صــوت املشــاركون باإلجمــاع علــى اعتمــاد النظــام األسا�ســي واختــارت مجلســا مؤقتــا مكونــا مــن ســبعة أشــخاص لقيــادة عمليــة التأســيس القانونــي
للمنظمــة علــى مــدى العاميــن املقبليــن .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم تحديــد جهــات تنســيق علــى املســتوى القطــري لقيــادة تشــكيل فصــول وطنيــة مــن ســيبا
ســتكون القــوة الدافعــة لتفعيــل رؤيــة ســيبا علــى أرض الواقــع .علــى الرغــم مــن أن الطريــق إلــى األمــام ال يــزال طويــا ،فــإن تفانــي هــذه املجموعــة مــن
قــادة األعمــال الناجحــة واملبتكــرة للعمــل معــا مــن أجــل خيــر أكبــر ي�ضــيء بصيــص أمــل فــي الطريــق إلــى مســتقبل أفضــل .ملزيــد مــن املعلومــات حــول ســيبا
يرجــى االطــاع علــى موقعهــا علــىhttp://siba.world :

تمكين الشباب املتضررين من النزاع في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل التقنيات الحديثة
تــم تأســيس صنــدوق املشــاريع الهامــة جــدا (صنــدوق كبــار الشــخصيات) فــي عــام  2015كمنظمــة غيــر ربحيــة
مقرهــا الواليــات املتحــدة مــع  )3( 501cوضــع تركــز علــى تعليــم الشــباب .رؤيــة  VIP.fundهــو تمكيــن األغلبيــة
وتفعيــل برامــج تنظيــم املشــاريع لتوجيــه الفــرص الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  24-14املتأثــرة بالنــزاع
أو التفــاوت االقتصــادي (بغــض النظــر عــن الجنــس أو العــرق أو العــرق أو الديــن) نحــو التفكيــر واالبتــكار مــن
الحلــول األثــر االجتماعــي التخريبيــة مــع التركيــز علــى وســائل اإلعــام االجتماعيــة ،وعلــوم البيانــات وتقنيــات بلوكشــين .إن الصــراع فــي العــراق وفلســطين،
وتطــور االنتفاضــات العربيــة فــي عــام  ،2011ونــزوح الشــباب الســوري فــي نهايــة املطــاف ،خلــق إحساســا بالحاجــة امللحــة للتركيــز علــى تقديــم تعليــم الشــباب
ذي الصلــة بســوق العمــل ،ورعايــة مهــارات تنظيــم املشــاريع ،وتمكيــن “الخــروج مــن مربــع “التفكيــر الريــادي.
وتتواجــد برامــج الصنــدوق عنــد تقاطــع ريــادة األعمــال االجتماعيــة والتكنولوجيــات املدمــرة ،وتبحــث فــي كيفيــة العمــل معــا لخلــق مهــارات رياديــة عاليــة األثــر
بالنســبة للمســتفيدين مــن البرنامــج .وينصــب التركيــز علــى التكنولوجيــات الجديــدة املدمــرة أو قطاعــات النمــو املرتفــع؛ تتمتــع املشــاركون بفرصــة عاليــة
للتوظيــف أو البــدء فــي أعمــال جتــذب املســتثمرين والعمــاء .حتــى اآلن ،كان بنــاء األعمــال النشــر االجتماعــي والتمويــل الجماعــي اثنيــن مــن البرامــج الشــعبية.
فــي البدايــة ،تــم تســليم البرامــج فــي امليــدان وتراوحــت بيــن ورشــة عمــل ملــدة نصــف يــوم ودورة ملــدة أســبوع .واليــوم ،يتــم تســليم  90فــي املائــة مــن البرامــج عبــر
اإلنترنــت باســتخدام أدوات املؤتمــرات التفاعليــة وبمســاعدة منصــة التعلــم الخاصــة ب  .VIP.fundيشــارك املرشــحون فــي نــدوات التوجيــه عبــر اإلنترنــت،
واالشــتراك إذا كانــوا يحبــون هــذا املفهــوم .وبمجــرد تســجيلهم ،يمــر املشــاركون عبــر سلســلة مــن النــدوات عبــر الويــب ملــدة ســاعة واحــدة ،ويســتخدمون
منصــة التعلــم واألدوات الرقميــة األخــرى للعمــل علــى املهــام واملشــاركة فــي إنشــاء املحتــوى .يقــوم املشــاركون ببنــاء شــركاتهم الناشــئة خــال البرنامــج الــذي
يركــز علــى التخصصــات التــي توفــر فــرص العمــل الرقمــي وفــرص العمــل .ويشــارك شــركاء القطــاع الخــاص فــي التدريــب ،ويقدمــون التدريــب .وقــد قــام
البرنامــج حتــى اآلن بتدريــب مــا يربــو علــى  280مــن الشــباب وســهلوا فــرص العمــل ل  20موظفــا مــع التزامهــم ب  20تدريبــا داخليــا إضافيــا ،وحتــى اآلن بلغــت
معدالت املوافقة على البرامج أكثر من  90في املائة .والهدف من ذلك هو إشــراك  240شــابا إضافيا في  2018/2017وتنمية شــبكة الشــركاء في الصندوق.
واليــوم ،يشــمل الشــركاء شــركات القطــاع الخــاص والجامعــات واملنظمــات غيــر الربحيــة امليدانيــة .وبالنســبة للبرامــج الحاليــة ،شــمل الشــركاء مــن القطــاع
الخــاص شــركات وســائط اإلعــام ،والناشــرين ،وشــركات البرمجيــات ،وأصحــاب املشــاريع الرفيعــي املســتوى مــن الشــرق األوســط والواليــات املتحــدة
األمريكيــة .تعاونــت  VIP.fundمــع الجامعــات فــي الواليــات املتحــدة لتطويــر التدريــب وغيرهــا فــي الشــرق األوســط لتســليمه .وتمكــن املنظمــات غيــر الربحيــة
امليدانيــة واملنظمــات الشــبابية الصنــدوق مــن الوصــول إلــى املجموعــات الطالبيــة املتأثــرة بالنزاعــات.
یســتفید برنامــج  VIP.fundمــن الدعــاوى الخیریــة لالســتثمار فــي عــدد قلیــل مــن الشــرکات الناشــئة التــي تعتبــر ذات إمکانیــة للنمــو ولھــا تأثیــر اجتماعــي کبیــر علــی
املســتفیدین املســتھدفین .أحــد األمثلــة علــى هــذا بــدء التشــغيل هــو إدزيــد ،وهــي منصــة تمويــل الجماعــي للتعليــم العالــي تســليمها علــى الروبــوت ودائــرة الرقابــة
الداخليــة .يســمح إدســيد للطــاب بتشــغيل حمــات لجمــع التبرعــات للتعليــم الجامعــي والنفقــات املتعلقــة بالجامعــة .وتوجــه األمــوال إلــى املؤسســة التعليميــة
التــي تدعمهــا لضمــان حصــول املانحيــن علــى تمويــل كامــل مــن الطــاب .إدســيد فــي مرحلــة تجريبيــة ولكــن تــم
شاركونا في العدد القادم
االعتــراف بهــا بالفعــل باعتبارهــا ســولفر فــي مجتمــع ميــت حــل.
يتم تقديم املشاركات لألقسام التالية:
رامــج  VIP.fundتزدهــر علــى كــرم الجهــات املانحــة (املؤسســية والفرديــة) .يمكــن ألي شــخص التبــرع
للمســاعدة فــي توســيع البرامــج والوصــول إلــى املزيــد مــن الشــباب .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يســعى الصنــدوق
إلــى إيجــاد شــركاء للوصــول إلــى الفــرص املتاحــة للشــباب فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا وشــركاء القطــاع الخــاص الذيــن يقدمــون التدريــب وفــرص العمــل.

	•املشروع الناجح
	•تسليط الضوء على إحدى الجاليات
	•قصص نجاح املغتربين
	•آخر األخبار
للمزيد من املعلومات أو إرسال املشاركات،
البريد اإللكتروني iommenanews@iom.int

الفعاليات القادمة
ستقوم وزارة الخارجية اللبنانية بتنظيم فعاليات للمغتربين اللبنانيين في أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية في الس فيجاس في سبتمبر  2017وفي كانكون ،املكسيك في نوفمبر  2017على التوالي .ملزيد
من املعلومات ،يرجى االطالع على الرابط التالي/http://www.lde-leb.com :
ستعقد الجمعية الطبية السورية األمريكية ندوتها الوطنية السنوية الرابعة ملناقشة “كيف يبدو مستقبل الطب والتعليم والبحث في سوريا؟” من  8 - 6أكتوبر .ستعقد الندوة في فندق أنداز في 75
وول ستريت في مدينة نيويورك ،بمشاركة قيادة  SAMSوخبراء الصحة العاملية وأعضاء مجتمع  .SAMSللتسجيل يرجى اتباع هذا الرابط.

املنظمة الدولية للهجرة ( - )IOMاملكتب اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
مبنى /47ج ش أبو الفدا •  • 11211الزمالك ،القاهرة • مصر
هاتف • )202+( 42/41/27365140 :فاكس • )202+( 27365139 :البريد اإللكتروني • iommenanews@iom.int :املوقع اإللكترونيwww.iom.int :

ابتكار التعليم :ريادي أعمال يستثمر في مستقبل األطفال السوريين
ّ
ّ
السورية املغتربة وسوريا؟
بالجالية
ارتباط
•هل أنت على
ٍ
بما ّأن التغيير هو الثابت الوحيد في الحياة ،لطاملا كنت ً
ّ
مؤمنا بالتغيير والتطوير في ّ
الشخصية
كل مناحي
ّ
ومنهجيــة وسـ ّ
ّ
ّ
والعامــة ،وهــو تغييـ ٌـر يمكــن تحقيقــه عبــر اعتمــاد طــرق ّ
ـلمية .بعــد التخـ ّـرج
وتدريجيــة
علميــة
ٍ
ّ
ّ
األمريكيــة فــي العــام  ،1991عملــت كموظــف ملــدة ثمانــي ســنوات ،ألن�شــئ بعدهــا
مــن الواليــات املتحـ ّـدة
الخاصــة فــي البلــد .ومــن ثـ ّـم قـ ّـررت اســتخدام معرفتــي وخبرتــي فــي ســورياّ ،
ّ
فأسســت عــدة أعمــال،
أعمالــي
ّ
ّ
ّ
ألنتقــل بعــد ذلــك إلــى اإلمــارات العربيــة املتحــدة حيــث أسســت ألعمــال أكبــر .ولطاملــا كان حلمــي هــو دعــم
التعليــم فــي ســوريا ألنــه مــن املعلــوم ّأن التعليــم هــو حجــر الزاويــة ّ
ألي تغييــر إيجابــي فــي املجتمــع .وقبــل العــام
ّ
ّ
تركــز الدعــم الــذي ّ
قدمتــه علــى األعمــال الخيريــة مــن خــال إنشــاء منظمــات فــي ســوريا.
،2011
ً
مغتربــا قــد ســاهم فــي نجــاح أعمالــك؟ إذا كان
•كيــف كان مشــوار نجاحــك؟ هــل تعتقــد بــأن كونــك
الجــواب ً
إيجابــا ،كيــف ذلــك؟
فــي الواقــعّ ،إن كونــي مغتربــا أتــى كأكبــر عوامــل نجاحــي فــي الحيــاة .فلســوء الحــظ ،لــم يقـ ّـدم النظــام فــي ســوريا فــي العقــود املاضيــة ،وال ســيما النظــام التعليمــي،
ّ
األدوات اللزمــة لألشــخاص الطموحيــن والخالقيــن لصقــل مهاراتهــم ولــم يعطهــم الفــرص لتحويــل أفكارهــم إلــى حقيقــة .لذلــك أجبرنــي هــذا الواقــع علــى
وأدوات كنــت أبحــث عنهــا.
ـرص
ٍ
تــرك ســوريا إليجــاد فـ ٍ
درســت الهندســة االلكترونيــة عندمــا كان عالــم الكمبيوتــر فــي أولــى انطالقاتــه .وســاهمت شــخصيتي مــن جهــة وثقافــة األعمــال والفــرص مــن جهــة أخــرى ،فــي
اتخــاذ القــرار بالبــدء بأعمـ ٍـال خاصــة بــي .ولكــن هــذا عنــى العمــل فــي مجــال التســويق والــذي لــم أعتقــد أنــه يتما�شــى وتعليمــي كمهنــدس .وعلــى الرغــم مــن ذلــك،
وألننــي كنــت ثمــرة االغتــراب ،نجحــت فــي جمــع أحالمــي جميعهــا وإنشــاء أعمــال متعـ ّـددة ،وهــذا أمـ ٌـر مــا كان ليتحقــق لــو بقيــت فــي ســوريا.
•هل شاركت في ّ
أي مشاريع متعلقة بسوريا أو منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (مشاريع إنسانية أو إنمائية أو أعمال أو بحوث أو غيرها؟)
كمــا ســبق وذكــرت أعــاه ،حاولــت قــدر اإلمــكان العمــل مــع الســوريين فــي مجــاالت التعليــم والعمــل اإلنســاني واإلنمــاء واإلدارة .وبســبب ضيــق املســاحة
ّ
ـتندا إلــى معرفتــي بـ ّ
ـأركز علــى التعليــم .بعــد أحــداث العــام  ،2011عملــت علــى اتجاهيــن .األول كان مسـ ً
ـأن توفيــر التعليــم ملالييــن األطفــال الســوريين
هنــا ،سـ
ّ
ً
ّ
ـوح الكترونــي يعمــل مــن
فــي مخيمــات اللجــوء ســيكون املهمــة األصعــب ،لذلــك أوجــدت فريقــا ليضــع منهــاج التعليــم مــن الصــف األول إلــى الثانــي عشــر علــى لـ
ممكنــا طباعــة املنهــاج علــى شــكل كتــاب وتوزيعــه علــى املالييــن ،ولكــن عوضــا عــن ٍذلــك ،ســيكون ممكنــاً
دون انترنــت .وكانــت الفكــرة جـ ّـد بســيطة :لــم يكــن ً
ّ
ّ
ناجحــا فــي املبــدأ ّ
كل مــكان .وكان املشــروع ً
تطلــب تعــاون إدارة املخيمــات ،وشـ ّـكل هــذا األمــر ًّ
اللــوح االلكترونــي إلــى األطفــال فــي ّ
تحديــا فــي بعــض
لكنــه
إرســال
ّ
ّ
الجوانــب ،وال زلنــا نعمــل علــى جوانــب أخــرى .أمــا االتجــاه الثانــي فهــو استشــارة منظمــات خيريــة لالنتقــال مــن نمــوذج مســاعدة ملــرة واحــدة إلــى نمــوذج
مســاعدة مســتدامةّ ،
أي تعليــم األشــخاص املحتاجيــن كيــف يســاعدوا أنفســهم.
•مــا هــي برأيــك أفضــل طريقــة يمكــن للجاليــات الســورية مــن خاللهــا اإلبقــاء علــى التواصــل ودعــم املجتمعــات الســورية فــي داخــل ســوريا وخارجهــا
ّ
وال ســيما اللجئيــن؟
ال يمكــن ل�شــيء أو ألحــد أن يســاعد الســوريين فــي الداخــل والخــارج أكثــر مــن املغتربيــن .ولكــن ثمــة أمـ ٌ
ـور أساسـ ّـية يفتــرض مراعاتهــا )1 :التنظيــم )2 ،وضــع
ّ
املنظمــة التــي ُبذلــت فــي خــال الســنوات الخمــس املاضيــة )4 ،اســتخدام قواعــد ّ
ً
علميــة وبحــوث كأســاس
وغالبــا غيــر
األولويــات )3 ،تقييــم الجهــود الواســعة
ّ
للعمــل )5 ،التشــديد علــى العمــل اإلعالمــي والتعليــم للمحافظــة علــى الثقافــة الســلمية فــي ســوريا وتهيئــة بيئــة وظــروف تق�ضــي علــى التطــرف والفكــر
الراديكالــي )6 ،التعــاون مــع املجتمــع الدولــي لتتأســس ســوريا الجديــدة التــي نطمــح إليهــا علــى قيــم الحداثــة.
ما الجديد في املنظمة الدولية للهجرة؟

فــي إطــار إعــان نيويــورك بشــأن املهاجريــن والالجئيــن ،تعتــرف األمــم املتحــدة باملهاجريــن ومجتمعــات املغتربيــن باعتبارهــم مســاهمين هاميــن فــي التنميــة وتمهــد الســبيل التفــاق عالمــي
مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة واملنظمــة واملنتظمــة املقــرر توقيعــه فــي عــام  .2018وخــال  ،2017تجــري مشــاورات لجمــع مدخــات مــن مختلــف أصحــاب املصلحــة فــي إطــار امليثــاق العالمــي،
كمــا أنشــأت املنظمــة الدوليــة للهجــرة منصــة إلكترونيــة تدعــى iDiasporaلألفـراد املغتربيــن للمســاهمة بآرائهــم بشــأن هــذه املشــاورات واملشــاركة فيهــا .ومــن خــال  ،iDiasporaســيتم
إطــاع البلــدان التــي تتفــاوض علــى امليثــاق العالمــي علــى املخــاوف الرئيســية التــي لــدى أعضــاء املجتمعــات املغتربــة ،واملســاهمات الهامــة التــي يمكنهــم أن يقدموهــا فــي التنميــة وبعــض
التوصيــات الرئيســية التــي يــودون االطــاع عليهــا .وبعيــدا عــن امليثــاق العاملــي ،يوفــر املنتــدى آليــة ملجتمعــات وشــبكات املغتربيــن للتواصــل مــع الــوكاالت واملنظمــات التــي يمكنهــا أن تــروج
آرائهــم للحكومــات الوطنيــة .تــم إطــاق املنصــة فــي  24يوليــو  /تمــوز خــال الــدورة املواضيعيــة رقــم  4بشــأن مســاهمات املهاجريــن واملغتربيــن فــي جميــع أبعــاد التنميــة املســتدامة ،بمــا
فــي ذلــك التحويــات وقابليــة الفوائــد املكتســبة ويمكــن الوصــول إليهــا هنــا/http://idiasporaforum.org :

