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پیشگفتار دبیر مجموعه

جمهــوری اســامی ایــران از چنــد دهــه پیــش میزبــان اقشــار مختلــف مهاجــران و پناهنــد گان از 
کشور افغانستان انقابی  کشورهای همسایه بوده است. تقریبًا هم زمان با انقاب اسامی ایران، در 
کشــور افغانستان  کشــور شــوروی، تعداد زیادی از اتباع  کمونیســتی اتفاق افتاد و با هجوم نیروهای 
کستان شدند. پس از فروپاشی رژیم شوروی و پایان اشغال افغانستان، این  راهی مرزهای ایران و پا
گرفتن طالبان و حمله ی آمریکا به افغانستان  کشور دچار جنگ های داخلی شد. در نهایت، قدرت 
که همواره ایران مقصد تعداد زیادی از پناهندگان  کشور باعث شده  و پابرجا ماندن ناامنی در این 
افغانســتانی باشــد. از سویی دیگر هم زمان با شــروع جنگ ایران و عراق، صدام حسین صدها هزار 

کرد.  کشور را اخراج و در مرز ایران و عراق رها  نفر از شیعیان این 
گاه یکپارچه و با دید طوالنی مدت  سیاســت گذاری در حــوزه ی مهاجران حاضر در ایران، هیــچ 
گونی از سیاست ها در قبال این  گونا گذشته شاهد طیف  نبوده است. به همین خاطر در دهه های 
پناهندگان بوده ایم. طیف وســیعی از سیاســت  ها شــامل سیاســت درهای باز و پذیرش  همگانی،  
سیاست بازگشت اجباری مهاجران و سیاست ساماندهی در دهه های مختلف به اجرا درآمده اند.
گاه به ۴.۵ میلیون  تعداد پناهندگان افغانستانی و عراقی در طول این سالیان به صورت رسمی 
کشور ایران  نفر هم رســیده اســت. مطابق با آمار آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، 
کشورهای افغانستان، عراق،  به صورت رسمی میزبان ۱ میلیون و ۶۵۴هزار و ۳۸۸نفر نفر مهاجر از 
کشورها بوده است. از این میان ۱ میلیون و ۵۸۳هزار و ۹۷۹ نفر افغانستانی  کستان، ترکیه و سایر  پا
که مدرک معتبری ندارند،  و ۳۴هزار و ۵۳۲ نفر عراقی بودند. همچنین در مورد مهاجران غیررسمی 

اطاعات مشخصی وجود ندارد.



   ۶   |    سمن های مهاجرتی

که در طول چند دهه حضور مهاجران و پناهندگان افغانســتانی و  یکی از مســائل بســیار مهمی 
عراقی در ایران همواره مورد غفلت بوده اســت،  نقش ســازمان های مردم نهاد جامعه ی ایران بوده 
کمیت را  که می توانست خاء بسیاری از خدمات به جامعه میزبان و بخش های  مختلف حا است 
که در ارتبــاط با مهاجران حاضر در  گونه ی خاصی از ســمن ها  کنــد. در طــول این چند دهه تنها  پــر 
ایران به فعالیت پرداخته اند، ســمن های خیریه بوده اند. بنا به دالیل ریشه ای مختلف، مهاجران 
که با  کن در جامعه ی ایران هســتند. ســمن هایی  حاضــر در ایــران جزء آســیب پذیرترین اقشــار ســا
کمک های  گاه غیررســمی ســعی در  کمک هــای مردمــی یا بین المللی، به صورت رســمی و  دریافــت 
کوتاه مدت خیریه ای به مهاجران حاضر در ایران داشته اند. سمن های خیریه در طول این سالیان 
کمک هایــی را داشــته اند. اما پس از چند نســل حضــور مهاجــران و پناهندگان  در حــد وســع خــود 
که به صورت تخصصی بر  در ایران، آســیب های نبود شــکل های دیگری از ســازمان های مردم نهاد 

کرده است.  موضوع مهاجرت و مهاجران تمرکز داشته باشند بروز پیدا 
هنوز بعد از چند دهه حضور، مهاجران و پناهندگان با محرومیت از اولیه ترین حقوق شهروندی 
کارت  در یــک جامعــه روبه رو انــد؛ خدمــات الکترونیک بانکی به آن ها ارائه نمی شــود. حق داشــتن 
گواهینامه ی رانندگی را ندارند. برای انتخاب شــغل محدودیت های  بانکــی را ندارند. حق دریافت 
کنکور سراسری، حتی در  زیادی دارند. با وجود تولد در ایران و تحصیل در مدارس ایران و شرکت در 
کســب رتبه های درخشــان حق تحصیل برابر با ایرانیان را ندارند و باید شهریه بپردازند و... صورت 
کنار ایرانیان  از سوی دیگر، با این که میلیون ها مهاجر افغانستانی و عراقی در طول چند دهه در 
کرده اند، ولی شناخت جامعه ی ایران از این مهاجران بسیار محدود و تنها از دریچه ی دید  زندگی 

مطبوعات و رسانه ها است.
کبر یاوری در پایان نامه ی دکترای خود در رشته ی علوم ارتباطات به بازتاب افغانستان در  علی ا
کیهان، اطاعات و جمهوری اســامی در فاصله ی  مطبوعات ایران و تحلیل محتوای روزنامه های 
ســال های ۱۳۵۸ تــا ۱۳۸۸ پیرامــون این موضوع پرداخت. یافته های ایــن پژوهش، بیانگر این بود 
کــه »امــور نظامی و جنگ«، »روابط خارجی«، »امور سیاســی حکومت محلی«، »حقوق بشــر و امور 
پناهنــدگان« و »امــور قضائی و جرم« اصلی ترین موضوعات محتوایی خبرهای منتشرشــده بودند. 
که رسانه ها در این سه دهه از افغانستان و مهاجران افغانستانی  به عبارتی عمده ترین تصویرهایی 
ســاختند، جنگ و امور نظامی بوده اســت. فقط ٨ درصد محتواهای منتشرشده در طول سه دهه 

کن ایران بود. مربوط به مهاجران سا
کنیــم، متوجــه می شــویم  گــر بــه موضوعــات محتواهــای منتشرشــده در ایــن ســه دهــه نــگاه   ا
کن ایران بوده و در این ســه روزنامه بازتاب داشــته »حقوق  که مربوط به مهاجران ســا موضوعاتی 
بشــر و امــور پناهنــدگان« و »امور قضائی و جرم« بوده اســت. پوشــش های خبــری مربوط به هویت 
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مشــترک ایــران و افغانســتان و موضوعــات فرهنگــی، هنــری، امــور مذهبــی، پزشــکی و بهداشــت 
مهاجران محلی از اعراب نداشت. 

جدا انگاشــتن مهاجران و پناهندگان از جامعه ی ایران حتی در پایان نامه ها و مطالعات علمی 
کارهای علمی  که تعداد  گونه ای  کشــور نیز قابل مشاهده اســت. به  دانشــکده های علوم اجتماعی 
کارهای علمی بسیار اندک و ناچیز  برای شناخت جامعه ی مهاجر حاضر در ایران به نسبت با سایر 

بوده است. 
گذشــته با ســه مأموریــت انجام  کــردن این خاء ها، در ســالیان  انجمــن »دیــاران« بــا هــدف پر 
پژوهش هــای مرتبــط بــا مهاجران حاضر در ایران، تــاش برای تغییر نگرش به مهاجــران در ایران و 
کلیشه ای یک سمن  تاش برای بهبود قوانین مربوط به مهاجران سعی داشته است تا از قالب های 
مهاجرتی در ایران فاصله بگیرد. نقش این انجمن در به ثمر نشســتن تغییر قانون تابعیت فرزندان 
ح شــده اســت. ]۱] حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان غیرایرانــی در بررســی های مختلفی مطر
اما همچنان، این حوزه نیازمند فعال شــدن شــکل های متنوعی از سمن ها است. جای خالی 
گون و متنوع ســمن های مختلف در قبال مهاجران به هنگام مقایســه ی نحوه ی  گونا فعالیت های 
گروه پژوهش  کشــورها در قبال پناهجویان ســوری بسیار پررنگ می شــود.  کارکرد ســمن های ســایر 
که سمن ها ی مختلف  انجمن »دیاران« براســاس رســالت خود و با هدف آشنایی با تنوع خدماتی 
گرفت تا اهــداف و ماموریت های ۱0 ســمن  اروپایــی بــه پناهجویان ســوری ارائــه می کنند، تصمیــم 

منتخب را مورد مطالعه قرار دهد. 
 Refugee Advice & Casework Service (RACS) کار سمن هایی چون  برای نمونه، مطالعه ی ساز و 
)مــورد مطالعاتــی شــماره ۷( و Refugee International )مــورد مطالعاتــی شــماره ۳( نشــان می دهــد 
کارشناســی و  کــه چگونــه ســمن ها می تواننــد بــا چانه زنــی بــا مقام هــای دولتــی و تولیــد محتواهــای 
سیاســت گذارانه به برخورداری مهاجران و پناهندگان از حقوق شــهروندی و تغییرات الزم در قوانین 
کنند. یا مطالعه ی ســازوکار RBC Bank می تواند الگوی بســیاری مناســبی را نشــان  کمک  مهاجرتی 
که چگونه ســمن ها می توانند در قالب مســئولیت اجتماعی موسسات مالی و بانکی باعث رشد  دهد 
و ترقی مهاجران و پناهندگان و در طوالنی مدت اعتای جامعه ی میزبان شــوند. در مقام مقایســه با 
رسانه های داخلی، روزنامه ی گاردین )مورد مطالعاتی شماره ۷( را داریم که با بخش ویژه ی روایت های 
مهاجرتی خود نقش بسیار مهمی در ادغام درست پناهندگان سوری در جوامع میزبان داشته است. 
که  کــه بیــش از ۴ دهه از حضــور مهاجران و پناهنــدگان در ایران می گذرد، هنوز ســمنی  بــا ایــن 
بــه صــورت سیســتماتیک از ظرفیــت خود مهاجران بــرای اعتای آنان بهره بجوید تأســیس نشــده 
اســت. بســیاری از مهاجران در طول این ســال ها به ســطوح باالیی از دانش و تخصص رســیده اند. 
که بتوانند از ظرفیت  در بیــن مهاجــران نخبگانی ظهور و بروز یافته اند. اما جای خالی ســمن هایی 
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کنند  این نخبگان برای اعتای سایر مهاجران در زمینه های مختلف آموزشی و تخصصی استفاده 
کارکرد Jusoor )مورد مطالعاتی شماره ۵( می تواند در این زمینه  به شــدت حس می شــود. نحوه ی 

الهام بخش باشد.
ایــن مطالعــه می توانــد از یکســو برای فعاالن مدنی این حوزه بســیار یادگیرنده باشــد. از ســوی 
ح می کند تا آنها  کمیتی این حوزه طر دیگر، چشــم اندازهای وســیعی را پیش روی تصمیم گیران حا
با ظرفیت های بالقوه ســمن ها آشــنا شــوند و بتوانند با رویکردی مثبت، پذیرای این ظرفیت ها در 

کمیت بهتر، باشند. راستای حا
امیــد اســت، پژوهــش »ســمن های مهاجرتــی« بتوانــد الهام بخــش فعــاالن و دغدغه منــدان 
اجتماعــی در ایــن زمینــه باشــد. بدون شــک، در آینده نیــز اتفاقــات مثبت این حوزه بــدون حضور 
که به شکل های دیگری از فعالیت  خ نخواهد داد. سمن هایی  ســمن های فعال و مســئولیت پذیر ر

به غیر از خیریه بیاندیشند...

پیمان حقیقت طلب
مدیر پژوهش های انجمن دیاران



گســترده در نتیجه جنگ ها و انقاب های سیاســی و بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی  مهاجرت های 
گذشــته به رویــدادی تأســف آور و تکراری تبدیل شــده  کشــورهای مهاجرفرســت در طــول قــرن  در 
است.  دو جنگ جهانی، جنگ صربستان و بوسنی، جنگ شوروی و افغانستان، جنگ اسرائیل و 
گسترده شده اند  که منجر به مهاجرت های  فلسطین و ... را می توان  از نمونه جنگ هایی دانست 
کشــورهای مقصد را دســتخوش تغییــر نمودند.  متأســفانه چنین روندی  و حتــی ترکیــب جمعیتی 
در قرن بیســت ویکم نیز با شــدت بر قوت خود باقی اســت و ادعای بشر در بالیدن به دستاوردهای 
تمدنــی عصــر پیشــرفت را بــا عامــت ســؤال جدی روبــرو می ســازد.  ادامه و تشــدید بحــران در غزه، 
جنــگ دوم افغانســتان، حمله آمریــکا و متحدانش به عراق، جنگ های داخلــی در میانمار، حمله 
که مهاجرت های وســیع قرن  عربســتان به یمن و بحران در ســوریه، از جمله رویدادهایی هســتند 
حاضــر را رقم زده انــد. در این میان بحران ســوریه به دلیل ورود قدرت هــای خارجی، به عرصه نبرد 
که  گونه ای شدت یافته  قطب های متعارض و وابســتگان آنان تبدیل شــده و پیچیدگی مســئله به 
کنــون به دلیل ایســتادگی طرف هــای ذینفع و حامیان آنان بر ســر حفظ  تاش هــای دیپلماتیــک تا

منافع خویش، به نتیجه نرسیده است.
کشــیدن شــدن اختافــات در ســوریه بــه مرحله درگیری مســلحانه، بخشــی از  از ســال ۲0۱۱  بــا 
کشــور در نتیجــه بــه خطر افتادن امنیت جانی و دشــوار شــدن شــرایط زندگــی، تصمیم  مــردم ایــن 
گرفته و این امر رفته رفته شــدت یافتــه و ابعادی جهانی یافت.  بــه مهاجرت هــای داخلی و خارجی 
ج از ســوریه به ویژه اروپا دانســت و دولت مردان این  ســال ۲0۱۵ را می تــوان اوج مهاجرت هــا بــه خار

مقدمه
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کشــورها را با ســؤالی بزرگ در قبال  تصمیم تاریخی برای پذیرش یا عدم پذیرش این حجم عظیم از 
پناه جویان مستأصل، مواجه ساخت.

کنــش دولت هــای غربی به هجوم پناه جویــان در مقاطع مختلف زمانــی درخور توجه  گرچــه وا ا
که مسلم است بسیاری از این مهاجران به شیوه  است، اما در اینجا موضوع بحث ما نیست. آنچه 
کشــورهای  کانادا، اســترالیا،  کشــورهای مختلف جهــان از جمله آمریکا،  قانونــی و یــا غیرقانونــی به 
کمپ هایی در لبنان و اردن  اروپــا به ویــژه آلمان، اتریش و انگلســتان و همچنین ترکیه و یونــان و در 
که مجال زندگی محقرانه اما ایمن را برایشان فراهم می کردند وارد شده و فصل  کشــورهایی  و ســایر 
که در این بررســی مورد نظر بوده  جدیــدی از زندگــی را برای خود و خانواده خویش رقم زدند. آنچه 
کشــور  کشــورهای مقصد به مســئله ورود مهاجران به  کنش نهادهای غیردولتی در  اســت، نحوه وا

که مجموعه ای از تجارب جهانی در این خصوص را پیش رو می گذارد. آن ها بوده 
کشورها در مواجه با پدیده مهاجران  کاربردی از تجارب دیگر  هدف از این بررسی، یافتن نکات 
کشورهای  است. این امر می تواند امکان مقایسه را میان رفتار نهادهای غیردولتی با پناه جویان در 
کشــور مــا ایــران را فراهــم آورد. در ایــران، پــس از حمله شــوروی به افغانســتان شــاهد موج  دیگــر و 
که در طی ســال ها با فراز و نشــیب های فراوان  عظیم مهاجرت اتباع افغانســتانی به ایران بوده ایم 
گرفته است. برنامه های متعدد در طول سال های اخیر برای  همراه بوده و همواره محل بحث قرار 
کشور ایران درحالی که  کشور خود چندان موفق نبوده و در حال حاضر  بازگرداندن این مهاجران به 
کمترین بهره را از فرصت حضور آنان برده و همچنین  مقصد اصلی مهاجران افغانستانی می باشد، 
که به نظر می رسد  تصویری منفی از خود، در ذهن مهاجران حک نموده است. این در حالی است 
کشــورهای میزبــان در جهان، ســطح بحث از »خوب یــا بد بودن  در خصــوص مهاجــران ســوری در 
کرده و به »چگونگی بهینه سازی فرصت پیش آمده و دوری از تهدیدهای  گذر  پذیرش پناه جویان« 
کمک بــه پناه جویان قانونی و  احتمالــی« ارتقا یافته اســت. فعالیت این ســازمان های غیردولتی در 

حتی غیرقانونی را می توان جلوه ای از چنین رویکرد عملیاتی دانست.
کشــورها در این مورد می تواند زمینه را برای نگاه از بیرون به نگرش ها،  مشــاهده عملکرد ســایر 
کــه در نهایت به  تصــورات و نحــوه تعامــل ایرانیــان نســبت بــه مهاجــران افغانســتانی فراهــم ســازد 
شــناخت بیشــتر خــود منجر می گردد. در این زمینــه به معرفی ده نهاد غیردولتــی و عملکرد آنان در 
موضــوع پناه جویان ســوری پرداخته می شــود. برخــی از این نهادها، صرفًا در خصــوص پناه جویان 
که پناه جویان ســوری نیز در  ســوری بــه ارائه خدمــات می پردازند و برخــی دیگر، نهادهایی هســتد 
گروه هــای هدف آنان جای دارند. اطاعات مربوط به موارد بررســی شــده در پایان به صورت  میــان 
جــدول بــه اختصــار تجمیع شــده اســت. در پایان معرفــی برخی از ســازمان ها، نکاتــی تحت عنوان 

که تاش دارد برخی از ابعاد موضوع را برجسته نماید. ماحظه ذکر شده است 
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ج  کمپ های خار که تاش می کند پناهندگان را از  Refugees welcome  مؤسسه غیرانتفاعی است 

کنــد. پایگاه اصلی این مؤسســه  از شــهر بــه خانه هــا آورده و میــان آن هــا و مردم شــهر ارتبــاط برقرار 
کشــور شــامل آلمــان، اتریــش، یونــان، پرتقال، اســپانیا، ســوئد،  کنــون در ده  در آلمــان بــوده و هم ا
کشــورها نیز می توانند  کانادا مشــغول به فعالیت اســت و شــهروندان سایر  هلند، لهســتان، ایتالیا و 
کشــور خود توســعه دهند. این ســازمان از مردم  با پیوســتن به این مؤسســه، فعالیت های آن را به 
می خواهد تا یک پناهنده را به عنوان هم خانه خود بپذیرند. بدین ترتیب این مؤسسه غیرانتفاعی 
که این آمار به طور مداوم در  کنون مســبب اقامت  ۷۹۵ پناه جو در خانه های مشــترک شده است  تا
حال افزایش اســت. Refugees welcome منافع هم خانه شــدن مهاجران با شــهروندان میزبان را 
دوجانبه می داند: از یک ســو پناهندگان در یک ســرپناه مناسب زندگی می کنند، با سرعت بیشتری 
می توانند زبان آموزی نموده و با شرایط جدید تطبیق یابند و از سوی دیگر، مردم می توانند به یک 

کرده و همچنین با یک فرهنگ متفاوت آشنا شوند. کمک  فرد نیازمند 

سازوکار

که آمادگی پذیرفتن یک هم خانه از میان پناهندگان را دارد،  که هر فرد  کار بدین صورت است  سازوکار 
در وب سایت سازمان ثبت نام نموده و مشخصات خود را وارد می کند.  با توجه به شرایط و مشخصات 
که همگونــی احتمالی بــا میزبــان دارد معرفی نمــوده و قرار یک  میزبــان، ایــن ســازمان، یک مهاجــر را 

ماقات ترتیب داده می شود.

1. Refugees welcome
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 Refugees welcomeــــ  صفحه اول سایت تصویر ۱ـ 

که میزبان  کن می شود. در شرایطی  گر دو طرف یکدیگر را پذیرفتند، فرد مهاجر در خانه میزبان سا  ا
خود مجبور به پرداخت اقســاط یا اجاره منزل باشــد، مؤسســه از طریق خیرین مرتبط و یا به شیوه 
تأمین ســرمایه جمعی، تاش می کند تا ســهم فرد پناهنده از پرداخت ماهانه پوشــش داده شــود. 
ج شــده و  کمپ خار کــه از  کشــورها و ایــاالت، دولــت هزینــه اقامــت مهاجرینی  بعــاوه، در برخــی از 
کنار  کن شدن فرد مهاجر در  بتوانند ســرپناهی در شــهر برای خود بیابند را تقبل می کند. پس از ســا
هم خانه ای های جدید، مؤسسه تاش می کند با آن ها در تماس بوده و به حل مشکات احتمالی 
کرده و تاش می کند  که برای پناه جویان وجود دارد را به آن ها معرفی  بپــردازد. همچنیــن امکاناتی 

کند.  شرایط بهتری را برای زندگی آن ها فراهم 
کنار یکدیگر، مؤسســه تاش  در صورت پیش آمدن مشــکات احتمالی در طول زمان زندگی در 
گردند ولــی در صورت تــداوم مســائل، نهایتًا میزبــان می تواند  می کنــد تــا مشــکات مربوطــه مرتفع 
که در ســازوکار این مؤسســه مشــاهده می شــود  توافق را به طور یک جانبه فســخ نماید. نکته مهمی 
که می بایســت  که نیازی به فعالیت آناین پناه جویان نداشــته و تنها شــهروندان هســتند  آن اســت 

به صورت آناین با مؤسسه در ارتباط باشند.

هدف

گرچــه بــه نظر می رســد هــدف این مؤسســه غیرانتفاعــی اســکان دادن پناه جویان در شــرایط بهتر  ا
که آن درگیر کردن آن ها در فرایند جامعه پذیری در  اســت اما درواقع هدفی بزرگ تر دنبال می شــود 
کســانی  محیط جدید و همچنین ارتقاء توانایی و ظرفیت زیســت مشــترک اســت. به همین دلیل، 
کــه بخواهنــد خانه ای خالــی در اختیار پناهنــدگان قرار دهند، مشــمول فعالیت های این مؤسســه 
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که ذکر شد، یکی از منافع میزبان از این اقدام، آشنایی با فرهنگ های  نمی گردند. بعاوه همان طور 
دیگر عنوان  شده است. 

کــه نادیده گرفتــن مهاجــران غیرقانونــی، در بلندمدت نه تنها مشــکلی را حــل نمی کند،  ازآنجــا 
بلکــه به افزایش و غیر شــفاف شــدن مشــکات زیســت آن ها در محیــط جدید منجر می شــود، این 
که ندارند قائل  که مجــوز اقامت دارند و آن هایی  مؤسســه در ارائــه خدمت تفاوتی میان مهاجرینی 
نیست. در خصوص تأمین هزینه های اسکان، مهاجران مجاز می توانند از حمایت دولت برخوردار 
که مجوز اقامت ندارند چنین فرصتی را نخواهند داشت. در این موارد، مؤسسه  کســانی  شــوند اما 
کمک های مردمــی تاش دارد تا هزینه اقامــت پناه جویان غیرقانونی را  عمدتــًا از طریــق جمع آوری 

تأمین نماید. 
کشــور میزبــان، از طریق یادگیــری زبان و  کنــار شــهروندان  در حقیقــت، مهاجــران بــا زندگــی در 
تقویــت مهارت هــای اجتماعــی در محیط جدید می توانند شــانس بیشــتری بــرای دریافت اقامت، 
که  از این طریق   کرد  یافتن شــغل و حتی پذیرش در دانشــگاه داشــته باشــند. همچنین باید توجه 
کاهش  کشــور میزبان  آســیب های اجتماعی ناشــی از وجود بافت ناهمگون فرهنگی و اجتماعی در 

خواهد یافت. 
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گســترده در حال جمع آوری  کشــورهای مختلــف به ویژه در آمریــکا، به طور  ســمن های  بســیاری در 
کمک های مردمی از روش تأمین ســرمایه جمعی برای مردم مهاجر ســوریه در سراســر دنیا هستند. 
که با تشــریح مشکات مهاجران، از  کمک از طریق وب ســایت هایی صورت می گیرد  این جمع آوری 
ک،  کمک مالی می کنند. مبالغ جمع آوری شــده  صرف امور مختلف از قبیل خورا مردم درخواســت 

ک، اسکان، آموزش، درمان و ... پناه جویان می گردد.  پوشا
کمک به بهبود شــرایط پناه جویان ســوری ایجاد شــده و  برخــی از ایــن وب ســایت ها صرفــًا با هدف 
که پیش از بحران پناه جویان وجود داشــته و در شــرایط  برخی دیگر، مؤسســات خیریه ای هســتند 
جدیــد، توجــه ویــژه ای بــه موضوع پناه جویان ســوری داشــته و بخش مهمــی از فعالیت خــود را به 
کمک بدین منظور اختصاص داده اند. با توجه به تعدد این گونه مؤسســات و اســتفاده  جمع آوری 
کمک به مهاجران سوری در خصوص نیازهای متنوع  گسترده از شیوه تأمین سرمایه جمعی برای 

آن ها، به عنوان نمونه مواردی به اختصار ذکر می گردد.
 ۲00۱ ســال  در  کــه  اســت  غیرانتفاعــی  مؤسســه ای  نــام   [۲[ Zakat Foundation of America

تأسیس شــده و بــه جمــع آوری زکات و صدقات مســلمانان و صرف آن در مصارف خیریه مســلمین 
در سراســر جهــان می پــردازد. بــا بروز بحران پناه جویان ســوری، وب ســایت این خیریه، به پوشــش 
گســترده  پرداخته و مبالغ جمع آوری شــده را در جهت تســهیل  موضوعــات و اخبــار مرتبــط به طــور 
که توســط این مؤسســه در شــهر  شــرایط مهاجران به کار می بندد. تصویر زیر، واحدهای مســکونی 

2. Zakat Foundation of America, and etc.
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غازی انتپ ترکیه در چهل مایلی مرز ســوریه احداث شــده اســت را نشــان می دهد. این واحدهای 
گردیده است. کودکان یتیم سوری و مادران آن ها بنا  مسکونی با هدف اسکان 

 Zakat Foundation of Americaتصویر ۲ ـــــ  صفحه اول سایت

International Orthodox Christian Charities ]۳] خیریــه بین المللــی مســیحیان ارتدکــس از 

کمک های مردمی برای  که به صورت تأمین ســرمایه جمعی به جمــع آوری  جملــه نهادهایی اســت 
امــور خیــر می پــردازد و البتــه در این مســیر، از مرزهای مذهبی فراتر رفته اســت. ایــن خیریه پرونده 
کشــورهای دیگر  کشــور و پناه جویان ســوریه در  ک این  کمک به مردم ســوریه در خا ویژه ای را برای 

کرده است. باز 

 International Orthodox Christian Charitiesتصویر ۳ ـــــ  صفحه اول سایت
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که با  ســازوکار تأمین ســرمایه جمعی به جمع آوری وجوه  در ادامه به نام تعدادی از مؤسســات 
کشورهای مختلف می پردازند اشاره می گردد. کمک به پناه جویان سوری در  مردمی برای 

[۴[ Islamic Relief USA  •
[۵[ Save the Children  •

[۶[ Handicap International  •
[۷[ Life for Relief and Development  •

[۸[ GlobalGiving  •

 Save the Children تصویر ۴ ـــــ  صفحه اول سایت

 Handicap International تصویر ۵ ـــــ  صفحه اول سایت
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 Life for Relief and Development تصویر ۶ ـــــ  صفحه اول سایت

 GlobalGiving ــــ  صفحه اول سایت تصویر ۷ـ 



Refugee International ]۹] یک سازمان حمایتی مستقل و جهانی است که دولت ها، تصمیم گیران 

و مدیران را برای بهبود شرایط پناه جویان بیخانمان در سراسر دنیا به چالش می کشد. این سازمان 
کمک به آوارگان هندوچینی ایجاد شــده و ســپس توســعه  که در ســال ۱۹۷۹ در آمریکا در ابتدا برای 
یافته اســت، در تاش برای افزایش قدرت چانه زنی خود به نفع افراد بی خانمان می باشــد و بدین 
کنگره و سیاست گذاران عالی آمریکا، مقامات سازمان ملل  منظور  ارتباطات مؤثری با اعضای ارشد 

کرده است. و سایر دولت ها در سراسر جهان برقرار 
کمک به مردم بی خانمان و ارائه راه حل هایی برای مشکات  مأموریت این سازمان حمایت و 
کمــک مالــی از ســوی دولت هــا و یا ســازمان ملل در  پناه جویــان بــوده و در ایــن مســیر از هیچ گونــه 
تأمیــن هزینه هــای خود اســتفاده نمی کنــد. بدیــن ترتیــب Refugee International به شناســایی 
پناه جویــان و نیازهای اساســی آن هــا مانند غذا، آب، خدمات درمانی، مســکن و آموزش پرداخته، 
کره شــده، راه حل های خود را  کمک رســان غیردولتی وارد مذا با سیاســت گذاران دولتی و نهادهای 

ارائه می دهد و آنان را ترغیب به اجرا می نماید. 

فعالیت در موضوع پناه جویان سوری

کشــورهای میزبــان  Refugee International در بحــران ســوریه تــاش دارد تــا مشــکات زندگــی در 

که اشــاره شــد، به طراحی ســازوکارهای  را برای پناه جویان تخفیف دهد. در این راســتا همان طور 
اجرایی پرداخته و برای عملیاتی شدن آن وارد فرایند چانه زنی با مسئولین می گردد.

3. Refugee International
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 Refugee International تصویر ۸ ـــــ  صفحه اول سایت

کار شــده اســت نیز توجه داشــته  که کمتر بر روی آن ها   بعاوه این ســازمان ســعی دارد به موضوعاتی 
باشد؛ مانند مشکات ناشی از بی تابعیت بودن کودکان آواره سوری در ترکیه یا همکاری با سازمان های 
کنون موفقیت های ذیل در موضوع بحران سوریه  ک سوریه. با تاش های این سازمان، تا فعال در خا

به دست آمده است:

گزارش های این سازمان در سال ۲0۱۳ و پیگیری های پس از آن، دولت آمریکا  •  بر اساس 
کاهش آســیب های بحران سوریه  در ســال ۲0۱۵ متعهد شــد مبلغ ۵0۸ میلیون دالر را به 
کمک های  که تمرکز آن بــر حمایت از جوامع میزبان و حرکت به ســمت  اختصــاص دهــد 

بنیادی و پایدارتر بوده است.

گروه هــای  ظرفیــت  توســعه  و  توانمندســازی  در  ســازمان  تاش هــای  بــه  پاســخ  در   •
کمک رســان محلی در ســوریه، آژانس توســعه بین المللی آمریکا مبلغ ۱0 میلیون دالر را 

گرفت. برای ظرفیت سازی سازمان های محلی سوریه در نظر 

در جــوالی ۲0۱۴، آژانــس پناهنــدگان ســازمان ملــل مبلــغ ویــژه ای را بــرای رســیدگی بــه   •
که میزان ورود پناهندگان سوری  مهاجران سوری در مصر تخصیص داد و آن زمانی بود 
کمبــود بودجــه به شــدت احســاس می شــد. تاش  در حــد بســیار باالیــی قــرار داشــت و 

کلیدی بود. سازمان در تحقق هدف این بودجه بسیار 

که از دولت  در دســامبر Refugee International ،۲0۱۲ یکی از اولین ســازمان هایی بود   •
کمپ های دولتی زندگی  ج از  که خار ترکیه خواست تا سامانه ثبت نام پناه جویان سوری 
کنــون، ترکیــه دو و نیم میلیــون مهاجر ســوری را از طریق این  کنــد. تا می کردنــد را برقــرار 

کرده است. سامانه ثبت نام 
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کارشناسی  یکی از فعالیت های مهم این سازمان در موضوع سوریه را می بایست تولید محتوای 
گــزارش در  در ایــن خصــوص دانســت. ســازمان Refugee International ســاالنه بیــن دو تــا چهــار 
موضوع ســوریه منتشــر می کند و در آن ضمن بررسی تحوالت و سیاســت های اتخاذشده ی مرتبط 
کشــورهای مختلف جهان، به ارائه توصیه های عملیاتی در موضوع مربوطه  با مهاجران ســوری در 
می پردازد. عاوه بر این، انتشار اخبار و رویدادهای تحلیل متعدد در موضوع آوارگان سوری از دیگر 

فعالیت های این سازمان در تولید محتوا است.

مالحظه

گفت در ایــران تقریبًا هیچ گونه ســازمان مردم نهاد پرقــدرت را نمی توان  در مقــام مقایســه می تــوان 
کره و چانه زنی شــود و این  که به منظور پیگیری و احقاق حقوق پناه جویان با دولت وارد مذا یافت 

کار سمن ها مغفول مانده است. موضوع از دستور 





که در سال ۱۹۹۲و در پاسخ به مشکات ناشی از جنگ بوسنی  IHH  ]۱0] ســازمان مردم نهادی اســت 

کنون این  گســترش یافت. هم ا توســط افرادی داوطلب در اســتانبول ترکیه تأســیس شده و سپس 
کمک های  کشور در پنج قاره جهان مشغول فعالیت های بشردوستانه در حوزه ی  سازمان در ۱۳۶ 
که در هر شــاخه به طــور تفصیلی،  ضــروری، خدمــات بهداشــتی، آموزش و رفاه اجتماعی می باشــد 

گسترده ای را پوشش می دهد.  حوزه ی فعالیت 

 IHHــــ  صفحه اول سایت تصویر ۹ـ 

4. The Foundation for Human Rights and Freedoms 
 and Humanitarian Relief (IHH)
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کمک های خیرین، ســود حاصــل از دارایی ها  منابــع درآمدی این ســازمان شــامل جــذب منابع از 
کنفرانس ها، پنل ها، نمایشــگاه ها، مســابقات ورزشــی،  و نیز فعالیت های ســازمان از قبیل برگزاری 

کنسرت ها و حراجی ها می باشد.  جشن ها، 
کشــاورزی با رویکرد تجــاری به صورت ایجاد یا  بعــاوه ســازمان به فعالیت هــای صنعتی، فرهنگی و 

کمپانی های موجود با هدف درآمدزایی می پردازد.  کت با  شرا
گشــود. این مؤسسه از سال  بحران ســوریه، فصل جدیدی از فعالیت های بشردوســتانه IHH را 
کشورهای  که درخواست پناهندگی از  کمک به مردم سوریه  ۲0۱۱، فعالیت های خود را در خصوص 
کشور جهان در موضوع  کنون این سازمان با ۵۵ سمن دیگر از ۲۲  کرد. هم ا هم جوار را داشتند، آغاز 

سوریه همکاری می نماید. 

فعالیت ها در موضوع پناه جویان سوری

فعالیت های IHH در موضوع سوریه شامل موارد ذیل می  گردد:
ک و خدمات درمانی به مردم سوریه  کمک های اجتماعی، تهیه سرپناه، خورا ارائه ی   •

ک سوریه در خا
کمک هــای بشردوســتانه به پناه جویان ســوری در ترکیه همزمان بــا آغاز ورود  ارائــه ی   •

آن ها در سال ۲0۱۱  به چهار شهرمرزی ترکیه
ک لبنان در هفت شــهر  کمک هــای بشردوســتانه به پناه جویان ســوری در خا ارائــه ی   •

گوست ۲0۱۱ کشور از آ این 
ارائه ی کمک های بشردوستانه به پناه جویان سوری در اردن در سه شهر مرزی این کشور  •
فعالیت در حوزه دیپلماســی بشردوستانه از طریق واسطه گری میان طرف های درگیر   •
کنون  که طی آن تا در سوریه برای رهایی شهروندان و خبرنگاران اسیر شده در سوریه 
۵ شــهروند ترک، ۲۱۳۷ شــهروند ســوری و یک شهروند آلمانی از بند رژیم سوریه و یک 
گروه های مخالف رژیم  شهروند سوری، یک شهروند افغان و ۷0 شهروند ایرانی از بند 

سوریه آزاد شده اند.
گرد هم آوردن رهبران  کودکان ســوری با  تاش برای جلوگیری از آســیب بیشــتر زنان و   •
کشــورهای همســایه و شــکل دادن یک توافق جمعی بــرای افزایش  مذهبی ســوریه و 

کنش ها به نفع شهروندان آسیب پذیر عقانیت در 
کمک رسانی برای ســوریه با عنوان »یک  کمپین سراسری  شــایان ذکر اســت در ســال ۲0۱۲ یک 
نــان، یــک پتــو برای ســوریه«]۱۱] بــه رهبری ســازمان های مردم نهــاد ترکیه و بــا همــکاری نمایندگان 
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بخش هــای اقتصــادی و تجــاری ترکیــه، رســانه ها، ســازمان مدیریت بحــران ترکیه، بنیــاد دیانت و 
که در آن IHH نقشی اساسی ایفا نمود. هال احمر راه اندازی شد 

مالحظه

که شــاخص های  که اندیشــه ایجاد ســازمان IHH به دهه نود و زمانی بازمی گردد  قابل توجه اســت 
کشــور در ســال ۱۹۹۲ برابر با  خ تــورم این  کاما نامســاعدی داشــتند. نر اقتصــادی ترکیــه، شــرایطی 
خ بیکاری در  ۱۲0 درصد بوده و در ســال ۱۹۹۵ به ۱۳0 درصد رســید.]۱۲]  همچنین در ســال ۱۹۹0، نر
کشــور طی ســال های پس از آن شــاهد رشــدی مناسب  گرچه این  کشــور به ۴۱ درصد رســید.  ا این 
در شــاخص های اقتصــادی و اجتماعــی بــوده اســت امــا هنوز با شــرایط ایــده آل فاصلــه قابل توجه 
کامل و  کــه ضریــب جینی ترکیــه از ایران باالتر و بــه رقم ۴0 می رســد]۱۳]  )0 = برابری  دارد؛ به گونــه ای 
کامــل( و نابرابری هــای اقتصادی و اجتماعــی زمینه مهاجرت ســاالنه ۶۶ هزار نفر از  ۱00 = نابرابــری 
کت  گزارش خود بر اساس شاخص فا کشور را فراهم می سازد.]۱۴] شایان ذکر است بلومبرگ در  این 
کشــور، ترکیــه را در جایگاه  کــه ترکیبــی از مولفه هــای بیــکاری و تــورم را در نظر می گیــرد، از میان ۶۳ 

کشورها قرار داده است.]۱۵]  هشتم وخیم ترین 
که بنیانگذاران و فعاالن این سازمان در  ترکیه  در واقع می توان چنین برداشتی را حاصل نمود 
بــا درک وابســتگی متقابــل ملت هــای جهــان بویژه همســایگان در عصر امــروز، نگاه خــود را صرفا از 
گســتره ای تعریف  خدمت رســانی مســتقیم به قشــر آســیب پذیر ترکیه فراتر برده و فعالیت خود را در 
کشــورهای همجــوار را مد نظر  کــه در بلندمــدت هــم منفعت مردم ترکیه و هم نفع مردم  نموده انــد 
گرایش به تاســیس این سمن در شرایط  قرار داده باشــد. حتی نمی توان انگیزه های اقتصادی را در 
که بهره گیری مناسب از فرصت مهاجران، می تواند  اقتصادی وخیم ترکیه غیرمحتمل دانست؛ چرا 

کشور مقصد را در رشد و شکوفایی اقتصادی یاری رساند.
که به  کمک بــه پناه جویانــی  گســترده آن هــا بــرای  بعــاوه تفــاوت نــگاه  مــردم ترکیــه و ظرفیــت 
کشورشــان هجوم آورده اند با رویکرد مردم ایران نســبت به مهاجران نیز قابل تامل اســت. می توان 
کمتر امکان ظهور در ایران را دارد؛  گستردگی فعالیت های خود  گفت چنین سازمان مردم نهادی با 

که ممکن است به لحاظ فرهنگی، مردم را در نقطه مقابل خویش بیابد. چرا 
 





که در سال ۲0۱۱ توســط مهاجرین تحصیلکرده ی سوری  Jusoor یک ســازمان مردم نهاد می باشــد 

کشــور ســوریه و به خصوص  کمک به توســعه ی  در آمریکا راه اندازی شــده اســت. هدف این ســمن 
کار و تعامات  کشور در تحقق ظرفیت های خود از طریق برنامه هایی در حوزه آموزش،  جوانان این 
جهانــی اســت. در واقــع این ســازمان تــاش دارد تا با ایجاد ارتباط میان ســوری های مقیم سراســر 
کشــور بنماید.  ک این  ج از خــا دنیــا، منافــع ایــن همــکاری را نصیــب مــردم ســوریه در داخل و خــار

کز مستقل است.  کانادا و انگلستان نیز دارای مرا Jusoor عاوه بر آمریکا، در 

فعالیت ها و برنامه ها در موضوع پناه جویان سوری

ک ســوریه  کــه ۵۳ درصــد از آن هــا در خا کنــون دارای ۸0000 عضــو در سراســر دنیاســت  Jusoor هم ا

هستند. موارد ذیل، موفقیت های Jusoor طی سال های فعالیت را نشان می دهد: 

اعطای ۴۷ اسکالرشیپ دانشگاهی در سال ۲0۱۴  •

Jusoor فعالیت بیش از ۲00 داوطلب در مرکز  •

Jusoor ۱۲۵0 دانش آموز ثبت نام شده در برنامه ی آموزش پناهندگان  •

Jusoor کز آموزشی استخدام ۴۶ معلم و مدیر در مرا  •

شرکت ۱00 تیم استارتاپ سوری در مسابقات مربوطه  •

Jusoor کارگاه های هدایت شغلی ۱۸0 مشارکت کننده در   •

کارگاه توسعه ی حرفه ای در امارات و لبنان به صورت هر چهار هفته یک بار برگزاری ۱۲   •

5. Jusoor
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کادمیک، توسعه ی حرفه ای و  کنون برنامه های این ســمن شــامل سه بخش برنامه های آ هم ا
کارآفرینی می باشد.  برنامه ی 

کادمیک الف. برنامه های آ

۱. برنامه ی آموزش پناه جویان

ج از  کمک می کند تــا بتوانند تحصیات خــود را در خار کودک ســوری  برنامــه ی آموزشــی بــه هزاران 
ک سوریه ادامه دهند. این برنامه در حال حاضر در خصوص سوریان پناهنده در لبنان در حال  خا
که ۴00 هزار نفر آن ها در سن  کودک ســوری ثبت شــده اند  کنون در لبنان ۵۲0 هزار  اجرا اســت. هم ا
کشــور ۳00  کودکان لبنانی در مدارس عمومی این  که تعداد  مدرســه قرار دارند. این در حالی اســت 
کودکان ســوری، ۹0 هزار نفر در مــدارس لبنان ثبت نام شــده و ۳۱0 هزار نفر  هــزار نفــر اســت. از میان 
ج از مدرسه هستند.  بر این اساس با توجه به اینکه لبنان پذیرای بیشترین تعداد پناه جویان  خار
کشورهای منطقه است، Jusoor از سال ۲0۱۳ در لبنان به فعالیت پرداخته و تاش  سوری در میان 
کشــور  کودکان پناهجوی ســوری در صــورت امکان بتوانند در مدارس ابتدایی رســمی این  کــرده تــا 
کنند. در غیر این صورت، تاش Jusoor بر ارائه آموزش های غیررســمی با محتوای مشــابه  ثبت نام 
و شــیوه های تدریس مناســب بوده است. در این راســتا Jusoor خود اقدام به تاسیس سه مدرسه 
کــه یکی از آن ها مدرســه چادری اســت. به عــاوه، آموزش های  کــرده  در شــهرهای مختلــف لبنــان 
کار می باشد. تاش  کشور میزبان نیز در دستور  اجتماعی و روانشناختی الزم برای تسهیل زندگی در 
کودکان شــان از دیگر ابعاد فعالیت Jusoor در  برای ترغیب والدین ســوری به جدی گرفتن تحصیل 
کمک ها با همکاری سایر سمن ها میسر شده است. در این مسیر  لبنان است. ارائه ی برخی از این 

کند.  گسترده استفاده  کمک داوطلبانه ی مردم به طور  Jusoor سعی دارد از 

کرده  کودک در مدارس Jusoor ثبت نام  کنون ۲۵00  در راستای برنامه ی آموزش پناه جویان، تا
کادر اداری سوری امورات آموزشی را انجام می دهند.  و ۴۴ معلم و 

Jusoor 2. برنامه ی اسکالرشیپ 

طی این برنامه Jusoor از جوانان سوری به منظور ادامه تحصیات دانشگاهی حمایت می کند. بر 
کانادا، اروپا و خاورمیانه به  کشورهای آمریکا،  کنون از دانشــجویان سوری در  این اســاس Jusoor تا

کرده است. کامل و یا بخشی و یا از طریق همکاری با دانشگاه مقصد، حمایت مالی  صورت 
که به  که به جوانان ســوری  Jusoor به عــاوه در حــال تهیــه پایگاه داده ای از دانشــگاه ها اســت 

دنبال فرصت های دانشگاهی هستند کمک می نماید. این پایگاه به معرفی دانشگاه ها و موسساتی 



سازمان های مردم نهاد فعال در ارتباط با پناه جویان سوری    |   2۹     

که دانشجویان سوری  که بورســیه ای خاص برای دانشــجویان ســوری ارائه داده اند و یا بورســیه ای 
کنار  ســایر دانشــجویان می توانند برای آن درخواســت دهند می پردازد. بعاوه فرمی طراحی  نیز در 
که خود می شناسند برای معرفی  کادمیک جدیدی را  که افراد می توانند فرصت های آ گردیده است 
کرد.  کار خواهد  به سایرین به این پایگاه داده اضافه نمایند. این پایگاه در آینده ی نزدیک آغاز به 

برنامه های اسکارلرشیپ Jusoor شامل موارد ذیل می باشد:

کنسرسیوم سوری برای تحصیالت عالی در شرایط بحران  •
کنسرسیوم با همکاری Jusoor به دانشجویان سوری در بیش از ۵0 دانشگاه آمریکا،  این 

انگلیس و اروپا اسکالرشیپ اعطا می نماید.

برنامه ی اسکالرشیپ ۱00 زن سوری و زندگی سوری  •
کــه خدمــات اجتماعی برجســته ای ماننــد راهبــری دیگران،  ایــن برنامــه به زنان ســوری 

شایستگی دانشگاهی و مسئولیت اجتماعی انجام داده اند، اسکالرشیپ ارائه می دهد.
معیارهای انتخاب افراد شامل موارد ذیل می گردد:

-  معیارهای تحصیلی الزم ذکر شده در برنامه
-  عزم جدی برای اتمام تحصیل

-  برنامه ی مشخص برای آینده؛ فراتر از دانشگاه
-  مسئولیت اجتماعی

-  شخصیت قوی و استوار
کمک به سوریه -  عاقه مندی جهت 

کف  تأمیــن مالــی ایــن برنامــه از طریــق خیریه هــا، دولت هــا و اشــخاص صورت می گیــرد. 
حمایت مالی از ســوی خیریه ها و دولت ها، ۵00000 دالر و از ســوی اشــخاص، حداقل ۲۵ 

نفر و به میزان ۱00000 دالر است. 
کــه به دریافت ایــن اسکالرشــیپ نائل می آیــد، می تواند بر  که هر زنی  تصــور بــر این اســت 
کــه زنان  روی حداقــل ۱000 فــرد ســوری دیگــر اثرگذار باشــد. بررســی ها نشــان داده اســت 
کــرده، بــه تحصیل  کمک هــای مالــی و غیرمالــی  تحصیل کــرده ســوری بــه خانــواده خــود 
که بــه ارائه  فرزنــدان اهمیــت داده و بعضــا بــه تاســیس ســازمان هایی مبــادرت می ورزند 

خدمات اجتماعی می پردازند.

برنامه ی Jusoor – IIT برای دانشجویان سوری  •
بــرای  کامــل  بورســیه ی   ،Education USA و   Illinois تکنولــوژی  مؤسســه  همــکاری  بــا 
دانشجویان سوری به منظور تحصیل در دانشگاه IIT در تمامی مقاطع فراهم شده است.
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Jusoor فاند شرایط سخت  •
این فاند به منظور حفظ و  کمک به دانشجویان سوری که در حال تحصیل در دانشگاه ها 

بوده و شرایط سختی دارند ارائه می شود.

اسکالرشیپ Jusoor- Chalhoub برای دانشجویان سوری  •
طی همکاری Jusoor با گروه Chalhoub، امکان برخورداری از بورسیه ی کامل دانشجویان 

کارشناسی ارشد در رشته های خاص مهیا شده است. کارشناسی و  سوری در مقطع 

برنامه ی اسکالرشیپ برای دانشجویان سوری در لبنان  •
کامــل توســط Jusoor تأمیــن مالــی می گــردد، امــکان تحصیــل  کــه بــه طــور  ایــن برنامــه 

کارشناسی را فراهم می سازد. دانشجویان سوری در چندین دانشگاه لبنان در مقطع 

برنامه ی اسکالرشیپ برای دانشجویان سوری در اردن  •
کامل به  طی توافق با Al-Qods College و Luminus Education، امکان ارائه بورســیه ی 

دانشجویان پناهنده سوری در اردن برای دریافت دیپلم بین المللی فراهم شده است.

برنامه ی اسکالرشیپ Jusoor- Oxford برای دانشجویان سوری  •
با همکاری و حمایت مالی هر دو نهاد Jusoor و دانشگاه Oxford، این اسکالرشیپ برای 
کارشناسی ارشد مهیا است. این اسکالرشیپ  یک دانشجوی سوری در هر سال در مقطع 

در رشته های تحصیلی مشخصی اعطا می شود.

برنامه ی Jusoor و دانشگاه LSE در ریسک اسکالرشیپ]۱۶]   •
با همکاری Jusoor و برنامه ی »پژوهشــگران در خطر«]۱۷] دانشــگاه LSE، این اسکالرشیپ 

کارشناسی ارشد فراهم شده است. برای دانشجویان سوری در مقطع 

برنامه ی اسکالرشیپ Jusoor- Cambridge برای دانشجویان سوری  •
کامل یک دانشــجوی ســوری در  طبــق توافــق بــا دانشــگاه Cambridge، امــکان بورســیه 
ســال برای تحصیل در این دانشــگاه فراهم شده است. این اسکالرشیپ در خصوص ۶۶ 

رشته ی دانشگاهی مشخص اعطا می گردد.

کمپ Zaatari اردن برنامه ی اسکالرشیپ Jusoor- IIE برای دانشجویان در   •
بــرای  کامــل  بورســیه ی  امــکان   ،(IIE) بین المللــی]۱۸]  آمــوزش  مؤسســه ی  همــکاری  بــا 
کمپ پناهندگان Zaatari برای تحصیل در دانشگاه های عمومی  دانشــجویان ســوری در 
کمپ تا دانشــگاه«]۱۹] عاوه بر  اردن فراهم شــده اســت. این برنامه با عنوان » برنامه ی از 

هزینه تحصیل، هزینه های رفت و آمد را نیز به دانشجویان اعطا می کند.
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Jusoor- Windsor برنامه ی اسکالرشیپ  •
ایــن اسکالرشــیپ بــا همــکاری Jusoor و دانشــکده حقــوق Windsor بــرای تســهیل ادامــه 
کارشناسی ارشد در این دانشگاه طراحی شده است.  تحصیل دانشجویان سوری در مقطع 

شــایان ذکــر اســت Jusoor در برنامه هــای آموزش عالی خود با بیش از ۵۵ دانشــگاه و مؤسســه 
آموزش عالی در سراسر جهان همکاری می نماید. 

۳. برنامه ی راهنمایی تحصیلی در دانشگاه

گرفتن و یا  این برنامه با هدف راهنمایی دانشــجویان ســوری نیازمند به مشــاوره در فرایند پذیرش 
انتخاب های دانشــگاهی ایجاد شــده اســت. این برنامــه جوانان نیازمند بــه راهنمایی را به افرادی 

که می توانند به طور داوطلبانه به ارائه مشاوره بپردازند مرتبط می کند.  با تجربه ای 
که به عنوان بستر  گرفته شــده است  شــیوه های مختلفی برای این همکاری توســط Jusoor در نظر 

مناسب برای دریافت مداوم این مشاوره مورد استفاده قرار می گیرد.

ب. برنامه ی توسعه حرفه ای

کاری بیرون از  برنامه ی توسعه حرفه ای با هدف حمایت از جوانان سوری برای یافتن فرصت های 
ســوریه در راســتای عایق و مهارت های آن ها ایجاد شده اســت. این برنامه در سال ۲0۱۲ همزمان 
که مهاجران  کشورهای همسایه و خلیج فارس آغاز شد؛ در شرایطی  با سیل مهاجرت سوری ها به 
کشورهای مقصد،  کاری و فقدان مهارت های مورد نیاز در  سوری به دلیل تفاوت فرایند درخواست 
کارفرمایان معرفی و  کار را به  گردند. این برنامه متقاضیان بــازار  کار  نمی توانســتند جــذب بازارهای 

کارگران می گذارد.  کاریابی را پیش روی  دورنمایی از فرایند 
کارگاه هــا، راهنمایی و  برنامه هــای Jusoor در زمینــه ی توســعه ی حرفه ای شــامل ســه بخــش 

کار می گردد: تجربیات محل 

کارگاه های شغلی  .۱

ج از  کــه در خار کارگاه هــای شــغلی را بــا هــدف ارتقــای مهارت و شایســتگی جوانان ســوری   Jusoor

کارگاه ها تعاملی بوده و به صورت یک روزه با ۱۵ الی  کار هستند برگزار می کند. این  سوریه به دنبال 
۲0 شرکت کننده برگزار می گردد. 

کاری در صنایع  مربیــان نیــز از میــان افــراد بــا تجربــه و خبــره در حوزه هــای شــخصی، زندگــی و 
مختلف انتخاب می شوند. 
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کارگاه ها عبارتند از: عناوین 
شناخت محیط و هدف گذاری  •

کاری برنامه ریزی   •
نوشتن رزومه  •

توصیه های الزم در خصوص مصاحبه شغلی  •
کار پیشرفت در   •

کرده و ارسال نمایند. کارگاه ها را به صورت اینترنتی پر  افراد می توانند فرم درخواست حضور در 
در ســال ۲0۱۴، تیم Jusoor توانســت موفقیت قابل قبولی در آماده ساختن سوری های مهاجر 
که به ایــن مرکز مراجعه  کار  جهــت یافتــن شــغل در محیــط جدیــد به دســت آورد. از ۲0 نفر جویــای 
نمودند، ۱۳ نفر توانســتند شــغل مناســب خود را بیابند و در عین حال همگی طی فرایندی از نظر 

قوای روحی و امید به آینده به شرایط بهتری رسیدند.

2. راهنمایی

کاری و عایق و  کــه از پیــش، حــوزه ی  گذراندنــد و یــا در صورتــی  کارگاه هــا را  کــه متقاضیــان  زمانــی 
کارگاه ها نداشــته باشــند، می توانند به صورت آناین  گذراندن  ســایق خود را می دانســته و نیاز به 
کاری خود مبادرت ورزند. جلســات به صورت  به دریافت مشــاوره و راهنمایی از متخصصین حوزه 
که  کار در یک بازه زمانی دو ماهه می باشــد  کنفرانس های صوتی و ویدئویی میان راهنما و جویای 
کار در شــرکت ها،  کند آشــنا شــده، شــیوه ی  که می خواهد به آن ورود  طی آن فرد با محیط صنعتی 
گرفته و با شیوه هایی برای پیشرفت در حوزه ی فعالیت  ســاختار ســازمانی و مسئولیت شــغلی را فرا 

خود آشنا می شود.

کار ۳. تجربیات محل 

کار، Jusoor با همکاری ســازمان های چندملیتی  بــرای افزایــش تجربه ی جوانان ســوری در محــل 
و منطقــه ای برنامــه ای را طی یــک دوره ی زمانی معین اجــرا می نماید. تجربیات دســت اول مانند 
غ  کار بــرای فــار دانســتن نقش هــای شــغلی، واحدهــای یــک صنعــت و فعالیت هــای روزانــه محــل 
کارفرمایــان در بخش  کار هســتند بســیار مهم اســت. بعــاوه این برنامــه،  کــه جویــای  التحصیانــی 
کار بــا اطاعــات و مهارت، یاری می رســاند. بــه همین منظور  عمومــی و دولتــی را در یافتــن نیــروی 
کار آن ها طی این دوره از  کار دعوت می کنند تا با چگونگــی  غ التحصیان جویــای  کارفرمایــان از فــار

نزدیک آشنا شوند. 
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کز زبان و مهارت آموزی از طریق ارائه دوره های رایگان تاش  Jusoor همچنیــن بــا همکاری مرا

کامپیوتری و مهارت های صنعتی ویژه، متقاضیان را آماده ورود به  دارد با ارتقاء سطح زبان، سواد 
کند.  کار  بازار 

کارگاه هایی، تاش دارد تا  در آلمان، Jusoor با همکاری مؤسســه SIGNA با برگزاری جلســات و 
کرده، آن ها را با محیط آشنا ساخته و فضای جدید  شرایط بهتری را برای تازه واردان سوری فراهم 
را برایشــان تلطیف نماید. در این راســتا Jusoor در تاش اســت تا با توســعه مهارت های شغلی تازه 

کار را برای آنان تسهیل نماید. واردان، شرایط ورود به بازار 

کارآفرینی ج. برنامه ی 

کارآفرینان جوان   Jusoor ،کوچک کارهای  کســب و  کز حمایت از  از طریق راهنمایی و مشــاوره و مرا
سوری را برای ارتقای مهارت های رهبری و تأمین مالی استارتاپ هایشان کمک می کند. این برنامه 
کسب و کارهای موفق و هم افزایی  کارآفرینان سوری به منظور یادگیری از  تاش دارد تا جامعه ای از 
کارآفرینان ســوری  میــان آن ها تشــکیل دهــد. Jusoor می خواهــد چالش های اســتارتاپ ها را برای 
کرده و آن ها را در غلبه بر مشــکات از طریق راهنمایی، آموزش و تأمین مالی یاری رســاند.  تشــریح 
کنده  کم و پرا که  کارآفرینان ســوری در حال انجام اســت  کمک به  کنون فعالیت هایی با هدف  هم ا
کرده  گرد هم آورده، سازماندهی  می باشد. با اجرای این برنامه، Jusoor امیدوار است این منابع را 
کارآفرینی،  کارآفرینان قابل دسترس نماید. )سه بعد اصلی برنامه عبارتند از آموزش فشرده  و برای 

کارآفرینی.( کارآفرینی و راهنمایی  رقابت 

کارآفرینی آموزش فشرده   .۱

کسب و کار، برنامه ریزی مالی  دو هفته آموزش فشرده استارتاپی برای یادگیری برنامه ریزی 
و مهارت های ارائه 

کارآفرینی رقابت   .2

غ التحصیل شــده اند طــی یک پنــل داوری، مورد  کــه از دوره آموزشــی فــار اســتارتاپ هایی 
گرفته و به سه برنده جوایز مالی اعطا می شود. ارزیابی قرار 

کارآفرینی راهنمایی   .۳

گروهی، به راهنمایی استارتاپ های  مربیان با تجربه به صورت تک به تک و نیز در جلسات 
کــه صاحــب یــا مدیــر اجرایــی موفــق یــک  نو پــا می پردازنــد. مربیــان، داوطلبانــی هســتند 
گذاشــتن تجارب خود را بــا تازه کاران  ک  کســب و کار بــوده و عاوه بــر تجربه، انگیزه به اشــترا
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که  ج ســوریه هســتند  که مشــاوره می گیرند، جوانان ســوری در داخل یا خار کســانی  دارند. 
کســب و کار خود نیــاز به دریافت مشــاوره و راهنمایــی از مجربان  بــرای توســعه مهارت های 

کافی برخوردار می باشند.  داشته و در این مسیر از انگیزه 
از مربیان انتظار می رود که در خصوص رشد کسب و کار، استراتژی های توسعه و فعالیت های 
کار راهنمایی های الزم را مبذول داشــته و شــبکه ارتباطــات خود را در  کســب و  مربــوط بــه 
کرده  کتفا  اختیار متقاضیان بگذارند. در عین حال مربیان تنها به ارائه توصیه و راهنمایی ا
کار و عواید آن تنها به دریافت کنندگان این توصیه ها مربوط می شود.  کسب و  و تصمیمات 
کم، دو ماه یک بار با حضور مربیان و استارتاپ ها به صورت  در این راســتا جلســاتی دســت 
که انتظــار می رود بیش از یک ســاعت به طول  کنفرانس برگــزار می گردد  حضــوری یــا ویدئــو 
کمــک فکری به اســتارتاپ ها،  نینجامــد. در ایــن جلســات مربیــان ضمن ارائــه تجربیات و 
کنند تا میزان دســتیابی بــه آن اهداف را  می تواننــد اهدافــی را بــرای جلســه بعد مشــخص 

بتوان در جلسه دیگر ارزیابی نمود. 
کارآفرینی برای یک استارتاپ یک سال خواهد بود. طول دوره راهنمایی 

کارآفرینان برجســته به برگزاری جلســاتی برای پرســش و پاسخ  عاوه بر این Jusoor با همکاری 
کنفرانس های ساالنه،  کنار آن به برگزاری رویدادهایی از قبیل  با استارتاپ ها مبادرت می ورزد و در 

ضیافت های شام همراه با برنامه های فرهنگی و حراجی های هنری می پردازد. 

 Jusoorــــ  صفحه اول سایت تصویر ۱0ـ 

همچنینــن وب ســایت Jusoor ]۲0] درگاهــی را بــه دریافــت حمایــت مالــی و ســاماندهی فعالیت 
داوطلبانه مردم اختصاص داده است.
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مالحظه

شــکل گیری چنین ســمن های پرقدرتی نتیجه جذب مهاجرین خوش فکر و تحصیل   •
که البتــه جذب چنین افــرادی نیازمند برنامه های خاص خود می باشــد.  کــرده اســت 
گفــت برنامه ریزی برای جــذب مهاجرین محصــل و توانمند  بــه عبــارت دیگر می توان 
کند و همــه بار بر  کمک  می توانــد خــود بــه ســاماندهی مهاجرین بــا مهارت پایین نیــز 

دوش دولت میزبان نخواهد بود.
کشــور ما و ســهولت دسترســی به  در ایــن راســتا بــا توجه به ظرفیت خالی دانشــگاهی   
آموزش عالی برای داوطلبان کشورهای منطقه که بر همگان روشن است. برنامه ریزی 
کشــورهای منطقه بخصوص افغانســتان عاوه بــر همه منافع  برای جذب دانشــجو از 
متصور از منظر پیوندهای فرهنگی، اجتماعی و علمی می تواند به ساماندهی وضعیت 

کند. کمک  افغانستانی های طبقه پایین 

تشــکیل ســازمان مردم نهاد توســط خود مهاجران و ایجاد مرکزیتی برای رســیدگی به   •
امــور و مشــکات افغانســتانی ها توســط خود آن هــا دو فایده مهــم دارد: یک منفعت، 
کاهــش بــار ســاماندهی و حــل مشــکات ایــن افــراد از دوش دولــت و منفعــت دیگــر 
کــه واجد  کنتــرل بــرای مهاجران افغانســتانی  شــکل گیری یــک مرکــز قابــل شــناخت و 
کافی از مهاجران می باشــد خواهد بود. به عبــارت دیگر در  اطاعــات، آمــار و شــناخت 
شــرایط نامعلوم و مبهم فعلی، ایجاد دســته بندی و شناخت افغانستانی های مهاجر، 
که این امر را چنین ســازمان مردم نهادی  الفبای هرگونه برنامه ریزی برای آنان اســت 
می تواند محقق سازد. البته می بایست به این سمن اجازه داده شود تا خدمت رسانی 
کار قــرار دهد تا وجه تمایزی از ســازمان های  بــه مهاجــران غیرقانونی را نیز در دســتور 
که در غیر این صورت، این سمن هیچ  دولتی مســئول در این زمینه داشــته باشد؛ چرا

اطاعاتی فراتر از نهادهای دولتی به دست نخواهد آورد.
کارآفرینــی توســط مهاجریــن و ایجــاد شــبکه ای بــرای اتصــال ایــن  تســهیل شــرایط   
گیرد. ایجاد چنین ســمنی می تواند  کارآفرینــان می تواند در دســتورکار این ســمن قــرار 
که این  کمک به افغانستانی ها نیز بشود  کشور برای  ج از  منجر به جذب سرمایه از خار

کمک می کند.  کشور ما  کاهش هزینه های این افراد در  امر به 
کشــور خــود در آمریکا و ســایر  گونه ســمن ها به نفع مردم  امــکان فعالیــت آزادانــه ایــن   •
گرچه در کشور ما نیز انجمن هایی توسط افغان ها  کشورها، نکته ای قابل تامل است.  ا
کمترین قــدرت برای پیشــبرد اهداف خــود برخوردار  تشــکیل شــده اند امــا در واقــع از 
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که به نظر می رسد دامن زدن  نبوده و امکان فعالیت آزادانه ندارند. این در حالی است 
به مرجعیت این گونه سمن ها توسط دولت، می تواند موثر و مفید واقع شود.

Jusoor ایده هایــی در خصوص چگونگی حمایــت تحصیلی از مهاجران و فراهم کردن   •
کشــورهای مقصــد را پیــش رو می گــذارد. بــه  زمینــه ورود نخبــگان بــه دانشــگاه های 
کرده اند، ورود مهاجران دیگر به  کشــور مقصــد تحصیل  که در  عبارت دیگر، مهاجرانی 

کشور مقصد را تسهیل می نمایند. دانشگاه های 

کارگران ساده بسیار مهم است. ارائه آموزش به  تجارب Jusoor در خصوص آموزش به   •
کارگران ســاختمانی، باغبان ها، نگهبان ها و غیره  کارگران ســاده افغان در ایران مانند 

کارآمدی فعالیت های آنان اهمیت داشته باشد. می تواند در افزایش 

 



گاردین در صفحه ای به نام »چطور به اینجا رســیدم؟«]۲۱]  اقدام به انتشــار داستان هایی  رســانه ی 
کــه مهاجران از شــرایط خود، قبل و بعد از مهاجرت و رســیدن به مقصــد جدید  به نگارش  می کنــد 
که در رابطه با مهاجران در فضای سیاسی جهان می شود،  درآورده اند. در مقابل سیاه نمایی هایی 
که برای یافتــن مکانی بهتر برای زندگی دســت به  گاردیــن هدف خود را تحســین شــهامت عــده ای 
مهاجرت می زنند اعام نموده اســت. انگیزه دیگر این اقدام همچنین، نشــان دادن تنوع فرهنگی 

کشور آمریکاست.  در 
کننــد؛ خواه پیر یا  که داســتان خود را بیان  گاردیــن از همه مهاجران می خواهد  در ایــن زمینــه 

جوان؛ خواه از راه دور یا نزدیک. بنابراین تنوع داستان ها اهمیت دارد. 
کــه دیگــر در بغداد  بــه عنــوان مثــال یــک داســتان در خصــوص فــردی عراقــی و یهــودی اســت 
گروه  کالیفرنیــا جذب  احســاس امنیــت نمی کــرده و به همین دلیــل به آمریکا مهاجــرت نموده و در 
کرده و به  که ابتدا به فرانســه مهاجــرت  هیپی هــا می شــود. داســتان دیگر در خصوص فردی اســت 
گرفتــه و از اینکــه در آمریکا توانســته بــه عنوان یک  دلیــل مشــکات موجــود، راه آمریــکا را در پیــش 

مسلمان پذیرفته شود، احساس خرسندی می نماید.
گاردیــن داســتان ها را بر روی وب ســایت قــرار داده و مشــاهده کنندگان می تواننــد نظرات خود 
گاردین به عنوان یک مؤسســه  کــه از منظر چارچــوب  کننــد. البتــه نظراتی  را در خصــوص آن بیــان 
ج از چارچوب های ارزشــی مؤسسه تلقی می شوند، حذف می گردند. معموال تعداد  خصوصی، خار

نظرات زیاد و در مواردی به چند هزار نظر می رسد.

6- The Gurdian
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گاردین   ــــ  صفحه »چطور به اینجا رسیدم؟« در سایت  تصویر ۱۱ـ 

کســی می تواند داســتان خود را در  برای بیان داســتان مهاجران، محدودیتی وجود ندارد و هر 
کلمه به روزنامه ارسال نماید.  دویست 



که خدمات تخصصی و رایگان حقوقی  RACS یک مرکز مشاوره ی حقوقی مستقل در استرالیا است 

که قصد دارنــد خانواده  کــه به دنبــال دریافــت پناهندگی بوده و یــا پناه جویانــی  کســانی  در اختیــار 
خــود را بــه اســترالیا بیاورند، قرار می دهد. این مرکز متشــکل از ۱۴ حقوقدان مجــرب با اصالت های 
که تمامی  که برخی خود پیشینه پناهندگی دارند. چشم انداز این سازمان آن است  متفاوت است 
که در پی برخورداری از حمایت اســترالیا هســتند بتوانند باقی عمــر خود را در امنیت،  پناه جویانــی 

احترام و آزادی با خانواده خود بگذرانند. اهداف استراتژیک RACS عبارتند از:
که در پی دریافت  ارائه مشاوره حقوقی مناسب و وکالت مردم آسیب پذیر و تهیدستی   •

پناهندگی و یا پیوستن به خانواده خود هستند.

آموزش و اطاع رسانی از تغییرات در قوانین پناهندگی  •

ارائه خدمات به سازمان های مرتبط با بحث پناهندگی و پناهندگان  •

حمایت از اصاحات ساختاری  •

کارآمد و باتجربه سمن حفظ تیم   •

بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف RACS تــاش دارد بــا حفظ تعهــد خود بــه اســتقال و بی طرفی 
گونه ای منصفانــه و منعطف  کارکنــان خــود و داوطلبان بــه  در ارائــه خدمــات حرفــه ای، از ظرفیــت 
کــرده و از طریق همکاری با ســایر ســازمان ها همــواره فضای یادگیری را بــرای خود فراهم  اســتفاده 

کمک نموده است. آورد. RACS در سال ۲0۱۴-۲0۱۵ به ۲۸۲۷ نفر پناهجو 

7. Refugee Advice & Casework Service (RACS)
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فعالیت ها در موضوع پناه جویان

کشــور جهان بخصوص در آفریقا، آسیا و خاورمیانه شامل  دریافت کنندگان خدمات این ســمن از ۹0 
کســتان،  کره شــمالی، پا افغانســتان، بنگادش، چین، غنا، اندونزی، ایران، عراق، لبنان، نیجریه، 
کســی می تواند به صورت  فلســطین، ســریانکا، ســومالی، ترکیه، زیمبابوه، ســوریه و ... هستند. هر 
گرفتن  کار جدی بر روی هر مورد با در نظر  کند اما تشکیل پرونده و  تلفنی از مشاوره سازمان استفاده 
معیارهایی چون نوع موضوع، ظرفیت سازمان و شرایط خاص زمانی صورت می گیرد. در عین حال 
کارهای موجود  ســازمان بــا انتشــار محتوای الزم به منظــور راهنمایی پناه جویان، تاش می کنــد راه 
کاربردی در وب سایت]۲۲]  قرار داده تا از تعداد مراجعان  برای حل مشکات آن ها را در قالب محتوای 
بکاهد. مثا در خصوص اینکه افراد چگونه درخواست ویزای حفاظت بدهند، چگونه به یک مقام 
کنند و... مطالبی در سایت  مسئول نامه بنویسند، چگونه برای الحاق باقی اعضای خانواده اقدام 

قرار داده شده است. 

 Jusoorــــ  صفحه اول سایت تصویر ۱۲ـ 

به طور مشخص خدمات RACS به پناه جویان شامل موارد ذیل می گردد:

کننــدگان در خصوص قوانین و فرایندهای مرتبط  ارائــه ی اطاعات و راهنمایی تقاضا  •
با پناه جویان

کمــک بــه آن هــا بــرای ارائه اطاعــات خود به شــکلی  شــنیدن داســتان پناه جویــان و   •
گاهــی یافته و نســبت به  کــه مقامــات تصمیم گیــر بتواننــد از شــرایط و موقعیــت آنــان آ

دسته بندی آن ها در رسته ی مربوطه اقدام نمایند.
که بدون والدین در استرالیا به سر می برند. کودکانی  وکالت   •

که در اســترالیا به ســر می برند ولی خانواده و پدر و مادر آن ها در  کمک به پناه جویانی   •
کنند. کشور نیستند و قصد دارند برای آوردن خانواده خود به استرالیا اقدام  این 
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کــه درمعرض نقــض جدی حقــوق بشــر بوده اند و  تنظیــم دادخواســت بــرای مردمــی   •
ارائه ی آن به نهادهای مربوطه در استرالیا و سازمان ملل

کــه بــر اســاس تجــارب ســازمان،  تــاش بــرای اصــاح قوانیــن مرتبــط بــه پناه جویــان   •
غیرمنصفانه به نظر می رسند.

RACS خدمــات خــود را بــه صــورت اشــکال مختلــف از قبیــل پیگیــری یــک پرونــده، مشــاوره 

تلفنی، مشــاوره حضوری، جلســات عمومی مشــاوره به صورت نیم روز در هفته، مشاوره های ویژه 
کــه در تاریخ معینی با قایق به اســترالیا آمده اند  بــرای افرادی با شــرایط مشــخص مثا پناه جویانی 
کــه بــا قایق آمده انــد ولی فرزنــدان خــود را نیاورده اند و مــواردی از این دســت ارائه  یــا پناه جویانــی 
که از خدمت بــه پناه جویان  می دهــد. RACS تــاش دارد سیاســت ها و قوانیــن را بــر پایه ی تجاربــی 
کــه فرایندی منصفانه و شــفاف برای  کند؛ به گونه ای  کرده اســت، در مســیر صحیح هدایــت  کســب 
گردد. به عاوه برای اینکه این مرکز  کمیت قانون برقرار  تعییــن موقعیــت پناه جویان با احترام به حا

بتواند صدای پناه جویان باشد، اهداف زیر را دنبال می نماید:

تحلیل اثرگذاری قوانین بر روی پناه جویان  •
جلب توجه دولت و دیگر نهادهای مرتبط به قوانینی که تاثیرات نامطلوبی بر مهاجران  • 

و پناه جویان می گذارند
توصیه به تغییرات در قوانین و شیوه اجرای آن ها و زیرسوال بردن قوانین ناعادالنه  •

حمایت و البی گری برای تغییرات اجتماعی و قانونی مرتبط با خدمت گیرندگان این مرکز   • 
و جامعه ی آن ها

به عاوه موارد ذیل نیز توسط RACS دنبال می گردد:

پژوهش های سیاستی در خصوص بی عدالتی و بی انصافی در اجرای قوانین یا سیاست ها  •
کمک به مراجعان برای تنظیم دادخواست علیه نهادهای مرتبط  •

اظهار نظر بر روی پیش نویس قوانین، سیاست ها، فرایندها یا دیگر ابزارهای تنظیم گر  •
گرفته توسط دولت و نهادهای دیگر تهیه پاسخ رسمی به بررسی ها و بازبینی های صورت   •
ارائــه ی رســمی و چانه زنی با دولت، سیاســتمداران و نهادهــای مرتبط برای بهبود در   •

مدیریت و قوانین
گزارش نظام مند موضوع به دولت، تصمیم گیران و سایر نهادهای مرتبط و شناسایی   •

نقاط مورد نیاز جهت ایجاد تغییر
گاهی در موضوعات مرتبط و ارائه راه کارهای ممکن افزایش آ  •
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چانه زنی و هدایت گری درخصوص منابع تحقیقات سیاست گذاری  •
کشورها در موضوع بررسی رویکردها و پیشرفت های سایر   •

کید بر یک موضوع یا حمایت از تغییر هدایت یا مشــارکت درکمپین های عمومی به منظور تا  •

آموزش

RACS توانســته اســت جایگاه خود را به عنوان مرجع آموزش های حقوقی در موضوعات مربوط به 

پناهنــدگان تثبیــت نماید. این آموزش ها با مخاطــب خود پناه جویان، وکا، ســازمان های مرتبط، 
گاهی عمومی نســبت به مســائل پناه جویان و  دانشــجویان و غیــره و بــه منظور افزایش اطاعات و آ
کــه RACS در این زمینه ارائه می نماید صورت می گیــرد. این مرکز همچنین به طور منظم  خدماتــی 
نشست های دائمی توسعه تخصصی را برای بررسی آخرین تغییرات در قوانین مربوط به مهاجران 
خ به  برگزار می نماید. RACS اغلب از سوی سازمان های مربوط به بحث مهاجرت مانند صلیب سر
منظور آموزش و انتقال اطاعات دعوت می گردد. در ســال ۲0۱۴- ۲0۱۵ بیش از ۶0 جلســه آموزشــی 

توسط RACS به ۹ زبان مختلف برگزار شده است.

بهره گیری از ظرفیت فعالیت های داوطلبانه

 RACS کمــک داوطلبــان در پیشــبرد اهــداف ســازمان یکــی از اســتراتژی های اصلــی بهره گیــری از 
کــه در ســال ۲0۱۴، ۳۶۶ داوطلب با این ســازمان همکاری داشــته اند. داوطلبان  اســت؛ به طــوری 
در بخش هــای مختلــف می  تواننــد بــا ســازمان همــکاری داشــته باشــند. ســرفصل های هــر یــک از 
ایــن بخش هــا بــه همــراه ماموریــت، نحوه همــکاری، شــیوه هماهنگ شــدن داوطلب با ســازمان، 
فرصت های حال حاضر همکاری در آن بخش و ... به تفصیل توضیح داده شــده اســت. به عنوان 
مثــال داوطلبان می توانند در بخش همکاری دانشــجویان داوطلب بــا RACS، یا به عنوان تحلیلگر 
که  داوطلــب، یــا همکاری داوطلبانه با RACS در برگــزاری رویدادها و ... ثبت نام نمایند. همان  طور 
کافی در خصوص شــیوه همکاری و انتظارات متقابل داده شــده  ذکــر شــد، در هــر مورد توضیحــات 
اســت. به عنوان نمونه در بخش دانشــجویان داوطلب همکاری با RACS، وظایف داوطلبان انجام 
تحقیقــات متنــوع و پژوهش هــای مقدماتی حقوقی و همچنین همکاری با دفتر ســازمان دانســته 

ح داده شده است: شده است. شرایط همکاری دانشجویان بدین صورت شر
حضور حداقل یک روز در هفته برای یک دوره ســه تا شــش ماه و یا حضور تمام وقت   -۱

کارآموزی در دوره های زمستانه و تابستانه 
که فرد نمی تواند تعهدی را انجام دهد اطاع دادن در صورتی   -۲

پذیرفتن موافقت نامه محرمانگی   -۳
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در عوض، سازمان ارزش های ذیل را برای دانشجویان داوطلب ایجاد می کند:
محیط حمایت کننده و پویا برای فعالیت   •

یک برنامه فعالیت مشخص  •
فرصت مشارکت در هر دوره آموزش RACS در خصوص قوانین پناهندگی  •

کسب تجربه  •
RACS فرصت هــای جــاری همــکاری دانشــجویان داوطلــب را در وبســایت قــرار داده اســت. در 

کرده و مــدارک خود را  برخــی موارد دانشــجویان می بایســت تا زمان مشــخصی درخواســت پذیرش 
ارسال نمایند؛ در غیر این صورت تقاضای آنان مورد بررسی قرار نمی گیرد.

انتشارات سازمان

کاربردی و عملیاتی هســتند. این محتواها شامل  که  RACS به انتشــار محتواهای مرتبط می پردازد 

گزارش به روز سیاست ها و قوانین می باشند. گزارش های ساالنه و  خبرنامه ها، فکت شیت ها، 

تأمین مالی

که این حمایــت طی یک  تــا ســال RACS ،۲0۱۴ از حمایت هــای مالــی دولتــی برخــوردار بوده اســت 
که درخواســت حمایت داشــته اما از دسترسی  کاهش احتمال زیان افرادی  کلی در راســتای  برنامه 
کافی به مشــاوره حرفه ای و مســتقل به هنگام درخواســت پناهجویی برخوردار نیستند، تخصیص 
گردیــد. RACS همچنان مبلغــی از دپارتمان  داده می شــد. ایــن حمایــت مالــی در آوریل ۲0۱۴ قطع 
که به وسیله هواپیما وارد شده و درخواست  مهاجرت و حفاظت از مرزها]۲۳]  برای حمایت از مردمی 
که با قایق وارد می شوند و یا می خواهند  پناهندگی می کنند دریافت می کند. اما در خصوص افرادی 
کار نیســت. به عــاوه RACS خدماتی نیز ارائه  خانــواده خــود را به اســترالیا بیاورند دیگر حمایتی در 
که بابت آن ها تنها مبلغ اندکی می تواند از دولت  ج از چارچوب های فوق الذکر است  که خار می دهد 
کمک های مردمی به شیوه جمع سپاری  کند. با توجه به این شرایط، RACS به فکر جذب  دریافت 

برای ادامه فعالیت های خود افتاده واین امکان را در وب سایت خود بوجود آورده است.
 





کارمند در سراســر  کمــک ۷۸000  که به  کشــور اســت  کانــادا بزرگ تریــن بانک این  بانــک ســلطنتی 
جهان، به ۱۶ میلیون نفر خدمات بانکی ارائه می دهد. این بانک در ۱۸۶۴میادی تاسیس شده 

و مقــر اصلی آن در تورنتو قرار دارد. 
RBC در پــی تحــوالت اخیــر در ســوریه و بحران پناهنــدگان، و با توجه به حضور بیش از ســی 

کانادا، با اختصاص خدمات ویژه ای به پناه جویان ســوری، تاش  کشــور  هزار مهاجر ســوری در 
کانادا از ســر  کند تا هرچه ســریع تر بتواننــد زندگی عادی را خود را در  کمک  کــرده اســت بــه آن ها 
که به  بگیرند. برای این منظور بانک RBC درگاهی را به امور پناه جویان ســوری اختصاص داده 
که بانک سلطنتی  زبان عربی نیز قابل دسترســی اســت. عنوان صفحه، نشان گر ماموریتی است 
در ایــن راســتا بــرای خود تعریف نموده اســت: »مــا می توانیم به شــما برای ســاختن یک زندگی 
کنیــم«]۲۴]. جهــت معرفــی بانک بــه مهاجران ســوری، طــی توضیحاتی  کمــک  کانــادا  جدیــد در 
گذشــته، بانک RBC همواره به »کانادایی های جدید«  که در طول ۱۴۵ سال  اشــاره شــده اســت 
کانادا داشــته باشــند: از باز کــردن اولین  کــرده تا یک شــروع مالی خوب در  کمــک  )= مهاجــران( 
حســاب بانکــی تــا انجام اولیــن خرید بــزرگ از طریق آن. این بانــک خدمات به ســوریان را ذیل 
که در واقع یــک برنامه بانکی برای رفع هر گونه  کلــی خدمات به تازه واردان ارائه می نماید  قالــب 
نیاز تازه واردان از لحاظ امور مالی است و به زبان مادری هر یک از مشتریان در دسترس است. 
گفــت حمایت از تــازه واردان طی دهه ها فعالیــت این بانک، به بخشــی از برند آن  در واقــع بایــد 

تبدیل شده است.

8.RBC Bank (Royal Bank of Canada)
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 RBC ــــ  صفحه اول سایت بانک تصویر ۱۳ـ 

کانادا خدمات ارائه شده به مهاجران سوری و تازه واردان به 

که بانک RBC به پناهندگان ارائه می دهد شامل موارد ذیل می باشد: خدماتی 
اولین شماره حساب بانکی؛ بدون محدودیت در نوع حساب با تسهیات و تخفیفات   •

کارمزد در انتقال و برداشت پول

کارت اعتباری؛ بدون نیاز به سابقه اعتبار و دارای تخفیفات ویژه در برخی از انواع  اولین   •

کوچک و مطمئن  یک صندوق امانات   •

که  کســانی  که بانــک در اختیار می گذارد؛ برای  رهــن یــا خرید اولین خانــه با ودیعه ای   •
کرده اند، در این راســتا خدمات ویژه ای توســط  کانادا اقامت  کمتر از ۵ ســال اســت در 
که شــامل ارائــه یک وام ۳0 ســاله با اقســاط پایین بــدون نیاز به  بانــک ارائــه می شــود 
گواهی درآمد می باشــد. برای تعیین اقســاط بر اســاس  ســابقه اعتبــار و بــدون نیاز بــه 
تخمیــن توانایــی فرد در بازپرداخت وام و همچنین ســایر امور مربــوط به فرایند خرید 

مسکن، مشاوران بانک راهنمایی های الزم را به متقاضی ارائه می دهند. 

کارکرد( با اقســاط پنج ســاله و  ارائه ی وام خرید خودرو نو یا دســت دوم )تا چهار ســال   •
کانادایی بدون نیاز به سابقه اعتبار 

ارائه ی وام های بزرگ دیگر برای تعمیر خانه، پرداخت بدهی ها و غیره با اقساط پایین  •

کانادا بوســیله خدمات  کشــور  ج از  ارائــه ی خدمــات باصرفــه برای انتقال پــول به خار  •
بین المللی بانک
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کانــادا توصیه هــای ویژه ای بــرای تــازه واردان برای انجــام خدمات  بــه عــاوه، بانک ســلطنتی 
کارت اعتباری و ...  گرفتن اولین  مالی، باز کردن حســاب، خرید اولین ماشــین، خرید اولین خانه، 
کــه بــه صورت فایل هــای متنی و نیز ویدئو های تصویری با هدف آموزش در وب ســایت بانک  دارد 
کارمندان بانک  که  قرار داده شده است. بانک RBC این اطمینان را به پناهندگان سوری می دهد 
کثر حمایت را از مهاجران سوری و سایر تازه واردان به عمل می آورند. کشور حدا در تمامی شعبات 

کمک مالی ویژه به پناه جویان اختصاص 

کانادا،  کرد در راستای سابقه حمایت از تازه واردان به  کانادا اعام  در دسامبر ۲0۱۵، بانک سلطنتی 
ایــن بانــک متعهــد می شــود مبلــغ دو و نیــم میلیــون دالر به حمایــت از پناه جویان ســوری و ســایر 
مهاجــران اختصــاص دهد. ایــن مبلغ به حمایــت از پناه جویان در زمینه اقامت، توســعه مهارت ها 
و آمادگــی بــرای اشــتغال جهــت ایجــاد همگرایــی اجتماعــی و اقتصادی موفق و ســریع تر بــا جامعه 
که  مقصــد اختصــاص داده می شــود. در ایــن راســتا، مدیــر عامل بانک طی ســخنانی بیان داشــته 
»هــزاران مهاجر ســوری که ســرزمین خود را به دنبال یافتن مکانی امن تر تــرک کرده اند، در حال آمدن به 
کانــادا هســتند. مــا می خواهیم این اطمینان را بــه این تازه واردان بدهیم که همانند ســایر مهاجرانی که 
به تازگی به کانادا وارد شــده اند، فرصت ســاختن زندگی جدید برای خود و خانواده شان داده می شود. 
که  کارمندانش مفتخرند  کرده ایم. RBC و  کمک  کانادا  که ما به تازه واردان برای اقامت در  دهه هاســت 
کانادایی های جدید فراهم ساخته و از این مسیر در غنا و موفقیت  حمایت آن ها یک بنیان قوی برای 
جامعــه نقــش دارد. این بازتاب ارزش ها و تعهد پایدار کانادا اســت که در رابطه با مهاجران جدید طی 
که داوطلبانه برای  کنم  کارکنان بانک تشکر  سال ها نشان داده شده است. من همچنین می خواهم از 

کنند، قدم برداشته اند.« کانادا احساس پذیرش و حمایت بیشتر  اینکه مهاجران سوری در 

 Jusoorــــ  صفحه اول سایت تصویر ۱۴ـ 
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کانادا  شایان ذکر است مبلغ چهارصد هزار دالر از دو و نیم میلیون دالر ذکر شده، به صلیب سرخ 
کمک به مهاجران ســوری اختصاص یافته اســت. بانک همچنین از مشــتریان خود خواســته  برای 

کنند.  کمک به صلیب سرخ در حمایت از پناه جویان سوری، مشارکت  که آن ها نیز در  است 

مالحظه

گردید، سرمایه گذاری برای توسعه ی مهارت ها و آمادگی برای اشتغال پناه جویان  که ذکر  همان طور 
گرفته  کار قرار  کانادا توســط این بانک در دســتور  کارآمدتر تازه واردان به  به منظور جذب ســریع تر و 
است. عاوه بر این، در بخش های مختلف وب سایت بانک]۲۵]، از مهاجران با عنوان »کانادایی های 

کی از عمق تفکر آنان نسبت به موضوع مهاجران است. که حا جدید«]۲۶] نام برده شده است 
 



کانادا فعالیت  که از ســال ۱۹۹۸ در تورنتــو  Furniture Bank یــک ســازمان خیریــه و غیرانتفاعی اســت 

می کنــد. فعالیــت اصلــی این شــرکت، جمــع آوری مبلمان ها و وســایل دســت دوم قابل اســتفاده در 
خانه ها و بازتوزیع آن ها میان اقشــار محروم جامعه اســت. جامعه هدف این ســازمان، پناه جویان و 
کنون سرپناهی  که ا گرفته و بی خانمان های ســابق  کودکان مورد سوءاســتفاده قرار  مهاجران، زنان و 
کــه افراد  یافته انــد، می باشــد. Furniture Bank بــا ۸0 مؤسســه اجتماعــی مختلــف در ارتبــاط اســت 
نیازمند را برای اســتفاده از خدمات این ســازمان، معرفی می کنند. Furniture Bank ساالنه به بیش 
کنون، ۷00۷۱ نفر و ۲۸۸۵۴ خانواده از خدمات  از ۵000 نیازمند، خدمت ارائه می کند. از سال ۱۹۹۸ تا 
کمک  کرده اند. افراد بسیاری نیز به صورت داوطلبانه در حمل و نقل اسباب و  این مؤسسه استفاده 

کمک می کنند.  به دریافت کنندگان خدمت در انتخاب وسایل مورد نیاز، 
کــه در یافتــن شــغل  کســانی اســت  یکــی از دغدغه هــای Furniture Bank، ایجــاد اشــتغال بــرای 
که در فعالیت های ذیل این دغدغه ذکر  دچار مشــکل هســتند. پناه جویان از دسته افرادی هســتند 
شده اند. در این راستا Furniture Bank تاش دارد با فراهم آوردن شرایط یادگیری مهارت های الزم 
کنــد. این ســازمان امید دارد با توســعه  کاری خاصــی ندارنــد را جذب  کــه ســابقه  کســانی  کار،  حیــن 

فعالیت های خود بتواند ساالنه بیست نفر را به استخدام درآورد. 
کارکــرده برگــزار  کارگاه هایــی جهــت آمــوزش تعمیــر مبلمان هــای   Furniture Bank ،عاوه بــر ایــن
که جمع آوری شــده و پیش از اهدا، نیــاز به تعمیرات دارند  کارگاه هــا، مبلمان هایی  می کنــد. در ایــن 
کار عملی، به یادگیری این مهارت  توســط متخصصین تعمیر شــده و ســایر شــرکت کنندگان، با انجام 
که شــامل تعمیر مبلمان هــای آســیب دیده مورد نظر  کارگاه  می پردازنــد. بدیــن ترتیــب هــر دو هــدف 

9. Furniture Bank
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که از  و ارتقــاء مهــارت شــرکت کنندگان اســت، تأمیــن می گــردد. در تعمیــر ایــن مبلمان هــا، از مــوادی 
مبلمان های غیرقابل استفاده بازیافت شده است استفاده می گردد. 

فعالیت در موضوع پناه جویان سوری

کمک به پناه جویان ســوری با ۱۸ ســازمان مرتبط با اســکان پناه جویان  Furniture Bank بــه منظــور 

کمک به پناه جویان را تا ۶0 درصد افزایش داده اســت. در  همکاری می کند و در ماه های اخیر میزان 
که با توجه به اینکه در چند ماه آینده ۲۵00 مهاجر سوری  وب سایت]۲۷] این سازمان اشاره شده است 
کمــک lifeline Syria قصد دارد تــا نیازهای فوری ایــن مهاجران  بــه تورنتــو می آینــد، این ســازمان بــا 
که با  کند. در وب ســایت Furniture Bank از مردم خواســته شــده اســت  بــه وســایل منــزل را تأمیــن 
کمک های خود، سوری های مهاجر را یاری کنند تا ثبات و شأنی که الیق آن هستند را بدست آورند. دو 
کمک به مهاجران سوری از طریق این سازمان، اهدای وسایل دست دوم خانه و همچنین  شیوه ی 
کمک هــای مالــی مســتقیم به پناه جویــان از درگاه وب ســایت ســازمان اســت. عاوه بر این،  اعطــای 
کمک های مالی خیرین می پردازد. Furniture Bank با برگزاری رویدادهای خیریه ساالنه، به جذب 

 Furniture Bank تصویر ۱۵ ـــــ  صفحه اول سایت

کمک به مردم سوریه راهنمای 

گردآوری اطاعات مربوط به منطقه  گانه و بســیار ارزشــمند، با  Furniture Bank در یک بخش جدا

ـ  اعم از مسیر  کمک مردم این مناطق به بحران پناه جویان سوریه ــــ تورنتو و اونتاریو، راه های متنوع 
کانادا هزاران  که  ـ  را توضیح داده است. در این بخش، اشاره شده است  Furniture Bank و جز آن ــــ

که این عمل، تنها شــامل اســتقبال و تاش برای اسکان آنان در  مهاجر ســوری را در خود جای داده 
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که می خواهند به  کانادا نبوده و شناســایی و اقدامات الزم برای ســاماندهی مهاجران ســوری  ک  خا
کمک مردم منقطه به پناه جویان ســوری  کنند، از آن ســوی آب ها آغاز می گردد. راه های  کانادا ســفر 

گزارش عبارتست از: طبق این 

کمک هــای نقــدی بــه خیریه هــای فعــال در رابطه بــا پناه جویان ســوری. در ایــن زمینه   •
کانادایی  که شــهروندان به ســازمان های خیریــه  که بــه ازای هر یک دالری  بیــان شــده 
کمک به مردم ســوریه پرداخت  در بازه زمانی ۱۲ ســپتامبر ۲0۱۵ تا ۲۹ فوریه ۲0۱۶ جهت 
کمک هــای اضطراری به  که یــک دالر به »صندوق  کانــادا نیز تعهد نموده  کننــد، دولــت 

کند.  سوریه«]۲۸] اهدا 

اختصــاص وقــت. ســازمان های بســیاری در خصوص اســکان پناه جویان ســوری و رفع   •
کوتاه مدت و بلند مدت آن ها برای استقرار در مقصد جدید و ادغام اجتماعی  مشکات 
که  کانادا فعالیت می کنند. افراد می توانند در یک وب ســایت مشــخص  آن ها در جامعه 
آدرس ســازمان های فعــال در زمینــه اســکان پناه جویــان در تورنتــو و اونتاریــو را نمایش 
می دهد، نزدیک ترین سازمان خیریه به محل زندگی خود را یافته و برای کمک به مردم 
کمک بــه پناه جویان  ســوریه از مســیر آن ســازمان، به صــورت داوطبانه وقــت خود را به 

سوریه اختصاص دهند. 
عاوه بر این، نهادی با نام Spark Ontario توسط دولت محلی تاسیس شده تا با ایجاد   
کند. در  ارتبــاط میــان ســازمان های غیرانتفاعی و مردمی داوطلب، یک »جرقــه« ایجاد 
که قصد فعالیت داوطلبانه برای کمک به  گرم اونتاریو«]۲۹] شهروندانی  »برنامه استقبال 
مردم سوریه جهت استقرار در اونتاریو را دارند، به یکدیگر مرتبط می شوند تا هم افزایی 

الزم ایجاد شود. 

کانادا می رسند، نیاز فوری  که پناه جویان در ســرمای زمستان به  اهداء لباس. هنگامی   •
کانادا در زمینه جمع آوری  گرم دارند. به همین دلیل ســازمان های زیــادی در  بــه لباس 
که به جمع آوری  و بازتوزیع لباس های اهدایی فعالیت می کنند. لیســت ســازمان هایی 
گرفته و از مردم خواســته  لبــاس در منطقه تورنتو مشــغول هســتند، در این راهنمــا قرار 

که البسه اهدایی خود را به آن ها تحویل دهند.  شده 

 Furniture .اهداء مبلمان و وسایل منزل. تنها یک چهاردیواری به معنای خانه نیست  •
که در حال خروج از وضعیت بی خانمانی  Bank در تورنتو و اونتاریو به تمام پناه جویانی 

کار با جمع آوری وسایل  کنند. این  کمک می کند تا وسایل زندگی خود را تهیه  هستند، 
دست دوم و قابل استفاده مردم و توزیع آن ها میان نیازمندان صورت می گیرد.





SPI  یک سازمان مردم نهاد در استانبول ترکیه است که هدف آن فراهم آوردن تسهیات دسترسی به 

آموزش رســمی و همچنین آموزش های تکمیلی برای دانش آموزان ســوری مهاجر به ترکیه می باشد 
تا از این طریق بتوانند به موقعیت های بهتری در ترکیه دست یافته و فراتر از آن، مسیر رسیدن شان 
به فرصت های درخشــان تر در زندگی آینده فراهم شــود. ایده ی چنین ســازمانی از جانب بنیان گذار 
که  کمپ یرموک]۳۱] را  کارین توماس]۳0] مطرح شــده اســت. او چندین ســال در دمشق زیســته و  آن، 
کودکان  که دغدغه ی  کارین توماس  فلسطینیان در آن زندگی می کردند از نزدیک دیده است. خانم 
گرفت تاش خود را برای کمک به ادامه  بازمانده از تحصیل را در ذهن داشت، در سال ۲0۱۳ تصمیم 
تحصیل یک دختر ۱۷ ساله ی فلسطینی به کار بندد. او قصد خود را با سایرین مطرح نمود و چیزی 
که مردمی از سراسر جهان حاضر به تأمین مالی تحصیل این دانش آموز شدند. این دختر  نگذشت 
کامل از دانشــگاهی در آمریکا شــده و مشــغول به تحصیل اســت.  کنون موفق به اخذ بورســیه  هم ا
کمک های مردمی ظرفیتی بــرای ایجاد تغییر  که  کاریــن توماس را بدین نتیجه رســاند  ایــن تجربــه، 
کشــور شد و بر اساس تجارب خویش،  اســت. پس از آغاز جنگ ســوریه، او مجبور به مهاجرت از این 
گسترده شده و خدماتش  کنون فعالیت های آن  که تا گمارد  به بنیانگذاری  SPI در استانبول همت 

بر زندگی صدها مهاجر سوری اثرگذار بوده است. 
تیم SPI طی دوره ای در قالب پروژه های کوچک، تاش هایی برای بهبود وضعیت مهاجران سوری 
کودکان و جوانان  در ترکیه انجام دادند و در حال حاضر تمرکز خود را بر فراهم کردن امکان دسترسی 
کاهش تهدیدات جنگ بر نســل ســوخته ی ســوریه]۳۲]   ســوری به آموزش در ترکیه قرار داده اند تا در 

10. Small Projects Istanbul (SPI)
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کــه  کــودکان بــه آمــوزش زمینه ســاز آن اســت  نقشــی داشــته باشــند. SPI معتقــد اســت دسترســی 
کــودکان در آینده رهبران  خانواده هــای ســوری بتواننــد دوبــاره روی پای خود بایســتند. البته همین 
کرده سوریه خواهند بود. به عاوه این آموزش، زمینه ی ادغام فرهنگی و اجتماعی مهاجران  تحصیل 

کرد.  با مردم ترکیه را فراهم خواهد 
کز چند منظوره به نام درخت زیتون]۳۳]، بسیاری از فعالیت های خود را در مکان  SPI با ایجاد مرا

گسترده از ظرفیت داوطلبی برای ارائه ی خدمات  کرده است. این سمن به شکل  مشخصی متمرکز 
کارآموزی ســه ماهه برای داوطلبان برگــزار می نماید.  خــود بهــره می بــرد و برای این منظــور دوره های 
که  بســیاری از داوطلبــان فعــال در ایــن ســمن، خود مهاجرانی از ســوریه هســتند. شــایان ذکر اســت 

کودک هستند.  کنون بیش از نیمی از پناهندگان سوری در ترکیه  هم ا

فعالیت ها در موضوع پناه جویان سوری

تأمیــن هزینــه ی تحصیــل دانش آمــوزان ابتدایــی و دبیرســتان ســوری آواره شــده برای   •
گر چه تحصیل برای پناه جویان در ترکیه رایگان  اطمینان از بازگشــت آن ها به مدرســه. ا
است، اما هزینه های مربوط به حمل و نقل، کتاب، لباس فرم و غیره برای خانواده هایی 
کامل  کــه درآمــدی ندارنــد، خود معضل به حســاب می آیــد. SPI این هزینه هــا را به طور 

کودکان مذکور دوباره به مدرسه بازگردند.  پوشش می دهد تا 

گرچه کودکان مهاجر می توانند به صورت قانونی و بدون پرداخت هزینه در مدارس ترکیه  ا  •
 SPI .کنند، اما به علت عدم آشنایی با زبان ترکی، بسیار با مشکل روبرو هستند ثبت نام 
که توســط  که با شــرکت در کاس های زبان ترکی  این امکان را برای آن ها فراهم ســاخته 
داوطلبان تدریس می شود، هرچه سریع تر خود را به سطح همکاسی هایشان برسانند. 
که در صــورت امکان SPI تــاش می کند با  البتــه در ترکیــه مــدارس عربــی نیز وجــود دارد 

ثبت نام دانش آموزان در این مدارس، تا حدی از این مشکل بکاهد.

کمک به انجام تکالیف درسی دانش آموزان کاس های تقویتی و  برگزاری   •

کودکان در فضای باز و سایر  برگزاری برنامه های هنری، ورزشی، برنامه هایی برای بازی   •
کودکان مفید واقع می شوند.  که در جهت توسعه شخصیتی  فعالیت هایی 

کاس هــای موســیقی بــا دعــوت از چند موســیقی دان  کاس هــای موســیقی.  برگــزاری   •
کودکان  که هدف آن آشــنا کردن  کودکان تشــکیل می شــود  حرفه ای از انگلســتان برای 
کمک به آن ها برای ابراز اندیشــه ها و احساسات  با مبانی موســیقی و ریتم ها و نوت ها و 

خود از طریق موسیقی است. 
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برگــزاری کاس های زبان ترکی، انگلیســی و آلمانــی و دوره های آمادگی آزمون تافل برای   •
بزرگساالن

کارگاه هــای تولیــد محصــوالت دســتی زنــان بــه منظــور ارتقــای مهارت هــا و  تشــکیل   •
توانمندساختن آنان برای اداره زندگی خویش به خصوص برای کسانی که اجازه ی کار کردن 
کارگاه ها محصوالت متنوعی توسط زنان سوری  ندارند بسیار ضروری می باشد. در این 
تولید می شود و SPI به بازاریابی، دریافت سفارش و فروش این محصوالت کمک می کند.

کــودک از برنامه ی اسکالرشــیپ SPI اســتفاده می کنند و ۲۶0 نفــر در فعالیت های  کنــون ۶0  هــم ا
هفتگی این سازمان شرکت می نمایند.

تأمین مالی

SPI به لحاظ مالی کاما بر پایه ی کمکهای خصوصی اداره میشود و فعالیتهای آن به صورت داوطلبانه 

صورت میگیرد. عاوه بر شماره حسابهای مختلف در ترکیه، اروپا، آمریکا، استرالیا و انگلستان، کمپین 
این سازمان در برخی وب سایتهای خیریه بین المللی نیز قرار دارد. 

مالحظه:

گســترده  چند نکته الزم به ذکر اســت: اوال ایجاد یک ســمن فعال در حوزه مهاجران می تواند به طور 
کودکان مهاجر عاوه بر  کمک داوطلبانه همان مهاجران نیز بهره برد. ثانیا آموزش  از مزیــت حضــور و 
تمامی مزیت های مترتب بر آن، خود ابزاری برای جامعه پذیری مهاجران در فرهنگ میزبان خواهد 
کودکان تحصیل کرده در آینده  که در وب ســایت]SPI  [۳۴ اشــاره شــده اســت، این  بود. ثالثا همانطور 
رهبران سوریه را تشکیل می دهند. تحصیل این کودکان در ترکیه، بر جهت گیری های کشور سوریه در 

گذاشت. آینده تاثیر مهمی برجای خواهد 

 Furniture Bank تصویر ۱۶ ـــــ  صفحه اول سایت
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ردیف

نام سازمان

دفتر مرکزی

ت 
ف فعالی

هد
 

 در موضوع مهاجران
ی

سازوکار درآمد
ت

نوع خدم
ت

توضیحا

وب سایت

۱
Refugees W

elcom
e

آلمان

ی 
ی برا

ایجاد سازوکار
جامعه پذیر کردن مهاجران در 
ت 

ی جدید و ایجاد ظرفی
فضا

ی شهروندان 
همزیستی برا

ل 
ل مشک

ک به ح
میزبان + کم

ت پناه جویان قانونی و 
اقام

غیرقانونی

ک به 
ت کم

به جز دریاف
ن سرمایه 

ت تأمی
صور

ی ذکر 
جمعی، مورد

 
ت.

نشده اس

ک به اسکان پناه جویان مقیم 
کم

ج از شهر
ی خار

پ ها
کم

س فرهنگی بوده 
ن بیشتر از جن

ن سم
ت ای

فعالی
ی را می توان در مقایسه با 

ت فرهنگی بسیار
و نکا

ط ایران استخراج نمود.
شرای

net.fluechtlinge-willkommen.de

۲

Zakat Foundation 

of Am
erica | 

International 

O
rthodox Christian 

Charities | Islam
ic 

Relief U
nited States 

of Am
erica | Save the 

Children | Handicap 

International | 

Life for Relief and 

Developm
ent | 

G
lobalG

iving

عمدتًا آمریکا

ی مردمی 
ک ها

ی کم
جمع آور

ت مهاجران 
ی رفع مشکا

برا
ی

سور
ن سرمایه جمعی

تأمی
ی 

ی اولیه ـــــ  ارائه 
ن نیازها

تأمی
ت اجتماعی و بهداشتی

خدما

ی بررسی گردید که با وجود 
ی متعدد

سازمان ها
ن 

ی، همگی از سازوکار مشابه تأمی
ت های

تفاو
سرمایه جمعی استفاده می نمودند. با توجه به 

ت نسبی سازوکار 
ن سازمان ها و سهول

تعدد ای
ف را 

ی مختل
ط ها

ت ایجاد در محی
آن ها که قابلی

ت اختصار دو مورد معرفی  و پنج مورد 
دارد، جه

نام برده شده اند.

zakat.org | iocc.org | irusa.org |  

savethechildren.org | handicap-international.us | 

lifeusa.org | globalgiving.org
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ردیف

نام سازمان

دفتر مرکزی

ت 
ف فعالی

هد
 

 در موضوع مهاجران
ی

سازوکار درآمد
ت

نوع خدم
ت

توضیحا

وب سایت

۳
Refugee 

International

آمریکا

ل 
ی ح

چانه زنی از باال برا
ت پناه جویان

مشکا

ک از 
ت کم

به جز دریاف
ی 

ص حقیقی، مورد
اشخا

ت. 
ذکر نشده اس

ی 
ی اولیه و ارائه 

ن نیازها
تأمی

ت اجتماعی، تولید 
خدما

ی تحلیلی در موضوع 
محتوا

ی 
ی راهکارها

سوریه، ارائه 
ل 

ل مسائ
ی ح

ب برا
مناس

ت ها و 
پناه جویان به دول

ن المللی
ی بی

سازمان ها

ن بر ارائه پیشنهاد و 
ن سم

ت ای
س فعالی

اسا
ت مردان و تصمیم گیران به 

متقاعد کردن دول
ت. تأکید شده که 

ت پناه جویان اس
ل مشکا

ح
ک 

ت هر گونه کم
ظ استقال، از دریاف

ی حف
برا

ن المللی امتناع 
ی بی

ت ها و نهادها
ی دول

از سو
ب آن 

ل انتخا
ن دلی

ن سم
ت ای

گردد. نگاه متفاو
ک مورد بود.

به عنوان ی

refugeesinternational.org

۴

IHH, Hum
an Rights 

and Freedom
s and 

Hum
anitarian Relief 

Foundation

ترکیه

ت بشردوستانه 
هرگونه فعالی

ک به پناه جویان 
ی کم

برا

ت 
ی که در انتظار دریاف

سور
ی

پناهندگی از کشورها
 

 همجوار هستند.

ی 
منابع متنوع درآمد

ن، 
ک خیری

ل کم
از قبی

ی ها، 
ل از دارای

سود حاص
ی رویدادها، 

برگزار
ت ها 

ی در شرک
سهام دار

و ...

ی، 
ی ضرور

ک ها
ی کم

ارائه 
ت بهداشتی، آموزشی و 

خدما

رفاه اجتماعی به اشکال متنوع و 
ی مبارزه 

ی افراد برا
توانمندساز

ی و فقر،  دیپلماسی 
با بیکار

بشردوستانه

ن بزرگی در کشور ترکیه در کنار 
ن سم

وجود چنی
ن کشور نشان از 

ن دیگر در ای
ش از ۴0 سم

بی

ی مردم 
ت فراوان سازمان ها

توسعه و پیشرف
س با 

ل قیا
ن کشور می باشد که قاب

نهاد در ای
ت.

ایران نیس

ihh.org.tr/en

۵
Jusoor

آمریکا

ی در 
ک به جوانان سور

کم
ن 

ل، یافت
زمینه ادامه تحصی

ب و کار
ل و توسعه کس

شغ

ی 
ک ها

ت کم
تنها دریاف

ل مشاهده 
مردمی قاب

ت 
ت؛ هرچند بدیهی اس

اس
ت ها 

که گستردگی فعالی
ی 

نیازمند منابع درآمد
دیگر نیز می باشد.

انجام رایزنی با دانشگاه ها و 
ی 

ت ها به منظور ارائه 
شرک

ت آموزشی، شغلی 
خدما

و کارآفرینی به مهاجران و 
ی 

ی در کشورها
پناهندگان سور

ف
مختل

ی 
ت ها

ن حال گستردگی فعالی
انسجام و در عی

ن زمینه 
ی فراهم ساخت

ش برا
ن و تا

ن سم
ای

ی که 
ی جوانان سور

ت تحصیلی و کار
موفقی

ت.
ل اس

ل تأم
ش باشد، قاب

می تواند الهام بخ

Jusoorsyria.com
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ردیف

نام سازمان

دفتر مرکزی

ت 
ف فعالی

هد
 

 در موضوع مهاجران
ی

سازوکار درآمد
ت

نوع خدم
ت

توضیحا

وب سایت

۶
G

uardian

انگلستان
(US immigration این بخش زیرمجموعه(

ش تنوع 
تکریم مهاجران و نمای

فرهنگی در آمریکا
-

انتشار داستان زندگی مهاجران

ت بیشتر 
ک و شناخ

ی عاطفی و در
ایجاد فضا

ن 
ت آنان در یافت

ت شهام
از مهاجران و بزرگداش

ی کشور 
ش مهاجران از سو

زندگی بهتر در پذیر
ت.

میزبان موثر اس

Thehuardian.com/commentis-

free/series/howw-i-hot-here

۷
RACS

استرالیا

ن 
ک به پناه جویان در گرفت

کم
ق کردن

ت و ملح
اقام

 
 خانواده خود 

ط 
ن مالی توس

سابقا تأمی
ت- از سال ۲0۱۴ 

دول
ن مالی 

ت در تأمی
محدودی

ن 
دولتی و تکیه بر تأمی

سرمایه جمعی

ت حقوقی
ی خدما

ارائه 
ت 

ی خدما
ت رایگان به ارائه 

ن سازمان به صور
ای

ت دیگر 
تخصصی به پناه جویان می پردازد. به عبار

ت.
ف نیازمندان کرده اس

ص خود را وق
تخص

racs.org.au

۸
RBC: 

Royal Bank of 

Canada

کانادا

ب سریع تر و 
ک به جذ

کم
ق تر مهاجران در نظام 

موف
ی و اجتماعی کانادا

اقتصاد
-

ت مالی 
ت و خدما

ی تسهیا
ارائه 

ی تازه واردان
ت ویژه برا

با امتیازا

ک به 
ک بخشی از برند خود را کم

ن بان
ای

مهاجران و تازه واردان به کانادا دانسته و طی 
ن 

ی ای
ی برا

ی کاربرد
دهه ها سابقه، سازوکار ها

ت.
منظور طراحی کرده اس

www.rbc.com/helpingnewcomers
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ردیف

نام سازمان

دفتر مرکزی

ت 
ف فعالی

هد
 

 در موضوع مهاجران
ی

سازوکار درآمد
ت

نوع خدم
ت

توضیحا

وب سایت

۹
Furniture Bank

کانادا

ت 
ک به استقرار و ثبا

کم
پناه جویان در منقطه تورنتو

ن مؤسسه به 
ای

ی 
ک ها

ی کم
جمع آور

ی 
مردمی و برگزار

ی خیریه 
رویدادها

ک به 
ی کم

برا
ن می پردازد 

محرومی
ص اینکه 

اما در خصو
ی 

ی نقد
ک ها

از کم
ی شده مبلغی 

جمع آور
ت می کند یا خیر، 

برداش
ت.

ی نشده اس
اشاره ا

ی و بازتوزیع مبلمان و 
جمع آور

ت دوم
ل دس

وسای
 

ی 
ک ها

ی کم
 و نیز جمع آور

ی مردم
نقد

ل زنجیره اسکان و استقرار 
ن مؤسسه در تکمی

ای
ت آن ها در 

ی و رفع مشکا
پناه جویان سور

ی خیریه و مردم نهاد دیگر 
ط با سازمان ها

ارتبا
ل 

ن زنجیره را تشکی
که هر کدام بخشی از ای

ت.
ت مشغول اس

می دهند به انجام فعالی

www.furniturebank.org

۱0
Sm

all Projects 

Istanbul

ترکیه

بازگرداندن
 

ی به مدرسه
 کودکان آواره سور

ی 
ک ها

ت کم
دریاف

شخصی

ی 
ی برا

ک به کودکان سور
کم

ت 
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از جملــه می تــوان بــه نشســت »روایت یــک تغییر سیاســتی: تابعیــت مادرانه« در مرکز بررســی های اســتراتژیک   .۱
http://css.ir/fa/content/113336 :کرد ریاست جمهوری اشاره 

کتاب »توانمندســازی حکومت، شــواهد، تحلیل و عمل« نوشــته ی مت انــدروز و لنت  همچنیــن درمقدمه ی 
ک به ترجمه ی جعفر خیرخواهان و مســعود درودی نیــز فعالیت های انجمن دیاران در  پریچــت و مایکل وولکا

کشور ایران تشریح شده است. این زمینه به عنوان یک نمونه در 
2. www.zakat.org/en/

3. iocc.org/

4. irusa.org/

5. www.savethechildren.org/

6. hi.org/

7. www.lifeusa.org/

8. www.globalgiving.org/

9. www.refugeesinternational.org

10.  www.ihh.org.tr/en

11. One Bread, One Blanket for Syria

12. Trade Economy: www.tradingeconomics.com/turkey/inflation-cpi

13. Human Development Indicate 2014

14. ibid

15. www.tasnimnews.com/fa/news/1394/11/17/992598

16. Risk Scholarship

یادداشت ها



   ۶2   |    سمن های مهاجرتی

17. Scholars at Risk

18. Institute of International Education

19. From Camp to Campus Program

20. jusoorsyria.com/

21. www.theguardian.com/commentisfree/2016/mar/22/tell-us-how-you-got-here

22.  www.racs.org.au/

23. Department of Immigration and Border Protection

24.  We can help you build a new life in Canada

25.  www.rbcroyalbank.com/

26. New Canadians

27. furniturebank.org/

28. Syria Emergency Relief Fund

29. Ontario’s Warm Welcome Program
کن ترکیه Karyn Thomas؛ اصالتا استرالیایی و سا  .۳0

31. Yarmouk

32. Lost Generation

33. The Olive Tree

34. www.smallprojectsistanbul.org/



از سال ۲0۱۱  با کشیدن شدن اختافات در سوریه به مرحله درگیری 
کشـــور در نتیجه به خطـــر افتادن   مســـلحانه، بخشـــی از مردم این 
امنیت جانی و دشوار شدن شرایط زندگی، تصمیم به مهاجرت های 
گرفته و این امر رفته رفته شـــدت یافته و ابعادی  داخلـــی و خارجی 
که مســـلم اســـت بســـیاری از این مهاجران به  جهانی یافت.  آنچه 
کشورهای مختلف جهان از جمله  شـــیوه قانونی و یا غیرقانونی به 
کشـــورهای اروپایی به ویژه آلمان، اتریش  کانادا، اســـترالیا،  آمریکا، 
کمپ هایی در لبنان  و انگلســـتان و همچنین ترکیـــه و یونـــان و در 
که مجـــال زندگی محقرانه امـــا ایمن را  کشـــورهایی  و اردن و ســـایر 
برایشان فراهم می کردند وارد شده و فصل جدیدی از زندگی را برای 
که در این بررسی مورد نظر  خود و خانواده خویش رقم زدند. آنچه 
کشورهای مقصد  کنش نهادهای غیردولتی در  بوده است، نحوه وا
کـــه مجموعه ای از  کشـــور آن ها بوده  بـــه مســـئله ورود مهاجران به 

تجارب جهانی در این خصوص را پیش رو می گذارد.

دیگر عناوین کتاب های مجموعه مطالعات مهاجرت:

گشت  باز
بررسی آمار مهاجران بدون مدرک افغانستانی در ایران

کشور 272 میلیون نفری؛  یک 
گزارش سازمان جهانی مهاجرت درباره روندهای مهاجرت در دنیا گزیده ای از آخرین 

 تحصیل در این سوی مرزها
نکاهی به جایگاه ایران در بازار جذب دانشجویان بین المللی
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