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 هاومهاجرت:تعاونی

 هاچهنقشیدرمدیریتمهاجرانوپناهجویاندارند؟تعاونی

 مقدمه
مهاجرت به عنوان یکی از عوامل پویایی جمعیت در 

های بزرگ  جهان، همواره مکانیسم فعالی برای جابجایی
شود.  و سریع و گاهی هم کوچک و تدریجی تعریف می

این عامل سهم بزرگی در تعیین نقش کشورها به عنوان 
مهاجر فرست و یا مهاجرپذیر دارد و همانگونه که پیرو 
تحوالت جهانی درجاتی از شدت و ضعف را تجربه 

 کند، میتواند خود، منشا تحوالت جهاتی باشد.  می
 232المللی کار، در سال گذشته،  طبق اعالم سازمان بین

 202اند، از این میان  میلیون نفر در سراسر مهاجرت کرده
سال سن داشتهاند. در این گروه  81میلیون نفر باالی 

اند و  میلیون نفر  برای یافتن کار مهاجرت کرده 850
 55شوند. همچنین بیش از  مهاجر کارگر خوانده می

میلیون نفر بنا به دالیلی چون عدم امنیت جانی، اعمال 
خشونت و نقض حقوق اولیه خود مجبور به مهاجرت 

میلیون نفر از آنها به عنوان  28اند، که بیش از  شده
میلیون نفر نیز بدون  80اند و  پناهنده یا پناهجو ثبت شده

 تابعیت هستند.

های  های اجتماعی و بعضا جنگ نوسانات سیاسی، ناآرامی
کند.  المللی میل به مهاجرت را تقویت می داخلی و بین

المللی به ویژه در کشورهای در حال توسعه  تحوالت بین
به ویژه در خاورمیانه به سمتی پیش رفته که آمار 

میلیون نفر  28به حدود  2081مهاجرین اجباری در سال 
رسیده است. در این شرایط، انسجام اجتماعی به شدت 
آسیبپذیر شده و با استمرار حس ناامنی امر تعاون و 

 دهد.  همیاری در جامعه در معرض فروپاشی قرار می
شرایط جدید، چه با عنوان مهاجر، چه پناهنده ممکن 
است تا مدت نامعلومی، گاهی تا دهههای متمادی به 
طول انجامد، اما آنچه باید سامان پیدا کند، بازیابی نظم 
اجتماعی روزمره است. در واقع مهاجرین بعد از تضمین 
بقا، مترصد فراهم کردن شرایطی هستند، که بتواند 
زندگی روزمره خود را از سر بگیرد. او که یک غریبه در 

شود، گزینههای زیادی برای  جامعه میزبان محسوب می
 اشتغال و تشکیل زندگی پیشرو ندارد. 

بر این اساس، مدیریت مهاجرین با اولویتهایی چون: 
اسکان، اشتغال و ادغام اجتماعی در صدر اهداف 
کشورهای مهاجرپذیر قرار میگیرد. در ساماندهی 
مهاجرین عالوه بر کمکهای محدود دولتی و حمایتهای 

های  المللی، تعاونی نه چندان پایدار سازمانهای بین
میتوانند گزینه خوبی برای ابتدا برای اشتغال و سپس 
خدماتدهی به مهاجران باشند. در این یادداشت برآنیم تا 

ها در مدیریت و ساماندهی  به بررسی نقش تعاونی
 بپردازیم.مهاجرین 

 ها و مهاجرین در عمل تعاونی

 800میلیارد نفر از اقصی نقاط کره زمین در  8اکنون 
ها فعالیت  میلیون فرصت شغلی در انواع مختلف تعاونی

المللی،  میکنند. با روند روزافزون مهاجرت در سطح بین
مهاجرین و پناهجویان نیز در کشورهای مقصد در این 

 شوند.  خانواده تعریف می
بر اساس تجربیات موجود جهانی، مهاجرین میتوانند در 

ها اعم از مسکن، مالی، تجارت منصفانه،  انواع تعاونی
تولیدی، کارگری و خدمات عضو شده و یا تعاونی مختص 
خود را برای تامین نیازهای خود تاسیس کنند. در این 

ها خدماتی چون: کاریابی، نیازهای اساسی، خدمات  تعاونی
مراقبتی، مشاوره حقوقی، تسهیالت مالی، بازاریابی، 

 شود. حمایتهای معیشتی، آموزش و پرورش ارائه می

های جامعه میزبان به آوارگان پناه داده و  در اینجا تعاونی
به عنوان کارگر آنها را استخدام میکنند. در مقابل 

های خود از طریق  مهاجران نیز برای ایجاد تعاونی
شرکتهای تعاونی تامین خدمات برای خود یا جامعه 

المللی اقدام  میزبان، اغلب با حمایت یک سازمان بین
میکنند. گاهی این مهاجران در نتیجه تالشها و 
پیگیریهای مداوم نهادهای جهانی راه بازگشت به مبدا 

 کنند.  خود را نیز پیدا می
ها به عنوان نهادهایی که دانش  نقش مهم دیگر تعاونی

عملی ارزشمندی دارند، کمک به همسانسازی فرد 
ها  تازهوارد به جامعه مقصد است. به عبارت دیگر تعاونی

میتوانند با ایجاد ظرفیتهای اجتماعی در قالب شبکهسازی 
و تقویت تعامالت جامعه میزبان با مهاجرها برای پذیرش 

ها و کاهش مخاطرات انسانی چون: نزاع،  اجتماعی آن
درگیری و انواع خشونتها به همراه توانمندسازی زنان و 

  ساز صلح باشند. کودکان زمینه
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ها در مقصد، تعاونی در مبدا نیز  عالوه بر نقش مهم تعاونی
گری میان مردم و دولت بهه  توانند موثر بوده و با واسطه می

رسانی و توزیع اقهالم مهورد نهیهاز  ویژه در زمینه خدمات
توانند شرایط مبدا را نیز بهبود بخشیده و احتماال امکان  می

بازگشت مهاجران به ویژه برای کسانی که به دلیل جنهگ 
اند را بهبود بخشند. نمونه بارز این مسهالهه  و ناآرامی رفته
ها به ویژه در  ها در کشور سوریه است. تعاونی تجربه تعاونی

مناطق شمالی و کردنشین با اقبال مردمی و پشتوانه مالهی 
المللی سعی در جبران خسارات جهنهگ و  های بین سازمان

تامین نیازهای اولیه مردم دارنهد. از سهوی دیهگهر در 
طهور کهه  کشورهای مقصد نیز مانند: ترکیه و اردن، همان

آفرینی و تامین مهعهاش بهه  ها در اشتغال گفته شد، تعاونی
 اند. مهاجران کمک کرده

هها پهتهانسهیهل  البته باید توجه داشت که تاکنون، تعاونهی
نامحدودی ندارند و در ارتباط با مهاجرت نهیهز ههنهوز از 
حداکثر ظرفیت آنها استفاده نشده است. چرا که در این راه 
با موانع متعددی از جمله عدم اعتماد جامعه میزبان و بهه 
ویژه مهاجران، عدم دسترسی به منابع پایدار مالهی بهرای 

رسانی به مهاجران و دشواری ایجاد هماهنهگهی و  خدمات
ارتباط با نهادهای مدنی و دولت در سطح ملی و نهادههای 

 المللی مواجه هستند. جهانی در سطح بین

 ها در رابطه با مهاجرین های تعاونی نوآوری

ها در رابطه با مهاجرین به ارائه خدمات دیگهری از  تعاونی
پهردازنهد. بهه  های شغلی می زبان و مهارت  قبیل: آموزش

تعهاونهی گهردشهگهری بهه   عنوان مثال در ایتالیا شرکت
های الزم را برای گردشگری  مهاجرین جویای کار آموزش

توانند پس از مدتی  شهری داده است. بدین ترتیب، آنها می
هایی چون: ویاگی سولیهداری در سهمهت  زیر نظر تعاونی

  راهنمای تور به فعالیت بپردازند.
انگلستان نمونه خالق دیگری اسهت. در ایهن کشهور، 

ههای تهعهاونهی  ای در شهرکهت های آموزشی ویژه برنامه
شهود.  کشاورزی برای کارگران فصلی مزارع بهرگهزار مهی

آموزش زبان انگلیسی و تالش برای ادغام هر چه بیشهتهر 
آنها در جامعه مقصد از اهم اقدامهاتهی اسهت کهه بهرای 

شود، تها بهتهوانهنهد  ها انجام می کارگران مهاجر در تعاونی
 سرپرست با مدیر خط تولید شوند. 

در برخی موارد نیز که مهاجر به کشور خود بازگشته، امکان 
تاسیس تعاونی با ساختار مشابه نیز فهراههم شهده اسهت. 

گردند، با اتکاء به تجربه حاصل شهده  مهاجرینی که بازمی
اندازی که در مقصد شکل گرفته اسهت.  ها و پس در تعاونی

به طور مثال در اندونزی گروهی از کارگران مهاجر سابهق 

گر بهه  اند، با اکثریت زنان تعاون که به موطن خود بازگشته
اندازی و اعهتهبهار بهرای دیهگهر  تشکیل یک تعاونی پس
های آنهها در قهالهب آمهوزش  کارگران مهاجر و خانواده

هها اقهدام  آپ انهدازی اسهتهارت کار و راه و مدیریت کسب
ها اغلب متشکل از کارگرانی هستهنهد  اند. این تعاونی نموده

های متعارف دسترسی داشته  توانند به خدمات بانک که نمی
تاکنون سرمهایهه  2002باشند. این طرح موفق شد از سال 

خانواده پوشش  800عضو و  22هزار دالری توانست با  83
 دهد. 

هایی را  های مهاجران اغلب تعاونی همچنین در کانادا، حلقه
نقل، رستهوران،  و هایی چون خدمات نظافت، حمل در زمینه

آموزش، تحقیقات، هنر به ویژه موسیقی و البسه تاسهیهس 
 کنند.  می

 جویان های مهاجرین و پناه انواع تعاونی

 های میزبان تعاونی

اند و پهس  هایی که در کشور مقصد فعالیت داشته تعاونی -
 دهند. از ورود پناهجویان به آنها نیز خدمات می

یک شرکت تعاونی در شهر برگامو در شمال ایتالیا وجهود 
هایی چون مسکن، کهار، سهوادآمهوزی،  دارد، که در زمینه

کند. ایهن  آموزش و پرورش و پذیرش مهاجران فعالیت می
مهرکهز  220هزار پناهجو را در  81، 2085تعاونی در سال 
مسکن اختصاصی مورد پذیرش قهرار  820خوشامدگویی و 

داد.

 المللی اقدامات اجرایی بین

المللی کهه  های بین های مربوط به سازمان برخی از برنامه
ها را نهیهز درگهیهر  جهت اجرا در زمینه مهاجرت، تعاونی

 کنند. می

ههای  کشور از طهریهق تهعهاونهی 20برنامه جهانی غذا در 
های  تولیدکننده با خرید اقالم خوراکی به پناهجویان کمک

هزار نفر پناهجهوی سهوری در  200کند.  غذایی ارائه می
منطقه عکار در شمال لبنان ساکن شدند و جمعهیهت ایهن 

اند. اما با فهراههم کهردن  منطقه فقرنشین را دو برابر کرده
های  ها با حمایت سازمان های اشتغال توسط تعاونی فرصت

المللی کار و برنامه عهمهران  المللی از جمله سازمان بین بین
از مردم منطقه اعم از لبنانی و  1/8ملل متحد برای حدود 

پناهجویان سوری امکان امرار معاش از طریق کشهاورزی 
فراهم شد. همچنین تاسیس یک تعاونی با عنهوان خهانهه 

های  سبز حمایت شد که به پرورش، مراقبت و فروشی دانه
پرداخت. این تعاونی نیهز تهوانسهت  ارزشمند کشاورزی می

کشاورزی لبنانی و پناهجوی سوری اشهتهغهال  200برای 
 ایجاد کند.
. کمیساریای عالی پناهندگان به 8ها عبارتند از:  دیگر نمونه

های صنایع دستهی مهانهنهد  زنان پناهنده در توسعه تعاونی
. شورای عالی پناهندگان دانمارک 2کند.  مراکش کمک می

ههای ویهژه  های اوگاندا به ایجاد تهعهاونهی نیز در اردوگاه
. شرکت تعاونی صنایهع 3مهاجرین کمک مالی کرده است. 

دستی پناهندگان قلندیه در کرانه باختری رود اردن اسهت 
ههایهی چهون  که زنان فلسطینی را با آموزش در زمهیهنهه
ههای خشهک،  حسابداری و اشتغال در صنایع دستی، میوه

دوزی مشغول فعالیت کرده است. همچنین  خیاطی و لحاف
 یک مهد کودک و پرورشگاه نیز تاسیس کرده است.

 

 المللی کار  سازمان بین 959توصیه 

 
 

 

المللی کار به اهمیت فراهم شدن  در این توصیه، سازمان بین

های برابر و به رسمیت شناختن حقوق مهاجرین اشاره  فرصت

ها در ایجاد اشتغال به  کرده و به ظرفیت قابل توجه تعاونی

کند.  عنوان راهی برای ادغام اجتماعی کارگران مهاجر تاکید می

این توصیه ذیل عنوان برابری فرصت، از لزوم اعطاء حق 

 گوید.  ها برای مهاجرین جویای کار می عضویت در تعاونی
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 های ویژه پناهجویان تعاونی

ههای  هایی که فقط با هدف تامین نیاز اقامهتهگهاه تعاونی -
 اند. پناهندگان ایجاد شده

تعاونی کارگزاران بهداشت چند فرهنگهی یهک تهعهاونهی  
عضهو  25بها  8221کارگری در کانادا است که در سال 

کارگر که سابقا مهاجر یا پناهنده بودند، تشکیل شهد. ایهن 
هزار خانواده مهاجر و پناهنده کهمهک  2تعاونی ساالنه به 

کند تا بتوانند از خدمات مربوط بهه آمهوزش مهادران،  می
داری از فرزندان دارای معلولیت، ارتقاء  مراقبت از نوزاد، نگه

 سالمت و بهداشت روان و ... بهره ببرند. 

 های حمایت از بازگشت تعاونی

ها در بازگشت پناهندگان به مبدآ خود نیز نهقهش  تعاونی -
 دارند.

گوین، تیمهور  در بسیاری از کشورها از جمله: بوسنی و هرزه
شرقی، السالوادور، گوآتماال، لبنان، جمهوری مهقهدونهیهه، 
یوگوسالوی سابق، موزامبیک، روآندا، سریالنکا و نهپهال 

ها در بازسازی پس از جنگ نقش مهههمهی ایهفها  تعاونی
ها اقداماتی در جهت تسهیل  اند. در این شرایط، تعاونی کرده

هها،  ها و رزمندگان، بازسازی مشاغل و خانهه بازگشت اقلیت
برقراری آشتی و تسهیل برقراری روابط اجتماعی گسیختهه 

اند. نهمهونهه بهارز آن پهرو ه  در نتیجه جنگ انجام داده
المللی کار در سریالنکا است کهه  توانمندسازی سازمان بین

ها به قربانیان  از طریق توسعه اقتصادی با حمایت از تعاونی
 جنگ داخلی کمک کرده است. 

 انداز و اعتبار های پس تعاونی

ها در جهت حفظ امنیت اقتصادی اعضاء خود  این تعاونی  -

در امور مالی مانند نقل و انهتهقهال   خدمات مقرون به صرفه
 دهند.  های مالی به کشورهای مبدا ارائه می پول و حواله

تواند  ها می این سرمایه
پشتوانه مالی ارزشمندی 

 10برای پوشش گسترده 
درصدی تامین  20تا 

مایحتاج اساسی مانند غذا، 
پوشاک، سرپناه، بهداشت 
و آموزش را فراهم کنند. 

ها به مناطق روستایی  درصد این حواله 10تا  30در حدود 
شود. بدین ترتیب با تشکیل یک شبکه مالی  فرستاده می
انداز، اعتبار و بیمه  توان امکان دسترسی به پس تعاونی می

های رشد را فراهم  را در سطح محلی فراهم نمود و فرصت
 نمود.

های فیلیپین، با نام سوروسورو،  یکی از بزرگترین تعاونی
ای در تولید محصوالت کشاورزی،  تعاونی چند منظوره

فروشی است. در این ساختار،  بازاریابی، خدمات و خرده
گذاری  انداز و سرمایه توانند پس کارگران مهاجر فیلیپینی می

پروری و  های کشاورزی، آبزی کنند و به نوبه خود از فعالیت
گردشگری پایدار در مناطق روستایی پشتیبانی کنند و به 

 توسعه محلی نیز کمک نمایند.
کارگران مهاجر نیز 

توانند از طیف  می
ای از خدمات  گسترده

ارائه شده توسط 
ها از قبیل:  تعاونی

خدمات مالی متناسب با 
نیازهای خود استفاده کنند. به عنوان مثال: یک تعاونی 
بیمهدر جمهوری السالوادور  اخیرا یک بیمه برای مهاجران 

های یک  های بازگشت و حواله اندازی کرده که هزینه راه
 دهد.  ساله آنها را در صورت مرگ پوشش می

در ایاالت متحده آمریکا چندین تعاونی کارگری خانگی که 
اکثر اعضاء آن را زنانی از جنوب و مرکز آمریکا تشکیل 

دهند. به  دهند، خدمات تطبیق شغلی و استخدام ارائه می می
های استخدام  طوریکه وابستگی کارگران به آ انس

های پردازش باالیی از  خصوصی را که ممکن است هزینه
 دهد.  مهاجر کارگر بگیرند، را کاهش می

 ها مهاجرت برای کار: جنسیت و تعاونی

متغیر جنسیت در مهاجرت، با روشن نمودن  لحاظ نمودن
تواند  های جنسیتی و محرومیت مضاعف زنان، می تبعیض

تری به لحاظ کیفی به مهاجرت ایجاد کند. به  نگاه دقیق
سال  30های مهاجرت، در طول  گزارش پورتال داده

 15تا  10المللی میان  گذشته، سهم زنان از مهاجرت بین
درصد بوده است. عالوه بر سهم نسبتا ثابت، دالیل 
مهاجرت زنان نیز یکسان بوده و کماکان محدود به 
تحصیل و بیش از آن جستجوی کار به ویژه برای زنان 

 سرپرست خانوار بوده است. 
بیش از  2082المللی کار، در سال  طبق اعالم سازمان بین

دهند، پس  درصد کارگران مهاجر را زنان تشکیل می 18
تالش برای تامین معاش برای زنان اهمیت بسیاری دارد. 
در این گروه، اغلب زنان به ویژه در کشورهای آسیای 
شرقی به عنوان کارگر خانگی برای ارائه خدماتی چون: 
پرستاری کودکان، مراقبت از سالمندان، انجام کارهای خانه 
اعم از آشپزی و نظافت، رانندگی و ... راهی دیگر 
کشورهای در حال توسعه از جمله حاشیه جنوب خلیج 

 شوند. فارس می

با استمرار روند مهاجرفرستی، پیامدهایی چون: قاچاق 
کشی در مقصد، اعمال خشونت علیه کارگران،  انسان، بهره

های جسمی و جنسی را متعدد به دنبال  انواع سوءاستفاده
داشته است. پیرو وقوع این رخدادهای ضد بشری، در کنار 

المللی، تعاونی دامایان  نهاد و نهادهای بین های مردم سازمان
در  2002با مدیریت زنان مهاجر کارگر فیلیپینی در سال 

 نیویورک تاسیس گردید.
دستمزد  دامایان ماموریت خود را تقویت قدرت کارگران کم

هایی چون: کار،  در جهت استیفای حقوق خود در زمینه
کند. این نهاد بخش  بهداشت، جنسیت و مهاجرت اعالم می

دیگر تمرکز خود را متوجه اهدافی چون از بین بردن قاچاق 
نیروری کار، مبارزه با کالهبرداری کارفرمایان و سرقت 
دستمزد و همچنین مطالبه استانداردهای کار عادالنه برای 

 دستیابی به عدالت اقتصادی و اجتماعی است.

تاسیس شده، بزرگترین  2002تعاونی دامایان که از سال 
یکی از خدمات   تعاونی متعلق به کارگران مهاجر است.

دهد، حمایت از بازماندگان  مهمی که این مجموعه ارئه می
هایی چون: تامین مسکن  قاچاق نیروی کار در قالب برنامه

اضطراری، کمک مالی، دسترسی به خدمات اجتماعی و 
 ها است.  حقوقی، یافتن شغل و احیاء خانواده
هزار دالر دستمزد  150این تعاونی تاکنون توانسته بیش از 

بازمانده  22پرداخت نشده را به کارگران بازگرداند و برای 
قاچاق انسان، امکان حمایت ویژه از مهاجرت تا انتقال 

ها به ایاالت متحده را فراهم کرده است. تا امروز،  خانواده
فرزند و  31اند و  بازمانده به آغوش خانواده خود بازگشته 20
 اند.  همسر نیز به ایاالت متحده نزد قربانیان منتقل شده 88
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