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أن يجد سبالً لالنخراط على نطاق واسع؟للقطاع الخاصكيف يمكن 

:منهجية البحث

:مبادرات مفصلة لديها110مبادرة وتوثيق 173تم تحديد •

جهة فاعلة واحدة من القطاع الخاص على األقل–

عمليات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل،–

– ً من نقاط متركزة في أفريقيا والشرق األوسط، وقريبة جغرافيا

األزمة

قامت بخمس دراسات حالة متعمقة•

من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص58قامت باستقصاء •

بشأن مشاركتها الحالية وتطلعاتها المستقبلية

مقابلة مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة بما 35•

ن في ذلك القطاع الخاص والمنظمات اإلنسانية والممولي

والوسطاء
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في أفريقيا والشرق األوسطمبادرات 110حددنا 
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-ولكنها ما تزال في مرحلة مبكرة -بيئة متنوعة ومتنامية 
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في السنوات القادمةتعميق انخراطهم % 60يتوقع 
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.كدافعيفوق التأثير بشكل حاسم المكسب المالي 
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ات أو العمل مع المؤسس/توظيف الالجئين مباشرة و

عانة الصغيرة التي توظف الالجئين من خالل االست

بالمصادر أو التعاقد من الباطن للعمل

ح بيع السلع والخدمات المصممة خصيصاً لصال

الالجئين

لى تقديم تقديم الدعم المالي للكيانات التي تعمل ع

المعونة اإلنسانية لالجئين

االندماج في سالسل القيمة

بناء مشروع تجاري

تمويل المساعدة اإلنسانية

مشاركة القطاع الخاصسبل لتوسيع نطاقهناك 

مثل –تشارك المقدرات 

ة لتوفير التكنولوجيا أو الخبرة التقني

أو الوصول إلى المساعدة اإلنسانية

التعليم أو الخدمات المالية

تكييف نماذج األعمال التجارية

الخدمات / الحالية لبيع السلع 

لالجئين

و دعم أ/ توفير التدريب الوظيفي و

ريادة األعمال من قبل الالجئين

تشارك المقدرات

توسيع نطاق الخدمات

تمكين فرص العمل
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الكيفيةتساعد خمس دراسات إفرادية متعمقة في توضيح 
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.التأثير على نطاق واسعهناك ثالثة عوامل تمكن القطاع الخاص من 

التمويل المرن . 1

القائم على الحاجة
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.التأثير على نطاق واسعهناك ثالثة عوامل تمكن القطاع الخاص من 

التعاون الفعال مع القطاع الخاص. 2
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.التأثير على نطاق واسعهناك ثالثة عوامل تمكن القطاع الخاص من 

توفير المعلومات الحرجة. 3
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يةالحواجز المفصلة التي تعترض المشاركة من نتائج الدراسة االستقصائ-B1: الملحق

(كبير جداً = 5: مالحظة)متوسط الدرجات 

الحواجز التي تعترض استثمار القطاع الخاص

(N=58)؟  5إلى 1عند النظر في االستثمارات لدى الالجئين، ما مدى أهمية كل نوع من أنواع الحواجز التالية على مقياس من 
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المبادرات حسب مسار المشاركة وسنة اإلطالق--B2: الملحق

(N=107)مسار المشاركة للمبادرات بحسب سنة اإلطالق

32 تمويل المساعدة اإلنسانية

44 تشارك المقدرات

6 توسيع نطاق الخدمات

11 تمكين فرص العمل

10 االندماج في سالسل القيمة

4 بناء مشروع تجاري
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المبادرات بحسب الصناعة-B.3: الملحق

وسائل اإلعالم، والصرف الصحي، والنقل والخدمات اللوجستية، والسفر والرعاية الصحية، والمستحضرات الصيدالنية/الصناعات اإلضافية الممثلة تشمل االتصاالت والترفيه

.صنفت المبادرات بحسب الصناعة الرئيسية لممثلها الرئيسي الخاص، بحسب التحديد الشخصي للجهة الفاعلة: مالحظة

تحليل بريدجسبان: المصدر

عدد المبادراتعدد الشركات

17

16

21

9

7

5

9

عدد الشركات والمبادرات حسب الصناعة

N=63 مبادرات110جهة فاعلة و
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ةالمشاركون في االستبيان-C.1: الملحق د و س م

مناطق العمليات

(سمح للمنظمات باختيار متعدد)

N =58

ةمسار المشارك

N =58
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ةآليات التمويل القيمة-C.2: الملحق د و س م

ما هي آليات التمويل التي ستكون أكثر قيمة

(N=58( )أكثر من خيار)مبادرتك؟ / في دعم مشاركتك 
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االحتياجات من المعلومات-C.3: الملحق
ة د و س م

(N=58( )أختياران)ما هي المعلومات األكثر أهمية بالنسبة لك لفهم الجدوى التجارية وإمكانات السوق لالجئين؟  


