
   
 

 شبكة تعلم البلديات المضيفة المتوسطية
 منصة تعاونية عبر اإلنترنت -إطالق الشبكة التعاونية للبلديات المضيفة 

 ندوة عبر اإلنترنت حول تعبئة القطاع الخاص للمجتمعات التي تستضيف الالجئين
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إلى دعم البلديات التي تستضيف الالجئين بالمعرفة  2016تهدف شبكة تعلم البلديات المضيفة المتوسطية منذ  :السياق
القائمة على األدلة وتبادل الحلول المبتكرة لتحسين قدرتها على االستجابة في تقديم الخدمات العامة لالجئين واألكثر 

لوجه وندوات عن المواضيع ذات األولوية، والدراسات وقد استفادت الشبكة من عدة حلقات عمل وجها  ضعفا.
االستقصائية، فضال عن المناقشات عبر اإلنترنت. وسوف يتم دعمها اآلن من خالل منصة تعاونية جديدة على االنترنت 
 والتي تم تصميمها لتوفير مساحة متميزة للبلديات التي تستضيف الالجئين للتبادل والتعلم من تجارب بعضها البعض

وتدير شبكة البلديات المضيفة من مركز التكامل المتوسطي،  وأفضل الممارسات على أساس مستمر، وبناء التعاون.
 .المضيفة في البحر المتوسطبرنامج الالجئين والمجتمعات كجزء من 

 
مايو  12-9)بيروت،  ورشة عمل شبكة البلديات المضيفة حول التنمية االقتصادية المحليةفي أعقاب نتائج  :األهداف

 المحلية الحكومات ممثلي بين المعرفة تبادل تعزيز الندوة هذه هدف كان ، وبناء على طلبات التعلم الشبكية،(2017

 المحلية، العمل فرص خلق أجل من أفضل بشكل الخاص القطاع تعبئة كيفية حول الخاص القطاع من والمستثمرين
. وعالوة على الالجئين تستضيف التي البلديات في محتمل تكرار أجل من المستفادة والدروس الجيدة التجارب وتحديد

ذلك، تم أيضا تقديم رسميا وإطالق المنصة الجديدة على اإلنترنت لشبكة البلديات المضيفة، وذلك باستخدام أداة التعاون 
 .(C4D) من أجل التنمية

 
 اإلنترنت عبر الجديدة تعاونيةال C4D منصة تقديم

 
 .اللغة ثنائية كمساحة وميزاتها، المضيفة البلديات لشبكة الجديدة التعاونية المنصة وعرض إطالق تم األول، الجزء في

 الخصوص، وجه على .التنمية شركاء مع وكذلك الشبكة، بلديات بين أفضل تبادل وتدعم مشترك، مشاريع تطوير تتيح
 حول مناقشة( 1) :الماضية التبادالت خالل الشبكة أعضاء حددها مختلفة مواضيع أربعة على التبادالت المنصة تسمح

 التي - 2018 لعام الوافية للخالصة جديدة تجارب وتقديم ،2017 لعام الوافية الخالصة في المدرجة الممارسات أفضل

 للتنمية االستراتيجي التخطيط - 1 الموضوع( 2) المضيفة؛ للمجتمعات المحلية االقتصادية التنمية على تركز
 أجل من القدرات وبناء المهارات - 3 الموضوع( 4) الخاص؛ القطاع تعبئة: 2 الموضوع( 3) المحلية؛ االقتصادية

 في بنشاط يتعاونوا أن الشبكة أعضاء من يطلب المشاريع، هذه من مشروع كل إطار وفي .المحلية االقتصادية التنمية
 توفر كما .المعارف من احتياجاتهم تعكس التي المناقشة أشكال من وغيرها اإلنترنت عبر وندوات عمل ورش بناء

 تم التي الموارد جميع استقبال ويمكنها الشبكة، بنشاط المتعلقة الوثائق جميع تتضمن واحدة مرجعية مكتبة المنصة
 .تعاوني بشكل مشاركتها أو تطويرها

 لتبادل اإلنترنت منصة أهمية أكدو. الشبكة في نشط عضو بصفته( األردن الزرقاء، بلدية) الزواهرة محمد السيد وعلق
 التي األخرى المدن إلى أيضا المضيفة البلديات شبكة فتح إمكانية وتوخى الشبكة، أعضاء جميع بين والمحتوى اآلراء

 من تعزيزها يمكن التي الشبكة في القدرات بناء إمكانية أيضا أكد وأخيرا، .القضية هميةأل نظرا الالجئين، تستضيف
 .الشبكة أعضاء تستهدف تدريبية عمل حلقات وتنظيم اإلنترنت عبر الجديدة المنصة استخدام خالل

 
 

 الالجئين تستضيف التي للمجتمعات الخاص القطاع تعبئة
 

 المناقشة ملخص
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 من أفضل بشكل الخاص القطاع تعبئة كيفية حول النظر وجهات اإلنترنت عبر الندوة من األساسي الجزء استكشف

 تحسين كيفية بشأن تفاعلية مناقشة مدخالتهم وأعقبت .التقنيين والمستشارين البلديات وممثلي المستثمرين نظر وجهة
 .الالجئين تدفق ارتفاع سياقات في تكرارها أو/  و التجارب هذه تنفيذ
 رواد استضافة في المضيفة للبلديات النسبية الميزة( تركيا السوري، االقتصادي المنتدى) شراك رامي السيد قدم

 من لكل العمل فرص وخلق والمتوسطة الصغيرة شركاتال نمو لتعزيز به القيام للبلديات يمكن وما السوريين األعمال
 .المحليين والسكان الالجئين
 من العمل فرص لخلق السرحان بلدية استراتيجية عن بالتفصيل( األردن السرحان، بلدية) السرحان محمد السيد وتحدث

 الصغيرة شركاتال لفتح والحوافز الخاص، القطاع من المستثمرين مع العقود وتوقيع المباني، وتجديد بناء خالل
 .تجارية محالت شكل في الحجم والمتوسطة

 عادة، المضيفة المجتمعات بها تشعر التي الرئيسية التحديات( الدولي البنك مستشار) سبيكمان جون السيد أبرز وأخيرا،
 .المحلي المستوى على المستثمرين اجتذاب كيفية عن األمثلة بعض وقدم

 
 :الرئيسية والفرص التحديات

 مليار 100 حاليا هناك) األموال رؤوس يجلبون فهم: المضيفة للبلديات فرصة يكونوا أن السوريين لالجئين يمكن 

 التجارية األعمال جلب مثل) القيمة وسالسل واألسواق( سوريا خارج السورية األموال رؤوس من دوالر
 الغالب في وهم .العامة السلعو والمهارات، والقدرة( سوريا في لديهم تكان التي والتصدير االستيراد ومسارات

 للبلد الجديدة التجارة وأنماط األجنبية العملة يجلبوا أن ويمكن المحليين، السكان تجاه تنافسي وضع في ليسوا
 .صادراتهم خالل من المضيف

 إلى تؤدي أن أيضا يمكن بل فحسب، االقتصادية البيئة تقوض ال فالبطالة: متشابكان والبطالة االجتماعي التماسك 
 الالجئون يواجهها محددة قضايا إلى بالنظر أيضا - المضيفة والمجتمعات الالجئين بين االجتماعي التماسك تفاقم
 اشتباكات إلى وتؤدي االجتماعي التماسك تفاقم إلى تؤدي أن يمكن التي األخرى العوامل ومن .النفسي اإلجهاد مثل
 .الوظائف على والمنافسة السكن على والضغط األسعار ارتفاع الطائفتين بين

 بينها، وفيما البلدان داخل الجغرافية الحركات من الحد: السوريون المشاريع أصحاب يواجهها التي العقبات تشمل 
 والقيود ،(والتسجيالت التصاريح) العمليات وتسهيل البلد، في واألنظمة بالقوانين المتعلقة المعلومات في والثغرات

 التعليم مثل) وأسرهم ألنفسهم البلدات من ومستقرة وجذابة آمنة بيئة إلى والحاجة ،(المصرفية الحسابات) المالية
 (ذلك إلى وما الصحية، والخدمات

 على: مسجلة وغير رسمية غير المضيفة المجتمعات في السورية الصغيرة التجارية األعمال تکون ما غالبا 
 وتزيل العمل فرص وتخلق الدخل تولد ألنها اآلخرين للسوريين الدعم تقدم الشرکات من األنواع هذه ذلك من الرغم
 .البلديات عن العبء بعض

 
 :المستفادة الدروس

  نشر خالل من السوريين وغيرهم من المستثمرينالقيادة مهمة: يمكن للبلديات جذب كل من المستثمرين 
 وتسهيل السليمة، األعمال مناخ من االستفادة السوريين للمستثمرين ويمكن بلديتهم، في السورية لألعمال متطلبات

 فتح سهولة مثل) المالية والخدمات والمتوسطة، الصغيرة الشركات تسجيل العمل، وتصاريح القانونية اإلجراءات
 وسهولة واالجتماعية، األسرية والخدمات( االئتمان على الحصول أو الخارج، من األموال تحويل مصرفي، حساب
 تزويد يمكن ذلك، على وعالوة .المضيفة المجتمعات مع الحقوق في واإلنصاف األسر، شمل ولم الحركة

 .بلديتهم في المادي المال ورأس األراضي على الحصول ومراقبة الخام، بالمواد والمحليين السوريين المستثمرين
 الشركات الصغيرة، مثل المحالت التجارية والمطاعم وغيرها، ذات أهمية األعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة :

 لسوريين خدمات الصغار السوريون المشاريع أصحاب فيها يقدم شبكة تخلق فهي :قيمة للمجتمعات المضيفة
 وبما .الكبيرة الصناعات من أكبر عمل فرص الوقت معظم وتنتج البلديات، ميزانية على العبء من وتحد آخرين،

 تركز أن عليها فإن الخاص، القطاع من األجانب المستثمرين الجتذاب الكافية الموارد تملك ال قد البلديات بعض أن
 .ملح أمر تسجيلها إلى الحاجة فإن ذلك، ومع. الصغيرة التجارية األعمال على

 الالجئون يكتسب معا، العمل خالل من: الطائفتين لكلتا العمل فرص توفير مع االجتماعي التماسك ضمان 
 إلى قيمة يضيف مما وخبرتهم، البعض بعضهم عمل يكملوا أن ويمكنهم .والدراية الخبرة المضيفة والمجتمعات



   
 خلق خالل من للمجتمعات قوة الالجئين اعتبار يمكن الطريقة، وبهذه. النسبية مزاياهم استغالل خالل من المنتجات

 .منها واالستفادة العمل فرص من المزيد
 التنقل في الالجئين مساعدة :العمل فرص وخلق االستثماري الجانبين في سواء التوزيع إعادة وحسابات الحصص 

 المضيفة البلدان في العمل سوق احتياجات مع أفضل بشكل لتتناسب وذلك مهاراتهم، إلى تحتاج التي المناطق في
 في البلديات، بعض في فقط تركيا في الالجئون يتركز المثال، سبيل فعلى. المحلي االقتصاد تحسين في وتساعد

 .الماهرة العمالة بعض إلى األخرى البلديات تحتاج حين
 للتنمية االستراتيجية الخطط في السوريين الالجئين إشراك وضرورة المحلية االقتصادية السمات تحسين 

 نهج خالل من التنافسية مزاياها على فالعمل بلدها، داخل تنافسي وضع في البلديات أن حيث .المحلية االقتصادية
 المزايا من واالستفادة المستثمرين؛ ذلك في بما القائمة، األصول تحديد في البدء المثال سبيل على) استراتيجي

 خلق على يساعد سوف الصناعية والبيئة التجارة وتحسين( نسبية ميزة لها جديدة مجاالت في والتوسع القائمة؛
 .والالجئين المحليين السكان من لكل الفرص من المزيد

 
 :الناجحة التجارب

 ما لمعرفة مواردها جميع فحص إعادة( 1: )االستثمارات لجذب تدابير عدة البلدية اتخذت: األردن السرحان، بلدية 

 حيث من الخاص القطاع احتياجات دراسة( 2) ؛(واألراضي المباني مثل) الخاص للقطاع مغناطيسا يكون أن يمكن

 ما ستوفر التي المالبس لصناعة مخصصتين ينتمعدني كتلتين بناء إلى تدأ التي اللوجستية والخدمات التحتية البنية
 المحالت توفير( 3) مستثمر؛ مع وقعت اتفاقية بموجب وظيفة 400 يوفرس ثان ومصنع وظيفة، 700 من يقرب

 إنشاء( 4) المحلي؛ واالقتصاد العمل فرص خلق وتعزيز صغيرة مشاريع إنشاء أجل من إيجارية بأسعار التجارية

 الماهرة العمالة وتوفير اليدوية والحرف الصناعات مختلف في العمل على الشباب لتدريب المهني للتدريب مركز
 للقطاع والصرف اإليداع مثل) المحلي المصرف قبل من المالية الخدمات تقديم( 5) الخاص؛ القطاع يحتاجها التي

 زيادة هي 2020-2017 االقتصادية للتنمية السرحان بلدية خطة (.اآللي الصراف وأجهزة والمواطنين؛ الخاص
 ويتم .الخاص القطاع مع الشراكة خالل من المعيشة مستوى ورفع والبطالة الفقر ومحاربة المحلي االقتصادي النمو
 في المصداقية وتعزيز المستثمرين لتشجيع الخاص والقطاع البلدية عن ممثلين من مكونة لجنة إنشاء خالل من ذلك

 التحتية والبنى المتاحة والموارد والمباني األراضي مثل) الخاص القطاع احتياجات وتحليل السرحان، في االستثمار
 التجارية والمحالت النساء، بطالة لخفض والنسيج لغزلا قطاع مثل) العمل عن العاطلين واحتياجات( والخدمات
 (.المحلي السوق لنمو الصغيرة

 الصغيرة الشركات عن معلومات السوري االقتصادي المنتدى جمع عنتاب، غازي في: تركيا عنتاب، غازي بلدية 
 الشركات تشجيع على ذلك وساعد .واالستثمارات للتسجيل مشروع 200 من أكثر لمساعدة المسجلة غير السورية

 خالل من هاما، دورا والتجارة الصناعة غرفة لعبت وقد. 2017 عام في المنطقة نفس في التسجيل على األخرى

 .التسجيل حملة في المشاركة
 في وظائف الخاصة الشركات إحدى توفر أن حين ففي :إثيوبيتين بلديتين مع الدولي للبنك مشروع يعمل: إثيوبيا 

 الخاصة االستثمارات من تستفيد أن تينيللبلد يمكن الحالة، هذه في .البطالة من األخرى تعاني فإن البلديات، إحدى
 القائمة الصناعات مع والروابط المتكاملة، الحضرية الرئيسية الخطة مثل) لهما المتاحة الموارد تعزيز طريق عن

 (.ذلك إلى وما النسبية، المزايا وبناء بالفعل،
 

 التالية الخطوات
 والمواد والتقارير المتحدثين عروض تحميل سيتم: اإللكترونية المنصة على النقاش لمواصلة مدعوون الشبكة أعضاء •

 تعبئة حول مستمرة مناقشة إلجراء الصفحة هذه وفي اإلنترنت، عبر الجديدة التعاونية C4D منصة على الصلة ذات األخرى

 .الشبكة أعضاء بين واإلجابات األسئلة من وللمزيد الخاص القطاع
 من سيطلب: 2018 فبراير في المحلية االقتصادية للتنمية االستراتيجي التخطيط حول تدريبية عمل ورشة عقد المقرر من •

 .سوقهم وقدرة المحلي وضعهم االعتبار في تأخذ المحلية االقتصادية للتنمية استراتيجية تصميم الشبكة أعضاء
 الشبکة أعضاء يرحب: الالجئين تستضيف التي للبلديات المحلية االقتصادية التنمية حول للتجارب التالية الوافية الخالصة •

experiences-ghts/callhttp://cmimarseille.org/highli-: الصفحة هذه في التوجيهية المذكرة باتباع مقترحاتهم بتقديم
communities-host-development-economic-local-refugees-hosting 
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