
:للبلديات المضيفة  CMIشبكة

تخطيط عمل الشبكة وتحليل االختناقات



تعليمات

وحدد التحديات ) 6-3الشرائح (راجع المجموعات األربعة على الشرائح التالية 1.
.واألولويات الرئيسية المتعلقة ببلديتك

).األولويات ينبغي أن تعالج أوال/ أي التحديات (حدد أولوياتك الخاصة 2.

لى كما هو موضح ع"  االختناقات"ثم ابدأ في تطبيق عملية خطوة بخطوة من منهجية 3.
يمكنك أن ترى . لكل هدف 9، وذلك باستخدام الجدول على الشريحة 12-10الشرائح 

.13على الشريحة "  الهدف/ التحدي "أمثلة على اقتران 

؛ يمكنك إدراج اإلجراءات ")إجراءات الشبكة("من الجدول  3يرجى االنتباه إلى العمود  :هام
من العملية خطوة  5وفقا للخطوة (هنا حيث تريد التعاون مع األعضاء اآلخرين في الشبكة 

).بخطوة

إذا كنت بحاجة إلى  @orgcmimarseille.refugeesيمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى 
.المساعدة

.عند تحديدها" إجراءات الشبكة"يرجى مشاركة 



التخطيط االستراتيجي والسياسات للتنمية االقتصادية المحلية

التحديات

من قبل (نقص االستثمار في البنية التحتية •
)كل من القطاعين العام والخاص

ال عدم وجود البنى التحتية للنقل لالتص•
بفرص العمل

يف محدودية توفر األراضي في البلد المض•
 األراضي(لكل من االستثمار والالجئين 

/ المملوكة في الغالب من قبل الحكومة 
)الجيش

عدم التخطيط االستراتيجي•
االفتقار إلى اإلحصاءات المتعلقة •

بالديمغرافيا وتقديم الخدمات
الدعم الدولي غير : استدامة المشروعات•

مستدام

األولويات
ولوية لخلق التي تعطي األ) المتوسطة والطويلة األجل(تطوير استراتيجيات التنمية االقتصادية المحلية 

فرص العمل واالستثمار الخاص
نهج متكامل بين االستثمار في البنية التحتية وخلق فرص العمل•

تخصيص ميزانية استثمار البلدية لخلق فرص العمل•
)لوظائفالطاقة، والنقل العام للوصول إلى ا(التخطيط لتوفير البنية التحتية األساسية •
لمناطق ل) الطرق الرئيسية/ المطار / الميناء (النظر في القرب من مراكز الخدمات الرئيسية •

)نظم الطاقة الشمسية(الصناعية؛ االستثمار في موارد الطاقة المستدامة 
طيط إجراء تحليل وجمع البيانات على مستوى البلديات إلعالم التخ: استراتيجيات مستنيرة•

االستراتيجي
)األولوية االحتياجات ذات/ السياق (التقييم السريع لالحتياجات للكشف عن قدرات البلدية •
"عرض السوق"سياسة واضحة ل / تقييم القدرات البلدية وخلق رؤية •
)مراكز التدريب المهني(تحديد المزايا النسبية لكل بلدية لجذب استثمارات محددة •

ع تحديد المشاريع ذات األولوية ومواءمة استراتيجيات البلديات م: تحسين عمليات التخطيط•
)خرائط االستثمار(االستراتيجيات اإلقليمية والوطنية 

تحديث وثائق التخطيط بانتظام•
إنشاء مكاتب تقنية إقليمية لتقديم الدعم التقني للسلطات المحلية•
تحسين األنظمة الحضرية والتخطيط•
وضع سياسات لإلسكان بأسعار معقولة، بما في ذلك اإليجارات•
اجات بشكل نهج تشاركي يضم مختلف أصحاب المصلحة في التخطيط كوسيلة لتحديد االحتي•

أفضل
تدريب موظفي البلدية على صياغة خطط استراتيجية: بناء القدرات•



تعزيز فرص القطاع الخاص

التحديات
من قبل (ية االستثمار في البنية التحت/ نقص البنية التحتية •

)القطاعين العام والخاص
االفتقار إلى استثمارات القطاع الخاص ومشاركته•
ناعاتارتفاع تكاليف التشغيل وخاصة تكاليف الطاقة للص•
يق، المالية، والتسو(االفتقار إلى المهارات التجارية الالزمة •

)والمحاسبة، وما إلى ذلك
الحصول على التمويل من خالل القروض ذات الفائدة •

المنخفضة

فرص  معظم األعمال التجارية المنزلية غير رسمية وتفتقر إلى•
النمو والتسويق

عملية إصدار التصاريح مرهقة وطويلة ومكلفة•
ى التفتيش عل/ تشارك جهات حكومية متعددة في اللوائح •

)التعقيد(األعمال المنزلية 
ال تنفذ الحكومة ظروف العمل وال تراقبها بشكل كاف•

ضعف استراتيجيات التسويق على جانب البلديات•
الحوافز المقدمة ال تجذب بالضرورة القطاع الخاص•

 عدم وجود سياسات لحصول الالجئين على تصاريح العمل•
والتراخيص

األولويات
الصناعة

)جميع القطاعات(االستثمار في البنية التحتية وبناءها •
:جذب القطاع الخاص•

القطاع  /تحتاج البلديات إلى تطوير قدراتها للتعامل مع المستثمرين •
)التسويق/ التواصل / المشاركة الفعالة (الخاص 

رات محددة لجذب استثما ميزتها النسبيةيتعين على البلديات أن تعرف •
القطاع ة مراجعة التصاريح والسياسات المتعلقة بمشارك. (وتقديم حوافز

)القائمة والمهارات؛ والضرائب، وتوفير األراضي، الخاص
نهج متكامل بين االستثمار في البنية التحتية وخلق فرص العمل•
ضمان المناطق الصناعية المجهزة تجهيزا كامال/ إنشاء •
 خاصة الصغيرة منها، وقطاع(الحاجة إلى خفض تكاليف إنشاء الصناعات •

)البرمجيات
تسويق المنتجات السورية•

ريادة األعمال
لمحلي على المستوى الحكومي وعلى المستوى ا(تعزيز وتشجيع ريادة األعمال •

)القطاع الخاص+ 
دعم أصحاب المشاريع الصغيرة واالستثمارات المحلية•
لتشجيع ريادة األعمال" نظام بيئي كامل"تقديم •
استرخاء القيود القانونية على المهن للسوريين•

األعمال المنزلية
ما في ذلك تبسيط اإلطار التنظيمي عموما وخاصة بالنسبة للشركات المنزلية ب•

الدخول، وعمليات التفتيش، والقدرة على تنبؤ بيئة األعمال
ديدة ذات أدوات مالية ج(تقديم قروض لالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة •

)المنزلية/ أسعار فائدة مرنة ومخفضة خاصة للشركات الصغيرة 
توفير منصة التسويق والشبكات•
مهارات التسويق/ التدريب على إدارة األعمال : بناء القدرات•



تطوير المهارات والقدرات

التحديات
عدم كفاية بين المهارات القائمة وفرص العمل•
تلبية احتياجات التدريب المهني•
)على سبيل المثال، تركيا(حاجز اللغة •
 المالية،(االفتقار إلى المهارات التجارية الالزمة •

)والتسويق، والمحاسبة، وما إلى ذلك

األولويات
لتطابق بين عروض التدريب وفرص السوقا•
ارات المه لتطابق بينلضمان ا) قواعد البيانات(تطوير األدوات •

لالجئين والطلب في السوق القائمة
دعم نقل : االستفادة من المهارات الموجودة لدى السوريين•

لجذب  المهارات بين السوريين والسكان المحليين؛ حجة التسويق
ين إحياء القطاعات على أساس المهارات القائمة ب. المستثمرين

الالجئين
ب االستثمار في قدرات الالجئين السوريين من خالل التدري•

المهني
لك زيادة الموارد البشرية المتخصصة في البلديات، بما في ذ•

التسويق واالتصاالت وإدارة األعمال
مل خلق فرص عمل للسوريين التي ال تتنافس مع فرص الع•

)نللتخفيف من التوترات بين المضيف والالجئي(المحلية 
تطوير شهادة المهارات لالجئين•
حكوميةتنسيق التدخالت بين السلطات المحلية والمنظمات غير ال•



اللوائح والسياسات

التحديات
غير المنظمة لالجئين/ العمالة غير الرسمية •
)الضرائب الحصص،(بعض السياسات واللوائح المتعلقة بالتوظيف •
عدم وجود سياسات لحصول الالجئين على تصاريح عمل •
رص عدم وجود وحدود البنى التحتية مثل النقل لربط العمالة بف•

العمل
عدم ثقة القطاع الخاص في المؤسسات الحكومية•
جئينالتوتر االجتماعي بين المضيف والال -المنافسة الوظيفية •
الحصول على األراضي لالجئين•
)البيع واإليجار(نقص المساكن بأسعار معقولة لالجئين •
ظم مع(الموارد المحدودة للدولة المضيفة من حيث توافر األراضي •

)األراضي مملوكة من قبل الحكومة والجيش والقطاع الخاص
عملية إصدار التصاريح مرهقة وطويلة ومكلفة وليس فقط•
ألعمال تشارك هيئات حكومية متعددة في اللوائح والتفتيش على ا•

المنزلية، وهذا يضيف تعقيدا
ةالحصول على التمويل من خالل القروض ذات الفائدة المنخفض•
جئينالحد األدنى لألجور منخفض حقا وال يجذب المواطنين وال الال•
ال تنفذ الحكومة ظروف العمل وال تراقبها بشكل كاف•
تجذب  الحوافز المقدمة ليست دائما الحوافز المناسبة التي يمكن أن•

الشركات
لديةارتفاع تكاليف خدمات القطاع الخاص التي تقدم الخدمات الب•
عدم التنسيق بين المنظمات المانحة•
كثيرا ما ال تستهدف المعونة البلديات بشكل مباشر•
عمالة األطفال•
الزواج المبكر•

األولويات
تعزيز الكفاءة البيروقراطية•
تحقيق الالمركزية اإلدارية•
)يجارواإلالبيع (تطوير السياسات البلدية للسكن بأسعار معقولة •
ئين السوريين نتيجة للتمييز اإليجابي لالج(تقليل المنافسة الوظيفية •

، من خالل حصص محددة)حيث أنهم ال يدفعون الضرائب
توجيه المزيد من التمويل للبلديات•
إنفاذ السياسات التي تقودها وزارة العمل•
اك القطاع مراجعة تصاريح وسياسات االستثمار من قبل البلديات إلشر•

الخاص
)الدعم كمولد للدخل للبلديات(تقديم حوافز لالستثمار •
ثمارسياسة واضحة من حيث قدرة البلديات على االست/ وضع رؤية •
نزلية بما تبسيط اإلطار التنظيمي عموما وخاصة بالنسبة للشركات الم•

ة األعمالفي ذلك الدخول، وعمليات التفتيش، والقدرة على تنبؤ بيئ
 توفير أدوات مالية جديدة ذات أسعار فائدة مرنة ومخفضة خاصة•

للشركات الصغيرة و الشركات المنزلية 
توفير منصة التسويق والشبكات للشركات المنزلية •
سجيلها تخفيف القيود على أنواع المهن التي يستطيع السوريون ت•

قانونيا
مراجعة خطط الحوافز لالستثمارات الجديدة•
التسجيل في قواعد البيانات•
الحاجة لتسهيل إصدار التصاريح•



أو الحواجز؟" االختناقات"ما هي 

تحد من عدد واحد أو صغير من العوامل التي •
أو قدرة النظام بأكملهأداء 

من تحقيق الهدف الخاص بكعقد لك شيء ما هو •

كيفية العثور على االختناقات؟

االختناقات  لمساعدتك في تحديد) الشريحة التالية(المختلفة  اعتبرالنطاقات•
المحتملة



ف التعار  المجاالت 
دفعها أساسا الضغط  قواعد السلوك االجتما ال 

االجتما 
ة المعاي االجتماع .1 

1 .
البئة 

ة
التمكي

اسات ع المست الوط  ة القوان والس  كفا
ودون الوط 

ــــع . 2 اسة /ال الس  

فها ع المست  ة و ص الموارد المطل خص
الوط ودون الوط 

ة . 3 ان النفقات /الم  

سيق / األدوار والمساءلة  ة / الت ا المعلومات/ ال سيق /اإلدارة . 4 الت  

ة  م خدمة / المواد األساس ة لتقد المدخالت المطل
أو اعتماد ممارسة

ة /توافر المواد . 5 المدخالت األساس  

2 .
ض

العر

ا أو أشخاصا مرجع اف ا  ي توافر موظف مدر تدر ة. 6 توافر الموارد ال  

)الخدمات والمرافق والمعلومات(الوصول المادي  ل الوصول الجغرا . 7 س  

مكن الوصول إليها؛  معلومات عن وجود خدمة و
معرفة الحقوق

الو . 8  

3 .
ب

طل
استخدام الخدمات أو اعتماد الممارساتال االستخدام. 9  

م معاي الجودة  ة أو (خدمة تل ة، الوطن المحل
ة )الدول

الجودة. 10  

4 .
جود

ال
ة

االختناقات المحتملة حسب المجال



كيف يمكننا رصد . 5
التقدم المحرز؟

من هو المسؤول؟. 4 إجراءات الشبكة. 3 اإلجراءات إلزالة، قبل متى؟. 2 ؟اختناق. 1 المجاالت

1 .
البئة 
ة

التمكي
2 .

ض
العر

3 .
ب

طل
ال

4 .
جودة

ال
وتخطيط العمل االختناقات تحليل
:الهدف

التنفيذ تحليلال



مشكلة معينةخذ تحديا كنت قد حددت وأكتب 1.

يمنعها  ضعف استراتيجيات التسويق على جانب البلديات": مثال•
"من اجتذاب القطاع الخاص

تريد تحقيقه هدف محددوضع 2.

ين من تحتاج البلدية إلى القدرة على التعامل مع المستثمر":مثال•
  /التواصل / التنسيق / المشاركة الفعالة (القطاع الخاص 

")التسويق
ح من أجل أن تكون قادرة على تنظيم حدث ناج"...  :بل أكثر واقعية•

".أشهر 8مع المستثمرين المحتملين في غضون 

)1(عملية خطوة بخطوة لتحليل االختناقات وتخطيط العمل 



)2(عملية خطوة بخطوة لتحليل االختناقات وتخطيط العمل 

هل هناك اختناقات في هذا : من المجاالت األربعة واعتبر كلاذهب من خالل 3.
)1العمود (المجال؟ 

.نجحومن الناحية المثالية إشارة قصيرة إلى ما ي" ال توجد اختناقات"، اطرح هناك اختناقات لم يكنإذا •
يب أعداد كبيرة من الالجئين يتصلون بالبلدية ويطلبون برامج تدر"، "الطلب: "المجال: مثال•

".وظيفي
.، أوصفها على وجه التحديد واستخدم المؤشرات إن أمكنهناك اختناق، أو عدة اختناقاتإذا كان •

رامج موظف واحد فقط بدوام كامل في البلدية مخصص لب: الموارد البشرية"، "العرض"مجال : مثال•
".التدريب على عمل الالجئين؛ يطغى عليه الطلب وحجم العمل 

، هذا هو إن لم يكن. ضع في اعتبارك ما إذا كنت ستتمكن من تحقيق هدفك إذا تمت إزالة االختناقات: هام•
عالمة على أنك لم تحدد االختناقات األكثر أهمية

أن  لكل من االختناقات التي تم تحديدها، وضع إجراءات إلزالتها، ومتى ينبغي4.
)2العمود (تحدث 

.ينبغي أن تكون اإلجراءات محددة ومحددة زمنيا، وداخل نطاق نفوذك•
توظيف المزيد من الموظفين مخصصة لبرامج التدريب المهني : "على سبيل المثال، غامض جدا•

".لالجئين
نهاية يونيو  تقييم عدد الموظفين المتفرغين المطلوبين لتلبية الطلب على التدريب، بحلول. أ: "محدد•

ع عقد اجتما. ج. موظفين إضافيين، بحلول منتصف يوليو) 6-4(وضع ميزانية مقترحة ل . ب. 2017
. ... "إداري لمناقشة اقتراح الميزانية والموافقة على عملية التوظيف، بحلول نهاية يوليو



)3العمود (حدد إجراءات الشبكة المحتملة 5.
حدد الحلول الموجودة داخل الشبكة•
أو تواجه اختناقات مماثلة/ حدد األقران التي تهدف لنفس الهدف و •
قم بتحديد اإلجراءات، توحيد القوى، وتوثيق وتبادل الخبرات•

)4العمود (عين المسؤوليات لكل إجراء 6.
للبرلمان أن  ينبغي"تجنب اإلجراءات التي من الواضح أنها ليست تحت سيطرتك أو سلطتك، على سبيل المثال •

".يغير القانون المتعلق بإمكانية توظيف الالجئين
الضغط  مشروع قانون"بدال من ذلك، ركز على الخطوات التي يمكنك اتخاذها في هذا االتجاه، على سبيل المثال •

. ... "والورقة اإلعالمية؛ رئيس البلدية سيقدم عرضا للنائب المحلي

)5العمود (حدد كيفية رصد التقدم المحرز 7.
.اختار مؤشر مفيد يدل على ما إذا كان يتم إزالة االختناقات أم ال•
.قرر مدى تكرار رصد التقدم، ومن سيقوم بذلك•

ة المكرسة عدد الموظفين المتفرغين في البلدي: "في الموارد البشرية" العرض"مثال لمؤشر رصد اختناق •
".يتم مراقبته شهريا من قبل لجنة الموارد البشرية . لبرامج التدريب على توظيف الالجئين

)3(عملية خطوة بخطوة لتحليل االختناقات وتخطيط العمل 



األهداف/ أمثلة على ازدواجية التحديات 

تطابق عرض التدريب مع الطلب في السوق. 1المتاحة لفرص العمل المهارات کفايةعدم . 1

األهدافالتحديات

بيع ال(عدم وجود مساكن ميسورة التكلفة لالجئين  .6
)واإليجار

ة الذي االفتقار إلى التنسيق بين أصحاب المصلح. 3
يؤدي إلى عدم الكفاءة

خارج (االفتقار إلى التخطيط االستراتيجي . 4
)الميزانية

لدة صعوبة اجتذاب استثمارات القطاع الخاص المو. 5
للوظائف

طي وضع استراتيجية تنمية اقتصادية محلية تع .5
األولوية لخلق فرص العمل واالستثمار الخاص

ط جمع البيانات إلعالم التخطي/ إجراء تحليل عميق . 4
)أي المهارات(االستراتيجي 

بين  النهج التشاركي في تخطيط وتنسيق التدخالت .3
نالسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمانحي

يع لبا(وضع سياسات بلدية للسكن بأسعار معقولة . 6
)واإليجار

وسياسات  تصاريح(ستقدم البلديات حوافز لالستثمار  .2
، و الضرائب: االستثمار من أجل إشراك القطاع الخاص

)توفر األراضي، والمهارات المحلية القائمة

لدة صعوبة اجتذاب استثمارات القطاع الخاص المو. 2
للوظائف


