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 لمحة عامة ومعلومات أساسية
لألقران التي عقدتها شبكة تعلم  الثالثةيقدم هذا التقرير موجزاً عن العروض التقديمية التقنية والمناقشات التي جرت أثناء الفعالية السنوية 

.  ركزت الفعالية على "التنمية االقتصادية المحلية في غازي عنتاب، تركيا 2018تشرين الثاني/ نوفمبر  22و  19البلديات المضيفة بين 
من ممثلي الحكومات المحلية والمركزية من أعضاء شبكة تعلم البلديات المضيفة من العراق  70في المجتمعات المضيفة" واستهدفت 

من ممثلي المنظمات السورية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين. كما  20إلى واألردن ولبنان وفلسطين وتركيا، باإلضافة 
استضافت الفعالية ثمانية ممثلين مختارين من أفغانستان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا في نطاق منحة تنموية ومبادرة جديدة موازية للتبادل 

المحلية وتفعيل القطاع الخاص في المجتمعات التي تستضيف الالجئين والمهجرين  المعرفي فيما بين بلدان الجنوب حول التنمية االقتصادية
 .هناداخلياً والعائدين. يمكن االطالع على البرنامج الكامل للفعالية باإلضافة إلى العروض التقديمية والصور 

 
لشبكة تعلم البلديات المضيفة من قبل بلدية غازي عنتاب، وتم تنظيمها من قبل مركز التكامل المتوسطي  تمت استضافة الفعالية السنوية الثالثة

جنوب التابعة للبنك الدولي، ومنظمة -) ومجموعة البنك الدولي، بدعٍم من إدارة الجنوبGIZبالشراكة مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي (
)، والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة UCLG-MEWAسم الشرق األوسط وغرب آسيا (المدن المتحدة والحكومات المحلية ق

). ووفرت الفعالية الفرصة لتقييم عمل الشبكة من حيث ILO)، ومنظمة العمل الدولية (CIHEAMفي البحر األبيض المتوسط في باري (
اصل والتعاون. كما سمحت للمشاركين بتعزيز شراكاتهم وتعميق معارفهم تعلم معطيات التنمية االقتصادية المحلية عبر بناء شبكات التو

 حول الحلول التطبيقية العملية، وزيادة التواصل حول التنمية االقتصادية المحلية في سياقات التهجير القسري. 

 ملخص النتائج الرئيسية للفعالية
وعات عمل لتحديد أولوياتها القطرية والموضوعية ووضعها على جدول خالل اليوم األخير من الفعالية، اجتمعت وفود البلدان ضمن مجم

"،  قامت الوفود من العراق mayor’s wedgeأعمال الشبكة للعام المقبل. استناداً على مبادرة المدن التنافسية حول دور البلديات "
عمل شبكة تعلم البلديات المضيفة حول المواضيع  واألردن وفلسطين ولبنان وتركيا بوضع خطط عمل قطرية، تم تجميعها الحقاً ضمن خطة

 والمتطلبات التالية: 

  :المواضيع والمجاالت ذات األولوية

من ضمن األولويات الرئيسية: أبدى أعضاء الشبكة اهتمامهم في تعلم تنفيذ خطط  التنمية االقتصادية المحلية وخلق فرص العملتبقى  . 1
لطبيعية، وكيفية تعزيز دور مجلس التنمية االقتصادية المحلية لدى البلدية (مثالً عن طريق إدارة المخاطر للكوارث الطبيعية وغير ا

جعل المجلس أكثر شموالً وتعزيزه بأعضاء من القطاع الخاص)، باإلضافة إلى كيفية إشراك القطاع الخاص وتطوير المهارات 
 المناسبة لتتناسب مع متطلبات سوق العمل.

: كيفية التواصل مع القطاع الخاص، وكيفية إشراكه، وكيفية عمل القطاع الخاص. كما تطلب العام والخاصالشراكات بين القطاعين  . 2
 نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزيز قوة التعليم والمرافق الصحية وغيرها من الخدمات البلدية.

: اقترح أعضاء الشبكة إنشاء قاعدة بيانات بلدية لمؤشرات األداء للبلدية وإلجراءات الرصد والتقييم. سيعمل جمع البيانات وتحليلها . 3
 . برامج ُمستهدفة لتنمية المهارات والتدريبجمع البيانات وتحليلها أيضاً على تطوير 

 ، مثل إيجاد حل النقطاع الكهرباء. الطاقة المتجددة . 4
من أجل التماسك االجتماعي واندماج الالجئين (اقتصادياً) في  الالجئون والمهجرون داخلياً) واالندماجالشمولية (الشباب والنساء و . 5

 سوق العمل.
لدى المواطنين حول مسألة التهجير، بما في ذلك دور الصحافة ووسائط اإلعالم في تشكيل آراء  النُُهج التشاركية وزيادة الوعي . 6

 المواطنين.
 بما في ذلك تسويق المشاريع البلدية. ليلهم،إدماج أصحاب المصلحة وتح . 7
الحاجة لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلديات (في البلد الواحد وعبر البالد) وبين البلديات، والحكومات المركزية، والقطاع الخاص،  . 8

حسين التنسيق مع الجهات المانحة (على سبيل المثال: التعاون بين البلديات أو ت والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني
والقطاعات البلدية). يمكن أن يساعد ذلك أيضاً على حل الصلة المفقودة بين الشؤون اإلنسانية (تقديم الخدمات األساسية) والتنمية 

 (إيجاد فرص عمل مستدامة والتنمية االقتصادية المحلية) في إطار عمل البلديات.
قنيات كثيفة العمالة وظروف العمل الالئقة لتوفير فرص عمل طويلة األمد، فضالً عن االبتكار واإلبداع : مثل التالتركيز على االستدامة . 9

 في المشاريع: على سبيل المثال باستخدام التقنيات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة.

 



 

 اآلراء والطلبات:

  ة المحلية باإلضافة إلى نهج قائم على القطاعات: يركز على أدوات التنمية االقتصادي نهجٍ متعمقكان هناك طلب عام من أجل
 مثل التعليم والطاقة والصحة والنهج التشاركية والتواصل مع القطاع الخاص.. إلخ. 

  تسنى لفرق التوأمة الوقت لتبادل اآلراء خالل بعمل فرق التوأمة وشبكة تعلم البلديات المضيفةتم تقديم آراء إيجابية فيما يتعلق :
ما تم تشكيل فريق توأمة جديد بين بلدية القرعون، لبنان، وبلدية بيليكدوزو، تركيا لتبادل اآلراء بشأن السياحة المستدامة. الفعالية، ك

وأبدى عدد من المشاركين اهتماماً شديداً للغاية والتزاماً واضحاً بشبكة تعلم البلديات المضيفة التابعة لمركز التكامل المتوسطي 
 م من األقران.ومنهجيتها في التعل

  المنصة التعاونية على شبكة اإلنترنت (وجرى التأكيد على دورC4D( .كأداة إيجابية لتبادل المعارف 
 على أهمية التعاون والتبادل اإلقليميين التأكيد كما تم 
 توصيات بشأن الفعالية القادمة:  

o  توفير المزيد من التمارين العملية 
o  يتضمن موضوع التماسك االجتماعي أيضاً. االهتمام بسماع اآلراء واألفكار من تقديم المزيد من قصص النجاح، بما

 البلدان األوروبية.
o  ًاالهتمام بسماع المزيد من الشهادات من التجارب المتعثرة أيضا 
o  تحويل التركيز من الالجئين السوريين حصراً إلى المهجرين قسراً بشكل عام 

  مركز للخبراء تنشئه الوكالة األلمانية للتعاون يشارك في شبكة تعلم البلديات المضيفة اقترح اتحاد الرابطات الفلسطينية أن
 ، ويتألف من خبراء متخصصين في عدة مواضيع تقنية.الدولي

ربهم من بعد مشاركتهم كمراقبين خالل الفعالية، قام المشاركون الجدد من أفغانستان والقرن األفريقي (إثيوبيا وكينيا وأوغندا) بمشاركة تجا
حيث أولوياتهم القطرية والمواضيعية في استضافة المهجرين قسراً. وعلى وجه الخصوص، فقد تم التوصل إلى أرضية مشتركة لالحتياجات 

 المعرفية مع شبكة تعلم البلديات المضيفة بشأن المواضيع التالية: 

 :االحتياجات المعرفية ومجاالت التبادل مع شبكة تعلم البلديات المضيفة

 .التدريب على التنمية االقتصادية المحلية والتخطيط للتنمية االقتصادية المحلية . 1
 .مهارات الالجئين وتجاربهم في سوق العملبما في ذلك جمع البيانات وتحليل  ،تسجيل الالجئين . 2
 ، بما في ذلك تنمية األعمال الزراعية (أفغانستان)الحضرية والزراعة-الروابط الريفية . 3
  .الثقافي والسياحة حماية التراث . 4
فيما يبدأ الالجئون بمغادرة المخيمات، بطريقة تفيدهم ومضيفيهم على  االجتماعي-التماسك االجتماعي والتكامل االقتصادي تعزيز . 5

 حد سواء (القرن اإلفريقي). 
 من خالل التعليم (مثل برنامج "اجتذاب المواهب" في الجامعات) الحصول على التمويل ودعم المهارات . 6
: الحاجة إلى التبادل حول تصاريح البناء، وكيفية تيسير عملية تراخيص األعمال، وكيفية العمل مع رابطات فعيل القطاع الخاصت . 7

 األعمال التجارية.

 الدروس المستفادة واآلراء حول الفعالية:

  منصة االهتمام بالتبادل من خاللC4D  كمراقبين، ثم إنشاء منصةC4D غانستان وخلق مجتمع قائم خاصة بشرق إفريقيا/ أف
 على الممارسة.

  ينسقها مركز التكامل المتوسطي. شبكة للتعلم من األقراناالهتمام بإنشاء 
  بشأن مسألة الالجئين (القرن اإلفريقي: الحكومات  زيادة الوعي والمسؤولية اإلنمائية فيما بين الحكومات المحليةأهمية

 المحلية ال تشرك الالجئين في خططها اإلنمائية).
  على الصعيدين القطري واإلقليميالحاجة إلى تقاسم المعارف والخبرات  

  :وشبكة تعلم البلديات المضيفة -االتفاق بين مركز التكامل المتوسطي 

 



 

 المجاالت  

 كيفية تحقيق التقدم من هو المسؤول؟ لم البلديات المضيفة وإجراءاتهامجاالت اهتمام شبكة تع

التعمق في التخطيط 
للتنمية االقتصادية 

 المحلية

تطوير/ تطبيق خطة عمل؛ تفعيل دور أصحاب المصلحة/ 
 التخطيط بالمشاركة؛ التعاون الفعال ببمنظمات غير الحكومية 

شبكة تعلم البلديات 
المضيفة؛ التوأمة، 

النقابات بدعٍم من مركز 
 التكامل المتوسطي

C4D ؛ الندوات
االفتراضية؛ 

الفعاليات السنوية؛ 
ورش عمل بناء 

 القدرات

 المهارات واالبتكار 

االقتصادي؛ تقييم/ بناء المهارات؛ الوظائف -اإلدماج االجتماعي
 المستدامة؛ التقنيات المبنية على العمل؛ اجتذاب المواهب 

مركز التكامل 
المتوسطي/ الخبراء بدعم 

من شبكة تعلم البلديات 
 المضيفة

C4D ؛ الندوات
االفتراضية؛ 

الفعاليات السنوية؛ 
ورش عمل بناء 

 القدرات

دعم األعمال 
 والتمويل 

تفعيل دور القطاع الخاص؛ المشاركة بين القطاعين العام 
والخاص؛ ريادة األعمال؛ خدمات دعم األعمال؛ الترويج 

 الالحقة فيما يتعلق بسياسات االستثماروالرعاية 

مركز التكامل 
المتوسطي/ الخبراء بدعم 

من شبكة تعلم البلديات 
 المضيفة

C4D ؛ الندوات
االفتراضية؛ 

الفعاليات السنوية؛ 
ورش عمل بناء 

 القدرات

 نقاط االلتقاء

 التعمق التقني
 الشراكات/ التعاون البلدي

والتماسك االجتماعي، التركيز االهتمام باألدوات، دراسات الحالة 
 القطاعي (مثالً الصحة/ التعليم، البنى التحتية البلدية)

شبكة تعلم البلديات 
المضيفة؛ التوأمة؛ 

النقابات؛ مركز التكامل 
المتوسطي/ الخبراء مع 

 الدعم 

C4D ؛ الندوات
االفتراضية؛ 

الفعاليات السنوية؛ 
ورش عمل بناء 

 القدرات

 

 الفعاليةموجز مفصل لجلسات 

 االفتتاح الرسمي
. أكد السيد توبراك على الجهود التي تبذلها البلديات في تركيا وغازي عنتاب عثمان توبراك، نائب محافظ بلدية غازي عنتابافتتح الفعالية 

 في استضافة السوريين منذ بدء الصراع السوري، والجوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية من االستجابة المحلية لغازي عنتاب وتكيفها
مستوطنة جديدة تتألف من خمسين ألف منزل، ويسرت تشغيل أربعمئة مع األزمة. وكمثال على ذلك، ذكر كيف أنشأت بلدية غازي عنتاب 

عنتاب وأربعين سورياً في قطاع البناء، وألفاً في المشاريع البلدية المتعلقة بالتشجير وتوليد المياه النظيفة. وأخيراً، أكد على هدف غازي 
 الرئيسي المتمثل في تأمين عودة السوريين بأمان بمجرد انتهاء الصراع. 

، بلدية غازي عنتاب بحرارة الستضافتها للوفود القادمة من كل األقاليم زيمينا ديل كاربيو، رئيسة البرنامج لدى البنك الدوليشكرت 
 لحضور هذه الفعالية. وأكدت على استعداد غازي عنتاب للترحيب بالالجئين وكذلك لتبادل خبراتهم مع أقرانهم. ثم سلطت السيدة ديل كاربيو

لى الدور الهام للتنسيق بين المركزي والمحلي لمواجهة هذا النوع من األزمات، باإلضافة إلى ضرورة تبادل الخبرات والمعارف الضوء ع
ودة بين البلدان. وأشارت إلى التحديات الراهنة التي تواجه الحكومات المحلية والمركزية، بما في ذلك إيجاد سبل لدعم القوى العاملة الموج

 المنافسة على فرص العمل، والعمل على تحسين إيصال الخدمات األساسية. بدالً من خلق



 

عن المجاالت التي تركز عليها  كاترينا كراتزمان، مدير التهجير القسري والهجرة والعودة في الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، تحدثت
جة األسباب الجذرية للنزوح وإعادة إدماج الالجئين بعد عودتهم، مع )، مثل معالBMZوزارة البيئة األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية (

استهداف البالد المجاورة لسوريا، وبلدان القرن اإلفريقي والسودان وأفغانستان وباكستان والبلقان وأوكرانيا. وشددت على ضرورة تمكين 
تماد. وأخيراً، أكدت من جديد على أهمية المعرفة العميقة السكان المهجرين على المديين القصير والطويل من أجل تجنب التبعية واالع

 بالتحديات والفرص في السياق المحلي. 
الطبيعة التعاونية للفعالية السنوية الرئيسية لشبكة تعلم  جانيت أولمان، مسؤول العمليات األول لدى مركز التكامل المتوسطي، عرضت

ازي عنتاب فاطمة شاهين وموظفي البلدية على تعاونهم وشراكتهم، قامت أولمان بإبراز البلديات المضيفة. وبعد أن شكرت محافظ بلدية غ
نوات الطبيعة متعددة الشركاء لمركز التكامل المتوسطي. ثم أثنت السيدة أولمان على التقدم الذي أحرزته شبكة تعلم البلديات المضيفة في الس

تعزيز مهارات الالجئين والسكان المحليين وتحسين الفرص االقتصادية من قبل رجال الثالثة الماضية وأهمية تبادل المعرفة والتعلم في 
األعمال من الالجئين. ثم اختتمت االفتتاح الرسمي بتشجيع ممثلي الحكومات المحلية والمركزية على المشاركة واالنخراط في الجلسات 

 والمناقشات وتبادل المعارف والخبرات. 

 

 للحكومات المضيفةملخص السياقات القطرية 
 هدفت الجلسة النقاشية هذه إلى تقديم لمحة حديثة عن البلدان المضيفة وسياقاتها االقتصادية واالجتماعية المتضررة من التهجير القسري،

االقتصادية  ساعيةً إلى تقديم رؤى متعلقة بالحوار والتعاون بين الحكومات المركزية والمحلية في جهودها الرامية إلى معالجة التحديات
تضمنت  في حينفاراالكشيمي فيمورو، أخصائي تنمية اجتماعية أول في البنك الدولي، المحلية المرتبطة بالتهجير القسري. أدار الجلسة 

وداره حسن رشيد، نائب وزير اإلعمار واإلسكان في  ؛عبد هللا أكسوي، نائب األمين العام لبلدية غازي عنتاب، تركيا الحلقة النقاشية
 ؛وفداء غريبة، مدير وحدة تنسيق اإلغاثة اإلنسانية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المملكة األردنية الهاشمية ؛جمهورية العراق

وتوفيق بديري، مدير عام صندوق  ؛وصفوان مصطفى، المستشار القانوني لسعادة وزير الدولة لشؤون النازحين، جمهورية لبنان
وعبد الباقي بوبال، نائب وزير البلديات في المديرية  ؛ية في وزارة الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزةاإلقراض للتنمية البلد

 .المستقلة للحكم المحلي، جمهورية أفغانستان اإلسالمية
وقد سمح هذا التنوع في الحلقة النقاشية بتقديم رؤى حول التحديات الرئيسية في سياق التهجير المحلي والدولي، باإلضافة إلى اقتراح 

 الحلول. 
 

 الخبراء المشاركون في الحلقة النقاشية على المسائل واالحتياجات التالية:  ركز
  كبيرةً على ً الخدمات العامة ويجعل من الضروري توفير التعليم واإلدماج االجتماعي الطابع الحضري للتهجير يفرض ضغوطا

والفرص االقتصادية لتجنب جيل ضائع واالستفادة إلى أقصى حد من وجود المهجرين قسراً. على سبيل المثال، تقدم بلدية غازي 
وكبيرة مملوكة من قبل سوريين. الحالة في  عنتاب خدمات التعليم والصحة مجاناً لالجئين، وتستفيد من وجود نحو ألفي شركة صغيرة
 األردن مختلفة ألن معظم السوريين هناك ال يملكون خلفية صناعية بل مهارات زراعية.

  .يلزم إجراء تقييم للمهارات من أجل التوصل إلى استراتيجية مجدية لتوظيف المهجرين والتغلب على الصعوبات في تسجيل الالجئين 
 المجالين اإلنساني واإلنمائي أن يساعد على تحويل المهجرين إلى فرصة بدمجهم في االقتصاد المحلي عبر  ويمكن لنهجٍ يربط بين

 فرص عمل مستدامة. 
  ويعتبر التنسيق بين المستويين المركزي والمحلي أولوية أيضاً بشأن اإلطار التنظيمي لترخيص األعمال وتسجيلها. في هذا الصدد، قد

دية محلية موضوعة بالتنسيق مع الخطة االستراتيجية الوطنية من مساعدة الحكومات المحلية إليجاد حلول تتمكن خطة تنمية اقتصا
 لالفتقار إلى التمويل من خالل اجتذاب القطاع الخاص وتوليد المزيد من اإليرادات البلدية. 

 :ففي حين تعتبر مكافحة التطرف العنيف ضرورة  تواجه بعض البلدان الُمَمثلة حالة مزدوجة من قضية التهجير والصراعات الداخلية
ً بسبب  طارئة في العراق، تشهد أفغانستان دفقات كبيرة من المهجرين ناتجة عن عودة الالجئين األفغان، وحركة المهجرين داخليا

ام في االقتصاد الجفاف. وهذا يشكل تهديداً الستدامة برامج إدماج الالجئين ويزيد من ضرورة إدماج المهجرين على نحو مستد
 والمجتمع، وكذلك من خالل الوظائف. 

 

 استعراض نشاطات شبكة تعلم البلديات المضيفة للعام الماضي 
، أنشطة شبكة تعلم البلديات المضيفة لهذا العام والتي أضحت جانيت أولمان، مسؤول البرنامج األول في مركز التكامل المتوسطي قدمت

بلدان شرقي البحر األبيض المتوسط، والممثلين الجدد من أفغانستان الذين  5حكومة محلية في  117عضواً من  260تضم أكثر من 
شاركوا في أنشطة مختارة لالستفادة من التبادالت مع أقرانهم. أبرزت السيدة أولمان التركيز المواضيعي لتبادالت شبكة تعلم البلديات 

. وذكرت السيدة أولمان التبادل الجديد فيما 2017حلية وتفعيل القطاع الخاص منذ عام المضيفة والتي تمحورت حول التنمية االقتصادية الم



 

االطالع هنا بين بلدان الجنوب الذي سوف يبدأ قريباً بمشاركة ممثلي الحكومات المحلية والمركزية من أفغانستان والقرن األفريقي. يمكنك 
 .2018على فيديو يصف إنجازات شبكة تعلم البلديات المضيفة لعام 

 

 عرض نتائج االستبيان
االستبيان الذي تم تقديمه للبلديات المشاركة ، لمحة عامة عن نتائج سارة بوغدير، المستشار الحضري لدى مركز التكامل المتوسطي قدمت

 والذي سلط الضوء على تحديات التنمية االقتصادية المحلية وأولوياتها لدى الحكومات المحلية. وفيما يلي النتائج الرئيسية لالستبيان:
%)، بما في ذلك 63لغالبية (اسلبياً لدى  ويعتبر التهجير القسري عامالً ) تواجه الحكومات المحلية تحديات هامة في اقتصاداتها المحلية 1

 ارتفاع البطالة والتنافس على كسب الرزق والتوترات في سوق اإلسكان 
% من المشاركين منخرطون بالفعل 86) تقوم الحكومات المحلية المشاركة بالفعل بوضع إجراءات بشأن التنمية االقتصادية المحلية: 2

المحلية أو التخطيط لها؛ تشمل اإلجراءات الرئيسية أعمال البنى التحتية، والتدريب المهني، وتحسين في استراتيجيات التنمية االقتصادية 
 تنظيم األعمال، ومشاريع في  قطاعات محددة (السياحة، البيئة)، والشراكات مع القطاع الخاص؛ 

 ) التحديات واألولويات المحددة: 3
  منها أن التهجير القسري كان له أثر سلبي على هذه المسألة. 80، حيث ترى مصدر قلق كبير للحكومات المحليةالبطالة تشكل %

إن معظم الحكومات المحلية منخرطة بالفعل أو مهتمة بتنمية مهارات العمال وتقديم التدريب الالزم، بما في ذلك لالجئين؛ كما 
ت المتعلقة بالمهارات القائمة وعروض العمل، وتوفير تمت اإلشارة إلى دعم األعمال التجارية التي تتم في المنزل، تحسين البيانا

 الوظائف العامة، كحلول لتحسين فرص العمل لالجئين. 
  والصيانة والتحديث والتطوير لتحسين البيئة المواتية للشركات على أجندة أعمال الحكومات  البنية التحتية والخدمات البلديةتبقى

 للتحسين؛ المحلية، ولكنها تبقى مواضيع بحاجة ماسة
  يمثالن تحدياً لغالبية المشاركين باالستبيان. تبسيط أنظمة  إقامة الشراكات مع القطاع الخاص واجتذاب استثمارات كبيرةيبدو بأن

 األعمال هو أحد الحوافز التي تسعى الحكومات المحلية لتطويرها؛ 
 ما تزال القيود المالية والقيود المفروضة على الميزانية  ً بالنسبة للعديد من الحكومات المحلية، باإلضافة إلى قضايا  تشكل عائقا

 التعاون مع الحكومة المركزية وأصحاب المصلحة في التنمية االقتصادية المحلية (مثل الفاعلين الرئيسيين في القطاع الخاص).  
 

 النتائج التفصيلية لالستبيان. هنا تجد 
 

 التنمية االقتصادية المحلية في المجتمعات المضيفة""التجارب في استضافة الالجئين: تقديم موجز يتضمن خالصة التجارب: 
جمع مركز التكامل المتوسطي للسنة الثانية خالصة خبرات الحكومات المحلية في استضافة الالجئين، مع التركيز هذا العام على التنمية 

باللغتين العربية واالنكليزية) . تال هنا خالصة التجارب (متوفرة  غيلدا بوريلو من مركز التكامل المتوسطياالقتصادية المحلية. قدمت 
التقديم عروض تقديمية من أعضاء مختارين من شبكة تعلم البلديات المضيفة تحدثوا فيها عن تجاربهم في تمكين بيئة األعمال المحلية 

 قطاع الخاص. وتفعيل ال
 أتت تجربة "رخصتي" بالتعاون مع بلدية غازي عنتاب لترخيص رامي شّراك، نائب المدير التنفيذي للمنتدى االقتصادي السوري :

شركة مملوكة لسوريين ولرفع الوعي بين السوريين من أصحاب األعمال عن الضرائب التركية واألنظمة التجارية،  500أكثر من 
 إدماج الالجئين وانخفاض االقتصاد غير الرسمي مما أدى إلى رفع إيرادات البلدية. مساِهمةً في تحسين 

 تمكنت بلدية سرحان الصغيرة من اجتذاب السوريين وغيرهم من المستثمرين األجانب خلف العاصم، محافظ بلدية سرحان، األردن :
من القطاع الخاص لخلق فرص عمل لألردنيين والسوريين على حد سواء وإنتاج السلع التي يتم تصديرها إلى الواليات المتحدة 

لتحسين المنطقة الصناعية وإنشاء مركز للتدريب بالتشاور  وأوروبا. بعد إنشاء اثنين من المصانع الخاصة، استفادت البلدية من الزخم
 مع المجتمعات المحلية لتحسين مهارات الشباب وتنويع االقتصاد المحلي الزراعي في الوقت ذاته. 

 :نامج تم تنفيذ مشروع "عملي من المنزل" بالتعاون مع بر محمد الظواهرة، مدير وحدة التنمية المحلية في بلدية الزرقاء، األردن
األمم المتحدة اإلنمائي. وقام المشروع بتحسين األنظمة والبنى التحتية من أجل خلق األعمال التي يتم القيام بها في المنزل والسماح 

 لربات البيوت بتطوير مهاراتهم واالستفادة من إمكاناتهن االقتصادية. 
 التقييم والمحاسبة والتعلم وجودة األداء لدى منظمة سوليداريتي جورجيا باباثاناسيو، مدير االمتثال والمعلومات في إدارة الرصد و

ً الحتياجات السوق المحلية في المنطقة  ناو غير الحكومية، اليونان: استجابت هذه التجربة األوروبية في استضافة الالجئين أيضا
لمختبر المعزول للتضامن واالستدامة" التي المتضررة من ارتفاع هجرة السكان المحليين وتراجع االقتصاد المحلي. سمحت مبادرة "ا

والسياحة، مع  الترميمتم تطبيقها في جزيرة تيلوس الصغيرة في اليونان، سمحت بانتعاش القطاعات االقتصادية المحلية الزراعية، 
 تعزيز التماسك االجتماعي واالختالط بين الالجئين والسكان المحليين.

 باللغتين اإلنكليزية والعربية.  هنايمكن االطالع على التجارب المقدمة والخالصة الكاملة 



 

 لقسري: رؤى عالميةنحو تنافسية المدن في سياقات التهجير ا
أوندر ، مدعوماً بأمثلة عملية من أشوتوش راينا، أخصائي التنمية االجتماعية في البنك الدوليمن قبل تألفت هذه الجلسة من عرض تقني 

الحلول وقدمت رؤى على القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية االقتصادية المحلية و يالسين، رئيس مكتب الهجرة في بلدية غازي عنتاب.
 التي يجري تطويرها في سياقات التهجير القسري عالمياً، استناداً إلى أمثلة محددة من نهج البنك الدولي "المدن التنافسية". 

ية. وأكد السيد راينا أوالً على األبعاد الحضرية للتهجير، مع وجود صالت واضحة بأبعادها االقتصادية المرتبطة بالتنمية االقتصادية المحل
كما ياسات الوطنية واألنظمة والمعوقات القانونية جميعها تحمل تأثيراً كبيراً على التنمية االقتصادية المحلية في أجواء التهجير القسري الس

 ئةتؤثر على تنافسية المدن، مقسمةً إلى الفئات التالية: االندماج والتماسك االجتماعي، تنمية فرص العمل والمهارات المناسبة للسوق، وبي
األعمال وجذب االستثمارات، والبنى التحتية الداعمة لألعمال، وتفعيل القطاع الخاص، ودعم االقتصاد غير الرسمي ومعالجة الثغرات في 
القدرات. ثم وصف مختلف الجهات الفاعلة التي تلعب دوراً في التنمية االقتصادية المحلية في نهج المدن التنافسية (الحكومة المركزية 

ت المحلية والقطاع الخاص) و"عناصر الدفع" األربعة التي تقود تنافسية المدن (البنية التحتية واألراضي، ودعم المشاريع والتمويل، والحكوما
"). قادت الحكومة دور البلدياتوالمهارات واالبتكار، والمؤسسات واألنظمة) وقدم أمثلة عن اإلجراءات الممكنة من الحكومات المحلية ("

في كيجالي في رواندا مبادرة عقب انتهاء الصراع قامت فيها بخلق منتدى للمستثمرين، وإجراء تقييم لتحديد المناطق المتأخرة تجارياً، 
ة رئيسية صممتها وسوقتها بنجاح. وفي جورجيا، ركزت مبادرة وطنية على السياحة والتراث الثقافي لتحسين التنمية ووضعت خط

االقتصادية المحلية باالستثمارات في البنى التحتية، والتسويق والترويج القطريين، وتيسير السفر. وأخيراً، ركزت أوغندا على جانب 
رات وتنمية المهارات وربط الطلب في السوق مع سالسل القيمة لدعم السكان المحليين والالجئين من المقاطعات وانخرطت في بناء القد

خالل تحسين بيئة األعمال لتشكيل منظمات مجتمعية مرتبطة بالسوق. وعلى الرغم من أن هذه األمثلة لم تعمل عبر كافة عناصر الدفع 
 محلي.األربعة للمدن، فإنها تمكنت من تحسين اقتصادها ال

 كيف نفذت غازي عنتاب عناصر الدفع األربعة لنهج المدن التنافسية:
  عموماً، تم تغيير نظام الحوكمة في غازي عنتاب استجابةً لتدفق الالجئين مع زيادة قدرة البلديات وإنشاء إدارات بلدية جديدة للتنسيق

 نية والمنظمات غير الحكومية الدولية وغيرها. والتعاون وإدارة مشاريع جديدة بالتعاون مع المنظمات الدولية والوط
  وظيفة مؤقتة في األعمال البلدية للفئات األكثر ضعفاً من  1500وأدى مشروع بالشراكة مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي إلى خلق

 % منها إلى وظائف دائمة. 10السوريين، تحول 
  تدفق السوريين بشكل دوري: حيث تم تعزيز البنى التحتية استجابةً الحتياجات تم التعامل مع التغيرات الديموغرافية الناجمة عن

الالجئين وتجنباً للضغط على المجتمع التركي المحلي عن طريق زيادة قدرات النقل العام والمناطق الصناعية واإلمدادات الصحية بما 
 في ذلك المياه النظيفة. 

  ألف وحدة سكنية جديدة بالتعاون مع الحكومة المركزية. غير أن القانون التركي  50وباإلشارة إلى الضغوط على اإلسكان، سيتم بناء
يحدد حصة لمالكي المنازل األجانب، وقد تم استيفاؤها بالفعل في غازي عنتاب، مما أدى إلى استحالة شراء السوريين لمنزٍل هناك. 

، تتوقع البلدية أن يشتري األتراك المحليون ترتيبات اإلسكان الجديدة، التي سيتم تأجيرها بعد ذلك للسوريين مما وعلى الرغم من ذلك
 يقترح حالً لتخفيف للضغط على اإلسكان. 

 كل خاص على ولتعزيز اإلدماج، تشمل المشاريع االجتماعية التي تقودها البلدية كالً من المجتمعات التركية والالجئين، مع التركيز بش
 النساء والشباب. 

  أهمية اللوائح الوطنية والمحلية: نظراً للوائح المركزية التركية، تمكنت بلدية غازي عنتاب من تنفيذ بعض هذه المشاريع بفضل ترتيبات
 مع الحكومة المركزية، في حين أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن تنفيذها دون استشارة المستوى المركزي.

 

 مجاالت التعاون وتبادل الخبرات والتعلم بين األقران من أجل التنمية االقتصادية المحلية
 التعاون عبر البالد على التنمية االقتصادية المحلية  :مجموعات التوأمة لشبكة تعلم البلديات المضيفة

التوأمة عبر البلدان. قدم نيكوالس ماير وجانيت  عرضت هذه الجلسة نهج التوأمة الجديد الذي تتبعه الشبكة، وقدمت ثالثة من ترتيبات
أولمان من مركز التكامل المتوسطي نهج التوأمة الذي بدأه أعضاء شبكة تعلم البلديات المضيفة أثناء ورشة عمل بناء القدرات "التخطيط 

تتألف مجموعات التوأمة من مدينتين في عمان، األردن.  2018االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية" التي عقدت في آذار/ مارس 
تجتمعان معاً بطريقة منهجية للتبادل ومناقشة مواضيع محددة ترتبط بالتنمية االقتصادية المحلية في سياقات التهجير القسري. وهي تركز 

 على التعلم من األقران دون تقديم أي تسلسل هرمي.
  ر وحدة إدارة الجودة، واألمين العام لمجلس التنمية االقتصادية المحلية، رائدة حنانيا، منسق خطة التنمية واالستثمار، مديقدمت

مجموعة التوأمة الخاصة بهما  كوكب البدوي، مدير وحدة التخطيط والتطوير، أمانة عمان الكبرى، األردنو بلدية بيت لحم، فلسطين
والتي تركز على موضوع التخطيط االستراتيجي الشامل للتنمية االقتصادية المحلية. تتصف كلتا هاتان البلديتان بحجم كبير من حيث 

المانحة الحيز الحضري وعدد السكان وتوفير البنى التحتية والسياحة ووجود الالجئين السوريين والفلسطينيين والدعم من الجهات 
الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص. وكان التحدي الذي استهدفته مجموعة التوأمة هذه 
هو الحد من البطالة، ودعم إنتاج وتسويق المنتجات المحلية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. لمعالجة هذه التحديات، استفادت 



 

من مقارنة نُُهج مماثلة حول الطاقات المتجددة وإدارة النفايات والشراكة مع القطاع الخاص باإلضافة إلى تقديم المساعدة  كلتا البلديتين
 لبعضها البعض بشكل غير رسمي عن طريق مراجعة وثائق المشروع وإعطاء المشورة بشأن تنفيذ المشروع.

  مجموعة  أحمد عميص، نائب المحافظ، بلدية القرعون، لبنانو اب، األردنحنين حسونة، مدير وحدة التنمية المحلية، بلدية سحقدم
التوأمة الخاصة بهما والتي تركز على الطاقات المتجددة. تأثرت كلتا المدينتين بتدفٍق كبيٍر جداً من الالجئين السوريين، وهي إحدى 

رة المياه. ويعتبر التحدي الخاص بهما هو تحسين نظام المسائل التي تواجهانها باإلضافة إلى غيرها من التحديات مثل التلوث وند
توفير الكهرباء والتغلب على نقص التمويل إلنشاء مصادر للطاقة المتجددة. بسبب حجمهما وسياقاتهما المتماثلة، تمكنت المدينتان من 

ح جميع سكانها. وعلى الرغم من أن التوأمة تبادل التجارب اإليجابية والسلبية في مواجهة تدفق الالجئين وتحسين البيئة الطبيعية لصال
 ال تزال غير رسمية، فإن بلدية القرعون تستعد للقيام بزيارة ميدانية رسمية إلى سحاب وتوقيع اتفاق توأمة رسمي.

  حمزة داليا، رئيس قسم المدن والمنظماتو محمد أبو جاعود، مدير وحدة التنمية المحلية، بلدية مادبا الكبرى، األردنعرض 
مجموعة التوأمة الخاصة بهما والتي تركز على السياحة المستدامة في سياق األزمات. أظهرت كلتا  الدولية، بلدية رام هللا، فلسطين

ً في السياحة نتيجة عدم االستقرار في المنطقة وارتفاع عدد المهجرين، وهما ترغبان في تحقيق أكبر استفادة من  المدينتين تراجعا
هج يركز على التنمية االقتصادية المحلية. من خالل االستفادة من قربهما الجغرافي والثقافي، تريد مادبا ورام هللا وجودهم من خالل ن

إنشاء حلقة سياحية لربط مطار عمان الواقع بالقرب من مدينة مادبا، برام هللا ومواقعها السياحية. سيخلق هذا وظائف جديدة بفضل 
تحتية سياحية جديدة. وما فتئت مدينتا مادبا ورام هللا تتقابالن بانتظام لمدة سبعة أشهر، وقد أكملتا  شركة نقل جديدة، فضالً عن بنية

 بالفعل زيارة ميدانية إلى رام هللا، وتخططان للتوقيع على مذكرة تفاهم رسمية.
 

 جلسات مجموعات العمل: الحل الجماعي للمشاكل من أجل تحسين التنمية االقتصادية المحلية
ت ثالث مجموعات عمل المشاركين إلى طرح األفكار من خالل نهج يعتمد على دراسة الحالة لحل المشاكل التي يواجهها أعضاء شبكة دع

العمل خبراء تقنيون  مجموعاتسير العمليات (عنق الزجاجة) والتوصل معاً إلى حلول مبتكرة. وترأس  ئتعلم البلديات المضيفة والتي تبط
 اقشات وقدموا مدخالت حول دراسات الحالة المقدمة ومشاكل عنق الزجاجة التي عرضتها إحدى المشاركات. قاموا بتيسير المن

  مجموعة العملAالموضوع بشكل إيزابيل كرونيش، مسؤول تقني، منظمة العمل الدولية قدمت : ”: "دعم المشاريع والبيئة المالية ،
المالي لشركات الالجئين والذي يفيد في تخفيف التوترات االجتماعية وتعزيز عام في الجلسة العامة مشيرةً إلى ضرورة اإلدماج 

صالح أبو منصور، اتحاد بلديات جبل ، قدم Aمساهمتهم في االقتصاد المحلي ودعم ظروف العمل لالجئين. خالل مجموعة العمل 
عمل للفئات الضعيفة من السكان المحليين حالة "الهرم األخضر" أحد الحلول الزراعية الحضرية المقدمة لتوفير فرص ال الشيخ

والالجئين ودعم سبل العيش ومكافحة ندرة المياه والتلوث الكيميائي. وكان التحدي الرئيسي الذي عرض هو صعوبة جمع صندوق 
مبتكرة الجتذاب استثماري أساسي لمشروع من هذا القبيل يفيد مالك األعمال المحتملين األكثر ضعفاً. أخيراً، اقترح الفريق حلوالً 

 المستثمرين والمانحين على نحو أفضل. 
  مجموعة العملBموضوع المهارات واالبتكار زيمينا ديل كاربيو، رئيسة برنامج في البنك الدولي قدمت ”:: "المهارات واالبتكار ،

والبحث والتنمية، بلدية سنجق يونس كول، منسق إدارة العالقات الخارجية في الجلسة العامة. أثناء انعقاد مجموعة العمل، عرض 
، الصعوبات التي تواجهها البلدية في تسجيل الالجئين والحصول على ما يكفي من المعلومات (حول المهارات والتاريخ تبه، تركيا

ن قبل السيدة المهني) من أجل تقديم الدعم لهم. اقترح الفريق حلول مختلفة من أجل تحسين التواصل مع الالجئين وبناء الثقة، مدعوماً م
، التي ذكرت أن دور البلديات هو جمع الخدمات تحت سقفهم وتنسيق أعمالهم داخل مناطقهم: في هذا الصدد، بعد أن يتم ديل كاربيو

 جمع البيانات يمكن للبلديات أن تصبح مصدراً للمعلومات بالنسبة للشركات الراغبة بتوظيف الالجئين. 
  مجموعة العملCأشوتوش راينا، أخصائي التنمية االجتماعية عرض : ”االقتصادية المحلية وتفعيل القطاع الخاص : "التخطيط للتنمية

إياد حماد، رئيس قسم التخطيط في ، في الجلسة العامة موضوع مجموعة العمل هذه في الجلسة العامة، حيث شرح في البنك الدولي
الستثمارات بسبب عدم ثقة المواطن في البلدية. وبدعٍم من السيد راينا، ، التحديات التي تواجهها بلديته في جذب ابلدية يطا، فلسطين

منصات ألصحاب المصلحة المتعددين  –) المشاركة في التخطيط وصنع القرار iتوصل الفريق إلى تحديد ثالثة عناصر لبناء الثقة: 
لشفافية والمساءلة من خالل تبادل المعلومات والرصد ) زيادة اiiواللجان للمساعدة في توفيق اآلراء واإلجماع حول إجراءات البلدية؛ 

 ) تيسير القيام باألعمال من خالل جمع اإلجراءات في مكان واحد وتوفير أدلة للمساعدة في هذه اإلجراءات.iiiوالتقييم؛ 

 .هنايمكن االطالع على التقارير الكاملة لفرق العمل 

 

 

 



 

 الحوافز المالية والتنظيمية لالستثمارات الخاصةبناء بيئة تمكينية مواتية:  -الجلسة التقنية 
ركزت هذه الجلسة على الحوافز لزيادة االستثمارات الخاصة، بما في ذلك الشركات المملوكة من قبل الالجئين، من وجهة نظر المنظمات 

ظيمي لممارسة األعمال التجارية ، عن اإلطار التنجون سبيكمان، مستشار في البنك الدوليالدولية وأصحاب المصلحة السوريين. تحدث 
 في سياقات التهجير القسري مستنداً على تجربته في أفغانستان والشرق األوسط وتركيا. وناقش كيف تؤثر اللوائح التجارية تأثيراً كبيراً 

بتصاريح البناء أهمية حاسمة على اإلنتاجية وكيف يمكن تطبيقها أيضاً على مستوى المدينة. وفي حالة أفغانستان، تكتسب اللوائح المتعلقة 
في إنشاء مشروع تجاري أو مصنع، وهي أحد عناصر الدفع الرئيسية في البلدية. بالنسبة للسوريين، تعتبر اللوائح هامةً لبدء األعمال 

ختلفة وجوانب إيجابية. والعمليات وحرية التنقل والقيود المصرفية، على الرغم من أن كل بلد لديه إطاره التنظيمي الفريد من نوعه، بقيود م
وذكر السيد سبيكمان أنه في األردن، على سبيل المثال، لم يتم تضمين السوريين في حصص قطاع تكنولوجيا المعلومات عالي االبتكار، 

يمكن أن وأن الشركات السورية في تركيا تواجه عقبات في تصدير السلع بسبب القيود على التأشيرات. واختتم قائالً بأن دور البلديات 
يتلخص بالتوجه إلى الحكومات المركزية وطلب تغيير بعض الحواجز التنظيمية التي يواجهها السوريون لتوفير المهارات الكافية لمساعدة 

 األعمال الجديدة على النمو.
لوكة من قبل الالجئين من قبل ، لمحة عامة عن االهتمام المتزايد بالشركات الممجيمي غراهام، باحث مساعد في مركز التنمية العالميةقدم 

) أو TENT Partnership for Refugeesمؤسسات التنمية المالية والمؤسسات الخيرية، مثل "شراكة تينت من أجل الالجئين" (
ن دعماً مؤسسة التمويل الدولية. يقدم االستثمار في الشركات المملوكة من قبل الالجئين أو الشركات التي توظف عدداً كبيراً من السوريي

للمجتمعات المضيفة أيضاً بفضل مساهمة الالجئين في االقتصاد المضيف سواء من حيث الصادرات أو زيادة شبكات االستثمار. وجه السيد 
غراهام عدداً من التوصيات للحكومات المركزية والمحلية لالستثمار في األعمال المملوكة من قبل الالجئين مع دعم المجتمع المضيف في 

ت ذاته: تخفيض القيود المفروضة على الحركة، وربط أفضل للمستثمرين مع الشركات، وتشجيع المشاريع المشتركة بين الالجئين الوق
والسكان المحليين لخلق المزيد من النمو المشترك وتفعيل معارف الالجئين باللغات واألسواق األجنبية، وتنفيذ األعمال والتدريب على 

األعمال ولوائحها، واالستثمار في البنية التحتية. باإلضافة إلى هذا، يمكن للحكومات المركزية اجتذاب المستثمرين اللغات، وتحسين مناخ 
وما يجلبونه من روح المنافسة بين الشركات المملوكة من قبل الالجئين لكسب االهتمام الدولي والمساعدة في العثور على استثمارات أو 

ً للمنظمات غير  تبادل البيانات حول الشركات المملوكة من قبل الالجئين لمعرفة اإلمكانيات والفرص. وبالتوازي مع ذلك، يمكن أيضا
 الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية أن تؤدي دوراً هاماً بدعم الحكومات في هذا النوع من المبادرات.

، القطاع الخاص السوري من منظور أصحاب المشاريع الصغيرة السوريرامي شراك، نائب المدير التنفيذي للمنتدى االقتصادي عرض 
والمتوسطة الحجم. وأوضح كيف أن السوريين الذين يملكون شركات صغيرة ومتوسطة ال يتوقعون أن تغير الحكومات المضيفة أنظمتها 

مضيفة. وذكر الصعوبات التي يواجهها السوريون من أجلهم، بل أن ترى االستثمارات السورية على أنها فرصة لدعم االقتصادات المحلية ال
في الوصول إلى المعلومات حول الحوافز المتاحة لمجال عمل معين أو موقع معين يمكن أن يكون مفيداً لفهم القيمة المضافة التي يمكن أن 

أن يشكل عائقاً أمام التجارة والترويج يجلبوها إلى االقتصاد المضيف، فضالً عن صعوبة االنتقال بحرية داخل وعبر البلدان والذي يمكن 
التجاري. وفي حالة تركيا، تحدث السيد شراك عن الشبكة الكبيرة من المستثمرين السوريين في البلد وعن الحاجة إلى وجود الثقة بين 

يعمل رجال األعمال  السوريين والسلطات المحلية التركية من أجل بناء شراكات جيدة. وتعد غازي عنتاب من األمثلة على ذلك، حيث
 السوريون في الغالب في صناعة السجاد وال يتنافسون مع السكان المحليين ويساهمون في رفع الصادرات. 

، الجلسة النقاشية بمنظوٍر ثاٍن قادٍم من رجال األعمال ناصر يوسف، عضو مجلس الرابطة السورية لألعمال التجارية الدوليةوأخيراً، أكمل 
م أوالً هيكلية الرابطة السورية لألعمال التجارية الدولية، وهي رابطة يدعمها البنك الدولي وتمثل رجل األعمال السوريين السوريين. حيث قد

خارج سوريا. تم انتقل السيد يوسف للحديث عن استراتيجية ممكنة لرجال األعمال السوريين يمكن أخذها بعين االعتبار في منظور طويل 
ولويات في التنمية االقتصادية وخلق فرص العمل في المجتمعات التي تستضيف الالجئين. إن شبكة تواصل بين األجل مع مجموعة من األ

رجال األعمال السوريين الذين يعيشون خارج سوريا، مثل الرابطة السورية لألعمال التجارية الدولية، تشكل حالً مناسباً للهدف المزدوج 
ية وتعزيز قنوات االتصال بين أعضاء المجتمع السوري. وألقى السيد يوسف الضوء على أهمية التواصل المتمثل في تطوير التبادالت التجار

في تعزيز الفرص االقتصادية في سياق مجتمع الشتات السوري، وقدم مشروع جديد تنفذه الرابطة السورية لألعمال التجارية الدولية يسمى 
رات السورية ويهدف إلى حماية الصناعة السورية وجودة صورتها التجارية، لتمكين "صنع من قبل السوريين"، والذي يغطي االستثما

 المنتجات من المنافسة في الساحة التجارية الدولية، وزيادة مبيعات المنتجات السورية. 
 

 اجتماع وكاالت التنمية والحكومات المحلية/ المركزية: فتح آفاق التعاون حول التنمية االقتصادية المحلية 
 عرض تقديمي (فيلم) "الطريقة المثلى: حياة جديدة في تركيا"

، فيلماً قصيراً عن المنظمة السورية "التجمع االجتماعي السوري" الذي أنتجته ياسمين حالوبي، من التجمع االجتماعي السوريقدمت 
ركيا، وأنشطته االجتماعية والترفيهية لكل من مؤسسة التعاون التقني األلمانية. وقدمت على وجه الخصوص مركزاً مجتمعياً في مرسين، ت

السوريين والسكان المحليين، باإلضافة إلى ما يخلقه من فرص عمل قصيرة األجل. ثم وصفت اآلنسة حالوبي المشاكل الرئيسية التي 
مت كالمها بالتشديد على يواجهها السوريون الذين نجوا من الحرب، بما في ذلك الحواجز اللغوية وقضايا المستندات الشخصية. واختت

 الكيفية التي استفاد بها المجتمع التركي أكثر فأكثر من المركز المجتمعي وبرنامجه للتوظيف.



 

 قصص النجاح واألولويات الحالية: كيفية االنخراط معاً من أجل تنمية اقتصادية محلية أفضل ضمن سياقات االستضافة 

 ية االقتصادية المحلية: ما هي المجاالت التي تحتاج إلى الدعم؟ المبادرات المحلية الناجحة في التنم
عرضت هذه الجلسة أمثلة على التعاون بين الحكومات المركزية والمحلية والجهات المانحة ووكاالت التنمية وسلطت الضوء على نقاط 

 المحلية في سياقات التهجير القسري.القوة الحالية والمجاالت التي تحتاج إلى الدعم في جهود التنمية االقتصادية 

سوياً برنامجاً  يوسف إيزيتين آيمين، نائب أمين عام غرفة صناعة غازي عنتابو غابرييل موهليج، الوكالة األلمانية للتعاون الدوليقدمت 
سيدة موهليج بتقديم مشاريع الوكالة بقيادة الوكالة األلمانية للتعاون الدولي من أجل دعم االقتصاد المحلي في غازي عنتاب، تركيا. بدأت ال

لحرفية األلمانية للتعاون الدولي لالجئين السوريين في تركيا، التي تتألف من مركز مجتمعي للتعليم، مشاريع النقد مقابل العمل في القطاعات ا
التدريب وتقديم الدعم المالي والصناعية، ومشروع يركز على التعليم. ومن ثم ركزت على مشروع النقد مقابل العمل الذي يركز على 

ألف مستفيد في المدى القصير. تقوم غرفة صناعة غازي عنتاب،  16لالجئين السوريين واألسر التركية الضعيفة ليصل إلى ما يقرب من 
لسوريين، باإلضافة إلى مستفيد، بما في ذلك ا 600جنباً إلى جنب مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، بتوفير تدريب ليالً ونهاراً لحوالي 

التوظيف من خالل المقابالت الشخصية لتأمين فرص عمل مستقرة. في حين أوضح السيد آيمين آليات تصريح العمل في تركيا: حيث 
يستطيع الالجئون التقديم عن طريق اإلنترنت برقم الهوية بعد أن تم تبسيط إجراءات التقديم للحصول على تصريح عمل لسنة واحدة، مع 

 حصول أصحاب العمل أيضاً على اإلشراف والمشورة. 

وجهة نظر  )CIHEAM Bariزياد الشامي، المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر األبيض المتوسط في باري (قدم 
مختلفة حول األزمة السورية، حيث عرض برنامج المركز "الزراعة والثروة الحيوانية لدعم الشعب السوري" والذي يركز على المهجرين 
السوريين داخل سوريا العاملين في الزراعة. وأوضح السيد الشامي كيف قدم المركز خدمات وتحصينات بيطرية لمواشي المزارعين 

جل تأمين إنتاج األغذية ودخل المهجرين داخلياً. وأخيراً، تحدث عن اآلثار النفسية للتهجير التي يمكن تخفيفها عن طريق السوريين من أ
 خلق فرص العمل مما يعطي السوريين شعوراً باألمل. وأشار السيد الشامي أيضاً إلى نهج استرداد التكاليف الذي يتبعه المركز، الذي يرعى

والخدمات. ويتأكد هذا النهج من أن سلسلة كاملة مكونة من النقل والمزارعين وغيرهم تسترد عافيتها بتخفيض  % من أسعار السلع30
ة األسعار، وإتاحة السلع والخدمات، واستعادة المنافسة. وفي هذا السياق، فإن جلب السلع من بلد خارج سوريا وتوزيعها في األسواق المحلي

عيقاً مبيعات التجار. وأخيراً، أوضح أن المشروع يستند إلى احتياجات المجتمع السوري مع تطبيق نهج من شأنه أن يعكر صفو السلسلة م
تشاركي. وبفضل النهج التشاركي، أجرى المركز مشاورات مع المجالس المحلية للوقوف على االحتياجات الحقيقية للمزارعين المهجرين 

 وتحديد منهجية المشروع. 

، فيديو تم فيه تقديم ملف البنك الدولي في تركيا، مع التركيز على دعم البيانات بيو، رئيسة برنامج في البنك الدوليزيمينا ديل كارشاركت 
حول مهارات الالجئين واحتياجات سوق العمل المحلية. وذكرت السيدة ديل كاربيو المشاريع بالتعاون مع االتحاد األوروبي من أجل مرافق 

بدعٍم من وزارة العمل للمساعدة على انتشار نظام تصاريح العمل. ثم تحدثت عن مشروع التوظيف في القطاع العام التعليم وركائز المعيشة 
لتحسين النظام الوطني من جانب تكنولوجيا المعلومات، لتسجيل الالجئين وتصنيف مهاراتهم الشخصية، وهو األمر الذي سيشكل استثماراً 

ناسب للسوريين. وفي الوقت نفسه، يقدم المشروع أنشطة النقد مقابل العمل لمن يحتاجون إلى فترة أطول تكنولوجياً كبيراً يوجه الدعم الم
نين من التدريب، والتوظيف المباشر للسوريين المهرة بالفعل، والدعم األساسي للعاملين بالفعل. باإلضافة لذلك، وصفت السيدة ديل كاربيو اث

عمال التي توظف الالجئين وأعضاء المجتمعات المضيفة، أحدها على وجه التحديد يستهدف النساء من برامج المنح التي تسهل إنشاء األ
من خالل حاضنة لدعم األعمال. وأخيراً، أبرزت التعاون مع وزارة العمل والشركاء في القطاع الخاص إلجراء تحليل الستيعاب سوق 

 د المحلي.العمل للتحقق من الطلب الحقيقي على المهارات على الصعي

) االستثمار في iثالثة أركان متكاملة من منظمة العمل الدولية في تركيا:  بيلج كوبان، مسؤول تنسيق ميداني، منظمة العمل الدولية قدمت
خالل ) توفير الدعم من iii) توفير فرص عمل أفضل؛ iiالموارد البشرية والمهارات الالزمة لتقديم العمالة الالزمة لسوق العمل التركي؛ 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ركزت اآلنسة كوبان على ما نفذه مركز سادة لتنمية المرأة ومناصرتها  بالتعاون مع بلدية غازي 
عنتاب لتعزيز مرونة السوريين والمجتمعات المضيفة. يدعم المركز نساء من خلفيات مختلفة، بما في ذلك الالجئات السوريات واألفغانيات 

% من النساء السوريات ال يتكلمن التركية. باإلضافة إلى هذا، 70نساء التركيات. كما يقدم التدريب، ال سيما التدريب اللغوي، ألن وال
أوضحت اآلنسة كوبان أن منظمة العمل الدولية أيضاً تنفذ تحليل سلسلة القيمة في قطاعات صنع األحذية وزيت الزيتون في غازي عنتاب 

امرأة التدريب المهني والحلقات الدراسية. وأخيراً، ذكرت اآلنسة كوبان بأن منظمة  1200مل للمرأة. وفي المركز، أكملت لتحديد فرص الع
ين العمل الدولية سوف تبدأ برامج ريادة األعمال قريباً، بعد أن الحظت ازدياد الطلب على مثل هذه التدريبات، ويتم حالياً اختيار المرشح

البرنامج. وأشارت اآلنسة كوبان أيضاً إلى الجنسيات األخرى المشمولة بمشروع تركيا، مثل األفغان، الذين يتراوح  للمرحلة األولى من
 في تركيا، ويعيش معظمهم في اسطنبول.  500,000و 400,000عددهم بين 

ج منظمة الهجرة الدولية في تركيا، برام )IOMجميل أحمد عوان، مسؤول برنامج المعيشة، منظمة الهجرة الدولية لألمم المتحدة (قدم 
مع التركيز على الخريجين الذين يرغبون في بدء األعمال التجارية الخاصة بهم، والتوظيف في الشركات السورية والتركية، والزراعة 



 

على خطط العمل وتوزيع المجتمعية لكسب الرزق بالنسبة ألولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية. يشجع المشروع المستفيدين على العمل 
منح عينية مشروطة للمستفيدين الذين يجري اختيارهم على أساس جدوى خططهم ودرجة ضعفهم، بحيث يمكن استخدام المنح لشراء معدات 

على معينة فقط لضمان االستدامة. وعرض النتائج الجيدة للمشروع في زيادة دخل المستفيدين ووضع األساس للعمل في المستقبل. وكمثاٍل 
ن ذلك، ذكر أنه بمجرد تسليم حالّق للعّدة المناسبة، أقام شراكة مع حالق آخر لتوسيع أعماله وتوظيف المزيد من الناس. ثم شرح السيد عوا

مشروعاً آخر كمثال على التدريب لريادة األعمال والمنح، يركز على خريجي الجامعات الحديثين من السوريين واألتراك  وتقديم اإلرشادات 
 لبدء األعمال التجارية والتدريب على الحقوق القانونية وفرص التمويل لبدء األعمال التجارية مع شريٍك من المجتمع اآلخر من أجل زيادة

 التكامل. 

 فاراالكشيمي فيمورو، أخصائي رئيس في التنمية االجتماعية، وأشوتوش راينا، أخصائي في التنمية االجتماعية في البنك الدولي تقدم
ضيف عرضاً مشتركاً عن استراتيجيات البنك الدولي المتعلقة بالتهجير القسري في شرق أفريقيا. يغطي البرنامج ثمانية بلدان، أربعة منها تست

الالجئين، وأربعة هي بلدان المصدر. كما سلطا الضوء على الصلة بالتغير المناخي، والذي يؤثر للغاية على المنطقة من خالل التصحر، 
سياسات الالجئين التي تركز على المخيمات في جميع البلدان باستثناء أوغندا، التي تعتمد سياسة تقدمية تسمح لالجئين بالعيش والعمل  وتنوع

عاماً مضت، فهي تتحرك اآلن نحو نهج  25في أوساط المجتمعات المحلية المضيفة. وفي حين تعود تحديات التهجير في المنطقة إلى 
)، بملٍف DRDIPحت اآلنسة فيمورو والسيد راينا بالتفصيل البرامج اإلقليمية لمشاريع االستجابة التنموية آلثار التهجير (إنمائي. من ثم شر
) مجموعات مختلطة من iii) المجتمعات المضيفة فقط، ii) الالجئون فقط، iمليون دوالر، ويغطي ثالث مجموعات:  500تزيد قيمته على 

المشروع تعزيز قدرات الوكاالت الموجودة في البلدان المستهَدفة والسماح للحكومات المحلية بقيادة االستجابة  المضيفين والالجئين. يدعم
نامج اإلنمائية للتهجير القسري بالتنسيق مع الوكاالت المحلية والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. بهذه الطريقة، يهدف البر

فيمورو والسيد  اآلنسةشئة عن التهجير القسري والتوترات االجتماعية وتغير المناخ باتباع نهج شامل. وأوضحت إلى معالجة المسائل النا
راينا أن البرنامج يهدف إلى دعم كل من الالجئين والمجتمعات المضيفة من خالل زيادة الدخل والفرص عبر نهجٍ مبني على المجتمع 

ت المحلية من تحديد احتياجاتها. كما يتم ضمان الحصول على التمويل، ابتداًء من مدخرات والتخطيط التشاركي، حيث تتمكن المجتمعا
المجتمعات ثم عن طريق المنح، من خالل شراكة مع المصارف التجارية، مع تركيٍز خاٍص على تشجيع أنشطة الشباب. وأخيراً، بينا كيف 

خالل سلسلة السوق أو أعمال الري على سبيل المثال. ويزيد المشروع أيضاً  يخطط البرنامج إلدماج البنى التحتية مع سالسل القيمة، من
فيمورو والسيد راينا أن البرنامج مبني على البرامج القائمة، بما في  اآلنسةمن المدخرات والمشاركة في أنشطة كسب الرزق. وأوضحت 

جير القسري. وأما الشروط المسبقة فهي نهج مبني على السوق ذلك الدروس المستفادة حول التنمية االقتصادية المحلية في سياقات الته
 بوجود فرق دعم وطنية ودون الوطنية، والتنفيذ على مراحل، ونظام رصد المجاالت التي تفتقر إلى بناء القدرات.  


