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 "دعم المشاريع والبيئة المالية" - Aمجموعة العمل 
 دراسة حالة من اتحاد بلديات جبل الشيخ، لبنان

 "الهرم األخضر"

 
 ، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخصالح أبو منصورالمقدمون: 

 ، مسؤول تقني، منظمة العمل الدوليةإيزابيل كرونيشالمدخالت التقنية: 
 ، مركز التكامل المتوسطينيكوالس مايرالمنسق: 

 ملخص الحالة  
ً من مجتمع السك  ً وضعه اتحاد البلديات من أجل توفير حل للبطالة بين الفئات األكثر ضعفا ً حضريا ً زراعيا ان يعتبر "الهرم األخضر" مشروعا

ي. ويتمحور ائالمحليين والالجئين على حٍد سواء، باإلضافة إلى االستجابة للمسائل المتعلقة بسبل كسب الرزق المستدامة وندرة المياه والتلوث الكيمي
الجئين المشروع حول تطوير أجهزة زراعية تتمتع بكفاءة مائية عالية لزراعة التوت والخضار على أسطح المنازل، والتي يمكن للسكان المحليين وال

ً من السك ان والالجئين الحصول عليها وتوظيفها بهدف كسب دخٍل مستدام. ويقدم المشروع الفرصة للعمل من المنزل يمكن للفئات األكثر ضعفا
 االستفادة منها، ومع ذلك فإنه يتطلب استثماراً مالياً أوليّاً.

 
 العقبات الرئيسية (عنق الزجاجة)

 االستثمارات ألصحاب المشاريع الفائقة الصغر؛   . 1
ر ضعفاً من السكان المحليين أصحاب األعمال المحتملين (الفئات األكث / تعتبر نقطة البداية بتشغيل المشروع صعبة، خاصة ألن الفئات المستهدفة

  .والالجئين) هي فئات مهمشة من السكان لديها قدرات مالية وضمانات محدودة
 في السياق اللبناني تحديداً، تشترط القروض تقديم ضمانات ملموسة. . 2

 
 التحديات األخرى للمزيد من النقاش:

:  الصعوبة في إقناع أعضاء المجلس وأصحاب المصلحة من المصلحةعدم وجود إجماع في اآلراء ودعم من قبل أعضاء المجلس وأصحاب 
ً على كل من السكان المحليين والالجئين. وبالتالي فإن هذه العقبة  تعيق تمويل الجدوى اإلنتاجية للمشروع، حتى ولو أنها قد تحمل تأثيراً إيجابيا

 من أجل تمويل مشروع. المشروع، حيث يتطلب القانون اللبناني موافقة غالبية أعضاء المجلس
 

 اإلجراءات المتخذة استجابةً للمعوقات 
 إلخ. حشد اآلراء من أجل المشروع، االتصال بممولين محتملين ومانحين دوليين، تنويع الفريق، بناء شبكات من المعارف، إنشاء بيانات ُموثقة، 

 
 الحصول على آراء حول التالي

 المشاريع الفائقة الصغر من الفئات السكانية المهمشة؟ كيفية تفعيل االستثمارات المالية ألصحاب . 1
 كيفية بناء إجماع في اآلراء والحصول على الدعم من أعضاء المجلس وأصحاب المصلحة ؟  . 2

  



 

 المزيد من المعلومات
مار في وحدات زراعية مبتكرة أتى هذا المشروع بمبادرة من رئيس اتحاد البلديات، ويهدف إلى أن يقترح على السكان المحليين والالجئين االستث

تأمين  كمصدر للوظائف واإليرادات. يدعم االتحاد وضع الخطة التقنية وخطة األعمال، بمساعدة خبراء تقنيين متطوعين. ويساعد االتحاد أيضاً على
جئين بعد دفع جميع األقساط من اإلنتاج. المدفوعات األولية وأموال االستثمار، في حين أن الوحدات ستصبح في نهاية المطاف ملكاً للمحليين أو الال

 وبالتوازي مع ذلك، يتوخى االتحاد أيضاً تقديم الدعم التسويقي من أجل إضفاء طابع تجاري أفضل على اإلنتاج. 
 

 هدف المشروع: 
 إنتاج خضروات عضوية سليمة دون استهالك مفرط للمياه وغيرها من الموارد الطبيعية 
 تحسين الصحة العامة 
 الدخل لألسر واألفراد الفقراء والمحتاجين، مع إتاحة الفرصة للعمل من المنزل (على السطح) توليد 
 .خلق فرصة للشباب والمعوقين وربات البيوت 
 إشراك الالجئين وإيجاد الفرص لهم والتي ال تنافس السكان المحليين    
  لدى أفراد المجتمع حول قوة ريادة األعمال وفي أفكار الجيل الجديد.تشجيع ريادة األعمال عن طريق إيجاد مثال ناجح وتوليد مزيد من الثقة 

 
 خطة العمل األولية: 

 بناء مشروع تجريبي لجميع أصحاب المصلحة ليروا الفائدة بشكل فعلي بدالً من مجرد تفسيره نظرياً. •
 والتواصل وجهاً لوجه. الضغط من أجل المشروع والتأكيد على أثره المتوقع باستخدام وسائل اإلعالم االجتماعية •
 االتصال مع الممولين الممكنين والمانحين الدوليين. •
 وضع أرقام مقنعة تستند إلى النتائج الموثقة أثناء االستفادة من أول محصول في المشروع التجريبي. •
 اجتذاب المتطوعين الذين يؤمنون بأهداف المشروع في خفض التكلفة وإنشاء فريق كبير ومتنوع. •
 سوق واكتشاف شركاء التسويق المحتمليندراسة ال •

 
 اإلنجازات/ التقدم الذي تم إحرازه: 

 تم بناء وحدة تشكل نموذجاً ملموساً للمشروع. •
% من نظام الري بالتنقيط 90تم وضع بيانات حول اإلنتاجية والتكلفة استهالك المياه لكل نبات، وقد بينت هذه البيانات أن االستهالك أقل بنسبة  •

 في الحقول، مما يدلل على كفاءة المشروع. المستخدم
 Institute) ومعهد فرنسا (USAID) والوكالة األمريكية للتنمية الدولية (UNDPتم إنشاء اتصاالت جيدة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( •

De Franceط وشمال أفريقيا مع إمكانات كبيرة )، وقد تم تصنيف المشروع بالفعل من بين أهم المشاريع الرائدة في منطقة الشرق األوس
 وتأثيٍر عاٍل.

 كما تم إنتاج شريط فيديو قصير لعرضه على وسائل اإلعالم االجتماعية لتلخيص الفكرة الكامنة وراء المشروع وحشد الدعم.  •
 تم إنشاء صفحة فيسبوك وهناك الكثير من التفاعل عليها. •
 رة التجريبية وهم على استعداد للمساعدة في المراحل المقبلة.وقد ساعد العديد من المتطوعين كثيراً خالل الفت •

 
 العقبات الرئيسية (عنق الزجاجة)

 االستثمارات ألصحاب المشاريع الفائقة الصغر؛   . 1
السكان أصحاب األعمال المحتملين (الفئات األكثر ضعفاً من  / تعتبر نقطة البداية بتشغيل المشروع صعبة، خاصة ألن الفئات المستهدفة . 2

  .المحليين والالجئين) هي فئات مهمشة من السكان لديها قدرات مالية وضمانات محدودة
 في السياق اللبناني تحديداً، تشترط القروض تقديم ضمانات ملموسة. . 3

 
واألسر المستهدفة. بالنسبة لبقية رأس يعمل اتحاد البلديات على الحصول على منحة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتغطية الدفعة األولى لألفراد 

ي المال، تم االتصال بمؤسسات التمويل الفائق الصغر. جميعها تتطلب ضماناً (رهن عقاري أو ضمان من موظف حكومي). يتمثل التحدي الرئيسي ف
 أنه بما أن المجموعات المستهدفة مهمشة وال تملك الكثير، فإنها ال تستطيع تقديم ضمانات.

 
 األخرى للمزيد من النقاش: التحديات



 

:  الصعوبة في إقناع أعضاء المجلس وأصحاب المصلحة من عدم وجود إجماع في اآلراء ودعم من قبل أعضاء المجلس وأصحاب المصلحة
ً على كل من السكان المحليين والالجئين. وبالتالي فإن ه ذه العقبة تعيق تمويل الجدوى اإلنتاجية للمشروع، حتى ولو أنها قد تحمل تأثيراً إيجابيا

 المشروع، حيث يتطلب القانون اللبناني موافقة غالبية أعضاء المجلس من أجل تمويل مشروع. للتغلب على هذه العقبة:
 اضطر اتحاد البلديات إلى اقتراض أموال وبناء وحدة على سطح مبنى عام كي يتمكن من عرض المشروع "ليراه" الجميع، وقد تم توثيق النتائج -

 أساس يومي. على
 وبما أن تطوير المشروع يتطلب خبرة مكلفة، فقد اعتمد االتحاد حتى اآلن على المتطوعين. ولكن هذا ليس حالً مستداماً.  -

 
 اإلجراءات المتخذة للتغلب على العقبات:

 إلخ. حشد اآلراء من أجل المشروع، االتصال بممولين محتملين ومانحين دوليين، تنويع الفريق، بناء شبكات من المعارف، إنشاء بيانات ُموثقة، 
 

 النقاش ضمن مجموعة العمل والحلول المقترحة
ت الذي يتبع له في سياق االفتقار إلى فرص العمل، ، التحدي الخاص باتحاد البلدياصالح أبو منصور، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ، لبنانعرض 

 والتلوث، وندرة المياه. أتي اتحاد بلديات جبل الشيخ بمشروع مبتكر من الزراعة على السطح والذي يمكن تنفيذه على مستوى األسرة، ويكون
ً بيئياً، ويوفر دخالً يقارب  عرض أبو منصور التحدي الرئيسي الكامن في إيجاد  دوالر في الشهر لألسر المحلية وأسر الالجئين. 1000مستداما

الواحد،  ضمانات لمؤسسات االئتمانات الصغيرة لتمكين الالجئين أو اللبنانيين من الفئات األكثر ضعفاً من تطبيق المشروع. وأوضح أن تكلفة السطح
دوالر في الشهر. كما أفاد أيضاً بأن المانحين  1000متوقعاً يبلغ دوالر، تقدم دخالً  8000بما في ذلك التدريب والبنية التحتية وخطوط األنابيب هو 

 ال يستطيعون تمويل مشاريع لم تختبر بعد، وأن مجلس المدينة ال يبدو مستعداً للموافقة على تمويلها.
 بعد العرض، قدمت مجموعة العمل االقتراحات التالية:

  شأنها أن تساعد في تسويق المنتجات، ال سيما بأنها عضوية. بهذه الطريقة، حتى لو إنشاء شهادة ضمان الجودة: شهادة من وزارة الصحة من
 كان اإلنتاج منخفض التكلفة، فإن البيع سيسفر عن عائدات جيدة جداً وستساعد الشهادة على تعزيز ثقة العمالء.

 لحة، مبيناً أن المشروع مفيد للجميع. ومن الجانب يجب على االتحاد أن يقنع المجلس بأن المشروع مربح لجميع األطراف وجميع أصحاب المص
االجتماعي، سيخلق المشروع فرص عمل للسكان المحليين، وسيخفض التلوث من الجانب البيئي، وسيفيد في نهاية المطاف المجتمع بأسره، كما 

 سيحسن التماسك االجتماعي. 
  المانحين ويمكن أن تساعدهم على فهم الربحية بشكل أفضل.يمكن أن تشكل دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع طريقة الجتذاب 
 الشراكات من أجل التمويل: يمكن للمشاريع الصغيرة أن تشكل شراكات مع تجار المواد الغذائية أو أصحاب مخازن المواد الغذائية وسالسلها ،

لحصول على تمويل من المنظمات غير الحكومية أو بما يعود بالفائدة على كل من المنتجين وأصحاب المصلحة. تتضمن الخيارات األخرى ا
يؤدي المنظمات األهلية الصديقة للبيئة أو الشراكة مع رجال األعمال والمستثمرين الذين يبحثون عن الشركات الناشئة والحلول المبتكرة. وقد 

خدام هذا إلقناع المجلس البلدي. عدا عن ذلك، ذلك إلى إيجاد فرص العمل، والحد من الضغط البيئي، والحد من انتشار األمراض، ويمكن است
يمكن استخدام مجموعات من الضمانات مثل وكاالت الالجئين أو الغرف التجارية أو مؤسسات مماثلة كمصدٍر للتمويل، باإلضافة إلى التمويل 

 المؤسسي، أو أنشطة النقد مقابل العمل أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
 

 ية اآلراء التقن
 

، المسؤول التقني في منظمة العمل الدولية لمناقشة مجموعة العمل وأكدت بأن النظر في احتياجات السوق يمكن أن يعزز إيزابيل كرونيشاستجابت 
المنتجات الربحية، ويمكن تحقيق ذلك بشهادة ضمان الجودة. وأبرزت أيضاً أنه من األهمية بمكان وضع خطة عمل أو اقتراح تجاري، يمّكن من بيع 

في  بشكل جيد، وكذلك تحليل سلسلة القيمة. في هذا المشروع، يمكن للقطاع الخاص أن يضطلع بدور حاسم، إلى جانب المانحين الدوليين، ال سيما
ع يمثل ميزة إيجاد قدرات مستدامة لتنفيذ المشروع على األجل الطويل. وشددت السيدة كرونيش أيضاً على أن جانب التماسك االجتماعي في المشرو

ن قوية ألنه سيعزز اإلدماج المالي واالجتماعي لجميع مكونات المجتمع. ثم نصحت بالنظر في الخبرة والمبادئ التوجيهية الحكومية، فضالً ع
إلى مهارات  االتصال بالمؤسسات االئتمانية، وخيارات التمويل الجماعي، واستكشاف إمكانية خلق مجموعة تعاونية. وأخيراً، نصحت بشدة بالنظر

 الالجئين (من جانب الطلب) ومدى اهتمامهم قبل الشروع في تنفيذ المشروع.
 
 
 
 
 



 

 "المهارات واالبتكار" - Bمجموعة العمل 
 دراسة حالة من بلدية سنجق تبه، تركيا

 "كلما تمّكنا أكثر، كلما نجحنا"

 
 بلدية سنجق تبه، تركيا، منسق العالقات الخارجية وإدارة البحث والتنمية، يونس كولالمقدمون: 

 الدولي، رئيس البرنامج، البنك زيمينا ديل كاربيوالمدخالت التقنية: 
 ) WALD، األكاديمية العالمية لإلدارة المحلية والديمقراطية (توغبا آكارالمنسق: 

 

 ملخص الحالة  
ي يتمثل الهدف األولي لسنجق تبه في الحصول على تقييم شامل للقوى العاملة لالجئين: ما هي المهارات التي يحملونها، وما هو التدريب الذ

اعتمدت الخطة األولية لسنجق تبه على تسجيل كافة الالجئين الذين  .سوق العمل؟ "كلما تمّكنا أكثر، كلما نجحنا"يحتاجونه، للتناسب مع متطلبات 
إلى يعيشون في سنجق تبه سواء بشكل قانوني أم غير قانوني، وذلك ألننا نعتقد أنه إذا تمكنّا من السيطرة على الوضع فسوف نتمكن من تحويله 

مهاراتهم واحتياجاتهم التدريبية ومشاكلهم مثل الحواجز اللغوية والقضايا النفسية والصدمة وعمالة األطفال وما إلى ذلك. نجاح. ويتطلب ذلك تحديد 
الت الذي وفي حين تمكنت المدينة من تسجيل العديد من الالجئين بإقناعهم وإطالعهم على حقوقهم الدولية والمحلية، فإنها لم تحصل على عدد التسجي

 ه.كانت تأمل
 

 العقبات الرئيسية (عنق الزجاجة)
ت صعوبة تعتبر القضية الرئيسية هي إقناع الالجئين بالتسجيل شخصياً وتعريفهم بالقانون التركي على الرغم من حاجز اللغة. كما أن البلدية الحظ

 إقناع الالجئين بالتسجيل عند العمل مع مترجم.

 
 التحديات األخرى للمزيد من النقاش:

 تعد المشكلة الرئيسية الثانية هي تمويل عملية التسجيل. هل يمكننا أن ننظر في تطبيق آلية لرد التكاليف؟ 

 الحصول على آراء حول التالي
 كيفية بناء عملية تسجيل كفؤة وفعالة تُفضي إلى حصول الالجئين على التدريب المناسب، خاصة عند مواجهة حاجز اللغة؟ 

 مسائل محددة:

 لمعلومات التي يجب جمعها من خالل التسجيل؟ما هي ا -
 كيف يتم تحديد مكان الالجئين؟ -
 كيف يمكن التواصل معهم؟  -
 كيف نقنعهم؟ -
 كيف نتعامل مع حاجز اللغة؟ -
 كيف نسترد تكلفة العملية؟ -
 كيف نضمن تقديم التدريب الصحيح؟ -

 

 

 

 

 



 

 المزيد من المعلومات
 هدف المشروع: 

اجونه، كان الهدف األولي لسنجق تبه الحصول على تقييم شامل للقوى العاملة لالجئين: ما هي المهارات التي يحملونها، وما هو التدريب الذي يحت
 للتناسب مع متطلبات سوق العمل؟   

 
 خطة العمل األولية: 

، إلى أن يتم تسجيل جميع الالجئين الذين يعيشون بشكل قانوني أو غير تتمحور خطة العمل ألولية لسنجق تبه حول تسجيل الالجئين، واحداً تلو اآلخر
تحديد مهاراتهم واحتياجاتهم التدريبية ومشاكلهم مثل حاجز اللغة والقضايا النفسية والصدمة وعمالة األطفال وما في ذلك  يساعدقانوني في سنجق تبه. 

 إلى ذلك.

 اإلنجازات/ التقدم الذي تم إحرازه: 
ية، لدية من تسجيل العديد من الالجئين عبر إقناعهم بذلك وتعريفهم بحقوقهم الدولية والمحلية. وبدالً من العمل أو العيش بصورة غير قانونتمكنت الب

ً محالهم في سنجق تبه بشكل رسمي. ومع ذلك، فإن البلدية م ل يفضلون اآلن العيش والعمل بصورة قانونية قدر اإلمكان، كما باتوا يسجلون أيضا
 تحصل على العدد المأمول من التسجيالت.

 اإلجراءات المتخذة لحل العقبات:
 غير مرٍض حتى اآلن: العمل مع المترجمين الشفويين.

 النقاش عبر مجموعة العمل والحلول المقترحة
الذي نفذ بالمشاركة مع األكاديمية  مشروع بلدية سنجق تبه للحماية االجتماعية منسق إدارة العالقات الخارجية والبحث والتنمية يونس كولقدم 

نذ حوالي تسع سنوات العالمية لإلدارة المحلية والديمقراطية لتقديم الدعم النفسي والقانوني لالجئين.  تعتبر سنجق تبه بلدية حديثة نسبياً، تم تأسيسها م
الجئ مسجل، وما يقدر بحوالي  12,000، بوجود 410,000نسمة إال أن عدد السكان تضاعف اليوم ليبلغ  200,000 بتعداد سكان يبلغ حوالي

% من مجموع السكان. وقد بدأ مشروع الحماية االجتماعية الذي تم تنفيذه باالشتراك مع األكاديمية 5آخرين غير مسجلين، ما يشكل  20,000
 العالمية لإلدارة المحلية والديمقراطية منذ عام، وهو يريد أن يقدم حالً للمشاكل التالية:

 يريد الالجئون أن يقوموا بالتسجيل خوفاً من إعادتهم إلى سوريا؛ ال . 1
 ال يمكن تقديم الدعم الكافي لالجئين دون معرفة مهاراتهم وتاريخ عملهم؛  . 2
 بعض الالجئين غير المسجلين ال يرسلون أوالدهم إلى المدارس ويرفضون الوالدة في المستشفيات، مما يطرح المزيد من التحديات؛ . 3
 اللغة أحد أكبر القضايا التي تمنع البلدية من التواصل مع الالجئين؛ يشكل حاجز . 4
 تؤدي األعمال التجارية غير المسجلة التي يملكها الالجئون إلى زيادة التوتر االجتماعي.  . 5

 بعد العرض، قدمت مجموعة العمل االقتراحات التالية:
  :تسجيل الالجئين وجمع البيانات 

o رعية لتحسين إدارة التسجيل؛يمكن للبلدية إنشاء وحدات ف 
o يمكن تنفيذ جمع البيانات من خالل المدارس وتطبيقات الهاتف والمرافق والخدمات؛ 
o  نفذت بلدية بيليكدوزو، تركيا، مشروع "أهالً بك في مقاطعتنا"، بالتعاون مع التجمع التجاري السوري ومديري المباني الذين قدموا

 ؤخراً. معلومات عن األشخاص الذين انتقلوا م
o  .يمكن لغرفة التجارة أن تقدم يوماً واحداً لتدريب الالجئين على تسجيل األعمال التجارية 

 :التواصل مع الالجئين والثقة 
o والحصول على مساعدتهم في الوصول إلى الالجئين السوريين؛ ينيمكن إشراك طالب الجامعات السوري 
o ؛اللغة العربية لبناء الثقة وجمع البياناتيمكن استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية بفعالية ب  
o ؛يمكن اعتبار األعمال التجارية التي يملكها السوريون مثاالً لبناء الثقة بين مجتمع الالجئين السوريين والبلدية  
o .يمكن إشراك قادة المجتمعات المحلية في هذه العملية 

  :مطابقة المهارات والوظائف 
o  المنظمات غير الحكومية للوصول إلى الناس؛يمكن استخدام قاعدة بيانات 



 

o ؛يمكن للمخاتير (رؤساء األحياء المنتخبون في تركيا) أن يساعدوا في تحديد الوظائف المطلوبة 
o ) يمكن استخدام وكالة التوظيف التركيةISKUR.للوصول إلى الناس ومساعدة البلدية على تحديد احتياجات سوق العمل المحلية ( 

 اآلراء التقنية
، رئيسة البرنامج في البنك الدولي، إلى مناقشة مجموعة العمل بالتأكيد على الحاجة إلى نظام تسجيل أكثر شموالً للبلديات زيمينا ديل كاربيوعادت 

لمختلفة. التركية. يمكن استخدام البيانات الوصفية لتوصيف كل مقاطعة، وهي جهود يكّملها التواصل مع المخاتير لوضع تصور وتوصيف لألحياء ا
 وفي جمع البيانات، أكدت ديل كاربيو على فائدة تطبيقات الهاتف، مثل برنامج توركسيل الذي أنشئ في إطار برامج البنك الدولي للمسؤولية

أما بخصوص االجتماعية. وفيما يتعلق بقضايا الثقة، يمكن أن يكون تنظيم مناسبات اجتماعية عامة وسيلة إلظهار الرغبة بالتواصل لدى البلدية. 
هاء من برامج مطابقة العمل بالمهارة، فقد نصحت بأنه حتى إذا كان النقد مقابل العمل ليس حالً مستداماً يمكن للبلدية أن تدعم فرص العمل بعد االنت

مالية يعملون بشكل غير  التدريب المهني. وبشأن الوظائف غير الرسمية، ذكرت أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن الالجئين الذين يتلقون مساعدات
ف رسمي بسبب الخوف من فقدان المساعدة إن أصبحوا مسجلين اقتصادياً بشكل رسمي. وأكدت على الحاجة إلى قيام البلديات بالضغط من أجل إيقا

لمقاطعة: في هذا الصدد، هذه المعضلة على المستوى الوطني. أخيراً، ذكرت بأن دور البلديات هو جمع الخدمات تحت سقفها وتنسيق عملها داخل ا
 بعد أن يتم جمع البيانات، يمكن للبلديات أن تصبح مصدراً للمعلومات بالنسبة للشركات الراغبة بتوظيف الالجئين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 "التخطيط للتنمية االقتصادية المحلية وتفعيل دور القطاع الخاص" - C مجموعة العمل
 دراسة حالة من بلدية يطا، فلسطين

 "يطا، المدينة المركزية والمزدهرة والجذابة"

 
 ، رئيس التخطيط، بلدية يطا، فلسطين إياد حمادالمقدمون: 

 ، أخصائي في التنمية االجتماعية، البنك الدولي أشوتوش رايناالمدخالت التقنية: 
 )GIZ، الوكالة األلمانية للتعاون الدولي (روث هاليهالمنسق: 

 

 ملخص الحالة  
، وقامت بإضفاء الطابع المؤسسي على تلك العملية من خالل تدريب 2021 - 2018بدأت بلدية يطا في تطوير خطة التنمية االقتصادية المحلية 

متخصصين، وإنشاء مجلس اقتصادي محلي، وتعيين دائرة في البلدية إلدارة العالقات مع القطاع الخاص وتسهيل اإلجراءات المتعلقة موظفين 
 بالرخص والمعامالت التجارية.

 
 العقبات الرئيسية (عنق الزجاجة)

يبطئ عملية التنمية االقتصادية المحلية، على الرغم ضعف ثقة المواطن والقطاع الخاص في البلدية، مما يجعل جذب االستثمارات عملية صعبة و
 وجود رؤية تنموية فعلية وواضحة. 

 
 التحديات األخرى للمزيد من النقاش:

 غياب المناطق الصناعية المؤَهلة.
 

 اإلجراءات المتخذة استجابةً للمعوقات 
 .تفعيل دور البلدية في تحفيز بيئة جذب االستثمارات 
  العاملة في البلديات والمسؤولة عن التنمية االقتصادية.بناء قدرات الفرق 
 .إنشاء المجلس االقتصادي المحلي 
 .إنشاء شركة مساهمة عامة لالستثمار تتمتع البلدية بعضوية في مجلس إدارتها 
 .تحديث قانون الضرائب بطريقة تشجع القطاع الخاص على االستثمار 
 تعاون مع القطاع الخاص، على سبيل المثال: سوق الخضار، المسلخ، محطة تعبئة الغاز، إعادة تشكيل مجموعات من المشاريع االستثمارية بال

استخدام المناشير الحجرية المرمية، إنشاء أماكن حرفية، مجاالت الصناعات الخفيفة، مصنع لأللبان، ورش عمل للحرف اليدوية، مصنع 
 أعالف، تأسيس مدرسة صناعية متقدمة، إلخ.

  أعمال مميزة.تأسيس حاضنات 
 .اجتماعات عامة تشمل الشباب والنساء والخبراء في المدينة، كشكٍل من أشكال المشاركة المجتمعية من أجل المساءلة واستبيان اآلراء 
  باالستثمار.البرامج التي تتناول ضغط العمل والمناصرة بالتعاون مع السلطات المحلية في البالد لتحديث القوانين واألنظمة المتعلقة 

 
 الحصول على آراء حول التالي

 كيفية بناء الثقة بين القطاع الخاص والبلدية؟  . 3
 كيفية التغلب على غياب المناطق الصناعية المؤهلة؟  . 4

 المزيد من المعلومات
 معلومات أساسية عن بلدية يطا

 كم جنوب الخليل. وهي ثالث أكبر مجتمع  12يداً على بعد يطا هي إحدى المدن الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية وجنوب مدينة الخليل، تحد
 محلي في الضفة الغربية، وثالث أكبر منطقة من المدن والقرى الفلسطينية.

  2017ألف نسمة وفقاً آلخر تعداد للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في عام  100يقدر عدد سكان المدينة بنحو. 
  كم منها (المنطقة "ج") تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي. تبلغ مساحة  100، يقع حوالي 2كم 180حوالي تبلغ المنطقة اإلدارية لمدينة يطا

 .2كم  30.72التخطيط المحلي لبلدية يطا 



 

 .لدى يطا بلديتان: يطا والكرمل، فضالً عن ثالثة مجالس قروية 
 افة إلى أشجار الزيتون.يطا مشهورة بالمحاجر والمناشير الحجرية وتعدين الحجارة والبناء، باإلض 
  70. فشعبها فتي، حيث تبلغ نسبة الشباب من أهلها %4.5وهي معروفة بأعلى زيادة طبيعية في العالم بنسبة.% 
  مدرسة. 85ألف طالب مدرسة وحوالي  24يوجد في المدينة حوالي 
 .يعتمد الشباب والرجال على العمل داخل الخط األخضر، حيث يقدمون أيديهم الماهرة 
 .تلعب مدينة يطا دور مخزون الضفة الغربية من الماشية، وعلى وجه التحديد األبقار 
 .لدى المدينة مديريات لمعظم الوزارات الحكومية 
 "رؤية مدينة يطا هي: "يطا، المدينة المركزية والمزدهرة والجذابة 

 
 هدف المشروع: 

 الهدف العام:  تعزيز التنمية االقتصادية المحلية.
 لفرعية:األهداف ا
 تعزيز القطاعين الصناعي والتجاري. 
 .تطوير القطاع الزراعي 
 .تفعيل قطاع السياحة 

 
 خطة العمل األولية: 

 خصصينإضفاء الطابع المؤسسي على عملية التنمية االقتصادية المحلية وتدريب الموظفين المت. 
 .تشكيل مجلس اقتصادي محلي يدعم التنمية المحلية 
 ات عن االقتصاد المحلي وتشخيص الوضع الراهن.جمع البيانات والمعلوم 
 .وضع خطة لتنمية االقتصاد المحلي 
 .اتخاذ الخطوات األولية لتشجيع عملية االستثمار والقطاع الخاص 

 
 الخطوات واإلجراءات المتخذة والمنفذة: 

 االستثمار محلياً، ومساعدة البلدية في تحديد  تشكيل المجلس االقتصادي المحلي الذي تتمثل مهمته في المساهمة بتشجيع القطاع الخاص على
 احتياجات القطاع الخاص الذي يشكل الرابط بين السلطة المحلية والقطاع الخاص.

 .تيسير بعض اإلجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص وتجهيز المعامالت مع تقديم خصم ترويجي على الرسوم 
 ة للتعامل مع القطاع الخاص فقط وتيسير اإلجراءات والمعامالت والتعجيل بها.تعيين إدارة في مركز الخدمة العامة البلدي 
  تحديث الخطة المعمارية والمادية الجديدة للمدينة بما يتناسب مع احتياجات االقتصاد واإلسكان، حيث حددت مجاالت الحرف والصناعات

 الخفيفة والمنطقة الصناعية.
  للمدينة تشمل بعض الجوانب االقتصادية من خالل المجتمع المحلي وممثليه في المؤسسات  2021-2018وضع خطة تنمية محلية للفترة

 الحكومية والمدنية والخاصة. 
 :العمل على إنجاز بعض المشاورات الحيوية واالقتصادية التي تحقق التنمية المستدامة ويكون لها نواتج اقتصادية ومادية مثل 

o إكمال مراحل ملعب بلدية يطا الدولي. 
o .االنتهاء من حديقة يطا البلدية 
o .مهام العمليات لبلدية يطا 
o بناء مسلخ اللحوم والدواجن.ببدء الإعداد و 
o  .الدراسات العملية وبناء محطة الوقود 
o إكمال تجديد المدينة القديمة كنقطة جذب سياحية 
o .وغيرها من المشاريع المستدامة 

 
 التحدي األساسي 



 

ضعف ثقة المواطن والقطاع الخاص في البلدية والقطاع الحكومي بشكل عام، مما يجعل جذب االستثمارات عملية صعبة ويبطئ عملية التنمية 
 االقتصادية المحلية، على الرغم من وجود رؤية تنموية فعلية وواضحة. 

 
 التحديات األخرى للمزيد من النقاش:

  تحكم العالقة بين القطاع العام والقطاع الخاص.غياب القوانين والتشريعات التي 
 .ضعف أساسيات االقتصاد المحلي وعدم مواكبة التنمية 
 البنية التحتية السيئة في المدينة 
  ستثمار محدودة في المدينةاالفرص 
 .ضعف ثقة المواطنين والقطاع الخاص في البلدية والقطاع الحكومي بوجه عام 
 منح والمساعدة األجنبية وحاالت استغالل الممول.موافقة السلطة المحلية على ال 
 ضعف تحصيل الديون المستحقة على المواطنين 
 .ضعف السلطة القضائية والتنفيذية فيما يتعلق بعمل البلدية 
 .غياب المناطق الصناعية المؤَهلة 
 .وقوع معظم مناطق المدينة تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي 

 
 الحصول على آراء حول التالي

  كيف يمكن تعزيز أفكار مختلف المشاريع والحصول على التمويل والمنح الالزمين؟ 
 كيف يمكن ممارسة الضغط على الحكومة الفلسطينية لتحديث التشريعات والقوانين المتعلقة باالستثمار؟ 
 لمتاحة؟ما هي أفضل التدابير التي يمكن اتخاذها لتنمية االقتصاد المحلي في ضوء اإلمكانيات الضعيفة ا 

 

 مناقشة مجموعة العمل
 ضع، رئيس قسم التخطيط، بلدية يطا، أن المشكلة الرئيسية تكمن في نقص الثقة بين المواطنين والقطاع العام، وهو األمر الذي يإياد حمادأوضح 
. يعتبر القطاع االقتصادي الرئيسي في يطا هو أعمال البناء واألعمال الحجرية، 2020-2018أمام تنفيذ خطة التنمية االقتصادية المحلية  عوائق

ة وسيتم تشكيل لجنة اقتصادية محلية جديدة تشمل أيضاً أصحاب المصانع وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص. وأوضح الحاجة إلى حل مشكلة الثق
)، التي تحتاج إلى استثمارات من القطاع الخاص. واختتم كالمه قائالً أن بلدية أماكن الضعفاً الرتباطها بالعمل العام وأداء البلديات (بما في ذلك نظر

 يطا تحتاج إلى إنفاذ قدرتها الصناعية والتجارية وتهيئة بيئة تجارية قوية. 
 ة:بعد العرض، قدمت مجموعة العمل االقتراحات التالي

 ة، التخطيط االستراتيجي: ينبغي أن تكون الخطة واقعية وأن ترتكز على اإلمكانات المحلية، ويجب فرض تقديم التقارير والتقييم بصورة منتظم
سنوات للنظر فيما إذا تم تحقيق األهداف. بهذه الطريقة، يمكن أن تظهر  5أشهر، وإجراء تقييم كل  6-3على سبيل المثال مع اإلشراف كل 

 لنتائج للمواطنين لتعزيز الثقة، بروحٍ من المساءلة.ا
 أصحاب المصلحة: إن التوافق في اآلراء والمشاركة في المشروع ضروريان، بما في ذلك إشراك المؤسسات والمساهمين المختلفين.  شراكإ

 فة.فالخطة االستراتيجية ال تتسم بالكفاءة بدون التعاون، وينبغي أن تكون عملية صنع القرار شفا
 مثال تفعيل القطاع الخاص: بهدف تغيير اإلطار التنظيمي، يمكن للبلديات أن تضغط معاً على الحكومة المركزية لتعديل التشريعات، على سبيل ال

للعمل، مع في التراخيص التجارية. يمكن للبلدية أيضاً أن توفر األراضي البلدية لإليجار للمستثمرين لفترة محدودة من الوقت، أو تأجير األرض 
 التجارية.  إعادة تقييم قيمتها كل سنة وفقاً لقيمة اإلنتاج. وأخيراً، يمكن أيضاً تحديد فرص األعمال التجارية المنـزلية كبداية لتشجيع األعمال

 

 اآلراء التقنية 
جديد الحاجة إلى وضع خطة واقعية مزودة ، أخصائي التنمية االجتماعية في البنك الدولي، على مناقشة الفريق التي أكدت من أشوتوش رايناعلق 

اطنين والقطاع بآلية للرصد. وفيما يتعلق بمسألة الثقة، أكد بأن الوضوح المقدم من البلدية يعيد الثقة أيضاً. تعتبر المعلومات العامة ومشاركة المو
ث سيتمكن القطاع الخاص من معرفة ما سيحدث في الخاص هي األساس في بناء الثقة على المستوى المحلي وجذب استثمارات القطاع الخاص، حي

ً لذلك. أخيراً، نصح بالبدء بخطوات صغيرة وزيادتها تدريجياً، باإلضافة إلى م مارسة السنوات الخمسة القادمة وسيكون قادراً على التصرف وفقا
 الضغط بالمشاركة مع البلديات األخرى. 



 

مختلف وفي هذا السياق، يكمن أحد الحلول الممكنة ليطا في خلق إجراء تشاركي مع أصحاب المصلحة المتعددين من شأنه بناء االستراتيجية وإشراك 
األطراف واستهداف مختلف أصحاب المصلحة (القطاع الخاص، المواطنين، إلخ.) لتعزيز اإلحساس بالملكية. وينبغي أن يصاحب ذلك حوكمة جيدة 

ائل أساسها المساءلة وتبادل المعلومات (الشفافية): تقوم البلدية باالتصال بجميع أصحاب المصلحة وتشركهم في عملية صنع القرار من خالل وس
التجارية ل اإلعالم االجتماعية. وأخيراً، يمكن لجمع اإلجراءات في مكان واحد لألعمال التجارية (أو توفير دليل اجراءات) أن يسهل القيام باألعما

 بسرعة وكفاءة.  
  ويوجز الجدول أدناه الحل الممكن لمشكلة يطا المتمثلة في ضعف ثقة المواطنين والقطاع الخاص: 

 
 … بناء الثقة مع  المواطنين  القطاع الخاص

X  X  
 التخطيط وصنع القرار على أساس المشاركة

 برامج / لجان أصحاب المصلحة المتعددين 
 

X  X  

 والمساءلةالشفافية 
  تبادل المعلومات بشأن الخطط واإلجراءات البلدية (من خالل

 وسائل اإلعالم االجتماعية أو غيرها من وسائل اإلعالم)
 

X    
 سهولة القيام باألعمال

  جمع اإلجراءات في مكان واحد 
  كتيبات اإلجراءات 

 


