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 موجز المناقشات
 

الرابعة للتعلم من النظراء التي تعقدها شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة، واستجابةً الحتياجات التعلم  استعداداً لورشة العمل السنوية  
، نظم مركز التكامل المتوسطي والبنك الدولي بالتعاون مع الشركاء سلسلة من ثالث  19-الجديدة ألعضاء الشبكة في سياق أزمة كوفيد

نت. قدمت هذه السلسلة االفتراضية لممثلي السلطات المركزية والمحلية والشركاء في التنمية الفرصة  ورش عمل تدريبية تقنية على اإلنتر
للتعلم من الخبرات الحالية والتعاون النشط بما يساهم في تعزيز خلق فرص العمل ومشاركة القطاع الخاص في سياقات تتسم بالتهجير 

 والتدابير الحالية للتصدي لألزمة الصحية وآثارها على االقتصادات المحلية.    19-كوفيد  القسري. ونوقشت أيضاً التحديات الناجمة عن وباء 

مشاركة القطاع الخاص في المجتمعات المستضيفة: التكيف مع  تموز/ يوليو وركزت على " 8عقدت ورشة العمل الثالثة من السلسلة يوم 
 ". تقدم هذه الوثيقة:  19-أزمة كوفيد 

 موجزاً بأهم المخرجات من ورشة العمل هذه   
 موجزاً مفصالً لعروض المتحدثين ومداخالتهم . 
 للسلطات المحلية أن تقوم  : االقتراحات والحلول البلدية لإلجراءات الممكنة التي يمكن نظرة عامة عن سؤال مفتوح، بما في ذلك

 بها لدعم القطاع الخاص والشراكة معه. 

 وقد منحت شهادة مشاركة لجميع من أتموا حضور الفعاليات الثالثة في هذه السلسلة. 

ارف الذي تقدمه شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة. يتم تنظيم تأتي سلسلة ورشات العمل التدريبية االفتراضية هذه استجابًة للطلب بالمزيد من التعلم وتبادل المع
والمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء  )، AFPومجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية () CMIهذه السلسلة من قبل مركز التكامل المتوسطي (

)CGAP ،( والوكالة األلمانية للتعاون الدولي)GIZ ،() ومنظمة العمل الدوليةILO ،(  ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية قسم الشرق األوسط وغرب آسيا
)UCLG-MEWA  ،() واألكاديمية العالمية لإلدارة المحلية والديمقراطيةWALD  ،() وموئل األمم المتحدةUN-Habitat  ،( والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون

برنامج الالجئين والمجتمعات  كجزء من    شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة، ينسق مركز التكامل المتوسطي  2016منذ حزيران/ يونيو عام   ).HCRUNالالجئين (
 ي.  ، بهدف دعم البلديات المحلية المستضيفة بتقديم المعارف المبنية على أدلة وبناء القدرات لتحسين قدرتها على االستجابة للتهجير القسرالمستضيفة
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 النقاشات في ورشة العمل  المخرجات الرئيسية من 

ممثالً للسلطات المحلية والمنظمات اإلنمائية. وركزت على دور   80جمعت ورشة العمل الثالثة واألخيرة من السلسلة التدريبية حوالي 
ات الفاعلة  القطاع الخاص في دعم المهجرين قسراً والسكان المحليين، والجهود التي يمكن للسلطات المحلية االضطالع بها إلشراك الجه

على القطاع الخاص، وإشراك المهجرين قسراً في  19-في القطاع الخاص لخلق فرص عمل في سياق التهجير القسري، وأثر أزمة كوفيد
 االستجابة لألزمة.  

 
 فيما يلي المخرجات التي تم التوصل غليها أثناء الفعالية:   

   بالنسبة للسلطات المحلية المستضيفة في شرق حوض المتوسط، يشكل العمل مع القطاع الخاص أولوية وتحدياً رئيسياً في ذات
د عامالً أساسياً ومرتبطاً بالحاجة  لتحسين وإنعاش االقتصادات المحلية، يعد تحفيز نمو القطاع الخاص ضرورة أساسية، كما يع  . الوقت

إلى زيادة االستثمار الخاص المحلي وأولوية تدريبية. غير أن السلطات المحلية تواجه صعوبات في اإلجراءات القانونية فيما يتعلق  
فتقار لثقة  بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك بسبب عبء اإلطار القانوني أو عدم معرفة اإلجراءات الصحيحة، واال

المستثمرين من القطاع الخاص في البلدية، واالفتقار آلليات جمع البيانات الشاملة التي تساعد المستثمرين المحتملين في الحصول على  
المعلومات والمعرفة. وعلى الرغم من هذه التحديات، تبذل السلطات المحلية الجهود لجذب المستثمرين المحتملين من خالل االستفادة  

ن األراضي والمباني البلدية، وزيادة التواصل وتبادل المعلومات بطرق مبتكرة، والتعاون مع شركات القطاع الخاص لتعزيز فرص  م
 العمل، كما هو مبين في بعض األمثلة من البلديات. 

 المصادر المحلية نتيجة   يترافق اهتمام القطاع الخاص في التعامل مع أوضاع التهجير بتغير ديناميكيات السوق وزيادة الطلب على
على الرغم من تأخير تدابير احتواء  . تدابير الحجر واإلغالق الدولية والقيود المفروضة على الحركة، والتي قد تمثل فرصاً جديدة

حتياجات  الوباء لمشاريع التنمية ونشاط القطاع الخاص، ينبغي على البلديات وغيرها من الجهات المعنية أن تعمل على االستفادة من اال
الجديدة للقطاع الخاص، كالحاجة إلى إيجاد مصادر محلية للمنتجات والخدمات، لجذب القطاع الخاص وتوليد المزيد من فرص العمل  
للسكان المحليين والالجئين على حد سواء. وخاصةً في سياقات التهجير، هناك أدلة على أن الجهات الفاعلة في القطاع الخاص تفضل  

لمكاسب المالية، مما يعني أن القطاع الخاص يمكن أن يكون أكثر اهتماماً باالستثمار في دعم الالجئين والمهجرين والفئات  التأثير على ا
الضعيفة من السكان عبر شملهم في سالسل التوريد أو تدريبهم على وظائف محلية محددة. ومع ذلك، من أجل أن تكون قادرة على  

البلديات إلى أن تقدم للقطاع الخاص إحصاءات وتحاليل محدثة حول المهارات المحلية، باإلضافة إلى    االستفادة من هذا السياق، تحتاج
 خرائط بلدية محدثة لالستثمار، وأن تعرف ميزاتها التنافسية واحتياجات سوق العمل.   

  ال يملكون معلومات مقدمة بلغتهم، إذ كثيراً ما يعيشون في مناطق مزدحمة، و . 19-يواجه الالجئون تحديات إضافية في أزمة كوفيد
كما أنهم فقدوا وظائفهم أكثر من السكان المحليين بسبب تدابير الحجر واإلغالق ومحدودية الحركة، حيث يعملون في الغالب في  

مضاعفة  القطاع غير الرسمي أو يعتمدون على قدرتهم على التحرك. فالمدن التي تستضيف أعداداً كبيرة من الالجئين تواجه أزمةً 
وتحتاج إلى دعم إضافي، ويقبع موظفو البلدية في موقع فريد يمكنهم من قيادة الطريق نحو حماية الالجئين والمهجرين خالل أزمة  

. فهم يفهمون بشكل أفضل تعقيد وديناميكية السكان المحليين مثل االختالفات الثقافية والحواجز اللغوية، ويمكنهم معالجة  19-كوفيد
المعلومات وتحسين الخدمات. كما يمكن للجهود البلدية الرامية إلى تحويل الالجئين من العمل بشكل غير رسمي إلى  الثغرات في 

وظائف رسمية أن تدعم أيضاً ضمانهم االجتماعي، فيما تقوم بإنعاش االقتصاد من خالل الضرائب المحلية في نفس الوقت. يمكن  
ل هذه األوقات، شريطة االعتراف بمهاراتهم وشهاداتهم التعليمية من قبل البلدان المستضيفة:  لالجئين أيضاً مساعدة السكان المحليين خال

يمكن استخدام مهاراتهم لتقديم الخدمات األساسية، كأن يعملوا كممرضين أو أطباء، أو يساعدوا في مبادرات التطهير ويساهموا في  
 توفير خدمات التعافي.  

 العمل ورشةموجز مفصل لعروض 

 . هذه الصفحة  علىيمكن االطالع على جميع عروض المتكلمين والموارد األخرى لهذه الفعالية 

المناسب إلجراء   ، ورشة العمل االفتراضية من خالل التأكيد على أنه الوقتكريستوس كوستوبولوس، اقتصادي أول، البنك الدوليافتتح 
% من إجمالي الناتج المحلي في جميع أنحاء العالم، وأن الجهود االقتصادية  5.2هذا التبادل فيما يواجه االقتصاد العالمي انكماشاً بنسبة 

والشركاء    . ولتحسين معرفة وفهم كيفية استجابة البنك الدولي 19-المطلوبة يجب أن تأتي من القطاع الخاص، خاصة في أعقاب أزمة كوفيد
سيد  الحتياجات البلديات لدعم القطاع الخاص، فإنه من األهمية بمكان االستماع إلى السلطات المحلية والمشاركين في هذه الفعالية. وأفاد ال 

- كوفيد   كوستوبولوس بأن البنك الدولي يتحرك اآلن تدريجياً نحو دعم وإصالح النمو االقتصادي ودعم القطاع الخاص. وذّكر بأنه قبل أزمة 
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فإن أكثر المناطق تأثراً باألزمة السورية، ال سيما منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، تستضيف عدداً كبيراً من الالجئين،  19
ي  وأكد على أهمية النظر إلى السكان المحليين على أنهم مصدر ممكن لالستثمارات. كما قدم معلومات هامة من التقرير الجديد للبنك الدول

الذي يحلل الفقر والبيئة المالية في لبنان واألردن والعراق، ومحركات النمو والسياسات المناسبة: وهي أن المجتمع   "تداعيات الحرب" 
الدولي ال يمكن أن يدعم كل بلد على حدة وبالتالي يجب التوصل إلى جهد جماعي ونهج إقليمي شامل عند تفعيل خطة اإلصالح وتسخير  

تثمارات للتخفيف من األزمة السورية. واختتم السيد كوستوبولوس بالقول بأن الحيز المالي في األردن ولبنان والعراق محدود  األموال واالس
  ويلزم الكثير بعد لتحفيز القطاع الخاص ودعم استثمارات دائمة، مع األخذ في االعتبار أنه في حين أن القطاع الخاص قد لعب دائماً دوراً 

 اد، فإن جوده اآلن أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى.  في إنعاش االقتص

مؤتمر بروكسل الرابع لدعم   ، الكلمة الترحيبية ذاكرة بعض النتائج مندودسون، مديرة، مركز التكامل المتوسطي - بالنكا مورينوتابعت 
ن االعتبار من أجل االنتعاش االقتصادي في  ، حيث نُظر للقطاع الخاص باعتباره فاعالً أساسياً يجب أن يؤخذ بعي مستقبل سوريا والمنطقة

دودسون أيضاً أنه في هذا السياق يهدف مركز التكامل المتوسطي إلى االستفادة من المعارف وأفضل   -المنطقة. والحظت السيدة مورينو
الفاعلة، بما في ذلك منظمات  الممارسات القائمة في المنطقة لدعم السلطات المحلية مع توجيهات بشأن كيفية التعاون مع مختلف الجهات 

التنمية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة المحليين من أجل التغلب على هذه األزمة وغيرها. وشددت على ضرورة التعاون لدعم انتعاش  
تضطلع به  القطاع الخاص وإنعاش فرص العمل، ال سيما بالنسبة ألشد الفئات ضعفاً. واختتمت بتسليط الضوء على الدور المركزي الذي 

السلطات المحلية والخبرة الكبيرة للشرق األوسط وتركيا في التعامل مع التهجير القسري، بما في ذلك من خالل إشراك القطاع الخاص  
 الذي يمكن لدروسه أن تخدم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وغيرها.  

، الجلسة األولى من ورشة العمل مقدمةً نتائج مختارة من تقرير مركز التكامل  غيلدا بوريلو، مستشارة، مركز التكامل المتوسطيافتتحت 
آراء من شبكة   -المتوسطي الجديد حول "التنمية االقتصادية المحلية في البلديات التي تستضيف الالجئين: التحديات والفرص واإلجراءات  

ن ثالث سنوات من االستبيانات والتبادالت بين أعضاء الشبكة من عام  التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة". يجمع التقرير رؤى ناتجة ع
. أظهرت النتائج كيف يرى الممثلون المحليون وجود المهجرين على أنه تحٍد وفرصة بذات الوقت بالنظر إلى  2019إلى عام  2016

تساعد في إحياء القطاع الخاص المحلي وبيئة  المهارات والمعارف ورأس المال التي يجلبها الالجئون والمهجرون معهم والتي يمكن أن 
م ريادة األعمال. وأفادت السيدة بورييلو بأن مشاركة أعضاء الشبكة مع القطاع الخاص كانت ضرورة كما كانت تحدياً رئيسياً لتحسين تنميته

طاع الخاص هي الداعم الرئيسي في ما  االقتصادية المحلية في سياق أزمة التهجير. وبناًء على ذلك، أظهرت االستبيانات أن مشاركة الق
يتعلق بالحاجة إلى زيادة االستثمار الخاص المحلي وتشكل حاجة تدريبية لدى ممثلي السلطات المحلية، والتي تظهر التقييمات المختلفة  

جمعها من قبل مركز التكامل  . أخيراً، أوضحت السيدة بوريلو التوصيات الخمسة الرئيسية التي تم  19-بقاءها كأولوية في سياق أزمة كوفيد 
لة  المتوسطي على مر السنين حول التوصل إلى استراتيجيات مدروسة وشاملة للتنمية االقتصادية المحلية، وأهمية التقييم المحلي للقوى العام

ً لحل القضايا البلدي  ة المالية و تعميم التماسك  لالستفادة من المزايا التنافسية، وتشجيع روح المبادرة والمشاركة مع القطاع الخاص أيضا
والعرض التقديمي متاح   ،هذه الصفحة التقرير، باللغتين االنكليزية والعربية، متاح للتنزيل عبر االجتماعي في جميع اإلجراءات البلدية. 

 . هنا

استجابة البلدية   ، األردن، علي عساف، رئيس وحدة جمع التبرعات، وحنين حسونة، رئيسة وحدة التنمية المحلية في بلدية سحابقدم 
لدية مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص. وأفاد السيد عساف أن نهج بلدية سحاب الحتواء  وقدما أمثلة على الشراكات الب   19-ألزمة كوفيد

الوباء شمل تطهير األماكن العامة، وحمالت التوعية من خالل وسائل االعالم االجتماعية، وضمان توزيع الخدمات على الجميع بما في  
مثل إدارة النفايات. وركز على وجه الخصوص على مبادرة مبتكرة إلنشاء أجهزة  ذلك الالجئين، وزيادة العمل البلدي على الخدمات العامة  

استشعار الحركة لضمان المباعدة االجتماعية بين الموظفين والزوار، وأضاف أن العديدين فقدوا وظائفهم خالل األزمة مما يثير أهمية  
باالشتراك مع الصليب األحمر وغيره من المنظمات. وعرضت   معالجة مسألة الفقر من خالل اإلجراءات التعاونية، مثل توزيع المؤن 

. حيث تم تمويل مركز تسوق محلي بشكل  19-السيدة حسونة كيف أقامت بلدية سحاب عدة شراكات مع القطاع الخاص قبل أزمة كوفيد 
ط تشجيع العمالة المحلية، مثل توظيف  مشترك من البنك الدولي وصندوق بلدية سحاب: بعد البناء افتتح المجمع للمستثمرين وتم تأجيره بشر

ً من الشراكات بين القطاعين العام   سكان المنطقة فقط واختيار الموظفين بالتعاون مع بلدية سحاب. كما ذكرت السيدة حسونة مثاالً ثانيا
ألزياء للسيدات السوريات  والخاص، أال وهو مصنع للخياطة تم تأسيسه بفضل التدريب الذي قدمته شركة تي دي إتش اإليطالية لتصميم ا

الذي  واألردنيات، ومنحة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التي قدمت أربعة خطوط إنتاج متكاملة مع آالت الخياطة. تم استئجار المصنع  
صناعية إلدارة المصنع  يقع في المنطقة الصناعية من قبل البلدية التي وقعت اتفاق شراكة وتعاون مع أكبر مصنع للمالبس في المنطقة ال

ً مع مصمم أزياء إيطالي   بالنيابة عن البلدية وتدريب الموظفين والبحث عن الزبائن. بعد انتهاء هذه الشراكة، وقعت بلدية سحاب اتفاقا



 
 
 

 سلسلة ورشات العمل التدريبية االفتراضية -شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة المتوسطية 
د ف مع أزمة كوف فة: التك ادة األعمال ومشاركة القطاع الخاص  المجتمعات المستض  ”19-"الوظائف ور

 

 

التقديمي  وأطلقت عالمة تجارية خاصة بعد التدريب، كجزء من إجراءات  التوأمة مع مدينة ميالنو، إيطاليا. يمكن االطالع على العرض 
 .  هنالبلدية سحاب 

كيف تعد يطا محوراً هاماً للتجارة العامة واالقتصاد، بقوة عاملة تتكون من   ، فلسطيناد، رئيس إدارة التخطيط، بلدية يطاإياد حمّ وصف 
% من العاملين في القطاع الخاص والزراعة والقطاع العام. والحظ أن الميزانية البلدية تمثل عقبة أمام اجتذاب القطاع الخاص  70حوالي 

على الرغم من التحديات، أفاد السيد حّماد أيضاً أن البلدية تلعب دوراً هاماً  ألنها تستند إلى التبرعات الدولية وال تسمح بالتمويل المتسق. و
في محاولة تحسين مناخ االستثمار وفرض استخدام أفضل الممارسات واآلليات للسماح للقطاع الخاص بتقديم الشكاوى وطلب المعلومات،  

محلية سعياً لترسيخ الشفافية والمساءلة وزيادة الثقة من القطاع الخاص.  أو تقديم معلومات للمستثمرين سواء على االنترنت أو على اإلذاعة ال
وشدد السيد حماد على ضرورة التوعية على جميع المستويات بأهمية القطاع الخاص وتشجيع االستثمارات عن طريق وضع خطط إنمائية  

المشاريع، مما فرض قيوداً على الميزانية البلدية، إضافة إلى  أخرت تنفيذ  19-اقتصادية مستهِدفة. اختتم السيد حّماد قائالً أن أزمة كوفيد
عدم القدرة على الوصول إلى األراضي المتوفرة والبنى التحتية واالفتقار إلى بيانات وإحصاءات بشأن القوى العاملة المحلية، مما جعل  

 األمر أكثر صعوبة إلنشاء مشاريع مع القطاع الخاص.  

تجربة البلدية في استضافة حوالي ثالثة وثمانين ألف الجئ من   ،نائبة المحافظ، بلدية سلطان غازي، تركيانوركان أوزتوركمان، شاركت  
العالمية. وأفادت السيدة أوزتوركمان أن وجود الالجئين من قبل األزمة ضغط على البنى   19-مختلف الخلفيات في سياق جائحة كوفيد

ن العديد من األسر تعتمد على المساعدات من أغذية ومالبس ومستلزمات، ويتطلب الوضع  التحتية والخدمات االجتماعية للبلدية حيث أ
تنسيق الجهود مع الهيئات األخرى لتقديم حلول فعالة بمساعدة المؤسسات العامة لتقديم الدعم لمكاتب شؤون الالجئين والدعم القانوني  

ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين. وأفادت السيدة  )، WALDقراطية ( والنفسي، مثل األكاديمية العالمية لإلدارة المحلية والديم
مة  أوزتوركمان بأن البلدية أقامت شراكة مع القطاع الخاص قبل الوباء وأثناءه وبعده. قبل الوباء عملت البلدية بالتعاون مع الهيئات العا

المتعلقة بمشاركة الالجئين في القطاع غير الرسمي في سوق العمل،  لضمان احتياجات الالجئين ودعم إدماجهم ومعالجة القضية الرئيسية 
. وأكدت السيدة أوزتوركمان على أهمية  19-والتي تحد من حقوقهم والضمان االجتماعي، وتعتزم االستمرار في هذا العمل بعد وباء كوفيد

على مركز التوظيف الذي أسسته البلدية للتوفيق بين أرباب  دعم الفرص الوظيفية للمواطنين األتراك والالجئين على حد سواء، وقدمت مثاالً  
الجئ فرص عمل. يعد المركز أيضاً مكاناً للدورات والمهارات التدريبية المعتمدة التي تقدمها    124العمل والباحثين عن عمل، حيث وجد 

في شركات مختلفة. وأخيراً ذكرت السيدة  الجئ على إيجاد وظائف  400المؤسسات التعليمية العمومية ووكاالت التوظيف، مما ساعد 
أوزتوركمان أنه أثناء الجائحة خلقت القيود المفروضة على الحركة وتدابير الحجر واإلغالق عدداً من القضايا االقتصادية، خففت من  

ا ذكرت أن الالجئين ما تأثيرها حكومة تركيا عبر منع أصحاب العمل من فصل الموظفين خالل األزمة وتقديم الدعم للعاملين. غير أنه
 زالوا يواجهون مزيداً من التحديات بالنظر إلى صغر سنهم عموماً وعدم قدرتهم على الوصول إلى الخدمات العامة.  

القطاع  نتائج من دراسة مؤسسة التمويل الدولية " ،سلمى راسافاك، مستشارة أولى في القطاع الخاص، مؤسسة التمويل الدوليةقدمت 
ً في المشاركة في دعم الالجئين ومن المتوقع أن  حيث " لتوسعسبل ا -الخاص والالجئين  أبدت الغالبية العظمى من المستطلعين اهتماما

ص  تحافظ على المشاركة في السنوات القادمة وتعمقها. واستناداً إلى هذه النتيجة، الحظت كيف ينبغي تشجيع هذه المشاركة، ألن القطاع الخا 
للسكان المحليين والالجئين على حد سواء. كما أظهرت دراسة مؤسسة التمويل الدولية أن تحقيق   يقبع في مكان جيد إلتاحة فرص عمل

تأثير على معيشة الالجئين يفوق بشكل كبير المكاسب المالية كحافز للقطاع الخاص، ويمكن تلخيص طرق زيادة مشاركة القطاع الخاص  
لتقنية لتوفير الوصول إلى المساعدات اإلنسانية، والتعليم، والخدمات المالية؛ وتمديد  في تقاسم القدرات مع المنظمات اإلنسانية مثل الخبرة ا

الخدمات وتكييف نماذج األعمال لتشمل الالجئين؛ تمكين العمالة من خالل التدريب على الوظائف ودعم ريادة األعمال لدعم الالجئين؛ دمج 
التعاقد من الباطن مع الشركات العاملة مع الالجئين؛ توفير السلع والخدمات  الالجئين في سالسل القيمة، على سبيل المثال عن طريق 

المصممة خصيصاً لالجئين. وأضاءت السيدة راسافاك على الحاجة إلى التمويل المرن المبني على الحاجة لتمكين القطاع الخاص من تحقيق  
حة ومحدثة عن السياق المحلي والمستفيدين، وغير ذلك من أنشطة  التأثير المرجو، باإلضافة إلى إجراءات فعالة وبيانات ومعلومات صحي 

القطاع الخاص في المنطقة، وإنشاء المصداقية وإظهار أهم إمكانات السوق من أجل توفير حلول التوظيف، وخلق حوار مع أصحاب  
ن دراسات الحالة، مركز التعليم لومينوس  المصلحة اآلخرين من القطاع الخاص لتخفيف العقبات بشكل أكبر. قدمت السيدة راسافاك واحدة م

إيديوكيشن في األردن الذي يقدم التدريب لالجئين لزيادة قدرتهم على العمل من خالل تقديم برامج بنصف الرسوم الدراسية، وتحليل  
ض راتب شهري لتغطية تلك  المعوقات التي تواجه الالجئين أثناء قيامهم بالتدريب، بما في ذلك تكاليف المعيشة وغيرها من المسائل، عر

فادة  التكاليف، توفير النقل إلى الحرم الجامعي لالجئين الذين يعيشون في المخيمات. وأخيراً خلصت السيدة راسافاك إلى أن أهم الدروس المست 
حلية والوظائف المتاحة  من تقرير مؤسسة التمويل الدولية والتجارب الحالية للقطاع الخاص تتمثل في أهمية فهم القطاع الخاص للظروف الم
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والمهارات الالزمة وذلك لبناء البرامج التدريبية التي تتناسب مع االحتياجات واالستجابة للتحديات المحلية. يمكن االطالع على العرض  
 .  هناالتقديمي لمؤسسة التمويل الدولية 

كيف تعمل المفوضية على دعم   ، كلير روبرتس المونت، منسقة المدن والشراكات، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينوصفت 
لحاجة، وذكرت أن  ، بما في ذلك من خالل إطالق نداء طوارئ عالمي وتكملة عمل الحكومات عند ا19-الحكومات في استجابتها لكوفيد

الميزة الرئيسية التي تدعو لها المفوضية هي التأكد من وصول الجميع إلى الرعاية الصحية وحصولهم على المعلومات الصحيحة، وكذلك  
تعميم أهمية حماية الحق بطلب اللجوء. وذكرت السيدة المونت مواضع الضعف اإلضافية لدى الالجئين حيث أنهم يعيشون عادة في مناطق  
مزدحمة، ويفتقرون لتوفر المعلومات بلغتهم، كما أنهم أكثر عرضة لفقدان وظائفهم بسبب تدابير الحجر واإلغالق ومحدودية الحركة.  
وأضافت السيدة المونت أن محافظي البلديات يتمتعون بموقع فريد من نوعه لقيادة الطريق، إذ أنهم يفهمون التركيبات السكانية المعقدة  

لثقافية والحواجز اللغوية، كما أنهم قادرون على سد الثغرات في المعلومات وتحسين البنية التحتية للخدمات. قبل قيامها بعرض  واالختالفات ا
بعض قصص الالجئين من جميع أنحاء العالم، أكدت السيدة المونت أن المدن التي تستضيف عدداً كبيراً من الالجئين تتعامل مع حالة  

الحالة الطارئة التي تعيشها وتحتاج بالتالي إلى دعم إضافي. إال أنه ال ينبغي أن تلغي التدابير الرامية إلى حماية   طوارئ جديدة تزيد على
السكان من الفيروس من الحق في اللجوء، ويجب أن تعترف بمؤهالت الالجئين لجعلهم يساهمون ويساعدون خالل هذه األزمات، على  

تقديم الخدمات األساسية مثل عمال الصحة واألطباء والمساعدة في مبادرات التطهير والمساهمة في   سبيل المثال باستخدام مهاراتهم في 
 .  هناتوفير خدمات التعافي. يمكن االطالع على العرض التقديمي لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

وهي مشروع أطلقه  )، RIMP، منصة االستثمار والتوفيق لالجئين (يارا أسد، استشارية في تنمية القطاع الخاص، البنك الدوليقدمت 
ً من خالل المساعدة في تحفيز النمو االقتصادي وزيادة   2018ي في عام البنك الدول ويسعى إلى بناء مجتمعات أكثر ازدهاراً واندماجا

فرص العمل أمام الالجئين والمجتمعات المستضيفة. تجمع المنصة ائتالفاً من شركات القطاع الخاص والمستثمرين والمحسنين والجهات  
مويل المستهدف والمساعدة التقنية وفرص العمل وبيئة داعمة من السياسات في البلدان التي يوجد فيها عدد كبير التنموية الفاعلة لتوفير الت 

أثرت على التدابير المتصلة   19- من المعامالت التجارية. وأوضحت السيدة أسد أن أزمة كوفيد 51من الالجئين، وقد قدمت الدعم إلى 
ق األعمال غير األساسية والقيود المفروضة على الحركة والتصدير ومحدودية اإلنتاج واألنشطة  بالقطاع الخاص في األردن من خالل إغال 

مؤسسة   25مع  2020المالية ومحدودية الوصول إلى السلع. ثم عرضت نتائج المقابالت التي أجراها فريق المنصة في نيسان/ أبريل 
. حيث أشارت التحليالت في بعض األمثلة إلى احتياجات السياسة العامة للحد  ين والجئين في قطاعات متعددةي تجارية مملوكة من قبل أردن 

من الضعف االقتصادي وعدم القدرة على التنبؤ، بهدف إشراك القطاع الخاص، وفهم المخزون الحالي والقدرة على اإلنتاج، والنظر في  
التحليل أن ديناميكيات السوق بشكل عام أخذة في التغير، وسوف  أظهر –كامل سلسلة القيمة عند إعادة فتح القطاعات االقتصادية. وأخيراً 

، آخذاً بعين االعتبار أثر التخطيط طويل المدى على  19-يكون هناك إمكانات لفرص جديدة للتصدير إقليمياً لالستكشاف بعد أزمة كوفيد 
القوى العاملة وتغييرات في تفضيالتها حول العمالة   ديناميات السوق. كما أظهر االستطالع أن الشركات لديها اآلن آراء أكثر مرونة حول

والتي تبنى اآلن على أساس القرب من هذه األعمال بدالً من الجنس أو الجنسية أو وضع الهجرة. في هذا السياق، يجب على دور البلديات  
كن توفيرها محلياً، والقطاعات التي يمكن تشجيعها،  أي يبني على الطلب المتزايد على المصادر المحلية، آخذاً بعين االعتبار المنتجات التي يم

، وتوافر  والمزايا النسبية للمدينة من حيث القوة العاملة والمواد الخام والقرب من الحقل األكاديمي ومراكز البحوث والتنمية، وإمدادات المياه
 .  هنااألراضي، إلخ. يمكن االطالع على العرض التقديمي للبنك الدولي 

التجارة من أجل التوظيف  الرؤى من مشروع  ، بعضالتوظيف، الوكالة األلمانية للتعاون الدولي -الرا أبو سالم، مدير إدارة شاركت 
)T4E( ) بتكليف من الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنميةBMZ (  وبتمويل مشترك من حكومة هولندا ووكالة التنمية

التي   ") 3RPة (الالجئون والمرونة اإلقليمي "ويعد هذا المشروع، الذي يتم تنفيذه في األردن، جزءاً من خطة ). DFIDللمملكة المتحدة (
ويهدف إلى معالجة األسباب الجذرية للتهجير وإعادة إدماج الالجئين وتعزيز التنمية. وتشمل  ،  2018-2017تأتي استجابةً لألزمة السورية  

تسهيل  أنشطته تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تشكيل بيئة مواتية للتجارة وتحسين توافر وجودة الخدمات التجارية المبنية على الطلب و
رة.  التجارة عبر الحدود من خالل تبسيط إجراءات التجارة ودعم تحديد العمالة وتوظيفها واستبقائها في الصناعات والقطاعات المتعلقة بالتجا

 وذكرت السيدة أبو سالم تحدياٍت كبيرةً في قطاع التوظيف بما في ذلك عدم التوافق في العمل والتي تترجم في صعوبة إيجاد األردنيين
ة  الحاصلين على تدريب أكاديمي لوظائف مناسبة، واالفتقار للمهنيين المهرة وشبه المهرة. وأشارت إلى أن اإلطار التنظيمي يمثل أيضاً عقب 

دن.  ألرألن السياسات واألنظمة الحالية ال تفيد في تحقيق نمو مستدام. وأخيراً، فقد زادت أزمة الالجئين من معدل البطالة المرتفع أصالً في ا
يهدف المشروع إلى معالجة هذه القضايا من خالل بناء قدرات المؤسسات المحلية التي توفر فرص العمل عبر تقديم نظام مبتكر للتوفيق  
بين طالبي العمل وأرباب العمل في الوقت الحقيقي، وأدوات إدارية لتصل األردنيين والالجئين السوريين مع وظائف مناسبة، باإلضافة إلى  
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توظيف تتنبه إلى موضوع التنقل لمعالجة قضايا التنقل لدى العمال. يمكن االطالع على العرض التقديمي للوكالة األلمانية للتعاون  خدمات 
 .  هناالدولي 

، نتائج النقاشات المفتوحة النقاش بين السلطات المحلية  رة بوغدير، مستشارة التنمية الحضرية، مركز التكامل المتوسطيساقدمت 
المشاركة. حيث حدد المشاركون سلسلة من السبل الممكنة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، مثل تسهيل اإلجراءات اإلدارية وبناء قدرات  

الشراكات البلدية مع القطاع الخاص والتخطيط االقتصادي، ودعم الجهات الفاعلة من القطاع الخاص بشكل مباشر من  موظفي البلدية حول  
  خالل تحسين البنية التحتية والمرافق المالية، والعمل بجد على وضع إحصائيات وبيانات محلية محدثة، والسعي للتعاون مع جميع المستويات 

كما أشار المشاركون إلى ضرورة إصالح اإلطار القانوني للشراكة مع القطاع الخاص فيما يخص السلطات  المحلية والوطنية والدولية. 
 المحلية، والذي يعد مرهقاً وغير واضح خصوصاً في األردن وفلسطين. يرد في المرفق أدناه موجز تفصيلي لتلك المناقشات. 

سلسلة ورش العمل من خالل التأكيد على أن تبادل المعرفة   ،لمتوسطيجوليا مارشيسيني، مسؤول الشراكات، مركز التكامل ا اختتمت 
أساسي عند مواجهة األزمات. وأفادت بأن مركز التكامل المتوسطي مسرور من تمكنه من توفير سلسلة من ورشات العمل التدريبية على  

بكة. وأكد السيدة مارشيسيني أن مركز التكامل  الرغم من الظروف الخاصة وأنه استطاع تلبية احتياجات التعلم التي أعربت عنها الش
المتوسطي سيواصل دعم السلطات المحلية وتعزيز برنامجه، مدركاً بأن نهج المركز في تبادل المعرفة والتواصل قادٌر على أن يكّمل مرافق  

ر التي أظهرها العديد من ممثلي البلديات  وحزم التمويل التي تقدمها المؤسسات األخرى، مثل البنك الدولي. ورحبت بروح المبادرة واالبتكا
الذين قدموا عروضهم في ورش العمل الثالثة، وأكدت كيف يجلب وجود المهجرين الفرص أيضاً، بحسب ما أفاد به أعضاء شبكة التعلم  

احة في سوق العمل، وفرصة  الخاصة بالبلديات المستضيفة: كزيادة األعمال التجارية المملوكة من قبل الالجئين، والمهارات الجديدة المت 
،  19-للسلطات المحلية لمراجعة االستراتيجيات واإلجراءات. وأضاءت السيدة مارشيسيني على النظرة اإليجابية المستفادة من أزمة كوفيد

نوات المقبلة،  وخاصة من حيث االحتياجات الجديدة للقطاع الخاص، والتوقعات بتعميق ارتباطه باالستثمارات المتعلقة بالالجئين في الس
، وينبغي أن نأخذ  19-ودوافعه المدفوعة بأثر أنشطة الشركات على حياة الالجئين. وأشارت إلى أن ديناميكيات السوق تتغير مع أزمة كوفيد

أن السلطات  في االعتبار إمكانات لفرص جديدة للتصدير إقليمياً بعد هذه األزمة، واالرتفاع في الطلب على المصادر المحلية. أخيراً أكدت ب 
المحلية هي أفضل من يعرف سكانها وسياقاتها المحلية، وبأن لها دور كبير في إدراك هذه الفرص وتنفيذها. وختمت السيدة مارشيسيني  
السلسلة التدريبية االفتراضية من خالل اإلعالن عن أن مركز التكامل المتوسطي سوف يأخذ في االعتبار مخرجات هذه الفعاليات الثالثة  

يحللها، كما سيقوم باستشارة الشبكة واقتراح الخطوات التالية لدعم البلديات والسلطات المحلية، بما في ذلك بشأن المواضيع جديدة مثل  وس
  التعليم التقني والتدريب المهني. وسيواصل المركز االتصال بالبلديات المستضيفة لفهم احتياجاتها والتخطيط لفعاليات التعلم، فضالً عن 

 منصة للتبادل الرسمي وغير الرسمي بين البلديات وشركاء التنمية.  توفير

 

 المرفق: موجز مفصل لالستطالع الحي والمناقشة التفاعلية والحلول من البلديات المشاركة
"ما هي اإلجراءات التي يمكن لسلطتك المحلية أن تتعهد القيام بها لدعم الشراكة مع القطاع  طلب من المشاركين اإلجابة على السؤال: 

 يمكن تلخيص اإلجابات واالقتراحات في قائمة اإلجراءات التالية:  الخاص؟". 
 التيسير اإلداري:   •

o وتسجيل األعمال التجارية  لقطاع الخاص (مثل تراخيص العمل وتصاريح األعمال التجارية  لجراءات  اإل: تيسير  اإلجراءات
 إلكترونياً)

o وأية أزمات مستقبلية    19-كوفيد أثناء: تخفيف العبء الضريبي  الضرائب 
: إعادة تعريف وظيفة البلدية لخصخصة بعض الخدمات البلدية، والشراكة مع القطاع الخاص المحلي مطلوبة  تكييف القوانين واللوائح  •

خاصة في البلديات األردنية والفلسطينية، وذلك عبر تخفيف اإلطار القانوني وقوانين الشراكة للبلديات، وذلك لتسهيل الموافقة  و
 المطلوبة على المستوى المركزي للشراكة مع القطاع الخاص  

كيفية دراسة الجدوى االقتصادية  : على أنواع العقود واإلجراءات للشراكات البلدية، والتشريعات، وبناء قدرات موظفي البلدية  •
 للمشاريع، والمهارات في التخطيط االقتصادي 

: توفير البنية التحتية المناسبة (وخاصة البنية التحتية الرقمية)، والتسهيالت المالية والضمانات  الدعم المباشر للقطاع الخاص •
وحاضنات األعمال للمشاريع المشتركة بين الالجئين والجهات  للمستثمرين، وتقديم المرافق البلدية للشركات (المباني واألسواق...)، 

 المحلية  
نشر قصص نجاح لرواد األعمال   -: من أجل استثمارات أفضل (التسويق للمدينة، والعالمات التجارية اإلحصاءات وقواعد البيانات  •

 ت والمعرفة المحليين)، إجراء دراسات سوقية ودراسات جدوى لمد المستثمرين المحتملين بالمعلوما
   :التعاون  •



 
 
 

 سلسلة ورشات العمل التدريبية االفتراضية -شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة المتوسطية 
د ف مع أزمة كوف فة: التك ادة األعمال ومشاركة القطاع الخاص  المجتمعات المستض  ”19-"الوظائف ور

 

 

o :االجتماع مع جميع أصحاب المصلحة لتحديد االحتياجات المحلية ووضع خرائط لالستثمار  للتخطيط 
o  بالتعاون مع الحكومة المركزية (وزارات العمل  التي تضمن التوظيف مهارات فتح دورات للغة وال: للتدريب الموجه

 غير الحكومية والتعليم)، والمؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية 
 ، ال سيما بالنسبة للبلديات العراقية تحسين الحالة األمنية •
 : استخدام القطاع الخاص لتحسين التعليم المحلي وبناء المهارات ووضع نماذج تجارية شاملة  التعليم  •

 
 

 

 

 


