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  المباشر بالحضور فنية عمل ورشة

 تركيا ورفا،انلش ،2016 الثاني نوفمبر/تشرين 10-12

 

 لالجئين" المضيفة المتوسطية البلديات في االجتماعي التماسك تعزيز"

 

 مفاهيمية مذكرة

 

 الخلفية

 منطقة بلديات أمام الهامة التحديات من عدداا  يطرح الالجئين، لتدفق الحضرية الطبيعة عن فضالا  الالجئين، من كبيرة أعداد وصول إن

 المعنون المتوسطي التكامل مركز استطالع في شاركت التي البلديات من %78 نسبة أشارت وقد لالجئين. المضيفة المتوسط البحر

 أو جيد، بشكل مستعدة غير إما كانت أنها إلى وتركيا" األوسط الشرق في لالجئين المضيفة البلديات تواجه التي واإلنجازات "التحديات

 أعداد لتدفق نتيجة االجتماعية التوترات بتفاقم البلديات من ٪86 نسبة أفادت كما الالجئين. لتدفق لالستجابة اإلطالق، على مستعدة غير

 .والتحمل للتكيف وافية استراتيجيات وتطوير األوضاع هذه مع التكيف البلديات على ويجب الالجئين. من كبيرة

 السريع الديموغرافي فالتغيير األجل، وطويلة متوسطة حلول تطوير في األولى الخطوة االجتماعية للتوترات الجذرية األسباب فهم ويعد  

ا  الالجئين تدفق يعقب الذي  الوافدين اعتبار إلى المحليين السكان ويميل القائمة، االجتماعية والتقاليد األعراف تهديد إلى يؤدي ما غالبا

 التوتر وتفاقم التمييز ويؤدي أخرى. وجرائم رهابيةاإل واألنشطة الجنس نوع على القائم العنف معدالت لزيادة وسبب تهديد بمثابة الجدد

 أن كما المضيفة، المحلية المجتمعات في االجتماعي النسيج تهديد إلى االقتصادية( والفرص العمل فرص على التنافس لزيادة مثالا  )نتيجة

 المضيفة المجتمعات على سلبي تأثير لها عوامل المساكن أسعار وارتفاع الصحية، والمخاطر الموارد، وندرة البطالة، معدالت ارتفاع

 تكون والشباب األطفال على المترتبة العواقب أن ذلك إلى يضاف المخاطر. من القدر لنفس الطرفين وتعرض سواء حد على والالجئين

 تكون ما كثيراا  الفئات هذه أن كما المخدرات. وتعاطي المنزلي والعنف المبكر والزواج األطفال عمالة خالل من مثالا  خاص، بشكل بارزة

 أن التحديات لهذه الفعالة لحكوميةا االستجابة غياب شأن ومن للتطرف. فريسة وقوعها مخاطر تتفاقم وبالتالي التعليم، فرص من محرومة

 أحد فإن ولهذا، والمجتمع. الدولة بين العالقات تضعف وبالتالي الحكومية، المؤسسات تجاه الثقة بانعدام السكان شعور تفاقم من يؤجج

 بطريقة المتعددين المصلحة أصحاب مع الوافية المحلية المقاربات إعداد تنسيق في تتمثل المضيفة البلديات تواجه التي الرئيسية التحديات

 الستراتيجيات المالئم التفعيل أجل من تحتاجها التي القرار اتخاذ وصالحيات الموارد إلى البلديات من الكثير ويفتقد ودامجة، تشاركية

 .المحلي المجتمع مستوى على االجتماعية الضغوطات ومعالجة االستجابة

 لتكوين األساس أرست وقد ،2016 يونيو/حزيران 1 - مايو/أيار 30 بتاريخ عمان في النظراء بين للتعلم عمل ورشة أول انعقدت وقد

 بين للتعلم شبكة تأسيس في الورشة هذه نجحت وقد لالجئين. المضيفة المجتمعات تواجهها التي الرئيسية القضايا تجاه مشترك فهم

 .القضايا تلك معالجة في التنمية ووكاالت المضيفة البلديات بين التعاون بمستوى واالرتقاء ،المضيفة المجتمعات

  :الحلول من مجموعة اقتراح تم وقد

 المضيفة، والمجتمعات الالجئين بين اجتماعية شبكات بناء  

 المعلومات، لنشر ومجتمعية تعليمية مراكز توفير  

 الالجئين، بها يتمتع التي واالجتماعية االقتصادية اإلمكانات من لالستفادة مشتركة عمل فرص إيجاد  

 المضيفة والمجتمعات الالجئين من لكل الصحية الرعاية خدمات وتوسيع تحسين خالل من مثالا  األساسية، الخدمات تقديم تحسين.  

ا  المشاركون قدم  متعددة الخدمة مراكز يلي: ما أمثلتها ومن عملهم، سياق من المستقاةو المتنوعة الممارسات أفضل من عدداا  أيضا

 مستوى على السياسي الجماعي العمل ودورات )لبنان(، المحلية المجتمعات مستوى على قطاعية عاملة ومجموعات )تركيا(، المستويات

 .)األردن( البلديات

 االجتماعي واالندماج االجتماعي التماسك بشأن النظراء بين للتعلم إقليمية عمل ورشة

ا  عنصراا  يعد وهو رئيسية، أولوية باعتباره االجتماعي التماسك تحديد تم  الجماعات بين السلمي والتعايش المنطقة استقرار لتحقيق حاسما

ا  المضيفة. البلديات داخل المختلفة والدينية العرقية  على والقدرة لالجئين اإلقليمية الخطة في المحددة االستراتيجية األولويات مع وتماشيا
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 إقليمية عمل ورشة بإجراء GIZو المتوسطي التكامل مركز من كل تقوم والعراق، ومصر وتركيا ولبنان األردن في (3RP) التحمل

  .االجتماعي واالندماج االجتماعي التماسك مجاالت في النظراء بين للتعلم ثانية

 ،2016 الثاني نوفمبر/تشرين في المنعقدة UCLG-MEWA الهجرة قمة إطار في متواصل اجتماع شكل على العمل ورشة وستتم

 غير الجهات من المصلحة ذات واألطراف المركزية، بالحكومات االتصال ونقاط للبلديات، ممثالا  50 إلى 40 حوالي وسيحضرها

 غالبية وستكون وتركيا. أفريقيا وشمال األوسط الشرق من واإلنسانية التنموية المؤسسات إلى باإلضافة المدني، والمجتمع الحكومية

  .المحلية والسلطات البلديات عن ممثلين المشاركين

 العمل ورشة أهداف

 االجتماعي التماسك موضوع تناول في التعمق طريق عن المعرفة وتقاسم التبادالت تعزيز هو العمل ورشة من الرئيسي الهدف سيكون

 التي المحلية المجتمعات في االجتماعي التماسك ومقومات التحمل على المحلية القدرات تعزيز إلى الورشة وتهدف االجتماعي. واالندماج

  :يلي ما خالل من وذلك الالجئين، من كبيرة أعداداا  تستضيف

 الحالية واالستراتيجيات المفاهيم وتنقيح مراجعة. 

 الجيدة والممارسات المبتكرة المقاربات تحديد. 

 ا  األشد التحديات لمواجهة الالزمة واألدوات المالئمة والمنهجيات التنفيذ أساليب تطوير  .إلحاحا

 متشابهة تحديات تواجه التي البلديات تشمل بحيث الممارسين تجمعات وتأسيس الشبكات تعزيز. 

 المستهدف الجمهور

 وأصحاب والتركية، واللبنانية األردنية المحلية الحكومات ممثلي الالجئين: من كبيراا  عدداا  تستضيف التي المتوسط منطقة في البلديات

 .االجتماعي بالتماسك المعنيين المصلحة

 العمل ورشة جلسات

 التماسك موضوع يقسم سوف للمناقشات، وتيسيرا عمان. في انعقدت التي العمل ورشة توصيات من العمل ورشة تنطلق سوف

 :فرعية مواضيع ثالثة إلى االجتماعي

 وقياسه االجتماعي التماسك لتحقيق الالزمة واألدوات المرنة واالستراتيجيات المالئمة، المفاهيم .1

 مستعرض كموضوع االجتماعي التماسك .2

ا  دامجة محلية مجتمعات بناء .3   الشبكات خالل من المشتركة للرفاهة تحقيقا

 خالصة عرض مع العاملة، المجموعات أعضاء بين مناقشات يليه الخبراء، من مجموعة تقدمه لموضوع بعرض جلسة كل تبدأ

 ليتم الممارسات ألفضل المرجعي الدليل ضمن الممارسات أفضل باعتبارها العمل ورشة نتائج إدراج ويتم العامة. الجلسة على المناقشات

 .2017 عام المنعقدة النظراء بين السنوية العمل ورشة خالل وتقاسمها توزيعها

 وقياسه االجتماعي التماسك لتحقيق الالزمة واألدوات المرنة واالستراتيجيات المالئمة، المفاهيم األولى: الجلسة

 ا  المتوفرة والبيانات التخطيط ووثائق المفاهيم تنجح هل ا  توفير في االجتماعي التماسك بشأن حاليا ا  أساسا  لتطوير وافيا

 االستجابات هذه تنعكس وهل كبيرة؟ بأعداد الالجئين تدفق عن الناجمة التحديات لمختلف االستراتيجية االستجابات

 التنمية؟ خطط في االستراتيجية

 المحلي؟ المستوى على االجتماعي التماسك مبادرات وقياس وتنفيذ لتخطيط المناسبة واألدوات المنهجيات هي ما 

 مؤشرات على األنظمة هذه تشتمل وهل كافية؟ رصد أنظمة وتنفيذ تطوير المضيفة المحلية والمجتمعات للبلديات يمكن كيف 

 مالءمة؟ األكثر هي وما قياسية؟

 

 الخدمات( وتقديم االقتصادية، والتنمية )اإلسكان، مستعرض كموضوع االجتماعي التماسك الثانية: سةالجل

 الخدمات؟ وتقديم االقتصادية والتنمية اإلسكان التالية: القطاعات في االجتماعي التماسك يتجلى كيف 

 عليه؟ وتؤثر االجتماعي، التماسك في القطاعات هذه تسهم كيف 
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  المكتسبة على مستوى البلديات؟ وما هي الدروس المستفادة؟ما هي الخبرات 

 اآلثار أقصى تحقيق أجل من القطاعات مختلف في التدخالت تصميم عن االعتبار في أخذها يجب التي المسائل هي ما 

 الصدد؟ بهذا توصياتكم هي وما االجتماعي؟ التماسك على اإليجابية

 

    الشبكات إقامة خالل من المشترك االجتماعي للرفاه تحقيقا   دامجة مجتمعات بناء الثالثة: الجلسة

 الفاعلة الجهاتمع و البلديات وبين البلديات داخل التعاون وسبل القائمة الشبكات من المستقاة الجيدة الممارسات أمثلة هي ما 
  الخ(؟ الفاعلة، الخاص القطاع وجهات الدولية، والمنظمات الحكومية غير والمنظمات المركزية )الحكومة األخرى

 القائمة؟ الشبكات وتعزيز جديدة شبكات بناء في البلديات دعم يمكن كيف  

 الجهات؟ هذه مع الروابط إنشاء يمكن وكيف المسعى، هذا في االعتبار في أخذها يجب التي األخرى الفاعلة الجهات هي ما  

 التآزر؟ تحقيق يمكن كيف 

 رسمي(؟ غير )بشكل القائمة والهياكل المحلية المجتمعات إمكانات من االستفادة يمكننا كيف   
 

 األوسط"، الشرق في للسالم الدولية لـ"البحوث التابع ورفا،انلش بمدينة أورفا، في اإلنساني المجتمعي الدعم مركز إلى فنية زيارات

 تقديم تحسين إلى يهدف مشروع على مباشرة االطالع بفرصة المشاركون سيتمتع حيث عنتاب، غازي في والفنون" السالم و"مركز

 .الستنساخها السعي إلى وصوالا  ربما الممارسات، أفضل لمناقشة وذلك االجتماعي، التماسك أجل من المحلية الخدمات

 

 المتوخاة النتائج

 بين السلمي والتعايش االجتماعي التماسك تعزيز بكيفية يتعلق فيما المبتكرة والحلول والممارسات الخبرات تبادل تعزيز 

 المضيفة والمجتمعات الالجئين

 والالجئين المضيفة المجتمعات تدعيم شأنها من والتي األجل، وطويلة متوسطة الممكنة الحلول تحديد 

 االجتماعي بالتماسك المعنية األخرى والجهات البلديات منها ستفيدت أن يمكن مشتركة واستراتيجيات أساليب تطوير  

 للمجتمعات الممارسات ألفضل الوافي الدليل إلى تضاف مساهمة تصبح أن يمكن التي الجيدة والخبرات الممارسات اختيار 

 التي األقران بين للتعلم السنوية المتوسطي التكامل مركز لفعالية المحتملة المدخالت ضمن تكون وأن لالجئين، المضيفة

 المضيفة البلديات تحضرها


