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  المباشر بالحضور فنية عمل ورشة

 تركيا ،شانلورفا ،2016 الثاني نوفمبر/تشرين 10-12

 

 "لالجئين المضيفة يةالمتوسط البلديات في االجتماعي التماسك تعزيز"

 

 تأطير مذكرة

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

 

 األهمية

 تسعى أنها كما االجتماعية، المكانة أو العرق أو الجنس عن النظر بغض أعضائها، لجميع الرفاهة تضمن المتماسكة المجتمعات إن

 والحراك االجتماعي، المال ورأس االجتماعي، التكامل أساسية: أبعاد ثالثة على التماسك وينطوي والتهميش. الفوارق تقليص إلى

  .االجتماعي

 المجتمع في األفراد تكامل مدى يصف والذي النفسي-االجتماعي المستوى هو األول مستويين: على االجتماعي التماسك ويقوم

 مكانتهم تحسين على معينة جماعة إلى ينتمون أفراد وقدرة كمواطنين، والمشاركة االنخراط بإمكانية وتمتعهم متساوية، بطريقة

 يتوقف حيث نظامية: ظاهرة عن عبارة االجتماعي التماسك فإن أخرى، ناحية ومن األخرى. االجتماعية الطبقات إلى وانضمامهم

 ة أنهعام يفترضو والسياسات. القانونية والنظم المؤسسات ذلك في بما العامة، اإلطارية الظروف على كبير حد إلى الفردي المستوى

 .والتنمية( االقتصادي التعاون منظمة )راجع والتنمية االقتصادي النمو آفاق تحسنت كلما المجتمع، تماسك زاد كلما

 مركز استطالع في شاركت التي البلديات من %86 فإن ،2016 مايو/أيار شهر في المنعقدة عمان في اإلقليمية العمل ورشة خالل

 إلى أشارت وتركيا" األوسط الشرق في لالجئين ةالمضيف البلديات تواجه التي واإلنجازات "التحديات المعنون المتوسطي التكامل

 مجتمعاتها في االجتماعي التماسك أن من قلقها عن أعربت كما الالجئين، من كبيرة أعداد لتدفق نتيجة االجتماعية التوترات تفاقم

 إقامة تجاه والسعي التوترات هذه لتخفيف الالزمة المقاربات من متنوعة مجموعة البلديات هذه طورت وقد للخطر. معرض المحلية

 التحول أزمنة في المختلفة التدخالت لفعالية حقيقي تقييم إجراء يصعب ما غالبا   فإنه ذلك، ومع الطويل. المدى على متكاملة مجتمعات

 منقولة، قولية أدلة إلى استنادا   عكسه، أو بالمتماسك المجتمع وصف عملية على العاطفية الدوافع تسيطر ما وكثيرا   االجتماعي.

 االجتماعي التماسك ظاهرة منهجي بشكل تدمج التي المبادرات من قليل عدد سوى يوجد وال نمطية. وقوالب )سلبية( وانطباعات

 المتعلقة التدخالت لنتائج الموثوق القياس وتحقيق المناسبة المؤشرات تطوير أجل من والخطط التصورات وضع عمليات ضمن

  .السلمي التعايش وتشجيع التحمل على المجتمعات قدرات تعزيز بغرض االجتماعي بالتماسك

 يشمل بما ومرنة، شاملة واستراتيجيات مفاهيم لتطوير العمل ورشة من األولى الجلسة تخصيص يتم سوف تقدم، ما ضوء وفي

 يحتاج التغيير ديناميات تحليل على بالقدرة التمتعإن  االجتماعي. بالتماسك المرتبطة التغييرات قياس منهجيات وتصميم تخطيط

  .المالئمة األدوات وتصميم للقياس قابلة مؤشرات وضع إلى بالضرورة

 

 :الجلسة أهداف

 لالجئين كبيرة حركة تشهد سياقات في تطبيقها وإمكانية االجتماعي التماسك مفاهيم ومناقشة مراجعة. 

 التشجيع أجل من االجتماعي التماسك تعزيز إلى الرامية التدابير وتنفيذ تخطيط كيفية بشأن والممارسات الخبرات عرض 

 تثبت التي األدلة تقديم لكيفية والتخطيط المحلي. المستوى على المضيفة والمجتمعات الالجئين بين السلمي التعايش على

  .البرامج هذه فعالية

 والتخطيط مسؤوليتها، مناطق في االجتماعي التماسك مستوى تقييم من البلديات تمكن التي العملية والحلول األدوات تحديد 

 .الصدد هذا في تتخذها التي اإلجراءات نتائج وقياس التماسك، هذا لتعزيز
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 :الجلسة خالل تناولها يتم شاملة أسئلة

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

 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 

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

 مالءمة؟ األكثر هي وما قياسية؟ مؤشرات
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 المرنة، واألدوات واالستراتيجيات المالئمة، المفاهيم متحدثين: مجموعة– العام االجتماع في األولى الجلسة  16:30 - 15:45

 وقياسه االجتماعي التماسك لتحقيق

 االجتماعي، للتماسك موثوقة مؤشرات تطوير سياق في المشتركة والتحديات المقاربات مختلف بمناقشة الخبراء من مجموعة ستقوم

 األمم برنامج إطار عن تفصيلية نظرة الجلسة وستقدم المجتمع. في االندماج مستوى تقييم عملية عليها تنطوي التي والصعوبات

 بلدية وستقدم األردن. في تنفيذها تم التي المباشرة التدخالت على داعمة أمثلة مع االجتماعي، التماسك لمعالجة اإلنمائي المتحدة

 ستسلط كما المضيفة. المجتمعات في االجتماعي التماسك تعزز التي الرصد أدوات على ملموسة لتجربة عرضا   األردن في الزعتري

ASAM الجلسة وتستكمل اآلخرين. الشركاء مع مشترك رصد نظام في االجتماعي التماسك تضمين تحديات على الضوء 

 البلدان مختلف بين والمؤشرات المفاهيم نقل إمكانية حول األسئلة حيث ستُطرح برتلسمان مؤسسة من الخبرات باستعراض

  .المالئمة األدواتو والتحديات العملية الخبرات مناقشة إلى كمدخل والسياقات،

 األردن الزعتري، بلدية خالد، بني شاكر  المتحدثون:

 GIZ QUDRAماريون هورمان,البرنامج االقليمي             

 ماندي الرسن، مؤسسة برتلسمان، ألمانيا  

 

  :       عرض

 

  

 

 

 

  الموازية العاملة المجموعات  18:00 - 16:30

  .قاعتين على توزيعهما يتم متوازيتان مجموعتان

  :التوجيهية األسئلة

 الالجئين؟ حالة في االجتماعي التماسك خصائص هي ما 

 آليات تستخدمون هل المحلية؟ مجتمعاتنا في االجتماعية والنزاعات والتوترات التماسك، مستوى تقييم يمكننا كيف 

  الظواهر؟ هذه لقياس محددة

 االجتماعي؟ التماسك بشأن البيانات جمع عند المشتركة الصعوبات/التحديات هي ما 

 من تتمكنون وكيف االجتماعي، التماسك تعزيز أجل من المحلية مجتمعاتكم في تنفذونها التي الملموسة التدابير هي ما 

  نتائجها؟ قياس

 تستخدمونها؟ التي التحقق األدوات هي وما تستخدمونها؟ التي المؤشرات نوع هو ما  

 االجتماعي؟ التماسك بشأن مفاهيمكم وتعديل تحليل في تستخدمونها التي الممارسات أفضل هي ما 

 

غمار  في مجال التماسك االجتماعي: ومراقبة التدخالتبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتخطيط وتنفيذ  نظرة على

ديب، أخصائي فني في مجال التماسك االجتماعي وأمن المجتمعات المحلية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، األردن 

 )يؤكد الحقا (
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 المتوسطي التكامل مركز بوغدير، سارة | Expertise France كاليه، لوران  الموجهان:

  SWPأمري مير | GIZ ,جبريال صشنز            :المقررون

 

 نوفمبر/تشرين الثاني 11

    المجموعات العاملة خالصة اليوم األول وعرض نتائج 9:45 - 9:00

  SWPأمري مير | GIZ ,جبريال صشنز :المقررون   

 سارة بوغدير، مركز التكامل المتوسطي | Expertise Franceلوران كاليه، : الموجهان                
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  المباشر بالحضور فنية عمل ورشة

 تركيا ،شانلورفا ،2016 الثاني نوفمبر/تشرين 10-12

 

 "لالجئينالمضيفة  يةالمتوسط البلديات في االجتماعي التماسك تعزيز"

 

  تأطير مذكرة

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

 

 األهمية

 االجتماعية الخدمات إلى الوصول من مختلفة مجموعات استبعاد يتم عندما بروزا   أشد االجتماعي التماسك في الثغرات تصبح

 وتشكل اجتماعية توترات إلى تؤدي قد والخدمات، والحّر(، )العادي العمل وفرص السكن، على فالمنافسة االقتصادية. والفرص

 ونتيجة سببا   الصلة ذات القطاعات في معينة مجموعات استثناء اعتبار يجب لذلك المضيفة. المجتمعات تماسك على كبيرة ضغوطا  

  .االجتماعي التماسك لتدهور

 وال ضرر "ال مبدأ مع وتمشيا   األنجح. أنها للتنمية والدامجة المتكاملة المقاربات أثبتت كبيرة، بأعداد الالجئين توافد سياق وفي

 كيف االعتبار في تأخذ أن والحّر( )العادي العمل وفرص االقتصادية التنمية تعزيز أو التحتية البنية تطوير تدابير على يجب ضرار"،

 تعميق إلى قصد غير عن تؤدي ال وأنها اإلنمائية، التدخالت من متكافئ بقدر تستفيد الضعيفة المجتمع فئات جميع أن ضمان يمكنها

 المضيف، المحلي المجتمع مشاركة ضمان على العمل لالجئين المساعدة تقديم عند الضروري من ولهذا المجتمع. يف االنقسام عوامل

  .أخرى ناحية من الجدد الوافدين واحتياجات جهة، من األصليين السكان وتطلعات احتياجات بين التوازن وتحقيق

 يمكن وبالتالي أعلى، بينهما المتبادل التفاعل مستوى يكون أن المرجح من فإنه المضيفة، المجتمعات وسط يعيشون الالجئون كان وإذا

 أن يستطيع االقتصادية التنمية في المساهمة يستطيع الذي فالالجئ المعاشة. اإليجابية التجربة بفضل السلبية النمطية الصور تقليص

  .معه التكامل يحقق وأن المضيف للمجتمع االجتماعية الحياة في يشارك

 االجتماعي، التماسك تحقيق في المساهمة على كبيرة بقدرة الخدمات وتقديم االقتصادية والتنمية اإلسكان مجال في التدخالت تتميز

 جميع تشمل مستعرضة قضية االجتماعي التماسك اعتبار ينبغي لذلك، المجتمع. أفراد لجميع المعيشة ظروف تحسين خالل من وذلك

  .والتنفيذ التخطيط عمليات في ذلك ينعكس أن ضرورة مع القطاعات،

 تعزيز أجل من المختارة والقطاعات االجتماعي التماسك بين المتبادل االعتماد مسألة الثانية الجلسة تتناول سوف المنطلق، هذا ومن

 قطاعات تطوير سياق في مستعرضة كقضية االجتماعي التماسك تضمين سبل مناقشة وستتم السلمي. والتعايش التحمل على القدرة

 .الممارسات أفضل تحديد سيتم كما مختارة، معينة
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 :الجلسة أهداف

 

 وتقديم االقتصادية والتنمية واإلسكان ناحية، من االجتماعي التماسك بين المتبادل واالعتماد المتبادلة العالقة استعراض 

 أخرى ناحية من الخدمات

 القطاعات مختلف في االجتماعي التماسك دمج سبل بشأن المبتكرة والمقاربات الخبرات تبادل 

 أخرى بقطاعات المعنية المشاريع في االجتماعي التماسك عناصر دمج كيفية بشأن التوصيات وضع 

 

  :الجلسة خالل تناولها يتم شاملة أسئلة

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

 عليه؟ وتؤثر االجتماعي، التماسك في القطاعات هذه تسهم كيف -

 المستفادة؟ الدروس هي وما البلديات؟ مستوى على المتوفرة التجارب هي ما -

 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
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 الخدمات( وتقديم االقتصادية، والتنمية )اإلسكان، مستعرض كموضوع االجتماعي التماسك الثانية: الجلسة  10:45 - 9:45

 بشكل التركيز مع الالجئين، دمج جهود أمام والعقبات التحديات على الضوء لتسليط المتعددة الوسائط باستخدام بعرض الجلسة ستهلت  

 .الناجح االندماج صوغ في تسهم وكيف التصورات تشكل كيفية على خاص

 والممارسات السياسات في الحضريين المهاجرين إدراج العقول: وتفتيح األبواب فتح  المتعددة: بالوسائط عرض

 الدولي البنك لوتريا، مانجوال                                    

 التماسك دمج مجال في التجارب وتناقش تعرض سوف الدولية والمنظمات المدني، والمجتمع البلديات، ممثلي من متحدثين مجموعة
 .واإلسكان االقتصادية والتنمية الخدمات تقديم مثل أخرى، قطاعات في التنموية التدخالت ضمن االجتماعي

 

 عامة ومناقشة متحدثين لهيئة موجهة جلسة

 أوندر يالجين مدير بلدية غازي عنتاب، تركيا   المتحدثون:

 نصري عثمان، رئيس اتحاد بعلبك، لبنان                       

 األردن سحاب، بلدية حسونة، حنين   

 Expertise France QUDRA كاليه، لوران 

 

 الثانية الجلسة - موازية عاملة مجموعات  12:30 - 10:45

 

 للتدخالت العملية التوصيات ووضع الثالثة، القطاعات في المتاحة والفرص التحديات لمناقشة مجموعتين إلى المشاركين تقسيم يتم
 .اإلنمائية

 

 :التوجيهية األسئلة

 واإلسكان: االجتماعي التماسك  

o االجتماعي؟ والتماسك اإلسكان بين العالقة ما 

o المضيفة؟ المحلية والمجتمعات الالجئين من لكل اإلسكان قطاع في االجتماعي التماسك تعزيز يمكن كيف  

o المحلي؟ مجتمعكم في القائمة التجارب هي ما 

 االقتصادية والتنمية االجتماعي التماسك:  

o بلديتكم؟ في االقتصادية للتنمية مهما   االجتماعي التماسك يعتبر لماذا  

o االجتماعي؟ التماسك في االقتصادية التنمية تساهم كيف  

o وغيرها(؟ العمل سوق في الفرص )مثل الممارسات ألفضل المتوفرة األمثلة ما 
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 االجتماعية الخدمات وتقديم التماسك:  

o المضيفة؟ والمجتمعات الالجئين من لكل الخدمات تقديم بعملية االجتماعي التماسك يتأثر كيف  

o احتياجات وتلبية ناحية، من أفضل، خدمات قديمبت المضيفين السكان مطالبات بين التوازن تحقيق يمكن كيف 

 الموارد؟ إلى الوصول ذلك في بما الخدمات، من الالجئين

 قضية باعتباره االجتماعي التماسك على اإليجابية اآلثار أقصى تحقيق الثالثة القطاعات في للتدخالت يمكن كيف 

 الصدد؟ بهذا توصياتكم هي ما مستعرضة؟

 

  العاملة المجموعات نتائج عرض الثانية: الجلسة 14:00 - 13:30

 المقررون
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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"

 
 

 تأطير مذكرة

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

 
 األهمية

 

 الموارد، على فالتنافس المحلية. والهياكل األنظمة أمام متعددة تحديات يطرح مطولة ولمدد واسع نطاق على المتواصل النزوح إن

 المحليين والسكان الالجئين بين الخاطئة والتصورات الفهم وسوء االجتماعية، الخدمات تقديم على والضغوط أصالً، المحدودة

  .السلمي والتعايش االجتماعي التماسك وتهدد االجتماعية التوترات نشوء إلى تؤدي عوامل كلها المضيفين،

 

 توفر من الرغم علىو القطاعات. ومتعددة األوجه متعددة الجماعية االستجابات تطبيق يتعين التحديات، هذه مع التعامل أجل ومن

ً  هناك فإن المحلي، المجتمع مستوى على االجتماعي التماسك لتعزيز المبتكرة المقاربات من العديد  المقاربات هذه تبادل في نقصا

  .السلمي والتعايش االجتماعي التماسك تحقيق في وتسهم العملية الممارسات على تقوم حلول إلى الوصول يعيق مما منظم، بشكل

 كما للموارد. الكفؤ غير االستخدام إلى األحيان من كثير في يؤدي الفاعلة الجهات مختلف بين التنسيق وغياب الجهود ازدواجية إن

 تمكن أن المستدامة الممارسين وتجمعات شبكات شأن ومن المبذولة. الجهود بين والتكامل التآزر تحقيق فرص تفويت يتم ما كثيراً  أنه

 .والمشاركة االندماج مشاكل معالجة في الجماعية المقاربات تعزيز أجل من والموارد والمصالح القدرات وتجميع حشد من البلديات

 الممارسين، تجمعات تأسيس في االنطالق نقاط و/أو الجيدة الممارسات لتحديد العمل ورشة من الثالثة الجلسة تخصص سوف ولهذا،

 .الفاعلة الجهات مختلف بين والتعاون التبادل وتعزيز القائمة، الشبكات من واالستفادة

 

 :الجلسة أهداف

 

 واألردن تركيا في بالفعل القائمة التعاون وهياكل شبكات من المستقاة الجيدة الممارسات وأمثلة صيغ ومناقشة مراجعة 

 ولبنان

 الدامجة والشبكات المجتمعات بناء يتعلق فيما البلدان بين واالختالفات المشتركة التحديات مناقشة 

 البلديات وبينالبلديات  داخل المعرفة ونقل وتبادل الفعال للتعاون تمهد التي الشبكات وتصميم نمط بشأن التوصيات وضع 

 المركزية الحكومة وخاصة الصلة، ذات الفاعلة الجهات من غيرهامع و

 

  :الجلسة خالل تناولها يتم شاملة أسئلة

 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 الفاعلة

 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   
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 الشبكات إقامة خالل من المشترك االجتماعي للرفاه تحقيقا   دامجة مجتمعات بناء الثالثة: الجلسة 15:00 - 14:00

 

 بصيغ يتعلق فيما القائمة المقاربات ومناقشة بعرض الدولية والمنظمات المدني، والمجتمع البلديات، ممثلي من مجموعة تقوم سوف

 والمجتمعات الالجئين بين السلمي والتعايش االجتماعي التماسك لتعزيز الجيدة الممارسات على األمثلة وكذلك والتعاون، الشبكات

  .واإلقليمي الوطني والمستوى البلديات مستوى على المضيفة

 

 كتاب هللا عطا الجلسة: موجه | عامة ومناقشة متحدثين لهيئة موجهة جلسة

  األردن سحاب، بلدية عمدة عفان، علي          المتحدثون:

 حليل ابراهيم اكينسي، بلدية صلتنبيلي، تركيا             

 بلدية من لبنان              

 تركيا ،IMPR ألجان، أوميت  

 تركيا السوري، االجتماعي التجمع حلوبي، ياسمين  

 

 

 

 الثالثة الجلسة موازية، عاملة مجموعات  16:00 - 15:00

 

 :التوجيهية األسئلة
 

 والجهات البلديات بين أو البلدية داخل سواء المحلي، مجتمعكم في بالفعل القائمين والتعاون الشبكات على األمثلة هي ما 
 الخ(؟ الفاعلة، الخاص القطاع وجهات الدولية، والمنظمات الحكومية، غير والمنظمات المركزية )الحكومة األخرى الفاعلة

  التحديات؟ تكمن وأين الناجحة األمثلة هي وما
 

 وكيف والوطني؟ واإلقليمي المحلي المستوى على الشبكات بناء في مهمة تعتبرونها التي األخرى الفاعلة الجهات هي ما 
  الجهات؟ هذه مع الروابط إنشاء يمكن

 

 الصدد؟ هذا في توصياتكم هي وما القائمة؟ الشبكات وتعزيز جديدة شبكات بناء أجل من إليه تحتاجون ماذا 
 

 

 GIZ ماير، سونيا | GIZ غوتشه، هايدي  :الموجهان

   

 

    المجموعة نتائج عرض الثالثة: الجلسة  17:00 - 16:30

 المقررون  


