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 شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة المتوسطية 

 سلسلة ورشات العمل التدريبية االفتراضية  

 ”19-"الوظائف وريادة األعمال ومشاركة القطاع الخاص في المجتمعات المستضيفة: التكيف مع أزمة كوفيد 

 
  19-: تشجيع التوظيف وريادة األعمال بين السكان المحليين والالجئين: التحديات الجديدة التي فرضتها أزمة كوفيد 1ورشة العمل 

 2020أيار/ مايو  27 -  1الجزء  -على السلطات المحلية المستضيفة"  

 موجز المناقشات
 

ات التعلم  استعداداً لورشة العمل السنوية الرابعة للتعلم من النظراء التي تعقدها شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة، واستجابةً الحتياج

، ينظم مركز التكامل المتوسطي والبنك الدولي بالتعاون مع الشركاء سلسلة من ثالث  19-الجديدة ألعضاء الشبكة في سياق أزمة كوفيد

  رش عمل تدريبية تقنية على اإلنترنت. ستقدم هذه السلسلة االفتراضية لممثلي السلطات المركزية والمحلية وشركاء التنمية الفرصة للتعلم و

من الخبرات الحالية واالنخراط في التعاون النشط لخلق فرص عمل متينة ومشاركة القطاع الخاص في سياقات تتسم بالتهجير القسري،  

والتدابير الحالية لمواجهة األزمة الصحية وتأثيراتها غير المباشرة   19-التبادالت حول التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد باإلضافة إلى 

 على االقتصادات المحلية.  

جئين:  "تشجيع التوظيف وريادة األعمال بين السكان المحليين والالمايو وركزت على    / أيار  27عقدت ورشة العمل األولى من السلسلة يوم  

 . تقدم هذه الوثيقة:  "على السلطات المحلية المستضيفة  19-التحديات الجديدة التي فرضتها أزمة كوفيد

   موجز بأهم المخرجات من ورشة العمل   •

 موجز مفصل لعروض المتحدثين ومداخالتهم  •

: اقتراحات بلدية وحلول لدعم إنشاء األعمال والعمليات  نظرة عامة على نتائج االستطالع الحي والمناقشات المفتوحة بما في ذلك •

 . 19-في أعقاب أزمة كوفيد

وكيف يمكن   19-بالترافق مع مع جلسٍة أخرى حول كوفيد يونيو  /حزيران  17ستعقد ورشة العمل الثانية من هذه السلسلة يوم األربعاء 

  للبلديات أن تواجه التحديات االقتصادية والصحية الجديدة، باإلضافة إلى المزيد من األمثلة من البلديات، والعروض الفنية حول خلق فرص 

. وتشمل ورشة العمل أيضاً التركيز على الخدمات المالية في أوقات األزمات ودعم الوظائف للشباب  19-اق التهجير وكوفيدالعمل في سي 

 والنساء من المهجرين.  

، مع التركيز على كيفية إشراك القطاع الخاص  تموز/ يوليو 8وستختتم السلسلة التدريبية بآخر ورشة عمل افتراضية يوم األربعاء، 

 .  19-وال سيما في أعقاب أزمة كوفيد ودعمه،

 وستمنح شهادة مشاركة للمشاركين الذين يتمون حضور ورش العمل الثالثة في هذه السلسلة. 

تضيفة. يتم تنظيم بالبلديات المس تشكل سلسلة ورشات العمل التدريبية االفتراضية هذه استجابًة للطلب بالمزيد من التعلم وتبادل المعارف الذي تقدمه شبكة التعلم الخاصة

والمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء  (، AFPومجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية )( CMIهذه السلسلة من قبل مركز التكامل المتوسطي )

(CGAP ،)( والوكالة األلمانية للتعاون الدوليGIZ ،)( ومنظمة العمل الدوليةILO ،) المتحدة والحكومات المحلية قسم الشرق األوسط وغرب آسيا  ومنظمة المدن

(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 المستضيفةكامل المتوسطي  ، ينسق مركز الت 2016منذ حزيران/ يونيو عام     (.UNHCRالالجئين )

 ي.  ، بهدف دعم البلديات المحلية المستضيفة بتقديم المعارف المبنية على أدلة وبناء القدرات لتحسين قدرتها على االستجابة للتهجير القسرالمستضيفة

 المخرجات الرئيسية من النقاشات في ورشة العمل  

،  19-من ممثلي السلطات المحلية ومنظمات التنمية لمناقشة تأثير أزمة كوفيد 131األولى هذه من السلسلة التدريبية جمعت ورشة العمل 

والتحديات التي تواجهها السلطات المحلية واستجاباتها، وعرض الطرق التي يمكن من خاللها للسلطات المحلية أن تسهم في تعزيز إنشاء  

 ليين والمهجرين الذين يعيشون في تلك المناطق.  األعمال التجارية للسكان المح

 

 أثيرت النقاط التالية أثناء العروض والمناقشات المفتوحة:  

http://cmimarseille.org/highlights/mediterranean-host-municipalities-learning-network
http://cmimarseille.org/programs/regional-knowledge-action-program-refugees-and-host-communities
http://cmimarseille.org/programs/regional-knowledge-action-program-refugees-and-host-communities
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وال سيما فيما يتعلق بإدارة   وما يتصل به من قيود على الحركة تحديات جديدة لالقتصادات المحلية  19-يطرح وباء كوفيد •

الصغيرة والمتوسطة الحجم. تلمس هذه التحديات بشكل خاص مجموعات   ميزانية البلديات وعملياتها، واستدامة المشاريع

المهاجرين والالجئين، باإلضافة إلى األعمال التجارية التي تقودها النساء. على الرغم من التفاهم المشترك حول الحاجة لدعم  

إن إدراك أن العديد من الشركات  المرأة والشركات الصغيرة في هذه األوقات من الحجر واإلغالق واالنكماش االقتصادي، ف

المحلية على وشك اإلفالس، وحقيقة توقف مشاريع التنمية البلدية بسبب تدابير اإلغالق واألولويات الطارئة الجديدة تقود إلى  

ة  التساؤل حول كيف يمكن للبلديات مساعدة الفئات المهمشة مثل الالجئين والنساء والشباب ودعم األعمال الصغيرة والمتوسط

 في نفس الوقت.   

تلعب السلطات المحلية دوراً حاسماً في االستجابة لألزمة ودعم المجتمعات وتطلب زيادة الدعم التقني والتدريب على إدارة   •

تعد البلديات أول نقطة اتصال مع المجتمعات    األزمة وما بعد األزمة من أجل التخفيف من آثار الوباء وإنعاش االقتصاد المحلي.

ودعم األعمال التجارية المحلية. يمكن للمنظمات الدولية   اوتفهم احتياجاتها، ويمكنها أن تؤدي دوراً رئيسياً في دعمه المحلية،

وشركاء التنمية أن يدعموا السلطات المحلية من خالل تقييم وتحليل احتياجات البلديات لوضع حلول محلية، ومن خالل المساعدة  

 .  في توجيه التمويل الطارئ وتبادل المعلومات بشأن التمويل البلدي المحتمل

يمكن لألزمة أن تمثل فرصةً إلعادة التفكير في األهداف البلدية االستراتيجية وفتح قطاعات جديدة   ،التحدياتعلى الرغم من  •

حيث يمكن تطوير وتشجيع إنتاج وتصدير السلع األساسية، وخاصةً في تلك المدن التي كانت تعتمد على   من االقتصاد المحلي. 

لسياحة أو القطاعات التي تعتمد على الهجرة الموسمية. يمكن أيضاً دعم إحياء  القطاعات األكثر تضرراً من األزمة، مثل قطاع ا

االقتصاد المحلي من قبل السلطات المحلية من خالل الحوارات الشاملة بين القطاعين العام والخاص، والشراءات العمومية  

ذين يشكلون جزءاً من الفئات الضعيفة. من  الشاملة الموجهة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، ودعم أرباب العمل ال 

شأن هذا أن يؤدي إلى شمل الفئات الضعيفة في االقتصاد المحلي وفي نفس الوقت إنعاش بيئة األعمال المحلية، حيث تميل ربات  

دة فرص العمل.  العمل إلى توظيف النساء، ويميل أرباب العمل من الالجئين إلى توظيف الالجئين، مما يولد أثراً مضاعفاً في زيا

يمكن أن يتم ذلك، على سبيل المثال، في شكل الشراكات البلدية مع األعمال التي تدار من قبل الفئات الضعيفة، أو الدعم المباشر  

 لتلك األعمال.  

حلية  ينبغي على السلطات الم. من األهمية بمكان مواصلة التدابير البلدية التي تستهدف التماسك االجتماعي وتعزيز التضامن •

متاحةً للجميع، والتأكيد على أن الدعم متوفر لكافة المجتمعات، وضمان أن   أن تركز على جعل الخدمات والفرص االقتصادية 

 السياسات المحلية واإلجراءات ذات منفعة متبادلة على المديين القصير والطويل.  

  ودعم األعمال التجارية المحلية وحماية الفئات الضعيفة. تقوم السلطات المحلية بالفعل بدور استباقي في التصدي لألزمة،  •

حيث تقوم بإظهار قدر كبير من المرونة والقدرة على التكيف مع سياق األزمة، بما في ذلك من خالل وضع الحلول التي تستهدف  

يد من االقتراحات التي  القطاع الخاص المحلي، بما في ذلك الشركات المملوكة من الالجئين. ويظهر هذا أيضاً من خالل العد

قدمتها البلديات في الورشة حول إجراءات إنعاش وتنشيط بيئة األعمال بحيث تكون شاملة للفئات المهجرة من السكان، كما هو  

، ويقوم مركز التكامل المتوسطي  19-مجموعة من االستجابات البلدية ألزمة كوفيد  هذه الصفحةموضح أدناه في هذا التقرير. تقدم  

 بتحديثها باستمرار.

تعلم عن مختلف  ويمكن لتشجيع ال والتعلم من األقران بالغ األهمية في ظل األزمة المستمرة.  يعد تبادل المعلومات والمعارف  •

 والنتائج األولية أن يساعد في إيجاد الحلول وسبل المضي قدماً.  19-االستجابات المحلية ألزمة كوفيد 

 العمل في ورشة عروض لموجز مفصل ل

 . هناجميع العروض التي قدمها المتحدثون متاحٌة 

البنك   ، مدير إقليمي، إدارة الشرق األوسط فيكومار جهاوساروج  ، مديرة مركز التكامل المتوسطي دودسون -بالنكا مورينو افتتحت 
دودسون الضوء على الوضع الجديد الذي تواجهه السلطات المحلية مع جائحة    -الدولي، الفعالية على اإلنترنت، حيث سلطت السيدة مورينو  

، مؤكدةً أن البنك الدولي ومركز التكامل المتوسطي على استعداد لدعم السلطات المحلية خالل هذه األوقات. وذكرت السيدة  19-كوفيد
دودسون التحديات اإلضافية التي تواجهها السلطات المحلية وأكدت على ضرورة دعمها. وأضافت كيف أن شبكة التعلم الخاصة   -مورينو

، كبرت من حيث المحتوى وعدد األعضاء، وذكرت أن موظفي  2016بالبلديات المستضيفة والتي يديرها مركز التكامل المتوسطي منذ عام  
، وهو ما يضيف على التحديات التي يواجهونها بالفعل نتيجة  19-سهم في الخطوط األمامية لمواجهة أزمة كوفيدالبلدية وممثليها يجدون أنف

ً الحاجة إلى إيجاد طرق مبتكرة لتمويل المشاريع البلدية للسكان   -استضافة الالجئين والمهجرين. وذكرت السيدة مورينو دودسون أيضا
ت في دعم رواد األعمال على أصغر المستويات. وأخيراً، أشارت إلى أن التكامل في عمل مركز  المحليين والمهجرين، ولمساعدة البلديا

التكامل المتوسطي والبنك الدولي يمكن أن يساعد في تسهيل الحوار وتبادل المعرفة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، حيث يعد  

http://www.cmimarseille.org/blog/covid-19-municipalities-hosting-refugees-eastern-mediterranean-countries-challenges-needs-and
http://www.cmimarseille.org/highlights/webinar-series-webinar-1-fostering-employment-and-entrepreneurship-locals-and-refugees


 
 
 

 سلسلة ورشات العمل التدريبية االفتراضية -شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة المتوسطية 

 ”19-"الوظائف وريادة األعمال ومشاركة القطاع الخاص في المجتمعات المستضيفة: التكيف مع أزمة كوفيد

 
يل وتصميم خطط االستجابة أمراً بالغ األهمية.  بدأ السيد جها كلمته االفتتاحية  تبادل المعلومات والتعلم حول الحصول على فرص التمو

بتسليط الضوء على أهمية رعاية ثقافة ريادة األعمال لتحفيز الوظائف في القطاع الخاص، والذي يشكل أولوية بالنسبة للسلطات المحلية  
أكد على ضرورة تطبيق نهج يشمل المجتمع كله في تدابير السياسة العامة  الحالية. كما  19-المستضيفة والحكومات أيضاً قبل أزمة كوفيد 

بحيث تشمل جميع شرائح السكان، بما في ذلك المهجرين، جنباً إلى جنب مع تنفيذ االستجابة الصحية، وتوسيع برامج شبكة األمان، وضمان 
تأكد من انتعاش االقتصاد حال انتهاء المرحلة األولى من  مستوى محدد من المرونة وخطوط االئتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، وال

.  يمكن القيام بذلك عن طريق الوصول إلى أسواق جديدة وإنتاج منتجات جديدة، مثالً عن طريق تعزيز إنتاج وتصدير  19-أزمة كوفيد
 السلع الطبية كما يحدث في األردن ولبنان. 

 

، الجلسة األولى لليوم من خالل تقديم رؤى حول التحديات واألولويات  الشراكات، مركز التكامل المتوسطيجوليا مارشيسيني، مسؤول  بدأت  

الحالية والتي تم جمعها من خالل التقييم السريع لالحتياجات الذي قام به مركز التكامل   19-الجديدة للسلطات المحلية في أزمة كوفيد

شيسيني بأن السلطات المحلية تتخذ إجراءات تتجاوز مسؤولياتها، مما يمثل تحدياً أولياً ضمن  المتوسطي قبل الورشة. وأفادت السيدة مار

وضع متوتر أصالً بسبب نقص الموارد البشرية والبنى التحتية. كما ذكرت الحاجة إلى التدريب والتوجيه بشأن كيفية تنفيذ خطة الطوارئ  

وتحسين البنية التحتية الرقمية، من خالل الخدمات المالية الرقمية، والمحافظ الرقمية  واألزمات، وكيفية إدارة ميزانية البلدية عن بعد، 

وتدريب موظفي البلدية على سبيل المثال. مازال مركز التكامل المتوسطي يجمع المعلومات حول احتياجات أعضاء شبكة التعلم الخاصة  

عها على موقع مركز التكامل المتوسطي للتبادل بين األقران والمساهمة في  بالبلديات المستضيفة واإلجراءات التي يتبعونها ويقوم بتجمي 

الحتياجات الذي قام به مركز التكامل المتوسطي حول التحديات واألولويات  ل   المفصل   تقييم لا   يمكن االطالع على إعالم برامج شركاء التنمية.  

   .هنا التي تواجهها السلطات المحلية 

 

، رئيسة التنمية االقتصادية المحلية، بلدية  باررنادين ب و، رئيس وحدة التنمية المحلية في بلدية مادبا الكبرى، األردن، أبو قاعودقام محمد 

. أظهر كال المثالين البلديين استجابات سريعة شملت التطهير األولي  19-رام هللا، فلسطين، بمشاركة خبراتهم في االستجابة ألزمة كوفيد

للمناطق العامة، وحمالت إعالمية على اإلنترنت، وإنشاء فريق للطوارئ، وتدريب الموظفين. كما عرضا أهمية االستجابة السريعة للسلطات  

المحلية في دعم المجتمعات المحلية بما في ذلك الشركات المحلية، وذلك ينشأ من الحاجة إلى حماية المدن من مثل هذه األزمات غير  

 زيز استعدادها للتكيف.  المتوقعة وتع

إلدارة األزمة.   2017عن الكيفية التي استندت بها بلدية رام هللا إلى استراتيجيتها الخاصة بالمرونة الحضرية لعام  بار رالسيدة بوأبلغت 

ركزت البلدية  وتحسين تبادل المعلومات مع سكان المدينة. و 19-حيث ركزت االستجابة على رقمنة الخدمات لرسم خريطة انتشار كوفيد

على تحديد األولويات بالتعاون مع المجلس البلدي ومجلس خدمة الطوارئ، مع اختيار التركيز على توفير الخدمات الصحية وخدمات جمع  

اإلمكان  النفايات والنفايات الطبية، وخدمات التنظيف، فضالً عن الحفاظ على األنشطة التعليمية والثقافية وتحويلها لتقدم عبر اإلنترنت قدر 

 للمحافظة على تدابير التباعد االجتماعي.  

كيف شجعت بلدية مادبا الكبرى على مشاركة المتطوعين الشباب للمساعدة في توفير الخدمات األساسية مثل التنظيف    السيد أبو قاعود وذكر  

ي. باإلضافة إلى ذلك، أوضح السيد أبو قاعود أن  والتطهير، وتقديم المواد الغذائية األساسية لألسر، وضمان تطبيق تدابير التباعد االجتماع

البلدية  الوباء كان تحدياً للقطاع السياحي في البلدية، وهو قطاع تعتمد عليه البلدية إلى حد كبير، ولكنه فسح المجال إلعادة النظر في قدرات  

ان التعاون مع المجتمع المدني صعباً، ونشأت  على العديد من المستويات: حيث وجدت نقاط ضعف في إدارة األزمات، على سبيل المثال ك

الحاجة إلى توفير الخدمات اإللكترونية وتشجيع المحالت التجارية الصغيرة والمنتجات الصغيرة التي تستهدف السكان المحليين وليس  

 السياح.  

 

،  19-ية االجتماعية للمهاجرين خالل أزمة كوفيد، خبير اقتصادي أول، البنك الدولي، تحليالً على أهمية تدابير الحماماورو تيستافيردهقدم  

. وذكر السيد تيستافيرده أن مجموعات المهاجرين والالجئين معرضة بصفة خاصة  19-وإدماج المهاجرين والالجئين في االستجابة لكوفيد

ما تعمل في وظائف تتأثر بالتباعد لألوبئة بسبب اكتظاظ ظروف المعيشة والعمل، وأنها معرضة لخطر فقدان الدخل والوظيفة ألنها كثيراً 

ً للدخل. قدم السيد تيستافيرده  ً على أسرهم وبلدان منشئهم التي تشكل التحويالت بالنسبة لها مصدراً رئيسيا   االجتماعي. ويؤثر ذلك أيضا

كة األمان االجتماعي )مثالً  ثالث مجموعات من التدابير قادرة على التخفيف من تأثير األزمة على المهاجرين، بما في ذلك : أ( برامج شب 

سياسات استبقاء العمالة )مثل إعانات األجور، تمديد  ( iiشمل المهاجرين في تدابير شبكة األمان، بغض النظر عن وضعهم القانوني(؛ 

يراً، أشار  تعزيز سياسات التوظيف )مثل برامج مطابقة الوظائف والبحث عن وظائف التي تشمل المهاجرين(.  وأخ( iiiتصاريح العمل(؛ 

وأن تطبق   19-إلى أن المجتمعات المحلية التي تستضيف الالجئين يمكن أن تتعلم من البلدان التي تشمل المهاجرين في استجابتها لكوفيد

 هذه التدابير بحسب السياق المحلي. تلعب الحكومات المحلية دوراً هاماً، إذ أنها يمكن أن تستهدف بشكل فعال السكان المحليين، وتمأل

 الثغرات التي تخلفها الحكومات الفيدرالية وتقدم البرامج التي تستهدف احتياجات العمال المهاجرين والالجئين. 

 

http://www.cmimarseille.org/blog/covid-19-municipalities-hosting-refugees-eastern-mediterranean-countries-challenges-needs-and
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، أخصائية القطاع الخاص، البنك الدولي، الجلسة الثانية بعرض تقني حول كيفية تطوير نظام إيكولوجي لريادة  مريم آيت سليمانبدأت 

والفئات الضعيفة من السكان. أضافت السيدة سليمان أن االستثمار في الشركات المملوكة للنساء هو استراتيجية رابحة  األعمال يشمل النساء  

إذ أن النساء أكثر احتماالً لتوظيف غيرهن من النساء. ثم عرضت عدداً من إجراءات الدعم التي يمكن للسلطات المحلية اتخاذها لتشجيع  

ت التي تقودها النساء: فعلى سبيل المثال، ذكرت أهمية تحسين السلطات المحلية لقدراتها المالية والتقنية  ريادة األعمال وخاصة الشركا

  والدور الهام الذي تلعبه البلديات من خالل تشجيع الحوار بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة القضايا التي تواجهها األعمال الصغيرة 

نة ألصحاب العمل والعمالء، والحفاظ على العالقات مع المستثمرين األجانب، والتركيز على أصحاب  والمتوسطة المحلية، وتوسيع الرقم

المحددة، اقترحت السيدة سليمان أنه يمكن   19-األعمال الصغيرة والمتوسطة من الفئات األكثر ضعفاً. بالنسبة لما يتعلق بسياقات كوفيد

والخدمات المالية الرقمية ومواصلة تعزيز التماسك االجتماعي بين جميع سكان المدن من  للسلطات المحلية أن تركز على رائدات األعمال  

ستضع الضغوط على العالقات االجتماعية بين السكان المحليين والمهجرين.   19-خالل الحوار والوساطة، حيث يرجح أن أزمة كوفيد 

لألعمال التي تدار من المنزل كوسيلة مهمة للتوظيف الذاتي بين النساء  وأخيراً، أكدت على أهمية قيام البلديات بتبسيط اإلطار التنظيمي 

 ة.  والمجموعات الضعيفة نظراً للتكاليف المنخفضة إلنشائها وإدارتها وتوافقها مع احتياجات رعاية األطفال والمعايير االجتماعية والثقافي 

 

، مديرة برنامج، الشرق األوسط، بلدنغ ماركتس، عرضاً عن ريادة األعمال بين الالجئين في تركيا والفرص والتحديات.  سيلين أوكاكقدمت  

وأفادت عن بعض النتائج اإليجابية في زيادة في فرص العمل، وبخاصة التوظيف بين الالجئين حيث يميل أصحاب األعمال من الالجئين 

إلى أسواق تصدير أوسع وزيادة فرص الشراكات للشركات التركية. بيد أن هذا ال يأتي من دون   إلى توظيف الجئين آخرين، والوصول 

عقبات: فالعديد من الشركات المملوكة من قبل الالجئين غير قادرة على الوصول إلى التمويل والوسائل لجعل أعمالها رسمية، باإلضافة  

وتدابير اإلغالق الناشئة عنها. أكدت السيدة أوكاك أن األعمال   19- جهة أزمة كوفيدإلى مواجهة التهديدات الناشئة المرتبطة بضعفها بموا

الصغيرة والمتوسطة تعطي تنوعاً للسوق واالقتصاد، وتجذب المستثمرين األجانب وتخلق فرص العمل. وعلى الرغم من الطبيعة السلبية  

، فإن الطلب المتزايد على السلع األساسية مثل المعدات الطبية الوقائية  فإنها تخلق أيضاً فرصاً جديدة. على سبيل المثال 19-ألزمة كوفيد

يخلق سوقاً جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وختمت بأن بلدنغ ماركتس مستعدة لمساعدة السلطات المحلية بتحديد احتياجات  

 ة. الشركات المحلية، والوصول إلى الموردين الجدد ومطابقة األعمال التجاري 

 

، مسؤول العالقات الخارجية، بلدية غازي عنتاب، تركيا، مشروعاً لخلق فرص العمل وريادة األعمال للسوريين تحت  فؤاد أوزهاراتقدم 

الحماية المؤقتة، بتمويل مشترك من حكومة تركيا واالتحاد األوروبي. ويستهدف المشروع الالجئين السوريين تحت الحماية المؤقتة  

ً بعض  والمواطنين األ تراك مع التركيز على الشباب والنساء بهدف خلق المرونة االقتصادية واالجتماعية. وقدم السيد أوزهارات أيضا

العقبات التي تواجهها الشركات المملوكة من السوريين في غازي عنتاب التي تحتاج إلى المساعدة من السلطات، مثل ارتفاع تكاليف  

 المتثال القانوني واالجتماعي، والوصول إلى القوى العاملة الماهرة.  التسجيل، والحصول على التمويل، وا

 

، مستشارة برنامج الالجئين والمجتمعات المستضيفة، مركز التكامل المتوسطي، نتائج االستطالع الحي والمناقشات  غيلدا بوريلوعرضت 

%(  58ممثلي السلطات المحلية أن أغلبية المستطلعين )من  41 بين المشاركين من السلطات المحلية. أظهر االستطالع، الذي شارك فيه

، وهو ما قد يرجع للصدمات الماضية التي  19-اعتبروا سلطتهم مستعدة بشكل جيد وبأنها تظهر نوعاً من المرونة لمواجهة أزمة كوفيد 

جلة رسمياً، مما يدل على ضعف تلك  %( عن أن الشركات المملوكة من قبل الالجئين في الغالب مس19واجهتها. وأفادت أقلية منهم فقط )

  الشركات التي تكون احتماالت تلقيها لحماية شبكات األمان االجتماعية الرسمية والدعم في حاالت الطوارئ قليلة. غير أن االستطالع أظهر 

. أخيراً، حدد المشاركون سلسلة  19-أيضاً أن البلديات في الغالب سباقة في دعم الالجئين وشركاتهم، سواء قبل أو أثناء أو بعد أزمة كوفيد

من السبل الممكنة لدعم بيئة األعمال المحلية، وبعضها يجري تنفيذها بالفعل، بما في ذلك: تفضيل السلع والخدمات المحلية )مثالً دعم  

ين فرص العمل المتاحة  الزراعة المحلية؛ إعطاء األولوية لألعمال المحلية الصغيرة والمتوسطة في صفقات الشراء العمومية(؛ التوفيق ب 

والالجئين/الضعفاء من العمال؛ تحفيز إنشاء األعمال التجارية من خالل رفع القيود اإلدارية والضرائب؛ تطوير التكنولوجيا الرقمية  

أثير األزمة  للشركات والعمليات البلدية؛ توفير دورات تدريبية ألصحاب المشاريع المحلية والعمال منخفضي المهارات من الالجئين؛ رصد ت 

على المستوى المحلي والقطاع الخاص؛ التنسيق مع جميع المستويات من أجل تقديم الدعم إلى الشركات المحلية. يرد موجز مفصل لهذه  

 النتائج في الجزء السفلي من هذه الوثيقة.

 

كبير   19-والتي أشارت فيها إلى أن تأثير أزمة كوفيد، أخصائية القطاع الخاص، البنك الدولي، كلمة الختام، زينة الخوريأخيراً، قدمت 

على الجميع، على العديد من المستويات، وعلى جميع األفراد سواء من السكان المحليين أو المهجرين، وعلى الشركات من الصغيرة الى  

وطنية، ومن البلدان ذات الدخل المرتفع إلى  الكبيرة، الرسمية وغير الرسمية، وعلى الهيئات العامة من البلديات إلى الحكومات المركزية ال

تلك ذات الدخل المنخفض. إال أن الدول ال تتمتع جميعها بنفس القدرات والموارد المالية وغير المالية لالستجابة لهذه األزمة، كما أن  
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العديد من التحديات، بما في ذلك  التحديات ودرجة الهشاشة قبل األزمة تختلف لدى كل منها. تقع السلطات المحلية في الصدارة وتواجه

التحديات المالية. غير أنها أظهرت سرعة ومرونة في تصميم االستجابات المحلية لألزمة. وما زال يمكن لها أن تلعب دوراً محورياً في  

اتها التقليدية: فمعظم  التصدي لألزمة ودعم المجتمعات المحلية والشركات، ولكن لألسف في كثير من األحيان يقع ذلك خارج نطاق مسؤولي 

هذه اإلجراءات غير مدرجة في بنود الميزانية، واآلن تترافق مع تأثير انخفاض اإليرادات، وسوف يكون لها أثر كبير على الوضع المالي  

وبالتالي فإن  لهذه السلطات المحلية وعلى قدرتها على تقديم الخدمات واالستثمار في المجاالت الالزمة لضمان االستدامة في المستقبل. 

  االستثمار في تعزيز القدرة المالية والتقنية للسلطات المحلية أمر هام، وتشجيع التأهب لحاالت الطوارئ أمر أساسي للتحرك إلى األمام: 

 أنهم بحاجة إلى اإليرادات الكافية الخاصة بهم، أو التحويالت المركزية السلسة لتفعيل حركة األموال بسرعة. 

 

 

 فصل لالستطالع الحي والمناقشة التفاعلية والحلول من البلديات المشاركةالمرفق: موجز م
طرحت على المشاركين في بداية الفعالية مباشرة ثالثة أسئلة الستطالع الرأي باإلضافة إلى سؤال مفتوح، ثم عرضت النتائج في النهاية  

 إلضفاء طابع تكميلي على المناقشة والتفكير في آراء ممثلي البلديات.  

لطات المحلية( أنهم كانوا "مستعدين بشكل جيد" ألزمة  من ممثلي الس 41ذكر غالبية المشاركين الذين استجابوا لالستطالع الحي )

، مما يدل على المرونة النسبية للسلطات المحلية المشاركة في االستطالع من الصدمات التي واجهتها في الماضي.  %(51) 19-كوفيد 

% بأنهم كانوا "غير  12في حين أفاد  % تقريباً بأنهم كانوا "غير مستعدين بشكل جيد"،30وعلى الرغم من هذه النتيجة اإليجابية، أفاد 

 %( بأنهم كانوا على استعداد تام لمواجهة األزمة.  7مستعدين على اإلطالق". وأفاد ما تبقى من المستطلعين )

 

ن  ٪ فقط من المستطلعين أن معظم الشركات المملوكة من قبل الالجئين أو المهجري  19، أفاد عندما يتعلق األمر ببيئة األعمال المحلية

% صورة مختلطة بأن بعض الشركات المملوكة من قبل الالجئين رسمية وبعضها اآلخر غير رسمي، فيما  49مسجلة رسمياً. في حين قدم  

% بأن معظم هذه الشركات غير مسجلة رسمياً. وكما أفادت بعض العروض المقدمة في ورشة العمل، قد تشير  32أفادت النسبة المتبقية 

بسبب الصفة   19-لالجئين يعانون من الضعف أكثر من غيرهم فيما يتعلق باالضطراب االقتصادي المصاحب لكوفيدهذه النتائج إلى أن ا

غير الرسمية ألعمالهم واالفتقار للضمان االجتماعي الرسمي والدعم. حول هذه المسألة، يظهر االستطالع الحي لآلراء أن معظم البلديات  

%( عن تنفيذ برامج لدعم األعمال التجارية  32وخاصة بعد األزمة: حيث أعلنت أغلبية صغيرة )سباقة في دعم بيئة األعمال لالجئين 

% أن الدعم لهم بدأ فقط استجابةً لألزمة. بيد أن أغلبية المستطلعين 29لالجئين/ المهجرين سواء قبل األزمة أو استجابةً لها، في حين أفاد 

 . 19-كات المملوكة محلياً من قبل الالجئين قبل أو بعد أزمة كوفيد %( أفادوا بعدم تنفيذ أي إجراء لدعم الشر34)
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"ما هي اإلجراءات التي سوف تقوم بها  في موازاة اإلجابة على األسئلة السياقية في االستطالع، طلب من المشاركين اإلجابة على السؤال  

سلسلة من السبل الممكنة لدعم بيئة األعمال المحلية، بعضها   . حدد المشاركون؟"19-من أجل دعم بيئة األعمال المحلية بعد أزمة كوفيد 

 يجري تنفيذها بالفعل من قبل السلطات المحلية، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:  

   : ضمان العرض والطلب على السلع والخدمات المحلية -

o ومواكبة اإلنتاج الغذائي المحلي يمكن   ينبغي إعطاء األولوية لقطاع الزراعة لمنع نقص اإلمدادات الغذائية. لضمان الطلب

ً لألسر   للسلطات المحلية شراء وتوزيع المواد الغذائية المنتجة محلياً، وتوزيع مواد التنظيف والخدمات اللوجستية مجانا

 منخفضة الدخل من الفئات السكانية الضعيفة أو أولئك الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء.  

o دعم قطاع البنية التحتية، عن طريق التعاقد مع الشركات المحلية العاملة في البنى التحتية والخدمات  يمكن للبلدية أيض ً ا

اللوجستية لتحسين تدابير التخطيط العمراني البلدي بما يتماشى مع تدابير الحجر واإلغالق الجديدة )مثل تحديد مسارات  

 المشاة على األرصفة(.  

لسلطات المحلية أن تعمل مع المنظمات الدولية والجمعيات التجارية والمنظمات غير الحكومية الدولية  : يمكن لدعم إمدادات العمالة -

والجمعيات المحلية والسلطات اإلقليمية التي تتعامل مع قضايا الهجرة والالجئين لتحديد الشواغر في قطاعات الخدمات والبنية التحتية  



 
 
 

 سلسلة ورشات العمل التدريبية االفتراضية -شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة المتوسطية 

 ”19-"الوظائف وريادة األعمال ومشاركة القطاع الخاص في المجتمعات المستضيفة: التكيف مع أزمة كوفيد

 
فة مع العمال الذين يبحثون عن وظائف. يمكن توجيه الالجئين والفئات الضعيفة إلى  ومطابقة الالجئين وغيرهم من الفئات الضعي 

 الشركات التي تعمل مع األعمال التجارية األجنبية في قطاع الخدمات. 

 تحفيز إنشاء األعمال التجارية وتفعيلها:  -

o  المهمشة والفقيرة. تحسين إنشاء األعمال التجارية المنـزلية من خالل برامج بلدية محددة لدعم الفئات 

o  .خفض الضرائب على الشركات وتسهيل منح التسجيل والتراخيص والموافقات أيضاً من خالل الخدمات الرقمية 

o    .تعزيز الضمان االجتماعي للعمال والباحثين عن عمل 

o ع الوعيوتعزيز تدابير الصحة والسالمة المهنية وتدابير رف 19-تقديم الدعم الفني للشركات التي تكافح كوفيد 

   : التمويل والمنح -

o   بالنسبة للسلطات المحلية: تيسير تقديم المنح للسلطات المحلية، وكذلك من خالل تمويل اإلعالنات 

o بالنسبة لألعمال التجارية: تحسين فرص االئتمانات الصغيرة واإلعالن عنها وتيسيرها 

   :الرقمنة  -

o    بالنسبة للسلطات المحلية: تيسير العمل عن بعد لموظفي البلديات، واستعراض آلية تقديم الخدمات لتقديم خدمات بلدية رقمية 

o   ،بالنسبة للشركات: تحسين البنية التحتية الرقمية للشركات وتوفير الفرص لتسهيل إجراءات التسجيل وجعلها الكترونية

 رتها من قبل السلطات المحلية إنشاء منصات للعمل عن بعد تتم إدا 

   :التدريب  -

o  بالنسبة للسلطات المحلية: بناء الموارد البشرية البلدية المتخصصة وتحسين المعرفة الرقمية لموظفي البلديات 

o  يمكن للسلطات المحلية أن تنظم دورات بالشراكة مع غرف الزراعة، وتعاونيات االئتمان الزراعي والمزارعين لتقديم الدعم

 رعين وإشراك الالجئين في اإلنتاج الزراعي المحلي، والذي من شأنه أيضاً تعزيز التماسك االجتماعي.  للمزا

o   يمكن تنظيم التدريب للعمال منخفضي المهارة من الالجئين والمهاجرين للعمل في قطاعات الخدمات والصناعة، بما يخدم

 البطالة والضعف.  هدفين في آن وهما تطوير البنية التحتية البلدية والحد من 

o   تدريب أرباب العمل والموظفين على الخدمات الرقمية، على سبيل المثال من خالل منصة التعليم الرقمي للشركات التي

توفر التدريب في مجال إدارة األزمات والتجارة اإللكترونية والتسويق الرقمي وتبادل الخبرات وفرص التعاون بين 

 الشركات.  

o تطبيق اللوائح الصحية امتثاالً لتعليمات منظمة الصحة العالمية والحكومات  حول عمال التجارية ضمان توعية أصحاب األ

 المركزية

: تنفيذ عمليات تقييم ورصد تأثير األزمة على القطاع الخاص، وإنشاء قاعدة بيانات للمجموعات الخاصة )على  البيانات والتخطيط -

د من تأثير الحجر واإلغالق، واالستناد عليها لخلق خطة تعافي واقعية بمشاركة جميع  سبيل المثال أولئك الذين فقدوا وظائفهم( للح

 أصحاب المصلحة.  

   : التنسيق والربط الشبكي -

o   التنسيق مع جميع المستويات )الوطنية والدولية والجمعيات الخيرية وقطاع التعليم والقطاع الخاص(، على سبيل المثال من

 تنسيقها من قبل البلدية، لتقديم الدعم إلى الشركات المحلية.   خالل لجنة لمجلس اإلدارة يتم

o   إنشاء منبر للسلطات المحلية لتبادل المعلومات بشأن فرص تمويل السلطات المحلية وأفضل الممارسات في مجال إنعاش

 القطاع الخاص. 

 


