
 
 

 شبكة تعلم البلديات المضيفة المتوسطية 
 تفعيل القطاع الخاص في المجتمعات المضيفة

 2019آذار/ مارس،  13

 نبذة 
و  19والتي عقدت في غازي عنتاب، تركيا، بين  "التنمية االقتصادية المحلية في المجتمعات المضيفة"للشبكة  خالل الفعالية السنوية الثالثة

اجتمع ممثلو البلديات والحكومات المركزية من العراق واألردن ولبنان وفلسطين وتركيا واتفقوا على ، 2018الثاني/ نوفمبر  تشرين 22
ل أولويات التعلم الخاصة بهم بعد آخر التبادالت بين أعضاء الشبكة. أكد أعضاء شبكة تعلم البلديات المضيفة اهتمامهم بالتعلم التقني حو

اع الخاص وخلق فرص العمل واستمرار التركيز على التماسك االجتماعي والشباب في سياق إشراك أصحاب المصلحة والشراكات مع القط
 التهجير القسري.

، قدمت عروضاً عملية عن كيفية إقامة شراكة ندوة افتراضية حول تفعيل القطاع الخاصاستجابةً لطلباتهم، عقد مركز التكامل المتوسطي 
ً أم محلي ً أم من مجتمع الالجئين في سياق التهجير القسري لخلق فرص عمل لالجئين والمجتمعات مع القطاع الخاص سواء كان دوليا ا

 تألفت الندوة من عروض تقديمية ومناقشة مفتوحة، بما في ذلك آخر المستجدات حول تجارب أعضاء الشبكة. المضيفة.

 
 موجز العروض والمناقشة 

 
، البنك الدولي، معاً المقالة المشتركة للبنك الدولي ومركز التكامل المتوسطي يكمانجون سب، مركز التكامل المتوسطي، وجانيت أولمانقدمت 

 التقرير المتوسطيوالتي نشرت في  تفعيل دور المستثمرين السوريين والقطاع الخاص لتعزيز التنمية االقتصادية في المجتمعات المضيفة""
يناير والوكالة الفرنسية للتنمية (كانون الثاني/  CIHEAMالتابع للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر األبيض المتوسط 

ً للتحديات التي يواجهها رواد األعمال السوريون على المستوى المحلي عند محاولتهم إنشاء مشروع 2019 ). تقدم المقالة تحليالً متعمقا
تجاري و/أو إيجاد فرص عمل. كما تعرض أمثلة من شبكة تعلم البلديات المضيفة مع توصيات لتنفيذ االستراتيجيات المحلية لدعم الفرص 

صادية التي قد تأتي من سياقات التهجير القسري، وتشدد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ودعم االقت
حلي المجتمعات المحلية المضيفة، ولتحقيق ذلك، يلزم خلق بيئة تمكينية وتعزيزها باستمرار. تعتمد المقالة تركيزاً محدداً على المستوى الم

دة من استبيان أجراه مركز التكامل المتوسطي عن كيفية تأثير السكان المهجرين على المجتمعات المضيفة اقتصادياً يعرض األدلة المستم
واجتماعياً. وقد أظهر االستبيان على وجه الخصوص وجود تأثير أولي سلبي مع ارتفاعٍ في الضغط على الخدمات االجتماعية، ولكن أيضاً 

ر الوقت مثل توافر مهارات جديدة، إحياء القطاعات االقتصادية وإنشاء أسواق جديدة لكل من الالجئين وجود آثار إيجابية تظهر مع مرو
والمجتمعات المضيفة. كانت معظم المجتمعات المحلية التي تستضيف السوريين تكافح من أجل تقديم الخدمات وفرص العمل قبل تدفق 

ن تحقيق النجاح. وذلك فوق المزيد من العقبات، مثل الحواجز في تمويل األعمال المهجرين، مما يصعّب على رواد األعمال من الالجئي
قد وإنشائها، القيود في سوق العمل واألنظمة، االختالفات في األنظمة والسياقات المحلية االقتصادية والديموغرافية. باإلضافة إلى ذلك، ف

المستضيفة أن تدعم ريادة األعمال السورية، مثل االستفادة من قوة دوافعهم  سلطت المقالة الضوء على المجاالت التي يمكن فيها للبلديات
ومهاراتهم في ريادة األعمال، واستغالل فرصة األسواق الجديدة (باإلضافة إلى فرص جديدة للتصدير) التي يمكن لرجال األعمال السوريين 

عمل من خالل أنظمة التأشيرات واللوائح اإلدارية، أو تحسين قنوات أن يجلبوها إلى البلد المضيف، وتسهيل تنقالتهم وسفرهم من أجل ال
 التمويل من خالل االلتزام بالتخطيط االستراتيجي. 

 
، دليل السياسة حول ريادة األعمال لدى المهاجرين والالجئين، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)، فولفيا فارينيلليقدمت 

). UNHCR) والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين (IOMتعاون مشترك بين المنظمة الدولية للهجرة ( الذي تم وضعه عبر
نهج يمثل الدليل أداة عملية توفر المعلومات الالزمة إلجراءات السياسة واقتراحاتها بشأن خطوات التنفيذ.  كما يؤكد أن ريادة األعمال هي 

ين والالجئين في سوق العمل، ويحدد كيف تشكل الجهود الرامية إلى دعم أنشطة ريادة األعمال بحد ذاتها فعال من أجل إدماج المهاجر
مساهمات قيمة للمجتمعات واألفراد أنفسهم. في هذا السياق يجب أن ينظر إلى إيجاد فرص العمل على أنه نظام بيئي شامل للمهاجرين 

ة لكل من السكان المحليين والالجئين. من خالل تجنب الدعم التفضيلي وخطر خلق المزيد من والالجئين بدالً من تعزيز تنفيذ برامج منفصل
ن التوترات بين المستفيدين من الالجئين والمضيفين المحليين، يمكن للبلديات أن تهيئ فرصاً متكافئة. يتضمن الدليل أيضاً أدلة مستمدة م

) في BDCية لكل مجال. على سبيل المثال، تم تشغيل مركز تطوير األعمال (دراسات حاالت عملية، ومجموعة من التوصيات السياس
المفرق، األردن، بالشراكة مع القطاع المحلي الخاص. حيث قدم المركز دورات تدريبية في مبادئ ريادة األعمال ومهارات التخطيط العملي 

 شركات صغيرة من خالل الشراكات بين األردنيين والسوريين.  والمهني للسكان المحليين والسوريين على حٍد سواء، مما أدى إلى إنشاء
 



 
)، على الحاجة إلى تعزيز الوعي حول األثر اإليجابي لالجئين على OECD، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (توماس ليبيغأكد 

من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  االقتصاد المحلي. تعتبر ريادة األعمال أحد السبل األساسية لتوفير فرص العمل. وكما لوحظ
فإن المهاجرين والالجئين يرغبون بريادة األعمال أكثر من المضيفين، لكن شركاتهم معرضة للفشل أكثر من غيرها بسبب العقبات التي 

لية، ولديهم شبكة محدودة من يواجهها رواد األعمال من المهاجرين على وجه التحديد. على سبيل المثال، فإنهم ال يعرفون السوق المح
المعارف وال يعرفون الخصوصيات المحلية مثل اإلدارة المحلية والحصول على االئتمانات المالية. هذا يشير إلى أن هناك حاجة للمزيد 

لقواعد والمتطلبات. من المعلومات أثناء مرحلة التأسيس األولية، على سبيل المثال من خالل حلقات دراسية قصيرة عن السياقات المحلية وا
تحمل ريادة األعمال الفائقة الصغر مزايا للنساء على وجه الخصوص، إذ يمكن أن تساعدهم نظراً لمرونتها من حيث أوقات العمل. بشكل 

 عام تعتبر ريادة األعمال جيدةً للنساء. 
 

 النتائج الرئيسية للمناقشة 
 

 .يمكن أن يكون أداء النظام اإليكولوجي الشامل على مستوى البلديات مفيداً في فهم  تقييم حالة استقطاب/ إشراك القطاع الخاص
الفرص والقضايا الرئيسية، إلى جانب وضع خريطة لالستثمار. يعتبر وضع خريطة وتقييم البيئة الحالية بما في ذلك مجاالت األنظمة 

ياجات المجتمع المحلي هو الخطوة األولى التي يجب اتخاذها قبل والتعليم والتمويل واالبتكار والتواصل ومطابقة المهارات مع احت
 صياغة استراتيجية إلشراك أو اجتذاب القطاع الخاص.

 .أبدى عدد من أعضاء الشبكة اهتماماً بتعلم وسائل عملية العتماد استراتيجية إلقامة الشراكات  اإلجراءات البلدية لتفعيل القطاع الخاص
المزايا التنافسية لكل مدينة وإمكانيات إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص. من شأن ذلك أن مع القطاع الخاص في ضوء 

يساعد على تعلم كيفية تحويل أزمة الالجئين إلى فرصة. وتم التأكيد في المناقشة المفتوحة على أن المزايا التنافسية تتراوح فيما بين 
ون من األصعب للمدن الصغيرة أن تتواصل مع القطاع الخاص لعدم وجود مجموعة كبيرة البلديات، فعلى سبيل المثال يمكن أن يك

د من الشركاء لالختيار منها. وتختلف اللوائح أيضاً بين البلدان والمدن. يمكن أن يتمثل أحد الخيارات لتطوير هذه االستراتيجية في تحدي
ديد هويتهم، وما يبحثون عنه، وما إلى ذلك. وكمبدأ توجيهي عام، ينبغي الشركاء المحتملين من القطاع الخاص في مرحلة مبكرة، وتح

 للبلدية أن تحدد بوضوح احتياجاتها لمعرفة ما يمكن أن يقدمه القطاع الخاص. 
 .ال يملك المهجرون  الحاجة لالستجابة لإلجراءات البلدية بمجموعة من المهارات من الالجئين والمجتمع المحلي على حد سواء

لمهارات والخلفية، وبالتالي فهم ال يمثلون فئة متجانسة. يجب وضع استراتيجية و/أو إجراء بحيث يتكيف مع مختلف القطاعات ذات ا
من الالجئين، مثل العمال المهرة وغير المهرة، كما يجب أن تأخذ في االعتبار مخاطر المنافسة بين السكان المحليين والالجئين، مما 

 العمل لالجئين عندما يكون معدل البطالة المرتفعة أصالً بين السكان المحليين. يجعل من الصعب دعم فرص
 .يحتاج القطاع الخاص إلى وسائل داعمة من البلدية باإلضافة إلى دعٍم عاٍم لتعزيز التعاون بين القطاعين  الدعم البلدي لرواد األعمال

الخاص إلى صعوبة في تنفيذ المشاريع. وفي هذا الصدد، قد ال تكون العام والخاص. وقد يؤدي انعدام الثقة بين القطاعين العام و
االئتمانات الفائقة الصغر دائماً الحل األنسب ألصحاب المشاريع من الالجئين. إذ من أشكال الدعم األخرى عقد ندوات قصيرة ومستهدفة 

يمكن ألصحاب المشاريع االجتماع بالسلطات  أو ورش عمل لرفع الوعي حول السياق المحلي واللوائح، أو خلق مساحة مخصصة حيث
دراج المحلية، أو إنشاء البنى التحتية لتلبية احتياجات األعمال، أو برامج اإلرشاد البلدية المقدمة لألعمال المحلية دعماً لالجئين، أو إ

البلدية تحسن في االلتزامات العائلية، جمعيات أعمال الالجئين فقط في رابطات األعمال التجارية المحلية. يجب أن يرافق هذه الجهود 
 وساعات العمل، والتحيز في سوق العمل لجذب رواد األعمال من الشباب والنساء أيضاً. 

  التمويل الخارجي لمشاريع التنمية البلديةكان  ً وخاصةً فيما يتعلق بالسبل العملية  ،أحد المواضيع التي أثارت اهتمام المشاركين أيضا
 ويل من الجهات المانحة من أجل خلق بيئة مواتية الزدهار القطاع الخاص.  للوصول إلى التم

 :آخر المستجدات والخبرات من أعضاء شبكة تعلم البلديات المضيفة 
  ،تقوم بلدية جرش بتنفيذ شراكات بين  2018، أنه منذ عام بلدية جرش، األردنذكرت وفا حوامدة، مدير وحدة التنمية المحلية

والخاص بفضل تغيير في اللوائح. حيث تقوم البلدية بالتعاون مع المنظمات المحلية وبتمويٍل من وكالة التنمية  القطاعين العام
البريطانية بتنفيذ العديد من المشاريع من أجل خلق فرص عمل، بما في ذلك مركز تمكين المرأة الذي يستهدف كل من الالجئين 

الحوامدة على وجود قيود تواجهها المرأة السورية للحصول على تصاريح العمل في السوريين والسكان المحليين. وأكدت السيدة 
األردن: للتغلب على ذلك، تقدم البلدية للنساء السوريات إمكانية العمل من المنزل وإعفائها بالتالي من الحاجة للحصول على 

 لى الزراعة المحلية وإنتاج األغذية. تصريح عمل. وكجزٍء من هذا المشروع، تمت استشارة خبراء لتوفير التدريب ع
  وصف محمد أبو قاعود، بلدية مادبا، األردن، الرؤية االستراتيجية لمادبا التي تركز على السياحة، وأعرب عن الحاجة إلى التعلم

ع التركيز على من المدن األخرى التي تواجه تحديات مماثلة في وضع وتنفيذ استراتيجيات التنمية االقتصادية المحلية، خاصةً م
 اإليرادات السياحية والخدمات، بما في ذلك الدور الفاعل الذي يلعبه الالجئون السوريون.

  ذكرت رائدة حنانيا، بلدية بيت لحم، فلسطين، الجذب السياحي لبلدية بيت لحم، التي تواجه عقبات في الموارد البلدية وعدم كفاية
 واة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع مشتركة.القدرات االقتصادية كي تكون على قدم المسا

  وصف مهند الخوالدة، بلدية بلعما، األردن، التقدم الذي تحرزه بلدية بلعما في استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية الخاصة بها
جة إلى تنشيط سوق ومخططات االستثمار، بما في ذلك تحديد احتياجات المشروع وتقديم مقترحات للمستثمرين تهدف في النتي



 
العمل للسكان المحليين والالجئين على حد سواء مع التركيز على البنية التحتية. وسيرفع السيد الخوالدة العمل الجاري إلى منصة 

C4D  .على اإلنترنت 
 

 
 تحديثات حوكمة شبكة تعلم البلديات المضيفة: مواثيق البلدان

 
، بلدية بلعما، األردن، كمنسقين قطريين مؤقتين لشبكة تعلم البلديات المضيفة مهند الخوالدةو، بلدية يطا، فلسطين، إياد حمادتمت دعوة 

 (نيابةً عن أعضاء الشبكة في فلسطين واألردن على التوالي) لتقديم التقدم الحاصل في حوكمة شبكة تعلم البلديات المضيفة وميثاقها. 
 تحقيق فهٍم أفضل لالحتياجات البلدية ويتبنى المواضيع ذات األولوية المتعلقة بالتمويل البلدي من أجل  يركز ميثاق فلسطين على

 خلق البيئة المناسبة من أجل التواصل وتبادل المعلومات.  مشاريع التنمية، وجمع البيانات من أجل تقييم الوضع، وكيفية
 ستراتيجي الذي يعترف بنقص المهارات والخبرات على مستوى البلديات في في حين يركز الميثاق القطري لألردن على التخطيط اال

التعامل مع الالجئين. أما بخصوص العضوية، فقد أكد الميثاق على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين جميع الشركاء في كيفية 
ية أن يضطلع المنسقون القطريون بدور الترحيب/استبعاد األعضاء على أنه جانب هام من حوكمة الشبكة. واقترحت المجموعة األردن

 قيادي في تنظيم االجتماعات والمشاورات مع األعضاء األساسيين لجمع المساهمات والخبرات واالقتراحات على الصعيد القطري. 
  

 ستدمج المناقشات المتعلقة بالمواثيق القطرية وستقترن بمدخالت مقبلة من المشاورات اللبنانية والتركية.
 

 المقبلة والمتابعة: الخطوات
 

أعضاء شبكة تعلم البلديات المضيفة مدعوون إلى مواصلة النقاش وتبادل الدروس المستفادة من المشاريع الحالية عبر منصة  . 1
C4D سيتم تحميل العروض التقديمية للمتحدثين والتقارير وغيرها من المواد ذات الصلة على منصة عبر هذا الرابط على اإلنترنت :
C4D بهدف استمرار النقاش حول تفعيل القطاع الخاص ولطرح المزيد من األسئلة واألجوبة بين أعضاء  على هذه الصفحةالتعاونية و

 .  C4Dمركز التكامل المتوسطي أعضاءه على زيادة تبادل الدروس المستفادة والمشاريع الجارية على منصة  يشجعالشبكة. 
، ومجموعات التوأمة، بحوكمة شبكة تعلم البلديات المضيفةمخصصة للمناقشات المتعلقة  اآلن مشاريع جديدة C4Dلدى منصة  . 2

. يدعو مركز التكامل المتوسطي أعضاء الشبكة األنشطة المستقبلية لبناء القدرات فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية المحليةواألفكار حول 
 إلى المشاركة الفعالة وتبادل االقتراحات واألفكار حول هذه المشاريع. 

(يتم تأكيد التاريخ طاع الخاص، ستنظم ندوة افتراضية للمتابعة وذلك في شهر أيار/ مايو بناًء على طلب لتعميق التعلم بشأن تفعيل الق . 3
 الحقاً)، لتقديم نظرة متعمقة وفاحصة على تفعيل القطاع الخاص في التخطيط االستراتيجي.

في سياقات التهجير القسري"  لبناء القدرات بشأن "التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية الثانية وستعقد ورشة العمل . 4
وقد تم االنتهاء من عملية االختيار، وسترسل  .2019تموز/ يوليو  4حزيران/ يونيو إلى  30في عمان، األردن، في الفترة من 

مارس الدعوات قريباً. ال تستهدف ورشة العمل هذه أولئك الذين شاركوا بالفعل في نفس ورشة العمل المعنية ببناء القدرات في آذار/ 
2018. 

ً فيما يتعلق  . 5 ً متعمقا ستعقد جلسة موازية مخصصة ألعضاء رئيسيين مختارين من الشبكة بشأن حوكمة الشبكة، وستقدم تدريبا
. وسيرسل مركز التكامل فقط . وستكون المشاركة في هذا النشاط التعليمي الموازي محصورة بالمدعوين إليهبتفعيل القطاع الخاص
 لمعلومات قريباً.المتوسطي المزيد من ا

 
 
 
 


