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آراء الحكومات المحلية المضيفة على التنمية االقتصادية المحلية 

 للمجتمعات المضيفة والالجئين

 2018نوفمبر / تشرين الثاني



  المتوسطياستبيان آراء المشاركين في مركز التكامل 

، ويعتبر تأثير التهجير القسري سلبياً بالنسبة للغالبية تواجه الحكومات المحلية تحديات هامة في ما يتعلق باقتصاداتها المحلية ( 1

 ، بما يتضمنه من زيادة البطالة، والتنافس على كسب الرزق، والتوترات في سوق اإلسكان %(63)
من المشاركين في % 86يشارك : تقوم الحكومات المحلية المشاركة بالفعل بتطوير إجراءات للتنمية االقتصادية المحلية( 2

التخطيط أو االستراتيجيات للتنمية االقتصادية المحلية؛ حيث تتضمن اإلجراءات الرئيسية أعمال البنى التحتية، والتدريب المهني، 
 ، والشراكات مع القطاع الخاص؛ (السياحة، البيئة)وتحسين أنظمة األعمال، ومشاريع قطاعية محددة 

 :  التحديات واألولويات المحددة( 3
منها أن التهجير القسري كان له أثر سلبي على هذه % 80والتي تشكل مصدر قلق كبير للحكومات المحلية، حيث يرى  البطالة -

كما أشير إلى . إن معظم الحكومات المحلية منخرطة بالفعل أو مهتمة بتنمية مهارات العمال وتدريبهم، بما في ذلك الالجئون. المسألة

عدة حلول لتحسين فرص العمل لالجئين مثل دعم األعمال التجارية المنـزلية، وتحسين البيانات المتعلقة بالمهارات القائمة وعروض 
 .  العمل، وتوفير الوظائف العامة

حيث تبقى المبادرات المتعلقة بصيانتها وتحديثها وتطويرها بهدف خلق بيئة مواتية لألعمال  البنية التحتية والخدمات البلدية -
 التجارية موضع التركيز األساسي للحكومات المحلية، حيث أنها ال تزال ترى أن تلك المسائل بحاجة شديدة للتحسين؛

يعد تبسيط . يظهر على أنه يشكل تحدياً لغالبية المشاركين باالستبيان التشارك مع القطاع الخاص واجتذاب استثمارات كبيرة -
 اللوائح المتعلقة باألعمال أحد الحوافز التي يمكن للحكومات المحلية العمل على تطويرها؛ 

، والتي ال تزال تشكل عائقاً كبيراً بالنسبة للعديد من الحكومات المحلية، باإلضافة إلى قضايا التعاون مع القيود المالية والميزانية -

(. مثل الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الخاص)الحكومة المركزية وأصحاب المصلحة في التنمية االقتصادية المحلية   
 



 أهداف االستبيان
  

 فهم التحديات واإلنجازات واألولويات لدى البلديات المضيفة حول التنمية االقتصادية المحلية في سياق

 أزمة الالجئين السوريين

الوقوف على التطور الحاصل على اآلراء منذ االستبيان الماضي ألعضاء الشبكة 

تحديد المواضيع ذات األولوية التي تهم المجتمعات المضيفة لمتابعة التبادالت بين األقران 
 

 



 المشاركة باالستبيان
  

 %(93)حكومة محلية تم تمثيلها في ورشة العمل  61من إجمالي   –حكومة محلية  57•

 11: ؛ فلسطين12: ؛ تركيا17: ؛ لبنان14: ؛ األردن3: العراق•

 5(: أفغانستان، كينيا، أوغندا)مشاركة دول أخرى •

 %(20أقر األغلبية عن نسبة تفوق )المهجرين قسرياً / نسبة عالية من الالجئين•
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 %50أعلى من  %50و  36بين  %35و  21بين  % 20و  11بين  %10أقل من 

الالجئين ضمن إجمالي / ما هي النسبة التقديرية للمهجرين قسراً 
التابعين إدارياً للسلطة المحلية التي تمثلها أو / تعداد سكان مدينتك

 فيها ؟ تعمل

 %10أقل من 

 % 20و  11بين 

 %35و  21بين 

 %50و  36بين 

 %50أعلى من 

18 

5 

16 

7 

1 

10 

 50,000أقل من 

 000, 100و 50,000بين  

 300,000و  100,000بين 

 500,000و  300,000بين 

 مليون 1و  500,000بين 

 مليون 1أكثر من 

التابعين / كم يبلغ عدد السكان المقيمين حالياً في مدينتك
 إدارياً للسلطة المحلية التي تمثلها أو تعمل فيها ؟



 أثر التهجير القسري وتحدياته –سياق التنمية االقتصادية المحلية 

  

 تحديات التنمية االقتصادية المحلية األساسية التي تم ذكرها• ...انطباع عام عن أداء اقتصادي ضعيف•

، قلة فرص العمل، ال توافق بين (الشباب)البطالة •

 المهارات ومتطلبات سوق العمل

 (الميزانية، الوصول إلى التمويل)القيود المالية •

 صعوبات التشارك مع القطاع الخاص•

 صعوبات اجتذاب االستثمارات الكبيرة•

 اللوائح والعوائق القانونية•

ضعيف ) 1
 (جداً 
13% 

ضعيف إلى حٍد ) 2
 ( ما

56% 

جيد إلى حٍد ) 3
 (ما
31% 

 كيف تصف أداء االقتصاد في مدينتك؟



 أثر التهجير القسري وتحدياته –سياق التنمية االقتصادية المحلية 

  
 األثر على سوق العمل واإلسكان وعلى سبل كسب الرزق: ُيرى األثر على أنه سلبي بالنسبة للغالبية•

 (سلبي جداً ) 1
19% 

سلبي إلى حٍد ) 2
 (ما 

44% 

غير / محايد) 3
سلبي وغير 

 (إيجابي 
21% 

إيجابي إلى ) 4
 (حٍد ما
16% 

 (إيجابي جداً ) 5
0% 

كيف تصف األثر العام للتهجير القسري على أداء االقتصاد في مدينتك 
 حالياُ؟ 

79% 

54% 

67% 

23% 

30% 

5% 

0% 

 ارتفاع البطالة

 زيادة التوتر في سوق اإلسكان

 زيادة المنافسة على ُسُبل كسب الرزق

أو زيادة إنشاء األعمال /إحياء القطاعات االقتصادية و
 التجارية

 مهارات جديدة متاحة في سوق العمل

 زيادة فرص العمل للجميع

لم تؤثر جموع المهجرين قسرياً على الوضع 
 االقتصادي المحلي

برأيك ما هي الطريقة التي أثرت بها جموع المهجرين قسرياً على 
 الوضع االقتصادي المحلي في بلدتك؟



 أثر التهجير القسري وتحدياته –سياق التنمية االقتصادية المحلية 

  

من المشاركين تقريباً يتفقون على أن المساهمة يمكن أن تكون من خالل المهارات الجديدة المتوافرة في % 80ومع ذلك فإن •

 سوق العمل

79% 

40% 

32% 

33% 

5% 

 مهارات جديدة متاحة في سوق العمل

 زيادة تأسيس األعمال التجارية

 جلب أسواق جديدة

 جلب رأس المال

 ال شيء

 المهجرين قسرًا أن يسهموا بها في االقتصاد المحلي؟/ ما هي الطريقة الرئيسية التي تعتقد بأنه يمكن لالجئين



 أثر التهجير القسري وتحدياته –سياق التنمية االقتصادية المحلية 

  

إن ردود المشاركين في استبيان شبكة تعلم البلديات 

النسبة . المضيفة على هذه السؤال تغيرت خالل عامين
 :4 – 3المئوية لتقييم المشاركين من 

 %59: 2016في -

 %42: 2017في -

 %33: هذا العام-
 

 (إطالقاً ) 1
2% 

بشكل ) 2
 (متوسط 
65% 

 (كثيراً ) 3
23% 

كثيراً ) 4
 (جداً 
10% 

 إلى أي مدى تعتقد أن وجود الالجئين يتسبب بالتوترات االجتماعية في المدينة؟



• Small rural town to metropolis ; dominant activities : Agriculture, low technology manufacturing, trade. 

اإلجراءات المتعلقة بالتنمية االقتصادية 

 المحلية



 إجراءات الحكومات المحلية من أجل التنمية االقتصادية المحلية
  

خطط / إن الحكومات المحلية المشاركة تقوم فعلياً بالكثير من اإلجراءات لدعم التنمية االقتصادية المحلية، بما في ذلك وضع استراتيجيات•

 %(90بالنسبة لـ )التنمية االقتصادية المحلية 

 اإلجراءات الرئيسية التي تم وضعها للتنمية االقتصادية المحلية

  تحديث البنى التحتية/ تطوير  - 

 إجراءات التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية-

 تطوير لوائح العمل-

 تقديم التدريب المهني للشباب والنساء-

 الصناعية -تطوير المشاريع الزراعية-

 المشاركة مع القطاع الخاص-

 السياحة، البيئة: مشاريع قطاعية محددة-

 تطوير المنشآت التجارية-

 سياسات القروض الصغيرة والمتوسطة-

 نعم، قمنا بذلك
53% 

نعم، إننا في صدد وضع 
النهج / هذه الخطط

 االستراتيجي
37% 

كال، ولكن 
يهمنا وضع 
 خطٍط كهذه

10% 

كال، ونحن غير مهتمين 
 بوضع خطٍط كهذه

0% 

أو استراتيجيات للمدينة /هل وضعت السلطة التي تتبع لها خطط و.
بما فيه ذلك إجراءات متعلقة بالتنمية االقتصادية المحلية والصالح 

 الالجئين في مدينتك؟/ والمهجرين قسراً للمواطنين  العام



 إجراءات الحكومات المحلية من أجل التنمية االقتصادية المحلية
  

 تبقى البنى التحتية والخدمات البلدية العامل األساسي في أية إجراءات، باإلضافة إلى تنمية المهارات والتدريب•

 

42.11% 

33.33% 

8.77% 

21.05% 

77.19% 

35.09% 

56.14% 

24.56% 

 تقديم تشريعات ُمبسطة لألعمال التجارية

 تخفيض األعباء الضريبية

 فتح األصول العقارية لألعمال التجارية

 .(مثل التشارك في العمل أو المساحات المكتبية، إلخ)األصول العقارية 

 (الطاقة والنقل والسكن والخدمات العامة)البنى التحتية والخدمات 

 إنشاء حاضنات لألعمال التجارية ومراكز عمل للشركات الصغيرة

 تنمية مهارات العمال وتقديم الدورات التدريبية

 تحسين الخدمات المالية

 منهاما هي أهم الحوافز للشركات واالستثمارات الخاصة التي ترغبون بالبدء بتقديمها كسلطة محلية أو ترغبون بتطوير ما تقدمونه 
 بشكل أكبر؟ 



 إجراءات الحكومات المحلية من أجل التنمية االقتصادية المحلية
  

 ما رأيك في أكبر مجال للتحسين في أفعالك كسلطة محلية؟

 المؤسسات والقواعد التنظيمية

 خلق فرص عمل للنساء وللشباب

 (البنى التحتية الفعلية والتجارية، أدارة األراضي)البنى التحتية واألراضي 

 تنمية المهارات والقدرات االبداعية

 دعم الشركات واألوساط المالية

9% 

16% 

21% 

9% 

11% 

14% 

9% 

9% 

12% 

33% 

56% 

42% 

40% 

47% 

28% 

21% 

33% 

30% 

32% 

26% 

 (يمكننا أن نبذل جهوداً أكبر في هذا المجال، ولكنه ليس من أولوياتنا) 2 (مرضية/ كافية لجهة الجهود ) 1

 (ما زال هناك الكثير لنحسنه في هذا المجال، بحيث بأمكاننا أن نكون أفضل بكثير) 4 (يمكننا أن نبذل جهوداُ أكبر) 3



• Small rural town to metropolis ; dominant activities : Agriculture, low technology manufacturing, trade. 

 أسواق العمل والفرص



• Small rural town to metropolis ; dominant activities : Agriculture, low technology manufacturing, trade. 

 أسواق العمل والفرص

  

 (إطالقاً ) 1
2% 

 (قليالً ) 2
33% 

بشكل ) 3
 (متوسط

51% 

بشكل ) 4
 (كبير
14% 

في نظركم إلى أي حد يتقبل المجتمع المحلي 
الالجئين ضمن القوى / إدماج المهاجرين

 العاملة؟

ما اإلجراءات التي يمكن للسلطة التي تتبع لها القيام بها، أو ما هي اإلجراءات التي تتبعها فعلياً، لتحسين فرص 
 العمل أمام الالجئين؟

42% 

40% 

63% 

37% 

35% 

28% 

25% 

42% 

4% 

 تحسين البيانات المتعلقة بمهارات الالجئين ومستواهم التعليمي

 تحسين البيانات المتعلقة بفرص العمل المتاحة

تقديم تدريب وتعليم لالجئين بشكل موجه ليتناسب مع فرص 
 العمل المتاحة

البلدية لالجئين الذين / عرض فرص عمل في القطاع العام
 يملكون خبرة في قطاع الخدمات العامة

البلدية لالجئين الذين / عرض فرص عمل في القطاع العام
 يملكون خبرة في تنمية البنى التحتية

 دعم الالجئين في الحصول على تصاريح العمل

 تشجيع الالجئين على ريادة األعمال

 تشجيع األعمال التجارية التي يتم تقديمها من المنزل

 ال شيء



Thank you! 
 
!شكرا    


