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الشكر والتقدير

أعد مركز التكامل املتوسطي )CMI( هذه اخلالصة حول التنمية االقتصادية احمللية في املجتمعات املضيفة، في إطار 

برنامجه لالجئني واملجتمعات املضيفة حتت إشراف بالنكا مورينو-دودسون، مديرة املركز، فيما تولت جانيت أوملان، 

كبيرة مسؤولي البرامج إعداد اخلالصة وإنتاجها مبساهمات من االستشارية جيلدا بوريلو، وبدعم من سارة بوغدير 

ونيكوالس ماير وستيف كومينس. كما ساهم كرمي األرناؤوطي وأبيجيل غارنر وفاتن خليل وأحمد فقيه في إنتاج 

اخلالصة. فيما قدم أعضاء شبكة تعلم البلديات املضيفة وشركائهم التجارب املقدمة في اخلالصة.

استفاد العمل بشكل كبير من التعليقات التي قدمها املراجعون النظراء كالرا سترامير، مستشارة - النزوح القسري 

والتهجير القسري G210 والهجرة والعودة، الوكالة األملانية للتعاون الدولي )GIZ(، وكاتيا شيفر، مسؤولة املستوطنات 

البشرية، املكتب اإلقليمي ملوئل األمم املتحدة للدول العربية، وثريا قوقة، أخصائية حضرية رائدة، البنك الدولي، وجون 

سبيكمان، مستشار، البنك الدولي. 
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المقدمة

منذ بداية احلرب األهلية السورية في عام 2011، تستضيف دول اجلوار السوري عدًدا متزايًدا من الالجئني وتواجه 

صعوبات تتعلق بالتماسك االجتماعي وتوفير اخلدمات األساسية مثل إدارة النفايات والصحة والتعليم. وبالرغم من 

أن تركيا تستضيف أكبر عدد من الالجئني في العالم على اإلطالق، يبلغ عدد السكان السوريني في لبنان ربع إجمالي 

عدد السكان. كما واجهت البلدان األوروبية تدفًقا كبيًرا لالجئني الذين يعانون من حتديات تتعلق بالدمج االجتماعي 

واالقتصادي. وفي نفس الوقت، يسعى املجتمع الدولي إلى دعم البلدان املضيفة بنهج مستدامة في استضافة الالجئني.

ووفًقا ملفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، فإن الغالبية العظمى من الالجئني السوريني تستضيفهم املناطق 

الريفية واحلضرية وشبه احلضرية بداًل من أماكن املخيمات. فبعد مرور سبع سنوات على األزمة، أصبح ُينظر إلى 

الالجئني السوريني كمقيمني في املدى املتوسط إلى املدى الطويل، بداًل من مقيمني مؤقتني: فهم يبدأون في االندماج 

في املجتمعات املضيفة، ويحصلون على فرص للعمل وكسب الرزق في بيئات رسمية أو غير رسمية، ويشاركون بفعالية 

في البيئة االقتصادية احمللية. ويقترب الالجئون السوريون من مضيفيهم في احلياة اليومية وفرص العمل والتعليم، مما 

يعمل على تعزيز عملية الدمج ويؤدي إلى النمو املشترك واإلثراء والتبادل االجتماعي. ومع ذلك، فإذا لم يتم إدارة هذا 

االقتراب بني الالجئني واملضيفني، فإنه ميكن أن ميثل خطًرا يؤدي إلى تهميش الالجئني اجتماعًيا واقتصادًيا وحضارًيا 

ورمبا يدفعهم في نهاية املطاف إلى الفقر.

باإلضافة إلى ارتفاع تدفق الالجئني، كان معدل البطالة مرتفًعا في بعض املناطق التي تستضيف الالجئني حتى قبل 

وصول النازحني: ففي عام 2011، كان معدل البطالة في األردن يصل إلى 12.9٪ وفي اليونان يصل إلى 17.4٪، وأكثر 

من 8٪ في تركيا وإيطاليا، وفًقا لتقديرات منظمة العمل الدولية. وهو ما يطرح حتدًيا مزدوًجا أمام البلدان املضيفة 

يتمثل في توفير بيئة أفضل لكل من السكان األصليني واجلدد على حد سواء.

في هذا السياق، تنظم احلكومات املركزية األطر الرئيسية الستضافة الالجئني وحتسني حياة سكانها من خالل األدوات 

القانونية واالجتماعية واالقتصادية. وعلى مستوى مختلف، تنظر السلطات احمللية إلى القضية من زاوية أقرب، وهي 

تدرك بشكل أفضل االحتياجات واملزايا اخلاصة ببيئتها احمللية. فهم يبحثون عن حلول تتناسب مع السياق احمللي، مبا 

يتماشى مع اللوائح احلكومية.

وعلى الرغم من موقعهم الفريد، ال ميلك موظفو احلكومات احمللية واملمثلون املنتخبون في كثير من األحيان املوارد 

والقدرات بل وحتى املعلومات حول التجارب احمللية األخرى ذات الصلة. من أجل ملء هذه الفجوة، أنشأ مركز التكامل 

املتوسطي )CMI( في عام 2016 شبكة تعلم البلديات املضيفة املتوسطية )HMLN( لتقدمي مناقشات مواضيعية وفرص 

للتدريب والتعلم من األقران وتبادل التجارب بني البلديات األكثر تأثًرا بتدفق الالجئني.

وبعد عام واحد من جتربة تبادل األقران بني السلطات احمللية من املشرق وتركيا، ظهرت احلاجة إلى تعزيز نهج التنمية 

االقتصادية احمللية للسلطات احمللية والتركيز على أدوات املدن ملواجهة حتدي النزوح القسري. وتعد هذه اخلالصة أداة 

ملشاركة املعرفة واملمارسات، والتي اختارت بعض من جتارب HMLN املختلفة في تعزيز التنمية االقتصادية احمللية، 

وزيادة القدرة التنافسية ملدينتهم.
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"التنمية االقتصادية المحلية )LED( هي العملية التي يعمل بها شركاء القطاع العام 
والشركات والمنظمات غير الحكومية بشكل جماعي لخلق ظروف أفضل للنمو االقتصادي 

وتوليد فرص العمل. والهدف هو تحسين نوعية الحياة للجميع. )البنك الدولي، وحدة التنمية 
الحضرية، 2003(.

تعتمد احلكومات احمللية في اتخاذ اجراءاتها على حتليل التحديات احمللية وتقييم االحتياجات والعوامل الدميوغرافية 

واجلغرافية. من خالل HMLN، مت حتديد األولويات املشتركة الالزمة لتحسني البيئة املضيفة وحتسني التخطيط 

االستراتيجي والسياسات، مبا في ذلك عمليات التقييم السريع لالحتياجات، وجمع البيانات وحتليلها، والنهج 

التشاركية، وتوفير الفرص للقطاع اخلاص من خالل حتسني البنى التحتية أو تقدمي اخلدمات املالية واحلوافز العينية 

لالستثمار، وتطوير املهارات والقدرات، وحتسني اللوائح والسياسات من خالل بيروقراطية أكثر سالسة، والالمركزية، 

والقيود واحلصص لالجئني. ولتحسني بيئة التنمية االقتصادية احمللية بشكل عام في املجتمعات املضيفة لالجئني، ُينظر 

إلى التماسك االجتماعي واإلدماج كضرورة لتجنب الشعور بالكراهية وعدم الثقة بني املجتمعني.

وتركز الســلطات احمللية واجلهات الفاعلة احمللية على هذه املجاالت األربعة بوســائل مختلفة، حســب احتياجاتها ونقاط 

قوتها وسياســاتها احلكومية. تعمل احلكومات احمللية على حتســني تخطيطها االســتراتيجي للتنمية االقتصادية احمللية 

مــن خــالل تقييــم االحتياجــات والوضــع إليجاد فرص عمل للمضيفني والالجئني، مثل الســرحان في األردن )صفحة 

44(، أو عــن طريــق تنفيــذ مناهــج تشــاركية تفيــد جميع اجلهات احمللية مثل البلديــات اإليطالية )صفحة 81(. باإلضافة 

إلى توفير فرص اســتثمارية للمســتثمرين اجلدد واحلاليني من خالل تشــجيع إنشــاء األعمال املنزلية في الزرقاء في 

األردن )صفحــة 48(، أو إحيــاء قطــاع الســياحة والترميــم في تيلوس في اليونان )صفحة ٣٥(. وتشــمل جهود تطوير 

املهارات مبا يتماشــى مع احتياجات ســوق العمل احمللية التدريبات ونقل املهارات بني الســوريني والســكان احملليني 

فــي بلعمــا اجلديــدة فــي األردن )صفحــة 40( ودهوك في العراق )صفحة 78( وغــازي عينتاب )صفحة 90( وزيتون 

بورنو )صفحة 98( في تركيا. كما تقوم الســلطات احمللية بتحســني السياســات لالســتفادة من تدفق أصحاب املشــاريع 

مــن الالجئــني مثــل يريفــان في أرمينيا )صفحة ٣2(، والشــراكة مع املنظمات احمللية مثل املنتدى االقتصادي الســوري 

فــي غــازي عينتــاب فــي تركيا )صفحة ٥2(. وأخيًرا، تنفيذ أنشــطة لتعزيز التماســك االجتماعي مــع تهيئة بيئة أفضل 

للجميع، كما هو احلال في احتاد بلديات البقاع األوســط في لبنان )صفحة 6٣(، الســحاب في األردن )صفحة 86(، 

وســلطان بيلي في تركيا )صفحة 94(.

ومتشًيا مع احتياجات السلطات احمللية، متثل التجارب في هذه اخلالصة جهًدا لتقدمي معرفة جديدة ملمثلي البلديات، 

وإظهار القوة التي ميكن للسلطات احمللية أن تضطلع بها في معاجلة احتياجاتها اخلاصة عن طريق االستفادة من 

ميزتها النسبية الفريدة.
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هذه الخالصة: األهداف والمنهجية

نظًرا ألزمة النزوح القسري، يبحث موظفو البلديات واملمثلون املنتخبون عن االبتكار واحللول التي ميكنهم بدئها أو 

تسهيلها أو تنفيذها. فهم ال ميلكون في الغالب ما يكفي من املوارد املتاحة أو املعلومات الكافية حول التجارب احمللية 

األخرى ذات الصلة. مللء هذه الفجوة، وكجزء من شبكة تعلم البلديات املضيفة املتوسطية )HMLN(، بدأ CMI ونشر 

في عام 2017 أول "خالصة أفضل املمارسات في استضافة الالجئني" املصممة للتعلم من األقران وتبادل التجارب 

بني البلديات األكثر تأثًرا بتدفق الالجئني. بعد هذا النجاح بني املستفيدين والشركاء من برنامج CMI، مت تطوير 

اخلالصة الثانية "جتارب في استضافة الالجئني: التنمية االقتصادية احمللية في املجتمعات املضيفة" في سياق برنامج 

CMI لالجئني واملجتمعات املضيفة، كمنتج معرفي من أجل HMLN.  وبينما كانت اخلالصة األولى، أكثر شموليًة؛ 

حيث استعرضت خدمات يجب أن تعطى األولوية )توفير السكن وإدارة النفايات الصلبة( وتطرقت ملوضوع اللحمة 

والتماسك االجتماعي نظًرا لتقاطعه مع جميع املواضيع األخرى، استهدفت اخلالصة األخيرة املناحي التي تعزز التنمية 

االقتصادية احمللية كتعبئة القطاع اخلاص وتوفير فرص عمل لالجئني ومضيفيهم على حد سواء.

األهداف
تهدف هذه اخلالصة إلى:

تعزيز املعرفة وتبادل التجارب بني املجتمعات املضيفة في منطقة البحر األبيض املتوسط لبناء القدرات احمللية . 1

في سياقات النزوح القسري؛

زيــادة إمكانيــة تكــرار املمارســات اجليــدة في املجتمعات األخرى التي تســتضيف الالجئني من خالل نهج التعلم . 2

من األقران؛

توليد أفكار جديدة داخل املجتمعات املضيفة وبني الشركاء بشأن ما هو مطلوب لضمان توفير بيئة مالئمة . ٣

لالجئني ومضيفيهم على حد سواء.

المنهجية
قام فريق برنامج CMI لالجئني بتحديد التجارب املستعرضة في هذه اخلالصة وانتقائها بعد دعوة لتقدمي التجارب مبنية 

على تقدميات HMLN والشركاء الفاعلني. وأكمل البحث الداخلي عن مناذج LED املبتكرة في سياقات النزوح القسري 

عملية التحديد. لتسهيل التعلم بني األقران وتكراره بني احلكومات احمللية املضيفة، كان امتالك احلكومات احمللية 

واجلهات الفاعلة احمللية األخرى باإلضافة إلى التعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين احملليني أحد املتطلبات الهامة 

إلدراج التجارب في هذه اخلالصة. مت اختيار التجارب اعتمادا على املعايير التالية:

1. الصلة بتعزيز التنمية االقتصادية احمللية )LED( للمنطقة املستهدفة )على سبيل املثال، احلوكمة االقتصادية 

والسياسات من أجل التنمية االقتصادية احمللية، والتخطيط االستراتيجي، والتدريب، وتوفير فرص العمل، فضاًل 

.)LED عن املوضوعات الشاملة التي تؤدي إلى زيادة

2. الدليل على االستجابة لالحتياجات الفعلية للسكان املستهدفني )موضحة من خالل التقييم و/أو ردود فعل 

املستفيدين أو تقييم منتصف املدة للمشروعات اجلارية(.

٣. االبتكار في املفهوم و/أو العملية.

4. التعاون بني اجلهات الفاعلة املختلفة، وعلى وجه التحديد بني اجلهات الفاعلة/ أصحاب املصلحة احملليني، وإشراك 

السكان املستهدفني.
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٥. االستدامة وامللكية احمللية

6. قابلية نقل التجارب وإمكانيات التعلم )حتديد واضح للدروس املستفادة - جناحات وإخفاقات - وتوصيات(.

قامت جهات التنسيق للبلديات واملنظمات التي شاركت جتاربهم مع CMI بقياس نتائج كل مشروع، وساعدت البيانات 

املقدمة على التوصل لنتائج وأدلة أقوى.

مع تركيزها على LED، تركز جميع جتارب هذه اخلالصة على توفير فرص عمل مستدامة لالجئني ومضيفيهم، 

باستخدام العديد من األدوات، مثل:

حتسني طريقة ممارسة األعمال التجارية وبيئة األعمال احمللية، وتعبئة اجلهات الفاعلة في القطاع اخلاص من  �

مجتمع النازحني واملجتمع املضيف.

حتسني تقدمي اخلدمات والبنى التحتية الالزمة جلذب االستثمارات وخدمة السكان. �

تنمية مهارات وتعليم كال املجتمعني. �

تضمني النازحني واملجموعات األكثر حرماًنا )النساء والشباب وذوي اإلعاقة( في االقتصاد واملجتمع. �



 .https://data2.unhcr.org/en/situations/syria :1املصدر: البوابة اإلقليمية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني اإلقليمية لالستجابة لالجئني السوريني

قد تكون األرقام أكبر على أرض الواقع، نظًرا ألن املوقع ال يحتسب سوى السوريني املسجلني رسمًيا مع املفوضية.

2البنك الدولي، املرصد االقتصادي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: أزمة الالجئني في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: مواجهة حتديات التنمية، 

أكتوبر/ تشرين األول 2017.

٣من بينها حدث "رعاية الالجئني السوريني: دليل من األردن ولبنان - حدث تعليمي عبر اإلقليمي بني املشرق وأوروبا حول استضافة الالجئني" الذي شارك 

http://cmimarseille. .2016 في فبراير ،AFD in Paris والبنك الدولي واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، واستضافته CMI في تنظيمه

 org/highlights/launch-wbunhcr-report-٪E2٪80٪9C-welfare-syrian-refugees-evidence-jordan-and-lebanon٪E2٪80٪9D

4البنك الدولي، رعاية الالجئني السوريني: دليل من األردن ولبنان، 2016.

البنك الدولي، مدن امللجأ في الشرق األوسط: جلب عدسة حضرية لتحدي النزوح القسري، 2017.
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التنمية االقتصادية المحلية وتدفق 
الالجئين في منطقة البحر األبيض 

المتوسط

منذ اندالع احلرب األهلية السورية، تتعامل الدول املجاورة لسوريا مع تدفق هائل لالجئني. فخالل سبع سنوات من 

النزاع، جلأ أكثر من ٥.٥ ماليني سوري إلى املشرق وتركيا، واجته عدد كبير منهم إلى أوروبا وخارجها. ومبا أن ٪92 

من الالجئني السوريني يعيشون خارج املخيمات1، فإن املجتمعات احمللية املتوسطية هي في طليعة أزمة الالجئني. وفي 

نفس الوقت، شهدت احلكومات احمللية من املناطق املجاورة األخرى )مثل أوروبا وغرب آسيا( أيًضا تدفًقا قوًيا لالجئني 

والنازحني داخلًيا، وعانت من تزايد الضغط على تقدمي اخلدمات، وتوفير الوظائف، والتماسك االجتماعي.

مع طبيعة الصراع التي طال أمدها، أصبحت أزمة الالجئني أيًضا حتدًيا إمنائًيا - باإلضافة إلى اجلانب اإلنساني. 

على الرغم من اختالف الوضع اجلغرافي، والقوانني السكانية، وقوانني العمل وحماية الالجئني، والوصول إلى املوارد، 

والقدرة االقتصادية، فإن احلكومات احمللية املضيفة لالجئني تواجه أيًضا حتديات مماثلة، وكان عليها تطوير موارد وحلول 

استثنائية الستضافة النازحني قسًرا تتجاوز املساعدة قصيرة املدى، وتصميم النهج في املدى املتوسط، والسعي لضمان 

مستوى معيشة الئق جلميع سكانها. إن لتحدي التنمية تداعيات على التعليم والصحة وفرص العمل وسبل العيش لكال 

املجتمعني2، ومت االعتراف دولًيا باحلاجة امللحة إلى اتخاذ إجراءات في أهداف التنمية املستدامة لعام 201٥، وإعالن 

نيويورك لعام 2016 اخلاص بالالجئني واملهاجرين، وامليثاق العاملي حول الالجئني الذي يتم إعداده حالًيا.

كما أدت احلاجة إلى معاجلة كل من األزمة اإلنسانية والتحديات اإلمنائية إلى زيادة قدرات احلكومات احمللية بفضل 

الدعم اإلمنائي واإلنساني املتجدد، الذي وصل إلى مختلف اجلهات الفاعلة في امليدان، مبا في ذلك احلكومة احمللية 

والقطاع اخلاص واملجتمع املدني. وعلى الرغم من ذلك، فإن احلكومات احمللية تعاني من عدم كفاية قدرات التخطيط 

واالستجابة، فضاًل عن الترتيبات التنظيمية غير الفعالة: فهي تفتقر إلى املوظفني املهرة، والتمويل، واحللول املبتكرة 

خللق بيئة اقتصادية أفضل للمقيمني اجلدد واألصليني. وفي هذا اإلطار، ال تكون احللول املستقلة كافية ويجب أن تقترن 

بإجراءات مستدامة طويلة األمد مملوكة أو متعاونة بشكل صارم مع اجلهات الفاعلة احمللية.

مت حتديد ومناقشة احللول لدعم التنمية االقتصادية احمللية وتوفير فرص عمل للمضيفني والالجئني في املنتديات الوطنية 

واإلقليمية والدولية األخيرة٣. باإلضافة إلى تقدمي عرض حتليلي ملدى تعرض الالجئني السوريني خلطر الوقوع في فخ 

الفقر، واحلاجة إلى توجيه الالجئني في املناطق احلضرية إلى االعتماد على الذات من خالل تعزيز النمو االقتصادي 

احمللي بالتعاون بينهم وبني السكان املضيفني4.



٥بيتس، علي، ميمشوغلو، السياسة احمللية وأزمة الالجئني السوريني: استكشاف االستجابات في تركيا ولبنان واألردن، مركز أكسفورد لدراسات الالجئني، 2017.

6البنك الدولي، التنمية االقتصادية احمللية: برمير، 200٥.

7جنًبا إلى جنب مع نهج LED، ميكن أن تأخذ السلطات احمللية في االعتبار النهج احمللية األخرى، مثل نهج املدن التنافسية الذي يركز على القطاع اخلاص. 

البنك الدولي، املدن التنافسية للوظائف والنمو، 201٥.
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تشمل اإلجراءات الرامية إلى تيسير مسار الالجئني إلى االعتماد على الذات وتعزيز قيمتهم املضافة في االقتصادات 

احمللية املضيفة العديد من العوامل التي ميكن للبلديات استخدامها، مثل: األطر القانونية والضريبية للوصول إلى 

سوق العمل؛ حتديد هوية املستثمرين املوجودين بالفعل على أرض الواقع وتعزيز قدراتهم التجارية من خالل احلوافز 

املخصصة؛ حتسني بيئة األعمال التجارية لتسهيل ريادة األعمال واجتذاب مستثمرين آخرين من القطاع اخلاص، مبا 

في ذلك تدابير الرعاية الالحقة مبجرد إقامة املستثمرين األجانب؛ توجيه االستثمارات إلى املجتمعات املضيفة لالجئني؛ 

زيادة اخلدمات العامة احلالية لتعزيز العرض والطلب؛ وحتقيق توافق أفضل بني الطلب على العمالة والعرض.

اإلجراءات التي ميكن للحكومات احمللية اتخاذها تعتمد على اإلطار القانوني وسوق العمل الوطنية، وكذلك على الوضع 

االقتصادي للبلدان املضيفة. وفي بعض احلاالت، توجد اختالفات كبيرة داخل البلدان املضيفة نفسها، ترجع إلى 

التباينات الداخلية في البيئة االقتصادية والدميغرافية، فضاًل عن التصورات االجتماعية والتماسك٥. ومبا أن الدول 

املجاورة لسوريا تستضيف أعداًدا مختلفة من الالجئني، هناك تباين في قدر الضغط الذي تتعرض له تلك الدول فيما 

يتعلق بتقدمي اخلدمات العامة والتماسك االجتماعي وسوق العمل احمللية.

ونظًرا لتنوع األطر االجتماعية واالقتصادية احمللية التي تعمل فيها البلديات، ال ميكن إيجاد حل واحد لالستفادة من 

وجود الالجئني السوريني. من ناحية أخرى، ميكن للبلديات إيجاد حلول مبتكرة من خالل حتليل البيئة احمللية التي تعمل 

بها والبحث عن ميزتها النسبية اخلاصة.

ميكن تصميم احللول وتخطيطها وتنفيذها بشكل أفضل من خالل اعتماد نهج سليم للتنمية االقتصادية احمللية، وهي 

استراتيجية محلية قائمة على املشاركة ومشتركة بني القطاعات تتناول مناخ األعمال والبيئة االقتصادية، وهيكل سوق 

العمل والبنى التحتية املادية وتعبئة القطاع اخلاص. كما يشمل نهج التنمية االقتصادية احمللية مشاركة السكان 

احملليني )الالجئني والسكان احملليني( والسمات ذات الصلة في سياقات الصدمات والتغيرات السكانية.

بشكل أساسي، يعتمد نهج LED على حتليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات )حتليل SWOT( التي تواجه 

السلطة احمللية؛ وبالتالي فهو يستهدف على وجه التحديد املنطقة احمللية على أساس سلسلة من املبادئ التوجيهية التي 

تؤدي إلى استراتيجية LED: التنظيم والترتيبات املؤسسية ومشاركة أصحاب املصلحة؛ تقييم االحتياجات احمللية؛ 

وضع استراتيجية باإلضافة إلى التنفيذ 7،6.
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سنجق تبية

التنميــة االقتصاديــة المحليــة فــي المجتمعــات المضيفــة 14

املصدر: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، أكتوبر/تشرين األول 2018  

احتاد البلديات التركية واحملافظات العراقية املشاركة في شبكة التعلم اخلاصة بالبلديات املضيفة لالجئني

البلديات التركية املشاركة في الشبكة اخلاصة بالبلديات املضيفة لالجئني

شبكة تعلم البلديات المضيفة المتوسطية
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زيتون بورنو 

           شانلياورفا
غازي عنتاب

           هاتاي

          أيوبية

اتحاد بلديات تركيا

محافظة دهوك

محافظة      محافظة كركوك
السليمانية 

         محافظة نينوى

            محافظة بغداد

       محافظة بابل

                  محافظة األنبار

            محافظة صالح الدين

تركيا: ٣٫٥٨ مليون سوري مسّجل  

مصر: ١٣١,٥٠٤سوري مسّجل  العراق: ٢٥٠,١٨٤ سوري مسّجل

سنجق تبية
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للتعرف على شبكات األردن، 
فلسطين و لبنان، اطلع على 

الصفحة التالية.



لبنان: ٩٧٢,٠٠٢  سوري مسّجل

العارضة الجديدة

  الدفيانة

             الرمثا

          أم الرصاص الجديدة

ربيع القرى
طبقة فحل

         ماحص

              معان

          حوشا

  سحاب

 الزعتري

   مادبا

       برما

  عين الباشا

         بلعما

اربد الكبرى

عمان

       عجلون
          المفرق

الزرقاء

جرش

   حوران

  العامرية

السرحان

             الضليل

لب ومليح

معدي

الكرك

قباطية

نابلس

ه   رام اللّٰ

يطا

السموع

بني نعيم
بيت ساحور

بيت لحم

خريبة الجندي

اتحاد بلديات الساحل
اتحاد بلديات البحيرة

اتحاد بلديات
 الهرمل 

اتحاد بلديات
   الضنية 

  اتحاد بلديات بعلبك

قب الياس         مكسه
وادي الدلم

جب جنين

عرسال

برالياس

جبيل

طرابلس

عاليه
غزة

 اتحاد بلديات
جبل الشيخ

 اتحاد بلديات العرق
   اتحاد بلديات قلعة االستقالل

القاع

            قضاء زحلة

     اتحاد بلديات المتن العالي
القلعة

سعادة

جارد العالء
-بحمدون

اتحاد بلديات القيطع

صيدا
اتحاد بلديات الساحل الزهراني

 الخليل

بيت جاال

   الظاهرية

نوبا

منجز

خربة شار

مجدل عنجر

الفيحاء

القرية

النبطية

دريب األوسطعكروم

المنية

عين عرب
عنقون

األردن: ٦٧١,٩١٩ سوري مسّجل
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لبنان: ٩٧٢,٠٠٢  سوري مسّجل
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              معان
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لب ومليح
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قباطية

نابلس
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السموع
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خريبة الجندي

اتحاد بلديات الساحل
اتحاد بلديات البحيرة

اتحاد بلديات
 الهرمل 

اتحاد بلديات
   الضنية 

  اتحاد بلديات بعلبك
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وادي الدلم

جب جنين

عرسال

برالياس

جبيل

طرابلس

عاليه
غزة

 اتحاد بلديات
جبل الشيخ

 اتحاد بلديات العرق
   اتحاد بلديات قلعة االستقالل

القاع

            قضاء زحلة

     اتحاد بلديات المتن العالي
القلعة

سعادة

جارد العالء
-بحمدون

اتحاد بلديات القيطع

صيدا
اتحاد بلديات الساحل الزهراني

 الخليل

بيت جاال

   الظاهرية

نوبا

منجز

خربة شار

مجدل عنجر

الفيحاء

القرية

النبطية

دريب األوسطعكروم

المنية

عين عرب
عنقون

األردن: ٦٧١,٩١٩ سوري مسّجل
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احتاد البلديات اللبنانية املشاركة في شبكة التعلم اخلاصة بالبلديات املضيفة لالجئني

البلديات اللبنانية، الفلسطينية واألردنية املشاركة في شبكة التعلم اخلاصة بالبلديات املضيفة لالجئني

8 ُنظمت ورشة العمل بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة للموئل والوكالة األملانية للتعاون الدولي والبنك الدولي، واقترحت تدريًبا حول مجموع أدوات موئل األمم 

املتحدة بشأن "تعزيز التنمية االقتصادية احمللية من خالل التخطيط االستراتيجي"، الذي خصصها CMI من أجل تطبيقها على سياق املجتمعات املضيفة.

جتمع شبكة تعلم البلديات املضيفة املتوسطية )HMLN( أكثر من 80 حكومة محلية تستضيف الالجئني في الشرق 

األوسط وتركيا وأوروبا، باإلضافة إلى ممارسي وخبراء في مجال التنمية بهدف التعلم من جتارب بعضهم البعض في 

ضمان رعاية املجتمعات املضيفة والالجئني من منظور احلكومة احمللية.

تقوم HMLN، الذي يتم تسهيلها من قبل مركز التكامل املتوسطي )CMI( كجزء من برنامج الالجئني واملجتمعات 

املضيفة املتوسطية، بتزويد األعضاء بفرص التعلم من األقران وبناء القدرات وتبادل التجارب: تتيح منصة عبر 

اإلنترنت التبادل على أساس مستمر، في حني توفر الدورات التدريبية وورش العمل املباشرة تعليًما مستهدًفا 

ومناقشات حول املواضيع ذات األولوية التي حددها األعضاء.

في حني رّكز جدول التعلّم في الفترة 2016-2017 على تقدمي اخلدمات ذات األولوية، خالل ورشة العمل السنوية الثانية 

)مايو/ أيار 2017، بيروت، لبنان( حّدد أعضاء HMLN التنمية االقتصادية احمللية كموضوع ذي أولوية ملشاركة املعرفة 

وأنشطة بناء القدرات في ضوء سياق النزوح القسري. ركزت أنشطة CMI HMLN على هذا املوضوع ذي األولوية، من 

خالل تنظيم ثالث ندوات عبر اإلنترنت، وإنشاء ترتيبات توأمة عبر البالد حول التنمية االقتصادية احمللية بني احلكومات 

احمللية من املشرق وتركيا، وورشة عمل وجًها لوجه ركزت على "التخطيط االستراتيجي من أجل التنمية االقتصادية احمللية 

في املجتمعات املضيفة" 8.

ملزيد من املعلومات حول برنامج CMI لالجئني واملجتمعات املضيفة املتوسطية وشبكة البلديات املضيفة، ميكنك 

 االتصال بنا على refugees@cmimarseille.org أو زيارة صفحة البرنامج على اإلنترنت:

 www.cmimarseille.org/programs/refugees-and-host-communities 

إن HMLN في توسع مستمر: ال تتردد في االتصال بنا واالنضمام!

2017
أكثر من 

80 حكومة 
محلية

٢٠1٨
أكثر من 

11٠ حكومة 
محلية
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HMLN التنمية االقتصادية المحلية في سياقات النزوح القسري: أدلة من

في مايو/ أيار 2017 ويناير/ كانون الثاني 2018، أجرى CMI استبيانني بني ممثلي احلكومات احمللية املشاركني على التوالي في ورشة 

العمل السنوية الثانية لـ HMLN )بيروت، مايو/ أيار 2017(، والورشة التدريبية حول التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية احمللية 

)عمان، مارس/ أذار 2018(. قدم املسحان حملة سريعة عن التحديات والفرص واإلجنازات التي حققتها احلكومات احمللية في إطار سياسة 

النزوح القسري. بالنسبة لكال االستبيانني، يعكس عدد املستجيبني وجهات نظر احلكومات احمللية املشاركة في األحداث.

وميثل املستجيبون لكل من االستطالعني مجموعة متنوعة من املدن، معظمها من املدن الصغيرة إلى املتوسطة )أقل من ٣00000 نسمة(، 

وعدد قليل من املناطق احلضرية الكبرى )أكثر من مليون نسمة(. ومن السمات الشائعة أن غالبية كبيرة استضافت عدًدا كبيًرا نسبًيا من 

الالجئني أو النازحني داخلًيا )أكثر من 20٪ من مجموع سكانها(.

أظهر املسح الثاني أن السلطات احمللية في البلدان املستهدفة لديها السلطة على تنظيم األعمال )من خالل تقدمي التراخيص لألعمال، 

رخصة البناء، والتفتيش الصحي(، ودعم اإلدماج االقتصادي للنساء والشباب )من خالل برامج التدريب املهني وتقدمي املساعدات(. ومع 

ذلك، يجب املالحظة أن املسؤوليات واملوارد تختلف عبر البلدان وداخلها. فعلى سبيل املثال، حتصل البلديات التركية على مزيد من املوارد 

من احلكومة املركزية مقارنة بالبلديات األردنية واللبنانية. من ناحية أخرى، تستفيد البلديات اللبنانية من مستوى أعلى من الالمركزية وتوكل 

إليها مجموعة واسعة من املهام التي تؤدي إلى مزيد من االستقالل عن احلكومة املركزية10.

كان يهدف االستبيان األول إلى الحصول على لمحة سريعة عن التحديات والحلول الخاصة بهم من أجل 
تحسين LED وتوفير فرص عمل للمجتمعات المضيفة والالجئين. شمل 19 حكومة محلية من 3 دول 

)األردن ولبنان وتركيا(.

تألف االستبيان الثاني من تقييم ذاتي لوضعهم االقتصادي المحلي لمساعدتهم على تصميم استراتيجية 
LED الخاصة بهم. شمل 35 حكومة محلية في 5 دول )العراق، األردن، لبنان، فلسطين٩ وتركيا(.

  9على الرغم أن الوضع في فلسطين يختلف عن باقي البلدان المدرجة في الدراسة لجهة التهجير والنزوح )الالجئون الفلسطينيون تحت والية وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى- األونروا والفلسطينيون المهجرون داخلًيا والجئون غير فلسطينيون )من دول أخرى بما فيها سوريا(. هذا وتم استهداف المجتمعات 

الفلسطينية المضيفة وذلك إلعطاء صورة أوسع عن السياق االقتصادي للبلديات التي تستضيف نازحين.

  10المصادر: دراسات مركز التكامل المتوسطي االستقصائية وتقرير أعده المركز اللبناني للدراسات عن "دور اإلدارة اإلقليمية في سياق الالمركزية" إثر طاولة نقاش عقدت في 

أغسطس/ آب 2012.
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أظهر كال االستبيانني أن السلطات احمللية عملت على حتسني اقتصادها احمللي لالستجابة الحتياجات السكان النازحني. بدأت احلكومات 

احمللية بالفعل بتضمني النازحني في تطوير استراتيجيات املدينة: ٥8٪ أعلنوا أنهم طوروا استراتيجية مدينة أو تخطيًطا مبا في ذلك 

إجراءات لرعاية السكان احملليني والالجئني )املسح األول( وفي حني أن 1٥٪ فقط منهم طوروا استراتيجية LED محدثة، فإن 4٥٪ منهم 

.LED طوروا منهجيات تخطيطية أو استراتيجية تتضمن عناصر من

وأظهر االستبيانان وجود تصور مشترك بأن وصول الالجئني/النازحني داخلًيا يثير حتديات عديدة على االقتصاد احمللي. البطالة هي 

مصدر قلق كبير:

المسح األول: 74٪ من الحكومات المحلية لديها معدالت بطالة فوق ٪15.

المسح الثاني: 74٪ من المستطلعين اعتبروا البطالة واحدة من آثار تواجد السكان النازحين.

 أي من األمور التالية تنظمها حكومتك/ سلطتك المحلية؟ )المسح الثاني(

٪66

دعم إدماج النساء 
والشباب

األعمال التجارية
السياسات 

الضريبية

الفرص والقيود 
المفروضة على 

النازحين

أسواق 
العمل

غير ذلك

٪6٠٪43٪29٪26

٪3
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على الرغم من هذه القيود، سلط املسح الثاني الضوء أيًضا على الفرص اجلديدة التي وفرها الالجئون: 4٣٪ من املجيبني )األردنيون 

واألتراك في الغالب( أعلنوا أن الالجئني جلبوا مهارات جديدة إلى سوق العمل احمللي، و٣7٪ )اللبنانيون واألتراك في الغالب( قالوا إن 

السوريني أحيوا بعض القطاعات االقتصادية احمللية.

ذكر ممثلو احلكومات احمللية كعقبات رئيسية أمام حصول الالجئني على فرص العمل: االفتقار إلى عروض العمل في األسواق الرسمية 

وغير الرسمية، والصعوبات في احلصول على تصاريح العمل، وعدم كفاية مهارات الالجئني، وأخيًرا نقص املعلومات عن الوظائف املتاحة 

واملهارات املتاحة.

٪74.3

٪51.4
٪65.7

٪37.1

٪42.9

٪2.9

 في رأيك، ما هي الطريقة التي أثر بها النازحون على السياق االقتصادي المحلي 
في بلديتك؟ )المسح الثاني(

زيادة البطالة

زيادة التوتر في 
سوق اإلسكان

زيادة المنافسة على 
سبل العيش

إحياء القطاعات 
االقتصادية و/ أو زيادة 

خلق األعمال

مهارات جديدة متاحة في 
سوق العمل

زيادة فرص العمل 
للجميع

 ما المشكلة الرئيسية التي يواجهها الالجئون في الحصول على فرص العمل 
في بلدتكم؟ )المسح األول(

قّلة عروض العمل 
في السوق 

الرسمي

قّلة عروض العمل 
بشكل عام )رسمي 

أو غير رسمي(

صعوبات الحصول 
على تصريح عمل

عدم كفاية و / أو 
مالءمة مهارات / 
معارف الالجئين

مخاطر إساءة 
االستخدام المهني 

لالجئين

يفتقر الالجئون إلى 
المعلومات عن عروض 

العمل المتاحة

ال يواجه الالجئون 
أي صعوبات في 
العثور على وظائف

يفتقر أصحاب العمل 
إلى المعلومات عن 

المهارات الموجودة لدى 
الالجئين

٪32

٪42

٪37

٪37

٪21

٪21

٪26

٪26
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تواجه احلكومات احمللية التي تستضيف عدًدا كبيًرا من الالجئني حتديات في البيئة املواتية ملدينتهم، مبا في ذلك األدوات واملوارد املالية املتاحة. 

وأظهر املسح الثاني أن احلوافز الضريبية والدعم لتوسيع سالسل القيمة، والتمويل اخلارجي، والقروض غير الرسمية، واإلسكان، والطاقة، 

واملساحة لألنشطة االقتصادية تعتبر غير كافية. ومع ذلك، تعتبر أنظمة التعليم واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أقوى نسبًيا.

البيئة التمكينية: ما هو العامل الذي يمثل حالًيا نقطة قوة أو ضعف في بلدتك؟ 
)المسح الثاني(

نقاط القوة
71.4٪نقاط الضعف

٪25.7

التعليم

٪54.3
٪42.9

االتصاالت ونظم 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت

٪54.3
٪42.9

الطرق والنقل

٪54.3
٪42.9

الصحة

٪45.7
٪51.4

المكاتب المبنية، 
ومساحات المصانع، 

واألصول األرضية

٪42.9
٪54.3

الطاقة

٪48.6
٪48.6

اإلسكان

٪37.1
٪57.1

نوعية الحياة األخرى

٪17.1
٪82.9

دعم لتوسيع سلسلة 
القيمة / الحوافز الضريبية

التمويل المصرفي والتمويل المتناهي الصغر: هل تتوافر الموارد التالية بشكل كاف 
لتمويل المشاريع على نطاق مختلف؟ )المسح الثاني(

القروض الصغيرة 
للشركات الصغيرة

القروض المصرفية 
الخاصة

القروض غير الرسمية 
و / أو العائلية

التمويل الخارجي

الحوافز من الحكومات 
المركزية أو المحلية

٪51.4
٪45.7

٪31.4
٪22.9٪20

٪45.7٪51.4

٪68.6
٪77.1٪80

بشكل كافي
غير كاف
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أبرز ممثلو البلديات احلاجة إلى زيادة االستثمارات كأولوية كبرى لتحسني التنمية االقتصادية احمللية في مدينتهم:

المسح األول: أظهر الحاجة إلى زيادة االستثمارات الخاصة، والدعم المالي الدولي، وتشجيع فرص ريادة األعمال.

المسح الثاني: أظهر الحاجة إلى استثمارات إضافية في البنى التحتية والمعدات، وحوافز لألعمال، 
والتدريب المالي، وتنمية مهارات العمال.

ما هي اإلجراءات الرئيسية الثالثة التي تحتاجها من وجهة نظرك لتطوير بلديتك؟ 
)المسح الثاني(

٪74.3
٪7١.4
٪7١.4
٪42.9
٪40
٪34.3
٪34.3
٪20

تنمية مهارات العمال
االستثمارات في البنى التحتية والمعدات

الدورات التدريبية المالية ودورات تنمية المهارات
حوافز للمستثمرين

التدريب على إدارة األعمال

إنشاء حاضنات األعمال التجارية
الحوافز لتشكيل وتوسع األعمال

مراكز األعمال للشركات الصغيرة

ما هي أكثر األمور التي تحتاج إليها بلدتك لتحسين التنمية االقتصادية المحلية؟ 
)المسح األول(

تحسين بيئة األعمال )مثل 
تحرير القطاع المالي وتدويل 

المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة(

الدعم المالي الدولي

زيادة االستثمارات الخاصة 
من المصادر الدولية

تحسين فرص الحصول 
على سبل العيش 

وفرص العمل للجميع

زيادة النفقات العامة من 
المستوى المركزي

زيادة االستثمارات 
الخاصة من المصادر 

الوطنية

تشجيع فرص ريادة 
األعمال، بما في ذلك 
األعمال التجارية المنزلية

٪26.3

٪47.4

٪١0.5

٪47.4

٪63.2

٪26.3

٪36.8



التنميــة االقتصاديــة المحليــة فــي المجتمعــات المضيفــة 23

التخطيط االستراتيجي والسياسات )مثل تقييمات االحتياجات السريعة، وجمع البيانات وتحليلها، والنهج التشاركية(، �
تعزيز فرص القطاع الخاص )مثل البنى التحتية، والحوافز المالية والعينية لالستثمار، وإطار األعمال المنزلية(، �
تنمية المهارات والقدرات )مثل التدريب المهني، ونقل المهارات، والتوفيق بين عرض وطلب العمل(، �
األنظمة والسياسات )مثل البيروقراطية والالمركزية والضرائب والقيود والحصص(. �

متثل هذه املجاالت األربعة ذات األولوية نقطة انطالق للحكومات احمللية املضيفة للتعلم واتخاذ إجراءات من أجل بيئة محلية أفضل 

للمضيفني والالجئني. مت تطوير الدروس املستفادة بعد كل نشاط من HMLN، بني مايو/ أيار 2017 ومارس/ أذار 2018. وميكن جتميعها 

على النحو التالي:

قيادة البلديات ضرورية لخلق بيئة مواتية للتنمية االقتصادية المحلية

حجم واحد ال يناسب الجميع

ميكن للحكومات احمللية أن تلعب دوًرا مهًما في جذب االستثمارات حيث ميكنها استخدام العديد من اإلجراءات: فهي تدير تصاريح 

وإجراءات العمل، وتسهل اخلدمات املالية، وتقدم حوافز عينية )األرض، والبناء، ورأس املال املادي( ومالية، وتوفر بيئة جذابة 

للشركات واملوظفني )اخلدمات األسرية واالجتماعية مثل التعليم أو الرعاية الصحية، سهولة التنقل وجمع شمل األسرة(. كما أنها 

تساهم في حتسني وضع سوق العمل من خالل دعم التدريب املوجه )املهني والتقني(، والذي ميكن أن يكون ذا أهمية خاصة للشباب 

والنساء. ميكن للحكومات احمللية أن تتجاوز تفويضها األولي، وأن تطور حلواًل مبتكرة لتحسني اقتصاداتها احمللية: فالقيادة البلدية 

القوية هي عامل حاسم في تنفيذ األعمال التجارية، ولتطوير امليزة النسبية للمدينة.

إلى جانب التحديات املشتركة في استضافة الالجئني واالستعداد لتعزيز االستثمارات اخلاصة وتعزيز التنمية االقتصادية احمللية، 

يتعني على كل حكومة محلية تطوير استراتيجية فريدة مرتبطة مبيزاتها اخلاصة. ويشمل هذا العديد من العوامل، وبعضها ال ميكن 

السيطرة عليها: فصغر حجم بعض املدن من حيث عدد السكان قد يجعل من السهل العثور على املانحني أو املستثمرين اخلارجيني 

حيث إن حجم االستثمارات املطلوبة منخفض مقارنة باملدن الكبيرة. على النقيض من ذلك، يتعني على مدينة كبيرة أن تضع خطة 

أكثر تطوًرا، وأحياًنا تستهدف بعض املناطق احلضرية فقط. وباملثل، فإن القوة االقتصادية للمدن تشكل ميزتها النسبية التي يجب 

االعتماد عليها. جتذب القطاعات األولية منخفضة التكنولوجيا مثل الزراعة أو صيد األسماك أنواًعا مختلفة من املستثمرين مقارنة 

باملناطق ذات القطاعات الصناعية عالية التكنولوجيا أو السياحة. قبل طرح أفكار حول كيفية حتسني بيئة LED اخلاصة بهم، يجب 

على احلكومات احمللية إجراء تقييمات ودراسات محددة حلالتها لتكون على دراية باحتياجاتها وقدراتها احلقيقية.

الدروس المستفادة

هناك اختالفات ملحوظة في السياق بني وداخل أعضاء HMLN. وتؤثر عوامل مثل البيئة السياسية واالجتماعية االقتصادية، وحجم 

احلكومات احمللية من حيث السكان واملناطق اجلغرافية، واألطر القانونية القائمة، وتفويض احلكومات احمللية، والبيئة املالية والتجارية، أو 

وجود معونات دولية على بدء املشروع وتنفيذه. يجب أخذ هذه العوامل بعني االعتبار ووضعها في السياق.

على الرغم من االختالفات املذكورة، فإن التجارب التي يشاركها أعضاء وشركاء HMLN تسمح بتحديد بعض الدروس الشائعة في التعامل 

مع تدفق الالجئني بشكل كبير من منظور التنمية االقتصادية احمللية.

في مايو/ أيار 2017، اجتمع أعضاء HMLN ملناقشة التحديات واألولويات اخلاصة بتعزيز التنمية االقتصادية احمللية )LED(. طوروا خطة 

عمل تركز على أولوياتهم في أربعة مجاالت رئيسية تؤثر على التنمية االقتصادية احمللية:



التنميــة االقتصاديــة المحليــة فــي المجتمعــات المضيفــة 24

التمويل البلدي واالستثمارات في االقتصاد المحلي هي االهتمامات الرئيسية للحكومات المحلية

ينبغي استكمال التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية بتحليل شامل للبيانات وتقييم للحالة 

هناك حاجة إلى إشراك أصحاب المصلحة في تخطيط وتنفيذ LED من أجل نجاحها

قد ال متتلك البلديات موارد كافية جلذب املستثمرين األجانب من القطاع اخلاص، وحتتاج إلى إيجاد حلول بديلة ومستدامة. حتتاج 

احلكومات احمللية إلى القدرة على تكييف خططها بسرعة وفًقا للموارد املالية والبشرية املتاحة. وميكنها، على سبيل املثال، تسهيل 

تطوير واستدامة األعمال التجارية الصغيرة - مثل احملالت التجارية واملطاعم - واألعمال املنزلية من خالل االعتماد على املوارد 

املوجودة على أرض الواقع، مثل وجود مستثمرين محتملني، أو مؤسسات االئتمانات الصغيرة احمللية. تعتبر األعمال التجارية 

الصغيرة ذات قيمة للمجتمعات املضيفة: فهي تنشئ شبكة يقدم فيها صغار أصحاب املشاريع من مجتمع الالجئني خدمات لالجئني 

اآلخرين، ويحد من العبء على ميزانية البلدية، وفي معظم األوقات تنتج أكثر وظائف مقارنة بالصناعات األكبر.

ميكن أن يساعد جمع البيانات وحتليلها وتقييمها في فهم املوارد املتاحة التي ميكن للبلدية االعتماد عليها واالحتياجات األكثر إحلاًحا 

للمجتمعات احمللية. عندما ال تتوفر لدى البلديات موارد كافية جلمع وحتليل البيانات بشكل متعمق، ميكنها أن تتعاون مع أصحاب 

املصلحة املوجودين، مثل املنظمات غير احلكومية احمللية أو منظمات املجتمع املدني أو املنظمات الوطنية أو الدولية. وميكن لدعم 

أصحاب املصلحة هؤالء حتسني قدرات السلطات احمللية في هذا الشأن.

تسهم مشاركة أصحاب املصلحة في املجتمع املضيف ومجتمع النازحني على كل مستوى )املجتمع احمللي والقطاع اخلاص والقطاع 

العام( من املرحلة املبكرة من تخطيط LED في بناء امللكية والثقة وهي عنصر أساسي للنجاح. ومع ذلك، ال يتعني على املؤسسات 

مثل غرف التجارة والصناعة أو مؤسسات القطاع اخلاص أن تكون اجلهات املعنية الوحيدة التي تتشاور فيها البلدية. إن احلاجة إلى 

إشراك املجتمعات احمللية مبا في ذلك الالجئني في عملية التشاور أمر أساسي.

تصبح تدخالت التنمية االقتصادية احمللية البلدية أقوى وأكثر فاعلية عندما تكون مدعومة ومدعمة باملعايير والسياسات الوطنية. ميكن 

أن يبدأ مشروع البلدية الذي يهدف إلى زيادة LED من برنامج وطني، أو يكون متوافًقا معه. من ناحية أخرى، ميكن ملنظمة غير 

حكومية محلية أو منظمة مجتمع مدني العمل في إطار تكملة لبرنامج عام محلي بتقدمي خبرات فنية إضافية وقدرات مالية وموارد 

بشرية: في هذه احلالة، ميكن للبلدية أن تعتبر هذه املشاريع احمللية مبثابة أصل محلي إضافي.

في السرحان في األردن، استفادت البلدية من ميزاتها النسبية الفريدة من خالل إعطاء حوافز ألصحاب المشاريع. 
في هذه البلدة الصغيرة القريبة من الحدود السورية، ازدهرت الصناعات الجديدة التي جلبها رجل أعمال سوري 

بدعم من رئيس البلدية )صفحة 44(.

وعلى الجانب اآلخر، حفزت بلدية يريفان في أرمينيا االستثمارات من خالل تدريب السوريين على قوانين وأنظمة 
األعمال األرمنية، وفي نفس الوقت تقديم الدعم ألسر المستثمرين من خالل دعم اإلسكان والتعليم )صفحة 32(.

بعــد إنشــاء برنامــج وطنــي لإلدمــاج االجتماعــي واالقتصــادي المحلي لالجئين، بدأت أكثر من ألــف بلدية إيطالية 
تقديــم فــرص التدريــب لالجئيــن والســكان المحلييــن حســب الطلب المحلي )صفحــة 81(. وتمكنت من القيام بذلك 

بفضــل التعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة التــي تقدم قدراتهــا وخبراتها، مما أدى إلى خلق فرص 
عمــل وتدريبــات للمجتمعــات المضيفــة كعامليــن اجتماعييــن ومدربين ووظائف مشــابهة ممــا أدى إلى زيادة التنمية 

االقتصاديــة المحلية.

هناك حاجة للتنسيق على المستوى الوطني
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النساء والشباب مهمون للتنمية االقتصادية المحلية

اإلدماج االجتماعي ضروري عند التعامل مع التنمية االقتصادية المحلية في سياقات النزوح القسري 

يمكن للنازحين قسًرا أن يجلبوا الفرص االقتصادية للمدن

يعتبر النساء والشباب من بني أكثر الفئات ضعًفا من السكان، السيما في حالة الالجئني. حتى لو كانوا األكثر تضرًرا من البطالة، 

إال أنهم ميلكون إمكانات هائلة لتطوير االقتصاد احمللي. وميكن أن تؤدي احلوافز واجلهود التي تبذلها البلدية إلى إنشاء أعمال 

جتارية منزلية تقودها النساء تفيد االقتصاد احمللي كله. وباملثل، ميكن أن تساعد برامج التدريب التي تستهدف الشباب على بناء 

قوى عاملة محلية ماهرة متشًيا مع احتياجات سوق العمل احمللية.

في سياق ارتفاع عدد الالجئني، هناك خطر رئيسي يتمثل في انتشار التوترات االجتماعية عن طريق استهداف القادمني اجلدد 

فقط كمستفيدين من املشروع. في سياق ارتفاع معدالت البطالة وعدم االستقرار االقتصادي، ميكن للمقيمني على املدى الطويل من 

الطبقات ذات الدخل املنخفض أن يعتبروا القادمني اجلدد منافسني للوظائف منخفضة املؤهالت، مما يعزز التصورات السلبية عنهم 

والتي تضر بالتنمية االقتصادية. ميكن معاجلة هذه املشكلة احلساسة من خالل تضمني عدد كاف من السكان األصليني والالجئني في 

أنشطة املشروع، أو بإشراك كال الطرفني في املشاورات األولية. وأخيًرا وليس آخًرا، فإن املشاريع التي تهدف إلى تعزيز االندماج 

االجتماعي بني الالجئني واملجتمعات املضيفة هي خطوة أولى ملشاركة الالجئني االقتصادية وزيادة التنمية االقتصادية احمللية.

ميكن للنازحني قسًرا أن يجلبوا الفرص االقتصادية للمدن، التي ميكن للبلديات االستفادة منها: فهم يجلبون رؤوس األموال 

واألسواق وسالسل القيمة )مثل جلب الشركات ومسارات االستيراد والتصدير التي كانت موجودة في بلدهم(، والقدرات واملهارات 

)احلاسمة في إحياء صناعة األحذية في غازي عينتاب(. ومع ذلك، ال يزال الالجئون يواجهون عدًدا من العوائق أمام األعمال: احلد 

من التنقل اجلغرافي داخل البلدان وفيما بينها، وفجوات املعلومات حول القانون واللوائح، ونقص العمليات امليسرة )التصاريح 

والتسجيالت(، والقيود املالية )احلسابات املصرفية(، واحلاجة إلى بيئة آمنة وجذابة ومستقرة للمدن ألنفسهم وألسرهم )مثل التعليم 

واخلدمات الصحية،... إلخ(.

أظهر مشــروع بقيادة المنتدى االقتصادي الســوري في غازي عينتاب في تركيا كيف أن تســجيل الشــركات غير 
المسجلة التي يقودها الالجئون أمر ملح للبلديات لالستفادة من وجود النازحين )صفحة 52(. في غازي عينتاب، 

ساهم تسجيل 217 شركة صغيرة ومتوسطة يديرها سوريون في زيادة إيرادات الحكومة المحلية، فضاًل عن اإلدماج 
القانوني واالقتصادي ألصحاب األعمال السوريين المسجلين حديًثا.

لإلجابة على وقف الواردات من المواد الغذائية من ســوريا وارتفاع معدل البطالة بين النســاء، قدمت بلدية الزرقاء 
في األردن حوافز للنساء من خالل فرص التدريب الخاصة لفتح األعمال المنزلية وإنشاء وظائف لهن وألسرهن. 

بهذه الطريقة، ساهم مشروع صغير بميزانية محدودة في خلق فرص العمل والتدريب وزيادة عرض المواد الغذائية 
في البلدية متوسطة الحجم )صفحة 48(.

باالستفادة من هذه الدروس املستخلصة، سيواصل أعضاء HMLN التبادل ويتعلمون طرق تخفيف الضغط الناجم عن تدفق النازحني 

قسًرا، وخلق بيئة اقتصادية واجتماعية أفضل للسكان احملليني والقادمني اجلدد.
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كيفية استخدام هذه الخالصة

تهدف هذه اخلالصة الوافية من التجارب حول التنمية االقتصادية احمللية في املجتمعات املضيفة إلى مشاركة املعرفة ذات الصلة باحللول 

السارية لزيادة التنمية االقتصادية احمللية في املجتمعات التي تستضيف النازحني قسًرا )الالجئني والعائدين والنازحني داخلًيا(. حتتوي 

على 16 جتربة من مناطق مختلفة من منطقة البحر األبيض املتوسط مبا في ذلك الدول السبع التالية: أرمينيا، اليونان، العراق، إيطاليا، 

األردن، لبنان وتركيا. يتم تنفيذ كل جتربة من قبل اجلهات الفاعلة احمللية، في بعض األحيان بالتعاون مع املنظمات احمللية والوطنية أو 

الدولية، ويرتبط مع بطاقة تقنية تهدف إلى زيادة إمكانية تكرار املشروع. تشمل اخلالصة كل من املشاريع املنجزة واجلارية التي بدأ 

تنفيذها في موعد أقصاه عام 2016. وتبدأ كل بطاقة تقنية مبلخص يتضمن امليزات الفنية للمشروع وتفاصيل االتصال اخلاصة بجهة 

تنسيق املشروع، بينما تتعمق األقسام التالية في:

السياق احمللي في ضوء تدفق الالجئني أو النازحني قسًرا والتحديات الرئيسية التي أدت إلى إنشاء املشروع؛ �

اإلجراءات واخلطوات الرئيسية املتخذة لتنفيذ املشروع والنتائج املبلغ عنها فيما يتعلق مبكونات LED املباشرة وغير املباشرة، مبا في  �

ذلك الدليل على جناح املشروع وردود الفعل األولية من املستفيدين املستهدفني، عندما تكون متاحة؛

العقبات الرئيسية والتحديات واملخاطر التي مت الشعور بها خالل مرحلة التنفيذ، باإلضافة إلى عناصر النجاح واجلوانب املبتكرة، �

أفكار وتعليقات لتحسني املشروع أو تكراره في املستقبل، مبا في ذلك توصيات من مديري وموظفي املشاريع. �

تولي هذه اخلالصة اهتماًما خاًصا باملواضيع املستعرضة للشباب واجلنسانية. سيتم التعرف على التجارب التي تركز على هذين 

املوضوعني بسهولة من خالل الرموز التالية:

الشباب الجنسانية
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ملخص التجارب

وفًقا الحتياجات وأولويات احلكومات احمللية املضيفة، وباالستفادة من الدروس املستفادة من HMLN ومجاالت الدعم احملددة، يتم جتميع 

التجارب في هذه اخلالصة في أربع فئات رئيسية: تعزيز بيئة األعمال وتعبئة القطاع اخلاص؛ تقدمي اخلدمات العامة؛ التعليم والتدريب 

واإلدماج االجتماعي االقتصادي وتوفير فرص العمل احمللية.

مبا أن التنمية االقتصادية احمللية هي نهج شامل، فإن التجارب ال حتد بالضرورة من تركيزها على موضوع القسم الذي تتجمع فيه، بل ميكن 

حتليلها باستخدام عدسات متعددة وتوسيع نطاقها، وتكون مصدر إلهام لتنمية وتنفيذ مشاريع مماثلة في مناطق صغيرة وكذلك في سياقات 

.HMLN أكبر. يقدم اجلدول أدناه حملة عن التجارب وتركيزها، وفًقا لألولويات التي حددها ممثلو احلكومات احمللية املضيفة األعضاء في

الجهة 
التنفيذية

القسم 1. تعزيز بيئة األعمال وتعبئة القطاع الخاص

بلدية يريفان، 
أرمينيا

 ,SolidarityNow
اليونان

بلديات بلعما 
الجديدة، 

المفرق الكبرى، 
والزعتري، األردن

بلدية السرحان، 
األردن

البرامج 
االقتصادية 

لالجئين

 TILOSS مختبر
الجزري للتضامن 

واالستدامة

مشروع تبادل 
المهارات 

والخبرات بين 
األردنيين 
والالجئين 
السوريين

الشراكات مع 
القطاع الخاص 
إلقامة األعمال

تعزيز فرص 
القطاع الخاص

اللوائح 
والسياسات

تنمية المهارات 
والقدرات؛ 

تعزيز فرص 
القطاع الخاص؛ 

االندماج 
االجتماعي

تنمية المهارات 
والقدرات؛ 

تعزيز فرص 
القطاع الخاص؛ 

االندماج 
االجتماعي

التخطيط 
االستراتيجي؛ 

اللوائح 
والسياسات؛ 

تعزيز فرص 
القطاع الخاص؛ 
تنمية المهارات 

والقدرات

نفذت بلدية يريفان برامج اقتصادية تهدف إلى تعزيز 
بيئة األعمال من خالل اإلدماج االقتصادي لرجال 

األعمال السوريين في السياق المحلي، جنًبا إلى 
جنب مع األنشطة االجتماعية إلسكان الالجئين وبرامج 

التعليم للشباب السوريين.

TILOSS هو مشروع تجريبي صغير النطاق يهدف إلى 
إعالم تصميم سياسة اإلدماج بأدلة ملموسة. يوفر 
المأوى والخدمات التي يمكن الحصول عليها بشكل 

مشترك لالجئين السوريين واليونانيين على جزيرة 
تيلوس الصغيرة. ويهدف إلى التصدي لخطاب كراهية 

األجانب الناشئ في أوروبا في سياق بلد أوروبي 
يواجه بالفعل مشقة اجتماعية واقتصادية. 

يهدف المشروع إلى تبادل المهارات والخبرات بين 
األردنيين والالجئين السوريين. هدفه الرئيسي هو 

تمكين األردنيين من ذوي المهارات والخبرات المهنية 
وذوي الخبرة من الالجئين السوريين، من أجل توفير 

فرص عمل وتعزيز مهارات تنظيم المشاريع.

أسفر هذا المشروع عن إنشاء اقتصاد محلي متنوع 
بالشراكة بين البلدية والقطاع الخاص والجهات المانحة 
والحكومة المركزية إلنشاء مصنع مالبس يوفر فرص 
عمل للنساء. باإلضافة إلى ذلك، تقوم بلدية سرحان 
ببناء منطقة حرفية مجهزة بالبنية التحتية التي يحتاجها 

الحرفيون الصناعيون لجذب المزيد من االستثمارات 
الخاصة وتوفير فرص العمل. سينشئ مركز تدريب 

مهني داخل المنطقة الحرفية للعمل على تدريب 
وتأهيل مهارات الشباب للعمل في مختلف المهن 

والحرف التي ستوفرها المنطقة الحرفية.

الكلمات الملخصاسم التجربة
المفتاحية

الصفحة
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35

40

44
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الجهة 
الكلمات الملخصاسم التجربةالتنفيذية

المفتاحية
الصفحة

بلدية الزرقاء، 
األردن

المنتدى 
االقتصادي 

السوري، غازي 
عينتاب، تركيا

الوكالة األلمانية 
للتعاون الدولي 

)GIZ(، األردن

اتحاد بلديات 
البقاع األوسط، 

لبنان

 UNIMED
)اتحاد الجامعات 

المتوسطية (

 UNIMED
)اتحاد الجامعات 

المتوسطية (

شغلك من 
بيتك

مشروع رخصتي

من النفايات 
إلى الطاقة 

اإليجابية - جمع 
وفرز النفايات 
بكثافة العمالة

مشروع تطوير 
الصحة والرياضة

التعليم العالي 
لدعم الالجئين 

في أوروبا 
)inHERE(

دعم تعليم 
الالجئين في 
بلدان الشرق 

األوسط 
وشمال أفريقيا 

)RESCUE(

يستهدف مشروع "شغلك من بيتك" توفير 
وظائف بسيطة يسهل الوصول إليها لبعض الفئات 

االجتماعية المحرومة، من خالل التركيز على النساء 
وربات البيوت في المجتمعات المضيفة والالجئة. 

سيتم قريًبا توسيع المشروع ليشمل المزيد من 
النساء السوريات كمستفيدات.

يهدف هذا المشروع إلى ترخيص وإضفاء الطابع 
الرسمي على الشركات السورية "غير الرسمية" في 
غازي عينتاب. كما أنه يعزز الوعي بين أصحاب األعمال 

السوريين الالجئين ببيئة األعمال التركية واللوائح 
القانونية .كفل المشروع استدامة وتطوير األعمال 
السورية وتحسين اندماج الالجئين السوريين في 

المجتمع التركي المضيف، وتخفيف التوترات والمشاكل 
الناشئة عن مشاركتهم في االقتصاد غير الرسمي.

بالنظر إلى ازدياد كمية النفايات في بلديات األردن 
وارتفاع معدل البطالة، يهدف المشروع إلى معالجة 
نقص خدمات التخلص من النفايات المالئمة، وفي 
نفس الوقت توفير فرص عمل لألردنيين والالجئين 

السوريين.

بسبب االفتقار إلى البنى التحتية الكافية في الصحة 
والتعليم وقلة األنشطة الترفيهية، أنشأ اتحاد بلديات 

منطقة البقاع األوسط العديد من المؤسسات 
للتخفيف من حدة التوتر الناجم عن ارتفاع عدد 

الالجئين واألوضاع االقتصادية الصعبة.

يهدف inHERE إلى توعية موظفي التعليم العالي 
لتسهيل اإلدماج ووصول الالجئين إلى الجامعات 

األوروبية. inHERE هو مشروع لمدة عامين بتمويل 
مشترك بدعم من برنامج إيراسموس+ االتحاد 

األوروبي.

يهدف مشروع RESCUE إلى مساعدة جامعات 
البلدان الشريكة في العراق )كردستان( ولبنان واألردن 

في هيكلة االستجابة الفعالة ألزمة الالجئين، من 
خالل إنشاء وحدات مخصصة )وحدة الدعم العملي 
للطالب الالجئين - R-SOS(. خدمات محددة وحلول 

مخصصة سوف تدعم الطالب الالجئين في 
استئناف مسارهم التدريبي األكاديمي.

تنمية المهارات 
والقدرات؛ 

تعزيز فرص 
القطاع الخاص

اللوائح 
والسياسات، 

تعزيز فرص 
القطاع الخاص

تعزيز فرص 
القطاع الخاص؛ 
تنمية المهارات 

والقدرات

تنمية المهارات 
والقدرات؛ 

االندماج 
االجتماعي

تنمية المهارات 
والقدرات

تنمية المهارات 
والقدرات

القسم ٢.  تقديم الخدمات العامة

القسم ٣.  التعليم والتدريب

48

52

58

63

78

72
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الجهة 
التنفيذية

القسم ٤. اإلدماج االجتماعي االقتصادي وتوفير فرص العمل المحلية

محافظة دهوك، 
العراق

وزارة الداخلية، 
إيطاليا

بلدية سحاب، 
األردن

بلدية غازي 
عينتاب، تركيا

بلدية 
سلطانبيلي، تركيا

مركز دعم األسرة 
والمرأة وذوي 

  )AKDEM( اإلعاقة
-بلدية زيتون 

بورنو، تركيا

التمكين 
المستدام في 
أماكن اإلصالح 

االجتماعي

SPRAR شبكة

التماسك 
االجتماعي 

ودمج الالجئين 
مع المجتمع 

المحلي

 SADA مركز
لتضامن وتنمية 

المرأة

استراتيجية 
محلية لتوفير 
فرص العمل

مشروع عصفور 
الثلوج

تنمية المهارات 
والقدرات؛ 

االندماج 
االجتماعي

التخطيط 
االستراتيجي، 

تنمية المهارات 
والقدرات؛ 

االندماج 
االجتماعي

االندماج 
االجتماعي؛ 

تنمية المهارات 
والقدرات

تنمية المهارات 
والقدرات؛ 

االندماج 
االجتماعي

التخطيط 
االستراتيجي، 

تنمية المهارات 
والقدرات؛ 

االندماج 
االجتماعي

تنمية المهارات 
والقدرات؛ 

االندماج 
االجتماعي

يؤدي هذا المشروع إلى دمج كل من السوريين 
والمعتقلين ويحّسن الفرص االقتصادية من خالل 

إنشاء معمل للحلويات في أماكن اإلصالح االجتماعي 
)السجون( للنساء والقصر، الذين سيتدربون على إنتاج 

الحلويات والسجاد تحت إشراف خبراء سوريين. 

تهدف شبكة SPRAR )نظام الحماية اإليطالي 
لطالبي اللجوء والالجئين( إلى وضع نهج محلي 

متعدد المستويات لإلدماج االجتماعي واالقتصادي 
لالجئين. تستفيد الشبكة من مهارات وقدرات الجهات 

الفاعلة المحلية العامة والخاصة، وتفضل التدخالت 
متعددة التخصصات، وتيسر فهًما أفضل الحتياجات 
المستفيدين. وهي تمثل مصدًرا قيًما للمجتمعات 

المحلية المضيفة من خالل تحفيز تنمية الموارد 
الحالية، وتعزيز التآزر المحلي، وتشجيع إنشاء خدمات 

وفرص جديدة للمجتمع المحلي بأكمله. بهذه الطريقة، 
تقر SPRAR مساهمة كل من الالجئين والمجتمعات 

المضيفة في التنمية المحلية.

يعد اعتماد النشاطات االجتماعية نقطة انطالق 
أساسية لدمج الالجئين السوريين والمجتمع المضيف. 

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التواصل بين جميع 
األطراف بهدف مساعدة الالجئين على االستقرار 

االجتماعي وتخفيف أثر األزمة ومساعدة أفراد المجتمع 
المحلي على تقبل الالجئين ودعمهم كنقطة بداية 

تسهم في تنمية المجتمع المحلي.

الهدف الشامل لمركز SADA لتضامن وتنمية المرأة 
هو دعم االستقرار االجتماعي واالقتصادي لالجئات، 
والمساهمة في اعتمادهن على أنفسهن وقدرتهن 
على التعايش مع النساء من المجتمع المضيف من 

خالل إنشاء مركز للنساء فقط يقدم الخدمات إلى 
النساء السوريات ونساء المجتمع المضيف.

يلعب مكتب التوظيف والتعليم المهني التابع لبلدية 
سلطانبيلي الذي تم تطويره لالجئين المحليين دوًرا 

مهًما في تشجيع التعاون بين القطاعين العام 
والخاص والمنظمات غير الحكومية. ويدعم التطوير 

الفعال لسبل العيش والتوظيف وتصاريح العمل 
وترخيص أماكن العمل والتعليم المهني. 

يهدف المشروع إلى تزويد النساء الالجئات بمهارات 
العمل الكافية لضمان دخل مستدام. باإلضافة إلى 

ذلك، فإنه يسعى أيًضا لتلبية احتياجاتهن األساسية. 
تعزز الرحالت إلى المدينة ومواقف البيع من التماسك 

والتفاعل االجتماعي.

الكلمات الملخصاسم التجربة
المفتاحية

الصفحة
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تجارب في التنمية 
االقتصادية المحلية



تعزيز بيئة 
األعمال وتعبئة 

القطاع الخاص

القسم 

1
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نفــذت بلديــة يريفــان برامــج اقتصاديــة تهــدف إلى تعزيــز بيئة األعمال من خالل اإلدماج 
االقتصادي لرجال األعمال الســوريين في الســياق المحلي، جنًبا إلى جنب مع األنشــطة 

االجتماعية. إلســكان الالجئين وبرامج التعليم للشــباب الســوريين.

أرمينيا، بلدية يريفان
البرامج االقتصادية لالجئين

تعزيز بيئة األعمال وتعبئة القطاع الخاص

الهيئة أو المنظمة المسؤولة
بلدية يريفان

المنطقة
يريفان، جمهورية أرمينيا

المستفيدون
استفاد الالجئون السوريون الشباب والنساء 

السوريات والشركات بشكل مباشر من البرنامج

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
2012 - مستمر

الموارد البشرية
موظفو الحكومة األرمينية، ووزارة الشتات، 

والبلدية، والمجتمع المحلي.

مصادر التمويل
التمويل الحكومي، المخصص على 

أساس منتظم.

لالتصال
السيدة آنا ستيبانيان، رئيسة قسم 

التعليم في بلدية يريفان
anna.stepanyan@yerevan.am :لالتصال
السيدة سوزانا غاسباريان، قسم التعليم 

في بلدية يريفان 
 لالتصال:

 susanna.gasparyan@yerevan.am 

1

الصور: البنك الدولي
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج المبلغ عنها

منذ تصاعد احلرب في سوريا، بدأت أرمينيا استقبال السوريني بشكل رئيسي في العاصمة يريفان؛ 

وبالتالي، قامت بلدية يريفان مبهمة أساسية في إدماج السوريني. نفذت احلكومة األرمينية وبلدية 

يريفان برامج اجتماعية إلسكان السوريني، فضاًل عن برامج داخل املدارس احمللية ومؤسسات التعليم 

قبل املدرسي من أجل التعليم املستمر لألطفال السوريني.

وإذ واجه السوريون ثقافة مختلفة ملمارسة األعمال التجارية في أرمينيا، قررت احلكومة األرمينية وبلدية 

يريفان إنشاء برامج تدريبية ملساعدة السوريني على اإلدماج االقتصادي في سياق مناخ األعمال 

األرميني. وهكذا، بدأت بلدية يريفان تدريب املجموعات املستهدفة: خصصت احلكومة مساحة 1400 

متر مربع في يريفان كمنطقة صناعية للشركات السورية. باإلضافة إلى ذلك، تعمل اجلهات املانحة على 

تسجيل األعمال التجارية واحلصول على التراخيص والتسويق وبرامج املساعدة األخرى للسوريني.

مت تنفيذ املشروع من خالل اخلطوات التالية:

اإلسكان. قدم البرنامج حلواًل سكنية للسوريني في يريفان من خالل أموال ميزانية الدولة. �

برامج تدريبية. مت تصميم البرنامج التدريبي لإلدماج االقتصادي للسوريني، وقامت بلدية يريفان  �

بتقدمي التدريبات.

تعزيز بيئة األعمال. خصصت احلكومة األرمينية املنطقة الصناعية في يريفان مجاًنا للسوريني  �

لتنظيم أعمالهم. وباإلضافة إلى ذلك، أعلن املانحون متويل مكتب إداري ومركز معلومات داخل 

املنطقة الصناعية لتقدمي اخلدمات القانونية واحملاسبية والتسويقية وغيرها من اخلدمات للسوريني 

الذين يعملون في املنطقة الصناعية أو في أرمينيا بشكل عام.

 

النتائج المبلغ عنها:
املساهمة في:

حتســني بيئة األعمال: عزز املشــروع فهم بيئة األعمال التجارية وتســهيل تطوير األعمال للســوريني  -

في يريفان.

زيادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لالجئني وسبل العيش املستدامة: ساعد املشروع السوريني  -

في السكن وفرص التدريب كما وفر لهم مكاًنا مناسًبا لتنظيم أعمالهم.

األدلة وتعليقات المستفيدين 
 تنشر احلكومة األرمينية النتائج بانتظام: وميكن االطالع على تقارير البلدية على موقع بلدية يريفان

http://www.yerevan.am/en/

ويتجلى جناح هذه األنشطة في حصول 1200 أسرة على السكن، وتدريب 7119 سورًيا على جوانب 

اإلدماج االجتماعي واالقتصادي في أرمينيا. وباإلضافة إلى ذلك، استفادت من هذا البرنامج األعمال 

التجارية املوجودة بالفعل في املنطقة الصناعية التي تبرعت بها احلكومة األرمينية في يريفان. وال 

يزال البرنامج سارًيا ويتزايد املستفيدون منه باطراد.
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الدروس المستفادة 
التحديات والمخاطر

كان من الصعب على بلدية يريفان تصميم وتنفيذ البرنامج بطريقة تفيد أكبر عدد ممكن من السوريني، 

وتتفادى إغفال بعض السوريني. ولتجنب ذلك، صممت البلدية أنشطة مستهدفة للغاية.

المقومات الرئيسية للنجاح
كان املجتمع األرمني املضيف متسامًحا وداعًما للسوريني في أرمينيا؛ حيث قدم األرمن الدعم 

الضروري ملساعدة السوريني على االندماج االجتماعي في املجتمع املضيف، باإلضافة إلى دعمهم 

للبلدية من خالل ثقتهم في جناح البرنامج.

الجوانب المبتكرة
األراضي الصناعية التي خصصتها احلكومة هي السمة األكثر ابتكاًرا، ألنها ساهمت في . 1

االدماج االقتصادي للسوريني.

يستخدم البرنامج التعليم والتدريب لدمج األطفال السوريني واآلباء ورجال األعمال السوريني. . 2

توصيات تحسين المشروع

الجهات المتعاونة

نظًرا ألن البلديات األرمينية األخرى حتاكي النهج الرئيسية لهذا البرنامج، فإن توفير مصادر 

متويل إضافية بخالف التمويل احلكومي من شأنه أن يتيح تنفيذ برنامج أوسع نطاًقا يستهدف 

عدًدا أكبر من املستفيدين.

أصحاب املصلحة املعنيني هم احلكومة املركزية، وزارة الشتات األرمني، بلدية يريفان، واملجتمعات احمللية.

وقد نظمت احلكومة املركزية نقل السوريني إلى أرمينيا، وشاركت وزارة الشتات في عملية تلقي 

وتسجيل وتوفير برامج اإلسكان والبرامج االجتماعية لالجئني السوريني، بالتعاون مع البلديات األرمنية 

واملجتمعات احمللية.

وخالل املرحلة الثانية، أنشأت بلدية يريفان برامج اجتماعية واقتصادية تستهدف السوريني املقيمني 

في يريفان. كما تشارك البلديات واملجتمعات احمللية األخرى في تنفيذ عناصر املشروع ذات الصلة 

للسوريني املقيمني في مدن أخرى.

٢
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توصيات تحسين المشروع

TILOSS هو مشروع تجريبي صغير يهدف إلى تعزيز االقتصاد المحلي والتعريف بأسس سياسة اإلدماج 
بأدلة ملموسة. ويحاول التصدي لخطاب كراهية األجانب المتنامي في أوروبا، في دولة أوروبية تواجه 
تحديات اجتماعية واقتصادية أساسية من خالل نهج تعاوني وشامل للجميع. أطلق المشروع مجموعة 

من األنشطة لتعزيز االقتصاد المحلي. وهو يوفر المأوى والخدمات التي تقدم  لالجئين السوريين 
واليونانيين على جزيرة تيلوس الصغيرة.

Solidarity Now ،اليونان
مختبر TILOSS الجزري للتضامن واالستدامة

تعزيز بيئة األعمال وتعبئة القطاع الخاص

الهيئة أو المنظمة المسؤولة
Allileggie SolidarityNow )SN(

المنطقة
جزيرة تيلوس، اليونان

المستفيدون
الالجئون السوريون وطالبو اللجوء في اليونان، 

وخاصة األسر، وسكان المجتمع المحلي

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
أكتوبر/ تشرين األول 2015 - مستمر

قيمة التمويل
732 يورو 866

الموارد البشرية
13 موظًفا + 2 من الموظفين الطبيين لمدة 

6 أشهر

مصادر التمويل
ECHO من خالل UNHCRو OSIFE

لالتصال
يواكيم فرافاس، رئيس MEAL وجودة األداء

 ioakeim@solidaritynow.org :لالتصال
www.solidaritynow.org

٢

SolidarityNow :الصور
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج المبلغ عنها

تيلوس هي جزيرة صغيرة يسكنها حوالي 800 نسمة، وجتمع كل السمات النموذجية للمجتمع احمللي 

ذي املوارد احملدودة. وقد أبدى سكان تيلوس تضامًنا قوًيا خالل حالة طوارئ الالجئني، وأعربوا 

عن استعدادهم الستضافة الالجئني. وبدون وجود طبيب دائم، ووظائف سياحية موسمية، ومحدودية 

االتصال باجلزر األخرى، وانخفاض عدد السكان، واجهت تيلوس حتديات كثيرة تتعلق بتعزيز التنمية 

االقتصادية احمللية. وعلى الرغم من معدل البطالة الذي بلغ 20.9٪ )أعلى من املتوسط اليوناني(، 

استطاعت تيلوس استيعاب 1٥0 شخًصا، ووفرت فرص عمل لـ 1٣ يونانًيا و10 الجئني سوريني.

 UNHCRو OSIFE جنًبا إلى جنب مع بلدية تيلوس وبدعم من ،SolidarityNow )SN( منذ عام 201٥، تقوم

بتنفيذ مشروع جتريبي يهدف إلى تعزيز إدماج الالجئني، وتعزيز فرص النمو احمللي. ويستثمر 

املشروع في تعليم الالجئني ومتكينهم وتعزيز تفاعلهم مع املجتمع احمللي، ويسعى إلى إقامة أوجه تآزر 

بني الطائفتني لتعزيز اإلمكانات االقتصادية لتيلوس. ووضع خطة عمل جديدة تربط املعونة اإلنسانية 

مبنظور إمنائي، وأظهر الفرص والفوائد لالقتصادات اإلقليمية واحمللية املستمدة من رأس املال 

البشري وعمالة ومهارات وخدمات الالجئني.

وصل املشروع اآلن املرحلة النهائية، من خالل اخلطوات التالية:

املرحلة 1. إنشاء مشروع طبي يضمن توفير الرعاية الصحية لالجئني والسكان احملليني. �

املرحلة 2. بناء هيكل سكني يستضيف حتى ٥0 شخًصا على املدى الطويل، ويقدم املساعدة إلى  �

1022 الجًئا.

املرحلة ٣. بدء مشروع جتريبي للتعاون السلس مع املساعدة احمللية إلنشاء خدمات متاحة للجميع،  �

مبا في ذلك: تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي، واملساعدة القانونية، والدعم النقدي املباشر، 

ودروس اللغة اليونانية واإلجنليزية، ودورات تكنولوجيا املعلومات، واألنشطة الترفيهية، ومكاتب 

املعلومات، وتقدمي املشورة والنقل.

املرحلة 4 )اجلارية(. إنشاء مشروع مختلط )اليونانيون والالجئون( للمشاريع االجتماعية في قطاع  �

املاشية، وإحياء إنتاج اجلنب التقليدي للجزيرة من خالل خلق أوجه التآزر بني الطائفتني. والنتيجة 

املتوقعة للمشروع هي إحياء قطاع اقتصادي تقليدي عن طريق توظيف املجتمع احمللي والالجئني 

على السواء.

النتائج المبلغ عنها:
املساهمة في:

حتسني الوضع االقتصادي من خالل تعزيز السوق احمللی: عزز املشروع الفرص االقتصادية من  -

خالل التخفيف من اآلثار السلبية وتعظيم الفرص املستمدة من وجود الالجئني:

توفير فرص عمل مع توظيف 10 الجئني في الشركات احمللية )أي الفنادق واملخابز ومحالت  �

البقالة( و29 شخًصا من مواطني تيلوس الذين عادوا إلى اجلزيرة للعمل في أنشطة املشروع؛

توفير 10 حلول سكنية لتغطية احتياجات السوق املتزايدة. �

تقدمي مساعدات نقدية مباشرة لـ ٣4 من أسر الالجئني. �

تقدمي مســاعدات مالية لتنظيم أنشــطة ثقافية وتعليمية مشــتركة جتمع املواطنني اليونانيني  �

وطالبي اللجوء.
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حتسني اخلدمات العامة لكل من الالجئني والسكان احملليني: أدى تسجيل األطفال الالجئني في مدرسة  -

تيلوس االبتدائية إلى توسيع املدرسة احمللية وإلى قرار وزاري بزيادة عدد املدرسني من ثالثة إلى أربعة، 

مما يعود بالفائدة على جميع أطفال اجلزيرة. وعالوة على ذلك، تعززت املرافق الصحية من خالل تعيني 

طبيب دائم عام وتقدمي منحة لتوفير اخلدمات الطبية للسكان احملليني في غياب بنية حتتية طبية مستقرة. 

ونظًرا لزيادة الطلب على الرعاية الصحية، أصبح يوجد مقر دائم لطبيب الدولة على اجلزيرة.

زيادة إدماج الالجئني اجتماعًيا واقتصادًيا وسبل العيش املستدام: دعم املشروع وطور سبل العيش  -

واالعتماد على الذات لالجئني واألفراد الضعفاء من املجتمع املضيف من خالل:

إدارة احلاالت الشاملة مبا في ذلك الدعم النفسي االجتماعي، واملساعدة القانونية، وتقدمي املشورة،  �

والترجمة الشفوية، وتوفير املعلومات، والتيسير، والتوجه الثقافي، واملرافقة والنقل؛

توفير اخلدمات التعليمية والتدريبية لزيادة مهارات املستفيدين القابلة للتسويق، على سبيل املثال  �

دورات اللغة اإلجنليزية واليونانية، والتدريب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإصدار الشهادات؛

توفير اخلدمات الترفيهية للكبار واألطفال على سبيل املثال املوسيقى، الرقص، باإلضافة إلى  �

التدريب احلرفي؛

تيسير وصول الالجئني إلى اإلدارة واخلدمات العامة، مبا في ذلك إصدار رقم الضمان االجتماعي،  �

ورقم ضريبة القيمة املضافة، وفتح حساب مصرفي.

زيادة التماسك االجتماعي بني املجتمعني الالجئ واملضيف: من خالل التركيز على الالجئني  -

واليونانيني الضعفاء: مت التعرف على اليونانيني احملرومني ومتكينهم من الوصول إلى نفس مرافق 

وخدمات اإلقامة كالجئني.

األدلة وتعليقات المستفيدين
مبشاركة السلطات احمللية، متكن املشروع من حتويل الطريقة التي ينظر بها إلى الالجئني من "الضحايا" 

إلى اجلهات الفاعلة في االقتصاد احمللي. ومن خالل التركيز بشكل متساو على املجتمع املضيف 

والالجئني/ طالبي اللجوء، يضمن املشروع نهًجا شاماًل ويعزز التماسك االجتماعي. ووفًقا لنتائج تعليقات 

املستفيدين )أبريل/ نيسان 2017(، فإن نسبة الذين يرغبون في البقاء في اجلزيرة أعلى بكثير من النسبة 

املئوية اإلجمالية للمستفيدين الراغبني في البقاء في اليونان. املزيد من النتائج تتبع:

ما يقوله المستفيدون
"تغيرت حياتنا منذ وصولنا من ليسفوس. كنا نسينا مشاكلنا في سوريا ألننا أصبح لدينا مشاكل أكبر في 

ليسفوس. في تيلوس، تغير كل شيء، اجلزيرة والناس رائعون".

"على الرغم من أن اجلزيرة صغيرة، فإنها تشعرنا وكأنها موطننا اجلديد".

"أنا سعيد بأن أطفالي يتعلمون اليونانية، هذه هي الطريقة التي سيتقدمون بها في حياتهم".

www.solidaritynow.org املزيد من قصص املستفيدين على

تجربة إيجابية مع السكان المحليين ٪58.5٪95
٪3.45٪0

٪89.4٪100
٪83.3٪100

٪17.5٪25
٪26٪37.5

٪47٪25

تجربة سلبية مع السكان المحليين

الشعور باألمان في المشروع

فهم اليونان بشكل أفضل

سيبقى في اليونان على أي حال

لن يبقى في اليونان

سيبقى في اليونان إذا كان بإمكانهم العثور على وظيفة

مستفيدون مشروع تيلوس مجموع المستفيدين
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الدروس المستفادة 
التحديات والمخاطر

تشكل حاجة الالجئني إلى وسائل النقل إلجراء الفحوص الطبية الروتينية، والزيارات إلى مكاتب  -

اللجوء واإلحاالت من أجل رعاية أكثر تقدًما حتدًيا في جزيرة تيلوس التي ال ترتبط ارتباًطا وثيًقا 

بالبر الرئيسي أو باجلزر األخرى.

معدل البطالة، خاصة بني الشباب، أعلى في اجلزر الصغيرة واملعزولة مثل تيلوس التي تعتمد على  -

قطاعات الزراعة والسياحة التقليدية، وتوفر في معظمها فرص عمل موسمية. هذا العامل االقتصادي 

جنًبا إلى جنب مع حاجز اللغة يعوق الالجئني وطالبي اللجوء عن الوصول إلى سوق العمل.

المقومات الرئيسية للنجاح
التعاون مع السلطات احمللية؛ -

تعزيز الرغبة املوجودة في التضامن؛ -

احترام قدرة اجلزيرة؛ -

استخدام املوارد بطريقة ميكن احلصول عليها بصورة مشتركة؛ -

استمرار التدخل؛ -

خدمة رؤية ملموسة. -

الجوانب المبتكرة
أثبت املشروع أن الالجئني وأفراد املجتمع املضيف ليسوا بالضرورة في حالة تنافس على نفس 

املوارد، ولكنهم ميكن أن يسهموا في حتقيق النمو املشترك باالعتماد على مواردهم ومواهبهم. 

وحدد املشروع الثغرات واالحتياجات في االقتصاد احمللي املنعزل واستخدم املوارد املتاحة 

بطريقة مفيدة لكلتا الفئتني االجتماعيتني. واستناًدا إلى املزايا النسبية لالقتصاد احمللي وأولوياته 

االستراتيجية، يهدف املشروع إلى جتديد اجلانب التنموي للجزيرة، مع فوائد لكل من املجتمع 

املضيف والالجئني. ومن ثم، ميكن للجزيرة أن تكون منوذًجا يحتذى به للتنمية الشاملة واملستدامة 

الذي يبني األدلة التجريبية على نتائج التنمية االقتصادية للسكان املشردين واملضيفني. ومن 

ن مناذج  شأن تعميم استراتيجيات لالجئني في التخطيط االقتصادي الوطني واإلقليمي أن ميِكّ

االستثمار واألدوات املالية من تعزيز التنمية االقتصادية احمللية لصالح كلتا الطائفتني. 

توصيات تحسين المشروع
وبصفة عامة، ميكن ملشروع TILOSS أن يكون مثااًل ملشاريع اإلدماج على نطاق صغير في 

املناطق النائية و/أو غير املتطورة بالكامل، ملواجهة جوانب اخلطاب املناهض لالجئني. حملاكاة 

املشروع، يوصى باإلجراءات التالية:

تشجيع املبادرات الصغيرة التي تستند إلى تطلعات السكان احملليني وال تعوق مسيرتهم . 1

نحو حتقيق منو مستدام؛ وقد مت تطوير االستجابة لالجئني في جزيرة تيلوس من أسفل 

إلى أعلى وساهمت في صورة الذات للمجتمع.

تصميم استراتيجية اخلروج قبل التدخل واالتفاق مع جميع أصحاب املصلحة على نوعية . 2

النجاح الذي سيتم حتقيقه، وجعل املجتمع يقرر ويطور حلم املشروع االجتماعي.

تعبئة مجموعة متنوعة من املوارد، من أجل البقاء مستقلني ومخلصني ملهمة املجتمع املضيف.. ٣
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توصيات تحسين المشروع

الجهات المتعاونة
 OSIFE بالتعاون الوثيق مع السلطات احمللية ومتويل من TILOSS بتنفيذ مشروع SolidarityNow قامت

وUNHCR. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان استدامة واستمرارية منوذج اإلدماج.

وشملت أشكال التعاون األخرى: دعم "أطباء العالم- اليونان" للمشروع الطبي؛ وتقدمي بلدية تيلوس 

واملتطوعني احملليني املساعدة األساسية لالجئني؛ وتوفير هيكل اإلسكان بدعم من مؤسسات املجتمع 

املفتوح؛ وتتعاون جمعية الرعاية االجتماعية والتنمية في بلدية تيلوس حالًيا إلنشاء املشروع االجتماعي.

كما شارك املتطوعون احملليون والدوليون واملستفيدون من املشروع بفعالية في تنفيذ األنشطة التعليمية 

)مثل األملانية والعربية( واألنشطة الترفيهية )احلرف والرقص واملوسيقى( لألطفال والكبار.

تصميم جناحات صغيرة قبل النجاح النهائي: حصول الطبيب واملعلم وغيرهم على . 4

شهادات تعلم اللغة دليل على التزام املشروع وجناحه.

بذل جهود مكثفة للرفاه النفسي واالجتماعي والتفاعل لالجئني.. ٥

االستثمار في االستقاللية االجتماعية واملالية لالجئني.. 6

إدراج خيار فعلي للتنقل واحلرية بني السكان املستضيفني.. 7
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يهدف المشروع إلى تبادل المهارات والخبرات بين األردنيين والالجئين السوريين. هدفه الرئيسي هو 
تمكين األردنيين من ذوي المهارات والخبرات المهنية والتقنية وذوي الخبرات من الالجئين السوريين، 

بغرض توفير فرص عمل وتعزيز مهارات تنظيم المشاريع.

األردن، بلدية بلعما الجديدة وبلدية المفرق الكبرى الحي 
الجنوبي وبلدية الزعتري

مشروع تبادل المهارات والخبرات بين األردنيين 
والالجئين السوريين

تعزيز بيئة األعمال وتعبئة القطاع الخاص

الهيئة أو المنظمة المسؤولة
بلدية المفرق الكبرى، وبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي )UNDP(، ومركز تطوير األعمال

المنطقة
بلدية بلعما الجديدة وبلدية المفرق الكبرى الحي 

الجنوبي وبلدية الزعتري، األردن

المستفيدون
األردنيون والالجئون السوريون، وخاصة الشباب 

والنساء

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
يوليو/ تموز 2016 – مايو/ أيار 2017

قيمة التمويل
1.5 مليون دوالر

الموارد البشرية
مراكز تدريب متخصصة ومالية

مصادر التمويل
RDDPبرنامج األغذية العالمي و

لالتصال
م. مهند منصور الخوالده  

mohanad_ing76@yahoo.com :لالتصال 

٣

الصور: البنك الدولي

الشباب الجنسانية
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج المبلغ عنها

هناك حوالي 6٥0000 الجئ سوري مسجل رسمًيا في األردن، معظمهم يعيشون في مجتمعات 

مضيفة. إن أحد أهم التحديات التي تواجه املجتمعات املضيفة هو إيجاد فرص مستدامة لكسب 

العيش لكل من الالجئني السوريني واألردنيني، حيث تواجه البلد كلها معدل بطالة مرتفع. تستضيف 

بلديات بلعما اجلديدة والزعتري واملفرق الكبرى 98000 الجئ سوري، ويبلغ معدل البطالة فيها 

حوالي 60٪ يتركز بشكل رئيسي بني بعض املجموعات املهمشة. لذلك، من الضروري وضع خطط 

التنمية االقتصادية احمللية وتوفير فرص العمل.

في هذا السياق، تشعر بلديات بلعما اجلديدة واملفرق والزعتري باحلاجة إلى املساهمة في تعزيز التنمية 

االقتصادية احمللية وحتسني سبل العيش من خالل توفير فرص العمل لسكانها األردنيني والسوريني.

مت تنفيذ املشروع من خالل اخلطوات التالية:

تقييم االحتياجات وجلسات احلوار. حتديد االحتياجات التدريبية لألردنيني واملهارات والقدرات  �

اإلضافية الالجئني السوريني للمشاركة خالل التدريبات.

مت إنشاء دورات تدريبية حول: �

إنتاج األغذية: املخلالت ومنتجات األلبان وإنتاج اللحوم واملعجنات. �

اإلنشاءات: مثل بالط األرضيات/ الدهان/ التمديدات الكهربائية/ الديكور/ اجلبصني/ الكسارة  �

والسباكة.

اخلياطة واملطرزات. �

صالونات التجميل وتصفيف الشعر. �

النجارة واألعمال اخلشبية. �

األعمال الزراعية. �

اختيار املستفيدين. مت اختيار األردنيني والالجئني السوريني وفقا لتطبيقاتهم في كل بلدية. �

املرحلة 1. التدريب على مهارات االتصال. تدريب ملدة 20 يوًما على مهارات االتصال يستهدف كل  �

من األردنيني والسوريني لبناء وتعزيز قدرات املشاركني لتسهيل إدخالهم في سوق العمل األردني.

املرحلة 2. مرحلة تبادل اخلبرات واملهارات مع الالجئني السوريني. مت تنظيم أنشطة لتبادل املهارات  �

املختلفة ملدة 40 يوم عمل في مجموعات صغيرة وفًقا للقطاعات املذكورة أعاله. وحتت إشراف 

اخلبراء، تعلم املتدربون من اخلبرة املهنية والتقنية للسوريني. كحافز، تلقى املشاركون بدل يومي 

قدره 10 دينار أردني، ال يتجاوز 220 دينار أردني في الشهر، ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبدل 

نقل يومي قدره ٥ دينار أردني ملدة ال تقل عن 66 يوًما.

املرحلة ٣. توفير فرص العمل وإنشاء أعمال صغيرة. دعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي توفير  �

فرص العمل وإنشاء مشاريع جتارية صغيرة للمستفيدين األردنيني، في حني دعم الالجئون 

السوريون املشاركني األردنيني ملدة ستة أشهر من خالل تقدمي الدعم الفني والتقني.

متابعة وضمان االستدامة. بعد املشروع، سيقوم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبضاعفة املدخرات  �

الشخصية للمشاركني الذين ينجحون في إنشاء مشروع جتاري صغير ليصل رأس مالهم إلى قيمة 

2000 دينار أردني. سيتم منح مثل هذا احلافز على أساس أداء املستفيدين.

الصور: البنك الدولي
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الدروس المستفادة 
التحديات والمخاطر

كان اإلقبال الضعيف من السوريني حتى اآلن حتدًيا رئيسًيا.

المقومات الرئيسية للنجاح
دافع قوي للمستفيدين. -

تصميم املشروع والتنسيق وفًقا لالحتياجات احمللية. -

الدعم املالي الكافي. -

الجوانب المبتكرة
إنه مشروع رائد يهدف إلى تبادل املهارات واخلبرات املهنية بني األردنيني والالجئني السوريني. 

كما يهدف إلى تنفيذ تدخالت تعزز دخل الالجئني السوريني في املجتمعات املضيفة، وتطور مهارات 

التوظيف وإنشاء مشاريع صغيرة من قبل األردنيني، وفي نفس الوقت تعمل على تعزيز التماسك 

االجتماعي بينهم.

النتائج المبلغ عنها:
املساهمة في:

حتسني الوضع االقتصادي. دعم املشروع توفير فرص العمل وفرص األعمال. -

زيادة مهارات القوة العاملة. قام املشروع بتدريب املستفيدين وفًقا الحتياجاتهم التدريبية. -

حتسني احلوكمة. من خالل إدارة املشروع، اكتسبت اإلدارة العامة احمللية واملوظفون املعنيون فهًما  -

أفضل لسوق العمل احمللية.

زيادة التماسك االجتماعي بني السكان املضيفني والالجئني. إن تبادل اخلبرات واملهارات بني  -

السوريني واألردنيني يدعم التنشئة االجتماعية والتفاهم املتبادل.

األدلة وتعليقات المستفيدين 
أظهر التقييم األولي توفير فرص عمل وعوائد مالية مرضية على مستوى األسرة.

ما يقوله المستفيدون
شاركت شابة من ذوي االحتياجات اخلاصة )الصم والبكم( في تدريب اخلياطة؛ حيث بدأت نشاًطا 

جتارًيا في مجال املالبس املنزلية، ونتيجة لزيادة الطلب على منتجاتها، حتتاج اآلن إلى توسيعه.

شارك صبي صغير عاطل عن العمل في التدريب على السباكة وفتح متجر صغير للسباكة، ثم أصبح 

ميتلك شركة يرغب في توسيع نطاق أعماله وتوسيع نشاطه.
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الدروس المستفادة 

توصيات تحسين المشروع

الجهات المتعاونة

ميكن تطبيق املشروع في مناطق ذات ظروف مماثلة. ومع ذلك، فإن التمويل املتاح والكافي هو 

املفتاح لتوسيع نطاق املشروع.

التوصيات:
توسيع العمل في مشاريع مماثلة في األردن. -

إنشاء قاعدة بيانات شاملة مبا في ذلك معلومات عن حالة التوظيف واألصل واملهارات واإلقامة. -

ينبغي أن تكون برامج التدريب ذات صلة بتنفيذ املشاريع على أرض الواقع. -

ينبغي تقييم املشاريع بشكل دوري. -

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومركز تطوير األعمال - برنامج األغذية العاملي )RDDP ،)WFP والبنك 

الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة.
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أسفر هذا المشروع عن إنشاء اقتصاد محلي متنوع يوفر فرص عمل كافية مع إنشاء مصنع لصناعة 
المالبس بشراكة بين البلدية والقطاع الخاص والجهات المانحة والحكومة المركزية لتوفير فرص عمل 

مباشرة للنساء. باإلضافة إلى إنشاء بلدية السرحان لمنطقة حرفية مجهزة بالبنية التحتية التي يحتاجها 
الحرفيون الصناعيون حيث ستكون هذه المدينة نقطة جذب لالستثمار الذي يوفر فرص عمل لالجئين 

والمواطنين على حد سواء وكانت نقطة االبتكار في هذا المشروع هي إنشاء مركز تدريب مهني داخل 
المنطقة الحرفية يعمل على تدريب وتأهيل الشباب للعمل في مختلف المهن والحرف التي ستوفرها 

المنطقة الحرفية.

األردن، بلدية السرحان
الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير األعمال

تعزيز بيئة األعمال وتعبئة القطاع الخاص

الهيئة أو المنظمة المسؤولة
 بلدية السرحان

المنطقة
بلدية السرحان، األردن

المستفيدون
النساء األردنيات والسوريات، القطاع الخاص، 

البلدية(.

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
يناير/ كانون الثاني 2017 - مستمر

قيمة التمويل
700000  دوالر األمريكي

الموارد البشرية
10 أشخاص لإلشراف ومتابعة التنفيذ

مصادر التمويل
البلدية، البنك الدولي )مشروع الخدمات 

الطارئة والتكيف االجتماعي( الصندوق 
الكويتي

لالتصال
م. خلف عايد العاصم، رئيس البلدية

centuryfe_khalaf@yahoo.com
محمد عواد السرحان، وحدة التنمية  

mmohammaddd@yahoo.com

٤

الصور: مركز التكامل المتوسطي

الشباب الجنسانية
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج المبلغ عنها

تعاني بلدية السرحان من ارتفاع نسبة البطالة في املجتمع احمللي حيث تصل إلى 4٥٪ خاصة في 

قطاعي الشباب واملرأة. ونظًرا العتماد االقتصاد احمللي على الوظائف احلكومية والزراعية وتربية 

املواشي، كان هناك حتديات وعوائق أمام قدرة البلدية على جذب القطاع اخلاص وهي عدم وجود مكان 

مناسب تتوفر فيه البنية التحتية الالزمة للعمل وعدم وجود مركز تدريب مهني لتأهيل األيدي العاملة للعمل 

في قطاع احلرف اليدوية واملهن اخلفيفة )النجارة، احلدادة، صناعة الطوب والبالط، أعمال امليكانيكا 

وصيانة السيارات وغيرها(؛ حيث إن املجتمع احمللي بحاجة لهذه املهن التي تعد نادرة وقليلة.

وزادت حدة هذه املشكلة بعد أزمة تدفق الالجئني السورين واستقرار عدد كبير من الالجئني ألسباب 

عديده منها املوقع اجلغرافي احملاذي للحدود السورية وتشابه العادات والتقاليد ووجود صالت عائلية 

حيث وصلت نسبة الالجئني إلى 2٥٪ من عدد السكان احملليني بواقع 6,000 الجئ معظمهم من الشباب 

والعمال واحلرفيني املهرة للذين نافسوا املواطنني على فرص العمل مما تسبب بظهور بعض التوترات 

االجتماعية التي أصبحت تهدد التماسك االجتماعي داخل املجتمع احمللي بني املواطنني والالجئني 

السوريني والذي دفع البلدية للتفكير في توفير فرص عمل كافية يستفيد منها املواطنون والالجئون 

وخصوًصا النساء وذلك من خالل استقطاب  القطاع اخلاص لالستثمار في بلدية السرحان.

نتيجة لالرتفاع احلاد في مستويات البطالة في املجتمع احمللي وارتفاع نسب الفقر وانخفاض مستوى 

املعيشة قررت البلدية إقامة شراكة مع القطاع اخلاص لالستفادة من وجود عدد كبير من الالجئني أغلبهم 

من العمالة املاهرة وخلقت اقتصاًدا محلًيا أكثر تنوًعا يستطيع توفير فرص عمل كافية للنساء والشباب.

مت تنفيذ املشروع من خالل اخلطوات التالية:

إعداد الدراسات األولية. �

التشاور مع املجتمع احمللي للتأكد من تقبل وتأييد املجتمع احمللي )املواطنون والالجئون( للمشروع. �

التواصل مع اجلهات احلكومية الالزمة ألخذ املواقفة على االستمرار باملشروع. �

موارد التمويل. قامت البلدية باالتصال بالوكاالت واملؤسسات املانحة لتمويل املشروع )مبا في ذلك  �

في إطار مشروع اخلدمات البلدية والقدرة على التكيف االجتماعي التابع للبنك الدولي(.

توفير فرص العمل. إنشاء مصنع خياطة للمالبس )مصنع ثانوي لشركة دولية( من خالل الشراكة  �

مع القطاع اخلاص وبدعم من مشروع خدمات الطوارئ واملرونة االجتماعية الذي يديره البنك 

الدولي ومصنع املخلالت من خالل بيع األراضي البلدية ملستثمر سوري.

التدريب واحلوافز التجارية. يجري حالًيا تشييد منطقة حرفية ملمارسة األعمال التجارية ومركز  �

مهني على مساحة 1٥000 متر مربع.

النتائج المبلغ عنها:
املساهمة في:

حتسني الوضع االقتصادي: من خالل توفير فرص عمل ومكان مناسب يعمل من خالله رجال األعمال،  -

كما ساعد املشروع على جذب االستثمار والتوسع في إنشاء مشاريع حرفية ومهنية جديدة. كما 

ساعد على توفير فرص عمل في قطاع النقل واخلدمات األخرى وزيادة منو االقتصاد احمللي. وأدى 

املشروع إلى توفير ما يزيد على 400 فرصة عمل مباشرة وتوفير ما يزيد على 20 فرصة عمل غير 
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الدروس المستفادة 
التحديات والمخاطر

االهتمام بالتحضير والتقدمي اجليد للمشروع للحصول على التمويل واقناع القطاع اخلاص به. -

الروتني والبيروقراطية حيث استهلك الكثير من الوقت للحصول على املوافقات الالزمة. -

االهتمام باملشاركة االجتماعية ملا لها من دور فعال في جناح املشروع. -

االهتمام بدور اإلعالم في إجناح املشروع. -

المقومات الرئيسية للنجاح
وجود العديد من الشركاء الداعمني وأصحاب املصلحة: املجتمع احمللي واملواطنون والالجئون، مما  -

ساعد على دعم تقدم املشروع.

توافر العمالة الالزمة بني الالجئني واملواطنني. -

وجود مستثمرين من القطاع اخلاص كشركاء استراتيجيني. -

الجوانب المبتكرة
الشراكة مع القطاع اخلاص. -

التركيز على قطاع املرأة من أجل متكينها اقتصادًيا واجتماعًيا واالستفادة من طاقاتها. -

االستفادة من بعض موارد البلدية )األراضي واألبنية(.  -

توفير مصدر دخل للبلدية إلنشاء مشاريع أخرى. -

مباشرة والتقليل من مستوى الفقر في املجتمع احمللي )املواطنون والالجئون( وحتسني مستوى 

املعيشة. باإلضافة إلى ذلك، ستؤدي املنطقة احلرفية اجلديدة إلى توفير أكثر من 2٥0 فرصة عمل 

مباشرة و100 فرصة عمل غير مباشرة للمواطنني والالجئني. وأخيًرا، وفرت االستثمارات اخلاصة في 

األراضي للبلدية مصدًرا جديًدا للدخل ميكن أن يساعد في إنشاء مشاريع أخرى.

زيادة املشاركة االقتصادية للمرأة وللشباب: إنشاء مصنع للمالبس ومركز تدريب مهني لتمكني  -

النساء والشباب اقتصادًيا واجتماعًيا وزيادة مشاركتهما. وعالوة على ذلك، سيحسن مركز 

التدريب مهارات الشباب القابلة للتسويق.

زيادة إدماج الالجئني اجتماعًيا واقتصادًيا وسبل العيش املستدام: وفر املشروع املزيد من الوظائف  -

للسوريني واألردنيني، مما منح الالجئني فرصة احلصول على مصدر ثابت للدخل الذي يدعم 

اندماجهم االجتماعي واالقتصادي.

حتسني اخلدمات احلضرية: مت وضع املصانع خارج وسط املدينة، مما أدى إلى بيئة أنظف للمقيمني. -

األدلة وتعليقات المستفيدين 
كان للمشروع تأثير قوي على السكان؛ حيث وفر مصدر دخل ثابت للنساء األردنيات والسوريات 

من خالل توفير فرص العمل ومتكينهن اقتصادًيا واجتماعًيا. ووفًقا للردود والتعليقات الواردة من 

املستفيدات خالل املشاورات، ساعد املشروع أيًضا على تخفيض معدالت تفكك األسرة. وأظهرت 

دراسة للرصد االقتصادي أيًضا أن املشروع يضخ 70000 دوالر شهرًيا من املرتبات في االقتصاد 

احمللي، مما يؤدي إلى توفير فرص اقتصادية أخرى وزيادة حركة األعمال احمللية.
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الدروس المستفادة 

توصيات تحسين المشروع

الجهات المتعاونة

اسُتكمل إنشاء مصنع للمالبس بإنشاء منطقة حرفية ومركز تدريب مهني بالشراكة مع مستثمرين 

من القطاع اخلاص، اآلن في املرحلة األخيرة من التنفيذ. بعد دراسة أولية، سيتم توسيع هذا 

املشروع قريًبا ليشمل قطاعات أخرى من احلرف والصناعات في منطقة احلرف اليدوية.

وزارة الشؤون البلدية. -

وزارة العمل. -

البنك الدولي. -

الصندوق الكويتي. -

املجتمع احمللي مبا في ذلك الالجئون واملواطنون من خالل عقد االجتماعات والندوات للتعريف  -

باملشروع وتقييم االحتياجات.

كما ساعد وجود املجتمع احمللي على إقناع الشركاء اآلخرين باعتماد املشروع. -
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يهدف مشروع "شغلك من بيتك" إلى توفير وظائف بسيطة يسهل الوصول إليها لبعض الفئات 
االجتماعية المحرومة، من خالل التركيز على النساء وربات البيوت في المجتمعات المضيفة والالجئة. 

سيتم قريًبا توسيع المشروع ليشمل المزيد من النساء السوريات كمستفيدات.

األردن، بلدية الزرقاء
شغلك من بيتك 

تعزيز بيئة األعمال وتعبئة القطاع الخاص

الهيئة أو المنظمة المسؤولة
جمعية الطاقات الموجهة بالتعاون مع بلدية 

الزرقاء

المنطقة
الزرقاء –األردن

المستفيدون
75 امرأة من النساء األردنيات )ربات منازل(/ 

مجتمعات مستضيفة 

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
يناير/كانون الثاني 2017- أغسطس/آب 2017

قيمة التمويل
40000 دوالر أميركي

الموارد البشرية
مدير مشروع ومنسق ومدربين

مصادر التمويل
UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

لالتصال
م. محمد الزواهرة، بلدية الزرقاء  

 zawahreh_m@yahoo.com
خالدة حسين, جمعية الطاقات الموجهة 

husseinkhaleda@yahoo.com

٥

الصور: بلدية الزرقاء

الجنسانية
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج المبلغ عنها

نشأ هذا املشروع نتيجة تداعيات األزمة السورية على األردن وجلوء عدد كبير من السوريني إلى مدينة 

الزرقاء حيث يقدر عددهم حالًيا مبائة وأربعني ألف الجئ حسب تقرير مفوضية الالجئني، حيث زادت 

مشكلة البطالة والفقر لدى املجتمعات املستضيفة ونظًرا ألن املرأة وبعض الشباب والشابات األقل 

حًظا كبعض ذوي اإلعاقات في الزرقاء بحاجة إلى العمل من داخل املنزل نتيجة قلة فرصهم في التعليم 

األكادميي واملهني، ناهيك عن النظرة املجتمعية لعمل هذه الفئة في مدينة الزرقاء خارج منازلهم. وحيث 

إن الكثير من املواد الغذائية كان يتم استيرادها من سوريا وتوقف االستيراد نتيجة األزمة واالقتتال 

الداخلي فقد رأينا حتويل هذا التحدي إلى فرصة من خالل تدريب مجموعة من هذه الفئة على هذه 

الصناعات داخل املنازل. علًما بأن بلدية الزرقاء باشرت مبنح تراخيص للصناعات املنزلية من داخل 

املنازل وبالتحديد لربات املنازل، حيث ال حتتاج السيدة للكثير من التكاليف إن أرادت بدء مشروعها 

اخلاص وستكون قادرة على إدرار الربح لنفسها ولعائلتها نظًرا حلاجة السوق لهذا املنتج.

مت تنفيذ املشروع من خالل اخلطوات التالية:

اإلعالن. مت التعاقد مع غرفة التجارة والصناعة على متويل إعالنات اجلمعية سنوًيا على املوقع  �

اإلليكتروني اخلاص بالغرفة وإنشاء دليل ثابت بالشركات واملؤسسات لضمان أكبر نسبة متابعة من 

املجتمع احمليط لتوفير أسواق جديدة.

التدريب. مت تدريب 80 أردنية و20 سورية على بعض الصناعات املنزلية. هذه التدريبات في عدة مجاالت: �

الكروشيه واإلكسسوار باللؤلؤ الطبيعي واألحجار الكرمية. �

األلبان واألجبان واملربى واملخلالت. �

صناعة الصابون بأنواعه البلدي والطبي والعمل باجللود الطبيعية. �

إدراج ثالثة أيام خاصة تلي كل دورة تدريبية لتدريب السيدات على كيفية حساب املشاريع  �

وإدارتها والتسويق لها بشكل مبسط وميسر.

األعمال املنزلية. من اجلدير بالذكر أن بعض السيدات قمن ببدء مشاريعهن اخلاصة من منازلهن  �

وبتمويل ذاتي.

التسويق اإلليكتروني. ساهم برنامج إشراق للتسويق اإلليكتروني التابع للوكالة األمريكية لإلمناء  �

الدولية في تدريب السيدات على التسويق اإلليكتروني وفتح أبواب جديدة لتسويق منتجات السيدات 

من خالل هذا التدريب.

دراسات اجلدوى واملتابعة. متت مساعدتهن بشكل فعال من قبل مراكز تعزيز اإلنتاجية التابعة  �

لوزارة التخطيط )إرادة( للقيام بدراسات جدوى ملشاريعهن ومتابعة عملهن من خالل اجلمعية.  

منو األعمال. جذبت هذه األعمال اجلديدة اهتمام أحد املانحني الذي بدأ بدعمها بتوفير املعدات  �

الالزمة لتحسني وتوسيع أعمالها.

النتائج المبلغ عنها:
املساهمة في:

توفير فرص العمل وحتسني الوضع االقتصادي. ساهم املشروع في توفير فرص عمل ألكثر من  -

20 امرأة )ربات بيوت( حصلن على رخصة أعمالهن املنزلية، باإلضافة إلى العديد من أفراد العائلة 

العاملني في األعمال املنزلية. كما ساهم في زيادة دخل هذه األسر وحتسني الوضع االقتصادي 

للمستفيدين. يتم قياس هذا من خالل زيادة متوسط املبيعات في األسواق واملعارض لكل امرأة.

الصور: بلدية الزرقاء
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الدروس المستفادة 
التحديات والمخاطر

اإلجراءات الطويلة واملعقدة أحياًنا في احلصول على بعض التراخيص وخاصة املتعلقة بالغذاء والصحة. -

اعتبرت املتطلبات الصحية مبثابة حتد ألنها تتطلب قدًرا إضافًيا من املال لصيانة وإعادة تأهيل  -

مكان العمل.

ارتفاع كلف إيجار أماكن العرض وعدم توفر مساحات للتسويق. -

عدم توفر دعم مالي لعقد مزيد من التدريبات. -

المقومات الرئيسية للنجاح
تفعيل املنتجات املنزلية والتركيز على مساهمة األسرة. -

متكني املرأة والفئات املهمشة. -

التركيز على املشاريع الصغيرة وحاجة السوق. -

الجوانب المبتكرة
ال يتطلب املشروع تكلفة عالية لإلنتاج واملصروفات ألن األعمال املنزلية ال تتطلب تكاليف ثابتة )مثل 

تكاليف االستئجار(. 

توصيات تحسين المشروع
هناك خطة لتوسيع املشروع وتدريب عدد أكبر من املشاركني حيث سيتم استهداف سيدات 

أردنيات وسوريات على حد سواء وتوفير أماكن لتسويق هذه املنتجات. وسنبدأ قريًبا تنفيذ هذا 

املشروع بدعم من شبكة املدن املتداخلة ثقافًيا Inter Cultural Cities. باإلضافة إلى أن أي دعم 

آخر لتوسيع نطاق املشروع هو أيًضا موضع ترحيب. 

التوصيات حملاكاة املشروع هي التالية:

اكساب مهارات التسويق بأشكاله املختلفة )اإلليكتروني(. -

اكساب مهارات التعبئة والتغليف. -

التركيز على الدعاية والترويج. -

البد من إشراك السلطات احمللية )البلديات( ومؤسسات املجتمع املدني والقطاع اخلاص. -

زيادة املهارات: زود املشروع ربات البيوت مبهارات الستخدامها في سوق العمل احمللي بعد  -

االنتهاء من املشروع. باإلضافة إلى ذلك، أصبحت أكثر من 20 من املستفيدات مدربات وبدأن في 

مشاركة اخلبرات واملهارات التي تلقتها مع نساء أخريات.

حتسني احلوكمة. يتضمن القانون اجلديد للبلديات تراخيص لألعمال املنزلية ألول مرة لدعم دخول 

النساء سوق العمل.

األدلة وتعليقات المستفيدين 
وفًقا للبلدية، تلقى برنامج التدريب تقييًما إيجابًيا من قبل املدربات واملتدربات. بعد التدريب، بدأت 

النساء املستفيدات باإلنتاج وبيع منتجاتهن في العديد من األسواق واملعارض داخل الزرقاء وكذلك في 

مدن أخرى في األردن.
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الدروس المستفادة 

الجهات المتعاونة
بلدية الزرقاء: تقدمي مكان لتسويق املنتجات املنزلية ومكان في املستقبل للتدريب. -

غرفة جتارة الزرقاء: التنسيق مع احملالت التجارية للمساهمة في تسويق هذه املنتجات. -

مؤسسات املجتمع املدني: تقدمي املشورة واالستشارة واملشاركة في تطبيق املشروع. -

دعمت الشــركات األردنية اخلاصة املشــروع من خالل تقدمي منتجات تدريبية وتســويقية: مختبر  -

أمل الشــلبي إلنتاج منتجات الزبادي، وشــركة Eclick للتدريب والتســويق، وKkhodharji خلدمات 

التدريب والتسويق.

- UNDP املانحون/ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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ترخيص وإضفاء الطابع الرسمي على الشركات السورية غير المرخصة "غير الرسمية" في مدينة غازي 
عينتاب، من خالل تسجيلها في السجالت الرسمية التركية، ومساعدتهم في فهم بيئة العمل التركية، 
واالمتثال للوائح القانونية، وإرشادهم، وذلك لضمان استدامتها وتطويرها، وتسريع اندماج الالجئين 

السورين المقيمين في غازي عينتاب بالمجتمع التركي المضيف لهم، وتخفيف حدة االحتكاك والمشاكل 
مع المجتمع المحلي المضيف.

تركيا، المنتدى االقتصادي السوري
رخصتي

تعزيز بيئة األعمال وتعبئة القطاع الخاص

الهيئة أو المنظمة المسؤولة
المنتدى االقتصادي السوري.

المنطقة
تركيا )مدينة غازي عينتاب(.

المستفيدون
الالجئون السوريون المقيمون في مدينة غازي 
عينتاب، والذين قاموا بتأسيس شركات تجارية 
وحرفية مختلفة غير رسمية تعيلهم مع أسرهم.

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 – فبراير/ شباط 2017

قيمة التمويل
650,000 يورو

الموارد البشرية
9 موظفين بشكل دائم

مصادر التمويل
وزارة التعاون االقتصادي والتنمية 

األلمانية

لالتصال
 ملهم الجزماتي –

 Maljazmaty@syrianef.org 

٦

الصور: المنتدى االقتصادي السوري
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج المبلغ عنها

بلغ عدد الالجئني السوريني في مدينة غازي عينتاب حوالي ٣2٥000 الجئ، يعيش 291000 منهم 

خارج مخيمات اللجوء حتت نظام احلماية املؤقتة. يعمل معظم هؤالء الالجئون خارج املخيمات لتأمني 

مصاريف معيشتهم، ومنهم من قام بإنشاء أعمال جتارية خاصة بهم.

وفًقا الستبيان أجراه املنتدى االقتصادي السوري شمل أكثر من 1170 نقطة جتارية ميلكها 

السوريون حتت نظام احلماية املؤقتة، تتصف الغالبية العظمى من الشركات اململوكة للسوريني في 

غازي عينتاب بأنها ذات طابع غير رسمي أي أنها متارس أعمالها بصفة غير قانونية نتيجة عدم 

ترخيصها لدى اجلهات الرسمية التركية، وتفتقر هذه الشركات إلى التمويل واملعرفة اإلجرائية إلضفاء 

الطابع الرسمي )على سبيل املثال فإن تكلفة تسجيل متجر صغير في غازي عينتاب  أكثر من ٣000 

دوالر أمريكي وهو مبلغ يفوق قدرة هذه األعمال حيث إن رأسمالها احلقيقي ال يتعدى هذا املبلغ(، 

كما أن هناك صعوبات في فهم القوانني واإلجراءات نتيجة حاجز اللغة التركية، وهناك العديد من 

الصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام منو هذه الشركات في السوق التركي وباإلضافة إلى ذلك، فإن 

عدم وجود الصفة الرسمية لهذه الشركات يتركها في موقف ضعيف وجًها لوجه مع املجتمع التركي 

والنظام القانوني في تركيا.

مت تصميم مشروع رخصتي بهدف إضفاء الطابع الرسمي على الشركات السورية غير الرسمية في 

مدينة غازي عينتاب من خالل:

إنشاء املشروع: وضع منهجية للعمل، وأدوات التنفيذ والرقابة والتقييم. �

جتميع البيانات وحتليلها: إجراء مسح سوق للنقاط التجارية السورية العاملة في مدينة غازي  �

عينتاب من خالل زيارات مباشرة لهذه النقاط من قبل موظفي املنتدى االقتصادي السوري وملء 

استمارات مصممة مسبًقا لتقييم احتياجات هذه النقاط.

حتديد املستفيدين من املشروع: املشروعات التجارية الصغيرة واملتوسطة في القطاعات الرئيسية  �

املستهدفة التي ميكن أن تؤمن املزيد من فرص العمل وبحاجة لهذا النوع من الدعم. اختيار املستفيدين 

وذلك بعد حتقيقهم ملعايير موضوعة مسبًقا من قبل املنتدى االقتصادي السوري واجلهة الداعمة.

حضور ندوة: دعوة جميع املستفيدين املقبولني حلضور ندوة عن أهداف املشروع واإلجراءات التي  �

ستتم لترخيص أعمالهم.

تصميم وحدة دعم: تصميم وحدة دعم لهذه األعمال تضم موظفني ناطقني باللغتني العربية والتركية،  �

ومحاسبني قانونيني.  الهدف األساسي لهذه الوحدة هو إضفاء الطابع الرسمي على الشركات 

السورية غير املرخصة في مدينة غازي عينتاب من خالل تسجيلها بشكل قانوني في السجالت 

الرسمية، وتقدمي املساعدة التقنية ألصحاب هذه األعمال وتدريبهم على فهم البيئة القانونية في 

تركيا وبيئة العمل فيها وإرشادهم ومساعدتهم على االمتثال للوائح والقوانني.

بدء عملية املساعدة بالترخيص عن طريق طلب مجموعة من األوراق واملستندات التي ستسلم  �

للمحاسب القانوني التركي الذي سيقوم مبتابعة عملية الترخيص.

دفع كافة الرسوم املترتبة على عملية الترخيص من قبل وحدة الدعم، وذلك لضمان استدامة هذه  �

األعمال وتطويرها وتسريع اندماجها في املجتمع التركي املضيف لها.
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النتائج المبلغ عنها
املساهمة في:

حتسني اإليرادات العامة. مع تسجيل 217 شركة سورية غير رسمية )متثل 20٪ من الشركات املرخصة  -

في غازي عينتاب( وضمان استمرارية أعمالها، ساعد املشروع اإلدارات احمللية على حتسني إيراداتها 

من خالل الضرائب التي تدفعها الشركات السورية: على كل شركة مسجلة دفع مبلغ مقطوع 1٥0 

دوالًرا أمريكًيا شهرًيا لكل عامل كضريبة تأمني اجتماعي، و20٪ من أرباحها كضريبة دخل. وباإلضافة 

إلى ذلك، يدفع جميع املستفيدين الضرائب املستحقة عليهم مبتوسط قدره 148 ليرة تركية )أي ما يعادل 

40 دوالًرا في الشهر(.

زيادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لالجئني وسبل العيش املستدامة: إصدار 96 إذن عمل ملوظفني  -

يعملون في هذه النقاط التجارية، ودفع كافة املصاريف املترتبة عليه وعدد املوظفني في هذه النقاط بلغ تقريًبا 

٣٣1 موظف، أي أن هناك ٣٣1 عائلة استفادت من هذا املشروع. كما يحمي هذا املشروع حقوق الالجئني 

السوريني سواء كانوا مالكني لألنشطة التجارية املستهدفة أو عاملني فيها عن طريق ترخيص هذه األعمال.

األدلة وتعليقات المستفيدين 
بعد االنتهاء من املشروع قام قسم املراقبة والتقييم في املنتدى االقتصادي بإجراء استبيانني على عينة 

عشوائية من املستفيدين من املشروع.  شمل االستبيان األول عينة تضم ٥0 مستفيًدا، فيما شمل االستبيان 

الثاني عينة تضم 122 مستفيًدا. خلصت الدراستني إلى:

زاد معدل دوران رأس املال لدى نحو 96٪ من املستفيدين بعد ترخيص أعمالهم. -

يخطط نحو ٥0٪ منهم زيادة عدد موظفيهم خالل السنة القادمة وهم متفائلون بقدرة أعمالهم على النمو. -

زاد عدد زبائن نحو 72٪ منهم بعد الترخيص.  باإلضافة إلى أن جميعهم ملتزم بدفع الضرائب املترتبة  -

عليهم والتي تصل في املتوسط إلى 148 ليرة تركية أي ما يعادل 40 دوالر شهرًيا.

الدروس المستفادة 
التحديات والمخاطر

الضرائب: تعتبر الضرائب من أبرز املخاطر والتحديات لضمان استمرارية هذه األعمال، حيث إن ٥7٪  -

منهم اعتبروا أن الضرائب متثل التحدي األكبر لهم.

أذونات العمل: متارس معظم هذه األعمال أنشطة سورية محلية وال يتقن عملها إال سوريني، ورغم ذلك  -

يعاني 71٪ منهم من صعوبة استخراج أذونات عمل ملوظفني سوريني جدد يرغبون بتوظيفهم نتيجة 

القوانني التركية احمللية التي تفرض كوتا محددة لتوظيف األجانب مشروطة بتوظيف عدد معني من 

السكان احملليني "األتراك".

عدم وجود اشتمال مالي: واجه بعض املستفيدين صعوبات في فتح حساب مصرفي والوصول إلى  -

اخلدمات املالية ألعمالهم.

حتديات أخرى: حرية السفر واملنافسة وحاجز اللغة التركية وعدم فهم البيئة القانونية في تركيا. -

المقومات الرئيسية للنجاح
من أهم أسباب جناح املشروع تعاون اجلهات الرسمية التركية معنا متمثلة ببلدية غازي عينتاب 

الكبرى وغرفة التجارة والصناعة والغرفة احلرفية في غازي عينتاب.

الجوانب المبتكرة
ألول مرة، يتم وضع إطار معرفي لإلجراءات ومراحل تسجيل وترخيص االستثمارات السورية في تركيا 

بشكل عام وفي بلديات غازي عينتاب بشكل خاص، والتي تتالءم مع القوانني واإلجراءات احلكومية املتبعة.
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الدروس المستفادة 

توصيات تحسين المشروع

الجهات المتعاونة

تطوير معايير اختيار املستفيدين من املشروع، حيث لوحظ في بعض احلاالت عدم تطابق الواقع  -

الفعلي في امليدان مع املعايير املوضوعة مسبًقا الختيار املستفيدين، مما أدى إلى إغالق بعض 

النقاط التجارية التي مت ترخيصها نتيجة صعوبات مالية ملزاولة أعمالها بعد الترخيص وعدم 

قدرتها على دفع الضرائب املترتبة على ترخيصها.

التوسع بورش العمل لشرح حقوق املستفيدين وااللتزامات املترتبة على عملية الترخيص. -

توضيح دور احملاسب القانوني للمستفيدين، والذي ميثل حلقة الوصل بني األعمال التجارية  -

واحلكومة التركية.

غرفة جتارة غازي عينتاب وغرفة جتارة اسطنبول التي قامت بتزويدنا ببيانات السوريني املسجلني لديها. -

بلدية غازي عينتاب بتعاونها مع فريق املنتدى بتسهيل إجراءات ترخيص املستفيدين من املشروع. -

غرفة صناعة غازي عينتاب. -

الغرفة احلرفية للمهن الصغيرة في تركيا "غرفة األصناف". -
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تقديم الخدمات 
العامة

القسم 

2
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بالنظر إلى ازدياد كمية النفايات في بلديات األردن وارتفاع معدل البطالة، يهدف المشروع إلى معالجة 
نقص خدمات التخلص من النفايات المالئمة، وفي نفس الوقت توفير فرص عمل لألردنيين والالجئين 

السوريين.

)GIZ( األردن، الوكالة األلمانية للتعاون الدولي
من النفايات إلى الطاقة اإليجابية - جمع وفرز 

النفايات بكثافة العمالة

تقديم الخدمات العامة

الهيئة أو المنظمة المسؤولة
الوكالة األلمانية للتعاون الدولي )GIZ( بالنيابة 

عن الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي 
)BMZ( والتنمية

المنطقة
محافظات اربد، المفرق، البلقاء، الكرك، مادبا، 

جرش وعجلون، األردن

المستفيدون
األردنيون والسوريون المستضعفون في 

المجتمعات المضيفة والبلديات المضيفة لالجئين

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
سبتمبر/ أيلول 2015 – أكتوبر/ تشرين األول 2020

قيمة التمويل
46.000.000 يورو )األولي 3.500.000 يورو(

الموارد البشرية
1 مدير المشروع، 4 منسقو المشروع، 3 

 مستشارو المشروع، 1 مهندس إنشاءات، 
 1 موظف إداري، 1 موظف لوجستيات، 

1 موظف إدارة البيانات

مصادر التمويل
الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي 

)BMZ( والتنمية

لالتصال
باتريك بولمان، مدير البرنامج

patrick.poehlmann@giz.de :االتصال

١

GIZ :الصور

الجنسانية



التنميــة االقتصاديــة المحليــة فــي المجتمعــات المضيفــة 59

السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج المبلغ عنها

تستضيف األردن أكثر من 6٥٥000 سوري، 79٪ خارج املخيمات. وتزيد الزيادة السكانية من العبء 

على البلديات، التي لم تعد قادرة على تقدمي خدمات عامة كافية مثل التخلص من النفايات. قد يؤدي 

هذا الوضع الصعب إلى نشوب صراعات بني األردنيني والسوريني. باإلضافة إلى ذلك، وبحسب دائرة 

اإلحصاءات العامة، تواجه األردن أعلى معدل للبطالة في السنوات الـ 2٥ املاضية )18.2٪(. وبالرغم 

من أن األزمة السورية لم تكن السبب في ارتفاع معدل البطالة، يلقى العديد من األردنيني باللوم على 

الالجئني السوريني.

ألن إدارة النفايات الصلبة هي خدمة بلدية كثيفة العمالة، يتم تنفيذ املشروع في شراكة مباشرة مع 

البلديات وملكيتها حيث إن التعاون الناجح مع البلديات أمر بالغ األهمية للوصول إلى نتائج مستدامة. 

ويهدف إلى توفير فرص كسب العيش لألردنيني والسوريني الضعفاء مع املساهمة في االغاثة على 

البيئة، وتخفيف حدة التوتر بني السوريني واملجتمع املضيف، وحتسني أنظمة إدارة النفايات الصلبة 

في البلديات الشريكة.

مت تنفيذ املشروع من خالل اخلطوات التالية:

حتديد أصحاب املصلحة. شاركت وزارة الشؤون البلدية )MOMA( والبلديات املختارة في عملية  �

اإلعداد.

اختيار املستفيدين. مت إنشاء هيكل داخلي لتنفيذ أنشطة النقد مقابل العمل، وإنشاء جلنة  �

استشارية للمشروعات بقيادة البلدية، تتكون من ممثلي املجتمع ومنسق مشروع GIZ في كل بلدية. 

حددت اللجنة معايير الضعف وحددت آليات اختيار لتحديد املستفيدين.

أنشطة النقد مقابل العمل. في املرحلة األولية، شملت أنشطة النقد مقابل العمل فقط جمع النفايات  �

وزيادة الوعي العام. في وقت الحق، مت بناء 7 محطات فرز للنفايات و2 مرافق للسماد في مواقع 

مختلفة. متت مناقشة نطاق أنشطة النقد مقابل العمل بشكل وثيق مع البلديات، وكان يقتصر على 

الوظائف في أنشطة جمع النفايات والفرز والسماد، والتوعية. كانت حتتاج البلديات إلى ضمان 

ظروف عمل جيدة، ومراقبتها من قبل GIZ، كما التزم املشروع بقوانني العمل الوطنية التي تتضمن 

توفير تصاريح عمل للسوريني.

خدمات ما بعد التوظيف. من خالل شراكة مع املجلس الدامناركي لالجئني )DRC(، يتم تزويد  �

املستفيدين بخدمات إضافية بعد انتهاء عقود النقد مقابل العمل، مثل التدريب على العمل، ومطابقة 

الوظائف، ومنح األعمال الصغيرة. باإلضافة إلى ذلك، يهتم DRC برفاهية املستفيدين خالل عقد 

النقد مقابل العمل من خالل آلية الشكاوى.

الشراكات. كان التعاون مع املنظمات غير احلكومية الدولية األخرى ضرورًيا لتوسيع نطاق  �

األنشطة. كانت مؤسسة كاريتاس األردن مسؤولة عن النقد مقابل العمل في جمع النفايات في 9 

بلديات بحيث تصل إلى األشخاص املستضعفني في أسرع وقت ممكن. عملت منظمة العمل ضد 

اجلوع مع التعاونيات احمللية، التي توظف في الغالب النساء العامالت. قدمت منظمة أوكسفام 

فرص أخرى من النقد مقابل العمل، مثل جمع املواد القابلة إلعادة التدوير.

املراقبة. قام املشروع ببناء نظام مراقبة شامل ملراقبة عدد العمال الذين يستفيدون من البرنامج  �

ورفاههم وأداء البلديات.

GIZ :الصور
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املشاركة املجتمعية. من أجل الوصول أيًضا إلى املجتمع األوسع، قام املشروع بتنظيم برامج  �

للحوار مع جميع اجلهات الفاعلة ذات الصلة )مثل مالكي املتاجر والنساء والشباب... إلخ(. تعتبر 

أنشطة إعادة التدوير والتحويل إلى سماد أنشطة جديدة في معظم املجتمعات احمللية، ولذلك كان 

من املهم إشراك اجلمهور في عملية التخطيط لضمان مشاركتهم.

النتائج المبلغ عنها:
املساهمة في:

زيادة فرص العمل وسبل العيش املستدام: ميكن املشروع الالجئني السوريني واألردنيني  -

املستضعفني من تأمني سبل عيشهم بشكل انتقالي. أدى الربط بني أنشطة النقد مقابل العمل 

وتطوير البنية التحتية إلى توفير فرص عمل مستدامة: وبهذه الطريقة، ميكن للبلديات أن متول 

الوظائف من خالل هذه املرافق على املدى الطويل، حتى بعد االنتهاء من املشروع. باإلضافة إلى 

ذلك، تساعد خدمات ما بعد التوظيف الالجئني واألردنيني في احلفاظ على سبل عيشهم.

حتسني اخلدمات احلضرية والبنى التحتية: يدعم املشروع البلديات مباشرة لتحسني خدماتها  -

البلدية من إدارة النفايات الصلبة، مثل بناء محطات الفرز ومرافق التسميد. على املدى الطويل، 

ستطور البلديات قدرات إضافية الستخدام مثل هذه املرافق وبالتالي حتسني تقدمي اخلدمات.

حتسني احلوكمة: أدى النهج التشاركي ومنابر احلوار التي تناقش فيها اجلهات الفاعلة االجتماعية  -

املختلفة حلواًل للتحديات املتعلقة بإدارة النفايات إلى حتسني عمليات احلوكمة الرشيدة.

تعزيز التماسك االجتماعي بني السكان املضيفني والالجئني: يدعم املشروع التماسك االجتماعي  -

على مستويات مختلفة: فالسوريون واألردنيون يعملون جنًبا إلى جنب، مما يؤدي إلى التماسك 

االجتماعي. كما يدعم املشروع التماسك االجتماعي بني العمال واملقيمني، الذين يشاركون في 

تنظيف بيئتهم.

األدلة وتعليقات المستفيدين 
أدت أنشطة النقد مقابل العمل في جمع النفايات إلى زيادة التصور اإليجابي لنظافة البلديات؛ حيث 

وافق نحو 89٪ من األسر في إربد على أن البلدية أصبحت أكثر نظافة مقارنة بالعام السابق. كعمل 

تضامني، يقوم السكان في بعض املناطق بتزويد العمال باألغذية واملشروبات. عالوة على ذلك، في 

بلدية الكرك رفض السوريون بشدة عندما سئلوا عما إذا كانوا يتعرضون للتمييز من قبل العمال 

األردنيني، وأظهر عدد من االستبيانات أن غالبية العمال ال يشعرون بالتمييز.

ماذا يقول المستفيدون
"قام فريق بلدية دير عال بزيارتنا...، ودعوني لبدء العمل معهم في مشروع GIZ WtPE. اعتدنا أن 

نكون مديونني ولكن أعبائنا أصبحت أخف وزنا، ونحن سعداء اآلن. ميكنني تغطية نفقات املالبس 

الشتوية ألطفالي واإليجار وسخان ألننا في الشتاء."

رجل سوري عمره ٥8 عاًما. جاء مع عائلته من حمص إلى املفرق، واضطر للعيش مع أسرته في 

منزل أقاربه. فقط بعد أن بدأ العمل مع املشروع، كان قادًرا على استئجار شقة لعائلته، مما وفر له 

مصدر رزق وكرامة.
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الدروس المستفادة 
التحديات والمخاطر

استبعاد اجلنسيات األخرى: بسبب اإلجراءات األردنية اخلاصة بالالجئني السوريني )مثل إعفاء  -

السوريني من رسوم تصريح العمل(، يستهدف املشروع السوريني واألردنيني فقط، ويستبعد 

اجلنسيات األخرى )مثل الالجئني العراقيني أو اليمنيني والعمال املهاجرين املصريني(، مما ميثل 

خطًرا محتماًل للنزاع.

القطاع غير الرسمي: قد يكون ألنشطة إعادة التدوير في املشروع آثار سلبية على سبل عيش  -

جامعي النفايات غير الرسميني التي ميكن تخفيفها من خالل تركيز مجاري النفايات )على سبيل 

املثال الكرتون(، وهو أمر أقل أهمية بالنسبة للقطاع غير الرسمي. وسوف يتم إخضاع القطاع غير 

الرسمي للرقابة، وفي حالة حدوث مشكالت، سيتوجب مناقشة وحتليل استراتيجيات إلدماج جامعي 

النفايات غير الرسميني. 

الفساد واحملسوبية: يؤدي العدد الكبير من فرص العمل املتاحة إلى مخاطر الفساد واحملسوبية.  -

ينبغي أن تكون البلديات املعنية مسؤولة عن تنفيذ املشروع؛ ومع ذلك، فإن هذا يتطلب مراقبة أوثق 

لتجنب أي محسوبية الختيار املستفيدين.

تشويه سوق العمل والهياكل احمللية: توفر العديد من مشاريع النقد مقابل العمل في األردن العديد  -

من فرص العمل على املدى القصير. وقد يؤدي هذا إلى تشويه الهياكل احمللية خاصة إذا لم يتم 

تنسيق الرواتب مع املرتبات احمللية.

رفض الناس ملرافق إعادة التدوير: معظم البلديات في األردن جديدة على مفهوم إعادة التدوير  -

والتحويل إلى سماد، وبالتالي هناك خطر أال يدعم اجلمهور هذه املرافق. قد تؤدي املشاركة في 

العملية وجلسات االستماع العامة إلى تخفيف هذا اخلطر.

إشراك املرأة: على الرغم من املساواة بني اجلنسني في املشروع، غالًبا ما ينظر إلى الوظائف في  -

إدارة النفايات الصلبة على أنها عمل ذكور وميكن أن يكون من غير املقبول اجتماعًيا أن تقوم املرأة 

بجمع النفايات من الشوارع. حتى اآلن، 22.6٪ من فرص العمل التي يوفرها املشروع كانت 

للنساء. كان ذلك ممكنا من خالل التعاون مع التعاونيات بدال من البلديات، ومن خالل توفير ساعات 

عمل أكثر مالءمة للنساء. باإلضافة إلى ذلك، ميكن أيًضا إشراك النساء كمنظمات تعبئة مجتمعية 

لزيادة وعي النساء األخريات.

التمسك بظروف العمل الالئقة: هناك حتٍد مستمر لضمان التزام كل شريك بشروط عمل الئقة، مبا  -

يتماشى مع قانون العمل وضمان املعاملة اجليدة ومكافحة التمييز ضد العمال. ميكن التخفيف من 

هذا عن طريق نظام مراقبة فعال.

االستدامة: النقد مقابل العمل نفسه غير مستدام ويجب أن يكون مرتبط بالتدابير األخرى مثل بناء  -

البنية التحتية وخدمات ما بعد التوظيف.

الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي: قد يكون بعض العمال مصابين بصدمة شديدة. لذلك،  -

من املهم أال يزيد املشروع من سوء حالتهم ورفاههم. يتعني على املشرفني أن يكونوا على دراية 

بهذا الوضع وأن يتصرفوا وفًقا لذلك وأن يحيلوا املستفيدين بشكل مثالي إلى اإلرشاد املهني.

المقومات الرئيسية للنجاح
إشراك املجتمع احمللي لضمان امللكية والدعم املستمر.  -

البنية التحتية املستدامة: ستكون إدارة النفايات الصلبة أكثر استدامة وميكن متويل الوظائف  -

مباشرة من قبل البلديات.

الشراكة مع البلديات ملنحها القيادة وضمان االستمرارية. -
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يساعد نظام املراقبة الفعال املستمر في توجيه املشروع، مبا في ذلك وجود موظفي املشروع في  -

البلديات وآلية تقدمي الشكاوى من خالل جهة مستقلة ثالثة. في جلسات التعليقات املنتظمة، ميكن 

للمستفيدين تقدمي مالحظاتهم وأفكارهم للتحسني.

خدمات ما بعد التوظيف للمتابعة مع المستفيدين، بعد إيجاد وظائف النقد مقابل العمل تقدم  -

للمستفيدين خيارات أکثر لتحسين معيشتهم، ومنع الشعور بخيبة األمل.

الجوانب المبتكرة
على الرغم من االستخدام املعتاد للنقد مقابل العمل في احلاالت اإلنسانية، فقد ربطه هذا املشروع 

مبجال فني قائم يدعم تطوير إدارة النفايات الصلبة في األردن، كما يوفر فرًصا لكسب الرزق لألردنيني 

والسوريني. من خالل الشراكات املباشرة مع البلديات وتوفير البنية التحتية، يربط املشروع بني احلاجة 

إلى العمل ونظام أفضل إلدارة النفايات الصلبة.

توصيات تحسين المشروع

الجهات المتعاونة

في حالة التكرار، يجب تقييم سياق التدخل بعناية، وتبادل اخلبرات مع مشاريع النقد مقابل العمل 

األخرى. في البلدان التي يتم فيها تنفيذ العديد من تدخالت النقد مقابل العمل األخرى، يكون 

التنسيق أمًرا مهًما. ميكن تطوير إجراءات تشغيلية موحدة مرنة لدعم هذه العمليات.

وقد مت بالفعل توسيع مشروع "من النفايات إلى الطاقة اإليجابية" وخدمات ما بعد التوظيف، 

وينتقل التركيز أكثر إلى األنشطة املستدامة مثل إعادة التدوير والتسميد.

مت متويل املشروع من قبل الوزارة االحتادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية )BMZ( مع وجود 

اتفاقية تنفيذ موقعة مع وزارة الشؤون البلدية كشريك سياسي. توفر الوزارة الوصول إلى البلديات 

كشركاء تنفيذ للمشروع.

تعتبر العديد من املنظمات غير احلكومية الدولية شركاء تنفيذيني إضافيني في املشروع من أجل زيادة 

التواصل ولطرح استراتيجيات تنفيذ مختلفة.

يتم تضمني املجتمعات احمللية والالجئني في العمليات بعدة طرق: من خالل اللجنة االستشارية للمشروع، 

وفي جلسات االستماع العامة قبل إنشاء مرافق إعادة التدوير، وفي منابر احلوار الشهرية.

٢
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بسبب االفتقار إلى البنى التحتية الكافية في الصحة والتعليم وقلة األنشطة الترفيهية، أنشأ اتحاد 
بلديات منطقة البقاع األوسط العديد من المؤسسات للتخفيف من حدة التوتر الناجم عن ارتفاع عدد 

الالجئين واألوضاع االقتصادية الصعبة.

لبنان، اتحاد بلديات البقاع األوسط
مشاريع تنموية صحية ورياضية

تقديم الخدمات العامة

الهيئة أو المنظمة المسؤولة
اتحاد بلديات البقاع األوسط

المنطقة
لبنان، البقاع-مكسة

المستفيدون
لبنانيون وسوريون من كافة األعمار واألجناس

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
يونيو/ حزيران  2016 - مستمر

لالتصال
السيد محمد البسط

  Mohamedelbastrais@gmail.com 

٢

الصور: البنك الدولي

الشباب 
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج المبلغ عنها

يخشى احتاد بلديات البقاع األوسط الذي يضم سبع بلديات )قب الياس-بوارج-عنجر-مجدل 

عنجر – بر الياس – مكسة-املريجات( بشأن عدم تقدمي خدمات متساوية للسكان اللبنانيني والالجئني 

السوريني تلبي احتياجاتهم االجتماعية واالجتماعية والتعليمية املتباينة في مجتمع يعاني من ارتفاع 

معدل البطالة.  

يوجد في منطقة قب الياس حوالي 6٣ ألف نسمة من الالجئني السوريني وفي مجدل عنجر حوالي 

2٣ ألف نسمة وفي بر الياس حوالي 20 ألف نسمة وفي عنجر حوالي 19 ألف نسمة وفي بوارج 

حوالي 700 نسمة وفي املريجات حوالي 400 نسمة وفي مكسة حوالي 4٥00 نسمة. تعود أسباب 

املشاكل في هذا البلديات إلى عوامل عديدة منها: الفقر وعدم توافر مصادر دخل مناسبة والبطالة 

وزيادة استهالك املوارد الطبيعية ومنافسة اليد العاملة واستقطاب اخلدمات االجتماعية واإلعانات 

وعدم القدرة على توزيعها بسبب نقصها ونقص املوارد والتمويل وعدم تخصيص ميزانية كافية للقطاع 

التعليمي. ويعتبر األطفال واألجيال الصاعدة األكثر تأثرا "حيث يحرمون من حقهم في التعليم اجليد 

باإلضافة إلى غياب الوعي االجتماعي لدى الشباب وعدم وجود أماكن ترفيهية، ثقافية وتربوية وهو ما 

يخلق في بعض األحيان صدام اجتماعي مع الشباب واألهالي.

بسبب تلك التحديات، أنشأ احتاد بلديات البقاع األوسط:

مستوصف مكسة. يقدم املستوصف املساعدات الطبية للسوريني واللبنانيني من كافة األعمار  �

باإلضافة إلى األدوية.

مدرسة مكس. املدرسة تعني بتعليم الطالب السوريني جلميع املراحل. �

مستوصف بوارج. يقوم املستوصف بتقدمي املساعدات الطبية لكافة احلاالت تقريًبا. �

ملعب بلدة بوارج. مساحته واسعة فيه ملعب كرة سلة وكرة قدم، ويقدم العديد من النشاطات  �

الرياضية والترفيهية عديدة.

النتائج المبلغ عنها:
املساهمة في:

إنشاء العمل: ساهم هذا املشروع في توفير فرص عمل جديدة للسكان كعمال النظافة، عمال التنظيم،  -

عمال يشاركون في املناسبات، باإلضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في النشاطات الرياضية.

زيادة التماسك االجتماعي بني املجتمعني الالجئ واملضيف: أدى هذا املشروع إلى التعاون والعمل بني  -

الناس مع بعضهم البعض وخلق نوع من االندماج واملعرفة والقدرة على االطالع والتنسيق فيما بينهم.

األدلة وتعليقات المستفيدين 
وفًقا الحتاد البلديات، تلقى املشروع ردود فعل إيجابية من السوريني. ومع ذلك، فإن جودة اخلدمات 

املقدمة لم تكن كافية للسكان احملليني. 
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الدروس المستفادة 
التحديات والمخاطر

نقص املوارد الالزمة. -

تفاقم عدد النازحني الذي فاق عدد املستضيفني مما أسفر عن تغيرات دميوغرافية. -

المقومات الرئيسية للنجاح
حتضير بيئة قابلة للتعاون.  -

حمالت توعية خاصة للشباب.  -

تخصيص ميزانية خاصة للقطاع التعليمي.  -

الجوانب المبتكرة
تطوير العالقات بني الناس للتخفيف من التوترات القائمة. -

توفير فرص عمل. -

توفير فرص للترفيه جلميع األعمار واألجناس. -

توفير مركز يقدم الرعاية الفورية واإلسعافات األولية للمرضى. -

الجهات المتعاونة
احتاد بلديات البقاع األوسط. -

منظمات غير حكومية. -

منظمات املجتمع املدني. -
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التعليم 
والتدريب

القسم 

3
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يهدف inHERE إلى توعية موظفي التعليم العالي لتسهيل اإلدماج ووصول الالجئين إلى الجامعات 
األوروبية. inHERE هو مشروع لمدة عامين بتمويل مشترك بدعم من برنامج إيراسموس+ االتحاد األوروبي.

أوروبا، UNIMED )اتحاد الجامعات المتوسطية( 
)inHERE( التعليم العالي لدعم الالجئين في أوروبا

التعليم والتدريب

الهيئة أو المنظمة المسؤولة
UNIMED )اتحاد الجامعات المتوسطية(

المنطقة
أوروبا

المستفيدون
موظفو التعليم العالي في االتحاد األوروبي 
وأعضاء هيئات التدريس الذين يعملون على 

القضايا المتعلقة بالطالب الالجئين، أو الذين هم 
على استعداد لبدء إجراءات اإلدماج.

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
سبتمبر/ أيلول 2016 – أغسطس/آب 2018

قيمة التمويل
279 401 يورو

الموارد البشرية
الموظفون في المؤسسات المشاركة.

مصادر التمويل
المفوضية األوروبية، إيراسموس+، KA2 - بناء 

القدرات في مجال التعليم العالي.

لالتصال
مارتشيلو سكاليزي، UNIMED - اتحاد الجامعات 

المتوسطية
m.scalisi@uni-med.net :االتصال

كريستينا ستيفانيلي، UNIMED - اتحاد 
الجامعات المتوسطية 

stefanelli@uni-med.net :االتصال
 www.inHEREproject.eu :موقع اإلنترنت

١

الصور: البنك الدولي
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج المبلغ عنها

في سياق حتدي الالجئني في أوروبا، يهدف التعليم العالي )HE( إلى توفير فرص لالجئني للوصول 

إلى املنطقة األوروبية للتعليم العالي )EHEA( وتسهيل اندماجهم.

إن مبادرات دمج الالجئني في التعليم العالي في أوروبا واسعة االنتشار ولكنها متنوعة أيًضا: فهي 

تختلف حسب السياقات الوطنية واألولويات والتشريعات. وبالرغم من أن معظم السياسات في 

جميع أنحاء االحتاد األوروبي تربط الوصول إلى التعليم العالي بالوضع املالي للطالب، أطلق عدد 

من اجلامعات في االحتاد األوروبي مبادرات صغيرة وواسعة النطاق تهدف إلى التكامل االجتماعي 

والتكامل األكادميي، وفتح العقول.

مت تنفيذ املشروع من خالل اخلطوات التالية:

التوعية. يعمل املشروع على حتسني حوكمة التعليم العالي، وتسهيل التواصل والدعم  �

املؤسسي داخل اجلامعات وخارجها. 

كتالوج املمارسات اجليدة. قام املشروع بجمع وحتليل أمثلة للممارسات اجليدة لنهج  �

ومبادرات التعليم العالي في مجموعة واسعة من احلاالت التي تركز على الطالب الالجئني 

والنازحني. ومن خالل حتديد أمناط اإلدماج الناجحة التي ميكن توسيع نطاقها، يهدف 

الكتالوج خدمة املجتمعات األكادميية في أوروبا وخارجها كمصدر للمعلومات فضاًل عن 

متكني التبادالت والتعاون.

مبادئ توجيهية ألعضاء هيئات التدريس باجلامعات. يتيح التوجه التدريبي ملوظفي  �

اجلامعات متكني اجلامعات من اتخاذ موقف نشط ومضاعفة النهج واملمارسات الناجحة. 

حتدد الوثيقة عدًدا من املبادئ التوجيهية لتحسني أو بدء أنشطة املساعدة إلدماج 

الطالب الالجئني داخل اجلامعات. وتعد وثيقة املبادئ التوجيهية أداة مهمة لتبادل النتائج 

والدروس املستفادة في جميع أنحاء أوروبا وحتفيز مؤسسات التعليم العالي األخرى 

على تنفيذ إجراءاتها املتعلقة بالالجئني. كما تعمل على توعية أصحاب املصلحة بالفرص 

واالستراتيجيات املتاحة إلدماج الالجئني في التعليم العالي.

املختبر احلي. يهدف املختبر احلي إلى أن يصبح نظاًما بيئًيا مفتوًحا يركز على املستخدم  �

يعمل به موظفون من جامعات مختلفة في أوروبا لتصميم واستكشاف وجتربة وتقييم 

املمارسات والسياسات اجلديدة في سيناريوهات احلياة احلقيقية لتسهيل إدماج الالجئني 

في التعليم العالي. وسوف يعمل من خالل ندوات عبر اإلنترنت.

النتائج المبلغ عنها:
املساهمة في:

زيادة سبل معيشة الالجئني: من خالل تسهيل وصول الالجئني إلى التعليم العالي، سيساعد  -

املشروع على زيادة سبل معيشة ومهارات الالجئني في أوروبا، مما يساهم في النهاية في 

االندماج الناجح لالجئني في البلدان املضيفة.

حتسني اإلدارة وحتسني التنسيق بني اجلامعات األوروبية، وتعزيز تبادل املعرفة، ودعم  -

األقران، والشراكة األكادميية لتسهيل اإلدماج ووصول الالجئني إلى املنطقة األوروبية 

للتعليم العالي.

الصور: البنك الدولي
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الدروس المستفادة 
المقومات الرئيسية للنجاح

يتناول inHERE التعليم الشامل، وجذب الالجئني من البلدان املتأثرة بالنزاع إلى التعليم العالي كشرط 

أساسي لنجاح أجندة حتديث االحتاد األوروبي لعام 2011. وسيتم احلصول على هذا عن طريق متكني 

موظفي التعليم العالي. هذا يجعلهم قادرين على اتخاذ موقف نشط في تيسير وصول وإدماج الالجئني 

واملشردين داخلًيا في املنطقة األوروبية للتعليم العالي.

الجوانب المبتكرة
inHERE  يبني على السياسات ذات الصلة وهو مبتكر في الطرق التالية:

يجمع جامعات وشبكات اجلامعات من أجل تعظيم إبراز وأثر أنشطته، وبالتالي يتجنب تفتيت التدخالت؛ -

يهدف إلى تنسيق املبادرات اجلارية على املستوى األوروبي وترشيدها؛ -

يهدف إلى إدخال أشكال مبتكرة من التعلم من األقران والتوجيه ملوظفي اجلامعة؛ -

يهدف إلى تعزيز اإلدماج االجتماعي ملن يستبعدون فعليا من التعليم؛ -

جتري غالبية اإلجراءات لصالح الطالب الالجئني على املستوى احمللي واملؤسسي. ويعمل املشروع عبر  -

احلدود الوطنية، بهدف تقدمي استجابة متكاملة، مع مراعاة تنوع السياقات الوطنية واملؤسسية.

زيادة البعد االجتماعي للمنطقة األوروبية للتعليم العالي )EHEA( من خالل تقدمي توصيات إلى  -

مؤسسات التعليم العالي وشبكات التعليم العالي وصناع سياسات التعليم العالي حول االستراتيجيات 

التي ميكن وضعها لدعم إدماج الالجئني.

األدلة وتعليقات المستفيدين 
كان اهتمام ومشاركة املستفيدين وأصحاب املصلحة أعلى من املتوقع. وتستجيب اجلامعات بشكل جيد 

ألنشطة املشروع، وهي على استعداد ملشاركة خبراتها ومعرفتها. وهذا هو أول مؤشر للنجاح من حيث 

األثر احملتمل للمشروع التجريبي.

توصيات تحسين المشروع
يعد كتالوج inHERE للممارسات اجليدة )GPC( أول ناجت رئيسي للمشروع. وهو نتاج حتليل 

متعمق ملا يقرب من ٣00 مبادرة من ٣2 دولة من مؤسسات التعليم العالي امللتزمة بالترحيب 

بالالجئني التي شاركت في حملة خريطة ترحيب الالجئني التابعة لرابطة اجلامعات األوروبية حتى 

أوائل عام 2017. ال تزال اخلريطة مفتوحة للطلبات املقدمة من املؤسسات في جميع أنحاء العالم 

عبر الرابط التالي http://refugeeswelcomemap.eua.be. وقد مت ترتيب احلاالت اخلاصة 

بكتالوج املمارسات اجليدة حتت 11 فئة موضوعية، ومت اختيارها على أساس مجموعة من املعايير، 

مع التركيز على التأثير فيما يتعلق بإدماج الالجئني في الدراسة واحلياة االجتماعية.

وبعيًدا عن أعداد الالجئني الذين مت التوصل إليهم، كانت معايير االختيار هي إمكانية رفع املستوى 

والقدرة على االنتقال، واالستجابة لالحتياجات الفعلية لالجئني، وهياكل املبادرات التعاونية 

واملستدامة، واإلدراج في البعثة اجلامعية.

https://www.inhereproject.eu/:ميكن االطالع على كتالوج املمارسات اجليدة على العنوان التالي
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الجهات المتعاونة
UNIMED - احتاد اجلامعات املتوسطية، إيطاليا )منسق( -

جامعة سابينزا، إيطاليا؛ -

جامعة برشلونة، إسبانيا؛ -

Campus France، فرنسا؛ -

EUA - الرابطة األوروبية للجامعات، بلجيكا؛ -

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )الشريك املعاون(. -
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يهدف مشروع RESCUE إلى مساعدة جامعات البلدان الشريكة في العراق )كردستان( ولبنان 
واألردن في هيكلة االستجابة الفعالة ألزمة الالجئين، من خالل إنشاء وحدات مخصصة )وحدة الدعم 

العملي للطالب الالجئين - R-SOS(. حيث يساعد تقديم خدمات محددة وحلول مخصصة الطالب 
الالجئين على استئناف مسارهم التدريبي األكاديمي.

العراق، لبنان، األردن، UNIMED )اتحاد الجامعات المتوسطية(
دعم تعليم الالجئين في بلدان الشرق األوسط 

)RESCUE( وشمال أفريقيا

التعليم والتدريب

الهيئة أو المنظمة المسؤولة
UNIMED، اتحاد الجامعات المتوسطية

المنطقة
العراق )كردستان(، لبنان، األردن.

المستفيدون
مؤسسات التعليم العالي المحلية

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
أكتوبر/ تشرين األول 2016 – أكتوبر/ تشرين األول 

2019

قيمة التمويل
947,665  يورو

الموارد البشرية
2 نقطة اتصال في كل جامعة إلدارة المشروع 

 UNIMED باإلضافة إلى 4 موظفين من
يشاركون مشاركة كاملة في العملية كمنسقين.

مصادر التمويل
،Erasmus + ،المفوضية األوروبية 

KA2 - بناء القدرات في مجال التعليم العالي. 

لالتصال
UNIMED ،رانيرو كيلي

r.chelli@uni-med.net :االتصال
UNIMED ،ماركو دي دوناتو

m.didonato@uni-med.net :لالتصال
 

٢

UNIMED :الصور

الشباب 
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج المبلغ عنها

يهدف مشروع RESCUE إلى تعزيز قدرات مؤسسات التعليم العالي في التعامل مع أزمة الالجئني 

بفضل أنشطة R-SOS. سيتم توجيه أنشطة R-SOS نحو الالجئني واألشخاص املشردين داخلًيا 

واملجتمعات احمللية من أجل احلد من التوترات االجتماعية واحمللية ودمج الطالب بداًل من تقسيمهم.

تعمل وحدات R-SOS باتباع ُبعد أفقي ورأسي: فبينما تعمل اخلدمات املتوفرة بالفعل على بناء 

الُبعد األفقي، يعمل البعد الرأسي على تطوير هذه اخلدمات بشكل أكبر لتالئم احتياجات اجلامعات 

والطالب. وسيكون التركيز الرئيسي على التدريب على اللغة اإلجنليزية، وتقدمي املشورة النفسية 

واالجتماعية، واخلدمات املهنية.

مت تنفيذ املشروع من خالل اخلطوات التالية:

تقييم االحتياجات. مت إجراء تقييم لالحتياجات من اجلامعات الشريكة إلدارة تدفق الالجئني  �

وألفضل املمارسات التي يتعني نقلها.

تخطيط العمل. على أساس النتائج األولى وأفضل املمارسات املختارة، يجري حالًيا تصميم خطة  �

عمل محددة ومصممة خصيصا تتناسب مع احتياجات كل جامعة مستهدفة.

إطالق وحدات R-SOS. بعد حتديد خطة العمل، سيتم إطالق دورة جتريبية واحدة على األقل لكل  �

وحدة من وحدات R-SOS وسيتم متابعة تنفيذها ودعمها من قبل خبراء أوروبيني من أجل حتسني 

أدائها. كما خطط املشروع إلشراك املنظمات غير احلكومية واملنظمات احلكومية في عملية التدريب.

التعميم. في املستقبل، سيتم تنظيم مؤمتر واحد على األقل كل عام ألغراض التعميم في كل بلد من  �

البلدان الشريكة.

النتائج المبلغ عنها:
املساهمة في:

حتسني احلوكمة: يدعم موظفو وحدات R-SOS عملية توجيه أفضل لالجئني والنازحني والطالب  -

احملليني نحو فرص املنح الدراسية والوصول إلى برامج التنقل الدولية.

حتسني قدرات املوظفني احملليني. يستفيد موظفو وحدات R-SOS من التدريب رفيع املستوى من  -

جامعات االحتاد األوروبي من خالل مخطط لبناء القدرات.

حتسني التواصل مع اجلامعات احمللية. تعمل وحدة R-SOS كمركز محلي جلمع املعلومات وإنشاء  -

رابط مع املنظمات غير احلكومية والتفاعل مع املؤسسات احمللية.

زيادة تعليم ومهارات الالجئني. يتمتع الالجئون بفهم أفضل للحصول على مختلف اخلدمات  -

اجلامعية، وميكنهم حتسني تعليمهم ومؤهالتهم.

زيادة التماسك االجتماعي بني السكان املضيفني والالجئني: تساعد أنشطة وحدات R-SOS الطالب  -

على التمتع بنفس احلقوق ونفس فرص التعليم. يتزايد إدماج الطالب الالجئني مع املجتمع احمللي، 

مما يقلل من حدة التوتر.

األدلة وتعليقات المستفيدين 
دخل املشروع لتوه عامه الثاني )2017(، وبالتالي ال يزال من السابق ألوانه تقييم نتائجه ألن أنشطة 

وحدة R-SOS ستصبح عاملة في 2018.

في الوقت احلالي، يرحب الالجئون في لبنان واألردن والعراق )كردستان( بإنشاء R-SOS إلدراكهم 

أن موظفي R-SOS سيساعدونهم على التوجه نحو اجلامعات احمللية.

UNIMED :الصور
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الدروس المستفادة 
التحديات والمخاطر

التوترات مع املجتمعات احمللية. -

مشاكل في االعتراف بالتعليم املسبق لالجئني. -

مستوى منخفض من اللغة اإلجنليزية لألغراض األكادميية واملهنية. -

تطبيق حل واحد للجميع غير ممكن-احلاجة إلى مساعدة مصممة خصيًصا. -

ميكن للتوترات احمللية أن حتبط أنشطة املشروع من خالل احلد من تنقل الشركاء. -

المقومات الرئيسية للنجاح
تصميم إجراءات تستند إلى االحتياجات احلقيقية وعلى حتليل مفصل لالحتياجات يتم حتديده مع  -

املمثلني احملليني. 

تصميم خطط العمل لتنفيذ وحدة R-SOS ، وتوفير حلول مصممة لكل شريك. -

تنسيق اإلجراءات على أرض الواقع مع املشاريع واألنشطة األخرى. -

عملية التشاور املستمر مع الشركاء احملليني. -

الجوانب المبتكرة
سيقوم املشروع بإنشاء وحدة جديدة من أجل تنفيذ اخلدمات اجلديدة للطالب وتعزيز قدرات املوظفني 

احملليني: في هذا الصدد، فإن إدراج املنظمات غير احلكومية واملنظمات احلكومية في عملية تدريب 

موظفي اجلامعات في البلدان املستهدفة أمر مبتكر. ميكن أن يؤدي إنشاء مرصد دائم حول أزمة 

الالجئني/ النازحني فيما يتعلق بالتعليم/ التعليم العالي إلى فهم أفضل للتعليم كأداة للتخفيف من األزمة 

وتوفير أداة مفيدة لتجنب خطر "جيل ضائع" والتحضير للعودة احملتملة إلى بلدانهم األصلية.

توصيات تحسين المشروع
ميكن اشتقاق التوصيات التالية من املشروع:

يؤدي تعزيز نظام التنسيق بني جميع اجلهات الفاعلة دوًرا داعًما ملؤسسات التعليم العالي في  -

املنطقة لتجنب التجزئة واالزدواجية.

املراجعة العامة ملعايير املنح الدراسية ميكن أن تفيد الطالب الالجئني والطالب احملليني. -

جتّنب اتباع نهج إقليمي عام، لصالح اتباع نهج محلي مخصص مع إيالء اهتمام خاص  -

الحتياجات ومعوقات مؤسسات التعليم العالي احمللية.

إشراك املجتمعات احمللية دائًما لتجنب التوتر االجتماعي. -

زيادة عدد البلدان املشاركة في املشروع: ميكن أن يستهدف نشاط التحسني املرتقب أيًضا  -

النازحني السوريني.
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الجهات المتعاونة
احلكومة املركزية والسلطات احمللية. -

شاركت املنظمات غير احلكومية ومنظمات املجتمع املدني خالل زيارات تقييم االحتياجات في كل بلد  -

مستهدف ملعرفة املزيد عن الوضع احمللي وإلشراكها في أنشطة التعميم املقبلة نحو الالجئني.

اجلامعات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. -

التعاون مع املشروعات األخرى املمولة من االحتاد األوروبي من أجل زيادة التأثير وضمان استدامة  -

.R-SOS وحدات
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اإلدماج 
االجتماعي 
االقتصادي 

وتوفير فرص 
العمل المحلية

القسم 

4
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يدمج المشروع الالجئين السوريين والمعتقلين ويحّسن الفرص االقتصادية ويهدف إلى إنشاء معمل 
حلويات في أماكن اإلصالح االجتماعي )السجون( لتدريب المعتقلين على إنتاج الحلويات وجودة السجاد، 

بإشراف ومشاركة خبراء سوريين.

العراق، محافظة دهوك  
التمكين المستدام في أماكن اإلصالح االجتماعي

اإلدماج االجتماعي االقتصادي وتوفير فرص العمل المحلية

الهيئة أو المنظمة المسؤولة
إدارة محافظة دهوك المتمثلة في مكتب نائب 

المحافظ. 

المنطقة
سجن هیتیت للنساء واألحداث/ دهوك، العراق.

المستفيدون
217سجناء، منهم 130 حدث من الذكور واإلناث. 

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
فبراير/ شباط 2018 – فبراير/ شباط 2019

قيمة التمويل
85,000 دوالر نصب وتشغيل معمل الحلويات. 

82,000 دوالر لمشغل السجاد اليدوي.
 3,835,000 دوالر لتوسيع مبنى السجن.

الموارد البشرية
خبراء في تصنيع الحلويات والسجاد اليدوي، 

المشرفون على العمل والمسوقون للمنتجات 
من الالجئين في محافظة دهوك وخارجها، 

المعتقلون، العمالة اليدوية من الالجئين 
السوريين والمحليين لكل من أعمال البناء 

والتسويق.

مصادر التمويل
السلطات المحلية، التمويل من الشركات مقابل 

الترويج للمعمل

لالتصال
بهزاد علي ادم. نائب المحافظ دهوك.

behzad.1955@yahoo.de  
  jaafar.bamerni@gmail.com 

١

الصور: البنك الدولي

الشباب الجنسانية
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج المبلغ عنها

بحسب إحصاءات األمم املتحدة، فإن عدد الالجئني في محافظة دهوك هو 8٥779 شخص، وأن هناك 

بعض التوترات الطفيفة بني الالجئني واملجتمع املضيف، كما أن الوضع االقتصادي شبه متدهور 

بسبب األزمة املالية في املنطقة املستهدفة حيث تعتبر دهوك استهالكية أكثر مما هي منتجة بسبب 

الوضع السياسي املتأزم وارتفاع معدل البطالة، والتحديات االقتصادية.  

ومن أكثر التحديات إحلاًحا إدماج الالجئني وإعادة التأهيل االجتماعي للمعتقلني. وفي هذا السياق، يهدف 

املشروع إلى تعليم املهارات للمعتقلني أثناء االحتجاز من خالل االستفادة من مهارات الالجئني السوريني.

مت تنفيذ املشروع من خالل اخلطوات التالية:

دراسة جدوى اقتصادية ملشروع احللويات. االجراءات واستقطاب خبراء في صناعة احللويات  �

واالشراف من الالجئني، وكيفية تصميم املعمل في أماكن اإلصالح وكيفية إدارتها في املستقبل.

توسيع مبنى السجن. عقدت عدد من االجتماعات مع اجلهات املختصة الذين قاموا بدراسة احلالة  �

وتوصلوا إلى ضرورة مشاركة القوة العاملة السورية في إجناز هذا التوسع.

تزويد أماكن اإلصالح بالسجون مبعمل لصناعة وتسويق احللويات وآخر جلودة السجاد من خالل  �

جتهيزها باألدوات واآلليات الالزمة لبدء النشاط والترويج له.

تدريب املعتقلني على كيفية صناعة احللويات وجودة السجادة بإشراف خبراء سوريني في إنتاج  �

احللويات مبختلف أشكالها.

التسويق للمنتوجات بشكل مستدام في األسواق وصاالت املناسبات وكما ميكن الطلب عن بعد عبر  �

املواقع اإلليكترونية ومواقع التواصل االجتماعي.

النتائج المبلغ عنها:
املساهمة في:

حتسني الوضع االقتصادي. يساهم إنتاج وبيع احللوى والسجاد اليدوي في زيادة االستثمارات  -

اخلاصة وإحياء القطاعات االقتصادية. 

إعادة تأهيل املعتقلني ومتكني القوى العاملة احمللية. عند اإلفراج عن املعتقلني، سوف يتقنون  -

املهارات الالزمة إلقامة املشاريع الصغيرة وإيجاد وظيفة في معامل احللويات أو مصانع السجاد.

زيادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لالجئني وسبل العيش املستدامة. ميكن أن يسهم املشروع في  -

إدماج الالجئني في عملية اإلنتاج والتسويق للمنتجات وتوفير فرص العمل وسبل العيش املستدامة. 

األدلة وتعليقات المستفيدين 
القبول والدعم احلكومي واملعتقلون )املستفيدون املباشرون( من هذا املشروع.

ميكن االستدالل على جناح هذا املشروع من جناح جتربة شبيهة نفذتها شركة "ماوننت ميديا" في 

سجن زركا للرجال في دهوك في شهر أذار 2017. حيث قامت بشراء ماكينات للغزل اليدوي ومواد 

أولية وكذلك جلب خبراء أجانب لتعليم املعتقلني صناعة السجاد اليدوي.  التجربة كانت ناجحة جًدا 

حيث إن باالستعانة مبدربني أجانب لتدريب 1٥ من املعتقلني وبتوفير أربع ماكينات غزل بأحجام 

مختلفة وكان املردود املالي 40000 دوالر.

الصور: البنك الدولي
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الدروس المستفادة 
التحديات والمخاطر

من أهم املخاطر في تنفيذ املشروع هو استغالل إدارة السجن للمعتقلني إلنتاج حلويات مجانية لهم  -

ولزمالئهم وهو ما ميكن أن يسفر عن نتائج تخالف الغرض الرئيسي من املشروع.

توطيد سوق احللويات اجلديدة: رمبا يتحفظ املستهلكون على شراء سلع بأسعار رخيصة أنتجها سجناء.  -

المقومات الرئيسية للنجاح
التكلفة منخفضة )ال يوجد تكاليف ثابتة مثل إيجار املبنى، باإلضافة إلى االعتماد على الطاقة املتجددة(. -

مشروع مقترح ومرحب من قبل احلكومة لزيادة طرق االصالح . -

استعداد املعتقلني للعمل في املشروع للتعلم والعمل على صناعة احللويات والسجاد. -

الجوانب المبتكرة
املشروع مبتكر ألنه أول مشروع من هذا النوع في السجون في محافظة دهوك، باإلضافة إلى أنه 

مشروع منتج ويعتمد على الطاقة املتجددة )الطاقة الشمسية( في صناعة احللويات. وكذلك الصناعة 

اليدوية للسجاد التي تعتبر من الصناعات الثقافية التي لها مردود مالي وفير.

توصيات تحسين المشروع
سوف يصبح هذا املشروع شرارة للتكرار في جميع السجون في احملافظات العراقية كما أنه 

يحظى بفرصة كبيرة للتطبيق في الدول اإلقليمية املجاورة األخرى في إطار عملية اإلصالح 

واإلنتاج لتوفير فرص للعمل وحتقيق النهوض االقتصادي املرجو.

من أهم التوصيات، توفير أكبر عدد ممكن من األدوات واملواد اخلام لتوسيع نطاق املشروع وإتاحة 

الفرصة أمام عدد أكبر من املعتقلني للمشاركة في العملية اإلنتاجية لكل من صناعة احللويات 

والسجاد اليدوي.

الجهات المتعاونة
اجلهات املانحة املتوقعة، السلطات احمللية، واملنظمات غير احلكومية، باإلضافة إلى شركات القطاع 

اخلاص. وسيساهم الالجئون في املشروع من خالل املساعدة في التصميم والعمل على تطبيق 

التصميم وتدريب املعتقلني على صناعة احللويات واإلشراف املستمر والتسويق للمنتوجات وكذلك العمل 

في البناء.

٢
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تهدف شبكة SPRAR )نظام الحماية اإليطالي لطالبي اللجوء والالجئين( إلى وضع نهج محلي متعدد 
المستويات لإلدماج االجتماعي واالقتصادي لالجئين. تستفيد الشبكة من مهارات وقدرات الجهات 

الفاعلة المحلية العامة والخاصة، وتفضل التدخالت متعددة التخصصات، وتيسر فهًما أفضل الحتياجات 
المستفيدين. وهي تمثل مصدًرا قيًما للمجتمعات المحلية المضيفة من خالل تحفيز تنمية الموارد 
الحالية، وتعزيز التآزر المحلي، وتشجيع إنشاء خدمات وفرص جديدة للمجتمع المحلي بأكمله. بهذه 

الطريقة، تقر SPRAR مساهمة كل من الالجئين والمجتمعات المضيفة في التنمية المحلية.

الهيئة أو المنظمة المسؤولة
وزارة الداخلية والرابطة الوطنية للبلديات اإليطالية 

)ANCI(

المنطقة
إيطاليا

المستفيدون
الالجئون وطالبو اللجوء

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
2016 - مستمر

قيمة التمويل
35 يورو لكل مستفيد في اليوم

الموارد البشرية
نحو 10000 موظف محلي، منهم ٪50 

يعملون بدوام جزئي أو عقود استشارية.

مصادر التمويل
)FNPSA( الصندوق الوطني لخدمات اللجوء

لالتصال
 SPRAR دانييال دي كابوا، مديرة شبكة
dicapua@serviziocentrale.it - info@

serviziocentrale.it
http://www.sprar.it :الموقع

إيطاليا، وزارة الداخلية ٢
SPRAR الشبكة

اإلدماج االجتماعي االقتصادي وتوفير فرص العمل المحلية

SPRAR :الصور
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج المبلغ عنها

في عام 2016، تلقت إيطاليا 12٣600 طلًبا للحماية اإلنسانية وسجلت أعلى رقم بني الوافدين من 

املهاجرين والالجئني، وهم قادمون أساًسا من نيجيريا وباكستان وغامبيا.

مت إنشاء شبكة SPRAR بعد بعض التجارب احمللية الناجحة التي استهدفت الالجئني بالفعل في عام 

2002 وتنفيذها بشكل مشترك من قبل املنظمات غير احلكومية والسلطات احمللية. في عام 2016، مت 

توسيع الشبكة وتعزيزها في ضوء الزيادة في عدد طلبات اللجوء: تضم الشبكة حالًيا أكثر من 1100 

بلدية و77٥ مركز SPRAR في أنحاء إيطاليا. تدار مراكز SPRAR من قبل احلكومات احمللية على 

أساس طوعي، وتعمل ضمن إطار تنسيقي لوزارة الداخلية ورابطة البلديات اإليطالية )ANCI(. وهي 

تضمن خدمة مركزية للمعلومات والترويج واالستشارات واملراقبة والدعم الفني للسلطات احمللية. تركز 

مراكز SPRAR على املستوى احمللي ومتنح امللكية للبلديات التي تختار طواعية دمج الالجئني، وتهدف 

إلى االستفادة من املوارد احمللية املوجودة وتعزيزها من أجل إدماج اجتماعي اقتصادي ناجح لالجئني 

والتفاعل املستمر مع السياق احمللي الذي تقع مراكز SPRAR فيه.

:SPRAR اخلطوات التالية ضرورية لفتح وإدارة مركز

تتم إدارة دخول الالجئني إلى مراكز SPRAR من قبل جهاز SPRAR املركزي بناًء على نصائح من  �

السلطات احمللية أو الهيئات احمللية األخرى )احملافظات، مراكز الشرطة، اجلمعيات(، وفًقا لعدد 

األماكن املتاحة.

التمويل. مبوجب مرسوم وزاري، يدير كل مركز من مراكز SPRAR متويل سبل كسب العيش  �

.)FNPSA( للمستفيدين ودوراتهم وتدريباتهم بدعم من الصندوق الوطني خلدمات اللجوء

التعاون احمللي. يجوز للسلطة احمللية أن تتعاون مع هيئة محلية واحدة أو أكثر )املنظمات غير احلكومية،  �

واجلمعيات اخلاصة، ومراكز التدريب، واملستشفيات العامة، وما إلى ذلك( إلدارة مركز SPRAR. يجب 

أن تتمتع هذه الهيئات بخبرة مناسبة في تولي مسئولية مقدمي الطلبات/ أصحاب احلماية الدولية.

عرض الدورات والتدريب. للسماح لالجئني بالوصول إلى الدورات التدريبية، على كل مركز من  �

مراكز SPRAR مراقبة العرض احمللي من التدريبات واألنشطة، أو توقيع اتفاقية مع الهيئات 

العامة أو اخلاصة احمللية التي تقدم هذه اخلدمات، واملساهمة في تطوير وتعزيز عرض التدريب 

احمللي. فقط في حالة عدم كفاية العرض احمللي، يتم إنشاء دورات جديدة مخصصة في إطار 

التعاون بني البلدية وهيئة التدريب.

مشاريع اإلدماج. تتم استضافة الالجئني من قبل مراكز SPRAR ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد  �

مرة واحدة، وميكن أن يشاركوا في مشروع إدماج حيث يحضرون تدريبات لتحقيق اندماج ناجح. 

يهدف كل مشروع إدماج إلى االندماج االجتماعي واالقتصادي الفعال للمستفيدين من خالل 

األنشطة االجتماعية واملوجهة نحو التوظيف. على الرغم من أن كل بلدية حرة في تصميم عرض 

الدورات التدريبية، إال أنه يجب ضمان احلد األدنى من األنشطة:

دورات في اللغة اإليطالية تؤدي إلى شهادة معترف بها. �

التدريب املهني والتدريب الداخلي بهدف تأهيل املستفيدين وإعادة تدريبهم وتخصصهم وحتسني  �

مهاراتهم. يتم اختيار نوع الدورات وفًقا لعرض التدريب احمللي واحتياجات سوق العمل احمللي.

خدمات التوظيف بعد التدريب واإلرشاد السكني عند االنتهاء من مشروع اإلدماج. �
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النتائج المبلغ عنها١١:
املساهمة في:

حتسني الوضع االقتصادي احمللي: ساهم املشروع في توظيف حوالي 10600 من أفراد املجتمع املضيف في  -

األنشطة والدورات التدريبية التي تدعمها مراكز SPRAR )مثل املترجمني واملوظفني االجتماعيني واملتدربني، 

وما إلى ذلك(. عالوة على ذلك، وعلى الرغم من الوضع االقتصادي الصعب الذي يؤثر على فرص العمل، فقد 

مت العثور على 89٥ فرصة عمل لالجئني بعد االنتهاء من التدريب الداخلي.

زيادة مهارات قوة العمل الالجئة واملضيفة: حضر أكثر من 7٣٪ من املستفيدين دورة تدريبية واحدة  -

على األقل، واستفاد ٣800 من أفراد املجتمع املضيف من أنشطة التدريب.

حتسني احلوكمة والتنسيق بني القطاعني العام واخلاص: تتمتع احلكومات احمللية اآلن مبلكية أكبر  -

لعملية إدماج الالجئني. أنشئت مجموعة عمل مشتركة على املستوى احمللي مع املنظمات غير احلكومية 

واجلمعيات املشاركة لتعزيز الدمج والتدريب، مما أدى إلى إنشاء شبكات تشمل جميع اجلهات الفاعلة 

احمللية وزيادة التنسيق بني الهيئات املؤسسية والعامة واخلاصة )مثل وحدات الصحة العامة ومؤسسات 

التدريب، واجلمعيات التطوعية واملدارس والرياضة واجلمعيات الثقافية(.

زيادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لالجئني وسبل العيش املستدام: استكمل 41.٣٪ من املستفيدين من  -

مشروع الدمج بنجاح، بينما ترك 29.٥٪ منهم مراكز SPRAR طوًعا قبل نهاية مشروعهم.

زيادة التماسك االجتماعي بني السكان املضيفني والالجئني: تشجع مراكز SPRAR التعاون بني املجتمعات  -

املضيفة والالجئني. ويتضح ذلك من خالل عدد من األنشطة االجتماعية املشتركة )مثل العناية بالتراث 

التاريخي والثقافي احمللي للمناطق، والتبادل املتبادل على التقنيات الثقافية التي أعيد إحياؤها مثل ترميم 

األثاث العتيق( التي خلقت مجاالً للتعاون بني املستفيدين واملجتمعات احمللية.

األدلة وتعليقات المستفيدين 
يضمن اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للمستفيدين من خالل املراقبة املستمرة التي يجريها جهاز 

SPRAR املركزي على األنشطة التي تديرها البلديات محلًيا. يقوم جهاز SPRAR املركزي باستمرار بتحديث قاعدة 

بيانات ألنشطة ودورات اإلدماج احمللية، التي تتباين بني مراكز SPRAR. في عام 2016، كانت اخلدمات 

األكثر شيوًعا هي اخلدمات الصحية )20.9٪ من إجمالي اخلدمات(، والوساطة الثقافية )17٪(، واملساعدة 

االجتماعية )14.9٪(، وأنشطة التنشئة االجتماعية )14.9٪(، والتنسيب الوظيفي )10.٥٪(، واإلرشاد 

القانوني )٪8.2(.

ماذا يقول المستفيدون
إشبهال هو شاب باكستاني في السابعة والعشرين من عمره. عندما ُألقي القبض على والده، ُأجبر على 

الفرار مبفرده وسعى إلى اللجوء إلى أوروبا. بعد رحلة طويلة، وصل إلى إيطاليا واستقر ملدة عام في مركز 

ملتمسي اللجوء الذي تديره احلكومة في كالتانيسيتا )CARA(. بعد ذلك، وبسبب حاجته إلى املساعدة 

الطبية املناسبة، مت نقله واستضافته في مركز SPRAR في روما الذي تديره منظمة Kairos غير احلكومية 

 ،SPRAR املتخصصة في اضطراب ما بعد الصدمة والصحة العقلية. وبفضل الدعم الذي تلقاه في مركز

حصل إشبهال على تدريب في أحد بيوت األزياء الراقية. وبفضل شغفه، متكن من تولي نشاط اقتصادي 

صغير إلصالحات اخلياطة. وبعد مرور شهرين، ساعده ائتمان صغير في احلصول على رقم ضريبة القيمة 

املضافة، وتسجيل مشروعه، واحلصول على الترخيص والتوقيع على عقد اإليجار. على الرغم من جناحه 

اآلن في إكمال مشروع اإلدماج في مركز SPRAR روما، فإنه غالًبا ما يعود يوم األحد ملقابلة األصدقاء 

واملستفيدين اآلخرين وموظفي SPRAR. بعد ثالث سنوات من وصوله إلى إيطاليا، لم يعد إشبهال الصبي 

اخلائف واملعّذب الذي وصل إلى كالتانيسيتا، ولكنه رجل أعمال صغير في مدينة أوروبية.
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الدروس المستفادة 
التحديات والمخاطر

إن قرار افتتاح مراكز SPRAR وتنفيذ األنشطة طوعي وغير مفروض من قبل احلكومة املركزية  -

على البلديات. قد يؤدي هذا إلى إبطاء عدد املراكز واألنشطة التي يتم تقدميها كل عام كما أنها 

ميكن أن تتأثر بالتغيرات السياسية.

قد تكون بعض السياقات احمللية أضعف من غيرها، مما يؤثر على دمج املستفيدين، على سبيل  -

املثال الصعوبات املوجودة فيما يتعلق بالدعم االجتماعي/ الصحي، وعدم كفاية وسائل النقل العام، 

وارتفاع معدل البطالة، والفقر احمللي بسبب الهجرة. هذه العوامل ميكن أن تكون عقبات أمام عملية 

تكامل اجتماعي واقتصادي.

المقومات الرئيسية للنجاح
- .SPRAR احلوكمة متعددة املستويات، والالمركزية، واملسؤولية احمللية املشتركة لشبكة

استخدام املوارد املوجودة بالفعل، مما يحفز التطوير احمللي للدورات التدريبية واخلدمات املقدمة  -

لكل من املجتمعات املضيفة والالجئني.

- .SPRAR الطبيعة التطوعية للسلطات احمللية في املشاركة في شبكة

- .SPRAR خلق التآزر احمللي بني مختلف اجلهات الفاعلة احمللية املساهمة في مراكز

الجوانب المبتكرة
ال تتبع شبكة SPRAR معايير إنسانية وتقدم تدخالت مصممة خصيًصا إلدماج فئات مختلفة من 

الالجئني وطالبي اللجوء )العاديني، الذين يعانون من مرض عقلي و/أو إعاقة جسدية، والقصر غير 

املصحوبني(. يتمثل اجلانب املبتكر في مشاركة السلطات احمللية في تصميم وتنفيذ مشاريع التكامل 

بالتعاون مع جميع اجلهات الفاعلة احمللية ذات الصلة ووفًقا لالحتياجات والقيود احمللية. ومن خالل 

هذا النهج، ميكن أن يكون إدماج املستفيدين واسع االنتشار وتوزيعه في سياقات محلية مختلفة، 

وميكن تكييف األنشطة مع السياقات االجتماعية االقتصادية احمللية.

توصيات تحسين المشروع
بسبب االهتمام الكبير من قبل السلطات احمللية في االنضمام إلى شبكة SPRAR، فإن املشروع 

سيتوسع في السنوات القادمة مع األخذ في االعتبار اثنني من العتالت الرئيسية:

إبقاء خيار فتح مركز SPRAR طوعًيا لتجنب السخط احمللي احملتمل بني املجتمعات املضيفة . 1

املستمد من نهج من أعلى إلى أسفل، و

حتفيز خيارات السلطات احمللية لفتح مراكز SPRAR من خالل عرض املزايا امللموسة . 2

واإلضافية الستضافة وإدماج الالجئني.
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الجهات المتعاونة
نشأت شبكة SPRAR إثر التعاون بني وزارة الداخلية اإليطالية -إدارة احلريات املدنية والهجرة، 

والرابطة الوطنية للبلديات اإليطالية )ANCI(، ومفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني 

)UNHCR(. يتم إدارة األموال من قبل الصندوق الوطني خلدمات اللجوء )FNPSA(، وتعمل الشبكة 

بفضل التعاون بني احلكومات املركزية واإلقليمية واحمللية، واملنظمات غير احلكومية احمللية واجلمعيات، 

وأصحاب املصلحة احملليني اآلخرين.
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 يعد اعتماد النشاطات االجتماعية نقطة انطالق أساسية لدمج الالجئين السوريين والمجتمع المضيف. 
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التواصل بين جميع األطراف بهدف مساعدة الالجئين على االستقرار 
االجتماعي وتخفيف أثر األزمة ومساعدة أفراد المجتمع المحلي على تقبل الالجئين ودعمهم كنقطة 

بداية تسهم في تنمية المجتمع المحلي.

األردن، بلدية سحاب  
التماسك االجتماعي ودمج الالجئين مع المجتمع 

المحلي 

اإلدماج االجتماعي االقتصادي وتوفير فرص العمل المحلية

الهيئة أو المنظمة المسؤولة
بلدية سحاب، بنك تنمية المدن والقرى ووزارة 

الشؤون البلدية ضمن مشروع خدمات الطوارئ 
ESSRP والتكييف المجتمعي

المنطقة
بلدية سحاب – األردن 

المستفيدون
أفراد المجتمع المحلي والالجئون السوريون 

خاصة االطفال والنساء وذوي االحتياجات الخاصة  

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
يناير/ كانون الثاني 2015 –نوفمبر/ كانون األول 2015

قيمة التمويل
50,000 دوالر

الموارد البشرية
موظفو البلدية، الجمعيات غير الحكومية، 

المتطوعون 

مصادر التمويل
من خالل المحفظة المالية لعدد من الدول 

المانحة بإدارة البنك الدولي )مشروع خدمات 
الطوارئ والتكيف المجتمعي( والجمعيات 

األهلية وموازنة البلدية.

لالتصال
الدكتورة وفاء أبو سمرة، بنك تنمية المدن 

والقرى، معد التقرير
المهندس نضال الحوراني، بنك تنمية المدن 

ESSRP والقرى، نائب مدير المشروع
abusamra.wafa@yahoo.com

 nidal.hr7@gmail.com
 

٣

الصور: بلدية سحاب

الشباب 
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج المبلغ عنها

إثر اندالع األزمة السورية عام 2011، بدأ تدفق الالجئني السوريني إلى مدن وبلديات اململكة األردنية 

الهاشمية كافة وصوالً إلى بلدية سحاب التي انفصلت حديًثا عن أمانة عمان الكبرى لتصبح بلدية مستقلة 

إدارًيا ومالًيا مما أثر على قدرة البلدية على توفير اخلدمات إلى املجتمع احمللي. وبتزايد أعداد الالجئني 

ضمن منطقة بلدية سحاب أصبح عبًئا على البلدية توفير وتقدمي اخلدمات األساسية؛ حيث شكل عدد 

الالجئني السوريني في منطقة سحاب في عام 201٥ ما نسبته ٣0٪ من عدد السكان في املنطقة. 

تواجه بلدية سحاب ضغًطا هائاًل على اخلدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية التي تقدمها 

البلدية. كما تواجه البلدية حتدًيا ناجًما عن اختالف الثقافات والعادات ما بني مجتمع الالجئني 

السوريني واملجتمع احمللي مما وضع البلدية في موقف أصبح لزاًما على البلدية تعزيز التكاتف 

االجتماعي لتعزيز أصر التواصل بني املجتمعني.

مت تنفيذ املشروع من خالل اخلطوات التالية:

حتديد وحدة إدارة املشروع والشركاء الرئيسيني باملشروع.  �

جتهيز. مت إعداد خطة أنشطة اجتماعية وذلك من خالل اقتراحات املجتمع عبر املوقع اإللكتروني  �

ومواقع التواصل االجتماعي.   

موارد التمويل. مت تخصيص مبلغ ٥0000 دوالر لألنشطة االجتماعية الهادفة. �

ورشات بهدف حتديد االحتياجات. �

األنشطة االجتماعية. مت إشراك فئات الشباب من الالجئني واملجتمع احمللي في احتفاالت العيد  �

بزراعة األشجار، وتخصيص منطقة ألعاب آمنة مزودة بجميع األلعاب وسط املدينة.

دورات تدريبية خاصة باملرأة. عقد عدد من الدورات التعليمية اخلاصة باملرأة بهدف متكني املرأة  �

وإقامة مشاريع خاصة.

التخفيف من حدة الصراع االجتماعي. مت توزيع احلقائب املدرسية على األطفال في املدارس  �

لتخفيف حدة تأثر أطفال املجتمع احمللي بتوجيه األعمال اخليرية لألطفال السوريني فقط مما 

يؤدي إلى حدوث الضرر النفسي ألطفال املجتمع احمللي.  

حملة توعية تستهدف طالب املرحلة الثانوية. مت عقد دورات توعوية لفئة الشباب في املدارس  �

بهدف دمج مجتمع الالجئني مع املجتمع السوري.

نشــاطات خاصة بذوي االحتياجات اخلاصة. مت عقد عدد من النشــاطات لذوي االحتياجات  �

اخلاصة من املجتمع الســوري واملجتمع احمللي بهدف مشــاركة احتياجاتهم وتوحيد املشــاريع 

اخلاصة بهذه الفئة كعقد ورشــة جتمعهم متضمنة مجموعة من األنشــطة الرياضية واملســابقات.

النتائج المبلغ عنها:
املساهمة في:

زيادة الفرص االقتصادية للمرأة. أدت األنشطة املشتركة و٥ دورات تعليمية للنساء السوريات  -

واألردنيات إلى إنشاء ٣ مشاريع اقتصادية للطهي املنزلي من قبل النساء، الالتي يعلنن عن بيع 

منتجاتهن عبر الشبكات االجتماعية.

زيادة التماسك االجتماعي بني املجتمعات املضيفة والالجئة. حوالي 70٪ من سكان سحاب  -

)الجئني وأردنيني( استفادوا من نشاطات التنشئة االجتماعية. 

الصور: بلدية سحاب
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األدلة وتعليقات المستفيدين 
مت حتديد األنشطة على أساس االحتياجات االجتماعية للمجموعات املستهدفة: 

زراعة األشجار

توزيع الحقائب 
المدرسية

أنشطة لذوي 
االحتياجات الخاصة

احتفال العيد
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الدروس المستفادة 
التحديات والمخاطر

من أهم التحديات ظهور احتياجات اجتماعية جديدة نتيجة تدفق الجئني جدد للمنطقة مع صعوبة 

متويل هذه األنشطة بسبب محدودية التمويل.

المقومات الرئيسية للنجاح
تبني اإلدارة احمللية وعلى رأسها رئيس البلدية للخطة واملشاركة بجميع النشاطات. -

دور وزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية املدن والقرى. -

يرجع جناح خطة الدمج ما بني املجتمعيني إلى إشراك أفراد املجتمع والالجئني في تصميم األنشطة  -

وإشراك فئات مختلفة من املجتمع السوري واملجتمع احمللي في الفعاليات املختلفة مما عمل على 

تعزيز التواصل وبناء مشاريع مشتركة ما بني األطراف املختلفة.

احتوت اخلطة على مشــاريع للفئات املســتضعفة في املجتمع مثل االطفال والنســاء وذوي  -

االحتياجات اخلاصة.

الجوانب المبتكرة
إشراك فئة الشباب في تنظيم العمل.  -

إنشاء مواقع تواصل اجتماعي بهدف الوصول إلى جميع األطراف.  -

عقد دورات تدريبية بهدف إنشاء مشاريع ما بني املجتمعني.  -

الجهات المتعاونة
اجلمعيات املتواجدة في البلدية. -

املدارس. -

البلدية. -

بنك تنمية املدن والقرى. -

وزارة الشؤون البلدية. -

البنك الدولي. -

توصيات تحسين المشروع
بهدف تطوير التعايش االجتماعي ما بني السوريني واملجتمع احمللي، ستعمل بلدية سحاب على 

إنشاء مدينة ترفيهية واجتماعية خالل املستوى الثاني من املنحة بهدف زيادة التقارب ما بني 

الالجئني والسوريني ودمج الالجئني اجلدد في املجتمع.
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الهدف الشامل لمركز SADA لتضامن وتنمية المرأة هو دعم االستقرار االجتماعي واالقتصادي لالجئات، 
والمساهمة في اعتمادهن على أنفسهن وقدرتهن على التعايش مع النساء من المجتمع المضيف من 

خالل إنشاء مركز للنساء فقط يقدم الخدمات إلى النساء السوريات ونساء المجتمع المضيف.

تركيا، بلدية غازي عينتاب  
مركز SADA لتضامن وتنمية المرأة

اإلدماج االجتماعي االقتصادي وتوفير فرص العمل المحلية

الهيئة أو المنظمة المسؤولة
بلدية غازي عينتاب وهيئة األمم المتحدة للمرأة

المنطقة
غازي عينتاب، تركيا 

المستفيدون
النساء والفتيات واألطفال، من بين السوريين 

والمجتمع المضيف  

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
أغسطس/ آب 2017 - مستمر

قيمة التمويل
مليون دوالر أمريكي

الموارد البشرية
مدير المشروع، والمشارك في المشروع مع 

الموظفين الالزمين في مركز )ASAM( ومدربي 
)ILO( والخبراء االستشاريين لتمكين المرأة )هيئة 

األمم المتحدة للمرأة(.

مصادر التمويل
حكومة اليابان

لالتصال
أوندر يالجن، رئيس قسم الهجرة، بلدية غازي 

عينتاب 
االتصال: +90 507 8451717 

www.gantep.bel.tr
 
 

٤

الصور: بلدية غازي عينتاب

الجنسانية
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج المبلغ عنها

إن بلدية غازي عينتاب واحدة من المدن التركية األكثر تضرًرا من تدفق الالجئين الناجم عن األزمة 

السورية، وتستضيف أكثر من 400000 الجئ. وكان للتدفق الهائل لالجئين إلى تركيا أثر هائل على 

المجتمعات المحلية. ونتيجة لذلك، شهدت غازي عينتاب ضغوًطا وطلًبا كبيًرا على الخدمات البلدية والبنى 

التحتية والموارد البشرية والميزانية. وتزداد التوترات بين الالجئين السوريين والمجتمع المضيف، 

كما أن مشاركة السوريين في سوق العمل منخفضة، خاصة بين النساء، مما يؤدي إلى عدم االستدامة 

الذاتية والحاجة إلى الدعم الخارجي.

تعتمد سياسة الهجرة في بلدية غازي عينتاب نهًجا إنسانًيا ومرًنا على أساس المساواة بين الجنسين 

والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان. واستجابت البلدية لألزمة السورية من خالل تقديم أنواع مختلفة 

من الدعم: ضمان االحتياجات األساسية، وإيجاد سبل مبتكرة لتعزيز التكامل، وتوفير التعليم، والعمالة، 

والخدمات الصحية، والخدمات االجتماعية، والمعونة اإلنسانية. وتولي بلدية غازي عينتاب تركيًزا كبيًرا 

على محاولة القضاء على اآلثار االجتماعية واالقتصادية السلبية لهذه األزمة العالمية، مع اتخاذ إجراءات 

قصيرة األجل وطويلة األجل من خالل محاولة توفير استجابة فورية.

في هذا اإلطار، يهدف إنشاء مركز SADA لتضامن وتنمية المرأة إلى التخفيف من حدة التوترات 

االجتماعية في المجتمع، ودعم اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لالجئات، والمساهمة في اعتمادهن على 

أنفسهن وقدرتهن على التعايش مع النساء من المجتمع المضيف.

يقدم المركز الخدمات التالية إلى النساء السوريات ونساء المجتمع المضيف:

توفير حيز اجتماعي محمي مع رعاية األطفال، وخدمات اإلحالة، وتنمية املهارات اللغوية واملهنية والتمكينية؛ �

منصة للحوار والتعايش وتطوير أنشطة التمكني املشترك في غازي عينتاب، تركيا. �

مت تنفيذ املشروع من خالل اخلطوات التالية:

برنامج التوعية. تصميم برنامج توعية ألهم النساء املهمشات والضعفاء في املجتمع، الذي يتم تنفيذه  �

لصالح الالجئات السوريات في املنطقة، وتشجيعهن على استخدام اخلدمات املقدمة في املركز.

إمكانية الوصول املكاني ومراعاة االعتبارات اجلنسانية. إنشاء مركز SADA لتضامن وتنمية  �

املرأة في مبنى ميكن الوصول إليه بسهولة وآمن ومأمون للمستفيدين من املعاقني واألطفال.  

يضمن املنظور اجلنساني في أنشطة املشروع إلى جانب برامج متكني املرأة.

بناء القدرات والتدريب. مت تنفيذ دورات تدريبية للنساء والفتيات السوريات والتركيات على السواء.  �

وتشمل دورات التدريب املهني والتقني املوجهة نحو السوق واحلياة األساسية: دورات اللغة التركية 

)املستوى األساسي واملتقدم(، وتسجيل املرضى، والتغليف، وتصفيف الشعر، والعناية بالبشرة. 

تهدف الدورات إلى تلبية احتياجات النساء، وهي مفتوحة حسب الطلب الذي مت حتديده خالل 

عمليات التوعية، وأيًضا وفًقا الحتياجات السوق احمللي. جميع الدورات معتمدة رسمًيا.

التوجيه واخلدمات االستشارية. نظام التوجيه/ الدور النموذجي لتمكني املرأة وتقدمي املشورة  �

القانونية بشأن تصاريح العمل واألمن الوظيفي.

الصور: بلدية غازي عينتاب
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الدروس المستفادة 
التحديات والمخاطر

أظهر تقييم االحتياجات الذي أجري في سبع مدن تركية أن العديد من النساء السوريات يترددن  -

في املشاركة في سوق العمل.

عدد املستفيدات التركيات منخفض جًدا باملقارنة مع السوريات. -

بناء على التشاور مع املستفيدات، تبدو تكاليف النقل عبًئا على كاهل املستفيدات مما قد يكون له  -

أثر سلبي على استدامة حضور املستفيدات في الدورات.

المقومات الرئيسية للنجاح
يقدم املشروع دورات تدريبية مصممة خصيًصا لتلبية احتياجات املستفيدات واحتياجات سوق العمل 

احمللي، وبالتالي يضمن جناحه على املدى الطويل.

النتائج المبلغ عنها:
املساهمة في:

زيادة إدماج الالجئني اجتماعًيا واقتصادًيا وسبل املعيشة املستدامة: تتمكن الالجئات من الوصول  -

إلى مركز للنساء فقط يوفر لهن حيًزا اجتماعًيا محمًيا ورعاية األطفال وخدمات اإلحالة. ومتكن النساء 

من االنضمام إلى احلياة االجتماعية فضاًل عن القوة العاملة واكتساب املهارات واملعرفة الالزمة إلقامة 

أعمالها اخلاصة. وتزداد فرصهم لتحقيق االستقرار االقتصادي والسالمة العامة، بينما ينخفض ميلهم 

إلى اللجوء إلى آليات التكيف السلبية.

زيادة مهارات الالجئني ملطابقة الطلب على الوظائف: أصبح لدى الالجئات ومواطنات البلد املضيف  -

الالتي يعشن في غازي عينتاب املهارات واملعرفة الالزمة للبحث عن فرص عمل.

زيادة التماسك االجتماعي بني املجتمعني الالجئ واملضيف: وقد أتاح املشروع للنساء فرصة للقاء  -

واالضطالع باألنشطة املشتركة من خالل تنظيم برامج لتمكني النساء ودعمهن للمشاركة في احلوارات 

واألحداث االجتماعية والثقافية واملشاركة في مشاريع مشتركة على مستوى املجتمع احمللي. فالنساء 

من الالجئني واملجتمعات املضيفة يشاركن اجتماعًيا مع بعضهن البعض، ويجري القضاء على القوالب 

النمطية السلبية وتعزيز التماسك االجتماعي الطويل األجل واالستقرار االجتماعي.

األدلة وتعليقات المستفيدين 
جتاوز عدد املستفيدين الذين يدخلون املركز ويستخدمون خدماته األرقام املستهدفة السنوية األصلية، 

مع أكثر من 1800 تسجيل في شهرين. النساء يعبرن عن رغبتهن في املشاركة في مزيد من الدورات. 

ويوفر نظام التسجيل في املركز أدلة على عدد النساء الالئي يلتحقن بالدورات الدراسية، واحتياجاتهن 

ومواطن ضعفهن األساسية، واإلحاالت، واملشاركة في األنشطة. ويجري حالًيا رصد وتقييم عمليات 

احملاكاة، وسيتم اإلعالن عنها في نهاية سنة املشروع.

ما تقوله المستفيدات:
"حتيات من النساء السوريات إلى النساء التركيات! من التحديات التي تواجه الالجئني السوريني أن يعيشوا 

في املجتمع احمللي هنا، خاصة فيما يتعلق بحقوق املرأة وتعليمها. عن مركز SADA للمرأة، أريد أن أقول 

إن كل امرأة حلمت بهذا املركز لفترة طويلة. إنني أشارك في دورة تسجيل املرضى في املركز. هنا، أشعر 

باألمل كامرأة. لدي الكثير من املرح هنا وهنا صديقاتي السوريات والتركيات يعاملونني ويعاملن بعضهن 

البعض مثل األخوات. أود أن أشكر مركز SADA للمرأة وموظفيه على دعمهم وتعاونهم معنا".
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توصيات تحسين المشروع

الجهات المتعاونة

حتسني ضمان استدامة املركز واألنشطة املنفذة، عن طريق التمويل املضمون. -

البناء على أفضل املمارسات لفتح مراكز مماثلة في بلديات أخرى في تركيا وفي املنطقة. -

تقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة بتنفيذ املشروع بالشراكة مع بلدية غازي عينتاب ورابطة التضامن مع 

طالبي اللجوء واملهاجرين )ASAM( ومنظمة العمل الدولية بتمويل من احلكومة اليابانية.

وقد مت تطوير شبكة محلية مع السلطات احمللية ذات الصلة ومنظمات املجتمع املدني ومؤسسات األمم 

املتحدة األخرى في املنطقة )مثل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة 

وبرنامج األغذية العاملي(.

الجوانب المبتكرة
يستخدم املشروع اخلبرات والتجارب احمللية والدولية من خالل اجلمع بني البلدية وهيئة األمم 

املتحدة للمرأة وASAM ومنظمة العمل الدولية من أجل تضافر اجلهود لتعزيز متكني املرأة وقدرتها 

على الصمود.

يتجلى النهج املبتكر في إنشاء مركز واحد يتبع نهًجا شاماًل لتمكني املرأة يربط بني اخلدمات والنهج 

املتنوعة للتمكني االجتماعي واالقتصادي واحلماية والتماسك االجتماعي مًعا.
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يلعب مكتب التوظيف والتعليم المهني التابع لبلدية سلطانبيلي الذي تم تطويره لالجئين المحليين دوًرا 
مهًما في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية. ويدعم التقدم الفعال 

في سبل العيش والتوظيف وتصاريح العمل وترخيص أماكن العمل والتعليم المهني. 

تركيا، بلدية سلطانبيلي  
استراتيجية سلطانبيلي لتوفير فرص العمل

اإلدماج االجتماعي االقتصادي وتوفير فرص العمل المحلية

الهيئة أو المنظمة المسؤولة
بلدية سلطانبيلي

المنطقة
سلطانبيلي/ اسطنبول، تركيا

المستفيدون
الالجئون السوريون، السكان المحليون 

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
يونيو/ حزيران 2016 - مستمر

قيمة التمويل
222000  يورو

لالتصال
خليل إبراهيم أكنج: المنسق العام

ibrahim.akinci@sultanbeyli.bel.tr :لالتصال
محمد أكطاش: منسق العالقات العامة ومنسق 

المشاريع
mehmet.aktas@sultanbeyli.bel.tr :لالتصال

روكية جولير: مترجم/ مترجم شفوي
rukiye.guler@sultanbeyli.bel.tr :لالتصال

www.multeciler.org.tr :الموقع

 
 

٥

الصور: بلدية سلطانبيلي
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج المبلغ عنها

تؤثر أزمة الالجئين السوريين على الجوانب االقتصادية واالجتماعية لسلطانبيلي، مما يعوق النشاط 

االقتصادي الذي يواجه بالفعل ظروًفا اجتماعية واقتصادية صعبة. وهذا يؤدي إلى خسائر اقتصادية 

ويجعل الحصول على الخدمات العامة الجيدة أمًرا صعًبا.

منذ عام 2016، قام مكتب التوظيف والتعليم المهني التابع لبلدية سلطانبيلي بتنفيذ استراتيجية شاملة 

تهدف إلى تحسين مهارات الالجئين السوريين المسجلين، وزيادة إمكاناتهم في العمل والوصول إلى 

سوق العمل، وزيادة الوعي بتشريعات تصاريح العمل. يهدف المكتب إلى:

زيادة املشاركة في سوق العمل لتيسير حصول الالجئني السوريني والسكان احملليني على وظائف الئقة؛. 1

دعم خلق بيئة مواتية لتطوير األعمال والنمو االقتصادي في قطاعات مختارة وخلق فرص تنظيم . 2

مشاريع جديدة لالجئني السوريني واملجتمعات املضيفة؛

مساعدة الالجئني السوريني في احلصول على تصاريح عمل وضمان إضفاء الطابع الرسمي . ٣

والترخيص لألعمال التي افتتحها رجال األعمال السوريني.

مت تنفيذ املشروع من خالل اخلطوات التالية:

تقييم االحتياجات. عقدت مشاورات للحصول على معلومات عن أنواع البرامج التي تقدم  �

لكل من السكان احملليني والالجئني وحتديد مناذج التدريب املناسبة، مع مراعاة االحتياجات 

والفرص والتحديات.

خدمات التدريب املهني والعمالة. مت تطوير الدروس مبا يتماشى مع احتياجات سوق العمل  �

احمللي، مبا في ذلك دروس اللغة التركية، والتوجيه املهني، وتيسير التوظيف عند االنتهاء من 

التدريب.

عقدت اجتماعات إعالمية بالتعاون الوثيق مع وزارة العمل والضمان االجتماعي بشأن لوائح  �

تصاريح العمل، واستهدفت منظمات أصحاب العمل، واملؤسسات العامة، واملنظمات غير 

احلكومية والسوريني اخلاضعني للحماية املؤقتة.

خدمات استشارية ألصحاب العمل السوري والتركي. مت تقدمي خدمات االستشارة فيما يتعلق  �

بنظام احلماية املؤقتة وتصاريح العمل لألجانب من أجل زيادة الوعي بأهمية العمالة املسجلة 

وتصاريح العمل واإلجراءات اإلدارية.

أجريت دراسات التوعية على اإلنترنت، ووسائط التواصل االجتماعي، وغيرها من وسائل  �

االتصال لزيادة الوعي بأهمية استخدام لغة إيجابية وغير متييزية.

تعمل بلدية سلطانبيلي من كثب مع عدد من املؤسسات العامة واملنظمات غير احلكومية على  �

املستويني املركزي واحمللي، وتشمل موظفي الدعم الناطقني بالعربية.

النتائج المبلغ عنها:
املساهمة في:

تعزيز الوضع االقتصادي وخلق فرص العمل: ساهمت الدورات التدريبية املهنية في زيادة  -

املشاركة في سوق العمل في شركات املنسوجات واملالبس والبناء وإصالح السيارات. استفاد 

السوريون والسكان احملليون من الدورات، ومت توظيف بعض املستفيدين في القطاع اخلاص.
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زيادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لالجئني وسبل العيش املستدام. سهلت الدورات التدريبية املهنية  -

وصول الالجئني السوريني إلى سوق العمل احمللي، وحسنت سبل معيشتهم، وزادت فرص العمل.

زيادة التماسك االجتماعي بني السكان املضيفني والالجئني: ساهمت املشاركة املشتركة للسكان  -

احملليني والسوريني في برامج التدريب املهني في زيادة التماسك االجتماعي.

األدلة وتعليقات المستفيدين 
استفاد 160 من السوريني والسكان احملليني من برامج التدريب املهني في سلطانبيلي وحصلوا على 

شهادات لتسهيل توظيفهم.

 دورة التدريب 
على الطبخ

 دورة التدريب 
على البناء

دورة التدريب على 
تصفيف الشعر

دورة التدريب على 
الخياطة
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الدروس المستفادة 
التحديات والمخاطر

عدم التعاون لتسهيل تنظيم املشروع، مما يؤدي إلى إبطاء العملية والنظام.

المقومات الرئيسية للنجاح
االستقرار املالي. -

الوعي بالوضع في امليدان. -

الجوانب المبتكرة
يعتمد املشروع نهًجا شاماًل للتعامل مع القضايا الرئيسية الناشئة عن وجود الجئني، وفي نفس 

الوقت يوفر اخلدمات للسكان. وبداًل من احللول املؤقتة، يتم وضع منظور دائم ومستدام. التنسيق 

الفعال، وجمع البيانات، ومتابعة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للمستفيدين يجعل املشروع مبتكًرا.

توصيات تحسين المشروع

الجهات المتعاونة

ميكن تكرار مكتب التوظيف والتعليم املهني التابع لبلدية سلطانبيلي ونهجه الشامل في أماكن 

أخرى وإنشاء مثال منوذجي. من خالل مشاركة نظام قواعد البيانات وغيره من األدوات املستخدمة 

في البرنامج مع البلديات األخرى، ميكن اتباع جوانب اإلدماج االجتماعي واالقتصادي جلميع 

الالجئني املقيمني في تركيا.

تعاونت وزارة العمل والضمان االجتماعي و United Work في األنشطة املتعلقة بتصاريح العمل  -

وإجراءات الترخيص.

تعاونت وزارة التربية الوطنية في توفير دورات اللغة التركية والفنون ودورات التدريب املهني  -

والدورات التحضيرية لالمتحانات وتنظيم الدورات التدريبية.

تعاون Welthungerhilfe وSequa في تنظيم الدورات املهنية. -

تعاونت جمعية مساعدة وتضامن طالبي اللجوء والالجئني في التمويل. -

كما مت تطوير التعاون الفعال مع املؤسسات التركية مثل وزارة العمل والضمان االجتماعي، ووزارة 

التعليم الوطني، واملديرية العامة للتعليم مدى احلياة، وİŞKUR، وكذلك مع املنظمات الدولية مثل 

.United Work،Sequa ،GIZ ، Welthungerhilfe
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يهدف المشروع إلى تزويد النساء الالجئات بمهارات العمل الكافية لضمان دخل مستدام. باإلضافة 
إلى ذلك، فإنه يسعى أيًضا لتلبية احتياجاتهن األساسية. توفر الرحالت في المدينة ومواقف البيع 

التماسك االجتماعي والتنشئة االجتماعية.

تركيا، بلدية زيتون بورنو  
عصفور الثلوج

اإلدماج االجتماعي االقتصادي وتوفير فرص العمل المحلية

الهيئة أو المنظمة المسؤولة
 )AKDEM( مركز دعم األسرة والمرأة والمعوقين

وبلدية زيتون بورنو

المنطقة
زيتون بورنو / اسطنبول، تركيا

المستفيدون
النساء الالجئات )السوريات وجنسيات أخرى( 

الالئي يعشن في مقاطعة زيتون بورنو 

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 - مستمر

قيمة التمويل
115.000 دوالر )للفترة 2015 - 2017(

الموارد البشرية
إجمالي 11 موظًفا: قدمت المدرسة المسائية 

للتعليم العام والفن في زيتون بورنو أربعة 
 AKDEM مدربين لورش العمل، ووفر مركز

مشرف وحدة، وعامل اجتماعي واثنين من 
المترجمين، وساهمت جمعية حقوق الالجئين 

بمدرب تركي واحد ومدرب واحد للحقوق 
الرسمية، وقدم مركز الصحة العامة مدرًبا واحًدا 
للصحة العامة وأمراض النساء وصحة األطفال.

مصادر التمويل
قامت بلدية زيتون بورنو بتمويل معظم 

المشروع. تساهم المدرسة المسائية للتعليم 
العام والفن في زيتون بورنو في إجمالي 
الميزانية بنسبة 19٪. ويساهم مركز الصحة 

العامة وجمعية حقوق الالجئين بنسبة 4٪. تقدم 
Business enterprise مواقف بيع مجانية.

لالتصال
بيهتر ضازكر اردندودو

 bdazkir@zeytinburnu.bel.tr :لالتصال

٦

الصور: بلدية زيتون بورنو

الجنسانية
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج المبلغ عنها

زيتون بورنو هي مقاطعة اسطنبول التي تضم أكبر تجمع لالجئين، حيث يبلغ معدل الالجئين فيها 

8.6٣٪ من السكان. وعادة ما يعمل الالجئون في القطاع غير الرسمي بوظائف منخفضة المهارات 

وبأجور منخفضة، مثل قطاع النسيج. تمثل العمالة غير الرسمية واألعمال التجارية غير الرسمية 

التحديات الرئيسية في االقتصاد المحلي. ولذلك، فإن تعزيز مهارات العمل والتكيف لالجئين أمر بالغ 

األهمية من أجل تنمية اجتماعية اقتصادية أفضل للمنطقة. وبالتالي، يستهدف هذا المشروع النساء 

بسبب ارتفاع مستوى ضعفهن في أوساط مجموعات الالجئين األخرى، ويهدف إلى زيادة اندماجهن 

في المجتمع المحلي من خالل زيادة تقديرهن لذاتهن من خالل التدريبات الموجهة.

يقدم مركز دعم األسرة والمرأة والمعاقين )AKDEM( برامج تكيف للمهاجرين والالجئين في بلدية 

زيتون بورنو. تأسست إدارة دمج AKDEM في عام 2009 للمساعدة في تلبية احتياجات المهاجرين، 

وتوقع المشاكل المحتملة التي قد يواجهها الالجئون وطالبو اللجوء وعديمو الجنسية، وتجري برامج 

دمج تطبيقية تؤدي إلى تماسك اجتماعي أفضل.

أطلقت بلدية زيتون بورنو هذه املبادرة في عام 201٥ بغرض مساعدة النساء اللواتي شاركن 

بالفعل في أنشطة AKDEM األخرى، مثل دورات اللغة التركية، لتطوير مهاراتهن من أجل 

حتسني سبل عيشهن. يتم تنفيذ األنشطة التالية:

ورش العمل الفنية وتطوير املهارات. مت إنشاء أربع ورش عمل كل منها ٥20 ساعة )على  �

النسيج اللباد، واخلرزة، واحلجر األملس، ومواد النفايات(. شاركت ثالث مجموعات من 

املتدربات من اثنتي عشرة امرأة في ورش عمل ودورات. وهؤالء النساء اللواتي تتراوح 

أعمارهن بني ٣٥ و٥٥ سنة، يأتني من جنسيات مختلفة، مثل اجلنسية البلغارية والعراقية 

واملغربية واأللبانية والباكستانية واجلورجية والسورية واألوزبكية واألفغانية والروسية.

نادي النساء املهاجرات. أنشأ نادي النساء املهاجرات في عام 201٥ في إطار أنشطة  �

AKDEM عالمة "Kar Serçesi" )عصفور الثلوج( لبيع املنتجات التي تنتجها الالجئات 

املتدربات في السوق احمللي. ثم تقوم الالجئات ببيع املنتجات في مركز التسوق احمللي.

دورات تكميلية. إلى جانب ورش العمل اخلاصة بتنمية املهارات، شاركت النساء أيًضا في دورات  �

الصحة العامة، وأمراض النساء وتنظيم األسرة، والتغذية واحلياة الصحية، واحلقوق الرسمية، 

واالقتصاد املنزلي، ومناء الطفل وصحته، واللغة التركية، التي تدوم كل منها 21 ساعة.

التنشئة االجتماعية والتماسك االجتماعي. الرحالت الثقافية في اسطنبول تساعد الالجئات  �

على التعرف على التاريخ التركي وخلق البيئة املناسبة للتواصل االجتماعي. بهذه الطريقة، 

يزداد شعورهن باالنتماء إلى املدينة املضيفة واملجتمع.

في عام 2017، دخل املشروع في املرحلة اجلديدة والفعالة مبساعدة املفوضية. وبفضل توفير 

10 آالت نسيج، سيتم إنشاء ورشة فنية وستبدأ مسارات العمل واإلنتاج بني املستفيدين. كما 

سيتم تنظيم دورات تدريبية للتسويق والبيع ألعضاء فريق املشروع مما يؤدي إلى طريقة شاملة 

لتنفيذ املشروع، لتشمل كل من املجتمع املضيف التركي والالجئني.

الصور: بلدية زيتون بورنو
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الدروس المستفادة 
التحديات والمخاطر

كانت حاجة بعض النساء املستفيدات من رعاية الطفل خالل ساعات ورشة العمل من أكبر التحديات، 

ألنها كانت ستمنعهن من احلضور املنتظم. لذلك، افتتح AKDEM روضة أطفال داخل املركز لتسهيل 

احلضور. كدرس مستفاد، األخذ في االعتبار األدوار التقليدية للجنسني للنساء حني تصميم برنامج 

التدريب أمر بالغ األهمية لضمان حتقيق أهداف املشروع.

وكان التحدي الثاني هو عدد صغير من النساء احملليات الالتي اشتكني من تقدمي األنشطة للنساء 

الالجئات فقط، مما وفر درًسا رائًعا للمشروع العتماد نهج أكثر شمولية في املستقبل.

المقومات الرئيسية للنجاح
اسم املشروع هو جناح في املقام األول. "عصفور الثلوج" هو طائر عابر ال يترك أرضه حتى تصبح 

الظروف فظيعة وغير مضيافة. ويوفر التشابه بني عصفور الثلوج والالجئات مستوًى كبيًرا من الوعي 

واحلساسية. من ناحية أخرى، بسبب نهج املشروع )ضمان تنمية املهارات واللغة وتخطيط األسرة 

وعلم األنساب والصحة العامة ودورات رعاية الطفل(، يتم دعم الالجئات في العديد من جوانب 

احلياة. هذا التنفيذ متعدد األوجه للمشروع هو بالتأكيد العنصر األساسي للنجاح.

الجوانب المبتكرة
يريد "عصفور الثلوج" اإلجابة على عدد كبير من احتياجات املستفيدات. أواًل، يستهدف املشروع 

أحد أكثر شرائح الالجئني ضعًفا، التي تتكون من النساء وبصورة غير مباشرة من أطفالهن. مبجرد 

النتائج المبلغ عنها:
املساهمة في:

حتسني الوضع االقتصادي بني الالجئني. ساهم الترويج لعالمة "عصفور الثلوج" ومنتجاتها في  -

حتسني الوضع االقتصادي للنساء الالجئات.

زيادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لالجئني وسبل العيش املستدام: أنتجت املستفيدات أكثر من ألف  -

من املنتجات اليدوية. وميكن اآلن للنساء الالجئات أن تتاح لهن فرصة لضمان سبل العيش املستدام. 

خطوات نحو التماسك االجتماعي بني السكان املضيفني والالجئني: يتم تعيني معظم مواقف البيع في  -

مركز التسوق ويتم تنظيم جميع األحداث من قبل بلدية زيتون بورنو لضمان وجود محور مثمر جلمع 

السكان احملليني والالجئني. أتيحت الفرصة للنساء احملليات لالستماع إلى قصة "عصفور الثلوج" 

وكذلك النساء الالجئات اللواتي اضطررن إلى مغادرة أوطانهن في أعقاب كل الدمار، مما أدى إلى 

زيادة التماسك االجتماعي والتفاهم املتبادل.

األدلة وتعليقات المستفيدين 
متكن AKDEM من إنشاء مكان آمن حيث يشعر الناس باحلرية والراحة. مت تقدمي ردود فعل من 

قبل املستفيدات فيما يتعلق بتحسني الثقة بالنفس، واملعلومات، والوعي ببيئة املدن وآلياتها. خاصة أن 

التواصل مع السكان احملليني أثناء بيع منتجاتهن في مراكز التسوق واملراكز التجارية مينح النساء 

الالجئات الثقة بالنفس فضاًل عن فرص الدخل.
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توصيات تحسين المشروع

الجهات المتعاونة

ميكن أن يضمن اتفاق مع أرباب العمل احملليني وظائف للمستفيدات بعد االنتهاء من تدريباتهن. -

كما ينبغي أن تشمل املجموعة املستهدفة النساء احملليات، وذلك لتقليل التوتر بني السكان  -

احملليني والالجئني، ولضمان التماسك االجتماعي، واإلدماج، والتكامل، وخللق فرص عمل 

للجميع: الالجئات واملضيفات.

هذا املشروع هو مثال على التعاون بني املؤسسات العامة )املدرسة املسائية للتعليم العام والفن في 

زيتون بورنو ومركز زيتون بورنو للصحة العامة(، والقطاع اخلاص )مركز التسوق احمللي(، واملنظمات 

غير احلكومية )جمعية AKDEM وجمعية حقوق الالجئني(.

أن تنجح املستفيدات في إكمال دورات اللغة التركية من أجل إدماج أفضل، ميكنهن حضور دورات 

أخرى أكثر تطوًرا تتعلق باالحتياجات األخرى، مثل الصحة العامة وتنظيم األسرة ومناء الطفل 

واقتصاد املنزل. يعد العدد الكبير من الدورات التدريبية والدورات املقدمة أكثر اجلوانب ابتكاًرا في 

املشروع، حيث حتصل النساء على جميع التدريبات املتعلقة باحتياجاتهن باإلضافة إلى ورش تطوير 

املهارات، مع اتباع نهج تدريجي.






