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املصدر: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 2017  

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

البلديات التركية املشاركة في شبكة اخلاصة بالبلديات املضيفة لالجئني

الالجئون السوريون في الدول المجاورة وشبكة البلديات المضيفة
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في ظل دخول النزاع السوري عامه السادس، تعاني سوريا، والبلدان املجاورة، ومنطقة البحر األبيض املتوسط بصفة عامة من 

عواقب إنسانية، واجتماعية، واقتصادية وخيمة؛ إذ وضعت أزمة الالجئني املمتدة، وغير املسبوقة، عبًئا هائاًل على البلدان املضيفة. 

فحالًيا، يتمركز معظم الالجئني السوريني في ثالث دول مجاورة لسوريا )األردن، ولبنان، وتركيا(. وفي منطقة الشرق األوسط، 

ومعظم أنحاء تركيا، يعيش نحو 90% من الالجئني خارج املخيمات؛ حيث يعيشون في املجتمعات احمللية احلضرية، أو الريفية. 

ونظًرا للزيادة املفاجئة واحلادة في عدد السكان، واجهت احلكومات احمللية عدًدا من التحديات، مبا في ذلك قدرتها على تقدمي 

اخلدمات، باإلضافة إلى احلفاظ على التماسك االجتماعي، ودعم التنمية االقتصادية، وتوفير فرص العمل لالجئني، والسكان 

احملليني على حد سواء.
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احتاد البلديات اللبنانية  املشاركة  في شبكة التعلم اخلاصة بالبلديات املضيفة لالجئني

البلديات اللبنانية، الفلسطينية و األردنية املشاركة في شبكة التعلم اخلاصة بالبلديات املضيفة لالجئني
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ويجمع هذا امللخص الوافي أفضل املمارسات، والتجارب الناجحة من املشاركني في شبكة البلديات 

املضيفة التي تستضيف أعداًدا كبيرة من الالجئني. وتبرز التجارب الوارد ذكرها في هذا امللخص اجلهد 

الكبير الذي بذلته البلديات املضيفة، وأصحاب املصلحة احملليني في التعامل مع أزمة الالجئني. وتركز 

التجارب احمللية املذكورة في امللخص على القطاعات ذات األولوية؛ ومن ثم فإنها تبرز التجارب احمللية 

في تعزيز احلوكمة الرشيدة احمللية، وتعزيز التماسك االجتماعي، وحتسني اإلدماج في سوق العمل 

بالنسبة لالجئني ومضيفيهم، وإيجاد حلول للقطاعات املتضررة مثل إدارة النفايات، واإلسكان. ونظًرا ألن 

كل مجتمع مضيف يواجه مجموعة فريدة ومتنوعة من املشكالت والتحديات، تقدم الشبكة فرصة لتبادل 

املعارف واخلبرات حول القضايا املشتركة، مما يساعد في تخفيف العبء من خالل إيجاد حلول مبتكرة، 

ومحاكاة التجارب الناجحة.

منذ منتصف عام 2016، جمعت شبكة التعلم للبلديات املضيفة املتوسطية حوالي 100 من املوظفني، 

واملمثلني املنتخبني للحكومات احمللية املضيفة لالجئني في منطقة الشرق األوسط، وتركيا، وشمال أفريقيا، 

وأوروبا، وكذلك العاملني في مجال التنمية، والشركاء املعنيني، للتعلم من مختلف التجارب لتحقيق الرفاه 

املشتركة للمجتمعات املضيفة، والالجئني من منظور احلكومة احمللية.

وبتسهيل من مركز التكامل املتوسطي )CMI( كجزء من برنامج منطقة البحر املتوسط لشؤون الالجئني، 

واملجتمعات املضيفة، توفر الشبكة منصة للتعلم، واملعرفة، وتبادل اخلبرات من نظير إلى نظير: منصة 

على اإلنترنت تسمح بالتبادل املستمر للمعارف، فيما تقدم ورش عمل منتظمة سواء وجها لوجه، أو عبر 

اإلنترنت للتعلم، وتعقد مناقشات مستهدفة حول املوضوعات ذات األولوية احملددة من قبل البلديات، مثل 

إدارة النفايات الصلبة، والتماسك االجتماعي، والصحة في ظل التدفق الكبير لالجئني.

للمزيد من املعلومات عن برنامج CMI مبنطقة البحر املتوسط لشؤون الالجئني، واملجتمعات املضيفة، وشبكة التعلم للبلديات 

 املضيفة املتوسطية – منصة عبر اإلنترنت، ميكن االتصال بنا على refugees@cmimarseille.org أو زيارة صفحة البرنامج:

www.cmimarseille.org/programs/regional-knowledge-action-program-refugees-and-host-communities 

شبكة التعلم للبلديات المضيفة المتوسطية: لمحة عامة
حتى تاريخ نشر هذا املجلد مت حتديد أعضاء الشبكات من حكومات محلية ومؤسسات حكومية ومنظمات شريكة 

عبر وضع نقاط على اخلريطة كالتالي:  ترمز النقاط الصفراء إلى البلديات أما النقاط احلمراء فترمز إلى إحتادات 

البلديات و احملفظات.  
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كما استفادت الشبكة من مشاركة، ودعم العديد من املنظمات احلكومية، وغير احلكومية، مبا في ذلك على وجه اخلصوص، األملانية للتعاون 

التقني )GIZ(، موئل األمم املتحدة، منظمة املدن املتحدة، واحلكومات احمللية – الشرق األوسط وشرق آسيا )UCLG-MEWA( والبنك 

الدولي، وما يلي:

ACTED األردن

 CIHEAM

الجمعية األلمانية للتعاون 
)GIZ( الدولي

 IMPR اإلنسانية

Medcities

Platforma- مجلس البلديات 

)CEMR( والمناطق األوروبية
 

المدن المتحدة والحكومات 
المحلية – الشرق األوسط 
)UCLG-MEWA( وشرق آسيا

الوكالة الفرنسية للتنمية 
)AFD(

بنك تنمية المدن والقرى, 
األردن

Engagement Global

)ILO( منظمة العمل الدولية

وزارة الداخلية, األردن

REACH Jordan

موئل األمم المتحدة

Arcenciel, لبنان

مجلس اإلنماء واإلعمار, 
لبنان

سلطة جودة البيئة, 
فلسطين

 )IRC( لجنة اإلنقاذ الدولية

وزارة الشؤون البلدية, 
األردن

Radio SouriaLi

البنك الدولي

مجلس الخدمات 
المشترك إلدارة النفايات 

الصلبة في بيت لحم 
)JSC( والخليل

المجلس الدانمركي 
)DRC( لالجئين

 Expertise France

المركز اللبناني للدراسات 
 )LCPS( السياسية

وزارة الحكم المحلي, 
فلسطين

التجمع السوري 
االجتماعي

منظمة الرؤية العالمية

الشركاء والمنظمات المشاركة األخرى
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الرسوم البيانية: التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومات المحلية المضيفة لالجئين

أجرى CMI دراسة استقصائية بني املشاركني في ورشة العمل "نظير إلى نظير" األولى للبلديات التي تستضيف الالجئني، والتي انعقدت 

في عمان في الفترة من 31 مايو/أيار وحتى 1 يونيو/حزيران 2016 بشأن التحديات الرئيسية الناجمة عن تدفق الالجئني.

نسبة االستجابة %83

حكومات محلية من العراق واألردن ولبنان وتركيا وكرواتيا.

وبصفة عامة، أظهر االستطالع كيف أثرت أزمة الالجئني على قدرة البلديات على تقدمي اخلدمات؛ حيث عانت هذه البلديات من نقص املوارد 

املالية، والتقنية، وانعدام التنسيق مع املنظمات غير احلكومية، واجلهات الفاعلة اإلنسانية، وفاقمت التوترات االجتماعية، والقضايا املتعلقة 

باملسؤولية جتاه السكان احملليني. 

 

رأى 60% من املستطلعني تأثيًرا كبيًرا على قطاعات محددة من اخلدمة، وهي إدارة النفايات، واإلسكان، واخلدمات لالجئني، واخلدمات 

الصحية، وإدارة املياه.

إلى أي مدى أثر 
تدفق الالجئين 
على القطاعات 

التالية؟

 التنمية اإلقتصادية
المحلية

%٢
%3
%16

%٢4
%55 إدارة النفايات

%3
%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%5
%18
%74

معالجة مياه 
الصرف الصحي

%3

%0

%0

%0

%16
%٢1
%60

إدارة المياه

%3
%18
%18
%61

اإلسكان

%3
%3
%5
%18
%71

التخطيط الحضري 
واإلستراتيجي 

%5
%8
%18

%40
%٢9

الخدمات المجتمعية 
واالجتماعية

%16
%37
%47

الخدمات لالجئين 
والمهاجرين 

%5
%٢1
%74

الخدمات الصحية

%8
%٢4
%68

التعليم

%5
%13
%٢4
%58

األمن

%5
%8
%3٢
%55

ال على اإلطالق ال قليال نعم كثيرا جدا
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لم تكن الحكومات المحلية 
مستعدة بما يكفي لمواجهة 

األزمة: القيود الرئيسية 
هي نقص الموارد البشرية 

وعدم وجود الوسائل المالية 
واالفتقار إلى المهارات 
التقنية في الماء، إدارة 

النفايات، الصحة، اإلدارة 
المالية والتعليم.

إدماج الالجئين في 
سوق العمل، والحفاظ 

على التماسك 
االجتماعي عناصر 

أساسية لمعالجة األزمة.

غير مستعدة أبًدا 

%4٢
%37

%5

%16

%0
مستعدة جيًدامستعدة بشكل كامل

مستعدة نسبًيا

غير مستعدة كفاية

 على المدى
 المتوسط، هل

 كنت على استعداد
 الستضافة
الالجئين؟

%3
%50

%٢4

%10%13

ال على اإلطالق

نعم

كثيًرا جًدا ال

قلياًل

 هل المجتمع
 المحلي قابل إلدماج
 الالجئين في سوق

العمل؟
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أكد وجود حاجة للتعليم، 
والتدريب التقني، وبناء 

القدرات فيما يتعلق بـ: تقديم 
الخدمات ذات األولوية، 

وإدارة األزمات، والعمل مع 
القطاع الخاص، ومصادر بديلة 

للتمويل، وإدراج الالجئين.

وأشار املشاركون في شبكتنا أيًضا إلى عدد من احللول التي مت وضعها، وتنفيذها على املستوى احمللي، وساهمت في التخفيف من حدة 

األزمة، وتوفير بيئة مدينة أكثر مرونة، وحتسني معاجلة احتياجات الالجئني، واملجتمعات املضيفة. ومت جمع ومناقشة بعض هذه احللول 

خالل العام املاضي بني شبكة البلديات املضيفة املتوسطية: ويعرض هذا املنشور مجموعة مختارة من أهم املبادرات البارزة أو الواعدة.

نتمنى لكم قراءة ممتعة وملهمة!

ما هي أكثر المواضيع التي تثير إهتمامك؟

كيفية إشراك المجتمعات المحلية في السياسات 
والخدمات المتعلقة بالالجئين/ الهجرة

كيفية وضع الحلول الوقائية وبناء سياسات الهجرة 
على مستوى المدينة

كيفية تعزيز األسواق االقتصادية المحلية لخلق فرص 
العمل والفرص االقتصادية للمواطنين والالجئين

كيفية زيادة إدماج الالجئين والمهاجرين على مستوى المدينة

كيفية إيجاد مصادر بديلة للتمويل

كيفية ضمان التحويالت المالية في الوقت المناسب 
من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي

كيفية العمل بشكل أفضل مع القطاع الخاص والمنظمات غير 
الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية )المنظمات 

األهلية ومنظمات المجتمع المدني واألكاديميين(

كيفية تحسين تقديم الخدمات ذات األولوية في سياق 
تدفق الالجئين

%26

%16

%45

%47

%61

%16

%61

%68

%٢4

%16

%18

%5

%37

ال على اإلطالق

نعم

كثيًرا جًدا

ال

قلياًل

 وهل زاد تدفق
 الالجئين من
 حدة التوترات
االجتماعية؟
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 تعزيز التماسك االجتماعي بين مجتمعين وتنمية 
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برنامج مدرسة التكيف
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منتزه بحيرة القرعون
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برنامج األردن لإلسكان الميسور - المرحلة 1
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تنتهج سياسة الهجرة ببلدية غازي عنتاب نهًجا إنسانًيا على أساس العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان. 
وفي ظل هذا النهج الحساس للصراع، تسعى سياسة بلدية غازي عنتاب إلى تخفيف التوترات وضمان 

الرفاه المشترك لالجئين، والمجتمعات المضيفة.

خدمات بلدية غازي عنتاب 
لشؤون الالجئين السوريين

الحوكمة

السلطة أو المنظمة الرئيسية
بلدية غازي عنتاب – مديرية مكتب الهجرة

المناطق المستهدفة
غازي عنتاب، تركيا

المستفيدون
 الالجئون السوريون الذين يعيشون 

في غازي عنتاب

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
مارس/ أذار، 2016- مستمر

الكلمات المفتاحية
التماسك االجتماعي، الالجئون

لالتصال
 أوندر يالتشن- رئيس مكتب الهجرة،

onderyalin@gmail.com 

1
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج

غازي عنتاب هي واحدة من املدن التركية األكثر تضرًرا من تدفق الهجرة الناجمة عن األزمة السورية؛ 

حيث إنها تستضيف حوالي 350.000 نسمة، منهم 300.000 سوري في وسط املدينة. ورمبا تكون 

األعداد احلقيقية أعلى نظًرا لوجود الجئني سوريني غير مسجلني. ولهذا التدفق الكبير انعاكسات 

على النمو السكاني: فوفًقا ملعهد اإلحصاء التركي، من املتوقع أن ينمو عدد سكان غازي عنتاب من 

1.799.558 في عام 2012 إلى 2.257.278 في عام 2023. ومع ذلك، ففي نهاية عام 2015، 

كان عدد السكان بالفعل أكثر من 2.300.000 ومن املرجح أن يتزايد هذا العدد. وحالًيا، يتكون 

17.25% من سكان غازي عنتاب من الالجئني السوريني.

ميثل تدفق أعداد كبيرة من الالجئني خطًرا كبيًرا على نوعية احلياة في املدينة، وميتد التعامل مع 

الالجئني في غازي عنتاب إلى ما بعد االستجابة حلاالت الطوارئ، وهناك حاجة إلى تقدمي أبعاد 

جديدة للدعم، مثل بناء القدرات، وسياسات التنمية. والتحدي الرئيسي هو توفير ليس فقط اخلدمات 

االجتماعية ولكن أيًضا التعامل مع القضايا األخرى مثل املياه، والصرف الصحي، والصحة العامة، 

والبنية التحتية، وإدارة النفايات، والصحة البيئية، واحلدائق، واحلقول اخلضراء، والنقل، والتعليم، 

واخلدمات الصحية، والتلوث. تعتزم بلدية غازي عنتاب على املدى القصير والطويل، محاولة احلد 

من اآلثار االجتماعية، واالقتصادية لهذه األزمة العاملية. من خالل االستجابة السريعة، ودعم تكيف 

الالجئني في البيئة اجلديدة، وإنشاء البنية التحتية الالزمة لتلبية احتياجات العدد الكبير من السكان 

اجلدد، وترعى غازي عنتاب الفوائد املستدامة التي التزال تتكشف. ساعد نهج االستباق واالستجابة 

في التصدي للتحديات في احلفاظ على التماسك االجتماعي في املراحل املبكرة، والتكامل، واإلدماج 

االجتماعي للسوريني على املدى الطويل، كما ساعد على احلفاظ على شعور اإلدماج واالنسجام االجتماعي.

متيزت استجابة بلدية غازي عنتاب لألزمة السورية بإيالء اهتمام بالغ الحتياجات جميع السكان، 

وإيجاد احللول اخلالقة التي تعزز التكامل، وتغيير األولويات مع تغير األوضاع. وبالتالي، وسعت 

احلكومة احمللية مسؤولياتها التقليدية من أجل توفير التعليم، والعمل، واخلدمات الصحية، واخلدمات 

االجتماعية، واملساعدات اإلنسانية.

مديرية الهجرة: تقدم خدمات اجتماعية فعالة ومناسبة على أساس حقوق اإلنسان، والعدالة  -
االجتماعية، وتضمن التنسيق بني الوحدات البلدية األخرى. وتتعاون مع املنظمات الوطنية، والدولية، 

واجلامعات، واملنظمات غير احلكومية التي تنتج وتنفذ املشروعات املوجهة للتعامل مع االحتياجات 

الناشئة، وتنظم اجتماعات شهرية مع املنظمات غير احلكومية السورية، والتركية، والدولية التي تقلل 

من خطر الصراع االجتماعي.

مراكز المعلومات والتعليم السورية: يعمل هذان املركزان كمدارس للتالميذ السوريني.  -
أنشئ املركزان في عام 2012، بغرض حماية األجيال السورية الناشة.

المركز المجتمعي ENSAR: يقدم »خدمات التوجيه واإلرشاد« لالجئني السوريني بشأن حقوقهم،  -
واملوارد االجتماعية في مجاالت القانون، والصحة، والعمل، والتعليم، واخلدمات االجتماعية، والرياضة، 

والثقافة بالنسبة لكل من الالجئني السوريني واملجتمع املضيف. كما يقدم دروس اللغة اإلجنليزية، 

والعربية، والتركية لالجئني واملجتمع املضيف مما يؤدي إلى تعزيز التفاعل بينهم وتسهيل التماسك 

االجتماعي، كما أنشأ نادي الستضافة األطفال األصغر سًنا بينما يحضر آباؤهم فصول التعليم.

مركز الفن والتدريب املهني GASMEK: يسهل وصول الالجئني السوريني إلى سوق العمل من خالل  -

توفير التدريب املهني، وتنظيم دورات اللغة التركية، واإلجنليزية.
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إيواء النساء: يستهدف النساء املعوزين، أو ضحايا العنف وأطفالهن، ويدير مشروًعا ملكافحة زواج  -

األطفال في املنطقة.

خدمات الرعاية الصحية: قدمت مستشفى البلدية واملراكز الطبية الرعاية الصحية املجانية حلوالي  -

50.000 الجئ سوري. وتخطط البلدية أيًضا إلنشاء مركًزا للعالج الطبيعي.

مركز البحوث االجتماعية SARMeR: يرسم خريطة املخاطر االجتماعية في غازي عنتاب بتحليل  -

الوضع احلالي، وتقييم االحتياجات. SARMeR يساعد البلدية على توضيح سياسة اخلدمة االجتماعية 

على أساس االحتياجات.

توزيع املواد الغذائية، واملالبس، وغيرها من ملساعدات. -

النتائج:
تعزيز الحوكمة: حتليل الوضع وتقييم املخاطر ميكن البلدية من توجيه أفضل ملواردها نحو  �

القطاعات األكثر ضعًفا.

تعزيز التماسك االجتماعي بين المجتمع المضيف والالجئين: من خالل معاملة الالجئني  �
السوريني كالسكان األتراك، لتعزيز التماسك االجتماعي. وعالوة على ذلك، يعزز توفير دروس اللغة 

التركية أيًضا التماسك االجتماعي.

زيادة الدمج االجتماعي واالقتصادي و/أو توفير سبل العيش المستدام لالجئين:  �
فرص متابعة التدريب املهني لالجئني السوريني تعزز فرصهم حصولهم على وظيفة وإدماجهم في 

سوق العمل التركي. وبفضل مركز التعليم، وصل عدد طالب الصف الدراسي األول من بني الالجئني 

السوريني الذين يعيشون في غازي عنتاب حوالي 98%، في حني كان يصل في سوريا إلى %85.

الدروس المستفادة والمتابعة
التحديات والمخاطر

وضع تدفق الالجئني طلًبا هائاًل على اخلدمات البلدية، واملوارد البشرية، وامليزانية، جنًبا إلى جنب 

مع حاجز اللغة، وهذا ميثل التحديات الرئيسية. وعالوة على ذلك، فإن االفتقار إلى العمل التعاوني 

مع الوحدات البلدية األخرى، واملؤسسات العامة، واملنظمات غير احلكومية، واملنظمات الدولية غير 

احلكومية يلعب دوًرا هاًما في فجوة القدرات، كما كانت قدرات املؤسسات غير مرضية.

المقومات الرئيسية للنجاح
يختلف هذا النهج عن نهج البلدان املضيفة األخرى، ألنه ال يقتصر على توجيه الالجئني إلى مخيمات 

تدعمهم باملساعدات اإلنسانية. ويعد العنصر الرئيسي لنجاح هذا املشروع هو االعتقاد بأن تعزيز 

رعاية احملرومني سيدعم رفاه املجتمع بأسره، وأن مساعدة الالجئني على االعتماد على أنفسهم 

اجتماعًيا، واقتصادًيا، ومنحهم حرية التنقل، واحلماية سيجعلهم أكثر قدرة على تقدمي املساهمات 

االقتصادية للبلد املضيف.

الجوانب المبتكرة
وجدت بلدية غازي عنتاب وسيلة للتعامل في الوقت املناسب مع االحتياجات املتغيرة لالجئني، والتكيف 

اخلالق مع الظروف، واإلمكانيات احملدودة آخذة في االعتبار تغير احتياجات من هم في أشد احلاجة. 

وأصبحت اإلجراءات لدعم التماسك االجتماعي هي األولوية األولى حني زاد ضعف سكان املدينة. 

ومن أجل توفير موارد إضافية، واالبتكار في عملية تقدمي اخلدمات، بدأ تتعامل البلدية مع املنظمات، 

والوكاالت الدولية، واعتمدت على آلية التخطيط، والتدخل املبنية على األدلة من خالل مركز البحوث 
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الدروس المستفادة والمتابعة

توصيات تطوير المشروع

الترتيبات الفنية

ميكن أن تستفيد البلديات األخرى من تكرار هذا املشروع، مبا أنها تلعب دوًرا هاًما في طليعة 

أزمة الالجئني. ولكي ميكن تكراره، يجب إجراء حتليل لالحتياجات الرئيسية من أجل تقدمي برامج 

استجابة مبتكرة وموجهة للحاجة. لقد حان الوقت أن نفهم أن قضية الهجرة ليست مشكلة يجب 

حلها، ولكنها واقع يجب أن يدار.

الجهات المتعاونة:
أنشئت وحدة إدارية خاصة داخل البلدية، وهي قسم شؤون املهاجرين الذي ينسق املهام بني 

املؤسسات العامة األخرى من املدينة، فضاًل عن غيرها من املنظمات الدولية غير احلكومية الشريكة، 

واملنظمات غير احلكومية التركية/ السورية احمللية، والوكاالت الدولية.

من أجل خلق موارد إضافية واالبتكار في تقدمي اخلدمات، تعمل بلدية غازي عنتاب مع املنظمات 

والوكاالت الدولية مثل: اليونيسيف )من أجل »مشروع منع زواج األطفال واإلساءة لألطفال«(، 

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي )للمشروعات في مجال التدريب املهني، ودروس اللغة، ومشروع 

»التخفيف من تأثير األزمة السورية على جنوب شرق منطقة األناضول«(، والوكالة األملانية للتعاون 

الفني )GIZ( )ملشروع »عمالة الالجئني السوريني«(.

االجتماعية، وأنشأت خريطة املخاطر االجتماعية للمدينة اعتماًدا على استقصاء في مختلف املناطق 

جلميع األسر التي تعامل باللغتني العربية والتركية، ووضعتها في قاعدة بيانات ميكن االطالع عليها عبر 

اإلنترنت، وتستخدم للتدخل بخدمات محددة في حالة الطوارئ. باإلضافة إلى ذلك، مت تأسيس مديرية 

مكتب الهجرة من أجل التنسيق مع املنظمات غير احلكومية الدولية، ونشر املعلومات عن حقوق الالجئني.
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يريد مجلس شباب المدينة العمل بالتوازي مع المجلس البلدي المحلي لتعزيز المساءلة، وإشراك 
الشباب األردنيين، والالجئين الذين يعيشون في الزرقاء. سيكون مجلس الشباب نموذًجا لحملة 

وطنية تعمل على تعزيز مشاركة الشباب في العملية السياسية، والدعوة للقيادة المحلية، 
والمبادئ، والممارسات الديمقراطية، والحكومة الرشيدة لتعزيز التنمية.

مجلس شباب مدينة الزرقاء
الحوكمة

السلطة أو المنظمة الرئيسية
وحدة التنمية المحلية، بلدية الزرقاء، األردن

المناطق المستهدفة
مدينة الزرقاء, األردن

المستفيدون
الشباب )األردنيون، والالجئون، أعمارهم 30-18( 

في مدينة الزرقاء

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
مارس/ أذار 2016 - مستمر

الكلمات المفتاحية
الحكومة، والالجئون، والشباب

لالتصال
المهندس محمد الزواهرة، رئيس وحدة التنمية 

 zawahreh_m@yahoo.com ،المحلية
 صفحة الفيسبوك: 

/www.facebook.com/zarqa.yc
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج

وفًقا لتعداد السكان في عام 2015، تقل أعمار نحو 72% من األردنيني عن 30 عاًما. ويشكل مجموع 

سكان بلدية الزرقاء 14.32% من سكان األردن. وتستضيف البلدية أيًضا 47.773 الجًئا سورًيا 

مسجاًل مع املفوضية؛ ومع ذلك، من املرجح أن يكون الرقم أعلى ألن العديد من الالجئني لم يتم 

تسجيلهم، مبا في ذلك الفلسطينيني، والعراقيني، واألفغان. وفي سياق تدفق الالجئني، كانت بلدية 

الزرقاء تواجه العديد من التحديات االجتماعية، واالقتصادية مثل عدم قدرتها على توفير اخلدمات، 

والنقــل العــام، وخدمــات امليــاه، والتعليم، وارتفاع معدالت البطالــة، والتهديد الذي ميثله انضمام عدد 

من الشــباب إلى التطرف العنيف.

في هذا اإلطار، سمح إنشاء مجلس شباب البلدة للشباب األردنيني، والالجئني مبعرفة املزيد عن حقوق 

اإلنسان، واحلوكمة الرشيدة التي تتطلب احلاجة إلى قوانني عادلة، ومشاركة، وإشراك اجلميع في التخطيط 

لضمان تكافؤ الفرص، وحتسني اخلدمات التي تلبي احتياجات اجلميع. 

تأسيس مجلس شباب املدينة بالتوازي مع مجلس الزرقاء البلدي. -

بناء القدرات، وتدريب مجلس الشباب على مختلف القضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان، واحلكومة الرشيدة. -

تيسير متابعة ممثلي الشباب للمجلس البلدي. -

لقاءات مع املواطنني بحضور رئيس البلدية، وأعضاء املجلس البلدي لالستماع إلى احتياجات املواطنني. -

قام مجلس الشباب بإجراء تقييم الحتياجات املدينة لتعزيز مشاركة املواطنني، ونقل نتائج هذه  -

العملية إلى املجلس البلدي.

استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي جلمع تعليقات املواطنني فيما يتعلق بنوعية خدمات البلدية،  -

وإليصال صوت املواطن إلى املجلس البلدي لالستجابة الحتياجات املواطنني.

إشراك الالجئني في أنشطة الدعوة، وتقييم االحتياجات مبجلس الشباب. -

النتائج:
تعزيز الحوكمة: من خالل عقد لقاءات حوارية بني الشباب واملجتمع املدني ورؤساء البلديات حول  �

التكامل بني املجلسني والتخطيط التشاركي.

زيادة التماسك االجتماعي بين السكان المضيفين والالجئين: من خالل إدراج  �
الالجئني في مجلس شباب البلدة لتحديد احتياجات اجلميع، وتشجيع تبادل املعرفة بني اجلميع.

الدروس المستفادة والمتابعة
التحديات والمخاطر

صعوبة عملية التسجيل الرسمية ملجلس الشباب.

العقبات أو محاوالت الهيمنة على مجلس الشباب من مختلف املؤسسات.

عدم وجود التمويل، والدعم املالي.
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توصيات تطوير المشروع

الترتيبات الفنية

سيتوسع املشروع وفًقا لقانون البلديات: سيتم إنشاء مجلس محلي في جميع مناطق بلدية الزرقاء، 

وسوف يتم اختيار ممثليه وفًقا لألصوات االنتخابية. تلقت البلدية حالًيا متوياًل من برنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي )UNDP( لتأسيس مجلس الشباب احمللي في حي 4 )أحد أحياء بلدية الزرقاء الستة(، ويتألف 

من 60 عضًوا.

من أجل تكرار املشروع في البلديات األخرى، تتمحور التوصيات الرئيسية حول تعزيز الشفافية، 

واإلنصاف، والتوازن بني اجلنسني، واملساءلة. وأخيًرا، يجب على مجلس الشباب أن يكون مستقاًل 

متاًما عن أي شكل من أشكال الهيمنة السياسية، وينبغي أن يكون مسجاًل رسمًيا، وذلك لضمان 

حصوله على متويل قانوني وعادل.

الموارد
مبلغ التمويل: 20.000 دوالر.

املوارد البشرية: ميسر املشروع، املدربون، منسق املشروع.

مصادر التمويل: ActionAid / الدامنرك، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

الجهات المتعاونة:
بلدية الزرقاء،

منظمات املجتمع املدني،

مجموعات الشباب،

مجتمع الشباب السوري،

قادة املجتمع،

اجلهات املانحة.

المقومات الرئيسية للنجاح
 متنح وحدة التنمية احمللية ببلدية الزرقاء دعًما غير محدود ملجلس الشباب.

 رؤية كبيرة، والهامات، وشخصيات، ورغبة من الشباب جتاه هذا املشروع.

 جناح جهود الشباب في تنفيذ الزيارات امليدانية وعملية إشراك املجتمع احمللي.

الجوانب المبتكرة
خالل بناء القدرات، أجرى الشباب تدريب محاكاة حيث مت اعتماد حاالت، وقضايا املجتمع الفعلية، 

وأجريت حملة دعوة حقيقية أسفرت عن إحداث تغييرات إيجابية.



التماسك 
االجتماعي

القسم 
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الهدف الرئيسي للمركز االجتماعي في أورفا هو تعزيز مهارات مجتمع الالجئين المتضررين من الحرب من 
خالل تحسين معيشتهم، واندماجهم االجتماعي، والحد من آثار األزمة وضمان الوصول الكامل للحقوق 

األساسية ورفع مستوى الوعي بين الالجئين والمجتمعات المضيفة.

تعزيز مهارات البقاء للمهجرين 
في شانلي أورفا

التماسك االجتماعي

السلطة أو المنظمة الرئيسية
IMPR اإلنسانية، تركيا

المناطق المستهدفة
محافظة ومقاطعات أورفا، جنوب تركيا

المستفيدون
المجتمعات المضيفة والالجئون في محافظة أورفا

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
1 سبتمبر/أيلول 2015 - 29 سبتمبر/أيلول 2017

الكلمات المفتاحية
التماسك االجتماعي، الالجئون، سوريا، 

تركيا، شانلي اورفا، مركز اجتماعي

لالتصال
 IMPR ،أوميت ألجان رئيس البرنامج بتركيا

اإلنسانية
http://imprhumanitarian.org/en/urfa-

/community-center

1
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج

تشهد منطقة أورفا تدفًقا عالًيا لالجئني السوريني. ولذلك، أنشأ املركز الدولي لبحوث السالم 

في الشرق األوسط )IMPR( مركًزا اجتماعًيا لتقدمي اخلدمات وحتسني االندماج االجتماعي بني 

املجتمعات املضيفة والالجئني. ويقترح IMPR إنشاء مشروع متعدد القطاعات يركز على الصحة 

والتعليم والنظافة والتغذية واحلماية. وتعمم احلماية في جميع أنشطة املشروع لتلبية احتياجات 

الفئة املستهدفة على نحو كرمي، لتحقق تدريجيا اإلحساس بحياة طبيعية من أجل حتقيق التكامل 

في املجتمع املضيف على املدى الطويل. وتعد احلياة الكرمية خطوة أولى نحو االندماج في املجتمع 

املضيف، في حني أن التعليم والتوظيف خطوات إضافية يجب اتخاذها.

متكن املشروع من الوصول إلى 47108 فرًدا )منذ 31 أكتوبر/ تشرين األول 2016(، منهم 

24.721 رجاًل، 22.387 سيدة، و22.052 طفاًل حتت سن 18، مما يبرز أهميته بالنسبة 

الحتياجات الالجئني. وكشفت دراسة اجلدوى أن املركز االجتماعي له دور محوري في تقدمي اخلدمات 

إلى الالجئني خارج املخيمات واملجتمعات املضيفة من خالل توفير مصادر لكسب الرزق، والتعليم، 

والدعم النفسي، واالجتماعي، واألنشطة الثقافية، والتوعية.

تشمل أنشطة املركز االجتماعي إدارة القضايا، وآلية التوجيه جلهة االختصاص، والتوعية )الصحة 

اإلجنابية، وعمالة األطفال، احلقوق األساسية، احلوسبة، ومهارات إجراء املقابالت الشخصية، 

ومهارات االتصال، السيرة الذاتية( وتقدمي املشورة املعلوماتية، نقاط متنقلة حلماية املعلومات، 

االحلاق بالتعليم، ترجمة الوثائق وأنشطة التوعية. 

اإلجراءات الرئيسية املتبعة خالل هذا املشروع:

األنشطة املنظمة في املراكز االجتماعية: دورات اللغة التركية والعربية لالجئني السوريني  -

واملوظفني األتراك، األنشطة الترفيهية والدورات التقنية؛

تنظيم ندوات باملجتمعات املضيفة واجلامعات احمللية لنشر الوعي حول الوضع السوري؛ -

تأسيس خدمة صحية أولية؛ -

توفير التعليم املناسب، املشورة القانونية، وغيرها لالجئني في أورفا باستخدام األدوات احمللية  -

حلقوق اإلنسان؛

حتديد ضحايا التعذيب لتسهيل حصولهم على املشورة النفسية، واالجتماعية وغيرها من  -

العالجات ذات الصلة التي تقدمها الوكاالت احلكومية، واملنظمات غير احلكومية التركية؛

إتاحة أنشطة ربحية لدعم االكتفاء الذاتي لالجئني؛ -

تسهيل وصول األطفال السوريني خلدمات التعليم غير النظامي وخلق جو ودي ميكن أن يساعد  -

األطفال الالجئني على االندماج في املجتمع التركي.

إنشاء "صندوق ذوي االحتياجات اخلاصة" لتلبية االحتياجات امللحة للسوريني املعرضني للخطر  -

الشديد وأفراد املجتمع املضيف من خالل تقدمي مساعدات عينية.

إنشاء "مشاريع مبادرة اجلماعة" خللق قيمة اجتماعية وترك تأثير واضح على املجتمعات احمللية. -

النتائج:
زيادة التماســك االجتماعي بين الســكان المضيفين والالجئين: من خالل أنشــطة  �

موجهــة إلــى كل مــن املجتمــع املضيف والالجئني وتهدف إلــى تلبية احتياجات الالجئني، وزيادة 
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وعــي املجتمــع املضيــف بالوضــع الســوري، وخلق بيئة اجتماعية ودية من خالل إنشــاء مراكز اجتماعية.

تعزيز االندماج االجتماع واالقتصادي لالجئين: بفضل املشروع متكن الالجئون من تعلم  �
أنشطة محددة، على سبيل املثال، تقنيات الفنون واحلرف من أجل بيع املنتجات اليدوية في السوق 

التركي، لتحقيق قدر أكبر من التكامل االقتصادي مع املجتمع املضيف.

تحسين تقديم الخدمات: دورات اللغة العربية للموظفني األتراك الذين يتعاملون مع الالجئني  �
السوريني مكنتهم من التواصل بشكل أفضل مع الالجئني، مما أدى إلى حتسني تقدمي اخلدمات.

الدروس المستفادة والمتابعة
التحديات والمخاطر

 ضمان وصول خدمات املركز جلميع املستضعفني ميثل حتدًيا بسبب مختلف العراقيل، مثل عدم 

كفاية مرافق النقل أو صعوبة الظروف الصحية.

 عدم توافر اإلمكانات الكافية يحول دون الوصول لعدد أكبر من املستحقني للدعم واخلدمات.

 متثل قوائم االنتظار لألنشطة حتدًيا هاًما وخطيًرا، نظرا لصعوبة الوصول إلى جميع السكان املستهدفني.

المقومات الرئيسية للنجاح
 تقدمي حتليل حقيقي الحتياجات الالجئني وتنفيذها في الوقت املناسب من خالل التعاون والتنسيق 

مع مقدمي خدمة آخرين وذلك بفضل كفاءة آلية التوجيه الصحيح وخدمات إدارة القضايا في املراكز 

االجتماعية وآلية املتابعة.

 زيــادة االندمــاج االجتماعــي مــن خالل أنشــطة موجهة إلى كل مــن املجتمع املضيف والالجئني، مبا 

في ذلك النســاء واألطفال والرجال.

 دورات اللغة العربية للموظفني األتراك الذين يتعاملون مع الالجئني السوريني مكنتهم من التواصل 

بشكل أفضل مع الالجئني، مما أدى إلى حتسني تقدمي اخلدمات.

الجوانب المبتكرة
توسيع نطاق أنشطة التوعية لتشمل املستفيدين الذين ليس لديهم إمكانية لالستفادة من أنشطة 

املركز متعدد اخلدمات. وعند االنتهاء من هذه الدورات، يحصل املشاركون على شهادات.

إيالء اهتمام خاص الحتياجات األطفال الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة من خالل 

توفير املساحات الصديقة للطفل والدعم النفسي واالجتماعي.

توصيات تطوير المشروع
أحد املكونات الرئيسية لهذا املشروع هو بناء قدرات عاملي IMPR في مختلف املجاالت، مثل كتابة 

مقترح املشروع، إدارة دورة املشروع، وإدارة الشؤون املالية، واألمن... إلخ. وهو ما يساعد على 

أن يكون املشروع مستدام مالًيا ويعزز فرص التقدم للحصول على متويل في املستقبل. كما يعتمد 

هذا املشروع بشكل كبير على الدعوة سواء على املستوى احمللي في أورفا أو على املستوى املركزي 

في أنقرة لتشجيع السلطات احلكومية واحمللية للسيطرة على متويل املركز االجتماعي. ويفضل 

إقامة تعاون قوي مع البلدية لتعزيز فرصة إنشاء مشروع من هذا النوع.
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توصيات تطوير المشروع

الترتيبات الفنية
الجهات المتعاونة:

ميول هذا املشروع "املساعدات اإلنسانية وإدارة احلماية املدنية )ECHO( للمفوضية األوروبية" من 

خالل املجلس الدمنركي لالجئني. وتعمل IMPR اإلنسانية على تنفيذ املركز االجتماعي في أورفا. وكان 

مكتب الواليات املتحدة لشؤون السكان والالجئني والهجرة )BPRM( في وزارة اخلارجية األميركية 

اجلهة املانحة الرئيسية حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2015. ومنذ ذلك احلني مولت الوزارة األملانية 

للتعاون االقتصادي والتنمية )BMZ( املشروع عبر الوكالة األملانية للتعاون التقني )GIZ( ومنظمة 

.)WVI( الرؤية العاملية

الموارد:
مبلغ التمويل: 2.513.000 دوالر )ملدة 2 سنة - BMZ من خالل WVI( و948.540 يورو 

)ملدة 2 سنة من خالل GIZ( باإلضافة إلى مساهمة القيادة العامة IMPR تبعا لالحتياجات.

املوارد البشرية: يتألف فريق العمل من 48 شخًصا، من بينهم مدير املشروع، املسؤول عن 

املشروع، مسؤول الرصد والتقييم واملالية واللوجستية، تكنولوجيا املعلومات / قاعدة البيانات، 

مترجم، أخصائي اجتماعي، مسؤول التوعية ومساعد، املسؤول النفسي ومساعد، مدير القضايا 

ومساعدون، مسؤول حماية ومساعدون، علماء نفس، طبيب أمراض نساء، طبيب أمراض جلدية، 

معالج نفسي، سائقون وعمال نظافة، موظف استقبال، موظف اتصاالت، مشرف، ومتطوعون.

مصادر التمويل: مكتب الواليات املتحدة لشؤون السكان والالجئني والهجرة )BPRM( من خالل 

املجلس الدمنركي لالجئني- بني GIZ( BMZ ،2015-2013 و WV( بني 2017-2015.
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بسبب وصول عدد كبير من الالجئين السوريين، طرحت بلدية السرحان، التي تقع في محافظة المفرق 
على الحدود مع سوريا، مختلف األنشطة، والمشروعات التي تعمل على تعزيز التماسك االجتماعي، 

والتعايش السلمي بين السكان المضيفين، والالجئين. ومن خالل التعاون مع القطاع الخاص 
والمنظمات المانحة، يجري تعزيز الوعي االجتماعي، والتفاهم بين المجموعتين.

تعزيز التماسك االجتماعي 
في بلدية السرحان

التماسك االجتماعي

السلطة أو المنظمة الرئيسية
وحدة التنمية االجتماعية والمحلية، بلدية السرحان

المناطق المستهدفة
بلدية السرحان، األردن 

المستفيدون
الالجئون السوريون، والمواطنون األردنيون الذين 

يعيشون في السرحان

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
2012 - مستمر 

الكلمات المفتاحية
التماسك االجتماعي، الالجئون، التوترات 

االجتماعية، التحديات، المخاطر، السرحان، األردن

لالتصال
علي الحرافشة، رئيس بلدية السرحان: 

ali.harafsh@yahoo.com
محمد عوض كليف: 

mmohammaddd@yahoo.com

٢
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج

منذ بداية الصراع، استضافت بلدية السرحان 16.000 الجئ سوري، يشكلون نحو 50% من 

مجموع سكانها )31.000(. وأدت هذه التغيرات الدميوغرافية إلى زيادة الضغط على قطاع 

اخلدمات، على سبيل املثال، التعليم، واملرافق الصحية، والبنية التحتية، كما وضعت ضغوًطا على 

القطاع االقتصادي؛ حيث أدى التنافس على فرص العمل إلى ارتفاع معدل البطالة )حوالي %30(، 

وانخفاض مستويات الدخل، وارتفاع معدل الفقر )حوالي 20%(. وكان لهذا أيًضا تأثير سلبي على 

القطاعات األمنية، واالجتماعية؛ حيث أدت االختالفات الثقافية إلى نشأة التوترات االجتماعية، وحالة من 

الغضب التي أسفرت عن عمليات حترش، وعنف جتاه الالجئني، خاصة النساء.

ويهدف نهج خطوة بخطوة الذي تتخذه بلدية السرحان إلى إيجاد حلول دائمة ملختلف املشكالت عن 

طريق رفع مستوى التعاون بني السكان املضيفني والالجئني السوريني. ومن خالل تقاسم املسؤوليات، 

وإقامة العالقات الشخصية، مت تعزيز التماسك االجتماعي، والتعايش السلمي. ومن ناحية أخرى، يهدف 

املشروع أيًضا إلى حتسني اخلدمات احلضرية: على سبيل املثال، ساعدت مجموعة تتألف من سكان 

محليني والجئني سوريني في جمع النفايات، وتطهير البيئة، وتعزيز التماسك االجتماعي في وقت واحد.

تنظيم لقاءات مع جميع أصحاب املصلحة املعنيني، والسماح لهم بالتعبير عن شكاواهم، وفهم  -

مشكالت، ومخاوف، وتصورات بعضهم البعض على نحو أفضل.

إجراء حتليل للوضع العام، والنتيجة التي مت تبادلها مع الوزارات، واحلكومة األردنية. -

إنشاء مجموعات عمل من املسؤولني املمثلني للسلطات احمللية. -

إنشاء مجموعة عمل محلية لدراسة قضية التماسك االجتماعي، واالندماج االجتماعي في املقام األول. -

وضع خطة للنشاط من قبل جلان تتألف من ممثلي الالجئني السوريني، واألردنيني من مختلف  -

الفئات، خاصة القطاع اخلاص، ومراقبة تنفيذها.

التعاون مع اجلهات املانحة لتمويل املشروعات الصغيرة التي تخدم 100 من الرجال والنساء  -

الشباب )على سبيل املثال األنشطة التعاونية مثل جمع النفايات، وتنظيف الشوارع، وإنتاج 

املخلالت، وإنشاء ورشة إلنتاج املالبس ذات اجلودة العالية... إلخ(.

التعاون مع القطاع اخلاص لتوفير 300 فرصة عمل. -

إطالق املبادرات االجتماعية لرفع حالة الوعي باملشــكالت االجتماعية )مثل األنشــطة الرامية  -

إلى تعزيز الشــبكات السياســية بني املجتمع املضيف، والالجئني من خالل اجتماعات تشــاركية، 

وورش عمل حول القضايا السياســية احمللية(.

النتائج:
تحسين الخدمات الحضرية: إنشاء مجموعات تتألف من السكان احملليني، والسوريني  �

تستجيب للتحدي املتمثل في التخلص من النفايات، وتساعد على خلق فرص عمل للمجموعتني، 

وتنظف الشوارع، وحتد من مشكلة النفايات.

تعزيز الحوكمة: جنح التعاون، واملشاركة، وتقاسم املسؤوليات داخل املجتمع، ومع الوزارات،  �
واجلهات احلكومية األخرى في حتسني اإلدارة املنسقة للمشروعات فضاًل عن تنسيق أفضل 

لتقدمي اخلدمات، وهذا يفيد الالجئني والسكان املضيفني.
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تعزيز التماسك االجتماعي بين المجتمع المضيف والالجئين: تنظيم لقاءات اجتماعية  �
شهرية بني األردنيني، والسوريني لتسهيل التكامل والتماسك االجتماعي واالندماج. كما مت بناء ملعب 

لكرة القدم يخدم الشباب األردني، والسوري، لتعزيز التماسك االجتماعي، واالندماج بني الشباب 

األردنيني، والسوريني.

تعزيز االندماج االجتماعي واالقتصادي و/أو توفير سبل العيش المستدام لالجئين:  �
خلق فرص العمل، والتنمية االقتصادية من خالل إنشاء مصنع إلنتاج املخلالت يعمل به 20 أردني 

وتسعة الجئني سوريني: يدعم صاحب العمل املزارعني احملليني الذين ينتجون اخلضار، والفواكه 

العضوية، ويشتري منتجاتهم ويعاجلها في مصنعه لبيع املنتجات في األردن وخارجها. وفر املصنع 

فرص عمل لكال املجموعتني، وعزز إنتاج الغذاء، والتنمية االقتصادية احمللية. وعالوة على ذلك، يتم بناء 

ورشــة لتشــغيل 100 أردني و100 الجئ ســوري إلنتاج مالبس ذات جودة عالية: باإلضافة إلى توفير 

200 فرصــة عمــل إضافية، ويجري حتســني ظروف العمــل وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي.

الدروس المستفادة والمتابعة
التحديات والمخاطر

محدودية املوارد: فاقمت الزيادة السكانية ديون البلدية، باإلضافة إلى أن نحو 65% من إجمالي 

ميزانية البلدية يتم إنفاقه على رواتب موظفي إدارة البلدية. ونتيجة لذلك، ال يتبقى سوى قدر محدود 

من املوازنة لتقدمي اخلدمات، واملساعدات االجتماعية. وعالوة على ذلك، ال تقدم املنظمات املانحة، أو 

احلكومة املركزية األردنية ما يكفي من املوارد البشرية، والدعم املالي للبلدية، مما يعرض األنشطة 

واملشروعات خلطر الفشل، ويقلل احتمال حتقيق النتائج املتوقعة.

وصول الالجئني إلى سوق العمل في األردن: استنفدت الكثير من العائالت السورية مدخراتها، 

وأصبحت في حاجة ماسة إلى إدرار الدخل لكسب العيش. منذ شهر أبريل/نيسان عام 2016، 

فتحت احلكومة األردنية سوق العمل أمام السوريني. ومع ذلك، ونظًرا إلى أن أصحاب العمل 

هم من يحصلون على تصاريح العمل ملوظفيهم، يعتمد توظيف السوريني إلى حد كبير على رغبة 

ومشاركة أصحاب العمل. وفي بعض احلاالت، تستغل الشركات، بشكل غير قانوني، العمالة 

السورية مما يقلل أيًضا الفرص أمام األردنيني.

المقومات الرئيسية للنجاح
خلق فرص عمل وكذلك زيادة الوعي حول القضايا االجتماعية لكل من الالجئني السوريني، 

ومضيفيهم من خالل التعاون مع القطاع اخلاص، واملنظمات املانحة.

جناح التعاون، واملشاركة، وتبادل املسئوليات داخل املجتمع، وكذلك مع الوزارات، واجلهات 

احلكومية األخرى.

إقامة عالقات شخصية على املستوى احمللي أمر بالغ األهمية لفهم احتياجات الفئات السكانية املختلفة، 

وضمان املشاركة الفعالة، وإتاحة الفرصة إلجراء التنسيق الفعال مع مقدمي اخلدمات واملنظمات.

تعزز أنشطة شغل وقت الفراغ التماسك االجتماعي، وكذلك جتلب املتعة للناس، خاصة الشباب 

والنساء، الذين غالًبا ما يفتقرون إلى األماكن العامة للمشاركة في احلياة االجتماعية.

توزيع واضح لألدوار واملسؤوليات يضمن التعاون املستمر ويحد من الصراعات.

زيارات املتابعة التي تقوم بها السلطات احمللية تضمن االستدامة.

جناح املشروع يعتمد على العديد من أصحاب املصلحة مبا في ذلك: املجتمع احمللي )املواطنون 

والالجئون(؛ البلدية؛ املنظمات احمللية؛ واملنظمات الدولية.
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الدروس المستفادة والمتابعة

توصيات تطوير المشروع

الترتيبات الفنية

تكرار هذا املشروع وأنشطته يعتمد إلى حد كبير على توفير املوارد الكافية، والدعم من كل من 

احلكومة املركزية، واملنظمات املانحة. ومن التوصيات األخرى لتكرار املشروع:

حتديد اإلستراتيجية وتوقيت تنفيذها، فضاًل عن اإلمدادات اللوجستية الالزمة لنجاح املشروع.

تنمية املوارد البشرية، والتدريب ملوظفي البلدية على حتقيق أهداف البرنامج بطريقة مرضية.

إنشاء مساحات إضافية خضراء واجتماعية، وتعزيز تدابير تستهدف منع زواج األطفال، وخلق 

املزيد من فرص العمل لكلتا املجموعتني.

عقد لقاءات مع الشركات الدولية )القطاع اخلاص(، على استعداد لتمويل مشروعات التماسك 

االجتماعي، وتقدمي مبادرات خالقة تشجع القطاع اخلاص على االهتمام مبثل هذه املشروعات.

إنشاء املزيد من الشراكات مع القطاع اخلاص واستخدام إمكانات الشركات متعددة اجلنسيات، 

على سبيل املثال، من خالل أنشطة املسؤولية االجتماعية للشركات.

بعد تأسيس الشبكات والشراكات، ينبغي أن يعمل الشركاء على إجراء تقييم مشترك للسياق، 

وحتديد االحتياجات، واحللول، ووضع اخلطط لضمان مشاركة جميع الشركاء.

الجهات المتعاونة:
تعاونت بلدية السرحان مع مختلف اجلهات الفاعلة وأصحاب املصلحة، مبا في ذلك الوزارات، واملنظمات 

املانحة، واملنظمات الدولية، والقطاع اخلاص. وتعد مشاركة الهياكل احلكومية في اجتماعات التنسيق أمر 

حاسم لنجاح تنفيذ املشروعات، واألنشطة املخططة. وقد شارك ممثلي الالجئني، واملجتمع املضيف 

في عمليات حتديد االحتياجات، والثغرات، وبعد ذلك في عملية التخطيط )النهج التشاركي(.

الجوانب المبتكرة
خلق فرص العمل السريع والتعاون من أجل تشجيع ذوي املهارات على استخدام مهاراتهم في البلدية.

إشراك كل من الالجئني ومضيفيهم في جميع األنشطة، واملشروعات، على سبيل املثال، اجتماعات، 

وورش عمل مشتركة لكلتا املجموعتني في القضايا البلدية السياسية.

األخذ دائًما بعني االعتبار أن تعزيز التماسك االجتماعي، واإلدماج االجتماعي بني الالجئني 

السوريني، ومضيفيهم هو األساس للتعايش السلمي بني املجموعتني.
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يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرة الالجئين على الوصول إلى الخدمات، وتسهيل اندماجهم، 
وتعزيز مرونة المجتمعات المحلية المضيفة، وتسهيل التماسك االجتماعي. لهذا الغرض، يوفر 

التجمع السوري االجتماعي لالجئين التعليم الرسمي، وغير الرسمي، والتدريب المهني، وفرص 
العمل، وخدمات الصحة، والصحة العقلية، والدعم النفسي االجتماعي، والمساعدة القانونية، 

واإلحالة إلى النظام العام التركي.

التجمع السوري االجتماعي – 
مراكز متعددة الخدمات

التماسك االجتماعي

السلطة أو المنظمة الرئيسية
منظمة التجمع السوري االجتماعي

المناطق المستهدفة
أنطاكية، تركيا  

المستفيدون
الالجئون السوريون، والعراقيون، والفلسطينيون 

داخل المجتمع المضيف التركي 

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
ديسمبر/ كانون األول 2015 – مستمر 

الكلمات المفتاحية
التماسك االجتماعي، تركيا، سوريا، الالجئون، 

المنظمات غير الحكومية، التوترات االجتماعية

لالتصال
ياسمين حلوبي، مدير مشروع التجمع السوري 

 االجتماعي، 
y.haloubi@gmail.com

www.ssg.org.tr

٣
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج

نظًرا لتزايد عدد الالجئني السوريني في تركيا، يتعرض نظام اخلدمات العامة التركي لضغوط 

متزايدة مما أسفر عن فترات انتظار طويلة، وتثبيط الناس عن استخدامها وخلق حالة من 

الغضب لدى املواطنني األتراك. ونظًرا لعدم دراية معظم السوريني باإلجراءات اإلدارية، 

والبيروقراطية، واحلواجز اللغوية، فإنهم يحجمون عن اللجوء للنظام العام التركي. ولذلك، يوفر 

مركز التجمع السوري االجتماعي خدمات متعددة جلميع الالجئني مجاًنا، مما يقلل من حالة 

الغضب والتوتر بني الالجئني، واملجتمع املضيف، ويحسن نوعية اخلدمات.

ويعد توفير اخلدمات املجانية، واألنشطة املشتركة باإلضافة إلى اإلرشادات األساسية للبحث 

عن عمل، جانب مهم من املشروع بالنسبة لالجئني املستضعفني ومساعدتهم على االندماج 

في املجتمع املضيف، ألن الكثير منهم غير مسجل، وغير قادر على احلصول على خدمات 

مثل الصحة، والتعليم في املرافق التركية. ويعمل التجمع السوري االجتماعي باالشتراك مع 

السلطات التركية على توفير اخلدمات األساسية مبا في ذلك، على سبيل املثال ال احلصر: 

خدمات الرعاية الصحية األولية، وخدمات التسجيل، واملساعدة القانونية، ودورات التعليم، 

والتدريب املهني، وتطوير املهارات، ومواد اإلغاثة.

األنشطة المشتركة: دورات اللغة التركية والعربية لألتراك والسوريني، وأنشطة  -
موسيقية، وعروض سينمائية، وعروض الساحر، وحفالت موسيقية، ومهرجانات للطهي، 

ورحالت مشتركة للمتاحف، وزيارات لالجئني كبار السن، واأليتام، وأنشطة رياضية لتعزيز 

التواصل االجتماعي بني الالجئني، واملجتمع التركي.

أنشطة سبل العيش المشتركة: تدريب مهني، وتدريب على النقد مقابل العمل،  -
واستشارات قانونية، وتوجيه إليجاد فرص عمل لالجئني.

النتائج:
تعزيز الحوكمة: تخفف األنشطة املشتركة العبء على النظام العام التركي، وتعزز  �

التنسيق مع األجهزة احلكومية التركية في تقدمي اخلدمات.

زيادة التماسك االجتماعي بين المجتمع المضيف والالجئين: عززت أنشطة  �
التجمع السوري االجتماعي التماسك االجتماعي من خالل تقدمي الثقافة العربية لألتراك، 

والثقافة التركية لالجئني عبر األنشطة املنظمة املشتركة.

تعزيز االندماج االجتماعي واالقتصادي و/أو توفير سبل العيش  �
المستدام لالجئين: تؤدي أنشطة التجمع السوري االجتماعي لزيادة فرص حصول 
الالجئني على املعلومات، واخلدمات مما ييسر حصولهم على فرص عمل، ويعزز فرص 

تنمية مهاراتهم، وحصولهم على التدريب املهني وفًقا ملقتضيات السوق، واملصلحة، 

والقدرات الفردية، وزيادة فرص حصولهم على دعم للمشروعات الصغيرة، باإلضافة إلى 

حتسني أوضاع املستضعفني، وتقليل اعتمادهم على املساعدات اإلنسانية أو اخلارجية، 

على املدى البعيد.



أفضــل الممارســات فــي اســتضافة الالجئيــن 32

الدروس المستفادة والمتابعة
التحديات والمخاطر

حاجز اللغة هو العائق الرئيسي أمام اندماج الالجئني في املجتمع التركي.

المقومات الرئيسية للنجاح
تقدمي الدعم والتمويل للمشروعات اإلنسانية.

الجوانب المبتكرة
إشراك الالجئني ومضيفيهم في إدارة املشروعات واتخاذ القرارات.

التنسيق الوثيق مع البلديات التركية واإلدارات والوزارات.

توفير مجموعة من اخلدمات املتكاملة في مشروع واحد.

توصيات تطوير المشروع

الترتيبات الفنية

يتم اآلن تنفيذ أنشطة التجمع السوري االجتماعي في ثالث مدن تركية: مرسني، وأضنة، وأنطاكية، 

ويخطط التجمع السوري لبناء مركز جديد في إسطنبول في عام 2018، وتوسيع أنشطته في لبنان، 

وأملانيا، وكندا كذلك.

لتكرار هذا املشروع، نحتاج ملختلف أنواع الدعم من جميع أصحاب املصلحة: املستفيدون، 

واجلهات املانحة، واملجتمعات املضيفة. وينبغي على جميع األطراف العمل مًعا والتنسيق لرفع 

مستوى تلك األنواع من البرامج.

الجهات المتعاونة:
يتم تنظيم جميع مشروعات وأنشطة التجمع السوري االجتماعي بالتعاون مع السلطات احمللية، وبإذن 

من السلطات التركية على املستوى املركزي. يشير التجمع السوري االجتماعي أيًضا إلى النظم العامة 

وغيرها من املنظمات اإلنسانية العاملة في تركيا.

الموارد:
مبلغ التمويل: 850.000 يورو ألنشطة التماسك االجتماعي ملدة عام واحد.

املوارد البشرية: 300 موظف مؤهل للعمل في امليدان.

مصادر التمويل: االحتاد األوروبي، ومجموعة األمم املتحدة، واملنظمات الدولية األخرى.

٤
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توصيات تطوير المشروع

يهدف هذا المشــروع إلى دعم الالجئين الســوريين بتقديم المشــورة في مجال الصحة، والتعليم، 
واإلســكان، والعمالة، باإلضافة إلى المناحي اإلنســانية، والنفســية االجتماعية، والقانونية. ويدعم 

اإلدماج االجتماعي لالجئين في المجتمع التركي من خالل إنشــاء هيكل مؤسســي وتحديد اســتراتيجيات 
فعالة. وتم تنفيذ المشــروع من خالل إنشــاء مركز تنســيق مجتمعي في ســلطانبيلي، اســطنبول، وتقييم 

ميدانــي ســمح بجمــع كل المعلومــات الالزمــة، بمــا فــي ذلك المعلومات الديموغرافية عن أســر الالجئين 
في المنطقة في قاعدة بيانات على اإلنترنت. وأنشــئ داخل مركز التنســيق مركز مجتمعي يســتوعب 

الالجئيــن فــي مختلــف الفئــات الموضوعيــة من التعليم إلى االستشــارات القانونية. كما ســاعد إجراء 
اســتبيان مفصل لقياس وجهة نظر المجتمع التركي تجاه الالجئين الســوريين على إنشــاء برنامج من 

األنشــطة التــي تعمــل على تعزيز التماســك االجتماعي بيــن المجتمعين.

تعزيز التماسك االجتماعي بين مجتمعين 
وتنمية القدرات المؤسسية

التماسك االجتماعي

السلطة أو المنظمة الرئيسية
بلدية سلطانبيلي وجمعية اإلغاثة والتضامن 

لشؤون الالجئين وطالبي اللجوء

المناطق المستهدفة
الجئون يقيمون في سلطانبيلي والجانب 

األناضولي من اسطنبول، تركيا

المستفيدون
أسر الالجئين السوريين 

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
12/12/2014 - مستمر 

الكلمات المفتاحية
سوريا، الالجئين، التماسك االجتماعي، مركز 

التنسيق، تركيا، سلطانبيلي 

لالتصال
خليل ابراهيم اكنج: المنسق العام

 رقية جولر: مسؤول االتصال ببلدية سلطانبيلي
 rukiye.guler@sultanbeyli.bel.tr

www.multeciler.org.tr

٤
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج

في ظل تدفق الالجئني، واجهت تركيا مشكالت على أصعدة مختلفة. ومن ثم، بدأت املنظمات غير 

احلكومية واملؤسسات توفير مساعدة طوعية لالجئني في العديد من املدن. ولكن نظًرا لغياب التنسيق 

واملعلومات اخلاصة بأوضاع أسر الالجئني، كان هناك تأخير في تقدمي مساعدة مستدامة، وفعالة في هذا 

املجال. وفي هذا السياق، تعمل جميع األطراف الفاعلة في املنطقة بطريقة منسقة لدعم الالجئني من خالل 

إنشاء مركز مجتمعي، وجداول استشارية موضوعية.

4 ورشات عمل مع منظمات غير حكومية محلية وجامعات ومؤسسات عامة ومتطوعني في منطقة  -

سلطانبيلي لتحديد إستراتيجيات التنسيق الفعال للعمل.

إنشاء مركز التنسيق. -

 إعداد تقارير اجتماعية لألسر الالجئة: مت جمع البيانات الدميوغرافية املتعلقة بـ 2023 أسرة  -

و 10800 شخًصا من خالل تقييم ميداني مباشر؛

مت حفظ جميع البيانات املأخوذة من األسر واألشخاص عبر اإلنترنت من خالل SUKOM، وهو  -

برنامج مت إنشاؤه لغرض جمع املعلومات، وحتديثها.

إنشاء مركز مجتمعي متعدد الوظائف. -

النتائج:
تنسيق فعلي: من خالل تعزيز التعاون بني اجلهات الفاعلة ذات الصلة، واالستمرار في تنسيق  �

العمل، وتفعيل جمعية لالجئني.

تطويــر قاعــدة البيانــات النوعية: من خالل إنشــاء قاعدة البيانــات النوعية، ورصد الهيكل  �
االجتماعــي واالقتصــادي لالجئــني، واملعلومات، واالحتياجات الشــخصية والعائلية، أظهرت واحدة 

مــن النتائــج الرئيســية جلمع البيانات إمكانية أن يســتفيد الالجئــني من اخلدمات املقدمة باإلضافة 

إلى احلاجة إلى تكرار تقدمي تلك املســاعدات.

تكامل الخدمات المنفذة في المركز المجتمعي: مت إنشاء مركز مجتمعي لصحة  �
الالجئني، وتعليمهم، وتقدمي اخلدمات االجتماعية، واملساعدات اإلنسانية، باإلضافة إلى تقدمي 

خدمات اإليواء، واالستشارات القانونية، والنفسية، واالجتماعية، وتوفير فرص عمل. كما متد هذه 

اخلدمة أيًضا احلكومة املركزية بكافة املعلومات املتعلقة بالهوية.

الدروس المستفادة والمتابعة
التحديات والمخاطر

ليست جميع املؤسسات على استعداد للتنسيق.

قضية التمويل وقيود امليزانية.

صعوبات االعتماد على القدرات احمللية لدراسة أوضاع الالجئني.

المكونات الرئيسية للنجاح
اإلصرار.

التمويل.

اخلبرة باملجال.
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الدروس المستفادة والمتابعة
التحديات والمخاطر

ليست جميع املؤسسات على استعداد للتنسيق.

قضية التمويل وقيود امليزانية.

صعوبات االعتماد على القدرات احمللية لدراسة أوضاع الالجئني.

المكونات الرئيسية للنجاح
اإلصرار.

التمويل.

اخلبرة باملجال.

الترتيبات الفنية

تيسر قاعدة البيانات على اإلنترنت إجراءات متابعة كافة األعمال التي يتم إجنازها، وكذلك التنسيق 

بني األطراف: هذا البرنامج ميكن تطويره وتوسيع نطاقه في اسطنبول وعلى نطاق أوسع أيًضا.

ميكــن اســتخدام مركــز ســلطانبيلي املجتمعــي كمثال على اتباع نهــج متكامل جتاه الالجئني كما 

ميكن توسيعه.

الجهات المتعاونة:
جمعية اإلغاثة والتضامن لشؤون الالجئني وطالبي اللجوء: من أجل حل املشكالت املالية للبلدية تدعم 

اجلهات الفاعلة ذات الصلة اجلمعية.

عززت اجلمعية قدرتها املؤسسية ومهارات عدد من العاملني في مساعدة الالجئني بدعم من وكالة 

.Welt Hunger Hilfe و )GIZ( التعاون الفني األملاني

تدعم مؤسسة عزيز محمود عدي متويل عمل األطباء السوريني في مركز سلطانبيلي املجتمعي 

وكذلك عمل املساعدة اإلنسانية.

املنظمة الدولية للمعوقني تدعم اخلدمات املقدمة لالجئني املعوقني.

الموارد:
مبلغ التمويل: 1.5 مليون يورو.

املوارد البشرية: موظفو البلدية، موظفو جمعية اإلغاثة والتضامن لشؤون الالجئني وطالبي اللجوء، 

مشروع Welt Hunger Hilfe، باإلضافة إلى مانحني ودعم من القطاع اخلاص.

.Welt Hunger Hilfe ،مصادر التمويل: بلدية سلطانبيلي

الجوانب المبتكرة
يتميز عمل بلدية سلطانبيلي بنهج تكاملي في تقدمي اخلدمات لالجئني. فبدال من تقدمي حلول مؤقتة، يقدم 

منظوًرا دائًما ومستداًما. ويجمع التنسيق الفعال أنشطة جميع الالجئني الذين يعيشون في املنطقة 

ويرصد النتائج االجتماعية واالقتصادية لتلك األنشطة.

توصيات تطوير المشروع
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يهدف المشروع إلى إنشاء مركز لتعّلم الحياكة والحاسوب والتجميل، باإلضافة إلى قاعات تدريس تعقد 
دورات متنوعة للسوريين واألردنيين الذكور واإلناث من مختلف األعمار.

دورة مركز زعتري المجتمعي
التماسك االجتماعي

السلطة أو المنظمة الرئيسية
بلدية الزعتري والمنشية

المناطق المستهدفة
بلدية الزعتري والمنشية, األردن  

المستفيدون
األردنيون والسوريون من سكان البلدة 

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
مستمر  

الكلمات المفتاحية
مركز مجتمعي , ألردن, لالجئين 

لالتصال
 المهندس شاكر بني خالد

shaker199@yahoo.com 

٥
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج

إثر اندالع األزمة السورية عام 2011، بدأ تدفق الالجئني على مخيم الزعتري. إال أّن الكثير 

من العائالت الالجئة تركت املخيم وقررت السكن في قرية الزعتري نظًرا لصالت القربى مع 

أهالي القرية. وقّدم أهالي القرية بعض األراضي للقادمني كي يبنوا عليها اخليام والكرفانات 

التي تطّورت فيما بعد لتصبح بيوًتا.

وتزايد عدد السوريني حتى بات يوازي عدد األردنيني مما سبب ضغًطا هائاًل على اخلدمات 

الصحية، والتعليمية، والبنية التحتية التي تقدمها البلدية. كما واجهت البلدية حتدًيا ينجم 

عن القناعة الراسخة باقتصار دورها على اجلانب اخلدمي وعدم اضطالعها بدور اجتماعي. 

باإلضافة إلى أن عدم االختالط بني املجتمعني األردني والسوري نظًرا الختالف الثقافات كان 

ميثل حتدًيا كبيًرا.

جتهيز مبنى من 800 متر مربع تابع للبلدية كمركز يضم: )1( صالون جتميل )2( مركز  -

خياطة )3( مركز كمبيوتر )4( مركز ثقافي لتعليم القراءة والكتابة والقرآن الكرمي؛

تنظيم نشاطات، ودورات تعليمية، وتدريبية في كل قسم من أقسام املركز تضم نساء  -

أردنيات، والجئات، أو رجال أردنيني، والجئني. وتأهيل وتدريب أكثر من مائتي سيدة 

على احلياكة والتجميل ومحو األمية ومهارات احلاسوب؛

تأمني رواتب للمدربات السوريات؛ -

التواصل مع شركاء )مثاًل، جامعة كولومبيا وجمعية دار الياسمني الفرنسية واجلمعيات  -

احمللية( لتوفير معدات املركز من ماكينات وكمبيوترات ولتأمني إدارة النشاطات 

واستمرارها؛

تعاون البلدية في توفير املبنى، وتأمني الكهرباء، واملاء، واإلدارة العامة ألنشطة هذا  -

املركز.

النتائج: 
زيادة التماسك االجتماعي بين المجتمعين الالجئ والمضيف: حتسني  �

التقارب والتفاهم بني املجتمعني احمللي والالجئ؛

زيادة إدماج الالجئين اجتماعًيا واقتصادًيا و/أو توفير سبل العيش  �
المستدام: حتسني مهارات السيدات من املجتمعني احمللي، والالجئ عبر بناء القدرات، 
والدورات التدريبية، وتوفير فرص لبيع أعمالهن اليدوية، وحتسني الوضع املعيشي لبعض 

املدربات السوريات عبر توفير رواتب شهرية لهّن.
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الدروس المستفادة والمتابعة
التحديات والمخاطر

أهم حتدي هو اخلوف من انقطاع العمل بسبب ضعف املوارد املالية.

صعوبة تسويق املنتجات.

غياب االستقرار الوظيفي لدى العامالت.

المقومات الرئيسية للنجاح
نواة للتواصل املجتمعي  مثل تواجد أكثر من جمعية من املجتمع احمللي في مبنى البلدية للعمل مًعا

بني سيدات البلدة السوريات واألردنيات.

الجوانب المبتكرة
توفير املاكينات وأجهزة الكمبيوتر وصالون التجميل.

استقطاب املدربات السوريات وتشغيلهن.

التشارك بني اجلمعيات في إدارة النشاطات.

توصيات تطوير المشروع

الترتيبات الفنية

وسعت البلدية مشروع اخلياطة وأنشأت مشغاًل جديًدا يتسع لعشرين ماكينة خياطة، ومازال

العمل باملشروع مستمًرا وكذلك البحث عن مصادر متويل. 

الجهات المتعاونة:
جمعيات القرية.

جمعيات أجنبية.

جامعات.

البلدية.

الموارد:
قيمة التمويل: كلفة املبنى ) 100 ألف دينار أردني (، الكلفة التشغيلية ) 500 دينار شهرًيا(

املوارد البشرية: متطوعون، وجمعيات غير حكومية، باإلضافة إلى البلدية.

مصدر التمويل: موازنة البلدية، البنك الدولي )مشروع الطوارئ والتكيف املجتمعي(، واجلمعيات األهلية

٦
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توصيات تطوير المشروع

يستهدف برنامج مدرسة التكيف AKDEM أطفال المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 6-14 عاًما، 
والذين لم يلتحقوا بالمدارس بسبب الجنسية، واإلقامة، والحواجز اللغوية. يتم تعليم األطفال منهج 

النظام التعليمي التركي، واللغة التركية، والثقافة، وغيرها من المعلومات األساسية االجتماعية 
الخاصة بالحياة في تركيا، مثل الصحة، والبيئة، والنقل، وحقوق األطفال، والخصوصية. يتبع البرنامج 

مناهج المدارس االبتدائية العامة التركية لتعزيز فرصة مواصلة التالميذ تعليمهم في أقرب وقت 
ممكن، وااللتحاق بالصف المناسب.

برنامج مدرسة التكيف
التماسك االجتماعي

السلطة أو المنظمة الرئيسية
AKDEM )مركز دعم األسرة والمرأة والمعوقين(، 

بلدية زيتون بورنو

المناطق المستهدفة
زيتون بورنو، اسطنبول، تركيا

المستفيدون
أطفال المهاجرين والالجئين الذين تتراوح أعمارهم 

بين 6-14 عاًما والذين يعيشون في بلدة زيتون بورنو

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
2009 - مستمر 

الكلمات المفتاحية
التماسك االجتماعي، الالجئون، اإلدماج، 

الحكومة المحلية

لالتصال
AKDEM بيهتر دازكر ارداندوودو، منسق

نزيهة اتلجان، مشرف قسم اإلدماج
ايدا اوزتورك، مشرف قسم التربية والتعليم 

واالستشارات األسرية
www.akdemistanbul.com.tr

٦
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج

ينفذ مركز دعم األسرة واملرأة واملعوقني )AKDEM( برامج التكيف املختلفة للمهاجرين في بلدية زيتون 

بورنو. مت تأسيس قسم AKDEM لإلدماج في عام 2009 للمساعدة في تلبية احتياجات املهاجرين، 

واستشراف املشاكل احملتملة التي قد تواجه الالجئني، وطالبي اللجوء، وغير احلاصلني على اجلنسية، 

وتنفيذ برامج اإلدماج التطبيقية التي تعزز التماسك االجتماعي بني الالجئني والسكان احملليني.

يهدف برنامج مدرسة التكيف AKDEM إلى تعزيز إدماج األطفال من أصول مهاجرة؛ حيث يتيح 

لهم دورات للغة والثقافة التركية، لتسهيل وتسريع عملية اندماجهم في املدارس التركية عند احلصول 

على تصريح اإلقامة أو اللجوء. وبالتالي يشمل برنامج مدرسة التكيف نظام التعليم التركي، واملناهج، 

والتقاليد، والثقافة، والديناميات االجتماعية، ونظام الرعاية الصحية، والبيئة، والنقل، وحقوق الطفل. 

وتتبع دورة اللغة التركية منهًجا دراسًيا يسير بشكل متوازي مع املدارس العامة، لتسهيل تكيف 

األطفال مع التعليم التركي العام، وااللتحاق بالصف الدراسي املناسب. كما ينظم AKDEM رحالت 

ميدانية ثقافية لألطفال من أجل تعريفهم على املدينة، والتاريخ التركي.

وقــد الحــظ AKDEM صعوبــة اندمــاج األطفال في املدارس، وهو ما يرجع أساًســا إلى احلواجز 

اللغوية. وعالوة على ذلك، ميثل ضعف اندماج األطفال في املدارس مشــكلة نفســية اجتماعية ميكن 

أن تــؤدي إلــى جنوحهــم. ولذلــك، تهدف مدرســة التكيف AKDEM إلى خفض معدالت جنوح األحداث 

بــني األطفــال مــن أصول مهاجرة من خــالل تعليمهم وتعزيز إدماجهم في املدارس.

بالرغم من أن بعض الدورات ال تتبع مناهج التعليم الوطني التركي، فإنها تخدم النتيجة الكلية 

للبرنامج حيث تؤثر تلك األنشطة إيجابًيا على منو األطفال وإدماجهم.

يتم إعطاء األطفال في سن من 6 إلى 14 سنة دورات تعليمية في فصول تضم كل منها 20 تلميًذا  -

ملدة 6 ساعات يومًيا أي ما مجموعه 120 ساعة.

وتهدف هذه األنشطة، والدورات إلى تعليم القواعد األساسية للتعايش، واللغة، والثقافة التركية،  -

وأسلوب احلياة والتواصل )مثل: التحية، وقواعد التنظيف، قواعد املرور، واجلغرافيا، والعملة(، 

وخلق الثقة في احلكومة احمللية، واملنظمات، والبيئة، وزيادة التماسك االجتماعي، وتعزيز الثقة 

بالنفس والتواصل االجتماعي.

املوسيقى ال لغة لها: استهدف هذا النشاط مجموعة من األطفال من مختلف األعراق، وكان يهدف  -

إلى زيادة ثقتهم بأنفسهم، وجعلهم أكثر نشاًطا في املجتمع التركي في حني يلهون مع املوسيقى.

دورة الرماية: يهدف هذا البرنامج إلى تسريع عملية إدماج األطفال، ويستهدف األطفال األتراك، وغير  -

األتراك ويشمل أنشطة كسر اجلليد، وألعاب جماعية، وبعض الفعاليات األخرى التي تساعدهم على أن 

يفهموا بعضهم البعض. كما تقام البطوالت في اليوم األخير من الدورة، ويتم توزيع هدايا على اجلميع.

تعليم اخلصوصية: بدأ هذا البرنامج في عام 2015 في املدارس العامة في زيتون بورنو، ثم طبقه  -

أيًضا برنامج مدرسة التكيف AKDEM. ويقوم بالتدريس في البرنامج علماء نفس خبراء في قضايا 

اخلصوصية واحترام اآلخرين، ويشمل البرنامج أساليب تعليم مبتكرة؛ حيث يتم تعليم األطفال من 

خالل الفن والدراما. والهدف من هذه الدورة هو تعليم األطفال معنى اخلصوصية، وخصوصية 

اآلخرين، وحدودها، وفكرة اخلصوصية، وكيفية حماية األعضاء اخلاصة، اجلنس كمفهوم 

خاص، وكيفية بناء احلدود في بيئة اجتماعية. في نفس الوقت، يحضر آباؤهم ندوة حول مفهوم 

اخلصوصية، مبا في ذلك كيفية تعليم اخلصوصية وكيفية تطبيقها في البيئة األسرية، واألنواع 

املختلفة من االنتهاكات، وكيفية فهم سوء املعاملة، وكيفية حماية األطفال من ذلك.



أفضــل الممارســات فــي اســتضافة الالجئيــن 41

الدروس المستفادة والمتابعة
التحديات والمخاطر

بالرغم من أن نتائج هذا البرنامج كانت إيجابية، تكمن املشكلة الرئيسية في توفير الكتب املناسبة 

لألطفال. كما متثل املشكالت املرتبطة بثقافات وخلفيات التالميذ املختلفة، مثل احلواجز اللغوية 

حتدًيا كبيًرا لتنفيذ برنامج مدرسة التكيف.

المقومات الرئيسية للنجاح
 االستمرارية: مدرسة التكيف عبارة عن برنامج طويل األجل يقدم دورات مستمرة، ويعد 

استقبال البرنامج لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 6 إلى 14 سنة من العمر أحد عناصر 

جناحه. 

 الخيرية: تعمل جميع األعمال واملشروعات في ظل حالة من فهم الرحمة واإلحسان لدى املوظفني 
املرحبني باملساعدة. وعالوة على ذلك، يشمل قسم اإلدماج أيًضا موظفني من املهاجرين، مما 

يزيد من تعاطف AKDEM وفهم القضايا واملشاعر املرتبطة بالهجرة.

الجوانب المبتكرة
تعد مدرسة التكيف وقسم اإلدماج من النماذج اجليدة على األنشطة اجلارية منذ 4 سنوات والتي 

تهدف إلى زيادة التماسك االجتماعي بأسلوب مستمر وطويل األجل. وعالوة على ذلك، أقيم هذا 

البرنامج املبتكر في زيتون بورنو ألول مرة، مما يدل على تفرده في تشكيل فصول التالميذ الالجئني 

من سوريا، وأفغانستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، وبلدان أخرى.

النتائج:
تعزيز الحوكمة: يؤدي البرنامج إلى تقدمي خدمات أفضل فيما يتعلق باالحتياجات التعليمية  �

ألطفال الالجئني، وهو ما يفيد أيًضا نظام التعليم العام التركي في زيتون بورنو. كما عزز 

البرنامج من ثقة الالجئني في املركز وكذلك في املنظمات احلكومية، وغير احلكومية في البلدة.

زيادة التماسك االجتماعي بين السكان المضيفين والالجئين: يجمع برنامج مدرسة  �
التكيف AKDEM األطفال األتراك وغير األتراك )وخصوًصا؛ السوريون، واألفغان، واألوزبك، 

والتركمان(، مبا في ذلك أطفال الالجئني، وطالبي اللجوء الذين يحضرون الدورات مًعا مما يساعد 

على تعزيز التماسك االجتماعي بني املجتمعات املختلفة. وأظهر األطفال الالجئني زيادة كبيرة في 

الثقة بالنفس، ومعرفة باللغة التركية، واإلدماج في املدارس العامة.

زيادة الدمج االجتماعي واالقتصادي و/أو توفير سبل العيش المستدام  �
لالجئين: ساعد برنامج مدرسة التكيف فهم احتياجات الالجئني على نحو مفصل، من أجل البدء 

في مشروعات لتعزيز سبل معيشتهم. قبل هذا البرنامج، كان الالجئون يشعرون بعدم األمان، 

على سبيل املثال، في التقدم للحصول على اخلدمات العامة. من ناحية أخرى، فهم اآلن يشعرون 

باملزيد من الراحة داخل احلي الذي يعيشون فيه وفيما يتعلق بإمكانية احلصول على فرصة عمل. 

ينفذ أيضا AKDEM مشروعات أخرى تستهدف بشكل خاص اإلدماج االجتماعي واالقتصادي 

لالجئني وسبل العيش املستدام. على سبيل املثال، يشمل نادي النساء املهاجرات مشروع "عصفور 

الثلوج" الذي يركز على التنمية االقتصادية احمللية، وخلق فرص عمل للنساء املهاجرات، الذين 

يحضرون الدورات الفنية واحلرفية من أجل تعلم مهارات جديدة، واكتساب القدرة على إنتاج 

منتجات وبيعها في السوق احمللي.
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الترتيبات الفنية

احلرص على توفير املناهج الدراسية املناسبة، والكتب املدرسية، واملواد التعليمية للتالميذ.

ال يجب أن تقتصر املشاركة في البرنامج على الجئي سوريا، وينبغي أن تشمل جنسيات أخرى كذلك.

الجهات المتعاونة:
متول بلدية زيتون بورنو برنامج مدرسة التكيف AKDEM باعتبارها أحد أصحاب املصلحة في البرنامج، 

الذي يدعمه أيًضا مركز التعليم العام من خالل توفير التعليم لألطفال الالجئني.

الموارد:
.AKDEM مبلغ التمويل: على أساس احتياجات

املوارد البشرية: يتألف فريق عمل قسم اإلدماج من 3 أشخاص: مشرف القسم )عالم اجتماع، 

وعامل اجتماعي(، وعامل اجتماعي، ومترجم مع دعم إضافي من اثنني من مدرسي اللغة 

التركية. ومع ذلك، ميكن هيكل AKDEM متعدد االختصاصات كل قسم أن يلعب دوًرا أيًضا 

في املشروعات التي تديرها األقسام األخرى. إجمااًل، AKDEM لديه 5 أقسام و 56 موظًفا، مع 

إمكانية دائمة للتعاون.

مصادر التمويل: بلدية زيتون بورنو.

٧توصيات تطوير المشروع
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الترتيبات الفنية

يعــد نهــج مركــز الســند المجتمعــي نقطــة انطــالق فريدة من نوعها لخدمــة المجتمعات األكثر تضرًرا من 
أزمــة الالجئيــن الســوريين- ويجمــع الالجئيــن، وأعضاء المجتمع المضيف، والحكومــات المحلية مًعا 

فــي بيئــة آمنــة وداعمــة قائمــة علــى تبــادل المنفعة. من خالل دعم منظمات المجتمــع المدني كعناصر 
مســتقلين وفاعليــن فــي التغييــر، يهــدف المجلــس الدانمركي أن يســتمر الالجئون في تنفيذ اســتجابات 

ســبل العيش الفعالة فــي مجتمعاتهم.

مراكز السند المجتمعية المدفوعة باعتبارات 
المجتمعات المحلية

التماسك االجتماعي

السلطة أو المنظمة الرئيسية
)DRC( المجلس الدانمركي لالجئين

المناطق المستهدفة
معان، الكرك، شرق عمان، والمفرق, األردن

المستفيدون
الالجئون السوريون، وأفراد المجتمع المضيف

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
2015 - مستمر 

الكلمات المفتاحية
التماسك االجتماعي، الالجئون، مركز مجتمعي 

لالتصال
أندرو ميرات، رئيس برنامج األردن، المجلس 

الدانمركي لالجئين 
andrew.merat@drc-jordan.org

٧
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج

حيث تدخل األزمة السورية عامها السادس، يواجه الالجئون السوريون الذين يعيشون في األردن 

صعوبات بالغة. وذلك حيث إن 85% من بني 655.399 الجًئا سورًيا مسجاًل لدى املفوضية يعيشون 

حالًيا في املجتمعات املضيفة، ويعاني املجتمع من زيادة التوترات االجتماعية بسبب التنافس على املوارد، 

واخلدمات، وأسواق العمل احمللية احملدودة، وكذلك املراقبة املشددة على حريتهم في التنقل. كما متثل 

محدودية فرص العمل الرسمية، وتراجع املساعدات الدولية، والقيود املفروضة على وصولهم إلى اخلدمات 

حتديات كبيرة في سياق النزوح القسري.

يواجه كل مجتمع مجموعة فريدة من التحديات، ونقاط الضعف، وفرص التمكني. لتلبية احتياجات 

املناطق املستهدفة، يتخذ املركز املجتمعي للمجلس الدامنركي لالجئني )DRC( نهًجا ميثل نقطة 

انطالق فريدة للوصول إلى التركيبة السكانية الرئيسية في املجتمعات، وإنشاء منصة لتقدمي 

اخلدمات املصممة خصيًصا لالجئني والسكان املضيفني. ويقدم النموذج املرونة البرامجية، وكذلك 

مساحة آمنة لالجئني، ومضيفيهم للعمل معا كمجموعة مشاركة في األنشطة التي تدعم التماسك 

االجتماعي، واالعتماد على الذات، ومتكني املجتمع احمللي. نظًرا لتنوع األنشطة ومبادراتها، يجذب 

املركز مجموعة واسعة من األسر، واألفراد، كل واحد منهم لديه احتياجات فريدة من نوعها. وأخيًرا، 

فمن أجل ضمان استدامة املركز على املدى الطويل، يعمل املجلس الدامنركي لالجئني بالشراكة مع 

منظمات املجتمع املدني احمللية على الترويج مللكية املجتمعات احمللية والشركاء احملليني للمشروع 

لضمان استمرارية أنشطة املشروع بعد توقف التمويل اخلارجي.

حتديد الشركاء احملليني للمشاركة في إدارة وتنفيذ املركز: هو عنصر حاسم لضمان استدامة  -

املركز وأنشطته الرئيسية على املدى الطويل.

حتديد مقر املركز املجتمعي: يجب أن يقع املركز في املناطق احلضرية املركزية التي لديها شبكات  -

للنقل العام لتسهيل الوصول إلى الفئات السكانية املستضعفة. 

التوعية، ورسم خرائط املجتمع لتطوير العالقات مع قادة املجتمع احمللي، واجلهات الفاعلة املؤثرة،  -

واالطالع على ديناميكيات السلطة، واالحتياجات، واألصول، واألولويات في املجتمع. كما يتضمن 

االجتماع مع القادة، وعقد لقاء مفتوح مع املجتمع العامل لعرض البرنامج والغرض منه رسمًيا 

وجتميع أي ردود فعل واحلصول على تأييد للمشروع، وحتديد التحديات واالحتياجات واألصول.

جلنة املركز املجتمعي: تتكون من مستخدمي املركز املنتظمني، واملشاركني الذي يتم التشاور  -

معهم بشأن اخلدمات املقدمة، والتحسينات الالزمة في املركز. ويطلب من أعضائه أيًضا تنفيذ 

خدمات بشكل مباشر وفًقا ملهاراتهم وخبراتهم باإلضافة إلى العمل كسفراء للمركز وعرض 

خدماته على املجتمعات احمللية.

جلان إدارية بكل مركز مجتمعي من أجل: 1( التأكد من أن األنشطة تعبر عن اهتمامات املجتمع،  -

2( تشجيع االندماج والتعاون داخل مجتمعهم، 3( وضع امليزانيات والتخطيط لألنشطة ومراقبة 

تنفيذها، و 4( ضمان استمرارية املركز بعد املشروع. تقع مسؤوليات اللجنة ضمن أربعة مجاالت 

رئيسية هي: تخطيط األحداث املجتمعية، أنشطة التمويل ذاتي املصدر، دروس خصوصية 

وتدريب، واإلحالة، وتقدمي املشورة.

يعتمد تخطيط األنشــطة على التشــارك ضمن املراكز املجتمعية، ويتم من خالل املناقشــات  -

اجلماعيــة املكثفــة، وجمــع املعلومــات التي تقودها اللجنة. كما تنفــذ اللجنة حتلياًل لالحتياجات، 

واألصول، أدى إلى مشــروع اخلطة واملوازنة إلقراره خالل لقاء مفتوح.



أفضــل الممارســات فــي اســتضافة الالجئيــن 45

الدروس المستفادة والمتابعة
التحديات والمخاطر

مت تصميم نهج املركز املجتمعي "السند" ملجلس الالجئني الدامنركي خلدمة جميع أفراد املجتمع 

بصرف النظر عن أصلهم أو خلفيتهم االجتماعية. ومن الضروري متابعة مستخدمي املركز 

باستمرار والتأكد من إعادة تصميم األنشطة لتكون أكثر جاذبية، ولضمان االندماج املجتمعي 

لتعزيز التماسك االجتماعي. ويتمثل التحدي الرئيسي أمام هذه الطريقة في تنفيذ البرامج في االستدامة 

على املدى الطويل.

المقومات الرئيسية للنجاح
يرجع جناح نهج مركز املجتمعي "السند" ملجلس الالجئني الدامنركي إلى املشاركة املجتمعية: وذلك 

هو العامل الرئيسي لضمان أن يتم تعديل وحتديث اخلدمات املقدمة بانتظام لتلبية االحتياجات 

املتغيرة والتكيف مع الواقع. وعالوة على ذلك، مت تضمني االستدامة في النهج مبشاركة الوزارات، 

والشركاء احملليني، والدخل الناجت عن بعض األنشطة التي تعمل في املركز. وأخيًرا، يعمل النموذج 

بفضل مرونة فريق املركز واجلهات املانحة، الذين يتفهمون االحتياجات، ويسمحون بتغيير النشاط 

السريع لضمان أن يظل املركز دائًما مفيًدا للمجتمع.

الجوانب المبتكرة
الدور الذي تقوم به جلان املركز املجتمعي.

الرغبة في إنشاء مركز يعمل كمركز للخدمة، ودعوة جميع اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة 

لتنفيذ أنشطة في مقر املجلس الدامنركي لالجئني.

ويشمل تنفيذ ومراقبة اخلطة تنظيًما لألحداث واألنشطة، وإيجاد مقدمي اخلدمات/ املدربني،  -

واستعراض األحداث وأنشطة ردود الفعل، واجتماعات التبرير املنتظمة، وأنشطة إعادة التخطيط.

قبل االنتقال إلى موقع جديد، جتري مشاورات مجتمعية لضمان توافقه مع احتياجات املستخدمني في  -

املستقبل.

ويتم تشجيع األنشطة ذات القيادة املشتركة من قبل جلان املراكز املجتمعية، والتي دائًما تتألف من  -

الالجئني وأفراد املجتمع املضيف، كما تنظم املراكز أيًضا الدورات التدريبية اخلاصة بإدارة الصراع 

بني املجتمعات.

النتائج:
تعزيز الحوكمة: من خالل هياكل التنسيق على املستوى امليداني، يسهل املجلس الدامنركي لالجئني  �

شبكة من مقدمي اخلدمات )احلكومات احمللية أو املنظمات غير احلكومية الدولية( في مختلف املجاالت 

املواضيعية مثل الصحة، والتعليم، واحلماية.

تعزيز التماسك االجتماعي بين المجتمع المضيف والالجئين: تخدم املراكز املجتمعية  �
الالجئني واملجتمعات املضيفة على حد سواء.

زيادة الدمج االجتماعي واالقتصادي و/أو توفير سبل العيش المستدام لالجئين: من  �
خالل أنشطة مثل برامج توزيع املنح الصغيرة، وتوفير مساحات عمل مستقلة للنجارة وأعمال الصيانة 

املنزلية، تقدم املراكز املجتمعية أفضل مساحة لتسهيل مجموعة متنوعة من األنشطة والدورات التدريبية 

التي ميكن أن تكون مصممة لتلبية احتياجات أسر الالجئني، وأيًضا األسواق احمللية ومتطلبات العمل. 

ويتم إعداد التدريبات عبر مشاورات مع الشركات احمللية، التي جتمع عادة بني املهارات والتقنية.
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الترتيبات الفنية

من الضروري إجراء تقييم شامل لالحتياجات من أجل حتديد املجاالت الرئيسية للبرمجة في موقع 

جديد، وكذلك ثغرات اخلدمة التي ميكن أن تســتكمل باملســاعدة في املركز. كما ينبغي أن يشــتمل 

هذا التقييم على دراســة الســوق، خاصة إذا من املقرر أن تقام أنشــطة ســبل املعيشــة في املركز. 

ثانًيــا، يجــب أن يتــم التشــاور مع احلكومات احمللية، وأصحاب املصلحــة املجتمعية منذ البداية 

للتوكيد على امللكية احمللية ألنشــطة البرنامج، وتوفير الشــرعية التي من شــأنها متكني أكثر الفئات 

املستضعفة من املشاركة. كما يجب تقييم القدرة التنظيمية للشركاء قبل االتفاقات الرسمية من 

أجل ضمان حصولهم على الهياكل املؤسسية، واالستعداد لتنفيذ البرمجة بعد أن يخرج املجلس 

الدامنركي لالجئني خارج املعادلة.

الجهات المتعاونة:
شراكة مع وزارة التنمية االجتماعية األردنية أو مع شركاء محليني إلقامة األنشطة في املباني 

االجتماعية القائمة. ويتبرع القطاع اخلاص بالوقت، واملهارة وغالًبا املواد )األثاث واملعدات(، 

ويشارك منذ البداية في املشروع لضمان كفاءة أنشطة سبل املعيشة التي تنفذ في املركز.

الموارد:
مبلغ التمويل: متوسط تكلفة التشغيل السنوية 400.000 يورو.

املوارد البشرية: متوسط عدد املوظفني 20 شخًصا و 10 متطوعني )من املجتمعني السوري واألردني(.

مصادر التمويل: يتم متويل املراكز املجتمعية للمجلس الدامنركي لالجئني من قبل اجلهات املانحة 

 ،)BPRM( واملؤسسات الدولية مبا في ذلك مكتب الواليات املتحدة للسكان والالجئني والهجرة

 ،)DANIDA( والوكالة الدامنركية للتنمية الدولية ،)DFID( ووزارة التنمية الدولية البريطانية

ومؤسسة اوليكيرك، ومؤسسة امللك فريدريك السابع، وغيرها.

توصيات تطوير المشروع



الترتيبات الفنية

المشاركة 
في سوق 

العمل

القسم 

�
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يهدف هذا البرنامج إلى تحسين القدرة التنافسية والجاذبية االستثمارية لألردن لتوفير فرص 
عمل لألردنيين والالجئين السوريين الذين يعيشون في األردن. كما يسعى إلى تحسين المناخ 

االستثماري في األردن، وقدرة البالد على الترويج االستثماري وتعزيز قدرة الالجئين السوريين على 
الوصول إلى سوق العمل.

الفرص االقتصادية لألردنيين 
والالجئين السوريين

المشاركة في سوق العمل

السلطة أو المنظمة الرئيسية
المملكة األردنية الهاشمية، بدعم من قرض البنك 

الدولي "برنامج للنتائج"

المناطق المستهدفة
األردن  

المستفيدون
األردنيون، والالجئون السوريون الذين يعيشون 

في األردن 

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
سبتمبر/أيلول 2016 – يناير/ كانون الثاني 2021

الكلمات المفتاحية
التنمية االقتصادية المحلية، تكامل سوق العمل، 

الالجئون 

لالتصال
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، األردن

جون سبيكمان ومريم آيت علي سليمان، البنك 
الدولي

١
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج

األردن بلد صغير متوسط الدخل يواجه حتديات خطيرة؛ حيث يعاني من ارتفاع معدل البطالة ألكثر من 

15%، وال يتواكب منو الناجت احمللي اإلجمالي به مع ما حتتاجه البالد من فرص عمل. كما وضع تدفق 

أعداد كبيرة من الالجئني السوريني على مدى السنوات اخلمس املاضية عبًئا إضافًيا على االقتصاد. كما 

لم يحصل الالجئون السوريون سوى على 2% فقط من تصاريح العمل التي يحصل عليها األجانب في 

عام 2015، فيما يعاني معظمهم من أوضاع سيئة )حوالي 80% منهم حتت خط الفقر الوطني(.

ويعد هذا البرنامج جزًءا من نهج شامل ملعاجلة تدفق الالجئني السوريني مستهدًفا املجتمعات املضيفة 

والالجئني على حد سواء بدعم من املجتمع الدولي. ويعمل البرنامج على حتسني الفرص االقتصادية 

لألردنيني والالجئني السوريني في األردن، باالعتماد على ثالثة محاور:

إصالح اللوائح املنظمة لسوق العمل األردني: ضرورة تنفيذ إصالح لسوق العمل للسماح . 1

مبشاركة )رسمية وقانونية( أكثر نشاًطا لالجئني السوريني في قوة العمل والسماح لهم 

باملساهمة قانونًيا في النشاط االقتصادي في األردن.

حتسني مناخ االستثمار في األردن: من خالل تنفيذ برنامج اإلصالح املنهجي وعلى نطاق . 2

واسع، مبا في ذلك داخل مجاالت مثل اإلصالح التنظيمي وتسهيل التجارة واالستثمار.

جذب واستبقاء االستثمارات:  خلق بيئة جلذب االستثمارات تتطلب أنشطة أكثر استباًقا . 3

بكثير لتشجيع وتيسير االستثمار.

وسوف تعمل هذه التدابير جنًبا إلى جنب مع اجلهود التي يبذلها املجتمع الدولي ملساعدة األردن 

على توسيع أسواقه )السيما من خالل الوصول إلى أسواق االحتاد األوروبي(، ومن املتوقع أن يكون 

ملشاركة اجلهات املانحة في برامج "وظائف للعمل" والتدريب املهني وحضانة الشركات الصغيرة 

واملتوسطة )SME( والتمويل تأثير كبير على خلق فرص العمل وتطوير الفرص االقتصادية لألردنيني 

والالجئني السوريني على حد سواء.

توفير فرص عمل جديدة للسوريني بشكل قانوني عبر: تقنني أوضاع الالجئني السوريني الذين يعملون 

حالًيا بشكل غير قانوني، وتوظيف الالجئني السوريني في الوظائف التي كانت تعج قباًل باملهاجرين 

من دول أخرى ألسباب اقتصادية:

إصدار 130.000 تصريح عمل لالجئني السوريني بنهاية البرنامج. -

إصدار مشروع "عمل أفضل األردن" كشف سنوي علني )تقرير يصدر على مستوى املصنع يقيم  -

مدى التزامه بقائمة ال تقل عن 29 بنًدا بيئًيا واجتماعًيا(، من أجل حتسني ظروف العمل وزيادة 

االلتزام باملعايير الدولية حلماية العمال.

تيسير العمل للسوريني الذين يعيشون في املخيمات. -

تعزيز املعرفة باللوائح، واحلد من األوراق، ودعم الشركات الصغيرة، وتسهيل التجارة:

إنشاء، وتنفيذ لوائح مختارة مبسطة يستطيع القطاع اخلاص مبا في ذلك الشركات املنزلية التنبؤ بها. -

زيادة عدد الشركات املنزلية من خالل تبسيط اللوائح. -

زيادة عدد الشركات املندرجة على القائمة الذهبية للجمارك )قائمة الشركات التي حصلت على املسار  -

السريع للتخليص اجلمركي(، من أجل زيادة عدد املستوردين واملصدرين الذين يستفيدون من تخفيض 
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عمليات التفتيش املادي وزيادة امتيازات التخليص اجلمركي. ويهدف البرنامج إلى وجود 150 شركة 

إضافية على القائمة بحلول عام 2020.

جذب واستبقاء االستثمارات -سواء احمللية أو األجنبية- خاصة في مجال التصنيع في املناطق 

األردنية االقتصادية اخلاصة التي ستستفيد من الوصول التفضيلي إلى االحتاد األوروبي:

 من املرجح أن تأتي االستثمارات األجنبية من: )1( رجال األعمال السوريني باخلارج،  -

)2( املستثمرون اإلقليميون، )3( املستثمرون الذين يستهدفون سوق االحتاد األوروبي.

هيئة االستثمار األردنية )JIC( تستهدف إزالة احلد األدنى من املتطلبات لالستثمارات األجنبية،  -

وتسهيل االستثمارات من خالل: معاجلة االستفسارات األساسية للمستثمرين، وتسهيل الزيارات 

امليدانية، والتزام االستثمار املضمون؛ وخدمات الرعاية الالحقة. ويستهدف البرنامج تنفيذ 530 

استثماًرا على األقل مستفيًدا من تسهيل االستثمار من قبل هيئة االستثمار األردنية عام 2020.

بالتــوازي مــع هــذا البرنامج، ســيتم دعم تطوير املناطــق االقتصادية اخلاصة لصالح األردنيني 

والالجئني الســوريني باإلضافة إلى تعزيز الشــراكة بني القطاعني العام واخلاص املوجهة للتنمية 

وجهود تشــجيع االستثمار.

النتائج:
زيادة الدمج االجتماعي واالقتصادي و/أو توفير العيش المستدام لالجئين: من  �

خالل مشاركة الالجئني السوريني في سوق العمل واالقتصاد األردني، وتوفير بيئة أعمال أفضل 

تؤدي إلى خلق فرص العمل وزيادة االستثمارات التي تسفر أيًضا عن املزيد من فرص العمل.

الدروس المستفادة والمتابعة
التحديات والمخاطر

املخاطر االجتماعية: التعامل مع مخاوف املجتمعات املضيفة واملجتمعات املهاجرة األخرى 

من حصول الالجئني السوريني على قدر غير متناسب من فرص العمل وموارد اجلهات املانحة.

املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بلوائح وشروط العمل فضال عن عدم االلتزام باملعايير البيئية.

زيادة فرص عمل املرأة بني األردنيني والالجئني السوريني على حد سواء: احلاجة إلى تقدمي حلول 

ناجعة لتمكني املرأة من العمل، خاصة فيما يتعلق بتوفير وسائل النقل ورعاية األطفال، والتي حتمل 

أهمية بالغة في توفير خيارات التوظيف احلساسة ثقافًيا واآلمنة. وهذا هو األهم إذا أرادت النساء 

العمل خارج املخيمات.

عمالة األطفال: ميثل ذلك أيًضا مصدًرا للقلق، نظرا لكونهم من الفئات املستضعفة والنتشار مظاهر عدم 

قدرتهم على التكيف )التنقل، والديون، وبيع األصول، وعمالة األطفال، والزواج املبكر، والتسول، وغير ذلك( 

بني الالجئني السوريني.

المقومات الرئيسية للنجاح
الزخم الدولي – وإدراج البرنامج في االتفاق الناجت عن مؤمتر لندن )فبراير 2016(: الذي يهدف إلى 

خلق زخم ملعاجلة املناحي التنظيمية التي متثل عقبات أساسية أمام منو األعمال التجارية، وضمان التطور 

احليوي لتحسني بيئة األعمال.

يهدف هذا البرنامج إلى إضفاء الطابع املؤسسي على عملية منهجية 'محلية' لتحسني مناخ األعمال: 

وهذا يشمل )1( تدشني عملية تشاورية تسفر عن قائمة من اإلصالحات، )2( توفير اإلجراءات 

الالزمة لضمان إشعار ومشاركة اجلمهور في أي إصالحات جديدة، )3( تطوير نظام قياس لتقييم 

التقدم احملقق في التنفيذ، و )4( صياغة أهداف واضحة.
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الترتيبات الفنية

هذا البرنامج، أو على األقل بعض أجزائه، ميكن محاكاته في الدول الشرق أوسطية واألفريقية 

األخرى التي تواجه نفس أزمة الالجئني.

الجهات المتعاونة:
عملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي )MOPIC( على تنسيق البرنامج، فيما تضمنت اجلهات املنفذة: 

وزارة العمل، مكتب رئيس الوزراء، البلديات، اجلمارك األردنية، هيئة االستثمار األردنية، وزارة 

الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة الداخلية. كما تشــارك "منظمة العمل الدولية" و"مؤسســة التمويل 

الدولية" في التنفيذ من خالل برنامجهم "عمل أفضل األردن". وســوف تشــارك البلديات في تســهيل 

املشــروعات واألعمال املنزلية، مبا في ذلك األعمال اخلاصة بالالجئني الســوريني.

الموارد:
مبلغ التمويل: 386 مليون دوالر.

املوارد البشرية: مت إنشاء وحدة إدارة للبرنامج ضمن MOPIC، املسؤول عن التنسيق الفني للبرنامج.

مصادر التمويل: البنك الدولي لإلنشاء والتعمير )IBRD( / املؤسسة الدولية للتنمية )IDA( /مرفق 

التمويل التساهلى )CFF(: 300 مليون، احلكومة األردنية: 86 مليون

توصيات تطوير المشروع

الجوانب المبتكرة
يعد هذا هو املشروع األول لكل من الالجئني واملجتمعات املضيفة. ويتضمن العديد من املناحي مبا 

في ذلك إصالح سوق العمل وإصالح مناخ االستثمار. وهو متويل قائم على النتائج بالتزامن مع 

مساعدات تقنية قوية، وهو ما يعزز احتماالت حتقيق املشروع ألهدافه.
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"النساء في القوى العاملة "هو مشروع لتمكين المرأة اقتصاديا من خالل توفير دروس الخياطة 
ومرافق الطهي للنساء اللبنانيات الالجئات و ذوات الدخل المنخفض. ويهدف هذا المشروع المحلي 

الصغير الي تأمين عائدات مالًيا كافية الحتياجات األسر المشاركة وتمكين النساء من بدء مشاريع 
محلية صغيرة إلعالة أسرهم ماليا.

مشروع تمكين المرأة من خالل اكتساب 
مهارة الطهي والخياطة

المشاركة في سوق العمل

السلطة أو المنظمة الرئيسية
إنترسوس ) INTERSOS( بالتعاون مع بلدية 

القرعون

المناطق المستهدفة
بلدة القرعون, لبنان   

المستفيدون
الالجئون السوريون وأصحاب الدخل المحدود من 

اللبنانيين   

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
يناير 2017- مستمر 

الكلمات المفتاحية
لبنان، الالجئون، الجنس، تمكين المرأة

لالتصال
المهندس يحيى ضاهر، رئيس بلدية القرعون 

٢
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج

يعمل العديد من الالجئني السوريني في الزراعة والبناء على قاعدة املياومة )عامل يومي( أو كأصحاب 

عمل حر )تقني كهربائي، سمكري، وحرفي بالط...إلخ( ويكون العمل في فصل الصيف غالًبا. أما في 

فصل الشتاء، فيعتمد العديد من الالجئني على املساعدات اخليرية، خاصة أّن عدًدا كبيًرا منهم 

غير مسجل على لوائح األمم املتحدة وال يستفيد من املساعدات النقدية. 

من هنا مت تصميم املشروع بهدف تأمني دخل لهذه العائالت باإلضافة إلى دعم دخل العائالت 

اللبنانية ذات الدخل احملدود في البلدة.

مت التركيز على اختيار العائالت السورية التي تسكن في املنازل قيد اإلجناز وتدفع بدل إيجار  -

شهري يتراوح بني 150 إلى 200 دوالر مما يشكل عبًئا على الالجئ. 

بناء علي مشروع الطهي مت اختيار مجمع سكاني في البلدة؛ تقطن فيه قرابة عشرون عائلة  -

الجئة ليكون مركًزا للمشروع، باإلضافة إلى ذلك مت اختيار عشر عائالت لبنانية للقيام بهذا 

العمل سوًيا. وفرت مؤسسة إنترسوس املواد الغذائية الالزمة إلنتاج املؤن الغذائية. كذلك مت 

تأمني حوائج العائالت املشاركة بالكميات الالزمة من املؤن لسنة كاملة ووزع جزء من املنتج 

على بعض العائالت احمللية الفقيرة والنازحني حتت إشراف البلدية.

بالنسبة الي مشروع اخلياطة, شارك في هذا املشروع 5 عائالت سورية وعشرة عائالت  -

لبنانية. بعد االنتهاء من الدورة، مت توزيع ماكينات خياطة على املشاركات في الدورة حيث 

أصبح بإمكان كل منهن القيام بأعمال اخلياطة. ومتكن املشروع من خدمة 915 عائلة سورية 

نازحة وتأمني سبل العيش الكرمي لها.

النتائج:
زيادة التماسك االجتماعي بين المجتمعين الالجئ والمضيف: بناء تواصل بني  �

العائالت اللبنانية والسورية وزيادة التماسك االجتماعي بني املجتمعني الالجئ واملضيف مما 

يسهل عملية إدماج الالجئني اجتماعًيا واقتصادًيا وتأمني سبل العيش املستدام.

زيادة إدماج الالجئين اجتماعًيا واقتصادًيا و/أو توفير سبل العيش المستدام:  �
توفير اإلمدادات الغذائية احمللية، وتأمني سبل العيش الكرمي لألسر السورية واللبنانية ذات 

الدخل املنخفض من خالل السماح لهم بدء اعمال اخلياطة عند االنتهاء من دورة اخلياطة. 

وأيًضا تأمني دخل إضافي لألسر املشاركة، وتسهيل عملية االندماج االجتماعي واالقتصادي 

لالجئني وتأمني سبل العيش املستدامة.
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الدروس المستفادة والمتابعة

التحديات والمخاطر
أهم التحديات كان اختيار العائالت اللبنانية املشاركة في املشروع من العائالت ذات الدخل احملدود.

المقومات الرئيسية للنجاح
العمل املشترك بني العائالت اللبنانية والسورية ومع البلدية.

االحترام املتبادل واملشاركة الفعالة من العائالت اللبنانية والالجئة.

وجود نساء متحمسات لإلدارة واالستثمار في مشروعات صغيرة مدّرة للدخل حتتاجها األسرة 

السورية في ظروف اللجوء.

الجوانب المبتكرة
مشاركة املرأة السورية في سوق العمل وتأمني الدخل لعائلتها.

الترتيبات الفنية

ميكن أن يتكرر هذا املشروع وأن يسمح للعائالت احملتاجة باالكتفاء الذاتي وعدم االعتماد على الهبات 

لتأمني احلياة الكرمية إذا توفر عامالن مهمان:

حتويل السيدات من فئة املستهلكات إلى فئة املنتجات.

تشجيع املزارعني احملليني خاصة أّن الصناعة الغذائية احمللية سوف تعتمد على املوارد الزراعية 

احمللية بشكل أساسي.

ميكن توسيع نطاق هذا املشروع ليشمل جميع جوانب الصناعة الغذائية املنزلية مبا في ذلك؛ 

التخليل، التجفيف، وصناعة املربى، وغيرها.

تعليم أكبر عدد ممكن من النساء السوريات النازحات، وتوفير فرص العمل للمتدربات البارعات.

إقامة سوق شعبي أسبوعي لبيع هذه املنتجات وتسويقها وترويج هذه املنتجات في املتاجر الغذائية.

إقامة سوق خيري لتقدمي املالبس للمحتاجني من األسر السورية الالجئة واألسر ذات الدخل احملدود.

التعاون:
اجلهات املشاركة في املشروع:

انترسوس: متويل اجلزء األكبر من املشروع.

وبلدية القرعون: تأمني املكان واإلشراف على املشروع واختيار العائالت احمللية والالجئة.

الموارد:
قيمة التمويل: 10 آالف دوالر أمريكي، ملشروع الطهي 5 آالف دوالر أمريكي ملشروع اخلياطة.

املوارد البشرية: 20 سيدة سورية و 10 سيدات لبنانيات ملشروع الطهي، مدربة محلية و10 نساء 

لبنانيات و 5 سوريات. ملشروع اخلياطة

مصدر التمويل: انترسوس وبلدية القرعون.

توصيات تطوير المشروع

٣



أفضــل الممارســات فــي اســتضافة الالجئيــن 55

توصيات تطوير المشروع

يهدف البرنامج إلى تعزيز فرص العمل، وسبل العيش في المجتمعات المضيفة الفقيرة في األردن 
من خالل العمل على أربعة أركان هي: )1( المساواة واالندماج، )�( المرونة، )3( معايير وحقوق العمل، 

و )4( الحوار االجتماعي والحماية االجتماعية.

تعزيز فرص العمل وسبل العيش
المشاركة في سوق العمل

السلطة أو المنظمة الرئيسية
)ILO( منظمة العمل الدولية

المناطق المستهدفة
اربدو المفرق، األردن 

المستفيدون
الالجئون السوريون في األردن واألردنيون 

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
1 يناير/كانون الثاني 2014 - 31 ديسمبر/ كانون 

األول 2016  

الكلمات المفتاحية
فرص العمل، تنمية المجتمعات المحلية، تنظيم 

المشروعات، الالجئون، سوريا، األردن 

لالتصال
مها قطاع، منسق االستجابة لألزمات في 

kattaa@ilo.org ،منظمة العمل الدولية
http://www.ilo.org/beirut/projects/

WCMS_226940/lang--en/index.htm

٣
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج

منذ بداية الصراع السوري، شهد األردن تدفًقا كبيًرا لالجئني، الذين كان ميثلون في يناير 2016 نحو 

10 في املائة من سكان األردن. بينما يعيش نحو 20 في املائة منهم في مخيمات معينة، وجد بقية 

الالجئني السوريني املأوى في املدن واملناطق الريفية في جميع أنحاء البالد؛ حيث تستضيف العاصمة 

عمان، واحملافظات الشمالية اربدو املفرق وحدها أكثر من ثالثة أرباع الالجئني السوريني في األردن.

ووضع تدفق الالجئني أيًضا ضغًطا متزايًدا على البنية التحتية واملوارد األردنية، مبا في ذلك االقتصاد 

الهش أصاًل في البالد ونسيجه االجتماعي. كما آثار أزمة في سوق العمل األردني تتراوح من انخفاض 

في متوسط مستويات األجور، واحلد من فرص العمل املتوافرة، وقسوة ظروف العمل إلى ارتفاع عمالة 

األطفال، وتوسيع سوق العمل غير الرسمي. ويهدف هذا البرنامج إلى خفض الصراع في أسواق العمل 

من خالل تعزيز احلصول على فرص العمل، وسبل العيش في املجتمعات املضيفة، وتصميم وتنفيذ أربعة 

مجاالت للتدخل:

تطوير سلسلة القيمة في قطاعات مختارة في اربدو املفرق. -

حتسني البيئة، مبا في ذلك التصدي لتحديات سوق العمل. -

بناء القدرات التنظيمية خلدمات التوظيف. -

بناء القدرات احمللية لدعم األعمال التجارية املبتدئة وتوسيعها. -

ولتحقيق هذه األهداف، يستخدم البرنامج الدعوة في مجال السياسات ونهج التنمية االقتصادية 

احمللية )LED(، وخدمات التوظيف، وسلسلة القيمة التشاركية، وخلق فرص العمل الفوري في نفس 

الوقت الذي يوفر فيه األصول اإلنتاجية للنمو االقتصادي وسبل العيش )برنامج االستثمار للعمالة 

الكثيفة(، والتمكني الذاتي للمجتمع عن طريق اجلمعيات التعاونية.

تطوير سالسل القيمة في قطاع الطماطم، والزيتون في املجتمعات احمللية املضيفة، املفرق واربد، من  -

خالل حتليل سلسلة القيمة، والتوعية، ودراسات السوق، وتنظيم فعاليات الترويج للمنتجات احمللية؛

تسهيل احلوار بني القطاعني العام، واخلاص لتعزيز بيئة مالئمة لألعمال التجارية في املجتمعات  -

احمللية املضيفة، املفرق واربد، من خالل حتديد عقبات تطوير األعمال التي حتد من منو األعمال 

التجارية، وإمكانات خلق فرص العمل في الشركات احمللية؛

بناء القدرات التنظيمية خلدمات التوظيف من خالل إنشاء جلان التوظيف احمللية لتبادل املعلومات  -

حول فرص العمل، وحتديد االحتياجات التدريبية للباحثني عن عمل، ووضع استراتيجيات خللق فرص 

العمل، وتطوير خطط التنمية االقتصادية، واالجتماعية احمللية على العمل الالئق؛

بناء القدرات احمللية لدعم األعمال الناشئة، والتوسيع من خالل تدريب امليسرين على أداة منظمة العمل  -

الدولية "املضي قدما للمرأة  في الشركة" وبرنامج التدريب األساسي على األعمال املصمم خصيًصا لنساء 

مخيم الزعتري.

مبادرات تعزيز املهارات، واعتماد عمال البناء السوريني، وذلك ملساعدتهم على احلصول على  -

تصاريح العمل: برنامج التدريب على املهارات لالجئني السوريني، واألردنيني العاملني في قطاع البناء 

والتشييد مينح العاملني الذين أكملوا التدريب شهادة معتمدة من املركز األردني لالعتماد وضمان 

.)CAQA( اجلودة

استكماال لهذا البرنامج، تشمل األنشطة األخرى ملنظمة العمل الدولية في األردن: ترأس فرقة العمل  -

املعنية بحاالت املعيشة/ العمل كجزء من منهاج استجابة األردن لألزمة السورية؛ وإجراء دراسة 
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الدروس المستفادة والمتابعة
التحديات والمخاطر

ميثل عدم كفاية املوارد، واملعارف املتعلقة بخلق فرص العمل على املستوى احمللي حتدًيا كبيًرا أمام 

توفير خدمات التوظيف، وتطوير األعمال الفعالة الالزمة خللق بيئة مواتية لألعمال التجارية. وهناك 

حتد آخر يتعلق بإدارة تعزيز القدرات على املستوى احمللي، كونها جزًءا أساسًيا من البرنامج.

المقومات الرئيسية للنجاح
بناء الثقة على املستوى احمللي من خالل مشاركة السكان احملليني، واالستجابة الحتياجاتهم 

بطريقة واقعية، وفي الوقت املناسب. مكنت هذه العمليات التشاركية أصحاب املصلحة احملليني 

من حتديد وتقاسم التحديات الرئيسية لتطوير املشروعات في القطاعات املستهدفة.

تعزيز الرسائل الرئيسية من خالل حمالت الدعاية والتوعية التي تدعمها األدلة التجريبية.

الجوانب المبتكرة
تكثيف الدعوة القائمة على األدلة حول حق الالجئني السوريني في العمل.

خطط التنمية االقتصادية احمللية التي وضعتها جلان التنمية االقتصادية احمللية بدعم فني من منظمة 

العمل الدولية، وتوفير إطار للتدخالت.

جتريب مشاريع إيضاحية )على سبيل املثال: تراعي تقارير سلسلة القيمة التشاركية الفوارق 

بني اجلنسني في مجال الزراعة "الطماطم والزيتون"، ومشروعات إرشادية لبرامج مكثفة العمل، 

مثل الصيانة، وتأهيل الطرق، وحتسني أراضي املزارعني( مكن منظمة العمل الدولية من جتربة 

مناهج محددة فعالة في سياق هذه األزمة احملددة.

حول أثر الالجئني السوريني على سوق العمل األردني، وتقييم عمل األطفال في الزراعة، والقطاعات 

غير الرسمية احلضرية؛ وتقدمي الدعم التقني لوزارة العمل فيما يتعلق بإستراتيجية التفتيش، 

وعمليات اإلحالة املتعلقة بعمل األطفال السوريني، وكذلك العمل غير الرسمي.

النتائج:
تعزيز الحوكمة: اتفق أصحاب املصلحة في القطاعني العام، واخلاص على خطة عمل لتعزيز بيئة  �

األعمال املواتية على املستوى احمللي من خالل إجراء استطالعات عن بيئة األعمال، وتنظيم منتديات 

احلوار بني القطاعني العام، واخلاص ألصحاب املصلحة ملعاجلة املشكالت.

التوعية: توعية أصحاب املصلحة املعنيني حول تطوير سلسلة القيمة التشاركية للعمل الالئق. من  �
خالل تطوير سلسلة القيمة التشاركية، ازداد إنتاج قطاع الطماطم، والزيتون في املجتمعات احمللية 

املضيفة ؛ املفرق واربد.
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الترتيبات الفنية
الجهات المتعاونة

جلان التنمية احمللية، مبا في ذلك الوزارات املعنية على مستوى احملافظات، وممثلو أصحاب العمل، 

والعمال، واألكادمييون.

احملافظات الشمالية املفرق واربد، وزارة العمل األردنية، وزارة التخطيط، وزارة الداخلية )وحدة 

التنمية االقتصادية احمللية(، غرفة التجارة والصناعة، وزارة الزراعة، وزارة البيئة، وزارة الصناعة 

والتجارة، وزارة السياحة، وزارة التنمية االجتماعية، وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون البلدية.

املؤسسة العامة للتدريب املهني واالنقسامات احمللية.

الشركة الوطنية للتدريب والتوظيف.

مؤسسات ومقدمو خدمة االستشارة املهنية، ووكاالت التوظيف اخلاصة، ومؤسسات التمويل 

الصغير، ومنظمات التدريب على املهارات التجارية املختارة.

االحتاد العام لنقابات عمال األردن )كعضو في اللجنة التوجيهية للبرنامج(.

األمم املتحدة للمرأة، مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني )UNHCR(، وصندوق األمم 

املتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسيف(.

21 جمعية تعاونية في اربد واملفرق.

مخيم الزعتري.

الموارد:
مبلغ التمويل: 1.8 مليون ملدة ثالث سنوات.

املوارد البشرية: مدير البرنامج/ رئيس املستشارين الفنيني املسؤول عن اإلدارة العامة للبرنامج، 

والتنسيق، والتوعية وإشراك أصحاب املصلحة، وموظف فني من السكان طوال فترة البرنامج، 

باإلضافة إلى العديد من اخلبراء الدوليني، والوطنيني لتقدمي مساهمات معينة، واثنني من موظفي 

اإلدارة والدعم.

مصادر التمويل: صندوق RBSA )مجموعة من املانحني(.

الدعوة في مجال السياسات: إيجاد فرص لتزويد صانعي السياسات باألدلة لدعم التغيير السياسي.

نهج التنمية االقتصادية احمللية: العمل مع ومن خالل أصحاب املصلحة احملليني لتمكينهم وجتهيزهم 

للتعامل على نحو أفضل مع األزمة خاصة إذا ما طال أمدها.

خدمات التوظيف: االستفادة من أفضل املمارسات املجربة والتجارب امليدانية الناجحة.

سلســلة القيمة التشــاركية: جعلها أكثر تشــاركية بقدر اإلمكان، ولكن باالعتماد على أصحاب 

الرئيسيني. املصلحة 

برنامــج االســتثمار ذو الكثافــة العماليــة: احلاجــة إلى أنظمة رصــد فعالة قبل، وأثناء، وبعد بناء 

التحتية. البنية 

التمكني الذاتي للمجتمع من خالل اجلمعيات التعاونية: توفير أرباح سريعة، وإجراءات، ونتائج 

ملموسة فيما يتعلق بفرص العمل، والتدريب للمجتمعات املتضررة من األزمة من أجل التأثير 

احلقيقي، واملصداقية.

٤توصيات تطوير المشروع
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مشروع Leaders أو مشروع القادة هو مشروع تنموي تشغيلي يهدف إلى إنشاء مصنع لحياكة 
المالبس المدرسية للطالبات )أو ما يعرف بالزي المدرسي الموحد(.

يوفر هذا المشروع أكثر من 120 فرصة عمل للنساء في منطقة بلدية بلعما الجديدة. -

يساهم المشروع في توفير دخل مادي ألكثر من 120 أسرة ويحد من مشكلة الفقر والبطالة  -
النسائية )التي تبلغ أكثر من 45٪ في منطقة بلدية بلعما الجديدة(.

كما يوفر المشروع فرص عمل غير مباشرة. -

مشروع القيادات النسائية
المشاركة في سوق العمل

السلطة أو المنظمة الرئيسية
منظمة أكتد، وبلدية بلعما الجديدة

المناطق المستهدفة
بلدية بلعما الجديدة, األردن 

المستفيدون
جميع المواطنين القاطنين في المنطقة 

المستهدفة سواء كانوا من المجتمعين المضيف 
أو الالجئ 

 تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
2017-المشروع مستمر حتى اآلن  

الكلمات المفتاحية
التوترات االجتماعية، الالجئون, تمكين المرأة

لالتصال
 مهند الخوالدة 

mohanad_ing76@yahoo.com

٤
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج

يستضيف األردن حالًيا 638.633 الجًئا سورًيا مسجاًل، يعيش 80 % منهم ضمن املجتمعات 

املضيفة. ميثل ذلك العدد حوالي 10%  من مجمل سكان األردن. ويفيد التعداد السكاني األخير 

بأّن عدد السوريني املوجودين في األردن يبلغ 1.3 مليون نسمة. ركز املجتمع الدولي خالل السنتني 

األوليتني من األزمة إلى حد بعيد على تقدمي املساعدات اإلنسانية لالجئني. أما في العامني املاضيني، 

فقد حتول االهتمام إلى تعزيز القدرة على التكيف في البلدان املضيفة والتخفيف من أثر أزمة اللجوء 

على السكان، والبنية التحتية، واالقتصاد. يجب اإلشارة إلى أّن الضغوط الناجمة عن هذه الزيادة 

الضخمة لعدد السكان، والتكلفة املتزايدة الالزمة لتلبية الطلب املتزايد على البنية التحتية، واخلدمات 

العامة قد أرهقت بشكل كبير النظم، والبنية التحتية للبالد، السيما على مستوى املياه، والصرف 

الصحي، والكهرباء، وإدارة النفايات الصلبة، والصحة، والتعليم.

يتأثر التماسك االجتماعي إًذا بعدة عوامل أهمها الفقر والبطالة، التي تفاقمت مع تزايد أعداد 

الالجئني في البلديات. لذا رّكزت بلدية بلعما اجلديدة على هذا املوضوع وعقدت العديد من 

االجتماعات مع أطياف املجتمع احمللي للتباحث حول حلول تشاركية لالنتقال بالبلدية من الدور 

اخلدمي إلى الدور التنموي.

قبل تصميم املشروع، مت دراسة الواقع االجتماعي واالقتصادي لبلدية بلعما اجلديدة، وعقد العديد 

من اجللسات التشاورية، واللقاءات لتحديد املشروعات التنموية املناسبة، والتصويت عليها من قبل 

املجتمع احمللي، واعتمادها وفًقا لألولوية. بناًء عليه، مت البدء مبشروع القادة Leaders وهو مشروع 

تنموي تشغيلي بالشراكة مع:

بلدية بلعما اجلديدة. -

منظمة اكتد. -

القطاع اخلاص )مستثمر(. -

احلكومة املركزية )وزارة العمل( -

- .Leaders تشكيل فريق في كل بلدية إلدارة مشروع القادة

تدريب هذه الفرق وتقدمي املساعدة الفنية لهم في التخطيط، والتنفيذ، وإدارة األنشطة  -

املشمولة بالتمويل من قبل منظمة أكتد.

النتائج: 
تعزيز الحوكمة: إقامة شراكة مع احلكومة املركزية ممثلة بوزارة العمل، ومشاركة  �

الالجئني السوريني في االجتماعات، وحتديد املشروعات، والتصويت عليها.

زيــادة إدمــاج الالجئيــن اجتماعًيا واقتصادًيا و/أو توفير ســبل العيش الكريم:  �
العمل على احلد من مشــكلة الفقر والبطالة خصوًصا بني النســاء وذلك بتوفير دخل جديد 

لألســر، وعقد شــراكة مع القطاع اخلاص من خالل التعاون مع مســتثمر إلدارة املشــروع 

)للحفاظ على اســتدامة املشروع(.
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الدروس المستفادة والمتابعة
التحديات والمخاطر

إشراك كل من املجتمعني املضيف والالجئ في اتخاذ القرارات وفي املشروع.

توفير كوادر مؤهلة للعمل على هذه املشروعات.

المقومات الرئيسية للنجاح
التعاون املشترك بني احلكومة املركزية )وزارة البلديات + بنك تنمية القرى واملدن( والبلديات.

تشكيل فريق من البلدية إلدارة املشروعات، وتشكيل فريق فني من املجتمع احمللي، والالجئني 

السوريني، والبلدية إلدارة مقترحات املشروعات، ومن ثم، تنفيذها.

الجوانب المبتكرة
إشراك املجتمعني؛ احمللي والالجئ في حتديد املشروعات اإلنتاجية، والتصويت عليها، ودراستها 

فنًيا، وحتديد املمكن تنفيذه منها.

االنتقال بدور البلدية من الدور اخلدمي النمطي إلى الدور التنموي.

ميكن تطبيق هذا املشروع الريادي التشغيلي في بلديات مختلفة إذا توافرت الظروف املناسبة.

توصيات تطوير المشروع

الترتيبات الفنية
الجهات المتعاونة:

يعتمد مشروع القادة على التعاون بني احلكومة املركزية من جهة، والبلديات املتأثرة باللجوء 

السوري من جهة أخرى، باإلضافة إلى منظمة أكتد، ومستثمر من القطاع اخلاص.

أمــا البلديــة، فقــد أشــركت معهــا جميع أطياف املجتمع احمللــي في حتديد االحتياجات من خالل 

عقد العديد من اجللســات احلوارية، وورش العمل لتحديد االحتياجات ســواء كانت هذه اجلهات 

مؤسسات حكومية، أو مجتمع محلي، أو الجئني، أو منظمات غير حكومية.

الموارد:
املوارد البشرية: جلنة فنية مشكلة من البلدية، واملجتمع احمللي، والالجئني السوريني – وزارة العمل 

– منظمة أكتد- مستثمر )قطاع خاص(.
قيمة التمويل ومصدر التمويل: قدمت بلدية بلعما اجلديدة صالة مبساحة 600 متًرا، و 11 مخزًنا 

مجاًنا ملدة 5 سنوات )تقريًبا 500 ألف دينار أردني(. وقدمت منظمة أكتد 100 ألف دينار لتجهيز 

املصنع. ووفر القطاع اخلاص )مستثمر( 120 فرصة عمل للمجتمع احمللي باإلضافة إلى إكمال 

جتهيــز املصنــع. وقدمــت احلكومــة املركزية )وزارة العمل( دعًما مالًيــا للموظفني اجلدد باإلضافة 

إلــى ضمــان اجتماعــي. كمــا قدم البنك الدولي والدول املانحة بعــض التجهيزات في صالة املصنع.
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تكمن أهمية مشروع إنشاء منطقة سياحية على ضفة بحيرة القرعون الشرقية فيما يلي:

توفير المنشآت السياحية التي تخدم المواطنين وتوفر لهم الترفيه باإلضافة إلى إنشاء حدائق وألعاب  -
خاصة باألطفال.

توفير فرص استثمارية للشباب والعديد من فرص العمل للشباب اللبناني والسوري. -

منتزه بحيرة القرعون
المشاركة في سوق العمل

السلطة أو المنظمة الرئيسية
الوكالة اإليطالية للتنمية، اتحاد

بلديات البحيرة، برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي، وبلدية القرعون

المناطق المستهدفة
بلدة القرعون والقرى المجاورة, لبنان

المستفيدون
أهالي بلدة القرعون، والقرى

المجاورة، والالجئون السوريون   

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
مارس/ أذار 2013 إلى

يوليو/ تموز 2015 

الكلمات المفتاحية
لبنان, الالجئين, توظيف, سياحة

لالتصال
المهندس يحيى ضاهر رئيس البلدية

٥
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج

بالرغم من أن بحيرة القرعون تعد املتنفس السياحي الوحيد في منطقة البقاع الغربي، وتتميز بطبيعة 

خالبة، وإطاللة على جبل الشيخ، كانت أعداد الزوار تتراجع منذ عام 1997. 

ونظًرا ألن اجلهة الشرقية من البحيرة لم حتظى بأي اهتمام من الدولة؛ عملت بلدية القرعون، وبرنامج 

التنمية السياحية لضفاف بحيرة القرعون على إجناز هذا املشروع احليوي الذي يهدف إلى إنشاء 

منطقة  سياحية تخدم منطقة البقاع، على وجه اخلصوص، ومتثل متنفًسا لسكان املنطقة والالجئني 

السوريني الذين يبلغ عددهم في بلدة القرعون وحدها 5200 نازح.

يشمل هذا املشروع السياحي ثالث مراحل أولية مختلفة:

تضمنت املرحلة األولى تشييد وإقامة احلوائط الساندة على الطريق العام واملمتدة من سد القرعون  -

شماال باجتاه البلدة.

واشتملت املرحلة الثانية رصف الطرق اجلانبية والرئيسية املؤدية إلى البحيرة والتي متتد لنحو 1000  -

متر، باإلضافة إلى زرع اجلانب اآلخر بأشجار الزينة والورود.

وتضمنت املرحلة الثالثة بناء أكشاك، ومقاهي سياحية على امتداد الطريق، وعلى مقربة من السد،  -

باإلضافة إلى إنارة الطريق بالطاقة الشمسية.

كما تضمن املشروع تنظيف غابات الصنوبر. -

النتائج:
تعزيز الحوكمة: استطاعت البلدية، عبر إدارتها املشروع بكفاءة عالية، احلصول على هبات  �

ملشروعات تنموية أخرى.

زيادة التماسك االجتماعي بين المجتمعين الالجئ والمضيف: أدى االختالط املباشر  �
بني السكان احملليني والالجئني السوريني في املقاهي واملنتزهات إلى تعزيز التواصل بينهما وبالتالي 

توطيد التماسك االجتماعي بني املجتمعني الالجئ واملضيف.

زيادة إدماج الالجئين اجتماعًيا واقتصادًيا و/أو توفير سبل العيش المستدام: استطاع  �
املشروع تأمني دخل للعائالت الالجئة عن طريق تشغيل اليد العاملة في تنفيذ هذا املشروع. وأدى تشغيل 

الشباب السوري النازح في املقاهي إلى زيادة إدماج الالجئني اجتماعًيا واقتصادًيا في املجتمع احمللي 

باإلضافة إلى توفير سبل العيش الكرمي، وتأمني سبل العيش املستدام للشباب احمللي )8 عائالت( 

لتشجيعهم على االستقرار في بلدهم بدال من البحث عن فرص عمل باخلارج.

الدروس المستفادة والمتابعة
التحديات والمخاطر

أهم التحديات التي واجهت املشروع:

تأمني التمويل الالزم إلجناز املراحل الثالث األولية من املشروع على أمل أن يتم تأمني الدعم املالي 

املطلوب من اجلهات املانحة الستكمال املشروع.

تأمني املوافقات والتراخيص الالزمة من اجلهات احلكومية ذات االختصاص.
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استكمال املراحل املتبقية من املشروع:

حدائق مفتوحة للنزهة مجهزة مبقاعد، وطاوالت، ومياه جارية، ومواقد، وجتهيزات للتسلية.

حدائــق تصلــح لنصــب اخليام أو الســتضافة مقطــورات التخييم، مجهزة مبياه جارية، وطاوالت 

طعــام، وموقــد لــكل خيمــة باإلضافة إلى مصدر للتيــار الكهربائي، ومراحيض عامة، ومرآب 

للسيارة. مفتوح 

إنشاء منزلق للقوارب من خالل إنشاء طريق معبد يصل منسوب املياه األقصى باألدنى ويسمح 

بإنزال القوارب بسهولة وبدون اإلضرار بالبحيرة.

إنشاء بركة اصطناعية وتوفير مراكب صغيرة لألطفال.

زيادة أعداد املقاهي.

توصيات تطوير المشروع

الترتيبات الفنية
التعاون:

تعاون بني احتاد بلديات البحيرة، وبلدية القرعون، ووكالة التنمية اإليطالية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

إنشاء جلنة متابعة وإشراف تضمنت مندوبني عن وكالة التنمية اإليطالية، وبلدية القرعون، وجمعية 

الكشاف التي مثلت املجتمع احمللي في هذا املشروع.

إصدار تقارير يومية حول تقدم املشروع من قبل مدير املشروع واحلرص على تنفيذ توصيات تلك 

التقارير ضمن امليزانية احملددة لكل مرحلة.

عقد اجتماع شهري لالطالع على سير العمل وحتديد األولويات.

الموارد:
قيمة التمويل، ومصادره: قدم احتاد بلديات البحيرة 20.000 دوالر، وقدمت بلدية القرعون 

55.000 دوالر، ووكالة التنمية االيطالية ).Italian Development Corp( 70.000 دوالر، كما قدم 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي UNDP 68000 دوالر.

املوارد البشرية: عمال مياموين من السوريني واللبنانيني، كما قدمت بلدية القرعون جميع املعدات، 

واآلليات املتوافرة لديها.

المقومات الرئيسية للنجاح
استجابة املشروع للحاجة احمللية لالستثمار في السياحة.

الشراكة بني احتاد بلديات البحيرة، وبلدية القرعون، ووكالة التنمية اإليطالية، باإلضافة إلى 

املجتمع املدني. والتزام البلدية بدعم هذا املشروع والقيام بجميع أعمال الصيانة الالزمة، 

وأعمال النظافة، وتأمني السياح.

الجوانب المبتكرة
طبيعة املشروع نفسه الذي يعتمد على إنشاء استثمار سياحي بيئي لتوفير متنفس طبيعي 

ألهل املنطقة والسياح.

باإلضافة إلى حتويل هذه املنطقة من منطقة ردميات إلى منتزه طبيعي.



 إدارة 
 النفايات
الصلبة

القسم 

4
الترتيبات الفنية
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يسعى المشروع إلى تحسين الجودة البيئية وتقليل المخاطر الصحية واالجتماعية واالقتصادية 
التي يسببها التلوث في ظل عدم اليقين السياسي الذي تشهده األراضي الفلسطينية والتغيرات 
الديموغرافية الناتجة عن أزمة الالجئين السوريين. وعلى وجه الخصوص، أدى المشروع إلى تحسين 

إدارة النفايات الصلبة في جنوب الضفة الغربية عن طريق )1( اإلغالق الصحي لموقع مقلب القمامة 
بمدينة يطا و18 موقًعا آخر. )2( بناء مدفن صحي جديد بمدينة المنيا. )3( تحسين ظروف العمل 

لجامعي النفايات. )4( تقديم تعويضات كافية لجامعي النفايات السابقين بمدينة يطا، وذلك في شكل 
مشروعات صغيرة لتكون بمثابة فرص عمل بديلة.

مشروع إدارة النفايات الصلبة - 
جنوب الضفة الغربية

إدارة النفايات الصلبة

السلطة أو المنظمة الرئيسية
مجلس الخدمات المشتركة إلدارة النفايات 

الصلبة- محافظتا الخليل وبيت لحم

المناطق المستهدفة
مدينتا يطا والمنيا، محافظتا الخليل وبيت لحم، 

األراضي الفلسطينية

المستفيدون
800 ألف فلسطيني يعيشون فيما يزيد على 50 

بلدية في محافظتي الخليل وبيت لحم؛ جامعو 
النفايات والرعاة في مقلب يطا 

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
25 نوفمبر/تشرين الثاني، 2009– 30 يونيو/

حزيران، 2016

الكلمات المفتاحية
إدارة النفايات الصلبة، الالجئون، األراضي 

الفلسطينية، البيئة 

لالتصال
إبراهيم دجاني، مدير البرنامج الخاص بالتنمية 

المستدامة لبلدان المشرق، البنك الدولي
ياسر دويك، المدير التنفيذي، مجلس الخدمات 

المشتركة- الخليل وبيت لحم
http://hjsc-swm.com

١
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج

تفرض التغيرات الدميوغرافية وأزمة الالجئني السوريني ضغًطا زائًدا على البيئة. فالتدهور في 

نوعية البيئة في جنوب الضفة الغربية ينذر باخلطر، جزئًيا بسبب التلوث الذي تسببه مقالب القمامة 

العشوائية. فتلك املدافن غير اخلاضعة للسيطرة أو الرقابة تخلق كوارث خطرة على مستوى الصحة 

العامة والبيئة. وعلى وجه اخلصوص، ظل مقلب يطا للقمامة ُيستخدم على مدى العشرين سنة 

املاضية. وهو ميثل مجموعة من املشاكل البيئية واالجتماعية والطبية، وهي على سبيل احلصر: املقلب 

مفتوح، ويضم عدًدا كبيًرا من جامعي النفايات، من بينهم أطفال وطالب. عالوة على ذلك، يفتقد املقلب 

ألي وسيلة حماية جلامعي النفايات، الذين يفتقدون بدورهم إلى الوعي باملخاطر الصحية التي تنطوي 

عليها هذه املهنة.

تتمثل األهداف الرئيسية للمشروع في:

حتسني إدارة املخلفات الصلبة في محافظتي اخلليل وبيت حلم؛ -

تقليل مخاطر التلوث البيئي، وخاصة تلوث املوارد املائية؛ -

حتقيق املكاسب االجتماعية املتصورة والتحسينات املتعلقة بالصحة العامة؛ -

حتسني نوعية الهواء عن طريق خفض االنبعاثات من املقالب واملدافن العشوائية )والسيما الناشئة  -

عن حرق النفايات(.

قبل البدء في املشروع، أجري تقييم لألثر البيئي واالجتماعي من خالل مشروع مشترك بني  -

استشاريني محليني ودوليني ذوي سمعة طيبة من أجل تقييم اشتراك جامعي النفايات في إزالة 

موقع مقلب يطا للقمامة ووضع تعويض كاٍف لهم، وفي الوقت نفسه إعادة توجيههم نحو فرص 

عمل مختلفة.

إنشاء مركز جديد لفرز وإعادة تدوير النفايات وتنظيم مبادرة لتشجيع فرزها تشمل معرًضا  -

إلعادة تدوير النفايات؛

إيجاد فرص عمل بديلة جلامعي النفايات السابقني والرعاة مبدينة يطا بعد إزالة مقلب يطا  -

للقمامة )على سبيل املثال:مشروعات صغيرة، مشروعات للمزارعني(؛

حتسني ظروف العمل من خالل توفير املالبس املناسبة للعمل، واملعدات اآلمنة، والفحوصات،  -

واللقاحات الطبية.

النتائج:
تحسين نظام اإلدارة العامة: حتسنت التدابير الصحية العامة من خالل إنشاء أيام للتوعية  �

الطبية، والفحوصات واللقاحات، وتوفير مرافق اإلسعافات األولية.

ســبل مســتدامة لكســب العيش: ســاعد املشــروع جامعي النفايات السابقني مبقلب يطا  �
للقمامة على إيجاد وظائف بديلة، مبا يســمح لهم مبواصلة مســاندة أســرهم على نحو كاٍف.

تحسين المسؤولية البيئية: تضمن املشروع أنشطة لتوعية السكان املستهدفني بالقضايا  �
البيئية، مثل إعادة التدوير والتدابير الصحية لصالح جامعي النفايات. وخفض املشروع أيًضا من 

مخاطر التلوث البيئي.
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الدروس المستفادة والمتابعة
التحديات والمخاطر

يفرض عدم اليقني السياسي في األراضي الفلسطينية دائًما مخاطر عالية أمام االستدامة. ويخلق 

االعتماد على متويل اجلهات املانحة، الذي يتناقص تدريجًيا، والنمو احملدود للقطاع اخلاص مخاطر 

عالية فيما يتعلق بالتوظيف والفقر. ونتيجة لذلك فإن قدرة الناس على حتمل نفقات اخلدمات محفوفة 

باخلطر، وبالتبعية قدرة البلديات على صيانة البنية التحتية القائمة وتقدمي خدمات مقبولة جلمع 

النفايات والتخلص منها. 

المقومات الرئيسية للنجاح
القيادة القوية للجهات املتعاملة مع البنك الدولي واملساندة الوثيقة والفاعلة من البنك ومجتمع 

املانحني في "دولة هشة"؛

حتويل متطلبات احلماية االجتماعية والبيئية من كونها قيوًدا معوقة لتكون فرصة إيجابية لالشتمال 

االجتماعي والتنمية االقتصادية؛

تشجيع االستخدام األكثر كفاءة للمدفن الصحي اجلديد من خالل إعادة التدوير، والكمر، واستغالل 

الفرص االقتصادية/التجارية من خالل االستخدام الفاعل للمشروعات التجريبية؛

بناء حتالف للمانحني يتسم بالفاعلية واملساندة القوية واحلفاظ عليه، مبا يساعد على ضمان االستدامة؛ 

بناء مؤسسات محلية وتقويتها لتساعد على ضمان استدامة املشروع؛

جذب القطاع اخلاص الدولي للمشاركة في إدارة البنية التحتية واألصول اخلاصة بإدارة النفايات الصلبة؛

تعزيز الوعي العام من خالل برامج املعلومات، واملشاركة، ومعاجلة الشكاوى باستخدام تكنولوجيا 

املعلومات الشائعة ووسائل التواصل االجتماعي، مثل فيسبوك، وكذلك القيام بزيارات للمدارس، 

وإقامة ورش العمل احمللية واحللقات النقاشية؛

جذب اخلريجني الشباب املؤهلني، مبا في ذلك الشابات، لالنضمام لتطوير وإدارة قطاع إدارة 

النفايات الصلبة.

الجوانب المبتكرة
أبرز هذا املشروع الكثير من االبتكارات التي قادها مجلس اخلدمات املشتركة- اخلليل وبيت حلم. 

ويشمل ذلك أفضل ممارسة ملعاجلة اجلوانب املتعلقة بسبل كسب العيش للناس املعرضني للخطر، 

واالشتراك مع القطاع اخلاص في ظل هذه البيئة احلافلة بالتحديات، واالستثمار في معاجلة النفايات 

من حيث فصل مكوناتها، وكمر وإعادة تدوير البالستيك، والورق، والورق املقوى...إلخ.

لقد روعيت الدروس املستفادة من هذا املشروع في تصميم مشروع إدارة النفايات الصلبة بقطاع 

غزة الذي ميوله البنك الدولي والذي يجري تنفيذه حالًيا. ومتت مشاركة الدروس عاملًيا أيًضا مع فرق 

البنك الدولي األخرى التي تعمل في إدارة النفايات الصلبة.

من أجل توسيع نطاق املشروع، سيكون من املمكن الولوج إلى مستوى جديد من املشاركة قد 

يشمل االستفادة من غاز املدفن لتوليد الكهرباء، واالستفادة من موقع املدفن األكبر الذي أعيد 

تأهيله وُأغلق في اجتاه تركيب خاليا شمسية ميكنها توليد الكهرباء للمجتمعات احمللية وكذلك 

إمكانية إمداد منطقة صناعية صغيرة النطاق ميكنها خلق وظائف تشتد احلاجة إليها لدى 

املجتمعات الفقيرة في جنوب الضفة الغربية.

توصيات تطوير المشروع
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توصيات تطوير المشروع

الترتيبات الفنية

الجهات المتعاونة:
مالك أرض موقع املدفن أو األراضي القريبة منه، وأراضي املقالب العشوائية في بيت حلم واخلليل؛

استشاريو شركة DHV الهولندية، وشركة BV، واملجموعة الهيدرولوجية الفلسطينية )للتصميم 

وتقييم األثر البيئي واالجتماعي(؛

البنك الدولي؛

أدت مشاركة جامعي النفايات العاملني في مقلب يطا للقمامة إلى تشكيل جلنة محلية.

الموارد:
مبلغ التمويل: 37.5 مليون دوالر أمريكي.

املوارد البشرية: موظفو البنك الدولي واجلهات املانحة، وموظفو مجلس اخلدمات املشتركة- اخلليل 

وبيت حلم، واالستشاريون، واملقاولون، وشركة القطاع اخلاص القائمة على التشغيل، وموظفو 

املنظمات غير احلكومية.

مصادر التمويل: البنك الدولي، "الشراكة العاملية للمعونات املستندة إلى النواجت" التي يديرها البنك، 

ومؤسسة التمويل الدولية، واالحتاد األوروبي، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وإيطاليا، والبنك 

اإلسالمي للتنمية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وجهات متويل دولية أخرى.
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يهدف المشروع إلى دعم جهود 12 بلدية لبنانية إلعادة التدوير، من خالل إنشاء أنظمة فعالة 
ومستدامة إلدارة النفايات. ومن ثم، فإنه يعالج مصدر القلق الرئيسي الذي عبر عنه المجتمع المضيف 
من جهة، ومجتمع الالجئين في لبنان من جهة أخرى. كما يساهم المشروع في الحد من الفقر من خالل 
خلق فرص عمل لالجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، فيما 

يعمل على تخفيف أزمة النفايات في لبنان، التي تشكل خطًرا على البيئة والصحة العامة.

الفرز وإعادة التدوير مع المنظمات والبلديات
إدارة النفايات الصلبة

السلطة أو المنظمة الرئيسية
منظمة Arcenciel غير الحكومية

المناطق المستهدفة
اثنتا عشرة بلدية لبنانية

المستفيدون
المضيفون والالجئون في البلديات المشاركة. 
450,000 من اللبنانيين والسوريين وغيرهم من 

المقيمين )حتى أكتوبر/ تشرين األول 2016(.

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
يوليو/ تموز 2014 – ديسمبر/ كانون األول 2017 

 

الكلمات المفتاحية
إدارة النفايات الصلبة، إعادة التدوير، الالجئون، 

لبنان، البيئة، الصحة

لالتصال
 لمى نعمة، منسق المشروع، 

منظمة Arcenciel غير الحكومية
http://www.arcenciel.org/projects/sorting-

/and-recycling-in-municipalities

٢
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج

ميثل تدفق أعداد كبيرة من الالجئني السوريني على لبنان حتدًيا بالنسبة للبلديات املضيفة وسكانها، 

وبينما كانت اخلدمات العامة احمللية عاجزة عن مواجهات التحديات، تفاقمت التوترات االجتماعية 

الناجمة عن االعتقاد الشائع بأن املساعدات الدولية موجهة لالجئني فقط. وفي هذا السياق، يهدف هذا 

املشروع إلى حتسني الظروف املعيشية لكل من الالجئني واملجتمعات املضيفة، من خالل تعزيز إدارة 

النفايات الصلبة وإعادة التدوير في بعض البلديات اللبنانية.

هدفان يسعى املشروع لتحقيقهما:

تعزيز القدرة على إدارة النفايات واملرونة احمللية في التعامل مع الوضع من خالل إنشاء مواقع جلمع  -

النفايات وإعادة تدويرها، وتوفير وسائل جمعها، وجتهيز مراكز إلعادة تدويرها، وجمع النفايات 

القابلة إلعادة التدوير )ورق، وعلب، وبالستيك، ومعادن( لبيعها إلى مراكز إعادة التدوير.

إقامة أنشطة لتوعية واستشارة وتدريب اجلهات اخلاصة والعامة، وكذلك السكان احملليني. -

 حمالت التوعية للحد من النفايات وتشجيع الفرز في فئات مختلفة: البالستيك واملعادن  -

والورق/ الكرتون، والنفايات العضوية، وغيرها.

مت تركيب صناديق الفرز وإنشاء مراكز التجميع في مواقع مستهدفة داخل كل بلدية، ومنظمة،  -

باإلضافة إلى مخيمات الالجئني. وٌجمعت النفايات وٌأرسلت إلى أحد مراكز الفرز الثانوية التابعة 

لـ Arcenciel، لفرزها مرة أخرى وضغطها. ثم مت إرسال الورق واملعادن والنفايات البالستيكية 

إلى مصانع إعادة التدوير، وحتويل النفايات العضوية إلى سماد.

ُنشر"دليل إدارة النفايات البلدية" بهدف التوعية بفرز وإعادة تدوير النفايات املنزلية في البلديات. -

النتائج:
تحســين الخدمات الحضرية: أدى حتســني خدمات إعادة التدوير إلى انخفاض حجم  �

النفايــات وأصبــح نظــام التخلــص من النفايات أكثر كفاءة واســتدامة، كما عزز صورة اخلدمات 

البلدية بني الســكان.

تحسين الصحة العامة: يقلل املشروع املخاطر الصحية التي تنجم عن اإلفراط في التعرض  �
للنفايات اخلطرة بني السكان املضيفني والالجئني.

تحسين االستدامة البيئية: من خالل تعزيز إدارة إعادة تدوير النفايات واحلد من تلوث  �
التربة والهواء واملاء.
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الدروس المستفادة والمتابعة
التحديات والمخاطر

متثل أزمة النفايات اللبنانية قضية حساسة، خاصة في ظل تدفق الالجئني السوريني الذي أدى إلى ارتفاع 

عدد السكان وزيادة كمية النفايات. وكان التحدي الرئيسي يتمحور حول تفادي تهميش الالجئني أو مواطني 

املجتمعات املضيفة، وبالفعل متكن املشروع من الوصول إلى كال الطرفني. وفي هذا الصدد، منح التعاون مع 

املؤسسات احمللية املواطنني شعوًرا قوًيا باملسئولية نحو املشروع.

المقومات الرئيسية للنجاح
سمح تعزيز قدرات املنظمات غير احلكومية احمللية من خالل تدريب مشرفيها بنقل خبراتها للمجتمعات 

احمللية والالجئني.

وعالوة على ذلك، ساعد التشديد على أن الالجئني السوريني ساهموا أيًضا في تقليل حجم النفايات 

البلدية املنظمات غير احلكومية على تخفيف حدة التوتر في هذه املجتمعات. ويؤكد املشروع أيًضا على 

ضرورة وأهمية الالمركزية في إدارة النفايات، وإعادة هيكلة نظم النفايات في البلديات، وحرية البلديات 

في اتخاذ القرار بشأن اخلدمات التي تقدمها )نشر الوعي وآليات جمع النفايات ومعاجلتها... إلخ(.

الجوانب المبتكرة
دور املجتمع املدني: التعاون مع املجتمع املدني في إطار التدريب ودورات التوعية.

إدماج الفاعلني اخلارجيني في املشروع، وحتديًدا من خالل:

دورات توعية وزيارات ميدانية إلى مراكز Arcenciel إلدارة النفايات. �

إشراك القطاع اخلاص في مرحلة الفرز من املصدر ومتابعة كميات النفايات التي مت جمعها. �

إلنشاء وتأسيس مراكز الفرز الثانوية في مناطق مختلفة في جميع أنحاء لبنان، ميكن إعادة إنتاج 

املشروعات التجريبية في البلديات املختلفة. وعالوة على ذلك، تعد البرامج التوعوية العامة وسيلة هامة 

لتطوير مشروعات إدارة النفايات؛ مع األخذ في االعتبار التباين بني خطط إدارة البلديات املعنية.

توصيات تطوير المشروع

الترتيبات الفنية
الجهات المتعاونة:

 Agence Française de Développement )AFD( الوكالة الفرنسية للتنمية

الموارد:
مبلغ التمويل: 999.912 يورو

 )AFD( مصادر التمويل: دعم من الوكالة الفرنسية للتنمية

٣
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توصيات تطوير المشروع

يســتهدف المشــروع توعية أبناء المجتمع المحلي والالجئين الســوريين بكيفية فرز النفايات 
الصلبــة، وتشــغيل عــدد مــن أبنــاء المجتمــع المحلي والســوريين في جمــع النفايات. تم توعية عدد 

كبير من الشــباب والشــابات؛ حيث اســتهدف النشــاط عدًدا كبيًرا من مناطق البلدية واألحياء، 
باإلضافــة إلــى توعيــة المجتمــع، والالجئيــن بعمليــة فرز النفايات، وتوزيع حاويــات ملونة للفرز. تم 
.)GIZ( اســتهداف 50٪ مــن ســكان المدينــة بالتعــاون مــع بلدية المفرق وجمعيــات محلية وبدعم من

تعزيز التماسك االجتماعي 
من خالل فرز و جمع النفايات 

إدارة النفايات الصلبة

السلطة أو المنظمة الرئيسية
بلدية المفرق الكبرى 

المناطق المستهدفة
قصبة المفرق, األردن 

المستفيدون
أبناء المجتمع المحلي والالجئون  

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
 2016 - 2014

الكلمات المفتاحية
إعادة تدوير النفايات، وعمل الالجئين السوريين 

في جمع النفايات،
وتوعية وتثقيف المجتمع المحلي بفرز النفايات

لالتصال
محمد العموش مدير وحدة التنمية ببلدية المفرق 

الكبرى
mohammadmadwr@yahoo.com

٣
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج

منذ بداية األزمة السورية وتدفق الالجئني إلى املنطقة، واجهت البلديات العديد من التحديات، وتعرضت 

بنيتها التحتية للعديد من الضغوط على كافة املناحي الصحية، والبيئية، والتعليمية، وغيرها. وبدأت 

املنظمات الدولية تقدمي الدعم املالي للبلديات املضيفة؛ حيث أسهمت بشكل كبير في حل أزمة اللجوء 

الطارئة، ومساعدة البلديات على تلبية احتياجات الناس.

وأدى العمل مع هذه املنظمات إلى تطوير وبناء قدرات البلديات لتتمكن من االضطالع بتلك املهمة 

وحدها، حيث اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل مع أزمة الالجئني متكنها من االضطالع باملهمة 

وحدها، والتكيف مع هذه األزمة الطارئة.

تشغيل شباب من الالجئني، واألردنيني في جمع النفايات. -

تشغيل نساء ورجال سوريني وأردنيني من أصحاب املهن واحلرف، وتعزيز تبادل اخلبرات بينهم  -

بالتعاون مع منظمات املجتمع املدني واملنظمات الدولية.

حصلت الورش العملية على دعم البلدية، ومنظمات املجتمع املدني لتعزيز الوعي واإلحساس بأهمية  -

مجالي الصحة، والتعليم سواء بالنسبة للسوريني أو األردنيني، وتعزيز التماسك االجتماعي.

من خالل هذا املشروع، شارك مجتمع الالجئني في عمليات اتخاذ القرار. -

النتائج:
تحسين الخدمات الحضرية: مشاركة الالجئني واملواطنني باالجتماعات التي يتم خاللها  �

اختيار مشروعات البلدية.

زيادة التماسك االجتماعي بين المجتمعين الالجئ والمضيف: زيادة التماسك  �
االجتماعي من خالل تشغيل شباب سوريني في جمع النفايات في البلدية، وتوفير فرص العمل.

زيادة إدماج الالجئين اجتماعًيا واقتصادًيا و/أو توفير سبل العيش المستدام:  �
احلد من البطالة والفقر بني الالجئني واملواطنني على حد سواء.

الدروس المستفادة والمتابعة
التحديات والمخاطر

حدوث نزاعات/ توترات بني املواطنني والالجئني بشأن فرص العمل.

تزايد أعداد الالجئني في املستقبل.

عدم وجود حل لألزمة السورية على املدى القريب.

المقومات الرئيسية للنجاح
تقبل الالجئني ودمجهم باملجتمع املضيف وزيادة التماسك االجتماعي بينهم وبني املواطنني. 

إشراك الالجئني في مشروعات البلدية واالستعانة بآرائهم. 

دعوة الالجئني واملواطنني إلى حضور االجتماعات الدورية في البلدية.
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تطوير قدرات العاملني داخل البلديات خاصة في مجال التواصل بني الالجئني السوريني، واملجتمع 

احمللي لتسهيل عملية التماسك االجتماعي.

االطالع على جتارب البلدان النامية للمساعدة على تدريب العاملني في البلديات املضيفة؛ حيث 

ميثل ذلك فرصة للتعلم من خبرات الدول األخرى وتطبيقها في بلدياتهم بإشراك املجتمعات املضيفة 

والالجئني في األنشطة االجتماعية، واتخاذ القرارات التي تهمهم.

العمل على تعزيز فرص العمل لالجئني واملجتمعات املضيفة من خالل رفع مستوى التعليم إلى جانب 

توفير فرص العمل.

احلاجة إلى إدماج الالجئني داخل املجتمعات املضيفة وتعزيز التماسك االجتماعي: إشراك الالجئني 

السوريني في املشروعات من شأنه أن يخفف التوترات بني املجتمعني. وميكن تعزيز االندماج بني 

املجتمعني من خالل إنشاء صاالت أفراح مما ميثل فرصة للسوريني لالحتفال و مشاركة أفراحهم 

مع املجتمع املضيف.

العمل على إدماج الشباب في املشروعات التي تنفذها البلدية، مثل فرز النفايات أو املشروعات 

االجتماعية.

تسهيل إدراج الالجئني غير امللتحقني باملدارس في مراكز الدعم النفسي ملساعدتهم على االلتحاق 

باملدارس واستئناف تعليمهم.

توصيات تطوير المشروع

الترتيبات الفنية
الجهات المتعاونة:
بلدية املفرق الكبرى؛

الوكالة األملانية للتنمية )GIZ( )اجلهة املانحة(؛

منظمات وجمعيات املجتمع املدني التي ساعدت في التوعية والتثقيف بجمع النفايات وفرزها.

الموارد:
قيمة التمويل: قيمة التمويل )80000( ألف دينار لعام 2016.

املوارد البشــرية: مت تعيني )160( من العمال الســوريني واألردنيني، وشــارك الالجئون في اختيار عمال 

مــن بينهــم لتعيينهــم، وحصلــوا علــى رواتب من البلدية من املنحــة املقدمة من )GIZ( جلمع النفايات.

.)GIZ( مصدر التمويل: الوكالة األملانية للتنمية

الجوانب المبتكرة
إقامة أنشطة ثقافية، ورياضية، وجلسات تعارف للمواطنني والالجئني في البلدية.

تنظيم دورات لتعزيز التماسك االجتماعي بني الالجئني واملواطنني برعاية البلدية.

التوعية والتثقيف لزيادة االندماج مع أبناء املجتمع احمللي.
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التخطيط 
العمراني 
القسم �واإلسكان
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في ظل تزايد عدد السكان وتدفق الالجئين، تعتمد إستراتيجية مرونة جبيل على خمس ركائز إستراتيجية 
تهدف إلى خلق مدينة مترابطة، كفء في استخدام الموارد، سلمية، ثقافية، ومزدهرة من خالل 

مشاركتها في برنامج 100 مدينة مرنة وتعيين موظف مرونة.

إستراتيجية مرونة جبيل: التواصل مع ماضينا، 
وخلق مستقبلنا

التخطيط العمراني واإلسكان

السلطة أو المنظمة الرئيسية
مكتب مرونة جبيل

المناطق المستهدفة
جبيل، لبنان 

المستفيدون
سكان جبيل )27250 نسمة(، منهم 1,660 الجئون 

مسجلون )30 أبريل/ نيسان 2015(

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
ديسمبر/ كانون األول 2013 – مستمر 

الكلمات المفتاحية
التخطيط العمراني، الالجئين، لبنان، البيئة 

لالتصال
طوني صفير، مسؤول مكتب المرونة، جبيل
http://www.100resilientcities.org/cities/

/_-/#entry/byblos-resilience-challenge

١
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السياق والتحدي
بنيت اإلستراتيجية على خمس ركائز:

مدينة مترابطة تقدم حلول حضرية شاملة ومبتكرة. -

مدينة تدير مواردها بكفاءة ضمن حدودها البيئية. -

مدينة سلمية حتتضن وتعزز التماسك االجتماعي، والتنوع الثقافي. -

مدينة ثقافية حتمي وحتترم األصول الثقافية، والتقاليد، والهوية احمللية. -

مدينة مزدهرة تعتمد في ازدهارها على مواردنا الثقافية، واإلنسانية القيمة. -

تشهد مدينة جبيل منًوا سكانًيا سريًعا، باإلضافة إلى الهجرة الداخلية، وتدفق الالجئني من سوريا. 

وفي هذا السياق، ميثل احلفاظ على التماسك االجتماعي حتدًيا متزايًدا. 

وتسعى اإلستراتيجية باالعتماد على الركائز اخلمس إلى:

إظهار مسؤولية بيئية فيما يتعلق باحلد من النفايات الغذائية لصالح املنظمات غير احلكومية التي  -

تهتم بالالجئني وغيرهم من الفئات املستضعفة،

تشجيع املشاركة املدنية، واملشاركة في اتخاذ القرارات من خالل إنشاء جلان لألحياء، وفرق عمل  -

للشباب، وتخطيط مشترك للميزانية،

إدارة مخاطر السالمة، والتهديدات، واالضطرابات املدنية، -

إنشاء مركز خلدمة املجتمع ملصلحة الفئات األكثر ضعًفا، مبا في ذلك الالجئني، -

تعزيز ورش عمل وبرامج حل النزاعات. -

الهدف العام هو بناء شبكات اجتماعية، وتعزيزها وتوسيعها لتشمل بقية احملافظة )املجتمعات 

احمللية(: ويعمل إنشاء هذه الشبكات االجتماعية على حتفيز التعاون االقتصادي، والثقافي، 

والسياسي. وعالوة على ذلك، تشمل األهداف األخرى لإلستراتيجية احلفاظ على التراث التاريخي، 

والساحلي للمدينة، باإلضافة إلى حماية الهوية احمللية، والشركات التقليدية من خالل متكني املجتمعات 

احمللية إلحياء احلرف التقليدية وتطوير أسواق للمنتجات احلرفية.

اإلجراءات والنتائج
املشاركة في حملة UNISDR"جعل املدن مرنة"، جنًبا إلى جنب مع أربع مدن لبنانية أخرى، تركز  -

على االستعداد واالستجابة حلاالت الطوارئ؛

املشاركة في مشروع إدارة النفايات الصلبة MED-3R لتحديد إستراتيجيات مناسبة للنفايات  -

احلضرية؛

إنشاء حديقة عامة متعددة الوظائف خلدمة غرضي الترفيه واإلدارة البيئية. فاز هذا املشروع بجائزة  -

لتصميم املناظر الطبيعية في برشلونة؛

تطوير مركز ثقافي جلبيل، بالتعاون مع وزارة الثقافة؛ -

بناء مجمع رياضي مجتمعي، ممول من قبل مؤسسة "كارلوس سليم" ومناسب للترفيه احمللي وكذلك  -

للفعاليات الرياضية الدولية؛

املشاركة في "مدن سلمية مسجلة كتراث عاملي"، بالتركيز على وضع خطط التأهب ملواجهة األخطار،  -

وتدابير تخفيف املخاطر مبدينتي جبيل في لبنان، ومتسخيتا في جورجيا. والهدف هو تطوير 
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إستراتيجية لتأهيل كل من جبيل، ومتسخيتا للحصول على وضع احلماية املعززة من اليونسكو، 

وإنشاء مركز فرز النفايات، وإعادة التدوير اجلديد، وتنظيم مبادرة تشجيع فرز النفايات مبا في ذلك 

معرض إعادة تدوير النفايات؛

النتائج:
تحسين الخدمات الحضرية: حتسني إدارة املدينة من خالل حتسني القدرة على القياس، وتعزيز  �

الترابط للحد من الزحف العمراني؛

تحسين الحوكمة: إشراك مجتمعات جبيل في معاجلة القضايا احمللية، وحتسني نوعية احلياة  �
لسكان املدينة، مبا في ذلك الفئات املستضعفة؛

تحسين الموارد الثقافية والبشرية: تشجيع التنويع في القطاعات االقتصادية بتعزيز التنمية  �
االقتصادية اإلقليمية من خالل احتاد البلديات، وتعزيز سبل العيش املستدامة من خالل توفير ظروف 

اجتماعية واقتصادية أفضل؛

زيادة التماسك االجتماعي بين المجتمع المضيف والالجئين: تعزيز السالم من خالل  �
وضع إستراتيجية لسالمة املجتمع، وإنشاء شبكات اجتماعية للتعاون االقتصادي، والسياسي، والثقافي، 

وإحياء تراث جبيل االجتماعي واالقتصادي، وتقاليدها خللق التنمية االقتصادية، واالجتماعية؛

تحسين المسؤولية البيئية: إرساء ممارسات اإلدارة املستدامة للنفايات وخطط اجلمع لتعزيز  �
الوعي البيئي واملسؤولية املدنية.

الدروس المستفادة والمتابعة
التحديات والمخاطر

التهديدات البيئية، التدفق الكبير لالجئني، هجرة األدمغة، ارتفاع معدالت البطالة، والنمو السكاني، 

جتزئة املناطق احلضرية، وفقدان التقاليد الثقافية.

المقومات الرئيسية للنجاح
االستماع إلى املواطنني، وفهم احتياجاتهم، امتالك نظرة عاملية، والشراكة بني القطاعني العام واخلاص.

الجوانب المبتكرة
جبيل تستضيف أول مكتب مرونة في الشرق األوسط.

إنشاء دورات وندوات حل النزاعات.

حتذو مدن أخرى في لبنان حذو جبيل، مثل بيروت، جونيه، ضبيه، وغيرها. وتعد االستدامة العامل 

الرئيسي لتكرار هذا املشروع. وبالنظر إلى النتائج البيئية، ميثل إنشاء أو حتسني احلدائق العامة 

مشاريع مستدامة على املدى القصير للمدن الساحلية في لبنان، حيث تندر األراضي، وتنتشر حركة 

البناء دون خطة رئيسية تضع في اعتبارها احلفاظ على البيئة. وعلى املدى الطويل، ميكن مراجعة 

اخلطة الرئيسية الستخدام األراضي لتوفير مساحة أكبر لألشجار، واألرصفة، واملناطق املخصصة 

للمشاة؛ وذلك حيث إن املدينة الذكية هي املدينة اخلضراء التي ميكن السير فيها.

توصيات تطوير المشروع
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الدروس المستفادة والمتابعة

الترتيبات الفنية

الجهات المتعاونة:
جاء تخصيص كل املوارد االقتصادية والبشرية بالتعاون مع برنامج 100 مدينة مرنة )الذي أسسته 

مؤسسة روكفلر( وغيرها من الشركاء احملليني، مثل بنك بيبلوس، اجلامعة اللبنانية األميركية، منظمة 

التنمية املستدامة )ODDD(، املديرية العامة للتنظيم املدني )DGUP(، مجلس اإلمناء واإلعمار اللبناني 

)CDR( واملنظمات غير احلكومية األخرى، وشركات القطاع اخلاص.

الموارد:
مبلغ التمويل: 10% من ميزانية املدينة السنوية )التي تبلغ 8.3 مليون دوالر أمريكي( باإلضافة 

إلى وعد من مقدمي اخلدمات بتقدمي نحو 5 مليون دوالر أمريكي من السلع واخلدمات على مدى 

السنوات اخلمس املقبلة بتمويل من برنامج 100 مدينة مرنة.

املوارد البشرية: 100 موظف في املجلس البلدي.
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ملفات المدن هي خالصات التحليل الحضري متعدد القطاعات والتي يتم تحديثها بشكل 
دوري، وتقدم تقارير بالمناطق التي تتعرض لضغوط حضرية فيما يتعلق بالخدمات والموارد. 

وتولي الملفات عناية خاصة للتداعيات التي يعاني منها السكان المضيفين والالجئين في 
المناطق الحضرية التي تأثرت من تدفق الالجئين السوريين بعد عام 2011. ونظًرا ألن تلك 

الملفات متعددة القطاعات، والجماعات، والمكانية، فإنها يمكن استخدامها في تنسيق 
البرمجة، وتوجيه التدخالت بين الهيئات اإلنسانية ومع السلطات المحلية.

ملفات المدن
التخطيط العمراني واإلسكان

السلطة أو المنظمة الرئيسية
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

)موئل األمم المتحدة( لبنان

المناطق المستهدفة
لبنان

المستفيدون
الفئات المستضعفة من السكان في المناطق 

الحضرية 

تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
2015-مستمر   

الكلمات المفتاحية
الالجئون، التنمية الحضرية، سوريا، لبنان

لالتصال
سوزان ماغواير، رئيس وحدة التحليل الحضري، 

موئل األمم المتحدة لبنان،
suzanne.maguire@unhabitat.org

/www.unhabitat.org/lebanon

٢
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج

تأثرت التدخالت اإلنسانية وتقدمي اخلدمات البلدية في لبنان بسبب عدم وجود قاعدة إحصائية قوية 

ترصد املناحي األساسية مثل عدد السكان، وتوزيعهم، وتكوينهم، باإلضافة إلى االقتصاد، والعمالة، 

وأسواق العمل، واإلسكان. وازدادت صعوبة فهم املدن في لبنان بسبب تزايد معدل تدفق الالجئني 

السوريني اعتباًرا من عام 2011، وهو ما زاد الضغوط على البنية التحتية احلضرية التي كانت ترزح 

بالفعل حتت الضغوط.

بداية من مطلع عام 2017، كان هناك 1.01 مليون الجئ سوري مسجل في لبنان، باإلضافة إلى  -

32.000. الجئ فلسطيني من سوريا. ومن املرجح أن يكون العدد احلقيقي أعلى، ويرجع ذلك جزئيا 

إلى احلظر الذي تفرضه احلكومة على تسجيل الوافدين اجلدد .ومن ثم، أصبح لدى لبنان أكبر عدد 

من الالجئني للفرد الواحد في العالم، حيث لديها الجئ سوري مسجل في مقابل كل ثالثة لبنانيني.

وفي ظل سياسة احلكومة الرافضة إلقامة املخيمات، يعيش نحو 71% من النازحني السوريني في املباني  -

السكنية، األمر الذي يضع الضغط على اخلدمات، والبنية التحتية في املناطق احلضرية الفقيرة والتي 

لديها أعلى كثافة من السكان اللبنانيني املستضعفني.

وتعزز زيادة الكثافة السكانية داخل املناطق احلضرية املكتظة بالفعل العبء الذي ترزح حتت  -

وطأته شبكات البنية التحتية املتدهورة واملباني سيئة الصيانة، والغالبية العظمى من سجالت مسح 

األراضي التي تشكل أكبر أربع مدن مرتبة بني األكثر ضعفا في لبنان.

ومنذ بداية األزمة، تركزت االستجابة اإلنسانية على مستوطنات اخليام ومازالت ال توجد بيانات دقيقة 

حول تأثير أزمة الالجئني على املدن اللبنانية. وإلى حد كبير، أثرت تلك الفجوة املعلوماتية على قدرة 

مختلف الهيئات اإلنسانية على تصميم برامج االستجابة الحتياجات الالجئني في املناطق احلضرية، 

الذين ميثلون فئة متميزة باملقارنة مع الالجئني في املناطق الريفية. كما أنها تعرقل نوعية البرمجة 

البلدية وتقدمي اخلدمات، فضاًل عن إمكانية إجراء القطاع العامل للتخطيط العمراني السائد. وبالتالي، 

صممت "األمم املتحدة للمستوطنات البشرية" ملفات املدن لرصد الثغرات في البيانات احلضرية 

ومحاولة التغلب عليها. مت إعداد تلك امللفات بالتعاون مع السلطات احمللية، والشركاء في املجال 

اإلنساني، وغيرهم من أصحاب املصلحة، وتضم امللفات البيانات املتاحة حالًيا باإلضافة إلى جمع 

البيانات األولية. وتعرض امللفات ضمن منطقة حضرية محدودة بشكل واضح في األصل، وتوضع 

وحتلل البيانات املتعلقة بالسكان، واالقتصاد، واإلسكان، واخلدمات احلضرية األساسية، واخلدمات 

االجتماعية، كما حتدد الفجوات والتحديات، مبا في ذلك نقاط الضغط الساخنة، ذات الصلة بكل من 

القطاعات العامة واإلنسانية. في بيئة فقيرة البيانات، متثل امللفات خطوة مهمة في قاعدة األدلة للقطاع 

اإلنساني العام وحتديد أهداف التدخالت في املناطق احلضرية. وعلى نفس املنوال، يتمحور التحدي 

الرئيسي في إنتاج امللفات حول الوصول إلى البيانات الثانوية والتحقق من جودتها.

في إطار نهج قائم على املنطقة لتحليل نقاط الضعف في املناطق احلضرية، مت إنشاء بنية ملف  -

املدينة. وتعيني محاور املساحة، واحلكومة، والسكان، واخلدمات باعتبارها أركاَنا أساسية. ثم مت 

تقسيم قسم اخلدمات لكي يعكس النطاق الكامل من قطاعات االستجابة اإلنسانية.

أجريت مشاورات مع وكاالت األمم املتحدة، واملنظمات غير احلكومية األخرى لتحديد نوع البيانات  -

التي تتوافق مع احتياجاتهم.

يعمل فريق متخصص على تطوير كل ملف. -
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مت حتديد حدود املدينة، باالشتراك واالتفاق مع السلطات احمللية، وباستخدام صور األقمار  -

االصطناعية مع التحقق امليداني، استناًدا إلى املناطق احلضرية املتنامية.

اشتمل جمع البيانات على مراجعة مكتبية، وجمع واستجالب البيانات األساسية التكميلية، مبا في ذلك  -

حسابات معدلة من السكان، والدراسات االستقصائية بشأن جودة البناء على مستوى املدينة، ورسم 

خرائط استخدام األراضي البعيدة واالستطالعات الهاتفية من املدارس واملؤسسات الصحية.

أجريت االجتماعات الفردية بني الوكاالت وأصحاب املصلحة جلمع املعلومات واحلصول على ردود  -

الفعل بشأن النتائج األولية.

وإلنتاج مسودة امللف، مت عقد اجتماعات مائدة مستديرة مع السلطات احمللية، واإلنسانية عبر  -

القطاعية، بوساطة رسمية من قبل السلطات احمللية املعنية.

مت حتديد نطاقات املنظمات غير احلكومية لكل مدينة إلنشاء مجموعة من الهيئات احمللية، والدولية  -

العاملة في هذه الفئة. ومت استهداف منظمات غير حكومية مختارة لعقد لقاءات فردية أثناء عملية 

التوصيف، بغرض جمع البيانات، وإثبات الواقع، كما دعيت قائمة طويلة الجتماعات املائدة املستديرة 

لالطالع على الصيغ األولية والنسخ النهائية من ملفات املدن.

أنشئت جلنة توجيهية وطنية تضم أكادمييني، وممارسني باإلضافة إلى اجلهات املانحة واملنظمات غير  -

احلكومية وغيرها من وكاالت األمم املتحدة الشقيقة لتوجيه التطوير االستراتيجي بشأن محتويات 

ملفات املدن ملوئل األمم املتحدة والغرض منها.

الدروس المستفادة والمتابعة

التحديات والمخاطر
بيئة فقيرة البيانات: وهو ما ميثل قوة دافعة لتحديد ملفات املدن وتهديًدا رئيسًيا في الوقت نفسه 

لنوعية هذه املبادرة. على مستوى املدينة، كان مدى معاجلة أوجه النقص في البيانات الثانوية 

املتاحة واستكمالها بعملية جمع البيانات األساسية ميثل قضية حساسة للغاية.

عدم وجود توافق مع احلدود املؤسسية احلالية: في هذه احلاالت، ميثل تأسيس منتديات 

للتشاور/ للمناقشة ال تكرر هياكل احلكومة القائمة ومكتفية ذاتًيا على الرغم من عدم وجود 

اعتراف رسمي حتدًيا أساسًيا.

حتقيق مشاركة جدية ورفيعة املستوى ألصحاب املصلحة: هذا أمر بالغ األهمية لضمان جدوى 

واستدامة ملفات املدن.

مت االنتهاء من ملفات املدن الست الرئيسية في لبنان وااللتزام بها، ونأمل االنتقال إلى املدن من 

الدرجة الثانية بعد ذلك. مت إعداد ملفات للمدن عن طريق البرامج القطرية األخرى ملوئل األمم املتحدة 

في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط، رغم التباين الكبير في تشكيل امللفات ونطاقها واملجاالت 

الرئيسية املثيرة للقلق وبيانات خط األساس. وبدأت املناقشات بني البرامج القطرية لترويج ملفات 

املدن، وحتديد مجاالت مشتركة وتبادل ألفضل املمارسات في أواخر 2016.

وسوف يستفيد رفع مستوى ملفات املدن من توفير موارد إضافية جلمع البيانات وحتليلها والعمل 

امليداني، واستمرار االعتراف باآلثار اإليجابية من قبل السلطات احمللية واجلهات املانحة واملنظمات 

غير احلكومية ووكاالت األمم املتحدة، وأخذ امللكية بني السلطات احمللية لدعم املبادرة في املستقبل، 

واملشورة بشأن التطوير االستراتيجي للمبادرة من اللجنة التوجيهية الوطنية مللفات املدن.

توصيات تطوير المشروع
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الدروس المستفادة والمتابعة

الترتيبات الفنية

الجهات المتعاونة:
السلطات احمللية: مبا في ذلك البلديات واحتادات البلديات و"املكاتب التقنية اإلقليمية" بدعم من 

موئل األمم املتحدة.

وكاالت املرافق )املياه اإلقليمية، والطاقة، وغيرها من الهيئات(: مت التواصل معها جلمع البيانات 

اخلاصة باخلدمة، مع إعادة النتائج لهم من أجل التحقق.

املنظمات غير احلكومية.

الموارد:
مبلغ التمويل: 75000 دوالر أمريكي لكل مدينة.

املوارد البشرية: محلل بارز في املناطق احلضرية و 3 مخططني حضريني باإلضافة إلى موظف 

.)GIS( نظم معلومات جغرافية

مصادر التمويل: احلكومة السويسرية، واحتاد املدن.
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يهدف هذا البرنامج المبتكر إلى إحداث نقلة نوعية في تقديم اإلسكان الميسور من خالل آليات السوق 
 وبدون دعم، ويستجيب الحتياجات األردنيين من ذوي الدخل المنخفض، باإلضافة 

إلى الالجئين السوريين، مما يبرز كيفية ربط اإلنسانية بقضايا التنمية داخل قطاع معين.

برنامج األردن لإلسكان الميسور - المرحلة 1

التخطيط العمراني واإلسكان

السلطة أو المنظمة الرئيسية
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

)موئل األمم المتحدة( األردن

المناطق المستهدفة
األردن   

المستفيدون
المجتمعات المضيفة األردنية، والالجئون 

السوريون في األردن  

 تاريخ البدء- تاريخ االنتهاء
نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 – سبتمبر/ أيلول 2016

الكلمات المفتاحية
اإلسكان، الالجئون، األردن، موئل األمم المتحدة 

لالتصال
إيمان زكي عبد الحميد، رئيس المكتب/ مدير 
البرنامج، موئل األمم المتحدة مكتب األردن

iman.zaki@unhabitat.org

٣
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السياق والتحدي

اإلجراءات والنتائج

بالرغم من أن أزمة الالجئني تضع ضغًطا شديًدا على القدرة االستيعابية لسوق اإلسكان األردني، كان 

تفاقم أزمة املساكن جراء األزمة االقتصادية سابق على تدفق الالجئني. ويؤدي التفاوت بني العرض 

والطلب على الوحدات السكنية بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار اإليجارات. وبالتالي، تستنزف األسر 

األردنية املستضعفة، والالجئون السوريون مدخراتهم وتزداد عمليات اإلخالء بسبب بحث أصحاب 

العقارات عن مستأجرين يستطيعون دفع إيجارات أعلى.

وميثل عدم توافر املأوى املناسب واملالئم حتدًيا رئيسًيا بالنسبة لالجئني السوريني، واملجتمعات املضيفة 

على حد سواء. في املرحلة األولى من برنامج األردن لإلسكان امليسور )JAH(، تسعى الشراكات مع 

اجلهات الفاعلة اإلنسانية الستكمال دعمهما للمأوى في حاالت الطوارئ الذي يعتمد على املنح، باحلصول 

على منتجات القروض. وعالوة على ذلك، توفر املرحلة الثانية من هذا البرنامج البيانات واألدلة الضرورية 

لتمكني املؤسسة األردنية العامة لإلسكان والتطوير احلضري )HUDC( من وضع اخلطط والسياسات 

السكنية اجلديدة.

ويهدف املشروع إلى:

أن يقدم القطاع اخلاص برنامًجا وطنًيا متطوًرا لوحدات سكنية صغيرة احلجم )65 متًرا مربًعا(  -

ميكن توسيعها أو دمجها إلنشاء وحدات أكبر في املستقبل، وتكون في متناول األسر األردنية ذات 

الدخل األقل من املتوسط.

إنشاء حل مستدام لإلسكان يستفيد منه الالجئون، واملجتمعات املضيفة. -

التغلب على مشكلة تضخم تكاليف اإليجار عن طريق زيادة املعروض من املساكن حملدودي  -

ومتوسطي الدخل من قبل القطاع اخلاص، مع التركيز على حتقيق الهدف النهائي املتعلق بزيادة 

توافر السكن لالجئني، واملجتمعات املضيفة، وخفض تكلفته.

استطالع يستهدف كل من األردنيني والسوريني أدى إلى حتليل كامل للقطاعات املالية اخلاصة،  -

واحلكومية. ومت حتليل النتائج وتبادلها على نطاق واسع وكان لها دور فعال في حملة "تغيير التصور".

تصميم نظام اإليجار لالجئني: بسبب نقص التمويل، مت تأجيل جميع األنشطة املتصلة بخطة  -

العمل، والهيكل املؤسسي حتى املرحلة الثانية.

البرنامج التجريبي األول في الرمثا، بقيادة وزارة األشغال العامة واإلسكان األردنية: يتزايد  -

اهتمام املواطنني بالبرنامج؛ حيث أعرب أكثر من 950 شخًصا عن رغبتهم في املشاركة.

النتائج:
تحسين الخدمات الحضرية: على املدى القصير، يساعد البرنامج على تلبية احتياجات  �

الالجئني، واألسر األردنية املستضعفة للمأوى، من خالل توفير السكن امليسور. وعلى املدى 

الطويل، حتقق زيادة املعروض من املساكن استقراًرا ألسعار اإليجارات، وتعزز مرونة سوق 

اإلسكان في حالة حدوث تدفق جديد لالجئني في املستقبل.

تعزيز الحوكمة: ساعد العمل جنًبا إلى جنب مع أصحاب املصلحة احملليني املتنوعني املسؤولني  �
عن تسليم وحدات اإلسكان امليسور على تعزيز امللكية، والقيادة احمللية من خالل توفير الروابط 

بينهم. وعالوة على ذلك، تسعى JAH إلى ضمان تنفيذ احلكومة األردنية لبرامج اإلسكان مبا 

يتماشى مع إستراتيجية اإلسكان العاملية، التي تركز على توفير السكن املالئم امليسور داخل 
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املراكز احلضرية. وأخيًرا، يعزز البرنامج األنشــطة اإلنســانية لضمان تدابير قصيرة األجل في 

قطاع اإلسكان تكملها تدخالت متوسطة األجل )برنامج اإلسكان امليسور( حتقق املرونة على املدى 

الطويل )إصالح قانوني، ومؤسسي لسياسات قطاع اإلسكان(.

زيادة الدمج االجتماعي واالقتصادي و/أو توفير سبل العيش المستدام لالجئين:  �
يوفر البرنامج أصوالَ طويلة األجل للمجتمع املضيف من خالل خلق فرص العمل، وتعزيز اإلدماج 

االجتماعي، واالقتصادي لالجئني. ويحفز النشاط االقتصادي، ويوفر فرص العمل لكل من الالجئني، 

والسكان احملليني في قطاع البناء والتشييد.

زيادة قدرة النظم المالية: بفضل برنامج JAH، أصبح بإمكان البنوك إشراك العمالء اجلدد،  �
وأصبح لدى املطورين سوًقا جديًدا من ذوي الدخل احملدود. وعلى املدى الطويل، سيفتح البرنامج أسواًقا 

جديدة أمام البنوك التجارية )التي تتمكن من إشراك العمالء اجلدد من ذوي الدخل احملدود( تساعد على 

معاجلة النقص احلاد في اإلسكان امليسور الذي ميثل حتدًيا لقطاع اإلسكان في األردن حتى اآلن.

الدروس المستفادة والمتابعة
التحديات والمخاطر

تتركز التحديات الرئيسية حول التصورات، واملفاهيم اخلاطئة الشائعة عن اإلسكان في األردن 

والتي تتمثل في: األردنيون يفضلون العيش في منازل كبيرة )أكثر من 120 متر مربع(؛ ال ميكن 

متويل األسر ذات الدخل املنخفض؛ األردنيون مييلون إلى االقتراض وفًقا للشريعة اإلسالمية؛ ال 

تستطيع األسر ذات الدخل املنخفض حتمل قروض اإلسكان بدون )سعر الفائدة( الدعم؛ األرض 

مكلفة للغاية، األردنيون ال يرغبون في أن يستأجر األجانب أو أفراد من خارج األسرة منازلهم.

ملواجهة هذه التحديات، عقد موئل األمم املتحدة لقاءات مفتوحة متعددة لتوضيح املسائل 

املتعلقة بالبرنامج، وكذلك مناقشات متكررة، واجتماعات مع اجلهات املعنية )املطورون والبنوك 

واملستفيدون(. وأخيًرا، مازالت هناك حاجة إلى بذل جهود دعوة واضحة منذ املراحل املبكرة، 

باإلضافة إلى تسليط الضوء على مبادئ البرنامج، لتبديد أي سوء فهم، وبناء الثقة، وتعزيز 

الشراكات. وحتتاج األنشطة التي تستهدف معاجلة التحيز، واألفكار اخلاطئة احملددة إلى استكمال 

اجلانب العملي للبرامج التجريبية، وكذلك عملية التصميم املؤسسي.

المقومات الرئيسية للنجاح
يجمع برنامج JAH كل أصحاب املصلحة الرئيسيني مًعا، ويسمح لهم بالتحرك بشكل جماعي 

إلى سوق جديد يقدم اإلسكان امليسور بدعم من فريق متخصص من اخلبراء للمساعدة في 

التغلب على العقبات، والتعامل مع التأخيرات السوقية، وضمان اجلودة، والشفافية، واإلنصاف، 

واملساعدة في ترتيب متويل املقترض لشراء وحدات.

تقليص حجم املأوى من )وحدات 130 متًرا مربًعا( املرغوب فيه إلى )وحدات 65 متًرا مربًعا( 

امليسور، لكي يكون هناك عرض ميسور قائم على السوق.

وضع حدود في املدن على األراضي اخلاصة في املواقع املرغوبة: يرتبط انخفاض تكلفة 

األراضي في املدن بارتفاع تكلفة وسائل الراحة )الطرق والشبكات( في املناطق النائية. 

تنمية اإلسكان قائمة على الطلب، جنًبا إلى جنب مع مشاركة األطراف الثالثة )أصحاب 

العقارات، والبنوك، واملطورون(، مما يسمح باستدامة البرنامج.

عملية مستنيرة: حمالت إنشاء لتقييم املناطق املرغوبة، والطلب، مبا في ذلك معلومات عن 

إيرادات املستفيدين.
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الدروس المستفادة والمتابعة

ميكن توجيه املساعدات النقدية لالجئني مباشرة إلى أصحاب عقارات اإلسكان امليسور، والتي 

من شأنها توفير املوارد، واحلوافز لبناء وإيجار منازل لالجئني.

ميكن أن تعزز السلطات احمللية مشاركتها في برامج اإلسكان امليسور عبر 1( تسريع عملية 

إصدار تراخيص البناء، وتخفيض رسوم التسجيل )ميسرو التنظيم(، 2( تسهيل العملية 

التشاركية لتحديد املالك، واملستأجرين املهتمني في املستقبل، وتسهيل العالقات، واالتفاقات 

بني البنوك، واملطورين، واملستفيدين )الوسيط النزيه(، و 3( إدخال اإلرادة للسكن امليسور في 

تخطيطها لتشجيع مثل هذا البرنامج )التخطيط االستراتيجي(.

توصيات تطوير المشروع

الترتيبات الفنية
الجهات المتعاونة:

وقد مت تنفيذ هذا البرنامج القائم على الطلب من قبل القطاع اخلاص )مطورو األراضي، واإلسكان، 

والبنوك التجارية، واإلسالمية(، مع تسهيل من احلكومة احمللية، والوطنية األردنية. وهو يجمع بني 

القدرة االئتمانية لألسر األردنية املهتمة باالستثمار في املمتلكات، ومتويل من البنوك التجارية، 

واإلسالمية احمللية، واملوارد املتاحة، والقدرة على البناء من املطورين األردنيني.

 ،)HUDC( الشركاء الرئيسيون في البرنامج هم: املؤسسة األردنية العامة لإلسكان والتطوير احلضري

ووزارة الشؤون البلدية )MOMA(، البنوك التجارية واإلسالمية، وجمعية املطورين، وجمعية املقاولني، 

وجمعيات الهندسة األردنية، ومفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني )UNHCR(، واملجلس 

النرويجي لالجئني )NRC(، واجلهات الفاعلة اإلنسانية األخرى، واملقاولون، واملطورون احملليون.

الموارد:
مبلغ التمويل: البنوك احمللية على استعداد لتوفير التمويل الالزم لهذه الفئة املستهدفة، وميكن أن تقدم 

متويل 10 سنوات )أو أكثر( بنسبة 80% من سعر الشراء، )ورمبا يصل إلى 100%(، وفًقا ألسعار 

السوق. ومن ثم، يصبح مبلغ السداد لتمويل 13000 دينار )سواء من بنك جتاري أو إسالمي( حوالي 

150 دينار شهريا.

مصادر التمويل: البنوك التجارية واإلسالمية احمللية، وحكومتي سويسرا، والدامنرك بتمويل من 

املفوضية لتحليل نظم تأجير الالجئني.

الجوانب المبتكرة
برنامج قائم على الطلب الذي ينفذه القطاع اخلاص )األراضي املوجودة، ومطورو اإلسكان، والبنوك 

التجارية، واإلسالمية(، مع تسهيالت من احلكومة األردنية.

ال توجد برامج لإلعانات، وذلك لضمان االستدامة.


