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 السياق واألساس المنطقي

تستضيف البلدان المجاورة لسوريا الغالبية العظمى من الناس الفارين من سوريا، وحكوماتهم المحلية في طليعة األزمة. وتستضيف العراق 

لحاجة إلى تهيئة بيئة صالحة ماليين الجئ سوري، ويثير عدم اليقين من عودتهم إلى سوريا القلق، ويبرز ا 5واألردن ولبنان وتركيا نحو 

بعد ست سنوات من الصراع السوري، فإن التحديات األكثر إلحاحا بالنسبة للبلدان المضيفة  للعيش لكل من الالجئين والمجتمعات المضيفة.

جة البطالة والتنافس على هي تخفيف الضغط القائم على الخدمات )مثل اإلسكان والكهرباء والمياه والبنية التحتية المحلية والتعليم(، ومعال

وأحد  الوظائف بين السكان المحليين والسوريين، األمر الذي يمكن أن يكون له أيضا عواقب وخيمة على التعايش السلمي بين الطائفتين.

وسائل االستجابة لهذه التحديات هو حفز ريادة األعمال واالستثمارات الخاصة من أجل إيجاد فرص عمل لالجئين والسكان المحليين على 

السواء. وفي هذا الصدد، يمكن أن يكون وجود منظمي المشاريع فرصة اقتصادية هامة للبلدان المضيفة: حيث يمكنهم جلب رؤوس األموال، 

خلق المزيد من فرص العمل، وتطوير شبكة تجارية، والمساهمة في الجاذبية االقتصادية  مما يؤدي إلىالجديدة، والدراية الفنية، واألسواق 

ومع ذلك، يلزم بذل مزيد من الجهود لتعبئة القطاع الخاص، مثل: تطوير البنية التحتية، واستغالل الميزة النسبية التي يمكن  المحلية العامة.

ا الحكومات المحلية، وتشجيع ريادة األعمال للسوريين )على سبيل المثال من خالل تخفيف القيود القانونية( والمجتمعات المضيفة أن تقدمه

)على سبيل المثال من خالل اللوائح والسياسات(، وتبسيط اإلطار التنظيمي لألعمال التجارية المنزلية، وإدخال أدوات مالية جديدة لجذب 

 االستثمارات.

إلى دعم البلديات التي تستضيف الالجئين بالمعرفة القائمة  2016في هذا السياق، تهدف شبكة تعلم البلديات المضيفة المتوسطية منذ يونيو 

وقد استفادت الشبكة  على األدلة وتبادل الحلول المبتكرة لتحسين قدرتها على االستجابة في تقديم الخدمات العامة لالجئين واألكثر ضعفا.

عدة حلقات عمل وجها لوجه وندوات عن المواضيع ذات األولوية، والدراسات االستقصائية، فضال عن المناقشات عبر اإلنترنت.  من

وسوف يتم دعمها اآلن من خالل منصة تعاونية جديدة على االنترنت والتي تم تصميمها لتوفير مساحة متميزة للبلديات التي تستضيف 

وتدير شبكة البلديات المضيفة  من تجارب بعضها البعض وأفضل الممارسات على أساس مستمر، وبناء التعاون.الالجئين للتبادل والتعلم 

 .بحر المتوسطفي الين والمجتمعات المضيفة برنامج الالجئمن مركز التكامل المتوسطي، كجزء من 

 الهدف وهيكل الندوة

(، وبناء على طلبات التعلم 2017مايو  12-9)بيروت،  ورشة عمل شبكة البلديات المضيفة حول التنمية االقتصادية المحليةفي أعقاب نتائج 

الشبكية، ستناقش هذه الندوة التحديات والحلول الرئيسية لدعم األعمال التجارية لكل من الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة على 

رنت لشبكة البلديات المضيفة، وذلك باستخدام وعالوة على ذلك، سيتم أيضا تقديم رسميا وإطالق المنصة الجديدة على اإلنت الصعيد المحلي.

 (.C4Dأداة التعاون من أجل التنمية )

 لمدة ساعتين ونصف هي:لالجتماع اإلفتراضي  األهداف الرئيسية 

تعزيز تبادل المعرفة والتعلم بين ممثلي الحكومات المحلية والمستثمرين من القطاع الخاص حول كيفية تعبئة القطاع الخاص بشكل  •
 من أجل خلق فرص العمل؛ أفضل

 تحديد التجارب الجيدة والدروس المستفادة لتحسينها أو تكرارها في البلديات التي تستضيف الالجئين؛  •

 تقديم وإطالق المنصة التعاونية الجديدة لشبكة تعلم البلديات المضيفة المتوسطية.  •

 

لديات، ومدخالت ، وممثلي البلمستثمرينشكل أفضل من وجهة نظر اسوف تستكشف الندوة وجهات النظر حول كيفية تعبئة القطاع الخاص ب

 تليها مناقشة تفاعلية حول كيفية تحسين تنفيذ هذه التجارب و / أو تكرارها في سياقات ارتفاع تدفق الالجئين. المستشارين الفنيين

 

 

http://cmimarseille.org/programs/regional-knowledge-action-program-refugees-and-host-communities
http://cmimarseille.org/highlights/improving-local-economic-opportunities-host-communities-and-refugees
http://cmimarseille.org/highlights/improving-local-economic-opportunities-host-communities-and-refugees


   
 المشاركة في ورشة العمل االفتراضية

 افتراضي يسمح للمشاركين بالتفاعل من خالل االتصال إلى الندوة مباشرة من جهازهم الكمبيوترمن تبادل االجتماع اإلفتراضي ستتكون 
مالحظة أن هذا يتطلب اتصال إنترنت اليمكن العثور عليها في الجزء السفلي من هذه الصفحة؛ يرجى  WebEx)الروابط للوصول إلى 

مكن حجز غرف المؤتمرات بالفيديو في المكاتب القطرية للبنك الدولي عند عالي السرعة(. وسيتم توفير الترجمة العربية اإلنجليزية. ي

 الطلب.

 .هنايرجى تأكيد اهتمامكم بالمشاركة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPmd_2CaAdtFZ1t1HlXFvC9w4mr9-_gnCaoyL80t89tzQvZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPmd_2CaAdtFZ1t1HlXFvC9w4mr9-_gnCaoyL80t89tzQvZw/viewform


   
 جدول أعمال مؤقت

 )توقيت أوروبا الوسطى(. انظر الجدول أدناه للحصول على المزيد من المعلومات. UTC+01مالحظة أن التوقيت يشير إلى اليرجى 
 

 مالحظات افتتاحية وتقديم المشاركين
 
 CMIالبرامج،  مسؤولي رةيجانيت أولمان، کب دةيالس• 

 األقران بشأن التنمية االقتصادية المحلية نيالثانية للتعلم بردود الفعل من ورشة العمل السنوية 
 

14.00 - 14.10 

 على االنترنت لشبكة تعلم البلديات المضيفة C4Dإطالق المنصة الجديدة 
 
 األردن، والسيد محمد زواهرة، بلدية الزرقاء، CMIدير، سارة بوغالسيدة • 

 C4Dعرض مشترك لمنصة 

 الشبكةردود الفعل من أعضاء • 
 

14.10 - 14.30 

 تعبئة القطاع الخاص للبلديات التي تستضيف الالجئين
 
 ايرامي شراك، المنتدى االقتصادي السوري، ترک السيد• 

 المستثمر: التوقعات والفوائد للبلديات المضيفة منظور

 السيد محمد السرحان، بلدية سرحان، األردن • 
 الخاصة للنمو المحليمنظور البلدية بشأن جذب االستثمارات 

 

 جون سبيكمان، مستشار البنك الدولي السيد •
 منظور تقنية في تعبئة القطاع الخاص في منطقة المشرق

 

14.30 - 15.20 

 أسئلة وأجوبة ومناقشة مفتوحة
 
 أخصائي التنمية االجتماعية، البنك الدولي، نايلة أحمد  ةالسيد: المناقشة• 
 

15.20 - 16.20 

 والخطوات التاليةاالستنتاجات 
 
 CMIمسؤولي البرامج،  رةيجانيت أولمان، کب دةيالس• 
 

16.20 - 16.30 

 

 أوقات البدء المحلية

 الموقع  وقت البدء المحلي
 مرسيليا 14.00
 بيروت 15.00
 عمان 15.00
 اسطنبول 15.00
 القدس 15.00
 بغداد 15.00
 واشنطن العاصمة 08.00

 


