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حول ماذا يدور الربنامج؟

أجربت الحرب األهلية املستِعرة يف سوريا منذ عام 2011 ماليني 
السوريات والسوريني عىل الفرار من بالدهم. وكانت دول الجوار 
ة. ويف هذه  الثالث األردن ولبنان وتركيا البلدان املضيفة األساسيّ

ّلدول، ال يعيش الجزء األكرب من الالجئني يف مخيامت، بل يف  ا
املدن والبلدات والبلديات.

وبالنظر إىل النمو املتسارع للسكان، تواجه املجتمعات املضيفة 
تحديات كبرية، عىل سبيل املثال يف مجال إدارة النفايات، أو 

اإلمداد باملياه والطاقة، أو اإلدارة البلدية. وميكن أن يؤّدي التبادل 
بني الخرباء عىل مستوى البلديات دوراً رئيساً يف التغلّب عىل 

هذه التحديات.

يعّزز برنامج “الخربة البلدية للرشق األوسط” هذه الخربات 
ة والبلديّات التي  ُقدماً بالتعاون بني البلديات األملانيّ ويدفع 

ّنصب الرتكيز عىل  تستضيف الالجئني يف األردن ولبنان وتركيا. وي
التبادل املهني  بني األقران.

ما هي الخدمات املتوفرة؟

تتوفر الخدمات التالية للتعاون بني البلديات األملانية والبلديات 
ٍّكل من األردن ولبنان وتركيا: يف 

  تقديم املشورة والدعم لتطوير الرشاكات البلدية القامئة 
وتصميم رشاكات جديدة والرشوع بالعمل يف إطارها، مبا يف 

ذلك املساعدة يف تقديم مقرتحات للحصول عىل التمويل.

ّعدد   � خدمات التدريب والتشبيك، مثل التدريب املت
ّبكل بلد، والدورات التدريبية املتعلّقة  الثقافات الخاص 

باملقرتحات واجتامعات التشبيك. 
 

ًثال   � دعم التبادل املهني ضمن رشاكات املرشوع، مبا يف ذلك م
متويل ورش تخطيط املشاريع، والتعلّم باملالزمة الوظيفية، 

وبعثات الخرباء.

يف إطار الرشاكات، يعمل الطرفان مع بعضهام البعض لتنفيذ 
أفكار املشاريع الخاصة باملواضيع املحوريّة املحلية وكذلك 

التنمية املستدامة عىل األرض.
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ما هي األهداف؟

تضع البلديات الرشيكة مع بعضها البعض حلوالً بناءة 
للتحديات املحلية التي تفاقمت بسبب التدفق الرسيع لالجئني. 

وميكن الرشكاء، معاً، معالجة الحاجة لتحسني تقديم الخدمات 
العامة وإدماج مختلف املجموعات السكانية يف البلديات. كام 

تستفيد البلديات األملانية من املشاركة، فهي تعّزز صورتها 
الدولية، وتزيد من وعي الجمهور بالتكافل العاملي، وتدعم 

اإلدماج الناجح.

ما الجهات الّتي ميكنها 
املشاركة؟

ِّمم هذا الربنامج للبلديات األملانية، وكذلك للبلديات الرشيكة  ُص
ٍّكل من األردن ولبنان وتركيا.  لها يف 

وتصبح البلديات األملانية الّتي تضع أفكاراً ملشاريع مع البلديّات 
الرشيكة لها مؤهلة لتقديم طلب للحصول عىل املساعدة 

ة.  املاليّ

كام يُتوقَّع من البلديات املشاركة أن تظهر املبادرة وااللتزام 
بالتنمية، وأن تكلّف موظّفيها مبهام الرشاكة البلدية.
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