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Konunun kapsami nedir?

Hangi hizmetler sunuluyor?

Hedefler neler?

2011 yılından bu yana Suriye’de devam eden iç savaş,
milyonlarca Suriyeliyi göçe zorlamıştır. Suriyeli mültecileri kabul eden ilk ülkeler, komşu devletler olan Ürdün,
Lübnan ve Türkiye’dir. Mültecilerin büyük bir kısmı
kamplarda değil, aksine şehir merkezlerinde ve yerel
topluluklar içinde yaşamaktadır.

Alman belediyeleri ile Ürdün, Lübnan ve Türkiye’deki
belediyeler arasında işbirliği faaliyetleri:

Katılan belediyeler, hızlı nüfus artışıyla şiddetlenen
yerel sorunları yerinde çözmek için işbirliğiyle yapıcı
çözümler geliştirir. Bu şekilde belediyelere, çeşitli nüfus
gruplarının daha iyi geçim kaynaklarına kavuşması ve
ev sahibi topluluğa uyum sağlaması için katkı sunabilirler. Almanya’daki belediyeler de bu işbirliğinden
fayda sağlamakta, uluslararası profillerini güçlendirip
vatanda şlarının global ilişkiler konusunda bilinçlenmesini teşvik etmekte, böylelikle de ev sahibi topluluklara
uyumu güçlendirmektedirler.

Mültecileri kabul eden belediyeler ani nüfus artışından
dolayı atık yönetimi, su ve enerji tedariki ile belediye
yönetimi konularında büyük zorluklarla karşı karşıya
kalıyor. Uzmanlar arasında yapılacak bilgi alışverişi
zorlukların aşılmasına önemli katkıda bulunabilir.
„Ortadoğ u İçin Yerel Bilgi Birikimi“ (IKKN) girişimi
Ürdün, Lübnan ve Türkiye’de mültecilere ev sahipliği
yapan belediyeler ile Almanya’daki belediyeler
arasındaki yerel ortaklığa dayalı işbirliğini teşvik
etmektedir. Odak noktası, eşit temelde profesyonel
bilgi alışverişi gerçekleştirmektir.

 Mevcut projelerin tasarımında ve geliştirilmesinde,
ayrıca yeni belediye ortaklıklarının ba şlatılmasına
yönelik proje ba şvuruları için tavsiye ve destek
sağlama.
 Mesleki bilgi edindirme, iletişim ağı olu şturma ve
kültürlerarası iletişimi geliştirme amaçlarına yönelik
olarak çevrimiçi ve fiziksel ortamlarda eğitim
sunma.
 Örneğin proje planlama atölyelerinin düzenlenmesi/
finansmanı ve teknik bilgi payla şımının yanı sıra
işbaşı eğitimi (job shadowing) ve değişim programları
yoluyla ikili proje ortaklıklarını teknik bilgi paylaşımı
açısından destekleme.
Bu ortaklığa katılanlar temel belediye sorunları ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili proje fikirlerini işbirliğiyle
hayata geçirir.

Kimler katilabilir?
Teklif, Alman belediyelerinin yanı sıra Ürdün, Lübnan
ve Türkiye‘deki belediye ortaklarını da hedefliyor.
Ortakları ile birlikte proje fikirleri üzerine çalışan
Alman belediyelerinin finansal destek tekliflerine
ba şvurma hakkı bulunuyor.
Katılımcı belediyelerden kendi girişimlerini ve kalkınma
politikalarını geliştirmeleri ve yerel işbirliği çalışmaları
içinpersonel görevlendirmeleri beklenmektedir.

