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بتكليف من برنامج من تنفيذ 

بالتعاون مع مع

كيف ميكن للبلديات املشاركة؟
يتوقع من البلديات الراغبة  باملشاركة ان تظهر املبادرة 

وااللتزام، وان تستخدم موظفي البلدية يف العمل الخاص 
باملرشوعات الناشئة عن الرشاكة البلدية.

 وميكن لجميع البلديات التشاور حول طرق وكيفيات االستفادة 
من الربنامج. وعن طريق منصة اإلنرتنت

 www.initiative-middle-east.com/ar 

ميكن للمهتمني أن يوضحوا بشكل رسيع وبال تعقيدات املجاالت 
التي ميكنهم تقديم الدعم فيها أو الحصول عليه.
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 نبذة عن املرشوع: 
منذ اندالع الحرب االهلية يف سوريا يف عام 2011 هرب ماليني 
السوريني من سوريا. و من اهم الدول التي استقبلت الالجينئ 

السوريني هي دول الجوار: االردن و لبنان و تركيا. قسم كبري من 
الالجئني يعيشون يف مناطق املجتمعات املضيفة.

 وبالنظر إىل النمو املتسارع للسكان فإن البلديات التي تستقبل 
الالجئني تواجه تحديات كبرية، مثل التخلص من النفايات واإلمداد 

باملياه والطاقة ويف عملية اإلدارة البلدية.  

 )BMZ( اطلقت الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية
برنامجاً تدعم من خالله التعاون املشرتك بني البلديات املضيفة 
لالجئني السوريني يف كل من االردن و لبنان و تركيا من ناحية و 

البلديات االملانية من الناحية االخرى.

ويتم تنفيذ برنامج »الخربة البلدية للمجتمعات املضيفة يف الرشق 
األوسط« عرب مؤسسة املشاركة العاملية متمثلة يف مكتب خدمة 
البلديات يف عامل واحد وذلك من خالل مرشوع التعاون »منصة 

املدن العاملية من أجل تنمية مستدامة )مدن مرتابطة(«.
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ما هي األهداف؟
ميكن تقوية املجتمعات املضيفه من خالل 

تبادل الخربات البلدية مع الرشكاء االملان. ويتم 
الرتكيز هنا عىل الحوار املهني و التعاون البناء 
بني البلديات الرشيكة من اجل تطوير حلول 

مشرتكة للمشاكل املحلية.

ومن خالل برنامجنا الجديد »الخربة البلدية 
للمجتمعات املضيفة يف الرشق األوسط« نقوم 
بالتهيئة للتعاون بني البلديات يف األردن ولبنان 

وتركيا والبلديات األملانية. ستعزز البلديات 
االملانية صورتها الدولية، وستزيد الوعي بني 

السكان املحليني حول الروابط العاملية وتدعم 
التكامل الناجح.

  
ما هي العروض والوسائل املتوفرة؟

تتوفر العروض التالية للتعاون بني البلديات األملانية مع البلديات يف كل 
من األردن ولبنان وتركيا:

Å  شبكة التعليم والخربات البلدية متعدد األطراف ترتكز حول
موضوعات التنمية املستدامة للمدن والخدمات البلدية؛

Å  مجموعة الخرباء، حيث سيتم توفر خرباء يف مجال البلديات من
أملانيا متاحني للمشاركات الدولية من أجل تقديم خرباتهم العملية 

التي حصلوا عليها من خالل عملهم يف املدن والبلديات األملانية؛

Å  تقديم الدعم واملرافقة املتخصصة وكذلك الدعم املايل والشخيص
لعالقات الرشاكة الثنائية )مثل عمليات اإليفاد، ورش العمل 

للتخطيط للمرشوعات، أو التنفيذ التقني للمرشوعات(. ويف 
إطار الرشاكات يتم بشكل مشرتك تنفيذ أفكار املرشوعات 
الخاصة باملوضوعات املحورية املجتمعية وكذلك التنمية 

املستدامة. يحق للبلديات االملانية التي تطور افكار 
املشاريع مع رشكائها بالتقدم للمساعدة املالية.

من الذي ميكنه املشاركة؟
الفرصة متاحة للبلديات األملانية مبا متلكه من رشكات بلدية 

وكذلك األطراف املشاركة يف قطاع البلديات وكذلك إىل رشكاء 
البلديات يف كل من األردن ولبنان وتركيا.  
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