
 

        
   
 
  
  

 
في طلیعةالبحر المتوسط  منطقة بلدیات صحفي بیان  

:أزمة الالجئین  
لمجتمعات المضیفةمن ا لألقران ورشة عمل  

 
ط ونقامن دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا وتركیا،  بلدیات ممثلون وممثالت عنالیوم ختتم إ  -2016 یونیو/حزیران 1عّمان، 

رشة وشركاء من المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة والمنظمات اإلنسانیة والتنمویة، و االتصال لدى الحكومات المركزیة، 
وتعّلم  للمعرفة اإلقلیمیة التبادلتعزیز  اللقاءالبلدیات المضیفة لالجئین. وكان الهدف الرئیسي من هذا  تتهدفتعّلم بین األقران است

جئین والمجتمعات مبتكرة لتحقیق الرفاه المشترك لالعلى أفضل الممارسات والحلول المن بعضها البعض المجتمعات المضیفة 
 المضیفة.

 
جئین. بینما یعیش للمهاجرین والال ات والخدماتالمساعد قائمة الجهات المعنیة بتقدیممنطقة البحر األبیض المتوسط  تتصّدر بلدیات

الحضري ویطرح الطابع . وشمال أفریقیا ٪ في منطقة الشرق األوسط85العالم في المدن، تبلغ هذه النسبة  حول ٪ من الالجئین 60
 على القدرة االستیعابیة للمجتمعات المضیفة. كبیراً إذ یضع ، المعنیة بلدیاتأمام المن التحدیات الهامة  تدفق الالجئین عدداً ل
 

 وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة هذا اإلطار نّظم مركز التكامل المتوسطي بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي ضمن 

(UN-Habitat)) بدعم من الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي ،GIZ) لجنة اإلنقاذ الدولیة ،(IRC منظمة المدن المتحدة واالدارات ،(
ومشروع  )ACTEDمؤسسة العون والتعاون التقني والتنمیة ()، UCLG-MEWAوغرب اسیا ( المحلیة فرع الشرق االوسط

 فرصة بلدیاتأمام اللورشة التي امتدت على مدى یومین أتاحت هذه ا ).MedCitiesاستراتیجیات التنمیة المستدامة المدینیة (
 لالجئین.فعالة ألزمة ا تضمن استجابةالتي  والخطوات العملیة التشارك بالمبادرات

 
تقدیم االستعداد من أجل  ؛للمرونة ات ضماناً البلدی بین : التعاونت مواضیع عدة أبرزهاشمل تفاعلیةتضمنت الورشة مجموعات عمل 

 لمدینة إربد.واإلدماج في سوق العمل؛ التماسك االجتماعي. كما تضمنت زیارة میدانیة  المحلیة الخدمات؛ التنمیة االقتصادیة
 

 :النقاشات الرئیسیة النقاط التالیةتناولت 
على  التي قد ألقت بحملها الحاجة إلى تنسیق االستراتیجیات على المستویات الوطنیة والمحلیة من أجل مواجهة التحدیات •

تقدیم  وباألخص على مستوى – اوروبأشمال أفریقیا و  في منطقة مدنالمجتمعات المضیفة في األردن ولبنان وتركیا، فضال عن 
 دماج في سوق العمل والتماسك االجتماعي.التنمیة االقتصادیة المحلیة، واالالخدمات، و 

لالجئین السوریین والمجتمعات  اً دعماإلنساني والتنموي على األمد القصیر والمتوسط  بین العمل التركیز على الشراكةأولویة  •
 الخ) بةاإلسكان، النفایات الصل (فرص العمل، على حد سواء المضیفة

 رفاهیة الالجئین والمجتمعات المضیفة.من أجل الموارد وتعزیز التعاون متعدد الشركاء  رصدالحاجة إلى  •
 

 للمزید من المعلومات حول الورشة

 .الرابطحول الورشة: مزید من المعلومات لل •

 
 

http://cmimarseille.org/highlights/regional-workshop-municipalities-forefront-refugee-crisis


 

        
   
 
  

في منطقة البحر األبیض:  والمجتمعات المضیفة الالجئینللمزید من المعلومات حول برنامج مركز التكامل المتوسطي الخاص ب •
 .الرابط
 للتواصل اإلعالمي، الرجاء اإلتصال: •
fabdulsater@worldbank.org، 0033661932375في عمان: فرح عبد الساتر، مستشارة اإلعالم،  •

T

 
 znahas@worldbank.org ،0033604677242 إلعالم،في مرسیلیا: زین نحاس، مسؤولة التواصل مع ا •
 009611850015 ext. 111، (Talar Oskeridjian)في بیروت: تاالر أوسكیریدجیان  •

talar.oskeridjian@unhabitat.org 
 

 
*** 

من جمیع  لمدنياآلراء حول البرامج المتعددة الشركاء في المنطقة، حیث تعقد اجتماعات یحضرها وكاالت التنمیة والحكومات والسلطات المحلیة والمجتمع امنصة لتبادل  :مركز التكامل المتوسطي
أعضاء مركز التكامل  .ة التي تواجه منطقة البحر األبیض المتوسطأنحاء البحر األبیض المتوسط لتبادل المعرفة ومناقشة السیاسات العامة، بغیة إیجاد الحلول الالزمة لمعالجة التحدیات الرئیسی

مدینة مرسیلیا، منطقة بروفنس ألب كوت دازور ، األوروبي (مراقب)،  خدمة العمل الخارجيغرب، السلطة الفلسطینیة، وتونس، المتوسطي هم: مصر، فرنسا، الیونان، إیطالیا، األردن، لبنان، الم
حسابنا على   CMI Marseille : كصفحتنا على فیسبو  www.cmimarseille.orgزیارة موقعنا اإللكتروني للمزید من المعلومات بإمكانكم  لي.وعة البنك الدو ومجم ر بنك األوروبي لإلستثماال

 .: cmimarseille@ تویتر
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