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من نحن 
يسهم مركز التكامل المتوسطي، وهو منصة إقليمية 
متعددة الشركاء، في االستجابة اإلقليمية ألزمة 
الالجئين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وآلثارها غير المباشرة في أوروبا. 

هدف البرنامج 
نشر المعرفة والشواهد بشأن حلول تنموية ألزمة 
النزوح القسري من خالل جمع الشبكات والشركاء، 
والوصول إلى توافق حول تعديالت سياساتية تتعلّق 

بكل من المجتمعين المضيف والالجئ. 

تواجه الدول المجاورة لسوريا حاليا أزمة الجئين غير 
مسبوقة طال أمدها تنطوي على تحديات إنسانية ترّتبت 
عليها آثار سلبية غير مباشرة هائلة في أوروبا. وتقدم 
هذه الدول منفعة عامة للمجتمع الدولي باستضافتها 
أعداداً ضخمة من الالجئين السوريين، وبالمقابل هي 
بحاجة إلى الدعم. تتأثر المجتمعات الحضرية بصورة 
 ً خاصة من تدفقات الالجئين، وهو ما يتطلب دعما
موّجه. فالنقص في اإلدماج اإلقتصادي لالجئين في 
الدول المضيفة، إن كان بالوصول إلى سوق العمل أو 
بالدخل الملموس، يؤدي إلى تقييد مساهماتهم في الدول 

المضيفة، وزيادة فرص وقوعهم الفقر.   
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الجمهور المستهدف

الشرق األوسط، وتركيا، شمال أفريقيا، الدول والبلديات األوروبية 
المضيفة، المنظمات غير الحكومية والجمعيات األهلية المحلية، 

ممثلو الحكومات المركزية المسؤولون عن البلديات، شركاء التنمية، 
والعاملون والباحثون في هذا المجال. 

شركاء مركز التكامل المتوسطي 
 

الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك االستثمار األوروبي، الوكالة األلمانية 
للتعاون التقني، ملتقى مدن البحر المتوسط، مجموعة األمم المتحدة، 

منظمة المدن المتحدة واإلدارات المحلية فرع الشرق األوسط 
وغرب آسيا، والبنك الدولي.

الركيزة األولى:

مساندة المجتمعات المحلية في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا بمعارف مستندة إلى شواهد لتحسين قدراتها على 

االستجابة خاصة في مجال تقديم الخدمات العامة لالجئين 
والشرائح األكثر هشاشة.

تبادل الحلول المبتكرة مع المجتمعات المضيفة ودول المنشأ 
بغية تسريع وتيرة تنفيذها، وتسهيل تبادل المعرفة (ويشمل 

ذلك التعلم فيما بين دول الجنوب كما وبين دول الجنوب 
والشمال).

الركيزة الثانية :

زيادة الوعي بالمساهمات التي يمكن أن يقدمها الالجئون في 
سبيل رفاهية الدول المضيفة.

جمع الشركاء وبناء التوافق حول دعم االدماج االقتصادي 
لالجئين على المدى المتوسط. 

النتائج المتوقعة

دعم المعرفة
نشرة إخبارية عن الالجئين والمهاجرين في منطقة 

البحر األبيض المتوسط
موقع البرنامج على شبكة اإلنترنت

قاعدة المعرفة

الركيزة األولى: تحقيق الرفاهية للمجتمعات المضيفة ومجتمعات الالجئين

إطالق شبكة إلكترونية للبلديات المضيفة
ورشات عمل وتعلّم بين األقران محددة المواضيع (إدارة النفايات الصلبة، 

الترابط االجتماعي، اإلسكان، والصحة).
موجز بالممارسات الجيدة

ورشة عمل وتعلّم بين األقران لشبكة البلديات المضيفة، تنّظم سنوياً

الركيزة الثانية: دعم إدماج الالجئين نحو رفاهية مشتركة في الدول 
المضيفة

نشر تقرير البنك الدولي حول "النزوح القسري"
حلقة دراسية على اإلنترنت وورقة نقاش حول "فتح األبواب والعقول"
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طرح رفاهية المجتمعات المضيفة واالالجئة

دعم إدماج الالجئين نحو رفاهية مشتركة في الدول المضيفة

دعم السلطات المحلية بامعرفة المبنيةعلى شواهدوالتعلم من األقران 
بغية تحسين قدراتها في مجال تقديم الخدمات العامة ذات األولوية 
للسكان والشرائح األكثر هشاشة، ومنهم الالجئين، وكذلك اإلسهام في 
تحسين سبل كسب العيش وتحقيق الترابط االجتماعي. ويرتكزهذا 
القسم على نشر وتعميم المعرفة حول الممارسات والخبرات 

والتجارب الجيدة ذات الصلة من مجتمعات دول المشرق وغيرها. 

دعم إمكانات الالجئين لإلسهام بصورة نشطة في تحقيق الرفاهية 
للدول المضيفة ولهم، وهو أمر ضروري لحمايتهم من الوقوع في 
الفقر، وفي الوقت نفسه تنمية مهاراتهم استعداًدا لعودتهم إلى وطنهم 

األم. 

األنشطة

مركز التكامل المتوسطي :منصة لتبادل اآلراء حول البرامج المتعددة الشركاء في المنطقة، حيث تعقد اجتماعات يحضرها وكاالت التنمية 
والحكومات والسلطات المحلية والمجتمع المدني من جميع أنحاء البحر األبيض المتوسط لتبادل المعرفة ومناقشة السياسات العامة، بغية 
إيجاد الحلول الالزمة لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه منطقة البحر األبيض المتوسط. أعضاء مركز التكامل المتوسطي هم: مصر، 
فرنسا، اليونان، إيطاليا، األردن، لبنان، المغرب، السلطة الفلسطينية، وتونس، خدمة العمل الخارجي األوروبي (مراقب)، مدينة مرسيليا، 
منطقة بروفنس ألب كوت دازور، البنك األوروبي لإلستثمار ومجموعة البنك الدولي. للمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة موقعنا 
 @cmimarseille :حسابنا على تويتر CMIMarseille :صفحتنا على فيسبو ك www.cmimarseille.org :اإللكتروني

أقسام البرنامج


