دعوة صحفية" :من المرونة إلى التنمية"
مؤتمر رفيع المستوى حول أزمة اللجوء السوري
يتش ّرف مركز التكامل المتوسطي بدعوتكم لحضور مؤتمر رفيع المستوى حول أزمة اللجوء السوري بعنوان "من المرونة نحو التنمية".









التاريخ :يوم االثنين  7سبتمبر  /أيلول  ،2015من الساعة  9:00صباحا ً حتى الساعة  06:00ليلً
المكان :مركز التكامل المتوسطي ،فيل فالمر 271 ،كورنيش كينيدي ،13007 ،مرسيليا فرنسا
نتمنى حضور مراسل  /مندوب عن مؤسستكم اإلعالمية لتغطية المؤتمر.
الجلسات المفتوحة للتغطية اإلعلمية:
 :11:30 – 8:30اإلفتتاح ،الجلسة األولى واستراحة القهوة
 :8:00 – 5:45جلسة االختتام وحفل االستقبال
يمكن إجراء مقابلت مع المشاركين أثناء المؤتمر (حسب بجهوزيتهم)
سوف يتم تسهيل إجراء المقابالت اإللكترونية مع المشاركين رفيعي المستوى لوسائل اإلعالم التي لن تتمكن من حضور هذا الحدث.
جهات إتصال الصحافة( :اآلنسة) زين نحاس ،مسؤولة اإلتصاالت لدى مركز التكامل المتوسطي( ،الجوال) ،0033604677242
znahas@worldbank.org

مع دخول الصراع في سوريا عامه الخامس توسع أثره على حد سواء في سوريا كما في سائر بلدان الجوار المضيفة وكان له عواقب إنسانية
واجتماعية واقتصادية وخيمة .إذ تواجه سوريا اليوم خسائر بشرية وأضرار هامة تطال بنيتها التحتية ،ال تقل أهمية عما تواجهه البلدان المجاورة
التي عليها أن تتعامل مع ضغوطات هائلة .فالزيادة في السكان تخلق عبئا ً غير مسبوق على البلدان والمجتمعات المضيفة ،مما يهدد السلم
واالستقرار في المنطقة ويضع عائقا ً محتملً للتنمية على المدى الطويل.
استجابة لهذا الوضع اإلستثنائي ،يتم تنظيم االجتماع الرفيع المستوى من أجل رفع نسبة الوعي للحتياجات المتزايدة من البلدان المضيفة في المشرق
والتي أنتجتها أزمة اللجوء .كما يهدف المؤتمر إلى توفير مساحة لتبادل الخبرات بين الدول المضيفة ومناقشة التغيير األنسب في السياسات ،كذلك
حشد التأييد لفكرة حصول البلد المضيفة على التمويل بشروط ميسرة لتخفيف آثار األزمة.
يتم تنظيم هذا الحدث من قبل البنك الدولي ووكاالت األمم المتحدة (المفوضية العليا لشؤون اللجئين  ،UNHCRبرنامج األمم المتحدة للتنمية
 ،UNDPاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  ،)ESCWAالوكالة الفرنسية للتنمية ) (AFDومركز للتكامل المتوسطي ( .)CMIسيجمع
المؤتمر  50مسؤول حكومي من البلدان المضيفة للجئين السوريين كما وشركاء التنمية والمانحين المحتملين ،كذلك عدد من خبراء المال والتنمية
المختصين بإدارة ظروف الهشاشة.
المزيد من المعلومات:
• جدول أعمال المؤتمر ،تم تحديد الجلسات المفتوحة للتغطية اإلعلمية باللون األصفر
• قائمة أسماء المشاركين
***

مركز التكامل المتوسطي محفل تجتمع فيه وكاالت التنمية والحكومات والسلطات المحلية والمجتمع المدني من جميع أنحاء منطقة البحر األبيض
المتوسط من أجل تبادل المعرفة ومناقشة السياسات العامة ،وتحديد الحلول اللزمة لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة .و يهدف مركز
التكامل المتوسطي الي مساعدة البلدان ،من خلل توفير حلول مبتكرة ،على تحقيق اإلصلحات الجوهرية وتعزيز التكامل في منطقة البحر األبيض
المتوسط .و أعضاء المركز هم مصر ،فرنسا ،إيطاليا ،األردن ،لبنان ،المغرب ،السلطة الفلسطينية ،تونس ،مدينة مرسيليا ،منطقة بروفنس الب
كوت دازور ،البنك األوروبي للستثمار ومجموعة البنك الدولي.
للمزيد :موقعنا اإللكتروني - www.cmimarseille.org :صفحتنا على الفيسبوك - /cmimarseille :حسابنا على تويتر@cmimarseille :

