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مركز التكامل المتوسطي

مركز التكامل المتوسطي-شبكة البلديات المستضيفة 

ورشة عمل حول إدارة النفايات الصلبة في البلديات المستضيفة–2016تشرين األول لعام 26-27
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.منصة متعددة الشراكات، ومكتب فرعي للبنك الدولي في الشَّرق األَوسط وَشمالي إِفِريقيَاالمتوسطيالتكامل ركز ميجسد

 .البحر األبيض المتوسطارجاء المناطق الواقعة على وكاالت التنمية والحكومات والسلطات المحلية والمجتمع المدني في جميع من؟ 

.وسطالمتمن خالل تبادل المعرفة ومناقشة السياسات العامة، وتحديد الحلول الالزمة لمعالجة التحديات الرئيسة التي تواجه منطقة البحر األبيضكيف؟و

إقليميةمنافع عامةتتمحور حول تحقيق منصة متعددة الشراكات مركز التكامل المتوسطي

األعضاء الشركاء

عضو مراقبوالعديد غيرهم

التعليم واالبتكار

والتوظيف
الالجئين وتنقلهم التطرف العنيف

المياه (تغير المناخ 

)والطاقة

التماسك اإلقليمي 

ةوالتنمية الحضري

مع وضوعاتم 5

علىتركيز

الشباب
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برنامج المركز لالجئين وتنقلهم
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كات لظاهرة التهجير القسري من خالل جمع الشبالتنموية الحلولالمتوافرة حول نشر المعرفة واألدلة :الهدف

ة والالجئين إلى إجماع حول إدخال تعديالت على السياسات فيما يتعلق بالمجتمعات المضيفوالوصول ، والشركاء

.تباقياسبشكل إفريقيا الشتات في الشرق األوسط وشمالي سورييحشدعلى حد سواء، والدعوة إلى ضرورة 

المضيفةالمجتمعاترفاهموضوعتناول:األولالمحور

القائمةبالمعرفةالمحليةالسلطاتدعم:الالجئينومجتمعات

الخدماتمتقديفيقدراتهالتحسينالتشاركيوالتعليماألدلةعلى

منافيهبمنالهشة،وللفئاتلسكانهااألولويةذاتالعامة

.الالجئين

امالعالصالحيخدمنحو  علىالالجئينإدماجدعم:يالثانالمحور

.ةالمضيفالبلدانفي

.الشتاتفيالالجئينوتنقلحركةدعم:ثالثالالمحور

:المحور األولنشاطات 

يفة المضتستهدف المجتمعات د إلى الن د الن  تعليمية بنهج ورش عمل 

لالجئين
 2016)حزيران/عّمان، أيار(

شبكة البلديات المضيفة

 القطاعات ذاتُموجهة إلى الن دد إلى الن  بنهج يةتعليمورش عمل

حة، إدارة النفايات الصلبة، والتماسك االجتماعي، والصمثل (األولوية 

)الخ

خالصة ديم لتقلبلدياتتستهدف االنّدد إلى النّ بنهج يةورش عمل تعليم

المعرفة تبادل الممارسة الجيدة بغية 

ديات تستهدف البلد إلى الن د الن  بنهج سنوية يةتعليمعمل ةورش

2017)ربيع (المضيفة
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ان :نتائج المسح للورشة التي أقيمت في عم 

ةالقطاعات ذات األولوية التي حددتها البلديات المضيف

4

أن 35محلية من أصل ةسلط28أفادتخالل هذا المسح، 

اء بالغ حد قطاع إدارة النفايات الصلبة تأثر إلى  زمة أجرَّ

.الالجئين
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ان فريق عمل إدارة النفايات الصلبة في عم 

الن د للن دبنهج ورشة تعليم

المخرجات والتوصيات
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الالمركزية وسن  التشريعات

رة في تحتاج البلديات حلوالً مبتك
غياب دعم الحكومة المركزية، ظل 

ن الضغوط الناجمة عللتخفيف من 
.إدارة النفايات الصلبة

ت  يعايمكن للبلديات أن تسّن تشر
من  استخدام كالحد )مبتكرة 

انهاء وحظر واألكياس البالستيكية، 
منالمواقع غير القانونية للتخلص

...(القمامة

إشراك المجتمع المحلي وخلق فرص 
للعمل ورفع وعي هاته المجتمعات

في يمكن إلشراك المجتمعات المحلية
إدارة النفايات زيادة الوعي حول 

..وثاآلثار السلبية للنفايات والتل

هم يمكن أن يتحكم السكان ببيئة مجتمع
المعرفةمن خالل رفدهم ببشكل فعّال

.واألدوات المناسبة والسليمة

كان إشراك الفئات المستضعفة من الس
ابع ذي طبعمل ( بما في ذلك الالجئين)

غير رسمي في قطاع النفايات 
ضال بمهارات  قابلة للنقل، فوتزويدهم 

.عن توفير وظائف لهم

كامنكمصدر استخدام النفايات 

اذا ما كان إعادة التدوير ويشمل ذلك 
تية أكثر بنية تحمجدياً اقتصادياً مع وجود 

استخدام ة فعالية وتفكير إبداعي حول كيفي

.المواد القابلة للتدوير  كموارد

ويلها يمكن إعادة تدوير المواد القابلة وتح
حاجة ، ولكن ما زال هناك إلى منتجات

ة هذا لتجليإلى مزيد من الدراسات الكمية 
.الموضوع

لغاز استخدام النفايات العضوية إلنتاج ايمكن 
االعتماد على وبذلك زيادة (الحيوي المتجدد 

ا بمإلنتاج السماد فضال عن استخدامه (الطاقة
.القطاع الزراعي المحلييثري 
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إذا أردت اإلنضمام

:ىالرجاء مراسلتنا عل

refugees@cmimarseille.org

شبكة البلديات المضيفة 

سبوك خاصةايمجموعة ف

mailto:refugees@cmimarseille.org

