
 
 بیان صحفي

 في مسعًى لتعزیز اقتصاداتھم المحلیة: رؤساء بلدیات یطلقون إمكانیات ریادة األعمال بین الالجئین

للتھجیر القسري من خالل  ةیاالستجاب قدراتھمیبنون  بلدیات من جنوب شرقي البحر األبیض المتوسط وأفغانستان وشرق أفریقیا  ممثلو
 التخطیط االستراتیجي للتنمیة االقتصادیة المحلیة في مدنھم

 
 

من ممثلي بلدیات وحكومات محلیة تستضیف الجئین ومھجرین داخلیاً من العراق واألردن ولبنان وفلسطین وتركیا  48یجتمع  – 2019حزیران/ یونیو  30عّمان، األردن، 
ق عزیز االقتصادات المحلیة في سیاباإلضافة إلى أفغانستان وجیبوتي وإثیوبیا وكینیا وأوغندا، وخبراء وممثلي منظمات دولیة، في العاصمة األردنیة عمان الستكشاف آلیات ت

 التھجیر القسري.
 

یتوزع المھجرون قسراً بالتساوي عبر البلدان المضیفة بل یمیلون إلى التجمع في بعض المناطق،  ال“: المتوسطيدودسون، مدیرة مركز التكامل  -بالنكا مورینوتشرح  
المجتمعات المضیفة لھم.  إن المیثاق العالمي  ولدعملتلبیة احتیاجات المھجرین،  ةً استراتیجیمكانًة البلدیة واإلقلیمیة  الحكوماتتحتل " :وتضیف".  وخاصة في بعض المدن

، إال أن قدراتھا على التخطیط وقدرات االستجابة لدیھا ال تؤخذ دائماً في االعتبار في المحافل (لھذه الحكومات المحلیة) للھجرة یقر، على نحو غیر مسبوق، بدورھا الرئیسي
ما یؤدي یمكن الستراتیجیات التنمیة االقتصادیة المحلیة المصممة خصیصاً لتشمل المھجرین أن تجتذب االستثمارات الخاصة وتعزز خلق فرص العمل، مالوطنیة والعالمیة. 
 إلى النمو الشامل".

الیتھا طلق فعالذي سی، أمین عمان الكبرى، لشواربھبرعایة الدكتور یوسف ا "التخطیط االستراتیجي للتنمیة االقتصادیة المحلیة" عنوان بالقدرات ھذه تنمیة ورشة إن 
)، وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة (موئل األمم المتحدة)، والبنك الدولي، GIZ)، ووكالة التنمیة األلمانیة (CMIمركز التكامل المتوسطي (من تنظیم    االفتتاحیة،

)، واألكادیمیة IRCبین بلدان الجنوب، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (األونكتاد)، ولجنة اإلنقاذ الدولیة ( ) وإدارة التبادلGAMبدعٍم من أمانة عمان الكبرى (
 ). UCLG-MEWA)، ومنظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدة في الشرق األوسط وغرب آسیا (WALDالعالمیة للحكومات المحلیة والدیمقراطیة (

التي یدیرھا مركز التكامل المتوسطي. تركز شبكة تعلم البلدیات المضیفة على  للتعلّم المضیفة المتوسطیة شبكة تعلم البلدیات إطارفي على خمسة أیام  الممتد التدریبیعقد 
وورش عمل تدریبیة الدوریة حول التخطیط التعلم بین البلدیات واألقالیم  لتبادلھادفة تعزیز القدرات وتقدیم الخدمات في المجتمعات المحلیة المضیفة من خالل فعالیات 

 االستراتیجي للتنمیة االقتصادیة المحلیة وتفعیل القطاع الخاص. 

عقب نجاح ورشة العمل األولى التي عقدت في عمان أیضاً. سیحضر  ،تعقد حلقة العمل المعنیة ببناء القدرات للعام الثاني على التوالي بناء على طلبات أعضاء الشبكة
ة والالجئین. یركز برنامج ھذا المشاركون تدریباً مكثفاً الستكشاف وتعلم اآللیات التي یمكن للحكومات المحلیة من خاللھا خلق فرص اقتصادیة لكل من المجتمعات المضیف

ألعمال بین الالجئین واألعمال التجاریة المقدمة من المنزل في إطار استراتیجیة تنمیة االقتصاد المحلي. على مدى خمسة العام على تفعیل القطاع الخاص وتیسیر ریادة ا
على السیاقات واألدوات التحلیلیة  أیام، سیتمكن المشاركون من تطویر قدراتھم في تصمیم الخطط االستراتیجیة للتنمیة االقتصادیة المحلیة من خالل تطبیق الخبرات الموجودة
 اخلیاً أو العائدین. الخاصة بھم وذلك عبر التعلم من خبرات األقران في تطویر استراتیجیات التنمیة االقتصادیة المحلیة في سیاق تدفق الالجئین والمھجرین د

حیث سیقدم ممثلون عن ؛ ئین والمھاجرین إلى مصدر قوةكما سیشارك نخبة من أعضاء شبكة التعلم للبلدیات المضیفة المتوسطیة تجارب بلداتھم في تحویل وجود الالج
التكامل المتوسطي. سیشرح الممثلون  مركزقبل میسرة من بلدیتي مادبا، عمان (األردن) وبیت لحم (فلسطین) ترتیبات التوأمة الخاصة بھما التي تشكلت بفضل التبادالت ال

ما یشجع المزید من المدن على االقتداء بھم. باإلضافة إلى ذلك، وفي محاولة للجمع لوجود المھجرین،  االعتبارأخذ بعین لتتكّیف وت االستراتیجیة خططھمنسجوا أیضاً كیف 
ویعمل  ، یتضمن البرنامج زیارة میدانیة لمصنع إلدارة نفایات في مادبا یتم تشغیلھ بالشراكة بین البلدیة والوكالة األلمانیة للتعاون الدوليالتطبیق العمليبین التدریب النظري و
مانة عّمان الكبرى ولجنة جنب. كما یتضمن زیارة أخرى إلى مركز "مجتمعي" في عّمان، وھو مركز مجتمعي تتم إدارتھ بالشراكة بین أ جنباً إلىبھ سوریون وأردنیون 

لتقریر مركز التكامل الورشة الل خ وسیعرضھذا  اإلنقاذ الدولیة ویعمل على تعزیز ریادة األعمال وتقدیم التدریب وبناء القدرات للسكان المحلیین والالجئین على حد سواء.
 ت المضیفة".المتوسطي "تجارب في استضافة الالجئین: التنمیة االقتصادیة المحلیة في المجتمعا

 المزید من التفاصیل:
   https://bit.ly/2ruhsx4لمزید من المعلومات عن االجتماع والمناقشات:   •
 https://bit.ly/2Xo5kmCلمزید من المعلومات حول برنامج الالجئین والمجتمعات المضیفة من مركز التكامل المتوسطي:  •
  https://bit.ly/2FtJxCqلتحمیل كتیب خالصة التجارب "تجارب في استضافة الالجئین: التنمیة االقتصادیة المحلیة في المجتمعات المضیفة":  •

**** 

من جمیع أنحاء البحر األبیض المتوسط  ة والحكومات والسلطات المحلیة والمجتمع المدنيمركز التكامل المتوسطي ھو منصة متعددة الشركاء، حیث تعقد اجتماعات تحضرھا وكاالت التنمی
أعضاء مركز التكامل المتوسطي ھم: مصر،   توسط.لتبادل المعرفة ومناقشة السیاسات العامة، بغیة إیجاد الحلول الالزمة لمعالجة التحدیات الرئیسیة التي تواجھ منطقة البحر األبیض الم

إلستثمار، مجموعة البنك الدولي وخدمة الیونان، إیطالیا، األردن، لبنان، المغرب، السلطة الفلسطینیة، تونس، مدینة مرسیلیا، منطقة بروفنس ألب كوت دازور، البنك األوروبي لفرنسا، 
   cmimarseille؛ تویتر:  @CMI Marseilleفیسبوك:  ؛ www.cmimarseille.orgاألوروبي كمراقب.  الموقع اإللكتروني:  العمل الخارجي

 
 

**** 
 جھات االتصال لوسائل اإلعالم:  

 (العربیة، االنجلیزیة، الفرنسیة) znahas@worldbank.org، 0033604677242، اإلعالم والتواصل مسؤولةنحاس زین 
 (اإلنجلیزیة، الفرنسیة، األلمانیة) juhlmann@worldbank.org، "الالجئون والبلدیات المضیفة"برنامج  مدیرةاألول، العملیات  ةجانیت أولمان، مسؤول

https://bit.ly/2Ruhsx4
https://bit.ly/2FtJxCq

