
 

        
   
 
  

 برعایة:

  

 
 أزمة الالجئین السوریین على المدى المتوسط: ما ھي الحلول الممكنة؟ صحفي بیان

 
 ليممث عن، فضًال وأوروباالشرق األوسط  منلالجئین  ممثلون عن الدول المضیفةالیوم ختتم إ  -2016  /شباطفبرایر 15باریس، 

صت ، التي خلیةالسیاساتنتائج التحلیلیة، واآلثار حول ال عابر لألقالیم امحوریّ حدثًا  أكادیمیین وباحثینو المنظمات اإلنسانیة والتنمویة 
واهد ش المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین تحت عنوان "أوضاع الالجئین السوریین:و الدراسة المشتركة للبنك الدولي  الیها

 .من األردن ولبنان"
 

  .التقریر الضوء على الحالة اإلجتماعیة واإلقتصادیة لالجئین السوریین في كال البلدین، ویسلط الضوء على عواقب فقر الالجئیلقي 

اتهم. بیة احتیاجلإنَّ فهم الوضع االجتماعي واالقتصادي یساهم في فهم كیفیة رعایة الالجئین والتطلع نحو إنشاء نظام أكثر استدامة لت
 .تحدید الطرق الكفیلة بتحویل عناصر األزمة إلى فرصكما أنَّه مهم ل

 
 .ستثمرینمعمال، وحتى وقد أظهرت التجارب الدولیة أنَّه یمكن لالجئین أن یساهموا في اقتصاد الدول المضیفة لهم كمستهلكین و 

 
. لتنمیةالوكالة الفرنسیة للتكامل المتوسطي، ومجموعة البنك الدولي واألمم المتحدة بدعم من اتم تنظیم هذا الحدث من قبل مركز وقد 

فرصة تبادل اإلستراتیجیات وٕایجاد الممارسات الفضلى لخلق فرص إقتصادیة لكل من المجتمعات المضیفة  وقد أتاح للمشاركین 
 .وأوروباوالالجئین على حد سواء، إستنادا إلى تجارب الدول في المشرق 

 
 :وقد تمحورت المناقشات حول 

 .الجمع بین العمل اإلنساني والتنمیة لرسم رؤیة قصیرة ومتوسطة األمد لدعم الالجئین السوریین والمجتمعات المحلیة معاً  •

 .التوصیات المتعلقة بالسیاسات العامة المتصلة بحالة فقر الالجئین والسبل الكفیلة بتحویل عناصر األزمة إلى فرص  •

تقاسم المعرفة بین المشرق وأوروبا حول تهیئة الظروف لتحقیق االزدهار المشترك وتحقیق النمو اإلقتصادي لصالح الالجئین  •
  .والمجتمعات المضیفة

 .المضیفةمجتمعات الو دعم الالجئین و الموارد وتعزیز التعاون متعدد الشركاء نح جمعسد الثغرة المالیة من خالل  •

 
*** 

 http://bit.ly/1QarwpT: هناللمزید من المعلومات حول اإلجتماع والمناقشات إنقر 
 http://bit.ly/1Z7G366:  هناإنقر  لإلطالع على التقریر المشترك للبنك الدولي و مفوضیة شؤون الالجئین بعنوان "رعایة الالجئین السوریین: شواهد من األردن ولبنان" 

 http://bit.ly/20Ne7KM : هناعلى المدى المتوسط: ماذا بعد" إنقر  "أزمة الالجئین السوریین  لإلطالع على الورقة البحثیة 
*** 

 znahas@worldbank.org،  0033604677242 في مركز للتكامل المتوسطي،  عالمسیدة) زین نحاس، مسؤولة اإلللتواصل اإلعالمي: (ال
*** 

ة السیاسات ل المعرفة ومناقشمحفل تجتمع فیه وكاالت التنمیة والحكومات والسلطات المحلیة والمجتمع المدني من جمیع أنحاء منطقة البحر األبیض المتوسط من أجل تباد مركز التكامل المتوسطي
یة ي الي مساعدة البلدان، من خالل توفیر حلول مبتكرة، على تحقیق اإلصالحات الجوهر العامة، وتحدید الحلول الالزمة لمعالجة التحدیات الرئیسیة التي تواجه المنطقة. و یهدف مركز التكامل المتوسط

 تحاد االوروبيجهاز الخدمة الخارجي لاللبنان، المغرب، السلطة الفلسطینیة، تونس،  الیونان، وتعزیز التكامل في منطقة البحر األبیض المتوسط. و أعضاء المركز هم مصر، فرنسا، إیطالیا، األردن،
صفحتنا على الفیسبوك:  - www.cmimarseille.orgللمزید: موقعنا اإللكتروني: .   مدینة مرسیلیا، منطقة بروفنس الب كوت دازور، البنك األوروبي لالستثمار ومجموعة البنك الدولي(مراقب)، 

/cmimarseille - @ :حسابنا على تویترcmimarseille 
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