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الهجرة بني املدن املتوسطية

الزرقاء
برامج العمل يف املدن املستهدفة

تعزيز التامسك االجتامعي من خالل األماكن العامة يف الزرقاء

الهدف

يهدف برنامج العمل إىل تحسني الوصول اآلمن والشامل إىل
األماكن العامة يف الزرقاء ،ومتهيد الطريق للتبادل الثقايف وتقبل
االخرين واالستعداد الستمرار الحوار واملساعدة يف تقليل التوتر
االجتامعي بني الالجئني السوريني واملجتمع املحيل ،من خالل
السكنيّة.
إنشاء مكان عام يف مدينة املجد ّ

األنشطة

•تنمية قدرات موظفي املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير
الحرضي « »HUDCوأصحاب املصلحة حول اعتامد
األماكن العامة لإلدماج؛
•تنفيذ ورشة عمل إقليمية حول مجموعة أدوات األماكن
العامة؛
•تنفيذ ورشة عمل « »Block by Blockإلرشاك أعضاء
املجتمع يف تخطيط األماكن العامة؛
•تنفيذ نشاط تلوين للمجتمع املحيل؛
•التّعاقد مع الشباب/النساء يف عملية البناء والتعمري؛
•إنتاج فيديو خاص لرفع الوعي ونرش التجربة الكاملة
للمرشوع؛
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لإلسكان والتطوير الحرضي «»HUDCواملجموعات
املجتمعية يف مدينة املجد؛
•تأسيس لجنة محلّ ّية لضامن صيانة األماكن العامة
وترسيخ امللك ّية املجتمع ّية؛

النتائج

املؤسسة العا ّمة لإلسكان والتطوير
•تعزيز إدراك موظّفي ّ
الحرضي « »HUDCوأصحاب املصلحة الرئيسيّني
واملجتمعات األوسع نطاقاً حول الق ّوة التحويل ّية لألماكن
العامة لزيادة التامسك االجتامعي والتنمية االقتصادية
املحلية؛
•تعزيز األمان والتامسك االجتامعي والشمولية االندماجية
يف مدينة املجد السكنية يف الزرقاء؛ من خالل توفري
أماكن عامة آمنة وشاملة ويسهل الوصول إليها ،تستهدف
الرجال والنساء واألطفال والشباب واألشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة؛
•تحسني املواقف والسلوكيات املتعلقة بالالجئني وحقوق
النساء والفتيات يف االستمتاع باألماكن العامة ،من
خالل التفاعل االجتامعي بني املجتمع املحيل والالجئني
السوريني؛

مخاطبة التوصيات املتعلقة بالسياسات ملرشوع الهجرة بني املدن املتوسطية ()MC2CM
توفري آليات للرتحيب باملهاجرين
الوصول إىل املشاركة االجتامعية والسياسية التنظيم املُدُين والوصول إىل السكن الالئق

١٠.٢
تعزيز االندماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي
للجميع؛

١٠.٧
تسهيل هجرة األفراد

١٦.٧
ضمان اتخاذ قرارات تشاركية على جميع
المستويات؛

١٧.٩
تعزيز الدعم الدولي لبناء القدرات المستهدفة

١١.٧
تأمين وصول الجميع لألماكن العامة الدامجة

