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Belediye Başkanları Yerel Ekonomileri Canlandırmak için Mülteci
Girişimciliğinin Potansiyelini Keşfediyor
Güneydoğu Akdeniz, Afganistan ve Doğu Afrika’dan gelen belediye temsilcileri, Yerel Ekonomik
Kalkınma için stratejik planlama yoluyla, zorla yerinden edilme vakalarına kendi şehirlerinde karşılık
verme kapasitelerini geliştiriyor
Amman, Ürdün, 30 Haziran 2019 – Mültecilere ve ülke içinde yerinden edilen insanlara ev sahipliği yapan Irak, Ürdün, Lübnan,
Filistin, Türkiye, Afganistan, Cibuti, Etiyopya, Kenya ve Uganda gibi ülkelerden gelen 48 belediye ve yerel yönetim temsilcisinin
yanı sıra uluslararası kuruluşların uzmanları ve temsilcileri, zorla yerinden edilme sorunu bağlamında yerel ekonomileri
canlandıracak yöntemleri araştırmak için Ürdün'ün başkenti Amman’da bir araya geliyor.
“Zorla yerinden edilmiş nüfuslar, ev sahibi ülkeler arasında eşit bir şekilde yayılmıyor, bazı bölgelerde ve özellikle bazı şehirlerde
yoğunlaşmaya meyilli” diyor Akdeniz Entegrasyon Merkezi Müdürü Blanca Moreno-Dodson. “Bölgesel ve kentsel yönetimler,
hem zorla yerinden edilenlerin hem de onlara ev sahipliği yapan yöre halkının ihtiyaçlarını karşılama noktasında kilit bir
pozisyona sahip. Örneğine rastlanmamış biçimde, Göç için Küresel Mutabakat yerel unsurların önemli rolünü kabul etti; ancak bu
unsurların planlama ve karşılık verme kapasiteleri ulusal ve küresel forumlarda her zaman dikkate alınmıyor. Yerinden edilmiş
nüfusu dahil etmek için özel olarak tasarlanan Yerel Ekonomik Kallkınma stratejileri, özel yatırımları çekebilir ve istihdam
yaratımını geliştirip kapsayıcı bir büyümeyi mümkün kılabilir” diye ekledi.
Amman Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Yousef Shawarbeh tarafından açılışı yapılan, “Yerel Ekonomik Kalkınma için Stratejik
Planlama” konulu, kapasite geliştirme çalıştayı Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI), Alman Kalkınma Ajansı (GIZ), Birleşmiş
Milletler İnsan Yerleşim Programı (UN-Habitat) ve Dünya Bankası tarafından müştereken organize edilirken, Amman Büyükşehir
Belediyesi (GAM), Güney-Güney Takas Merkezi, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Uluslararası
Kurtarma Komitesi (IRC), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler
Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) organizasyona destek vermektedir.
Bu beş günlük eğitim, kapasite geliştirmeye odaklanan, ev sahibi topluluklarda hizmet sunumunu artırmayı amaçlayan, bölgeler
arası öğrenmeyi hedefleyen ve yerel ekonomik kalkınma için periyodik eğitimler düzenleyen ve özel sektörü harekete geçiren
CMI öncülüğündeki, Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenme Ağı kapsamında düzenlenmektedir.
Kapasite geliştirme çalıştayı, Amman'da düzenlenen birini çalıştayın başarısının üzerine HMLN üyelerinin istekleriyle ardışık ikinci
yılı için düzenlenmektedir. Katılımcılar, yerel yönetimler aracılığıyla hem ev sahibi hem de mülteciler için ekonomik fırsatlar
yaratabilecek mekanizmaları keşfetmek ve öğrenmek için yoğunlaştırılmış bir programa iştirak edeceklerdir.Bu yılki program,
Yerel Ekonomik Kalkınma (LED) Stratejisi çerçevesinde özel sektörün harekete geçirilmesi, mülteci girişimciliğinin
kolaylaştırılması ve ev tabanlı işletmeye odaklanmaktadır.
Beş günden fazla bir süre içinde katılımcılar, halihazırdaki uzmanlıklarını ve analitik araçlarını kendi durumlarına uygulayarak,
ülke içi yerinden edilmiş kişilerin veya geri dönen mültecilerin akını bağlamında Yerel Ekonomik Kalkınma stratejilerinin
geliştirilmesinde akranlarının deneyimlerini öğrenerek Yerel Ekonomik Kalkınma Stratejisi'nin tasarlanmasında kapasitelerini
geliştireceklerdir.
Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenme Ağı'nın seçilen en iyileri, mültecilerin ve göçmenlerin varlıklarının bir kazanca
dönüştürülmesi konusundaki deneyimlerini paylaşacaklardır. Madaba, Amman (Ürdün) ve Bethlehem (Filistin) belediyelerinin
temsilcileri, CMI yönetimindeki bilgi alışverişi sayesinde oluşturdukları eşleştirme düzenlemeleri ve stratejik planlarını yerinden
edilmiş kişilere nasıl uyguladıklarını sunacak, böylelikle bu örnekleri daha fazla şehrin takip etmesi için teşvik edecektir. Ayrıca,
Suriyelilerin ve Ürdünlülerin çalıştığı GIZ ve Belediye tarafından ortaklaşa yürütülen Madaba'daki bir atık yönetimi fabrikasına
alan ziyareti ile GAM ve IRC tarafından ortaklaşa yürütülen yerel halk ve mülteciler için girişimciliği artıran, eğitim ve kapasite
geliştirme çalışmalarının gerçekleştirildiği Mujtama'e Merkezi'ne (Amman) ziyaret de programda bulunmaktadır. "Ev sahibi
Mülteci Deneyimleri: Ev Sahibi Topluluklarda Yerel Ekonomik Kalkınma" adlı CMI raporu da sunulacaktır.

Daha fazla ayrıntı için:
• Toplantı ve tartışmalar konusunda daha fazla bilgi: https://bit.ly/2Ruhsx4
• CMI Akdeniz Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Programı hakkında daha fazla bilgi: https://bit.ly/2Xo5kmC
• "Ev sahibi Mülteci Deneyimleri: Ev Sahibi Topluluklarda Yerel Ekonomik Kalkınma" Raporu özetini indirmek için:
https://bit.ly/2FtJxCq
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