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Стратегическият проект MMWD - Making Migration Work for Development  

ще има 4-та поредна среща, която ще се проведе с административни и научни заседания  

на комисии в Букурещ на 6 и 7 ноември 2013 г. 

Домакин на срещата е Министерството на регионалното развитие и държавната администрация 

на Румъния. 

 

Времето на събитието е от решаващо значение, тъй като основните дейности на проекта са на 

път да бъдат завършени, а други ще стартират в Букурещ. Партньорите и външните експерти на 

ММWD ще представят и обсъдят резултатите от демографските прогнози по проекта. 

Териториалните и локалните прогнози на ММWD се характеризират с усилието да се 

предвидят демографските тенденции до 2020 г., като се постави специален акцент върху 

вътрешната и международната миграция и се изолира ефектът на мигриращите върху размера и 

нивата на образование, които могат да бъдат очаквани от населението, както и на структурите 

на домакинствата и коефициента на възрастова зависимост. В Букурещ екипите по проекта ще 

се включат в открита дискусия по въпросите, свързани с Промяна на населението и 

развитието с Ан Гуийон, водещ експерт в анализите на човешкия капитал и демографските 

промени от Виенския институт по демография и Център Витгенщайн за демография и глобален 

човешки капитал. 

 

Обсъждането на демографските прогнози ще проправи пътя към последващо работно заседание 

за изграждането на политически сценарии. След презентациите, основани на конкретната 

работа по проекта MMWD относно изготвяне на политически сценарии от количествени 

модели до качествен анализ, партньорите по проекта ще се разделят на групи по степен на 

развитие и миграционни показатели. Работата по групи ще включва структурирано обсъждане 



 

сред служители и експерти по проекта ММWD на приоритетните предизвикателства за 

човешкия капитал, заетостта и благосъстоянието, които трябва да служат за отправна точка при 

определянето на интегрираните визии за развитие на съответните територии. 

 

Срещата в Букурещ ще бъде важна стъпка в развитието на проект MMWD за обсъждане на 

работата, свършена от партньорите за идентифициране на заинтересованите институции и 

съдържанието на дневния ред на Югоизточна Европейска Платформа за Международен 

политически диалог и сътрудничество, чиито кръгли маси (съответно свързани с труда, 

човешкия капитал, социалните грижи) ще се организират три пъти през 2014 г. за 

идентифициране на транснационалните териториални предизвикателства пред регионалното 

развитие. Кръглите маси ще работят и върху конкретни стратегии за действие, регулиращи 

специфичните аспекти на транснационалната миграция в Югоизточна Европа, които трябва да 

бъдат изпълнени през следващия проектен период. 

 

С цел да се представи настоящият институционален опит в транснационалния диалог и 

сътрудничество италианското Министерство на труда и Министерството на външните работи и 

европейската интеграция на Република Молдова ще представят преглед на споразумения и ще 

разгледат Платформата ММWD на фона на процеса на евроинтеграция. Последно, но не на 

последно място по важност, платформата MMWD ще направи връзка с текущия процес на 

Капитализация на програмата за транснационално сътрудничество на страните от  

Югоизточна Европа и по-специално по отношение на тематиката, свързана с демографските 

промени и заетостта, където проектът MMWD участва. Проектът-близнак на MMWD в 

четвъртата покана на Програма „Югоизточна Европа” – стратегическият проект SEEMIG ще 

илюстрира сегашната структура на Югоизточноевропейската мрежа на демографските 

промени и заетостта. 

 

За повече информация, моля, вижте програмата на мероприятието. 


