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 السياق واألساس المنطقي

٪ من 92السوري، يقيم  المتوسط. بعد ست سنوات من النزاع عتبر النزوح القسري من بين أكثر التحديات إلحاحا في منطقة شرق البحري
وال يزال إدماجهم االجتماعي واالقتصادي فيما يتعلق بالحصول على العمل والدخل غير كاف وقد يحد من  الالجئين خارج المخيمات.

ضيفة وفي الوقت نفسه، يتعين على الحكومات المحلية الم مساهماتهم في االقتصادات المضيفة فضال عن زيادة فرصهم في الوقوع في الفقر.
 ن.أن تكيف خططها االستراتيجية وفقا لذلك، وأن توسع نطاق الخدمات القائمة والمأوى والوظائف لتلبية احتياجات السكان األصليين والنازحي

وهي تعاني أيضا من نقص قدرات التخطيط واالستجابة فضال عن وجود ترتيبات تنظيمية غير فعالة: فهي تفتقر إلى الموظفين المهرة 
ويمكن أن تأتي الحلول من اعتماد نهج سليم للتنمية االقتصادية المحلية،  يل والحوافز لخلق بيئة اقتصادية أفضل لكلتا المجتمعين.والتمو

وهو استراتيجية محلية شاملة وتشاركية تأخذ في االعتبار مناخ األعمال والبيئة االقتصادية، وهيكل سوق العمل، وتعبئة القطاع الخاص، 
 فضال عن السمات األخرى ذات الصلة في سياقات الصدمات والتغيرات السكانية. األساسية المادية،والبنية 

القائمة على  ةإلى دعم الحكومات المحلية المضيفة بالمعرف 2016 منذ يونيو شبكة تعلم البلديات المضيفة المتوسطيةفي هذا اإلطار، تهدف 
وقد استفادت الشبكة من عدة ورش عمل وجها لوجه وندوات  األدلة وبناء القدرات من أجل تحسين قدراتها على االستجابة للنزوح القسري.

 التعاونيةات على المنصة عبر اإلنترنت حول المواضيع ذات األولوية، ودراسات استقصائية، فضال عن المناقش
Collaboration4Development (C4D) .برنامج ويقوم مركز التكامل المتوسطي بتدبير شبكة البلديات المضيفة، كجزء من  المخصصة

 .ئين والمجتمعات المضيفة في البحر األبيض المتوسطالالج

 هدف وهيكل الندوة عبر االنترنت

التي ستعقد ايام  التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية في المجتمعات المضيفةلورشة العمل التدريبية حول في إطار التحضير 
في عمان باألردن، وبناء على طلبات شبكة التعلم، ستناقش هذه الندوة عبر االنترنت أمثلة عن استراتيجيات المدن  2018مارس  19-23

أيضا  اإلنترنتعلى ذلك، ستعمل الندوة عبر  وعالوة اق النزوح القسري / الهجرة.تتضمن مكونا قويا من التنمية االقتصادية المحلية في سي
 المحلية ومناقشة مناهجها ونماذجها. االقتصاديةللتنمية  االستراتيجيعلى تقديم ورشة العمل التدريبية حول التخطيط 

 األهداف الرئيسية للندوة عبر االنترنت لمدة ساعتين هي:

 لنهج االستراتيجية للمدن من أجل التنمية االقتصادية المحلية في سياقات النزوح القسري؛إلقاء نظرة أولى على ا 
 تحديد التجارب الجيدة والدروس المستفادة لتحسينها أو تكرارها في البلديات التي تستضيف الالجئين؛ 
  االقتصادية المحلية.تقديم موضوع ومنهجية ومناهج ورشة العمل التدريبية حول التخطيط االستراتيجي للتنمية 

 الجمهور المستهدف

تدريبية العمل الورشة  فينشجع كل من المتقدمين المختارين وغير المختارين  هذه الندوة جزء من أنشطة شبكة تعلم البلديات المضيفة.
وبالمثل، فإننا نشجعهم  وتبادل إضافي.حول التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية على المشاركة في هذه الندوة باعتبارها تعلم 

 التعاونية عبر اإلنترنت. C4Dأيضا على مواصلة النقاش على منصة 

 المشاركة في الندوة عبر االنترنت

سيتم توفير  سوف تتكون الندوة من تبادل ظاهري يسمح للمشاركين بالتفاعل عن طريق االتصال إلى الندوة مباشرة من جهازهم الكمبيوتر.
 ).العربية - اإلنجليزيةيرجى تأكيد اهتمامك بالمشاركة هنا ( الترجمة العربية اإلنجليزية.



   
 جدول األعمال

 في الجدول أدناه للحصول على المزيد من المعلومات. . انظر)توقيت أوروبا الوسطى( UTC+01يرجى المالحظة أن التوقيت يشير إلى 
 

 مالحظات افتتاحية ومقدمة
 مسؤولي البرامج،  رةيجانيت أولمان، کبCMI 

 و
  يحدد الحقاتعلم البلديات المضيفة (عضو شبكة( 

 WUF9)تعليقات على المنتدى الحضري العالمي التاسع (
 

 15.20 – 15.00 

  استراتيجيات التنمية االقتصادية المحلية في سياقات النزوح القسري
  مدينة مرنة 100ين، برنامج بقاسامر 

 عرض النهج االستراتيجية لمرونة المدن
 
  عمان الكبرى، األردنج، أمانة اراالنسرين 

 استراتيجية مرونة عمان
 

 15.50 – 15.20  

 جلسة االسئلة واالجوبة
  :بلدية أثينا، اليونانأنثي كريستوالمناقش ، 

 

 16.30 – 15.50 

 ما يلي: ورشة عمل تدريبية حول التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية
  حضري،سارة بوغدير، استشاريCMI  

 و
  ،نيكوالس ماير، مسؤول المعرفة والتعلمCMI 

 وجدول األعمالالتدريبية عرض المناهج 
 

 16.30 – 16.45 

 ردود الفعل على المناهج التدريبية لورشة العمل
 ) مدير الجلسة: ستيف كومينز، جامعة كاليفورنياUCLA( 

 

 16.55 – 16.45 

 االستنتاجات والخطوات التالية
 مسؤولي البرامج،  رةيجانيت أولمان، کبCMI 

 

 17.00 - 16.55 

 

 أوقات البدء المحلية

 الموقع وقت البدء المحلي
 مرسيليا 15.00
 بيروت 16.00
 عمان 16.00
16.00 
17.00 

 القدس
 اسطنبول

17.00 
18.00 

 بغداد
 يريفان

 واشنطن العاصمة 09.00
 


