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 السياق واألساس المنطقي

والمناطق الحضرية: بعد يعتبر النزوح القسري من بين التحديات األكثر إلحاًحا في منطقة الشرق المتوسط، ال سيما في المدن 
وال يزال إدماجهم االجتماعي واالقتصادي فيما  ٪ من الالجئين خارج المخيمات.92ست سنوات من النزاع السوري، يقيم 

يتعلق بالحصول على العمل والدخل غير كاف وقد يحد من مساهماتهم في االقتصادات المضيفة ويزيد من فرصهم في الوقوع 
ناء، تلقت الحكومات المحلية المضيفة زيادة مفاجئة في عدد السكان، واضطرت إلى تكييف خطط التنمية هذه االث فيفي الفقر. 

) تبعاً لذلك، من أجل االستفادة من الموارد واألصول المحلية لتوفير الخدمات األساسية والمأوى LEDاالقتصادية المحلية (
في هذه البيئة المتغيرة، يحتاج الموظفون البلديون والحكوميون الذين يعملون على التخطيط االقتصادي  وخلق الوظائف.

شاملة وتشاركية قدر اإلمكان. ويمكن العثور  LEDالمحلي إلى النظر في مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة لجعل عملية 
ئين واألقليات، ومجموعات الشباب، ورابطات األعمال منظمات الالج من بينعلى أصحاب المصلحة، على سبيل المثال، 

 التجارية، ومؤسسات القطاع الخاص، إلخ.

، عبر التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية في المجتمعات المضيفة ورشة العمل التدريبية حولفي أعقاب نتائج 
) عن الحاجة إلى التعمق في موضوع تعبئة أصحاب HMLNممثلو البلديات األعضاء في شبكة تعلم البلديات المضيفة (
 القسري. ناجحة في سياقات النزوح LEDالمصلحة، من خالل تقنيات وأساليب التحديد واإلشراك لخطة 

إلى دعم الحكومات المحلية المضيفة بالمعرفة القائمة على األدلة وبناء  شبكة تعلم البلديات المضيفة المتوسطية، تهدف 2016منذ يونيو 
استفادت الشبكة من العديد من ورش العمل وجهاً لوجه حول المواضيع ذات  تها على االستجابة للنزوح القسري.االقدرات لتحسين قدر

). تدير شبكة البلديات C4Dلمنصة التعاونية عبر اإلنترنت (ا على، باإلضافة إلى المناقشات عبر اإلنترنت دراسات استقصائيةاألولوية، و
 .بيض المتوسطفي البحر األ برنامج الالجئين والمجتمعات المضيفة المضيفة من مركز التكامل المتوسطي، كجزء من

 االجتماع اإلفتراضي  هدف وهيكل 

 إشراكموضوع االجتماع اإلفتراضي  )، ستقدم هذه HMLNاستناًدا إلى طلبات التعلم الخاصة بشبكة تعلم البلديات المضيفة (
أيًضا فرصة ألعضاء  االجتماع اإلفتراضيأصحاب المصلحة من خالل كل من العروض الفنية واألمثلة الموجودة. ستكون 

HMLN لالجتماع معًا، وسيتم تخصيص جلسة محددة لمنصةCollaboration4Development )C4D ( التعاونية عبر
 .واتفاقات توأمة بين المدن اإلنترنت

 ستكون:األهداف الرئيسية 

التعرف على التقنيات الموجودة حول كيفية تحديد أصحاب المصلحة المعنيين والمتنوعين وإشراكهم بنجاح في إطار  •
 ؛LEDخطة 

مناقشة التجارب الجيدة والدروس المستفادة بشأن هذا الموضوع من أجل التحسين أو التكرار المحتمل في الحكومات  •
 المحلية التي تستضيف النازحين قسراً؛

على اإلنترنت لتبادل  C4D، بما في ذلك: كيفية االشتراك في منصة HMLNالتلخيص الموجز ألدوات التعاون القائمة في  •
 المعرفة والتعاون عبر اإلنترنت؛ وما هي الخطوات التالية لمجموعات التوأمة.

 االجتماع اإلفتراضي  المشاركة في 



   
االجتماع اإلفتراضي  للمشاركين بالتفاعل عن طريق االتصال إلى من تبادل ظاهري يسمح االجتماع اإلفتراضي سوف تتكون 

 سيتم توفير الترجمة العربية اإلنجليزية. مباشرة من جهازهم الكمبيوتر.

 العربية). -يرجى تأكيد اهتمامك بالمشاركة هنا (اإلنجليزية 

 
 جدول األعمال

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

 مالحظات افتتاحية
 CMIمسؤولي البرامج،  رةيجانيت أولمان، کب •
 

 15.10 – 15.00 

  تحديد وإشراك أصحاب المصلحة في التخطيط للتنمية االقتصادية المحلية
 سارة كينر، كبيرة أخصائيي التنمية االجتماعية، البنك الدولي 

 المصلحة والنهج التشاركيةتحديد أصحاب 
 

 ثريا قوقا، أخصائية حضرية رائدة، البنك الدولي 
 إشراك أصحاب المصلحة ونهج المدن التنافسية

 
  رائدة حنانيا، منسقةSDIPبلدية بيت لحم، فلسطين ، 

 )SDIPللتنمية واالستثمار ( االستراتيجيةخطة بيت لحم 
 

 15.45 – 15.10  

 جلسة االسئلة واالجوبة
 المناقش: يحدد الحقا •

 

 16.30 – 15.45 

 على االنترنت C4Dاتفاقيات توأمة ومنصة ما يلي: 
  CMIحضري،، استشاري سارة بوغدير •

 C4Dنظرة عامة موجزة على منصة 
 

 يحدد الحقا، شبكة تعلم البلديات المضيفة •
 ردود الفعل من عمان ومجموعات التوأمة

 

 16.50 – 16.30 

 ، ومجموعات التوأمة والخطوات التاليةC4Dمناقشة مفتوحة حول منصة 
 

 17.10 – 16.50 

 االستنتاجات والخطوات التالية
 مسؤولي البرامج،  رةيجانيت أولمان، کبCMI 

 

 17.20 - 17.10 

 

 أوقات البدء المحلية

 الموقع وقت البدء المحلي



   
 مرسيليا 15.00
 بيروت 16.00
 عمان 16.00
16.00 
16.00 

 القدس
 اسطنبول

16.00 
17.00 

 بغداد
 يريفان

  كابول 18.30
 واشنطن العاصمة 09.00

 


