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 السياق 
تقوم شبكة تعلّم البلديات المضيفة المتوسطية بتوفير منصة للتبادل المعرفي والتعاون بين النظراء من الحكومات المحلية  2016منذ عام 

المضيفة لالجئين في الشرق األوسط وتركيا، ويتم ذلك بمساعدة مركز التكامل المتوسطي. تساهم شبكة تعلم البلديات المضيفة في تحسين 

ائها لضمان الصالح العام للمجتمعات المضيفة والالجئين من خالل االجتماع دورياً وجهاً لوجه عبر ورش العمل، أو افتراضياً قدرات أعض

عبر اإلنترنت، والمناقشات الدورية للتجارب التي يجري تطبيقها في المجتمعات المحلية التي تستضيف الالجئين. بما أن معظم المهجرين 

النهج الذي يركز على الريفية بدالً من المخيمات، فإن البحر األبيض المتوسط يتم استضافتهم في المدن أو المجتمعات  قسراً في منطقة شرق

التنمية االقتصادية المحلية يساعد على تعزيز النمو االقتصادي المحلي لصالح الالجئين والمجتمعات المحلية. برزت مواضيع التنمية 

عمل للمجتمعات المضيفة والالجئين كواحدةٍ من أبرز المسائل بالنسبة ألعضاء شبكة تعلم البلديات المضيفة، االقتصادية المحلية وفرص ال

 ، بما في ذلك هذه الفعالية.2018-2017وبالتالي شكل هذا الموضوع محور األنشطة خالل عامي 

 
 بنية الفعالية وأهدافها

(، GIZالوكالة األلمانية للتعاون الدولي )بمشاركة الفعالية السنوية الثالثة لشبكة تعلم البلديات المضيفة ، مركز التكامل المتوسطيوينظم 

جنوب التابعة للبنك الدولي، ومنظمة المدن المتحدة والحكومات -وبلدية غازي عنتاب ومجموعة البنك الدولي، وبدعٍم من إدارة الجنوب

(، والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر األبيض المتوسط UCLG-MEWA) المحلية قسم الشرق األوسط وغرب آسيا

 .في باري، ومنظمة العمل الدولية
ممثل عن البلديات وأهم دوائر الحكومات المركزية وأصحاب المصلحة في المنظمات غير الحكومية والمجتمع  90تجمع الفعالية أكثر من 

سسات اإلنسانية والمؤسسات المعنية بالتطوير في كٍل من العراق واألردن ولبنان وفلسطين وتركيا. وذلك المدني، باإلضافة إلى المؤ

باإلضافة إلى وفٍد من أفغانستان، وآخر من شرق أفريقيا )جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا( يشاركان في التبادل بين بلدان الجنوب في 

 القتصادية المحلية والتهجير القسري.المواضيع المشابهة والمتصلة بالتنمية ا
 

تقييم عمل الشبكة من حيث تعلم معطيات التنمية االقتصادية المحلية عبر بناء شبكات التواصل والتعاون. كما تسمح ل فرصة الفعاليةمثل ت

ول التنمية االقتصادية المحلية في الفعالية للمشاركين بتعزيز شراكاتهم وتعميق معارفهم حول الحلول التطبيقية العملية وزيادة التواصل ح

 سياقات التهجير القسري. وترمي على وجه الخصوص إلى: 
التقدم التي حققتها تنمية الشبكة إقليمياً وإطالق مبادرة التوأمة بين البلديات حول مسائل التنمية االقتصادية المحلية من واإلنجازات  عرض( 1

 أجل تعزيز جهود التعلم بين النظراء؛  
تعميق معرفة المشاركين بالتنمية االقتصادية المحلية في سياقات التهجير القسري، من خالل عرض التجارب الناجحة والدراسات  (2

 والحلول القابلة للتنفيذ؛ 
( زيادة التعاون الوطني وعبر البالد بين أعضاء شبكة تعلم البلديات المضيفة لتبادل الحلول في منطقة شرق البحر األبيض المتوسط، 3

 إلى الجنوب إلى بلدان أخرى تواجه قضايا مماثلة؛  -وتوسيع نطاق مبادرات التعلم من الجنوب 
 ركاء التنمية وخبرائها.( تحفيز التبادل بين الحكومات المحلية المضيفة وش4

 
 جلسات ورش العمل

سيكون أحد أهم األحداث في الفعالية إطالق موجز يتضمن خالصة الخبرات حول استضافة الالجئين مع التركيز على التنمية االقتصادية 

م تخصيص يوم كامل لتعميق المحلية والمجتمعات المضيفة. ويستند هذا الموجز على تجارب األعضاء في الشبكة. باإلضافة إلى ذلك، سيت

ح كٍل المشاركة والتعاون بين منظمات التنمية التابعة للحكومات المحلية/ المركزية وممثلي المانحين، وذلك لتعزيز هذا التبادل بما يخدم صال

مجموعات عمل تقنية تفاعلية من الالجئين والمجتمعات المضيفة. وسيتم تدعيم هذه التبادالت الناتجة عن أربعة أيام من الفعاليات عن طريق 

 وزيارة ميدانية لنصف يوم  إلى "مركز للنساء" والمنطقة الصناعية والمصانع المملوكة من قبل سوريين في غازي عنتاب.
 

 ستوفر خدمات الترجمة الفورية أثناء ورش العمل وذلك باللغات اإلنجليزية والعربية والتركية فقط. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 برعاية  

 نبذة 
 2018-2016قام أعضاء شبكة تعلم البلديات المضيفة بالتبادل المعرفي ورفع قدراتهم فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية المحلية خالل األعوام 

 بمساعدة مركز التكامل المتوسطي وشركائه وخبرائه وذلك من خالل األنشطة والفعاليات التالية: 
 

في بيروت، لبنان في أيار/ مايو  الثانيةالتنمية االقتصادية المحلية )ورشة العمل السنوية فعاليتان للتعلم المواضيعي تمحورتا حول  •

، وورشة العمل المختصة ببناء القدرات حول "التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية" في عمان، األردن في 2017

 (؛ 2018آذار/ مارس 

(، استراتيجيات التنمية االقتصادية المحلية 2017ع الخاص )تشرين األول/ أكتوبر ثالث ندوات افتراضية حول: تفعيل دور القطا •

(، تفعيل دور أصحاب المصلحة من أجل تخطيٍط ناجح للتنمية االقتصادية 2018في سياقات التهجير القسري )شباط/ فبراير 

 (؛2018المحلية )نيسان/ أبريل 

فرص وإنجازات الحكومات المحلية في التنمية االقتصادية المحلية في سياقات استبيانان يقدمان نظرة سريعة إلى التحديات وال •

 التهجير القسري؛ 
موجز يتضمن خالصة التجارب الناجحة في التنمية االقتصادية المحلية، تم وضعه من قبل الحكومات المحلية المضيفة في منطقة  •

 البحر األبيض المتوسط. 
 

ء شبكة تعلم البلديات المضيفة المشاركين في آخر ورشة عمل تقنية بتشكيل مجموعات توأمة عبر ، قام أعضا2018في آذار/ مارس عام 

ى عدٍد من المدن في العراق واألردن ولبنان وفلسطين وتركيا. وبدالً عن إنشاء ترتيبات "توأمة" رسمية بين المدن، هدفت هذه المجموعات إل

ف والخبرات بشأن مواضيع يختارونها بأنفسهم وتدور حول التنمية االقتصادية المحلية. العمل في أزواج من أجل التعاون وتبادل المعار

 ، حيث قامت بمناقشة تطوير جدول أعمالها.2018تموز/ يوليو  11اجتمعت مجموعات التوأمة افتراضياً في 
 

ادي الذي يمكن لكٍل من التنمية االقتصادية وقد َخلُص أعضاء شبكة تعلم البلديات المضيفة إلى تقديم بعض التوصيات حول النمو االقتص

 المحلية والقطاع الخاص تقديمه في المجتمعات المضيفة: 
ن من إن الدور القيادي للبلديات أمر ضروري لخلق بيئة مواتية للتنمية االقتصادية المحلية، بما في ذلك تقديم التسهيالت الجتذاب المستثمري -

 القطاع الخاص.
 المستوى الوطني واإلقليمي وما دون المحلي ضروري من أجل نتائج أكثر فعالية للتنمية االقتصادية المحليةإن التنسيق على  -
 إن التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية يجب أن يُبنى على تحليٍل شامٍل للبيانات وتقييم الوضع -
ي ذلك الالجئين والشباب والنساء، وقطاعٍ عاٍم وخاص( في التخطيط للتنمية إن إشراك مختلف أصحاب المصلحة )من مجتمعٍ محليٍ، بما ف -

 االقتصادية المحلية عنصٌر رئيسٌي للنجاح
يمكن للمهجرين قسراً أن يجلبوا الفرص االقتصادية إلى المدن من خالل رأس المال واألسواق وسالسل األنشطة المضيفة للقيمة والقدرات  -

 ى الدعم والمهارات، وهم بحاجة إل
االقتصادي للمهجرين قسراً أمران مترابطان: فتوفير فرص العمل -إن التماسك االجتماعي في المجتمعات المحلية واإلدماج االجتماعي -

 والفرص االقتصادية بشكل عادل لكٍل من المجتمعات الُمضيفة والالجئين أمر أساسي.
 

إلى الجنوب والتي يتم استخدامها لتوسيع نطاق المعرفة  -للتعلم من الجنوب كما تم االعتراف بالشبكة من خالل منحة تطوير مخصصة 

 خارج منطقة شرق البحر األبيض المتوسط.
  



  

 

 برعاية  

 
 

 نوفمبر/ تشرين الثاني 19اإلثنين  – األولاليوم 

 الجلسة الترحيبية وحفل عشاء

 تسجيل المشاركين وتوزيع الحقائب الخاصة بورش العمل 
 

17.30  
 القاعة العامة

 االفتتاح الرسمي والكلمة الترحيبية
 

 بلدية غازي عنتاب رئيسةنائب ، ثمان توبراكع
 برنامج، البنك الدوليمسؤول ، يمينا ديل كاربيوخ

 (GIZ، مدير، التهجير القسري والهجرة والعودة، الوكالة األلمانية للتعاون الدولي )كاترينا كراتزمان
 (CMIمركز التكامل المتوسطي )، مسؤول العمليات األول، جانيت أولمان

 

18.00 – 19.15 
 القاعة العامة 

 حلقة نقاش 
 ملخص السياقات العامة للحكومات المضيفة

 لبنك الدوليكبير خبراء التنمية االجتماعية، ا، فاراالكشيمي فيموروالمنسق: 
 

 بلدية غازي عنتابنائب األمين العام، ، أكسوي هللاعبد 
 جمهورية العراقنائب وزير اإلسكان واالعمار، ، داره حسن رشيد

 ، مدير وحدة تنسيق اإلغاثة اإلنسانية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المملكة األردنية الهاشميةفداء غريبة
 الدولة لشؤون المهجرين، جمهورية لبنان، المستشار القانوني للوزير، وزارة صفوان مصطفى

 ، مدير عام، صندوق إقراض التنمية البلدية، وزارة الحكم المحلي، الضفة الغربية وقطاع غزة توفيق بديري
 ، نائب الوزير، وزارة البلديات، المديرية المستقلة للحكومة المحلية، جمهورية أفغانستانعبد الباقي بوبال

 
 أسئلة وأجوبة

 

19.15 – 20.15 
 القاعة العامة 

 21.30 –20.15 حفل العشاء 
 القاعة العامة 

 

 
  

تهدف هذه الحلقة النقاشية إلى توفير نظرة عامة محدثة على البلدان المضيفة وسياقاتها االقتصادية واالجتماعية التي 

الحوار والتعاون بين الحكومات  تأثرت بالتهجير القسري. وعالوة على ذلك، تسعى الحلقة إلى تقديم رؤى متعمقة في

 المركزية والمحلية في جهودها الرامية إلى معالجة التحديات االقتصادية المحلية الطارئة والمرتبطة بالتهجير القسري.



  

 

 برعاية  

 
 

 تشرين الثاني/ نوفمبر 20الثالثاء،  –اليوم الثاني 

 مجاالت التعاون وتبادل الخبرات والتعلم بين األقران من أجل التنمية االقتصادية المحلية

 09:00 - 08:30 التسجيل )للواصلين بعد اليوم األول( 

 تقديم من قبل منسق جدول األعمال والتفاصيل اللوجستية 
 مركز التكامل المتوسطي ،نيكوالس ماير

 

9:00 - 09:15 
 القاعة العامة 

 استعراض نشاطات شبكة تعلم البلديات المضيفة للعام الماضي
 ا غيرهلمضيفة في المشرق وتركيا والتحديات واالبتكارات والتعاون من أجل التنمية االقتصادية المحلية في المجتمعات ا

9.15 – 10.30 
 القاعة العامة 

 تقديم قصص قصيرة من الموجز 
مشروع "روشكاتي": إضفاء الطابع الرسمي على األعمال  ❖

 المملوكة من قبل السوريين
 المنتدى االقتصادي السوري رامي شّراك،

 الشراكات البلدية مع القطاع الخاص ❖
 ، المحافظ، بلدية سرحان، األردنخلف العاصم

 مشروع "عملك من المنزل" ❖
 مدير وحدة التنمية المحلية، بلدية الزرقاء، األردن محمد ظواهرة،

 (TILOSSالمختبر المنعزل للتضامن واالستدامة ) ❖
 (، اليونان Solidarity Now، سوليداريتي ناو )جورجيا باباثاناسيو

 

 استعراض عاٍم من الجهود والنشاطات
 ، مركز التكامل المتوسطيجانيت أولمان

 
االستبيان المواضيعي للتنمية االقتصادية تقديم نتائج 

 المحلية
 ، مركز التكامل المتوسطيسارة بوغدير

 
تقديم موجز يتضمن خالصة التجارب حول التنمية 

 االقتصادية المحلية 
 ، مركز التكامل المتوسطييلدا بوريلوج
 

 أسئلة وأجوبة ونقاش مفتوح
 

 استراحة  
 

10.30– 11.00 
 

 نحو تنافسية المدن في سياقات التهجير القسري: رؤى عالمية

 في التنمية االجتماعية، البنك الدولي ، أخصائيأشوتوش راينا
 بلدية غازي عنتابمسؤول قسم الهجرة، ، أوندر يالتشين

 
 أسئلة وأجوبة ونقاش مفتوح

 
 
 
 
 
 

11.00 – 11.30 
 القاعة العامة 

سيقدم هذا العرض التقني نظرة متعمقة على المسائل الهامة فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية المحلية والحلول التي يجري 

 تطويرها في سياقات التهجير القسري عالمياً، استناداً إلى أمثلة محددة.  

هذه الجلسة التقدم الذي أحرزته شبكة تعلم البلديات المضيفة، وستقدم الموجز الجديد حول التنمية االقتصادية  تقيّمسوف 

 المحلية في سياقات التهجير القسري 



  

 

 برعاية  

 مجموعات التوأمة لشبكة تعلم البلديات المضيفة 
 التعاون عبر البالد على التنمية االقتصادية المحلية

 عرض نهج التوأمة
 مركز التكامل المتوسطينيكوالس ماير،  وجانيت أولمان  

 
 :عروض من مجموعات التوأمة

 التخطيط االستراتيجي التنمية االقتصادية المحلية في سياقات التهجير القسري )عمان/ بيت لحم( ❖
 ، مدير وحدة التخطيط والتطوير، أمانة عمان الكبرى، األردنكوكب البدوي

االقتصادية المحلية، بلدية ، منسق خطة التنمية واالستثمار، مدير وحدة إدارة الجودة، واألمين العام لمجلس التنمية رائدة حنانيا

 بيت لحم، فلسطين

 الطاقات المتجددة من أجل التنمية المحلية )القرعون/ سحاب( ❖
 ، مدير وحدة التنمية المحلية، بلدية سحاب، األردنحنين حسونة
 ، نائب المحافظ، بلدية القرعون، لبنانأحمد عميص

 المحلية )مادبا/ رام هللا(السياحة المستدامة من أجل تعزيز التنمية االقتصادية  ❖
 ، مدير وحدة التنمية المحلية، بلدية مادبا الكبرى، األردناعودق محمد أبو

 ، رئيس قسم المدن والمنظمات الدولية، بلدية رام هللا، فلسطينحمزة داليا
 

 أسئلة وأجوبة ونقاش مفتوح 
 

11.30– 12.45 
 القاعة العامة 

 مقدمة إلى جلسة مجموعات العمل: 
 المدخالت التقنية في دعم المشاريع، والمهارات واالبتكار، والتخطيط للتنمية االقتصادية المحلية 

 عرض مواضيع مجموعات العمل  
 ، مسؤول تقني، منظمة العمل الدولية إيزابيل كرونيش ❖
 ، رئيس البرنامج، البنك الدوليزيمينا ديل كاربيو ❖
 الدوليالبنك خبير تنمية اجتماعية، ، اشوتوش راينا ❖

 

12.45 – 13.00 

 استراحة الغداء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00– 14.00 

 سيتم تقديم النهج الجديد لشبكة تعلم البلديات المضيفة حول التوأمة، وسيتم عرض بعض ترتيبات التوأمة بين البلدان.  



  

 

 برعاية  

 جلسة مجموعات العمل: حل المشاكل بشكل جماعي من أجل تحسين التنمية االقتصادية المحلية
 ستساعد مجموعات العمل المشاركين على التفكير معاً في الصعوبات المرئية )عنق الزجاجة( للتوصل إلى حلول مبتكرة

14.00 – 15.45 
 الغرف الجانبية

شركات دعم ال - Aمجموعة العمل 

 البيئة المالية   وتحفيز 
 

مق في سبل ستقوم مجموعة العمل هذه على التع
، بما في ذلك مؤسسات دعم الشركات الناشئة

االئتمان لالجئين أيضاً، وسوق األراضي، والنظام 
اإليكولوجي لألعمال الناشئة وغيرها من الحوافز 

 األعمال التجاريةإلنشاء 
 

، اتحاد صالح أبو منصور: المقدمون

 بلديات جبل الشيخ، لبنان
، إيزابيل كرونيش: المدخالت التقنية

 مسؤول تقني، منظمة العمل الدولية 
مركز التكامل نيكوالس ماير،  المنسق:

 المتوسطي
 

 المهارات واالبتكار   - Bمجموعة العمل 
 
 

دعم وتطوير ستناقش مجموعة العمل هذه سبل 
مهارات الالجئين والمضيفين، وكيفية تحديد كمية 

 امتصاص سوق العمل على المستوى المحلي

 
 

، بلدية سنجق تبه، : يونس كولالمقدمون

 تركيا
، زيمينا ديل كاربيو: المدخالت التقنية

 البنك الدولي
، مركز التكامل جانيت أولمان: المنسق

 المتوسطي

للتنمية التخطيط  - Cمجموعة العمل 

وتعبئة القطاع  االقتصادية المحلية

 الخاص
 
 
سيستكشف هذا الفريق التحديات التي تواجهها 

البلديات في تصميم وتنفيذ مخططات 
 واستراتيجيات التنمية االقتصادية المحلية.

 
، بلدية يطا، إياد حماد: المقدمون

 فلسطين
، أشوتوش راينا  المدخالت التقنية:

االجتماعية، البنك أخصائي في التنمية 

 الدولي
الوكالة األلمانية روث هاليه، : المنسق

 (GIZللتعاون الدولي )
 

 استراحة 
 

15.45 – 16.15 

 تقارير مجموعة العمل
 

16.15 – 16.45 
 القاعة العامة 

 بناء بيئة تمكينية مواتية: الحوافز المالية والتنظيمية لالستثمارات الخاصة  - الجلسة التقنية

 (مشارك عبر اتصال فيديو)البنك الدولي  جون سبيكمان، ❖
 ، باحث مساعد، مركز التنمية العالميةجيمي غراهام ❖
 ، المنتدى االقتصادي السوريرامي شّراك ❖
 (SIBA)، جمعية األعمال السورية العالمية ناصر يوسف ❖

 
 أسئلة وأجوبة ونقاش مفتوح

 

16.45 – 17.45 
 القاعة العامة 

 

 ختام أعمال اليوم الثاني
 

17.45 – 18.15 
 القاعة العامة 

 حفل عشاء مجموعات التوأمة 
 : المكان
 "Mutfak sanatları Merkezi"مطعم 

 Gazi Mahallesi Zübeyde Hanim Bulvari No. 39: العنوان
Gaziantep 27060 

19:30 

 

 
 

سيجمع هذا النقاش ممثلي الحكومات المحلية وأصحاب المصالح من القطاع الخاص في حواٍر حول الحوافز التي تدعم زيادة 

 االستثمارات الخاصة، بما في ذلك األعمال المملوكة من قبل الالجئين. 



  

 

 برعاية  

 
 

 تشرين الثاني/ نوفمبر 21األربعاء،  –اليوم الثالث 

 اجتماع وكاالت التنمية والحكومات المحلية/ المركزية: فتح آفاق التعاون حول التنمية االقتصادية المحلية

 تقديم من قبل المنسق 
 

8.30 – 8.45 

 عرض تقديمي )فيلم(
 الطريقة المثلى: حياة جديدة في تركيا

 
 ، التجمع االجتماعي السوريحالوبي ياسمين

 

8.45 – 9.15 
 القاعة العامة 

 قصص النجاح واألولويات الحالية: كيفية االنخراط معاً من أجل تنمية اقتصادية محلية أفضل ضمن سياقات االستضافة 
 المبادرات المحلية الناجحة في التنمية االقتصادية المحلية: ما هي المجاالت التي تحتاج إلى الدعم؟  

، نائب أمين عام غرفة صناعة غازي يوسف إيزيتين آيمين( وGIZ، الوكالة األلمانية للتعاون الدولي )غابرييل موهليج ❖

 عنتاب
 
 (CIHEAM Bariالمتوسط في باري ) ، المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر األبيضالشامي زياد ❖

 
 أخصائي رئيس في التنمية االجتماعية، البنك الدولي فاراالكشيمي فيمورو، ❖

 ، أخصائي في التنمية االجتماعية، البنك الدوليأشوتوش راينا ❖
 مسؤول برنامج، البنك الدوليخيمينا ديل كاربيو،  ❖

 
 أسئلة وأجوبة ونقاش مفتوح

9.15 – 10.30 
 القاعة العامة 

 استراحة  
 

10.30 – 11.00 

 قصص النجاح واألولويات الحالية: كيفية االنخراط معاً من أجل تنمية اقتصادية محلية أفضل ضمن سياقات االستضافة 
 المبادرات المحلية الناجحة في التنمية االقتصادية المحلية: ما هي المجاالت التي تحتاج إلى الدعم؟ ]تتمة[

 
 (ILOالعمل الدولية  )، منظمة بيلج كوبان ❖
 (IOMمنظمة الهجرة الدولية لألمم المتحدة ) جميل عوان ❖
 أخصائي في التنمية االجتماعية، البنك الدولي أشوتوش راينا، ❖
 كبير خبراء التنمية االجتماعية، البنك الدوليفاراالكشيمي فيمورو،  ❖

 
 أسئلة وأجوبة ونقاش مفتوح 

 

11.00 – 12.15 
 القاعة العامة 

 استراحة الغداء 
 

12.15 – 13.00 

 

 )انظر جدول األعمال الخاص بذلك(زيارة ميدانية تقنية وثقافية 
 
 

13.00– 17.00 

 

في هذه الجلسة سيتم عرض أمثلة على التعاون بين الحكومات المركزية والمحلية والجهات المانحة ووكاالت التنمية 

الدعم في جهود التنمية االقتصادية المحلية في سياقات التهجير وتسليط الضوء على نقاط القوة والمجاالت التي تحتاج إلى 

 القسري.



  

 

 برعاية  

 
 

 التبادل السريع بين شركاء التنمية والحكومات المحلية
 جلسات تواصل اختيارية 

في البحر األبيض المتوسط (، والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة CMI: مركز التكامل المتوسطي )الشركاء المشاركون

(، جمعية األعمال السورية ILO(، منظمة العمل الدولية )GTZ(، الوكالة األلمانية للتعاون التقني )CIHEAM Bariفي باري ) 

ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية قسم الشرق  و (، والبنك الدوليIOM(، المنظمة الدولية للهجرة )SIBAالعالمية )

 (UCLG-MEWAوغرب آسيا )األوسط 
 

18:00– 20:00 
 القاعة العامة 

 

 عشاء الحوار بين الدول 
 التحضير ألولويات الدول

20.30 
 غرفة العشاء الخاصة

 

 تشرين الثاني/ نوفمبر 22الخميس  –اليوم الرابع 

 2019الطريق قدماً: خطة عمل شبكة تعلم البلديات المضيفة لعام 

 8.45 – 8.30 المنسق تقديم اليوم الرابع من قبل
 القاعة العامة 

 إعداد ملخصات بالنتائج والمخرجات من هذه الفعالية واألولويات  
 سيتم جمع مجموعات العمل من البلدان المختلفة بحسب األولويات التي تم تحديدها خالل الفعالية

 

08.45 – 09.30 
 الغرف الجانبية

 10.45 – 09.30 عرض تقديمي بالنتائج والمخرجات وأولويات الدول  
 القاعة العامة 

 11.15 – 10.45 تجميع االستبيان المرجعي 
 القاعة العامة 

 11.30 – 11.15 استراحة  

 
  :2019 خطة عمل الشبكة لعام

 األهداف التعليمية -
 األهداف التعاونية -
 من المعرفة إلى العمل: خطة لتطبيق الحلول والدروس المستفادة -

 

11.30– 12.30 
 القاعة العامة 

 

 الكلمة الختامية
 ، مركز التكامل المتوسطيجانيت أولمان

 

12.30 – 13.00 

 

بعد النقاش وتبادل اآلراء أثناء عشاء الحوار بين الدول وضمن مجموعات العمل، ستقوم وفود الدول بتقديم الدروس 

ي . وألول مرة، ستقوم البلدان الت2019المستفادة من ورش العمل وستعرض األولويات المستمدة منها والتوصيات لعام 

انضمت مؤخراً إلى شبكة تعلم البلديات المضيفة )أفغانستان وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا( أيضاً بعرض  أولوياتها 

 واحتياجاتها.

وعناوين االتصال مع ستسمح هذه الجلسة االختيارية لممثلي لحكومات المحلية والمركزية بتبادل األفكار والمعلومات 

دقيقة. سيتمكن المشاركون من التسجيل لهذه الجلسات  15وكاالت التنمية والجهات المانحة خالل جلسات ال تتجاوز مدتها 

 أثناء الفعالية.



  

 

 برعاية  

 14.00 –13.00 غداء الوداع

 
الميدانية التقنيةجدول أعمال الزيارة   

نوفمبر / تشرين الثاني 21األربعاء،  –اليوم الثالث   
 

بحسب كل  -سيكون جدول أعمال الزيارة على النحو التالي . سيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين خالل استراحة الغداء

: مجموعة  
 

2المجموعة  1المجموعة     
 13.15 - 13.30  االنطالق من مكان ورشة العمل

ومركز SADA  للتنمية و التضامن مع المراة مركز

 غازي عنتاب للفنون والثقافة
عرض تقديمي حول المركز وأنشطته مع مجموعة من 

  الشهادات وجلسة أسئلة وأجوبة

البلدة القديمة  -زيارة ثقافية   14.30- 13.30 
 

البلدة القديمة  -زيارة ثقافية   SADA  مركز للتنمية و التضامن مع المراة 
 ومركز غازي عنتاب للفنون والثقافة

عرض تقديمي حول المركز وأنشطته مع مجموعة 
 من الشهادات وجلسة أسئل وأجوبة 

15.30 - 14.30 
 

  15.30 - 16.15  االنتقال بالحافلة إلى المنطقة الصناعية لمدينة غازي عنتاب
 المنطقة الصناعية لغازي عنتاب والمصانع المملوكة من قبل السوريين

  مع مجموعة من الشهادات من السوريين وجلسة أسئلة وأجوبة
17.15 - 16.15 
 

 العودة إلى مكان ورشة العمل 
 

17.45 - 17.15  

 


