قواعد  -دعوة للمشاركين
ورشة التعلم السنوية الثالثة بين األقران لشبكة تعلم البلديات المضيفة المتوسطية
"التعاون من أجل معرفة وإجراءات التنمية االقتصادية المحلية في المجتمعات المضيفة"
 15-12نوفمبر ( 2018تاريخ يؤكد الحقا)  -غازي عنتاب ،تركيا
وصف ورشة العمل السنوية وأهدافها
في إطار شبكة تعلم البلديات المتوسطية المضيفة ( ،)HMLNينظم  CMIورشة العمل الثالثة للتعلم بين األقران للشبكة ،التي
ستعقد في خريف عام  2018في غازي عنتاب ،تركيا (تواريخ مبدئية 15-12 :نوفمبر) .ستستضيفها بلدية غازي عنتاب
المتروبولية  ،وسيتم تنظيمها بدعم من بلدية غازي عنتاب المتروبولية ،والتعاون التقني األلماني ( ،)GIZوموئل األمم المتحدة،
والحكومة المحلية للمدن المتحدة  -الشرق األوسط وغرب آسيا ( ،)UCLG-MEWAوالبنك الدولي .سيركز هذا الحدث
السنوي على "التعاون من أجل التنمية االقتصادية المحلية ( :)LEDالمعرفة واإلجراءات في المجتمعات المضيفة" .وسوف
يهدف إلى تقييم إنجازات أعضاء الشبكة في السنوات األخيرة والتقدم في تعلم التنمية االقتصادية المحلية ،وتعميق المعرفة
القائمة على النظراء على التنمية االقتصادية المحلية ،وزيادة التعاون الوطني وعبر البالد ،وتحفيز التبادالت بين الحكومات
المضيفة المحلية وشركاء التنمية والخبراء.
وستتألف ورشة العمل السنوية من يومين ونصف من مناقشات األفرقة الفنية ،ودورات مجموعات العمل الموازية ،والزيارات
الميدانية .وتستهدف حوالي  90موظفا ً وممثلين منتخبين للحكومات المحلية من األردن ولبنان وفلسطين وتركيا والعراق،
باإلضافة إلى مشاركين مختارين من بلدان أخرى يواجهون قضايا نزوح قسري مماثلة .سيتم اختيار المشاركين من خالل
"الدعوة للمشاركة" التالية ،استنا ًدا إلى معايير األهلية واالختيار ،بما في ذلك المشاركة النشطة في  HMLNوالصلة بموضوع
التنمية االقتصادية المحلية في سياق النزوح القسري.
سيقوم  CMIوشركائه بتغطية تكاليف السفر واإلقامة والوجبات والرحلة الميدانية للمشاركين المختارين.

من يمكنه التقديم؟
 ممثلون منتخبون ،وموظفون (مؤقتون أو طويلون) ومعاونون متقاربون ،يعملون لحساب الحكومات المحلية ويتعاملون معالتنمية االقتصادية المحلية و/أو الخدمات المرتبطة بالمهاجرين واللنازحين قسراً.
 تشمل الحكومات المحلية :البلديات ،اتحاد البلديات ،السلطات اإلقليمية ،المحافظات. البلدان المؤهلة :األردن ،لبنان ،فلسطين ،العراق ،تركيا يسمح لشخصين كحد أقصى لكل حكومة محلية بالتقديم  -يحتفظ المنظمون أي ًثان لكل حكومة
ضا بالحق في رفض طلب ٍ
محلية ،بنا ًء على حدود القدرة.

معايير االختيار
من أجل تحقيق أهداف الحدث السنوي ،سيتم اختيار المشاركين على أساس مشاركتهم النشطة في  ،HMLNوالمشاركة المباشرة
والحاجة واالهتمام بمواضيع التنمية االقتصادية المحلية في سياق النزوح القسري ،باتباع المعايير التالية:

معايير االختيار









المشاركة النشطة في شبكة تعلم البلديات المضيفة :يتم تقييمها من خالل المشاركة في نشاطين على األقل
(ورش عمل وندوات عبر اإلنترنت وخالصة وافية من التجارب) والمشاركة النشطة في المناقشات االفتراضية
(صفحة  Facebookو ) C4Dوالتبادل والتعاون في إطار الشبكة (مثل عمل التوأمة).
صلة السياق المحلي لبلديتك في  )iقضية الالجئين أو النزوح القسري و  )iiاحتياجات التنمية االقتصادية المحلية
واإلجراءات التي بدأت
االلتزام ببدء أو السعي إلى التعاون مع األقران أو شركاء التنمية أو الخبراء بشأن الحلول اإلنمائية ذات األولوية
 بما في ذلك نهج التنمية االقتصادية المحلية  -من أجل الرفاهية المشتركة للمجتمعات المضيفة والالجئين :يجبعلى المشارك أن يبرهن على المنطق والدافع لمواصلة التبادالت والبناء على المعرفة من أجل تطوير الحلول
والسياسات المحلية .ومن المتوقع أن تستمر أنشطة المتابعة من  6إلى  12شهراً على األقل.
القدرة على المعرفة العملية  :يجب أن يكون المشارك في وضع يسمح له/لها بالمساهمة في تطوير الحلول
والسياسات المحلية من أجل الرفاهية المشتركة للمضيفين والالجئين.
القدرة على التواصل باللغة الرئيسية للشبكة :ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على فهم ومناقشة بنشاط
باللغة العربية و/أو اللغة اإلنجليزية .سيتم توفير الترجمة والترجمة الفورية باللغة التركية لهذا الحدث ،ولكن
سيتم تمكين التواصل على المدى الطويل داخل الشبكة باللغتين العربية واإلنجليزية فقط.

التحقق من االختيار
•

ملء استبيان مواضيعي حول التنمية االقتصادية المحلية :سيتم اختيار مقدمي الطلبات الذين يستوفون المعايير
المذكورة أعاله اوليا ً للمشاركة في الحدث السنوي ،وسيتم دعوتهم إلكمال مسح معلوماتي عن قضايا التنمية
االقتصادية المحلية والتحديات والحلول في مدنهم .سيكون ملء المسح الخطوة األخيرة للتحقق من اختيار
المتقدمين المختارين اولياً .إن ملء االستطالع بشكل غير مكتمل سوف يضر بالمشاركة في ورشة العمل.

عملية االختيار والجدول الزمني
سيتم اختيار المتقدمين المؤهلين للمشاركة في الحدث السنوي على أساس المعايير المذكورة أعاله من قبل فريق  CMIوشركاء
تطوير ورشة العمل ،بما في ذلك  ،GIZموئل األمم المتحدة UCLG-MEWA ،والبنك الدولي .التسلسل الزمني للطلبات
واالختيار هو التالي:
 إطالق الدعوة للمشاركة 6 :أغسطس 2018 الموعد النهائي للرد على الدعوة 26 :أغسطس 2018 سيتم إبالغ المشاركين الذين تم اختيارهم اولياً ،وسيتلقون االستبيان اإللزامي إلكماله 6 :سبتمبر 2018 الموعد النهائي الستكمال المسح من أجل تأكيد المشاركة 16 :سبتمبر 2018 تأكيد االختيار النهائي للمشاركين 21 :سبتمبر .2018كيفية الطلب
سيتم تقديم الطلبات من خالل نموذج إلكتروني إما باللغة اإلنجليزية أو العربية .نظ ًرا ألن الدعوة للمشاركين موجهة إلى أعضاء
 HMLNفقط ،لن يتم نشر رابط النموذج عبر اإلنترنت وقد تمت مشاركته مع شبكة تعلم البلديات المضيفة وشركاء .CMI

سيتم أخذ الطلبات المكتملة فقط بعين االعتبار .إذا كنت تواجه صعوبات في ملء النموذج عبر اإلنترنت باللغة اإلنجليزية أو
العربية ،يرجى االتصال بنا على refugees@cmimarseille.org

الجوانب القانونية
قواعد الدعوة للمش اركين أعاله ملزمة طوال مدة الدعوة للمشاركة في ورشة العمل المذكورة أعاله .يشير الطلب في
الدعوة إلى أن المشاركين يقبلون هذه القواعد واللوائح ويوافقون على االلتزام بها.

