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  للنظراء فنية عمل ورشة

 تركيا ،شانلورفا ،2016 الثاني نوفمبر/تشرين 10-12

 

 "لالجئين المضيفة المتوسطية البلديات في االجتماعي التماسك تعزيز"

 

 (مسودة) األعمال جدول
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 (شانلورفا وبلدية UCLG MEWA تنظمها) شانلورفا المحلي، المجتمع لدعم IMPR مركز إلى فنية زيارة 12:00 – 8:30 

 الغداء 13:30 - 12:00

 التسجيل  13:30

14:00 - 14:10 

 

  افتتاحية مالحظات

 شانلورفا بلدية عمدة جيفتجي، نهات السيد

 وأهدافها العمل لورشة العام السياق 14:30 - 14:10

 المتوسطي التكامل مركز أولمان، جانيت

 - األلماني الدولي التعاون  - GIZغوتشه، هايدي 

 UCLG MEWA الدولية الهجرة إدارة قمة عن الناتجة األساسية الرسائل 14:45 - 14:30

 UCLG-MEWA ،ةالعام ةالمنسق ين،ش ليلى

 الالجئين أزمة سياق في االجتماعي التماسك أساسية: مالحظات 15:15 - 14:45

 العالمية الرؤية منظمة رحباني، ألين

 جماعية وصورة استراحة 15:45 - 15:15

 وقياسه االجتماعي التماسك لتحقيق الالزمة واألدوات المرنة واالستراتيجيات المالئمة، المفاهيم األولى: الجلسة 16:30 - 15:45

 كتاب هللا عطا الجلسة: موجه | عامة ومناقشة متحدثين لهيئة موجهة جلسة

    في مجال التماسك االجتماعي ومراقبة التدخالتبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتخطيط وتنفيذ  نظرة على  :عرض

 غمار ديب، أخصائي فني في مجال التماسك االجتماعي وأمن المجتمعات المحلية، برنامج األمم                             

 المتحدة اإلنمائي، األردن )يؤكد الحقاً(                            

 

  ألمانيا بريمن، جاكوبس، جامعة الرسن، ماندي  المتحدثون:

 األردن الزعتري، بلدية خالد، بني شاكر  

 GIZ QUDRAماريون هورمان,البرنامج االقليمي    

 األولى الجلسة موازية، عاملة مجموعات 18:00 - 16:30

 المتوسطي التكامل مركز بوغدير، سارة | Expertise France كاليه، لوران   الموجهان:

   SWP ماير، إمري | GIZ شانتس، غابرييال  المقرران:

 نيفالي فندق في عشاء 19:00
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 األولى الجلسة العاملة، المجموعات نتائج وعرض األول اليوم خالصة 09:45 - 9:00

 والمقررون الموجه

  (الخدمات وتقديم االقتصادية، والتنمية اإلسكان،) مستعرض كموضوع االجتماعي التماسك الثانية: الجلسة 10:45 - 9:45

      في الحضريين المهاجرين إدراج العقول: وتفتيح األبواب فتح المتعددة: بالوسائط عرض

  والممارسات السياسات

 الدولي البنك لوتريا، مانجوال                          

 كتاب هللا عطا الجلسة: موجه | عامة ومناقشة متحدثين لهيئة موجهة جلسة

 أوندر يالجين، بلدية غازي عنتاب، تركيا            المتحدثون:

 نصري عثمان، االتحاد بعلبك، لبنان                            

 األردن سحاب، بلدية حسونة، حنين                      

 Expertise France QUDRA كاليه، لوران  

 (القهوة الستراحة شامالً ) الثانية الجلسة الموازية، العاملة المجموعات 12:30 - 10:45

 المتوسطي التكامل مركز أولمان، جانيت | GIZ غوتشه، هايدي   :الموجهان

 SWP ماير، إمري | GIZ شانتس، غابرييال   المقرران:

  الغداء 13:30 - 12:30

  العاملة المجموعات نتائج عرض الثانية: الجلسة 14:00 - 13:30

 المقررون

 الشبكات إقامة خالل من المشترك االجتماعي للرفاه تحقيقا   دامجة مجتمعات بناء الثالثة: الجلسة 15:00 - 14:00

 كتاب هللا عطا الجلسة: موجه | عامة ومناقشة متحدثين لهيئة موجهة جلسة

  األردن سحاب، بلدية عمدة عفان، علي  المتحدثون:

 ليل ابراهيم اكينسي، بلدية صلتنبيلي، تركياح  

 بلدية من لبنان                

 تركيا ،IMPR ألجان، أوميت  

 تركيا السوري، االجتماعي التجمع حلوبي، ياسمين                         

15:00 - 16:00 

 

 

  الثالثة الجلسة موازية، عاملة مجموعات

  GIZ ماير، سونيا | GIZ غوتشه، هايدي   الموجهان:

 SWP ماير، إمري | GIZ شانتس، غابرييال   المقرران:

 استراحة 16:30 - 16:00

 العاملة المجموعات نتائج عرض الثالثة: الجلسة 17:00 - 16:30

 المقررون

 

17:00 - 18:00  

  

  التالية الخطوات حول نقاش

 GIZ غوتشه، هايدي + المتوسطي التكامل مركز أولمان، جانيت + كتاب هللا عطا

 (الحقاً  المكان يتحدد) االختتام ومراسم وداعي عشاء 19:30
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06:00 

07:00  

 

  فطور وجبة

 عنتاب غازي إلى المغادرة

 (ASAM) عنتاب غازي والفنون، السالم مركز إلى فنية زيارة 11:00 - 9:00

 عنتاب غازي بلدية مبنى إلى زيارة 13:00 - 11:30

 (الحقاً  المكان يتحدد) الغداء 13:30

 عنتاب غازي مطار إلى المغادرة 14:30

 

  

 

 

 


