شبكة تعلم البلديات المتوسطية المضيفة
ورشة عمل بناء القدرات

”التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحليّة في المجتمعات المضيفة“
آذار2018 ،23 – 19 ،
فندق غراند ع ّمان
ع ّمان ،األردن
مذكرة مفاهيمية وجدول األعمال
السياق
تم تحديد موضوع "التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية" من قبل أعضاء شبكة تعلم البلديات المتوسطية المضيفة
) (HMLNكأحد الحلول ذات األولوية للحكومات المحلية المضيفة لتحسين رفاهية مجتمعاتهم في سياق أزمة الالجئين التي طال
أمدها .يمكن لنهج التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية ) (LEDأن يساعد الحكومات المحلية على تحديد أصولها
وتحدياتها بشكل أفضل ،والتحكيم من أجل إجراءات متكاملة بشكل أفضل  -مثل توفير بيئة أعمال مواتية للمستثمرين ،وتسهيل
ريادة األعمال واألعمال المدارة من المنزل  -وتحسين تنفيذ إجراءات تنمية االقتصاد المحلي  LEDفي نهاية المطاف .يدعم
تطوير حلول  LEDالحكومات المحلية المضيفة في االستجابة ألزمة التهجير القسري من خالل تمكين الالجئين والسكان
المعرضين للخطر من المساهمة في الرفاهية المحلية .أعربت البلديات عن الحاجة إلى )1 :تطوير استراتيجيات  LEDعلى
المدى القصير والطويل )2 .صياغة استراتيجياتهم من خالل جمع البيانات وتقييم االحتياجات ؛ و  )3تحسين القدرات ومنهجيات
التخطيط الخاصة بهم.
ينظم مركز التكامل المتوسطي  CMIورشة عمل لبناء القدرات تحت عنوان "التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية
في المجتمعات المضيفة"  ،تستهدف الورشة ممثلي الحكومات المحلية وممارسي وخبراء التنمية االقتصادية المحلية ،بالشراكة
مع أمانة عمان الكبرى والبنك الدولي وموئل األمم المتحدة (الهابيتات) والتعاون الدولى األلماني ) ، (GIZوبدعم من الحكومة
المحلية للمدن المتحدة  -الشرق األوسط وغرب آسيا ). (UCLG-MEWA
ستركز ورشة العمل بشكل خاص على عمليات التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية التي وضعتها الحكومات
المحلية المضيفة لالجئين :سيركز المشاركون على التخطيط االقتصادي ويتعلمون ويعملون معا ً على تحسين أو تطوير
استراتيجيات التنمية االقتصادية المحلية في سياق أزمة الالجئين.
األهداف
تهدف ورشة العمل التدريبية هذه إلى:
•تحسين القدرات في التخطيط للتنمية االقتصادية المحلية للمجتمعات المضيفة لالجئين  /المهجرين قسراً في الشرق األوسط
وتركيا وخارجها .
•دعم التعلم اإلقليمي بين الحكومات المحلية المضيفة.
•تعزيز الشبكة اإلقليمية )(HMLN

With the support of

الجمهور المستهدف وشروط المشاركة
تستهدف الورشة حوالي  45موظفا ً وممثلين منتخبين للحكومات المحلية من األردن ولبنان واألراضي الفلسطينية وتركيا
والعراق ،مع مشاركين مختارين من بلدان أخرى ،فيما يتعلق بالموضوع .سيشارك أيضا ً في ورشة العمل عدد مختار من
الممثلين األفغان ،لتبادل المعرفة عبر األقاليم .تم اختيار المشاركين من الحكومة المحلية من خالل "دعوة للمشاركين" ،على
أساس عدد قليل من معايير الجدارة واالختيار (بما في ذلك الصلة بموضوع التدريب  ،واستكمال استبيان تقييم ذاتي الخاص بـ
 ،LEDوالمشاركة النشطة في  HMLNلألعضاء الحاليين) .سيتم استخدام التقييم الذاتي لـ  LEDخالل ورشة العمل كخط أساس
للمشاركين لتلقي المالحظات من أقرانهم والخبراء ،وتعديلها لتطوير إستراتيجيتهم االقتصادية المحلية ،بما في ذلك  )1الفرص
والتحديات االقتصادية ؛  )2عناصر الرؤية االستراتيجية :تعريف النطاق الممكن لإلجراءات التي يمكن أن تؤثر على LED
(مثل :الحوافز المحتملة للمستثمرين ،جانب من جوانب األعمال وبيئة المدينة التي يمكنهم تحسينها ،الميزة النسبية ،إلخ).
المحتوى والتصميم
ستقوم ورشة العمل التدريبية ببناء قدرات المشاركين على صعيد تطوير استراتيجيات  LEDمن خالل تطبيق الخبرات الحالية
وأدوات التحليل في السياق الخاص بهم ،كما ستقوم بإطالعهم على التحديات ومفاتيح النجاح للتنفيذ من خالل تبادل الخبرات بين
النظراء .تم تطوير محتوى وتصميم ورشة العمل على أربع وحدات رئيسية تم تصميمها بالتعاون الوثيق مع أعضاء شبكة
التنمية الرئيسية * شركاء التنمية الرئيسيين ،واستخدام األدوات الموجودة بطريقة مخصصة .سيستخدم كل وحدة "أداة محاكاة"
(حالة خيالية مخصصة) لتوضيح النهج المنهجي ،متبوعة بالعروض المنهجية والتقنية وعرض لألمثلة الموجودة من أعضاء
وشركاء  . HMLNستمكن مجموعات العمل الصغيرة ( 6-5أشخاص من نفس البلد) وأنشطة التوأمة المشاركين من تطبيق
المنهجية المقدمة إلحدى مدنهم طوال مدة ورشة العمل ،بمساعدة من الدعم الفني من الخبراء .سيتم أيضً ا متابعة أنشطة التوأمة
بعد ورشة العمل التدريبية باستخدام األدوات التعاونية عبر اإلنترنت ،على سبيل المثال  ،منصة  C4Dعبر اإلنترنت الخاصة
بـ  HMLNوندوات خاصة على الويب.
سيتم توفير الترجمة الفورية للعربية واإلنجليزية خالل ورشة العمل.
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اليوم األول
االثنين 19 ،آذار2018 ،
 9.30 – 6:00مساء

جلسة ترحيبية وعشاء

 6مساء

تسجيل المشاركين وتوزيع كتيب ورشة العمل
االفتتاحية الرسمية
كلمات الترحيب:سعادة الدكتور يوسف الشواربة ،عمدة بلدية عمان الكبرى
عهد زيادات  ،وزارة الشؤون البلدية  ،األردن
ميكايال باور ،المدير القطري لألردن GIZ ،
كاتيا شيفر ،المكتب اإلقليمى للدول العربية ،موئل األمم المتحدة (الهابيتات)
جانيت أولمان ،كبيرة مسؤولي البرامج ،مركز التكامل المتوسطي

 8:00 –6.30مسا ًء

الغرفة العامة

-

إدارة جلسات ورشة العمل
نيكوالس ميير ،مركز التكامل المتوسطي

-

جدول األعمال ،توقعات وأهداف ورشة العمل
دعاء الشريف ،معهد التدريب والدراسات الحضرية ،مصر
ستيف كومينز ،جامعة كاليفورنيا ،لوس أنجلوس

 9:30 – 8:00مسا ًء

حفل عشاء

 9:00 – 8.30صباحا ً

قهوة الترحيب

 10:30 – 9:00صباحا ً

التقديم
ماهي أهمية استراتيجيات تنمية االقتصاد المحلى لحكومة محلية تستضيف السكان النازحين قسرا؟

الغرفة العامة

اليوم الثاني
الثالثاء 20 ،آذار2018 ،

 المتحدثون الرئيسيونثريا جوغا ،أخصائية حضرية رئيسية ،البنك الدولي
مها كاتاع  ،منظمة العمل الدولية  ،األردن
مقدمة عن الموارد وبنية الدورة المؤلفة من  10خطوات
دعاء الشريف  ،معهد التدريب والدراسات الحضرية ،مصر
ستيف كومينز  ،جامعة كاليفورنيا ،لوس أنجلوس
مقدمة من دراسة الحالة:
ألكساندرا ديوردييفيتش ،مدينة بوزاريفاتش ،صربيا
ستقدم هذه المقدمة نظرة عامة حول المفاهيم األساسية للتخطيط االستراتيجي لتنمية االقتصاد
المحلى  ، LEDبما في ذلك أمثلة حالة مختارة  ،وتقديم المنهج
ملخص لنتائج استبيان التقييم الذاتي السريع ومناقشة مفتوحة
سارة بوغدير  ،مركز التكامل المتوسطي

With the support of

 10:45 –10:30صباحا ً استراحة قهوة
 12:00 –10:45صباحا ً الوحدة األولى" :أين نحن اآلن؟”
الغرفة العامة
تكوين تشخيصك

ستوضح هذه الوحدة الخطوات األولى لبناء تشخيص  ، LEDمع التركيز بشكل خاص على
العمليات التشاركية ومشاركة المجتمعات المضيفة و مجتمعات الالجئين المختلفة.

أ) عرض منهجي:
الخطوة األولى – البداية  /الشروع فى العمل
الخطوة الثانية – األطراف المعنية  /أصحاب المصلحة والمشاركة
الخطوة الثالثة – تقييم الحالة
ب) األمثلة الموجودة واألسئلة واألجوبة
 دراسة الحالة:ألكساندرا ديوردييفيتش  ،مدينة بوزاريفاتش  ،صربيا
 عرض تقني: أكرم خريسات  ،مدير مرصد عمان الحضري ،أمانة ع ّمان الكبرى 13:00 – 12:00ظهراً

الغداء

 14:30 –13:00ظهراً
غرف مجموعات العمل

تدريبات العمل الجماعى  /إنقسام المشاركون إلى مجموعات عمل:
 -1تنقيح التقييم الذاتي
 -2البدء بالعمل وتحديد هوية األطراف المعنية
 -3مناقشات مجموعات العمل :الالجئين  /النازحين  /تحليل الهجرة
 -4تحليل SWOT

 14:45 –14:30ظهراً

استراحة قهوة

 16:00 –14:45عصراً
الغرفة العامة

الختام والمراجعة
 تقديم عروض مجموعات العمل ونتائجها و التعليق عليها -مناقشة مفتوحة

 17:30 –16:00عصراً

زيارة ثقافية في ع ّمان تنظمها أمانة عمان الكبرى

–19:15

عشاء في مطعم كرم  -ع َمان
(مغادرة الباص من الفندق)

With the support of

 9:45 – 8:45صباحا ً
الغرفة العامة

اليوم الثالث
األربعاء 21 ،آذار2018 ،
الوحدة الثانية“ :إلى أين نريد أن نصل؟”
تحديد رؤيتك وأهدافك اإلستراتيجية

ستساعد هذه الوحدة المشاركين على تحديد األولويات والعقبات لتحقيق رؤيتهم مع مراعاة
جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الالجئين  /النازحين من نساء وشباب.
أ) عرض منهجي
الخطوة الرابعة – وضع الرؤية
الخطوة الخامسة  -الغايات واألهداف
ب) األمثلة الموجودة واألسئلة واألجوبة
ألكساندرا ديوردييفيتش  ،مدينة بوزاريفاتش  ،صربيا
أحمد أبو لبن ،بلدية رام هللا ،فلسطين
 10:45 –9:45صباحا ً
غرف مجموعات العمل

تدريبات العمل الجماعى:
 -1الرؤية" :مقال الجريدة"
 -2األهداف والتدابير

 11:00 – 10:45صباحا ً استراحة قهوة
 12:30 –11:00ظهراً
الغرفة العامة

الوحدة الثالثة " :كيف يمكننا أن نصل إلى هناك؟"
تحديد خياراتك االستراتيجية وترتيب أولوياتها ،وبناء إطار العمل الخاص بك وتنفيذ استراتيجيتك

ستشرح هذه الوحدة منهجية بناء االستراتيجية ،والتركيز على أمثلة محددة لخيارات
االستراتيجية لتحقيق أهداف محددة ذات أولوية مثل :جذب المستثمرين ،وخلق فرص العمل ،
وتحفيز ريادة األعمال .وسيكون لها تركيز خاص على البيئة التمكينية الستثمارات القطاع
الخاص
أ) عرض منهجي:
الخطوة السادسة :تطوير االستراتيجية
الخطوة السابعة :خطط العمل
الخطوة الثامنة :المنظمات والتنفيذ
ب) األمثلة الموجودة واألسئلة واألجوبة
ألكساندرا ديوردييفيتش  ،مدينة بوزاريفاتش  ،صربيا
نسرين األرج  /نسرين داوود ،أمانة عمان الكبرى
 13:30 – 12:30ظهراً

الغداء

With the support of

 15:15 – 13:30ظهراً
غرف فرق العمل
 15:45 – 15:15عصراً

تدريبات العمل الجماعى :
 -1تحديد خيارات االستراتيجية وخطط العمل
استراحة قهوة

 17:00 – 15:45عصراً الختام والمراجعة
 تقديم عروض مجموعات العمل ونتائجها و التعليق عليها مناقشة مفتوحة- 19:00

 10:00 – 8:45صباحا ً
الغرفة العامة

عشاء فى فندق جراند عمان
اليوم الرابع
الخميس 22 ،آذار2018،

الوحدة الثالثة (تتمه)" :كيف يمكننا أن نصل إلى هناك؟"
تحديد إطار العمل الخاص بك وتنفيذ استراتيجيتك
ج) التركيز على خطط عمل محددة :جذب المستثمرين المحتملين
 نظرة عامة على الحلول التطبيقية في الشرق األوسط وتركيا وخارجهاجون سبيكمان  ،مستشار ،البنك الدولي
فوات اوزرات ،بلدية غازي عنتاب الكبرى ،تركيا
خالف العاصم  ،بلدية سرحان  ،األردن
نائل الحسامي  ،مدير عام غرفة صناعة عمان  ،األردن
أسئلة وأجوبة

11:15 – 10:00صباحا ً تدريبات العمل الجماعى :
غرف مجموعات العمل  -وضع خطط العمل
 11.30 –11.15صباحا ً

استراحة قهوة

 .13 –11.30ظهراً
الغرفة العامة

الختام والمراجعة
 تقديم عروض مجموعات العمل ونتائجها و التعليق عليها -مناقشة مفتوحة

 13:00ظهراً

المغادرة بغرض الزيارة الميدانية

 1830. –14:45عصراً زيارة ميدانية فن ّية :بلدية سرحان ،األردن
 19:15مسا ًء

العشاء فى مطعم فخر الدين
(مغادرة الباص من الفندق)

With the support of

 9:30 – 8:30صباحا ً
الغرفة العامة

اليوم الخامس
الجمعة 23 ،آذار2018 ،
الوحدة الرابعة" :هل وصلنا؟"
رصد وتقييم تنفيذ استرتيجية LEDالخاصة بك

ستوضح هذه الوحدة النهائية كيفية مراقبة إستراتيجيتك وتقييمها وتعديلها .كما ستضع خطة
عمل من أجل  HMLNعلى مهام توأمة ومتابعة للتدريب والتواصل
أ) عرض منهجي
الخطوة التاسعة :المراقبة والتقييم
الخطوة العاشرة :الضبط والتعديل
ب) األمثلة الموجودة واألسئلة واألجوبة
محمود ظواهرة ،بلدية الزرقا ،األردن
 11:30 – 9:30صباحا ً

الجلسة الختامية
ماذا نفعل ابتدا ًء من هنا؟ تطبيق ورشة العمل على أرض الواقع

 10:30 – 9:30صباحا ً
الغرفة العامة

مقدمة ومناقشة مفتوحة

 11:30 – 10:30صباحا ً تدريبات العمل الجماعى :
غرف مجموعات العمل  -خطط العمل في الممارسة العملية
 13.15 –11.30ظهراً

استراحة بما فيها الغذاء

 15:00 – 13:15صباحا ً تسليم شهادات ورشة العمل
التعليقات النهائية والختام
الغرفة العامة

With the support of

زيارة ميدانية لسرحان

خط سير الرحلة 22 :آذار
1:00ظهراً حتى  6.30مسا ًء

1:00ظهراً

مغادرة مكان ورشة العمل

 2.45ظهراً

الوصول إلى بلدية سرحان

 2.45ظهر ًا حتى الساعة 3.15

قهوة الترحيب ورسالة من رئيس البلدية خلف العاصم
عرض استراتيجية سرحان لتعبئة ّ
القطاع الخاص

ظهر ًا

 3.15ظهراً حتى الساعة 3.45
ظهراً

جلسة أسئلة وأجوبة
زيارة إلى منطقة الحرف اليدوية في سرحان ،ومركز التدريب المهني (قيد اإلنشاء) ومصانع
األلبسة

 3.45ظهراً حتى الساعة  4ظهراً

زيارة لمدينة سرحان ومراقع اآلثار الرومانية

 4.05ظهراً حتى الساعة  5عصراً

زيارة إلى مصنع المخلالت
مع إفادات من الموظفين السوريين واألردنيين

 5.05عصراً
 6.30مسا ًء

المغادرة إلى عمّان
الوصول إلى عمّان

With the support of

