اجتماع إفتراضي شبكة تعلم البلديات المضيفة المتوسطية
إشراك أصحاب المصلحة في التخطيط الناجح للتنمية اﻻقتصادية المحلية
 24أبريل 2018
السياق واﻷساس المنطقي
يعتبر النزوح القسري من بين التحديات اﻷكثر إلحا ًحا في منطقة الشرق المتوسط ،ﻻ سيما في المدن والمناطق الحضرية :بعد
ست سنوات من النزاع السوري ،يقيم  ٪92من الﻼجئين خارج المخيمات .وﻻ يزال إدماجهم اﻻجتماعي واﻻقتصادي فيما
يتعلق بالحصول على العمل والدخل غير كاف وقد يحد من مساهماتهم في اﻻقتصادات المضيفة ويزيد من فرصهم في الوقوع
في الفقر .في هذه اﻻث ناء ،تلقت الحكومات المحلية المضيفة زيادة مفاجئة في عدد السكان ،واضطرت إلى تكييف خطط التنمية
اﻻقتصادية المحلية ) ( LEDتبعا ً لذلك ،من أجل اﻻستفادة من الموارد واﻷصول المحلية لتوفير الخدمات اﻷساسية والمأوى
وخلق الوظائف .في هذه البيئة المتغيرة ،يحتاج الموظفون البلديون والحكوميون الذين يعملون على التخطيط اﻻقتصادي
المحلي إلى النظر في مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة لجعل عملية  LEDشاملة وتشاركية قدر اﻹمكان .ويمكن العثور
على أصحاب المصلحة ،على سبيل المثال ،من بين منظمات الﻼجئين واﻷقليات ،ومجموعات الشباب ،ورابطات اﻷعمال
التجارية ،ومؤسسات القطاع الخاص ،إلخ.
في أعقاب نتائج ورشة العمل التدريبية حول التخطيط اﻻستراتيجي للتنمية اﻻقتصادية المحلية في المجتمعات المضيفة ،عبر
ممثلو البلديات اﻷعضاء في شبكة تعلم البلديات المضيفة ) (HMLNعن الحاجة إلى التعمق في موضوع تعبئة أصحاب
المصلحة ،من خﻼل تقنيات وأساليب التحديد واﻹشراك لخطة  LEDناجحة في سياقات النزوح القسري.
منذ يونيو  ،2016تهدف شبكة تعلم البلديات المضيفة المتوسطية إلى دعم الحكومات المحلية المضيفة بالمعرفة القائمة على اﻷدلة وبناء
القدرات لتحسين قدراتها على اﻻستجابة للنزوح القسري .استفادت الشبكة من العديد من ورش العمل وجهاً لوجه حول المواضيع ذات
اﻷولوية ،ودراسات استقصائية ،باﻹضافة إلى المناقشات عبر اﻹنترنت على المنصة التعاونية عبر اﻹنترنت ) .(C4Dتدير شبكة البلديات
المضيفة من مركز التكامل المتوسطي ،كجزء من برنامج الﻼجئين والمجتمعات المضيفة في البحر اﻷبيض المتوسط.

هدف وهيكل اﻻجتماع اﻹفتراضي
استنادًا إلى طلبات التعلم الخاصة بشبكة تعلم البلديات المضيفة ) ،(HMLNستقدم هذه اﻻجتماع اﻹفتراضي موضوع إشراك
أصحاب المصلحة من خﻼل كل من العروض الفنية واﻷمثلة الموجودة .ستكون اﻻجتماع اﻹفتراضي أيضًا فرصة ﻷعضاء
 HMLNلﻼجتماع معًا ،وسيتم تخصيص جلسة محددة لمنصة  (C4D)Collaboration4Developmentالتعاونية عبر
اﻹنترنت واتفاقات توأمة بين المدن.
اﻷهداف الرئيسية ستكون:
•
•
•

التعرف على التقنيات الموجودة حول كيفية تحديد أصحاب المصلحة المعنيين والمتنوعين وإشراكهم بنجاح في إطار
خطة LED؛
مناقشة التجارب الجيدة والدروس المستفادة بشأن هذا الموضوع من أجل التحسين أو التكرار المحتمل في الحكومات
المحلية التي تستضيف النازحين قسراً؛
التلخيص الموجز ﻷدوات التعاون القائمة في  ،HMLNبما في ذلك :كيفية اﻻشتراك في منصة  C4Dعلى اﻹنترنت لتبادل
المعرفة والتعاون عبر اﻹنترنت؛ وما هي الخطوات التالية لمجموعات التوأمة.

المشاركة في اﻻجتماع اﻹفتراضي

سوف تتكون اﻻجتماع اﻹفتراضي من تبادل ظاهري يسمح للمشاركين بالتفاعل عن طريق اﻻتصال إلى اﻻجتماع اﻹفتراضي
مباشرة من جهازهم الكمبيوتر .سيتم توفير الترجمة العربية اﻹنجليزية.
يرجى تأكيد اهتمامك بالمشاركة هنا )اﻹنجليزية  -العربية(.

جدول اﻷعمال

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

15.10 – 15.00

مﻼحظات افتتاحية
•

15.45 – 15.10

16.30 – 15.45

تحديد وإشراك أصحاب المصلحة في التخطيط للتنمية اﻻقتصادية المحلية


سارة كينر ،كبيرة أخصائيي التنمية اﻻجتماعية ،البنك الدولي



ثريا قوقا ،أخصائية حضرية رائدة ،البنك الدولي



رائدة حنانيا ،منسقة  ،SDIPبلدية بيت لحم ،فلسطين
خطة بيت لحم اﻻستراتيجية للتنمية واﻻستثمار )(SDIP

تحديد أصحاب المصلحة والنهج التشاركية

إشراك أصحاب المصلحة ونهج المدن التنافسية

جلسة اﻻسئلة واﻻجوبة
•

16.50 – 16.30

جانيت أولمان ،کبيرة مسؤولي البرامجCMI ،

المناقش :يحدد ﻻحقا

ما يلي :اتفاقيات توأمة ومنصة  C4Dعلى اﻻنترنت
•

سارة بوغدير ،استشاري حضريCMI ،
نظرة عامة موجزة على منصة C4D

•

يحدد ﻻحقا ،شبكة تعلم البلديات المضيفة

ردود الفعل من عمان ومجموعات التوأمة

17.10 – 16.50

مناقشة مفتوحة حول منصة  ،C4Dومجموعات التوأمة والخطوات التالية

17.20 - 17.10

اﻻستنتاجات والخطوات التالية


جانيت أولمان ،کبيرة مسؤولي البرامجCMI ،

أوقات البدء المحلية
الموقع

وقت البدء المحلي

مرسيليا
بيروت
عمان
القدس
اسطنبول
بغداد
يريفان
كابول
واشنطن العاصمة

15.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
17.00
18.30
09.00

