شبكة تعلم البلديات المضيفة المتوسطية
ندوة افتراضية )ويبينار( للمتابعة على الفعالية السنوية الثالثة

التنمية اﻻقتصادية المحلية في المجتمعات المضيفة
 10كانون الثاني /يناير 2019
السياق
لدعم الحكومات المحلية في التعامل مع تدفق المهجرين قسرا ً فإن مركز التكامل المتوسطي ينظم فعاليات دورية لتبادل المعرفة
وبناء القدرات وأنشطة التعلم لممثلي البلديات اﻷعضاء في شبكة تعلم البلديات المضيفة.
خﻼل الفعالية السنوية الثالثة للشبكة "التنمية اﻻقتصادية المحلية في المجتمعات المضيفة" والتي عقدت في غازي عنتاب ،تركيا،
بين  22 - 19نشرين الثاني /نوفمبر  ، 2018اجتمع ممثلو البلديات من العراق واﻷردن ولبنان وفلسطين وتركيا وحددوا أولويات
التعلم بعد اﻻستفادة من التبادﻻت التي جرت بين أعضاء الشبكة خﻼل العام الماضي وفكرة "دور البلديات" التابعة للمدن
التنافسية .وفي الوقت نفسه ،حضر وفد من الممثلين من أفغانستان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا بصفة مراقب لمشاركة التحديات
المماثلة التي يواجهونها في سياق التهجيرالقسري.
بعد ثﻼثة أيام من التبادل ،حدد أعضاء الشبكة موضوع التنمية اﻻقتصادية المحلية والتخطيط اﻻستراتيجي على أنه الموضوع
الرئيسي لعام  ،2019وعبروا عن حاجة للتركيز تحت -القطاعي المتعمق في كيفية تفعيل دور أصحاب المصلحة والنهج
التشاركية واﻹدماج اﻻجتماعي -اﻻقتصادي ،والمهارات واﻻبتكار ،وجمع البيانات وتحليلها ،ودعم اﻷعمال التجارية وتفعيل دور
القطاع الخاص.
منذ حزيران /يونيو  2016تبذل شبكة تعلم البلديات المضيفة المتوسطية الجهود التي تهدف إلى دعم الحكومات المضيفة المحلية مع المعرفة
القائمة على اﻷدلة وبناء القدرات لتحسين القدرة على اﻻستجابة للتهجير القسري .وقد استفادت الشبكة من عدة ورش عمل فعلية وندوات
افتراضية حول المواضيع ذات اﻷولوية ،واﻻستبيانات ،وكذلك المناقشات عبر اﻹنترنت عبر المنصة التعاونية المخصصة
) .Collaboration4Development (C4Dإن شبكة تعلم البلديات المضيفة تخضع لﻺدارة من قبل مركز التكامل المتوسطي ،كجزء
من برنامج الﻼجئين والمجتمعات المضيفة للمتوسط.

اﻷهداف
تهدف هذه الندوة اﻻفتراضية إلى:
 إعادة اﻻ تصال بأعضاء شبكة تعلم البلديات المضيفة ومتابعة اﻻتفاقات واﻷولويات التي تم التوصل إليها خﻼل الفعالية
السنوية الثالثة ،ومناقشة الحوكمة المستقبلية للشبكة؛
 اﻻستعداد للخطوات التالية في التعلم والتبادل فيما بين أعضاء الشبكة؛
 مواصلة التبادل مع عروض تقديمية متعمقة حول استراتيجية التهجير القسري في المشرق للبنك الدولي .
المشاركة في الندوة اﻻفتراضية
تستهدف هذه الندوة اﻻفتراضية أعضاء شبكة تعلم البلديات المضيفة .ونظراً لنطاقها ،فإن المشاركة ستكون محصورة على
المدعويين .وستتألف الندوة اﻻفتراضية من تبادل افتراضي يسمح للمشاركين بالتفاعل عن طريق اﻻتصال مباشرة من حاسوبهم
أو الهاتف الذكي المتصل باﻹنترنت .وستوفر الترجمة الفورية باللغتين العربية  -اﻻنكليزية.

جدول اﻷعمال
يرجى مﻼحظة أن جميع المواعيد هي بتوقيت  .GMT+02لﻼطﻼع على مزيد من المعلومات ،انظر الجدول أدناه.
14.00 – 14.15

اﻻفتتاح والترحيب
 جانيت أولمان ،مسؤول العمليات اﻷول ،مركز التكامل المتوسطي

14.15 – 14.30

العروض التقنية


نائلة أحمد ،متخصص أول في التنمية اﻻجتماعية
استراتيجية المشرق حول التهجير

14.30 – 15.00

أسئلة وأجوبة ومناقشة مفتوحة

15.00 – 15.15

الخطوات واﻻتفاقات المقبلة لعام 2019
 جانيت أولمان ،مسؤول العمليات اﻷول ،مركز التكامل المتوسطي

15.15 – 15.45

مناقشة مفتوحة

15.45 – 16.00

اﻻستنتاجات
 جانيت أولمان ،مسؤول العمليات اﻷول ،مركز التكامل المتوسطي

المواعيد بالتوقيت المحلي
الموقع
مرسيليا
بيروت
عمان
القدس
إسطنبول
بغداد
واشنطن العاصمة

المواعيد بالتوقيت المحلي
13.00
14.00
14.00
14,00
15.00
15.00
07.00

