
 

 

 سلسلة ورشات العمل التدريبية االفتراضية -المستضيفة المتوسطية شبكة التعلم الخاصة بالبلديات 
 ” 19-"الوظائف وريادة األعمال ومشاركة القطاع الخاص في المجتمعات المستضيفة: التكيف مع أزمة كوفيد

 
 3جدول أعمال ورشة العمل التدريبية االفتراضية 

 "19-مشاركة القطاع الخاص في المجتمعات المستضيفة: التكيف مع أزمة كوفيد"
 بتوقيت وسط أوروبا 17.00 - 13.30،  2020تموز/  يوليو،  8

 مواعيد البدء باألوقات المحلية

  الموقع  وقت البدء 
  مرسيليا، باريس  17.00 –  13.30

 
14.30  – 18.00 

أديس أبابا، عمان، بغداد،  
بيروت، اسطنبول، القدس،  

 كمباال، نيروبي 
  كابول  19.30 –  16.00
  واشنطن العاصمة  11.00 –  7.30

 

 الكلمة الترحيبية 
 ، مديرة، مركز التكامل المتوسطيدودسون -بالنكا مورينو 

 الدولي  البنك  أول، اقتصادي ،كوستوبولوس كريستوس
 

 مقدمة مدير المناقشة 
 سارة بوغدير، مستشارة التنمية الحضرية، مركز التكامل المتوسطي

 

13.30  – 13.50  

مشاركة القطاع الخاص: التحديات واإلجراءات واآلراء الواردة من أعضاء شبكة  
عرض أولي لتقرير مركز التكامل المتوسطي  -التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة 

 الجديد 
 مستشارة، مركز التكامل المتوسطي بورييلو، جيلدا

 
 آراء من شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة

رئيس وحدة   ،عّسافعلي و   رئيسة وحدة التنمية المحلية ،حسونةحنين 
 بلدية سحاب، األردن ،جمع التبرعات 

 ، رئيس قسم التخطيط، بلدية يطا، فلسطين  إياد حّماد
 

 شهادة من شبكة األكاديمية العالمية للديمقراطية المحلية: 
 تركيا، نائبة المحافظ، بلدية سلطان غازي، نورجان أوزتوركمن

 أسئلة وأجوبة  
 

13.50  – 14.40  

 القطاع الخاص والالجئون: سبل التوسع
 ، مستشارة أولى في القطاع الخاص، مؤسسة التمويل الدولية سلمى راسافاك

 
 أسئلة وأجوبة 

 

 14.40  –  
15.00  

 استراحة 
 
 

15.00  – 15.15  



 

 

 سلسلة ورشات العمل التدريبية االفتراضية -المستضيفة المتوسطية شبكة التعلم الخاصة بالبلديات 
 ” 19-"الوظائف وريادة األعمال ومشاركة القطاع الخاص في المجتمعات المستضيفة: التكيف مع أزمة كوفيد

 
 19-إشراك الالجئين والمهجرين في االستجابة لكوفيد

، منسقة المدن والشراكات، مفوضية األمم المتحدة روبرتس المونتكلير 
 لشؤون الالجئين 

 
 : رؤى من األردن 19-مشاركة القطاع الخاص في أوقات كوفيد

  19-تأثير كوفيد ، مستشارة تنمية القطاع الخاص، البنك الدولي:أسعديارا 
 على القطاع الخاص في األردن 

  -التوظيف، الوكالة األلمانية للتعاون الدولي   -، مدير إدارة الرا أبو سليم
التجارة للتوظيف في األردن: التحديات التجارة لمشروع التوظيف: 

 19-واالستجابات في أوقات كوفيد
 

 أسئلة وأجوبة  
 

15.15  – 16.10  

 : كيف تعزز مشاركة القطاع الخاص في سلطتك المحلية؟ مناقشة مفتوحة
 

16.10  – 16.45 
  

 ملخص عن المناقشات ونتائجها والختام             
                     ، مسؤول الشراكات، مركز التكامل المتوسطيجوليا مارشيسيني

16.45  – 17.00  

 

 

 

 


