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   1لندوة االفتراضية  hجدول أعمال 

على    19-"تشجيع التوظيف وريادة األعمال بين السكان المحليين والالجئين: التحديات الجديدة التي فرضتها أزمة كوفيد 

 " 1الجزء  - السلطات المحلية المستضيفة 

 بتوقيت وسط أوروبا  13.30، 2020أيار/ مايو  27

 

 مواقيت البدء المحلية 

 الموقع البدء وقت 
 مرسيليا، باريس   – 13.30

 
14.30 –   

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

 كمباال، نيروبي
 كابول   – 16.00
 واشنطن العاصمة   – 7.30

 

 الكلمة الترحيبية ومقدمة إلى السلسلة التدريبية على اإلنترنت          
 مديرة، مركز التكامل المتوسطيدودسون،  -بالنكا مورينو 

           سار وج كوما ر جها  ,المدير اإلقليمى اإلدارة الشر ق ا ألوسط  ,البنك  الدو لي
 

 : مقدمة مدير المناقشة
 ، مستشارة التنمية الحضرية، مركز التكامل المتوسطيسارة بوغدير

 لمحة عامة عن المشاركين المتصلين -
 قواعد الندوة االفتراضية وقواعد السلوك والمبادئ التوجيهية التقنية -
 االستطالعات الحية والتمارين الفردية -

 

13.30 – 13.50 

 : تحٍد جديد للسلطات المحلية            19-كوفيد
 مرئيات من شبكة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفة:              

           مسؤول الشراكات، مركز التكامل المتوسطيجوليا مارشيسيني، 
           رئيسة التنمية االقتصادية المحلية ونائب كبير موظفي المرونة، بلدية رام هللا، فلسطيننادين بوبار، 

               حدة التنمية المحلية، بلدية مادبا، األردنرئيس ومحمد أبو قاعود، 
 

 19الحماية االجتماعية للمهاجرين خالل أزمة كوفيد
 خبير اقتصادي أول، البنك الدولي          ماورو تيستافيرده،                

 
 

 أسئلة وأجوبة 
 

13.50 – 14.30 

 كيف يمكن تطوير نظام إيكولوجي لريادة األعمال يشمل النساء والسكان الضعفاء؟ 
 ، أخصائية القطاع الخاص، البنك الدوليمريم آيت سليمان

 
 ريادة األعمال لدى الالجئين: تركيا كمثال            

           مديرة برنامج، الشرق األوسط، بلدنغ ماركتس، سيلين أوكاك
 مسؤول العالقات الخارجية، بلدية غازي عنتاب، تركيا            ، أوزهاراتفؤاد 

 
 أسئلة وأجوبة

 

14.30 – 15.15 

 عرض نتائج االستطالعات المباشرة والمناقشة التفاعلية:  
 ؟19ما هي اإلجراءات التي ستتخذونها لدعم بيئة األعمال المحلية بعد أزمة كوفيد

 

15.15 – 15.45 

 ملخص عن مجريات اليوم ونتائجه والختام          
             مسؤول الشراكات، مركز التكامل المتوسطي، جوليا مارشيسيني

  أخصائية القطاع الخاص، البنك الدوليزينة الخوري، 
 

15.45 – 16.00 
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