
   
 شبكة تعلم البلديات المضيفة المتوسطية 

 تفعيل القطاع الخاص في المجتمعات المضيفة
 2019آذار/ مارس،  13

 السياق 

لدعم الحكومات المحلية في التعامل مع تدفق المهجرين قسراً فإن مركز التكامل المتوسطي ينظم نشاطات دورية للتعلم وبناء 
 المركزية من األعضاء في شبكة تعلم البلديات المضيفة.القدرات لممثلي البلديات والحكومات 

" والتي عقدت في غازي عنتاب، تركيا، جتمعات المضيفةالتنمية االقتصادية المحلية في المخالل الفعالية السنوية الثالثة للشبكة "
، اجتمع ممثلو البلديات والحكومات المركزية من العراق واألردن ولبنان وفلسطين 2018تشرين الثاني/ نوفمبر  22 - 19بين 

كد أعضاء شبكة تعلم وتركيا واتفقوا على أولويات التعلم الخاصة بهم بعد االستفادة من آخر التبادالت بين أعضاء الشبكة. أ
إشراك أصحاب المصلحة والشراكات مع القطاع الخاص وخلق فرص ب فيما يتعلقالبلديات المضيفة اهتمامهم بالتعلم التقني 

 العمل واستمرار التركيز على التماسك االجتماعي والشباب في سياق التهجير القسري.

الجهود التي تدعم الحكومات المضيفة المحلية من خالل المعرفة القائمة على تبذل شبكة تعلم البلديات المضيفة المتوسطية  2016منذ حزيران/ يونيو 
اضيع ذات األدلة وبناء القدرات لتحسين القدرة على االستجابة للتهجير القسري. وقد استفادت الشبكة من ورش عمل فعلية وندوات افتراضية حول المو

. إن شبكة Collaboration4Development (C4Dعبر المنصة التعاونية المخصصة ( األولوية، واالستبيانات، وكذلك المناقشات عبر اإلنترنت
 . برنامج الالجئين والمجتمعات المضيفة للمتوسطتعلم البلديات المضيفة تخضع لإلدارة من قبل مركز التكامل المتوسطي، كجزء من 

 األهداف 

ندوة افتراضية حول تفعيل القطاع تلبيةً لطلبات أعضاء شبكة تعلم البلديات المضيفة، فإن مركز التكامل المتوسطي ينظم 
م من مجتمع الالجئين في . وستقدم عروضاً عملية عن كيفية إقامة شراكة مع القطاع الخاص سواء كان دولياً أم محلياً أالخاص

 سياق التشريد القسري لخلق فرص عمل لالجئين والمجتمعات المضيفة.

 تهدف هذه الندوة االفتراضية إلى:

 إعادة التواصل مع أعضاء شبكة تعلم البلديات المضيفة ومتابعة احتياجات التعلم الخاصة بهم؛ 
 ستثمرين على مستوى البلديات؛تقديم عرض تقديمي تقني حول األساليب العملية الجتذاب الم 
  تقديم النشرة الجديدة لمركز التكامل المتوسطي/ البنك الدولي "تفعيل المستثمرين السوريين والقطاع الخاص لتعزيز التنمية

 االقتصادية المحلية في البلديات التي تستضيف الالجئين".

 المشاركة في الندوة االفتراضية

ً يسمح  تستهدف هذه الندوة االفتراضية أعضاء الشبكة وشركاء مركز التكامل المتوسطي وخبرائه. وستشمل تبادالً افتراضيا
للمشاركين بالتفاعل عن طريق االتصال مباشرة من حاسوبهم أو الهاتف الذكي المتصل باإلنترنت. ستوفر الترجمة الفورية 

  االنكليزية.  -باللغتين العربية 

 

 

 

 



   
 جدول األعمال 

 . لالطالع على مزيد من المعلومات، انظر الجدول أدناه. GMT+01يرجى مالحظة أن جميع المواعيد هي بتوقيت 
 

 االفتتاح والترحيب 
  جانيت أولمان، مسؤول العمليات األول، مركز التكامل المتوسطي 

 

15.00 – 15.10    

 العروض التقنية
 

  المتوسطي، وجون سبيكمان، البنك الدوليجانيت أولمان، مركز التكامل 
 عرض مقال: تفعيل المستثمرين السوريين في البلديات المضيفة لالجئين

 
 ) فولفيا فارينيلي، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةUNCTAD ( 

 دليل السياسة العامة بشأن ريادة األعمال لدى المهاجرين والالجئين
 

15.10 – 15.40  

 وأجوبة ومناقشة مفتوحةأسئلة 
 منظمة التعاون االقتصادي والتنميةليبيج،   ثوماس :المتحدث

 

15.40 – 16.20  

 شبكة تعلم البلديات المضيفةاخر اخبار 
  

16.20 – 16.45  

 االستنتاجات 
  جانيت أولمان، مسؤول العمليات األول، مركز التكامل المتوسطي 

 

16.45 – 17.00  

  

 المحليالمواعيد بالتوقيت 

  الموقع المواعيد بالتوقيت المحلي
  مرسيليا 15.00
  بيروت 16.00
  عمان 16.00
16.00 
17.00 

 القدس
  إسطنبول

  بغداد 17.00
  أديس أبابا 17.00
  كمباال 17.00
  نيروبي 17.00
  كابول 18.30
  واشنطن العاصمة 10.00

 

 

  


