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   2ورشة العمل التدريبية االفتراضية  
  19-"تشجيع التوظيف وريادة األعمال بين السكان المحليين والالجئين: التحديات الجديدة التي فرضتها أزمة كوفيد 

 2الجزء  -على السلطات المحلية المستضيفة"  
 بتوقيت وسط أوروبا  16.45 – 13.30، 2020حزيران/ يونيو  17

 باألوقات المحلية مواعيد البدء 

  الموقع وقت البدء 
  مرسيليا ، باريس 16.45 –  13.30

 
14.30  – 17.45 

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

  كابول 19.15 –  16.00
  واشنطن العاصمة  10.45 –  7.30

  
    الكلمة الترحيبية 

   التكامل المتوسطي ، مديرة، مركز دودسون  - بالنكا مورينو 
   ، اقتصادي أول، البنك الدوليكريستوس كوستوبولوس

  
   مقدمة مدير المناقشة 

 ، مستشارة التنمية الحضرية، مركز التكامل المتوسطي سارة بوغدير

 لمحة عامة عن المشاركين المتصلين  
 قواعد الندوة االفتراضية وقواعد السلوك والمبادئ التوجيهية التقنية   
  مناقشات الورشة السابقة موجز   
 بدء االستطالع الحي والتمارين الفردية   

  

13.30  – 13.50   

   في السلطات المحلية اللبنانية 19-تقييم ألزمة كوفيد  
موئل األمم    ، رئيسة وحدة الحوكمة الحضرية وبناء القدرات ليدي مانوكيان حبشي،

                  المتحدة، لبنان
  

 19-تفعيل المجتمعات المحلية المختلفة استجابًة ألزمة كوفيد 
 بغداد، العراق  أمانة،  مهندسين أقدم  ، رئيسنداء حسين

  
   أسئلة وأجوبة

13.50  - 14.30    

 اإلدماج المالي للسكان المهجرين  

 ، أخصائية القطاع المالي، المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء  نادين شحادة

 أسئلة وأجوبة  

14.30  – 14.45 

  

 استراحة  
 

14.45  – 15.00 

  

     دعم توفير فرص العمل للشباب والنساء والسكان المهجرين والضعفاء: الدروس   
   المستفادة من لبنان

، مديرة برنامج كسب الرزق، المعهد األوروبي للتعاون والتنمية مايا بستاني
)IECD ،(   لبنان 

   ) AFD،  مسؤول المشروع، الوكالة الفرنسية للتنمية (نبيلة حداد
  

   ة التعلم الخاصة بالبلديات المستضيفةإجراءات من شبك 
  ، محافظ، بلدية القريّة، لبنانمارون أنطون
   ، رئيسة وحدة التنمية المحلية، بلدية جرش، األردن وفاء حوامدة

15.00  – 16.00    
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   أسئلة وأجوبة
  

     عرض نتائج االستطالع المباشر والمناقشة التفاعلية:
المحلية أن تفعله لتحسين فرص العمل للسكان المحليين  ما الذي يمكن لسلطتكم  

   والمهجرين؟ 
  

16.00  – 16.30 
  

    ملخص عن المناقشات ونتائجها والختام           
    ، أخصائية القطاع الخاص، البنك الدوليزينة الخوري

               لمتوسطي ا، مسؤول الشراكات، مركز التكامل جوليا مارشيسيني

16.30  – 16.45  

  
  
 


