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 السیاق 

یعتبر تعزیز قدرات أصحاب المصلحة المحلیین لتفعیل مشاركة القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل وتطویر األعمال أحد النقاط 
أثناء االجتماعات الفعلیة واالفتراضیة (عبر اإلنترنت)، أعرب موظفو البلدیات والممثلون المنتخبون من  .الھامة لدى البلدیات المضیفة

أعضاء شبكة تعلم البلدیات المضیفة عن اھتمامھم الشدید في االنخراط مع القطاع الخاص وبناء قدراتھم بما یمكنھم من تطویر الوظائف 
جئین. لتسھیل ھذه العملیة، ینظم مركز التكامل المتوسطي ندوات افتراضیة تقنیة بشكل دوري واألعمال التجاریة المؤسسة من قبل الال

 بھدف تشجیع التبادل فیما یتعلق بالجوانب العملیة ومشاركة أمثلة عن توظیف الالجئین ومشاركة القطاع الخاص في المجتمعات المضیفة. 

ورشة العمل الثانیة لبناء القدرات حول التخطیط االستراتیجي للتنمیة االقتصادیة المحلیة في بناء على المناقشات التي جرت خالل 
)، ستركز ھذه الندوة على األعمال التجاریة التي 2019تموز/ یولیو  4 –یو حزیران/ یون 30(عمان، األردن،  المجتمعات المضیفة

وستناقش الندوة النشاطات االقتصادیة التي یضطلع بھا الالجئون كقطاع یؤسسھا الالجئون ودورھا في االقتصادات المحلیة المضیفة. 
 لحلول للتغلب على تلك العوائق. خاص، باإلضافة إلى العوائق التي تواجھھا ریادة األعمال بین المھجرین وا

، وھي منظمة غیر ربحیة تعمل على )Building Marketsتنظم الندوة من قبل مركز التكامل المتوسطي بدعٍم من بلدنغ ماركتس (
الالجئون. تقدم بلدنغ ربط أصحاب المشاریع المحلیة بسالسل التورید المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة، ودعم نمو األعمال التجاریة التي یؤسسھا 

ماركتس مجموعة واسعة من الخدمات، كتقییم السوق وتحدید الشركات الواعدة استثماریاً وذات معدالت النمو المرتفعة، فضالً عن توفیر 
  التدریب والخدمات االستشاریة لزیادة القدرة التنافسیة والمعرفة التجاریة. 

الجھود التي تدعم الحكومات المضیفة المحلیة من خالل المعرفة القائمة على  شبكة تعلم البلدیات المضیفة المتوسطیةتبذل  2016منذ حزیران/ یونیو 
اضیع ذات األدلة وبناء القدرات لتحسین القدرة على االستجابة للتھجیر القسري. وقد استفادت الشبكة من ورش عمل فعلیة وندوات افتراضیة حول المو

 . Collaboration4Development (C4Dلتعاونیة المخصصة  (األولویة، وكذلك المناقشات عبر اإلنترنت عبر المنصة ا

 األھداف 

یھدف ھذا االجتماع إلى بناء قدرات ممثلي الحكومات المحلیة عن طریق طرح النقاش حول مشاركة القطاع الخاص. وستربط الندوة 
عن طریق تشجیع ریادة األعمال. وستعرض االفتراضیة بین المشاركین وخبراء یعملون حالیاً على تعزیز فرص العمل للمھجرین قسراً 

 أیضاً أمثلة على أصحاب المصلحة المحلیین الذین یدرجون ریادة األعمال لدى الالجئین في استراتیجیاتھم المحلیة للتنمیة االقتصادیة. 

 وستھدف الندوة تحدیداً إلى:

 قطاع الخاص؛تقدیم عرض تقني عن الوضع الحالي لمدى قابلیة توظیف الالجئین ومشاركة ال •
بدء النقاش بشأن السبل العملیة لتعزیز ودعم ریادة األعمال لدى الالجئین وتنمیة المشاریع التجاریة المملوكة لالجئین على الصعید  •

 المحلي؛
ألردن، ضمان التواصل بین أعضاء الشبكة، واالستجابة لطلباتھم بالمزید من التعلم عقب ورشة العمل الثانیة لبناء القدرات (عمان، ا •

 تموز/ یولیو) 4 -حزیران/ یونیو  30
 

 المشاركة في الندوة االفتراضیة

تستھدف ھذه الندوة االفتراضیة أعضاء الشبكة وشركاء مركز التكامل المتوسطي وخبراءه. وستتضمن تبادالً افتراضیاً یسمح للمشاركین 
اللغتین العربیة ین المتصلة باإلنترنت. وستوفر الترجمة الفوریة ببالتفاعل عن طریق االتصال مباشرة من حواسبھم أو ھواتفھم الذكیة 

 اإلنكلیزیة. و
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 جدول األعمال 

 . لالطالع على مزید من المعلومات، انظر الجدول أدناه. GMT+02یرجى مالحظة أن األوقات المذكورة ھي بتوقیت 
 

 كلمة الترحیب والتقدیم 
 جانیت أولمان، مسؤول البرنامج األول، مركز التكامل المتوسطي  •

 

15.00 – 15.15  

 لم االنخراط مع القطاع الخاص في المجتمعات المضیفة؟ 
 یارا أسد، مدیرة المشاریع، بلدنغ ماركتس •

 

15.15 – 16.00  

تعلم البلدیات أسئلة وأجوبة ومناقشة مفتوحة، الترحیب بالخبرات الموجودة بین أعضاء شبكة 
 المضیفة

 
 

16.00 – 16.45  

 الخالصة واالستنتاجات
 

16.45 – 17.00  

 

 المواعید بالتوقیت المحلي

المواعید بالتوقیت  )لزم(إن  VCغرفة 
 المحلي

 الموقع

 )1( (WB)مرسیلیا 
 )2( (WB)مرسیلیا 

 مرسیلیا 15.00

 بیروت 16.00 ال ینطبق
 عمان 16.00 ال ینطبق

 القدس 16.00 
 إسطنبول 16.00 ال ینطبق
 بغداد 16.00 ال ینطبق
 أدیس أبابا 16.00 ال ینطبق
 كمباال 16.00 ال ینطبق
 نیروبي 16.00 ال ینطبق
 كابول 17.30 ال ینطبق
 واشنطن العاصمة 09.00 ال ینطبق

 

 


