
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دسة الساالجلسة المتخصصة 

 

 طاع الخاص في عقد العمل تحفیز مشاركة الق

 )جلسة افتراضیة( بتوقیت بیروت 11:45-13:15، الساعة 2021آذار/مارس  30 ءالثالثا
 معلومات أساسیة والھدف من الجلسة

أوجھ عدم مساواة عمیقة  عن  مترابطة والنظمة  ھشاشة األ، وكشفت عن  2030نحو تحقیق خطة عام  مسار التقدم    19-كوفید  جائحة  تغیّر
أصحاب المصلحة    حال   قدرة القطاع الخاص على تعبئة موارده من أجل تحسینفقد برزت  ذلك،  بالرغم من  الجذور في جمیع أنحاء العالم. و 

 أساسي في التنمیة المستدامة.  كشریكیعمل فیھا والمجتمعات التي 
البناء،  في سیاق   األمثلة    إلى مناقشة  الجلسةستھدف  التعافي وإعادة  المنطقة  العملیة  الجیدة  مجموعة من  حول مواضیع تشمل   ةالعربیمن 

تتألف .  على الصمود  الشركات الصغیرة والمتوسطةقدرة    إلى تمكین المرأة في مكان العمل، ودعم  ،مھارات الشباب لضمان قابلیة التوظیف
مسار جدید  دعم  تعزیز المساءلة والثقة والتعاون لإضافة إلى  ول كیفیة التعافي بشكل أفضل،  آراء وتجارب ح  ة من حلقتین ستعرضجلسال

 . ات وممارسات األعمالأھداف التنمیة المستدامة في صمیم استراتیجی فیھ تكونللمنطقة 

مھارات   األولى:  النقاش  العمل  حلقة  مكان  في  المرأة  تمكین  إلى  -الشباب 
 األسئلة المطروحة  

تم • مھارات    تكیف  لدعم  األعمال  واستراتیجیات  ممارسات  توجیھ  إعادة 
وأقوى  بشكل أفضل  التعافي    الشباب مع التركیز على الفتیات؟ كیف یمكن

 الشباب؟محورھا  وعمل جماعي اتمن خالل تعاون وشراك19-كوفید من
التي   • التدابیر  ھي  مؤسستكم  ما  لاعتمدتھا  یخص   19-كوفیداستجابة  فیما 

اآلثار (اإلیجابیة) ا النساء؟ ما ھي  التي تواجھھا  الفریدة  للتحدیات  لتصدي 
 على عملك نتیجة زیادة مشاركة المرأة؟ 

في بناء تحالفات أو أعمال جماعیة للتغییر یتردد صداھا عبر    مكیف ساھمت •
السیاسمشبكاتك تأثیر على  لھذا  كان  التي ال    ات؟ كیف  التغییرات  وما ھي 

 یزال یتعین القیام بھا؟ 

 حلقة النقاش األولى   
 میّسر النقاش 

الرئیسة التنفیذیة، بنك االتحاد،   السیدة نادیا السعید،
 األردن 

 المشاركون في حلقة النقاش األولى 
  ، كلیةمدیرة التعلیم الدولي، رأماندا كیل السیدة

 مصرالجامعیة التقنیة،  ،لومینوس
قسم الموارد البشریة،   ةرئیس ،ينجالء قناو السیدة

 مصر  ڤودافون

النقاش   الصمود   قدرةالثانیة:  حلقة  على  والمتوسطة  الصغیرة   -الشركات 
 األسئلة المطروحة 

ما ھو التحدي األكثر إلحاًحا الذي یواجھ الشركات الصغیرة والمتوسطة الیوم في   •
لدعم    19-كوفید  المنطقة؟ ما ھي الممارسات التجاریة المواتیة التي ظھرت نتیجة

 الشركات الصغیرة والمتوسطة؟
 ؟ یدعم قدرة الشركات على الصمودلتطویر إطار عمل  الرئیسیةما ھي المكونات  •
كیف یمكننا االستفادة من الشراكات بین القطاعین العام والخاص لدعم استمراریة   •

 ؟قدرتھا على الصموداألعمال وشركات 
 ؟ على السیاسة العامة قطاع األعمال ما ھو تأثیر تحالفات •

 سیتم تنظیم ھذه الجلسة عبر تطبیق زووم. 
  .الرابط لالنضمام إلى الجلسة، یرجى التسجیل عبر ھذا

 العربیة واإلنجلیزیة  اللغات:
 

 حلقة النقاش الثانیة 
 میّسر النقاش 

سولفاي  كلیة  في فیسورو، برمحرومالدكتور سامي 
 معھد وكبیر الزمالء في واإلدارة، لالقتصادبروكسل 

 لبنانعصام فارس، الجامعة األمیركیة في بیروت، 
 المشاركون في حلقة النقاش الثانیة

 UAEلـ مؤسس مشارك  ،ریاض أحمد الدكتور
ARISE   شركة استمراریة لالستشارات،  ومؤسس

 المتحدةاإلمارات العربیة 
، عضو مجلس إدارة،  أبو عضلمیساء  السیدة

 لبنانھولدال،  
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