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 "فلسطين في للشباب االقتصادي التمكين نموذج"
 قاعة القصر )ب(، فندق هيلتون، جدة (7102مايو  01 ) 00:11 إلى 00:11من الساعة: 

 لمحة عامة:
 لسطط ن ويهرها تشغيل الشباب يف جماليف  حتققتتتطرق هذه الندوة إىل اخلربات والتجارب اليت  (أ

الكتطاب ًا ر بدأ الندوة بنقاش يتطرق إىل أمهية متك ن الشباب بوصفه ممكنًا وميط  تمن الدول. و 
الصمود لتحقيق التنمية املطتدامة والنمو االقتصادي. ويف هذا الطياق، ستقدم و  قدرة التحول

ل من لسطط ن تخدام أمثسة خمتربة ومقي مة يف كالندوة وتطرح مناذج عمسية لتعزيز متك ن الشباب باس
 واألردن وإندونيطيا.

ستشدد الندوة عسى أمهية االبتكار إلدماج الشباب، وستطرح بعض احلسول يف هذا الشأن، والندوة  (ب
من خالل منهجها املتبع ستطسط الضوء عسى أمهية دور احلكومات يف تقدمي التوجيه الالزم بشأن 

 .لتضمن حتقيق الشمولية واالنتشار واستدامة جهود التمك نالطياسات والدعم 
بدء بستخسص املداوالت واملناقشات إىل لهم ألضل لسطبل والوسائل الكفيسة  المتوقع: األثر (ج

 حتقيق التنمية يف ظل ظروف هشة مثل حالة لسطط ن. وسيزود املشاركون يف الندوة مبا يسي:
  التمك ن االقتصادي يف الدول اهلشة واحلطاسة هنج جديد إزاء توصيل العون وحتقيق

الضعيفة )مثل لسطط ن كحالة دراسة إلرادية يف سياق املشروعات يف املدى القصهر 
واملوجهة حنو اإلنتاج وحتقيق النتائج واملشاريع طويسة األمد املوجهة ليقودها اجملتمع احملسي 

 .(املاألساسي لالبتكار والتكسفة املرشدة لتحقيق التحول الك
 .كيف يعمل عنصر االبتكار وتنويع التمويالت وزيادة مطتوى املشروعات 
  كيفية إرساء قدر أكرب من التنطيق ب ن طائفة متنوعة من الشركاء مبا يف ذلك اجملتمع

املدين والقطاع اخلاص واجملتمعات احملسية، وذلك استنادًا إىل املعرلة اجلماعية واخلربة 
 والتخطيط اجملتمعي.

  ن عسى املداخالت التمويسية لتحسيل املشكالت بدالً م بشكل ألضل التعويل ميكنكيف
 .تقييم االحتياجات

  ب ن  ثابت إقامة رابطالربامج طويسة األجل وآلية احلوكمة اليت تكفل  يتم وضع إطاركيف
 أصحاب املصسحة.

إلسالمي البنك ان من الدول األعضاء يف جمموعة و املطؤول في الندوة: المشاركون المستهدفون (د
لستنمية، وشركاء التنمية، والوكاالت املاحنة، والقطاع اخلاص، واملنظمات يهر احلكومية الرايبة يف 

 أنشطة القدرة عسى الصمود واملرونة.
ياسات، وقادة الط وصايغيمثة قائمة مؤقتة من املتحدث ن تشمل مفكرين مؤثرين،  المتحدثون: (ه

 التنمية الدولية. جمال وخرباء الطياسات يف إقسيمي ن يف اجملاالت اإلنطانية،
 


