
Agenda:	  

24,	  25	  September	  2013	  	  

Workshop	  for	  Mitigating	  the	  Impact	  of	  the	  Syrian	  Refugee	  Crisis	  in	  Mafraq	  and	  Irbid	  by	  
Enhancing	  Employment	  Opportunities	  and	  Livelihoods	  for	  Host	  Communities	  	  

Time	   Agenda	  

9:30-‐9:45	   Registration	  

9:45-‐10:15	   Session	  one	  
Ø Speech	  by	  the	  Governor	  
Ø Speech	  by	  the	  Ministry	  of	  Interior	  
Ø Speech	  by	  UNDP	  
Ø Speech	  by	  ILO	  

10:15-‐11:00	   Presentation	  of	  the	  ILO	  Component:	  Enhancing	  Employment	  
Opportunities	  and	  Livelihoods	  for	  Host	  Communities	  
	  

11:00-‐11:15	   Coffee	  break	  

11:15-‐1:00	   Session	  two	  
Discussions:	  

Ø Questions	  and	  answers	  
Ø Discuss	  and	  reach	  agreement	  on	  activities	  
Ø Agree	  on	  sectors	  for	  value	  chain	  development(one	  sector	  

in	  each	  governorate)	  
Ø Identify	  lead	  partners	  
Ø Agree	  on	  start	  of	  implementation	  and	  timeline	  

	  
	  

1:00	   Lunch	  

Thank	  you	  

	  

 

	  



 جددوولل ااألعمالل
	االتارريیخ: 25،٬24 أأيیلوولل 2013  

  يینن االسوورريیيینن على االمجتمعاتت ااألررددنيیة االمضيیفة عملل بعنوواانن االتخفيیفف منن أأثرر االالجئ ووررشة
(في إإرربدد وواالمفررقق)                                            

االمضيیفةمكوونن منظظمة االعملل االددووليیة: تعززيیزز فررصص االعملل ووسبلل االعيیشش للمجتمعاتت االمحليیة  	  

	جددوولل ااألعمالل   ززمنناال 	  

	االتسجيیلل   9:30- 9:45 	  
 االجلسة ااألوولى

Ø خططابب االمحافظظ  	  
Ø خططابب ووززااررةة االددااخليیة  	  
Ø بررنامج ااألممم االمتحددةة ااإلنمائي خططابب   	  
Ø يیةخططابب منظظمة االعملل االددوول  	  

9:45- 10:15 	  

االعررضض االفني لمكوونن منظظمة االعملل االددووليیة: تعززيیزز فررصص االعملل ووسبلل االعيیشش 
للمجتمعاتت االمحليیة االمضيیفة 	  

	  

10:15- 11:00 	  

	ااستررااحة قهھووةة   11:00- 11:15 	  
 االجلسة االثانيیة
 مناقشاتت:
Ø أأسئلة ووأأجووبة  	  
Ø االشررحح وواالتووصلل إإلى ااتفاقق حوولل ااألنشططة  	  
Ø االقيیمة (قططاعع ووااحدد في كلل محافظظة)ااالتفاقق على االقططاعاتت لتططوويیرر سلسلة   	  
Ø تحدديیدد االشرركاء االررئيیسيیيینن  	  
Ø ااالتفاقق على بددء االتنفيیذذ وواالجددوولل االززمني  	  

11:15- 1:00 	  

	االغددااء   1:00	  
	شكرراا  

	  

 


