اجتماع إقميمي حول الشباب والعمل
الرباط 42-42 ،تشرين الثاني/نوفمبر 4104
جدول األعمال
اليوم األول 42 7نوفمبر
03731 – 03731

تدريب حول المناصرة لشركاء مشروع سوليد
المدرب 7حسان مشهور
ّ
سيتيح التدريب التبادل بين المشاركين/ات حول أعمال المناصرة عمى الصعيدين الوطني

واإلقميمي.
04731 – 03731

عرض لموثائقي "قطاع عام سابقاً" – إعداد المركز المصري لمحقوق االقتصادية واالجتماعية

اليوم الثاني 42 7نوفمبر
6722 – 6711

الجمسة األولى 7االفتتاح والترحيب
 أوناغ أيتكن – سوليداريمﺔﺔ ﺑﺑﻨﻨﺎﺎﻧﻧﻲ
بنخويا – الفضاء الجمعوي
 مھھﺪرﻲ
ﺪﻧﻧ

 بيهتر موسكيني – شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية فيصل اوسار أحجام عبد اهلل – الشبكة العربية لمشباب والتشاور00702 – 6722

لوضع السياق العالمي ،سترّكز الجمسة عمى إطار عمل منظمة العمل الدولية وخطة عام .0000
وفي ضوء هذا السياق العالمي ،ستوضع االحتياجات المتعمقة بالسياسات الوطنية التي تعزز عمل

الشباب ،مع التركيز أساساً عمى الحاجة إلى إصالح السياسات االجتماعية واالقتصادية المنفذة.
الميسرة 7زهرة ّبزي – شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية
ّ
المتحدثة 7سامية وزغان – منظمة العمل الدولية (المغرب)
ّ
عرض لمحاالت7
 -األردن :أحمد عوض – مركز الفينيق

 تونس :عماد زواوي – منتدى تونس لمتمكين الشبابي فمسطين:حسن البرغوثي– مركز الديمقراطية وحقوق العامميننقاش مفتوح
00722 – 00702

استراحة

03702 – 00722

الجمسة الثالثة 7فهم تحديات التنمية اإلقميمية وعمالة الشباب
ستناقش الجمسة التحديات اإلنمائية الرئيسية في المنطقة ،وال سيما فيما يتعمق بعمالة الشباب،
توسع الالنظامية ،هجرة الشباب واألدمغة .وسيتم معالجة الفجوات الرئيسية بين سياسة التعميم
ّ
واحتياجات سوق العمل والفساد والمحسوبية بوصفها عائقا أمام عمالة الشباب ،إلى جانب التمييز
ضد عمالة المرأة .وستعالج آثار الصراع والحرب واالحتالل كتحد إنمائي رئيسي لمشباب في
المنطقة.
الميسرة 7إلفي ار جيزالديز كا از ديل راي – المساعدات الشعبية النروجية
ّ
المتحدث :د .فوزي بوخريص – المغرب
ّ
عرض لمحاالت:
 األردن :محمود حشمة – مركز الشرق والغرب لمتنمية المستدامةغزت – مؤسسة المرأة الجديدة
 مصر :منى ّ تونس :مريم جاء باهلل – منظمة اليافع -مصر :محمد الفيل – ابن رشد

02702 – 03702

غداء

02731 – 02702

الجمسة الرابعة 7سياسات التجارة واالستثمار وتأثيرها عمى العمل الالئق
سترّكز هذه الجمسة عمى آثار سياسات التجارة واالستثمار والخصخصة عمى العمل الالئق في

المنطقة وخاصة عمى عمل الشباب .وسيتم عرض السياسات الوطنية قيد التنفيذ لتسميط الضوء

عمى تحديات عمالة الشباب.
ميسرة 7لبنى جريبي – سوليدار (تونس)
ّ
شري – شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية
ّ
متحدث 7حسن ّ
عرض لمحاالت7
سمور – المرصد المبناني لحقوق العمال والموظفين
 لبنان :أسعد ّ مصر :هدى كامل – المركز المصري لمحقوق االقتصادية واالجتماعيةنقاش مفتوح
03711 – 02731

الجمسة الخامسة 7تمكين الشباب 7التعبئة والمشاركة
ستعالج الجمسة مستوى مشاركة الشباب في مجاالت صنع السياسات الوطنية بما في ذلك بشأن
العمالة والتعميم وسياسة الحماية االجتماعية كعامل تمكيني لرفع اهتماماتهم وضمان تمبية

احتياجاتهم .وستحاول تقديم أفضل الممارسات لتعبئة الشباب في المنطقة .وسيتم عرض القيود
الرئيسية عمى المشاركة المدنية لمشباب ،وكذلك القيود المفروضة عمى حرية تكوين الجمعيات،
والتجمع .وستحدد الجمسة أيضاً توصيات السياسات التي تعزز شمول الشباب ،بما في ذلك
الشابات ،والالجئين الشباب ،وجماعات األقميات في سوق العمل.

ميسرة 7روزاليند دويغان-بيرسون Volonteurope -
ّ
متحدثون:
 سالفاتوري ما ار – االتحاد العام لعمال إيطاليامروة :الحركة االجتماعية (لبنان)
 -تمام ّ

 أحمد دكير :الشبكة المغربية لمشباب والتشاور كفاح أبو غوش :نجوم األمل (فمسطين)نقاش مفتوح
05711 – 04731

جمسة ختامية7
 الشبكة العربية لمشباب والتشاورBADES -

 -الفضاء الجمعوي

