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  مشروع
  جدول األعمال التفصيلى

  للمؤتمر العربى األول لتشغيل الشباب
   )2009تشرين الثانى / نوفمبر  17-15الجزائر ، ( 

  
  :اليوم األول 

15/11/2009حد يوم األ  
  

   الوثائقواستالمالتسجيل      9:30 - 9:00
  

  التواجد فى القاعة الرئيسية     10:00 - 9:30
  

  الجلسة االفتتاحية    11:00–10:00
  

  توديع الضيوف ل استراحة   11:00-11:30
  

  ............ )قاعة  (  للمؤتمر األولى العملجلسة   14:00–11:30
  

)  متحدثين10 – 8( عدد من السادة رؤساء الوفود كلمات حيث يستمع فيها المؤتمر إلى 
  :وفقا للقائمة التى ستعلنها سكرتارية المؤتمر 

  
  اءاستراحة للغد  15:30 – 14:00

  
  :ات مجموعات العمل جلس   17:30–15:30

  
  مجموعتى عملحيث ينقسم المؤتمر إلى 

  
  ( ................. )جتمع فى قاعة ت: المجموعة األولى 

  
   : ومناقشتهالمحاور التى سيتم عرضهاا* 

  أوضاع وآفاق تشغيل الشباب على المستويين العربى والدولى -1
  األردن/ منذر واصف المصرى . د 

  
   العناية بالشباب رآيزة أساسية للتنمية والتشغيل-2

  الجزائر/ عيسى بن صادق . د 
  

أسواق العمل وبوجه خاص تشغيل ة على األبعاد االجتماعية واالقتصادية لألزمة المالية العالمي -3
  الشباب العربى

  مصر/ سعد حافظ . د 
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  ( ................. )جتمع فى قاعة ت: المجموعة الثانية 
  

  :المحاور التى سيتم عرضها * 
  

وير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وثيقة البرنامج العربى لدعم القدرات فى مجال إنشاء وتط -1
  )الريادى (

  منظمة العمل العربية/ رمضان السنوسى . د 
  

   االقتصاد الجديد وتشغيل الشباب-2
  الجزائر / نشفير أحمي. د 

  
  األسلوب األمثل لتدعيم برامج تشغيل الشباب من منظور المنظمات العمالية فى الوطن العربى -3

  االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب/ طعمة الجوابرة . أ       
  

الطيب لوح وزير العمل والضمان االجتماعى على شرف / ء يقيمه معالى السيد حفل عشا  20:00
  ) األوراسى فندق( المشاركين فى المؤتمر 

  
  :اليوم الثانى 
16/11/2009يوم األثنين   

  
   حول العقد العربى للتشغيل خاصةجلسة   11:00–9:00

  
  2020- 2010عرض ومناقشة موضوع العقد العربى للتشغيل 

  تونس/ على حمدى . يعرضه د 
  

  .وفقا للقائمة التى ستعلنها سكرتارية المؤتمر : المتحدثون 

  
  استراحة   11:30–11:00

  
  جلسة خاصة بالتجارب   14:30–11:30

  
  عرض تجارب قطرية وعربية ودولية حول تشغيل الشباب

  
  . السعودية – األردن – تونس –الجزائر : تجارب  -1

  
  استراحة غذاء  15:30 – 14:30

  
  :الجلسة الثانية لمجموعتى العمل    17:30–15:30

  
  ( ................. )تجتمع فى قاعة : المجموعة األولى 

  
  :المحاور التى سيتم عرضها * 
  
   العربى دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى تشغيل الشباب-1

  الجزائر/ ز شرابى يعبد العز. د     
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   فى دعم جهود التنمية وتشغيل الشبابرتبط بعقود العمل أهمية التدريب المهنى والتقنى الم-2

  الجزائر / بوروبة نوار/ السيد 
  

   فى تدعيم برامج تشغيل الشبابة ومؤسسات التمويل العربية مساهمة الصناديق االجتماعي-3
  مصر/ محمود منصور . د 

  
  رؤية مستقبلية لدور القطاع الخاص فى مؤسسات التدريب العربية -4

  السودان/  خليل التميمى على. د.أ
  

  ( ................. )تجتمع فى قاعة : المجموعة الثانية 
  

  :المحاور التى سيتم عرضها * 
  

  ية الشبابالتجارب -1
  
  ئية النساتجاربال -2
  
  .إقليمية ودولية لتشغيل الشباب تجارب  -3

  منظمة العمل الدولية
  

  اسات وخطط العمل الوطنية للشبابتعزيز القدرات الوطنية فى مجال صياغة السي -4
   )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا 

  
أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية على شرف / حفل عشاء يقيمه معالى السيد   20:00

   .)الطاسيلى  قاعة –فندق هيلتون الجزائر  ( المشاركين فى المؤتمر
  

  :اليوم الثالث 
17/11/2009 الثالثاءيوم   

  
  الثانيةعمل جلسة ال   10:00–9:00

  تالوة التقرير الختامى والتوصيات الصادرة عن المؤتمر
    

  كلمات الختام   10:30–10:00

   الجلسة إلعالن اختتام أعمال المؤتمرترفع
* * * *  

  مؤتمر صحفى مشترك   11:00 –10:30

  رئيس المؤتمر/   وزير العمل والضمان االجتماعى     الطيب لوح/ معالى السيد 

  مدير عام منظمة العمل العربية     أحمد محمد لقمان/ معالى السيد 

  

* * * * *  
 


