ورشة عمل تشاورية

جامعة الدول العربية

سبتمبر /آيلول 2011 ,27-25

نحو حقبة جديدة
 -ورشة عمل تشاورية لتمكين الشباب العربي -

 27-25آيلول 2011

فندق ماريوت  -القاھرة

جدول األعمال

ﺑدﻋم ﻣن ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن

][Type text

تقديم لورشة العمل ومجموعات العمل الشبابية

العنوان

ورشة عمل تشاورية " :نحو حقبة جديدة لتمكين الشباب العربي"

الھدف

اإلستماع آلراء قيادات شبابية عربية وآراء ومقترحات المنظمات العربية والدولية ذات العالقة في ضوء التحوالت
الراھنة التي تشھدھا المنطقة العربية ،وذلك بغرض فھم أفضل لتداعيات األحداث على أجندة الشباب في المنطقة.

التاريخ

 27 - 25آيلول /سبتمبر 2011

المدة

 3أيام

المكان

فندق ماريوت – القاھرة

المنظمون

جامعة الدول العربية والبنك الدولي وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان

المشاركون

 80مشاركا ُ يمثلون :





الھدف

عدد مھم من القيادات الشبابية العربية
ممثلين عن المنظمات الشبابية
ممثلين عن منظمات عربية ودولية ذات العالقة
خبراء في مجال الشباب

توفير فرصة حوار للقيادات الشبابية العربية وممثلي المنظمات العربية والدولية ذات العالقة لتبادل
الخبرات واألفكار حول تداعيات األحداث وأبعادھا ولبلورة أولويات أجندة الشباب ومقترحات آلليات ومبادرات لتعزيز
مشاركة الشباب العربي.
يخصص اليوم األول من اللقاء  25آيلول  /سبتمبر  2011لمجموعات عمل للقيادات الشبابية.
يخصص اليوم الثاني  26آيلول /سبتمبر  2011للتحاور بين القادة الشباب وممثلي المنظمات العربية والدولية في ضوء
نتائج مجموعات عمل اليوم األول ومداخالت المنظمات.
يخصص اليوم الثالث  27آيلول /سبتمبر  2011إلجتماع ممثلي المنظمات العربية والدولية لتعزيز التنسيق بينھا.
وتتركز أعمال اللقاء حول المحاور التالية:






المخرجات

بلورة الرؤيا حول أجندة جديدة لتمكين الشباب وتفعيل المواطنة في ضوء التحول الديمقراطي في المنطقة
مشاركة الشباب :كيفية إنشاء آلية إقليمية داعمة لزيادة مشاركة الشباب المجتمعية
اإلعالم والشبكات اإلجتماعية :نحو توظيف أمثل لإلعالم والشبكات اإلجتماعية لدعم العمل الشبابي والمنظمات
القيادية
التواصل وتبادل المعرفة  :تبادل التجارب والمعارف وإيجاد اآللية المناسبة لتدعيم التشبيك بين المنظمات
الشبابية
المرصد العربي للشباب :كيفية تعظيم الفائدة من مشروع المرصد العربي للشباب لصالح العمل الشبابي في
البالد العربية

يعكس بيان ورشة العمل التشاورية إلتزام المشاركين باآلتي:
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تحديد اآلليات التشاركية لصياغة وتنفيذ وتقييم سياسات الشباب من قبل الجھات الشريكة
تشكيل منبر شبابي على الصعيد الوطني
تشكيل منبر شبابي على الصعيد اإلقليمي

اﻟﻳوم اﻷوﻝ  :اﻷﺣد  25آﻳﻠوﻝ  /ﺳﺑﺗﻣﺑر : 2011
"ﻧﺣو رؤﻳﺔ ﺷﺑﺎﺑﻳﺔ ﻷﺟﻧدة ﻣﻌدﻟﺔ ﻟﺗﻣﻛﻳن اﻟﺷﺑﺎب"
الجلسة

الوقت
10:00 – 9:30

الترحيب بالحضور والتعريف بموضوعات ورشة العمل

12:30 – 10:00

 تقديم لمجموعات العمل

الميسر والمقرر
السيد خالد الوحيشي -جامعة الدو ل
العربية
Ms. Gloria La Cava – W.B.

السيد /خالد الوحيشي ،مدير إدارة
السياسات السكانية والھجرة – جامعة
الدول العربية
الدكتورة /غادة برسوم

 تقسيم الشباب إلى  4مجموعات عمل لمناقشة محاور الورشة
 نحو أجندة جديدة لتمكين الشباب مشاركة الشباب الشبكات اإلجتماعية وتنمية الشباب المواطنة وحقوق الشباب13:30 – 12:30
15:30 – 13:30

15:45 – 15:30
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الميسر) :منار إدريس ،فلسطين(
الميسر) :ھيثم كامل ،مصر(
الميسر) :كريمة غانم ،المغرب(
الميسر) :فادية القاسمي ،تونس(

غداء
 عرض نتائج مجموعات العمل

المقررون) :الدكتورة /غادة برسوم،
(Ms. Nihal Elwan, W.B.

 عرض يخص آراء الشباب حول قضايا التحول الديمقراطي – حالة
تونس

السيدة /فادية القاسمي

إستراحة قھوة

16:45 – 15:45

 بناء منبر إقليمي للشباب :كيفية تعزيز التعاون والتشبيك بين
المنظمات

17:00 – 16:45

 عرض حول الشبكة العالمية الشبابية لمكافحة الفساد )(GYAC

السيد /ھيثم كامل – Mr. Falco
)Mohrs (EYF

Mr. Utpal Raj Misra, W.B.

اﻟﻳوم اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻻﺛﻧﻳن  26آﻳﻠوﻝ  /ﺳﺑﺗﻣﺑر : 2011
"ﺗﻌزﻳز اﻟﺗﺑﺎدﻝ واﻟﺣوار واﻟﺗﺷﺎور ﺑﻳن ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ"
الوقت
10:00 – 9:30

10:30 – 10:00

الجلسة
الجلسة اإلفتتاحية :كلمات ترحيب
 -كلمة صندوق األمم المتحدة للسكان

-

كلمة البنك الدولي

-

كلمة جامعة الدول العربية

الميسر والمقرر

الدكتور /حافظ شقير ،مدير مكتب
الدول العربية
Mrs. Gloria La Cava, Mena
Region Youth Coordinator,
W.B.

معالي الدكتورة  /سيما بحوث،
األمين العام المساعد – رئيس قطاع
الشؤون اإلجتماعية

كلمات رئيسية يلقيھا قادة الشباب
-

السيد /ھيثم بنزيد )تونس(
السيد /وائل عباس )مصر(

11:00 – 10:30
مناقشات

11:15 – 11:00
11:30 – 11:15

إستراحة قھوة


الجلسة األولى :عرض موجز لنتائج مجموعات العمل

ميسر مجموعات العمل :السيد/
ياسين إيصبويا )المغرب(



المح ور األول :نح و نم وذج جدي د لتمك ين الش باب ومش اركتھم
في ضوء التحوالت الديمقراطية التي تشھدھا المنطقة

مقرر الجلسة :أحمد سميح

13:00 – 11:30

يتضمن ھذا المحور مداخالت تستھدف المساھمة ف ي بل ورة الرؤي ا
لتعزيز سياسات تمكين الشباب وتفعيل مشاركتھم ،وم ن التس اؤالت
التي يساھم المحور في اإلجابة عنھا:
م ا ھ ي ت داعيات األح داث عل ى أجن دة سياس ات الش باب :األبع اد
المفاھيمي ة ،والمنھجي ة ،قض ايا البيان ات ،التش غيل والتعل يم ،مس ألة
المواطنة ،حقوق الشباب ،ھجرة الشباب ،ح وار الثقاف ات ،وغيرھ ا
من القضايا ذات العالقة بأجندة تمكين الشباب العربي.

االنسة /نادين عبد الوھاب
شابة قيادية من مصر
اآلنسة /زينب بالمقدم
شابة قيادية من المغرب
الدكتور /أديب نعمة
خبير في مجال السياسات الشبابية
السيد /مالك خضراوي
ميسر شبكة نواة تونس

13:30 – 13:00
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مناقشات

14:30 – 13:30

غداء )قاعة رداميس(

15:00 – 14:30

 الجلسة الثانية :عرض حول المرص د العرب ي للش باب "آلي ة
إقليمية لتعزيز سياسات تمكين الشباب"
يلي العرض ،طاولة مس تديرة لمناقش ة مقت رح أنش اء آلي ات إقليمي ة
ووطنية لتعزيز مشاركة الشباب ،بعنوان:

 المح ور األول :مائ دة مس تديرة " أنش اء آلي ات إقليمي ة
ووطنية لتعزيز مشاركة الشباب"
يع الج ھ ذا المح ور تقي يم لحال ة مش اركة الش باب العرب ي بم ا فيھ ا
المشاركة في ص ياغة وتنفي ذ السياس ات وتعزي ز منظم ات المجتم ع
المدني الشبابية ،وتدعيم التع اون والتنس يق ب ين المنظم ات الش بابية
وطني ا ً وعربي اً ،وبل ورة مقترح ات لتعزي ز المش اركة وتفعي ل دور
الشبكات اإلجتماعية.

رئيس الجلسة :السيد /خالد
الوحيشيMs. Gloria La Cava -

الدكتور /يونس الجواھري

المشاركون بالمائدة المستديرة:
السيد /محمد شھيد
مرصد الوطني للشباب )العراق(
السيد /خالد الحمروني
وزارة الشباب والرياضة )تونس(
مؤسسة شارك
)فلسطين(
اآلنسة /كريمة غانم
خبيرة في التنمية واإلعالم )المغرب(

21:30 – 20:00
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حفلة عشاء بسفينة Nile Maxim

اﻟﻳوم اﻟﺛﺎﻟث :اﻟﺛﻼﺛﺎء  27آﻳﻠوﻝ  /ﺳﺑﺗﻣﺑر :2011
"ﻧﺣو ﺗﻌزﻳز اﻟﺗﺑﺎدﻝ واﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ"
الجلسة

الوقت

المقرر والميسر

9:30 – 9:00

مراجعة لنتائج عمل اليوم السابق

Ms. Nihal Elwan, W.B.

11:30 – 9:30

الجلسة الثالثة) :المحور األول( :بناء تحالف إقليمي للمعنيين
بقضايا الشباب في المنطقة العربية لتعزيز جھود التنمية الشبابية

مقرر الجلسة :شھير إسحاق

UNFPA, COE, ALO, EC, MCMI, IFC, NASEEJ
ھ ذه الجلس ة مخصص ة أيض ا ً للمنظم ات المش اركة للح ديث ح ول برامجھ ا
واولوي ات العم ل ل ديھا للمرحل ة المقبل ة ف ي مج ال الش باب ولمناقش ة أفض ل
سبل التنسيق إلنشاء إطار تنسيق إقليمي يجمع المعنيين بقضايا الشباب
12:00 – 11:30

إستراحة قھوة

12:30 – 12:00

البيان الختامي

مؤتمر صحفي موازي
13:30 – 12:30

غداء )قاعة رداميس(

15:30 – 13:30

الجلسة الثالثة ) :المحور الثاني( :بناء تحالف إقليمي للمعنيين في قضايا
الشباب في المنطقة العربية لتعزيز جھود التنمية الشبابية
ھ ذه الجلس ة مخصص ة أيض ا ً للمنظم ات المش اركة للح ديث ح ول برامجھ ا
واولوي ات العم ل ل ديھا للمرحل ة المقبل ة ف ي مج ال الش باب ولمناقش ة أفض ل
سبل التنسيق إلنشاء إطار تنسيق إقليمي يجمع المعنيين بقضايا الشباب

مالحظة :جميع المنظمات المشاركة تستطيع الطلب للحديث في ھذة
الجلسة
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اﻟﻣﻳﺳرMs. Sonia Mejri :

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ

