
 SOLiD -المؤتمر الختامي لبرنامج الحوار االجتماعي في بلدان جنوب المتوسط

 بروكسيل

  

BUSINESSMED 

 

  (EESC) المجلس االقتصادي واالجتماعي األوروبي

 (ITUC)   نقاباتلل 

الجوار ومفاوضات التوسع  العامة لسياسة

 )DG EMPLOY( لالتحاد األوروبي للتشغيل

  (UpM) من أجل المتوسط االتحاد  - 

 (ANND)للتنميةشبكة المنظمات العربية غير الحكومية 

  SOLiD مدير برنامج و نقاباتلل يالعرب

 

 

المؤتمر الختامي لبرنامج الحوار االجتماعي في بلدان جنوب المتوسط

 2019مارس  14
بروكسيل ،مقر المجلس االقتصادي واالجتماعي األوروبي 

 االجندة 

 التسجيل

 جلسة إفتتاحية

BUSINESSMED  -العامة األمينةبوطيبة،  السيدة جيهان : الترحيب

 SOLiDعرض فيديو 
 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي األوروبي- ، رئيس لوكا جاهير السيد

  الدولي تحاداال - العام األمين ، نائبمامادو ديالوالسيد 

 العامة لسياسةالمديرية  - رئيسة وحدة ،تروتمان هنريك السيدة

 (DG NEAR) لالتحاد األوروبي

  للتشغيلالمديرية العامة  - ةمستشار، نتالي كرستالسيدة

 للتنمية والتشغيل العام األمين نائب ،رشيد معنينو السيد 

  شبكة المنظمات العربية غير الحكومية  - المدير التنفيذي ،زياد عبد الصمدالسيد

  السيدة سعيدة نغزة، رئيسة- BUSINESSMED 

  ،العرب تحادلال السكرتير التنفيذيالسيد مصطفى التليلي

 صورة جماعية

 استراحة

 

المؤتمر الختامي لبرنامج الحوار االجتماعي في بلدان جنوب المتوسط

09:30 - 09:00 

09:30 - 10:30 

الترحيبكلمة 

















10:45 - 10:30 



 المخصصة ألصحاب العمل

المنظمة الدولية   - لوالسلوك المهني المسؤ

 BusinessEurope 

االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 

 المغرب لمقاوالت العام اإلتحاد-  الشؤون اإلجتماعية

المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 المخصصة للنقابات

 (ILO)  ةمنظمة العمل الدولي -يرئيس وحدة الحوار االجتماعي والهيكل الثالث

  (ETUC) نقاباتلل األوروبي

 النقابة العامة للعاملين بالكهرباء باالردن

  (UGTM) االتحاد العام للشغالين بالمغرب

  (CDT) الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

 المغرب - نقابي و وزير سابق للتشغيل والتكوين المهني

 

المخصصة ألصحاب العملالحصة 

 

 السلوك المهني المسؤ مستشار في حقوق اإلنسان و ،لبيتر ها السيد

  (IOE) لألصحاب العم

 االجتماعيةمدير الشؤون  ،ماكسيم سيروتي السيدBusinessEurope - 

  االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات  - مدير الشؤون اإلجتماعية سامي السليني،السيد

  (UTICA) التقليدية

  الشؤون اإلجتماعية ةبلجن رئيس مشروع ،دمحم توزانيالسيد

(CGEM) 

  ،رئيس غرفة الصناعة االردنالسيد فتحي الجغبير  

المجلس االقتصادي واالجتماعي   -عضو مجموعة أصحاب العمل ،طوني زهرة السيد :المسير

   (EESC)األوروبي

 

المخصصة للنقاباتالحصة 

 

رئيس وحدة الحوار االجتماعي والهيكل الثالث ،يوسف غالب السيد 

األوروبي تحاداال - العام األمين ، نائبباتريك إيتشر السيد 

النقابة العامة للعاملين بالكهرباء باالردن - رئيس، علي الحديدالسيد  

االتحاد العام للشغالين بالمغرب  -أمين عام ،النعم ميارةالسيد  

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  -عضو مجلس إدارة ،سوباتنادية السيدة  

  ISCOS رئيس ،السيد جيوسيبي فرينة 

 
نقابي و وزير سابق للتشغيل والتكوين المهني، أغمانيجمال  السيد: المسير

 

 استراحة

 

54:01- 15:11 











المسير

األوروبي

نقاش 

5111: - 00:21 

 

 

 

 

 

 

المسير 

نقاش 

12:15 - 12:00 



 المخصصة للمجتمع المدني

 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

   (ANND)للتنميةشبكة المنظمات العربية غير الحكومية 

 SOLiD  

SOLiD 

  (CNT Belge) مجلس العمل الوطني البلجيكي
  (CDT) الديمقراطية للشغلالكونفدرالية 

االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 

  SOLiD مدير برنامج و نقاباتلل ي

 SOLiDعرض فيديو يحوصل مشروع 

 SOLiD اعتماد ميثاق

 تونس

  المغرب

 االردن - العمل

BUSINESSMED 

SOLiD مدير برنامج و نقاباتلل ي 

SOLiD قالمشروع على ميثا

 

 

المخصصة للمجتمع المدنيالحصة 
 

 نائب رئيس ،يسرجيو باسول السيد   SOLIDAR -  
 اتحاد المرأة االردنية - ، رئيسةالسيدة امنة الزعبي 
 تونس- ، رئيس السيد شكري الفيضة + 
 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات  -العامة األمينة، نائلة الزغالمي السيدة
 الفضاء الجمعوي  -عضو مجلس إدارة ،أحمد مكسي 
شبكة المنظمات العربية غير الحكومية  - المدير التنفيذي ،زياد عبد الصمدالسيد : المسير

 

 عرض فيديو نتائج ومخرجات

 الغداء

SOLiDجلسة نقاش حول ميثاق 
 

  مجلس العمل الوطني البلجيكي  -رئيس ،بول ويدناي السيد
 الكونفدرالية  - عضو مجلس إدارة ،عبد المجيد لعموري السيد
 االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات  - مدير الشؤون اإلجتماعية .سامي السليني السيد

  (UTICA)   التقليدية
 جون لببير، مقيم مشروع السيد SOLiD  

يالعرب تحادلال السكرتير التنفيذيالسيد مصطفى التليلي، : المسير
 

عرض فيديو يحوصل مشروع 

اعتماد ميثاق -  تالحكوماجلسة 
 

 تونس -  السيد دمحم الطرابلسي، وزير الشؤون االجتماعية

 ،المغرب  -واإلدماج المهني وزير الشغل السيد دمحم اليتيم

 العمل ةبوزارمدير عالقات العمل  ،عدنان الدهامشة السيد

BUSINESSMED  -العامة األمينةبوطيبة،  السيدة جيهان :ةالمسير
 

 مالحظات ختامية
يالعرب تحادلال السكرتير التنفيذيالسيد مصطفى التليلي،   

المشروع على ميثا ءشركاتوقيع  صور  

 

1512: - 4512: 






المسير

نقاش 

 4512: - 13.00 

14:00 - 13:00 

00:41 - 45:41 







المسير
نقاش 

15:00 - 14:45 

00:51 - 30:51 







المسير
 نقاش

3015: - 45:51 

16:00 - 15:45 


