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"راصد الحقوق االقتصادية واالجتماعّية في البلدان 
العربّية للعام ٢٠١٦" حول التشغيل غير المهيكل

٨
أيار/مايو

نتائج التقارير الوطنية حول العمل غير المهيكل في ٦ بلدان عربية   ١٣:٣٠-١٥:٠٠
- مديرة الجلسة: د. دينا الخواجة، معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة األميركية في بيروت

مناقشة تفاعلية بين الخبراء والحضور
- حول لبنان - أ. نبيل عبدو، باحث مستقل، لعرض التقرير المعد من قبل ربيع فخري  

- حول سوريا - أ. ربيع نصر، المركز السوري لبحوث السياسات  
- حول األردن - أ. أحمد عوض، مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية  

- حول فلسطين - أ. فراس جابر، المرصد العربي  
- حول العراق - أ. هناء صالح، مستشارة مستقلة  

- حول البحرين - أ. حسن العالي، مستشار مستقل (عبر الفيديو)  

استراحة   ١٥:٠٠-١٥:١٥

العمل غير المهيكل: السياسات العامة والتوصيات    ١٥:١٥-١٧:٠٠
-  مدير الجلسة: د. ناصر ياسين، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، 

الجامعة األميركية في بيروت
-  السياسات النيوليبرالية والعمل غير المهيكل 

أ. زياد عبد الصمد، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
-  الهجرة والعمل غير المهيكل 
أ. شهير جورج، باحث مستقل

-  التعقيبات األساسية:
د. نصر عبد الكريم، أستاذ في جامعة بيرزيت، فلسطين 

د. سمير العيطة، رئيس منتدى االقتصاديين العرب، باحث رئيسي في الراصد العربي
أ. مصطفى سعيد، منظمة العمل الدولية

www.aub.edu/ifi

ifi@aub.edu.lb ifi.aub

ifi_aub

كلمة الترحيب   ٩:٠٠-٩:١٥
- أ. زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية 

- د. ناصر ياسين، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، الجامعة األميركية في بيروت 
- عرض فيلم من إنتاج الشبكة حول العمل غير المهيكل

العمل غير المهيكل – اإلطارين اإلقليمي والدولي   ٩:١٥-١٠:٤٥
مديرة الجلسة: أ. غادة عبد التواب، مؤسسة فورد

- عرض نتائج تقرير الراصد العربي حول العمل غير المهيكل – الواقع والحقوق 
د. سمير العيطة، رئيس منتدى االقتصاديين العرب، باحث رئيسي في الراصد العربي

- العمالة غير المهيكلة في المنطقة العربية بالمقارنة مع التجارب العالمية 
د. مارثا تشن، أستاذة محاضرة في جامعة هارفارد ومنسقة شبكة العولمة والتنظيم لعمل المرأة غير الرسمي 

 (WIEGO)
عقيبات األساسية:  - التَّ

د. سليم عراجي، لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
أ. ألكساندر عمار، مؤسسة البحوث واالستشارات

استراحة   ١٠:٤٥-١١:١٥

تنظيم العاملين في القطاع غير المهيكل: ما هي عناصر النجاح وأبرز الدروس      ١١:١٥-١٢:٣٠
المستفادة؟    

مدير الجلسة: أ. صالح الدين الجرشي، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
- دراسة حالة حول الالنظامية في القطاع العام والمؤسسات العامة في لبنان

أ. ربيع فخري, باحث مستقل، (عبر الفيديو)
- الالنظامية في لبنان

د. نجيب عيسى، أستاذ جامعي
- دراسة حالة حول المرأة والعمل غير المهيكل في فلسطين

أ. إياد الرياحي، مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية، فلسطين 
- األنشطة الجديدة للقطاع غير المنظم في ظل األزمة   

د. نبيل مرزوقي، المركز السوري لبحوث السياسات 
- دراسة حاالت دولية

د. مارثا تشن، أستاذة محاضرة في جامعة هارفارد ومنسقة شبكة العولمة والتنظيم لعمل المرأة غير الرسمي 
(WIEGO)
- شهادات:

أ. لينا أبو حبيب ود. عزيزة خالدي، مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي، شهادات حية حول العمالة غير المهيكلة 
للمرأة

استراحة الغداء   ١٢:٣٠-١٣:٣٠


