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 جدول أعمال مشروح   

  اجتمع صحاب المصلحة في بروكسل
  2012آذار  20و  19

  

  

  

  مكان االنعقاد:

  سإیجمونت باال

  بیس 8 بلیس دو بیتیت سابلون

  بروكسل 1000

  بلجیكا
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هذا المؤتمر منظورا استشرافیا؛ وسیسلط الضوء على الحاجة لالستجابة لهموم الشباب وسیؤكد على الضرورة  سینحى

التوصل تبقى في أنه ینبغي  الحقیقة األساسیةمع ذلك، فإن الملحة لخلق فرص لجیل الشباب من الجئي فلسطین. و 

ادل ومتفق علیه لمسألة الالجئین. إن هذا الحل ینبغي أن یكون نتیجة المفاوضات بین الفریقین والمتوافقة مع لحل ع

  قرارات األمم المتحدة ذات العالقة وأن یكون بدعم المجتمع الدولي وبالتشاور مع الالجئین أنفسهم.
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  برنامج تفصیلي مؤقت

  

  2012آذار  19 – الیوم األول  

  بیس) واستراحة قهوة (الردهة) 8(ل التسجی  13:00

  13:50یرجى الجلوس بحلول الساعة 

  شاب من الجئي فلسطینتقدیم من قبل   14:00

  (قاعة أوروبا) كلمات ترحیبیة  14:15

  ن العام لألمم المتحدةرسالة من األمی

  السید روبرت سیريیلقیها منسق األمم المتحدة لعملیة السالم في الشرق األوسط 

  

  ، المفوض العام لألونروایلیبو غرانديالسید ف

  ، نائب رئیس الوزراء وزیر الشؤون الخارجیة في حكومة مملكة بلجیكاالسید دیدییر ریندرز

  كلمات المتحدثون الرئیسیون (قاعة أوروبا)  14:30

  الممثل السامي لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجیة والسیاسة األمنیة البارونة كاثرین آشتون

  ور ریاض المالكي (بالنیابة عن الرئیس محمود عباس)الدكت

  وزیر الخارجیة في السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  األمین العام لجامعة الدول العربیة الدكتور نبیل العربي

رئیس اللجنة االستشاریة في حكومة المملكة األردنیة الهاشمیة (، وزیر الخارجیة السید ناصر جودة

  )لألونروا

قى للصحفیین بالشخصیات رفیعة المستوى (فرصة اللتقاط الصور الفوتوغرافیة في ملتیلي ذلك 

  الردهة)

  (الردهة / قاعة ساكس) استراحة قهوة  16:00

  (قاعة روما) الجلسة االفتتاحیة  16:45

  "التحدیات التي تواجه الجیل الحالي لالجئي فلسطین واإلمكانات التي یتمتعون بها": حلقة نقاش

  )20:30ینتهي الساعة  - قاعة المرایا  استقبال ( حفل  18:30

  )19:00من (أداء لفرقة (مقامات) الفلسطینیة من معهد إدوارد سعید الوطني للموسیقى في القدس 

  



 

4 
 

  

  2012آذار  20 –الیوم الثاني   

  بیس) واستراحة قهوة (الردهة وقاعة ساكس "سیتم التأكید الحقا") 8(التسجیل   08:30

  (قاعة روما) نقاش االفتتاحیة "الشباب یجیبون"حلقة ال  09:00

المستشار الخاص لوزیرة الخارجیة األمریكیة لشؤون الشباب  السید رونان فارو،تقدیم بواسطة 

  العالمیة

  (الردهة / قاعة ساكس) استراحة قهوة  10:00

  حلقات مناقشة  10:30

  والمدنیةفي التنمیة االجتماعیة إشراك الجئي فلسطین الشباب  –الحلقة األولى: مشاركة الشباب 

  (قاعة روما)

: خلق وبناء الموارد من أجل إشراك الشباب الفلسطیني التمكین االقتصادي للشبابالحلقة الثانیة: 

  اقتصادیا

  )في إیجمونت باالس، یرجى تتبع الالفتات (قاعة أرینبیرغ

  المرایا)تي النسیج و (قاع غداء  12:00

  مدیر العالقات المؤسسیة في نادي لایر مدرید، میلیو بوتراجینیوعرض فترة الغذاء من قبل إی

  حلقات مناقشة  13:30

   قدرات الجئي فلسطینبناء التعلیم: الحلقة الثالثة: 

  (قاعة أرینبیرغ)

  الجئي فلسطین الشباب: خارج التهمیش وداخل اإلدماجالحلقة الرابعة: 

  (قاعة أوروبا)

  عة ساكس)(الردهة / قا استراحة قهوة  15:00

  (قاعة أوروبا) الختامیة الجلسة  15:45

  األوروبي البرلمانرئیس ، مارتن شولتزالسید 

  ي السلطة الفلسطینیة، رئیس الوزراء فسالم فیاض الدكتور

  شاب من الجئي فلسطینمالحظات ختامیة من قبل   

  (قاعة أوروبا)ملخص الرئیس واالستنتاجات   17:30

  )17:45تهي الساعة (ین المفوض العام لألونروا
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  الجلسة االفتتاحیة

التحدیات التي تواجه الجیل الحالي لالجئي فلسطین واإلمكانات التي یتمتعون " –) 18:30 – 16:45حلقة نقاش (

  بها"

ت األخیرة في الشرق األوسط الجیل الحالي من الجئي فلسطین الشباب؟ لقد حدثت تغیرات عمیقة أین تركت التحوال

جلبت معها إصالحات شاملة ولكن متقطعة؛ ولكن ما هو التأثیر الذي أحدثه ذلك أرجاء الشرق األوسط في مختلف 

الطرد وانعدام الدولة والنفي، كیف یمكن للمجتمع سنة من  63بعد على الفلسطینیین وعلى الجئي فلسطین الشباب؟ 

العربي أن یستجیب لنداءات الجئي فلسطین الدولي الذي كان سریعا في االستجابة للمظاهرات التي اجتاحت العالم 

لیس من أجل حقوقهم السیاسیة فحسب بل وأیضا من أجل اندماجهم االجتماعي وازدهارهم االقتصادي؟ ومع وجود 

، فكیف یمكن الستجابة مستقبل أفضلجل أمن  یصرخونشباب فلسطیني محبط في مختلف أرجاء الشرق األوسط 

  لسطین (األونروا) وشركائها الرئیسیین أن تكون؟وكالة األمم المتحدة لالجئي ف

  

، فإن االحتالل اإلسرائیلي بما في ذلك الحصار على غزة یعد عقبة رئیسة في وجه في األراضي الفلسطینیة المحتلةو 

تمكین الشباب. إن القیود المفروضة تمنع الفلسطینیین من الوصول إلى الكثیر من أراضیهم ومن استغالل معظم 

الطبیعیة؛ وهي تعمل على عزل الفلسطینیین عن األسواق العالمیة وعلى تشظیة أراضیهم إلى "كانتونات"  مواردهم

ذات مغزى للصادرات من غزة فیما ال یزال معدل البطالة بین الشباب صغیرة سیئة الترابط. وال توجد هناك مستویات 

ؤخرا من قبل المنظمات االقتصادیة الدولیة، بما في من بین أعلى المعدالت في العالم. وكما تم تسلیط الضوء علیه م

ذلك البنك الدولي ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (األونكتاد) وصندوق النقد الدولي، فإن هذه القیود تعد العائق 

تي یفرضها الرئیس في وجه أیة آفاق القتصاد فلسطیني مستدام. واستنادا لتقریر صدر حدیثا، فإن إجمالي الكلفة ال

% من إجمالي 84,9ملیار دوالر؛ أي ما یعادل  6,897االحتالل اإلسرائیلي على االقتصاد الفلسطیني بلغت حوالي 

  الناتج المحلي الفلسطیني المقدر.

  

التفاعلیة هذه والتي یدیرها مذیع ذو مكانة متمیزة تسلط الضوء على آراء كبار المفكرین وصناع  إن حلقة النقاش

الذین یقیمون الواقع الحالي لالجئي فلسطین ویقدمون أفكارا حول الكیفیة التي یجب للمجتمع الدولي أن السیاسات 

یستجیب فیها في سیاق التغییرات المستمرة في المنطقة. وبفضل "مدونة شبابیة" حقیقیة، فإن هذه الجلسة ستستعرض 

جلسة إلى جانب األسئلة وردود الفعل التي ستثار وجهات نظر الشارع الفلسطیني الذي ستطرح أسئلته أمام أعضاء ال

 من قبل جمهور المدعوین.
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  (قاعة أوروبا) حلقة نقاش  16:45

  مدیرة قطریة، مؤسسة اإلسكان التعاونیة الدولیةالسیدة النا أبو حجلة، 

  ، وزیر الدولة للتنمیة الدولیة، المملكة المتحدةالسید آالن دنكان

  لتنمیة االجتماعیة، المملكة األردنیة الهاشمیة، وزیرة االسیدة نسرین بركات

  ، المفوض العام لألونرواالسید فیلیبو غراندي

  

  )قناة الجزیرة اإلنجلیزیةشیرین تادرس ( رئیس الجلسة:

  اإلنجلیزیةاإلخباریة بمراسلة، قناة الجزیرة 

  )20:30(ینتهي الساعة  في قاعتي النسیج والمرایا حفل استقبال  18:30

  19:00دم من فرقة (مقامات) الفلسطینیة من معهد إدوارد سعید الوطني للموسیقى من عزف مق  
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  2012آذار  20 الثالثاء –الیوم الثاني 

  بیس) واستراحة قهوة (الردهة) 8(التسجیل   08:30

  

  "الشباب یجیبون" - ) 10:00 – 09:00جلسة النقاش االفتتاحیة (

مناصري الشباب من الجئي فلسطین لتبیان وجهات نظرهم. وهذا المنبر نبرا للیكون متم تصمیم الیوم األول للمؤتمر 

تحدي وجهات نظر هو المنتدى الذي یمكن لالجئي فلسطین الشباب من أن یبادلوهم الرد. وسیعمل المنبر إیضا على 

لیوم. وستعمل هذه وٕاثارة القضایا التي ستتكرر في كافة حلقات المناقشة على مدار ا "الغرباء" وعلى طرح األسئلة

الحلقة أیضا على إعادة االعتبار للتصورات التي تصب في مصلحة شباب الالجئین الفلسطینیین، سواء الذین 

یعیشون تحت االحتالل والحصار أم الذین یعیشون في مخیمات متناثرة في المنطقة. وسیكون من الثاقب أیضا أن یتم 

ي وكیف یرون أنفسهم الیوم وكیف یشعرون ما هي الكیفیة التي ینبغي التعرف مباشرة على توقعات الشباب الفلسطین

ضل. وستعمل الجلسة أیضا على أن تضع في الصدارة أن یتم تنظیم مساهمات كل شخص منأجل تحقیق غد أف

اإلمكانات والطاقات واإلبداعات الهائلة في أوساط الالجئین الفلسطینیین الشباب والتي غالبا ما یتم تجاهلها الحدیث 

  .عن الالجئین الذي یتسم بالنمطیة وبأحادیة البعد

 
  (قاعة أوروبا) الجلسة االفتتاحیة  09:00

فارو (المستشار الخاص لوزیرة الخارجیة األمریكیة لشؤون  ونانمها السید ر مقدمة للجلسة یقد

  الشباب العالمیة)

  

  شباب من الجئي فلسطین یمثلون أقالیم عملیات األونروا 5تبادل لوجهات النظر مع 

  السیدة شیرین تادرسرئیس الجلسة: 

  مراسلة الجزیرة اإلنجلیزیة

  اكس)(الردهة / قاعة س استراحة قهوة  10:00

  

  )12:00 – 10:30المناقشة ( حلقات

  األولى: مشاركة الشباب: إشراك الجئي فلسطین الشباب في التنمیة االجتماعیة والمدنیة الحلقة

تجتاح منطقة الشرق األوسط أحداث اجتماعیة وسیاسیة دراماتیكیة ال تزال تتزاید بكافة تعقیداتها. إن هموم وتطلعات 

ل جزءا من قوى العمل الهائلة. كیف یمكن أن نضمن بأن صوت دائرة الجئي فلسطین وٕاحباطات الجیل الشاب تشك

مألى بالتحدیات الشباب یتم سماعه بشكل حقیقي؟ كیف یمكن أن ندعم الشباب لكي یساهموا بشكل إیجابي في بیئة 

ن الشباب؟ وما هي أفضل بشكل متزاید؟ ما الذي ینبغي علینا أننفعله لتعزیز األصول الكبیرة التي یمتلكها الالجئو 

طریقة یمكننا من خاللها المساعدة في توجیه قوة الشباب الالجئ لضمان أنها یمكن أن تساهم في بناء مجتمع قوي 
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ومستقر ومزدهر؟ وستبحث الجلسة األولى عن إجابات لتلك األسئلة وألسئلة أخرى ذات عالقة من أجل تقدیم اإلرشاد 

  جتمع المانحین.لألونروا وللبلدان المضیفة ولم

  

  األولى الحلقة  10:30

  ، األمین العام للمبادرة الوطنیة الفلسطینیةالسید مصطفى البرغوثي

  ، باحثة ومؤسسة مشاركة لمبادرة تنظیم مجتمع الشرق األوسطالسیدة نسرین حاج أحمد

  في مؤسسة الشباب الدولیة ي، مدیر إقلیمالسید محمد المبیض

صاحب السمو الملكي األمیر نایف بن عبدالعزیز ولي العهد ووزیر ، مستشار السید سعد الحارثي

  الداخلیة في المملكة العربیة السعودیة

  ، مدیر شؤون األونروا في لبنانلومباردو توريالسید سالفا

  سیتم ترشیح أسماء أعضاء الجلسة الشباب

  

  رامي خوري  رئیس الجلسة:

  الجامعة األمریكیة ببیروتالدولیة، مدیر معهد عصام فارس للسیاسات العامة والشؤون 

  

  الحلقة الثانیة: التمكین االقتصادي للشباب: خلق وبناء الموارد من أجل إشراك الشباب الفلسطیني اقتصادیا

إن منطقة الشرق األوسط، وتحدیدا تلك البلدان التي تضم عددا كبیرا من الجئي فلسطین، قد اعتاد أن تكون مناطق 

ات الحكومیة وشبه الحكومیة على جزء كبیر من قوة العمل فیما یتطلع الباقون إلى المهن تستحوذ فیها المنظم

تطلعات معظم الجئي فلسطین. وعلى أیة المحترمة التي تتطلب تعلیما جامعیا. وقد انطبق هذا األمر أیضا على 

یتحرك فیه القطاع الخاص  حال، فإن عصر الحكومة الكبیرة في الشرق األوسط قد بدأ باالضمحالل في الوقت الذي

المدعوم بإصالحات هیكلیة داخل الحكومات المضیفة لیضبح في المقدمة. إن هذا التحول لالقتصاد یجلب معه تحوال 

لسوق العمالة الذي هو على وجه التحدید بحاجة إلى تقنیین متخصصین. ومن المرجح أن یستمر المشهد االقتصادي 

فلسطین الشباب وشركائهم أن یتسبقوا التحوالت والتوجهات القادمة. ما الذي بالتغیر لبعض الوقت وعلى الجئي 

یتطلبه االقتصاد اإلقلیمي في المستقبل من الجئي فلسطین الشباب؟ كیف یمكن لالجئي فلسطین الشباب أن یؤثروا 

  لتعامل معها؟في هذا المستقبل وأن یقوموا بتشكیله؟ ما هي التحدیات للتنمیة البشریة وكیف یمكن أن یتم ا
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  (قاعة أرینبیرغ) الحلقة الثانیة  10:30

  منظمة العمل الدولیةفي ، مدیر إقلیمي السیدة ندى الناشف

  المستشار الخاص لوزیرة الخارجیة األمریكیة لشؤون الشباب العالمیة ن فارو،وناالسید ر 

  بحریناألمین العام للمنظمة الخیریة الملكیة في مملكة ال، مصطفى السیدالدكتور 

  ، المدیر العام لبنك فلسطینالسید هاشم الشوا

  ، مستشار في الشؤون االجتماعیة االقتصادیة باألونرواالدكتور سالم العجلوني

  سیتم ترشیح أسماء أعضاء الجلسة الشباب

  

  السیدة شیرین تادرسرئیس الجلسة: 

  الجزیرة اإلخباریة باإلنجلیزیةمراسلة، قناة 

  سیج والمرایا)(قاعتي الن غداء  12:00

  

  في قاعتي النسیج والمرایا) 13:30 – 12:00عرض تقدیمي خالل فترة الغداء (

  "التضامن والتعلیم والریاضة"  12:00

  مدیر العالقات المؤسسیة بنادي لایر مدرید، إیمیلیو بوتراغینیوالسید ضیف خاص: 

  

  )15:00 – 13:30حلقات مناقشة (

  درات الجئي فلسطینالحلقة الثالثة: التعلیم: بناء ق

والمجتمعات وعلى المستوى العالمي أیضا. ویمكن للتحوالت أن یكون لها یلعب التعلیم دورا رئیسا في تحویل األفراد 

أثرا إیجابیا وسلبیا على حد سواء، فهي یمكن أن تساعد في تأمین سبل معیشة للبعض ولكن على حساب اآلخرین؛ 

ت ولكنها یمكن أیضا أن تعمل على تهمیش وٕاعاقة تنمیة القدرات واإلمكانات وهي یمكن أن تعمل على تأكدي الهویا

البشریة؛ وهي یمكنها أن تكون مصدرا للنمو االقتصادي والتنمیة ولكن على حساب غیاب العدالة؛ ویمكنها أیضا أن 

فلسطیني، فإن دور تفتح الباب أمام المشاركة في عالم معولم، ولكن على حساب المجتمع والهویة. وفي السیاق ال

التعلیم في نقل األطفال والشباب إلى مرحلة البلوغ تعد على وجه الخصوص أمرا ینطوي على تحدیات. وستستند 

المناقشة في هذه الجلسة على الخبرات الواسعة والمتنوعة ألعضاء الحلقة من أجل النظر في دور أوسع للتعلیم 

 ومضامینه بالنسبة لالجئي فلسطین.
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  (قاعة أرینبیرغ) لقة الثالثةالح  13:30

  ، وزیرة التربیة والتعلیم في السلطة الوطنیة الفلسطینیةالدكتورة لمیس العلمي

  ، معید في التربیة الدولیة، جامعة سوسكسالدكتور یوسف سید

  ، أستاذة التربیة والتنمیة الدولیة في معهد التربیة بجامعة لندناألستاذة إلین أونترهالتر

  المدیر العام لجمعیة الرفاه، ة الجرباوية تفیدالدكتور 

  رئیسة وحدة المنح في صندوق األوبیك للتنمیة الدولیة السیدة إخالص الشیخلي،

  ، مدیر برنامج التربیة في األونرواالدكتورة كارولین بونتیفراكت

  سیتم ترشیح أسماء أعضاء الجلسة الشباب

  

  رامي خوريرئیس الجلسة: 

  الجامعة األمریكیة ببیروتیاسات العامة والشؤون الدولي، مدیر معهد عصام فارس للس

  

  الحلقة الرابعة: الجئي فلسطین الشباب: خارج التهمیش وداخل اإلدماج

یعد شباب الجئي فلسطین عرضة للتهمیش بسبب وضعهم كالجئین وأایضا بسبب كونهم شبابا، إال أنهم عرضة 

لمرتبطة بالحواجز االجتماعیة واالقتصادیة والقانونیة والمادیة والتي للتهمیش بشكل مباشر أكثر نتیجة عوامل الخطر ا

یمكن أن تعیق مشاركتهم القویة في بناء مستقبل صحي للمنطقة. وستعمل هذه الحلقة على اختبار بعض األسباب 

ى أنفسهم المعقدة للتهمیش وستبحث في السبل التي عمل الشباب الحیوي على تأسیسها والتي حافظوا من خاللها عل

  في مواجهة ذلك التیار الرئیسي.وعلى اآلخرین 

 
  (قاعة أوروبا) الحلقة الرابعة  13:30

  ، مدیرة المنظمة الفلسطینیة لحقوق اإلنسانالسیدة روال بدران

  ، زمیل أول في معهد الدراسات الفلسطینیةالسید معین رباني

  ل العموممبتكرون من أج –زمیلة منظمة آشوكا  السیدة فداء أبو تركي،

  مدیرة دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعیة في األونروا السیدة مارثا مایرز،

  سیتم تحدید أسمائهم الحقا الشبابأعضاء الجلسة من 

  

  السیدة شیرین تادرسرئیس الجلسة: 

  اإلنجلیزیةاإلخباریة الجزیرة  مراسلة، قناة

  (الردهة / قاعة ساكس) استراحة قهوة  15:00
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  (قاعة روما) الختامیة لسةالج  15:45

  ، رئیس البرلمان األوروبيالسید مارتن شولتز

  ، رئیس الوزراء في السلطة الفلسطینیةالسید سالم فیاض

  

سیلي تلك الكلمات مناقشة بسیطة بین المتحدثین ذوي المستویات العلیا، وسترتكز هذه المناقشة على 

  لتي قدمها الشبابالمداوالت التي تمت خالل الیوم وعلى المداخالت ا

  

  السید رامي خوريرئیس الجلسة: 

  مدیر معهد عصام فارس للسیاسات العامة والشؤون الدولي، الجامعة األمریكیة ببیروت

  (قاعة أوروبا) مالحظات ختامیة من قبل شاب من الجئي فلسطین  17:00

  (قاعة أوروبا) ملخص الرئیس واالستنتاجات  17:10

  فوض العام لألونرواالم السید فیلیبو غراندي

  




