
 

 

Regional Seminar on Economic & Social Issues  

Role of Youth and Women in Social Dialogue  

Beirut, Lebanon 

March 29- 30 

Objective:   

This regional seminar will host participants from youth and women coming from the 6 

countries where SOLiD has been implemented to deal with socio-economic concerns. The 

seminar will also introduce the progress of the programme, while holding interactive 

sessions with experts, specialists and social partners that deal with issues of priority under 

social dialogue.  

Tuesday, March 29th  

Registration and morning coffee  
 

9:00 AM – 9:30 
AM  

 

Welcoming Speeches  
• Presentation of SOLiD2 Video  
• Presentation of SOLiD2 PowerPoint with 

explanation of phase1-phase 2 
• Expectations of the Attendees   

9:30 AM – 10:00 
AM  

 

Session 1:  
Employment challenges and post-covid recovery  
 
2 Experts:  

• Job creation  
• Youth Employment  
• Gender discrimination 

10:00 AM -11:00 
AM  

Coffee Break  
 

11:00 AM -11:30 
AM  

Session 2: Accountability of development partners 
2 Expert interventions 
  
 
Working Group- Youth: 

• To ensure youth engagement 
• Role of youth in attaining accountability 

Working Group Women: 
• To ensure gender justice  
• Role of women associations  

 

 11:30 AM -14:00 
PM  



 

 

Discussion  
 

 Lunch   14:00 PM – 
15:00 PM  

 

 

 

 thMarch 30Thursday,  

Session 3:  Social Policies for Post-Covid Recovery  
 
2 Experts  
Priorities of:  

• Social Spending 
• Social Protection policies 
• Health Policies 

From the perspectives of youth and women  
 

9:30 AM – 11:00 
AM  

 

Coffee Break  
11:00 – 11:30   

Session 4: Socioeconomic disparities in the context 
of Migration 
2 Experts  

• Labor conditions and Labor Rights of 
Migrant Workers  

• Refugees Labor Rights 
• Immigrant workers Rights 

 

11:30 – 13:00   

Closing:  
• Representatives from working groups  
• EU Delegation  
• ECOSOC 
• ANND/BUSINESSMED/ATUC  

 

13:00 – 14:00   

Lunch  
14:00- 15:00   

 

  



 

 

 

  الحوار االجتماع  
 
 دور النساء والشباب ف

 الثالثاء 29 آذار- مارس 

 

 AM – 9:30 9:00 تسجيل وحضور المشاركين 
AM  

 

 كلمات ترحيبية 
 SOLiD2عرض فيديو  • 
مع شرح للمرحلة   SOLiD2 PowerPointعرض تقديمي لـ • 

 المرحلة الثانية  -األولى 
 المشاركين  توقعات • 
 

9:30 AM – 10:00 
AM  

 

انتشار فيروس  تحديات التوظيف والتعافي بعد  الجلسة األولى:
 كورونا  

 
 خلق فرص العمل  •
 الشباب في سوق العمل  •
 التمييز الجندري  •

 

10:00 AM -11:00 
AM  

 AM -11:30 11:00  استراحة قهوة
AM  

 الجلسة الثانية: مساءلة الشركاء في التنمية 
 
 

 الشباب:  - مجموعة العمل 
 الشباب ضمان مشاركة • 
 دور الشباب في تحقيق المساءلة• 

 نساء مجموعة العمل: 
 ضمان العدالة بين الجنسين • 
 دور الجمعيات النسائية • 
 

 مناقشة 
 

 11:30 AM -14:00 
PM  

 – PM 14:00  الغذاء  
15:00 PM  

 

 



 

 

  



 

 

 

 مارس - آذار 30األربعاء

 لتعافي بعد كوفيد ا االجتماعية نحو: السياسات الثالثة الجلسة
 

 لالتفاق على األولويات:   الشباب والنساء -مجموعات العمل 
 اإلنفاق االجتماعي  •
 سياسات الحماية االجتماعية  •
 السياسات الصحية  •

 من منظور الشباب والمرأة 

9:30 – 11:00   

 استراحة قهوة 
11:00 – 11:30   

  ضوءالفوارق االجتماعية واالقتصادية في   الرابعة: الجلسة
 واللجوء  الهجرة

 في العمل  لعمال المهاجرينوحقوق اظروف  • 
 في العمل   حقوق الالجئين • 
 حقوق العمال المهاجرين • 

 

11:30 – 13:00   

 اختتام الندوة:  
 ممثلين من مجموعات العمل  •
 رئيس وفد االتحاد األوروبي  •
 االقتصادي واالجتماعي رئيس المجلس  •
 شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية  •

 االتحاد النقابي العربي   •

• BUSINESSMED 
 

13:00 – 14:00   

 الغذاء  
14:00 – 15:00   

 


