
 
 
 
 

  التقریر الختامي
 الصحة والسالمة المھنیة فيمن البرنامج التدریبي لمستوى األول ل

 )19-2018/11/23نواكشوط ( -ةموریتانیالجمھوریة اإلسالمیة ال
  

ات التدریبی��ة ـ��ـ، وتلبی��ة لالحتیاج)(2018 لع��ام منظم��ة العم��ل العربی��ة تنفی��ذاً لخط��ة عم��ل         
ق��درات وكف��اءات الك��وادر العربی��ة ف��ي مج��االت ، وبھ��دف تط��ویر ةالثالث��الفعلی��ة ألط��راف اإلنت��اج 

 ،بما یواكب التطورات العلمیة والعملیة ف�ي ھ�ذا المج�المرتبطة بالصحة والسالمة المھنیة ال العمل
تجس��یداً ألھ��داف منظم��ة العم��ل العربی��ة ف��ي تحس��ین ظ��روف وش��روط العم��ل وض��مان بیئ��ة عم��ل 

 /19-23نواكشوط خالل الفت�رة  الموریتانیة في العاصمةالمنظمة  نفذتمالئمة في الدول العربیة، 
ذل�ك و تكویني إلعداد مفتشي الص�حة والس�المة المھنی�ةالمج نابرالمستوى األول من ال2018  /11

وعص��رنة اإلدارة ف���ي الجمھوری���ة  والتش���غیل وزارة الوظیف���ة العمومی��ة والعم���لاس��تجابة لطل���ب 
  .اإلسالمیة الموریتانیة

 للمس�توى األول م�ن البرن�امج الت�دریبي ف�يعقدت منظمة العمل العربیة دورت�ان ت�دریبیتان حیث 
متدرباً من الكوادر الفنیة في مجال الصحة  عشرون ھماشارك في أعمال الصحة والسالمة المھنیة

 أطباء ومھندسین) 10ممرضین و 10والعاملة في المكتب الوطني لطب الشغل (والسالمة المھنیة 
یتكون من خمسین س�ؤاالً؛ لس�بر ، بإجراء تقییم أولي للسادة المشاركین النشاط التدریبيوبدأ 

رنامج التأھیلي المزمع تنفی�ذه ف�ي تمھیداً للب ،ةمعلوماتھم السابقة في مجال الصحة والسالمة المھنی
 والذي یتضمن مستویین آخرین. موریتانیا،

ض�یع مختلف�ة م�ن خ�الل جلس�ات س�اعة ت�دریب) موا 30ونوقش�ت خ�الل خمس�ة أی�ام عم�ل (
  التالیة: الرئیسـیة تناولت المحاور وعروض تقدیمیة وأفالم توضیحیة ؛علمیة متخصصة 

 
 أساسیات ومفاھیم عامة •
 رؤیة منظمة العمل العربیة  –تعزیز الصحة والسالمة المھنیة في العمل  •
 أسباب حوادث العمل وطرق الوقایة منھا •
 ( البیولوجیة والحیویة والكیمیائیة والكھربائیة والمیكانیكیة)  مخاطر بیئة العمل •
 الوقایة من الحریق •
 خدمات الرعایة الصحیة األساسیة •
 الصحة والسالمة في أنشطة تداول المواد والنفایات الخطرة •
 .الصحة والسالمة المھنیة في أنشطة الزراعة والمناجم والمحاجر •
 عاملین وتأمین بیئة العملبیئة المنشآت الصحیة:صحة وسالمة ال •
 معدات الوقایة الشخصیة •

 
العدید من المناقشات والمداخالت العلمی�ة م�ن قب�ل ك�ل م�ن ن تین التدریبیتیتخلل أعمال الدور       

كم�ا وزع��ت حقیب�ة المت�درب الت��ي  الجلس�اتالس�ادة الخب�راء والمت�دربین والت��ي س�اھمت ف�ي إث��راء 
 .العربي للصحة والسالمة المھنیةونسخ من إصدارات المعھد  المادة التدریبیة تتضمن



أج�ري تقی�یم نھ�ائي للس�ادة المت�دربین ح�ول كاف�ة  ،ال�دورة التدریبی�ة العملی�ةوفي خت�ام أعم�ال      
 .؛ للوقوف على مدى االستفادة من المادة العلمیة المقدمةالمطروحة حاورالم

مم�ا یؤك�د تحقی�ق اإلجاب�ات الص�حیحة،  اختی�ار ارتف�اع س�ویة المعرف�ة والق�درة عل�ى ول�وحظ      
 .  األھداف المرجوة

ت�م تقی�یم أعم�ال ال�دورتین الت�دریبیتین وأداء الم�دربین م�ن خ�الل في نھایة الجلس�ة الختامی�ة و      
م�ن عتم�دة موزع�ت ش�ھادات ت�دریب توزیع استمارات التقییم على المجم�وعتین المت�دربتین، كم�ا 

 .منظمة العمل العربیة على السادة المشاركین
مجموعة كاملة من للوزارة تسلیم المكتب الوطني لطب الشغل التابع في إطار الدعم الفني ھذا وتم 

، كم�ا عق�د ف�ي مج�ال الص�حة والس�المة المھنی�ة العم�ل العربی�ة اإلصدارات الص�ادرة ع�ن منظم�ة
ال��وطني لوض��ع المح��اور الرئیس��یة للمس��تویین الث��اني والثال��ث اجتم��اع م��ع الم��دیر الع��ام للمكت��ب 

 للبرنامج التأھیلي بناء على نتائج تقییم السادة المتدریبین. 
 


