
 الويبينار األول  تقرير

 حول 

 اساسيات وتقنيات العمل عن بعد  

    2020يونيو /  11

 "  ZOOMمن خالل المنصة اإللكترونية " 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اساسيات   الويبينار األول  بتنظيم  الدولي"  والتعاون  الخارجية  العالقات  "إدارة  العربية  العمل  قامت منظمت 

الموافق   األربعاء  يوم  وذلك  بعد  عن  العمل  /    11وتقنيات  خال   2020يونيو  اإلكترونية  من  المنصة  ل 

"ZOOM  ." 

 الهدف :  

ويأتي تنفيذ هذا الويبينار ضمن سلسلة الحلقات النقاشية المرئية التى تنظمها منظمة العمل العربية بهدف بناء  

 . 19القدرات العربية التقنية واإلستراتيجية لمواجهة بعض التحديات التى فرضتها علينا جائحة كوفيد ـ 

   المشاركون : 

" مشارك من ممثلي منظمات العمال وأصحاب األعمال  230ى فعاليات هذا الويبينار مايقرب من "شارك ف

 " دولة عربية :  19ووزارات العمل العربية فى "

موريتانيا ـ تونس ـ الجزائر ـ لبنان ـ األردن ـ السعودية ـ المغرب ـ السودان ـ مصر ـ األمارات ـ الكويت ـ  

 رين ـ قطر ـ العراق ـ الصومال ـ ليبيا ـ الجزائر .  فلسطين ـ سلطنة عمان ـ البح

 كذلك عدد من ممثلي بعض المنظمات العربية واإلقليمية والدولية :  

األمانة العامة لجامعة الدول العربية ـ المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة "األكساد"  

ـ الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول اإلفريقية ـ اإلتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ـ المصرف العربي  

س وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  للتنمية اإلقتصادية فى إفريقياـ  المكتب التنفيذي لمجل

ـ األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ـ المنظمة العربية للتنمية الزراعية ـ إتحاد إذاعات  

 الدول العربية ـ الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي .  



 حفل اإلفتتاح :   

ز على المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية بإلقاء كلمة هامة رحب في بدايتها بكافة  قام معالي السيد فاي

للجميع وكافة الشعوب العربية أن يحفظهم  هللا من كل شر وأن يمتعهم   السيدات والسادة المشاركين متمنياً 

 جميعاً بموفور الصحة والسعادة .  

الحالية تحديات كبيرة فى مواجهة فيروس كورونا هذا الوباء اللعين  مشيراً إلى أننا نعيش جميعاً خالل األشهر  

الذى عجز العالم أجمع على التغلب عليه حتى اآلن وال يخفى علي الجميع حجم التحديات التى فرضتها علينا  

ن  هذه الجائحة والتى مازلنا نعيش وسنعيش آثارها السلبية لسنوات قادمة خاصة على أسواق العمل فهناك ماليي

تم تسريحهم من أعمالهم وتراجع فى مؤشرات النمو اإلقتصادى العالمي وأنهيار وتراجع أسعار النفط  وشلل  

وتوقف حركة السياحة العالمية وإنهيار القطاع الصناعي نتيجة التوقف الكلي والجزئي وغيرها من المؤشرات  

 التى تعكس صعوبة المرحلة القادمة على شعوبنا وبلداننا جميعاً .  

كما اشار إلى أن منظمة العمل العربية ومنذ بداية هذه الجائحة تعقد المنظمة إجتماعاً مفتوحاً على مدار الساعة  

لرصد االثار السلبية لهذه الجائحة على أسواق العمل العربية ووضع التنبؤات والمقترحات للتصدى لبعض  

على   19الشأن بعنوان تداعيات جائحة كوفيد ـ هذه اآلثار حيث قامت المنظمة بإصدار التقرير األول فى هذا 

المهنية وتم   والسالمة  الحماية اإلجتماعية والصحة  التقارير فى مجال  العربية كذلك عدد من  العمل  أسواق 

إدارجها على موقع المنظمة . كذلك تقوم المنظمة بتنظيم  سلسلة من الحلقات النقاشية المرئية للتواصل مع   

 ثة العرب .  أطراف اإلنتاج الثال 

 الخبراء : 

الدكتور / محمد رمضان المحاضر بالجامعة البريطانية بالقاهرة ، مستشار الشبكة العربية لمعلومات   ▪

 أسواق العمل العربية ، خبير ابنك الدولي ألنظمة دعم القرار. المتحدث الرئيسي . 

العمل   ▪ منظمة  عن  ممثالً  الدولي  والتعاون  الخارجية  العالقات  إدارة  مدير  شريف  عماد   / المستشار 

 .  العربية برئاسة فعاليات هذا الويبينار

 محاور الويبينار :  

 مفهوم العمل عن بُعد وأنماطه. ▪

 التغيُّر اإلستراتيجي في أساليب اإلدارة.  ▪



 أساسيات العمل عن بُعد وقواعده الحاكمة. ▪

 ماذا نحتاج في العمل عن بُعد؟ نظرة على أهم التطبيقات الالزمة للعمل عن بُعد. ▪

 والوظائف في العقد القادم.ُمستقبل العمل  ▪

 أهم اإلستنتاجات والنتائج :  

التعريف بالتحول الرقمي على أنه إستخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة ،والسريعة ، والمتغيرة بصفة   ▪

 دائمة إليجاد حلول مناسبة للمشاكل.

 التعريف بالعمل عن بعد.   ▪

 إرتفاع نسبة مساهمة اإلقتصاد الرقمي من الناتج القومي اإلجمالي .  ▪

 الدعوة إلى تغيير نمط اإلدارة إلى اإلدارة باألهداف.  ▪

 يجب نشر أساسيات العمل عن بعد.  ▪

 أهمية التعريف بركائز العمل عن بعد .   ▪

التحتية، والبنية    تمت التوصية بأن مستقبل العمل يجب أن يتضمن اإلستثمار طويل األمد فى البنية ▪

 المعلوماتية، وعلوم البيانات ، والتحول الرقمي. 

 

 ملحوظة : تم إدارج العرض المرئي لكافة فعاليات هذا الويبينار على الموقع اإللكتروني للمنظمة .   •

 

 

 


