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أعمال الندوة المدير العام لمنظمة العمل العربية افتتح سعععععععععادة ايسعععععععتعار فاي  علي الم ير  

" من خالل كلمة ترحيبية موجهة يصعععحا  91-التفاعلية "اسعععتئناف العمل أثناء جائحة كوفيد

أ راف اإلنتاج والمنظماا العربية المتخصصة ممثلي  السععادة والسعادة والسيداا المراركين 

 واالقليمية والدولية والجهاا راا الصلة.

 مة أتأثر معظم الق اعاا االقتصععععادية في الو ن العربي بتبعاا إلى في كلمت  سعععععادت   نوهو

الصحية  مما استدعى استجابة سريعة ومنسقة بين أ راف اإلنتاج الثالث في  فيروس كورونا

ن عالياً البرامج التحفي ية والداعمة ثم  هرا والعدول العربيعة لمواجهعة الجعائحة وإنقار ايروا . 

التي اتخعرتهعا الحكومعاا العربيعة للتخفيف من تبععاا الجعائحة االقتصعععععععادية واالجتماعية  إلى 

االحترا ية التي فرضعععععتها على أفراد المجتما وأماكن العمل لضعععععمان بيئة عمل جان  التدابير 

آمنة وصعععععحية لجميا العاملين في الصعععععفوف ايمامية منر بدء الجائحة  والعائدين إلى مقراا 

العمل الجاد لتحقيق أقصععى إلت ام بالتدابير الوقائية المفروضععة خالل  ودعا إلى  أعمالهم حالياً 

تقالية الحاسععععمة من رفا قيود اإلاالق التدريجيح لتحريل عجلة اإلنتاج لحين هره المرحلة االن

هرا وأوضح سعادت  سعي منظمة العمل العربية إلى  التوصل إلى لقا  فعال ضد هرا الفيروس.

دعم الحكوماا  وتع ي  قدرة أصعععععحا  العمل على الصعععععمود  وتمكين العمال من مواجهة أية 

العمل ما الحكوماا  من خاللالمرحلعة القعادمة  ة فيوخعاصععععععع أ معة صعععععععحيعة  عارئعة أخر  

والرععععركاء االجتماعيين في الدول العربية  على عدة محاور فرضععععتها تداعياا جائحة كورونا 

 منها:و

 تع ي  النظم الصحية العربية  والتي أثبتا أهميتها في مواجهة الجائحة. -

 ومتناهية الصغر. إيجاد آلياا دعم ومساندة للمؤسساا المتوس ة والصغيرة -

 ت ويراينظمة التعليمية المهنية والتدريبية والبنية التحتية التكنولوجية.-

توسعععيا أنظمة الحماية االجتماعية لترعععمل جميا العاملين في الق اعاا الهرعععة والق ا  اير -

 المنظم.

تضعععععافر كافة الجهود والتعاون والتنسعععععيق على ضعععععرورة "الم ير "ختام كلمت  رعععععدد في و

لحين التعافي ح للتخفيف من تداعياتها اجتماعياً واقتصعععععععادياً خالل اي ماا ال ارئة المسعععععععتمر

 الكامل من هرا الوباء وآثاره إن راء هللا.

مدتها وعروض تقديمية ومن ثم استعرض السادة المتحدثون محاور الندوة من خالل مداخالا 

على عععدد من أسعععععععئلععة السعععععععادة  وخالل أعمععال النععدوة تمععا اإلجععابععة  دقععائق لكععل متحععدث 10

وبعد نهاية النرعععا  تم تو يا رعععهاداا رعععكر  المرعععاركين الواردة عبر "ايسعععئلة وايجوبة" 

 وتقدير للسادة الخبراء والمحاورين لمراركتهم القيمة والمتمي ة في فعالياا الندوة التفاعلية.

 



 المستفيدة وعدد المستفيدين: ااالجه 

والمنظماا أ راف اإلنتاج الثالث من  مرععععارل 922بلغ العدد الفعلي للحاضععععرين أثناء الندوة 

 .دولة عربية 26في  جهة مراركة 60يمثلون العربية واالقليمية والدولية والجهاا المعنية  

 

 الجهة المعنية بالتنفير :

بالتعاون ما  1/0202 / نرعععععععا  رقم - إدارة الحماية االجتماعية منظمعة العمعل العربيعة /-

  10/0202د/ رقمنرا   – المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية

 مكان وتاريخ التنفيـر :

 من خالل منظمة العمل العربية webinar  Zoom -ت بيق عبرمنصة رقمية 

 بتوقيا القاهرة 13:30-12:00خالل الفترة   0202ح يران/ -يونيو /00 

 أهداف النرا :

العربية،  في الدولخطة استئناف العمل لتدابير االحترازية خالل مراحل ل فعالالتنفيذ المناقشة   

 في تعزيز التقد  أصييييييحال العمل والعمال ومم لي  الحكومات وأهمية التعاون والتنسيييييي  بين و

في هذه الفترة الحاسمة من عودة العمال  ومكافحته19  -ب دف تحسين االستجابة لكوفيد المحرز؛

 إلى مكان عمل  .

 :والسادة المتحدثون النرا  محاور

  91-مدخل حول استئناف العمل أثناء جائحة كوفيد-

 الدكتورة رانية رشدية القائ  بأعمال مدير المع د العربي للصحة والسالمة الم نية

 /تجربة ايردن 19-اإلجراءاا والتدابير المتخرة من قبل و ارة العمل للتصد  لجائحة كوفيد-

 وزارة العمل/  -طافش مدير مديرية السالمة والصحة الم نيةالم ندسة نجاح أبو 

 المملكة األردنية ال اشمية

 دور االتحاد الحر لنقاباا عمال البحرين في تع ي  صحة وسالمة العاملين أثناء العودة للعمل-



  ابات عمال البحرين /قرئيس المجلس التنفيذي لالتحاد الحر لن -السيد يعقول يوسف محمد

 البحرينمملكة 

 استئناف العمل في الجامعاا والمنرآا الصحية-

 جامعة القاهرة/ -كلية الطل -أسيييييييتياذ الطل الم ني والبيئي-األسيييييييتياذ اليدكتور ج ياد أبو العطيا

 جم ورية مصر العربية

 دور تفتيش الصحة والسالمة المهنية في التحقق من امتثال المنرآا/تجربة تونس-

وزارة الشيينون االجتماعية/  -قد طل الشيي ل والسييالمة الم نية الدكتور لطفي المحجول مدير تف

 الجم ورية التونسية

تجار  عملية في مواجهة الكورونا )صحة وسالمة ايفراد والفريق ال بي والمجتما( تجربة  -

 الكويا

 - الدكتور أحمد الشيييطي طبيل اسيييتشييياري في وزارة الصيييحة ومدير منطقة األحمدي الصيييحية

 كويتية للطل الم ني/ دولة الكويترئيس الرابطة ال

 

 تقييم المراركين يعمال الندوة التفاعلية

" ت  عرض اقتراع على 91-في ن اية أعمال الندوة التفاعلية "اسيييتئناف العمل أ ناا جائحة كوفيد

نفيذية التالجوانل السيييادة المشييياركين لتقيي  الندوة من خالل عدد من األسيييئلة التي تعكس بعض 

 يجابيات وتقليص السلبيات وكانت النتائج كالتالي:اإلوذلك ب رض تعظي   الفنية

 

 

  : التوصياا

 وزارات العمل بالدولالحكومات وقامت التي تبادل البروتوكوالت ل دعوة منظمة العمل العربية -

نشرها ألطراف االنتاج ال ال ة في البلدان و ،للعودة للعمل خالل جائحة كورونا هاالعربية باعتماد

  تبادل الخبرات و االستفادة من التجارل. العربية لضمان

لصييالم مختلف أطراف عن بعد  متخصييصييةلتنظي  دورات تكوينية دعوة منظمة العمل العربية -

 .اج مستقبالا نتاإل



 ،بالعروض التقديمية للسييادة الخبراا ة السييادة المشيياركينمنظمة العمل العربية موافاالطلل من -

 .وفيديو فعاليات الندوة

  : نفير التوصياامتابعة ت

في إطار متابعة تنفيذ توصييات الندوة ت  إرسيال كامل األدلة االسترشادية التي أشار إلي ا السادة 

المتحيد ون والخاصييييييية بتجارل دول   في مراحل العودة التدريجية إلى العمل، كما ت  إرسيييييييال 

ية العمل العربية الرسيييييييمورابط الفيديوهات التي ت  رفع ا على قناة منظمة  ،العروض التقيديمية

   .على اليوتيول

 

 


