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 النـــــــــدوة 
 حــــــــول

 على سوق العمل وارتفاع معدالت أزمة كورونا"تأثيرات وتداعيات 
 في المنطقة العربية" البطالة والفقر
 24/6/2020 :القاهرة

 

 البرنامج الزمني 
 

ــ الموض  توقيت الجلسات   المتحدثون  وع ــــــــــــــــ

  تسجيل الدخول   11.00- 10.00
 االفتتاحية : 11.20- 11.00

األمين    -كلمة سعادة السفير الدكتور / كمال حسن علي    -
   رئيس قطاع الشؤون االقتصادية –العام المساعد 

 
مدير إدارة المنظمات  –السيد / محمد خير عبد القادر  -

 . العربيةواالتحادات 

 
 "المشرف على الندوة" •

 
 
تقددي  وتعرف   -"مددير النددوة"  •

 بالجهات المشاركة 

أزمة كورونا على سوق العمل وتفعيل برامج  تداعيات 11.35- 11.20
  الحماية االجتماعية لمحاربة الفقر والحد من البطالة

  – سعادة األستاذ/ فايز المطيري 
 منظمة العمل العربية المدير العام ل

توفير التموفل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  11.50- 11.35
لمواجهة تداعيات  وتقدي  التسهيالت للقطاعات العامة 

 األزمة. 

سعادة الدكتور / ناصر القحطاني 
المدير العام للمنظمة العربية   –

 للتنمية اإلدارفة 
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األولوفات والخطط المالئمة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا  12.05- 11.50
 وتأثيراتها على معيشة المواطن العربي.

سعادة األستاذ/ أحمد بن محمد  
رفس البرلمان العربي   –الجروان 
العام تحاد رئيس اال -سابقًا 

 لخبراء العربل
المشروعات التنموفة ورفادة األعمال نموذج فاعل لتشغيل   12.20- 12.05

 الشباب العربي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا. 
سدددددددددعدادة الددكتور/ اسدددددددددمداعيدل 

 –عبدددالغفددار إسدددددددددمدداعيددل فرج 
األكدداديميددة العربيددة للعلوم رئيس 

 والتكنولوجيا والنقل البحري 
دور المنظمات الدولية لمواجهة الجائحة والمسؤولية   12.35- 12.20

 المشتركة والتضامن العالمي للتعامل مع تداعيات األزمة.
 –سعادة الدكتور/ فرفد حجازي 

كبير استشاري مكتب القاهرة 
 منظمة العمل الدولية ب

  مع  والتعاطي التعامل في والعمالية النقابية المنظمات دور 12.50- 12.35
 .العرب  والعمال العمل قضايا علي  ثيراتهاأوت كورونا ازمة

 –سعادة األستاذ/ غسان غصن 
التحاد الدولي  األمين العام ل

 لنقابات العمال العرب
واإلجراءات المناسبة  واقع المرأة العربية في ظل أزمة كورونا  13.05- 12.50

 لالهتمام بالنساء الالتي فقدن وظائفه  جراء هذه الجائحة 
  - سعادة الدكتورة/ هالة عدلي

تحاد قيادات المرأة األمين العام ال
 العربية

  مداخالت السادة الضيوف 13.35- 13.05

وزفر مفوض/ محمدددد خير عبدددد  الخالصة والتوصيات العامة للندوة 14.00- 13.35
القددددادر مدددددير إدارة المنظمددددات 

 واالتحادات العربية
 

 
 

 


