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 المنطقة الع���ة – االتحاد الدو�ي للخدمات العامة 

ي أوقات األزمات  الخدمات الصح�ة النوع�ة
 للجميع والحما�ة االجتماع�ة �ف

ي ، 
ا�ف وت  18.30 - 15.30الساعة   - 2021أب��ل  8اجتماع اف�ت  بتوق�ت ب�ي

 https://zoom.us/j/96489505782رابط الزووم: 

Meeting ID: 964 8950 5782 

 مقدمة 

ها جائحة تال تزال المنطقة الع���ة �شهد أزمات متعددة األبعاد ، ع� شكل �اعات وحروب وتفاوتات اقتصاد�ة واجتماع�ة فاقم
ي ال  19كوف�د   ي آذار / مارس    تانت�ش   يت

ف أن قلة فقط من األث��اء  قطاع الصحة العامة ،  عن ضعف  . وكشف ال��اء  2020�ف ي حني
�ف

ي ال��ــح أو�ً 
ة ع� المست��ات    انتشار   . كما أدى�مكنهم االستفادة من الخدمات الصح�ة الخاصة ح�ث �أيت ال��اء إ� تداع�ات خط�ي

ي فقدان حوا�ي    1.2ترتفع البطالة بمقدار    االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة. من المتوقع أن ، مما �عيف مليون   1.7نقطة مئ��ة 
الرسم�ة    .1 وظ�فة العمالة غ�ي  و�شكل   ، العالم  المساواة حول  أع� معدالت عدم  ا من  بعض� الع���ة  المنطقة  ٪ من  50�سجل 

و�التا�ي ف�ي غ الشاملة  االجتماع�ة  الحما�ة  أنظمة  إ�  تفتقر  أنها  أثناء  الوظائف. كما  العمال وضمان كرامتهم  قادرة ع� حما�ة  �ي 
 التوقف عن العمل. 

وط بضبط أوضاع المال�ة   ي العد�د من بلدان المنطقة ، ح�ث أن تم��ل صندوق النقد الدو�ي م�ش
لقد تم إهمال الخدمات العامة �ف

ةها. وقد أدولة و�مكن الوصول إليالعامة بدً� من توف�ي خدمات أساس�ة عال�ة الجودة و�أسعار معق إ�    ت القروض الطارئة االخ�ي
ي هذا الشأن    واضحة ز�ادة  

ق األوسط وشمال   3.9. ضخ صندوق النقد الدو�ي  �ف ي منطقة ال�ش
ي شكل قروض طارئة �ف

مل�ار دوالر �ف
ف ع�   ، ول�ن مع توجيهات ق��ة إلعطاء األول��ة الستئناف الضبط الما�ي بمجرد انحسار األزمة.   2إف��ق�ا استجابة لل��اء ك�ي هذا ال�ت

ف ع� الناس هو مؤ�ش مقلق ع� أن استمرار التقشف أو حيت تعم�قه س�كون هو الوضع   ك�ي ضبط أوضاع المال�ة العامة بدً� من ال�ت
ي االنحسار. 

ي جميع أنحاء المنطقة بمجرد أن تبدأ األزمة الصح�ة �ف
 الراهن �ف

ا أو بأسعار معقولة؟  ك�ف �صف ممثلو العمال الوضع؟ ما �ي استجابتهم لضمان جود
�
ي متناول الجميع مجان

ة الخدمات العامة �ف
ماذا كانت استجابة الحكومات لألزمة من ح�ث توف�ي الحما�ة االجتماع�ة والسالمة والصحة المهن�ة للعمال رجاال و�ساء؟ ما �ي  

 س�اسات الحكومات المتعلقة باللقاحات. 

ي المنطقة بالتعاون مع   PSIسينظم االتحاد الدو�ي للخدمات العامة  لإلجابة ع� هذە األسئلة ، 
نت  نقاباته االعضاء �ف ندوة ع�ب اإلن�ت

ي 
ات�ج�ة نقاب�ة لالستجابة لألزمة الصح�ة.  2021أب��ل  8�ف  ، بهدف ص�اغة اس�ت

ي سيتم تناولها خالل هذە الندوة ع�ب 
:   الزووم منصةالموضوعات الرئ�س�ة الئت  �ي

ي ذلك الحصول ع� اللقاح.  -1
ف بما �ف ي وقت األزمات وحما�ة العاملني

 صحة عامة ج�دة للجميع �ف
 س�اسات صناديق النقد الدو�ي أثناء الجائحة وآثارها االجتماع�ة واالقتصاد�ة.  -2

وت  18.30 - 15.30، الساعة  2020أب��ل  8 الزمان:   بتوق�ت ب�ي
ي الندوة

�ة والع���ة    اللغات المعتمدة �ف ف  �ي اإلنجل�ي
 

 https://zoom.us/j/96489505782رابط الزووم: 

Meeting ID: 964 8950 5782 

 
1 ESCWA and UN Women. (2020). The Impact of COVID-19 on Gender Equality in the Arab Region. Policy Brief 
No 4. https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/impact_of_covid_on_gender_equality_- 
_policy_brief.pdf 
 
2 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bp-mena-inclusive-recovery-260820-en.pdf 
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 :جدول أعمال

ي  / ال��نشهناز : إدارة الجلسات
 الع���ة منطقة المنسقة مشار�ــــع االتحاد الدو�ي للخدمات العامة �ف

 االفتتاح

، االمينة العامة لالتحاد ال -   7(  للخدمات العامة  تحد�ث �شأن التعبئة العالم�ة لـالتحاد الدو�ي دو�ي للخدمات العامة: روزا بافان�ل�ي
   دقائق)

ي بابا محمد ، السكرت�ي اإلقل��ي لالتحاد الدو�ي للخدمات    -
ي اف��ق�ا  ألف��ق�ا والدول الع���ة:  العامة  سايف

االنخراط والتعبئة االقل�م�ة �ف
 دقائق) 7والمنطقة الع���ة لمواجهة االزمة  ( 

ي تواجه قطاع الصحةالجلسة االو�: 
ف ف�ه  التحد�ات الئت  : والعاملني

o  د) 7( تو�س /  الجامعة العامة للصحةعام كاتب :  عثمان جلو�ي الس�د 
o  ي الخدمات الصح�ة والصناعات الدوائ�ةل النقابة العامة  رئ�س   : حمد غانممالس�د

ف �ف  د) 7( / االردن لعاملني
o  د) 7(م�  / النقابة العامة لإلسعاف  مجلس ادارة   رئ�س وائل �حان :  الس�د 

 د)  15جلسة نقاش�ة (

ي قطاع الصحة �شكل خاص �سل�ط الضوء ع� أوضاع العامالتالجلسة الثان�ة: 
ي الخدمات العامة و�ف

 : �ف

o  ي المجلس التنف�ذي لالتحاد الدو�ي
ة غزالن : العضوة المنتخبة عن المنطقة الع���ة �ف  / للخدمات العامة   الس�دة نص�ي

 د) 7(   -االمينة العامة للنقابة المستقلة للوظ�فة العموم�ة 
o ي للشغل / المغرب�مد. نع  )7( ة نب�ه: عضوة بالجامعة الوطن�ة للصحة باالتحاد المغريب

 د.  10 جلسة نقاش�ة

احة (  د.) 10اس�ت

 الحما�ة االجتماع�ة والصحة والسالمة المهن�ة الثالثة:   الجلسة 

o ف العام لالتحاد العام لعمال ال���ت/ رئ�س نقابة الب  د) 7( ال���ت – لد�ة الس�د محمد عبد هللا العرادة االمني
o   ي  الس�دة ي كه��اء العراق :  انتصار يوسف الخفا�ب

ف �ف  د) 7( العراق  /   رئ�سة النقابة العامه للعاملني
o ي االتحاد العما�ي العام وممثلة نقابة كه��اء لبنان

، مسؤولة لجنة المرأة �ف    الس�دة ردينة مر�ي

وس   ) TRIPSالتجارة العالم�ة (منظمة الفك��ة المتصلة بحما�ة المل��ة التنازل عن اتفاق�ة مداخلة:  لت��ــــع إنتاج لقاح ف�ي
 كورونا

o  ة االقل�م�ة للمنطقة الع���ة نجوى مداخلة حول اتفاق�ة حما�ة المل��ة الفك��ة المتصلة بالتجارة العالم�ة  حنا، السكرت�ي

وط  مداخلة:   األثر االجتما�ي واالقتصادي  صندوق النقد الدو�ي  �ش

o  :وت، وعضو المجلس التنف�ذي لالتحاد  دراسة حالة ي وعمال مرفا ب�ي
ف � نقابة موظ�ف الس�د خل�ل زعي�ت : امني

 د) 7( العما�ي العام/ لبنان

 نقاش

 اختتام و  وتوص�ات 


