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 ـديمتقــــــ

التكنولوجية الهائلة التي حدثت  مل العربية بضرورة مواكبة الطفرةفي إطار اهتمام منظمة الع

اهتمات بننااام مو ال إليكتروناي مناي بادايات جياا وتننياات التوا ال واات اال   في عالم التكنولو

الاوطم  امأرجايعاد بمثاباة  نااة التوا ال بايم عاالم العمال فاي  2002فاي  وتحديادا   األلفية الثانياة 

 وبيم منظمة العمل العربية . العربي

راعت المنظمة أم يكوم المو ل مرآة عاكسة لجل أنااطتها وفعالياتهاا وسياسااتها التنفييياة   أوالً :

فاي المامتمر العاام وبمجلاد اةدارة   وأم التي تساتنيها مام أجههتهاا الدساتورية الممثلاة 

نظماات العربياة واة ليمياة والدولياة يات يتضمم كل ما يهم أطارا  اةنتااا الثةثاة والم

ماام الباااحثيم والمسااتفيديم والمهتماايم والدراسااييم  ايتاا   فاايهمالجمياال بماام  ليجاادال االة 

 المناودة .

في إطار هيه األسد سالفة اليكر خضل المو ل لتطوير جيري اكة  ومضمونا  ليكوم أداه   ثانياً :

في عالم العمل والجدير باليكر أم هيا التطاوير مم األدوات الجايبة للباحثيم عم المعلومة 

تاام بااالجهود الياتيااة لكااوادر منظمااة العماال العربيااة اسااتنادا  لخباارتهم وممارسااتهم للعماال 

جي ومجاات اخت اص المنظمة وتوظيفها على النحو األكمل اليي يلبي متطلبات التكنولو

 واحتياجات أطرا  اةنتاا في الوطم العربي وكافة الجهات يات ال لة .

نااير  استندت منهجية تطوير المو ل اةليكتروني للمنظمة على عدد مام األساد والمعاايير ثالثاً :

 -على النحو التالي : إليها

 أحدث البرمجيات والتننيات في أساليب العرض  استخدام 

  المو ل لكافة أناطة وفعاليات إ دارات المنظمة . يوثقمراعاة أم 

 . سهولة أسلوب العرض وتيسير الو ول إلى المعلومة 

  المنظمة وخطة عملها  نااطاتاستحداث نوافي جديدة يمكم مم خةلها اةطةع على أبره 

  ل العربيااة وموا اال أطاارا  اةنتاااا الثةثااة وكاايل  موا اال الااربط باايم مو اال منظمااة العماا

 مبسط وميسر . نحوالمنظمات العربية واة ليمية والدولية  يات ال لة على 
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  المو ل واجهاة إعةمياة إخبارياة للمنظماة  ياكلتسليط الضوم على أناطة المنظمة بحيث

 بهد  إبراه جهود المنظمة والدور اليي تنوم ب  .

  علاى المت اف   التيسيرالمواد الموثنــــة لكل نااط في نافية واحدة بغرض مراعاة تجميل

 مادة علمية ( .  – ور  –) فيديو 

 . التنوي  باألناطة المستنبلية للمنظمة 

 رابعاً : في ضوء ما تقدم : 

الموقع الجديد للمنظمةة وإبةداء أيةة  للتفضل باستعراض األمر معروض على المجلس الموقر

 للموقع . ةالنهائي النسذخةذخهاا بعين االعتبار في أله مالحظات بشأن

 

 

 المطيرى على فايز

 المدير العام
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عبد المنعمطـ /  


