االتحاد العام شارك في الندوة القومية حول دور التعليم
والتدريب عن بعد في تشغيل الشباب بالبلدان العربية

نقابة البترول الوطنية تعيد
تشكيل مجلس إدارتها
قام��ت نقابة عمال �شركة الب�ترول الوطنية باعادة ت�شكيل جمل�س
ادارتها على اثر اال�ستقالة التي تقدم بها كال من الزميلني :حممد
فال��ح الهاجري و�سع��د عبداهلل العتيب��ي ..و�أ�صب��ح الت�شكيل على
النحو التايل:
الرئي�س
		
 -1عمار �سعود نادر العجمي
نائب الرئي�س
		
 -2وليد �سعود الع�ضيلة
		�أمني ال�سر
 -3هادي عبداهلل العبيدان
�أمني ال�سر امل�ساعد
 -4ح�سن علي �سعيد القحطاين
�أمني ال�صندوق
 -5علي م�شفي �سكران ال�سهلي
امني �صندوق الزمالة
		
 -6عبيد فرهود علي العجمي
ع�ضوا
 -7عبداهلل زكريا �سامل الفيلكاوي
ع�ضوا
 -8حمد حمدان �سواد املطريي
ع�ضوا
� -9سلطان فهيد نا�صر العجمي
ع�ضوا
		
 -10عبداهلل زايد ال�شمري
ع�ضواً
		
 -11فهد علي حممد العجمي
ع�ضواً
 -12ثائر �شعيفان عبيد العتيبي
ع�ضواً
		
 -13خالد جا�سم العنزي
 -14ابراهيم فرحان ب�ستان العنزي ع�ضواً
ع�ضو ًا
 -15يعقوب عارف يعقوب امل�سلم
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عق��دت منظمة العم��ل العربية بالتع��اون مع االحتاد احل��ر لنقابات
عمال البحرين الندوة القومية حول دور التعليم والتدريب عن بعد يف
ت�شغيل ال�شباب بالبلدان العربية ،خالل الفرتة  2016-11-29وحتى
 2016-12-1يف املنام��ة بح�ضور ممثلون عن اطراف االنتاج الثالثة
م��ن بلدان عربية هي :من البحرين وال�سودان وم�صر وتون�س واملغرب
وفل�سط�ين واالردن و�سلطن��ة عمان،والكوي��ت وال�سعودي��ة واجلزائ��ر
والعراق..
وقد �شارك وفد من االحتاد العام لعمال الكويت �ضم كال من الزميلني:
فاي��ز حم��ود املطريي رئي���س نقابة العامل�ين ب�شركة ناق�لات النفط
الكويتية وحمم��د ح�سن العجمي رئي�س نقابة العاملني ب�شركة ايكويت
للبرتوكيماويات.
ويف اجلل�س��ة الإفتتاحية اكد �سع��ادة وزير العمل والتنمية االجتماعية
ال�سيد جميل بن حممد علي حميدان �أن الدول العربية تواجه حتديات
جدي��ة يف ق�ضايا الت�شغيل والتوظيف مكافحة البطالة نظر ًا للتقلبات
االقت�صادية وانخفا���ض �أ�سعار النفط يف الأ�سواق العاملية ،واملتغريات
االجتماعية التي طر�أت خالل ال�سنوات املا�ضية ،مما يتطلب درا�سات
معمقة ملعاجلة الآثار الناجمة عن هذه التحديات،
م��ن جانبه �أ�ش��اد رئي�س غرفة جتارة و�صناع��ة البحرين ال�سيد خالد
امل�ؤي��د بال��دور الذي يقوم به الإحتاد احلر لنقاب��ات عمال البحرين،
ومبادرته يف تنظيم الندوة الهامة بالتعاون مع منظمة العمل العربية،
و�سعيه لت�أكيد التعاون والتوا�صل بني �أطراف الإنتاج الثالثة.
وم��ن جانبه ،قال رئي�س االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين يعقوب
ب��ن يو�س��ف حمم��د �إن الن��دوة تنعقد يف ظل م��ا تعاني��ه املنطقة من
م�ؤام��رات وم�آ�سي يف عدد م��ن الدول العربية ،والت��ي �ساهمت ب�شكل
كب�ير يف الت�أث�ير �سلب ًا على اقت�صادي��ات املنطقة ،م��ا �أدى �إىل زيادة
�أع��داد البطالة يف الوطن العربي.ون��وه �إىل العامل االقت�صادي ودوره
اله��ام يف �إدراك ال�شب��اب وجممل حيات��ه ،م�شددا عل��ى �أن العمل هو
الأ�سا�س الذي تقوم عليه التنمية والتطور االجتماعي.
وم��ن جانب��ه ك�شف املدير الع��ام ملنظمة العم��ل العربي��ة ال�سيد فايز
علي املط�يري «�أن املنظمة �ستطلق خالل الربع الأول من العام 2017
ال�شبك��ة العربية للمعلوم��ات والتي تتوفر على خم�س حم��اور رئي�سية
م��ن �أهمها� ،إح�صاءات العمل والتدريب ع��ن بعد والتوظيف عن بعد،

وقال �إن ال�شب��اب العربي يحتاج حاليا ل�شبكة ميكن �أن توفر له فر�ص
توظيف عن بعد ،م�شريا �إىل �أن ال�شبكة وليدة قرار القمة االقت�صادية
يف ع��ام  2009ال�ص��ادرة يف الكوي��ت ،ومن خ�لال الربنامج املتكامل
الذي �أقرته القمة االقت�صادية ،والذي يعد جزء من خطة املنظمة».
وعل��ى مدار  3ايام ج��رى نقا�ش بني اخلرباء حول مل��ف التعليم عن
بع��د وعالقته ب�سوق العمل وازمة البطالة ،والتعرف على واقع و�أو�ضاع
الت�شغي��ل وبوجه خا�ص ت�شغيل ال�شباب فى البل��دان العربية والتعرف
عل��ى التحديات الت��ى تواجه منظوم��ة التعليم والتدري��ب التقنى فى
البلدان العربية و�إيجاد احللول املنا�سبة لتحديثها.

