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كلـمــــة الرئيــس
الملكــي  الســمو  صاحــب  توجيــه 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء 
بإطــاق البرنامــج الوطنــي للتوظيــف 
فــي نســخته الثانيــة بهــدف خلــق 25 
ــر  ألــف وظيفــة فــي عــام 2021 وتوفي

10 آالف فرصــة تدريبيــة ســنوًيا.
يســهم بفعاليــة فــي خلــق المزيــد 
للمواطنيــن،  العمــل  فــرص  مــن 
خطــط  وضــع  علــى  ويعمــل 
ســوق  فــي  الخريجيــن  الســتيعاب 
أولويــة  المواطــن  وجعــل   ، العمــل 
مــن  القطاعيــن  لــدى  التعييــن  فــي 
خــال مضاعفــة برامــج التدريــب التــي 

الوطنيــة. بالكــوادر  ترتقــي 
والتــزام الحكومــة بتوفيــر الوظائــف 
لبرنامــج  نجــاح  تمثــل  للمواطــن 
وضعتــه،  الــذي  الشــاملة  التنميــة 
وقــدرة الدولــة علــى تحويــل التحديات 
المبــادرات  خــال  مــن  فــرص  الــى 
المطروحــة وســرعة االســتجابة لهــا 
مــن قبــل المســؤولين فــي الدولــة.

إلــى  جنبــا  يقــف  الحــر  االتحــاد  إن 
ــة  ــادرات التنموي جنــب فــي دعــم المب
الســمو  صاحــب  يطلقهــا  التــي 
حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 
رئيــس  العهــد  ولــي  خليفــة  آل 
مجلــس الــوزراء والتــي تســهم فــي 
المواطنيــن،  توظيــف  مضاعفــة 
لزيــادة  تدريــب  برامــج  تنظيــم  عبــر 
القطاعــات  فــي  العامليــن،  كفــاءة 
مظلــة  تحــت  نقاباتهــا  المنضويــة 
الجهــات  مــع  وبالتنســيق  االتحــاد، 

. لمعنيــة ا

يعقوب يوسف محمد
رئيس المجلس التنفيذي

أمين السر العام المساعد باسم سيادي 
يشارك في اإلجتماع األول لمجلس ادارة 

هيئة تنظيم سوق العمل
العــام  الســر  أميــن  شــارك 
فــي  ســيادي  باســم  المســاعد  
االجتمــاع األول لمجلــس ادارة هيئــة 
تنظيــم ســوق العمــل برئاســة وزيــر 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة  الســيد 
حميــدان علــي  محمــد  بــن  جميــل  

العمــل  وزيــر  ســعادة  أكــد  و 
والتنميــة االجتماعيــة رئيــس مجلس 
العمــل،  ســوق  تنظيــم  هيئــة  إدارة 
علــي  محمــد  بــن  جميــل  الســيد 
أمــام  العمــل  ســوق  أن  حميــدان، 
تتطلــب  ودقيقــة  مهمــة  مرحلــة 
فــي  تســهم  اســتراتيجية  نظــرة 
تعزيــز البيئــة االســتثمارية واســتمرار 
جاذبــة  كوجهــة  المملكــة  ريــادة 
لاســتثمار، واتخــاذ خطــوات لتعزيــز 
وقدرتهــا  الدوليــة  المملكــة  مكانــة 

باسم علي سيادي

أمين السر العام المساعد

األمــوال  رؤوس  اســتقطاب  علــى 
المحليــة واألجنبيــة القــادرة علــى دفع 
المزيــد  وخلــق  االقتصاديــة  العجلــة 

مــن فــرص العمــل للمواطنيــن، 

التفاصيل في الصفحة 2

اإلتحاد الحر يجري 
إنتخابات تكميلية 
لعضوية المجلس 

التنفيذي
لنقابــات  الحــر  االتحــاد  نظــم 
ــات  عمــال البحريــن مؤخــرًا اإلنتخاب
التنفيــذي  للمجلــس  التكميليــة 
وســط  شــاغرين،  مقعديــن  علــى 

األعضــاء. مــن  كبيــر  حضــور 
النقابــي  النائــب  ســعادة  وكان 
أحمــد العامــر ضمــن مــن حرصــوا 
لاطــاع  اإلنتخابــات  حضــور  علــى 
علــى ســير العمليــة اإلنتخابيــة، إلــى 
جانب األســتاذ علي ســلمان رئيس 
بــوزارة  قســم النقابــات العماليــة 
االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل 
ورئيــس المجلــس المركــزي فهــد 
رئيــس  واســتقبلهم  البنغديــر 
المجلــس التنفيــذي لاتحــاد الحــر 

محمــد. يوســف  يعقــوب 
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أشــاد االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال 
الســمو  صاحــب  بتوجيــه  البحريــن 
ــن حمــد آل  ــر ســلمان ب الملكــي األمي
خليفــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس 
الوطنــي  البرنامــج  بإطــاق  الــوزراء 
للتوظيــف فــي نســخته الثانيــة والــذي 
وظيفــة  ألــف   25 خلــق  الــى  يهــدف 
فــي عــام 2021 باالضافــة الــى توفيــر 10 

آالف فرصــة تدريبيــة ســنوًيا.
التنفيــذي  المجلــس  رئيــس  وأكــد 
يوســف  يعقــوب  الســيد  لاتحــاد 
الســمو  صاحــب  قــرار  أن  محمــد 
الملكــي ولــي العهــد رئيــس مجلــس 
بصــورة  يســهم  الموقــر  الــوزراء 
فاعلــة فــي خلــق المزيد مــن الوظائف 
علــى  ويعمــل  المواطنيــن،  أمــام 
وضــع خطــط الســتيعاب الخريجيــن 
فــي ســوق العمــل، وجعــل المواطــن 
أولويــة فــي التعييــن لــدى القطاعيــن، 
برامــج  خــال مضاعفــة  مــن  وذلــك 
بالكــوادر  ترتقــي  التــي  التدريــب 

الوطنيــة.
ونــوه يوســف بتوقيــت القــرار الــذي 
ــا ومــا  يأتــي خــال فتــرة جائحــة كورون

جميــع  أمــام  كبيــر  تحــد  مــن  تمثلــه 
الوظائــف  فقــد  مــن  العالــم،  دول 
والخســائر  للمؤسســات  واإلغــاق 
أن  مؤكــدا  الكبيــرة،  االقتصاديــة 
صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 
رئيــس مجلــس الــوزراء ســعى منــذ 
االســتقرار  لتحقيــق  األزمــة  بدايــة 

االقتصــادي لمــا لــه مــن أثــر كبيــر علــى 
الواقــع المجتمعــي، وكانــت البحريــن 
قدمــت  التــي  العالــم  دول  أبــرز  مــن 
التعامــل  فــي  بــه  يحتــذى  نموذجــا 
الصعيــد  علــى  الجائحــة ســواء  مــع 
وآثارهــا  االقتصــادي  أو  الصحــي 

االجتماعيــة.
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أشــاد االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال 
الســمو  صاحــب  بتوجيــه  البحريــن 
ــن حمــد آل  ــر ســلمان ب الملكــي األمي
خليفــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس 
الوطنــي  البرنامــج  بإطــاق  الــوزراء 
للتوظيــف فــي نســخته الثانيــة والــذي 
يهــدف الــى خلــق 25 ألــف وظيفــة فــي 
 10 توفيــر  الــى  باالضافــة   2021 عــام 

آالف فرصــة تدريبيــة ســنوًيا.
التنفيــذي  المجلــس  رئيــس  وأكــد 
يوســف  يعقــوب  الســيد  لاتحــاد 
الســمو  صاحــب  قــرار  أن  محمــد 
الملكــي ولــي العهــد رئيــس مجلــس 
بصــورة  يســهم  الموقــر  الــوزراء 
فاعلــة فــي خلــق المزيد مــن الوظائف 
علــى  ويعمــل  المواطنيــن،  أمــام 
وضــع خطــط الســتيعاب الخريجيــن 
فــي ســوق العمــل، وجعــل المواطــن 
أولويــة فــي التعييــن لــدى القطاعيــن، 
برامــج  خــال مضاعفــة  مــن  وذلــك 
بالكــوادر  ترتقــي  التــي  التدريــب 

الوطنيــة.

ونــوه يوســف بتوقيــت القــرار الــذي 
ــا ومــا  يأتــي خــال فتــرة جائحــة كورون
جميــع  أمــام  كبيــر  تحــد  مــن  تمثلــه 
الوظائــف  فقــد  مــن  العالــم،  دول 
والخســائر  للمؤسســات  واإلغــاق 
أن  مؤكــدا  الكبيــرة،  االقتصاديــة 
صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 
رئيــس مجلــس الــوزراء ســعى منــذ 
االســتقرار  لتحقيــق  األزمــة  بدايــة 
االقتصــادي لمــا لــه مــن أثــر كبيــر علــى 
الواقــع المجتمعــي، وكانــت البحريــن 
قدمــت  التــي  العالــم  دول  أبــرز  مــن 
التعامــل  فــي  بــه  يحتــذى  نموذجــا 
الصعيــد  علــى  الجائحــة ســواء  مــع 
وآثارهــا  االقتصــادي  أو  الصحــي 

االجتماعيــة.
وقــال رئيــس االتحــاد الحــر إن تأكيــد 
صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 
رئيــس الــوزراء علــى التــزام الحكومــة 
تمثــل  للمواطــن،  الوظائــف  بتوفيــر 
فــي حقيقتهــا نجــاح لبرنامــج التنميــة 
وقــدرة  وضعتــه،  الــذي  الشــاملة 

التحديــات  تحويــل  علــى  الدولــة 
المبــادرات  خــال  مــن  فــرص  الــى 
المطروحــة وســرعة االســتجابة لهــا 
مــن قبــل المســؤولين فــي الدولــة.

وأكــد يوســف أن االتحــاد الحــر يقــف 
جنبــا إلــى جنــب فــي دعــم المبــادرات 
صاحــب  يطلقهــا  التــي  التنمويــة 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس 
مجلــس الــوزراء والتــي تســهم فــي 
المواطنيــن،  توظيــف  مضاعفــة 
لزيــادة  تدريــب  برامــج  تنظيــم  عبــر 
القطاعــات  فــي  العامليــن،  كفــاءة 
مظلــة  تحــت  نقاباتهــا  المنضويــة 
الجهــات  مــع  وبالتنســيق  االتحــاد، 
المعنيــة، معربــا عــن جزيــل الشــكر 
الســمو  صاحــب  إلــى  والعرفــان 
ــن حمــد آل  ــر ســلمان ب الملكــي األمي
خليفــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس 
الــوزراء علــى مــا يقدمــه ســموه مــن 

للمواطــن. محــدود  ال  دعــم 

اإلتحاد الحر يجري إنتخابات تكميلية لعضوية المجلس التنفيذي

لنقابــات  الحــر  االتحــاد  نظــم 
اإلنتخابــات  مؤخــرًا  البحريــن  عمــال 
التكميليــة للمجلــس التنفيــذي علــى 
وســط حضــور  مقعديــن شــاغرين، 

األعضــاء. مــن  كبيــر 
النقابــي  النائــب  ســعادة  وكان 
حرصــوا  مــن  ضمــن  العامــر  أحمــد 
لاطــاع  اإلنتخابــات  حضــور  علــى 
علــى ســير العمليــة اإلنتخابيــة، إلــى 
جانــب األســتاذ علــي ســلمان رئيــس 
بــوزارة  العماليــة  النقابــات  قســم 
االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل 
المجلــس  رئيــس  إلــى  باإلضافــة 
المركــزي فهــد البنغديــر واســتقبلهم 
رئيــس المجلــس التنفيــذي لاتحــاد 

محمــد. يوســف  يعقــوب  الحــر 
وفــي البدايــة تــم تعريــف النقابييــن 
الناخبيــن والمرشــحين المتنافســين 

الشــاغرين  المقعديــن  علــى 
لســامة  المتبعــة  باإلجــراءات 
وشــفافية العمليــة اإلنتخابيــة، وآليــة 
فــي  األصــوات  ووضــع  التصويــت 
الفــرز  وإجــراءات  شــفاف،  صنــدوق 
عــدم  مــن  والتأكــد  األصــوات،  وعــد 
تكــرار التصويــت لــكل ناخــب، وتطابــق 
عــدد أوراق التصويــت مــع الحضــور 

بالكشــوفات. المســجل 
غمــار  لخــوض  ترشــح  وقــد 
للمجلــس  التكميليــة  اإلنتخابــات 
مســتوفين  أعضــاء   7 التنفيــذي 
وأســفرت  الترشــح،  شــروط  لكافــة 
حســن  عــاء  فــوز  عــن  النتائــج 
مرشــح نقابــة عمــال جيبــك و خالــد 
القوتــي مرشــح نقابــة عمــال صلــب 
باإلنتخابــات وذلــك نتيجــة حصولهــم 
مــن  تصويــت  نســبة  اعلــى  علــى 

منــذ  بــدأت  التــي  األقتــراع  عمليــة 
وأســتمرت  صباحــًا   08:45 الســاعة 

مســاء.   7 الســاعة  إلــى 
أن  علــى  الحــر  األتحــاد  وحــرص 
تجــرى اإلنتخابــات فــي ظــل تطبيــق 
اإلحترازيــة  والتدابيــر  اإلجــراءات 
الخاصــة بمكافحــة فيــروس كورونــا 
عمليــة  أجريــت  حيــث   ،»19 »كوفيــد 
لــكل  منفصــل  بشــكل  التصويــت 
تكــدس،  لحــدوث  منعــا  ناخــب، 
التباعــد  وتطبيــق  المــكان،  فــي 
ــر وســائل  ــم توفي اإلجتماعــي، فيمــا ت
اإللتــزام  علــى  والحــث  التعقيــم 
فتــرة  طــوال  الكمامــات  بإرتــداء 

بــات. االنتخا

أمنيات وتطلعات 
عمالية في 2021

حامــًا   2021 الجديــد  العــام  يأتــي 
اآلمــال  مــن  العديــد  طياتــه  فــي 
والتطلعــات العماليــة أولها القضاء 
والعــودة  المســتجد  الوبــاء  علــى 
لكــي  الطبيعيــة  للحيــاة  التدريجيــة 
ينتعــش اإلقتصــاد العالمــي وتســير 
ــة بمختلــف مواقــع  ــة اإلنتاجي العملي
بــأن  صحيــح  يســر،  بــكل  العمــل 
كمــا  تعــود  لــن  العمليــة  الحيــاة 
كانــت عليــه فــي الســابق قبــل ظهــور 
عــن  اإلســتغناء  تــم  حيــث  الوبــاء، 
بالمقابــل  ولكــن  عديــدة  وظائــف 
وظائــف  ســتتطور  و  ســتنتعش 
العاملــة  للطبقــة  يمكــن  أخــرى  
فــإن  مســتقبًا،  فيهــا  اإلنخــراط 
العالــم اليــوم بعــد الجائحــة يشــهد 
العديــد مــن التغييــرات فــي الواقــع 
العامليــن  علــى  ويجــب  العملــي 
التــي  التغييــرات  هــذه  مــع  التكيــف 
يفرضهــا الواقــع وســتكون مازمــة 

المجــاالت. بشــتى  العمــل  لبيئــة 
بمملكــة  العاملــة  الطبقــة  إن 
شــغف  بــكل  مرتقبــة  البحريــن 
نتائــج  إليــه  وتــؤول  ســينتج  مــا 
المطروحــة  التعديــات  مناقشــة 
علــى الســلطة التشــريعية لقانــون 
ــن اإلجتماعــي،  ــة العامــة للتأمي الهيئ
حيــث أنهــم يأملــون بــأن يتــم التوصــل 
أن ال  بحيــث  توافقــات مرضيــة  إلــى 
الطبقــة  هــذه  حقــوق  هضــم  يتــم 
وفشــل  إخفاقــات  وتحميلهــا 
الهيئــة  علــى  المتعاقبــة  اإلدارات 
العجــز  تضخــم  إلــى  أدت  والتــي 
اإلكتــواري، باإلضافــة إلــى أنهــا تأمــل 
العمــل  ظــروف  تتحســن  أن  فــي 
وزيــادة بحرنــة الوظائــف بالقطاعيــن 
الضــوء  وتســليط  والخــاص  العــام 
علــى الوظائــف التــي فرضهــا الواقــع 
مــن  وتنميتهــا  اإلســتثنائي  الصحــي 
العمالــة  وتأهيــل  تدريــب  خــال 
الوطنيــة لتكــون قــادرة علــى المضــي 
قدمــًا نحــو تســيير العمليــة اإلنتاجيــة 

شــأنه.   ورفعــة  الوطــن  إلزدهــار 

بقلم عبدهللا المعراج
نائب الرئيس لإلعالم والعالقات 

العامة
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نظمــت لجنــة الصحــة والســامة 
لنقابــات  الحــر  باإلتحــاد  المهنيــة 
بعنــوان  محاضــرة  البحريــن  عمــال 
تحــدث  الرئــوي«  القلبــي  »اإلنعــاش 
فيهــا المــدرب/ حميــد ناصــر المــدرب 
االحمــر  الهــال  لــدى  المعتمــد 
األمريكــي  والمعهــد  البحرينــي 

والســامة. للصحــة 
الســكتة  حميــد  المــدرب  وعــرف 
فقــدان  بأنهــا  المفاجئــة  القلبيــة 
ــس  والتنفُّ القلــب  لوظيفــة  مفاجــئ 
عــادًة  الحالــة  هــذه  تنجــم  والوعــي. 
عــن اضطــراب كهربائــي فــي القلــب 
وُيوِقــف   ، ــخِّ الضَّ نشــاط  ــل  ُيعطِّ
مشــيرا  الجســم،  إلــى  الــدم  ــق  تدفُّ
واألعــراض  العامــات  أن  إلــى 
تتمثــل فــي ألــم فــي الصــدر و الرقبــة 
والظهــر، قــد يمتــد األلــم الــى الكتــف 
فــي  زيـــادة  مــع  والبطــن،  واليديــن 
وصـعــوبـــــة  الـقــلـــــــب،  ضـربـــات 
عـــــام  وتعــــــرق  الـتــنــفــــــس،  فـــــي 

الـجـــســـــم، وشــعور بالضعــف  فـــي 
الدوخــة  ثــم  والغثيــان،  والقلــق 

األحيــان. بعــض  فــي  واإلغمــاء 
إلــى  ناصــر  المــدرب  وتطــرق 
لازمــات  األوليــة  اإلســــعافات 
القلبيــة، وذلــك عبــر منــع المصــاب 
مــن الحركــة لتقليــل اإلجهــاد، ووضــع 
المصــاب فــي وضــع مريــح لــه، وإذا 
كان يســتخدم حبــوب بوصفــة طبيــة 
فتوضــع حبــة منهــا تحــت اللســان.

القلبــي  اإلنعــاش  أن  وأوضــح 
قســمين إلــى  ينقســم  الرئــوي 

والمتقــدم،  اإلبتدائــي  وهمــا  
مشــيرا إلــى أنــه إجــراء طــارئ منقــذ 
للحيــاة يتضمــن التنفــس للمصــاب 
وتطبيــق ضغــط خارجــي علــى الصــدر 
لتحفيــز مضخــة القلــب علــى العمــل.

هامــش  علــى  لــه  تصريــح  وفــي 
المحاضــرة، أكــد رئيــس االتحــاد الحــر 
يعقــوب  البحريــن  عمــال  لنقابــات 

الحــر  االتحــاد  أن  محمــد  يوســف 
يحــرص علــى تثقيــف وتوعيــة العمــال 
بكافــة مــا يهــم أعمالهــم واحتمــاالت 
الخطــر فــي بعــض مناطــق العمــل 
بصــورة  معهــا  التعامــل  وكيفيــة 
ســليمة تفاديــا أليــة خســائر بشــرية.
وقــال إن العديــد مــن المحاضــرات 
تقــدم  والنــدوات  العمــل  وورش 
منهــا  اســتفاد  مهمــة  معلومــات 
العمــال بصــورة فعليــة وســاهمت 
فــي إنقــاذ حيــاة زمــاء فــي العمــل، 
مشــيدا بجهــود المــدرب حميــد ناصــر 

الورشــة. هــذه  لتقديمــه 
أن  الحــر  االتحــاد  رئيــس  وأوضــح 
بأنشــطة  تقــوم  المختصــة  اللجــان 
التدريــب  مســارات  علــى  متنوعــة 
والتثقيــف بكافــة أوجههــا، وهــو مــا 
يســعى االتحــاد الحــر لتفعيلــه منــذ 

انطاقــه. بدايــة 

اإلتحاد الحر ينظم محاضرة عن »االنعاش القلبي الرئوي«

»االتحاد الحر« ينظم محاضرة حول »قانون العمل في ظل جائحة كورونا«
التدريــب والتثقيــف  لجنــة  نظمــت 
لنقابــات  الحــر  باالتحــاد  العمالــي 
بعنــوان  محاضــرة  البحريــن  عمــال 
جائحــة  ظــل  فــي  العمــل  »قانــون 
كورونــا« تحــدث فيهــا الســيد/ علــي 
المنظمــات  رئيــس قســم  ســلمان 
العماليــة فــي وزارة العمــل والتنميــة 
زوم  منصــة  عبــر  االجتماعيــة، 

االفتراضيــة. اإللكترونيــة 
الحقــوق  ألهــم  ســلمان  وتطــرق 
كل  علــى  ينبغــي  والتــي  والوجبــات 
عامــل وصاحــب عمــل أن يكــون علــى 
العمــل  بعقــد  وتعريفــا  بهــا،  علــم 
الطرفيــن،  بيــن  والعاقــة  وأنواعــه 
كمــا أشــار فــي المحاضــرة إلــى فتــرة 
التجربــة مؤكــدا ضــرورة النــص عليهــا 
صراحــة فــي عقــد العمــل، وأال تزيــد 
المهــن  فــي  إال  أشــهر،  ثاثــة  علــى 
التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن الوزير 
وقــال  أشــهر،  ســتة  اليجــاوز  وبمــا 
إنــه  يجــوز ألي مــن الطرفيــن خــال 
هــذه الفتــرة إنهــاء عقــد العمــل إذا 
تبيــن لــه عــدم مائمــة االســتمرار فــي 
اآلخــر  الطــرف  إخطــار  مــع  التعاقــد 
قبــل اإلنهــاء علــى األقــل بيــوم، كمــا 
ال يجــوز تعييــن العامــل تحــت شــرط 
التجربــة أكثــر مــن مــرة واحــدة عنــد 

صاحــب عمــل واحــد.
وعــرف رئيــس قســم المنظمــات 
العماليــة ســاعات العمــل وفتــرات 
فــي  عليهــا  المنصــوص  الراحــة 
أن  إلــى  الفتــا  واإلجــازات  القانــون، 
يحــدد  مــن  هــو  العمــل  صاحــب 
مواعيــد اإلجــازة حســب مقتضيــات 

وظروفــه. العمــل 
وأوضــح أن العقــد المحــدد ينتهــي 

عمــل  إلنجــاز  أو  مدتــه،  بانقضــاء 
مــع  العامــل  بوفــاة  أو  معيــن، 
مراعــاة أحــكام المــادة 113، أو لعجــزه 
كليــًا عــن القيــام بواجبــات عملــه مــع 
مراعــاة أحــكام المــادة 114، وقــال إنــه 
إنهــاء عقــد  العمــل  يجــوز لصاحــب 
العمــل لمــرض العامــل إذا اســتنفذ 
المرضيــة  إجازاتــه  رصيــد  العامــل 
والســنوية مــع مراعــاة أحــكام المــادة 
117، أو بســبب إغــاق المنشــأة مــع 
مراعــاة أحــكام المــادة 110، وال يجــوز 
لصاحــب العمــل إنهــاء عقــد العمــل 
بســبب تدنــي كفــاءة العامــل إال بعــد 
إخطــاره ومنحــه فرصــة ســتين يومــا 
مراعــاة  مــع  مســتواه  لتحســين 

 .  109 أحــكام المــادة 
وأكــد أنــه ال يجــوز لصاحــب العمــل 
إنهــاء عقــد العمــل ألســباب تأديبيــة 
القانــون  هــذا  أحــكام  مراعــاة  دون 
لــه  تنفيــذَا  الصــادرة  والقــرارات 
وال  للمنشــأة،  الجــزاءات  والئحــة 

إجازاتــه. خــال  فصلــه  يجــوز 
الفصــل  إلــى  ســلمان  أشــار  كمــا 
إذا  تحققــه،  وشــروط  التعســفي 

أو  الجنــس  بســبب  الفصــل  كان 
أو  العقيــدة  أو  الديــن  أو  اللــون 
الحالــة االجتماعيــة أو المســئوليات 
العاملــة  المــرأة  حمــل  أو  العائليــة، 
أو والدتهــا أو إرضاعهــا لطفلهــا، أو 
عماليــة  نقابــة  إلــى  العامــل  انتمــاء 
أي  فــي  المشــروعة  مشــاركته  أو 
مــن أنشــطتها، كمــا ال يجــوز فصلــه 
بســبب تقديمــه شــكوى أو بــاغ أو 
العمــل،  صاحــب  ضــد  دعــوى  رفــع 
أو  البــاغ  أو  الشــكوى  تكــن  لــم  مــا 
الدعــوى كيديــة وتطــرق لطــرق إعــادة 
العامــل المفصــول بحكــم محكمــة.

الحقــوق  ســلمان  واســتعرض 
كورونــا  جائحــة  ظــل  فــي  العماليــة 
تتنــاول  التــي  القانونيــة  والنصــوص 
و   5 و   4 المــواد  الظــرف وهــم  هــذا 
7 و 43 والتعديــل فــي نــص المــادة 
110 مــن قانــون العمــل فــي القطــاع 
عــدم  علــى  بالتشــديد  األهلــي، 
انتقــاص أي مــن حقــوق العامــل حتــى 
يتضمــن  الــذي  الصلــح  حــاالت  فــي 
انتقاصــًا أو إبــراًء مــن حقــوق العامل، 
منوهــا بالمبــادرة الحكوميــة الخاصــة 

جائحــة  مــن  المتضرريــن  بدعــم 
ونــا. كور

 مــن جهتــه أكــد رئيــس االتحــاد الحــر 
يعقــوب  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
يوســف محمــد أن االتحــاد الحــر ومنــذ 
نشــأته حريــص علــى تثقيــف وتوعيــة 
العمــال بكافــة حقوقهــم وواجباتهــم 
مــن  الكثيــر  تنظيــم  خــال  مــن 
والنــدوات  واألنشــطة  الفعاليــات 
يســتضيف  التــي  والمحاضــرات 
القضايــا  فــي  متخصصــون  فيهــا 
المجتمعــي. للنقــاش  المطروحــة 

وأضــاف أن قانــون العمــل الجديــد 
الــذي تفضــل عاهــل البــاد المفــدى 
للتطــورات  مواكبــًا  جــاء  بإصــداره 
االجتماعيــة والتشــريعية والتنمويــة 
وحقــق  البحريــن،  شــهدتها  التــي 
لجميــع  المكتســبات  مــن  المزيــد 
الحقــوق  وحفــظ  اإلنتــاج  أطــراف 
بيــن  المتبادلــة  الواجبــات  وحــدد 

اإلنتــاج. أطــراف 
هــذه  أن  إلــى  يعقــوب  وأشــار 
العمــال  لتوعيــة  تأتــي  المحاضــرة 
بحقوقهــم ومــا لهــم ومــا عليهــم فــي 
قانــون العمــل خــال جائحــة كورونــا، 
مؤكــدًا علــى الــدور الكبيــر لاتحــاد الحر 
فــي الدفــاع عــن حقــوق ومكتســبات 
مــع  التنســيق  خــال  مــن  العمــال 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة 
لحلحلــة  المعنيــة  الجهــات  وجميــع 
القضايــا العماليــة وعــودة الحقــوق 
التفــاوض  خــال  مــن  ألصحابهــا 
وصــواًل لمرحلــة التقاضــي المجانيــة 
التــي يوفرهــا االتحــاد بعــد نفــاذ كل 
فــرص الوصــول إلــى حــل تفاوضــي.
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مــن المســتغرب تمســك مجلــس 
ديــوان  رقابــة  مــد  باقتــراح  النــواب 
علــى  واإلداريــة  الماليــة  الرقابــة 
االتحــادات والنقابــات العماليــة، رغــم 
تأكيــد كافــة الجهــات علــى أنــه يخالــف 

والحريــات.  الدوليــة  األعــراف 
ــن مســتوى  ــراح يبّي خاصــة أن االقت
وإللمــام مــن قبــل مقترحيــه بمــواد 
الماليــة  الرقابــة  ديــوان  قانــون 
المنظمــة  والقوانيــن  واإلداريــة، 
الدوليــة  والمواثيــق  العــام،  للمــال 
النقابــات  ألعمــال  المنظمــة 
علــى  الديــوان  رد  حيــث  واالتحــادات، 
أمــر  بأنــه  النــواب  مجلــس  مقتــرح 
غيــر مســوغ قانونيــا وينافــي طبيعــة 
عمــل الديــوان والهــدف مــن إنشــائه، 
 4 المــادة  نــص  وننــوه بمــا ورد فــي 
مــن المرســوم بقانــون رقــم 16 لســنة 
ــوان  ــة الدي ــي تبيــن حصــر رقاب 2002، الت
علــى أوجــه اســتخدام المــال العــام، 
والتنميــة  العمــل  وزارة  رد  وكذلــك 

االجتماعيــة.
فــي  الدوليــة  األعــراف  وأن  كمــا 
العماليــة  النقابــات  مــع  التعامــل 
تخضعهــا  ال  النقابيــة،  واالتحــاد 

مبــدأ  إلــى  إشــارة  فــي  للرقابــة، 
عليــه  شــددت  الــذي  االســتقالية 
نــص  فــي  الدولــي  العمــل  منظمــة 
الخاصــة  االتفاقيــة  مــن   3 المــادة 
حــق  وحمايــة  النقابيــة  بالحريــة 
اعتمدهــا  التــي  النقابــي  التنظيــم 
العمــل  لمنظمــة  العــام  المؤتمــر 

لدوليــة. ا
تعيــد  االقتراحــات  هــذه  مثــل  إن 
المشــروع  قبــل  لمــا  البحريــن 
اإلصاحــي لحضــرة صاحــب الجالــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
هللا  حفظــه  المفــدى  البــاد  عاهــل 
للحريــات  أســس  والــذي  ورعــاه، 
حريــة  بينهــا  ومــن  أشــكالها  بكافــة 
للعامــل  وأعطــى  النقابــي  العمــل 
بــدون  رأيــه  عــن  التعبيــر  فــي  الحــق 
ضغــوط تمــارس عليــه مــن أي جهــة، 
األســمى  الهــدف  هــو  هــذا  وكان 
للمواطنيــن  الحريــات  إطــاق  مــن 
التــي  الحريــات  دولــة  فــي  والعمــال 

تكــون. أن  جالتــه  أراد 
هــذه  مثــل  أن  المؤكــد  ومــن 
عــزوف  فــي  االقتراحــات ستتســّبب 
الكثيــر عــن ممارســة العمــل النقابــي 

فــي مملكــة البحريــن وتجعــل اإلتحــاد 
غيــر  بيئــة  فــي  العماليــة  والنقابــات 
النظــام  مــع  متوافقــة  أو  مائمــة 
إخــراج  فــي  وتســهم  العالمــي، 
االتحــادات  عضويــة  مــن  البحريــن 

والدوليــة. العربيــة  العماليــة 
رأي  نثمــن  الســياق  ذات  وفــي 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة 
وتأكيدهــا  لاقتــراح  برفضهــا 
المالــي  االســتقال  مــع  تعارضــه 
الجمعيــات  علــى  الوصايــة  وفرضــه 
والطبيعــة  لاتحــادات،  العموميــة 

االتحــادات.  ألمــوال  القانونيــة 
ونوجــه الدعــوة إلــى الســادة النــواب 
بالمجلــس التشــريعي بضــرورو عدم 
هــدم المؤسســات التــي اســتطاعت 
مملكــة  مصالــح  عــن  تدافــع  أن 
بهــا  وترتقــي  الخــارج،  فــي  البحريــن 
التــي تحقــق  الــدول  ضمــن مصــاف 
إنجــازات كبيــرة فــي ملــف الحريــات، 
البحريــن  لمملكــة  أصبــح  حيــث 
والخــارج،  الداخــل  فــي  فاعــل  دور 
العمــال  قضايــا  عــن  الدفــاع  فــي 
فــي  بــه  يحتــذى  نموذجــا  وأصبحــت 

األوســط. والشــرق  المنطقــة 

»رئيس اإلتحاد الحر يندد بإستهداف السلطات القطرية للبحارة البحرينيين ويدعو 
قناة الجزيرة لتناول حقوق العمال المهدرة في قطر«

نــدد رئيــس االتحــاد الحــر لنقابــات 
يوســف  يعقــوب  البحريــن  عمــال 
الســلطات  باســتهداف  محمــد 
فــي  البحرينييــن  للبحــارة  القطريــة 
تضامنــه  معلنــًا  البحرينيــة،  الميــاه 
مــع البحــارة البحرينييــن  المتضرريــن 
مــن الممارســات القطريــة الســيئة 
ومحاربتهــم فــي أرزاقهــم، والتضييق 
الميــاه  فــي  عليهــم  واالعتــداء 
وفــي  البحريــن،  لمملكــة  اإلقليميــة 
الذخيــرة  اســتخدام  األحيــان  بعــض 
وفــاة  إلــى  أدى  الحيــة ضدهــم ممــا 
مــا  وهــو  آخريــن،  وجــرح  بعضهــم 
يعتبــر مخالفــة صريحــة لإلتفاقيــات 
وخرقــا  البحــار،  إلســتخدام  الدوليــة 

الجــوار. حســن  لمبــادئ 
وأشــاد رئيــس اإلتحــاد بمضمــون 
الجالــة  صاحــب  حضــرة  كلمــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
حفظــه  المفــدى  البــاد  عاهــل 
خالهــا  مــن  أكــد  والتــي  ورعــاه  هللا 
المتضرريــن  البحرينييــن  للبحــارة 
بــأن  ))حقكــم محفــوظ ولــن يضيــع، 
وســوف نقــوم بالواجــب، وإن شــاء 
يــدل  مــا  وهــو  معوضــون((  هللا 

علــى حــرص جالتــه علــى الدفــاع عــن 
حقــوق المواطنيــن وحمايــة أرواحهم 
فــي  عهدنــاه  أمــر  وهــو  وأرزاقهــم 
قيادتنــا الحكيمــة علــى مــر األزمــان.

 كمــا اســتنكر رئيــس اإلتحــاد الحــر 

القطريــة  الجزيــرة  قنــاة  مــا نشــرته 
مــن إدعــاءات  ومزاعــم كاذبــة حــول 
حقــوق اإلنســان فــي البحريــن، مؤكــدًا 
المملكــة  فــي  اإلنســان  حقــوق  أن 
فــي  مســبوق  غيــر  تقدمــًا  شــهدت 

لجالــة  اإلصاحــي  المشــروع  ظــل 
الملــك المفــدى حفظــه هللا ورعــاه 
مــن  المجــاالت وذلــك  فــي مختلــف 
خــال تشــريعات ومبــادرات تحفــظ 
الحقــوق وتصــون  المكتســبات غيــر 
الجزيــرة  قنــاة  داعيــا  المســبوقة. 
حقــوق  علــى  الضــوء  تســليط  إلــى 
مــا  وبخاصــة  قطــر  فــي  اإلنســان 
صعوبــات  مــن  العمــال  يعانيــه 
فــي  عديــدة  ووفيــات  وتحديــات 
المنشــآت  بنــاء  معســكرات 
الرياضيــة لبطولــة كأس العالــم التــي 
ســتقام فــي قطــر علــى الرغــم مــن 
المطالبــات العديــدة لنقلهــا لدولــة 
اخــرى تحتــرم حقــوق العمــال وهــو مــا 
أكدتــه العديــد مــن التقاريــر الدوليــة 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  ووثقتهــا 
العربيــة  العماليــة  واإلتحــادات 
نشــر  مــن  بــداًل  وذلــك  والدوليــة 
تشــويه  ومحاولــة  كاذبــة  إدعــاءات 
صــورة البحريــن الحقوقيــة بطريقــة 
وراءهــا  وتقــف  للمهنيــة  تفتقــد 

الجميــع. يعلمهــا  خصومــات 
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أكدت ان البحرين لها مبادرات متميزة في توفير أقصى رعاية وعناية لألطفال
»االتحاد الحر يهنىء بيوم الطفل العالمي ويدعو إلى حماية األطفال من مخاطر 

التكنولوجيا«

سارة النعيمي

المــرأة  شــئون  لجنــة  تقدمــت 
الحــر  باالتحــاد  والطفــل  العاملــة 
بأصــدق  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
فــي  األطفــال  جميــع  إلــى  التهانــي 
جميــع أنحــاء العالــم وذلــك بمناســبة 
والــذي  للطفــل  العالمــي  اليــوم 
نوفمبــر   20 فــي  العالــم  بــه  يحتفــل 
مــن كل عــام وذلــك لتعزيــز الترابــط 
الدولــي، وتوعيــة األطفــال فــي جميــع 

العالــم. أنحــاء 
نائــب  النعيمــي  ســارة  ودعــت 
المــرأه  لشــئون  االتحــاد  رئيــس 

اليــوم  فــي  والطفــل  العاملــة 
يصــادف  والــذي  للطفــل  العالمــي 
اعتمــاد  لتاريــخ  الســنوية  الذكــرى 
المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
المتعلقــة  واإلتفاقيــة  لإلعــان 
بحقــوق الطفــل واألمهــات واآلبــاء 
والمعلميــن والممرضيــن واألطبــاء 
وناشــطي  الحكومييــن  والقــادة 
الديــن  وشــيوخ  المدنــي،  المجتمــع 
وأصحــاب  المحليــة،  والمجتمعــات 
وكذلــك  واإلعامييــن،  الشــركات، 
أنفســهم  واألطفــال  الشــباب 
جعــل  فــي  هامــا  دورا  يلعبــوا  أن 
صلــة  ذا  العالمــي  الطفــل  يــوم 
والمجتمعــات  بمجتمعاتهــم، 

األخــرى. واألمــم 
االتحــاد  رئيــس  نائبــة  وأكــدت 
لشــئون المــرأة والطفــل أن البحريــن 
فيمــا  متميــزة  مبــادرات  لهــا  كانــت 
وتوفيــر  الطفــل  بحمايــة  يتعلــق 
حيــث  بــه  وعنايــة  رعايــة  أقصــى 
أرســت قواعــد تشــريعية وتنظيميــة 
كمــا  الطفــل،  لحمايــة  متطــورة 
أولــى المشــروع اإلصاحــي لحضــرة 

بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
البــاد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى 
ورعايتهــم  األطفــال  المفــدى 
وتوعيتهــم  بحقوقهــم  واإلهتمــام 
اهتمامــًا بالغــًا، مؤكــدة علــى وجــود 
لدراســة  وطنيــة  إســتراتيجية 
المملكــة. فــي  الطفولــة  مســتقبل 

ــز  وطالبــت النعيمــي بضــرورة تعزي
حقــوق األطفــال ضمــن حيــاة أســرية 
متطلبــات  يواكــب  جيــد  وتعليــم 
العصــر الحديــث ويضمــن لــه اللحــاق 
أثــرت  التــي  التكنولوجيــة  بالنهضــة 
بشــكل كبيــر علــى مســتقبل قطــاع 

والتوظيــف. العمــل 
كمــا طالبــت بإيجــاد مظلــة عربيــة 
المشــردين  لألطفــال  وعالميــة 
التــي  واألزمــات  الحــروب  بســبب 
عــدد  فــي  وبخاصــة  بادهــم  طالــت 
مــن الــدول العربيــة، وذلــك مــن أجــل 
حمايــة حقوقهــم وتأميــن لهــم حيــاة 
حقهــم  وضمــان  ومطمئنــة  آمنــة 
وضــرورة  جيــد  تعليــم  تلقيهــم  فــي 
وذلــك  حقوقهــم  بكافــة  توعيتهــم 
عبــر تأميــن مســتقبلهم بعيــدًا عــن 

اي صعوبــات وعراقيــل مــن الممكــن 
ومســتقبلهم. حياتهــم  تهــدد  ان 

االتحــاد  رئيــس  نائبــة  ودعــت   
لشــئون المــرأة والطفــل إلــى ضرورة 
بكيفيــة  وتثقيفهــم  األســر  توعيــة 
التعامــل مــع أطفالهــم  مــن خــال 
وورش  ومؤتمــرات  نــدوات  تنظيــم 
عمــل وبرامــج توعويــة خاصــة بهــذا 
المجــال توضــح المخاطــر المحتملــة 
التــي يتعــرض لهــا الطفــل وكيفيــة 
الطفــل  وحمايــة  معهــا  التعامــل 

منهــا.
لجنــة  بــأن  النعيمــي  واضافــت 
المــرأة والطفــل تتطلــع إلــى المزيــد 
مــن التشــريعات التــي تمنــح الطفــل 
الحقــوق محليــًا ودوليــًا،  مــن  مزيــدًا 
األطفــال  حقــوق  تضمــن  التــي 
الغــراء  الشــريعة  مــع  يتفــق  بمــا 
المجتمعيــة،  والتقاليــد  والعــادات 
وتحميهــم مــن مخاطــر التكنولوجيــا 
ــدون  ــى أيديهــم ب ــي باتــت تصــل إل الت
ــى  ــة وال حت ــة أســرية أو مجتمعي رقاب

وطنيــة.

»أمين السر العام المساعد باسم سيادي يشارك في اإلجتماع األول مجلس ادارة 
هيئة تنظيم سوق العمل«

العــام  الســر  أميــن  شــارك 
فــي  ســيادي  باســم  المســاعد  
اجتمــاع مجلــس ادارة هيئــة تنظيــم 
ــر العمــل  ســوق العمــل برئاســة وزي
والتنميــة االجتماعيــة  الســيد جميــل  

حميــدان علــي  محمــد  بــن 
العمــل  وزيــر  ســعادة  أكــد  و 
والتنميــة االجتماعيــة رئيــس مجلس 
العمــل،  ســوق  تنظيــم  هيئــة  إدارة 
علــي  محمــد  بــن  جميــل  الســيد 
أمــام  العمــل  ســوق  أن  حميــدان، 
تتطلــب  ودقيقــة  مهمــة  مرحلــة 
فــي  تســهم  اســتراتيجية  نظــرة 
تعزيــز البيئــة االســتثمارية واســتمرار 
جاذبــة  كوجهــة  المملكــة  ريــادة 
لاســتثمار، واتخــاذ خطــوات لتعزيــز 
وقدرتهــا  الدوليــة  المملكــة  مكانــة 
األمــوال  رؤوس  اســتقطاب  علــى 
المحليــة واألجنبيــة القــادرة علــى دفع 
المزيــد  وخلــق  االقتصاديــة  العجلــة 
للمواطنيــن،  العمــل  فــرص  مــن 
مشــدًدا علــى أهميــة مراعــاة حقــوق 
ومصالــح أطــراف العمــل الــذي ُيعــد 
واهتمامــات  أولويــات  رأس  علــى 
فــي  واعــًدا  الموقــرة،  الحكومــة 
الوقــت ذاتــه بمزيــد مــن المراجعــات 

بمــا  الهيئــة  عمــل  تطويــر  بهــدف 
المســتجدات. مــع  يتناســب 

لــدى ترؤســه االجتمــاع  جــاء ذلــك 
تنظيــم  هيئــة  إدارة  لمجلــس  األول 
ســوق العمــل بعــد إعــادة التشــكيل، 
الثقــة  أن  علــى  حميــدان  أكــد  حيــث 
الملكيــة الســامية تضــع المجلــس 
لتحقيــق  تحديــات ومتطلبــات  أمــام 
الرؤيــة الملكيــة فــي ترســيخ مبــادئ 
منتــج  عمــل  لســوق  المملكــة 
العدالــة  االســتدامة،  علــى  يرتكــز 
والتنافســية، مهنئــًا الجميــع بالثقــة 

الســامية. الملكيــة 
توجيهــات  أنَّ  علــى  مؤكــدًا 

وتطلعــات صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، 
ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء 
حفظــه هللا ورعــاه، هــي التــي تحــدد 
الهيئــة  عمــل  ومشــاريع  أولويــات 
المحيطــة  التحديــات  لمواجهــة 
المرحلــة  فــي  العمــل  بســوق 

. لمقبلــة ا
شــكره  عــن  حميــدان  وأعــرب   
وتقديــره لجهــود أعضــاء المجلــس 
المتحققــة  واإلنجــازات  الســابق 
والجهــود  تكليفهــم،  فتــرة  خــال 
الكبيــرة التــي تبذلهــا اإلدارة التنفيذيــة 
لهيئــة تنظيــم ســوق العمــل، والتــي 

لارتقــاء  شــديٍد  بحــرٍص  تعمــل 
بجــودة وطبيعــة الخدمــات المقدمــة 
مواطنيــن  مــن  الفئــات  لمختلــف 
أعمــال وعّمــال وافديــن. وأصحــاب 

حرصــت  الهيئــة  أنَّ  إلــى  وأشــار 
خــال الســنوات الماضيــة علــى توفير 
المعلومــات واإلحصائيات المتعلقة 
بســوق العمــل واتجاهاتهــا، وتنفيــذ 
حزمــة مــن المشــروعات التطويريــة 
بيئــة  تعزيــز  فــي  تســهم  التــي 
العمــل وجاذبيتهــا، وهــو مــا ينبغــي 
التطويــر  لمواكبــة  عليــه،  البنــاء 
احتياجــات  لتلبيــة  والمســتجدات 

المتغيــرة. الســوق 
مســتوى  علــى  الوزيــر  أثنــى  كمــا 
التنســيق والتعــاون الــذي تبديه هيئة 
تنظيــم ســوق العمــل مــع مختلــف 
الجهــات الحكوميــة المختلفــة ضمن 
مبــدأ التكامل والتعــاون بين األجهزة 
الحكوميــة، إضافــة إلــى التعــاون مــع 
الجهــات ذات العاقــة فــي القطــاع 
الخــاص والقطــاع العمالــي، مشــيرًا 
إلــى أن القطاعيــن الخــاص والعمالي 
ركيزتــان أساســيتان وشــريكان فــي 

عمــل هيئــة تنظيــم ســوق العمــل.
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إعادة هيكلة الجهات الحكومية  ...  نقطة على السطر
مرحلــة  وبدايــة  فاصلــة  نقطــة 
تدشــن  نتوقعهــا  طموحــة 
يتوافــق  مختلفــا  إداريــا  تنظيمــا 
واحتياجــات هــذا العهــد االســتثنائي 
نقطــة   ، وطموحــه  تطلعاتــه  فــي 
بضمانــات  للتغييــر  الحاجــة  تعلــن 
هــذه  فــي  التنافســية  القــدرة  رفــع 
وتحســين  الحكوميــة  الجهــات 
تحقيــق  يكفــل  بمــا  اإلداري  األداء 
فــي  العامليــن  أداء  كفــاءة  رفــع 
هــذه الجهــات ، ومــا أقــره مجلــس 
الســمو  صاحــب  برئاســة  الــوزراء 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
الــوزراء  رئيــس  العهــد  ولــي  خليفــة 
حفظــه هللا فــي اعــادة هيكلــة وزارة 
ســياق  فــي  يأتــي  والتعليــم  التربيــة 
تعزيــز فاعليــة وكفــاءة أداء النظــام 

. لتعليمــي ا
الهيــاكل  دراســة  إعــادة  إن  
جديــد  مــن  وبنائهــا  التنظيميــة 
المناســب  العلمــي  باألســلوب 
أو  اإلداريــة  الترهــات  يعالــج  ربمــا 
الفجــوات التنظيميــة أو التقاطعــات 
بالهيــاكل  الموجــودة  الوظيفيــة 
تكــون  أن  البــد  وحتمــا  الســابقة، 
للعاقــات  مدروســة  تغييــر  عمليــة 
 ، اإلداريــة  الوحــدات  بيــن  الرســمية 
لإلنجــاز  االســتيعابية  القــدرة  ورفــع 
عــن  وجودتــه  ســرعته  يضمــن  بمــا 
الســابق ،وبمــا يكفــل القضــاء علــى 
كل مظاهــر ضعــف األداء المترتبــة 
الطاقــات  اســتغال  عــدم  مــن 

للعامليــن  الذاتيــة  واإلمكانــات 

بقلم أ/ صفية شمسان
رئيسة نقابة التربويين 

البحرينين 

فــي  ،فالنجــاح  أمثــل  اســتغااًل 
الموائمــة  يتطلــب  الهيكلــة  إعــادة 
بيــن مــا هــو متــاح مــن قــدرات بشــرية 
اإلداريــة  البيئــة  تحتاجــه  مــا  وبيــن 

 . وتســتوعبه 
قــد تكــون إعــادة الهيكلــة مصــدر 
أمــان  تكــون  وقــد   ، وخــوف  قلــق 
وتــوازن ، فمتــى مــا وفــرت للعامليــن 
الحيــاة الوظيفيــة الائقــة والعدالــة 
أصبحــت  المناصــب  تولــي  فــي 
إلشــباع  مــاذا  الجديــدة  الهيكلــة 
فــي  والتفــوق  العطــاء  فــي  التميــز 
الكفــاءة  رفــع  وتحقيــق   ، االنجــاز 
التنمويــة  الحركــة  معوقــات  وازالــة 
إعــادة  هــي  الهيكلــة  إعــادة  حيــث   ،
تلغــي  اإلداريــة  للوحــدات  التــوازن 
االختصاصــات  وترتــب  وتدمــج 

وليات  المســًئً لتركيــز  العديــدة 
وواقعيتهــا. ووضوحهــا 

الــذكاء  يتغلــب  أن  نطمــح 
البيروقراطيــة  علــى  الهيكلــي 
واطالــة اإلجــراءات اإلداريــة ، ويكــون 
تحويــل  هــو  االســتراتيجي  الخيــار 
منصــات  إلــى  الخدمــات  مراكــز 
وحتمــا   ، اإلنجــاز  ســريعة  رقميــة 
الرقميــة  اإلداريــة  التنظيمــات 
الوظائــف  ممارســة  علــى  قــادرة 
بحيويــة واتقــان وســرعة انجــاز ألنهــا 
تبســط العمليــات الخدماتيــة وتزيــل 
الوظيفيــة  والتداخــات  التعقيــدات 
العمــل  تبــطء  أو  تعيــق  التــي 
وتســبب ضيــاع الوقــت والجهــد فــي 

. اإلنتــاج  دورات 
مفهــوم اإلدارة فــي ظــل التســارع 
تنفيذيــة  إدارة  مــن  حولهــا  الرقمــي 
إلــى إدارة تميــز بفكــر ابتــكاري مســتند 
علــى التخطيــط المتقــن واإلنتاجيــة 
العاليــة، وحتمــا التنظيمــات اإلداريــة 
ممارســة  علــى  القــادرة  الرقميــة 
وظائفهــا الحيويــة قــادرة علــى ضبــط 
أدائهــم  وتقييــم  عامليهــا  متابعــة 
وتطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم بــذات 
لــذا  اإلنجــاز،  فــي  العاليــة  الكفــاءة 
التغييــر فــي الهيكلــة يكــون ذو جــدوى 
فــي  جــذري  تغييــر  حــدث  مــا  متــى 
إدارة الوظائــف بمــا يســتوجب ربــط 
ومعاييــر  بمعــدالت  العامليــن  أداء 
ودرجــات  مقاييــس  ذات  واقعيــة 

يقــاس بهــا أداءهــم .

نقابة عمال صلب تقيم فعالية صحية مع عدد من مؤسسات 
المجتمع المدني 

فــي إطــار المســؤولية المجتمعيــة 
عليهــا،  النقابــة   تحــرص  التــي 
ــة عمــال شــركة عمــال  نظمــت  نقاب
 Annai_Tami مــع  بالتعــاون  صلــب 
ســترة  نــادي  و    )_Mandram)ATM
للفحــص  صحيــا  يومــا  الرياضــي 
الفحوصــات  إجــراء  وتــّم  الطبــي 
االستشــارات  وتقديــم  الطبيــة 
التوعــوي  الجانــب  وتعزيــز  الطبيــة 
لديهــم فــي مجــال الصحــة العامــة، 
تعزيــز  إلــى  البرنامــج  ويهــدف 
المواطنيــن  بيــن  الصحــي  الوعــي 
والمقيميــن للتعريــف بأهميــة إجــراء 
تســهم  التــي  الدوريــة  الفحوصــات 
للحــاالت  المبكــر  االكتشــاف  فــي 
البرنامــج  شــمل  حيــث  المرضيــة. 
ثــم  المشــاركين،  بيانــات  تســجيل 
الفحوصــات  مــن  لعــدد  الخضــوع 
األوليــة لقيــاس المؤشــرات الحيويــة 
ومســتوى  الــدم،  ضغــط  كفحــص 
وكتلــة  الدهــون،  ونســبة  الســكر، 

الفحوصــات  وتبعــت  الجســم، 
األوليــة استشــارات طبيــة وتوعويــة 
للموظفيــن المشــاركين، باإلضافــة 
مجــال  فــي  النصائــح  تقديــم  إلــى 
الصحــي  األكل  وتنــاول  التغذيــة 
وممارســة الرياضة بشــكل مســتمر، 
وهــي التــي مــن شــأنها المســاعدة 
صحــي. عمــل  مجتمــع  إيجــاد  فــي 

لنقابــات  الحــر  االتحــاد  طالــب 
تحقيــق  بإجــراء  البحريــن  عمــال 
مــن  ثاثــة  وفــاة  لحادثــة  عاجــل 
اختناقــا  الصحــي  الصــرف  عمــال 
الصيانــة  بأعمــال  قيامهــم  أثنــاء 
ألحــد المجــاري بمنطقــة بنــي جمــرة، 

رابــع. عامــل  وإصابــة 
نائــب  مــراد  يحيــى  محمــد  وقــال 
والســامة  للصحــة  االتحــاد  رئيــس 
تســتوجب  الواقعــة  إن  المهنيــة 
كشــف الخلــل الــذي حــدث وتســبب 
وتحديــد  المروعــة،  الحادثــة  فــي 
أو  حدوثــه  عــن  المســؤولة  الجهــة 
بإجــراءات  أخلــوا  الذيــن  األشــخاص 
العمــل،  موقــع  فــي  الســامة 

بشــفافية. عنهــم  واإلعــان 
الرقابــة  تشــديد  إلــى  دعــا  كمــا 
الســامة  إجــراءات  تطبيــق  علــى 
ــة فــي جميــع مواقــع العمــل  المهني
المختلفــة بمملكــة البحريــن، لتفــادي 
فتــرة  كل  المؤلمــة  الحــوادث  تكــرار 
مــن الزمــن، وتعزيــز برامــج التوعيــة 
بإجــراءات الســامة المهنيــة لجميــع 

الخطــرة. المواقــع  فــي  العامليــن 
كانــت  البحريــن  مملكــة  أن  وأكــد 
دوًمــا فــي مرتبــة مرموقــة بالنســبة 
والعمــال،  اإلنســان  حقــوق  لملــف 
ومشــهود لهــا بذلــك فــي منظمــات 
العمــل، ولذلــك مــن الواجــب متابعــة 
فيهــا  والتحقيــق  الواقعــة  هــذه 
بنزاهــة واإلعــان عــن نتائــج التحقيــق 

بشــفافية.
البحريــن  مملكــة  بســجل  ونــوه 
العمالــة  قضايــا  فــي  المشــرف 
الوافــدة، ومــا اتخذتــه مــن إجــراءات 
تشــريعية وقانونيــة كفلــت الحمايــة 
وهــو  األجانــب،  للعمــال  العادلــة 
يطمــح  دولــة  البحريــن  جعــل  مــا 
إلــى  المهاجــرة  العمالــة  مــن  كثيــر 
بهــا،  عمــل  فرصــة  علــى  الحصــول 

أخــرى. بــدول  مقارنــة 
االتحــاد  رئيــس  نائــب  وتقــدم 
للصحــة والســامة المهنيــة بأصــدق 
أهالــي  إلــى  والمواســاة  التعــازي 
العمــال الضحايــا، داعًيــا هللا تعالــى 
أن يتغمدهــم بواســع رحمتــه ويلهــم 
أهلهــم وذويهــم الصبــر والســلوان.

الحر يطالب 
بالتحقيق في الحادث 

وتحديد المسؤول 
عن وقوعه 

محمد يحيى مراد
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المشاركات بندوة االتحاد الحر بمناسبة يوم المرأة: المرأة البحرينية حظيت بدعم ال 
محدود من القيادة الحكيمة  وأصبحت أنموذجًا يحتذى به محليًا وإقليميًا ودوليًا«

بمناســبة إحتفــال مملكــة البحريــن 
الموافــق  البحرينيــة  المــرأة  بيــوم 
لجنــة  نظمــت  ديســمبر،  مــن  األول 
باإلتحــاد  والطفــل  العاملــة  المــرأة 
البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
ــة  اللقــاء األول للجــان المــرأة العامل

باالتحــاد  العضــوة  بالنقابــات 
وقــد اشــتمل برنامــج اإلحتفال على 
عــدد مــن الكلمــات لرؤســاء النقابــات 
االتحــاد  مظلــة  تحــت  المنضويــة 
وباإلضافــة إلــى عــدد مــن العضــوات 
العامــات فيهــا والاتــي أكــدن فيهــا 
تحظــى  البحرينيــة  المــرأة  أن  علــى 
بدعــم ال محــدود مــن قبــل المشــروع 
المفــدى  الملــك  لجالــة  اإلصاحــي 
غيــر  ومســاندة  ورعــاه  هللا  حفظــه 
الســمو  صاحبــة  مــن  مســبوقة 
بنــت  ســبيكة  األميــرة  الملكــي 
عاهــل  قرينــة  خليفــة  آل  إبراهيــم 
المجلــس  ورئيســة  المفــدى  البــاد 

للمــرأة. األعلــى 
أن  علــى  المشــاركات  وأجمعــت 
غيــر  مكتســبات  حققــت  المــرأة 
المجــاالت  شــتى  فــي  مســبوقة 
مــن  الامحــدود  الدعــم  بفضــل 
القيــادة الحكيمــة وبفضــل كفاءتهــا 
التــي  لــألدوات  وقدراتهــا وامتاكهــا 
مكنتهــا مــن مشــاركة الرجــل البنــاء 
والتطويــر وتولــي المناصــب القياديــة 

الدولــة. فــي 
النــدوة  فــي  المشــاركات  ورفعــت 
حنيــن  االســتاذة  أدارتهــا  التــي 
الشــمان عضــو مجلــس إدارة نقابــة 
التربوييــن البحرينيــة أطيــب التهانــي 
البحرينيــة  للمــرأة  والتبريــكات 
والتقديــر  الشــكر  آيــات  وأســمى 
األميــرة  الملكــي  الســمو  لصاحبــة 
خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة 
قرينــة عاهــل البــاد المفــدى ورئيســة 
وإلــى  للمــرأة   األعلــى  المجلــس 
األعلــى  المجلــس  أعضــاء  جميــع 
للمــرأة علــى دعمهــم ومســاندتهم 

العاملــة. للمــرأة 

المبادرات والبرامج الوطنية 
تساهم في تطور المرأة

لجنــة  رئيســة  مــن جانبهــا رفعــت 
باالتحــاد  والطفــل  العاملــة  المــرأة 
آيــات  أســمى  النعيمــي  الحــر ســارة 
مقــام  إلــى  والتبريــكات  التهانــي 
حضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد 
وإلــى  ورعــاه  هللا  حفظــه  المفــدى 

األميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة 
خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة 
قرينــة عاهــل البــاد المفــدى رئيســة 

حنين الشمالن

حفظهــا  للمــرأة  األعلــى  المجلــس 
هللا ورعاهــا، والتــي دعمــت وســاندت 
أنموذجــًا  أصبحــت  حتــى  المــرأة  

المجــاالت.   شــتى  فــي  بــه  يحتــذى 
والعرفــان  بالشــكر  توجهــت  كمــا 
إلــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ولــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  العهــد 
كبيــرة  جهــود  مــن  يقدمــه  مــا  علــى 
إدارة الحكومــة خلفــا للمغفــور  فــي 
لــه بــإذن هللا تعالــى صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة طيــب هللا ثــراه، داعيــن هللا 
لخيــر  خلــف  خيــر  يجعلــه  أن  تعالــى 
ســلف، وأن يحقــق علــى يديــه الخيــر 

وأبنائهــا. البحريــن  لمملكــة 
لفخــر  إنــه  النعيمــي  وأضافــت  
واعتــزاز أن يكــون للمــرأة البحرينيــة 
يومــا تحتفــي فيــه بإنجازاتهــا وتجــد 
فــي هــذا اليــوم تكريمــا وتقديــرا لمــا 
قدمتــه فــي ســبيل خدمــة مجتمعها، 
وهــي التــي كانــت دومــا مخلصــة فــي 
ســعيها لحمايــة مجتمعهــا وتحقيق 
بصفــات  فيــه  األســري  اإلســتقرار 
أوجدهــا هللا تعالــى فــي المــرأة بــأن 
بمنحهــا  وكرمهــا  »ســكنا«  جعلهــا 
والمختلــف  المتميــز  الشــعور  هــذا 

عــن طبيعــة الرجــل.
وقالــت النعيمــي :«هنــاك العديــد 
التــي  والبرامــج  المبــادرات  مــن 
وضعــت لتمكيــن المــرأة البحرينيــة، 
وتلــك المبــادرات ال يمكــن حصرهــا، 
لكــن مــا شــهدته المرحلــة الماضيــة 
ليحــدث  يكــن  لــم  كبيــر  تطــور  مــن 
الرســمية  الخطــة  تعتبــر  عبــر  إال 
أطلقــت  التــي  للمبــادرات  والمنهــج 
أبرزهــا  ولعــل  الحيــن،  ذلــك  منــذ 
السياســي  التمكيــن  برنامــج  كان 
ــه  ــم يكــن ل ــذي ل فــي العــام 2006 وال
يهــدف  وكان  منطقتنــا  فــي  مثيــا 
ــى دعــم وتمكيــن المــرأة البحرينيــة  إل

الشــأن  فــي  للمشــاركة 
فــي  للدخــول  وتهيئتهــا  العــام، 

السياســي«. المجــال 

 سارة النعيمي

جائــزة  إنشــاء  أن  وأضافــت 
األميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة 
خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة 
لتمكيــن المــرأة البحرينيــة؛ لتشــجيع 
والخاصــة  الحكوميــة  المؤسســات 
علــى دعــم وتمكيــن المــرأة البحرينيــة 
تأهيــل  نســبة  وزيــادة  العاملــة، 
فــي  وإدماجهــا  المــرأة  وتدريــب 
وتحقيــق  الوطنيــة،  التنميــة  خطــط 
أعلــى المســتويات فــي تبــوؤ المــرأة 
للمراكــز القياديــة والتنفيذيــة وصنــع 
القــرار، كان نتــاج لهــذه اإلســتراتيجية 
واقعــا  اليــوم  نعيشــه  ومــا  أيضــا 

. ســا ملمو
مبــادرة  تمثــل  كمــا  واصلــت  و 
إنشــاء وحــدات تكافــؤ الفــرص فــي 
التــي  الدولــة  ومؤسســات  وزارات 
متكافئــة  فــرص  إليجــاد  ســعت 
البرامــج  فــي  والرجــل  للمــرأة 
التــي  والخدمــات  والمشــاريع 
رائــدات  وتشــجيع  الدولــة،  تقدمهــا 
األعمــال وإبــراز الطاقــات والكفــاءات 
الشــابة المتميــزة، أحــد الركائــز التــي 
أوصلــت المــرأة لمواقــع قياديــة غيــر 

العربــي. الوطــن  فــي  مســبوقة 

سياسات مملكة البحرين 
تعزز مكانة المرأة

رفعــت  كلمتهــا  مســتهل  وفــي 
العصفــور  علــي  ســناء  الدكتــورة 
العاملــة  المــرأة  لجنــة  رئيســة 
عمــال  لنقابــات  العــام  باإلتحــاد 
إدارة  مجلــس  عضــو  الكويــت، 
التربيــة  وزارة  فــي  العامليــن  نقابــة 
والتعليــم بدولــة الكويــت الشــقيقة 
والتبريــكات  التهانــي  آيــات  أســمى 
عيدهــا،  فــي  البحرينيــة  المــرأة  إلــى 
متمنيــة لهــا دوام التوفيــق والنجــاح 
واإلســتمرار فــي تعزيــز مكتســباتها 

المجــاالت. شــتى  فــي 
وقالت إن اإلحتفال فرصة ذهبية 

كــي نعتــز ونفخــر بالمــرأة البحرينيــة 
و  المتميــزة،  ونؤيــد مســيرتها 

سناء العصفور

أثبتــت  البحرينيــة  المــرأة  أن  نؤكــد 
وقدمــت  مشــهوًدا،  وطنًيــا  إلتزامــًا 
العمــل  لتعزيــز  رائــدة  إســهامات 
البحريــن،  فــي مملكــة  الدبلوماســي 
رعايــة  مــن  بــه  تحظــى  مــا  بفضــل 
ــدن  ــة واهتمــام متواصــل مــن ل ملكي
الملــك  الجالــة  صاحــب  حضــرة 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، عاهــل 
ورعــاه،  المفــدى حفظــه هللا  البــاد 
مــن  هللا  رعــاه  جالتــه  يقدمــه  ومــا 
البحرينيــة،  المــرأة  لتقــدم  دعــم 
الموقــرة  الحكومــة  حــرص  بجانــب 
وخططهــا  برامجهــا  تضميــن  علــى 
اســتمرار  فــي  تســهم  مشــروعات 
وتأكيــد  البحرينيــة،  المــرأة  تقــدم 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ولــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  العهــد 
حفظــه هللا ورعــاه، علــى زيــادة تقــدم 
ضمــن  وجعلهــا  البحرينيــة،  المــرأة 

الحكومــي العمــل  أولويــات 
بسياســات  ســناء  د.  وأشــادت 
لصالــح  الممكنــة  البحريــن  مملكــة 
المــرأة وتعزيــز مكانتهــا مشــيرة إلــى 
ــي ضمــن  ــة هــذا العــام تأت أن احتفالي
سلســلة مــن المبــادرات الحضاريــة، 
التــي  النوعيــة  البرامــج  مــن  وحزمــة 

للمــرأة. األعلــى  المجلــس  تبناهــا 

المرأة البحرينية مشاركة في 
العمل الدبلوماسي

التربوييــن  نقابــة  رئيســة  وقالــت 
صفيــة  األســتاذة  البحرينيــة 
المجلــس  اعتمــاد  بــأن  شمســان  
صاحبــة  برئاســة  للمــرأة   األعلــى 
الســمو األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم 
موضوعــًا  العــام   هــذا  خليفــة   آل 
لشــعار يــوم المــرأة البحرينيــة والــذي 
يصــادف األول مــن ديســمبر وهــو ) 
المــرأة البحرينيــة فــي مجــال العمــل 

الدبلوماســي(.
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أتــى  الشــعار  هــذا  أن  وأضافــت 
ليعبــر عــن تجربــة ليســت بالجديــدة 
خاضتهــا  مشــرفة  تجربــة  ولكنهــا 
المجــال  البحرينيــة فــي هــذا  المــرأة 
المــرأة  عملــت  حيــث  عقــود  منــذ 
منــذ  الخارجيــة  وزارة  فــي  البحرينيــة 
العــام 1972 وألول مــرة جــرى تعييــن  
البحريــن  لمملكــة  ســفيرة  أول 
ثــم   ،1999 العــام  فــي  فرنســا  فــي 
فــي  وزارة  وكيلــة  أول  تعييــن  تــم 
مســتوى  علــى  البحرينيــة  الخارجيــة 
 .2017 العــام  فــي  العربــي  الوطــن 
اإلنجــازات  أن  شمســان  وأكــدت 
التــي تحققــت للمــرأة البحرينيــة فــي 
المجــال الدبلوماســي وفــي مختلــف 
مجتمــع  نتــاج  هــي  إنمــا  المجــاالت 
منفتــح وواعــي يدعــم المــرأة ويبــارك 

لهــا نجاحاتهــا.
بالتهنئــة  شمســان  وتقدمــت 
عــام  بشــكل  البحرينيــة  للمــرأة 
الدبلوماســية  البحرينيــة  والمــرأة 
عــز  المولــى  ســائلة  خــاص،  بشــكل 
بإســتمرار. وتزدهــر  تتألــق  أن  وجــل 

 المرأة النقابية تساهم في 
خدمة المجتمع

فاطمــة  االســتاذة  واســترجعت 
فخــرو عضــو مجلــس إدارة مركز الحر 
العمــل  فــي  بداياتهــا  للمتقاعديــن 
رفعــت  أن  بعــد  وذلــك  النقابــي 
والتبريــكات  التهانــي  آيــات  أســمى 
إلــى مقــام صاحبــة الســمو الملكــي 
آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة 
خليفــة قرينــة عاهــل البــاد المفــدى 
للمــرأة  األعلــى  المجلــس  رئيســة 

ورعاهــا. هللا  حفظهــا 
أهميــة  علــى  فخــرو  وأكــدت 
مشــاركة المــرأة فــي العمــل النقابــي، 
فــي  واإلســهام  حقوقهــا  لمعرفــة 
تعزيــز العمــل النقابــي، وقالــت إنهــا 
لانضمــام  العامــات  توجــه  كانــت 
الحــر،  باإلتحــاد  النقابــي  العمــل  إلــى 
مــن  البعــض  تخــوف  إلــى  الفتــة 
وأثــره  النقابــي  للعمــل  اإلنضمــام 

اإلدارة. قــرارات  علــى 
التوعيــة  أن  إلــى  فخــرو  وأشــارت 

علــى  والتأكيــد  النقابــي  بالعمــل 

فاطمة فخرو

بيــن  المنفعــة  تبــادل  فــي  أهميتــه 
النقابيــة واإلدارة هــو مفهــوم يجــب 

النقابيــة. المــرأة  تعيــه  أن 
العمــل  أهميــة  علــى  وشــددت 
النقابــي للمــرأة العاملة الزوجة واألم 
بمســتجدات  المســتمر  واتصالهــا 
والتشــريعات،  واألنظمــة  القوانيــن 
مكتســبات  تعزيــز  فــي  للمســاهمة 
المــرأة العاملــة لخدمــة مجتمعهــا.

اإلســتاذة  تطرقــت  جانبهــا  مــن 
لجنــة  عضــو  البلوشــي  زبيــدة 
العمــل  بمنظمــة  العاملــة  المــرأة 
إدارة مركــز  العربيــة عضــو مجلــس 
إلــى  الحــر للمتقاعديــن فــي كلمتهــا 
الحــر  االتحــاد  فــي  المــرأة  إنجــازات 
تلــك  توثيــق  علــى  االتحــاد  وحــرص 
التنفيــذي  الرئيــس  ودور  اإلنجــازات، 
ــة المــرأة  لاتحــاد الحــر فــي دعــم لجن
باالتحــاد وانعــكاس كل هــذا الدعــم 
علــى مشــاركة المــرأه العاملــة فــي 

النقابــات.
ودعت البلوشي إلى ضرورة

إدمــاج  بخصــوص  دراســة  تقديــم 
المــرأة النقابيــة فــي الخطــة الوطنيــة 
للنهــوض بالمــرأة التابــع للمجلــس 

األعلــى للمــرأة.
إحصــاءات  البلوشــي  وثقــت  كمــا 
فــي  الثــدي ودورهــا  حملــة ســرطان 
المــرض،  ومكافحــة  التوعيــة  نشــر 
المــرأة  لجنــة  مشــاركات  وكذلــك 
الخارجيــة،  النقابيــة  الفعاليــات  فــي 
المكتــب  عضويــة  منصــب  ونيلهــا 
العاملــة  المــرأة  للجنــة  التنفيــذي 
وذلــك  العربيــة،  العمــل  بمنظمــة 
كلــه تحــت مظلــة العمــل فــي االتحــاد 

زبيدة البلوشي

الحر.

المرأة البحرينية مصدر فخر 
واعتزاز في مختلف المجاالت

مــن جانبهــا قالــت األســتاذة هــدى 
لرئيــس  الثانــي   النائــب  الــذوادي 
اإلنشــاءات  فــي  العامليــن  نقابــة 
لنــا  »يحــُق  والصيانــة   والخدمــات 
بحرينيــاٍت  كنســاٍء  َنْفخــَر  أن  اليــوَم 
أن  لنــا  وتعالــَى  ســبحانُه  هللاُ  َقــّدَر 
الطيبــِة  األرِض  هــذه  علــى  نعيــَش 
فــي هــذا الزمــِن الجميــل تحــَت قيــادِة 
ملــٍك َمّكــن المــرأة وســاندها بــأدواٍت 
أطلــَق مشــروعُه  عندمــا  تشــريعيٍة 
اإلصاحــي الميمــون فأعطــى جالتــه 
دورهــا  َز  وعــّز للمــرأة  قويــًة  دفعــًة 
القيــادي فأصبحــِت اليــوِم وبــا ُمنــازع 
جميــِع  فــي  الصــدارِة  موقــِع  فــي 
ومســاندِة  دعــِم  بفضــل  المجــاالِت 
ومبــادرات  الحكيمــة،  القيــادِة  هــذه 
االميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة 
خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة 
قرينــة عاهــل البــاد المفــدى رئيســة 

للمــرأة«. األعلــى  المجلــس 
األســتاذة  قالــت  جهتهــا  مــن 
الهــام جناحــي األميــن العــام لنقابــة 
لصناعــة  الخليــج  شــركة  عمــال 
مــن  علينــا  تهــل  البتروكيماويــات 
جديــد مناســبة يــوم المــرأة البحرينيــة 
ــار المجلــس األعلــى للمــرأة  التــي اخت
تخصيصهــا  يتــم  أن  العــام  هــذا 
فــي  البحرينيــة  بالمــرأة  لاحتفــاء 
فقــد  الدبلوماســي،  العمــل  مجــال 
البحرينيــة، وبــكل  المــرأة  اســتحقت 

جــدارة ثقــة القيــادة الرشــيدة وعلــى 
الملــك  الجالــة  صاحــب  رأســها 
عاهــل  خليفــة  آل  بــن عيســى  حمــد 
البــاد المفــدى، حفّظــه هللا ورعــاه، 
األميــرة  الملكــي  الســمو  وصاحبــة 
خليفــة،  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة 
قرينــة جالــة الملــك المفــدى رئيســة 
المجلــس األعلــى للمــرأة والداعمــة 
فجــاءت  المــرأة،  لتمكيــن  األولــى 
التوقعــات،  قــدر  علــى  اإلنجــازات 
وأصبحــت المــرأة البحرينيــة مصــدر 
العديــد  فــي  لريادتهــا  واعتــزاز  فخــر 
مــن المجــاالت ومــن بينهــا المجــال 

الدبلوماســي«.
 وأضافــت لعــل مــا يضيــف زخمــًا 
تزامنهــا  هــو  العــام  هــذا  لمناســبة 
ببــدء  البحريــن  مملكــة  إحتفــاء  مــع 
ــذي  العمــل الدبلوماســي المنظــم ال
انطلــق قبــل 51 عــام، وقــد أصبحــت 
أهــم  اليــوم  تتبــوأ  البحرينيــة  المــرأة 
ــة  ــوزارة الخارجي ــع القــرار ب مراكــز صن
وســفاراتها فــي الخــارج، إلــى جانــب 
والشــركات  والهيئــات  الــوزارات 
حيــث أثبتــت جدارتهــا وقدرتهــا علــى 
القيــادة والريــادة، فهــي اليــوم وزيــره 
وأعمــال  مــال  وســيدة  وقاضيــة 
وســفيرة، مــع احتفاظهــا فــي الوقــت 
ومهمتهــا  الطبيعــي  بدورهــا  ذاتــه 
األولــى فــي رعايــة األســرة والحفــاظ 

كيانهــا. علــى 

المرأة البحرينية تحظى 
باإلهتمام والتقدير في 

القطاع المصرفي 

واعتبــرت األســتاذة نــورة الفيحانــي 
رئيســة نقابــة المصرفييــن البحرينيــة 
ضربــت  قــد  البحرينيــة  المــرأة  أن 
والجــد  التضحيــة  فــي  األمثلــة  أروع 
جائحــة  مواجهــة  فــي  والمثابــرة 
المجــاالت  مختلــف  فــي  كورونــا 
عــن  تتخلــف  ولــم  العمــل  وأماكــن 
ــل تقدمــت الصفــوف  ــداء الوطــن ب ن
ســواء فــي الفريــق الوطنــي الطبــي 
فــي  أو  كورونــا  لفيــروس  المكافــح 
المستشــفيات وأماكــن العــزل وفــي 
كل موقــع مــن مواقــع العمــل كانــت 
عنــد حســن الظــن بهــا، فتحيــة كبيــرة  
مــا قدمتــه  علــى  البحرينيــة   للمــرأة 
خــال الفتــرة الماضيــة فــي مواجهــة 

كورونــا.    جائحــة 
أمــا فيمــا يتعلــق بالمــرأة البحرينيــة 
المصرفــي   القطــاع  فــي  العاملــة 
فأكــدت الفيحانــي أن المــرأة تشــارك  
بــكل  الحيــوي  القطــاع  هــذا  فــي 
فــي مختلــف  قــوة وإقتــدار وكفــاءة 
يضــم  الــذي  القطــاع  هــذا  مجــاالت 
واإلســامية  التقليديــة  البنــوك 

وغيرهــا، التجزئــة  وبنــوك 

إلهــام جناحـــــيهــــدى الذوادي
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فــي  البــارز  حضورهــا  إلــى  إضافــة 
القطــاع المالــي غيــر المصرفــي الــذي 
والصرافــة  التأميــن  شــركات  يضــم 
أســواق  وسماســرة  والتمويــل 
رأس المــال وغيرهــا مــن الشــركات 
الخدمــات  المصرفيــة، وقطــاع  غيــر 

المســاندة. الماليــة 
المــرأة   أن  الفيحانــي  وأكــدت 
المصرفــي  القطــاع  فــي  حظيــت 
المجلــس  مــن  وتقديــر  بإهتمــام 
صاحبــة  برئاســة  للمــرأة  األعلــى 
الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنت 
العاهــل  قرينــة  خليفــة  آل  إبراهيــم 
تخصيــص  جــرى  حيــث  المفــدى، 
العــام  فــي  البحرينيــة  المــرأة  يــوم 
القطــاع  فــي  بالمــرأة  لاحتفــاء   2015
هــذا  يــزال  ومــا  والمصرفــي  المالــي 
والــذي  ومتزايــد  مســتمر  الدعــم 
لــواله ولــو الوعــي لــدى أعضــاء نقابــة 
المصرفييــن مــا كان لــي أن اتــرأس 
نقابــة المصرفييــن البحرينييــن كأول 

إمــرأة تــرأس هــذه النقابــة.

تخصيص يوم للمرأة 
البحرينية فرصة لإلعتزاز 

بمسيرتها

فقيهــي  هــدى  األســتاذة  وقالــت 
عضــو النقابــة العامــة لعمــال بابكــو 
اســتطاع  البحرينيــة  المــرأة  »يــوم 
عبــر تخصيصــه »كمناســبة وطنيــة 
مثاليــه  منصــه  يكــون  ان  ســنوية« 
نســتدعي مــن خالهــا المكتســبات 
للمــرأة  جــاءت  التــي  واإلنجــازات 
مــن  بدورهــا  ومكنــت  البحرينيــة 
واالرتقــاء  عليهــا  المحافظــة 
فرصــة  كذلــك  وهــي  بنتائجهــا، 
الحافلــة  بمســيرتها  لاعتــزاز 
يتجــدد  دائمــا  ومناســبة  بالعطــاء 
فيهــا الفخــر واألعتــزاز بإبنــة الوطن«.

 وأضافت المكانة التي وصلت 
إليها المرأة البحرينية اليوم، قد 

َحّتمْت علينا أن ُنبرز محطة هامة 
من تاريخ عطائها، وأن تكون تلك 

المحطة ما حققته لنفسها بجدارة، 
عبر تعلمها وقناعتها الكاملة، بأن 
التعليم سيأخذها إلى حيث آفاق 

المساهمة الفعلية في

هيــــا ســـرور

البناء والتطوير.

المرأة البحرينية  عنصر فعال 
في القطاعين

ســرور  هيــا  األســتاذة  ورفعــت   
الحــرة  بالنقابــة  المالــي  األميــن 
نــت،  وبــي  بتلكــو  شــركة  لعمــال 
والتبريــكات  التهانــي  آيــات  أســمى 
الجالــة  صاحــب  حضــرة  مقــام  إلــى 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
هللا  حفظــه  المفــدى  البــاد  عاهــل 
ورعــاه، وإلــى صاحبــة الســمو الملكــي 
آل  ابراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة 
خليفــة قرينــة عاهــل البــاد المفــدى 
للمــرأة  األعلــى  المجلــس  ورئيســة 
حفظهــا هللا ورعاهــا، بمناســبة يــوم 

البحرينيــة. المــرأة 
وأكــدت ســرور أن المــرأة البحرينيــة 
اليــوم باتــت عنصــرا فاعــا فــي كافــة 

القطاعــات علــى المســتويين 
يكــن  ولــم  والخــاص،  الحكومــي 
ال  دعــم  وفــق  إال  ذلــك  ليحــدث 
محــدود مــن لــدن القيــادة الحكيمــة، 
األعلــى  المجلــس  يســعى  ومــا 
لقضايــا  خدمــة  لتقديمــه  للمــرأة 
المــرأة العاملــة وتعزيــز مكتســباتها 
وتيســير  حقوقهــا،  علــى  والحفــاظ 
أرقــى  إلــى  تصــل  لكــي  الســبل 
وهــو  بلدهــا  وتخــدم  المناصــب 
أكثــر  فــي  اليــوم  بجــاء  يظهــر  مــا 
وسياســي  اقتصــادي  موقــع  مــن 

. عــي جتما ا و
أمــا األســتاذة أمينــة محمــد األميــن 
بالموانــئ  العامليــن  بنقابــة  المالــي 
التــي  المكانــة  البحريــة  فأكــدت أن  
البحرينيــة  المــرأة  إليهــا  وصلــت 
وبالمــرأة  بأنفســنا  نفتخــر  تجعلنــا 
ونفتخــر  وانجازاتهــا.  البحرينيــة 
األعلــى  وبالمجلــس  بقيادتنــا  أكثــر 
للمــرأة اللــذان وفــرا الســبل لتمكيــن 
المــرأة البحرينيــة ومنحهــا حقوقهــا 

. تها مســتحقا و
البحرينيــة  المــرأة  أن  وأضافــت 
مهــم  وعنصــر  يتجــزأ  ال  جــزء  اليــوم 
فــي  القطاعــات  مــن  العديــد  فــي 
المملكــة وقطــاع الموانــى هــو أحــد 
مشــاركة  فيهــا  نــرى  التــي  األمثلــة 

أمينة محمد األمين

المــرأة ودورهــا المهــم الــذي تشــغله 
إداريــة  مناصــب  تتقلــد  اليــوم  فهــي 
فــي الموانــئ البحريــة باإلضافــة إلــى 
تحملهــا العديــد مــن المســؤوليات 
إدارة  مثــل  والمختلفــة  المهمــة 
جــداول  تنظيــم  البشــرية،  المــوارد 
بمرافــق  واإلهتمــام  الســفن 
المينــاء فهــي اليــوم قويــة وتتحــدى 
التصــورات القديمــة وتثبــت أن هــذا 

للجميــع. هــو  اليــوم  المجــال 
مفــرح  أمانــي  األســتاذة  وختمــت 
لعمــال  الوطنيــة  النقابــة  عضــو 
مســتهل  فــي  الخليــج  طيــران 
ــة  ــه التهنئ كلمتهــا بالمناســبة بتوجي
الملكــي  الســمو  صاحبــة  إلــى 
آل  ابراهيــم  بنــت  ســبيكة  الشــيخة 
خليفــة ســيدة البحريــن األولــى بهــذة 
جميــع  مهنئــة  وكذلــك  المناســبة 
بالذكــر  وتخــص  البحريــن  نســاء 
المــرأة العاملــة فــي شــركة طيــران 
مراكــز  فيهــا  تبــوأت  التــي  الخليــج 
عديــدة قياديــة ورئيســية اثبتــت مــن 
كــي  واســتحقاقها  نجاحهــا  خالهــا 
تشــغل مجــاالت كانــت تقتصــر علــى 
الرجــال فــي وقــت ســابق مثــل قيــادة 

وصيانتهــا. الطائــرات 
وبينــت مفــرح بــأن المــرأة تحظــى 
برعايــة  الخليــج  طيــران  شــركة  فــي 
دعًمــا  وذلــك  وتدريــب  واهتمــام 
ومســاندة لمــا وجهــت إليــه رئيســة 
حفظهــا  للمــرأة  األعلــى  المجلــس 
فــي  المــرأة  لتمكيــن  ورعاهــا  هللا 

المجــاالت. جميــع 

دعوى لتمكين المراة النقابية 
بالدفاع عن مصالح العمال

فــي نهايــة اللقــاء رفــع المشــاركات 
عــدد مــن التوصيــات للفتــرة الراهنــة 
اللقــاء  هــذا  خــال  مــن  والمقبلــة 
مفهــوم  تعريــف  وهــي  األول 
الدبلوماســية لــدى النقابيــة وضــرورة 
تمكينهــا مــن خــال عقــد و تنظيــم 
عــدد مــن الــدورات و ورش عمــل عــن 
الدبلوماســية النقابيــة، كمــا أوصــوا 
تواصــل مســتمر  يكــون هنــاك  بــأن 
بــن  محمــد  الشــيخ  أكاديميــة  مــع 

الدبلوماســية  للدراســات  مبــارك 

أمــاني مفــــرح

التعــاون  آفــاق  فتــح  وضــرورة 
العاملــة  المــرأة  تمكيــن  بمجــال 
دبلوماســيًا، باإلضافــة إلــى تســليط 
والتحديــات  الفــرص  علــى  الضــوء 
عــام  بشــكل  العاملــة  المــرأة  أمــام 
والمــرأة النقابيــة بشــكل خــاص فــي 
اوصــى  كمــا  الدبلوماســي،  الشــأن 
المشــاركات بــأن يكــون هنــاك تكريــم 
للمــرأة النقابيــة مــن قبــل المجلــس 
ببقيــة  أســوة  للمــرأة  األعلــى 
المجــاالت التــي تــم اإلحتفــاء بالمــرأة 
العاملــة بهــا فــي وقــت ســابق. فــأن 
عمــل المــرأة النقابيــة جــزء ال يتجــزأ 
الوطنــي  اإلجتماعــي  العمــل  مــن 
المــرأة  تخــدم  كونهــا  باإلضافــة 
مجتمعهــا  خــال  مــن  النقابيــة 
واعــي  مجتمــع  عبــر  ووطنهــا 
المجتمعــات  قــدم  كمــا  وصحــي، 
توصيــة بأهميــة التركيــز علــى توعيــة 
النقابيــة للعضــوات  مفهــوم عمــل 
علــى  المجــال  هــذا  فــي  الجديــدات 
أن يكــون هنــاك برامــج مكثفــة فــي 
تمكيــن المــرأة نقابيــا لتكــون مؤهلــة 
بمختلــف مواقــع العمــل فــي الدفــاع 
العاملــة  الطبقــة  مصالــح  عــن 
النســائية  والطبقــة  عــام  بشــكل 

خــاص. بشــكل 

    هـــدى فقيهـــي
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رئيس االتحاد الحر يشارك في ندوة العمل السادسة التي نظمتها وزارة الخارجية 
بعنوان الحقوق العمالية في منظومة حقوق االنسان 

شــارك رئيــس المجلــس التنفيــذي 
لاتحــاد الحــر لنقابــات عمــال البحريــن 
محمــد  يوســف  يعقــوب  الســيد 
فــي ورشــة العمــل السادســة التــي 
الخارجيــة بعنــوان »  نظمتهــا وزارة 
منظومــة  فــي  العماليــة  الحقــوق 
البــث  عبــر   « االنســان  حقــوق 
االلكترونــي األفتراضــي المرئــي، تحــت 
رعايــة كريمــة مــن ســعادة الدكتــور 
ــر  ــي وزي ــن راشــد الزيان عبداللطيــف ب
جميــل  الســيد  وســعادة  الخارجيــة، 
وزيــر  حميــدان  علــي  محمــد  بــن 

اإلجتماعيــة. والتنميــة  العمــل 
يعقــوب  الســيد  ســعادة  وأشــاد 
يوســف محمــد، رئيــس االتحــاد الحــر 
بجهــود  البحريــن،  عمــال  لنقابــات 
وزارتــي الخارجيــة والعمــل والتنميــة 
اللقــاء  تنظيــم  فــي  اإلجتماعيــة 
ودعــوة االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال 
مــا  وهــو  فيــه،  للمشــاركة  البحريــن 
يؤكــد علــى التعــاون والتنســيق بيــن 
الحكوميــة  المؤسسســات  كافــة 
المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 
لتحقيــق الحيــاة األفضــل للمواطــن 
فــي  بالعمــل  واالرتقــاء  البحرينــي 
البحريــن مــن كافــة جوانبــه  مملكــة 
اإلنســانية  أو  االقتصاديــة  ســواء 

لمجتمعيــة ا و
 « بعنــوان  عمــل  ورقــة  وفــي 
العمــل النقابــي وحقــوق االنســان« 
الحــر،  االتحــاد  رئيــس  اســتعرض 
بحقــوق  النقابــي  العمــل  عاقــة 
الحــر  االتحــاد  ودور  اإلنســان، 
تعزيــز  فــي  العماليــة  والنقابــات 
البحريــن،  حقــوق اإلنســان بمملكــة 
ــي المســتمدة  ــات العمــل النقاب وآلي
لحضــرة  اإلصاحــي  المشــروع  مــن 
بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
البــاد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى 

ورعــاه. هللا  حفظــه  المفــدى 

النهج اإلصالحي لصاحب 
الجالله حصد ثمارة بتنظيم 
الحياة السياسية والنقابية

محمــد،  يوســف  يعقــوب  وأكــد 
رئيــس االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال 

اإلصاحــي  النهــج  أن  البحريــن، 
الملــك  الجالــة  صاحــب  لحضــرة 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، عاهــل 
البــاد المفــدى، حفظــه هللا ورعــاه، 
كانــت لــه ثمــاره التــي نظمــت الحيــاة 
وعاقــة  والنقابيــة  السياســية 
البعــض،  ببعضهــا  المؤسســات 
منوًهــا بــأن ميثــاق العمــل الوطنــي 
لتضــع  بــدأت  التــي  االنطاقــة  كان 
القانــون  دولــة  وقواعــد  أســس 
وترســيخ  اإلجتماعيــة،  والعدالــة 
حقــوق اإلنســان، حيــث كفــل دســتور 
تشــكيل  حريــة  البحريــن  مملكــة 
خــال  مــن  النقابيــة  المنظمــات 
المــادة )27( والتــي تنــص علــى حريــة 
علــى  والنقابــات  الجمعيــات  تكويــن 
أســس وطنيــة وألهــداف مشــروعة.

وأوضــح بــأن مملكــة البحريــن لــم 
العمــال  حقــوق  عــن  بعيــدة  تكــن 
التــي ٌتعــٌد جانًبــا مهًمــا مــن جوانــب 
مــن  الدوليــة  الحقوقيــة  إلتزاماتهــا 
مــن  العديــد  علــى  التوقيــع  خــال 
اإلتفاقيــات الدوليــة المهمة، مشــيًرا 
إلــى أن دســتور مملكــة البحريــن اهتم 
بقطــاع العمــل، وكفــل حــق العمــل 
فيمــا  للجميــع،  متســاٍو  بشــكل 
لتنظــم  الوطنيــة  القوانيــن  جــاءت 
مجــاالت عديــدة تتعلــق بحــق العمــل 

العمــال. وحقــوق 

القوانين الوطنية تضمن 
حقوق جميع العمال 

أكــد  التعليــم  فــي  الحــق  وحــول 
يوســف  يعقــوب  الســيد  ســعادة 
محمــد أن االتحــاد الحــر وعــن طريــق 
مظلتــه  تحــت  المنظويــه  نقاباتــه 
الشــركات  إدارات  مــع  يتفــاوض 
ألبنــاء  دراســية  منــح  توفيــر  بهــدف 
نظــام  واســتحداث  العامليــن 
للعــاوات الدراســية بهــدف تشــجيع 
التحصيــل  علــى  وحثهــم  العامليــن 
االتحــاد  يســعى  كمــا  العلمــي، 
اإلجتماعيــة  المشــاريع  لتطويــر 
المدرســية  الحقائــب  كمشــروع 
ألبنــاء العامليــن والعامــات وحثهــم 

العلمــي. التحصيــل  علــى 
وبالنســبة للحــق فــي العمــل، فقــد 
إلــى  يوســف محمــد  يعقــوب  أشــار 
دور االتحــاد الحــر فــي الحفــاظ علــى 
حــق العمــل مــن خــال التنســيق مــع 
اإلجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة 
وتوفيــر  البطالــة  نســب  لتخفيــض 
قضايــا  وحلحلــة  العمــل،  فــرص 
والتفــاوض  المفصوليــن،  العمــال 
تعســفي،  فصــل  أي  حــدوث  لمنــع 
والدفــاع عــن حقــوق العمــال ســواء 
حقوقهــم  أو  المكتســبة  الحقــوق 
أصحــاب  بعــض  ينكرهــا  قــد  التــي 
العمــل وصــوال إلــى مرحلــة التقاضــي 
المجانيــة التــي يوفرهــا االتحــاد بعــد 

التفــاوض. فــرص  انحســار 
الصحــة،  فــي  للحــق  وبالنســبة 
يعمــل  الحــر  االتحــاد  أن  أوضــح 

تعزيــز  علــى  لجانــه  خــال  مــن 
العامليــن  لــدى  العامــة  الصحــة 
فــي  اإلقتصاديــة  القطاعــات  فــي 
أو  الحكوميــة  ســواء  المملكــة 
حملتيــن  ينظــم  حيــث  الخاصــة، 
دوريتيــن بشــكل ســنوي وهمــا حملة 
العمــل  بمخاطــر  للتوعيــة  الصيــف 
وحملــة  الشــمس  أشــعة  تحــت 

الثــدي. ســرطان  مكافحــة 
الســكن،  فــي  للحــق  وبالنســبة 
أن  محمــد  يوســف  يعقــوب  أكــد 
نقاباتــه  طريــق  وعــن  الحــر  االتحــاد 
الشــركات  إدارات  مــع  يتفــاوض 
إليجــاد تســهيات للعمالــة الوطنيــة 
مــن خــال برامــج ومشــاريع الهــدف 
مائــم  ســكن  عــل  الحصــول  منهــا 
لتوفيــر  البنــوك  مــع  التنســيق  عبــر 
قــروض عقاريــة خاصــة بنســب أربــاح 
منخفضــة فــي ســبيل الحصــول علــى 

الســكن.  

العمالة األجنبية لها حق 
محفوظ بإختالف الظروف

الحــر  إلــى قيــام االتحــاد  باالضافــة 
األجنبيــة  العمالــة  عــن  بالدفــاع 
لهــم صاحــب  يوفــر  أن  فــي  وحقهــا 
العمــل الســكن المائــم خاصــة فــي 
ظــل الظــروف الحاليــة اإلســتثنائية 

.19 كوفيــد  كورونــا  بجائحــة 
األثــر  إلــى  كلمتــه  ختــام  فــي  ونــوه 
 19 كوفيــد  كورونــا  لجائحــة  الســلبي 
العمــال،  حقــوق  علــى  الحفــاظ  فــي 
العمــل  حــق  أو  الصحيــة  ســواء 
وكذلــك حــق الســكن، منوهــا بجهــود 
مملكــة البحريــن وحكومتهــا الموقرة 
ــي فــي  ومؤسســات المجتمــع المدن
اآلثــار وتخفيفهــا علــى  تلــك  احتــواء 

االقتصــادي. القطــاع 
وتأتــي ورشــة العمــل ضمــن حزمــة 
وزارة  تنظمهــا  التــي  العمــل  ورش 
الوطنيــة  الخطــة  إلعــداد  الخارجيــة 
لحقــوق اإلنســان خــال هــذا العــام، 
األفــكار  وتبــادل  التشــاور  وبهــدف 
مــع أصحــاب العمــل والعمــال مــن 
القطــاع الخــاص والعــام وبمشــاركة 

العماليــة. والنقابــات  الجمعيــات 

نشـــرة دوريـــة تصــدر عـــن

عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
يــن البحر
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