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خالل كلمته أمام مؤتمر العمل العربي بالقاهرة 
رئيــس االتحــاد الحر:أطــراف اإلنتــاج الثالثــة مطالبــة بمزيــد مــن التعــاون والتنســيق 
والحــوار وإحتــرام معاييــر منظمــة العمــل العربيــة وبخاصــة فــي ظــل جائحــة كورونــا

أكــد رئيــس االتحــاد الحــر لنقابــات 
يوســف  يعقــوب  البحريــن  عمــال 
متنامــي  إهتمــام  هنــاك  أن  محمــد 
الســنوات  خــالل  األعمــال  بريــادة 
األخيــرة الماضيــة؛ حيــث أن  االرتفــاع 
البطالــة،  نســب  فــي  المتزايــد 
وعــدم  الوظيفــي،  األمــان  وغيــاب 
الكافيــة،  األجــور  علــى  الحصــول 
معــدالت  مــع  المتناســبة  غيــر  أو 
التصاعــد،  فــي  اآلخــذة  التضخــم 
بريــادة  اإلهتمــام  زيــادة  رافقــه 
تأســيس  علــى  واإلقبــال  األعمــال، 

الخاصــة. المشــروعات 
وأضــاف خــالل كلمتــه أمــام مؤتمــر 
العمــل العربــي فــي دورتــه الســابعة 
ــه منظمــة  ــذي نظمت واألربعيــن وال
العربيــة بجمهوريــة مصــر  العمــل 
بهــذا  األعمــال  ريــادة  إن  العربيــة 
وهــي  األزمــة،  وليــدة  هــي  المعنــى، 
بهــذا  كذلــك، وكفــى  النجــاة  طــوق 
ريــادة األعمــال،  دليــًلا علــى أهميــة 
ــادة اإلقبــال علــى العمــل  كمــا أن زي
لتغيــر  نتيجــة  بمثابــة  كان  الحــر 
أقــل  أو  األقتصاديــة،  الهيــاكل 
أنمــاط اإلنتــاج فــي كثيــر مــن البلــدان، 

نمــوذج دولــة  عــن  الدائــم  والتخلــي 
تــرك  مــا  وهــو  اإلجتماعــي،  الرفــاة 

مصيرهــم. مواجهــة  فــي  النــاس 
  مــن جهــة أخــرى قــال يعقــوب: 
التــي  األســتثنائية  المرحلــة  »إن 
جائحــة  بســبب  العالــم  يعيشــها 
كورونــا وأثرهــا علــى ســوق العمــل 
ومكتســبات  العادلــة  واألجــور 
العمــال، تتطلــب الحمايــة القانونيــة 
للعامــل وقدرتــه علــى الحصــول على 
بمســتقبله  اإلضــرار  دون  حقوقــه 
الوظيفــي، ويجــب تحقيــق مســتوى 
حقوقهــم،  فــي  لإلنصــاف  مقبــول 
رفــع  علــى  كبيــر  أثــر  مــن  لــه  لمــا 
دولــة«.  ألي  اإلقتصاديــة  الفعاليــة 

فــي  العربــي  عالمنــا  إن  وأضــاف 
فــي  ممثــاًل  كورونــا  جائحــة  ظــل 
مطالــب  الثالثــة  اإلنتــاج  أطــراف 
والتنســيق  التعــاون  مــن  بمزيــد 
منظمــة   معاييــر  وإحتــرام  والحــوار 
علــى  وتطبيقهــا  العربيــة  العمــل 
ينظــر  أال  يجــب  و  الواقــع  أرض 
الــدول  بإعتبارهــا قيــود علــى  إليهــا 
وإنمــا  األقتصاديــة،  والمؤسســات 
اإلقتصــادي  التحفيــز  ركائــز  أحــد 

المؤسســات. ونمــو 
الفلســطينية  القضيــة  وبشــأن   
عمــال  وتأييــد  دعــم  يعقــوب  أكــد 
الكاِمــل  البحريــن  وشــعب مملكــة 
وإدانتهــم  الفلســطينية،  ــِة  للقضيَّ

بهــا  يقــوُم  التــي  للُمَماَرَســات 
األحتــالل اإلســرائيلي، ِضــدَّ الَشــْعَب 
ــة،  َعامَّ ِبِصَفــٍة  الفلســطيني 
الفلســطينيين  ــال  الُعمَّ وِضــدَّ 
وُمَســاَنَدتهم  ــة،  َخاصَّ ِبِصَفــٍة 
والشــعب  ة  الفلســطينيَّ ــِة  للقضيَّ
الَمَحاِفــِل  ــِة  كافَّ فــي  الفلســطيني 
دولــة  إقامــة  حتــى  ــة،  الدوليَّ
ة ُمســتقلَّة وعاِصَمُتَهــا  فلســطينيَّ

ــة. العربيَّ القــدُس 
وفــي نهايــة كلمتــه وجــه يعقــوب 
لنقابــات  العــام  لالتحــاد  الشــكر  
القائــد  ورئيســه  مصــر  عمــال 
النقابــي النائــب جبالــي المراغــي علــى 
كــرم الضيافــة وحســن األســتقبال 
شــعب  إلــى  التحيــة  وجــه  كمــا 
تعالــى  هللا  داعيــًا  الشــقيق،  مصــر 
الجميــع  إليــه  مــا يصبــو  أن يحقــق 
وأزدهــار  وتقــدم  اســتقرار  مــن 
العربيــة  مصــر  لجمهوريــة  ورقــي 

العربيــة. أمتنــا  ولشــعوب 

لمشاهـــــــدة الكلمـــة
الرجاء الضغط هنــــا

يوســف  يعقــوب  الســيد  تقــدم 
رئيــس المجلــس التنفيــذي لالتحــاد 
الحــر لنقابــات عمــال البحريــن برفــع 
أطيــب التهانــي وأخلــص التبريــكات 

االميــر  الملكــي  الســمو  لصاحــب 
ولــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
العهــد نائــب القائــد األعلــى ورئيــس 
فــوز  بمناســبة  الــوزراء  مجلــس 
ســموه بجائــزة القيــادة الممنوحــة 
األمريكيــة    )  C3  ( منظمــة  مــن 
تكريمــًا لســموه علــى المجهــودات 
مختلــف  فــي  المبذولــة  الكبــرى 
المجــاالت وبخاصــة جهــود ســموه 
الوطنيــة  اللجنــة  قيــادة  فــي 

. كورونــا  فيــروس  لمكافحــة 
وقــال يوســف إن مــا تحقــق مــن 
للبــالد  مســبوقة  غيــر  إنجــازات 
لحضــرة  الزاهــي  العهــد  ظــل  فــي 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 

البــالد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى 
 ، ورعــاه  هللا  حفظــه  المفــدى 
األميــر  الملكــي  الســمو  وقيــادة 
ســلمان بــن آل خليفــة  حفظــه هللا  
المجــاالت  مختلــف  فــي  للحكومــة 
الجائحــة  مواجهــة  فــي  وبخاصــة  
واتخــاذ كافــة اإلجــراءات لمكافحــة 
اســتراتيجية  خــالل  مــن  الفيــروس 
واضحــة ومحــددة و خطــة وطنيــة  
األزمــات جعــل  إدارة  فــي  متميــزة  
مــن البحريــن نموذجــًا يحتــذى بــه فــي 

. أجمــع  العالــم 
الفضــل  بــأن  يوســف  واضــاف 
وإدارتــه  ســمو  لحكمــة  يرجــع 
لنجــاح  ادت  التــي  هــي  المتميــزة 

البحريــن فــي الوصــول إلــى شــاطىء 
األمــان وتجــاوز هــذه  التحديــات غيــر 
العالــم   واجههــا  التــي  المســبوقة 
وعجلــة  الطبيعيــة  الحيــاة  وعــودة 

 . الحبيبــة   لمملكتنــا  اإلنتــاج 
وإن مــا وصلــت إليــه البحريــن اآلن 
النظيــر  منقطعــة  نجاحــات  فــي 
كورونــا  فيــروس  مكافحــة  فــي 
مــن  بحــروف  التاريــخ  سيســجله 
نــور بحــق قيــادة ســموه المتميــزة 
الوطنيــة  اللجنــة  وبحــق  والواعيــة 
ــا وجميــع  لمكافحــة فيــروس كورون

. المتميــزة  كوادرهــا 

) C3 ( رئيس االتحاد الحر يهنئ ولي العهد لفوزه بجائزة

https://www.youtube.com/watch?v=t7KMKLdcVOM


2
عدد شهر اكتوبــــر 2021

االتحــاد الحــر يشــارك بالمؤتمــر العــام لالتحــاد الدولــي للنقابــات العمــال العــرب فــي 
دورتــه الرابعــة عشــر 

الحــر  االتحــاد  وفــد  شــارك 
فــي  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
لإلتحــاد  عشــر  الرابــع  المؤتمــر 
ــات العمــال العــرب  ــي لنقاب الدول
بجمهوريــة  الغردقــة  بمدينــة 
تشــكل  حيــث  العربيــة،  مصــر 
الوفــد برئاســة يعقــوب يوســف 
المجلــس  رئيــس  محمــد 
أســامة  وعضويــة  التنفيــذي 
الســر  أميــن  حســن  ســلمان 
حســن  ســلمان  وأيمــن  العــام 
نائــب الرئيــس للعالقــات العربيــة 
والدوليــة وعبــدهللا معــراج نائــب 
والعالقــات  لإلعــالم  الرئيــس 
نائــب  القوتــي  وخالــد  العامــة 
الرئيــس للمشــاريع واألنشــطة 
الرئيــس  نائــب  فقيهــي  وأحمــد 
والشــكاوى  العمــل  لعالقــات 
مــراد  يحيــى  ومحمــد  العماليــة 
نائــب الرئيــس للصحة والســالمة 

. لمهنيــة ا
وشــارك فــي المؤتمــر وفــود من 
إتحادات عمالية عربية ،وإتحادات 
عــن  عمالية،وممثليــن  مهنيــة 
منظمــات عربيــة وعالميــة ،وقــد 
إفتتاحيــة   بجلســة  المؤتمــر  بــدأ 
جبالــي  مــن  لــكل  بكلمــات 
عمــال  اتحــاد  رئيــس  المراغــي 
مديــر  المطيــري  وفايــز  مصــر 
العربيــة  العمــل  منظمــة  عــام 
أبوزيــد ممثــل منظمــة  ومحمــد 
وكلمــات  األفريقيــة  الوحــدة 
للنقابــات  العالمــي  لالتحــاد 
واتحــاد عمــال بيالروســيا، وكلمــة 
لوزيــر القــوى العاملــة المصــري 
عقــدت  ثــم  ســعفان،  محمــد 
جلســة اجرائيــة تــم فيهــا انتخــاب 
جبالــي المراغــي رئيســا للمؤتمــر  

وإنتخــاب هيئــة المؤتمر،وإعتمــاد 
لجنتــي  ،وتشــكيل  العضويــة 
والصياغة،والتصديــق  التنظيــم 
المجلــس  دورات  قــرارات  علــى 
والطارئــة  العاديــة  المركــزي 
للــدورة الدســتورية النقابيــة بيــن 
الثالــث  العاميــن  المؤتمريــن 
عشــر ،والرابــع عشــر ،ومناقشــة 
العامــة  األمانــة  نشــاط  تقريــر 
النواحــي  إلــى  ،والتطــرق   2021-2020
الماليــة ،والتوجهــات الدســتورية 
المســتقبلية  النقابيــة  للــدورة 
رئيــس  انتخــب  ،وقــد  القادمــة 
يوســف  يعقــوب  الحــر  االتحــاد 
النظــام  لجنــة  لعضويــة 
خالــد  انتخــب  كمــا  والعضويــة 
القوتــي نائــب الرئيــس للمشــاريع 
لجنــة  لعضويــة  واألنشــطة 
الرقابــة الماليــة وهمــا مــن اللجان 
انتخــب  كمــا  باالتحــاد.  الدائمــة 
عبــدهللا المعــراج نائــب الرئيــس 
العامــة  والعالقــات  لإلعــالم 
التنظيميــة  الجنــة  لعضويــة 

لمؤتمــر. با
بيــان  المؤتمــر  أصــدر  -وقــد 

تضمــن: ختامــي 

ووجــوب  االرهــاب  ادانــة   
االرهــاب  فيــه  مكافحته..بمــا 
بالحصــار  المتمثــل  االقتصــادي 
االقتصــادي والعقوبــات الجائــرة 
الكبــرى  الــدول  تفرضهــا  التــي 

ألجندتهــا. تحقيقــًا« 
التــي  التحديــات  مقاربــة    -
تواجــه العمــال العــرب فــي كافــة 
تحديــات  فيهــا  بمــا  اقطارهــم 
والتهميــش  والبطالــة  الفقــر 
اإلغــالق  تحديــات  الــى  ..اضافــة 
واالجــراءات االحترازيــة لمواجهــة 

كورونــا.. فايــروس 
العنصريــة  التصرفــات  -إدانــة 
الصهيونــي  االحتــالل  لســلطات 
فــي  العــرب  العمــال  بحــق 
وكافــة  والجــوالن  فلســطين 
.. المحتلــة  العربيــة  االراضــي 

بمخاطــر  للتوعيــة  حملــة   -
سياســات  واتبــاع  االرهــاب 
مــن  الشــباب  تمنــع  تثقيفيــة 

براثنــه. فــي  الوقــوع 
التنميــة  خطــط  دعــم   -
المســتدامة ، وزيــادة االنتــاج فــي 

.. العربيــة  االقطــار  كافــة 
المنظمــات  حضــور  -تعزيــز 

أوســاط  فــي  العربيــة  النقابيــة 
قضاياهــم  ومحــاكاة  جماهيرهــا 

. تطلعاتهــم  وتحقيــق 
التكتــالت  علــى  االنفتــاح   -
والدوليــة  االقليميــة  النقابيــة 
حــول  مشــترك  تفاهــم  لخلــق 
التــي  والتحديــات  القضايــا  كافــة 

. العربيــة  امتنــا  تواجــه 
- دعــوة الــى التعــاون البنــاء بيــن 
الشــركاء -اطــراف عمليــة االنتــاج 

العــرب 
العمــل  واربــاب  -حكومــات 
سياســات  لرســم  والعمــال 
طموحــات  تحقــق  تنمويــة 
اوضاعهــم  تحســن  او  العمــال 
للقضــاء  عمــل  فــرص  وتؤمــن 
اقطــار  كافــة  فــي  البطالــة  علــى 

. العربــي  الوطــن 
والتعــاون  التنســيق  -تفعيــل 
الصديقــة  االتحــادات  كافــة  مــع 
لدعــم  النقابيــة  والتكتــالت 
وقضايــا  العربيــة  القضايــا 

العــرب. العمــال 
الصحــة  موضــوع  إيــالء   -
االهتمــام  المهنيــة  والســالمة 
الــالزم مــن الحكومــات للتخفيــف 

. العمــل  حــوادث  مــن 
العربــي  المعهــد  -تفعيــل 
للدراســات العماليــة فــي دمشــق 
تدريــب وتأهيــل  برامــج  واطــالق 

واســعة. وعماليــة  نقابيــة 



3 عدد شهر اكتوبــــر 2021

خالل  مؤتمر »العمال العرب« بالغردقة
»وفد االتحاد الحر يلتقي الوفد السوداني ويعلن تضامنه مع »عمال السودان«

اجتمــع وفــد االتحــاد الحــر لنقابــات 
يعقــوب  برئاســة  البحريــن  عمــال 
االتحــاد  بوفــد  محمــد  يوســف 
وذلــك  الســودان  لعمــال  العــام 
المؤتمــر  فعاليــات  هامــش  علــى 
العــام الرابــع عشــر لالتحــاد الدولــي 
العــرب والمقــام  العمــال  لنقابــات 
بجمهوريــة  الغردقــة  مدينــة  فــي 

العربيــة. مصــر 
الحــر  االتحــاد  رئيــس  وأعــرب   
يعقــوب  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
االتحــاد  تضامــن  عــن   يوســف 
مــع  البحريــن   عمــال  وكل  الحــر 
االتحــاد العــام لنقابــات العمــال فــي 
الســودان وجميــع عمــال الســودان 
النقابيــة  لقضاياهــم  ودعمهــم 
ودعمهــم  العادلــة   والعماليــة 
العــام  االتحــاد  لمبــادرة  وتأييدهــم  
لعمــال الســودان والتــي دعــا فيهــا  
األطــراف  بيــن  مجتمعــي  لحــوار 
بقــرارات  للخــروج  المختلفــة 
النقابــي  العمــل  مبــادئ  مــن  تعــزز 

ودوليــا  عربيــا  المقــررة  والعمالــي 
الســودانية  الجمهوريــة  ولصالــح 

ارها. واســتقر
جميــع  مــع  تضامنــه  علــى  وأكــد 
كل  بإنهــاء  المطالبــة   الدعــوات 
االتحــاد  علــى  التضييــق  أشــكال 
 ، الســودان  عمــال  لنقابــات  العــام 
وحمايــة الحــق فــي العمــل النقابــي 
طبقــًا  وممثليهــم  للعمــال  الحــر 

والدوليــة. العربيــة  لالتفاقيــات 
وأضــاف يعقــوب أن االتحــاد الحــر 
وتعــاون  وثيقــة  عالقــات  تربطــه 
مــع  مشــتركة  وأعمــال  متواصــل  

الســودان  لعمــال  العــام  االتحــاد 
والتنســيق  العمــل  وســيواصل 
مزيــد  نحــو  المســتقبل  فــي  معــه 
المشــترك  والعمــل  التعــاون  مــن 
الشــرعي  الممثــل  باعتبــاره 
تمســكًا   وذلــك  الســودان  لعمــال 
العربيــة  واالتفاقيــات  بالمواثيــق 
والدوليــة الســيما اتفاقيــة العمــل 
ــة )87( لســنة 1948 المتعلقــة  الدولي
بالحقــوق والحريــات النقابيــة وحــق 
المــادة  تنــص  والتــي  التنظيــم 
الرابعــة منــه أنــه »ال يجــوز أن تكــون 
منظمــة العمــال وأصحــاب العمــل 

عرضــة للحــل او وقــف نشــاطها عن 
كذلــك  المحليــة،  الســلطة  طريــق 
مخالفــة المــادة )21( مــن االتفاقيــة 
عــن  الصــادرة  العربيــة لســنة 1977 
التابعــة  العربيــة  العمــل  منظمــة 
تجيــز  ال  التــي  العربيــة  للجامعــة 
بحكــم  اال  العمــال  منظمــات  حــل 
القانــون  لمخالفــة  وذلــك  قضائــي 

للمنظمــة. األساســي  والنظــام 
مــن جانبــه أشــاد ســر الختم األمين 
اميــن عــام التحــاد عمــال الســودان 
لنقابــات  الحــر  االتحــاد  بمواقــف 
عمــال البحريــن ودعمــه المتواصــل 
الســودان  لعمــال  العــام  لالتحــاد 
المتميــز   التعــاون  علــى  وحرصــه 
والمتواصــل والتنســيق المتواصــل 
بيــن االتحاديــن فــي مختلــف القضايــا 
مــن  مــا  وكل  والعماليــة  الوطنيــة 
الشــقيقين  البلديــن  رفعــة  شــأنه 
المشــترك  العربــي  العمــل  ودفــع 

نحــو آفــق أوســع.

على هامش المؤتمر العام لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب
وفد االتحاد الحر يلتقى نظيره الليبي

العــام  المؤتمــر  أعمــال  خــالل 
العمــال  لنقابــات  الدولــي  لالتحــاد 
الحــر  االتحــاد  وفــد  التقــى  العــرب، 
لنقابــات عمــال البحريــن المشــارك 
فــي المؤتمــر بنظيــره وفــد االتحــاد 
الوطنــي لعمــال ليبيــا، حيــث بحــث 
بيــن  العالقــات  تعزيــز  الطرفــان 
التقــارب، وإيجــاد  االتحاديــن لزيــادة 
االرتقــاء  فــي  يســهم  تعــاون 
بالعمــل النقابــي والعمالــي العربــي.

توقيــع  علــى  الطرفــان  واتفــق 
مذكــرة تفاهــم بيــن االتحاديــن فــي 
علــى  تعمــل  القريــب،  المســتقبل 

علــى  التفاهــم  منهجيــة  وضــع 
آليــة عمــل فريــق العمــال بمؤتمــر 

العربيــة. العمــل  منظمــة 
وأكــد رئيــس االتحــاد الحــر لنقابــات 
يوســف  يعقــوب  البحريــن  عمــال 
محمــد علــى أهميــة العمــل النقابــي 
العربــي، مثمنــا اللقــاء الــذي جمــع 

بيــن وفــداء
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد   
البحريــن واالتحــاد الوطنــي لعمــال 
ليبيــا، مشــيرا إلــى أن المؤتمــر العــام 
العمــال  لنقابــات  الدولــي  لالتحــاد 
لتالقــح  فرصــة  يمثــل  العــرب، 

النقابيــة  القيــادات  بيــن  األفــكار 
ــة تعــزز  فــي المنطقــة للخــروج برؤي
فــي  النقابيــة  االتحــادات  جهــود 

العربيــة.  الــدول 
وفــد  وجــه  اللقــاء  نهايــة  وفــي 
االتحــاد  إلــى  دعــوة  الحــر  االتحــاد 
الوطنــي لعمــال ليبيــا لزيــارة مملكــة 
علــى  قــرب  عــن  لالطــالع  البحريــن 
التجربــة النقابيــة فــي البحريــن ومــا 
حريــات  مــن  المملكــة  تشــهده 
ضمــن  وجــاءت  الدســتور  كفلهــا 
رؤى المشــروع اإلصالحــي لحضــرة 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 

البــالد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى 
المفدى حفظه هللا ورعاه، ونفذتها 
الحكومــة الموقــرة برئاســة صاحــب 
ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
العهــد  ولــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
رئيــس مجلــس الــوزراء، بالتعــاون 
مــع االتحــاد الحــر الممثــل للعمــال 
والمنضويــة تحــت مظلتــه النقابــات 
للتعــرف  وكذلــك  الحــرة،  العماليــة 
علــى مــا وصلــت إليــه البحريــن مــن 
حريــات نقابيــة وتشــريعات حفظــت 
العاملــة  والمــرأة  العمــال  حقــوق 

والطفولــة.
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نائــب رئيــس االتحــاد لشــؤون المــرأة العاملــة والطفــل تشــارك بنــدوة تعريفيــة لقانــون 
العدالــة اإلصالحيــة لألطفــال وحمايتهــم مــن ســوء المعاملــة

ســارة النعيــمي

شــاركت نائــب رئيــس االتحــاد الحــر 
لشــئون المــرأة العاملــة والطفــل 
فــي  النعيمــي،  ســارة  األســتاذة 
النــدوة التعريفيــة بالقانــون رقــم )4( 
لســنة 2021 بإصــدار قانــون العدالــة 
وحمايتهــم  لألطفــال  اإلصالحيــة 
مــن ســوء المعاملــة التــي نظمهــا 
بــوزارة  األمنيــة  البحــوث  مركــز 

الداخليــة وذلــك مؤخــرًا وتــم خــالل 
القانــون  مــواد  اســتعراض  النــدوة 
المــواد  أبــرز  علــى  الضــوء  وإلقــاء 
والمكملــة  فيــه،  المســتحدثة 
العالقــة  ذات  القوانيــن  لحزمــة 
والحمايــة  األســرة  قانــون  وهــي 
وقانــون  األســري  العنــف  مــن 
الطفــل، كمــا بينــت النــدوة مــا نــص 
محكمــة  بإنشــاء  القانــون  عليــه 
العدالــة  »محاكــم  تســمى  خاصــة 
وتختــص  للطفــل«،  اإلصالحيــة 
الجنائيــة  الدعــاوى  فــي  بالفصــل 
الناشــئة عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا 
األطفــال ممــن تجــاوزت أعمارهــم 
وقــت  كاملــة  ميالديــة  ســنة   15
ارتــكاب الجريمــة، وإنشــاء »اللجنــة 
مــن  بقــرار  للطفولــة«  القضائيــة 

العــدل. وزيــر 
وقالــت األســتاذة ســارة النعيمــي 
مرتكــزات  أحــد  يمثــل  القانــون  إن 

التــي  اإلنســان  حقــوق  منظومــة 
علــى  البحريــن  مملكــة  تعمــل 
المشــروع  بدايــة  منــذ  تطويرهــا 
ــة الملــك المفــدى،  اإلصالحــي لجالل
األحــدث  هــو  القانــون  يعتبــر  حيــث 
المســتوى  علــى  المســبوق  وغيــر 
تعزيــز  فــي  وسيســهم  اإلقليمــي، 
واألســرة  المجتمــع  اســتقرار 
مثمنــه  كبيــرة،  بصــورة  البحرينيــة 
بذلــك جهــود وزارة الداخليــة ممثلــة 
بمركــز البحــوث األمنيــة فــي تنظيــم 

بالقانــون  التعريفيــة  النــدوة 
الشــكر  مقدمــة  وتطبيقاتــه، 
وحرصهــا  الــوزارة  لــدور  الجزيــل 
الدعــوة  توجيــه  علــى  الدائــم 
لنقابــات  الحــر  اإلتحــاد  لمشــاركة 
أنشــطة  فــي  البحريــن  عمــال 
الجانــب  فــي  الــوزارة  وفعاليــات 

التثقيفي . .
العميــد  ســعادة  النــدوة  وقــدم 

فــواز حســن الحســن رئيــس لجنــة 
حمايــة  مكاتــب  سياســات  توحيــد 
بالمديريــات  والطفــل  األســرة 
مــن  كال  فيهــا  وحاضــر  األمنيــة، 
رئيــس  العجاجــي  لولــوة  األســتاذة 
المعنفــات،  النســاء  إيــواء  دار 
والســيد موســى ســرحان أخصائــي 
كال  النــدوة  وأدار  نفســي،  عــالج 
الغانــم  عبــدهللا  المهنــدس  مــن 
أخصائــي مواصفــات أول فــي إدارة 
بــوزارة  والمقاييــس  الفحــص 
والســياحة،  والتجــارة  الصناعــة 
وحــدة  رئيــس  نجــم  علــي  والرائــد 
الشــؤون القانونيــة بمديرية شــرطة 
والمقــدم  العاصمــة،  محافظــة 
آمــر  الحســيني  عبدالعزيــز  عبــدهللا 

األمنيــة. البحــوث  مركــز 

النعيمي تشارك بورشة عمل العدالة اإلصالحية لألطفال
شــاركت نائــب رئيــس االتحــاد الحــر 
لشــئون  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
المــرأة العاملــة والطفــل، األســتاذة 
عمــل  ورشــة  فــي  النعيمــي  ســارة 
اإلصالحيــة  العدالــة  قانــون  حــول 
المستشــارة  قدمتهــا  لألطفــال 
أمينــة عيســى وكيــل أول بالتفتيــش 

العامــة. للنيابــة  القضائــي 
مــواد  أبــرز  الورشــة  وناقشــت 
القانــون رقــم ) 4 ( لســنة 2021 الــذي 
صــادق عليــه حضــرة صاحــب الجاللــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
هللا  حفظــه  المفــدى  البــالد  عاهــل 
الســلطة  مــن  إقــراره  بعــد  ورعــاه 
التشــريعية، فــي فبرايــر مــن العــام 

الجــاري، حيــث تطرقــت المستشــارة 
إلــى أهــداف القانــون  أمينــة عيســى 
اإلصالحيــة  العدالــة  بتحقيــق 
وحمايتهــم  ورعايتهــم  لألطفــال 
مــن ســوء المعاملــة، بحيــث تكــون 
لمصالــح األطفــال الفضلــى األولويــة 
والقــرارات  األحــكام  جميــع  فــي 
ــا كانــت  ــه، أي واإلجــراءات المتعلقــة ب

تصدرهــا. التــي  الجهــة 
أمينــة  المستشــارة  وكشــفت 
عيســى عــن تغييــر مســمى المحاكــم 
الطفــل،  قضايــا  ســتنظر  التــي 
محاكــم  األول  قســمين:  لتصبــح 
الكبــرى وتنظــر  العدالــة اإلصالحيــة 
والصغــرى  الجنائيــة،  القضايــا 

وكذلــك  الُجنــح،  قضايــا  تنظــر  التــي 
القضائيــة  اللجنــة  اســتحداث 
فــي  بالنظــر  وتختــص  للطفولــة 
أو  للخطــر  الطفــل  تعــرض  حــاالت 
قــاض  ويرأســها  المعاملــة  ســوء 
وأحــد  األســرة  نيابــة  مــن  وعضــو 
والنفســيين. االجتماعييــن  الخبــراء 

ســارة  األســتاذة  وأشــادت 
العمــل  ورشــة  بمحتــوى  النعيمــي 
الــذي قــدم طرحــا مغايــرًا للتعامــل 
العدالــة  قانــون  فــي  الطفــل  مــع 
إلــى  وأشــارت  الجديــد،  اإلصالحيــة 
المســتحدثة  بمــواده  القانــون  أن 
رعايــة  مجــال  فــي  طفــرة  ســتمثل 
حقــوق الطفــل وحمايــة األســرة مــن 

للخطــر. التعــرض 
مملكــة  إن  النعيمــي  وقالــت 
ــن اســتلهمت مــن المشــروع  البحري
المفــدى،  الملــك  اإلصالحــي لجاللــة 
جــاء  وقــد  اإلنســان،  حقــوق  مبــادئ 
ثمــرة  اإلصالحيــة،  العدالــة  قانــون 
حيــث  اإلصالحــي،  المشــروع  هــذا 
الطفــل  أعلــى معاييــر حمايــة  يوفــر 
علــى  إيجابــا  تعــود  والتــي  واألســرة، 
جهــود  مثمنــة  البحرينــي،  المجتمــع 
فــي  عيســى  أمينــة  المستشــارة 
عــرض مــواد القانــون وشــرحها علــى 

جوانبــه. كافــة  يبيــن  الــذي  الوجــه 

مشاركـة اعضـاء الحـر فــي لجـان مؤتمـر  العمل العربـي في دورته السابعه واألربعيــن

النعيــــمي  ســـــــــارة  انتخـــــــــاب 
العاملــة  للمــرأة  الرئيــس  نائــب 
لنقابــات  الحــر  باالتحــاد  والطفــل 
لجنــة  لرئيــس  نائبــًا  البحريــن  عمــال 
بيئــة  علــى  التكنولوجــي  التطــور  اثــر 
المؤتمــر. اعمــال  ضمــن  العمــل 

مشــاركة االخ بســيم الــذوادي نائــب 
الرئيــس للتنظيــم الداخلــي باالتحــاد 
فــي  البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
اجتماعــات لجنــة تطبيــق االتفاقيــات 
والتوصيــات ضمــن أعمــال المؤتمــر.

أميــن  ســيادي  باســــــم  مشــاركة 
وأيمــن  المســاعد  العــام  الســر 
للعالقــات  الرئيــس  نائــب  ســلمان 
اجتماعــات  فــي  والدوليــة   العربيــة 
لتوفيــر  االقتصــاد  متطلبــات  لجنــة 
اعمــال  ضمــن  العمــل  فــرص 

. تمــر لمؤ ا

النعيمــي  ســــــــــــــارة  مشــاركة 
العاملــة  للمــرأة  الرئيــس  نائــب 
حســــــــــــن  وعــــــــالء  والطفـــــــــــــل 
عبدالرحمــن نائــب الرئيــس للشــؤون 
اثــر  لجنــة  اجتماعــات  فــي  الماليــة 
تطــور التكنولوجيــا علــى بيئــة العمــل 

المؤتمــر. اعمــال  ضمــن 
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فــوز مملكــة البحريــن بعضويــة مجلــس إدارة منظمــة العمــل العربيــة فــي إنجــاز جديــد 
لالتحــاد الحــر 

صعيــد  علــى  كبيــر  إنجــاز  فــي   
والعمالــي  النقابــي  العمــل 
لمملكــة البحريــن ولالتحــاد الحــر 
فــاز  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
يعقــوب يوســف محمــد رئيــس 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
البحريــن بعضويــة مجلــس إدارة 
منظمــة العمــل العربيــة للــدورة 

.2023 -2021
عقــب  لــه  تصريحــه  وفــي 
الفــوز رفــع رئيــس االتحــاد الحــر 
لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب 
يوســف أطيــب التهانــي وأخلــص 
صاحــب  حضــرة  إلــى  التبريــكات 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى 
ــى صاحــب  حفظــه هللا ورعــاه وإل
الســمو الملكــي األميــر ســلمان 

بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد 
هــذا  بمناســبة  الــوزراء  رئيــس 
والــذي  والغالــي  الكبيــر  الفــوز 
تحقــق لمملكــة البحريــن بصفــة 
لنقابــات  الحــر  ولالتحــاد  عامــة 
خاصــة. بصفــة  البحريــن  عمــال 
وقــال يعقــوب:« إن هــذا الفــوز 
هــو بفضــل  اليــوم  تحقــق  الــذي 
الحكيمــة  القيــادة  توجيهــات 
التــي أتاحــت للعمــال فــي مملكــة 
البحريــن حريــات نقابيــة وعماليــة 
غيــر مســبوقة ومنحــت العمــال 
تســبق  وحقــوق  مكتســبات 
الكثيــر مــن دول المنطقــة وهــو 
التعــاون  تعزيــز  فــي  ســاهم  مــا 
والتنســيق مــع أعضــاء منظمــة 
منحــوا  الذيــن  العربيــة  العمــل 
مملكــة  لممثــل  اليــوم  ثقتهــم 

المنظمــة« فــي  البحريــن 
وأضــاف أن هــذا الفــوز لــم يــأت 
مــن فــراغ بــل هــو ثمــرة جهــد كبيــر 
المجلــس  بذلــه  دؤوب  وعمــل 
التنفيــذي لالتحــاد الحــر لنقابــات 
تأسيســه  منــذ  البحريــن  عمــال 
تعزيــز  ســبيل  فــي  اآلن  وحتــى 
العمــال  ممثليــن  بيــن  التعــاون 
بمختلــف الــدول العربيــة فــي كل 
العمــال  خدمــة  شــأنه  مــن  مــا 
والشــأن النقابــي وخدمــة الوطــن 

العادلــة. وقضايــاه 
ووجــه يعقــوب الشــكر والتقديــر 
منظمــة    أعضــاء  جميــع  إلــى 
اختيــاره  علــى  العربيــة  العمــل 
هــذه  إدارة  بمجلــس  عضــوًا 
مؤكــدًا  العريقــة،  المنظمــة 
علــى أنــه ســيعمل خــالل الفتــرة 

المقبلــة علــى تعزيــز هــذه الثقــة 
ببــذل المزيــد مــن الجهد مع باقي 
أعضــاء مجلــس إدارة المنظمــة 
بالشــكل  تطويرهــا  مــن  لمزيــد 
جمــوع  طموحــات  يرضــي  الــذي 
العمــال العــرب وبالطريقــة التــي 
وتســتجيب  تطلعاتهــم  تلبــي 

. تهــم حا لطمو
ــة هــي  ومنظمــة العمــل العربي
إحــدى المنظمــات المتخصصــة 
جامعــة  نطــاق  فــي  العاملــة 
منظمــة  أول  العربيــة،  الــدول 
عربيــة متخصصــة تعنــى بشــئون 
العمــل والعمــال علــى الصعيــد 

القومــي.

أسامة سلمان أمينًا عامًا مساعدًا للعالقات الدولية باالتحاد الدولي لنقابات العمال 
العرب ومسئواًل عن االعالم والنشر

اسامة سلمان

فــي إنجــاز عمالــي ونقابــي جديــد 
لمملكــة البحريــن واالتحــاد الحــر 
البحريــن حصــل   لنقابــات عمــال 
أســامة ســلمان حســن  الســيد 
أميــن الســر العــام باالتحــاد الحــر 
علــى  البحريــن   عمــال  لنقابــات 
منصــب األميــن العــام المســاعد 
باالتحــاد  الدوليــة  للعالقــات 
العــرب   عمــال  لنقابــات  الدولــي 
تكليفــه بمســئولية شــئون  مــع 

والنشــر. االعــالم 
الســر  أميــن  توجــه  جانبــه  مــن 
لنقابــات  الحــر  باالتحــاد  العــام 
عمــال البحريــن  أســامة ســلمان 
حســن بالشــكر الجزيــل ألعضــاء 

الدولــي  لالتحــاد  العامــة  األمانــة 
علــى  العــرب  العمــال  لنقابــات 
ولالخــوة  الغاليــة  الثقــة  هــذه 
التنفيــذي  بالمجلــس  الزمــالء 
عمــال  لنقابــات  الحــر  لالتحــاد 
البحريــن مــن خــالل منحــه شــرف 
تحمــل مســؤولية األميــن العــام 
الدوليــة  للعالقــات  المســاعد 
اإلعــالم  شــؤون  ومســئول 
والنشــر باالتحــاد الدولــي لنقابــات 
علــى  ،مؤكــدًا  العــرب  عمــال 
المســؤولية  لتحمــل  ســعيه  
أعضــاء  إخوانــه  مــع  والتعــاون 

. العامــة  األمانــة 
لالتحــــــــــــاد الدولــــــــــي لنقابـــــات 

العمــال العــرب لمــا فيــه الصالــح 
الدولــي ولجمــوع  العــام لالتحــاد 
العمــال و بمــا يعــود بالنفــع علــى 
االعضــاء  العربيــة  االتحــادات 

باالتحــاد. 
كانــت  األمانــة العامــة لالتحــاد 
ــات العمــال العــرب  ــي لنقاب الدول
األول  اجتماعهــا  عقــدت  قــد 
القــادري  جمــال  انتخــاب  بعــد 
تــم  حيــث  لالتحــاد  عامــا  أمينــا 
بعدهــا توزيــع المناصــب اإلداريــة 
العامــة  األمانــة  أعضــاء  علــى 

. لمنتخبــة ا
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على هامش الفعاليات العمالية التي تشهدها القاهرة
رئيس االتحاد الحر يلتقي رئيس النقابة العامة للمرافق بمصر وبحضور رئيس 

االتحاد العام لعمال مصر و ممثلين عن إتحاد عام عمال السودان

الفعاليــات  هامــش  علــى 
التــي  والنقابيــة  العماليــة 
مصــر  جمهوريــة  تشــهدها 
العمــل  مؤتمــر  خــالل  العربيــة 
االتحــاد  رئيــس  التقــى  العربــي 
البحريــن   عمــال  لنقابــات  الحــر 
يعقــوب يوســف محمــد  بالســيد 
رئيــس  نائــب  فــؤاد  هشــام 
عمــال  لنقابــات  العــام  اإلتحــاد 
العامــة  النقابــة  مصر،رئيــس 
الباشــا  عمــر  للمرافق،والســيد 
القيــادي البــارز فــي االتحــاد العــام 
لعمــال الســودان،وذلك بحضــور 
المركــزي  المجلــس  رئيــس 
لإلتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال 
العــام  االتحــاد  العرب،رئيــس 
الســيد  مصــر  عمــال  لنقابــات 
المراغي،والســيد أســامة  جبالــي 
ســلمان أميــن الســر العــام فــي 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
البحريــن ،وعضــو األمانــة العامــة 
لالتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال 
مديــر  إلــى  ،باإلضافــة  العــرب 
باالتحــاد  العربيــة  العالقــات 
مصــر  عمــال  لنقابــات  العــام 
الســيد حمــدي عرابي،وأيضــا وفــد 
مــن النقابــة العامــة للمرافــق فــي 

. مصــر 
مــن جانبــه أشــاد رئيــس االتحــاد 
البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
الســيد يعقــوب يوســف محمــد 
تربــط  التــي  العالقــات  بمتانــة 
عمــال البحرين مــع عمال الوطن 

العربــي وعمال مصر  والســودان 
مؤكــدًا  الخصــوص،  وجــه  علــى 
علــى  الحــر  االتحــاد  حــرص  علــى 
تعزيــز التعــاون والتنســيق خــالل 
الفتــرة المقبلــة بجميــع القضايــا 

المشــترك. التعــاون  ذات 
ووجــه يعقــوب الشــكر والتقديــر 
لنقابــات  العــام  االتحــاد  إلــى 
الســيد  برئاســة  مصــر  عمــال 
جبالــي المراغــي وللنقابــة العامــة 
للمرافــق برئاســة الســيد هشــام 
اإلســتقبال  حفــاوة  علــى  فــؤاد 
مــن  المزيــد  علــى  والحــرص 
عمــال  مــع  والتعــاون  التنســيق 
يخــدم  مــا  كل  فــي  البحريــن 
والنقابيــة  العماليــة  القضايــا 

الوطنيــة.    والقضايــا 
نائــب  فــؤاد  هشــام  أمــا   
العــام  اإلتحــاد  رئيــس 
مصر،رئيــس  عمــال  لنقابــات 

للمرافــق  العامــة  النقابــة 
العالقــات  متانــة  علــى  فأكــد 
»عمــال  تربــط  التــي  القويــة 
عمال«البحريــن  مــع  مصــر« 
والســودان«،موضحًا أن المرحلــة 
المزيــد  المقبلــة ســوف تشــهد 
مــن التنســيق والتعــاون خاصــة 
ذات  المشــتركة  القضايــا  فــي 
العالقة،وتبــادل الخبــرات لخدمــة 
والبحريــن  مصــر  فــي  العمــال 

. والســودان 
هــذا وقــد شــهد اللقــاء تكريــم 
الســيد يعقــوب يوســف محمــد 
لنقابــات  الحــر  االتحــاد  رئيــس 
قبــل  مــن  البحريــن  عمــال 
وقــد  المرافــق   نقابــة  رئيــس 
ناقــش اللقــاء  مجمــل القضايــا 
والملفــات العماليــة التــي تخــص 
علــى  الظاهــرة  العــرب  العمــال 
ومــع   ) العماليــة   ( الســاحة 

تواصــل  أهميــة  علــى  التأكيــد 
ومــا  للمرافــق  العامــة  النقابــة 
هامــة  قطاعــات  مــن  تضمــه 
الشــرب،  ميــاه  كـ«الكهربــاء، 
الصــرف الصحــي واإلســكان«،مع 
البحريــن  مملكــة  فــي  نظرائهــا 
مــن   ، الســودان  وجمهوريــة 
تدريبيــة  وورش  دورات  خــالل 

نشــطةوخالفه. وأ ،
يأتــي هــذا اللقــاء علــى هامــش 
شــهدتها  التــي  الفعاليــات 
خــالل  العربيــة  مصــر  جمهوريــة 
العربــي  العمــل  مؤتمــر  خــالل 
العمالــي  القطــاع  يخــص  فيمــا 
العــام  المؤتمــر  خــالل  ومــن 
الدولــي  لإلتحــاد  عشــر  الرابــع 
لنقابــات العمــال العــرب ،بحضور 
ممثليــن عــن 10 إتحــادات عماليــة 
مهنــي  عمالــي  إتحــاد  ،و11  عربيــة 
العربــي  العمــل  مؤتمــر  عربــي،و 
الــذي شــارك فيــه 21 دولــة عربيــة 
وقــوى  عمــل  وزيــر   16 يمثلهــا 
و415  وفــود  رؤســاء  و4  عاملــة، 
مــن  المشــاركين  األعضــاء  مــن 
وفــود منظمــات أصحــاب العمل 
والنوعيــة  العماليــة  واالتحــادات 
األمانــة  وممثلــو  والمهنيــة، 
العامــة لجامعــة الــدول العربيــة، 
واتحــاد الغــرف التجاريــة العربيــة 
الدوليــة،  العمــل  ومنظمــة 
الســفراء  الســادة  مــن  وعــدد 

البــارزة. والشــخصيات 

إنتخاب رئيس اإلتحاد الحر وعضوي المجلس التنفيذي في لجان االتحاد الدولي 
لنقابات العمال العرب

الرابــــــع  المؤتمــــــــر  انتخــــب 
عشــر لإلتحــاد الدولــي لنقابــات 
أقيــم  الــذي  العــرب  العمــال 
بمدينــة الغردقــة، بجمهوريــة 
رئيــس  العربيــة،  مصــر 
االتحــاد الحــر الســيد يعقــوب 
لجنــــة  لعضــويـــــــة  يوســف 
النـــظــــام والعضويــة، كمــا تــم 
انتخــاب الســيد خالــد القوتــي 

للمشــاريع  الرئيــس  نائــب 
لجنــة  لعضويــة  واألنشــطة 
مــن  وهمــا  الماليــة  الرقابــة 
باالتحــاد.  الدائمــة  اللجــان 
كمــا انتخــاب الســيد عبــدهللا 
الرئيــس  نائــب  المعــراج 
العامــة  والعالقــات  لإلعــالم 
التنظيميــة  اللجنــة  لعضويــة 

. لمؤتمــر با عبدهللا المعراجخالد القوتييعقوب يوسف 
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يعقــوب يوســف : بفضــل دعــم القيــادة الحكيمــة حققنــا الكثير من اإلنجــازات المحلية والعربية 
والدولية غير المســبوقة وســنواصل العطاء لخدمة الوطن والعمال

االتحاد الحر يحتفل بمرور تسع سنوات على تأسيسه

لنقابــات  الحــر  االتحــاد  أحتفــل 
بالذكــرى  البحريــن  عمــال 
حيــث  لتأسيســه  التاســعة 
 2012 يوليــو   18 فــي  تأســس 
منــذ  الحــر  االتحــاد  واســتطاع 
ذلــك التاريــخ التأســيس لمرحلــة 
جديــدة مــن العمــل النقابــي فــي 
فصــل  حيــث  البحريــن  مملكــة 
السياســي  العمــل   مابيــن 
والحزبــي عمــا هــو نقابــي واعتمــاد 
منهــج الحــوار والتوافــق بــداًل مــن 
التأزيــم , وهــو ما ســاهم كثيرًا في 
حــل الكثيــر مــن األزمــات العماليــة 
وحافــظ علــى اســتمرارية عجلــة 
أنموذجــًا  مثــل  مــا  وهــو  اإلنتــاج 
مــن  بكثيــر  لــدى  بــه  يحتــذى 
كثيــر  فــي  العماليــة   االتحــادات 

المنطقــة. دول  مــن 
 وبهــذه المناســبة أكــد يعقــوب 
يوســف محمــد رئيــس المجلــس 
التنفيــذي لالتحــاد الحــر لنقابــات 
االتحــاد  بــأن  البحريــن  عمــال 
الحــر  يحتفــل هــذا العــام بذكــرى 
أن  بعــد  التاســعة  التأســيس 
اإلنجــازات  مــن  الكثيــر  حقــق 
وعربيــًا  محليــًا  المســبوقة  غيــر 
الصــوت  وأصبــح  ودوليــًا 
الحقيقــي لجميــع عمــال البحريــن 
علــى  تفرقــة    أو  تمييــز  دون 
والدولــي،  المحلــي  الصعيديــن 
عــن  وبصــدق  يعبــر  حيــث 
العمــال  وطموحــات  تطلعــات 
ونجــح بالفعــل فــي حلحلــة الكثيــر 
مــن الملفــات والقضايــا ويتطلــع 
الملفــات  مــن  المزيــد  حــل  إلــى 
المقبلــة  الفتــرة  خــالل  العالقــة 
مــن خــالل الحــوار  ألجــل الوصــول 
ومراجعــة  عاجلــة  حلــول  إلــى 
اإلنتــاج  أطــراف  بيــن  بالتوافــق 

الثالثــة.
وأشــار يعقــوب يوســف إلــى أن 
تأســيس االتحــاد الحــر جــاء فــي 
ظــروف بالغــة الدقــة والتعقيــد 
حيــث أزمــة 2011 ومحاولــة البعــض 
إقحــام العمــل النقابــي والعمالــي 
فــي الشــأن السياســي والســعي 
لمزيــد مــن التأزيــم وإدخــال البــالد 
فــي نفــق كان ال يعلــم مــداه إال 
هللا وهــو مــا دفع قيــادات عمالية 

الغالــي  الوطــن  لهــذا  مخلصــة 
تأســيس  إلــى  نفوســنا  علــى 
االتحــاد الحــر مــن أجــل مواجهــة 
التحديــات والتصــدي لمــن حــاول 
جــر العمــال إلــى أتــون السياســية 
بمكتســباتهم  والعصــــــــــــــــــــف 
التــي  والوظيفيــة   المعيشــية 
المشــروع  بفضــل  حازوهــا  
الملــك  لجاللــة  اإلصالحــي 

المفــدى.
وأضــاف أن تأســيس  االتحــاد 
الحــر أتــى فــي الوقــت المناســب 
لتصحيــح األوضــاع فــي مواجهــة 
مــن أرادوا هــز اســتقرار البــالد مــن 
أجــل تحقيــق مصالــح سياســية 
عبــر الــدور النقابــي والعمالــي وهو 
مــا رفضــه العمــال المخلصــون 
الشــرعية  عــن  دافعــوا  الذيــن 
ــة   الدســتورية ومؤسســات الدول
حيــث نجــح االتحــاد الحــر أن يحقــق 

تــوازن القــوى العاملــة.
واضــاف يعقــوب يوســف بــأن 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
المشــروع  ثمــرة  كان  البحريــن 
صاحــب  لحضــرة  اإلصالحــي 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى 
كقــوة  وبــرز  ورعــاه،  حفظــه هللا 
العمالــي  القطــاع  فــي  مؤثــرة 
والنقابــي، بعــد صــدور المرســوم 
2011م  لســنة   35 رقــم  بقانــون 
واســعًا  المجــال  فتــح  الــذي 
ليأتــي  النقابيــة،  التعدديــة  امــام 
حاجــة  عــن  معبــرًا  الحــر  االتحــاد 
العامــل البحرينــي التحــاد نقابــي 
األساســية  لحاجاتــه  يســتمع 
ويحقــق طموحاتــه، ويدافــع عــن 

. ته مكتســبا
أن  الحــر  االتحــاد  نجــح  وتابــع 

المبــادرات  مــن  العديــد  يقــدم 
التشــريعات  بتعديــل  الخاصــة 
العامليــن  وحقــوق  العماليــة 
بالمشــورة  وســاهم  بالدولــة، 
نصــوص  تنقيــح  فــي  والخبــرة 
قانونيــة، واسترشــد بــه المجلس 
مــن  العديــد  فــي  التشــريعي 
مشــاريع القوانيــن، كمــا ســعى 
لــه  يكــون  ألن  الحــر  االتحــاد 
فــي مؤسســات صنــع  ممثليــن 
القــرار والهيئــات الحكوميــة وهــو 
هيئــة  مــن  كل  فــي  تحقــق  مــا 
تنظيــم ســوق العمــل وصنــدوق 
العمــل تمكيــن والهيئــة العامــة 
للتأميــن االجتماعــي والعديــد مــن 
التمثيــل  ذات  والهيئــات  اللجــان 
البحريــن  لعمــال  ممثــاًل  الثالثــي 
ــة  ومــازال يحقــق مكاســب وطني
فــي  لــه  تحســب  األرض  علــى 

القصيــر. عمــره 
وأكــد رئيــس االتحــاد الحــر بــأن 
دعــم  بفضــل  اســتطاع  االتحــاد 
القيــادة الحكيمــة ترســيخ مكانتــه 
حيــث  ودوليــًا  وإقليميــًا  عربيــًا 
جميــع  مــن  بــه  معترفــًا  أصبــح 
العربيــة  العماليــة  المنظمــات 
والدوليــة بــل أصبــح لــه ممثليــن 
فــي قيــادة تلــك المنظمــات . كما 
نجــح فــي تشــكيل تحالــف قــوي 
العربيــة  الــدول  اتحــادات  مــع 
الشــقيقة ونجــح مــن خاللــه فــي   
القضايــا  مــن  للعديــد  التصــدى 
الوطنيــة التــي حــاول البعــض مــن 
خاللهــا  النيــل مــن مكانــة مملكــة 
تعزيــز  صعيــد  علــى  البحريــن 

الحريــات ومــا يتعلــق بهــا.
وأضــاف أن مــن بيــن  إنجــازات 
المســاهمة   المحليــة  االتحــاد 
العامــل  أداء  تطويــر  فــي 

مــن  بــه   االرتقــاء  و  البحرينــي 
بحزمــة  وتثقيفــه  تدريبــه  خــالل 
العمــل  وورش  البرامــج  مــن 
ــد  والنــدوات بالتعــاون مــع العدي
الصلــة. ذات  المؤسســات  مــن 

يوســف:  يعقــوب  وقــال 
يحتفــل االتحــاد الحــر هــذا العــام 
اإلنجــازات  مــن  ســنوات  بتســع 
والعطــاء  المســبوقة  غيــر 
جائحــة  ظــل  فــي  المتواصــل 
ومــا  لالتحــاد  كان  والتــي  كورونــا 
مســاندًا  كبيــرًا  مجهــودًا  يــزال 
هــذا  مواجهــة  فــي  للدولــة 
التحــدي الكبيــر مــن خــالل التوعيــة 
وضــرورة  الفيــروس  بخطــورة 
االحترازيــة. باإلجــراءات  االلتــزام 

مــن  تحقــق  مــا  أن  وأضــاف 
إنجــازات كبيــرة كان لهــا مردودهــا 
الكبيــر مــن خــالل انضمــام الكثيــر 
مــن النقابــات إليــه والتــي وصــل 
عددهــا 21 نقابــة منضويــة تحــت 
نجــاح  يؤكــد  مــا   وهــو  االتحــاد 
االتحــاد  اتبعــه  الــذي  النهــج 
تعاملــه  فــي  فريــد  كأســلوب 
حيــث  العماليــة  القضايــا  مــع 
تحقيــق  خاللــه  مــن  اســتطاع 
المصلحــة لــكل أطــراف اإلنتــاج، 
مصلحــة  جميعــًا  وفوقهــا 

والعمــال.  الوطــن 
يوســف،  يعقــوب  واختتــم 
البيعــة  تجديــد  علــى  بالتأكيــد 
والعهــد  والــوالء لحضــرة صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى 
ولصاحــب  الســمو الملكــي األمير 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
ــوزراء علــى  ــي العهــد رئيــس ال ول
مواصلــة الجــد والعمــل والدفــاع 
شــتى  فــي  الوطــن  قضايــا  عــن 
واإلقليميــة  العربيــة  المحافــل 

والدوليــة.
علــى  العمــال  عاهــد  كمــا 
الدفــاع عــن حقوقهــم  مواصلــة 
والســعي  ومكتســباتهم 
تطلعاتهــم  عــن  للتعبيــر  الدائــم 
والســعي  وطموحاتهــم 
الصــور  بشــتى  لتحقيقهــا 

. ئل ســا لو ا و
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النقابة الحرة لعمال شركة مطار البحرين
توقع إتفاقية آليــة التفاوض مع إدارة الشركة

وقعــت شــركة مطــار البحريــن 
الحــرة  النقابــة  مــع  أتفاقيــة 
البحريــن  مطــار  شــركة  لعمــال 
التــي تــم تشــكيلها حديثــا لوضــع 
آلليــة  مفصــل  تنظيمــي  هيــكل 
التفــاوض بيــن الطرفيــن. وتأتــي 

هــذه الخطــوة تعزيــزًا للعالقــات 
الثنائيــة بيــن إدارة شــركة مطــار 
ــة،  ــن ومجلــس إدارة النقاب البحري
إذ تتيــح للطرفيــن إمكانيــة إجــراء 
لتحســين  هادفــة  مفاوضــات 
المتعلقــة  المســائل  جميــع 

بأوضــاع العمــل والعمــال. وقــد 
تفضــل بحضــور مراســم التوقيــع 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة مطــار 
البحريــن الســيد محمــد يوســف 
إدارة  البنفــالح ورئيــس مجلــس 
شــركة  لعمــال  الحــرة  النقابــة 

محمــد  الســيد  البحريــن  مطــار 
مــن  وعــدد  الجــودر  عبدالرحمــن 

الجانبيــن. مــن  الممثليــن 

بمناسبة اليوم العالمي للشباب .. رئيس االتحاد الحر:
»الشباب هم صناع المستقبل وأمل المملكة في إزدهارها وتقدمها«

الحــر  االتحــاد  رئيــس  أعــرب 
لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب 
اعتــزاز  عــن  محمــد  يوســف 
بالشــباب  الحــر  االتحــاد  وفخــر 
البحرينــي الــذي يثبــت يومــا بعــد 
آخــر أنــه قائــد ســفينة مســتقبل 
إلــى كل  التهنئــة  ورفــع  الوطــن، 
بحرينيــة  وشــابة  بحرينــي  شــاب 
باليــوم  اإلحتفــال  بمناســبة 
 12 الموافــق  للشــباب  العالمــي 

عــام. كل  مــن  أغســطس 
إن  الحــر  االتحــاد  رئيــس  وقــال 
اليــوم  البحريــن  مملكــة  قيــادة 
الوطــن  لمســتقبل  تؤســس 
بدعــم الشــباب فــي تولــي مراكــز 
المســتويين  علــى  القيــادة 
الحكومــي واإلقتصــادي، وهــو مــا 
بــرز مؤخــرًا مــن توجيهــات ملكيــة 
أصدرهــا  قــرارات  تلتهــا  ســامية 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 

خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
مجلــس  رئيــس  العهــد  ولــي 
الــوزراء بتعييــن نخبــة مــن الكوادر 
مواقــع  فــي  الشــابة  الوطنيــة 
قياديــة غيــر مســبوقة، ممــا يؤكــد 
مرحلــة  إلــى  تتجــه  البحريــن  أن 
عبــر  قدراتهــا  بنــاء  فــي  جديــدة 
والشــابة  الجديــدة  الدمــاء  ضــخ 
القــرار. صنــع  مراكــز  كافــة  فــي 

يوســف  يعقــوب  ثمــن  كمــا 
المفــدى  الملــك  جاللــة  حــرص 

الســامية  جاللتــه  خطابــات  فــي 
الشــباب  أن  علــى  بالتأكيــد 
وأمــل  المســتقبل  صنــاع  هــم 
المملكــة فــي إزدهارهــا وتقدمهــا، 
وكذلــك دعــم جاللتــه الالمتناهــي 
البحرينــي  الشــباب  لطمــوح 
اســم  يرفــع  أن  اســتطاع  حتــى 
العديــد  فــي  البحريــن  مملكــة 
الدوليــة، ويحقــق  المحافــل  مــن 

محليــا. الريــادة 
الحــر  االتحــاد  رئيــس  ونــوه 

بجهــود الفريــق الوطنــي بقيــادة 
ســمو ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء، ومــا بذلــوه خــالل جائحــة 
كورونــا والتــي تمثــل نموذجــًا علــى 
أبنــاء  وقــدرة  ووطنيــة  كفــاءة 
التحديــات  الوطــن فــي مواجهــة 
تبــرز  نجاحــات  إلــى  وتحويلهــا 
وتحافــظ  دوليــًا،  البحريــن  اســم 
فــي الوقــت ذاتــه علــى المجتمــع 
شــهدها  صحيــة  مخاطــر  مــن 
العالــم ومــازال يبحــث لهــا عــن 
حلــول وينظــر للبحريــن بإعتبارهــا 
التعامــل  فــي  المتفــردة  الدولــة 
مــع الفيــروس وتخفيــض أعــداد 
اإلصابــات، ووقــف نزيــف األرواح.

يحفــظ  هللا  إن  يوســف  وقــال 
بقيادتهــا  الطيبــة  األرض  هــذه 
المخلصيــن،  وأبنائهــا  الوطنيــة 
خفاقــة  البحريــن  رايــة  وســتظل 
المســتقبل،  عمــاد  بشــبابها 
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االتحاد الحر ينظم ورشة عمل حول التنمية الذاتية

الدكتور جاسم المهندي

لنقابــات  الحــر  االتحــاد  نظــم 
عمــل  ورشــة  البحريــن  عمــال 
ذاتــي«  أنمــي  »كيــف  بعنــوان 
قدمهــا الدكتــور جاســم المهنــدي 
النفســي  االرشــاد  مركــز  رئيــس 
بــإدارة  للطلبــة  واالكاديمــي 
بــوزارة  الطالبيــة  الخدمــات 

والتعليــم. التربيــة 
وقــدم الدكتــور جاســم المهندي 
موضحــًا  الــذات  عــن  تعريفــا 
لقدراتــه  اإلنســان  معرفــة  أنهــا 
لهــذه  االمثــل  واســتخدامه 
ــًا ســمات الصحــة  القــدرات، مبين
التــام  التوافــق  وهــي:  النفســية 
بيــن وظائفــه النفســية المختلفة 
و القــدرة علــى مواجهــة األزمــات 
العاديــة، واإلحســاس  النفســية 
الشــعور  و  والرضــا،  بالســعادة 
بالســعادة مــع اآلخريــن، وأخيــرًا 
واســتغالل  الــذات  تحقيــق 

القــدرات، وقــال إنــه يجــب عــدم 
التركيــز علــى المواقــف الســلبّية 
ألّن كثــرة التفكيــر فيهــا تجعلهــا 
الباطــن  العقــل  فــي  تتخــّزن 
الواعــي  العقــل  ويســتدعيها 
كّلمــا مــّرت عليــك تجربــة ســلبية.

التوافــق  المهنــدي  وعــرف 
الفــرد علــى  بأنــه قــدرة  النفســي 
امتــالك مجموعــة مــن األســاليب 
الناجحــة  واالســتجابات  الســوية 
التــي تمكنــه مــن إشــباع دوافعــه 
ــة  ــق أهدافــه، وهــو العملي وتحقي
التــي  المســتمرة  الديناميكيــة 
يعــرب فيهــا الفــرد عــن ســلوكه 
مــن  مجموعــة  يحــدث  حتــى 
وبيــن  بينــه  الناجحــة  العالقــات 
إلــى  وأشــار  االجتماعيــة،  بيئتــه 
التوافــق،  مــن  نوعيــن  وجــود 
وهمــا الشــخصي ، واالجتماعــي، 
المؤثــرة  العوامــل  إلــى  الفتــا 
فيــه وهــي الصحــة الجســمية، و 
الضروريــة  المهــارات  اكتســاب 
إشــباع  و  التوافــق،  لتحقيــق 
و  ســوية،  بطريقــة  الحاجــات 
معرفــة الــذات وتقبلهــا ومعرفــة 
الواقــع، والمرونــة فــي الســلوك 

االجتماعيــة. والمســايرة 
كمــا نبــه الدكتــور المهنــدي إلــى 
مفهــوم التفكيــر وأهميتــه وآثــاره 
والمجتمــع،  الفــرد  حيــاة  فــي 
موضحــا أنــه كل مــا يجــري داخــل 
عقليــة  عمليــات  مــن  العقــل 

والتصــور  واالدراك  كاإلحســاس 
والتعــرف،  والتذكــر  والتخيــل 
العقليــة  العمليــات  وكذلــك 
يســتطيع  ال  التــي  الراقيــة 
كالحكــم  فعلهــا  الحــي  الكائــن 
والتجريــد والتعميــم واالســتقراء 

واألســتنتاج.
وأكــد أن الســعي للتميــز يحتــاج 
إلــى المداومــة علــى رفع مســتوى 
اإليمــان بفعــل الطاعــات، ورفــع 
والكفــاءة  التفكيــر  مســتوى 
العقليــة والفعاليــة فــي الدراســة 
والتخطيــط للمهنــة، والمداومــة 
عالقتــك  مســتوى  رفــع  علــى 
اإليجابيــة مــع نفســك و اآلخريــن. 
األهــداف  المهنــدي  وقســم 
الفــروض  بــأداء  دينيــة  إلــى 
واجتماعيــة  والطاعــات، 
للجلــوس  أوقــات  بتخصيــص 
فــي  والمشــاركة  األســرة  مــع 
والتواصــل  اجتماعيــة  أنشــطة 
وشــخصية  األصدقــاء،  مــع 
وتعلــم  عمــل،  علــى  بالحصــول 
لغــة جديــدة وممارســة الرياضــة.
يحتــاج  اإلنســان  إن  وقــال 
لتخطيــط حياتــه مــن خــالل وضــع 
وذلــك  للحيــاة  وغايــة  رســالة 
بوضــع أهــداف كبــرى لتحقيقهــا، 
و تحديــد هدفيــن أو ثالثــة فقــط 
منبثقــة  الســنوات  هــذه  خــالل 
وضــع  و  الكبــرى،  األهــداف  مــن 
مســتوى  علــى  عملــي   برنامــج 

الســنة لتحقيــق واحــد أو أكثــر مــن 
األهــداف وجــدول محــدد وواضــح 
وقابــل لإلنجــاز خــالل تاريخ محدد، 
الشــهرية  األهــداف  دراســة  ثــم 
واآلليــات  الخطــوات  ووضــع 
أهميــة  علــى  وشــدد  لتحقيقهــا، 
النفــس  وتحــدي  الوقــت،  إدارة 
بمحاربــة الفــراغ والتخلــص مــن 

النفــس. وتربيــة  المعوقــات 
وأكــد المهنــدي علــى أن الثقــة 
مــع  وتتطــور  تنمــو  بالنفــس 
معارفــه  وتطــور  اإلنســان  نمــو 
طــّور  فكّلمــا  الحياتيــة،  وتجاربــه 
اإلنســان نفســه بالتجربة والعلم 
مــن  زاد  اآلخريــن  مــع  والتعــاون 
الوســائل التــي تبنــي شــخصيته، 
توّفــر  بالنفــس  الثقــة  إن  وقــال 
والراحــة  الطمأنينــة  لإلنســان 
فتعطيــه  والبدنيــة  النفســية 
حــّل  علــى  وتســاعده  القــوة 
مشــاكله بطريقــٍة صحيحــٍة أكثــر، 
وتجعــل حياتــه أســهل، وأوضــح 
الســعي  هــو  الــذات  تطويــر  أن 
عنــد  الوعــي  مســتوى  لرفــع 
اإلنســان بجميــع جوانــب الحيــاة، 
عــن  مســؤول  إنســان  فــكل 
تطويــر مهاراتــه بجميــع المراحــل 
العمريــة التــي يمــر بهــا بإســتثناء 

الطفولــة. مرحلــة 

لمشاهدة الورشــــــة
الرجاء الضغط هنــــا

رئيس االتحاد الحر يشيد بتوقيع النقابة الحرة لعمال شركة مطار البحرين آللية 
التفاوض مع إدارة الشركة

الحــر  االتحــاد  رئيــس  أشــاد 
لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب 
شــركة  بتوقيــع  محمــد  يوســف 
مــع  اتفاقيــة  البحريــن  مطــار 
شــركة  لعمــال  الحــرة  النقابــة 
هيــكل  لوضــع  البحريــن  مطــار 
تنظيمــي مفصــل آلليــة التفاوض 

الطرفيــن. بيــن 
مــن  النهــج  هــذا  إن  وقــال 
التعامــل بيــن اإلدارات التنفيذيــة 
والنقابــات العماليــة فيهــا يعتبــر 
الوصــول  فــي  األمثــل  النمــوذج 
ومتوازنــة  متعادلــة  لمصالــح 
يؤســس  وبمــا  األطــراف  بيــن 
لعالقــة تســهم فــي تطويــر عمــل 

الوطنيــة  وخاصــة  المؤسســات 
. منهــا

وأكــد يوســف أن هــذه اآلليــة في 
االتحــاد  قــد وضعهــا  التفــاوض 
وطورهــا  تأسيســه  منــذ  الحــر 
الماضيــة  الســنوات  مــدار  علــى 

وحقــق مــن خاللهــا العديــد مــن 
اإلنجــازات التــي ســجلتها مســيرة 

االتحــاد الحــر بــكل فخــر.
النقابــة  االتحــاد  رئيــس  وهنــأ 
مطــار  شــركة  لعمــال  الحــرة 
مجلــس  ورئيــس  البحريــن 

محمــد  الســيد  النقابــة  إدارة 
بهــذه  الجــودر  عبدالرحمــن 
االتفاقيــة معربــًا عــن اعتــزازه بمــا 
وصلــت إليــه النقابــات العماليــة 
فــي مملكــة البحريــن مــن نضــج 
النقابيــة  األنشــطة  كافــة  فــي 
التــي تخــدم العمــال وتدافــح عــن 

ومكتســباتم. حقوقهــم 
كمــا تقــدم بالشــكر إلــى شــركة 
والرئيــس  البحريــن  مطــار 
التنفيــذي الســيد محمــد يوســف 
البنفــالح لمــا تشــهده النقابة في 
وتنســيق  تعــاون  مــن  الشــركة 
الوطــن  مصلحــة  يحقــق  كبيــر 

والمواطــن.

https://www.youtube.com/watch?v=9lCDrmBhYnQ
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خالل محاضرة نظمها االتحاد الحر
الُمشــرع    : االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  بــوزارة  العماليــة  النقابــات  شــؤون  رئيــس 

العمــل عــدم تعســف أصحــاب  تأديبيــة تضمــن  العمــل وضــع  ضمانــات  لقانــون 
لنقابــات  الحــر  االتحــاد  نظــم 
عمــال البحريــن محاضــرة بعنــوان 
الجماعيــة«  العمــل  »منازعــات 
ســلمان  علــي  األســتاذ  قدمهــا 
ورئيــس  قانونــي  مستشــار 
العماليــة  النقابــات  شــؤون 
والتنميــة  العمــل  بــوزارة 

. عيــة جتما ال ا
وأكــد األســتاذ علــي ســلمان أن 
القانــون مجموعــة مــن القواعــد 
ســلوك  وتنظــم  تحكــم  التــي 
األفــراد فــي الجماعــة وتوفــق بيــن 
علــى  يفــرض  والتــي  مصالحهــم 
مخالفهــا جــزاء توقعه الســلطة.
إلــى  الحاجــة  أن  وأضــاف    
مــع  إال  تبــدو  ال  القانــون  قواعــد 
تظهــر  حيــث  الجماعــة  قيــام 
عالقــات  تنظيــم  إلــى  الحاجــة 
بعضهــم  الجماعــة  هــذه  أفــراد 
االجتماعيــة  فالحيــاة  البعــض، 
تقتضــي ضبــط عالقــات األفــراد 
ترمــي  التــي  للقيــود  وإخضاعهــا 
إلــى تحقيــق التــوازن بيــن الجانــب 
االجتماعــي  والجانــب  الفــردي 
لتحقيــق االســتقرار والســالم فــي 

. الجماعــة 
وقــال علــي ســلمان:  »قانــون 
مــن  مجموعــة  هــو  العمــل 
تنظــم  التــي  القانونيــة  القواعــد 
أصحــاب  مــع  العمــال  عالقــة 
فــروع  أحــد  وهــو  العمــل، 
يهتــم  الــذي  الخــاص  القانــون 

مــع  األفــراد  عالقــات  بتنظيــم 
إنشــاء  بعضهــم، وتعــود فكــرة 
قانــون العمــل إلــى فتــرة الثــورة 
طبقــة  وظهــور  الصناعيــة، 
للظلــم  تعرضــت  التــي  العمــال 
الزمــن،  مــن  لحقبــة  االجتماعــي 
العمــل  قانــون  صــدور  فــكان 
العمــال،  حقــوق  حفــظ  بهــدف 
األضــرار  مــن  وحمايتهــم 
أصحــاب  مــن  التعســفية 

األعمــال«.
 وأوضــح أن عقــد العمــل هــو 
العمــل  صاحــب  بيــن  اتفــاق 
العامــل  يتعهــد  والعامــل 
عمــاًل  يــؤدي  بــأن  بمقتضــاه 
تحــت  العمــل  لصاحــب  معينــًا 
إدارتــه وإشــرافه لقــاء أجــر معيــن، 
المــدة  محــدد  العقــد  ويعتبــر 
إذا أبــرم لمــدة محــددة أو إلنجــاز 

معيــن. عمــل 

أن   إلــى  ســلمان   وأشــار 
ينطبــق  ال  الذيــن  االشــخاص 
عليهــم قانــون العمــل هــم أفــراد 
وهيئــات  المســلحة  القــوات 
األمــن العــام والعامليــن بوحــدات 
وغيرهــا  للدولــة  اإلداري  الجهــاز 
مــن الوحــدات الحكوميــة و أفــراد 
الذيــن  العمــل  صاحــب  أســرة 
يعولهــم والمســتخدمين داخــل 
)كالســائق  خارجهــا  أو  المنــازل 
فــي  ومــن  والطبــاخ  والمربيــة 
قــرارًا  الوزيــر  ويصــدر  حكمهــم(، 
العمــل  وشــروط  بقواعــد 

الفئــآت. بهــذه  الخاصــة 
مفهــوم  أن  إلــى  ولفــت    
منازعــات العمــل هــو النــزاع الــذي 
مــع  اكثــر  أو  عامــل  بيــن  ينشــأ 
العمــل. بســبب  عمــل  صاحــب 
وأضــاف ســلمان أن  المشــرع  
لقانــون العمــل وضــع  ضمانــات 

تعســف  عــدم  تضمــن  تأديبيــة 
ارتــكاب  عنــد  العمــل  أصحــاب 
يســتوجب  خطــأ  العامــل 
المســاءلة، وقــد تلخصــت هــذه 
صاحــب  في:إلــزام  الضمانــات 
جــزاءات  الئحــة  بوضــع  العمــل 
الرســمية  الجهــة  مــن  تصــدق 
الجائــز  الجــزاءات  وتحديــد 
عنــد  العامــل  علــى  توقيعهــا 
ارتكابــه خطأووضــع مــدة محــددة 
لمســاءلة العامــل أو معاقبتــه.

النزاعــات  تعتبــر  وتابــع   
بيــن  تقــع  التــي  الجماعيــة 
أو  العماليــة  المنظمــات 
مجموعــة مــن العمــال واصحــاب 
مــن  أخــرى  جهــة  مــن  العمــل 
ــي تســتحق  المســائل الهامــة الت
البحــث والدراســة لكونهــا إحــدى 
الطبيعيــة  االفــرازات  أهــم 
لعالقــة العمــل الجماعيــة بحكــم 
المصالــح المتناقضــة لكــن مــن 
صاحــب العمــل والعمــال وبحكم 
فــي  تحــدث  قــد  التــي  التغيــرات 
هــذه  تحكــم  التــي  المعطيــات 
العالقــة والمصالــح التــي تــؤدي 
هــذه  بيــن  التــوازن  إختــالل  الــى 
تنــازل  عنهــا  وينجــم  المصالــح 
كليهمــا  أو  االطــراف  أحــد  مــن 

. معــا

لمشاهدة الورشــــــة
الرجاء الضغط هنــــا

خالل اجتماع لمجلس إدارة المركز
مركــز الحــر للمتقاعديــن يدعــو إلــى ضــرورة اإلهتمــام بالمتقاعديــن وتعزيــز حقوقهــم 

ومكتســباتهم
الحــر  مركــز  إدارة   مجلــس  عقــد 
برئاســة  اجتماعــًا  للمتقاعديــن 
الســيد صالــح علــي محمــود النائــب 

المركــز. لرئيــس  األول 
علــى  ضــرورة  المجتمعــون  وأكــد 
ودعمهــم  بالمتقاعديــن  اإلهتمــام 
واصلــوا  الذيــن  وأنهــم   خاصــة 
وبذلــوا  والنهــار  بالليــل  العمــل 
مجهــودات كبــرى فــي  خدمــة الوطــن 
والمواطنيــن وســاهموا فــي مســيرة 
الــذي  واإلزدهــار  والتطويــر  البنــاء 

البحريــن. مملكــة  تشــهده 
اإلتصــال  أهميــة  علــى  وشــددوا 
المتقاعديــن  مــع  والتواصــل 

وتلمــس احتياجاتهــم والعمــل علــى 
تلبيتهــا انطالقــًا مــن حــرص المركــز 
مــن  المتقاعديــن  كافــة  ايــالء  علــى 

أبنــاء الوطــن و اإلهتمــام بهــم لخلــق 
الشــعور لديهــم بعلــو مكانتهــم فــي 

الجميــع. عيــون 

بضــرورة  المجتمعــون  وطالــب 
المختصــة  الجهــات  تســتعين  أن  
بمركــز  التشــريعية  والمؤسســات 
الحــر للمتقاعديــن وأخــذ رأيــه فــي كل 
والتشــريعات  بالقضايــا  يتعلــق  مــا 
التــي تتعلــق بالمتقاعديــن مــن أجــل 
حقوقهــم  تعزيــز  فــي  المســاهمة 

تهم. ومكتســبا
كمــا تــم خــالل االجتمــاع مناقشــة 
والقضايــا  الموضوعــات  بعــض 
األخــرى المتعلقــة بآليــة إدارة العمــل 
الخطــط  وإعــداد  المركــز   داخــل 

المقبلــة. للفتــرة  والتقاريــر 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6rmICMpVKs


11 عدد شهر اكتوبــــر 2021

محاضرة باالتحاد الحر تحذر من خطورة ضربة الشمس وتهديدها للحياة

  اكد د.عالء عزمي عودة طبيب 
البحريــن  بمستشــفى  طــوارىء 
مكافحــة  مركــز  أن  التخصصــي  
نشــر   منهــا  والوقايــة  األمــراض 
اســتمرت  دراســة   2008 عــام  فــي 
مــن  اكثـــــــــر  عــن  عامــا   15 لمــدة 
450 حالــة وفــاة مرتبطــة بارتفــاع 

دراســــــــة  وفــي  الحـــــــــــرارة 
شــمال  مركــز  اجراهــا 

لألبحــاث  كاليفورنيــا 
2010م  عــــــــــــــــام  فــي 
عامـــــل   300 علــى 
المــــــــــــــــــزارع  فــي 

األمريكيـــــــــــــــــــــة:  
بأن 94% يعملون 

حــرارة  درجــات  فــي 
 %40 و  شديــــــــــــدة 
اختبـــــــــروا  منهـــــــــــم 

األمــــــــراض  احـــــــــد 
لمتعلقـــــــــــة  ا

الحــــــــرارة. دراجـــــــات  بإرتفــاع 
المحاضــرة  خــالل  وأضــاف 
التــي نظمتهــا لجنــة المشــاريع 
الحــر  باالتحـــــــــــــــاد  واألنشــطة 
تحــت  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
الصيــف  »أمـــــــــــراض  عنـــــــــوان 
األطفــال  أن  منهــا«  والوقايــة 
فــي جميــع األعمــار 
ن  ضــــــو معر
بــــــــة  صا لإل

باألمـــــــــــراض المتعلقــة بإرتفــاع 
درجــات الحــرارة وبشــكل خــاص 
الحــراري  باإلنهــاك  يســمى  مــا 
تحــت  واألطفــال  الرضــع  وأن 
يصنفــون  العمــر  مــن  أعــوام   4
ــة عاليــة الخطــورة  بإنهــــــــم فئـــــــــ
اإلصابــــــــــة  بإحتمـــــــــــــــــــــالية 
والرضــع  األطفــــــــــــــــــال  أن  كمــا 
أقــــــــــل  بنســـــــــــبة  يعرقــون 
وينتجـــــــــــون حــرارة أكثـــــــــــــــــر وأن 
أجســام األطفــال تتكيــف بشــكل 

الحــرارة. درجــات  مــع  أبطــأ 
كبــار  أن  إلــى  عــالء  د.  وأشــار 
الســن كمــا األطفــال يتعرقــون 
أو  الشــباب  مــن  أقــل  بشــكل 
األشــخاص متوســطين العمــر، 
الســن معرضــون  كبــار  أن  كمــا 
لألصابــة بإرتفــاع ضغــط الــدم و 
أنخفــاض قــدرة القلــب علــى ضــخ 
الــدم و مرونــة األوعيــة الدمويــة  
عرضــة  األكثــر  األشــخاص  وأن  
هــم العمــال فــي الميــدان حيــث  
الميدانييــن  العمــال  يكــون  قــد 
علــى بعــد مســافة طويلــة مــن 
األماكــن المظللــة وإمــدادات 
الميــــــــــاه، وقــــــــــــد يواجـــــــه 
لغوًيــا  حاجــًزا  العمــال 
بعــض  يخشــى  وقــد 
اإلبــالغ  مــن  العمــال 
األعــــــــــــراض  عـــــــــن 
خوفــا مــن فقــدان 
كمــا  الوظيفــة، 
يكــــــــــــون  قــــــــد 
بعــض  لــدى 
ل  لعمـــــــــــا ا
سجـــــــــــــــــــل 
يـــــــــــــــخ  ر تا
غيــر  طبــي 
ف  و معــر
غيــــــــــر  أو 
. مقيـــــــــد

بيــن   مــن  أن  د.عــالء  وأوضــح 
عوامــل الخطــر الشــخصية التــي 
اإلصابــة  إحتماليــة  مــن  تزيــد 
بالحــرارة: المرتبطــة  باألمــراض 

التغيــــــــــــــرات   : الحمــــــــــــــــــــــل 
ــاء  الفســيولوجية التــي تحــدث أثن
فتــرة الحمــل تزيــد مــن إحتماليــة 
إحتبــاس  واهمهــا  اإلصابــة 
 : الســكري  داء  و   . الســوائل 
ســالمة وظائــف الكلــى وســالمة 
مــن  والتــي  الدمويــة  األوعيــة 
فــي  متأثــرة  تكــون  أن  الممكــن 
هــذه الحالــة تزيــد مــن إحتماليــة 
اإلصابــة و ارتفــاع ضغــط الــدم: 
يســاهم أيضــًا فــي إرتفــاع ضغــط 
إلــى  أكبــر  كميــة  بإيصــال  الــدم 
األوعيــة الدمويــة وبضغــط أعلــى 
عرضــة  أكثــر  اإلنســان  فيكــون 
األمــراض  أن   كمــا  لإلصابــة 
الجلديــة , قــد تمنــع إطــالق حــرارة 

الجســم.
عــالج   أن  إلــى  د.عــالء  وأشــار 
يتمثــل  الحــراري   اإلنهــاك 
منطقــة  إلــى  االنتقــال  فــي  
أو  والجلــوس  ومظللــة  بــاردة 
الســاقين  رفــع  مــع  اإلســتلقاء 
وإزالــة  المالبــس  وفــك  قليــاًل، 
المالبــس الزائــدة وطلــب العناية 
الطبيــة ووضــع الكمــادات الباردة 
وشــرب القليــل مــن المــاء البــارد 
أو مشــروب ملحــي باإلضافــة إلــى 
عــدم العــودة لممارســة العمــل 
تهــدأ  أن  بعــد  ســاعات  لعــدة 

اض. األعــر
الشــمس  ضربــة  أن  وأوضــح 
وهــي  الحيــاة  يهــدد  خطــر  هــي 
ضربــة  و  األمــراض،  أخطــر  مــن 
الشــمس هــي عبــارة عــن فشــل 
المركــزي   العصبــي  الجهــاز  فــي 
علــى  القــدرة  الجســم  وفقــدان 
وفقــدان  الحــرارة  درجــة  تنظيــم 

التعــرق. علــى  القــدرة 

لمشاهدة المحاضرة
الرجاء الضغط هنــــا

https://www.youtube.com/watch?v=aO6JhWvfLx8
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ورشــة عمــل باالتحــاد الحــر تؤكــد علــى وجــود تحديــات ماليــة وتنظيميــة داخليــة وعلميــة 
إحصائيــة  تواجــه ريــادة األعمــال فــي البحريــن

ســارة  األســتاذة  أكــدت 
إدارة  مجلــس  عضــو  عابديــن 
للتدريــب  البحريــن  جمعيــة 
أن  البشــرية  المــوارد  وتنميــة 
ريــادة األعمــال اإلجتماعيــة هــي 
مبــادرة أومشــاريع ذات أهــداف 
مشــاكل  حــل  فــي  تصــب  نبيلــة 
وســد إحتياجــات لتحقــق أهــداف 

المســتدامة.  التنميــة 
محاضــرة  خــالل  وأضافــت 
لنقابــة  الحــر  االتحــاد  نظمهــا 
ريــادة  حــول  البحريــن  عمــال 
التنميــة  أهــداف  ان  األعمــال 
المســتدامة تســتهدف خمســة 
النــاس  وهــي  رئيســية  عناصــر 
الكوكــب و األزهــار و االســالم  و 
يوجــد  ال  أنــه  إال  الشــراكات  و 
حتــى اآلن تعريــف عالمــي موحــد 

االجتماعيــة.  األعمــال  لريــادة 
وأشــارت ســارة عابديــن إلــى ان 
ريــادة األعمــال اإلجتماعيــة إما ان 
تكــون جهــود فرديــة او جماعيــة 
او  أفــراد  عــدة  بيــن  مشــتركة 
جهــات, بحيــث يكــون هدفهــا فــي 
القيــام األول ســد ثغــرة اإلحتيــاج 

او  األجتماعــي 

 المســاهمات فــي حــل قضيــة. 
هــذة  تكــون  الممكـــــــن  مــن  و 
أو  المبـــــــــادرات  أو  الجهــــــــــود 
غيــــــــــــر  او  ربحيـــــــة  المشــاريع 
المقــام  فــي  لكــن  ربحيــة، 
مرتبــط  هدفهــا  يكــون  األول 
المســتدامة.  التنميــة   بأهــداف 
األعمــال  ريــادة  تاريــخ  حــول  و 
االجتماعيــة أوضحــت عابديــن أن 
نســبيًا،  وقد  جديــد  المصطلــح 
ظهــر قبــل بضعــة عقــود فقــط 
عبــر  موجــودًا  كان  مبــدأه  ولكــن 
هنــاك  كان  حيــث  التاريــخ، 
رواد  مـــــــن  العــــديــــــــد 
الذيــــــــن  األعمـــــــال 
أسســوا مشــاريع 
عيــــــــــــــــة  جتمـــــا إ
علــى  للقضــاء 
مشــكله مــا أو 
تغييــر  إحــداث 
فــي  إيجــــــــابي 
 المجتمــــــــــــع. 
أن  كمـــــــــــــــــــــــا 
مــن  العديــد 
األعمــــال  رواد 
القرنيــن  خــالل 
التاســع عشــر و 
ــوا  العشــرون بذل
جهـــــــــــــــــودًا 

المشــــــــــــاكل  علــى  للقضــــــاء 
بعــــــد  خصوصـــــــــــًا  األجتماعيــة 

الثانيــة.  العالميــة  الحــرب 
الفــرق  أن  عابديــن  وأوضحــت 
التجاريــة  األعمــال  ريــادة  بيــن 
اإلجتماعيــة  األعمــال  وريــادة 
تتمثــل فــي طبيعــة اإلســتثمار و 
أهداف المستثمرين، حيث ريادة 
علــى  تعتمــد  التجاريــة  األعمــال 
المســتثمرين  مــن  المــال  رأس 
و العائــد مــن اإلســتثمار فقــط. 
اإلجتماعيــة  األعمــال  ريــادة  أمــا 
المســتثمرون  فيهــا  يشــارك 
اإلجتماعيــة  مهمتهــا  بســبب 
ثانيــًا،  المــادي  والعائــد  اواًل 
األعمــال  ريــادة  تســتخدم  فيمــا 
لتنميــة  أرباحهــا  التجاريــة 
الدفــع  و  التوســع  و  الشــركة 
ريــادة  فــي  أمــا  للمســاهمين 
يتــم  قــد  اإلجتماعيــة  األعمــال 
التبــرع باألربــاح او عمــل أنشــطة 

خيريــة. 
األعمــــــــــــــــال  ان  وأشــــــــــارت 
مملكــــــــــــه  فــي  اإلجتماعيــــــــــة 
إلــى قســمين  البحريــن تنقســم 
التــي  وهــي  اجتماعيــة  أعمــال 
التنميــة  و  العمــل  وزارة  تتبــع 
األعمــال  وريــادة  اإلجتماعيــة 
وزارة  تتبــع  وهــي  التجـــــــــــارية 
 الصناعــة و التجــارة و الســياحة. 
واشــارت ســارة عابديــن إلــى ان 
التنميــة التحتيــة و البيئــة الداعمة 
فــي  تتمثــل  األعمــال  لريــادة 
مشــروع إصــالح ســوق العمــل 
فــي مملكــة البحريــن وهــو جــزء 
مــن خطــة وطنيــة متكاملــة 
مــن االصالحــات  حــزم  بهــا 
السياســية و االقتصاديــة 

مــن  بــدأت  حيــث  االجتماعيــة.  و 
خــالل بــزوغ المشــروع اإلصالحــي 
لصاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
البــالد  آل خليفــة عاهــل  عيســى 
المفــدى حفظــة هللا ورعــاة فــي 

عام 2001. 
اســس  ان  الــى  اشــارت  و 
فــي  العمــل  ســوق  منظمــة 
تطــور  لدعــم  الحكومــة  ســعي 
القطــاع الخــاص ورفــع اإلنتاجيــة 
اســتدامة  لتعزيــز  الكفــاءة  و 
اإلقتصــاد الوطنــي و خلــق فــرص 
مضافــة  قيمــة  ذات  وظيفيــة 
ورفــع كفــاءة المواطــن لينافــس 
فــي ســوق العمــل ويكــون الخيــار 
العمــل-  لصنــدوق  األفضــل 

تمكيــن«. 
واشــارت الــى ان برنامــج تطويــر 
األعمــال يتمثــل فــي دعــم مــادي 
مــن خــالل حلــول تمويليــة و منــح 
استشــاري  دعــم  لتوفيــر  ماديــة 
للمؤسســات  فنــي  و  تقنــي  و 
واالرشــاد  للتوجيــه  باإلضافــة 
االفــراد.  تطويــر  منصــة   و 

هنــاك  ان  عابديــن  كشــفت  و 
االعمــال  ريــادة  تواجــه  تحديــات 
اإلجتماعيــة تتمثــل فــي تحديــات 
ماديــة، حيــث الحاجــة لمزيــد مــن 
بحيــث  الذكيــة  االســتثمارات 
اكثــر  المســتثمرون  يكــون 
المشــاريع  لدعــم  اســتعدادًا 
بيــن  الرواتــب  فجــوة  الخطــرة 
المؤسســات  فــي  العامليــن 
التجاريــة و المجتمعية, وتحديات 
ــة حيــث الحاجــة  ــة و احصائي علمي
لمزيــد مــن االحصائيــات و دراســة 
المجتمعيــة.  األعمــال   بيئــة 

باالضافــة الــى تحديــات تنظيميــة 
الحاجــة  فــي  تتمثــل  داخليــة 
تضمــن  اعمــال  نمــاذج  إليجــاد 
تميــز  التــي  الذاتيــة  اإلســتدامة 
عــن  اإلجتماعيــة  الشــركات 
الجمعيــات الخيريــة التــي تعتمــد 
علــى  كامــل  شــبه  بشــكل 
التبرعــات و التمويــل الخارجــي و 
الحاجــة لتوفيــر الدعــم التقنــي و 

االداري. 

لمشاهدة الورشــــــة
الرجاء الضغط هنــــا

https://www.youtube.com/watch?v=yf9jfPHmg4M
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حملة »صيف 2021« تزور أكثر من 35 موقع عمل خالل شهري يوليو وأغسطس
الصحــة  لجنــة  اختتمــت 
باالتحــاد  المهنيــة  والســالمة 
البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
حملتهــا الســنوية التــي تطلقهــا 
بالتزامــن مــع قــرار حظــر العمــل 
شــهري  خــالل  الظهيــرة  وقــت 
يوليــو وأغســطس مــن كل عــام، 
وذلــك بهــدف توعيــة العمــال فــي 
بمخاطــر  العمــل  مواقــع  كافــة 
العمــل تحــت أشــعة الشــمس 
لــه  يتعرضــوا  ان  يمكــن  ومــا 
لحمايــة  بــه  القيــام  يجــب  ومــا 
مــن مخاطــر ضربــات  انفســهم 
بالتدابيــر  والتوعيــة  الشــمس، 
بمكافحــة  الخاصــة  االحترازيــة 
.»19 »كوفيــد  كورونــا  فيــروس 

وأكــد يعقــوب يوســف محمــد 
لنقابــات  الحــر  االتحــاد  رئيــس 
هــذا  حملــة  أن  البحريــن  عمــال 
أكثــر مــن  زيــارة  العــام تضمنــت 
35 موقــع عمــل بجميــع مناطــق 
واســتفاد  البحريــن،  مملكــة 
العمــال،  مــن  كبيــر  عــدد  منهــا 
علــى  الشــركات  فــي  والعامليــن 
جميــع مســتوياتها ســواء كانــت 
إن  وأضــاف  صغيــرة،  أو  كبيــرة 
االتحــاد حــرص علــى تقديــم شــرح 
للعمــال بعــدة لغــات، كمــا وفــر 

كتيــب عــن تدابيــر الســالمة فــي 
فصــل الصيــف بلغــات متعــددة 
الهــدف  بلــوغ  لضمــان  أيضــا 
المرجــو منــه ألكبــر شــريحة مــن 

البــالد. فــي  األجنبيــة  العمالــة 
وأشــار يوســف إلــى أن الكتيــب 
مبســطة  بطريقــة  يوضــح 
الســالمة  إرشــادات  جميــع 
إصابــات  لتجنــب  المهنيــة 
اإلجهــاد واإلنهــاك الحــراري أثنــاء 
العمــل تحــت أشــعة الشــمس 
يوليــو  شــهري  فــي  المباشــرة 
االتحــاد  إن  وقــال  وأغســطس، 
تضميــن  علــى  أيضــا  حــرص 
التوعيــة أهــم التدابيــر واإلجــراءات 
بمكافحــة  الخاصــة  االحترازيــة 
وكيفيــة  كورونــا،  فيــروس 
عــن  والكشــف  معهــا  التعامــل 
مــع  التواصــل  وطــرق  اإلصابــة 

المختصــة. الجهــات 
وأوضــح رئيــس االتحــاد الحــر  أن 
هــذا  بكثافــة  اســتمرت  الحملــة 
العــام علــى مــدار شــهري يوليــو 
أن  واســتطاعت  وأغســطس 
تحقــق أهدافهــا المرجــوه منهــا، 
بإعتبارهــا تمثــل أحــد أهــم برامــج 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
لهــا  التحضيــر  ويتــم  البحريــن، 
وزارة  مــع  بالتنســيق  عــام  كل 
االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل 
االقتصاديــة  والمؤسســات 
فــي  والمســاهمة  الراعيــة 
وأنشــطة  الحملــة  اســتدامة 

الحــر. االتحــاد 
وأكــد يوســف أن االتحــاد الحــر 
القضايــا  أهــم  دومــًا  يواكــب 
فــي مملكــة  العمــال  تهــم  التــي 
البحريــن، ويحــرص علــى أن يكــون 

الحــدث  موقــع  فــي  متواجــدًا 
األنشــطة  كافــة  فــي  وفاعــاًل 
للعمــال،  والتوعويــة  التدريبيــة 
ــًا إلــى أن االتحــاد الحــر وضــع  الفت
برامجــه  ألســتمرار  اســتراتيجية 
االحترازيــة  التدابيــر  ظــل  فــي 
 ،19 كوفيــد  جائحــة  لمكافحــة 
فــي  فاعــل  بشــكل  وســاهم 
التعريــف باإلجــراءات والقــرارات 
الصــادرة مــن اللجنــة التنســيقة 
وإيصــال  الوطنــي،  والفريــق 
الوافــدة. للعمالــة  المعلومــة 

الحــر  االتحــاد  رئيــس  وأعــرب 
عــن  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
للشــركات  وتقديــره   شــكره 
الحكوميــة  والمؤسســات 
والخاصــة الداعمــة للحملــة، كمــا 
وجــه الشــكر إلــى المشــاركين فــي 
أعمــال الحملــة مــن الزمــالء فــي 
علــى  والســالمة  الصحــة  لجنــة 
كبيــرة  جهــود  مــن  قدمــوه  مــا 
وتحقيــق  الحملــة  إنجــاح  فــي 
أهدافهــا،  مؤكــدًا أن االتحــاد الحــر 
النقابيــة  الكــوادر  أفضــل  يضــم 
العديــد  قدمــت  والتــي  الوطنيــة 
المجتمعيــة  المبــادرات  مــن 

بيــة. والنقا

للمشاهدة
الرجاء الضغط هنــــا

https://www.youtube.com/watch?v=hgTLYC_WsqA
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نشـــرة دوريـــة تصــدر عـــن

عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
يــن البحر
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قوتنــــا فـــي وحــدتنــــا

عبدهللا المعراج
نائب الرئيس لالعالم
والعالقات العامه

ألكبــر  العربــي  العــرس  أنتهــى 
مســتوى  علــى  عمالــي  تجمــع 
الوطــن العربــي اال وهــو المؤتمــر 
العــام لالتحــاد الدولــي للنقابــات 
ُعقــد  حيــث  العــرب،  العمــال 
 30 الموافــق  األثنيــن  يــوم  فــي 
ضفــاف  علــى   2021 أغســطس 
مدينــة  األحمــر  البحــر  عــروس 
مصــر  بجمهوريــة  الغردقــة 
الوفــود  توافــدت  وقــد  العربيــة، 
العربيــة  األقطــار  مختلــف  مــن 
متحمســة للمشــاركة بالمؤتمــر 
ــروح مــن  ــة بــث ال ــذي هــو بمثاب ال
أن  بعــد  الدولــي  لالتحــاد  جديــد 
أصبــح شــبه معطــل وفــي عــداد 
األمــوات خــالل الفتــرة الماضيــة، 
العــام  المؤتمــر  خــالل  ومــن 
الــذي بــث األمــل مــن جديــد عبــر 
إنتخــاب أميــن عــام جديــد و أمانــة 
عامــة جديــدة للخمــس ســنوات 
علــى  ســيقع  حيــث  القادمــة، 

عاتقهــا الكثيــر والكثيــر مــن األمور 
الفتــرة  خــالل  والوعــود  العالقــة 
المنصرمــة والقادمــة ألجل إعادة 
مســاره  علــى  الدولــي  اإلتحــاد 
المرتقبــة  والعــودة  الصحيــح 
نحــن  أصابــه،  الــذي  الفتــور  بعــد 
علــى  اللــوم  إلقــاء  بصــدد  ليــس 
أحــد إنمــا الجميــع اآلن مطالــب 
األخيــر  المؤتمــر  خــالل  مــن  و 
جنــب  إلــى  جنبــًا  الوقــوف  إلــى 
ورفــع الشــعار الــذي تــم إختيــاره 
وحدتنــا«  فــي  »قوتنــا  للمؤتمــر 
للمؤتمــر  شــعار  يكــون  أن  ال 
دائــم  شــعار  إنمــا  فحســب 
خــالل  العربــي  الوطــن  لعمــال 
المســتقبلية  ســنوات  الخمــس 
ال أن يكــون شــعار لمجــرد شــعار 
إنمــا أن يكــون شــعار مترجــم علــى 
لكافــة  والتصــدي  الواقــع  أرض 
الشــمل،  ولــم  الفرقــة  أشــكال 
مــن  العديــد  هنــاك  أن  حيــث 
يصطــادون  الذيــن  المتربصيــن 
ويحيكــون  العكــر  بالمــاء 
وحدتنــا  ضــد  المؤامــرات 
العســل  فــي  الســم  ويدســون 
بــل ويعقــدون اإلجتماعــات  ليــل 
نهــار فقــط إلجــل بــث الفرقــة فــي 
الجســم العمالــي العربــي، هنــاك 
الوعــود  و  األمــور  مــن  العديــد 
مطالــب بهــا األخــوة األعــزاء فــي 
فــي  الجديــدة  العامــة  األمانــة 
ــي لخصهــا  ــات الت ترجمــة التوصي
المؤتمــر العــام األخيــر ونتمنــى أن 

ــة  ــرة المقبل ــرى النــور خــالل الفت ت
ــد لإلتحــاد  والتــي مــن شــأنها تعي
الدولــي بريقــه ومكانتــه بيــن بقيــة 
اإلتحــادات العماليــة الدوليــة وأن 
مدافعــة  جامعــة  مظلــة  يكــون 
العربــي  الوطــن  عمــال  عــن 
بــكل  العماليــة  اإلتحــادات  عبــر 
روح  وبــث  قــوة  مــن  يملــك  مــا 
كافــة  بيــن  واأللفــة  التعــاون 
العربــي  الوطــن  أقطــار  عمــال 
كل  ودحــر  جامعــة  كمظلــة 
أشــكال التمييــز ونبــذ الفرقــة فــي 
أحتوائــه  يمكــن  مــا  كل  أحتــواء 
يتطــاول  مــن  لــكل  التصــدي  و 
التــي  النقابيــة  المنظمــات  علــى 
هــي بمثابــة الهيــاكل األساســية 
لإلتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال 
لكافــة  الجامــع  االتحــاد  العــرب 

العربــي. الوطــن  عمــال 
لعــل هنــاك الكثير مــن التوصيات 
التــي خرجــت مــن المؤتمــر ولكــن 

أبرزهــا كان:
العنصريــة  التصرفــات  إدانــة   -
مــن  الصــادرة  الممارســات  و 
الصهيونــي  الكيــان  ســلطات 
بحــق العمــال العــرب والغاصــب 
والجــوالن  فلســطين  ألرض 
وكافــة البقــاع واألراضــي العربيــة 

. لمحتلــة ا
- إدانــة كافــة أشــكال  وأســاليب 
األرهــاب  والســيما  األرهــاب 
بقيــام  المعنــي  اإلقتصــادي 
الــدول الكبــرى بفــرض عقوبــات 

إضعــاف  منهــا  الغــرض  جائــرة 
ألجنداتهــا. تحقيقــًا  أخــرى  دول 

التحديــات  مواجهــة  ضــرورة   -
العاملــة  الطبقــة  تواجــه  التــي 
بالوطــن العربــي بكافــة اقطــاره 
الفقــر  تحديــات  فيهــا  بمــا 
إضافــة  والتهميــش  والبطالــة 
االغــالق  تحديــات  مواجهــة  إلــى 
واالجــراءات االحترازيــة لمواجهــة 

كورونــا. فيــروس 
الحكومــة  قــرارات  اســتنكار   -
بشــأن  الجائــرة  الســودانية 
التضييــق علــى الحقوق والحريات 
تجميــد  خــالل  مــن  النقابيــة 
لنقابــات  العــام  االتحــاد  نشــاط 
واعتبــار  الســودان  فــي  العمــال 
النقابيــة  لألعــراف  ذلــك مخالفــا 
والدوليــة. العربيــة   واالتفاقيــات 

التــي  التوصيــات  جميــع  ومــع 
بــأن  نتمنــى  المؤتمــر  بهــا  خــرج 
يتــم تطبيقهــا علــى ارض الواقــع 
العامــة  األمانــة  خــالل  مــن 
الجديــدة لإلتحــاد الدولــي لنقابــات 
العمــال العــرب، كمــا أن جميــع 
باإلتحــاد  العضــوة  المنظمــات 
مطالبيــن  أفرادهــا  خــالل  مــن 
بكافــة  الجديــدة  األمانــة  بدعــم 
لكــي يظــل  المتاحــة  اإلمكانيــات 
أتحادنــا النقابــي العربــي شــامخًا 
متماســكًا رغمــًا عــن مــن ال يريــد 
العربــي  الوطــن  لعمــال  الخيــر 
بــه  خــرج  الــذي  للشــعار  وتأكيــدا 

بوحدتنــا«. »قوتنــا  المؤتمــر 


