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»معالــي وزيــر النفــط يشــيد بــدور النقابــات 
العماليــة اإليجابــي تجــاه الشــركات وتجــاه 

العامليــن بهــا«

بــن  الشــيخ محمــد  أشــاد معالــي 
خليفــة آل خليفــة وزيــر النفــط خــال 
المجلــس  وأعضــاء  برئيــس  لقائــه 

لنقابــات  الحــر  لاتحــاد  التنفيــذي 
عمــال البحريــن صبــاح يــوم الخميس 
بــدور  م،   2021 فبرايــر   11 الموافــق 
تجــاه  اإليجابــي  العماليــة  النقابــات 
بهــا،  العامليــن  وتجــاه  الشــركات 
ومــن جهتــه تقــدم الســيد يعقــوب 
المجلــس  رئيــس  محمــد  يوســف 
التنفيــذي لاتحــاد بالشــكر والتقديــر 
تحقيــق  بضمــان  معاليــه  لــدور 
التــوازن فيمــا بيــن مصلحــة العامــل 
علــى  والعمــل  الشــركة  ومصلحــة 
يخــدم  بمــا  الطرفيــن  حفــظ حقــوق 

العــام. الصالــح  بالنتيجــة 

يعقــد  الحــر  لالتحــاد  المركــزي  المجلــس 
إجتماعــه ويقــر التقريريــن األدبــي والمالــي 

2021 للعــام  اللجــان  وخطــط 
عقــد االتحــاد الُحــر لنقابــات عمــال 
البحريــن إجتمــاع مجلســه المركــزي، 
بحضــور رئيــس و أعضــاء المجلــس 
يــوم  وذلــك  لإلتحــاد  التنفيــذي 
األربعــاء الموافــق 24 فبرايــر 2021.
المركــزي   المجلــس  أقــر  وقــد 
لإلتحــاد  والمالــي  األدبــي  التقريريــن 
العاملــة  اللجــان  خطــط  وكذلــك 

.2021 للعــام  باإلتحــاد 

وفــي بدايــة األجتمــاع رحــب الســيد 
المجلــس  رئيــس  البنغديــر  فهــد 
المجلــس  بأعضــاء  المركــزي 
المجلــس  وأعضــاء  المركــزي 
جميــع  بحــرص  مشــيدًا  التنفيــذي، 
وإثــراء  الحضــور  علــى  األعضــاء 
تطويــر  أجــل  مــن  المناقشــات 
العمــل داخــل اإلتحــاد الحــر وجميــع 

 . نــه لجا

اإلتحــاد الحــر ينظــم نــدوة بعنــوان المــرأة 
أيــن  القــرار  صنــع  مواقــع  فــي  العربيــة 

حققنــا؟ ومــاذا  وصلنــا 
للمــرأة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة 
العاملــة  المــرأة  لجنــة  نظمــت 
االتحــاد  الحــر  باإلتحــاد  والطفــل  
الحــر لنقابــات عمــال البحريــن،  نــدوة 
إفتراضيــة بعنــوان » المــرأة العربيــة 
فــي مواقــع صنــع القــرار.. أيــن وصلنا 
حضــورا  شــهدت  حققنــا؟«،  ومــاذا 
كبيــرا مــن اإلتحــادات العماليــة فــي 

العربــي. الوطــن 

وفــي بدايــة النــدوة رحــب الرئيــس 
األســتاذ  الحــر  لإلتحــاد  التنفيــذي 
بالحضــور  محمــد  يوســف  يعقــوب 
بالتهنئــة  وتقــدم  والمشــاركات، 
البحريــن  فــي  العاملــة  للمــرأة 
أنحــاء   وجميــع  العربــي  والوطــن 

لــم لعا ا

قضية عمالية.. ودروس مستفادة

يعــّرف العمــل النقابــي بأنــه نضــال 
وكفــاح للدفــاع عــن حقــوق أصحابــه، 
ولطالمــا كان هــذا التعريــف يســرد 
تاريــخ النقابــات العماليــة فــي كافــة 
علــى  تعمــل  التــي  العالــم  أنحــاء 
دومــا  وتقــف  الهــدف،  هــذا  تحقيــق 
إلــى جانــب العامــل ضــد المؤسســة 
كانــت  ســواء  فيهــا،  يعمــل  التــي 

خاصــة. أو  حكوميــة 
والطــرق  األســاليب  وتتنــوع 
المســتخدمة للوصــول إلــى الحقــوق 
علــى  والحفــاظ  واســتردادها 
المكتســبات، وتتــدرج بيــن الخشــونة 
فــي التعامــل، والمرونــة فــي طلــب 
اآلخــر،  الطــرف  لقــوة  تبعــا  الحــق 
العمليــة  تحققــه  أن  يمكــن  وبمــا 
التفاوضيــة مــن أهــداف ســواء كانــت 

جزئيــة. أو  كليــة 
البحريــن  مملكــة  هللا  حبــا  ولقــد 
بقيــادة حكيمــة متمثلــة فــي حضــرة 
بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
البــاد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى 
الــذي  ورعــاه،  هللا  حفظــه  المفــدى 
كافــة  فــي  الحريــات  أســس  وضــع 
المجــاالت ومنهــا الحريــات النقابيــة، 
فــي مشــروع جالتــه اإلصاحــي قبــل 
الحكومــة  وســعت  ونيــف،  عقديــن 
الموقــرة بقيــادة المغفــور لــه بــإذن 
هللا تعالــى صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
ثــم صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ولــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
بعــده،  مــن  الــوزراء  رئيــس  العهــد 
فــي تحقيــق تلــك األســس علــى أرض 

الواقــع.
لنقابــات  الحــر  االتحــاد  واســتطاع 
يستشــرف  أن  البحريــن  عمــال 
الحريــات،  وتلــك  األســس  هــذه 
ويؤســس مــن خالهــا خطــة عملــه 

لتحقيــق الهــدف مــن وجــود النقابــات 
العماليــة، وفــي نطــاق حريــات غيــر 
ولكــن  المنطقــة،  فــي  مســبوقة 
والتعــاون  التنســيق  آليــات  وفــق 
مصلحــة  يحقــق  بمــا  والتفــاوض 
والقطــاع  بالوطــن  بــدًء  الجميــع 

والعامــل. االقتصــادي 
تلــك  أن  يؤكــد  مثــال  أبــرز  ولعــل 
فــي  وفعالــة  موجــودة  الحريــات 
النقابــات  وأن  البحريــن،  مملكــة 
أجــل  مــن  تناضــل  أن  تســتطيع 
العامليــن  ومكتســبات  حقــوق 
الذيــن تمثلهــم، هــو مــا حــدث مؤخــرا 
النفــط  وزارة  بيــن  مفاوضــات  مــن 
لعــودة عــاوة األداء للعامليــن فــي 
المنضويــة  النفطيــة  الشــركات 
تحــت مظلــة مظلــة الهيئــة الوطنيــة 

والغــاز. للنفــط 
بــدأ االتحــاد العمــل بســعي  فقــد 
متــوازن وفــق رؤيــة مرنــة للظــروف 
البــاد  بهــا  تمــر  التــي  االقتصاديــة 
جائحــة  أبرزهــا  مــن  عــدة  ألســباب 
حقــوق  بيــن  والموازنــة  كورونــا، 
وشــرح  ومكتســباتهم،  العمــال 
تلــك الحقــوق ألصحــاب القــرار، وهــو 
معالــي الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل 
بــدوره  والــذي  النفــط،  وزيــر  خليفــة 
العليــا،  للمســتويات  القضيــة  رفــع 
تلــك  عــودة  قــرار  إلــى  الوصــول  ثــم 

أخــرى. مــرة  األداء  عــاوة 
ــا للحــدث وآثــاره وثمــاره،  ولــو نظرن
فــي  دروســا  نســتنبط  أن  فيمكــن 
األزمــات  مــع  التعامــل  كيفيــة 
وإدارتهــا للوصــول إلــى نتيجــة مرجــوة 
ولعــل  أو معضلــة،  أي قضيــة  فــي 
ــر لهــذا الحــدث، هــو أن  ــدرس األكب ال

الصــدام. مــن  أكثــر  يثمــر  الحــوار 
إال  المقــال  هــذا  فــي  يســعني  وال 
الوزيــر  معالــي  اســتجابة  أثمــن  أن 
للحفــاظ  الحــر  االتحــاد  لمســاعي 
علــى مكتســبات العامليــن فــي تلــك 
حكومتنــا  أشــكر  وأن  الشــركات، 
مــن  دومــا  تقدمــه  لمــا  الموقــرة 
مبــادرات تحقــق مصالــح المواطــن 

الســبل. بكافــة 

يعقوب يوسف محمد
رئيس المجلس التنفيذي
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»خال لقائه برئيس  وأعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد الحر«
»معالــي وزيــر النفــط يشــيد بــدور النقابــات العماليــة اإليجابــي تجــاه الشــركات وتجــاه 

العامليــن بهــا«

بــن  الشــيخ محمــد  أشــاد معالــي 
خليفــة آل خليفــة وزيــر النفــط خــال 
المجلــس  وأعضــاء  برئيــس  لقائــه 
لنقابــات  الحــر  لاتحــاد  التنفيــذي 
عمــال البحريــن صبــاح يــوم الخميس 
بــدور  م،   2021 فبرايــر   11 الموافــق 
تجــاه  اإليجابــي  العماليــة  النقابــات 
بهــا،  العامليــن  وتجــاه  الشــركات 
ومــن جهتــه تقــدم الســيد يعقــوب 
المجلــس  رئيــس  محمــد  يوســف 
التنفيــذي لاتحــاد بالشــكر والتقديــر 
تحقيــق  بضمــان  معاليــه  لــدور 
التــوازن فيمــا بيــن مصلحــة العامــل 
علــى  والعمــل  الشــركة  ومصلحــة 
يخــدم  بمــا  الطرفيــن  حقــوق  حفــظ 

العــام. الصالــح  بالنتيجــة 
مناقشــة  اللقــاء  خــال  تــم  وقــد 

الصلــة  ذات  المواضيــع  مــن  عــدد 
واهتمــام  واختصــاص  بصاحيــات 
فيهــا  بمــا  العماليــة،  النقابــات 
والتدريــب  والحوافــز،  العــاوات 
البحرنــة،  نســبة  ورفــع  والتطويــر 
حيــث أكــد معالــي وزيــر النفــط علــى 
فــي  العامليــن  لجميــع  تقديــره 
والصناعيــة  النفطيــة  الشــركات 

للنفــط  الوطنيــة  للهيئــة  التابعــة 
جهــود  مــن  يقدمونــه  ومــا  والغــاز 
ودفــع  اإلنتاجيــة  لرفــع  مقــدرة 
مؤكــدا  الوطنــي  اإلقتصــاد  مســيرة 
وتعــاون  تضامــن  ضــرورة  علــى 
ســويا  والعمــل  األطــراف  كافــة 
والبنــاء  الفعــال  التعــاون  وتحقيــق 
للشــركات  التنفيذيــة  اإلدارات  بيــن 

تعزيــز  أجــل  مــن  العمــال،  ونقابــات 
مكانــة هــذه الشــركات وزيــادة كفــاءة 
لتحقيــق  بهــا  والنهــوض  اإلنتاجيــة 
والنتائــج  المكتســبات  مــن  المزيــد 

الطرفيــن. لــكا  اإليجابيــة 
وبالختــام كــرر رئيــس اإلتحــاد الحــر 
شــكره  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
النفــط  وزيــر  لمعالــي  وتقديــره 
والمناقشــة  اللقــاء  حســن  علــى 
طرحهــا  تــم  التــي  لألمــور  اإليجابيــة 
لمعاليــه  مقــدرا  اإلجتمــاع،  خــال 
متابعتــه الدائمــة لألمــور التــي تخــص 
النفطيــة  بالشــركات  العامليــن 
والصناعيــة التابعــة للهيئــة الوطنيــة 

والغــاز. للنفــط 

رئيــس اإلتحــاد الحــر يلتقــي الدكتــور جاســم 
المهندي ويشيد بدوره التثقيفي والتوعوي

اســتقبل األســتاذ يعقــوب يوســف 
رئيــس المجلــس التنفيــذي لاتحــاد 
البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
المهنــدي  محمــد  جاســم  الدكتــور 
عضــو مجلــس إدارة نقابــة التربوييــن 
البحرينيــة بمقــر االتحــاد الحــر لنقابات 
عيســى،  بمدينــة  البحريــن  عمــال 
والــذي أهــدى رئيــس االتحــاد كتابيــن 

تأليفــه. مــن 
- األول بعنوان: »الفحص النفسي 
بإســتخدام  والكبــار  لألطفــال 

اإلســقاطية«. الرســم  أســاليب 
العنــف  بعنــوان: »عاقــة  الثانــي   -

للطفــل« النفســي  بالنمــو 
يعقــوب  أشــاد  اللقــاء  وخــال 
ومــا  جاســم  الدكتــور  بــدور  يوســف 
تعكــس  وأفــكار  رؤيــة  مــن  يطرحــه 
الوطنــي   والحــس  المســؤولية 
تثقيــف  علــى  الدائــم  والحــرص 

المجتمــع   وتوعيــة 
علــى  االتحــاد  رئيــس  أثنــى  وفيمــا 
الجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا الدكتــور 
الكتابيــن  هذيــن  تأليــف  فــي  جاســم 
أهميــة  علــى  أكــد  فقــد  القيميــن، 
ودور الثقافــة فــي تشــكيل الوجــدان 
والوعــي الجمعــي وهــو مــا يســاهم 
فــي دعــم مســيرة التنميــة  والتطويــر 
جميــع  تشــهدها  التــي  واالزدهــار 

. البحريــن  مملكــة  فــي  المجــاالت 
مــن جانبــه، أشــاد الدكتــور جاســم 
محمــد المهنــدي  بالــدور الكبيــر الــذي 
يلعبــه المجلــس التنفيــذي لاتحــاد 
فــي  البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
النقابــي،  والعمــل  العمــال  دعــم 
مــن  مزيــدًا  االتحــاد  لقيــادة  متمنيــًا 

. اإلنجــازات  وتحقيــق  التميــز 

الجزيــرة  قنــاة  بــث  الحــر يســتنكر  اإلتحــاد 
البحريــن عــن  مســيئًا  تلفزيونيــًا  فيلمــًا 

الحــر  اإلتحــاد  رئيــس  اســتنكر 
يعقــوب  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
قنــاة  نشــرته  مــا  محمــد  يوســف 
مــن  مؤخــرًا  القطريــة  الجزيــرة 
حــول  كاذبــة  ومزاعــم  إدعــاءات 
البحريــن،  فــي  اإلنســان  حقــوق 
فــي  اإلنســان  حقــوق  أن  مؤكــدًا 
غيــر  تقدمــًا  شــهدت  المملكــة 
المشــروع  ظــل  فــي  مســبوق 
المفــدى  الملــك  لجالــة  اإلصاحــي 
مــن  وذلــك  المجــاالت  فــي مختلــف 
خــال تشــريعات ومبــادرات تحفــظ 
الحقــوق وتصــون المكتســبات غيــر 

. قة لمســبو ا
واســتنكاره  تنديــده  عــن  وأعــرب 
الجزيــرة  قنــاة  بــث  الشــديدين 
مســيًئا  تلفزيونًيــا  فيلًمــا  القطريــة 
للمملكــة، مؤكــدًا أن إســتمرار قطــر 
مرفــوض  البحريــن  إســتهداف  فــي 
أو  بحرينــي  بــه  يقبــل  وال  بشــدة 
خليجــي، ومــا يحــدث ال يخــدم الصالــح 
التعــاون  مجلــس  لــدول  العــام 
اتفاقيــة  مــع  وتتعــارض  الخليجــي 
الجميــع  بهــا  استبشــر  التــي  العــا 

. ًا خيــر
تســليط  إلــى  الجزيــرة  قنــاة  ودعــا 
فــي  اإلنســان  حقــوق  علــى  الضــوء 
قطــر وبخاصــة مــا يعانيــه العمــال 
ووفيــات  وتحديــات  صعوبــات  مــن 

بنــاء  معســكرات  فــي  عديــدة 
المنشــآت الرياضيــة لبطولــة كأس 
قطــر  فــي  ســتقام  التــي  العالــم 
ــر  ــد مــن التقاري ــه العدي وهــو مــا أكدت
العمــل  منظمــة  ووثقتهــا  الدوليــة 
العماليــة  واإلتحــادات  الدوليــة 
مــن  بــداًل  وذلــك  والدوليــة  العربيــة 
ومحاولــة  كاذبــة  إدعــاءات  نشــر 
الحقوقيــة  البحريــن  تشــويه صــورة 
وتقــف  للمهنيــة  تفتقــد  بطريقــة 
وراءهــا خصومــات يعلمهــا الجميــع.
وأكــد يعقــوب يوســف أن الشــعب 
العمــال  جمــوع  وبخاصــة  البحرينــي 
الحكيمــة  القيــادة  حــول  يلتفــون 
ممثلــة فــي حضــرة صاحــب الجالــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
وصاحــب  المفــدى   البــاد  عاهــل 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس 
مجلــس الــوزراء الموقــر ويدعمــون 

وتوجيهاتهــم. قراراتهــم  جميــع 
ودعــا رئيــس اإلتحــاد الحــر الشــعب 
مــن  مزيــد  إلــى  الكريــم  البحرينــي 
التمســك بالوحــدة الوطنيــة ودحــض 
الشــائعات المغرضــة لقنــاة الجزيــرة 
التــي  الوطنيــة  بالوحــدة  والتمســك 

تتســم بهــا مملكــة البحريــن.
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اإلتحــاد الحــر يشــيد بتكفــل »تمكيــن« بـــ 50% مــن رواتــب البحرينييــن المؤمــن عليهــم 
بالشــركات المتوقــف نشــاطها بســبب كورونــا لمــدة 3 أشــهر

ــات  ثمــن رئيــس االتحــاد الحــر لنقاب
يوســف  يعقــوب  البحريــن  عمــال 
محمــد قــرار مجلــس الــوزراء برئاســة 
الــوزراء  رئيــس  العهــد  ولــي  ســمو 
خليفــة  آل  حمــد  ب  ســلمان  األميــر 
 %50 بـــ  »تمكيــن«  بتكفــل  الخــاص 
المؤمــن  البحرينييــن  رواتــب  مــن 
المتوقــف  بالشــركات  عليهــم 
 3 لمــدة  كورونــا  بســبب  نشــاطها 

أشــهر. 
وأكــد أن هــذا القــرار يأتــي انعكاســا 
الســامية  الملكيــة  للتوجيهــات 
لحضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد 
لدعــم المواطــن البحرينــي لمواجهــة 
الســلبية  والتبعــات  التحديــات 
لانتشــار العالمــي لفيــروس كورونــا 
)COVID-19( علــى المســتوى المحلــي 
وســامة  صحــة  علــى  يحافــظ  بمــا 

والمقيميــن. المواطنيــن 
مثــل  أن  يعقــوب  وأضــاف 
لدعــم  المتعاقبــة  القــرارات  هــذه 
والتــي  البحرينييــن  المواطنيــن 

ماليــة  حزمــة  تقديــم  أبرزهــا  كان 
دينــار  مليــار   4.3 بقيمــة  واقتصاديــة 
القيــادة  إنســانية  مــدى  علــى  يدلــل 
المواطــن  علــى  وحرصهــا  الحكيمــة 
البحرينــي معيشــيًا وصحيــًا وفــي كل 

. ت ال لمجــا ا

الحــر  االتحــاد  رئيــس  ودعــا 
القطــاع الخــاص والشــركات التخــاذ 
لمــا  وموازيــة  مواكبــة  إجــراءات 
مراعــاة  الموقــرة  الحكومــة  تقدمــه 
تداعيــات  لتجــاوز  العمــال  لظــروف 
مــن  جــزء  وتحمــل  الفيــروس،  أزمــة 

الواجبــة علــى  الوطنيــة  المســؤولية 
بــأن االتحــاد يضــع  كل فــرد، مؤكــدا 
كافــة إمكاناتــه وكــوادره فــي خدمــة 

والمواطــن. الوطــن 
وأكــد يعقــوب يوســف أن البحريــن 
فــي  بــه  يحتــذى  مثــا  أعطــت 
وشــهد  الفيــروس،  مــع  التعامــل 
وتواصــل  أجمــع،  العالــم  بذلــك 
دعــم  فــي  جهودهــا  اليــوم  القيــادة 
األزمــة  هــذه  لمواجهــة  المواطنيــن 
الصحــي  المســتوى  علــى  ليــس 
القطاعــات  بجميــع  ولكــن  فقــط، 
ســواء االقتصاديــة أو األمنيــة، وهــو 
أمــر يدعــو للفخــر واالعتــزاز بمملكتنــا 
الغاليــة وقيادتهــا الحكيمــة، فــي ظــل 
المشــروع اإلصاحــي لجالــة الملــك 
المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، وجهــود  
وقــرارات حكومتهــا الموقــرة برئاســة 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ولــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان 

الــوزراء. رئيــس  العهــد 

خـــال اإلجتمــــاع الـــدوري
» روؤســاء النقــابات يؤكــدون دعمهـــم لقيـــادة االتحــاد الحــــر فــي الدفـــاع 

عـــن حقـــوق ومكتسبــات العمــال «

عقــد اإلتحــاد الحــر لنقابــات عمــال 
ــدوري لرؤســاء  ــن  اإلجتمــاع ال البحري
مظلتــه  تحــت  المنضويــة  النقابــات 
بمقــر اإلتحــاد حيــث تمــت مناقشــة 
والقضايــا  الموضوعــات  مــن  عــدد 
بالشــأن  المتعلقــة  المطروحــة 
ومكتســبات  وحقــوق  العمالــي 

العمــال.
الموضوعــات  أبــرز  مــن   وكان 
التــي دار النقــاش حولهــا  تعديــات  
الهيئــة العامــة للتأميــن اإلجتماعي، و 
القــرارات الصــادرة مــن بعض إدارات 
صــرف  بعــدم  الكبــرى  الشــركات 
والزيادةالســنوية. الســنوي  الحافــز 

مــن جانبــه  أكــد رئيــس االتحــاد الحــر 
يعقــوب  البحريــن   عمــال  لنقابــات 
هــذه  مثــل  أهميــة  علــى  يوســف 
االجتماعــات التــي يتــم فيها مناقشــة 
العمالــي  بالشــأن  يتعلــق  مــا  كل 
رؤســاء  بيــن  والتعــاون  والتنســيق 
التنفيــذي  والمجلــس  النقابــات 
لاتحــاد الحــر مــن أجــل الوصــول إلــى 
ــم مــن  ــي  يت الحلــول واالقتراحــات الت
التحديــات وتذليــل  خالهــا مواجهــة 

الحلــول  إلــى  والوصــول  العقبــات 
حقــوق  علــى  للحفــاظ  المناســبة 

العمــال. ومكتســبات 
ســيظل  الحــر  االتحــاد  أن  وأكــد 
المنضويــة  للنقابــات  قــوي  داعــم 
تحــت مظلتــه ولحقــوق ومكتســبات 

بــأي  المســاس  ويرفــض  العمــال  
مــن هــذه المكتســبات التــي تحققــت 
بفضــل المشــروع اإلصاحــي لجالــة 
الملــك المفــدى حفظــه هللا ورعــاه 
ولــي  وســمو  جالتــه  وتوجيهــات 
الداعمــة  الــوزراء  رئيــس  العهــد 

العمــال. ومكتســبات  لحقــوق 
البحريــن  عمــال  يعقــوب   ودعــا 
وجميــع النقابــات إلــى ضــرورة توحيــد 
فــي  المشــاركة  و  العمالــي  الصــف 
تضــع  التــي  المقترحــات  تقديــم 
المشــتركة  العماليــة   المصلحــة 
فــي  تســهم  و  األول  بالمقــام 
الرؤيــة العامــة لإلتحــاد حــول  رســم 
المواضيــع المطروحــة علــى الســاحة 

ليــة.  لعما ا
 مــن جانبهــم  أبــدى جميــع رؤســاء 
دعمهــم  المجتمعــة  النقابــات 
ووقوفهــم والتفافهــم حــول قيــادة 
الدفــاع عــن  أجــل  الحــر مــن  اإلتحــاد 
فــي  العمــال  ومكتســبات  حقــوق 
القطاعيــن العــام والخــاص، خاصــة 
التقاعــد   تعديــات  طــرح  ظــل  فــي 
الشــركات  إدارات  بعــض  وقــرارات 
الســنوية   الزيــادة  إلغــاء  الكبــرى 
علــى  مؤكديــن   ، الســنوي  والحافــز 
ثقتهــم الكبيــرة فــي  قيــادة االتحــاد 
الحريصــة علــى حقــوق ومكتســبات 

المتقاعديــن.
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والطفــل  المــرأة  لجنــة  أشــادت 
باإلتحــاد الحــر لنقابــات عمال البحرين 
الجالــة  صاحــب  حضــرة  بإصــدار 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
هللا  حفظــه  المفــدى  البــاد  عاهــل 
ورعــاه، قانــون رقــم ) 4 ( لســنة 2021 
اإلصاحيــة  العدالــة  قانــون  بإصــدار 
ســوء  مــن  وحمايتهــم  لألطفــال 
المعاملــة بعــد إقــراره مــن مجلســي 

والنــواب. الشــورى 
وقالــت األســتاذة ســارة النعيمــي 
نائــب رئيــس اإلتحــاد للمــرأة العاملــة 
الحــر ورئيســة لجنــة المــرأة والطفــل 
مــن  ســيعزز  القانــون  إن  باإلتحــاد، 
ورعايتــه  الطفــل  حمايــة  إجــراءات 
وذات  المعنيــة  الجهــات  كافــة  فــي 
مملكــة  حرصــت  مــا  وهــو  الصلــة، 
البحريــن دومــا علــى تحقيقــه بأفضــل 
مؤسســات  عمــدت  حيــث  الســبل، 
تلــك  تحقيــق  علــى  كافــة  الدولــة 
فــي  البحريــن  وانضمــت  الحمايــة، 
الطفــل  حقــوق  التفاقيــة   1992 عــام 
المرســوم  بموجــب  1989م  لعــام 

ولــم  1991م،  لســنة   16 رقــم  بقانــون 

ســــارة النعيـــــمي

تتوقــف عنــد ذلــك بــل أنشــأت مركــز 
ــو مــن العــام  ــة الطفــل فــي ماي حماي
2007م، التابــع لــوزارة العمــل والتنميــة 

االجتماعيــة.
جهــود  إلــى  النعيمــي  وأشــارت 
تعزيــز  ســبيل  فــي  الحــر  اإلتحــاد 
حمايــة الطفــل بإنشــاء لجنــة للمــرأة 
حمايــة  بهــدف  باإلتحــاد،  والطفــل 
الســن  دون  العمــل  مــن  الطفــل 
القانونيــة، والتوعيــة بمخاطــر عمــل 

الخطــرة،  األماكــن  فــي  الطفــل 
وكذلــك توفيــر ســبل الدعــم والتوعية 
أطفالهــا  لرعايــة  العاملــة،  للمــرأة 
والحفــاظ علــى حقوقهــا فــي إجــازات 

للمولــود. والرعايــة  الوضــع 
المــرأة  لجنــة  رئيســة  وأكــدت 
أن  علــى  الحــر  باإلتحــاد  والطفــل 
الســعي  تواصــل  البحريــن  مملكــة 
الحمايــة  معاييــر  أعلــى  لتحقيــق 
لألطفــال مــن كافــة أشــكال ســوء 
علــى  ســواء  واإلهمــال  المعاملــة 
صعيــد األســرة أو المجتمــع، وقالــت 
اإلصاحيــة  العدالــة  قانــون  إن 
لألطفــال هــو ثمــرة جهــود وخبــرات 
المؤسســي  العمــل  مــن  متراكمــة 
لدراســة حــاالت عاصرهــا المجتمــع 
البحرينــي، ومنهــا إســتغال األطفال 
فــي الجريمــة، ولذلــك جــاء القانــون 
ليوفــر الحمايــة بصيغــة تتوافــق مــع 
رؤيــة المجتمــع وتراعــي خصوصيتــه، 
وتحافــظ علــى رابطــة األســرة وبمــا 
المجتمعــات  أهــم مكونــات  يحفــظ 
وهــي لحمــة األســرة وعــدم تشــتت 

منهــا. فــرد  أي 

اإلتحــاد الحــر يهنــىء بيــوم المــرأة العربية ويثمــن تعزيز المجلس 
األعلى للمرأة لمكتســبات المرأة البحرينية

يتقــدم االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال 
التهانــي  آيــات  بأســمى  البحريــن 
البحرينيــة  للمــرأة  والتبريــكات  
المــرأة  يــوم  بمناســبة  والعربيــة  
مــن  األول  يصــادف  العربيةالــذي 
لهــا  متمنيــًا  عــام،  كل  مــن  فبرايــر 

والتفــوق. التوفيــق  مــن  مزيــدًا 
المــرأة  يــوم  أن  االتحــاد  وأضــاف   
العربيــة يأتــي هــذا العــام وقــد اختارت 
األميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة 
خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة 
قرينــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه 
بيــوم  لاحتفــاء  عنوانــًا  ورعــاه  هللا 
المــرأة البحرينيــة للعــام 21 » المــرأة 
الوطنيــة«  التنميــة  فــي  البحرينيــة 
وهــو مــا يؤكــد المكانــة التــي وصلــت 
وشــراكتها  البحرينيــة  المــرأة  إليهــا 
مجــاالت  وكل  التنميــة  فــي  للرجــل 
الحيــاة بفضــل المشــروع اإلصاحــي 
الملــك  الجالــة  صاحــب  لحضــرة 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة حفظــه 
صاحبــة  وتوجيهــات  ورعــاه  هللا 
ســبيكة  األميــرة  الملكــي  الســمو 
البــاد  عاهــل  قرينــة  إبراهيــم  بنــت 
األعلــى  المجلــس  رئيســة  المفــدى 
للمــرأة المجهــودات التــي يقــوم بهــا 
المجلــس األعلــى للمــرأة الــذي نجــح 
المــرأة  مكانــة  تعزيــز  فــي  بالفعــل 
فــي  بــه  يحتــذى  أنموذجــًا  وجعلهــا 
المنطقــة العربيــة.    المــرأة فيهــا 

أرفــع مناصــب الســلطة التشــريعية 
أال وهــو رئاســة مجلــس النــواب كمــا 
فــي  رفيعــة  مناصــب  أنهــا شــغلت 
والقضائيــة   التنفيذيــة   الســلطتين 
البحريــن  مــن  جعــل  الــذي  األمــر 
أنموذجــا يحتــذى بــه فــي ريــادة المــرأة 
العربــي  المســتوى  علــى  ليــس 
واإلقليمــي فقــط بــل علــى المســتوى 

أيضــا. العالمــي 
الكبيــر  الــدور  الحــر   وثمــن االتحــاد 
يقــوم  التــي  الفائقــة  والمجهــودات 
مــن  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  بهــا 
المــرأة  مكتســبات  تعزيــز  أجــل 
إنجــازات  عــن  أثمــر  وهــو  البحرينيــة 
للمــرأة  وإقليميــة  وعربيــة  وطنيــة 
للجوائــز  باإلضافــة  البحرينيــة، 
والمبــادرات المحليــة والدوليــة التــي 
وفاعــا  كبيــرا  دورا  للبحريــن  كان 
اإلطــاق  علــى  أهمهــا  وكان  فيهــا 
ــزة األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم  جائ
آل خليفــة العالميــة لتمكيــن المــرأة، 
للمــرأة  الداعمــة  الوطنيــة  والجوائــز 

ينيــة. لبحر ا
وعبــر االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال 
البحريــن عــن اعتــزاه وافتخــاره بمــا 
فــي  النقابيــة  المــرأة  اليــه  وصلــت 
البحريــن حيــث تبــوأت المــرأة العاملة 
رئاســة نقابــة فــي قطاعــات مــن أهــم 
،وممــا  بالبحريــن  التنميــة  قطاعــات 
يزيــد مــن فخــر واعتــزاز االتحــاد الحــر  

وجــود نقابيــات فاضــات فــي أغلــب 
مجالــس ادارات النقابــات االعضــاء 
باالتحــاد، مؤكــدا بــأن سياســة تمكين 
سيســتمر  نقابيــا  العاملــة  المــرأة 
مراحــل  الــى  تطويــره  الــى  ونتطلــع 

اكثــر تقدمــا.
االتحــاد  أوضــح  أخــرى  جهــة  مــن 
مازالــت  العربيــة  المــرأة  أن  الحــر 
القيــادات  مــن  كبيــر  لدعــم  تحتــاج 
السياســية وزيــادة الوعــي الشــعبي 
نهضــة  فــي  المؤثــر  بدورهــا 
العادلــة  المشــاركة  عبــر  المجتمــع، 
إلــى جنــب  والمتكافئــة للمــرأة جنبــا 
ــى أهميــة ســن  مــع الرجــل، منوهــا إل
ألرســاء  الضامنــة  التشــريعات 
مبــدأ تكافــؤ الفــرص، وإيجــاد حلــول 
العربيــة  المــرأة  لمشــكات  جذريــة 
ودراســة  قضاياهــا،  ومعالجــة 
واالجتماعيــة  الثقافيــة  األبعــاد 
لتلــك القضايــا والتعجيــل بتدشــين 
برامــج اســتراتيجية، لعــرض الواقــع 
المتراكمــة  والعوامــل  المجتمعــي، 
عبــر عشــرات الســنين فــي خلقهــا.
المناســبة  بهــذه  االتحــاد  ووجــه 
التحيــة إلــى المــرأة العربيــة في جميع 
أقطــار العالــم العربــي وبخاصــة فــي 
ــا  فلســطين وســوريا والعــراق وليبي
واليمــن وفــي كل البلــدان التــي تعانــي 
دفعتهــا  ومشــكات  أزمــات  مــن 

لتحمــل مســئوليات أكبــر.

اإلتحاد الحـر يهنيء
القيادة بميثـــاق 
العمل الوطنـــي

رفــع االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال 
التهانــي  آيــات  أســمى  البحريــن 
والتبريــكات إلــى مقــام حضرة صاحب 
ــن عيســى آل  ــة الملــك حمــد ب الجال
أيــده  المفــدى  البــاد  عاهــل  خليفــة 
الســمو  صاحــب  وإلــى  ورعــاه،  هللا 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس 
بمناســبة  وذلــك  الموقــر،  الــوزراء 
ميثــاق  علــى  العشــرين  الذكــرى 

الوطنــي. العمــل 
وأكــد رئيــس االتحــاد الحــر األســتاذ 
رؤيــة  أن  محمــد  يوســف  يعقــوب 
جالــة الملــك المفــدى منــذ عقديــن 
مــن الزمــن بتدشــين ميثــاق العمــل 
الوطنــي، تمثــل تجربــة غيــر مســبوقة 
لمملكــة  بالنســبة  العالــم  فــي 
بخصوصيــة  تتمتــع  دســتورية 
العدالــة  تحقيــق  فــي  متفــردة 
والمســاواة لمواطنينهــا وتؤســس 
مبــادئ التعايــش والســام لــكل مــن 
يعيــش علــى أرضهــا، واليــوم تحصــد 
المملكــة ثمــار هذيــن العقديــن مــن 
عمــل وطنــي مخلــص وضــع ثمرتــه 
وأخلــص  المفــدى  الملــك  جالــة 
مملكــة  ألرضهــم  أوفيــاء  رجــال  لــه 

الحبيبــة. البحريــن 
وقــال يعقــوب يوســف إن المكانــة 
الدوليــة التــي تحققــت اليــوم لمملكــة 
البحريــن هــي نتــاج الســير علــى منهــج 
بأعلــى نســبة  الــذي حظــي  الميثــاق 
البحريــن  شــعب  مــن  مشــاركة 
كانــت  التــي  مبادئــه  علــى  وموافقــة 
لبنــة وضــع دســتور عصــري ووطنــي 
وااللتزامــات  الحقــوق  بيــن  يــوزان 
ويتيــح لــكل فــرد مــن أفــراد المجتمــع 
أن يشــارك فــي بنائــه ضمــن حــدود 
والمواطنيــن،  الوطــن  مصلحــة 
جعلــت  ديمقراطيــة  وبآليــات 
الشــعب شــريك فــي صنــع القــرار.

الحــر  االتحــاد  رئيــس  ثمــن  كمــا 
الجهــود  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
الوطنيــة المخلصــة للفريــق الوطنــي 
رئيــس  العهــد  ولــي  ســمو  بقيــاد 
أحــد  كذلــك  تمثــل  والتــي  الــوزراء، 
للميثــاق،  الزمنــي  التسلســل  نتائــج 
الوطنيــة  اللحمــة  تعاظمــت  حيــث 
البحريــن  أرض  لتــراب  واالنتمــاء 
الحبيبــة، وتحققــت التنميــة الشــاملة 
السياســية  المجــاالت  كل  فــي 
واالقتصاديــة  والمجتمعيــة 
والحقوقيــة، وقــال إن أهــل البحريــن 
اليــوم يجــب أن يفخــروا، بهــذا اإلنجــاز 
وبــات  الوطــن  حــدود  تجــاوز  الــذي 

العالــم. فــي  دولــة  ألي  نموذجــا 

هيا سعد سلطان
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اإلتحــاد الحــر يثمــن تخصيــص المجلــس األعلــى للمــرأة »المــرأة البحرينيــة فــي التنميــة 
الوطنيــة« كعنــوان ليــوم المــرأة البحرينيــة هــذا العــام

ثمــن االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال 
البحريــن تخصيــص المجلــس األعلى 
الســمو  صاحبــة  برئاســة  للمــرأة 
الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيم 
فــي  البحرينيــة  »المــرأة  خليفــة  آل 
ليــوم  كعنــوان  الوطنيــة«  التنميــة 

العــام. هــذا  البحرينيــة  المــرأة 
كمــا أشــاد بالرعايــة الســامية مــن 
لــدن حضــرة صاحــب الجالــة الملــك 
عاهــل  خليفــة  آل  بــن عيســى  حمــد 
ورعــاه،  المفــدى حفظــه هللا  البــاد 
العتمــاد يــوم المــرأة البحرينيــة لهــذا 

العــام وهــو مــا يؤكــد علــى المكانــة 
التــي تحتلهــا المــرأة البحرينيــة لــدى 

الحكيمــة.  القيــادة 
وأضــاف االتحــاد أن تخصيــص هــذا 
العنــوان هــو شــهادة فخــر واعتــزاز 
بالــدور الكبيــر الــذي قامــت بــه المــرأة 
قبــل  مــن  التنميــة  فــي  وماتــزال 
القيــادة الحكيمــة وهــو تأكيــد علــى أن 

البحرينيــة شــريك  المــرأة 
أساســي فــي التنميــة وبنــاء الوطــن 
اعتــزازًا  تمثــل  كبــرى  وهــي شــهادة 

البحرينيــة. للمــرأة  وافتخــارًا 

تخصيــص  أن  إلــى  االتحــاد  وأشــار 
العنــوان جــاء تقديــرًا للمــرأة  هــذا 

شــتى  فــي  وكفاحهــا  العاملــة 
المجــاالت ووقوفهــا بجانــب الرجــل 
البنــاء  فــي  أساســي  كشــريك 
اإلنجــازات  تحقيــق  وفــي  والتنميــة 
التــي جعلــت مــن البحريــن أنموذجــًا 

التنميــة. فــي  بــه  يحتــذى 
تحقــق  مــا  أن  االتحــاد  وأكــد 
ومكتســبات  حقــوق  مــن  للمــرأة 
لــوال  لتتــم  غيــر مســبوقة مــا كانــت 
لحضــرة  اإلصاحــي  المشــروع 

المفــدى  الملــك  الجالــة  صاحــب 
ومســاندة  ورعــاه  هللا  حفظــه 
وتوجيهــات صاحــب الســمو الملكــي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولــي العهــد رئيــس الــوزراء والدعــم 
الامحــدود مــن قبــل صاحبة  الســمو
بنــت  ســبيكة  األميــرة  الملكــي 
عاهــل  قرينــة  خليفــة  آل  إبراهيــم 
ورعــاه. المفــدى حفظــه هللا  البــاد 

اإلتحاد الحر يشيد بمبادرة سيتي بنك بمنح  إجازة أمومة وأبوة مدفوعة األجر

أشــاد االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال 
ــادرة ســيتي بنــك بمنــح  ــن بمب البحري
الموظفــات 120 يوًمــا إجــازة أمومــة 
 30 اآلبــاء  ومنــح  األجــر،  مدفوعــة 
األجــر،  مدفوعــة  أبــوة  إجــازة  يوًمــا 
مســتوى  علــى  المســبوقة  غيــر 
ــا القطــاع االقتصــادي  البحريــن، داعي

البنــك. حــذو  ليحــذو 
لاتحــاد  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
الحر األســتاذ يعقوب يوســف محمد 
طرحهــا  تــم  قــد  المبــادرة  هــذه  إن 
فــي المجلــس التشــريعي فــي وقــت 
إال  الدراســة،  قيــد  ســابق، ومازالــت 
يحفــز  ســيتي  بنــك  بــه  قــام  مــا  أن 
العامليــن فيــه علــى اإلبــداع والعمــل 
بإخــاص وتفــاِن، ويؤكــد علــى مبــدأ 
العدالــة االجتماعيــة والمســاواة بيــن 
الجنســين فــي الحقــوق وااللتزامــات، 
وهــو مــا يحقــق رؤيــة جالــة الملــك 
المفــدى ووفــق سياســات المجلــس 
األعلــى للمــرأة التــي أرســت العديــد 

مــن التشــريعات والبرامــج الداعمــة 
ــاق  لحقــوق المــرأة منــذ تدشــين ميث
مملكــة  ودســتور  الوطنــي  العمــل 

البحريــن.
وأكــد رئيــس االتحــاد الحــر علــى أن 
بنــك  لــه  أســس  الــذي  النهــج  هــذا 

ســيتي فــي مملكــة البحريــن، يمثــل 
المؤسســات  لكافــة  تشــجيعا 
كل  تفعيــل  فــي  تبــادر  أن  علــى 
المبــادرات الداعمــة لتمكيــن المــرأة 
أمومــة  إجــازة  فــي  حقوقهــا  ودعــم 
اآلبــاء  ظــروف  ومراعــاة  مدفوعــة، 

كذلــك فــي مثــل هــذه الحــاالت التــي 
تحتــاج لتفهــم مــن اإلدارات ألوضــاع 
العائلــة وتأثيــر ذلــك علــى بيئــة العمل 

وإخــاص. بكفــاءة  واإلنتاجيــة 
يميــز  مــا  إلــى  يوســف  ولفــت 
فــي  جــاءت  بأنهــا  المبــادرة  هــذه 
اســتمرار  مــع  اســتثنائية  ظــروف 
جائحــة كورونــا »كوفيــد 19« وتباطــؤ 
االقتصــاد بشــكل عــام، ومــا يتعــرض 
علــى  أثــرت  كــوارث  مــن  العالــم  لــه 
كذلــك  مثمنــا  والوظائــف،  العمالــة 
كافــة المبــادرات التــي قدمهــا البنــك 
ــن  وباقــي البنــوك فــي مملكــة البحري
بتجميــد أقســاط القــروض والحفــاظ 
وكذلــك  الوطنيــة،  العمالــة  علــى 
المســاهمة فــي حملــة »فينــا خيــر« 
الكثيــر  أعطــت  البحريــن  أن  مؤكــدا 
وحــان الوقــت علــى المجتمــع المدنــي 
أن يســاهم فــي رد الجميــل، وهــو مــا 
وقامــت  بنــك  ســيتي  إدارة  أدركتــه 

مباشــرة. بتفعيلــه 

المجلــس المركــزي لالتحــاد الحــر يعقــد إجتماعــه ويقــر التقريريــن األدبــي والمالي وخطط 
اللجــان للعام 2021

عقــد االتحــاد الُحــر لنقابــات عمــال 
البحريــن إجتمــاع مجلســه المركــزي، 
بحضــور رئيــس و أعضــاء المجلــس 
يــوم  وذلــك  لإلتحــاد  التنفيــذي 
.2021 24 فبرايــر  األربعــاء الموافــق 

المركــزي   المجلــس  أقــر  وقــد 
لإلتحــاد  والمالــي  األدبــي  التقريريــن 
العاملــة  اللجــان  خطــط  وكذلــك 

.2021 للعــام  باإلتحــاد 
ــة األجتمــاع رحــب الســيد  وفــي بداي
المجلــس  رئيــس  البنغديــر  فهــد 
المجلــس  بأعضــاء  المركــزي 
المجلــس  وأعضــاء  المركــزي 
جميــع  بحــرص  مشــيدًا  التنفيــذي، 
وإثــراء  الحضــور  علــى  األعضــاء 
المناقشــات مــن أجــل تطويــر العمل 
لجانــه.  الحــر وجميــع  اإلتحــاد  داخــل 
األعضــاء وحســن  بــأداء  أشــاد   و 
تعاونهــم وتنســيقهم  مع المجلس 

التنفيــذي لإلتحــاد الحــر وهــو مــا أثمــر 
محليــة  لإلتحــاد  متنوعــة  إنجــازات 

وإقليميــة. وعربيــة 
وأكــد أعضــاء المجلــس المركــزي 
علــى أهميــة توحيــد الجهــود مــن أجــل 

الحــر  اإلتحــاد  عمــل  مســيرة  دعــم 
وتحقيــق األهــداف والبرامــج التــي تــم 
خــال  لمواصلــة مســيرته  وضعهــا 

القادمــة. األعــوام 
المجلــس  رفــع   آخــر،  جانــب  مــن 

لنقابــات  الحــر  لإلتحــاد  المركــزي 
التهانــي  أطيــب  البحريــن  عمــال 
الملــك  الجالــة  صاحــب  لحضــرة 
عاهــل  خليفــة  آل  بــن عيســى  حمــد 
ذكــرى  بمناســبة  المفــدى  البــاد 
ورفعــوا  الوطنــي،  العمــل  ميثــاق 
أســمى التهانــي وأخلــص التبريــكات 
األميــر  الملكــي  الســمو  لصاحــب 
ولــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
العهــد نائــب القائــد األعلــى بمناســبة 
تعيينــه رئيســًا لمجلــس الــوزراء، كما 
والتقديــر  الشــكر  بخالــص  تقدمــوا 
لســمو ولــي العهــد رئيــس الــوزراء 
والتميــز  الكبــرى  المجهــودات  علــى 
فــي إدارة األزمــة الصحيــة لفايــروس 
كورونــا وهــو مــا القــى اشــادات دوليــة 

شــعبي. وارتيــاح  ورضــا 
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البحرين والكويت.. عالقات تاريخية وإنسانية ممتدة وراسخة 
تحتفــل دولــة الكويــت فــي الخامس 
كل  مــن  فبرايــر  مــن  والعشــرين 
يمثــل  الــذي  الوطنــي  بيومهــا  عــام 
ذكــرى اســتقالها، وفــي هــذا العــام 
الســتين  بالذكــرى  الكويــت  تحتفــي 
المناســبة  وبهــذه  الســتقالها، 
عــن  وبالنيابــة  باســمي  أتقــدم 
الحــر  لاتحــاد  التنفيــذي  المجلــس 
وجميــع  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
دولــة  إلــى  ومنتســبيه  أعضــاءه 
الكويــت الشــقيقة حكومــة وشــعبًا 
وإلــى االتحــاد العــام لعمــال الكويــت 
وجميــع منتســبيه بأســمى التهانــي 
وأخلــص التبريــكات، ســائلين المولــى 
الكويــت  يحفــظ  أن  القديــر  العلــي 
األمــن  مــن  بمزيــد  عليهــا  وينعــم 

واالزدهــار. واالســتقرار 
فجــر  ومنــذ  الكويــت  دولــة  إن   
مــن  الكثيــر  حققــت  االســتقال 
وتســير  المســبوقة  غيــر  اإلنجــازات 
االزدهــار  نحــو  متســارعة  بخطــى 
والتقــدم والتطــور وتحقيــق التنميــة 
الشــاملة وهــو مــا جعــل منهــا دولــة 
والعلمــاء  بالعلــم  تزخــر  عصريــة 
وتتــزود بالمعرفــة وقــد نجحــت فــي 
الكريــم  والعيــش  الرفاهيــة  تحقيــق 

الكويتــي. للمواطــن 
الكويــت  دولــة  نجحــت  لقــد 
الشــقيقة فــي بنــاء الدولــة الحديثــة 
وتحقيــق  الديمقراطيــة  المتطــورة 
جعلهــا  هائلــة  وتنميــة  تطــور 
الــدول  بيــن  متقدمــة  مكانــة  فــي 
خططــًا  لديهــا  ومــازال  المتقدمــة 
تنمويــة طموحــة تســعى مــن خالهــا 
الســتكمال مســيرة البنــاء والتنميــة 

المجــاالت. شــتى  فــي 
الكويتيــة  البحرينيــة  العاقــات  إن 
والخصوصيــة  بالتميــز  تمتــاز 
الدولتيــن  وشــعوب  قــادة  بيــن 
تعــاون  عاقــة  وهــي  الشــقيقتين، 
المجــاالت  جميــع  فــي  وتكامــل 
نتائجهــا  اهــم  مــن  كان  والــذي 
العمــل الخليجــي المشــترك وإنشــاء 
ذلــك  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
للخليجييــن  حقــق  الــذي  المجلــس 

اإلنجــازات. مــن  الكثيــر 
وتجمــع البلديــن عاقــات تاريخيــة 
وراســخة  ومتميــزة  وثيقــة  وأخويــة 
مــن  نابعــة  كافــة،  األصعــدة  علــى 
تعزيــز  البلديــن علــى  حــرص قيادتــي 
تلــك العاقــات والوصــول بهــا إلــى 
أعلــى المســتويات بمــا يســاهم فــي 

المشــترك  التعــاون  مــن  المزيــد 
ورقيهمــا. البلديــن  شــعبي  لصالــح 

وقــد أكــد حضــرة صاحــب الجالــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
المفــدى،  البحريــن  مملكــة  ملــك 
األميــر  الملكــي  الســمو  وصاحــب 
ولــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
العهــد، نائــب القائــد األعلــى، رئيــس 
الــوزراء، فــي مناســبات عــدة حــرص 
العاقــات  توطيــد  علــى  البحريــن 
للتعــاون  أوســع  مجــاالت  وفتــح 
علــى  أو  الثنائــي  اإلطــار  فــي  ســواء 
التعــاون، خاصــة  مســتوى مجلــس 
تربطهمــا  والكويــت  البحريــن  أن 
تفســر  وقربــى  نســب  عاقــات 
والثقافــي  االجتماعــي  التاحــم 

ي. واألســر
سياســيًا  دورًا  البحريــن  ولعبــت 
الكويتــي  الغــزو  بدايــة  منــذ  بــارزًا 
موقفهــا  أعلنــت  حيــث  للعــراق، 
والداعــم  لاحتــال  الرافــض 
وعملــت  العادلــة  الكويــت  لقضيــة 
مجلــس  دول  فــي  شــقيقاتها  مــع 
التعــاون لتبنــي قضيــة الكويــت فــي 
ومــن  والدوليــة،  العربيــة  المحافــل 
جانبهــا، كان للكويــت كذلــك مواقــف 

مشــرفة تتذكرهــا البحريــن بالعرفــان 
قيــادة  الكويــت  دعــم  آخرهــا  وكان 
وحكومــة وشــعبًا لمملكــة البحريــن 
خــال األحــداث المؤســفة فــي فبرايــر 

.2011
االقتصاديــة  العاقــات  أن  كمــا 
يشــهد  البلديــن  بيــن  واالســتثمار 
كبيــرة حيــث، وهنــاك جهــود  طفــرة 
بهــدف  البلديــن  بيــن  تبــذل  كبيــرة 
االقتصــادي  التعــاون  تعزيــز 
العمــل  مياديــن  وتطويــر  والتجــاري 
المشــتركة بمــا يخــدم ويوســع آفــاق 
أصحــاب  بيــن  التجاريــة  العاقــات 
األعمــال والمؤسســات والشــركات 
التشــريعات  نطــاق  ضمــن 
فــي  بهــا  المعمــول  واألنظمــة 

الشــقيقين. البلديــن 
لنقابــات  الحــر  االتحــاد  فــي  وإننــا 
إلــى  نتطلــع  البحريــن  عمــال 
البلديــن  بيــن  التعــاون  مــن  المزيــد 
مجلــس  دول  وجميــع  الشــقيقين 
الخيــر  فيــه  لمــا  الخليجــي  التعــاون 

والعبــاد.  للبــاد  والنمــاء 
حفــظ هللا البحريــن والكويــت وأدام 

امنهمــا واســتقرارهما

اإلتحاد الحر يشيد بدور معالي وزير النفط في إقرار عالوة األداء لكافة العاملين 
بالشركات النفطية

لاتحــاد  التنفيــذي  الرئيــس  أشــاد 
البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
بموافقــة  محمــد،  يوســف  يعقــوب 
معالــي الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل 
خليفــة وزيــر النفــط علــى إقــرار عــاوة 
بجميــع  العامليــن  لكافــة  األداء 
المنضويــة  النفطيــة  الشــركات 
الوطنيــة  الهيئــة  مظلــة  تحــت 
اســتجابة  مثمنــا  والغــاز،  للنفــط 
معالــي الوزيــر لمســاعي االتحــاد الحــر 
للحفــاظ علــى مكتســبات العامليــن 

الشــركات. تلــك  فــي 
وأكــد رئيــس االتحــاد الحــر أن هــذه 
معالــي  مــن  الكريمــة  االســتجابة 
الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، 
أهــم  فــي  كبيــرة  انفراجــة  تمثــل 
ــا التــي كانــت يســعى االتحــاد  القضاي
النقابــات  مــع  وبالتعــاون  الحــر 
الشــركات  فــي  تحتــه  المنضويــة 
النفطيــة للوصــول إلــى حــل لهــا، فــي 
ظــل الظــروف التــي يمــر بهــا العالــم 
خاصــة. بصفــة  البحريــن  ومملكــة 

هــذه  إن  يوســف  يعقــوب  وقــال 
مملكــة  حــرص  تؤكــد  المبــادرة 
علــى  الرشــيدة  وقيادتهــا  البحريــن 
مواطــن،  لــكل  الكريمــة  الحيــاة 

ودعــم الكــوادر الوطنيــة العاملــة فــي 
االقتصاديــة  المؤسســات  جميــع 
والصناعيــة، وبهــذه المناســبة نرفــع 
والعرفــان  الشــكر  آيــات  أســمى 
الجالــة  صاحــب  حضــرة  مقــام  إلــى 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
هللا  حفظــه  المفــدى  البــاد  عاهــل 
ورعــاه، وإلــى صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 

ــوزراء  ولــي العهــد رئيــس مجلــس ال
الموقــر، وإلــى معالــي الشــيخ محمــد 

النفــط. وزيــر  خليفــة  بــن 
كمــا أعــرب رئيــس االتحــاد الحــر عــن 
بالــغ تقديــره لجهــود ســعادة النائــب 
الحفــاظ  ســبيل  فــي  العامــر  أحمــد 
بكافــة  العمــال  مكتســبات  علــى 
القطاعــات، وتبنــي ســعادته مطلــب 
البرلمــان،  قبــة  تحــت  الحــر  االتحــاد 

المتواصــل  التعــاون  هــذا  مثمنــا 
تحقيــق  فــي  دومــا  يثمــر  والــذي 
والعمــال،  المواطنيــن  تطلعــات 
المجتمــع  منظمــات  عمــل  ويدعــم 
الســلطة  مــع  بالتعــاون  المدنــي 
ويتســق  والتنفيذيــة،  التشــريعية 
البحريــن  مملكــة  سياســات  مــع 

الرشــيدة. القيــادة  وتوجيهــات 
أن  علــى  يوســف  يعقــوب  وشــدد 
االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال البحريــن 
ســيبقى دومــا المنافــح عــن قضايــا 
مملكــة  فــي  العمــال  ومكتســبات 
البحريــن والداعــم لجهــود الحكومــة 
الموقــرة فــي ســبيل تحقيــق التــوازن 
مــا بيــن المصلحــة الوطنيــة ومصالح 
القطاعــات،  جميــع  فــي  العمــال 
ومــن منطلــق وحــس وطنــي خالــص 
مملكــة  تتبــوأ  ألن  دومــا  يهــدف 
الــدول  بيــن  مكانــة  أعلــى  البحريــن 
وتبقــى دومــا نموذجــا يحتــذى بــه فــي 
بمــا  الدوليــة،  العماليــة  المحافــل 
تقدمــه مــن مبــادرات متواصلــة لدعم 
علــى  والحفــاظ  الوطنيــة  العمالــة 

المجتمــع. اســتقرار 
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النقابــة  إنتخابــات  نتائــج  أســفرت 
عــن  نــت  وبــي  بتلكــو  لعمــال  الحــرة 
أعضــاء  أغلــب  بتزكيــة  الثقــة  تجديــد 
الســابقين  النقابــة  إدارة  مجلــس 
لــدورة  جديــدة  دمــاء  دخــول  مــع 
إنتخابيــة ثالثــة مــن تأســيس النقابــة، 
برئاســة محمــد مبــارك مهنــا، حيــث 
الصحيــة  الظــروف  وبســبب  أنــه 
مملكــة  بهــا  تمــر  التــي  اإلســتثنائية 
فايــروس  جائحــة  حــول  البحريــن 
الجمعيــة  عقــد  تــم  فقــد  كورونــا، 
التقريــرن  لمناقشــة  العموميــة 
وذلــك  بعــد،  عــن  والمالــي  األدبــي 
التدابيــر  كافــة  إتخــاذ  علــى  حرصــا 
الصــادرة  االحترازيــة  واإلجــراءات 
بالمملكــة  الرســمية  الجهــات  مــن 

التجمعــات. بمنــع  الخاصــة 
نســرين  اإلســتاذة  أعلنــت  وقــد 
العســومي رئيــس اللجنــة المشــرفة 
علــى اإلنتخابــات بأنــه قــد تقــدم إلــى 
مرشــحين   7 عــدد  اإلنتخابــات  لجنــة 
العموميــة  الجمعيــة  أعضــاء  مــن 
الترشــح  لشــروط  وهــم مســتوفين 
المعلنــة،  الفتــرة  خــال  واإلنتخــاب 
لمقاعــد  اإلجمالــي  للعــدد  ونظــرًا 
وهــو   7 هــو  النقابــة  إدارة  مجلــس 
تــم  فقــد  المترشــحين  عــدد  بنفــس 
للترشــح  المتقدميــن  جميــع  تزكيــة 
النقابــة  إدارة  مجلــس  لعضويــة 
 2021 الثالثــة  الجديــدة  دورتهــا  فــي 
العســومي  تقدمــت  وقــد   2025  –
مــن ســاهم  لجميــع  الشــكر  بجزيــل 

الجمصصعيــة  عقــد  إنجــاح  فــي 
وتتمنــى  واإلنتخابــات  العموميــة 
التوفيــق  كل  الجديــدة  للقيــادة 
والنجــاح فــي مهمتهــم القادمــة فــي 
قيــادة النقابــة وتمثيــل العمــال خيــر 
تمثيــل والــذود عــن مصالحهــم علــى 

االصعــدة. جميــع 
وفــي أول إجتمــاع عــن بعــد ألعضــاء 
تــم  فقــد  الجديــد  اإلدارة  مجلــس 
محمــد  النقيــب  فــي  الثقــة  تجديــد 
رئيســًا  تزكيتــه  فــي  مهنــا  مبــارك 
الجديــدة باإلضافــة  بالــدورة  للنقابــة 
والمناصــب  المهــام  توزيــع  إلــى 
اإلداريــة علــى بقيــة أعضــاء المجلــس 

التالــي:   النحــو  علــى  وهــي 

• محمد يحيى البلوشي  نائب رئيس 
النقابة 

• احمد يوسف دشكوني  أمين السر 

• هيا سعد سلطان  األمين المالي

• باسم علي سيادي  عضو إداري

• غازي عجان  عضو إداري

• طارق دسمال  عضو إداري

والســداد  التوفيــق  كل  نتمنــي 
دورتــه  فــي  الجديــد  للمجلــس 
تحقيــق  فــي  الجديــدة  اإلنتخابيــة 
الجمعيــة  أعضــاء  وتطلعــات  آمــال 

المســتقبلية. العموميــة 

النقابة الحرة لعمال بتلكو وبي نت تجدد الثقة بمجلس إدارتها لدورة إنتخابية جديدة

محمد مباركهيا سعد سلطانغازي عجالناحمد يوسف دشكونيباسم سياديمحمد يحيى البلوشيطارق دسمال

تــم عقــد اتفــاق بيــن االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال البحريــن و العربيــة 
اعضـــــاء  لجميــــع  وعــــــروض خاصــــــة  لتوفيــر اسعــــــار  وذلــك  للتأميــن 
االتحــــــاد الحــــــر ونقاباتــه العماليــة واهاليهــم  علــى جميــع انــواع التأميــن

عـــروض الحـُـــر
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 بمشاركـــة عربيـــــة واسعـــة 
اإلتحــاد الحــر ينظــم نــدوة بعنــوان المــرأة العربيــة فــي مواقــع صنــع القــرار أيــن وصلنــا 

ومــاذا حققنــا؟

للمــرأة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة 
العاملــة  المــرأة  لجنــة  نظمــت 
االتحــاد  الحــر  باإلتحــاد  والطفــل  
الحــر لنقابــات عمــال البحريــن،  نــدوة 
إفتراضيــة بعنــوان » المــرأة العربيــة 
فــي مواقــع صنــع القــرار.. أيــن وصلنــا 
حضــورا  شــهدت  حققنــا؟«،  ومــاذا 
كبيــرا مــن اإلتحــادات العماليــة فــي 

العربــي. الوطــن 
وفــي بدايــة النــدوة رحــب الرئيــس 
األســتاذ  الحــر  لإلتحــاد  التنفيــذي 
بالحضــور  محمــد  يوســف  يعقــوب 
بالتهنئــة  وتقــدم  والمشــاركات، 
البحريــن  فــي  العاملــة  للمــرأة 
أنحــاء  وجميــع  العربــي  والوطــن 
لدورهــا  وتقديــرًا  عرفانــًا  العالــم، 
الكبيــر فــي بنــاء األوطــان ومشــاركة 
كافــة  فــي  والبــذل  العطــاء  الرجــل 
إلنجــازات  وتحقيقهــا  المجــاالت 
غيــر مســبوقة فــي البحريــن بفضــل 
الدعــم الامحــدود مــن جانــب صاحبــة 
ســبيكة  األميــرة  الملكــي  الســمو 
بنــت إبراهيــم آل خليفــة قرينــة عاهــل 
المجلــس  رئيســة  المفــدى  البــاد 

للمــرأة. األعلــى 
أن  الحــر  اإلتحــاد  رئيــس  وأكــد 
المــرأة البحرينيــة تعتــز وتفتخــر بمــا 
ظــل  فــي  مكتســبات  مــن  حققتــه 
المشــروع اإلصاحــي لجالــة الملــك 
المفــدى حفظــه هللا ورعــاه وبفضــل 
صاحــب  ومســاندة  توجيهــات 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
نائــب  العهــد  ولــي  خليفــة  آل  حمــد 

الــوزراء. رئيــس  األعلــى  القائــد 

المرأة البحرينية تشكل رقمًا 
كبيرًا في الطاقة اإلنتاجية

كمــا شــدد يوســف بحــرص االتحــاد 
للتأكيــد  الفعاليــة  إقامــة  علــى  الحــر 
فــي  المــرأة  شــراكة  مفهــوم  علــى 
التــي  واإلنجــازات  النقابــي   العمــل 
دعــم  فــي  الحــر  االتحــاد  حققهــا 
وإتاحــة  العاملــة  المــرأة  ومســاندة 
العمــل  قيــادة  فــي  لهــا  الفرصــة 
وإلظهــار  والعمالــي،  النقابــي 
للمــرأة  تحققــت  التــي  اإلنجــازات 
ومســاندة  دعــم  بفضــل  البحرينيــة 
ومناقشــة  الحكيمــة،  القيــادة 
التــي  والصعوبــات  التحديــات 
المــرأة  تواجــه  أن  الممكــن  مــن 
وتقديــم حلــول لمعالجــة مثــل هــذه 

. ت لمشــكا ا
المــرأة  إن  اإلتحــاد  رئيــس  وقــال 
البحرينيــة أصبحــت تمثــل رقمــًا كبيــرًا  
فــي الطاقــة اإلنتاجيــة حيــث تعكــس 
اإلحصائيــات الصــادرة عــن الجهــات 
البحريــن  مملكــة  فــي  الرســمية 
نســبة  البحرينيــة  المــرأة  تبــّوء  عــن 
كبيــرة فــي القطــاع العــام  القطــاع 
الخــاص، مؤكــدا أنهــا قلــب المجتمــع 
ولمــا  ريــادة  مــن  لهــا  لمــا  النابــض 
حققتــه مــن مكانــة فــي وطــن يرعــى 
ويحقــق  بالعلــم  ويمدهــن  نســاءه 
لهــن مبــدأ تكافــؤ الفــرص فــي تولــي 
إن  وقــال  المناصــب،  وأرقــى  أعلــى 
فــي  البحرينيــة  المــرأة  مســاهمة 
بنــاء الوطــن فــي المجــاالت العماليــة 

والقضائيــة  والسياســية  والنقابيــة 
واإلقتصاديــة  والتشــريعية 
بــات  قــد  وغيرهــا  واإلجتماعيــة 

واضحــًا.
كمــا اســتذكر يوســف فــي كلمتــه 
فــي  والصامــدة  المناضلــة  المــرأة 
فلســطين وســوريا واليمــن وليبيــا، 
موجــا لهــن التحيــة علــى صمودهــن 
واألزمــات. التحديــات  مواجهــة  فــي 

المرأة البحرينيــة لها دور في 
شتى المجاالت بفضل القيادة 

الرشيدة

لجنــة  رئيســة  أكــدت  جانبهــا  مــن 
ســارة  األســتاذة  والطفــل  المــرأة 
النعيمــي أن المــرأة البحرينيــة وقفت 
لتشــارك فــي بنــاء الوطــن الحبيــب، 
يحتــذى  نموذجــا  للوطــن  وقدمــت 
ــم والمنطقــة بأكملهــا،  ــه فــي العال ب
ومثلــت نموذجــا يــراه الجميــع علــى 
تصــل  أن  يجــب  الــذي  المثــال  أنــه 
إليــه المــرأة فــي الخليــج ودول عربيــة 
كثيــرة، وأشــارت إلــى ارتبــاط الفعاليــة 
العالمــي  باليــوم  الخاصــة  بالحملــة 
إلــى  وجهتــه  الــذي  والنــداء  للمــرأة، 
المنتــدى االقتصــادي العالمــي. »بأنــه 
لــم يتحقــق التكافــؤ بيــن الجنســين 

لمــا يقــرب مــن قــرن مــن الزمــن«.
البحريــن  إن  النعيمــي  وقالــت 
رســخت ومنــذ بدايــة القــرن الماضــي 
ألن تكــون المــرأة متواجــدة فــي كافــة 
علــى  الدولــة  وحرصــت  القطاعــات، 
التعليــم  البحرينيــة  المــرأة  دخــول 

وهــو  المنطقــة،  دول  مــن  أي  قبــل 
مــا كان لــه األثــر الكبيــر فيمــا تحقــق 
مــن إنجــازات للمــرأة، وال يمكــن إنــكار 
المجلــس  مــن  المبذولــة  الجهــود 
صاحبــة  بقيــادة  للمــرأة  األعلــى 
ســبيكة  األميــرة  الملكــي  الســمو 
بنــت ابراهيــم آل خليفــة قرينــة عاهــل 
ورعــاه،  المفــدى حفظــه هللا  البــاد 
جالــة  رؤيــة  تحقيــق  ســبيل  فــي 
مشــروع  فــي  خطهــا  التــي  الملــك 
إنجــازات  اليــوم  يحقــق  إصاحــي 
القلــب  وفــي  األصعــدة  كافــة  علــى 
بيــن  الفــرص  تكافــؤ  تحقيــق  منهــا 
بمســاندة  ويســتمر  الجنســين، 
الملكــي  الســمو  صاحــب  وتوجيــه 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي 

الــوزراء. رئيــس 
المــرأة  لجنــة  رئيســة  نوهــت  كمــا 
مــا  إلــى  الحــر  باالتحــاد  والطفــل 
ــات  ــم أجمــع مــن تداعي شــهده العال
كورونــا  جائحــة  تداعيــات  بســبب 
جميــع  علــى  وأثرهــا   »19 »كوفيــد 
القطاعــات، وكذلــك أثرهــا علــى تنفيذ 
الخطــط الوطنيــة للنهــوض بواقــع 
فــي  مشــاركتها  واســتدامة  المــرأة 
الفــرص  وتنويــع  العمــل،  ســوق 
والخيــارات أمامهــا لرفــع التنافســية 
بيــن  التــوازن  وضمــان  الذاتيــة، 

التنميــة. برامــج  فــي  الجنســين 
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اإلجراءات اإلحترازية السباقة 
لها اثر عظيم في استقرار 

المجتمع

اقة  وقالــت إن البحريــن كانــت ســبَّ
فــي التصــدي لجائحــة كوفيــد-19 مــن 
خــال اتخــاذ اجــراءات احتياطيــة فــي 
وقــت مبكــر جــدًا بتوجيهــات ســامية 
الجالــة  صاحــب  حضــرة  لــدن  مــن 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
هللا  حفظــه  المفــدى  البــاد  عاهــل 
ورعــاه، وبتنفيــذ أشــرف عليــه صاحــب 
ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
العهــد  ولــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
رئيــس مجلــس الــوزراء حفظــه هللا، 
مســئول  وبعــزم  دقيقــة  بمتابعــة 
بذلــك  مترجمــًا  النمــوذج،  ليتفــوق 

الســامية. الملكيــة  التوجيهــات 
اإلجــراءات  أن  إلــى  وأشــارت 
ــر علــى  الســباقة كان لهــا عظيــم األث
واقــع المــرأة البحرينيــة فــي قطاعات 
واســتقرار  األســرة  وكذلــك  العمــل 
المجتمــع بشــكل كامــل، وأوضحــت 
أن التنميــة المعرفيــة التــي تراكمــت 
للمــرأة  الماضييــن  العقديــن  عبــر 
كافــة  تتجــاوز  جعلهــا  البحرينيــة، 
التحديــات بتنويــع الفــرص والخيــارات 
وتوســيع القــدرات وتطبيــق أفضــل 
الممارســات، حتــى أصبحــت حاضــرة 
متميــزة  مناصــب  فــي  وبقــوة 
ونوعيــة«، لــم تكــن لتصــل إليهــا إال 
المجلــس  رســخها  منهجيــة  عبــر 
تكافــؤ  لتحقيــق  للمــرأة  األعلــى 
الفــرص بيــن الجنســين، وكذلــك مــن 
خــال إرادة شــعبية أعطــت المــرأة 
علــى  وأكــدت  كبيــرًا،  دعمــا  أيضــا 

ورقيــه. ووعيــه  المجتمــع  تحضــر 

البحرينيــة  المــرأة  مشــاركات 
الفتــرة  خــالل  ملحــوظ  تزايــد  فــي 

والقادمــة الحاليــة  الزمنيــة 

وقالــت النعيمــي إن تجربــة البحريــن 
تكافــؤ  مبــدأ  تكريــس  فــي  تميــزت 
الفــرص كوســيلة ناجعــة بديلــة عــن 
فــي  المــرأة  حضــور  لرفــع  »الكوتــا« 
بلغــت  حيــث  المجــاالت،  مختلــف 
نســبة مشــاركة المــرأة في الســلطة 
التشــريعية 19% فــي عــام 2018، ومــن 
عــام  فــي   %22 تبلــغ  أن  المتوقــع 
2022، كمــا بلغــت نســبة مشــاركتها 
مؤسســات  إدارة  مجالــس  فــي 
أن  ويتوقــع   %25 المدنــي  المجتمــع 
وبلغــت  القــادم،  العــام   %35 تبلــغ 
التنفيذيــة  الوظائــف  تقلدهــا  نســبة 
فــي كافــة القطاعــات 37% ويتوقــع 

المقبــل. العــام   %50 تبلــغ  أن 
المجلــس  إحصائيــات  وبحســب 
معــدل  بلــغ  فقــد  للمــرأة  األعلــى 
مشــاركة المــرأة البحرينيــة فــي قــوة 
العمــل و فــي عــام 2018 بنســبة %32.2 

سارة النعيمي
مملكة البحرين

ومــن المتوقــع أن يبلــغ 34% العــام 
القــادم بحســب الخطــة الموضوعــة 
نســبة  بلغــت  فيمــا  لذلــك، 
لســجات  المالــكات  البحرينيــات 
تجاريــة نشــطة 45% ومــن المتوقــع 
وبلــغ   ،%50 القــادم  العــام  تبلــغ  أن 
األعمــال  رائــدات  اســتدامة  معــدل 
فــي عــام 2018 نســبة 37% ويتوقــع أن 

.2022 للعــام   %50 إلــى  يصــل 
مشـــاركة  نســـبة  بلـــغت  وكذلــك 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي القطـاع العـام 
حوالــي  البحرينييـــن  إجمالـــي  مـــن 
فقــــد  الخــــاص  القطــــاع  وفــــي   %50
األعمــال  ريــادة  وفــي   ،%34 بلغــــت 
المدنــــي %26  المجتمــــع  45%، وفــــي 
مــــن  اســــتفادتها  متوســــط  ليبلــــغ 
الفــرص المتاحــة لهــا مقابــل الرجــل 
حوالــــي 40% فــــي كافــــة القطاعــــات. 
كمــا بلـــغ متوســـط نســـبة مشـــاركة 
المناصـــب  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
ــات  ــف القطاعــ ــي مختلـ ــة فـ التنفيذيـ
فــــي  المــــرأة  تواجــــد  ونســــبة   %37
ــي  ــة فــ ــة والنوعيــ ــب القياديــ المناصــ

 %24 القطاعــــات  مختلــــف 

البحريـن استطاعت أن تجسر 
فجـوة التـوازن بيـن الجنسـين 
في المجـاالت النوعيـة واألداء 

المؤسسـي

وأكــدت أن البحريـــن اســتطاعت أن 
تجسر فجـوة التـوازن بيـن الجنسـين 
بمتوسـط بلـغ 64% فـي عـدد 37 جهـة 
مـن مؤسسـات القطـاع العـام، بنـاء 
علـــى نتائــج مؤشـــرات التــوازن بيــن 
النوعيـــة  المجـــاالت  فـــي  الجنســـين 
واألداء المؤسســـي، بحسـب التقريـر 
بيـــن  التـــوازن  لقيـــاس  الوطنـــي 

ــين. الجنسـ
وعلــى صعيــد التعليــم فــي مملكــة 
البحريــن أشــارت النعيمــي إلــى نســبة 
الطالبــات فــي التعليــم الثانــوي والتــي 

بلغــت 56%، ونســبة خريجــات 

رانيا فاروق
منظمة العمل العربية

مؤسسات التعليم العالي %65، 
والمهنــي  الفنــي  التعليــم  وفــي 
تخصصــات  مــن  والخريجــات   ،%8
والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم 
عــام  فــي   %44 والبنــاء  والتصنيــع 
المســتفيدات  نســبة  وكذلــك   ،2017
يقــدر  بمــا  التدريبــي  الدعــم  مــن 
فــي  العامــات  ونســبة   %39 بـــ 
ــي  ــا المعلومــات مــن إجمال تكنولوجي
وبلغــت   ،%3 البحرينيــات  العامــات 
نســبة المســتفيدات مــن مشــاريع 
األســر المنتجــة 35%، وكانــت نســبة 
الجامعيــة  والرســائل  الدراســات 
المعــدة مــن قبــل المرأة مــن إجمالي 
الدراســات والرســائل الجامعيــة فــي 
جميــع المجــاالت 18% ومــن المتوقــع 
المقبــل،  العــام  إلــى %23  ترتفــع  أن 
واليــوم تشــارك المــرأة البحرينيــة فــي 
ــى المســتوى  ــع القــرار ســواء عل صن
الحكومــي أو القطــاع الخــاص بنســبة 

.%39 بلغــت 

اساســي  رافــد  الحــر  االتحــاد 
لمنظومــة دعــم المــرأة وتمكينهــا 

المجــاالت جميــع  فــي 

كافــة  أن  النعيمــي  وقالــت 
مملكــة  أن  تؤكــد  المؤشــرات، 
راســخة  بخطــى  تمضــي  البحريــن 
ورصينــة نحــو واقــع مشــرق للمــرأة 
بحســب خطــة التنميــة المســتدامة 
الحــر  االتحــاد  يعمــل  حيــث   ،2030
بتنســيق  البحريــن،  عمــال  لنقابــات 
فــي  الجهــات  كافــة  مــع  وتعــاون 
تنفيــذ  فــي  لإلســهام  القطاعيــن 
الفــرص  تكافــؤ  وبرامــج  خطــط 
تحقيقهــا  المســتهدف  والحــدود 
حتــى عــام 2022، ولذلــك نعتبــر االتحــاد 
تحــت  المنضويــة  والنقابــات  الحــر 
لمنظومــة  أساســي  رافــد  مظلتــه، 
جميــع  فــي  وتمكينهــا  المــرأة  دعــم 

لمجــاالت. ا
ونوهــت بالبرامــج الخاصــة بالمــرأة 

التــي نفذهــا االتحــاد الحــر عبــر لجنــة 
علــى  مؤكــدة  والطفــل،  المــرأة 
مواصلــة تلــك البرامــج والمبــادرات، 
التدابيــر  تتيحــه  مــا  حــدود  ضمــن 
االحترازيــة الخاصــة بجائحــة كورونــا، 
تجميــد  عــدم  علــى  يعمــل  وبمــا 
بديلــة  ســبل  وإيجــاد  البرامــج  هــذه 

تنفيذهــا. لمواصلــة 
بالتحيــة  كلمتهــا  واختتمــت 
الســمو  صاحبــة  إلــى  والعرفــان 
بنــت  ســبيكة  األميــرة  الملكــي 
عاهــل  قرينــة  خليفــة  آل  ابراهيــم 
المجلــس  رئيســة  المفــدى  البــاد 
جهــود  علــى  للمــرأة،  األعلــى 
ســموها العظيمــة خــال العقديــن 
دومــا  والمتواصلــة  الماضييــن، 
وفــي  البحرينــي  المجتمــع  لخدمــة 
إلــى  وبالشــكر  المــرأة،  منــه  القلــب 
ــي وقفــت دومــا  ــة الت المــرأة البحريني
بوطنهــا  لترتقــي  الرجــل  جانــب  إلــى 
وتشــارك فــي بنائــه، فيمــا أعربــت عــن 
النــدوة. فــي  للمشــاركين  شــكرها 

مشاركة المرأة في مواقع صنع 
القرار ضرورة تقتضيها للتمكين 
االقتصادي واالجتماعي للمرأة 

العربية

رئيســة  فــاروق  رانيــا  وأكــدت 
العمــل  بمنظمــة  المــرأة  وحــدة 
فــي  المــرأة  مشــاركة  أن  العربيــة 
فــي  وتمثيلهــا  السياســية  الحيــاة 
أصبحــت  القــرار  صنــع  مواقــع 
متطلبــات  تقتضيهــا  ضــرورة 
االقتصــادي  التمكيــن  تحقيــق  
واالجتماعــي للمــرأة العربيــة ،  حيــث 
عمليــات  فــي  الفعلــي  االنخــراط  أن 
صنــع القــرار والتواجــد المباشــر فــي 
المناصــب القياديــة، والمشــاركة فــي 
فــي  الخطــط والسياســات  صياغــة 
ــة  ــة واالجتماعي المجــاالت اإلقتصادي
والسياســية ، ومتابعــة تنفيذهــا هــو 
مــا ســيمكنها مــن تحقيــق األهــداف 
تســليط  خــال  مــن  بهــا  الخاصــة 
الضــوء علــى قضاياهــا ، والدفــاع عــن 
اعطائهــا  فــي  والتســريع  حقوقهــا 
التنميــة  عمليــة  فــي  حقيقيــة  أدوارًا 

 . عــام  بشــكل  المجتمــع  فــي 
النــدوة  بأهميــة  فــاروق  وأشــادت 
فيمــا  الحــر،  االتحــاد  ينظمهــا  التــي 
مشــاركة  محــددات  اســتعرضت 
مواقــع  فــي  العربيــة  المــرأة 
التشــريعية  واألطــر  القــرار  صنــع 
والمؤسســية، والبيئــة االقتصاديــة.
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د/سناء العصفور
الكويت

المرأة الكويتية في المجتمع 
تركت بصمات واضحة في جميع 

المجاالت 

ــي العصفــور  وأشــارت د. ســناء عل
العاملــة  المــرأة  لجنــة  رئيســة 
باإلتحــاد العــام لعمــال الكويــت، إلــى 
فــي  السياســي  الواقــع  انعــكاس 
المــرأة  حــال  علــى  البلــدان  بعــض 
ــة المــرأة  وحقوقهــا، وقالــت إن مكان
فــي المجتمــع تعــد معيــارا اجتماعيــا 
التطــور  مــدى  لمقيــاس  حقيقيــا 
بمــا  مشــيدة  المجتمــع،  لهــذا 
تقدمــه المــرأة البحرينيــة مــن جهــود 
تنمويــة  إنجــازات  فــي  مشــهودة 
مســتوى  علــى  البحريــن  لمملكــة 
مســيرة  وثمنــت  والعالــم،  الخليــج 
التــي  المتميــزة  البحريــن  نجاحــات 
بدأهــا عاهــل البــاد المفــدى حفظــه 

ورعــاه. هللا 
دور  علــى  العصفــور  وأكــدت 
المجتمــع  فــي  الكويتيــة  المــرأة 
فــي  واضحــة  بصمــات  وتركــت 
لمواقــع  وتصــل  المجــاالت،  جميــع 
قياديــة هامــة ســواء داخــل الكويــت 
أن  المــرأة  ودعــت  وخارجهــا، 
تنخــرط أكثــر فــي صفــوف النقابــات 
األطــر  بفعاليــة ضمــن  والمشــاركة 

. بيــة لنقا ا

المرأة العربية تواجه صعوبات 
تقدمها في مراكز صنع القرار 

بسبب الحروب والنزاعات 
والقوانين في بعض البلدان

ســوزان  أ.  رحبــت  جانبهــا  مــن 
المــرأة  دائــرة  رئيســة  تيســير 
لعمــال  الوطنــي  باالتحــاد  والطفــل 
ــدوة،  فلســطين، بالمشــاركة فــي الن
علــى  كلمتهــا  فــي  الضــوء  وألقــت 
واقــع المــراة فــي المنطقــة العربيــة، 
تقدمهــا  تواجــه  التــي  والصعوبــات 
فــي مراكــز صنــع القــرار فــي البلــدان 

سوزان تيسير
فلسطين

حليمة شويكة
المغرب

العربيــة، بســبب الحــروب والنزاعــات 
والقوانيــن والتشــريعات فــي بعــض 
البلــدان وكذلــك الثقافــة والعــادات 

والتقاليــد.

المرأة عاصرت تاريخا من 
النضال خالل العقود الماضية 

للحصول علي مكتسبات 
اجتماعية واقتصادية وسياسية

وقالــت أ. هويــدا الســباعي ممثلــة 
المــرأة باالتحــاد العــام لنقابات عمال 
تاريخــا  عاصــرت  المــرأة  إن  مصــر 
العقــود  خــال  النضــال  مــن  طويــا 
علــي  الحصــول  أجــل  مــن  الماضيــة 
واقتصاديــة  اجتماعيــة  مكتســبات 

وسياســية، ومســاواتها مــع الرجــل، 
شــهدته  مــا  علــى  أكــدت  أنهــا  إال 
ــر فــي  ــر كبي األلفيــة الجديــدة مــن تغي
بهــا  تؤمــن  التــي  والمواقــف  اآلراء 
المســاواة،  فكــرة  وانتشــار  المــرأة 
 %40 بنســبة  البرلمانــي  والتمثيــل 

. فــي مصــر  للمــرأة 

القيادة في المملكة العربية 
السعودية دعمت المرأة في 

مختلف المجاالت

سارة الحمد
المملكة العربية السعودية

سوزان السباعي
جمهورية مصر العربية

مقــرر  الحمــد  ســارة  أ.  وشــاركت 
العماليــة  للجــان  الوطنيــة  اللجنــة 
بشــركة أرامكومــو المملكــة العربيــة 
القيــادة  بدعــم  منوهــة  الســعودية، 
مجــال  فــي  للمــرأة  المملكــة  فــي 
أجــر،  علــى  والحصــول  التنقــل، 
ــة العمــل،  ــادة األعمــال، وفــي بيئ وري
تقاعــدي. معــاش  علــى  والحصــول 

المرأة العربية العاملة تعيش 
ظروف صعبة  وحان وقت الدعم 

لتواجه التحديات 

حســن  إســراء  أ.  واســتعرضت 
علــي أمينــة شــئون المــرأة العاملــة 
لنقابــات  العــام  باالتحــاد  والطفــل 
فــي  االتحــاد  دور  العــراق،  عمــال 
تمكيــن المــراة العراقيــة مشــيرة إلــى 
أن المــرأة العربيــة والعاملــة بشــكل 
صعبــة   ظروفــا  تعيــش  خــاص، 
معيشــية  و  سياســية  ألســباب 
حــان  وقــد  اجتماعيــة،  و  ثقافيــة  و 
الوقــت لدعــم نضالهــا لتجــاوز الواقــع 

خطيــرة. وتحديــات  المريــر 

اسماء عبدالسالم
السودان

ارتفاع مؤشرات تنامي مشاركة 
المرأة في المجاالت المختلفة 

اضطرادا مع التعليم 

عبدالســام  أســماء  أ.  وقدمــت 
أمينــة المــرأة بالنقابــة العامة لعمال 
فــي  والتعديــن  والبتــرول  الكهربــاء 
فيهــا  ناقشــت  ورقــة  الســودان، 
واقــع مشــاركة المــرأة العربيــة فــي 
وتجربــة  النقابــي  العمــل  تنظيمــات 

الســودانية،  العاملــة  المــرأة 

والرؤيــة المســتقبلية لارتقــاء بــدور 
المــرأة العربيــة فــي العمــل النقابــي، 
تنامــي  ارتفــاع مؤشــرات  وأوضحــت 
المجــاالت  فــي  المــرأة  مشــاركة 
التعليــم  مــع  اضطــرادا  المختلفــة 
ألقــت  فيمــا  الوعــي،  دائــرة  واتســاع 
المــرأة  ريــادة  مامــح  علــى  الضــوء 

الســودانية.

المرأة حصدت الكثير من 
االنجازات  لكن يبقى القليل من 

اوجه القصور

حليمــة  أ.  وجهــت  جانبهــا  مــن 
الوطنــي  المكتــب  عضــو  شــويكة 
لاتحــاد الوطنــي للشــغل بالمملكــة 
الحــر  لاتحــاد  الشــكر  المغربيــة، 
وأكــدت  الفعاليــة،  علــى  والقائميــن 
أن المــرأة حصــدت الكثيــر مــن أوجــه 
اإلنجــاز، لكــن يبقــى العديــد مــن أوجــه 
القصــور التــي تتطلــب العمــل علــى 
المكتســبات  مــن  المزيــد  تحقيــق 
للمــرأة وتحقيــق التطلعــات لتكــون 
وفــي  المجتمــع  فــي  بقــوة  حاضــرة 
الوطــن  فــي  القــرار  صنــع  مواقــع 

بــي. العر
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فــي  النقابــي  الواقــع  تــرى  كيــف 
االتحــاد  ودور   ، البحريــن  مملكــة 

؟ فيــه  الحــر 

فــي  النقابــي  العمــل  أن  شــك  ال 
تحديــات  يواجــه  بالعالــم  منطقــة 
إيجابيــة  بمنعطفــات  ويمــر  كثيــرة، 
ــي  ــر العمــل النقاب ــا اعتب وســلبية، وأن
النقابــي  فيــه  يســتمر  نضــال  هــو 
العمــال،  قضايــا  عــن  مدافعــا 
يتمكــن  ال  وأحيانــا  ينجــح  فأحيانــا 
مــن الحصــول علــى مــا يبتغيــه مــن 
مكاســب، لكنهــا تبقــى فــي النهايــة 
األهــداف.  لتحقيــق  تبــذل  جهــود 
ولقــد عرفــت مملكــة البحريــن منــذ 
عشــرينات القــرن الماضــي النضــال 
العمالــي والــذي تطــور ليصبــح نظــام 
نقابــي فريــد مــن نوعــه فــي المنطقــة 

الحقبــة. تلــك  خــال 
ثــم جــاء العهــد اإلصاحــي لحضــرة 
بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
آفاقــا  ليفتــح  خليفــة،  آل  عيســى 
بمنــح  النضــال،  هــذا  فــي  جديــدة 
الحريــات النقابيــة والعماليــة والتــي 
منهجيــة  وفــق  تعمــل  مازالــت 
نموذجيــة يحتــذى بهــا فــي منطقــة 

. لخليــج ا

الحــر  االتحــاد  يميــز  الــذي  مــا 
وكان  البحريــن  عمــال  لنقابــات 

؟  نشــأته  فــي  ســببا 

مخــاض  ثمــرة  كان  الحــر  االتحــاد 
النقابــي  العمــل  مــن  لمرحلــة 
مزجــت  وضبابيــة  تضليــا  شــهدت 
مصالــح  وتحقيــق  التســييس  بيــن 
أطــراف سياســية حاولــت الصعــود 
لتحقــق  العمــال  أكتــاف  علــى 
وطنيــة  ليســت  أنهــا  ثبــت  مصالــح 
أجنبيــة  دولــة  فــي مصلحــة  وتصــب 
معاديــة للبحريــن وتريــد لهــا التفــكك 

اب. والخــر
علــى  ليؤكــد  الحــر  االتحــاد  وجــاء 
التحــرر مــن تبعيــة القضايــا العماليــة 
ووالءات  سياســية  انتمــاءات  ألي 
أن  اســتطاع  ولذلــك  وطنيــة،  غيــر 
التــي  بمبادئــه  ســواه  عمــا  يتميــز 
أكــدت علــى تحقيــق مصالــح الوطــن 
وفــق  األعمــال  والعمــال وأصحــاب 
الراقــي  التفــاوض  منهجيــة  آليــات 
الجميــع  مصالــح  بيــن  يــوازن  الــذي 
دون الدخــول فــي معتــركات ال تــؤدي 
فــي النهايــة إلــى لخســائر لــدى جميــع 

األطــراف.

العمــل  مســتقبل  تــرى  كيــف 
علــى  عــام   20 مــرور  بعــد  النقابــي 

الوطنــي؟ العمــل  ميثــاق 

هــو  الداخلــي  األثــر  يكــون  ربمــا 
الــذي  التقــدم  األقــرب إلثبــات مــدى 
فــي مملكــة  النقابــي  العمــل  أحــرزه 

البحريــن، ولكــن لكــي نكــون واقعييــن 
علــى  تحقــق  لمــا  ننظــر  أن  يجــب 
مــن  والدولــي  اإلقليمــي  المســتوى 
إنجــازات أيضــا، فقــد تمكــن االتحــاد 
أن  العاملــة  لجانــه  خــال  مــن  الحــر 
ــي  ــد الدول ــه علــى الصعي يرســخ مكان
عــن  حقيقــي  كممثــل  واإلقليمــي 
البحريــن  مملكــة  وتمثيــل  العمــال 
الخــارج  فــي  ونقاباتهــا  وعمالهــا 
مكانــة  مــن  رفــع  حديــث  بأســلوب 
البحريــن الدوليــة فــي مجــال الحقــوق 
باعتبــاره  لــه  ينظــر  وكان  النقابيــة، 
بتجربتــه  االقتــداء  يمكــن  نموذجــا 
والعربــي،  الخليجــي  المحيــط  فــي 
وكذلــك علــى المســتوى الدولــي حيــث 
يكــون  أن  الحــر  االتحــاد  اســتطاع 
مؤثــرا فــي القضايــا النقابيــة الدوليــة 
وقــد ظهــر ذلــك جليــا فــي العديــد مــن 

المشــاركات.

بالعمــل  النهــوض  يمكــن  كيــف 
النقابــي وتعزيــز الوعــي بالعامليــن 
ايجــاد  بضــرورة  الشــركات  لــدى 
حمايــة لهــم مــن خــالل إنتســابهم 
بالمنشــآة  النقابــات  لعضويــة 

بهــا؟ يعملــون  التــي 

قضيــة الوعــي تمثــل أكبــر عائــق فــي 
تحقيــق عمــل مؤسســات المجتمــع 
المدنــي فــي أي دولــة، لكــن البحريــن 
اســتطاعت أن تتجــاوز هــذا العائــق 

والنقابــي  العمالــي  اإلرث  بســبب 
ســبقت  الــذي  التعليــم  وكذلــك 
فيــه البحريــن كافــة دول المنطقــة، 
الرجــل  بيــن  المســاواة  وتحقيــق 
ثــم  التعليــم والعمــل،  والمــرأة فــي 
جــاء ميثــاق العمــل الوطنــي ليضــع 
كل هــذا اإلرث والثقافــة التــي يتميــز 
إطــار  فــي  البحريــن،  شــعب  بهــا 
قواعــد وأســس لبنــاء دولــة حديثــة 
عماليــة  منظمــات  علــى  تشــتمل 
تســاعد الدولــة فــي الوصــول ألعلــى 
واإلنتاجيــة،  الكفــاءة  معــدالت 
والمكاســب  الرفاهيــة  وتحقيــق 
فــي قطاعاتهــا. للعامليــن  العادلــة 
ــه ســالفا  وليــس أدل علــى مــا ذكرت
التدريــب  لجنــة  مثــال  مــن  أكثــر 
تعمــل  التــي  العمالــي  والتثقيــف 
والتــي  الحــر،  االتحــاد  لجــان  ضمــن 
األنشــطة  مــن  العديــد  قدمــت 
والتثقيفيــة  والتدريبيــة  التوعويــة 
اليــوم  الحــر  االتحــاد  يشــهده  ومــا 
حتــى  جديــدة  نقابــات  انضمــام  مــن 
تجــاوزت العشــرين نقابــة، لــم يكن إال 
ثمــرة الوعــي الراســخ لــدى المواطــن 
البحرينــي، وجهــود التثقيــف النقابــي 
االتحــاد  تدشــين  منــذ  المتواصــل 

الحــر.

‘‘ االتحاد الحر جاء ليؤكد على التحرر من تبعية القضايا العمالية ألي انتماءات سياسية ووالءات غير وطنية  ‘‘ 
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عــن حقــوق العمــال ويواجــه تحديــات كثيــرة

مــع  أجرينــاه  حــوار  يلــي  فيمــا 
البنغديــر  محمــد  فهــد  الســيد 
رئيــس المجلــس المركزي لالتحاد 
البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
النقابــي  العمــل  تولــى  حيــث 
البنغديــر  ونقلنــا   .  2012 ســنة 
الحيــاة  لواقــع  الحــوار   هــذا  فــي 
بــه  النهــوض  وكيفيــة  النقابيــة 
مــن خــالل تعزيــز الوعــي للعامليــن 
االتحــاد  وســعي  بحقوقهــم 
لحمايتهــم بشــكل تفصيلــي كمــا 
تطــرق ألهــم القضايــا والتحديــات 
النقابــي  العمــل  تواجــه  التــي 
لنقابــات  الحــر  واالتحــاد  عامــة  
حيــث   . خاصــة  البحريــن  عمــال 
عــاش  البنغديــر  فهــد  الســيد  ان 
رحــالت نقابيــة مختلفــة ومتقلبــــة 
ألغلبهــــا  يضـــع  ان  استطــــاع 
حلـــــول دون منازعــــات او خالفـــــات 
ودبلوماسيــــة. ذكيـــــة  بطــــريقة 
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وتجــاوب  تعــاون  تــرى  كيــف 
فــي  والشــركات  المؤسســات 
إيجــاد الحلــول المناســبة للقضايــا 
العماليــة بالتعــاون مــع النقابــات 

؟ ليــة لعما ا

القضايــا  مــن  العديــد  هنــاك 
التــي توالــت علــى االتحــاد  العماليــة 
نزاعــات  وكانــت  تدشــينه  منــذ  الحــر 
عماليــة مــع اإلدارات التنفيذيــة فــي 
االتحــاد  كان  ولــو  مؤسســاتهم، 
القديمــة  اآلليــات  اتبــع  قــد  الحــر 
قــد  لمــا كان  النزاعــات،  فــي حلحلــة 
ــج ملموســة كمــا تحقــق  وصــل لنتائ
ومــازال يحــدث إلــى اآلن. فقــد ابتعــد 
االتحــاد الحــر عــن أســلوب الضغــط 
والتهديــد  العماليــة  باإلضرابــات 
خــال  مــن  العمــل، وســعى  بوقــف 
توازنــا  يحقــق  ألن  تفاوضــي  منهــج 
بيــن كافــة األطــراف المتنازعــة، ودون 
تأثيــر يذكــر علــى اســتمرارية العمــل 
مــا  وهــو  العامليــن،  بقيــة  تضــرر  أو 
الحــر واســتنبطه  االتحــاد  ركــز عليــه 
أن  أكــدت  ســابقة،  تجــارب  مــن 
واإلضرابــات  الضغــط  أســلوب 
والتهديــد بوقــف العمــل، قــد يحقــق 
يضــر  لكنــه  عماليــة،  فئــة  مصالــح 
بباقــي العمــال الذيــن ال شــأن لهــم 
بالقضيــة، وكذلــك يضــر بالمؤسســة 
بشــكل عــام، ولذلــك كان الحــل هــو 
وضعهــا  آليــات  وفــق  التفــاوض 
نموذجــا  وأصبحــت  الحــر  االتحــاد 
يحتــذى بــه فــي النقابــات واالتحــادات 

بالمنطقــة. النقابيــة 
تعــاون  ســؤال  علــى  أجيــب  ولكــي 
والشــركات  المؤسســات  وتجــاوب 
فــي إيجــاد حلــول مناســبة للقضايــا 
شــرح  مــن  البــد  كان  العماليــة، 
أســلوب ومنهــج عمــل االتحــاد الــذي 
تجــاوب  فــي  الكبيــر  األثــر  لــه  كان 
العديــد  وحلحلــة  المؤسســات 
وقــت  فــي  العماليــة  القضايــا  مــن 
كافــة  رضــا  حــدود  وضمــن  قياســي 
الشــكر  توجيــه  أود  وهنــا  األطــراف، 
لكافــة القطاعــات االقتصاديــة التــي 
تتعــاون – رغــم آثــار وتداعيــات جائحــة 
االتحــاد  مــع   »19 »كوفيــد  كورونــا 
الفصــل  مشــكات  لحــل  الحــر 
وإنهــاء التعاقــدات، ووقــف الزيــادات 
للعامليــن. والمكافــآت  الســنوية 

مــا هــي األهــداف المرجــو تحقيقهــا 
في الواقع النقابي المستقبلي؟

ال شــك أن العديــد مــن األهــداف 
تتمتــع باالســتمرارية ويعمــل االتحاد 
علــى تحقيقهــا بصفــة دوريــة، ومــن 
أهمهــا التدريــب والتثقيــف العمالــي، 
بكافــة  توعويــة  دورات  وتنظيــم 
العامليــن،  تهــم  التــي  المجــاالت 
التــي  العماليــة  الشــكاوى  ومتابعــة 

تــرد إلــى االتحــاد الحــر، إال أن الواقــع 
كبيــر  لدعــم  يحتــاج  الحالــي  النقابــي 
جائحــة  تداعيــات  ظــل  فــي  خاصــة 
كورونــا التــي الزالــت تؤثــر علــى الواقــع 
العالمــي،  واالقتصــادي  المجتمعــي 
واالتحــادات  النقابــات  ومنهــا 
االتحــاد  يســعى  ولذلــك  العماليــة، 
الضمانــات  لتوفيــر  اليــوم  الحــر 
تأثرهــم  وعــدم  بالعامليــن  الخاصــة 
مــع  ويتعــاون  الجائحــة،  بتداعيــات 
جميــع األطــراف فــي ســبيل تحقيــق 
ضمــن  يأتــي  األمــر  وهــذا  ذلــك، 
ضبابيــة للمســتقبل ومــا يحملــه مــن 
مفاجــآت بســبب كورونــا ومــا بعدهــا، 
لكننــا نعمــل بالتعــاون مــع الحكومــة 
وأصحــاب العمــل لتحقيــق اســتقرار 
عمالــي مجتمعــي فــي الوقــت الراهــن 

األزمــة. تنجلــي  أن  وإلــى 

مــا هــي أبــرز القضايــا المطروحــة 
علــى الســاحة العماليــة؟

علــى  التعديــات  شــغلت  ربمــا 
للتأميــن  العامــة  الهيئــة  قانــون 
العامليــن  كافــة  اإلجتماعــي، 
والمتقاعديــن، واليــوم يقــف االتحــاد 
العمــال  حقــوق  عــن  منافحــا  الحــر 
تمــس،  بــأن  يرضــى  ولــن  التأمينيــة 
بــأن  صاحياتــه  ضمــن  وسيســعى 
العامليــن  تطلعــات  أفضــل  يحقــق 
القضيــة. هــذه  فــي  والمتقاعديــن 

كمــا أن قانــون العمــل فــي القطــاع 
مخاضــا  فتــرة  منــذ  يشــهد  األهلــي 
وقــد  بنــوده،  بعــض  تعديــل  حــول 
ســعى االتحــاد الحــر لوضــع مرئياتــه 
ويعمــل  القانــون  تعديــل  فــي 
بالتنســيق مــع الســلطة التشــريعية 
يحقــق  بمــا  التعديــات  تلــك  إلقــرار 

للعامليــن. مزايــا  أفضــل 
تحظــى  قضايــا  أيضــا  وهنــاك 
بأهميــة قصــوى فــي عمــل االتحــاد 
وتأثيــر  الوظائــف  بحرنــة  الحــر، وهــي 

ــة المرنــة علــى ســوق العمــل  العمال
نكافــح  ومازلنــا  الوطنيــة،  للكــوادر 
لتحقيــق نســبة بحرنــة فــي قطاعــات 
وطنيــة تصــل إلــى 100%، والحــد مــن 
لتكــون  المرنــة  العمالــة  تصاريــح 
فــي أضيــق الحــدود وضمــن معاييــر 

الوطنيــة.  العمالــة  تراعــي 

لمــاذا ال يتوســع العمــل النقابــي 
ليشــمل قطاعــات حكوميــة؟

نقابــة  الحــر  االتحــاد  فــي  لدينــا 
نموذجــا  تعتبــر  وهــي  التربوييــن 
الحكوميــة،  العماليــة  للنقابــات 
ونتمنــى أن تشــهد المرحلــة المقبلــة 
العماليــة  النقابــات  مــن  مزيــدا 

 . ة لنظيــر ا

المركــزي  المجلــس  يرتــأي  مــاذا 
االتحــاد؟ مــن 

بكافــة  ناجــح  كيــان  الحــر  االتحــاد 
المقاييــس واســتطاع أن يثبــت ذلــك 
والدولــي،  المحلــي  الصعيديــن  علــى 
توســعت  فقــط  ســنوات   6 وفــي 
نقابــة   20 مــن  أكثــر  لتضــم  مظلتــه 
الوطنيــة،  القطاعــات  بمختلــف 
ويمثــل شــريحة كبيــرة مــن العمــال 
مصالــح  يحقــق  حقيقيــا  تمثيــا 
مكتســباته  علــى  ويحفــاظ  العامــل 
السياســية. التوجهــات  عــن  بعيــدا 

والتحديــات  الصعوبــات  ماهــي 
النقابــي  العمــل  تواجــه  التــي 
بشــكل عــام واالتحــاد الحــر بشــكل 

؟ خــاص 

مــن الصعوبــات التــي تواجــه اإلتحاد 
هــو ســعيه فــي الحفاظ علــى الطبقة 
بوظائفهــم  تســكينهم  و  العاملــة 
الناجمــة  اآلثــار  مــن  والتخفيــف 
هنــاك  حيــث  كورونــا،  جائحــة  عــن 
والشــركات  المنشــئات  مــن  الكثيــر 

هــذه  جــراء  تأثــرت  قــد  التجاريــة 
الجائحــة فالبعــض منهــا قــد أغلقــت 
والبعــض اآلخــر يصــارع للبقــاء، لذلك 
يســعى اإلتحــاد بشــتى الطــرق فــي 
الحفــاظ علــى الطبقــة العاملــة مــن 
المناســبة  الحلــول  وإيجــاد  الفصــل 
أو  بوظائفهــم  العامليــن  لتســكين 
بوظائــف بديلــة تناســب مؤهاتهــم 

العمليــة. وخبراتهــم 
تواجــه  التــي  التحديــات  ومــن 
اإلتحــاد هــو المشــاركة مــع الســلطة 
بمجلســي  ممثلــة  التشــريعية 
الوصــول  لحيــن  والنــواب  الشــورى 
التعديــات  بشــأن  توافقــات  إلــى 
قانــون  علــى  المطروحــة  الجديــدة 
الهيئــة العاملــة للتأميــن اإلجتماعــي، 
هــو  ذلــك  مــن  الهــدف  أن  بحيــث 
ومكتســبات  حقــوق  علــى  الحفــاظ 
ســعيها  نظيــر  العاملــة  الطبقــة 
لســنوات مضــت مــن جانــب، و مــد 
بالوفــورات  التقاعديــة  الصناديــق 
والعوائــد  واإلســتثمارات  الماليــة 
التقاعديــة   الرواتــب  تؤمــن  التــي 
آخــر.  جانــب  مــن  قادمــة  لســنوات 
ومــن التحديــات أيضــًا التــي تواجــه 
الحــر فــي المرحلــة المقبلــة  اإلتحــاد 
تشــريعات  ســن  ضــرورة  هــو 
تحفــظ حقــوق العمــال مــن الفصــل 
العمــل،  أصحــاب  لــدى  التعســفي 
حيــث لوحــظ فــي اآلونــة األخيــرة وجود 
تاعــب و إلتفــاف علــى القانــون مــن 
أصحــاب  و  الشــركات  بعــض  قبــل 
األعمــال مــن خــال فصــل العمــال 
وجــود  دون  مــن  العمــل  ببيئــة 
لذلــك  باإلضافــة  مقنعــة،  أســباب 
النقابيــة  للمنظمــات  الرجــوع  عــدم 
المعنيــة الموجــودة بهــذه المنشــآت 
الطبقــة  عــن  مســؤولة  بصفتهــا 
بيــن  العمــال  يجعــل  ممــا  العاملــة 
مطرقــة صاحــب العمــل و ســندان 

الفصــل.  
اإلتحــاد  تواجــه  التــي  التحديــات  أن 
تعــاون  وجــود  ضــرورة  هــو  الحــر 
التشــريعية  الســلطة  مســتمر مــع 
مســؤولية  عاتقهــا  علــى  يقــع  التــي 
قوانيــن  بســن  ومطالبــة  كبيــرة 
ببيئــة  الوظيفــي  التــوازن  لحفــظ 
العمــل عبــر  حفظ الحقــوق العمالية 
و عــدم إســتغال أصحــاب األعمــال 
ومــن يمثلهــم بالقانــون بغيــر محلــه، 
وجــود  مــن  األســمى  الهــدف  فــأن 
بالشــركات  النقابيــة  المنظمــات 
والمنشــئات هــو للدفــاع عــن مصالح 
أمــام  وتمثيلهــا  العمالــة  الطبقــة 
أصحــاب األعمــال خيــر تمثيــل، وهــذا 
مــا يســعى اإلتحــاد الحــر إلــى ترســيخه 
لــدى الشــركات و المؤسســات فــي 

المقبلــة.  المرحلــة 
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اإلتحاد الحر يهنىء بيوم المرأة العالمي 
ويدعو للتضامن مع المرأة في البلدان 

التي تعاني من االحتالل واألزمات

لنقابــات  الحــر  اإلتحــاد  يتقــدم 
التهانــي  بأســمى  البحريــن  عمــال 
البحرينيــة وفــي  للمــرأة  والتبريــكات 
جميــع أنحــاء العالــم بمناســبة اليــوم 
يصــادف  والــذي  للمــرأة  العالمــي 
عــام. كل  مــن  مــارس  مــن  الثامــن 

وأضــاف أن العالــم  يحتفــي بالمــرأة 
فــي هــذا اليــوم تقديــرًا لدورهــا الكبيــر 
شــتى  فــي  الرائعــة  وإنجازاتهــا 
علــى  حصلــت  أن  بعــد  المجــاالت 
واالجتماعيــة  السياســية  حقوقهــا 
شــريكًا  وأصبحــت  واالقتصاديــة 
األوطــان.  بنــاء  فــي  للرجــل  حقيقيــًا 
عمــال  لنقابــات  الحــر  اإلتحــاد  إن 
المــرأة  بــدور  يشــيد  إذ  البحريــن 
شــتى  وفــي  البحريــن  فــي  العاملــة 
أنحــاء العالــم فإنــه يتقــدم  بخالــص 
الشــكر والتقديــر إلــى صاحبــة الســمو 
الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيم 
البــاد  عاهــل  قرينــة  خليفــة  آل 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  المفــدى 
المتواصــل  دعمهــا  علــى  للمــرأة 
والــذي  والعربيــة  البحرينيــة  للمــرأة 
المــرأة  تبــوأت  الدعــم  هــذا  بفضــل 
أعلــى المناصــب وتوســع دورهــا فــي 
الحركــة النقابيــة والعماليــة وترأســت 

العماليــة. النقابــات  مــن  عــدد 
وأضــاف إن تلــك المنجــزات وغيرها 
حكمــة  لــوال  تتحقــق  أن  كانــت  لمــا 
صاحــب  حضــرة  مســيرتنا  قائــد 
عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 
الــذي  آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه 
مملكــة  الزاهــر  عهــده  مــع  تشــهد 
ارتكــزت  تاريخيــة  نقلــة  البحريــن 
وتحقيــق  المؤسســي  العمــل  علــى 
العدالــة والمســاواة وتحقيــق تكافــؤ 

المشــاركة  يضمــن  بمــا  الفــرص  
والتــي  الوطــن  بنــاء  فــي  المتكافئــة 
كانــت لمشــاركة المــرأة الــدور الهــام 
والحيــوي التــي ســوف تتواصــل بــإذن 

تعالــى. هللا 
لنقابــات  الحــر  اإلتحــاد  وأكــد 
لمزيــد  تطلعــه  البحريــن   عمــال 
حقــوق   حمايــة  علــى  العمــل  مــن  
ومكتســبات المــرأة العاملــة وتذليــل 
جميــع العقبــات والصعوبــات التــي 
العمليــة مــن  الحيــاة  تواجههــا فــي 
أجــل تحقيــق التــوازن المطلــوب بيــن 
بنــاء  فــي  ودورهــا  األســري  دورهــا  

وإزدهــاره.   وتنميتــه  الوطــن 
اليفــوت  المناســبة  هــذه  وفــي 
اإلتحــاد الحــر لنقابــات عمــال البحريــن 
مــع  الكامــل  تضامنــه  علــى  التأكيــد 
التــي  البلــدان  مــن  عــدد  فــي  المــرأة 
إجــال  تحيــة  ووجــه  أزمــات،  تعانــي 
لمــا  الفلســطينية  للمــرأة  واكبــار 
ومــا  بطوليــة  ماحــم  مــن  ســطرته 
قدمتــه مــن تضحيــات كبيــرة، وكذلــك 
اليمــن وســوريا وليبيــا،  للمــرأة فــي 
فتحيــة خالصــة للمــرأة الصامــدة فــي 

مــكان. كل 
ودعــا االتحــاد المنظمــات النقابيــة 
الــدول  هــذه  فــي  المــرأة  دعــم  إلــى 
وإزالــة  العقبــات  تذليــل  ومحاولــة 
التــي  والصعوبــات  التحديــات 

. جههــا ا تو
تنفيــذ  بضــرورة  اإلتحــاد  وطالــب 
الدوليــة  والمعاهــدات  اإلتفاقيــات 
تحظــر  والتــي  بالمــرأة  الخاصــة 
الجنــس  أســاس  علــى  التمييــز 

للــون.  وا

عبدهللا المعراج

العزيــزة علــى قلــوب  الذكــرى  فــي 
جميــع المواطنيــن ونقطــة التحــول 
بتاريــخ مملكتنــا الغاليــة وهــي ذكــرى 
 14 المصــادف  الوطنــي  الميثــاق 
التهانــي  آيــات  أســمى  نرفــع  فبرايــر 
والتبريــكات إلــى مقــام حضرة صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه 
صاحــب  حضــرة  وإلــى  ورعــاه  هللا 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس 
مجلــس الــوزارء حفظــه هللا ورعــاه، 
حيــث أن الذكــرى تعــود بعــد مضــي 
عشــرون عــام علــى إنطاقــة العهــد 
الزاهــر لجالــة الملــك المفــدى فــي 
ظــروف صحيــة إســتثنائية تمــر علــى 
العالــم أجمــع وأجبــرت الجميــع مــن 
رســمية  مؤسســات  و  حكومــات 
ــر  ــر رســمية بضــرورة إتخــاذ تدابي وغي
لــم  صحيــة  وإحتــرازات  وإجــراءات 
بســبب  قبــل،  مــن  مثيــل  لهــا  يكــن 
 – المســتجد  كورونــا  وبــاء  تفشــي 
مملكــة  حكومــة  فــأن   ،)19 )كوفيــد 
صاحــب  بقيــادة  الموقــرة  البحريــن 
ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
العهــد  ولــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
ــوزراء، فقــد ســعت بشــتى  رئيــس ال
منــذ  عاتقهــا  علــى  وأخــذت  الســبل 
بــدء الجائحــة العديــد مــن اإلجــراءات 
الجريئــة متقدمــة علــى العديــد مــن 
للتصــدي  أخــرى  دول  حكومــات 
للجائحــة ومنــع تمددهــا، حيــث أنهــا 
وتخصيــص  الــازم  بإتخــاذ  بــدأت 
للتخفيــف  إقتصاديــة  دعــم  حزمــة 
مــن اآلثــار اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة 

لتبعــات الجائحــة العالميــة لفيــروس 
ــا، فــأن الدعــم الحكومــي طــال  كورون
بمملكــة  القطاعــات  مــن  العديــد 
البحريــن بــدأ مــن دعم رواتــب الطبقة 
القطاعيــن  فــي  الوطنيــة  العاملــة 
متفاوتــه  بنســب  والخــاص  العــام 
تحــدي  ذاتــه  بحــد  وهــذا   %100 تصــل 
الطبقــة  علــى  الحفــاظ  ألجــل  كبيــر 
بالوظائــف،  وتســكينها  العاملــة 
وأيضــًا زيــادة الدعــم المقــدم  لألســر 
المتعففــة ومضاعفــة المســاعدات 
الشــهرية لهــا، باإلضافــة إلــى دفــع 
فواتيــر الكهربــاء والمــاء للمواطنيــن 
القطــاع  ومؤسســات  والمقيميــن 
مضــت،  شــهور  لعــدة  الخــاص 
وإيقــاف تحصيــل اإليجــارات للمحــال 
البلديــات  لــوزارة  التابعــة  واألراضــي 
وإيقــاف  للبيئــة  األعلــى  والمجلــس 
تحصيــل اإليجارات من المســتأجرين 
والمنتفعيــن مــن المحــات التجاريــة 
ال  مــدة  اإلســكان  لبنــك  المملوكــة 
تقــل عــن ثاثــة أشــهر، فيمــا كانــت 
مــن  للتخفيــف  تتواصــل  المبــادرات 
الجائحــة  المترتبــة عــن  اآلثــار  وطــأة 
الحكومــة  واصلــت  العالميــة 
مــن  واســع  نطــاق  علــى  مبادراتهــا 
خــال تكفلهــا بدفــع رواتــب ســائقي 
الســياقة  ومدربــي  األجــرة  ســيارات 
والعامليــن بقطــاع ريــاض األطفــال 
 3 مــدة  دينــار   300 قيمتهــا  برواتــب 
أشــهر، كل ذلــك جــاء عبــر تخصيــص 
ميزانيــة ضخمــة تقــدر بـــــ 4 مليــار دينــار 
ألجــل  الموقــرة  الحكومــة  أقرتهــا 
التخفيــف مــن آثــار الجائحــة العالمية، 
حيــث أن المبــادرات الحكوميــة التــي 
حصلــت وال زالــت متواصلــة تأتــي مــن 
خــال حرصهــا الدائــم لضمــان تســيير 
عجلــة اإلنتــاج بشــتى القطاعــات مــن 
المواطنيــن  علــى  الحفــاظ  و  جانــب 
مــن  حاجاتهــم  وتلبيــة  والمقيميــن 
ــم يأتــي مــن فــراغ  جانــب آخــر، وهــذا ل
إنمــا نتيجــة اإلتــزام الحكومي المنبثق 
مــن دســتور وميثــاق العمــل الوطنــي 
الــذي نحيــي ذكــراه العشــرون اليــوم 
لــكل مــن  الكريــم  لضمــان العيــش 
الطيبــة. األرض  هــذه  علــى  يعيــش 

ميثــاق العمــل الوطنــي هــو ضمــان العيش 
الكريــم لــكل مــن يعيــش علــى هــذه األرض 

الطيبــة


