
ية تصدر عن االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مجلة دور

عدد خاص

االتحاد الحر يواصل إنجازاته بفوزه بمقاعد هامة بمنظمة العمل العربية

المنطقة العربية مازالت 
تعاني فقر المعلومات 

الخاصة باألسواق

رؤية متقدمة ليكون 
 مفضال في 

ً
المواطن خيارا

التوظيف

التعددية النقابية في 
البحرين تجربة رائدة وصلت 

إلى مراحل متقدمة 

االكتشاف النفطي.. 
مستقبل واعد بالتزامن 

مع يوم العامل



مستقبل واعد بالتزامن مع يوم العامل

يعقوب يوسف
رئيس االتحاد الحر لنقابات

ين عمال البحر

يتزامن اليوم العاملي للعمال هذا العام مع تبا�شري الأمل التي غمرت مملكتنا الغالية 
النفطي  الكت�شاف  عن  الإعللان  مع  خا�شة  والعز،  التفاوؤل  ميلوؤه  م�شرق  مب�شتقبل 
ح�شرة  املواطنني  �شدور  يف  الأمل  وراعي  الب�شرى  �شاحب  به  ب�شرنا  الذي  التاريخي 
�شاحب اجلالة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل الباد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

واأكاد  والنقابيني،  العمال  كل  قلوب  على  العزيزة  ال�شنوية  باملنا�شبة  نحتفل  كنا  واإن 
اأمل�شها يف عيون كافة املواطنني، فلنا احلق هذا العام اأن ن�شاعف احتفالتنا ومنزجها 
بالفرحة ليكون احتفال بهيجا ل مثيل له، ومع هذا الإعان النفطي التاريخي، واأرى يف 
الأفق القريب فر�ص العمل القادمة التي �شتفتح الباب لأجيال ال�شباب يف اأن ي�شهموا يف 
م�شرية بناء هذا الوطن واأن تقر اأعيننا بتحقيق الأمن الوظيفي وال�شتقرار املجتمعي، 
ومن املوؤكد اأن الرتتيب القت�شادي ململكة البحرين على م�شتوى العامل �شيقفز درجات 
ملمو�شة تبعا لنمو الناجت املحلي، اإل اأن التعويل الأكرب يف منظومة الرتقاء والتقدم يف 

منو ال�شتثمار يف الإن�شان واملواطن البحريني.
ونعول دائما يف كافة اأن�شطتنا على دعم الإبداعات البحرينية الواعدة يف مواقع العمل 
بالقطاعني، لأنها الأ�شا�ص يف حتقيق تنمية �شاملة يف اأي دولة بالعامل، فلقد �شكل الإبداع 
والبتكار احلا�شر الذي يعي�شه جيل اليوم وهذا اجليل هو من �شيبني م�شتقبل العامل، 
ونتعاون يف عملنا مع احلكومة املوقرة برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة رئي�ص جمل�ص الوزراء وبدعم من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 
بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء، 
متطورة  علمية  وتقنيات  حتتية  بنية  واإيجاد  امل�شتدامة،  التنمية  اأهللداف  حتقيق  على 
وامل�شاركة يف  املوؤهلة تكنولوجيا،  العاملة  القوى  العمل احلديثة، وتوفري  اأمناط  تواكب 
تطوير برامج التعليم والتدريب ملواكبة القت�شاد املعريف مبا يوؤدي لتح�شني املواءمة بني 

العر�ص والطلب وتعزيز الكفاءة الإنتاجية للعمال.
ويف العام ال�شاد�ص من اأعوام الحتاد احلر لنقابات عمال البحرين ن�شتطيع اأن نوؤكد 
من خال ما حتقق اأننا ن�شري يف الطريق ال�شحيح الذي ر�شمناه لهذا الحتاد وو�شعنا 
دون  ق�شاياهم،  ومدافعا عن  وباحثا  العاملني  احتادا معربا عن جميع  ليكون  مبادئه 
الدخول يف حتزبات �شيا�شية وطائفية ت�شعف من اآليات العمل النقابي ور�شالته الأ�شمى 
واإيجاد جمتمع عمايل  والدفاع عن حقوقهم  العمال  مكت�شبات  على  وهي احلفاظ  األ 
متوازن وبيئة عمل اآمنة ت�شهم يف حتقيق التنمية، وكذلك خلق فر�ص عمٍل لئقة للجميع، 

وتبني �شيا�شات حمفزة لاإنتاج والعمل املنتج وال�شتغال الكامل لقوة العمل.
الحتاد احلر يتو�شع على امل�شتوى الدويل والآن بداأنا جنني ثمار ما عملنا على حتقيقه 
يف ال�شنوات اخلم�ص املا�شية، فلدينا موطئ قدم يف اململكة املغربية ال�شقيقة، وبداأنا 
التعاون يف جمال التدريب النقابي مع اأ�شقاءنا يف جمهورية ال�شودان وتبادل اخلربات، 
وكان لنا الريادة يف التدريب واإقامة ور�شة ل�شيوفنا من الحتاد العامل لنقابات عمال 

البحر الحمر.
موقع  يف  وموظف  عامل  لكل  والتربيكات  التهنئة  نحمل  واأن  لبد  عمايل  عام  كل  ويف 
الكبرية  بجهودهم  يليق  احتفال  يف  تكرميهم  عرب  للمتميزين  اإجللال  ونقف  عمله، 
القت�شادية  املوؤ�ش�شات  اإ�شهامات  ننكر  ل  ذاته  الوقت  العمل، ويف  واإخا�شهم مبواقع 
بكافة القطاعات والنقابات العاملة فيها وما قدموه من جهود كبرية يف اأن ن�شل لهذا 

اليوم العظيم ونحتفي ون�شعر مع اجلميع بالفرحة ون�شارك العامل اأجمع هذا اليوم.

االفتتاحية
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لنقابات  احلر  الحتاد  اأ�شدر 
عمال البحرين بيانًا مبنا�شبة 
لللل«  ع�شر  اللل�للشللابللعللة  اللللذكلللرى 
موؤكدا  الوطني«  العمل  ميثاق 
اأنه كان حمطة فارقة يف تاريخ 
من  فريدة  حالة  و  البحرين، 
الوحدة والإجماع على م�شروع 
يف  نوعية  نقلة  ومللّثللل  وطللنللي، 
ال�شيا�شية  امللللجلللالت  �للشللتللى 
والجتماعية.  والقت�شادية 
ورفع الحتاد احلر اأ�شمى اآيات 
التربيكات  واأخل�ص  التهاين 
بلللهلللذه املللنللا�للشللبللة حللل�للشللرة 
حمد  امللك  اجلللالللة  �شاحب 
عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بللن 
الباد املفدى و�شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 
اللللللوزراء،  رئلليلل�للص  خليفة  اآل 
المري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 
ال�شعب  وجموع  الأمني،  العهد 
القلب  ويف  الأبلللي   البحريني 
منه عمال البحرين املخل�شني 
الأوفياء الذين كانوا من اأوائل 
الللداعللمللني مللل�للشللروع »ملليللثللاق 
واحلري�شني  الوطني«  العمل 

على اإجناحه.
وقللللال الحتلللللاد، يف الللذكللرى 
فرباير   14( ع�شر  ال�شابعة 
على  لللا�للشللتللفللتللاء   )2018
مللل�لللشلللروع »مللليلللثلللاق الللعللمللل 
ميثل  امليثاق   “اإن   الوطني«: 
حمللطللة ملللن اأهللللم املللحللطللات 
اململكة  تللاريللخ  يف  التاريخية 

خالها  مللن  انطلقت  والللتللي 
مللزدهللر  مل�شتقبل  الللبللحللريللن 
واأكرث رحابة يف �شتى املجالت 
اللل�للشلليللا�للشلليللة والقللتلل�للشللاديللة 
حالة  مثل  وقد  والجتماعية، 
والإجماع  الوحدة  من  فريدة 
علللللى ملل�للشللروع وطللنللي كللانللت 
الللبللحللريللن يف اأملل�للص احلللاجللة 
حيث   التوقيت/  هللذا  يف  اإليه 
ال�شعب  مللن    %98،4 �للشللوَّت 
البحريني باملوافق على امليثاق 

ومبادئه”.
الذي  “الإجماع  اأن  واأ�للشللاف 
امللليللثللاق والللللذي يحمل  حلللازه 
�شامية ج�شدت  واأفكار  مبادئ 
رغللبللة جللالللة امللللللك حمد بن 
اآل خليفة يف النطاق  عي�شى 
نللحللو الإ�للللشللللاح اللل�للشلليللا�للشللي  
والجتماعية  والقللتلل�للشللادي 
ميثل اأمنوذجًا يدر�ص ويحتذى 
حول  ال�شعب  التفاف  مللن  بلله 
والتناغم  احلكيمة  الللقلليللادة 
وتطلعات  القيادة  قرارات  بني 

وطموحات املواطنني”  
واأو�لللشلللح الحتلللللاد احللللر اأن 
العمالية  املكت�شبات  اأهللم  من 
ميثاق  ظللل  يف  حتققت  الللتللي 
)قانون  اإقرار  الوطني   العمل 
النقابات(  يف �شبتمرب 2002، 
والللللذي مللثللل نللقلللللة نللوعلليللة يف 
العمل النقابي والعمايل، حيث 
اأتللاح حق العللرتاف والإقللرار 
بحق ت�شكيل النقابات العمالية 
منعطف  مبثابة  كانت  والللتللي 

كبري للطبقة العاملة واأ�شحاب 
الأعمال، وهو ما و�شع مملكة 
متقدمة  مكانة  يف  البحرين 
بل  املنطقة  دول  بني  ومتميزة 
باحلركة  يتعلق  فيما  والعامل 

النقابية والعمالية .
بللالحتللاد احلر  “نحن  وقللال: 
على  الت�شويت  م�شروع  نعترب 
 14 يف  الوطني  العمل  ميثاق 
نقلة   2001 �شنة  فرباير  و15 
نللوعلليللة يف الللبللحللريللن �للشللواء 
العامة  باحلريات  يتعلق  فيما 
بامل�شاحة  اأو  والدميقراطية 
التي اأتيحت ملوؤ�ش�شات املجتمع 
والتحرك  احلللريللة  يف  املللدين 
القرار... �شنع  يف  وامل�شاركة 
واإنلللنلللا يف مملللللكللة الللبللحللريللن 
قللللد متللليلللزنلللا عللللن كلللثلللري مللن 
الللللدول املللتللقللدمللة يف املللجللال 
الدميقراطي، وقطعنا خطوات 
كللبللرية يف جمللللال احلللريللات 
الللعللامللة وحلللريلللة اللل�للشللحللافللة 
وحلللريلللة تلل�للشللكلليللل الللنللقللابللات 
وحلللريلللة تلل�للشللكلليللل مللوؤ�للشلل�للشللات 
امللللجلللتلللملللع امللللللللدين وحلللقلللوق 
الإن�شان، وهي مكت�شبات يجب 
جانب  مللن  عليها   املحافظة 
املجتمع  ومنظمات  املعنيني 
املللللدين، والللدفللع نللحللو املللزيللد 
تطلعات  جميع  لتحقيق  منها 
البحريني  ال�شعب  وطموحات 
من اأجل جمتمع اأكرث متيزًا” .
“اإننا  بيانه:  يف  الحتاد  وتابع 
يف الحتلللللاد احللللر لللنللقللابللات 

ما  اأن  نللرى  البحرين  عللمللال 
حتقق من اإجنازات هو خطوة 
لكنها  ال�شحيح  الطريق  يف 
حتللتللاج اإللللى خللطللوات اأخلللرى 
وطموحات  تطلعات  لتحقيق 
ال�شعب البحريني، ونحن مند 
اأيدينا جلميع املعنيني بال�شوؤون 
اللل�للشلليللا�للشلليللة والقللتلل�للشللاديللة 
واللللنلللقلللابللليلللة والجللتللمللاعلليللة 
الللتللوا�للشللل والعمل  اأجلللل   مللن 
امللل�للشللرتك ملللزيللد مللن اإجنلللاح 
جالة  روؤية  وحتقيق  التجربة 
 ،)2030( املللللفللللدى  امللللللللك 
بف�شل  قللللللادرة  واللللبلللحلللريلللن 
املتمثلة  الللر�للشلليللدة  قلليللادتللهللا 
بن  امللللللللك حللمللد  يف جلللاللللة 
عي�شى اآل خليفة عاهل الباد 
املفدى وبالتوجيهات ال�شديدة 
الأمري  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب 
خليفة  اآل  �شلمان  بللن  خليفة 
رئي�ص الوزراء، وبدعم �شاحب 
�شلمان  الأمللري  امللكي  ال�شمو 
العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد 
اأبنائها،  وبتما�شك  الأملللني، 
وجتلللاوز  الللكللثللري  حتقيق  علللللى 
متر  التي  القت�شادية  الأزمللة 
بللهللا املللنللطللقللة، وذللللللك حتى 
املعي�شية  احلياة  على  لتللوؤثللر 
الأعباء  من  وتزيد  للمواطنني 

امللقاة على كاهلهم” .
الللقللول:  اإللللى  الحتلللاد  وانتهى 
قيادة  البحرين  اهلل  “حفظ 
واحة  وجعلها  واأر�للشللًا  و�شعبًا 

اأمن وامان وا�شتقرار”.

»الحر«: ميثاق العمل الوطني كان 
محطة فارقة في تاريخ البحرين
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أخبار االتحاد

رئيس االتحاد الحر يهنئ سمو رئيس الوزراء بمناسبة فوز 
االتحاد بعدد من المناصب الهامة بمنظمة العمل العربية

بللعللث رئلليلل�للص الحتلللللاد احلللر 
لللنللقللابللات علللملللال الللبللحللريللن 
اإلللى   بتهنئة  يللو�للشللف  يللعللقللوب 
الأمللري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
خليفة  اآل  �شلمان  بللن  خليفة 
املللوقللر  وذلك  اللللوزراء  رئي�ص 
احلر  الحتلللاد  فللوز  مبنا�شبة 
بعدد  البحرين  لنقابات عمال 
من املنا�شب الهامة يف الهيئة 
العمل  مبنظمة  الللد�للشللتللوريللة 

العربية هذا ن�شها:
الأمللري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
خليفة  اآل  �شلمان  بللن  خليفة 
رئلليلل�للص  ورعللللللاه  اهلل  حللفللظلله 
ال�شام  املوقر  الوزراء  جمل�ص 
وبركاته،،  اهلل  ورحمة  عليكم 
اإنه ملن دواعي الغبطة وال�شرور 
اآيات  اأ�شمى  اأن نرفع ل�شموكم 
التربيكات  واأخل�ص  التهاين 
احلر  الحتلللاد  فللوز  مبنا�شبة 
بعدد  البحرين  لنقابات عمال 
من املنا�شب الهامة يف الهيئة 
العمل  مبنظمة  الللد�للشللتللوريللة 
بانتخاب  تتمثل  والتي  العربية 
ح�شن  �شلمان  اأ�شامة  ال�شيد 
لع�شوية جمل�ص ادارة املنظمة 
وال�شيد ب�شيم جا�شم الذوادي 
املالية  الرقابة  جلنة  لع�شوية 
واللل�للشلليللدة زبللليلللدة الللبلللللو�للشللي 
العاملة  املللراأة  جلنة  لع�شوية 
الللذي  النجاح  اإن  باملنظمة. 
حتللقللق لللاحتللاد بللهللذا الللفللوز 
منظمة  يف  امل�شرف  والتمثيل 
ي�شاف  والللذي  العربية  العمل 
الإجنللللازات  مللن  م�شرية  اإللللى 
علللللى اللل�للشللعلليللديللن الللعللربللي 
لول  ليتحقق  كان  ما  والللدويل 
لدور  �شموكم  وم�شاندة  دعللم 

الحتللللاد احللللر علللللى خمتلف 
وحتى  تاأ�شي�شه  منذ  الأ�شعدة 
اليوم. اإن ما حتقق يا �شاحب 
للعمل  كبري  اإجنللاز  هو  ال�شمو 
النقابي والعمايل يف البحرين 
ودليل على الثقة الكبرية التي 
امل�شتوى  على  الحتللاد  حازها 
يقدمه  مبا  والإقليمي  العربي 
واأعللمللال بف�شل  من مللبللادرات 
احلكومي  والللتللعللاون  الللدعللم 

وبف�شل  �شموكم،  وتوجيهات 
مللا حتقق مللن اإجنللللازات غري 
العمايل  املللجللال  يف  م�شبوقة 
اململكة  يف  الللنللقللابللي  والللعللمللل 
الإ�شاحي  امل�شروع  عهد  يف 
حللل�للشللرة �للشللاحللب اجلللالللة 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 
حفظه  املللفللدى  الللبللاد  عاهل 
اإنللنللا يف الحتللاد  اهلل ورعلللاه. 
احلر لنقابات عمال البحرين 

�شموكم  دعلللم  عللاللليللًا  نللثللمللن 
على  العهد  وجنللدد  املتوا�شل 
الوطني  الحتللاد  دور  موا�شلة 
نعمل  واأن  والعمايل  والنقابي 
دائمًا على رفع ا�شم البحرين 
عاليًا يف �شاحة العمل النقابي 
والعمل على خمتلف الأ�شعدة، 
ح�شن  عند  نكون  اأن  متمنينا 

ظن وثقة �شموكم. 

عدد خا�ص 6



يارة سموه إلى ألبا.. االستمرار في تنفيذ المشاريع  لدى ز
يز تنافسية االقتصاد المساهمة بتعز

امللكي  اللل�للشللمللو  �للشللاحللب  اأكلللد 
اآل  حللمللد  بللن  �شلمان  الأمللللري 
خليفة ويل العهد نائب القائد 
لرئي�ص  الأول  النائب  الأعلى 
اللللدور  علللللى  اللللللوزراء  جمل�ص 
التنموية  للم�شاريع  املللحللوري 
الللكللربى يف رفلللد القللتلل�للشللاد 
اللللوطلللنلللي وتلللوفلللري الللفللر�للص 
للمواطن  النوعية  الوظيفية 
املقام  يف  م�شلحته  تاأتي  التي 
اخلللطللط  و�لللشلللع  عللنللد  الأول 
للمملكة  التنموية  والأهلللداف 
للتوجيهات  حتللقلليللقللًا  وذلللللك 
�شاحب  حللل�للشللرة  اللل�للشللاملليللة 
اجلالة امللك الوالد حمد بن 
عي�شى اآل خليفة عاهل الباد 
املفدى حفظه اهلل ورعاه التي 
لكافة  اأ�شا�شًا  املواطن  تعترب 
تنمية  مللن  اململكة  تن�شده  مللا 
وازدهار، م�شريًا �شموه اإلى ما 
ال�شهر  خط  م�شروع  �شيوفره 
وظيفية  فر�ص  من  ال�شاد�ص 
الوطنية  الكوادر  اأمللام  نوعية 

واملقدرة بنحو 3200 فر�شة.
و�لللشلللدد �للشللمللوه علللللى اأهللملليللة 
تنفيذ  علللللى  الللعللمللل  مللوا�للشلللللة 
امللل�للشللاريللع احللليللويللة الللكللبللرية 
تناف�شية  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا 
�شعيد  على  البحرين  مملكة 
�شوء  يف  الللعللاملللي  القللتلل�للشللاد 
وا�شحة  تنموية  ا�شرتاتيجية 
املعامل، ووفق مبادرات ترتجم 
القت�شادية  البحرين  روؤيلللة 
مللبللادئللهللا  وتلللعلللزيلللز   2030
الللقللائللمللة علللللى ال�للشللتللدامللة 
والتي  والعدالة،  والتناف�شية 
تلتقي خالها جهود القطاعني 
خمتلف  لرفد  واخلا�ص  العام 

م�شارات التنمية القت�شادية. 
�شري  قطعه  مبا  �شموه  منوهًا 
ال�شهر  خط  مب�شروع  العمل 
تنفيذه  يتم  اللللذي  اللل�للشللاد�للص 
�للشللمللن امللل�للشللاريللع الللتللنللمللويللة 
قيمتها  تللفللوق  الللتللي  الللكللربى 
اأمريكي،  دولر  مليار   32.5
والللللللذي �للشلليلل�للشلليللف للل�للشللركللة 
اأملنيوم البحرين )األبا( مزيدًا 
اأكلللرب  لت�شبح  الللتللو�للشللع  ملللن 

باإجمايل  الللعللامل  يف  م�شهر 
اإلى 1.5  اإنتاجية ت�شل  طاقة 

مليون طن مرتي �شنويًا.
التو�شع  اأن  اإلللى  �شموه  واأ�للشللار 
اللل�للشللنللاعلليللة  املللل�لللشلللاريلللع  يف 
انعكا�ص  هللو  وال�للشللتللثللمللاريللة 
تلبي  التي  التنموية  للتوجهات 
تنويع  موا�شلة  نحو  الطموح 
البنية  م�شادر الدخل وتعزيز 
القت�شادية. م�شريًا �شموه اإلى 

به  الذي ت�شطلع  البارز  الدور 
�شركة اأملنيوم البحرين )األبا( 
الوطني  القللتلل�للشللاد  دعللم  يف 
البحرين  توجه  عك�شت  التي 
املللبللكللر نللحللو تللنللويللع ملل�للشللادر 
الللللدخللللل وخلللللللق اللللوظلللائلللف 

النوعية للمواطنني.
جللاء ذلللك لللدى زيلللارة �شموه 
البحرين  اأملنيوم  �شركة  اإلللى 

)األبا(.
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أخبار االتحاد

مع  العاقات  تعزيز  اإطار  يف 
املللوؤ�للشلل�للشللات والللهلليللئللات ذات 
اللل�للشلللللة بللاللل�للشللاأن الللعللمللايل، 
رئي�ص  يو�شف  يعقوب  التقى 
عمال  لنقابات  احلر  الحتاد 
الللبللحللريللن بللاللل�للشلليللدة اإميلللان 
القائم  املرباطي  م�شطفى 
التنفيذي  الرئي�ص  بللاأعللمللال 
للللللهلليللئللة اللللعلللاملللة للللللتللاأمللني 
مقر  يف  وذلللك  الجتماعي، 
الدبلوما�شية  باملنطقة  الهيئة 
حلليللث ا�للشللتللعللر�للص الللطللرفللان 
�للشللبللل زيلللللادة اللللتلللعلللاون بني 
مل�شلحة  والللهلليللئللة  الحتلللللاد 

العمال.
ورحلللبلللت اللللقلللائلللم بللاأعللمللال 
الللرئلليلل�للص الللتللنللفلليللذي بللوجللود 
للعمال  كممثل  احلللر  الحتللاد 

يف جمللللل�للص الللهلليللئللة الللقللادم، 
ودوره املحوري ليكون حلقة من 
حلقات الو�شل ما بني العمال 
املقرتحات  لبحث  والللهلليللئللة، 
واملللاحللظللات املللرفللوعللة من 
اإيجاد  على  والعمل  جانبهم، 
موؤكدًة  لها،  املنا�شبة  احللول 
التعاون  تعزيز  �للشللرورة  على 
بلللني الللهلليللئللة  والحتلللللللاد يف 
كلللافلللة املللللجللللالت وبللخللا�للشللًة 
والتثقيفي  التدريبي  اجلانب 
مبختلف  اللللعلللملللال  لللتللوعلليللة 
التاأمينية،  والأنظمة  احلقوق 
ودعللللم الللهلليللئللة يف الللتللوا�للشللل 
مللع الللعللاملللللني يف اللل�للشللركللات 
ال�شغرية للعمل على توعيتهم 

بحقوقهم التاأمينية.
واأ�لللللشلللللاد يلللعلللقلللوب يللو�للشللف 

بلللاللللدور الللللذي تلل�للشللطلللللع به 
حقوق  على  للحفاظ  الهيئة 
لديها،  عليهم  املوؤمن  العمال 
م�شاحلهم  على  وحر�شها 
فى ظل الظروف القت�شادية 
اللللتلللي متللللر بلللهلللا املللملللللكللة، 
اإلى  دفعت  التي  وال�شعوبات 

ال�شيا�شات  بللعلل�للص  انللتللهللاج 
املوؤ�ش�شات،  بكافة  التق�شفية 
مللطللالللبللًا اجلللملليللع بلل�للشللرورة 
امللللحلللافلللظلللة علللللللى حلللقلللوق 
والللنللاأي  العمال  ومكت�شبات 
بها عن اأي �شيا�شات تق�شفية 

ممكن اأن تطالها.

�شركة  منت�شبي  جميع  اأعلللللن 
اخلللللليللج للللدرفلللللللة الأمللللنللليلللوم 
»جلللارملللكلللو« بللكللافللة درجللاتلله 
اإ�لللللشلللللرارهلللللم علللللللى تللفللعلليللل 
بلله،  وعللللدوا  اللللذي  الت�شعيد 
اأمام جتاهل الإدارة التنفيذية 
وعدم  �شابقا  املعلنة  ملطالبهم 
القيادة  لتوجيهات  ال�شتجابة 
مبملكة البحرين،  التي اأكدت 
يف اأكللللرث مللن مللنللا�للشللبللة عللدم 
العمال  مبكت�شبات  امل�شا�ص 
�للشللدد عليه  وحللقللوقللهللم، وملللا 
ح�شرة �شاحب اجلالة امللك 
خليفة   اآل  عي�شى  بللن  حللمللد 

لكل  الكرمية  احللليللاة  بتوفري 
دور  وتفعيل  املجتمع  يف  فللرد 
واإعطاء  والقانون  املوؤ�ش�شات 

كل ذي حق حقه.
موظفي  جللملليللع  تلل�للشللرر  وقلللد 
ال�شركة لكرث من عام ون�شف 
مكت�شباتهم  جميع  بتجميد 
ملللللن الللللللزيللللللادة اللل�للشللنللويللة 
والعاوات  الدخللار  وم�شروع 
وتقدموا  الأخرى،  واملكت�شبات 
وزارة  يف  قللانللونلليللة  بلل�للشللكللوى 
العمل منذ �شنوات م�شت ومل 
الرغم  على  فيها،  البت  يتم 
حممد  الللدكللتللور  متابعة  مللن 

ال�شركة  اأن  اإل  الأنلل�للشللاري، 
غري مكرتثة لل�شكوى القانونيه 
العمال،  مكت�شبات  وتنتهك 
وا�شتمرت يف ا�شتنزاف املزيد 

من المتيازات دون رادع.

“اإنه  بال�شركة:  نقابيون  وقال 
مملكة  به  تتمتع  ما  على  بناء 
التعبري  حللريللة  مللن  البحرين 
واحلريات النقابية التي اأقرت 
باإقرار  امللك  جالة  لللدن  من 
نطاق  ويف  الللنللقللابللات،  قللانللون 
املوؤ�ش�شات  للللدور  احللرتامللنللا 
والللللقللللانللللون والللللعللللمللللل علللللى 
ومكت�شبات  حقوق  ا�شرتجاع 
قررت  فقد  امل�شلوبة،  العمال 
الللنللقللابللة الللوطللنلليللة وبللدعللم 
وملللللوؤازرة مللن الحتللللاد احلللر 
لنقابات عمال البحرين البدء 

بالت�شعيد التدريجي.

»التأمين االجتماعي« ترحب باالتحاد الحر كممثل
للعمال في مجلسها القادم

بدعم من االتحاد الحر.. عمال الدرفلة يعلنون التصعيد 
أمام تجاهل اإلدارة التنفيذية لمطالبهم
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لنقابات  احلللر  الحتلللاد  اأكلللد 
لكافة  دعمه  البحرين  عمال 
اجللللهلللود امللللبلللذوللللة ملللن قبل 
الدولة ملكافحة الف�شاد، �شمن 
املتحدة  الأمللم  اتفاقية  اإطللار 
منه  واحلللد  الف�شاد  ملكافحة 
عليها  �شدقت  الللتللي  ومللنللعلله، 
مملللللكللة الللبللحللريللن مبللوجللب 
ل�شنة   )7( رقللللم  اللللقلللانلللون 
اآثار  من  من  حمذرا  2010م، 
الف�شاد الإداري املبا�شرة على 

العامل يف كافة القطاعات.
اليوم  الحتللاد، مبنا�شبة  ونللوه 
الذي  الف�شاد  ملكافحة  العاملي 
دي�شمرب  مللن  التا�شع  يللوافللق 
امل�شروع  ت�شمنه  مبا  عام،  كل 
�شاحب  حل�شرة  الإ�شاحي 
اجلللللالللللة امللللللللك حلللملللد بللن 
عي�شى اآل خليفة عاهل الباد 
لبناء  تطلعات  مللن  املللفللدى، 
دولة القانون واملوؤ�ش�شات، وما 
البحرين  روؤية مملكة  جاء يف 
2030م والتزامها بالتفاقيات 
التنمية  لللتللحللقلليللق  اللللدولللليلللة 
اأهدافها  بني  ومن  امل�شتدامة، 

مكافحة الف�شاد.
بللجللهللود  “احلر”  واأ�للللشللللاد   
�شاحب  بللرئللا�للشللة  احلللكللومللة 
ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن 
و�شاحب  خليفة،  اآل  �شلمان 
�شلمان  الأمللري  امللكي  ال�شمو 
العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد 

النائب  الأعلللللى  القائد  نائب 
الوزراء،  لرئي�ص جمل�ص  الأول 
مثمنا احلملة الوطنية ملكافحة 
الف�شاد )نزاهة( التي اأطلقتها 
ملللكللافللحللة  اللللعلللاملللة  الإدارة 
القت�شادي  والأملللن  الف�شاد 
والإلللكللرتوين منذ عللام 2014 
وما زالت م�شتمرة حتى الآن، 
بلللهلللدف الللتللوعلليللة مبللخللاطللر 
مناحي  كللافللة  علللللى  الللفلل�للشللاد 
ال�شيا�شية  �لللشلللواء  احلللليلللاة، 
والجتماعية،  والقت�شادية 
وما له من اأثر يف هدم الدول.

واأكلللللللد �للللشللللرورة ا�للشللتللمللرار 
لتوعية  الللهللادفللة  احللللملللات 
الأفلللللراد مبللخللاطللر الللفلل�للشللاد، 
خا�شة مع تطور اأ�شاليبه يوما 
التطور  بالتزامن مع  اآخر  بعد 
ي�شتلزمه  ومللا  التكنولوجي، 

تطوير  ا�للشللتللدامللة  مللن  ذللللك 
برامج مكافحة الف�شاد ملواكبة 
وما  امل�شت�شري،  التطور  هللذا 
كارثية  اآثللللار  مللن  عللنلله  ينتج 
علللللى اقللتلل�للشللاد املللجللتللمللعللات، 
مبا�شر  بطريق  يللعللود  واللللذي 
الفئات  كللاأحللد  الللعللمللال  علللللى 
من  مبا�شر  ب�شكل  املت�شررة 

الف�شاد الإداري واملايل.
وطالب الحتاد احلر اجلهات 
ورد  مللا  يف  بالتحقيق  املعنية 
املالية  الرقابة  ديللوان  بتقرير 
ترقى  والإدارية من خمالفات 
اإجنللاز  و�شرعة  جللرائللم،  اإلللى 
والك�شف  فيها  التحقيقات 
عن املت�شبب الرئي�شي يف هذا 
الللكللم مللن املللخللالللفللات، حيث 
هذه  ا�شتمرار  التقرير  يك�شف 
املللخللالللفللات عللامللا بللعللد اآخلللر، 

الذي  النزيف  هذا  وقف  دون 
التنظيمي  الللهلليللكللل  ي�شعف 

للدولة.
املوؤ�ش�شات  كافة  الحتاد  ودعا 
القللتلل�للشللاديللة للللللتللعللاون مع 
وموؤ�ش�شات  الرقابية  الأجهزة 
املللجللتللمللع املللللدين والللنللقللابللات 
م�شارات  لإيللجللاد  العمالية، 
ملللوحلللدة للللللتللعللاون تلل�للشللهللم يف 
واملوؤ�ش�شات  بالوطن  الرتقاء 
ج�شور  ومللد  فيها،  والعاملني 
�شيغة  اإلللى  للو�شول  التن�شيق 
تللوافللقلليللة بللني كللافللة اأطلللراف 
مللواطللن  عللن  للك�شف  الللعللمللل 
قبل  لها  واإيجاد حلول  الف�شاد 
هو  العامل  لأن  ت�شت�شري،  اأن 
عن  الك�شف  يف  مرحلة  اأول 
الف�شاد، والنقابة هي ال�شامن 
اأ�شري  حال  العامل  هذا  حلق 

من ك�شف الفا�شدين.
وطلللاللللب الحتللللللاد بلل�للشللرورة 
كللافللة  يف  ممللثللا  يلللكلللون  اأن 
حلللملللات مللكللافللحللة الللفلل�للشللاد 
ملا  نللظللرا  وامللللللايل،  الإداري 
يللتللوفللر لللديلله مللن قلللدرة على 
الف�شاد  مواطن  اإلللى  الو�شول 
يف  وامل�شاعدة  عنها،  والك�شف 
القت�شادية  التنمية  حتقيق 
حماية  بللاإيللجللاد  واملجتمعية، 
غري مبا�شرة ملوؤ�ش�شات الدولة 

والقطاع اخلا�ص.

بمناسبة اليوم العالمي للفساد..
االتحاد الحر يحذر من آثار الفساد المالي 

واإلداري على الطبقة العمالية
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أخبار االتحاد

لنقابات  احلر  الحتاد  طالب 
علللملللال الللبللحللريللن مبللتللابللعللة 
تطبيق  ب�شاأن  �شرامة  اأكللرث 
املهنية يف  ال�شامة  اإجراءات 
املختلفة  العمل  مواقع  جميع 
وذلللك  البحرين،  مملكة  يف 
قيد  �شقوط عامل مببنى  بعد 
احلللد،  منطقة  يف  الإنلل�للشللاء 
لتفادي  احلللللوادث  ومللعللايللنللة 

تكرارها.
لللدعللم برامج  ودعلللا الحتلللاد 
ال�شامة  بللاإجللراءات  التوعية 

املللهللنلليللة جلللملليللع الللعللاملللللني، 
والت�شديد على �شرورة وجود 
ال�شامة  ل�للشللرتاطللات  ن�شخ 
واإلللللللزام  الللعللمللل  يف ملللواقلللع 
قبل  بللذلللك  العمل  اأ�للشللحللاب 
البدء يف امل�شروعات، و اتخاذ 
حلماية  رادعلللللة  اإجلللللللراءات 
العمالة من احلوادث الناحتة 
عللللن جتلللاهلللل الللتللعللللليللمللات، 
م�شددا على �شرورة التفتي�ص 
العمل  اأمللاكللن  علللللى  اللليللومللي 
واملعدات والتاأكد من حتقيقها 

وال�شامة  الأملللان  متطلبات 
املهنية.

اأن  احللللللر  الحتلللللللاد  واأكلللللللد 
البحرين لديها �شجل م�شرف 
نفذت  حيث  الوافدة  للعمالة 
حزمة  الأخلللرية  ال�شنوات  يف 
والللقللرارات  الت�شريعات  مللن 
التي تكفل حماية العمالة تعد 
م�شتوى  على  تللطللورا  الأكلللرث 
مللنللطللقللة اللل�للشللرق الأو�لللشلللط، 
ب�شرعة  ال�شلطات  منا�شدا 
املوؤ�شف  احلادث  يف  التحقيق 

اأ�شبابه، وت�شكيل  اإلى  للتو�شل 
جلللنللة لللو�للشللع ا�للشللرتاتلليللجلليللة 
مراقبة مواقع العمل واإلزامها 
بللللا�للللشللللرتاطللللات اللل�للشللامللة 
هللذا  تللكللرار  دون  للحيلولة 

احلادث.
وتلللللقلللللدم حملللملللد علللبلللداهلل 
احلر  الحتلللاد  عللن  بالنيابة 
بللاأ�للشللدق الللتللعللازي واملللوا�للشللاة 
ال�شحية  الللعللامللل  اأهلللل  اإللللى 
يلهمهم  اأن  تعالى  اهلل  داعيا 

ال�شرب وال�شلوان.

“الحر” يطالب بتشديد الرقابة على تطبيق “السالمة المهنية”
بعد سقوط عامل بموقع انشاءات

الحتللاد  رئي�ص  نللائللب  �للشللارك 
البحرين  عمال  لنقابات  احلر 
والللعللاقللات  الإعللللام  ل�شئون 
الللعللامللة حللمللد اللل�للشللبلليللعللي يف 
العمال  تللكللرمي  جلنة  اجللتللمللاع 
واملن�شاآت  واملتفوقني  املجدين 
املللتللملليللزة يف الللقللطللاع الأهلللللي 
للللللللدورة اللللرابلللعلللة والللثللاثللني  
برئا�شة ال�شيد جميل بن حممد 
والللذي  العمل،  وزيللر  حميدان 
يللقللام �للشللنللويللًا حتللت الللرعللايللة 
اللل�للشللاملليللة حللل�للشللرة �للشللاحللب 
امللك حمد بن عي�شى  اجلالة 
اآل خليفة عاهل الباد املفدى .
بللحللث الجللتللمللاع الجللللراءات 
وال�للشللتللعللدادات  التنظيمية 
الأولية نحو و�شع خطة زمنية 

لإنهاء كافة الرتتيبات املتعلقة 
الذي  الوطني،  احلللدث  بهذا 
يقام �شنويًا يف �شهر دي�شمرب، 
احتفالت  مللع  تللزامللنللًا  وذللللك 
جلو�ص  بعيد  البحرين  مملكة 
والعيد  املفدى،  الباد  عاهل 

الللللوطللللنللللي املللللجلللليللللد، حلليللث 
والتنمية  العمل  وزارة  داأبلللت 
فئات  تكرمي  على  الجتماعية 
عمالية خمتلفة يف مواقع العمل 
تكرمي  اإلللى  اإ�شافة  والنللتللاج، 
عدد من رواد العمل واملن�شاآت 

تقديرًا  والإداريللني،  املتميزة، 
ودعم  اإجنللاح  يف  مل�شاهمتهم 
توظيف  يف  اللللللوزارة  بللرامللج 
اأداءهلللم  وحت�شني  املللواطللنللني 
املهني و�شط بيئة عمل حمفزة 

على العطاء والتميز.

»االتحاد الحر« يشارك في اجتماع لجنة تكريم
العمال المجدين والمتفوقين

ير العمل.. برئاسة وز
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ر�شح الحتاد الدويل لنقابات العمال 
العرب ع�شو الأمانة العامة لاحتاد، 
احلر  لللاحتللاد  الللعللام  ال�شر  واأملللني 
لللنللقللابللات عللمللال الللبللحللريللن اأ�للشللامللة 
انباء  وكالة  حترير  رئي�ص  و  �شلمان، 
خ�شر   الللوهللاب  عبد  العرب  العمال 
التي�شري  جلنة  يف  الحتلللاد  لتمثيل 
املعنية مب�شروع بوابة ال�شبكة العربية 
للمعلومات التابعة للجامعة العربية.  
الدويل  لاإحتاد  العام  الأمني  وكان   
لنقابات العمال العرب غ�شان غ�شن 
على  بللنللاًء  الرت�شيح  بخطاب  بعث 
والتوثيق  املعلومات  اإدارة  من  طلب 
العامة  لللاأمللانللة  التابعة  والللرتجللمللة 

جلامعة الدول العربية.
بللوابللة  ملل�للشللروع  اأن  بللالللذكللر  جللديللر 
اللل�للشللبللكللة الللعللربلليللة للللللمللعلللللومللات هو 

العربية  القومية  امل�شروعات  اأحللد 
ب�شفة  العربى  املواطن  تخدم  التى 
مللبللا�للشللرة، وهلللو عللبللارة عللن �شبكة 
�شاأنها  مللن  ومللعللرفلليللة  مللعلللللومللاتلليللة 
ور�شمية  معتمدة  عربية  قناة  توفري 
العربى  العمل  موؤ�ش�شات  كافة  ت�شم 
امل�شرتك لتقدمي خدمات بحثية ودعم 
العربية،  الللدول  فى  القرار  متخذي 
العربية  ال�شبكة  بللوابللة  ت�شعى  كما 
للمعلومات الى تعزيز التكامل العربي 

يف جمال التوثيق املعلوماتى.
ال�شبكة  بللوابللة  ملل�للشللروع  يعترب  كما   
مهمة  من�شة  للمعلومات  العربية 
ومنوذج فاعل لتفعيل التعاون العربى 
امل�شرتك، ويزيد درجة التفاعلية بني 
وموؤ�ش�شات  العربية  اللللدول  جامعة 

العمل العربى امل�شرتك.

للعمال العرب في الشبكة العربية للمعلومات
»سلمان« و«خضر« يمثان االتحاد الدولي

�شاحب  ح�شرة  عللن  �للشللدر 
اجللللاللللة امللللللللك حللمللد بن 
املفدى،  الباد  عي�شى عاهل 
 )14( رقلللم  ملكي  مللر�للشللوم 
تعيني  بلل�للشللاأن   2018 ل�شنة 
رئي�ص و اأع�شاء جمل�ص اإدارة 

�شندوق العمل.
مادته  يف  املللر�للشللوم  ت�شمن 
حممد  ال�شيخ  تعيني  الأوللللى 
رئي�شا  خليفة  اآل  عي�شى  بن 
ملجل�ص اإدارة �شندوق العمل، 
مبجل�ص  اأعلل�للشللاء   8 وتعيني 
خالد  هم:  ال�شندوق  اإدارة 
علي را�شد الأمني، يارا ر�شا 
فلللرج، حلل�للشللان املللني جلللرار، 

رانيا  فللخللرو،  علللادل  حممد 
يللو�للشللف الللل�لللشلللرياوي، دميللا 
ر�شول احلللداد، حمد حممد 
�شلمان عبدالقادر  ال�شبيعي، 

ال�شعد.
ون�ص املر�شوم على اأن تكون 
املجل�ص  يف  ع�شويتهم  مللدة 
حتى تاريخ 15 يناير 2019 . 
اأما املادة الثانية من املر�شوم 
فن�شت على اأنه “على رئي�ص 
جمل�ص اللللوزراء واللللوزراء - 
تنفيذ   - يخ�شه  فيما  كللل 
اأحكام هذا املر�شوم ، ويعمل 
به من تاريخ �شدوره ، وين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية”.

 بمجلس إدارة صندوق العمل
ً
السبيعي عضوا
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لنقابات  احلللر  الحتلللاد  هللنللاأ 
علللملللال الللبللحللريللن الللقلليللادة 
احلللكلليللمللة مبللنللا�للشللبللة ملللرور 
خم�شني عامًا على تاأ�شي�ص قوة 

دفاع البحرين.
وقلللال الحتلللاد: اإن قللوة دفللاع 
تو�شع  اأن  ا�شتطاعت  البحرين 
الع�شكرية  مللنللظللومللتللهللا  ملللن 
وتللنللمللي قللدراتللهللا الللبلل�للشللريللة، 
لللتلل�للشللبللح ملللن اأبلللللرز عللوامللل 

ال�شتقرار يف املنطقة. 
الللقللوة من  واأ�للشللاد مبللا قدمته 
�شبيل  يف  و�شهداء  ت�شحيات 
والعر�ص  الأر�للص  عن  الدفاع 
اأن  موؤكدا  وال�شرعية،  والدين 
الللدفللاع  منظومة  يف  الللتللقللدم 
الللوطللنللي هللو حللجللز الللزاويللة 

لتقدم  الأ�شا�شية  والللقللاعللدة 
القطاعات  كللافللة  يف  اململكة 

الأخرى. 
وفيما يلي ن�ص التهنئة :

»احتفال مبنا�شبة هي م�شدر 
فخر واعتزاز لنا ولكل بحريني 
الأر�للص  لهذه  وحمللب  خمل�ص 
الطيبة، يت�شرف الحتاد احلر 
باأن  البحرين  عمال  لنقابات 
التهاين  اآيللللات  اأ�للشللمللى  يللرفللع 
واللللتلللربيلللكلللات اإللللللى حلل�للشللرة 
�شاحب اجلالة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة عاهل الباد 
واإلللى  الأعلللللى،  القائد  املفدى 
الأمللري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
خليفة  اآل  �شلمان  بللن  خليفة 
واإلللى  املللوقللر،  اللللوزراء  رئي�ص 

الأمللري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 
لرئي�ص  الأول  النائب  العهد 
املعايل  �شاحب  واإلى  الوزراء، 
امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن 
العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد 
ولكافة  البحرين،  دفللاع  لقوة 
البحرين  دفللاع  قللوة  منت�شبي 
اخلم�شني  الللذكللرى  مبنا�شبة 

لتاأ�شي�ص القوة.
ن�شتدعي  املنا�شبة  هللذه  ويف 
ملللن اللللذاكلللرة ملللا حللفلللللت به 
خال  الوطني  العمل  م�شرية 
الللزمللان، من  ن�شف قللرن من 
حققتها  ملل�للشللرفللة  اإجنلللللازات 
دفللاع  قللوة  حتققها  ومللازالللت 
قطاعاتها،  مبختلف  البحرين 

�شم�ص  عنها  تغيب  ل  والللتللي 
التقدم والتطور يوما بعد اآخر، 
ونرى باأعيننا كيف ا�شتطاعت 
تو�شع  اأن  البحرين  دفللاع  قللوة 
الع�شكرية  مللنللظللومللتللهللا  ملللن 
وتللنللمللي قلللدراتلللهلللا الللبلل�للشللريللة 
وحتقق للوطن واملواطن الغاية 
ملللن تللاأ�للشلليلل�للشللهللا وهلللو الأملللن 
بهذا  والفتخار  والعز  والأمللن 
ولت�شبح  احلللبلليللب،  الللوطللن 
اأبللرز  من  البحرين  دفللاع  قللوة 
املنطقة  يف  ال�شتقرار  عوامل 
الللعللمللللليللات  يف  مبلل�للشللاركللتللهللا 
دولللة  يف  لل�شرعية  الللداعللمللة 
اليمن ال�شقيقة، ب�شفتها اأحد 
التحالف  الرتللكللاز يف  حمللاور 

اخلليجي العربي.

»االتحاد الحر«: قوة دفاع البحرين
من أبرز عوامل االستقرار في المنطقة

هنأ القيادة بالذكرى الخمسين لتأسيسها

أخبار االتحاد
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ا�لللشلللاد امللل�للشللتلل�للشللار الإقللللليللمللي 
لللتللفللتلليلل�للص الللعللمللل واللل�للشللحللة 
الدولية  العمل  ملنظمة  املهنية 
اأمللللني  اللللعلللربللليلللة  اللللللللدول  يف 
الحتاد  مبجهودات  الوريدات 
احلر لنقابات عمال البحرين، 
والدور الذي ي�شطلع به خلدمة 
والعمالية  النقابية  الق�شايا 
علللللى امللل�للشللتللويللني الللداخلللللي 
و�شعه يف  ما  وهو  واخلارجي، 
اأقللرانلله يف  بللني  مللكللان متميز 

الدول العربية والعاملية.
ا�شتقبال  خلللال  ذللللك  جلللاء 
رئي�ص  نللائللب  كللويللتللان  بللا�للشللم 
الحتاد وحممد عبداهلل نائب 
وال�شامة،  لل�شحة  الرئي�ص 
املجل�ص  اأعلل�للشللاء  مللن  وعلللدد 
لل�شيد  للللاحتلللاد  الللتللنللفلليللذي 

»الوريدات«.
فللللى بللللدايللللة اللللللللقلللاء رحلللب 
العمل  منظمة  مبمثل  كويتان 
تاريخية  نبذة  وقللدم  الدولية 
عللن تللاأ�للشلليلل�للص الحتللللاد احلللر 

واللللللظلللللروف اللللتلللى احلللاطلللت 
بع�شًا  عر�ص  كما  بتاأ�شي�شه، 
من اجنلللازات الحتللاد حمليًا 
بدور  م�شيدًا  ودوللليللًا،  وعربيًا 
منظمة العمل الدولية يف دعم 

الق�شايا العمالية .
وعلللرب نللائللب رئلليلل�للص الحتلللاد 
احلر لل�شحة وال�شامة حممد 
�للشللعللادتلله بهذه  عللبللداهلل عللن 
املنظمة  واأطلع ممثل  الزيارة، 

تعزيز  يف  الحتللللاد  دور  علللللى 
بيئة ال�شحة وال�شامة املهنية 
اللجنة  وجلللهلللود  والللتللفللتلليلل�للص 
بها،  قامت  التى  والفعاليات 
ومن بينها حملة ال�شيف التي 
جاءت بالتزامن مع قرار حظر 
ال�شيف،  اأ�للشللهللر  فللى  الللعللمللل 
والللللزيللللارات ملللخللتلللللف مللواقللع 
الللعللمللل والللللللدورات الللتللدريللبللة 

واملحا�شرات التوعية.

من جهته توجه ممثل منظمة 
العمل الدولية بال�شكر لأع�شاء 
الحتاد على حفاوة ال�شتقبال 
اأبللداه  الللذي  الكبري  والتعاون 

الأع�شاء.
فقيهي  اأحللمللد  اللللللقللاء  ح�شر 
نلللائلللب الللرئلليلل�للص للللللعللاقللات 
ون�شرين  العمالية،  وال�شكاوى 
الللعلل�للشللومللي نلللائلللب الللرئلليلل�للص 

للتدريب والتثقيف العمايل.

المستشار اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية
يثمن جهود »االتحاد الحر«

لنقابات  احللللر  الحتللللاد  هللنللاأ 
عمال البحرين ح�شرة �شاحب 
عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلالة 
اآل خليفة عاهل الباد املفدى، 
الأمللري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 
خليفة بن �شلمان رئي�ص الوزراء 
امللكي  ال�شمو  و�شاحب  املوقر، 
الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 
مبنا�شبة  الأمللللني،  العهد  ويل 
يف  الأكلللرب  النفطي  الكت�شاف 

تاريخ مملكة البحرين. 
التهنئة  برقية  الحتاد يف  وقال 
جلللالللة امللللللك: »اإنللله للليللوم من 
اأيام الفخر والعتزاز مبملكتنا 
الإجنلللازات  حيث  مللن  الغالية 
يف  تتحقق  التي  امل�شبوقة  غري 
كما  اللللزاهلللر،  جالتكم  عللهللد 
ت�شنح  اأن  وعللزة  فخرا  يزيدنا 
هذه  نعي�ص  بلللاأن  الفر�شة  لنا 
تاريخ  يف  العظيمة  اللحظات 

بتقدمي  نت�شرف  واأن  البحرين، 
هللذا  علللللى  جلالتكم  التهنئة 
الكللتلل�للشللاف الللللواعللللد والللللذي 
ميللثللل »عللهللد الللفللاحت اجلللديللد« 
من  لنتطلع  الثالثة،  الألفية  يف 
دائما  امل�شرق  للم�شتقبل  ورائلله 
حكم  مقاليد  توليتم  اأن  منذ 

الباد.
�شي�شطر  التاريخ  اأن  واأ�للشللاف 
مملكتنا  �شجل  يف  اللليللوم  هللذا 

الن�شر  اأن  ليكتب  الللغللاللليللة، 
تعالى  اهلل  عند  مللن  والتوفيق 
الإن�شان  يخل�ص  عندما  ياأتي 
ما  وهللذا  واأهللللله،  لوطنه  النية 
عهدناه يف جالتكم ونتاأ�شى به 
وحركاتنا،  �شكناتنا  جميع  يف 
ون�شري يف م�شاره ل نحيد عنه، 
يف  ر�شمتموه  الللذي  امل�شار  وهو 
روؤيتكم مل�شتقبل البحرين �شمن 

امل�شروع الإ�شاحي«.

»الحر« يهنىء القيادة
باالكتشاف النفطي األكبر في تاريخ البحرين
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علللقلللد امللللجللللللل�لللص املللللركللللزي 
عمال  لنقابات  احلر  لاحتاد 
الللبللحللريللن اجللتللمللاعللًا طللارئللًا 
والتطورات  القرارات  ملناق�شة 
�شهدتها  الللتللي  القللتلل�للشللاديللة 
املا�شية،  الفرتة  خال  الباد 
حيث اأ�شاد بالتوجيهات امللكية 
زيللادة  فر�ص  بعدم  ال�شامية 
كاهل  ترهق  التي  الر�شوم  يف 
امللللواطلللن حللتللى انللتللهللاء عمل 
اللجنة امل�شرتكة بني ال�شلطتني 
الللتلل�للشللريللعلليللة والللتللنللفلليللذيللة، 
والللتللو�للشللل اإللللى تللوافللق يحقق 

تطلعات املواطنني.
الدعم  اأن رفللع  وبللنّي الحتللاد 
واخلللدمللات  ال�شلع  بع�ص  عللن 
وفر�ص ال�شرائب له اأثر كبري 
متو�شط  كون  ال�شتقرار،  على 
اململكة  يف  والدخول  الرواتب 
يعد الأ�شعف باملقارنة مع دول 
املنطقة، م�شريا اإلى اأن جميع 
م�شئولية  لديها  الللعللامل  دول 
مواطنيها  جتلللاه  اجللتللمللاعلليللة 
املعي�شية  الأعلللبلللاء  ملللواجللهللة 
ال�شلع  دعم  واأبرزها  الكبرية، 
عدالة  يحقق  مبا  واخلللدمللات 

اجتماعية واأمانا جمتمعيا.
واأكد الحتاد اأن ت�شريع عملية 
النمو القت�شادي ل تاأتي عرب 
وال�شرائب،  الللر�للشللوم  فر�ص 
الكفاءة  رفع  خال  من  واإمنللا 
القللتلل�للشللاديللة واللللقلللدرة على 
ال�للشللتللغللال الأمللثللل للللللمللوارد 
والرثوات، واملوازنة بني املوارد 

املتاحة.
وخلللُلللل�لللص الحتللللللاد احلللللر يف 
نهاية الجتماع اإلى حزمة من 
روؤيته  من  املنبثقة  املقرتحات 

لإعادة هيكلة الدعم والبدائل 
ل�شد عجز امليزانية بعيدًا عن 

جيوب املواطنني كالتايل:
اأول: تنفيذ ما جاء يف تقارير 
حيث  املالية،  الرقابة  ديللوان 
تلللكلللررت بللعلل�للص الللتللو�للشلليللات 
�شنة،   12 اإلللى  ت�شل  لفرتات 

وفقا لأحدث تقرير.
ثللانلليللا: و�للشللع ا�للشللرتاتلليللجلليللة 
العام،  الدين  ارتفاع  ملواجهة 
بلل�للشللورة تدعو  يللللزداد  اللللذي 

للقلق.
م�شتقلة  هيئة  اإنلل�للشللاء  ثللالللثللا: 
منحها  مع  الف�شاد،  ملكافحة 

كامل ال�شاحيات.
دخل  �شريبة  فللر�للص   : رابللعللا 
الللتللي يزيد  اللل�للشللركللات  علللللى 
دينار  األللف   500 على  دخلها 

�شنويا ب�شرائح ت�شاعدية.
خام�شا : عدم امل�شا�ص بحقوق 
التي  ومكت�شباتهم  املواطنني 
يجوز  ل  اأ�شيلة،  حقوقا  تعترب 

الرتاجع عنها اأو النيل منها.

امللل�للشللا�للص  عللللدم   : �للشللاد�للشللا 
للعاملني  التاأمينية  باحلقوق 

يف القطاعني العام واخلا�ص.
التاأمني  قللرار  تفعيل   : �شابعا 
علللللى الأجللللانللللب، مبلللا يللدعللم 
مللليلللزانللليلللة الللهلليللئللة الللعللامللة 
وملواجهة  الجتماعي  للتاأمني 
الكلللتلللواري،  الللعللجللز  م�شكلة 
العمالة  ن�شبة  جتللاوزت  حيث 

الجنبية 53% من الوظائف.
جمللللل�للص  اإنلللل�للللشللللاء   : ثلللاملللنلللا 
لتعزيز  اجتماعي  اقت�شادي 
اأطراف  ي�شم  الوطني  احلوار 

النتاج الثاثة.
على  ر�للشللوم  فللر�للص   : تا�شعا 
اأحد  لكونه  الت�شالت  قطاع 
اأكللللرب ملل�للشللادر الإنللللفللللاق يف 

اململكة.
خ�شخ�شة  علللدم   : عللا�للشللرا 
الللقللطللاع اللللعلللام واللل�للشللركللات 

اململوكة للدولة.
اأحللللد علل�للشللر: الللتللاأكلليللد على 

ال�شحية  اخلللدمللات  جمانية 
حاجة  باعتبارها  للمواطنني، 
حياتية  ما�شة، وحلمايتهم من 

ارتفاع تكاليف العاج.
ثلللاين علل�للشللر: ال�للشللتللفللادة من 
فللائلل�للص ملليللزانلليللة �للشللنللدوق 
الهيئة  ميزانية  لدعم  التعطل 
الجتماعي،  للتاأمني  العامة 
م�شروعات  فللى  ا�للشللتللثللمللاره  و 

تخدم العمال ب�شكل مبا�شر.
ثللالللث علل�للشللر: زيلللللادة ر�للشللوم 
للعاملني  ال�شتقدام  تاأ�شريات 
خللدم  ا�شتثناء  مللع  الأجلللانلللب 
امللللنلللازل والللل�لللشلللواق وملللن فى 

حكمهم.
رابع ع�شر: ت�شديد الرقابة على 
دائللرة  دور  وتفعيل  الأ�للشللعللار، 
حللمللايللة امللل�للشللتللهلللللك ودعللمللهللا 
للللللقلليللام بلللللدور اأكلللللرب واأكللللرث 
تاعب  مللواجللهللة  فللى  فعالية 
دون  بالأ�شعار  اجلهات  بع�ص 
او �شبب، والتاأكيد على  حاجة 

حما�شبة ومعاقبة املخالفني.

االتحاد الحر يضع مرئياته حول إعادة هيكلة الدعم
وبدائل سد عجز الميزانية

أخبار االتحاد

عدد خا�ص 14



عقد املجل�ص املركزي لاحتاد 
احلر لنقابات عمال البحرين 
 23 الثاثاء  طارئًا،  اجتماعًا 
عدد  ملناق�شة  2018م،  يناير 
مللن اللللقلللرارات والللتللطللورات 
�شهدتها  الللتللي  القللتلل�للشللاديللة 

الباد خال الفرتة املا�شية.
و�شرح رئي�ص املجل�ص التنفيذي 
عمال  لنقابات  احلر  لاحتاد 
الللبللحللريللن يللعللقللوب يللو�للشللف 
ناق�ص  الجللتللمللاع  بلللاأن  حممد 
زيادة اأ�شعار الوقود وعدد من 
يتعلق  وما  واخلدمات،  ال�شلع 
والقرارات  الإجللراءات  ببع�ص 
اللللتلللي حتلللد ملللن مللكللتلل�للشللبللات 
وحقوقهم،  واملوظفني  العمال 

الوظيفي،  ال�شتقرار  وتهدد  
اإ�شافة اإلى و�شع هيئة التامني 
الجللتللمللاعللي وملللا اأثللللري حللول 

التقاعد املبكر.
لاجتماع  الدعوة  اأن  واأ�شاف 
الطارئ جاءت بعد ما �شهدته 
زيللادة  مللن  البحرين  مملكة 
الأ�للشللعللار،  يف  م�شبوقة  غللري 
�شلب  الللبللعلل�للص  وحملللللللاولت 
العمال واملواطنني مكت�شباتهم 
الوظيفية  وحقوقهم  املعي�شية 
امل�شروع  بف�شل  حتققت  التي 
الإ�شاحي جلالة امللك حمد 
عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بللن 

الباد املفدى .
جميع  يف  القت�شاد  اأن  واأكللد 

يلللقلللوم على  اللللعلللامل  اأنللللحللللاء 
اأ�للشللا�للشلليللني، هما:  مللرتللكللزيللن 
زيلللللادة الللنللمللو القللتلل�للشللادي 
كفاءته  حت�شني  على  والعمل 
مللن خلللال زيللللادة املللللوارد يف 
امللليللزانلليللة الللعللامللة للللللدولللة، 
التي  الجللتللمللاعلليللة  والللعللدالللة 
معي�شية  اأمللللان  �شبكة  تللوفللر 
للللللمللواطللنللني وتلل�للشللمللن تللوزيللع 

الرثوات بينهم بعدالة .
وحذر من اأن امل�شا�ص بالعدالة 
الجلللتلللملللاعللليلللة وا�لللشلللتلللنلللزاف 
جللليلللوب امللللواطلللنلللني وزيلللللادة 
خال  مللن  املعي�شية  الأعللبللاء 
ورفع  الدعم  اإلللغللاء  �شيا�شات 
مكت�شبات  من  واحلد  الأ�شعار 

م�شكات  �شيخلق  املللوظللفللني 
معي�شية واجتماعية، توؤثر على 

ال�شتقرار .
املجل�ص  اأن  يللعللقللوب  وكلل�للشللف 
املركزي لاحتاد احلر �شيعمل 
على رفع  روؤية متكاملة للقيادة 
اللللر�لللشللليلللدة، حتلللملللل مللوقللف 
اإعللللادة هيكلة  حلللول  الحتللللاد 
الدعم واملطالبة بحوار وطني 
توافقية،  حلللللول  لللطللرح  علللام 
لتفادي  بلله  القيام  يجب  ومللا 
�شتلحق  التي  ال�شلبية  الآثلللار 
الدعم  رفع  جللراء  باملواطنني 
اجتماعية  حماية  توفري  دون 

حقيقية.

يادة األسعار والتقاعد المبكر وحقوق العمال االتحاد الحر يناقش ز
في إجتماع طارىء لقواعده العمالية..
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لنقابات  احلللر  الحتلللاد  وقللع 
علللملللال الللبللحللريللن اتللفللاقلليللة 
الحتللاد  مللع  وتللعللاون   �شراكة 
العام لنقابات عمال ال�شودان، 
لل�شغل  اللللوطلللنلللي  والحتلللللللاد 

باملغرب.
التفاقية  توقيع  هام�ص  وعلى 
�للشللرح رئلليلل�للص الحتللللاد احلللر 
لللنللقللابللات علللملللال الللبللحللريللن 
يلللعلللقلللوب يلللو�لللشلللف حملللملللد لللل 
بللاأن  املغربي”  “التلفزيون  
والتعاون  ال�شراكة  اتفاقيات 
بللللني اللللنلللقلللابلللات الللعللمللاللليللة 
فلللوائلللد علللديلللدة مثل  حتللقللق 
والتن�شيق  اخلللللربات  تللبللادل 
النقابي  الللعللمللل  جملللالت  يف 
الكوادر  وتاأهيل  والتنظيمي، 
الللدورات  خللال  من  النقابية 

والربامج امل�شرتكة .
اأهداف  اهم  اأن من  واأ�شاف   
تن�شيق  الللثللاثلليللة   التللفللاقلليللة 
اجلهود واملواقف يف املنتديات 
العربية  النقابية  واملللوؤمتللرات 
والدولية، مبا يعود بالنفع على 
العمل  وعلى  العاملة  الطبقات 

الثاث،   البلدان  يف  النقابي 
اجلهود  تن�شيق  اإللللى  اإ�للشللافللة 
املحافل  خمتلف  يف  واملواقف 
بخ�شو�ص  والدولية  العربية 
الللقلل�للشللايللا الللوطللنلليللة الللكللربى 
للللللبلللللدان اللللثلللاث، وخللا�للشللة 
وا�شتقرارها  الرتابية  وحدتها 
الأمللللنللللي.. وفلليللمللا يلللللي ن�ص 

التفاقية:
م�شروع اتفاق �شراكة وتعاون

حر�شا على مد ج�شور التعاون 

الحتللاد  نحن  بيننا  امل�شرتك 
اللللوطلللنلللي لللللل�للشللغللل بللاملللغللرب 
لنقابات عمال  العام  والحتاد 
الللل�لللشلللودان والحتلللللللاد احلللر 
لللنللقللابللات عللمللال الللبللحللريللن ، 
واإدراكا لِعظم امل�شوؤولية امللقاة 
نقابية  كمنظمات  عاتقنا  على 
اجتاه الطبقات العاملة واجتاه 
والعربية  الوطنية  الق�شايا 

والإ�شامية والإن�شانية .
واقتناعًا منا ب�شرورة ت�شافر 

اجلللهللود مللن اأجللللل الرتللقللاء 
امل�شتوى  على  النقابي  بالعمل 
الللبلللللدان  يف  واملللهللنللي  العلمي 
اللللثلللاث، وحللر�للشللا مللنللا على 
توطيد العاقات بني النقابات 
العربية  العمالية   والحتادات 
حقيقيا  تللعللبللريا  تللعللرب  الللتللي 
والطبقه  الللعللمللال  هللمللوم  عللن 
الللعللاملللللة، فلللللاإن مللنللظللمللاتللنللا 
اتفاقية  توقع  الثاث  النقابية 

ال�شراكة والتعاون هذه.

م�شوؤول  ال�شبيعي،  حمد  اأفللاد 
العامة  والللعللاقللات  الإعللللام 
عمال  لنقابات  احلر  بالحتاد 
الللبللحللريللن بللللاأن تللوجلله جلنة 
الللنللواب  مبجل�ص  اخللللدملللات 
تاأمينية  �شنوات  �شراء  لإقللرار 
ت�شل اإلى خم�ص �شنوات، اأ�شوة 
العام،  القطاع  يف  باملوظفني 
وتتما�شى  هي خطوة �شحيحة 
وتطلعاته  الحتللاد  مطالب  مع 

عمالية  �شريحة  ميثل  كطرف 
يف نقابات عدة.

جلللللاء ذللللللك يف حلللديلللث مللع 
اخلللللليللج«،  »اأخلللبلللار  �شحيفة 
هذا  اأن  ال�شبيعي  فيه  اأو�شح 
اإقللللراره،  مللا مت  اإذا  الللتللوجلله، 
�شي�شب حتما يف توحيد املزايا 
القطاعني  يف  الللعللاملللللني  بللني 
اللللعلللام واخللللا�لللص ملللن جللهللة، 
ويدعم توجه الحتاد احلر يف 

الهدف  هللذا  لتحقيق  م�شعاه 
مللنللذ فلللرتة مللن جللهللة اأخلللرى، 
يللل�لللشلللاوي يف احلللقللوق  حلليللث 
القطاعني  يف  الللعللاملللللني  بللني 
مملكة  يف  والأهلللللي  احلكومي 
�شبق  لقد  وتللابللع:  البحرين. 
اأن عر�ص الحتاد احلر روؤيته 
م�شوؤويل  ال�شدد على  يف هذا 
الجتماعية،  التاأمينات  هيئة 
اإتللاحللة �شراء  اأهللملليللة  مللوؤكللدا 

الأخذ  مع  افرتا�شية،  �شنوات 
قد  امليزة  اأن هذه  العتبار  يف 
تتيح تقدمي ا�شتقالت مبكرة، 
وخلللا�لللشلللة ملللن امللللوظلللفلللني يف 
القطاع احلكومي، وهو اأمر قد 
يكون غري مقبول، حيث تخ�شر 
الللدولللة ومللوؤ�للشلل�للشللات الإنللتللاج 
متدربة  وفنية  علمية  كلللوادر 
والإبللللداع  الللعللطللاء  مللن  لديها 

الكثري.

»الحر« يوقع اتفاقية شراكة وتعاون مع اتحاد نقابات
عمال السودان واالتحاد الوطني المغربي

»الــحـر« يؤيد تـشـريع شـراء سنوات للتقاعد

أخبار االتحاد
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�لللشلللارك وفلللد الحتلللللاد احلللر 
لللنللقللابللات علللملللال الللبللحللريللن 
برئا�شة رئي�ص الحتاد يعقوب 
يو�شف حممد  يف موؤمتر العمل 
والأربللعللني،  اخلام�ص  العربي 
مملللثلللا للللعلللملللال الللبللحللريللن، 
وروؤ�شاء  العمل  وزراء  بح�شور 
مللنللظللمللات اأ�لللشلللحلللاب الللعللمللل 
والنقابات  الحتادات  وممثلي 

العمالية يف الدول العربية.
وقلللللد تللللراأ�للللص وفلللللد مملللللكللة 
الللذي  املللوؤمتللر،  يف  البحرين 
الفرتة  خال  بالقاهرة  انعقد 
اأبللريللل 2018  اإللللى 15   8 مللن 
والللتللنللملليللة  الللعللمللل  وزيلللللر  م، 
بن  جميل  ال�شيد  الجتماعية 
و�شارك  علي حميدان،  حممد 
جتارة  غرفة  رئي�ص  الوفد  يف 
و�شناعة البحرين �شمري نا�ص.
الحتاد  رئي�ص  اأكد  كلمته  ويف 
حممد   يو�شف  يعقوب  احلللر 
اإ�شهامات  الرغم من  اأنه على 
مللنللظللمللة اللللعلللملللل الللعللربلليللة 
والت�شغيل  التنمية  بني  للربط 
تقارير  خلم�شة  واإ�للشللدارهللا 
يف  والللبللطللالللة  الت�شغيل  حللول 
الدول العربية، اإل اأن املنطقة 
الللعللربلليللة مللازالللت تللعللاين من 
والبيانات  املعلومات  يف  فقر 
بالإ�شافة  بالأ�شواق،  اخلا�شة 
اإللللى الفللتللقللار يف الللدرا�للشللات 
التحليلية التي ميكن اأن تر�شم 
والتوقعات  الأ�للشللواق  م�شتقبل 
الللعلللللملليللة للللهلللا، ثلللم الللرغللبللة 
تلك  ا�للشللتللغللال  يف  والإرادة 
�شيا�شات  لو�شع  الللدرا�للشللات 
م�شتقبل  م�شلحة  يف  ت�شب 

املللنللطللقللة وارتللللفللللاع مللعللدلت 
البطالة فيها.

اللللتلللغلللريات  اأن  واأ�للللللشللللللاف 
لها  والجتماعية  القت�شادية 
انعكا�شاتها على اأ�شواق العمل 
التباين  واأن  وعللربلليللا،  عامليا 
الللنللوعللي بللني الأ�لللشلللواق على 
اقت�شادية وجمتمعية  خلفيات 
بداأ يتا�شى يوما بعد اآخر مع 
تنامي العوملة القت�شادية التي 
واخلدمات  ال�شلع  كافة  جعلت 
يف متناول اجلميع، مو�شحا اأن 
التطور التكنولوجي اأتاح �شلعا 
الطبقات  متناول  يف  تكن  مل 
مما  املجتمعات،  يف  الفقرية 
�لللشللليلللوؤدي خللللال اللل�للشللنللوات 
الللقللادمللة اإللللى وجلللود اأ�للشللواق 
املنطقة  م�شتوى  على  موحدة 
من  اأو�للشللع  �شرائح  ت�شتهدف 
اأن  اإللللى  م�شريا  امل�شتهلكني، 
الفروق الطبقية يف املجتمعات 
التا�شي ب�شبب هذا  اآخذة يف 

التطور.
الإ�شارة  اأود   ”: يعقوب  وقللال 

اإللللللى اأنللللله علللللى اللللرغلللم من 
التكنولوجي  التطور  م�شاوئ 
اللللتلللي ظلللهلللرت يف احلللللد من 
فر�ص العمل املتاحة وا�شتبدال 
اإل  بللالآلللة،  الب�شرية  العمالة 
�شلعا  يللفللرز  الللتللطللور  هللذا  اأن 
يف  مطروحة  تكن  مل  جللديللدة 
ي�شهم  مما  قبل،  من  الأ�شواق 
الأ�للشللواق،   من  املزيد  فتح  يف 
جمتمعية  �لللشلللرائلللح  ويللخلللللق 
�للشللواء  للم�شتهلكني  اأو�لللشلللع 
وهدفنا  اخلدمات..  اأو  لل�شلع 
وم�شارات  روابلللط  اإيللجللاد  هللو 
خالها  ملللن  ميللكللن  ملللوحلللدة 
تلك  يف  التو�شع  حجم  قيا�ص 
الأ�شواق وكذلك حجم انحدار 
معدل التباين بينها، ثم و�شع 
يف  منه  لا�شتفادة  الدرا�شات 
وظائف  وا�للشللتللحللداث  تطوير 

وفر�ص عمل اأكرب«
وركلللز يللعللقللوب علللللى �للشللرورة 
بللني خمللرجللات ال�شلع  الللربللط 
واخللللدملللات ومللللدى احلللاجللة 
اإللليللهللا يف الأ�للللشللللواق، وخلللللق 

املخرجات  حجم  بني  تن�شيق 
واحللتلليللاجللات  مللا  منطقة  يف 
الأ�لللشلللواق يف مللنللاطللق اأخلللرى 
والبلدان  الأو�شط  ال�شرق  من 
مللع تطور  الللعللربلليللة، خللا�للشللة 
و�شائل النقل والت�شال والذي 
اأ�للشللهللم يف اإملللللداد الأ�لللشلللواق 
زمن  يف  حتتاجه  مبللا  النائية 

ق�شري.
وفللليلللملللا يللتللعلللللق بللالللقلل�للشلليللة 
الللفللللل�للشللطلليللنلليللة اأكلللللد رئلليلل�للص 
الحتاد احلر على ان الق�شية 
الق�شية  هلللي  الفل�شطينية 
امللللركلللزيلللة للللللعللرب، ملل�للشللريًا 
الحتال  ارتكبه  مللا  اأن  اإلللى 
بحق  جللرائللم  مللن  ال�شهيوين 
اللل�للشللعللب الللفللللل�للشللطلليللنللي من 
واغت�شاب  وتللدمللري  حلل�للشللار 
كان  الفل�شطينية،  لاأرا�شي 
يف  الرئي�شية  الأ�للشللبللاب  اأحللد 
اأكرث  من  فل�شطني  ت�شبح  اأن 
تعاين من  التي  العامل  مناطق 

الفقر.

يعقوب: المنطقة العربية مازالت تعاني فقر 
المعلومات الخاصة باألسواق

في كلمته أمام الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي:
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املتوا�شلة  جناحاته  اإطللار  يف 
ح�شد  العربي،  ال�شعيد  على 
عمال  لنقابات  احلر  الحتللاد 
املنا�شب  من  عللددا  البحرين 
مبنظمة  الد�شتورية  الهيئة  يف 
لعمال  ممثا  العربية  العمل 
جديد  اإجنلللاز  يف  الللبللحللريللن، 
للللللعللمللل الللنللقللابللي والللعللمللايل 
كل  انتخب  حيث  البحريني، 
�للشلللللمللان ح�شن  اأ�للشللامللة  ملللن 
اأملللني اللل�للشللر الللعللام بللالحتللاد 
اإدارة  جمل�ص  لع�شوية  احلللر 
البلو�شي  وزبلليللدة  املللنللظللمللة، 
لرئي�ص الحتاد  الثاين  النائب 

والطفل  املللراأة  �شوؤون  م�شوؤول 
العاملة  املللراأة  جلنة  لع�شوية 
بللاملللنللظللمللة، وبلل�للشلليللم جللا�للشللم 
الحتاد  رئي�ص  نائب  الللذوادي 
لع�شوية  الللداخلللللي  للتنظيم 
جلنة الرقابة املالية باملنظمة.
احلر  الحتلللاد  رئي�ص  و�للشللرح 
لللنللقللابللات علللملللال الللبللحللريللن 
يللعللقللوب يللو�للشللف حمللمللد بلللاأن 
متثيل الحتاد بهذا ال�شكل يف 
ملنظمة  الد�شتورية  الهيئات 
الللعللمللل الللعللربلليللة هلللو اإجنلللاز 
والعمايل  النقابي  للعمل  كبري 
على  ودلللليلللل  الللبللحللريللن،  يف 

الللثللقللة الللكللبللرية الللتللي حللازهللا 
الحتاد على امل�شتويني العربي 
والإقللللليللمللي مبلللا يللقللدملله من 

مبادرات واأعمال.
هللذا  اأن  يللعللقللوب  واأ�للللشللللاف 
اإجنازات  اإلى  الإجناز ي�شاف 
اململكة عربيا واإقليميا، والذي 
ما كان ليتم لول الدعم الكبري 
من  الللعللمللايل  النقابي  للعمل 
اجلالة  �شاحب  ح�شرة  لدن 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 
و�شاحب  املفدى  الباد  عاهل 
خليفة  الأملللري  امللكي  ال�شمو 
رئي�ص  خليفة  اآل  �شلمان  بللن 

الوزراء و�شاحب ال�شمو امللكي 
بن  حللمللد  بللن  �شلمان  الأمللللري 

عي�شى اآل خليفة ويل العهد.
الثقة  اأن هذه  يعقوب  واأ�شاف 
التي اأولتها لنا املنظمة العربية 
ملزيد  لنا  قويا  دافعا  �شتكون 
من امل�شاهمة يف تطوير العمل 
من  مللا  وكللل  العربي  العمايل 

�شاأنه رفعة اأوطاننا العربية.
ووجلللله يللعللقللوب اللل�للشللكللر اإللللى 
اأع�شاء منظمة العمل العربية 
علللللى هللللذه الللثللقللة الللغللاللليللة، 
متمنيا لهم مزيدا من التوفيق 

والنجاح.

االتحاد الحر لنقابات العمال يفوز بمناصب مهمة
في منظمة العمل العربية

سلمان عضوا بمجلس اإلدارة والبلوشي للجنة المرأة والذوادي للجنة الرقابة المالية
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اكلللد وزيللللر الللعللمللل والللتللنللملليللة 
جميل  اللل�للشلليللد  الجللتللمللاعلليللة، 
بلللن حمللمللد علللللي حللملليللدان، 
اتخذت  البحرين  مملكة  اأن 
اللللعلللديلللد مللللن اللل�للشلليللا�للشللات 
لللتللجللاوز الآثللللار املللرتتللبللة على 
التغريات القت�شادية العاملية، 
اقت�شادية  روؤيلللة  باعتمادها 
اأن  اأ�شا�ص  على  تقوم  متقدمة 
مف�شًا  خيارًا  املواطن  يكون 
لللللدى اللل�للشللركللات واأ�للشللحللاب 
التوظيف،  عملية  يف  الللعللمللل 
البحرين  مملكة  اأن  اإلللى  لفتًا 
على  ملحوظًا  جنللاحللًا  حققت 
نفذت  اأن  بعد  ال�شعيد  هللذا 
الهادفة  امل�شاريع  من  العديد 
والتدريب  التعليم  اإ�شاح  اإلى 
اآليات  تعزيز  خال  من  املهني 
الدورية  واملراجعة  الإ�للشللراف 
لللعللمللل املللللدار�للللص احلللكللوملليللة 
واخلا�شة وموؤ�ش�شات التدريب، 
وو�شعت عددًا من ال�شرتاطات 
الللللواجللللب الللللللتلللللزام بلللهلللا يف 
ل�شمان  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
يف  اجللللودة  مللن  عللال  م�شتوى 
مع  متها  ومللللواء  املللخللرجللات، 

احتياجات �شوق العمل.
جاء ذلك يف الكلمة التي األقاها 
حللملليللدان يف اأعلللملللال الللللدورة 
العربي،  العمل  ملوؤمتر   )45(
القاهرة خال  انعقد يف  الذي 
ابريل   15 اإللللى   8 مللن  الللفللرتة 
العمل  وزراء  بح�شور  2018م، 
اإللللى جانب  الللعللربلليللة  بللالللدول 
روؤ�لللشلللاء مللنللظللمللات اأ�للشللحللاب 
الللعللمللل وممللثلللللي الحتلللللادات 

والنقابات العمالية.
حميدان  اأكللد  املنا�شبة  وبهذه 
البحرين  مملكة  م�شاركة  اأن 
يف هذا الجتماع تاأتي يف اإطار 
حللر�للص الللبللحللريللن علللللى دعللم 
وتعزيز العمل العربي امل�شرتك 
لفتًا  العمايل،  ال�شعيد  على 
فر�شة  يعد  املللوؤمتللر  اأن  اإللللى 
مللنللا�للشللبللة لللتللبللادل الللتللجللارب 
املطبقة  اللللرائلللدة  الللعللمللاللليللة 
الأع�شاء،  العربية  الللدول  يف 
املللوؤمتللر  يللخللرج  اأن  مللتللمللنلليللًا 
م�شلحة  يف  تلل�للشللب  بللنللتللائللج 
تطوير وتنمية اأ�شواق العمل يف 

الدول العربية. 
والتنمية  العمل  وزيللر  وتللطللرق 
اإللللى  الجللتللمللاعلليللة يف كلللللمللتلله 
جللهللود مملللللكللة الللبللحللريللن يف 

الوطنية  العمالة  اإدمللاج  تعزيز 
خال  من  اخلا�ص  القطاع  يف 
حتفيز هذا القطاع على توظيف 
الفئات ال�شابة ومنحها الفر�شة 
يف  جللدارتللهللا  لإثللبللات  الكافية 
عدد  تنفيذ  اإلى  م�شريًا  العمل، 
الرائدة  الوطنية  امل�شاريع  من 
لدعم اأجور العاملني يف القطاع 
اخلا�ص خال ال�شنوات الأولى 
وذلللك  بالعمل،  اللللتللحللاق  مللن 
تقدم  حمكم  نظام  خللال  من 
احلكومة من خاله دعمًا ي�شل 
اإلى ما ن�شبته 70% من الراتب 
اللل�للشللهللري للللللمللوظللف، علللللى اأن 
املوظف  بتدريب  ال�شركة  تقوم 
عللمللللليللًا واإكللل�لللشلللابللله اخلللللربات 
بامل�شتوى  العمل  لأداء  املطلوبة 
موؤكدًا  الوظيفة.  تتطلبه  الذي 

ان احلكومة تقدم دعمًا �شخيًا 
لللتللدريللب امللللوظلللف امللل�للشللتللجللد 
الحللرتافلليللة  اللل�للشللهللادات  لنيل 
الللعللمللل،  �لللشلللوق  املللطلللللوبللة يف 
اإلى  املوظف  هللذا  يتحول  حتى 
م�شتويات عالية من الحرتافية 
التي  املوؤ�ش�شة  يف  والإنتاجية 

يعمل بها.
ويف ال�شياق ذاته حتدث حميدان 
املايل  والدعم  الت�شهيات  عن 
لل�شباب  امللللائلللم  والللتللحللفلليللز 
م�شاريعهم  اإن�شاء  نحو  للتوجه 
ريللادة  اإلللى  والتحول  اخلا�شة، 
التي  والإعللللفللللاءات  الأعلللملللال، 
اإطللاق  عند  عليها  يح�شلون 
م�شاريعهم التجارية، وما تقدمه 
لا�شتفادة  جمللال  مللن  اململكة 
مللللن الللللتللللاأمللللني الجلللتلللملللاعلللي 
لأ�شحاب  بالن�شبة  الختياري 
الللعللمللل ومللنلل�للشللئللي املللوؤ�للشلل�للشللات 
ال�شغرية واملتو�شطة ف�شًا عن 
اخلللا�للص،  حل�شابهم  العاملني 
لتحفيز  اإ�شافية  كخطوة  وذلك 
فئات ال�شباب على االنخراط يف 
موؤكدًا  الأعمال،  ريادة  جمالت 
اإلى   - اأثبتت  امل�شاريع  هذه  اأن 
جللانللب الللعللديللد مللن املللبللادرات 
مملكة  اأطلقتها  التي  الأخلللرى 
جللدواهللا  تلللزال-  ول  البحرين 
و�شاهمت  البطالة،  مكافحة  يف 
حدود  عند  عليها  املحافظة  يف 
اآمنة مبعدل 4% خال ال�شنوات 
اململكة  اأن   مللوؤكللدا  املللا�للشلليللة، 
اإ�شافية  حزمة  لإطللاق  ت�شعى 
من امل�شاريع التي ت�شب يف هذا 

املجال.

 
ً
حميدان: رؤية متقدمة ليكون المواطن خيارا

مفضال في التوظيف

ين في إصاح سوق العمل.. استعرض جهود البحر
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اأكللللللد رئللليللل�لللص غلللرفلللة جتللللارة 
�شمري  الللبللحللريللن  و�للشللنللاعللة 
اأ�شباب  وجلللود  نللا�للص  عللبللداهلل 
كللثللرية حتلللد ملللن الللتللنللملليللة يف 
ت�شكل  حيث  الللعللربلليللة،  اللللدول 
قلللدرة الللنللمللو الإقللتلل�للشللادي يف 
العمل  �شوق  حتديات  مواجهة 
واأنه لبد  التحديات،  اأهم هذه 
من وجود التكامل والتن�شيق بني 
واحتياجات  التعليم  خمرجات 
�للشللوق الللعللمللل، والللرتكلليللز على 
تللللدريللللب الللل�لللشلللبلللاب وتللطللويللر 
املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتناهية 
�شرورة  على  م�شددا  ال�شغر، 
ر�شم  يف  دور  للله  تعليم  وجلللود 
والنماء  العمل  �شوق  م�شتقبل 
الإقت�شادي، وهذا �شيوؤدي اإلى 
التي  املوؤهلة  العاملة  اليد  اإنتاج 
�شُتنمي وُتعّمر الأوطان، وتر�شم 
الأمل يف داخل اأوطانهم ولي�ص 

يف امَلهَجر.
موؤمتر  اأمللام  كلمته  يف  وقللال، 
اخلام�ص  العربي  العمل  العمل 
موؤخرا  عقد  الللذي  والأربللعللني 
بالقاهرة: علينا اليوم الرتكيز 
وتطوير  ال�شباب  تدريب  على 
املوؤ�ش�شات ال�شغرية ومتناهية 
من   %80 ُت�شكل  فهي  ال�شغر، 
حيث  املحلية،  اقت�شادياتنا 
فكر  يف  الهلللتلللملللام  يللتللعللاظللم 
وخرباء  الللدول  وا�شرتاجتيات 
الإقت�شاد ووا�شعي ال�شيا�شات 
العامة وممثلي القطاع اخلا�ص 
الأعللللمللللال،  رواد  بللتلل�للشللجلليللع 
منهم،  ال�شباب  فئة  خ�شو�شًا 
ال�شتثمار  عللامل  يف  للللللدخللول 

والللعللمللل الإقللتلل�للشللادي احلللر، 
جتارة  غرفة  م�شاندة  مللوؤكللدا 
و�للشللنللاعللة الللبللحللريللن لللكللافللة 
الرامية  واجلهود  الإجلللراءات 
لللتللمللكللني اأ�للشللحللاب الأعلللملللال 
وعمال فل�شطني يف العمل احلر 
الفل�شطينية  الأرا�لللشلللي  على 
العربي  الللقللد�للص  وعا�شمتها 

ال�شريف.
واأ�للللشللللاد رئلليلل�للص الللغللرفللة يف 
اإلللى  املللقللدم  بالتقرير  كلمته 
املللللوؤمتللللر ملللن امللللديلللر الللعللام 
حتت  العربية  العمل  ملنظمة 
اأ�للشللواق  »ديناميكية  بللعللنللوان 
التحولت   .. العربية  العمل 
اأ�شاد  كما  التقدم«،  وم�شارات 
العربية  العمل  منظمة  بللدور 
وجهودها املخل�شة واملتوا�شلة 
التي تقوم بها من اأجل خدمة 
اأطللللللراف الإنللللتللللاج الللثللاثللة، 

وحللر�للشللهللا علللللى الللتللنلل�للشلليللق 
لكافة  واملللتللابللعللة  والللتللوا�للشللل 
ذات  واملللو�للشللوعللات  الق�شايا 
امل�شرتك،  العربي  الإهللتللمللام 
املللوؤمتللر  انللعللقللاد  اأن  مو�شحا 
يتزامن مع فرتة ع�شيبة مير 
اإلى  اأدت  العربي،  عاملنا  بها 
على  التحديات  �شقف  ارتفاع 
العربي  املجتمع  اأ�شعدة  كافة 
واخلا�شة  العامة  مبوؤ�ش�شاته 
ُموؤثرًة على الو�شع الإقت�شادي 

والإجتماعي.
املللرحلللللة  هلللذه  اأن  واأ�لللشلللاف 
اللتفاف  جميعًا  منا  ت�شتلزم 
حللللول قلليللاداتللنللا احلللكلليللمللة، 
ونللوحللد  اخلللللاف  نللنللبللذ  واأن 
والإ�شتقرار  فالأمن  �شفوفنا، 
التنمية،  اأ�للشللا�للص  حجر  هما 
يعود  كبري  بحلم  نت�شبث  واأن 
دفع  يف  وي�شهم  بالنفع  علينا 

عجلة التنمية ، واأن نت�شلح يف 
العلمي  بالتاأهيل  ذلللك  �شبيل 
الفني،  والللتللدريللب  احلللديللث 
ن�شتنه�ص ما بداخلنا من  واأن 
اإمكانات وطاقات هائلة قادرة 
حينئذ  امل�شتحيل،  �شنع  على 
الإميلللان  �للشللوى  ينق�شنا  لللن 
الللواقللع  تغيري  علللللى  بللالللقللدرة 
وحتقيق النجاح والتميز بغ�ص 
املعاك�شة  الظروف  عن  النظر 

املحيطة بنا.
الإرتفاع  اأن  اإلللى  نا�ص  واأ�للشللار 
البطالة  معدلت  يف  املتوا�شل 
�شيوؤثر على النمو الإقت�شادي، 
على  املحافظة  يجب  ولللذلللك 
حدودها  يف  البطالة  معدلت 
الآمنة وامل�شتقرة، نظرَا للو�شع 
الللراهللن الللذي متللر بلله الللدول 
�شيا�شية  ظللروف  من  العربية 
و�شول  اإلللى  اأدت  واإقت�شادية 
ن�شبة البطالة بني ال�شباب اإلى 
بح�شب   2017 عللام  يف   %29
النقد  �للشللنللدوق  اإح�شائيات 
درا�شة  ينبغي  ولذلك  العربي، 
النمو  مللعللدلت  بللني  الللعللاقللة 

ون�شب البطالة خا�شة.
كبرية  اآمللاًل  نعلق  اإننا  وقللال: 
على نتائج هذا املوؤمتر بال�شكل 
اللللللذي تللنللعللكلل�للص خمللرجللاتلله 
وتلللو�لللشللليلللاتللله علللللللى تللطللويللر 
دولنا  يف  الإنتاجية  وحت�شني 
العربية، ومبا ُي�شاهم يف زيادة 
حللجللم الللنللمللو وزيلللللادة حجم 
ينعك�ص  ممللا  الإ�للشللتللثللمللارات 
تقليل  يف  وكبري  مبا�شر  ب�شكل 

ن�شبة البطالة فيها.

سمير ناس: البد من التكامل بين مخرجات
التعليم واحتياجات سوق العمل

ير المدير العام لمنظمة العمل العربية.. أشاد بتقر
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وزيللر  اأبلللو �شها،  مللاأمللون  قللال 
ثلث  اإن  الفل�شطيني:  الللعللمللل 
�شعب فل�شطني يعي�ص حتت خط 
هناك  اأن  اإلللى  م�شرًيا  الفقر، 
املللوؤهللات  حاملي  مللن  الكثري 
ن�شبة  واأن  وظائف،  دون  العليا 
واللل�للشللفللة  الللبللطللالللة يف غللللزة 
والقد�ص بلغت 30%، فيما بلغت 
بطالة الفتيات يف القد�ص %85 

وال�شباب فى غزة %47.
العمل  موؤمتر  اأمللام  واأ�للشللاف، 
العربي الذي انعقد يف القاهرة 
خللال الللفللرتة مللن 8 اإللللى 15 
الللدعللم  اأن  2018م،  ابللريللل 
الفل�شطينية  للحكومة  املقدم 
املوازنة”،  من   %12 يتجاوز  ل 
مللطللالللًبللا اللللللللللوزاراء الللعللرب 

بتقدمي املزيد من من الفر�ص، 
لبناء  عربية  دولة  اأي  منا�شًدا 
بفل�شطني،  تعليمية  مللعللاهللد 
ال�شندوق  دعلللم  عللن  فلل�للشللًا 

الفل�شطيني للت�شغيل.

اإملللا  »نلللريلللد  قلللائلللا:  واأردف 
قرو�ص اأو �شمانات للقرو�ص«، 
املدير  تقرير  اأن  اإلللى  م�شريا 
العربية  العمل  ملنظمة  الللعللام 
ديللنللاملليللكلليللة  “حول  بللعللنللوان 

الللعللمللل واللللوظلللائلللف احلللاللليللة 
مهارات  ورفللع  وامل�شتقبلية.. 
العامل لتكون مواكبة للتطور”، 
كل  تخ�ص  اأملللور  عللن  يتحدث 
اأن  اأود  لكنني  العربي،  العامل 
واأن  فل�شطني،  عللن  اأحتللللدث 
اأخلللرى عن  اأنللقللل لكم �للشللورة 

الو�شع يف ال�شفة وغزة”.
من  جللزء  “نحن  وا�للشللتللطللرد: 
هلللذه الأملللللة الللعللظلليللمللة ومنللر 
اأحد  ينكر  ول  �شعبة  بظروف 
�شر�شة  هجمة  وهناك  ذلللك، 
غ�شنا  وللللو  جلللديلللدة،  لي�شت 
طالت  اأنها  �شنجد  التاريخ  يف 
نتعر�ص  ونحن  �شنة،   230 لللل 
لأ�لللشللليلللاء جللعلللللت يف حلليللاتللنللا 

�شعوبات كثرية”

30% نسبة البطالة في غزة والضفة والقدس
ير العمل الفلسطيني: وز

ملف العدد

قال يو�شف عبد الكرمي رئي�ص 
عمال  لنقابات  العام  الحتللاد 
العربية  املنطقة  اإن  ال�شودان: 
اأحلللوج مللا تللكللون اإللللى احلللوار 
ال�شبيل  لأنلللله  واللللتلللفلللاو�لللص، 
التكامل العربي الذي  لتحقيق 
يوؤدي بدوره ملواجهة التحديات 
الفنت  بث  ملواجهة  والت�شدي 
املللنللطللقللة  يف  والللل�لللشلللراعلللات 

العربية.
تلل�للشللريللحللات  واأ�للللشللللاف- يف 
الللدورة  فعاليات  هام�ص  على 
الللعللربللي،  الللعللمللل  ملللوؤمتللر   45
الللللذي انللعللقللد يف بللالللقللاهللرة 

خللال الللفللرتة مللن 8 اإللللى 15 
املنطقة  اأن  2018م،  ابللريللل 
العربية متر بتطورات خطرية 
خال  من  وحدتنا  ت�شتهدف 
اعلللملللال الللعللنللف واللللتلللوتلللرات 
حتللللت �للللشللللعللللارات مللذهللبلليللة 
ال�شهيونية  امل�شالح  تخدم 
والتقدم، مما  التطور  وتعرقل 
عامة  العربية  ال�شعوب  يهدد 
وجه  على  العاملة  والطبقة 
ي�شع  ملللا  وهلللو  اخللل�للشللو�للص، 
م�شوؤولية  املللام  منظماتنا  
تللاريللخلليللة ملللواجللهللة الللظللواهللر 
الجللتللمللاعلليللة مللثللل الللبللطللالللة 

التي  والهجرة والفقر وغريها 
والنزاعات  ال�شراعات  تولد 

واحلروب.
التفكيك  خماطر  على  وركللز 
والللللعللللنللللف الللللللللذي  تللللقللللوده 
ب�شناعة  ارهابية  جمموعات 
قللدراتللنللا  لللتللدمللري  �شهيونية 
نللتللعللاون  ان  »عللللليللنللا  قلللائلللا: 
بجانب  ونقف  و�شعبيا«  ر�شميا 
�شعبنا يف فل�شطني يف مواجهة 
موؤكدا  الحللتللال،  ممار�شات 
الللعللا�للشللمللة  هلللي  الللقللد�للص  اأن 

البدية لفل�شطني.
التو�شيات  تنفيذ  الللى  ودعلللا 

اللل�للشللادرة عللن املللوؤمتللر على 
العمل  لتعزيز  الللواقللع  اأر�لللص 

العربي امل�شرتك.

رئيس اتحاد عمال السودان: الحوار هو السبيل
لتحقيق التكامل العربي
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اأكللللد امللل�للشللاركللون يف الللللدورة 
التنفيذ  للمجل�ص  الللرابللعللة 
لللللاحتللللاد اللللعلللربلللي لللعللمللال 
الدويل  لاحتاد  التابع  النقل 
التى  العرب،  العمال  لنقابات 
القاهرة  يف  مللوؤخللرًا  انعقدت 
للعمال  العام  الأمللني  بح�شور 
العرب غ�شان غ�شن وقيادات 
يف  الثقة  جتديد   ،“ »الحتللاد 
رئي�ص  املراغي  جبايل  النائب 
عمال  لنقابات  العام  الحتللاد 
الللقللوى  جلللنللة  ورئلليلل�للص  م�شر 
العاملة مبجل�ص النواب ورئي�ص 
النقابة العامة للعاملني بالنقل 
اللللربى، واخللتلليللاره بللالإجللمللاع 

امينا عاما للمجل�ص التنفيذي 
النقل  لعمال  العربي  لاحتاد 

خلم�ص �شنوات قادمة.
املللراغللي  رحلللب  كلللللمللتلله   ويف 
الدورة  فى  جميعا  بامل�شاركني 
التنفيذي  للمجل�ص  الللرابللعللة 
لاحتاد العربي لعمال النقل، 
ج�شد  العربي  “وطننا  وقللال: 
واحد ل نفرق بني دولة ودولة، 
عربي  بلد  لأى  نذهب  عندما 
ال�شعوب  �شوى عربي،  نقول  ل 
ومت�شامنة  مللوحللدة  العربية 
تفرقنا  ول  و�شهر  ن�شب  وبها 
اللل�للشلليللا�للشللات واخلللللافللللات، 
الللل�لللشلللعلللوب اللللعلللربللليلللة قللويللة 

يف  تللغللريات  نللرى  مت�شامنة، 
الوطن العربي ولكنه قادر على 
املللوؤامللرات  ال�شعاب،  تخطى 
العربية وهناك  بالدول  حتاك 

العربية  ال�شعوب  من  �شمود 
وندعو اهلل عز وجل ان ين�شر 

جميع ال�شعوب العربية”
احتادنا  يف  “نحن  واأ�للشللاف: 
يفرقنا  ل  متما�شكني  العربي 
اأعللللام  حلل�للشللار،  او  خللللاف 
الوطن العربي مرفوعة لاأبد، 
العربي  الللوطللن  رايلللات  جميع 
وعمالها  ب�شعوبها  مللرفللوعللة 
الللل�لللشلللرفلللاء، يف قلللللبللي وقلللللب 
الللدول  كللل  العربية  ال�شعوب 
تختلف  ال�شيا�شات  العربية، 
ل  وتت�شامن  تتفق  وال�شعوب 

نختلف ابدا.

مـراغـي الجبــالـي: اتـحـادنــا متمــاســك..
وبـــــوحـــدتـنــــا وتـضــــامننــــا نـــواجـــه الــمــؤامـــــرات

www.bas.com.bh

BAS your Official Airport Host

Ground Operations CargoCateringAircraft Engineering

باس مضيفكم الرسمي في مطار البحرين الدولي 



 

 

 

 

 

للمواطن البحريني يرتكز مبدأ عمل الهيئة العامة للتأمين االجتماعي على توفير المظلة التأمينية الشاملة والمستمرة 
بتقديم خدماتها التأمينية للمؤمن عليهم تفخر الهيئة وذويه، وتوفير سبل العيش الكريم لهم بعد انقطاعهم عن العمل، و

( مشترك في القطاعين العام والخاص، إلى جانب أكثر من 005,611من المشتركين البالغ عددهم أكثر من )
 طاع الخاص )عن فرع إصابة العمل(.( مؤمن عليه من األجانب في الق612,311)

( مستحق عن 00,311)متقاعد يضاف إليهم أكثر من  (63,511)أكثر من  عدد أصحاب المعاشات فيما يبلغ 
 .3102عام ال نهايةأصحاب المعاشات المتوفين حتى 

 

من حرص الهٌئة على كفاءة خدماتها التأمٌنٌة لجمٌع  وانطاللا  
علٌهم  المستفٌدٌن منها ولتسهٌل وصولها إلى جمٌع فئات المؤمن

 تمدم الهٌئة خدماتها المتعددة من خالل عدة لنوات:

التجارٌة فً المنطمة  الرئٌسً بمكاتب الدبلومات الممر       
الدبلوماسٌة، وفروع الهٌئة )فرع مٌناء سلمان/ فرع مجمع سترة 

المكتب التمثٌلً فً فرع مجمع التأمٌنات التجاري/ التجاري/ 
 هٌئة تنظٌم سوق العمل(. 

الخدمات التأمٌنٌة التً توفرها الهٌئة من خالل مركز       
لمتصلٌن لعام بلغ عدد ا :(11000101)االتصاالت والخدمات 

(  فً 0,400( مراجع و أكثر من ) 115,500أكثر من ) 2011
 .2015شهر ٌناٌر لعام 

 بجمٌع مناطك المملكة. الخدمات التأمٌنٌة التً توفرها الهٌئة من خالل مكاتب البرٌد          
 

(bh_sio.)               حسابات التواصل االجتماعً للهٌئة
                                                             

من الخدمات اإللكترونٌة  دا  جانب تلن الخدمات تمدم الهٌئة عدإلى 
ألصحاب العمل والمؤمن علٌهم عبر مولعها اإللكترونً 

)www.sio.gov.bh( :حٌث 

في انقطبع  نعًمأصحبة اعذد يستخذيي انخذيبد اإلنكترونيخ ين ثهغ *
 .2015صبحت عًم حتى فجراير ( 12,400)انخبص أكثر ين 

( 52)ثهغ عذد انجهبد انحكىييخ انًستفيذح ين انخذيبد اإلنكترونيخ نههيئخ *
 .جهخ

يستفيذ استخذاو انخذيبد اإلنكترونيخ انتي ( 103,500)يًكن ألكثر ين *
 . انهيئخ نألفراد، في حبل قيبيهى ثبنتسجيم في نظبو انًفتبح اإلنكتروني تتيحهب

التمٌز فً جودة الخدمات واستدامة المزاٌا 
 تأمٌنٌةال

من خالل تحفٌز ضمان الطمأنٌنة واالستمرار االجتماعً 
لتزام النمو االلتصادي الستدامة الصنادٌك التأمٌنٌة واال

 تمدٌم خدمات تأمٌنٌة عالٌة الجودة للجمٌعب

24% 

9% 

25% 

42% 

 أعداد المؤمن علٌهم البحرٌنٌن
 2017حتى الربع الرابع من عام *
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نلللظلللملللت جللللنلللة اللللتلللدريلللب 
بالحتاد  العمايل  والتثقيف 
احلر لنقابات عمال البحرين، 
العامة  الهيئة  مللع  بللالللتللعللاون 
للتاأمني الجتماعي، حما�شرة 
تلللوعلللويلللة بللل�لللشلللاأن »احللللقلللوق 
واإ�شابات  واملزايا  التقاعدية 

تطوير  �شركة  ملوظفي  العمل«  
للبرتول بالتعاون والتن�شيق مع 

نقابة �شركة نطوير .
الع�شومي نائب  واأكدت ن�شرين 
للتدريب  احلر  الحتللاد  رئي�ص 
اللجنة  اأن  العمايل  والتثقيف 
و�شعت فى خطتها للعام 2018 

عن  املحا�شرات  بع�ص  تنظيم 
احلقوق التاأمينية، نظرا لرغبة 
النقابات يف توعية  العديد من 
املهم  اجلانب  بهذا  اأع�شائها 
احلقوق  كللافللة  على  والللتللعللرف 

واملزايا التاأمينية املختلفة.
ال�شكر  الللعلل�للشللومللي  وقللدمللت   

للللللهلليللئللة اللللعلللاملللة للللللتللامللني 
الدائم  لتعاونها  الإجتماعي 
فللللى تلللقلللدمي امللللحلللا�لللشلللرات، 
ول�شركة ونقابة تطوير للبرتول 

ل�شت�شافتها املحا�شرة.

الحقوق التقاعدية وإصابات العمل
يــــب »الـــحـــر« فــي مــحــاضـــرة للجـنـــة تــدر

تدريب

لنقابات  احللللر  الحتللللاد  نللظللم 
عمال البحرين دورة تدريبية يف 
والعمل  اجلماعية  املفاو�شات 
الحتاد  مع  بالتعاون  النقابي، 

العام لنقابات عمال ال�شودان.
رئي�ص  قدمت  اللللدورة  �شمن  و 

والطفولة  امللللراأة  �شئون   جلنة 
عمال  لنقابات  احلللر  بالحتاد 
الللبللحللريللن زبللليلللدة الللبلللللو�للشللي 
حمللا�للشللرة لللعلل�للشللوات الللوفللد 
ال�شوداين امل�شاركات يف الدورة 
النقابي  العمل  عنوان”  حتللت 

ودور املراأة العاملة فيه”. 
وجللللاءت حمللا�للشللرات الللللدورة 
واإدارة  “اإعداد  عناوين،  حتت 
والإعام  النقابية  الجتماعات 
واإدارة  واأهللملليللتلله  الللنللقللابللي 
ودور  النقابية،   ال�شتثمارات 

يف  الجتماعي  التوا�شل  �شائل 
والتخطيط  الللنللقللابللي،  الللعللمللل 
ال�شرتاتيجي يف العمل النقابي 
العمل  �شغوطات  مع  والتعامل 

و�شفات القائد النقابي.

يبية عن المفاوضات الجماعية بالتعاون دورة تدر
مع اتحاد عمال السودان
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نقابات

رئيس نقابة »مجموعة فوالذ«: 
نسعى لتعديل بدالت السكن والدرجات الوظيفية

يللقللول رئلليلل�للص الللنللقللابللة خالد 
القوتي: توليت مهمة التحدث 
مع الإدارة بالنيابة عن العمال 
املرحلة،  تلك  يف  ال�شركة  يف 
وقبل اأن نفكر يف اإن�شاء نقابة، 
ثم طرحت فكرة اإن�شاء نقابة 
بعد حلحلة امل�شاكل العمالية، 
ولللللدى عللر�للص الللفللكللرة على 
وجللدنللا  الللتللنللفلليللذيللة  الإدارة 
تعاونا  اإن  بل  كبريا،  ترحيبا 
يف  امل�شورة  تقدمي  عرب  منهم 
واإيجاد  النقابة  اإن�شاء  كيفية 
والتوعية  بال�شركة  لها  مقر 
له  كللان  النقابية،  باحلريات 
عدد  اأكللرب  ان�شمام  يف  الأثللر 
مللن الللعللاملللللني، حلليللث بلللداأت 
نقابة فولذ بحوايل 35 عاما 
وموظفا بال�شركة، والآن و�شل 
اأكرث  للنقابة  املن�شمني  عدد 

من 350 ع�شوا.
اأتللقللدم  اأن  يللجللب  ويلل�للشلليللف: 
الرئي�ص  اإلى  اجلزيل  بال�شكر 
ما  على  لل�شركة  التنفيذي 
قلللدمللله ملللن عللللون وتلل�للشللجلليللع 
انطاق  يف  اأ�شهما  كبريين 
نقابة عمال فولذ، ول ي�شعنا 
جهود  نللذكللر  اأن  اإل  كنقابة 
الرئي�ص  يف  متمثلة  الإدارة 
الللتللنللفلليللذي، علللللى حللر�للشلله 
بون�ص  �شهر  مكافاأة  ب�شرف 
وال�شتجابة  جميعا  للعمال 
يف  النقابة  ملللبللادرة  ال�شريعة 

هذا ال�شدد، وتوا�شل النقابة 
اأيلل�للشللا الللعللمللل علللللى تللعللديللل 
بدل  مثل  للعاملني  الللبللدلت 
ال�شنوية  واللللزيلللادة  ال�شكن 

وتعديل الدرجات الوظيفية. 

أنشطة اجتماعية 
وترفيهية

يو�شح  النقابة  اأن�شطة  وحول 
بالعديد  تقوم  اأنها  »القوتي« 
مللن الأنلل�للشللطللة للللللعللاملللللني يف 
فلم  دوري،  ب�شكل  املجموعة 
يللخللل الللعللمللل الللنللقللابللي من 
وترفيهية  اجتماعية  اأن�شطة 
حيث  وعللائللاتللهللم،  للعاملني 
اإلللى الرب  يتم تنظيم رحللات 

�شنويا.
 وعلللللللى �للشللعلليللد الأنلل�للشللطللة 

الللريللا�للشلليللة تللنللظللم الللنللقللابللة 
بطولة  منها  ريا�شية  برامج 
لل�شلة  واأخللللرى  الللقللدم  لللكللرة 
اأ�شبح  والللللذي  والللكللريللكلليللت 
ملللوؤخلللرا ملللن اأقلللللوى الللفللرق 
النتائج  حيث  من  الريا�شية 
يف  البحرين  مملكة  و�شيمثل 

اخلارج با�شم ال�شركة.
وي�شري اإلى اأن النقابة حتر�ص 
على  هدايا  توزيع  على  �شنويا 
يوم  مبنا�شبة  العاملني  كافة 
العمال العاملي، منوها اإلى اأن 
الدعم املايل الذي ت�شتح�شله 
الللنللقللابللة علللادة مللا يللاأتللي من 
مللوؤ�للشلل�للشللات داعلللملللة عللديللدة 

بالإ�شافة اإلى دعم الإدارة.

أفضل سبل التفاوض
وفلليللمللا يللخلل�للص الللعللاقللة مع 
يللوؤكللد خالد  الحتللللاد احللللر 
منذ  فللولذ  نقابة  اأن  القوتي 
بداأت ن�شاطها، كان لها ال�شبق 
يف النلل�للشللمللام اإللللى الحتلللاد 
ومع  البحرين  لنقابات  احلر 
ارتللاأيللنللا  حيث  ن�شاطه،  بللدء 
الن�شمام  الأ�للشللوب  مللن  اأنلله 
النقابة  مينح  كللي  لللاحتللاد، 
النقابي،  للعمل  اأعللمللق  بعدا 
وميثل لنا مركز ثقل ي�شتطيع 
يف  العاملني  ق�شايا  يدعم  اأن 

جمموعة فولذ.
اللللدعلللم  يلللتلللوقلللف  ل  كلللملللا 

الحتللاد  مللن  والعلمي  الفني 
فلللولذ،  عللمللال  لنقابة  احللللر 
حلليللث تلل�للشللارك الللنللقللابللة يف 
التثقيفية  الأنلل�للشللطللة  جميع 
الللللتللللي يللنللظللمللهللا، وكلللذللللك 
للعاملني  التدريبية  الللدورات 
اأ�شهم يف  ما  والنقابيني، وهو 
يف  النقابية  التجربة  �شقل 
وا�شتطعنا  فلللولذ،  جمموعة 
مللن خلللال تللبللادل اخللللربات 
مللع الللنللقللابللات املللنللاظللرة يف 
الحتاد احلر اأن نتعلم الكثري 
التفاو�ص  �شبل  اأفلل�للشللل  مللن 
�شواء مع الإدارة التنفيذية اأو 
ق�شايا  عن  للدفاع  احلكومة 

عمال املجموعة. 

تحسين أوضاع 
العاملين

ويلللو�لللشلللح اأنللللله لللللدى نللقللابللة 
جمللللمللللوعللللة فلللللللللولذ خللطللة 
لتح�شني  تلل�للشللع  م�شتقبلية 
يخفى  ول  العاملني،  اأو�للشللاع 
على اأحد اأن مثل هذه اخلطط 
حتتاج اإلى موارد مالية كبرية، 
لكن الو�شع القت�شادي العام 
�شواء يف البحرين اأو كافة دول 
العامل، دائما ما ي�شطدم مع 
لكن نحاول  الطموحات،  هذه 
اقتنا�ص  يف  ونكافح  وننا�شل 
يف  للعاملني  املكا�شب  اأف�شل 

الوقت املنا�شب لها.

بدأت نقابة عمال مجموعة فوالذ مع نش������أة إحدى شركات المجموعة حديثة التأسيس وهي 
ين«، فعند بدء توظيف العاملين في الشركة، كانت هناك بعض المشاكل قد  شركة »صلب البحر

ظهرت آنذاك، ولم تكن هناك نقابة تدافع عن حقوق العمال.
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عادة ما يواجه العمل النقابي 
وهذا  التحديات،  من  الكثري 
التي  »بتلكو«  نقابة  واجهته  ما 
تللاأ�للشلل�للشللت بللعللد اأحلللللداث عللام 
ت�شيي�ص  مت  اأن  وبعد  2011م، 
ال�شركة،  يف  النقابي  العمل 
الحتاد  اإلى  عندها  فان�شمت 
اأع�شاء  بع�شرة  لللتللبللداأ  احلللر 
اإلى 100 ع�شو  فقط، ولت�شل 
كبري  عدد  خروج  رغم  حاليا، 
ب�شبب  املا�شية،  الفرتة  خال 
التي  واملللزايللا  املبكر  التقاعد 
منحتها ال�شركة للمتقاعدين. 

تواجه  التي  امل�شاعب  وحللول 
عامة  ب�شفة  النقابي  العمل 
يلللتلللحلللدث حملللملللد ملللبلللارك 
اإن  فيقول:  بتلكو  نقابة  رئي�ص 
تعديات قانون العمل اجلديد 
مبنع  النقابي،  العمل  اأ�شعفت 
العمالية  املواقف  عن  التعبري 

بوقفات.
من  كان  املا�شي  يف  وي�شيف: 
حلللق الللعللامللل عللنللد اخللتللافلله 
ي�شتخدم  اأن  الللعللمللل  رب  مللع 
عن  للتعبري  معينة  خللطللوات 
اأولها  بحقوقه،  واملطالبة  راأيه 
التوجه اإلى وزارة العمل وعمل 
وقللفللة تللعللبللرييللة، وكللللان ذلللك 
العمالية  الق�شايا  �شمات  اأحد 
ل  الآن  وللللكلللن  اجلللمللاعلليللة، 
الوقفة  تنظيم  حتى  ن�شتطيع 
العمالية اخلا�شة بيوم العمال 
العاملي يف الأول من مايو، رغم 
اإل  تعبريية  عاملية  وقفة  اأنها 

اأنها ل حتظى مبوافقة.
ويللل�لللشللليلللف ملللللبلللللارك: هلللذه 
على  بظالها  األللقللت  امل�شكلة 

اللللنلللقلللابلللات واحلللللافللللز للللدى 
العمل  يف  لالنخراط  العامل 
النقابي، فا جند ا�شتجابة اأو 
لان�شمام  العمال  لدى  قبول 
يف  الأمللر  كان  مثلما  للنقابات 
ال�شابق، ول يلجاأ للنقابة اإل يف 

حال واجهته م�شكلة.
اأن  بتلكو  نقابة  رئي�ص  ويوؤكد 
بللقللاء الللنللقللابللة يللاأتللي مللن قللوة 
الأعللل�لللشلللاء وكللللرثة عللددهللم، 
وهلللللذا ملللا تللعللانلليللة اأغلللللبلليللة 
الللنللقللابللات حلللالللليلللا، واأرجلللللع 
من  كثري  اإحللجللام  يف  ال�شبب 
اإلللى  الن�شمام  عللن  الللعللمللال  
الإدارة،  خ�شية  اإلللى  النقابة، 
هو  النقابي  العمل  فيعتربون 
قللرارات  لكل  املعار�شة  فقط 
التنفيذية،  الإدارة  وتوجهات 
وهلللو مللفللهللوم خللاطللئ نللحللاول 
عند  ت�شحيحه  علللللى  الللعللمللل 
املللوظللفللني والللعللاملللللني، وهللذا 
نللقللابللات كلللثلللرية حيث  حللللال 
املوؤ�ش�شات  من  الكثري  تفتقد 

ثقافة  البحرين  يف  العاملة 
العمل النقابي لدى موظفيها، 
مثل الدول الأخرى، لكن لدينا 
اأمل يف التغلب على هذا الأمر 

بن�شر ثقافة العمل النقابي.
رفع عاوة املوا�شات 

اأن النقابة ا�شتطاعت  ويو�شح 
العام  خللال  الكثري  تنجز  اأن 
اإلى  الو�شول  عرب  املن�شرم، 
مل�شاكل  كثرية  ق�شايا  حلحلة 
اأو  الإدارة  مللع  �للشللواء  عمالية 
ولكي  الللبللعلل�للص،  بع�شهم  مللع 
اأن  لللهللا  لبلللد  الللنللقللابللة  تنجح 
تللللواكللللب اأحللللللللداث اللل�للشللاعللة 
بحكمة،  احلللدث  مع  وتتعامل 
بتلكوا  نقابة  ا�شتطاعت  ولقد 
�شمن  فمن  ذللللك،  تفعل  اأن 
الإجنللللللللازات اللللتلللي قللدمللتللهللا 
تقدمي  الللعللام،  خللال  النقابة 
وم�شتفي�شة  وافلليللة  درا�لللشلللة 
للللللاإدارة حلللول ارتلللفلللاع �شعر 
املوظفني  على  واثللره  البنزين 
النقابة  وقللدمللت  بللتلللللكللو،  يف 
ملللقلللارنلللة بللللني مللللا تلل�للشللرفلله 
ملوظفيها  نلللظلللرية  �للشللركللات 
كللللعللللاوة مللللوا�للللشللللات وملللا 
ي�شرف للموظفني، واأو�شحت 
الأقللل  هللي  بتلكو  اأن  لللللاإدارة 
مللن بللني اللل�للشللركللات املللدرجللة 
اأخذته  ما  وهللو  الللدرا�للشللة،  يف 
الإدارة بعني العتبار، ووعدت 
بعد  العاوة  النظر يف  باإعادة 

بحث الأمر.
الرغم من عدم حتقيق  وعلى 
اأن  اإل  اإجنلللاز يف هللذا امللللللف، 
يف  اأنللهللا  تللوؤكللد  الإدارة  وعلللود 
جللاءت  مللا  لتطبيق  طريقها 

بللله اللللدرا�لللشلللة ورفلللللع علللاوة 
وهذا  للموظفني،  املوا�شات 
يللعللتللرب يف حللد ذاتلللله اإجنللللازا 

للنقابة.
العمالة الوطنية اأول

النقابي  العمل  �شعيد  وعلى 
والللتللعللاون مللع الحتللللاد احلللر 
يقول  البحرين  لنقابات عمال 
نقابة  �شاركت  مبارك:  حممد 
التي  املرئيات  و�شع  يف  بتلكو 
اإللللى ح�شرة  رفللعللهللا الحتللللاد 
حمد  امللك  اجلللالللة  �شاحب 
عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بللن 
و�شع  ب�شاأن  املللفللدى،  الللبللاد 
ارتفاع  ملواجهة  ا�شرتاتيجية 
الدين العام، باإن�شاء جمموعة 
القت�شادية  امل�شروعات  من 
والبحث  للموازنة،  الداعمة 
�شاأنها  من  التي  البدائل  عن 
على  العللتللمللاد  مللن  التقليل 

القرتا�ص.
وكللللان اأكللللرث ملللا يللهللم نللقللابللة 
هو  مللبللارك-  بح�شب  بتلكو- 
الرتكيز على العمالة الوطنية، 
فالنقابة توؤمن باأنه كلما تطور 
املواطن تطورت البلد وارتقت، 
الللنللقللابللة �شمن  رفللعللت  كللمللا 
الحتللاد  رئي�ص  اإلللى  مرئياتها 
تقلي�ص  مللن  حتللذيللرا  احللللر 
العمالة الوطنية يف ال�شركات.

 وللللنلللقلللابلللة بللتلللللكللو �للشللراكللة 
ا�للشللرتاتلليللجلليللة ملللع الحتللللاد 
الللللللدورات  اإقللللامللللة  احلللللر يف 
وور�للص  والتثقيفية  التدريبية 
مع  الدورية  واللقاءات  العمل 
وفعاليات  الأخلللرى  النقابات 

اللجان املتنوعة يف الحتاد.

رئيس نقابة بتلكو: تعديالت قانون العمل الجديد
أضعفت العمل النقابي
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ب�شركة �شلب  املرافق  فى ق�شم 
علي  املهند�ص  يعمل  البحرين 
حممد بريقع كمراقب للمرافق 
وهو  وامليكانيكا،  والعمليات 
حللا�للشللل علللللى مللاجلل�للشللتللري فى 
بنقابة  وع�شو  امللليللاه،  معاجلة 
عمال جمموعة فولذ، وا�شتطاع 
يقدم  اأن  خللرباتلله  خلللال  مللن 
والأفكار  امل�شاريع  من  العديد 
املبتكرة لتح�شني الأداء وتوفري 
باأحد  ا�شتطاع  حيث  التكلفة، 
ما  يوفر  اأن  امل�شروعات  تلك 
دولر  األف  ثاثمائة  من  يقرب 
الأمللثللل  بللال�للشللتللخللدام  �شنويا، 
والللوعللي  املللتللاحللة  لاإمكانيات 

الكامل بتقنيات معاجلة املياه.
ا�شتخدام  اإعللادة  م�شروع  ويعد 
من  املللر�للشللحللات  غ�شيل  ملليللاه 
قدمها  التي  امل�شروعات  اأبللرز 
ما  بح�شب  بللريللقللع،  املهند�ص 
جمموعة  نقابة  رئي�ص  ذكلللره 
فولذ، ويقول اإن املتعارف عليه 
مل�شنع  الت�شغيلية  العمليات  يف 
املر�شحات  غ�شيل  اأن  الفولذ، 
من  كللبللرية  كللملليللات  ي�شتهلك 
تكلفة  على  يوؤثر  والللذي  املياه، 
معاجلة املياه، ولكن اإذا نظرنا 
غ�شيل  ان  �شنجد  بالتف�شيل 
املللر�للشللحللات يللتللكللون مللن ثللاث 
تفريغ  وهللى:  اأ�شا�شية  مراحل 
مرت   17.5 تبلغ  والللتللي  امللليللاه 
مكعب لكل مر�شح عند كل دورة 
العك�شى  الغ�شيل  ثللم  غ�شيل، 
لكل  يقارب 39 مرت مكعب  مبا 
واأخللري  دورة،  كل  عند  مر�شح 

اإلللى  وحتللتللاج  ال�شطف  مرحلة 
لكل مر�شح،  27.5 مرت مكعب 
وبللالللتللايل فلللاإن جمللمللوع امللليللاه 
كل  عند  مر�شح  لكل  امل�شتهلكة 
دورة غ�شيل 84 مرت مكعب، ثم 
املياه  من  الكم  هذا  كل  يذهب 

اإلى ال�شرف.
وتنتج عملية التفريغ مياه ذات 
بالفعل  متر  لأنها  عالية  جللودة 
اأعلى  اإنها  بل  املر�شحات  عرب 
جودة لأنها تاأخذ وقت اأكرث فى 
امل�شار  تغيري  فقرر  الرت�شيح، 
النقية  املياه  خزان  فى  لت�شب 

بدل من مياه ال�شرف.
ملياه  بالن�شبة  الأمللللر  كللذلللك 
ال�شطف التي تعترب ذات جودة 
اإعادتها اي�شا  متو�شطة وميكن 
الى  ثم  الرت�شيب  احوا�ص  اإلى 
لإعللادة  اخللرى  مرة  املر�شحات 
ا�شتخدامها بدل من هدرها فى 
التخل�ص  ويتم  ال�شرف،  مياه 
اأي�شا من مياه الغ�شيل العك�شي 
لأنها ذات جودة رديئة، وبذلك 
من   %53 تللدويللر  اإعلللادة  ميكن 

مياه غ�شيل املر�شحات.
زمنية  فرتة  امل�شروع  وا�شتغرق 
فقط  واحللد  �شهر  اإلللى  و�شلت 
يف  وانللطلللللق  بالكامل  لتنفيذه 
وبلغت  2018م،  يللنللايللر  �شهر 
األف  اأربعني  الإجمالية  تكلفته 
احل�شاد  بداأ  وقد  فقط،  دولر 
بالتوفري فى املياه والكيماويات 
اآثلللار  اأي  وبللللدون  والللكللهللربللاء 
اقت�شادية  تكلفة  اأو  جانبية 

تذكر.

ًتقنيات لمعالجة المياه بـ»صلب البحرين«
توفر 300 ألف دوالر سنويا

طورها المهندس علي محمد بريقع

إبداع عامل
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يوم العمال..
رسائل إلى من يهمه األمر

فاتن حمزه بوقته  م�شحيًا  حياته  اأفنى  عامل  لكل  البالغ  والثناء  اخلال�ص  التعبري  يوم  هو  مايو،  من  الأول  يوم 
و�شحتة �شامداً مكافحاً لتتقدم الب�شرية وتنه�ص بف�شل اأكتافة وعرَقه.

لي�شبح  وال�شيوعية منها،  بل  والعمالية،  الي�شارية  بداياته باحلركات  التاريخ فى  ارتباط هذا  رغم 
رمزًا لن�شال الطبقة العاملة من اأجل حقوقها، اإال اأنه على اإرتباط وثيق باالإ�شالم الذي اإ�شتطاع اأن 

يوؤمن وي�شون هذه الطبقة، ففيه من اأحكام الأجري ما يغني عن متجيد هذه املنا�شبات.
اأف�شل دول العامل معي�شيا  الثالث عربيًا و 23 عامليًا يف قائمة  لقد حلت مملكة البحرين يف املركز 
 »Internations« اأجرته موؤ�ش�شة انرتني�شنز الوافدة، وذلك يف ا�شتطاع راأي  العمالة  لإقامة 
موؤخرًا، حيث ا�شتطلعت املوؤ�ش�شة راأي 14 األف مغرتب يقيمون يف 200 دولة من خمتلف قارات العامل، 

وكانت هذه النتيجة امل�شرفة ذات الدللت القوية.
اإن ح�شول اململكة على هذا املركز املتقدم يوؤكد مدى الهتمام وحجم الفر�ص التي تقدمها حكومة 
البحرين ل�شتقطاب �شريحة منتجة ت�شهم يف تطوير الباد، ولكنه ي�شع اأيدينا يف الوقت ذاته على 
طموح م�شروع هو اأن  نقدم املزيد لأبناء الوطن وحتفيزهم للعمل يف املجالت والأعمال الب�شيطة التي 

تقوم بها العمالة الوافدة كاأحد احللول التي قد ت�شهم يف تقلي�ص ن�شبة البطالة. 
اأو  اأن الحتفال بيوم العمال مل يعد يتعدى عطلة ر�شمية  اأن نلقي ال�شوء على  اأي�شا  ومن املهم هنا 
طقو�ص احتفالية كادت تفقد رونقها، اأي حتول اإلى يوم لأجل الحتفال فح�شب، رغم مرور 130 �شنة 

على اأول احتفال عاملي به !
التكرمي، بل هو  الهدايا و�شهادات  لي�ص حكرًا على توزيع  العاملي  العمال  اأن الحتفال بيوم  تقديري 
فر�شة للنظر من جديد يف كل ما يقود اإلى التغيري والتطوير والتعديل يف القوانني الداعمة حلقوق 
العمال، اإذ يجب اأن يكون “1 مايو” يوما نقف فيه وقفه اإن�شانية نراجع فيها اأو�شاع العمال وظروفهم، 
ون�شتذكر ما حتقق لهم ومامل يتحقق ونرفع مطالبهم، كما اأنه فر�شة لتدار�ص اأحوال الطبقة العاملة 
وفق  والقانونية  الأخاقية  وواجباتهم  بحقوقهم  فيه  التذكري  يعاد  اأن  يجب  يوم  اإجنازاتها،  وتقييم 
الد�شتور، كما يجب اأن يخ�ش�ص للمراجعة وامل�شارحة بطرح ق�شايا الف�شاد واملح�شوبيات واحلقوق 

املغيبة التي يدفع ثمنها العامل املجد، يف مقابل الطالح!
ولن تغيب عنا ق�شية املتقاعدين وجيوبهم الفارغة، يوم يف ال�شنة ل يرى فيه املتقاعد �شوى يوم عطلة 

هو اأ�شا لي�ص بحاجة لها كونة متقاعد ا. 
يوم العمال يجب اأن يكون يومًا للوحدة، ل التفرق، يوم املكارم والثناء دون متييز على اأ�شا�ص اجلن�ص او 
املذهب او العرق، يوم العدالة واملحا�شبة، فما نراه اليوم واقع مليء بالتناق�شات واملخالفات، وات�شاع 

ال�شرخ يف املجتمع بتعدد الحتادات العمالية يف البلد الواحد، وما يتبع ذلك من تعدد التوجهات!
ر�شالة نوجهها لبع�ص امل�شئولني: »اتقوا اهلل واحذروا من التلب�ص مبظلمة اخللق«، فاإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة، ودعوة املظلوم تتبعه اأين ما كان ومتى حل ورحل، فكم من دعوة قد �شلبت غنيا ماله 

ومركزه.
للعمل تطوعًا  البحرين- موقف من هبوا  اأزمة  نن�شى - رغم مرور �شنوات على  وحتى لنن�شى ولن 
وحبًا، ذكريات ل ميكن حموها اأو نكرانها،    نوجه حتية من القلب لهم ولكل من فزع للوطن تطوعًا، 

حتية لكل عامل خمل�ص ت�شببت عرقه طوال العام لأجل اأن يحيا الوطن يف عزه وخري ورخاء.
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لل  خللا�للص  حللللوار  وقللللال - يف 
دول  اإن  احللللللر«-  »اللللعلللاملللل 
على  بقدرتها  تتميز  اخلليج 
البطالة  معدلت  جماح  كبح 
الائق  العمل  فر�ص  وتللوفللري 
ملواطنيها، مو�شحا اأن م�شروع 
امل�شرتكة  اخلليجية  اللل�للشللوق 
املواطنة  تاأ�شيل  اإلللى  يهدف 
م�شاحات  وتو�شيع  اخلليجية 
النلللتلللقلللال الللبلليللنللي للللللعللمللالللة 

اخلليجية ولروؤو�ص الأموال.
واأ�شاف اأن من اأبرز اإجنازات 
املكتب التنفيذي ملجل�ص وزراء 
العمل بدول “التعاون” اعتماد 
اخلليجي  للللللدللليللل  املللجللللل�للص 
املهني،  والتو�شيف  للت�شنيف 
اللللذي يللهللدف الللى تللوفللري لغة 
باملهام  تتعلق  م�شرتكة  تفاهم 
وتوحيد  العاملة  للقوى  املهنية 

م�شميات املهن وتو�شيفها.
اللللظلللروف  اأن  اإللللللى  واأ�للللشللللار 
مر  التي  ال�شعبة  القت�شادية 
بها العامل قد غريت من منط 
خمتلف  يف  بالكامل  الت�شغيل 
من  العديد  وادخلت  املناطق، 
الدول يف حتد كبري من حيث 
توفري فر�ص العمل ملواطنيها.

وفيما يلي ن�ص احلوار:

 ك���ي���ف اأ����س���ه���م امل���ج���ل�������س يف 
االقت�سادية  التنمية  حتقيق 
ال�������دول  يف  واالج����ت����م����اع����ي����ة 
االأع�����������س�����اء، وم�����ا ه����ي ���س��ب��ل 
االأع�ساء  الدول  بني  التعاون 
ورف�������د  ال�����ع�����م�����ل  جم���������ال  يف 
ال�����س��وق مب��ت��ط��ل��ب��ات ال��ق��ط��اع 

االقت�سادي اخلا�س؟ 
- جاء تاأ�شي�ص املجل�ص تعبريا 

عن وعي هذه الدول واإدراكها 
التاريخية  املللرحلللللة  لطبيعة 
الدقيقة التي متر بها املنطقة 
وما تواجهه من حتديات تربز 
ويف  املجتمع،  ق�شايا  كافة  يف 
العمالية  الق�شايا  مقدمتها 
ترتبط  الللتللي  والجللتللمللاعلليللة 
ارتلللبلللاطلللًا وثلليللقللًا ومللبللا�للشللرًا 
الإن�شان،  ورفاه  تنمية  بق�شايا 
بناء  وغللايللة  و�شيلة  باعتباره 
وترتكز  وازدهللللللاره.  الللوطللن 
على  التنفيذي  املكتب  مهام 
الللتللوجلليللهللات اللل�للشللادرة عن 
للرتكيز  العمل  وزراء  جمل�ص 
وتخ�ش�شات  مو�شوعات  على 
علللملللالللليلللة بللعلليللنللهللا ويللبللحللث 
املللكللتللب الللتللنللفلليللذي مللتللابللعللة 
ا�شدار  عرب  التوجيهات  هذه 
الللدرا�للشللات واإقللامللة الللنللدوات 

واحلللللللللوارات امللل�للشللرتكللة بني 
ت�شهم  التي  الع�شاء،   الدول 
يف حتويل تلك التوجيهات اإلى 
�شادرة  قرارات  وثم  تو�شيات 
بها  ي�شرت�شد  املللجللللل�للص،  عللن 
بالدول  العمل  وزارات  كافة 
ذلك  اإلللى  ي�شاف  العلل�للشللاء. 
اخلليجية  ال�شوق  م�شروع  اأن 
تاأ�شيل  اإلللى  يهدف  امل�شرتكة 
وتو�شيع  اخلليجية  املللواطللنللة 
البيني  النللتللقللال  ملل�للشللاحللات 
ولللروؤو�للص  اخلليجية  للعمالة 
التنمية  يللعللزز  مللا  الملللللوال، 
لدول  الجمالية  القت�شادية 

املنطقة.

 ل�����دى ك����ل دول������ة م����ن دول 
العمالية  مبادراتها  املجل�س 
اخل����ا�����س����ة، ف���ه���ل ا����س���ت���ط���اع 

التعددية النقابية في البحرين تجربة 
رائدة وصلت إلى مراحل متقدمة

د. عامر الحجري، مدير عام المكتب التنفيذي 
لمجلس وزراء العمل بدول »التعاون«:

أكد الدكتور عامر الحجري، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس 
وزراء الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التعددية 

ين تجربة رائدة وصلت إلى مراحل متقدمة من االنجاز وتحقيق  النقابية في مملكة البحر
المكتسبات.
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امل���ج���ل�������س ت���وح���ي���د اخل��ط��ط 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ب���اال����س���ت���ف���ادة 
م���ن امل����ب����ادرات وامل�����س��روع��ات 
لتطبيقها  دول  يف  الناجحة 

يف الدول االأخرى؟
الظروف القت�شادية ال�شعبة 
العامل قد غريت  بها  التي مر 
بالكامل  الت�شغيل  منللط  مللن 
وادخلت  املناطق،  خمتلف  يف 
الللعللديللد مللن الللللدول يف حتد 
فر�ص  توفري  حيث  مللن  كبري 

العمل ملواطنيها.
بقدرتها  اخلليج  دول  وتتميز 
علللللى كللبللح جلللملللاح مللعللدلت 
العمل  فر�ص  وتوفري  البطالة 
توفر  مللع  ملواطنيها،  الللائللق 
اخلليجية  الللقلليللادات  اإرادة 
�شبيل  يف  الاحمدود  ودعمها 
ولذلك  العمل؛  �شوق  تطوير 
الدول  بني  كبري  تعاون  هناك 
اخلللللليللجلليللة لللنللقللل جتللاربللهللا 
الت�شغيل  جمالت  يف  الرائدة 
وال�لللشلللتلللفلللادة ملللن الللنللتللائللج 
كل  يف  تتحقق  التي  اليجابية 

دول من دول املجل�ص.

اأولويات املجل�س يف   ما هي 
املرحلة املقبلة؟

دول  الت�شغيل يف  �شيا�شات  اإن 
اخلليج حتظى باأولوية خا�شة، 
نظرا لدورها املهم يف حتقيق 
جللملللللة ملللن الأهلللللللداف الللتللي 
القت�شادي  بالقطاع  ترتبط 
والجتماعي، من خال توفري 
وامل�شتقر  الائق  العمل  فر�ص 
مللللواطلللنلللي اخلللللللليلللج بلل�للشللفللة 

اأ�شا�شية.
اخلللللللليلللج  دول  اأن  كللللمللللا 
اأهللملليللة تطوير  اأدركللللت مللدى 
التدابري  مبجموعة  الت�شغيل 
ت�شعها  الللتللي  والإجللللللراءات 

العمل  وزارات  وتنفذها 
خمتلف  ملللع  بللالللتللعللاون 

اخلللا�للص،  الللقللطللاع  منظمات 
العمل  فللر�للص  زيللللادة  بللهللدف 
هذ  ويف  البطالة،  من  واحلللد 
الطلللللار يللعللكللف املللكللتللب على 
ال�شيا�شات  تلك  بني  التقريب 

قدر الإمكان.
التجربة  اإل��ى  تنظرون  كيف   
البحرين،  مملكة  يف  النقابية 
لال�ستفادة  م�����س��اع  ه��ن��اك  وه���ل 
م�����ن ال����ت����ج����رب����ة ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة 
ل���ل���دول  ال���ن���ق���اب���ي  ال���ت���ع���دد  يف 

االأع�ساء؟ 
مملكة  يف  الللنللقللابلليللة  الللتللعللدديللة 
وو�شلت  رائللدة  جتربة  البحرين 
اإلى مراحل متقدمة من الجناز 
واحلللركللة  املكت�شبات،  وحتقيق 
الللعللمللاللليللة يف مللنللطللقللة اخلللللليللج 
متقدمة  مللكللانللة  بلغت  الللعللربللي 
واملحافل  العمالية  االأو���ش��اط  يف 
الدولية واملكت�شبات العمالية التي 
حققتها انطاقا من مبداأ احلوار 
النتاج  اأطلللراف  مع  الجتماعي 
احلكومات  يف  ممثلة  الللثللاثللة، 

والغرف التجارية والعمال.
ومثل هذه الجنازات اخلليجي 
يف املجال العمايل تعك�ص  ثقة 
اخلليجية  بالتوجهات  عالية 
كبريًا  خليجيًا  جهدًا  واأبللرزت 
لتطوير  امل�شتمر  �شعيها  يف 
العمالية  ال�شيا�شات  وتعزيز 
الللنللاجللحللة الللتللي بلليللنللت مللدى 

تلللعلللاون اأطللللللراف النللتللاج 
الثاثة.

دول  ت�����وج�����ه�����ات  ه������ي  م������ا   
جمال  يف  امل�ستقبلية  املجل�س 

التنمية االقت�سادية؟
الللتللعللاون  جمللللل�للص  دول  اإن 
لتوحيد  جهودها  بذل  وا�شلت 
وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات 
القللتلل�للشللاديللة والللتللجللاريللة، 
اأولوياتها  مقدمة  يف  وا�شعة 

مللنللح امللللزيلللد ملللن احللللوافلللز 
امل�شجعة اإلى القطاع اخلا�ص، 
لنموه  املواتية  البيئة  وتهيئة 
القيام  ليتمكن من  وازدهاره، 
بدوره احليوي، مكمًا ومعززًا 
لدور القطاع احلكومي يف بناء 

وتكامل القت�شاد اخلليجي.

دول الخلي������ج تتمي������ز بقدرته������ا عل������ى كب������ح جماح 
معدالت البطالة وتوفير فرص العمل

الس������وق الخليجية المش������تركة تس������هم بتوسيع 
مساحات االنتقال للعمالة ورؤوس األموال
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لها  ننقل  جلهودها  وتللقللديللرًا 
هلللللذا احللللللللوار عللللن جلللريلللدة  
ال�شودانية،  العمال«  »�للشللوت 
التي طرحت عليها العديد من 
ال�شئلة املتعلقة بالهم النقابي  
وقلل�للشللايللا املللللراة الللعللاملللللة يف 

النقابات، فكان هذا احلوار:

االأ�سا�سي  هدفها  النقابات   
خ���دم���ة ق�����س��اي��ا ال��ع��ام��ل��ني.. 
ن���ري���د ال�����وق�����وف ع���ل���ى م����اذا 
حت����ق����ق ل�����ل�����م�����راأة ال���ع���ام���ل���ة 
ال�سعيد املحلي  املكا�سب على 
والعاملي من خالل ممار�ستك 

للعمل النقابي؟
اأوًل كان لتزايد اأعداد الن�شاء 
اآثره  كبريه  ب�شورة  العامات 
الإحتللاد  يفكر  اأن  يف  العميق 
ال�شودان  لنقابات عمال  العام 
يف دفع املراأة اإلى ارتياد العمل 
جلانبها  واللللوقلللوف  الللنللقللابللي 
عن  القيادية  قدراتها  و�شقل 
والطفل  امللللراأة  اأمللانللة  طللريللق 
بللالإحتللاد خللال اللللدورات من 
 2006 ومن   2006 اإلللى   2001
اإلللى   2011 ومللن   2011 اإللللى 

2016م.

ل�شبنب  يلللرجلللع  ذلللللك  وكلللللان 
الأول  اأن املراأة اأ�شبحت  قوة 
فاعلة ومنتجة ل ي�شتهان بها، 
املللللراأة ذات  اأن  والللثللاين  هللو 
التكوين  يف  خللا�للشللة  طبيعة 
اأدرى  فللهللي  للللذا  اجللل�للشللمللاين 
اخلا�شة  وحقوقها  مب�شاركتها 

بها.
حتركت  املنطلق  هلللذا  وملللن   
بالحتاد  والطفل  املراأة  اأمانة 
يف اجتاهني الأول: الدفاع عن 
عامل  كعن�شر  امللللراأة  حقوق 
والثاين بناء حركة نقابية قوية 
على  قللادره  ورجالها  بن�شائها 
الأداء النقابي يف اطار املركز 
الواحد لاحتاد العام لنقابات 

عمال ال�شودان.
العاملة  للمراأة  حتققت  وقللد   
اللللعلللديلللد مللللن الإجنلللللللللازات 
ت�شل  مل  الللتللي  واملللكللتلل�للشللبللات 
العامات  من  الكثريات  اليها 
حيث  املللتللقللدمللة،  اللللللدول  يف 
العمل  تلل�للشللريللعللات  �شتوعبت 
وكل املبادئ والأهداف العامة 
مللل�للشللتللويللات الللعللمللل الللللدويل 
املللراأة  اأمانة  بللداأت  و  والعربي 
تللاأهلليللل امللللللراأة  والللطللفللل يف 

موؤهلة  نقابية  قائدة  لت�شبح 
امل�شاركة  فر�ص  لها  واأتللاحللت 
بالإ�شافة  املجالت  جميع  يف 
اإلى فر�ص التدريب وامل�شاركة 
يف اللل�للشللمللنللارات وامللللوؤمتلللرات 
الللنللقللابلليللة املللحللللليللة والللعللامللليللة 
اإكت�شاب  بغر�ص  والإقليمية 
مللللهللللارات اللللقللليلللادة وتلللبلللادل 
اخلربات ونتج عن ذلك كوادر 
نقابية ن�شائية بعدد مقدر على 
العامة  الللنللقللابللات  م�شتويات 

والإحتادات الولئية.
العاملي  ال�شعيد  علللللى  اأملللا   
اأخذت دورها  النقابية  فاملراأة 
على املحيط الإقليمي والعربي 
جميع  يف  م�شاركة  والأفريقي 
الأنلل�للشللطللة الللنللقللابلليللة فللتللبللواأ 
رئي�ص  نائب  من�شب  ال�شودان 
العاملة  العربية  امللللراأة  جلنة 
املللراأة  للجنة  رئي�ص  ثللم  ومللن 
الللعللربلليللة الللعللاملللللة بلللالإحتلللاد 
الللللللدويل لللنللقللابللات الللعللمللال 
ربط  اإلللى  اأدى  وذلللك  العرب، 
امللللللراأة الللعللاملللللة اللل�للشللودانلليللة 
بلللامللللراأة الللعللاملللللة الللعللربلليللة يف 
يف  النقابية  التنظيمات  كللل 
الللوطللن الللعللربللي وكللللان ذلللك 

الللدويل لنقابات  عرب الإحتللاد 
طريق  عن  اأو  العرب  العمال 
اللللللربوتلللللوكلللللولت الللثللنللائلليللة 
بللني احتللللاد عللمللال اللل�للشللودان 
فقامت   القطرية،  والإحتادات 

العديد من الأن�شطة.
وعلللللللى امللللحللليلللط الأفلللريلللقلللي  
يف  اأ�للشلليللل  ع�شو  فللاللل�للشللودان 
مبنظمة  العاملة  املللراأة  جلنة 
وحلللدة الللنللقللابللات الأفللريللقلليللة 
معظم  يف  يلل�للشللارك  واأيللل�لللشلللًا 
الندوات والدورات واملوؤمترات 
اخلارجية عرب مكتب وجمل�ص 
بالإحتاد  والطفل  املراة  اأمانة 
الللعللامللة  الللنللقللابللات  علللرب  او 
لقد  و  الللولئلليللة  والإحتلللللادات 
من  الكثري  اإنللفللاذ  ا�شتطعنا 
الأهللللداف والإ�للشللرتاتلليللجلليللات 
العمل  خطط  بها  نللادت  التي 
والعاملية   والفريقية   العربية 
يف �للشللاأن املللللراة الللعللاملللللة  ل 
هذا  يف  اأعللددهللا  اأن  اأ�شتطيع 
اإن  ولكن  الوقت  ل�شيق  املجال 
�شاء اهلل �شوف نوثق لذلك يف 
كتاب املراأة النقابية ال�شودانية 
يلل�للشللم كلللل املللكللتلل�للشللبللات الللتللي 
العاملة  املللراأة  عليها  ح�شلت 

نعمات أحمد حسن رئيس لجنة المرأة في االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب سابقا:

المرأة النقابية نالت حقها في المشاركة  
وتفوقت على مثيالتها فى العالم العربي
نعمات أحمد حسن أمينة أمانة المرأة والطفل باالتحاد العام لنقابات العمال بالسودان ورئيس لجنة المراة 

العاملة العربية في االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب سابقا، مصرفية مارست العمل النقابي من خال 
الفرعية والهيئة النقابية للمصارف،  وتدرجت في المواقع النقابية حاملة هموم العاملين، مما جعلها 

تحتل موقعها في المكتب التنفيذي لاتحاد العام، واخذت دورها مشاركة وحاضرة في المحافل النقابية 
 لرئيس لجنة المرأة العاملة العربية وعضوا أصيا للجنة المرأة 

ً
 نائبا

ً
ية والدولية فإختيرت أوال االقليمية والقطر

يقية. يقية في منظمة وحدة النقابات االفر العاملة األفر

حوار
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ال�شودانية منذ ال�شتقال .
 كيف ترين التحديات  التي 
تواجه املراأة النقابية وما هي 
لها  بالن�سبة  امل�ستقبل  اآف���اق 
ح�����س��ب جت��رب��ت��ك يف ال��ع��م��ل 

النقابي؟
واقليميًا  دوللليللًا  املللعللروف  من 
ب�شفة  الللعللاملللللة  امللللللراأة  اأن 
عللللامللللة تلللتللل�لللشلللف بلل�للشللعللف 
وعزوفها  النقابي  ن�شاطها 
علللن دخلللللول ملللعلللرتك الللعللمللل 
اأبرز  ولعل  املتوا�شل،  النقابي 
هي  تواجهها  التي  التحديات 
متيز  التي  والعادات  املفاهيم 
بينها وبني الرجل ،حيث يتاأثر 
اللللدور اللللذي  تقوم بلله املللراأة 
تعي�ص  الللذي  املجتمع  بنوعية 
فيه من حيث طبيعته وتركيبه 
فيه  الللل�لللشلللائلللده  وامللللفلللاهللليلللم 
يف  واإ�شهامها  للمراأة  ونظرته 
الكثري  وهناك  املجتمع  تنمية 
ملللن الللتللنللظلليللمللات الللنللقللابلليللة 
و�للشللول  دون  ملللازاللللت حتلللول 
القيادية  املللواقللع  اإللللى  امللللراأة 
ح�شر  مللن  لبللد  نقول  لذلك 
يف  النقابي  العمل  يف  امللللراة 

اأمانات املراأة فقط.
وهناك الكثري من التحديات، 
النقابية  املللراأة  تثري  قد  مثًا 
تكون  ل  التي  الق�شايا  بع�ص 
حمل اهتمام الرجل وقد يكون 

للللطلللبللليلللعلللة 
املللللللللللللراة 
وتكوينها 

يجعلها 
ت�شعى  ل 

للللللو�للشللول 
اإلللللللللى املللللواقللللع 

الللللقلللليللللاديللللة داخلللللل 

للرجل  ذلللك  وتللرتك  النقابة 
وغريها  التحديات  هذه  كل  و 
التغلب  النقابية  للمراأة  ميكن 
امل�شتقبل  اآفللللاق  واإن  عليها 
وا�شعة اأمام املراأة خا�شة بعد 
العمل  يف  م�شاركتها  زيللللادة 
النقابي وبعد اأن مت و�شع ن�ص 
مب�شاركة  النقابات  قانون  يف 
اأدنى  بن�شبة 25% كحد  املللراأة 
النقابية  امللل�للشللتللويللات  كللل  يف 
 %30 بن�شبة  الأخللري  والتعديل 
وهللنللاك الللكللثللري مللن الآفللللاق 
على  يجب  لذلك  امل�شتقبلية 
التمييز  ازالللة ظللروف  امللللراأة 
الللعللمللل  والللللرجللللل يف  بلليللنللهللا 
املللواقللع  خمتلف  يف  الللنللقللابللي 
الللنللقللابلليللة ،وذللللللك بللاقللتللحللام 
التي  الللنللقللابلليللة  امللل�للشللئللوللليللات 
م�شارها  تدعم  اأن  �شاأنها  من 
النقابي وتدخل حيوية جديدة 

عليها .
وعلى املراأة الهتمام بالتدريب 
احل�ص  وتنمية  قدراتها  ورفللع 
ت�شمن  حتى  لديها  النقابي 
النقابية  املواقع  اإلى  الو�شول 
وعليها  امل�شتقبل  يف  القيادية 
العمل  معايري  تتابع  اأن  اأي�شًا 
حماية  على  والعمل  الدولية 
حللقللوق ومللكللا�للشللب امللللللراأة يف 

النقابات.

ال���دور املن�سود  اإذن  م��ا ه��و   
من املراأة العاملة التى وجلت 
عامل النقابات للم�ساهمة فى 
االإقت�سادية  التنمية  حتقيق 

واالإجتماعية بالبالد؟
عامة  ب�شفة  العاملة  امللللراأة 
والنقابية ب�شفة خا�شة لها دور 
كبري فى امل�شاهمة فى حتقيق 
التنمية  تت�شرر  وقد  التنمية، 
خمتلف  على  م�شاركتها  بدون 
امللل�للشللتللويللات الإجللتللمللاعلليللة و 
ال�شيا�شية،  القت�شادية وحتى 
نحوها  تغريت  العاملة  فاملراأة 
الروؤى وذلك من خال تقييم 
اأعمالها  فللى  جمهوداتها  كللل 
الإنلللتلللاجللليلللة امللللتلللعلللددة الللتللى 
الأ�شرة  حميط  فى  بها  تقوم 
العمل  ذلك  فى  مبا  وخارجها 
فاملراة   ، الأجلللر  مللدفللوع  غللري 
امل�شاركة  على  قادرة  ا�شبحت 
فللى كللل نللواحللي احللليللاة، وقد 
من  الكثري  و�للشللع  فللى  ت�شهم 
وتوجيه  والتخطيط  القرارات 
الأهللللداف وذلللك مللع مراعاة 

ومتطلباتها،  اإحتياجاتها 
التغيري  يف  فللامللل�للشللاركللة 
املللجللتللمللعللي تلللبلللداأ من 

يكون  اأن  ميكن  والللذى  البيت 
ففيه  املراأة  لعمل  مكان  اأقرب 
تقوم بدورها الطبيعي فى دفع 

عملية الإنتاج والإنتاجية.
على  يجب  املنطلق  هللذا  ومللن 
ت�شعى  اأن  الللنللقللابلليللة  امللللللراأة 
للللتلللدريلللب املللللللللراأة الللعللاملللللة 
فللى امللللجلللالت الإقللتلل�للشللاديللة 
مناهج  وت�شميم  والإنتاجية 
للللدفلللع قلللدراتلللهلللا فللللى دعلللم 
العامات  وتللدريللب   ، الإنللتللاج 
املللعلللللومللات  تكنولوجيا  علللللى 
املللهللارات  وعلى  والإتلل�للشللالت 
واإبللراز  والإجتماعية  الإداريللة 
التنمية  عللمللللليللة  فلللى  دورهلللللا 
الإقللتلل�للشللاديللة والإجللتللمللاعلليللة 
التعليمية  الربامج  خال  من 
خا�شة التعليم احللقي واإظهار 
ذلللللك فلللى و�للشللائللل الإعللللام 

املختلفة .

على المرأة إزالة ظروف التمييز بينها والرجل في 
العمل النقابي في مختلف المواقع
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مالحظات على قانون العمل
بالرغ������م من عدم مضي مدة طويلة على إصدار قان������ون العمل، فإن هناك مطالبة بتعديل العديد من بنوده لكي يؤدي الدور 
المن������وط ب������ه ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف اإلنتاج، على اعتبار أن أي خلل ف������ي تنظيم العاقة بين العمال واصحاب العمل 
م������ن ش������أنه أن يؤدي إلى خلق ج������و من القلق واإلضطراب و يعيق دف������ع عجلة االقتصاد نحو النمو والتقدم ، ال س������يما أن هذا 
القانون غاية في األهمية سواء من الناحية االجتماعية أو االقتصادية، وأهميته ال تنبع من كثرة عدد األفراد المخاطبين بأحكامه 
 من األثر العميق الذي يتركه في حياتهم، 

ً
ية الساحقة من المواطنين و المقيمين- وانما أيضا فقط- وهم يشكلون بالطبع األكثر

فقانون العمل بما ينص عليه من أحكام خاصة باألجور وساعات العمل واإلجازات بأنواعها المرضية و السنوية، يرسم اإلطار الذي 
 له حياة الجانب األكبر من افراد المجتمع الذين يعملون لحساب الغير وتحت إدارته واشرافه.

ً
تتشكل وفقا

ان  املنا�شب  مللن  راأيللنللا  لللهللذا 
نبدي بع�ص املاحظات، وهي  
خال  مللن  نابعة  مللاحللظللات 
من  املحاكم  على  ُعللر�للص  مللا 
ق�شايا حقيقية، و ما مت تداوله 
يف املنتديات والندوات املتعلقة 
بهذا املو�شوع،  مع الإ�شارة اإلى 
اأن هذا املقال ل يت�شع حل�شر 
اأو  النظر  حمللل  امللللواد  جميع 
واحتياجها  لللكللرثتللهللا  الللنللقللد 
�شنتق�شر  لللذا  كلللاف،  ل�شرح 

على اأربع مواد اأجدها من اأهم 
اأو  تعديلها  يتوجب  التي  املواد 

حذفها.
الف�شل ب�شبب تدين الكفاءة!

اأول هذه املاحظات هي ف�شل 
العامل ب�شبب تدين الكفاءة وفق 
العمل،  قللانللون  مللن   109 امللللادة 
حيث ل�شاحب العمل اإنهاء عقد 
العمل ب�شبب تدين كفاءة العامل 
العامل  اإخطار  بعد  نق�شها  اأو 
النق�ص  اأو  الكفاءة  باأوجه عدم 

للو�شول  يللومللا  �للشللتللني  ومللنللحلله 
للم�شتوى املطلوب. 

هللللذه املللللللادة ملل�للشللتللحللدثللة يف 
قللانللون الللعللمللل اجلللديللد و مل 
الللقللانللون  تللكللن ملللوجلللودة يف 
اأثبت  العملي  والواقع  ال�شابق، 
اأن اأ�شحاب العمل اتخذوا من 
لت�شريح  مللدخللا  امللللادة  هللذه 
الللعللمللال حتلللت هلللذا الللنلل�للص، 
املحامني  – ح�شب  ن�ص  وهللو 
»طللوال فرتة  العامل  ي�شع   –

اخلدمة حتت �شرط التجربة« 
العمل  ل�شاحب  يحق  بحيث 
يف اأي وقت �شاء لو كانت مدة 
 25 اإلى  و�شلت  العامل  خدمة 
ُحجة  حتللت  يف�شله  اأن  �شنة 
ول  نق�شها،  اأو  الكفاءة  تدين 
���ش��وى �شرط  ُي��ق��ي��ده يف ذل��ك 
العامل  اإخللطللار  هللو  اإجللرائللي 

بذلك!. 
لذلك اأقرتح حذف هذه املادة 
خا�شة  الللقللانللون،   من  نهائيًا 

ثقافة قانونية
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اأن العامل ي�شعب عليه اإثبات 
ال�شهود-يف  لأن  ذلللك،  عك�ص 
دور  لهم  يكون  احلللالللة-  هللذه 
ح�شمها،  يف  ومللهللم  جللوهللري 
لدى  يعملون  علللادًة  وال�شهود 
يف  يكون  ولن  العمل،  �شاحب 
ل�شالح  ال�شهادة  مللقللدورهللم 

العامل واإل تعر�شوا للف�شل. 
يتعار�ص  الن�ص  هللذا  اأن  كما 
مع ن�ص املادة 21 من القانون 
ذاته، التي تن�ص �شراحًة على 
ل  اأن  يجب  التجربة  فللرتة  اأن 
و هي  اأ�شهر،  تزيد على ثاثة 
خالها  مللن  ي�شتطيع  فلللرتة 
من  يتاأكد  اأن  العمل  �شاحب 

كفاءة العامل.
 

إلزام رافع الدعوى 
بالرسوم والمصاريف

ثاين املاحظات هي ما اأوجبه 
قانون العمل اجلديد يف مادته 
ال�شاد�شة من اأن على املحكمة 
الدعوى  رافللع  بللاإلللزام  احلكم 
يف حللالللة رفلل�للشللهللا بللالللر�للشللوم 
فهذا  الق�شائية،  وامل�شاريف 
الن�ص من املوؤكد اأنه �شي�شبب 
التقدم  عللن  الللعللمللال  علللزوف 
اأمللام  ودعللاويللهللم  ب�شكاويهم 
من  خللوفللًا  العمالية  املحاكم 
خ�شارة الدعوى و من ثم حتمل 
ر�شومها و م�شاريفها، وهم ل 
اأغلبهم  لأن  بذلك  لهم  طاقة 
الت�شريح  بعد  ثابت  اأجللر  با 
يتوجب  اأمللر  وهللو  العمل،  من 
تعديله باإعفاء العمال من كافة 
ر�للشللوم وملل�للشللاريللف الللدعللوى 
ت�شهيًا لهم لإقت�شاء حقوقهم 
اأن  �شيما  ل  م�شتحقاتهم،  و 
قد  رف�شها  اأو  الللدعللوى  قبول 
متناول  يف  لي�شت  لأمللور  يعود 
يللللد اللللعلللاملللل كللللمللللرور فلللرتة 
اأدلللة  توفر  عللدم  اأو  الللتللقللادم، 
اأو  الازمة،  الكتابية  الإثبات 

ال�شهادة  املن�شاأة  عمال  جتنب 
ل�شالح العامل املف�شول خوفًا 
الف�شل  مق�شلة  ت�شبيهم  اأن 
املادية  القدرة  اأو عدم  لحقًا، 
غريها  و  حمللام،  توكيل  على 
على  ُتَفوت  التي  الأ�شباب  من 
حقه  على  احللل�للشللول  الللعللامللل 
دون اأن يتوفر لديه �شوء النية.   
ت�شتهدف  الللتللي  اجلللللللزاءات 

احرتام القانون
ثللالللث هلللذه املللاحللظللات هي 
ت�شتهدف  الللتللي  اجلللللللزاءات 
العمل  قانون  ن�شو�ص  احرتام 
العاقة، حيث  قبل طريف  من 
جللعللل امللل�للشللرع خمللالللفللة تلك 
بحق  وفر�ص  جرائم  الحكام 
املللخللالللفللني غللرامللات تلللرتاوح 
األللف  الللى  بللني خم�شني ديللنللار 
ع�شر  ال�شابع  »الللبللاب  ديللنللار  
ملللن قلللانلللون اللللعلللملللل، املللللادة 
تلك  اأن  اإل  بعدها،  ومللا   183
فعاًل  اثرًا  ترتك  مل  العقوبات 
يف اللتزام بن�شو�ص القانون، 
ج�شامتها،  عدم  ب�شبب  وذلك 
مالية،  عقوبات  باأنها  وخا�شة 
النظر  اإعللادة  من  لهذا فابد 
ين�ص  التي  العقوبات  بجميع 
عليها قانون العمل، وذلك من 

العقوبات  تلك  تغليظ  خللال 
لكي ُتعطي الثر الفعال.

مكأفاة نهاية 
الخدمة و رصيد 

اإلجازات
  ورابللللع هلللذه املللاحللظللات ما 
من   47 املللللادة  عللللليلله   ن�شت 
حقوق  اأن  مللن  العمل  قللانللون 
الللعللامللل املللتللعلللللقللة مبللكللاأفللاة 
و مقابل ر�شيد  نهاية اخلدمة 
الإجازات ال�شنوية، والتعوي�ص 
با  الللفلل�للشللل  عللنللد  امل�شتحق 
على  حتت�شب  ملل�للشللروع  �شبب 
»اأ�لللشلللا�لللص الأجلللللر الأ�للشللا�للشللي 
العاوة الجتماعية«  و  الأخري 

فقط دون غريها من العاوات 
واملزايا الأخرى.

وهذا البند اأتاح ثغرة لأ�شحاب 
العلللملللال بلللزيلللادة الللعللاوات 
بللاأنللواعللهللا، وتللقللللليللل الللراتللب 
الأ�شا�شي بهدف ح�شاب حقوق 
الراتب  اأ�للشللا�للص  على  العامل 
ال�للشللا�للشللي فللقللط وا�للشللتللبللعللاد 
يعد  فلم  الأخلللرى،  الللعللاوات 
جمموع  اأن  جند  اأن  م�شتغربًا 
مق�شوما  العامل  يتقا�شاه  ما 
ن�شفني، ن�شف راتب اأ�شا�شي 
والللنلل�للشللف الآخلللللر عللللاوات 
مب�شميات خمتلفة مثل »عاوة 
�شكن  اأو  موا�شات  اأو  هاتف« 

اأو طعام...... اإلخ . 
لذا لبد من تعديل هذه املادة 
لكي حُت�شب حقوق العامل على 
عليه  يح�شل  مللا  كللل  اأ�للشللا�للص 
لقاء عمله اأيا كان نوعه وي�شمل 
وملحقاته  ال�للشللا�للشللي  الأجلللر 
مللللن اللللللعلللللاوات والللللبللللدلت 
والعمولت  واملللكللافللاآت  واملللنللح 
يح�شل  لكي  الأخرى،  واملزايا 
الكامل غري  على حقه  العامل 
منقو�ص، و ل�شد هذه الثغرة يف 
اإليها  يلجاأ  التي  العمل  قانون 

بع�ص اأ�شحاب العمل. 

حممود ربيع
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�شادق  الدكتور حممد  الباحث  ويقول 
“العمالة الأجنبية  ا�شماعيل يف كتابه 
العمالة  هذه  اإن  العربي”:  اخلليج  يف 
والتحديات  امل�شاكل  اأهللم  من  تعترب 
نللظللرا  اخلللللليللج،  دول  تلللواجللله  اللللتلللي 
ال�شكانية،  لرتباطها بق�شية الرتكيبة 
هيكلة  واإعللللللادة  الللبللطللالللة،  وقلل�للشلليللة 
عن  ف�شا  الللدول،  هللذه  اقت�شاديات 
لوجود  والجتماعية  الثقافية  الأبعاد 

هذه العمالة.
اأن  درا�للشللتلله  يف  ا�شماعيل  د.  وذكلللر 
موجات العمالة الوافدة منذ منت�شف 
املا�شي-  الللقللرن  مللن  اخلم�شينيات 
دول اخلليج يف  برغبة  ارتباطها  رغم 

النفطية  ال�شادرات  عوائد  ا�شتخدام 
لتحقيق  التحتية  الللبللنللى  اإر�لللشلللاء  يف 
يف  �شلبيا  اأثللرت  التنموية-   اخلطط 
�شبيل  على  ومنها  اجلللوانللب،  بع�ص 
املثال: ن�شوء وانت�شار البطالة بني اأبناء 
الجتماعية  والللتللاأثللريات  اللللدول  هللذه 
والللنللفلل�للشلليللة، بلللخلللاف اللللتلللاأثلللريات 
حيث  االقت�شادية  وال�شغوط  االأمنية، 
للعمالة  ال�شخمة  املالية  التحويات 
الإجللمللايل  الللنللاجت  مللن   %9 متثل  التي 
�شحبا  املقابل  يف  تعنى  اخلليج  لللدول 
تكلفة  بخاف  الداخلية،  ال�شوق  من 

ا�شتقدام هذه العمالة.
الظواهر  هللذه  ملواجهة  اأنلله  واأو�للشللح 

العمالة الوافدة بدول الخليج...
إشكاليات تبحث عن حلول!

70 مليار دوالر حجم تحوياتها السنوية..

كشفت دراسة  للبنك الدولي أن تحويات العمالة 
الوافدة  بدول الخليج تصل تكلفتها السنوية إلى ما 
يقارب ال� 70 مليار دوالر وفقا إلحصائيات عام 2012م.

ير تقر
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اخلليج  دول  بلللداأت  ال�شلبية 
لإحال  م�شروعات  فرتة  منذ 
من  واحلللد  الوطنية  العمالة 
الأجنبية  العمالة  ا�شتقدام 
وملللاحلللقلللة غللللري املللل�لللشلللروع 
الللبللاد،  عللن  واإبللعللادهللا  منها 
عوائد  تراجع  ظل  يف  وخا�شة 
انح�شار  تبعه  واللللذي  النفط 
الإن�شاءات  قطاع  م�شروعات 
الأكلللللللرث ا�لللشلللتلللخلللداملللا لللهللذه 

العمالة. 
العمايل  التدفق  اأن  اإلى  واأملللح 
ينح�شر  اأن  لبد  اخلليج  لدول 
بطبيعة احلال تدريجيا، نظرا 
الللدول  بللهللذه  ال�شكاين  للنمو 
وتلللزايلللد اأعللللللداد اخلللريللجللني 
متطورة  مهارات  واكت�شابهم 
نظر  وجهة  وتغري  بالتدريب، 
اأبلللنلللاء اخلللللليللج نللحللو الللعللمللل 
جهدا  يتطلب  اللللذي  اللليللدوي 
احلاجة  ب�شبب  وذلك   ، بدنيا 
اللللى الللعللمللل والعللتللمللاد على 
الللنللفلل�للص فلل�للشللا علللن ارتللفللاع 
والظروف  البطالة،  معدلت 
القللللتلللل�للللشللللاديللللة وامللللحللللللليلللة 
ال�شاغطة التى عززت الجتاه 

نحو العمالة الوطنية.
اأبللنللاء  اأن  الللدرا�للشللة  وتللقللدر 
خارج  هم  الذين  اخلليج  دول 
التعليم  �للشللن  يف  الللعللمللل  قلللوة 
�شيتدفقون   واجلامعي  الثانوي 
م�شتقبا اإلى �شوق العمل مما 
العمل  وزارات  مللن  يتطلب 
واأجهزة اخلدمة املدنية اإعداد 
ل�شتيعابهم  مللتللوازنللة  خطط 

علللاجلللا واآجللللللللا،  واإحلللللال 
العمالة  الوطنية حمل  العمالة 
اللللوافلللدة واإعلللللادة الللنللظللر يف 

�شيا�شات التوظيف. 

أخطر الهجرات 
ا�شماعيل  د.  درا�شة  اأو�شحت 
تعد  الآ�للشلليللويللة  الللعللمللالللة  اأن 
واحللللللدة ملللن اأكلللللرب واأخلللطلللر 
الهجرات للعمل بدول اخلليج، 
نللظللرا لأعللللدادهللللا املللللليللونلليللة 
مللقللارنللة بللالللوافللديللن مللن دول 
اأخذنا  اإذا ما   اأخللرى، خا�شة 
العمالة  حجم  اأن  العتبار  يف 
عللدد  الآن  يلللفلللوق  الللللوافللللدة 
بع�ص  يف  الأ�شليني  ال�شكان 
العمالة  وبالتايل فهذه  الدول، 
بكتلها ال�شخمة اأ�شبحت متثل 
اجتماعية  اقت�شادية  ظواهر 
ال�شبعينات  منت�شف  مللنللذ 
لها  و�للشلليللكللون  الآن،  وحللتللى 
تاأثريات على املدى الطويل اإذا 
والنظر  الأمللر  تللدارك  يتم  مل 
العمالة  اإحللال  لفكرة  بجدية 
الوافدة وتغيري النمط الثقايف 
ال�شائد لدى اأبناء اخلليج حول 

العمل اليدوي واحلريف.
وبلللخلللاف قلل�للشلليللة الللبللطللالللة 
وجلللدت ظللواهللر خللطللرية مثل 
ترويج املخدرات والدعارة من 
جلن�شيات  املنتمني  بع�ص  قبل 
وافدة، خا�شة املقيمني ب�شفة 
غللللري �للشللرعلليللة واملللخللالللفللني 
يوؤثر  ل�شروط االإقامة، وهو ما 

�شلبيا على اأبناء الدول.

الثقايف  التاأثري  حيث  من  اأمللا 
الهندية  الأفللام  انت�شار  فللاإن 
اخلليجية  ال�شينما  دور  يف 
ل  ومملللا  املللثللال،  �شبيل  علللللى 
ب�شلة،  الللعللربللي  للللللواقللع  ميللت 
الت�شرفات  من  اأمناطا  ينقل 
وال�شلوكيات الغريبة على هذه 
املجتمعات، مما يجعل اأبناءها 
عر�شة للتطبع باأمناط جديدة 
من ال�شلوكيات التي تغري على 
املجتمع  بنية  البعيد  امللللدى 
ويبعد  والجتماعية  الثقافية 
العادات  عن  تدريجيا  الن�صء 

العربية الأ�شيلة.
ي�شاف اإلى ذلك على امل�شتوى 
الللفللكللري- الللثللقللايف انللتلل�للشللار 
دول  الأجللنللبلليللة يف  امللللدار�لللص 
عليها  يللقللبللل  والللتللي  اخلللللليللج 
اأعداد  اأبناء اجلاليات  بجانب 
ال�شكان  اأبللنللاء  من  قليلة  غري 
الوافدين،  وبع�ص  الأ�شليني 
اأي�شا  تللقللدم  املللدار�للص  وهلللذه 
منلللللللاذج مللللن اللللتللل�لللشلللرفلللات 
الغريبة  وال�شلوكية  الإداريلللة 
علللللللى املللجللتللمللع اخلللللليللجللي، 
بطبيعة  تختلف  التي  واملناهج 
اخلليجي،  الطابع  مع  احلللال 
تللغلليللريا على  يلللحلللدث  وهلللللذا 
املللللدى الللبللعلليللد، حلليللث ظهر 
العربية  اللغة  تراجع  بو�شوح 
للل�للشللالللح اللللللغللة الإجنللللليللزيللة 

واللللللغللات الأخللللللرى، وتللبللايللن 
والثقايف  التعليمي  الن�شجام 
ومن  اخلليج.  دول  اأبللنللاء  بني 
املدار�ص  تفرز هذه  اأن  املتوقع 
وقللد  الللقللريللب-  امل�شتقبل  يف 
اأفرزت فعا- اأجيال ل تنتمى 
اإلى الن�شيج الثقايف والتعليمي 
واللللللللغلللوي ملللنللطللقللة اخلللللليللج 
العربية، كما قامت بع�ص هذه 
خا�شة  نللواد  باإن�شاء  املدار�ص 
لها  وجرائد  ن�شرات  واإ�شدار 

تاأثريها الثقايف اأي�شا.
وبثت بع�ص اجلاليات اذاعات 
 FM  خللا�للشللة علللللى ملللوجلللات
بللرامللج  لبع�شها  وخلل�للشلل�للص 
تللللليللفللزيللونلليللة مملللا اأعللطللاهللا 
الللثللقللايف  اللللتلللاأثلللري  يف  دورا 

والجتماعي. 
املربيات  دور  اأي�شا  نغفل  ول 
وخللللدم امللللنلللازل يف الللتللاأثللري 
الللللثللللقللللايف والجللللتللللمللللاعللللي، 
الللعللادات  على  الللتللاأثللري  حيث 
ال�شلوك  واأمن����اط  والتقاليد 
وال�شعائر  وامللب�ص،  واملللاأكللل 
يف  تللاأثللريه  للله  وهللذا  الدينية، 
تت�شرب  التى  النا�شئة  الأجيال 
للمجتمع  متللت  ل  �شلوكيات 

اخلليجي ب�شلة.
الوافدة،  العمالة  فاإن  من هنا 
وبللخللا�للشللة الآ�للشلليللويللة، تللوؤثللر 
على  و�شلبية  مبا�شرة  ب�شورة 

نشوء وانتش������ار البطالة بين أبناء دول الخليج من 
أبرز التأثيرات السلبية للعمالة الوافدة

التدفق العمالي لدول الخليج البد أن ينحسر بطبيعة 
يجيا نظرا للنمو السكاني بهذه الدول الحال تدر

مرفت العرمييد. حممد �سادق
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ب�شكل  اخلليجية  املجتمعات 
خطري، بح�شب الدرا�شة.   

ميزان المدفوعات
حممد  الدكتور  الباحث  يذكر 
درا�شته  يف  ا�شماعيل  �شادق 
اأن حتويات العمالة الأجنبية 
مدفوعات  موازين  على  اأثرت 
بع�شها  فحولت  اخلليج،  دول 
حتقيق  اإلللى  معينة  �شنوات  يف 
عجز بدل من حتقيق فائ�ص، 
حللليلللث تلل�للشللكللل الللتللحللويللات 
املوازين  لتلك  م�شتمرا  نزيفا 
ولأر�لللشلللدتلللهلللا ملللن الللعللمللات 

الأجنبية.

اأدت  اأخللللللرى  �لللشلللنلللوات  ويف 
تخفي�ص  اإللللللى  الللتللحللويللات 
ففى  كبرية،  بن�شب  الفائ�ص 
انخف�ص  مللثللا   2000 الللعللام 
اجلاري  احل�شاب  يف  الفائ�ص 
 ،%48 مبللقللدار  اخلليج  للللدول 
حلليللث بلللللغ الللفللائلل�للص بلللدون 
 76.3 حللللوايل  الللتللحللويللات 
اإلللى  وانللخللفلل�للص  دولر  بللللليللون 
51.7 بليون دولر بعد خ�شم 
 24.6 بلغت  التي  التحويات 

بليون دولر يف ذلك العام.
نزيفا  العمال  ومتثل حتويات 
املدفوعات  ميزان  م�شتمرا يف 
وبللالللتللايل  اخلللللليللج،  دول  يف 

نزيفا لآر�شدتها من العمات 
يخ�شع  حللني  ففى  الأجنبية، 
امللليللزان الللتللجللاري بللدون هذه 
فائ�ص،  اأو  لعجز  التحويات 
اجلللاري  احل�شاب  عجز  فللاإن 
اأ�شفنا حتويات  ما  اإذا  يزيد 
العمال اأو يتقل�ص ويتحول اإلى 
عجز نتيجة التحويات اأي�شا.

العمالة  حتللويللات  مثلت  كما 
مقارنة  كبرية  ن�شبة  الأجنبية 
ملللع حللجللم ال�للشللتللثللمللار، مما 
على  �للشللائللعللة  فللر�للشللة  ي�شكل 
حيث  اخلليج،  دول  اقت�شاد 
قلللللدرت مبلللا يلللللرتاوح ملللا بني 
مقارنة  دولللة  لكل   %45  -25
ملللع حللجللم ال�لللشلللتلللثلللملللارات، 
ال�شيا�شات  تبنى  يتم  مل  حيث 
الازمة لت�شجيع ا�شتثمار هذه 
القت�شاديات  يف  التحويات 
تللتللمللكللن  كلللملللا مل  امللللحللللللليلللة، 
من  اخلللللليللج  دول  ملل�للشللارف 
التحويات  هللذه  ا�شتقطاب 
لديها على �شكل ودائع خا�شة 
الأخلللرية،  الثاثة  العقود  يف 
وكلللللان بلللالإملللكلللان تللوظلليللفللهللا 
القت�شاديات  يف  وتللدويللرهللا 

املحلية.

»تجيير« االقتصاد
“العمالة  بللعللنللوان  مللقللال  ويف 
اخلللللليللج..  دول  يف  الأجللنللبلليللة 
اإ�شكاليات وممار�شات” ذكرت 
العمانية  والللكللاتللبللة  الللبللاحللثللة 
العرميي  العزيز  عبد  مرفت 
الأجنبية  الللعللمللالللة  علللدد  اأن  

قارب  العمل  �شوق  الداخلة يف 
ما ي�شاوي ن�شف عدد ال�شكان 
�شبق  واأنلله  تقريبا،   الأ�شليني 
الأبللعللاد والآثلللار  ُطلللِرَحلللْت  اإن 
تواجدهم  وخمللاوف  ال�شلبّية 
والإ�للشللكللاللليللات الللنللاجللمللة عن 
دول  اأغلللللللب  اأن  غلللري  ذلللللك  
اخلليج العربي و�شعت خططا  
مل�شتقبل  طموحه  ا�شرتاتيجية 
اقت�شادي واعد وتنمية �شاملة 
واإ�شاحات اقت�شادية  كربى 
الإمكانيات  الكثري من  تتطلب 
وامللللهلللارات يف الللوقللت الللذي 
مللن 70% من  اأكلللرث  فيه  جنللد 
يعملون  اخلليجيني  املواطنني 
يف الللقللطللاع اللللعلللام  تللاركللني 
الللقللطللاع اخللللا�لللص والللبللنللوك 
واملللل�لللشلللارف واملللوؤ�للشلل�للشللات 
اخللللدمللليلللة كللامللل�للشللتلل�للشللفلليللات 
واملدار�ص واملوؤ�ش�شات العقارية 
يف  وال�شت�شارية   والإن�شائية 
لللريرِّ  اأيللللدي عللمللالللة وافلللللدة  جُتَ

ال�شوق وفق م�شاحلها.
تو�شح  كثرية  منللاذج  وهللنللاك 
اأهمها:   منها  اخل�شوع  اأ�شكال 
اقت�شار بع�ص القطاعات على 
و«جنلللللزة«  بعينها،  جن�شيات 
الللقللطللاع اخلللا�للص حللتللى بللدت 
اللللللغللة الللعللربلليللة دخلليلللللة على 
اللل�للشللوق، وبللالللتللايل فللللاإن كل 
تنفيذ  بلللاأن   تقول  املللوؤ�للشللرات 
اإذا  عراقيل  �شيواجه  اخلطط 
مللا وقللفللت يف طللريللق  وجللود 
اإلى  بالإ�شافة  هذا  العمالة،  
اأن تنفيذ تلك اخلطط  �شيكون 

ي������ن  لمواز يف������ا  نز تمث������ل  المالي������ة  التحوي������ات 
المدفوعات.. ويمكن تحويلها الى استثمارات

العمالة غير الش������رعية تهدد النسيج االجتماعي 
واالقتصادي واألمني بشكل مستمر
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�شرعية  وافدة  عمالة  قبل  من 
منها  والبع�ص  �شرعية،  وغري 
واآخر  متو�شطا  تدريبا  مدرب 
املنا�شب  التدريب  مدرب  غري 

للم�شروعات امل�شتقبلية.
فكيف نتوقع  م�شتقبل اخلطط 
وهي  العربي  اخلليج  دول  يف 
تلللعلللاين حلللالللليلللا مللللن تللفلل�للشللي 
املللمللار�للشللات غلللري املللحللمللودة 
وا�شتفحل  وفللنلليللا   اإداريلللللللا، 
املهنية  املنظومة  يف  خطرها 
للعمالة  املللطللردة  الللزيللادة  مع 
ال�شوق  كالحتيال  الوافدة يف 
يف  وتزايد  والر�شاوى   والغ�ص 
امل�شروعة  غللري  العمالة  عللدد 

وغريها الكثري .

العمالة غير الشرعية
م�شكلة  “ اإن  العرميي   « تقول 
تكمن  ال�شرعية  غري  العمالة 
يف اأنلللهلللا  �للشللكللل مللن اأ�للشللكللال 
التي  القانونية  غري  الأن�شطة 
الجتماعي  الن�شيج  تللدمللر  
والقللتلل�للشللادي والأملللنلللي ول 
ميللكللن العلللتلللملللاد عللللليللهللا يف 
بلللنلللاء امللل�للشللتللقللبللل  فللهللنللاك 
مللن اأ�للشللحللاب امللل�للشللالللح من 
الثغرات  ا�شتغال  يتعمدون 
�شبكات   اإدارة  يف   القانونية 
ال�شرعية  للعمالة غري  منظمة 
كالأن�شطة  املختلفة يف اأ�شواق 
وال�شرقات  والللدعللارة،  الظل، 
وامللللللخلللللدرات  وغلللريهلللا من 
املجالت  ومن جانب اآخر فاإنه  
ي�شعب على اأ�شحاب الأن�شطة 
الللقللانللونلليللة  واللل�للشللركللات من 
التناف�شية   امل�شروعات  ماك 
مللع املللوؤ�للشلل�للشللات الللتللي توظف 
اإن   – ال�شائبة”  “العمالة 
جلللاز الللتللعللبللري – فللاللللتللزام 
ماديا.  مكلف  ال�شوق  بقواعد 
ال�شرعية  غللري  الللعللمللالللة  للللا  اأمَّ
�شيئا،  يكلف  ل  فتوظيفهم 

الللللتلللزام  ملللللزم  الأول  لأن 
بللقللواعللد اللل�للشللوق وقللوانلليللنللهللا 
ودفلللللع اللل�للشللرائللب وتللطللبلليللق 
العمالة  للا  اأمَّ ال�شرعية  العقود 
فلي�شوا ملزمني  ال�شرعية  غري 
كما  ال�شرائب  ودفللع  بالعقود 
واإن  اأية حقوق  لهم  لي�شت  اإنه 
يلتزمون  حقوقهم  انتهاك  مت 
الرتحيل   مللن  خوفا  ال�شمت 
اأو  ماحقتهم،  ال�شعب  ومن 
ارتكبوا  واإْن  حتى  مطالبتهم 
لذلك  اجلرائم  اأو  املخالفات 
قد يخ�شر امل�شتهلكون حقوقهم 

اأي�شا  كما تخ�شر الدولة!
ويلللعلللد الحلللتللليلللال ملللن اأكلللرث 
وجللود  تنمي  الللتللي  الأ�للشللبللاب 
الللعللمللالللة غلللري امللل�للشللروعللة،  
وطن  يف  الأجللانللب  فالو�شطاء 
الأم والبلد امل�شيف ي�شاعدون 
يف ا�شتمرار امل�شكلة  والتوظيف 
غري القانوين  للعمالة، وغالبا 
مللا تللكللون املللهللن امللللذكلللورة يف 
اللللتلللاأ�لللشلللريات خمللتلللللفللة عن 
الوظيفة احلقيقية، لذلك من 
املللهللم  مللعللاجلللة امللل�للشللاألللة من 
ت�شديد  خلللال  مللن  جللذورهللا 
الظل   �شوق  ملحاربة  القوانني 
والغرامات  القوانني  بت�شديد 
والعقوبات على �شما�شرة �شوق 
الظل وتعديل عقود العمل  مع 
مبا  للعمالة   امل�شدرة  الللدول 
امل�شيف  الللدولللة  حقوق  يكفل 

وامل�شتهلك الذي عادة ما يكون 
م�شالة  يف  خ�شو�شا  �شحية  

العمالة املنزلية الهاربة.
غري  الللعللمللالللة  اأن  وتلل�للشلليللف 
امل�شروعة متثل م�شكلة معقدة 
وحتتاج اإلى حّل،  لأنها ل ت�شكل 
بل   فح�شب  اقت�شادية  م�شكلة 
العديد  خلق  اإلى  ذلك  تتعدى 
وامل�شكات  الللرتاكللمللات  مللن 
الأمللللنلللليللللة والجلللتلللملللاعللليلللة 
وال�شرتاتيجية  والإنلل�للشللانلليللة 
واجلللرائللم  للم�شكات  نللظللرا 
والنلللتلللهلللاكلللات الللنللاجتلله عن 
تلللواجلللدهلللم غلللري املللل�لللشلللروع،  
عن  بحريا  اأو  بريا  فالدخول 
طللريللق الللتللهللريللب واللللهلللروب 
املللنللظللم ملللن الللكللفللاء  كلها 
اأبللعللادا   طياتها  حتللت  حتللمللل  

غري اإن�شانية.
اأن هناك  اإلى  الباحثة  وتنتهي 
تقلل  اأن  ممكن  كثرية  حلول 
من حدة امل�شكلة  ومن اأبرزها 
للقوانني   اللل�للشللارم  التطبيق 
كللعللقللوبللات �للشللد الللعللمللال غري 
الأعمال  واأ�شحاب  ال�شرعيني 
الللللذيللللن يلللثلللبلللت تللوظلليللفللهللم 
تكلفة  كغرامات كبرية وحتمل 
الللرتحلليللل واأيللللة ملل�للشللروفللات 
ا�شرتاتيجية  وو�للشللع  اأخلللرى، 
امل�شروع  غري  العمل  ملكافحة 
وحمات  القوانني  من  بجملة 
بتبعات  الللعللام  الللللراأي  توعية 

اإللللللى جلللانلللب فتح  الللقلل�للشلليللة 
مللعلل�للشللكللرات اإيلللللللواء مللوؤقللتللة 
امل�شروعة   غري  العمالة  جلمع 
القانونية  اأو�شاعهم  لت�شحيح 
اإن�شانيا،  اأو�شاعهم  ومعاجلة 
مهارات  ميتلكون  من  وخا�شة 
احتياجات  مللع  تللتللوافللق  عمل 
املللجللال  بفتح  وذللللك  اللل�للشللوق 
وال�شركات  املوؤ�ش�شات  اأملللام 
اجلللادة  لختيار العاملني من 
البقية  وترحيل  املع�شكر  هذا 
حمات  تكثيف  اإللللى  اإ�للشللافللة 
التفتي�ص  ل�شبط الأعمال غري 

امل�شروعة .
العرميي  مرفت  كللام  انتهى 
العمالة  ا�للشللكللاللليللات  وبللقلليللت 
جتد  مل  مللا  معلقة،  اللللوافلللدة 
درا�لللشلللات جللديللة واهللتللمللامللا 
بدول  الللقللرار  �شناع  من  قويا 
اإليه  تتجه  ما  بجانب  اخلليج، 
قوانني  فر�ص  الللدول من  هذه 
�شارمة على ال�شتقدام وفر�ص 
ر�شوم اإ�شافية لوجودها، حيث 
يحتاج الأمر اإلى وقت واإلى ما 
الدقيقة”  “اجلراحة  ي�شبه 
لإحال العمالة الوطنية حمل 
ليبدو  والتي  الوافدة  العمالة 
ال�شتغناء  �شيتم  اأنه  الأفق  يف 

عنها متاما.

المصادر:
�شادق،  حممد  ا�شماعيل،   -
يف  الأجنبية  »العمالة  كتاب 
الللقللاهللرة،  الللعللربللي«،  اخلليج 
والللتللوزيللع،  للن�شر  »الللعللربللي« 

بدون تاريخ.
عللبللد  ملللرفلللت  اللللعلللرميلللي،   -
العزيز، مقال بعنوان » العمالة 
اخلللللليللج..  دول  يف  الأجللنللبلليللة 
اإ�للشللكللاللليللات ومملللار�لللشلللات«، 
موقع »راأي اليوم«، 6 دي�شمرب 

2016م. 
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معاهد التدريب الخاصة مالها وما عليها

يف الن�شف الثاين مايو 2016م 
تدريبية  موؤ�ش�شة  نا�شدت60  
امللكي  ال�شمو  �شاحب  خا�شة، 
اآل  �شلمان  بللن  خليفة  الأملللري 
خليفة رئي�ص الوزراء بالتدخل 
التدريب  قطاع  لإنقاذ  العاجل 

املهني من النهيار.
بداأت  النهيار  ارها�شات هذا 
حيث  2010م،  اللللعلللام  مللنللذ 
التدريب،  على  الطلب  تراجع 
“التنمية  عللا�للشللفللة  وهلللللدوء 

الب�شرية” التي كانت م�شيطرة 
العقدين  العام يف  املزاج  على 
براجمها  وكللانللت  ال�شابقني، 

تلقى اإقبال ورواجا �شديدين.
وجود  الرتاجع  هذا  يف  اأ�شهم 
جدا  متقدمة  ودورات  مواقع 
العنكبوتية،  اللل�للشللبللكللة  علللللى 
وال�شعور العام لدى قطاع كبري 
دورات  علللللى  حلل�للشلللللوا  مملللن 
تدريبية بعدم الإفادة منها، اأو 
يعود  مبا  فعليا  تطبيقها  عدم 

عليهم بالنفع.
ويف البحرين اتخذت احلكومة 
�شاأنها  مللن  اجللللللراءات  علللدة 
التدريبية  امللل�للشللروعللات  ربللط 
واإف�شاح  فعلية،  باحتياجات 
املللجللال اأملللام ملل�للشللروع متكني 
بل”التدريب  امل�شمى  للتدريب 
 )TWS( ”مع دعم الأجور
والللللللذي حلللل حملللل ملل�للشللروع 
املهني  الللتللدريللب  ا�للشللرتاكللات 
العمالة  لتدريب   )Levy(

التحديات  بجانب  الوطنية، 
القت�شادي  والركود  الكبرية 
بالقطاع  الأعمال  فر�ص  و�شح 
اخلا�ص الذي مثل عائقًا اأمام 
تللو�للشللع اللل�للشللركللات يف اأعللمللال 

التدريب.
طللالللبللت  الللللوقللللت  ذللللللك  ويف 
ملعاهد  البحرينية  اجلمعية 
اللللتلللدريلللب اخللللا�لللشلللة بللربللط 
ودعلللم  “التدريب  ملل�للشللروع 
من  بللال�للشللتللفللادة  الأجور”  

يبية في السنوات األخيرة؟  لماذا تراجع الطلب على الدورات التدر
يبية الصغيرة إلنقاذ نفسها؟  ماذا يمكن أن تفعل المؤسسات التدر

ير تقر
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التي  واحلوافز  امل�شاريع  باقي 
تللقللدمللهللا متللكللني لللللل�للشللركللات 
بالقطاع اخلا�ص،  واملوؤ�ش�شات 
ال�شركات  لت�شجيع  كللحللافللز 
ال�للشللرتاك  على  واملوؤ�ش�شات 
احلقيقة  اأن  اإل  امل�شروع،  يف 
اأن  هللي  اأحللد  ينكرها  ل  التي 
ونق�ص  الللعللام  املللللزاج  حتلللول 
الإمكانيات وتر�شيد ا�شتخدام 
وح�شرها  التدريبية  امللللوارد 
فلليللمللا يللفلليللد فللقللط كلللان وراء 
الللدورات  على  الطلب  تراجع 
اأثبتت برامج  التدريبية، حيث 

لي�شت بالقليلة عدم جدواها.
مساهمات »تمكين«

اأعلنت من جهتها يف  »متكني« 
يناير 2016م التزامها بتوفري 
�شاب  األللف   20 لنحو  التدريب 

رواد  من   2000 قدرات  ودعم 
الأعمال يف اململكة حتى نهاية 

2017م.
وتقول “متكني” اإن برناجمها 
للللللللتلللدريلللب ودعللللللم الأجللللللور 
لتدريب  امللللادي  الللدعللم  يوفر 
املوظفني، والعمل على حت�شني 
كللفللاءاتللهللم للليللحللقللقللوا اأعلللللى 

معايري الإنتاجية. 
كلللملللا تلللقلللوم متلللكلللني بللتللوفللري 
ر�شوم التدريب و دعم الأجور 
ي�شاعدها  ممللا  للموؤ�ش�شات، 
التوظيف  تكاليف  خف�ص  على 

والتدريب. 
توفر  التدريب  يخ�ص  وفيما 
لتدريب  املللايل  الدعم  متكني 
امللللوظلللفلللني الللبللحللريللنلليللني يف 
وي�شتند  التخ�ش�شات،  �شتى 
الللدورات  جلميع  متكني  دعللم 
بللنللاًء علللللى �شقف  الللتللدريللبلليللة 
لكل  تعيينه  يتم  الللذي  ال�شعر 
�شركة  لأي  ميكن  حيث  دورة، 
�للشللجللل جتللاري  نللا�للشللئللة  ذات 
البحرين  مملكة  يف  نلل�للشللط  
التقدمي ملوظفيها البحرينيني، 
اأن  بينها  م��ن  ���ش��روط  �شمن 
يللكللون احلللد الأدنللللى لللاأجللور 
ال�شهادة  حلملة  ديللنللارا   270
ديللنللارا  و350  واأقلللل  الثانوية 
دينار   400 و  الدبلوم  حلملة 

حلملة البكالوريو�ص.

اأما فيما يتعلق بدعم  الأجور، 
ملدة  الدعم  “متكني”  فتوفر 
اجلللدد  للخريجني  �شنوات   3
و%50  الأوللللى،  لل�شنة   %70(
لل�شنة  و%30  الثانية،  لل�شنة 
الثالثة، حتى 500 دينار كحد 

اأق�شى(
وتدعم ملدة 3 �شنوات املوظفني 
لل�شنوات   %25( اخلربة  ذوي 
الثاث، حتى 250 دينار كحد 

اأق�شى(
وتقدم دعم الزيادة يف الراتب 
ملدة  ديللنللار   40 –  20 بللواقللع 
12 �شهرًا، وزيادة 50 – 500 

دينار ملدة 24 �شهرًا.
�شحيفة  ن�شرته  مللا  وبح�شب 
يناير   17 يف  اخلليج  “اأخبار 
تقدر  “متكني”  فاإن  2016م، 
املوؤ�ش�شات الوطنية وهي ت�شعى 
للللللتللعللاون معها  اللللللدوام  علللللى 
يف  الب�شرية  باملوارد  لارتقاء 
البحرين اإلى م�شتوى اأعلى من 
لي�شبح  والحلللرتاف  الكفاءة 
امللللواطلللن الللبللحللريللنللي اخللليللار 
ت�شعى  كما  للتوظيف،  الأمثل 
الللقللطللاع  احللتلليللاجللات  لتلبية 
العاملة  الأيلللدي  مللن  اخلللا�للص 
على  القادرة  املوؤهلة  الوطنية 

النهو�ص بالقطاع.
وتللوا�للشللل »متللكللني« جللهللودهللا 
فعالية  اأكلللرث  تللدريللب  لتوفري 
حيث  الللبللحللريللن،  مملللللكللة  يف 
تقدمه  الللذي  التدريب  ي�شتند 
»متكني« على طلبات املواطنني 
مبنيًا  و�شي�شتمر  واملوؤ�ش�شات 
علللللى الللطلللللبللات واحللتلليللاجللات 

�شوق العمل الفعلية.
و�شمن جهود متكني امل�شتمرة 
التدريب،  معاهد  مع  للتوا�شل 
»متكني«  مللن  عمل  فريق  قللام 
بزيارة حوايل 50 معهد تدريب 
مرخ�شا  معهدا   78 اأ�شل  من 
والتنمية  الللعللمللل  وزارة  مللن 

منت�شف  حللتللى  الجللتللمللاعلليللة 
معها  للتوا�شل  2016م،   عام 
التي  الللتللدريللب  بللرامللج  ب�شاأن 

تقدمها.
كللمللا و�للشللعللت متللكللني بللوابللة 
اإللللكلللرتونللليلللة تلل�للشللمللح ملللعللاهللد 
دوراتللهللا  بت�شجيل  الللتللدريللب 
على  وعللر�للشللهللا  الللتللدريللبلليللة 
امللللتلللقلللدملللني مللللن الأفللللللللراد 
رغللبللت  واإذا  واملللوؤ�للشلل�للشللات، 
موظفيها  تدريب  يف  موؤ�ش�شة 
بلللاإملللكلللانلللهلللا الطلللللللاع علللللى 
تقدمها معاهد  التي  الللدورات 
البوابة  على  امل�شجلة  التدريب 
والللتللقللدم بطلب  الإلللكللرتونلليللة 
احللل�للشللول علللللى الللتللدريللب، 
والذي �شيقدمه املعهد املختار 
الربنامج  ومبللوجللب  امل�شجل، 
املتدربون  املوظفون  يح�شل 

اأي�شًا على دعم لرواتبهم.
تلقي  املوؤ�ش�شة  اأرادت  واإذا 
التدريب فقط دون توفري زيادة 
املوؤ�ش�شة  باإمكان  الراتب،  يف 
على  للح�شول  موظفيها  طلب 
منا�شبة  احللرتافلليللة  �للشللهللادة 
وذلللللك حتللت مللظلللللة بللرنللامللج 

التدريب ودعم الأجور.

خدمات العمل
اأما يف اجلانب احلكومي، فقد 
�شمن  العمل  وزارة  و�شعت 
اأجللنللدتللهللا خللللدملللات الللعللمللل 

املهام التالية:
تللعللزيللز  يف  املللل�لللشلللاهلللملللة   -
القت�شادي  والنماء  التطور 
والجللللتللللمللللاعللللي مللللن خلللال 
العاملة  القوى  وحتفيز  تطوير 
اإنتاجيتها  وتللعللزيللز  الوطنية 

و�شمان حقوقها.
القوى  تطوير  يف  امل�شاهمة   -
خال  مللن  الوطنية  العاملة 
املهني  التدريب  قطاع  تعزيز 

من اأجل:
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الأداء  كفاءة  م�شتويات  رفع   -
لدى القوى العاملة الوطنية.

- توفري فر�ص العمل والرتقي 
قدرتها  ورفع  الوطنية  للعمالة 
العمالة  مناف�شة  على  الذاتية 

الوافدة.
- تعزيز موقع مملكة البحرين 
كللمللركللز اإقللللليللمللي للللللتللدريللب 

وتنمية املوارد الب�شرية.
منا�شبة  عمل  فر�ص  توفري   -

ولئقة للباحثني عن عمل.
الللتللدريللب  فلللر�لللص  تلللوفلللري   -
والعاملني  عمل  عن  للباحثني 

يف القطاع اخلا�ص.
- تللطللويللر الللتللدريللب واإعللللادة 
اأ�شا�شي  كمتطلب  الللتللاأهلليللل 
لتلبية احتياجات �شوق العمل.

لتح�شني  بلللراملللج  تلللوفلللري   -
الوظيفية  وامللللزايلللا  الأجلللللور 
لتحقيق  اخللللا�لللص  بللالللقللطللاع 
للباحثني  املطلوبة  اجلاذبية 

عن عمل.
- دعم اأ�شحاب العمل وتقدمي 

اخلدمات والت�شهيات لزيادة 
الإنلللتلللاجللليلللة ودعلللللم اللللقلللدرة 

التناف�شية.
امللللل�للللشللللوحللللات  اإجلللللللللللللراء   -
لإعللداد  امليدانية  والدرا�شات 

التو�شيف املهني وتعديله.
وهلللللذا كللللله مملللا يلل�للشللهللم يف 
فلللتلللح جمللللللللالت اللللتلللدريلللب 
والتطوير اأمام القطاع الأهلي 
لكن  ال�شواء،  على  واحلكومي 
تراجع  مللللاذا  اللل�للشللوؤال:  يبقى 
على  الطلب  ثم  ومن  التدريب 
معاهد التدريب اخلا�شة بهذه 
وبالتايل  اخلللطللرية  اللل�للشللورة 
تللللاأثللللرت مللعللاهللد الللتللدريللب 

اخلا�شة الى هذا احلد؟
نقاط  ع��دة  تكمن يف  االإج��اب��ة 

ميكن تلخي�شها يف:
القت�شادية  املللوارد  تراجع   -
العامة واخلا�شة نتيجة تراجع 
اأ�للشللعللار الللنللفللط وبللللدء خطة 

التق�شف احلكومي.
- عللللدم احلل�للشللا�للص الأفلللللراد 

وال�شركات واملوؤ�ش�شات بجدوى 
الدورات- با�شتثناءات قليلة.

بلللاللللدورات  اللل�للشللوق  ت�شبع   -
على  يزيد  مبا  املعاهد  وكللرثة 
ن�شخ  وتوفر  ال�شوق  احتياجات 
كافة  يف  للللللدورات  الكرتونية 

املجالت.
- اعتماد معظم اجلهات على 
التدريبية  احتياجاتها  تلبية 

ذاتيا
- انكما�ص الطلب على دورات 
مل  التي  الب�شرية”  “التنمية 
على  فعلي  مللللردود  لللهللا  يللكللن 

معظم من تلقوها.
ويبقى الأمر مرتبط يف النهاية 
للتدريب  فعلي  احتياج  بوجود 
اأي موؤ�ش�شة، وهو ما يحدد  يف 
التي  الللللدورات  وكلفة  طبيعة 
ومن  عليها،  احل�شول  ميكن 
ثم اأ�شبح على معاهد التدريب 
براجمها  يف  النظر  تعيد  اأن 
بحيث  اإمكانياتها  من  وتطور 
ويكون  فعلية  احتياجات  تلبي 

جهدها مثمرا وبالتايل يزداد 
الطلب على خدماتها.

المصادر:
- املللوقللع الإلللكللرتوين للللوزارة 
الرئي�شية،  ال�شفحة  العمل، 

تبويب “خدمات العمل”
اللللوطلللن  جللللريللللدة  ملللوقلللع   -
»متللكللني«   “  ، الإللللللكلللللرتوين 
األللف  تللدريللب 20  تلل�للشللتللهللدف 
 ،“  2017 حلللتلللى  بللحللريللنللي 

اجلمعة 22 يناير 2016م
- موقع “متكني” الإلكرتوين، 
برنامج  املوؤ�ش�شات،  �شفحة 

الأجور” ودعم  “التدريب 
جلريدة  الإلللكللرتوين  املوقع   -
»اأخلللللبلللللار اخلللللللللليللللج«، املللللال 
والقللتلل�للشللاد، » اأ�للشللحللاب 60 
ينا�شدون  تدريبية  موؤ�ش�شة 
معاهد  اإنللقللاذ  اللللوزراء  رئي�ص 

التدريب«، مايو 2016م.
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 للعمالة اآلسيوية
ً
يعقوب يوسف: نعمل عربيا إليجاد بديال

اأكلللد يللعللقللوب يللو�للشللف حممد، 
رئلليلل�للص املللجللللل�للص الللتللنللفلليللذي 
عمال  لنقابات  احلر  لاحتاد 
البحرين اأنه يتم العمل حاليا، 
ملللن خلللال الحتلللللاد اللللدويل 
على  العرب  العمال  لنقابات 
الآ�شيوية  للعمالة  بديل  اإيجاد 
حملها  لتحل  اخلللللليللج،  بلللدول 
الللعللمللالللة اللللعلللربللليلللة، وذللللك 
للحفاظ على الهوية العربية. 

ل�شحيفة  حلللوار  يف   - وقلللال 
على  امللل�للشللريللة  “امليدان” 
يف  م�شاركته  م�شاركته  هام�ص 
العربي  العمل  العمل  مللوؤمتللر 
اخلام�ص والأربعني الذي عقد 
مملكة  اإن  بالقاهرة:  موؤخرا 
البحرين �شوف تنظم يف �شهر 
معنيا  موؤمترا  املقبل  نوفمرب 
واإتاحة  العربية  املراأة  بتمكني 
اأمامها لالنخراط يف  الفر�ص 

�شوق العمل.
امل�شرية  العمالة  اأن  واأ�شاف 
هلللي اأكللللرب عللمللالللة وافلللللدة يف 
اللللوطلللن الللعللربللي، واأنللللله يتم 
اللللعلللملللل علللللللى فللللح جمللللالت 
يف  امل�شرية  للعمالة  جللديللدة 
البحرين، بالتعاون مع الحتاد 
اللللعلللام لللنللقللابللات الللعللمللال يف 
اأن العمالة  اإلى  م�شر، م�شريا 
البحرين حتديدا  امل�شرية يف 
ب�شكل  تخ�ش�شية  عمالة  هي 
كبري، ت�شم اأطباء ومهند�شني، 
وق�شاة، واإعاميني، ومعلمني. 

وفيما يلي ن�ص احلوار:

 ب��اع��ت��ب��ار احت���ادك���م ع�����س��وا 
ال���دويل لنقابات  يف  االحت���اد 
اأب��رز  ال��ع��رب..م��ا ه��ي  العمال 
املو�سوعات التي تهتمون  بها 

يف الوقت احلا�سر؟
نللعللمللل مللللن خلللللال الحتلللللاد 
الدويل لنقابات العمال العرب 
الآ�شيوية  للعمالة  لإيجاد بديل 
العربية،  العمالة  حملها  لتحل 
وذلللللللك بلللرغلللبلللة قلللويلللة جلللدا 
للحفاظ  منها  لبللد  وحتمية 
يتبعه  العربية وما  الهوية  على 
ملللن احللللر�لللص علللللى الللديللن 
انت�شار  لأن  واللغة،  والثقافة 
واكت�شاحها  الآ�شيوية  العمالة 
خطري  العربي  العمالة  ل�شوق 
جلللدا لللتللاأثللرياتللهللا الللثللقللافلليللة 
ولكننا  واللغوية،  والجتماعية 
ون�شعى  ذلللك  مواجهة  نحاول 
للحفاظ على الثقافة و الهوية 
تتا�شى  تكاد  والتي  العربية 

بتاأثري العمالة الآ�شيوية.
نوفمرب  �شهر  يف  اأي�شا  لدينا 
بق�شايا  معنى  موؤمتر  املقبل 
املراأة يتحدث عن متكني املراأة 
واإتللاحللة  عللام  ب�شكل  العربية 
يف  لالنخراط  للمراأة  الفر�ص 

�شوق العمل.
ويعقد املوؤمتر برئا�شة �شاحبة 
�شبيكة  الأمللرية  امللكي  ال�شمو 
بنت ابراهيم اآل خليفة، قرينة 
ح�شرة �شاحب اجلالة امللك 
خليفة  اآل  عي�شى  بللن  حللمللد 

عاهل الباد املفدى.

 و�للشللوف يلل�للشللارك يف املللوؤمتللر 
و�شيتم  العربية  الللدول  جميع 
تواجه  التي  امل�شاكل  كل  طرح 
املراأة يف الوطن العربي ب�شكل 
عام، ومدى اإمكانية فتح �شوق 

موحد للمراأة العربية.

اأك��ر  ال��ع��م��ال��ة  جن�سيات  اأي   
ح�سورا وانت�سارا يف البحرين؟ 
الأكللللرب  احلللليلللز  اأن  الللللواقللللع 
للعمالة الآ�شيوية حاليا، لكننا 
ب�شكل  العربية  العمالة  نف�شل 
حمل  لإحالها  ون�شعى  عللام، 
العمال  لأن  الآ�شيوية  العمالة 
الللعللرب هللم الأمللهللر والأكلللرث 
بالتعاون  ن�شعى  ولهذا  خربة، 
العربية  العمال  احتللادات  مع 
واحتاد العمال امل�شري، ل�شخ 
العربية  عمالة من اجلن�شيات 
وكذلك  للبحرين  م�شر  ومن 

الدول اخلليجية.

 مع وجود العمالة االآ�سيوية 
ب���ه���ذه ال���ك���ث���اف���ة..ه���ل ه��ن��اك 
فر�س عمل بالبحرين ميكن 
العربية  للجن�سيات  تتاح  اأن 

كما ذكرت؟
�شوق  يف  ت�شبع  لدينا  �شحيح 
العمالة  كللرثة  ب�شبب  العمل 
الأ�للشلليللويللة، ولللكللن كللمللا �شبق 
خطة  هلللنلللاك  اأن  واأ�لللشلللرنلللا 
العربية  بالعمالة  ل�شتبدالها 

وجارى تنفيذها حاليا.

موؤمتر  يف  موؤخرا  �ساركتم   
ال����ع����م����ل ال����ع����م����ل ال����ع����رب����ي 
اخل��ام�����س واالأرب����ع����ني ال���ذي 
ع�����ق�����د ب�����ال�����ق�����اه�����رة..ف�����ه�����ل 
يف  امل�����س��ارك��ة  تلك  ا�ستثمرمت 
ت��وث��ي��ق ع��الق��ت��ك��م  ب��االحت��اد 

العام لنقابات عمال م�سر؟
تعاون  هناك  احلللال  بطبيعة 
امل�شري،  الحتللاد  وبني  بيننا 
حيث نقوم مبرا�شلته بال�شواغل 
ما  كللل  ونللطللرح  لدينا  املتاحة 
عمل  فر�ص  مللن  لدينا  يتوفر 
ل�شدها  باحتياجنا  ونللخللربه 
نحتاجه  ما  الحتاد  لنا  ويوفر 
جانب،  مللن  هللذا  عمالة،  مللن 
م�شاع  هناك  اآخر  جانب  ومن 
البلدين  بللني  الللتللعللاون  لللدعللم 
العام  بعد زيللارة وفد الحتللاد 
ويتم  م�شر  عللمللال  لللنللقللابللات 
العمل على فح جمالت جديدة 
للعمالة امل�شرية يف البحرين.

ين تستضيف مؤتمرا لتمكين المرأة العربية نوفمبر المقبل  البحر
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تمكين »والمرحلة المقبلة«

حمد السبيعي
نائب رئيس االتحاد الحر 

لإلعام والعاقات العامة

امل�شروع  ويف ظل   2007 العام  تاأ�شي�شها يف  منذ  به  متكني  تقوم  الذي  الللدور  اإن 
امل�شاريع  ودعم  والتطوير  بالتدريب  يتعلق  فيما  املفدى  امللك  جلالة  الإ�شاحي 

القت�شادية جعلها اأحد العناوين الرئي�شية والهامة يف املجال القت�شادي .
يف  املتمثلة  القت�شادية  املتغريات  ظل  يف  متكني  تلعبه  الذي  الإيجابي  الدور  اإن 
املوظفني  بها  تاأثر  �شلبية  اأثار  من   ذلك  على  ترتب  وما  النفط  اأ�شعار  انخفا�ص 
والعمال يتطلب دعما قويا من جانب الدولة لهذا الدور عن طريق منحه مزيدا من 
ال�شاحيات والأدوات من اأجل خلق فر�ص حقيقية واإيجاد بدائل اقت�شادية قادرة 

على دعم القت�شاد البحريني بعد انخفا�ص اأ�شعار النفط .
  املرحلة املقبلة تتطلب ت�شافر اجلهود بني جميع ال�شركاء املمثلني  متكني والقطاع 
اخلا�ص والقطاع العام وجميع موؤ�ش�شات الدولة املعنية من اأجل دعم ال�شيا�شات 
اجلديدة التي تاأخذها احلكومة تدريجيا والتي تتطلب و�شائل واآليات دعم جديدة 

تتنا�شب واملتغريات اجلديدة يف ال�شوق البحريني.
الدور املنتظر من متكني خال الفرتة املقبلة بجوار دعم البحرنة والدعم القوي 
للموؤ�ش�شات وال�شركات وبرامج دعم الأجور وتدريب ال�شباب خا�شة ريادة العمال 
دعم  على  والللقللادرة  املبدعة  الأفكار  ت�شجيع  على  العمل  ،هو  املوظفني  وتاأهيل 
لتوظيف  لهم  الفر�شة  لإتاحة  البحريني  ال�شباب  من  وبخا�شة  البحريني  ال�شوق 
اإمكاناتهم واأدواته مبا يخدم ال�شوق البحريني وخلق املزيد من فر�ص العمل ومبا 
يلبي احتياجات ال�شوق من امل�شروعات اجلديدة تنفيذا لتوجيهات ح�شرة �شاحب 
اجلالة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل الباد املفدى و�شاحب ال�شمو امللكي 
امللكي  ال�شمو  و�شاحب  املوقر  الللوزراء  رئي�ص  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد الأمني
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