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أهدى اإلنجاز إلى الملك وولي العهد رئيس الوزراء ..يوسف :انتخابي نائب ًا لرئيس
 WFTUيؤكد تمثيل «الحر» الحقيقي لعمال البحرين
أكــد رئيــس االتحــاد الحــر
لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب
يوســف ،أن اختيــاره نائب ـ ًا لرئيــس
االتحــاد العالمــي للنقابــات
 ،WFTUيمثــل خطــوة عماليــة
كبيــرة تضــع اســم البحريــن فــي
منطقــة مرموقــة علــى طاولــة
الحقــوق العماليــة العالميــة،
ويؤكــد  -باعتــراف وإجمــاع دولــي
عبــر انتخابــات حــرة ونزيهــة -

أن االتحــاد الحــر هــو الممثــل

الحقيقــي لعمــال البحريــن

وأهــدى فــي تصريح لـــ «الوطن»
اإلنجــاز الــذي تحقــق إلــى حضــرة
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن
عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد
المفــدى ،وإلــى صاحــب الســمو
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد
آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس
الــوزراء ،موضح ـ ًا أن أول مــا فكــر
فيــه عندمــا تــم اإلعــان عــن نتائــج
االنتخابــات،
التفاصيل في الصفحة 3

رئيس االتحاد الحر يدعو لحماية
حقوق ومكتسبات العمال ودعم
نضال الشعب الفلسطيني

شــارك رئيــس االتحــاد الحــر
لنقابــات عمــال البحريــن نائــب
رئيــس مجلــس إدارة منظمــة
العمــل العربيــة يعقــوب يوســف
محمــد فــي الــدورة « »96لمجلس
إدارة منظمــة العمــل العربيــة
المنعقــدة فــي القاهــرة يومــي
الســبت واألحــد  15 & 14مايــو
 2022والتــي جــاءت تحــت اســم
الشــهيدة «شــيرين أبــو عاقلــة».
وفــي مداخلتــه وجــه يعقــوب

يوســف الشــكر ألعضــاء مجلــس
إدارة منظمــة العمــل العربيــة
وجميــع المشــاركين فــي الــدورة
لحرصهــم علــى المشــاركة فــي
فعاليــات الــدورة وإنجاحهــا
والخــروج بهــا كأفضــل مــا يكــون،
مشــيد ًا بالنقاشــات والجديــة فــي
طــرح األفــكار والــرؤى.
وشــدد يوســف بمداخلتــه
علــى دعــم الحقــوق المشــروعة
للشــعب الفلســطيني
التفاصيل في الصفحة 2

االتحاد الحر يشارك في أعمال مؤتمر
العمل الدولي بجنيف

يشــارك رئيــس االتحــاد الحــر
لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب
يوســف محمــد و األميــن
العــام لالتحــاد أســامة ســلمان
حســن بأعمــال مؤتمــر العمــل
الدولــي فــي جنيــف فــي دورتــه
( )110ضمــن الوفــد الرســمي
المشــارك لمملكــة البحريــن
برئاســة الســيد جميــل بــن محمــد
علــي حميــدان وزيــر العمــل
والتنميــة اإلجتماعيــة ،حيــث

يشــارك فــي المؤتمــر  187دولــة
يمثلــون أطــراف اإلنتــاج الثالثــة:
(الحكومــات ،أصحــاب العمــل،
العمــال).
ويتضمــن المؤتمــر جلســات
عامــة واجتماعــات للجــان الفنيــة،
ســترفع تقاريرهــا واســتنتاجاتها
ســيقوم
فيمــا
للمؤتمــر،
المشــاركون بمناقشــة بنــود
دائمــة

التفاصيل في الصفحة 7
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خالل مشاركته في الدورة « »96لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ..
رئيس االتحاد الحر يدعو لحماية حقوق ومكتسبات العمال
ودعم نضال الشعب الفلسطيني

شــارك رئيــس االتحــاد الحــر
لنقابــات عمــال البحريــن نائــب
رئيــس مجلــس إدارة منظمــة
العمــل العربيــة يعقــوب يوســف
محمــد فــي الــدورة « »96لمجلس
إدارة منظمــة العمــل العربيــة
المنعقــدة فــي القاهــرة يومــي
الســبت واألحــد  15 & 14مايــو
 2022والتــي جــاءت تحــت اســم
الشــهيدة «شــيرين أبــو عاقلــة».
وفــي مداخلتــه وجــه يعقــوب
يوســف الشــكر ألعضــاء مجلــس
إدارة منظمــة العمــل العربيــة
وجميــع المشــاركين فــي الــدورة
لحرصهــم علــى المشــاركة فــي
فعاليــات الــدورة وإنجاحهــا
والخــروج بهــا كأفضــل مــا يكــون،
مشــيد ًا بالنقاشــات والجديــة فــي
طــرح األفــكار والــرؤى.
وشــدد يوســف بمداخلتــه

علــى دعــم الحقــوق المشــروعة
للشــعب الفلســطيني المكافــح
المشــروع،
نضالــه
ودعــم
وخصوصــ ًا الطبقــة العاملــة
الفلســطينية التــي تســعى
جاهــدة فــي تأميــن قــوت يومهــا
تحــت وطــأة األحتــال وضــرورة
التصــدي لجرائــم االحتــال
الممنهجــة .
وأكــد يوســف علــى ضــرورة
حمايــة حقــوق ومكتســبات
العمــال فــي ظــل مــا يتعــرض
لــه اإلقتصــاد العالمــي مــن
أزمــات متالحقــه ،حيــث لــم
يلبــث أن تنتهــي جائحــة كورونــا
وتوابعهــا حتــى وقعــت الحــرب
الروســية األوكرانيــة وهــو مــا
جــاءت بتأثيــرات ســلبية علــى
اإلقتصــاد العالمــي ودفــع إلــى
عــدم اســتقرار األســواق وزيــادة

التضخــم بشــكل ملحــوظ غيــر
مســبو ق .
أعمــال
جــدول
وتضمــن
المجلــس العديــد مــن المســائل
الهامــة وتأتــي فــي مقدمتهــا
تقريــر عــن اوضــاع عمال وشــعب
فلســطين باألراضــي العربيــة
المحتلــة ،ومتابعــة تنفيــذ قــرارات
الــدورة « »95لمجلــس إدارة
المنظمــة واســتعراض التقاريــر
الفنيــة الصــادرة عــن بعــض
اللجــان النظاميــة فــي المنظمــة.
الجديــر بالذكــر بــأن منظمــة
العمــل العربيــة عقــدت علــى
هامــش أعمــال الــدوة «»96
لمجلــس إدارة المنظمــة لجنــة
اختيــار رواد العمــل العــرب،
ألختيــار رواد العمــل العــرب
المزمــع تكريمهــم بمختلــف
مجــاالت واختصاصــات المنظمة

فــي الــدورة « »48لمؤتمــر العمــل
فــي دورتــه القادمــة ،برئاســة
وزيــر القــوى العاملــة بجمهوريــة
مصــر العربيــة  -محمــد
محمــود ســعفان وحضــور
معالــي المديــر العــام لمنظمــة
العمــل العربيــة ،وعضويــة
ً
كال مــن الســيد /عاشــور تلــي –
عمــال الجمهوريــة الجزائريــة
الشــعبية
الديمقراطيــة
والســيدة  /ســعيدة نغــزة –
أصحــاب أعمــال – الجمهوريــة
الديمقراطيــة
الجزائريــة
الشــعبية وســعادة الســيد/
رئيــس لجنــة الحريــات بمنظمــة
العمــل العربيــة – المهنــدس /
ناصــر الجريــد  -المملكــة العربيــة
ا لســعو د ية .

وفد االتحاد الحر المشارك بمؤتمر العمل الدولي يعقد عدد من اللقاءات العمالية
ضمــن أعمــال مؤتمــر العمــل
الدولــي المنعقــد بجنيــف التقــى
وفــد االتحــاد الحــر لنقابــات
عمــال البحريــن بالمستشــار
زايــد الشامســي رئيــس اللجنــة
التنســيقية للجمعيــات المهنيــة
بدولــة االمــارات العربيــة المتحدة
والســيد محمــد أميــن رئيــس
االتحــاد العــام لموظفــي القطــاع
العــام بتركيــا (مأمورســان) حيــث
تــم خــال اللقــاء بحــث المواضيــع

المدرجــة علــى جــدول أعمــال
المؤتمــر والتنســيق لتوحيــد
الــرؤى بمــا يخــدم الطبقــة
العاملــة فــي البلــدان الثالثــة.
كمــا تــم التأكيــد علــى أهميــة
مواصلــة عقــد هــذه اللقــاءات
للخــروج باتفاقيــات وبروتوكوالت
مشــتركة ،حيــث تــم االتفــاق علــى
عقــد لقــاء قــادم بالعاصمــة
التركيــة انقــرة.
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أهدى اإلنجاز إلى الملك وولي العهد رئيس الوزراء ..يوسف :انتخابي نائب ًا لرئيس
 WFTUيؤكد تمثيل «الحر» الحقيقي لعمال البحرين
أكــد رئيــس االتحــاد الحــر
لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب
يوســف ،أن اختيــاره نائب ـ ًا لرئيــس
االتحــاد العالمــي للنقابــات
 ،WFTUيمثــل خطــوة عماليــة
كبيــرة تضــع اســم البحريــن فــي
منطقــة مرموقــة علــى طاولــة
الحقــوق العماليــة العالميــة،
ويؤكــد  -باعتــراف وإجمــاع دولــي
عبــر انتخابــات حــرة ونزيهــة -
أن االتحــاد الحــر هــو الممثــل
الحقيقــي لعمــال البحريــن
وأهــدى هــذا اإلنجــاز الــذي
تحقــق إلــى حضــرة صاحــب
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى
آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى،
وإلــى صاحــب الســمو الملكــي
األميــر ســلمان بــن حمــد آل
خليفــة ولــي العهــد رئيــس
الــوزراء ،موضح ـ ًا أن أول مــا فكــر

فيــه عندمــا تــم اإلعــان عــن نتائــج
االنتخابــات ،هــو نقــل الخبــر إلــى
البحريــن ورفــع هــذا اإلنجــاز إلــى
جاللــة الملــك المفــدى وتقديــم
الشــكر لجاللتــه علــى الدعــم
الالمحــدود لمنظمــات المجتمــع
المدنــي فــي البحريــن كافــة،
وكذلــك مــا تقــوم بــه الحكومــة
برئاســة صاحــب الســمو الملكــي
ولــي العهــد رئيــس الــوزراء.
وأشــار يوســف إلــى أهميــة
االتحــاد العالمــي للنقابــات
 ،WFTUكمنظمــة دوليــة مرموقة
لهــا مكانتهــا العالميــة فــي مجال
العمــل النقابــي وتأسســت فــي
عــام  1945بعــد الحــرب العالميــة
الثانيــة للدفــاع عــن قضايــا
العمــال فــي العالــم ،وتضــم 105
دول وأكثــر مــن  130مليــون عضــو
عامــل ،وتتمتــع المنظمــة بوضــع

استشــاري لــدى المجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي لألمــم
المتحــدة ،ومنظمــة العمــل
الدوليــة واليونســكو ومنظمــة
األغذيــة والزراعــة ،ووكاالت
األمــم المتحــدة األخــرى ،كمــا أن
لهــا بعثــات دائمــة فــي نيويــورك
وجنيــف ورومــا وشــبيهة فــي
عملهــا لنظــام األمــم المتحــدة.
وقــال يوســف« :إن االنتخــاب
يبيــن مــدى مــا وصلــت إليــه
البحريــن مــن خــال مؤسســاتها
فــي المجتمــع المدنــي وخاصــة
النشــطة فــي القطــاع العمالــي
والنقابــي ،ويؤكــد علــى أن االتحــاد
الحــر ينفــذ رؤيــة جاللــة الملــك
فــي مشــروعه اإلصالحــي كمــا
وضعهــا جاللتــه وتســير علــى
نهــج يحترمــه العالــم أجمــع».
وأضــاف ،أن الثقــة التــي

وضعتهــا تلــك المؤسســة
الدوليــة فــي االتحــاد الحــر
كممثــل لعمــال البحريــن،
لنائــب
أعضائهــا
واختيــار
الرئيــس مــن بيــن المئــات مــن
رؤســاء النقابــات واالتحــادات
األخــرى ،يؤكــد أن االتحــاد الحــر
هــو الممثــل الحقيقــي لعمــال
البحريــن وباعتــراف وإجمــاع دولــي
عبــر انتخابــات حــرة ونزيهــة.
وكان المؤتمــر العــام الـــ18
لالتحــاد العالمــي للنقابــات ،اختــار
رئيــس االتحــاد الحــر لنقابــات
عمــال البحريــن نائبــ ًا لرئيــس
المجلــس الرئاســي لالتحــاد
العالمــي للنقابــات الجنــوب
أفريقــي مايــكل مزوانديــا ،خــال
االنتخابــات التــي أجريــت فــي
العاصمــة اإليطاليــة رومــا.

في إنجاز بحريني عمالي غير مسبوق
إنتخاب رئيس االتحاد الحر يعقوب يوسف محمد نائب ًا لرئيس المجلس الرئاسي
لالتحاد العالمي للنقابات ()WFTU
فــي إنجــاز بحرينــي عمالــي غيــر
مســبوق ،انتخــب المؤتمــر العــام
الثامــن عشــر لالتحــاد العالمــي
للنقابــات رئيــس االتحــاد الحــر
لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب
يوســف محمــد نائبــ ًا لرئيــس
المجلــس الرئاســي لالتحــاد
العالمــي للنقابــات الجنــوب
أفريقــي مايــكل مزوانديــا ،وذلــك
خــال اإلنتخابــات التــي أجريــت فــي
العاصمــة اإليطاليــة رومــا.
وبهــذه المناســبة أهــدى
رئيــس االتحــاد الحــر إلــى حضــرة
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن
عيســى آل خليفــة ملــك البــاد
المفــدى وإلــى صاحــب الســمو
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد
آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس
مجلــس الــوزراء ،المنصــب الــذي
حصلــت عليــه مملكــة البحريــن
بجــدارة ،ووســط منافســة
شــريفة وشــديدة مــع دول
لهــا تاريــخ عريــق فــي العمــل

النقابــي ،مؤكــد ًا أن مملكــة
البحريــن اســتطاعت ومــن خــال
مــا حققتــه علــى مــدار العقديــن
الزاهريــن لحكــم جاللــة الملــك
ومشــروع جاللتــه اإلصالحــي
مــن حريــات نقابيــة وعماليــة ،أن
تؤســس لمؤسســات حقيقيــة
ومؤثــرة فــي النشــاط العمالــي
العالمــي.
وأشــار يوســف إلــى أن الثقــة
فــي االتحــاد الحــر واختيــاره ممثـ ً
ـا
لمملكــة البحريــن علــى الصعيــد

الدولــي ،يعتبــر أصــدق تعبيــر عمــا
أحدثــه االتحــاد الحــر فــي العمــل
النقابــي ســواء علــى الصعيــد
المحلــي أو الدولــي ،حتــى بــات
ً
ممثــا حقيقيــ ًا للعمــال فــي
المملكــة ،ونــأى بنفســه عــن
التجــاذب السياســي والطائفــي،
وإخــاص
بصــدق
وعمــل
علــى تحقيــق آمــال وتطلعــات
العمــال ،بــل قــدم للعالــم
نموذجـ ًا يحتــذى بــه التحــاد عمالــي
يقــف دائمــ ًا إلــى جانــب العمــال

دون النظــر إلعتبــارات العــرق أو
اللــون أو الطائفــة أو المذهــب،
حيــث أصبــح اليــوم بيتــ ًا يلجــأ
إليــه العامــل األجنبــي والبحرينــي
للوقــوف إلــى جانبهــم فــي
قضاياهــم العادلــة دون تفرقــة أو
النظــر إلــى هويــة العامــل.
وقــال رئيــس االتحــاد الحــر إن
هــذه األفعــال ينظــر إليهــا بعيــن
األعتبــار والمتابعــة واإلهتمــام
مــن المنظمــات العالمية ،وتحدد
علــى أساســها آليــة التعامــل
مــع المؤسســة العماليــة أو
المؤسســات الحكوميــة ،ثــم تفرز
نتائــج حقوقيــة إيجابيــة عــن واقــع
الدولــة ،وقــد اســتطاع االتحــاد
الحــر لنقابــات عمــال البحريــن
أن يكــون شــريك ًا فاعـ ً
ـا فــي هــذا
الملــف علــى الصعيــد الدولــي،
وجــاءت نتيجــة اإلنتخابــات معبــرة
عــن هــذا النهــج.
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األمين العام لالتحاد الحر أسامة سلمان خالل مشاركته في مؤتمر اتحاد النقابات
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وطوائفهم ولدينا في البحرين عمال وأصحاب أعمال على قدر من المسؤولية

شــارك وفــد مــن االتحــاد
الحــر لنقابــات عمــال البحريــن
برئاســة يعقــوب يوســف محمــد
رئيــس االتحــاد وعضويــة أســامة
ســلمان حســن األميــن العــام
وباســم علــى ســيادي األميــن
العــام المســاعد فــي المؤتمــر
الثامــن عشــر التحــاد النقابــات
العالمــي المنعقــد فــي رومــا -
ايطاليــا خــال ايــام  6،7،8مايــو
والــذي ينظمــه اتحــاد النقابــات
العالمــي ( )WFTUبالتعــاون مــع
اتحــاد عمــال ايطاليــا .USB
وفــي كلمتــه خــال الجلســة
العامــة للمؤتمــر أكــد األميــن
العــام لالتحــاد الحــر لنقابــات
عمــال البحريــن أســامة ســلمان
حســن أن االتحــاد يحيــي ويقــدر
الجهــود الصادقــة لعقــد هــذا
المؤتمر على اســس ديمقراطية
قائمــة علــى العدالــة والمســاواة
ومشــاركة الجميــع فــي منظمــة
نقابيــة فاعلــة ومســتقلة،
اســتطاعت ان تمــارس دورهــا
ونشــاطاتها ونضاالتهــا مــن
أجــل المحافظــة علــى الحقــوق
األساســية للعمــال وتعزيزهــا
وحمايتهــا ليتســنى للعامــل
العيــش بكرامــة وأمــان.
وأضــاف أن المؤتمــر الثامــن
العالمــي
لالتحــاد
عشــر
للنقابــات ينعقــد فــي ظــل
ظــروف صعبــة ومعقــدة تمــر

بهــا الطبقــة العاملــة العالميــة
نتيجــة األوضــاع غيــر الطبيعيــة
التــي فرضــت علينــا مــن
أوضــاع اقتصاديــة وسياســية
واجتماعيــة تتشــابك فيهــا
القضايــا والمصالــح الوطنيــة
واألقليميــة والدوليــة كان فيهــا
العمــال الخاســر األكبــر مــن هــذه
األوضــاع المترديــة.
وأوضــح ســلمان أن الحركــة
النقابيــة لــم تعــد حركــة رفــض
ومعارضــة فقــط ،كمــا كانــت
فــي العهــود الســابقة ،بــل
أصبحــت تقــوم بــدور القائــد
والموجــه لنضــال الطبقــة
العاملــة وقطاعــات الشــعوب
الكادحــة ويتحقــق هــذا المــردود،
بشــكل اتــم ،كلمــا كانــت الحركــة
النقابيــة قائمــة علــى أســس
ســليمة وهيئاتهــا منبثقــة مــن
صميــم الطبقــة العاملــة عبــر
نيــران الكفــاح المســتمر ضــد
الصعوبــات التــي تواجــه حركــة
الجماهيــر خــال مســيرتها.
وليســت الحركــة النقابيــة
اآلن تصلــح لبلــد دون اآلخــر بــل
أصبحــت مــن الســعة والعمــق
بحيــث تناســب كل البلــدان،
بغــض النظــر عــن درجــة تطورهــا
اإلقتصــادي أو شــكل نظامهــا
اإلجتماعــي .فإلــى جانــب الدفــاع
عــن مكتســبات العمال ،وتحقيق
الجديــد منهــا ،فإنهــا ال بــد مــن ان

تشــارك مشــاركة مباشــرة بــإدارة
اإلنتــاج ودراســة وســائل تطويــره
ووضــع الخطــط اإلقتصاديــة
وبرامــج الدولــة العامــة ،وفــي
ســن التشــريعات والخدمــات
العامــة وتبــذل جهــد ًا مؤثــر ًا
فــي تثقيــف جماهيــر الشــعب
بقضيتهــا وتحضيــر جيــل العمــل
ومحاربــة رواســب الجهــل
والتخلــف.
وأشــار ســلمان إلــى أن االتحــاد
الحــر قــد أخــذ علــى عاتقــه الدفــاع
عــن كل العمــال مهمــا اختلفــوا
فــي طوائفهــم وأعراقهــم
وتوجهاتهــم
وأجناســهم
ا لسيا ســية .
وأصبــح االتحــاد طرفـ ًا أساســي ًا
فــي وطــن أصبــح فيــه العمــال
وأصحــاب األعمــال علــى قــدر مــن
المســؤولية ،يعملــون جنبــ ًا إلــى
جنــب مــن أجــل بنــاء هــذا الوطــن
الــذي ســلمه اآلبــاء لألبنــاء
كأمانــة ،ومــع الســعي الدائــم
نحــو تمكيــن المــرأة مــن اســتالم
دورهــا فــي المجتمــع.
وأكــد أســامة ســلمان علــى
أن االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال
البحريــن ســيبقى دائمــا مَ َ
ــع
القضيــة الفلســطينية وحقــوق
الشــعب الفلســطيني الــرازح
تحــت نيــران اإلحتــال ،كمــا أكــد
علــى التضامــن مــع االتحــاد العــام
لنقابــات عمــال الســودان الــذي

يخــوض معركــة قانونيــة منــذ
عــدة ســنوات ضــدّ قــرار حلــه،
مجــدد ًا المطالبــة بإلغــاء قــرار
الحــل وإعــادة القــادة النقابييــن
ّ
إلــى القيــام بدورهــم العمالــي.
وفــي نهايــة كلمتــه وجــه
ســلمان الشــكر إلــى اتحــاد عمــال
ايطاليــا علــى اســتضافة أعمــال
المؤتمــر وعلــى الجهــد المبــذول
إلنجاحــه.
هــذا وقــد تضمــن جــدول
األعمــال جلســة افتتاحيــة،
وكلمــات األميــن العــام التحــاد
عمــال ايطاليــا ،واتحــاد النقابــات
العالمــي ،ورئيــس اتحــاد النقابات
العالمــي ،واألميــن العــام لالتحــاد
الدولــي لنقابــات العمــال العــرب،
واألميــن العــام لمنظمــة الوحــدة
النقابيــة األفريقيــة .ثــم تــم
عــرض فيديــو لمســيرة عمــل
االتحــاد خــال الخمــس ســنوات
المنصرمــة ومــن ثــم مداخــات
الوفــود المشــاركة .كمــا ناقــش
المؤتمــر خطــط تطويــر االتحــاد،
وخطــة العمــل المقدمــة مــن
األمانــة العامــة وقبــول طلبــات
االنتســاب لالتحــاد ،ويشــهد
أعضــاء
انتخــاب
المؤتمــر
المجلــس الرئاســي واألميــن
العــام الجديــد لالتحــاد ثــم كلمــة
لألميــن العــام الجديــد والتصويت
علــى القــرارات والتوصيــات
الصــادرة عــن المؤتمــر.
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على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في الدورة ()110
«وفد االتحاد الحر المشارك يحضر الملتقى الدولي بمقر األمم المتحدة بجنيف»

حضــر وفــد االتحاد الحــر لنقابات
عمــال البحريــن الملتقــى الدولــي
فــي مقــر األمــم المتحــدة بجنيــف
علــى هامــش أعمــال مؤتمــر
العمــل الدولــي ،بحضــور مكثــف
مــن وزراء وســفراء ورؤســاء
ممثلــي
الوفــود
وأعضــاء
أطــراف اإلنتــاج الثالثــة علــى
المســتويين العربــي والدولــي
إضافــة إلــى عــدد مــن ممثلــي
الهيئــات والمنظمــات اإلقليميــة
والعربيــة والدوليــة المشــاركين
فــي مؤتمــر العمــل الدولــي فــي
دورتــه ( )110للعــام 2022م.
وركــزت كلمــات الملتقــى علــى
تقديــم صــورة واقعيــة لألوضــاع
الراهنــة ومــا يجــري علــى أرض
الواقــع مــن إنتهــاكات وتجــاوزات
وممارســات تعســفية مــن

ســلطات اإلحتــال الصهيونــي
بحــق عمــال وشــعب فلســطين
واألراضــي العربيــة المحتلــة
األخــر ى.
وأعــرب جميــع المتحدثيــن عــن
اســتيائهم وبالــغ أســفهم مــن
اســتمرارية تدهــور األوضــاع
واإلجتماعيــة
االقتصاديــة
ً
والظــروف اإلنســانية نــزوال إلــى
اســوأ الحــدود بشــكل تخطــى
بمراحــل الخطــوط الحمــراء،
مــا أدى إلــى تفاقــم معانــاة
العمــال والشــعب الفلســطيني
وتفاقــم مخيــف بمعــدالت
الفقــر والبطالــة وبوجــه خــاص
بطالــة فئــة الشــباب بدرجــة
ال يقبلهــا العقــل ،وبســبب
مواصلــة ســلطات اإلحتــال
اإلســرائيلي منــذ مــا يزيــد علــى

نصــف قــرن وتطبيقــه أنظمــة
وتدابيــر وممارســات تعســفية
ممنهجــه لتهويــد األراضــي
الفلســطينية المحتلــة والتحكــم
فــي اإلقتصــاد الفلســطيني
والتوســع اإلســتيطاني وتشــديد
الحصــار علــى قطــاع غــزة وتقييــد
حريــة حركــة الشــعب ونقــل
مــوارد ومســتلزمات اإلنتــاج
وإعــادة اإلعمــار ،مشــيرين إلــى
مــا يتعــرض لــه العمــال مــن
مضايقــات ومختلــف أشــكال
األســتغالل وانتهــاك لحقوقهــم
الشــرعية وحرمانهــم مــن أيــة
حمايــة ومــن أبســط متطلبــات
العمــل الالئــق بالمخالفــة
للشــرعية والقــرارات والمواثيــق
الدوليــة وحقــوق اإلنســان
ومعاييــر العمــل الدوليــة.

وعبــر المتحدثــون عــن التضامــن
الكامــل مــع القضيــة والمطالــب
والتنديــد
الفلســطينية
واإلنتهــاكات
بالممارســات
الصارخــة لســلطات اإلحتــال
بحــق عمــال وشــعب فلســطين،
داعيــن المجتمــع الدولــي إلــى
ســرعة االنتقــال مــن مرحلــة
الــكالم والتنديــد إلــى مرحلــة
أكثــر واقعيــة تتمثــل فــي تقديــم
مزيــد مــن الدعــم والمســاعدات
الماديــة وإيجــاد حــل عــادل
وإنهــاء اإلحتــال وإقامــة الدولــة
الفلســطينية القــادرة علــى
التعايــش فــي أمــن وســام مــع
ســائر بلــدان المنطقــة.

االتحاد الحر يشارك في ندوة حوارية نظمتها المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
ً
كال مــن األخ أحمــد
شــارك
عقيــل فقيهــي نائــب الرئيــس
لعالقــات العمــل والشــكاوى
العماليــة و األخ محمــد يحيــى
مــراد نائــب الرئيــس للصحــة
والســامة المهنيــة ممثليــن
عــن االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال
البحريــن بالنــدوة الحواريــة التــي
نظمتهــا المؤسســة الوطنيــة
لحقــوق األنســان بالتعــاون
مــع المجلــس األعلــى للبيئــة،
لمنتســبي القطــاع الحكومــي

بمركــز عيســى الثقافــي ،حيــث
حملــت عنــوان «الحــق فــي بيئــة
صحيــة مســتدامة» ،وذلــك
تزامنـ ًا مــع اليــوم العربــي لحقــوق
االنســان ،بهــدف التعريــف
بحــق اإلنســان فــي العيــش
ببيئــة صحيــة ســليمة ،وأهــم
التشــريعات البيئيــة الوطنيــة،
إضافــة إلــى دور وجهــود الجهــات
الحكوميــة فــي تعزيــز التنميــة
ا لمســتد ا مة .
والخــاص والتــي تــم إنعقادهــا

بقاعــة المؤتمــرات الصحفيــة
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االتحاد الحر يشارك في الندوة القومية لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة
والمتوسطة بالقاهرة

شــارك نائــب رئيــس االتحــاد
الحــر للمشــاريع واألنشــطة
األســتاذ خالــد القوتــي ،فــي
النــدوة القوميــة حــول «تنميــة
وتطويــر المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة وتفعيــل دورهــا
فــي التنميــة والتشــغيل» التــي
نظمتهــا منظمــة العمــل
العربيــة فــي العاصمــة المصريــة
القاهــرة.
علــى
النــدوة
وأكــدت
المشــروعات
دور
أهميــة
والمتوســطة
الصغيــرة
اإلقتصاديــة
التنميــة
فــي
إلــى
واإلجتماعية،وتطرقــت
قضايــا تمويــل المشــروعات
والمتوســطة
الصغيــرة
تواجــه
التــي
والتحديــات
اســتمرارها ودور مؤسســات
التعليــم والتدريــب التقنــي
والمهنــي فــي تذليــل الصعوبــات
التــي تواجــه عملهــا ،وأثــر
اإلقتصاديــة
المتغيــرات
والسياســية
واإلجتماعيــة
الراهنــة علــى قضايــا التشــغيل
فــي الوطــن العربــي.

وتعليقــا علــى المشــاركة
أكــد نائــب رئيــس االتحــاد الحــر
للمشــاريع واألنشــطة أن
مملكــة البحريــن تعــد نموذجــ ًا
يحتــذى بــه فــي تقديــم كافــة
ســبل الدعــم للمؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة عبــر
مؤسســات عديــدة مــن أبرزهــا
صنــدوق العمــل «تمكيــن»
ومجلــس التنميــة اإلقتصاديــة
وغرفــة صناعــة وتجــارة البحريــن،
حيــث تعمــل تلــك المؤسســات
وفــق توجيهــات مجلــس الــوزراء
برئاســة صاحــب الســمو الملكــي

األميــر ســلمان بــن حمــد آل
خليفــة ولــي العهــد رئيــس
مجلــس الــوزراء التــي تركــز علــى
هــذا القطــاع بصفتــه المحــرك
الرئيــس إلقتصــادات الــدول فــي
العصــر الحالــي.
وأضــاف القوتــي إن مــا قدمتــه
مملكــة البحريــن خــال جائحــة
فيــروس كورونــا مــن خــال حزمــة
الدعــم المالــي للمؤسســات
واألفــراد فــي القطــاع الخــاص،
تعتبــر أحــد أبــرز األدوات التــي
أســهمت فــي اســتقرار اقتصــاد
المملكــة وعــادت باإليجــاب علــى

ا لمجتمــع .
وأشــار القوتــي إلــى أن االتحــاد
الحــر يعمــل وفــق النهــج
اإلصالحــي لمشــروع حضــرة
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن
عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد
المعظــم ،الــذي وضــع أســس
الحريــات النقابيــة والعماليــة،
وبمــا يعــود باإليجــاب علــى نمــو
وتطــور المؤسســات وبمــا يخــدم
أطــراف اإلنتــاج الثالثــة ويــوازن
بيــن مصالحهــم.
جديــر بالذكــر أن النــدوة شــهدت
حضــور عمالــي عربــي كبيــر مــن
أبرزهــا االتحــاد العــام للغــرف
الدولــي
واالتحــاد
العربيــة
لنقابــات العمــال العــرب ،ونخبــة
مــن الخبــراء المتخصصيــن،
وبالتعــاون والتنســيق المشــترك
بيــن إدارة التنميــة البشــرية
والتشــغيل بمنظمــة العمــل
العربيــة ،والمركــز العربــي لتنميــة
المــوارد البشــرية بطرابلــس
«ليبيــا» التابــع لمنظمــة العمــل
العر بيــة.
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«االتحاد الحر يشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي بجنيف»

يشــارك رئيــس االتحــاد الحــر
لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب
يوســف محمــد و األميــن
العــام لالتحــاد أســامة ســلمان
حســن بأعمــال مؤتمــر العمــل
الدولــي فــي جنيــف فــي دورتــه
( )110ضمــن الوفــد الرســمي
المشــارك لمملكــة البحريــن
برئاســة الســيد جميــل بــن محمــد
علــي حميــدان وزيــر العمــل
والتنميــة اإلجتماعيــة ،حيــث
يشــارك فــي المؤتمــر  187دولــة
يمثلــون أطــراف اإلنتــاج الثالثــة:
(الحكومــات ،أصحــاب العمــل،
العمــال).
ويتضمــن المؤتمــر جلســات
عامــة واجتماعــات للجــان الفنيــة،
ســترفع تقاريرهــا واســتنتاجاتها

ســيقوم
فيمــا
للمؤتمــر،
المشــاركون بمناقشــة بنــود
دائمــة تشــمل تقريــر مجلــس
إدارة المنظمــة ،إلــى جانــب تقريــر
المديــر العــام للمنظمــة الــذي
حمــل عنــوان «أقــل البلــدان نمــو ًا
 األزمــة والتحــول الهيكلــي».وعلــى هامــش مؤتمــر العمــل
الدولــي يشــارك وفــد االتحــاد
الحــر لنقابــات عمــال البحريــن
فــي الملتقــى الدولــي للتضامــن
مــع عمــال وشــعب فلســطين
واألراضــي العربيــة المحتلــة
األخــرى الــذي تنظمــه منظمــة
العمــل العربيــة ســنوي ًا علــى
هامــش «المؤتمــر الدولي»،كمــا
يلتقــي وفــد االتحــاد بعــدد
مــن الوفــود العربيــة والدوليــة

المشــاركة فــي المؤتمــر.
وســوف يســتعرض فــي
المؤتمــر كلمــات المشــاركين
حــول تقريــر بشــأن «التالمــذة
الصناعيــة والتشــغيل والعمــل
الالئــق وظــروف العمــل اآلمنــة»،
والبرامــج والموازنــة ،ومســائل
معلومــات
بجانــب
أخــرى،
وتقاريــر حــول تطبيــق االتفاقيــات
والتوصيــات الدوليــة.
مــن جانبــه قــال الرئيــس
التنفيــذي لالتحــاد الحــر لنقابــات
يعقــوب
البحريــن
عمــال
الحــر
االتحــاد
يوســف»:إن
يشــارك بأعمــال مؤتمــر العمــل
للمنظمــة الدوليــة وهــو مــا يؤكــد
اإلعتــراف الدولــي بــه كممثــل
لعمــال البحريــن ونقاباتهــم

المنضويــة تحــت االتحــاد مــن
جانــب المنظمــة التــي باتــت
أكثــر تأثيــرا فــي قطاعــات اإلنتــاج
العالميــة ،ويمكــن مــن خاللــه
االتحــادات
بيــن
التنســيق
األعضــاء تحقيــق تطلعــات
العمــال وضمــان حمايــة الئقــة
للمالييــن منهــم.
وكان مؤتمــر العمــل الدولــي قــد
بــدأ يومــه األول بجلســة إجــراءات
بشــكل إفتراضــي ،وتــم انتخــاب
الســيد كلوديــو مورونــي ،وزيــر
العمــل والعمالــة والضمــان
اإلجتماعــي األرجنتينــي رئيســ ًا
للمؤتمــر طــوال مدتــه ،كمــا تــم
انتخــاب نــواب لرئيــس المؤتمــر
عــن فريــق «الحكومــات وأصحاب
األعمــال والعمــال».
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نائب الرئيس للصحة والسالمة المهنية يشارك في ندوة منظمة العمل العربية
شــارك الســيد محمــد يحيــى
مــراد نائــب الرئيــس للصحــة
والســامة المهنيــة بالنــدوة
القوميــة حــول «دور الحــوار
االجتماعــي فــي دعــم إســتقرار
أســواق العمــل» والتــي نظمتهــا
العربيــة
العمــل
منظمــة
بالقاهــرة خــال الفتــرة  14 -13مــن
يونيــو الجــاري.
وأكــدت النــدوة القوميــة
علــى أهميــة تعزيــز دور الحــوار
االجتماعــي فــي بنــاء عالقــات
عمــل مســتقرة فــي ظــل
أســواق عمــل متغيــرة ،حيــث
ناقشــت (مبــادىء وآليــات الحــوار
االجتماعــي ومســؤوليات كافــة
األطــراف ،ترســيخ ثقافــة الحــوار
االجتماعــي ،التحديــات التــي
تواجههــا عالقــات العمــل فــي
ظــل المرونــة فــي أشــكال العمل

ودور الحــوار االجتماعــي فــي
تجاوزهــا ،دور الحــوار االجتماعــي
فــي دعــم قضايــا عمــل المــرأة) .
وشــارك فــي النــدوة ممثلــي
أطــراف اإلنتــاج الثالثــة فــي
ً
كال مــن
 16دولــة عربيــة وهــي
(البحريــن ،األردن ،االمــارات،
جيبوتــي،
الجزائــر،
تونــس،

الســعودية ،الســودان ،العــراق،
ســلطنة عمــان ،فلســطين،
الكويــت ،لبنــان ،المغــرب ،مصــر،
موريتانيــا) باإلضافــة إلــى ممثلين
عــن األمانــة العامــة لجامعــة
الــدول العربيــة ،والمكتــب
التنفيــذي لمجلــس وزراء العمــل
والشــؤون االجتماعيــة بــدول

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة ،وعــدد مــن المجالــس
اإلقتصاديــة واالجتماعيــة بالــدول
العر بيــة.
وأكــد محمــد يحيــى مــراد نائــب
الرئيــس للصحــة والســامة
المهنيــة أن االتحــاد الحــر قــد
رســخ مفاهيــم الحــوار فــي
اســتراتيجيته العامــة لحــل كافــة
القضايــا العماليــة التــي عرضــت
عليــه ،وقــد أســهم ذلــك فــي
الوصــول لنتائــج إيجابيــة ومرضية
لجميــع األطــراف وبمــا يحفــظ
اســتقرار ومصالــح أصحــاب
العمــل والعمــال ،وقــال إن هــذا
النهــج الــذي يتخــذه االتحــاد الحــر
منــذ تأسيســه فــي عــام  ،2012قــد
أصبــح نموذجــ ًا يحتــذى بــه فــي
العديــد مــن المنظمــات النظيــرة

أعضاء مركز الحر للمتقاعدين في زيارة لصرح الميثاق الوطني

نظــم مركــز الحــر للمتقاعديــن
زيــارة خاصــة العضــاءه وعضواته
إلــى صــرح الميثــاق الوطنــي
الكائــن بمنطقــة الصخيــر ،وذلــك
لالطــاع عــن قــرب علــى مــا يزخــر
بــه هــذا الصــرح الوطنــي الكبيــر
مــن معالــم تاريخيــة وحضاريــة،
والــذي ُ
شــيد ليرســخ رؤيــة جاللــة
الملــك حمــد بــن عيســى آل
خليفــة عاهــل البــاد المفــدى
حفظــه هللا ورعــاه ،لتخليــد ذكــرى

ميثــاق العمــل الوطنــي.
وخــال الزيــارة قــال األســتاذ
صالــح بــن علــي رئيــس المركــز
إن صــرح الميثــاق الوطنــي يمثــل
قمــة الترابــط بيــن الشــعب
البحرينــي ومليكــه المفــدى،
كمــا يمثــل مســتقبل األجيــال
القادمــة ،فضـ ً
ـا عــن كونــه معلم ًا
حضاريــ ًا يوثــق حقبــة هامــة مــن
تاريــخ مملكــة البحريــن صاغهــا
جاللــة الملــك المفــدى برؤيتــه

الثاقبــة وبمشــاركة كبيــرة وغيــر
مســبوقة مــن الشــعب البحرينــي
بجميــع أطيافــه.
وقــد تجــول أعضــاء وعضــوات
المركــز داخــل صــرح الميثــاق،
حيــث أطلــع الجميــع علــى عــرض
تفصيلــي عــن الصــرح ومكانتــه
األساســية والرســالة الحضاريــة
التــي يحملهــا إلــى أبنــاء البحريــن،
و علــى مــا تحتويــه أيضــا أقســامه
مــن معلومــات وأفــام وثائقيــه

وأصــوات وعــروض ووثائــق
تتعلــق بتاريــخ البحريــن القديــم
والمعاصــر.
وقــد شــكر أعضــاء وعضــوات
المركــز األســتاذ صالــح بــن علــي
علــى هــذه المبــادرة الجميلــة
والتاريخيــة لزيــارة صــرح الميثــاق
الوطنــي الــذي يفخــر بــه كل
مواطــن بحرينــي
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بالتعاون مع نقابة التربويين البحرينية ..
االتحاد الحر ينظم ورشة عمل «تدريب المدربين»

نظم االتحاد الحر لنقابات عمال
البحريــن ورشــة عمل»تدريــب
المدربين»بالتعــاون مــع نقابــة
التربوييــن البحرينيــة وقــد قدمــت
الورشــة التــي اســتمرت علــى مدار
ثالثــة أيــام بمقــر االتحــاد بمدينــة
عيســى المدربــة المعتمــدة
األســتاذة معصومــة جمعــة
التمــار.
األســتاذة
واســتعرضت
معصومــة خــال الورشــة عــدد
مــن العناويــن المهمــة مــع
تدريبــات عمليــة وتفاعليــة مــع
المشــاركين فــي النــدوة وكان
مــن بيــن الموضوعــات التــي
تــم تقديمهــا والتدريــب حولهــا
أنــواع المتدربيــن وأدوار و هويــات
المدرب وال  MAT1لماذا وبوصلة
التفكيــر وكيفيــة التعامــل مــع
مختلــف شــخصيات المتدربيــن.
األســتاذة
تناولــت
وقــد
معصومــة الـــ  MAT2مــاذا؟
ونظريــة فصيــل الدمــاغ و
أنمــاط التعلــم وعمليــة إدخــال
معالجتهــا
و
المعلومــات
فــي العقــل والـــ  MAT3كيــف؟
وأســاليب طــرح المحتــوى

وأســاليب مراعــاة أنمــاط التعلــم
و أنمــاط الشــخصيات فــي
األنشــطة.
تصميــم
وبعدهــا تــم التطــرق إلــى
ال  MAT4مــاذا لــو؟ ورؤيــة

مســتقبلية و تطويــر لفرصــة
التعلــم و تصميــم محتــوى و
تفعيــل األســئلة األربعــة للترويج
عــن دورة مســتقبلية وعــروض
فرديــة.

مــن جانبــه توجــه رئيــس
االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال
البحريــن الســيد يعقــوب يوســف
محمــد بالشــكر والتقديــر إلــى
المدربــة األســتاذة معصومــة
جمعــة التمــار علــى مجهوداتهــا
المتميــزة التــي بذلتهــا خــال
ورشــة العمــل والتــي حرصــت أن
تقــدم مــن خاللهــا عصــارة خبرتهــا
للمدربيــن المشــاركين.
كمــا توجــه بالشــكر إلــى
المدربيــن الذيــن حرصــوا علــى
المشــاركة وإنجاح ورشــة العمل
وخروجهــا بالشــكل المتميــز التــي
خرجــت بــه.
وأشــاد يعقــوب بالتعــاون
المثمــر بيــن االتحــاد الحــر لنقابــات
عمــال البحريــن ونقابــة التربوييــن
البحرينيــة وجميــع النقابــات
المنضويــة تحــت مظلتــه ســواء
فــي هــذه الورشــة أو غيرهــا ،ومــع
جميــع المؤسســات الحكوميــة
واألهليــة المعنيــة بالتدريــب
والتطويــر التــي تحــرص علــى
التعــاون مــع االتحــاد فــي هــذا
المجــال.
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وأكــد يوســف أن هــذه الــدورات
متاحــة للجميــع مــن النقابييــن
األعضــاء بالنقابــات العضــوة
باالتحــاد الحــر ويمكــن االســتفادة
منهــا أقصــى إســتفادة ،حيــث
يرحــب االتحــاد الحــر بكافــة
العامليــن بمختلــف القطاعــات

ويدعوهــم للمشــاركة فــي هــذه
الــورش والــدورات التدريبيــة
لتعــم الفائــدة.
وفــي نهايــة الورشــة قــام نائــب
رئيــس االتحــاد الحــر الســيد
عبــدهللا جناحــي بتكريــم المدربــة
األســتاذة معصومــة جمعــة

التمــار وجميــع المشــاركين فــي
الورشــة.
وتأتــي هــذه الــدورة التدريبيــة
ضمــن أنشــطة االتحــاد الحــر
الهادفــة والتــي يحــرص عليهــا
االتحــاد لتعزيــز التدريــب وصقــل
الخبــرات بمــا يعــود بالخيــر علــى

المتدربيــن حيــث يمثــل التدريــب
والتطويــر والتوعيــة أحــد أهــم
ركائــز خطــة االتحــاد الحــر فــي
إثــراء ثقافــة العمــال والنقابييــن
بالنقابــات المنضويــة تحــت
مظلتــه .
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شارك فيها وزارة العمل وهيئة التأمين اإلجتماعي وإدارة اللجان الطبية
االتحاد الحر ينظم ورشة عمل ثالثية حول حوادث العمل واإلصابات والتعويض عنها

ضمــن البرنامــج التثقيفــي
لالتحــاد الحــر لنقابــات عمــال
البحريــن نظمــت لجنــة الصحــة
والســامة المهنيــة باالتحــاد
ورشــة عمــل ثالثيــة بعنــوان
« التعريــف بقــرار اإلبــاغ عــن
الحــوادث وإصابــات العمــل
وكيفيــة تحديــد نســبة العجــز و
التعويــض عنهــا» ،شــارك فيهــا
مــن وزارة والتنميــة اإلجتماعيــة،
المهنــدس أول علــي أحمــد
مهــدي مهنــدس ســامة
مهنيــة أول ،ومــن الهيئــة العامــة
للتأميــن اإلجتماعــي األســتاذة
مريــم جمعــة فزيــع رئيــس
إصابــات العمــل واألســتاذة
أمينــة النشــوان أخصائي إصابات
العمــل بالهيئــة ،ومــن إدارة
اللجــان الطبيــة بــوزارة الصحــة
الدكتــور صهيــب محمــد األميــن
أستشــاري طــب عائلــة عــام
باللجــان الطبيــة.
وفــي محاضــرة اإلبــاغ عــن
إصابــات العمــل واألمــراض
المهنيــة والقــرار المنظــم لهــا
رقــم  12لســنة  ،2013أوضــح
المهنــدس علــي أحمــد مهــدي
الســامة
قســم
أهــداف
المهنيــة والتعريــف بــه وآليــة
فــي
والتحقيــق
التفتيــش

الحــوادث المهنيــة ،وقــال إن
اختصاصــات قســم الســامة
المهنيــة تتمثــل فــي إجــراء
التفتيــش الــدوري علــى منشــآت
القطــاع الخــاص والتحقيــق فــي
الحــوادث واإلصابــات المهنيــة
والشــكاوى العماليــة والتفتيــش
العمــال
مســاكن
علــى

وإقامــة النــدوات والمؤتمــرات
والتدريبيــة.
التخصصيــة
وأكــد مهــدي علــى أهميــة
اإلبــاغ عــن الحــوادث واألمــراض
المهنيــة بمــا يضمــن حصــول
المصــاب علــى المســاعدة
والعــاج الــازم وذلك إلســتكمال
إجــراءات التأمينــات اإلجتماعيــة

للمصــاب ،إضافــة إلــى تمكيــن
الجهــات المختصــة بالقيــام
بعمليــة التحقيــق علــى النحــو
ا لمطلــو ب .
واســتعرض مهــدي مــواد
القانــون والعقوبــات الخاصــة
واســتثناءات
بالمخالفــات،
القانــون مــن العمــال غيــر
الخاضعيــن ألحــكام قانــون
التأميــن اإلجتماعــي ،مشــدد ًا
علــى أن مســؤولية اإلبــاغ عــن
حــوادث العمــل المهنيــة تعتبــر
مســؤولية مشــتركة بيــن أطــراف
اإلنتــاج الثالثــة.
وفــي العــرض الثانــي مــن
الورشــة قدمــت المحاضرتــان
مــن الهيئــة العامــة للتأميــن
اإلجتماعــي تعريفــ ًا بإصابــات
العمــل وأنواعهــا التــي تنقســم
إلــى إصابــة أثنــاء تأديــة العمــل
وأثنــاء الذهــاب أو العــودة أو
التنقــات بأمــر مــن صاحــب
العمــل ،واإلصابــة بأحــد األمراض
المهنيــة المبينــة فــي القانــون
واإلجهــاد الخــاص بالعمــل.

لمشاهدة المحاضرة
الرجاء الضغط هنـا
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وتطرقتــا إلجــراءات اإلبــاغ
عــن إصابــة العمــل ،حيــث يجــب
علــى المؤمــن عليــه ابــاغ جهــة
العمــل عــن اإلصابــة خــال 24
ســاعة مــن وقــوع الحادثــة ،وعلــى
جهــة العمــل التبليــغ عــن اصابــة
المؤمــن عليــه مــن خــال الموقــع
اإللكترونــي للهيئــة مــن خــال
االســتمارة اإللكترونيــة الخاصــة
بذلــك والنمــاذج المعتمــدة
والمســتندات التــي تتطلبهــا
إجــراءات التبليــغ.
وشــرحتا المزايــا المســتحقة
إلصابــات العمــل خــال فتــرة
العــاج أو بعــد االنتهــاء منــه
والبــدالت اليوميــة وتقديــم
الخدمــات الطبيــة ومصاريــف
الفحوصــات والعــاج وتوفيــر
األطــراف الصناعيــة أو أيــة
تجهيــزات طبيــة ،حيــث تتحمــل
الهيئــة صــرف (البــدالت اليوميــة)
طــوال مــدة عجــز المصــاب
يســاوي البــدل اليومــي ()%100
مــن األجــر الخاضــع لالشــتراك،
وتتحمــل جهــة العمــل أجــر يــوم
اإلصابــة أيــا كان وقــت حدوثهــا،
وقدمتــا أمثلــة توضيحيــة لصــرف
ا لتعو يضــا ت .
وأشــارتا إلــى حــق المصــاب أو
عائلتــه فــي اســتئناف قــرارات
اإلصابــي
العجــز
معــاش
الكلــي ،وإعــادة الفحــص الطبــي
للمصــاب ،والــذي يحــق للجــان

نشـــرة دوريـــة تصــدر عـــن
االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال
البحر يــن
عـــدد شهـــر يوليو 2022
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تحديــده،
والهيئــة
الطبيــة
والحــاالت التــي ال تســتحق صــرف
التعويضــات ،فــي حــال تعمــد
المؤمــن عليــه إصابــة نفســه أو
التالعــب بإصابتــه ،وإذا رفــض
التقيــد بالتعليمــات الطبيــة التــي
يســتلزمها عالجــه أو إذا رفــض
الخضــوع للفحــوص الطبيــة أو
لــم يمتنــع عــن القيــام بأعمــال ال
تســمح بهــا حالتــه الصحيــة ،أو
إذا حدثــت اإلصابــة بســبب ســوء

ســلوك فاحــش ومقصــود مــن
جانــب المصــاب ويعتبــر فــي حكــم
ذلــك كل فعــل يأتيــه المصــاب
تحــت تأثيــر الخمــر أو المخــدرات
وكل مخالفــة صريحــة لتعليمــات
الوقايــة المعلقــة فــي مــكان
ظاهــر فــي محــل العمــل ،الفتــة
إلــى االســتثناء الوحيــد مــن ذلــك
فــي حــاالت اإلصابــة التــي تــؤدي
للوفــاة أو تخلــف عجــز مســتديم
تصــل نســبته  %25فأكثــر.

رئيس المجلس التنفيذي
يعقوب يوسف محمد

اإلشراف العام
أسامة سلمان حسن

رئيس التحرير
عبدهللا المعراج

اعضاء هيئة التحرير
عائشة الذوادي
فاطمة دهيـــم

وأكدتــا علــى أهميــة توعيــة
العامــل بأســس الســامة
المهنيــة فــي بيئــة العمــل
والتأكيــد علــى أهميــة األلتــزام
بهــا و توفيــر وســائل الســامة
المهنيــة فــي مقــر العمــل مثــل
الخــوذ واألحذيــة المناســبة أو
صناديــق اإلســعافات األوليــة
فــي أماكــن واضحــة ليتســنى
للعامــل الوصــول إليهــا بســرعة،
و الحــرص علــى اإلبــاغ عــن
اإلصابــات فــي الوقــت المحــدد،
فيمــا شــددت علــى ضــرورة
التــزام العامــل بقوانيــن الســامة
المهنيــة واســتخدام وســائل
األمــن والســامة داخــل مقــر
العمــل وخارجــه.
وفــي العــرض الثالــث واألخيــر
مــن الورشــة تــم إســتعراض
دور اللجــان الطبيــة العامــة
فــي تقييــم العجــز الناتــج عــن
تحــدث
العمــل،
إصابــات
الدكتــور صهيــب محمــد األميــن
عــن قانــون تشــكيل اللجــان
الطبيــة العامــة و القوانيــن التــي
تنظــم عمــل اللجــان الطبيــة،
فيمــا قــدم تعريفــ ًا عــن إصابــة
العمــل وأنواعهــا ،والمســتندات
المطلوبــة للبــت فــي نســبة
العجــز المســتديم ،وآليــة انعقــاد
اللجــان ،وإعــادة الفحــص.
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