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افتتاحية

االجتماعية  ال�ش�ؤون  وجمل�س  العمل  وزراء  جمل�س  ي�ليه  الذي  الكبري  االهتمام  اإن 

بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ومكتبه التنفيذي، بق�شايا العمل والتنمية 

العمل  منظ�مة  يف  فرد  كل  ليق�م  كبرية،  م�ش�ؤولية  اأمام  جميعًا  يجعلنا  االجتماعية، 

ف�ق  دولنا اخلليجية  وا�شعني م�شلحة م�اطنينا يف  واجتهاد  وبكل جد  كاماًل  بدوره 

كل اعتبار.

وال بد اأن يك�ن هذا االهتمام دافعًا للمزيد من العمل املت�ا�شل خلدمة دولنا اخلليجية، 

وهي حافز متجدد ملزيد من العطاء والعمل، مل�ا�شلة م�شرية التقدم والرقي يف طريق 

العمل اخلليجي امل�شرتك.

اإننا نعمل كجن�د �شمن م�ؤ�ش�شة واحدة وبروح الفريق ال�احد من اأجل حتقيق االأهداف 

العليا اخلليجية الرامية لتحقيق الرفاهية والتنمية امل�شتدامة جلميع م�اطني الدول 

االأع�شاء.

ونظرًا للدور الريادي الذي يلعبه املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء 

اإثراء  عرب  امل�شرتك  اخلليجي  العمل  اأ�ش�س  تدعيم  يف  االجتماعية  وال�ش�ؤون  التنمية 

ال�شاحة اخلليجية والعربية بالدرا�شات واملعرفة يف املجالني العمايل واالجتماعي، بات 

من املتطلبات العملية اأن يق�م املكتب التنفيذي باإ�شدار جملة ف�شلية ت�شتعر�س اأخر 

ومتميز  ما ه� جديد  كل  لت�شع  اأغ�ارهما  وت�شرب  ال�شاحتني،  امل�شتجدات على هاتني 

اأمام �شانع القرار يف دول جمل�س التعاون.

وياأتي هذا اال�شدار التمهيدي من جملة املكتب التنفيذي »عمل وتنمية« لتتزامن مع 

امل�شرتكات  يج�شد  �شلبًا  كيانًا  تاأ�شي�شه  على  عامًا   35 املكتب مبرور  احتفال  منا�شبة 

اخلليجية والهم اخلليجي ال�احد، ومع انعقاد اأعمال الدورة )30( للمجل�شني والتي 

تعقد ب�شيافة كرمية من مملكة البحرين، دولة مقر املكتب التنفيذي.

وغني عن الق�ل اإن جمال اهتمام هذه املجلة كما يعرب عن ذلك عن�انها، فهي تاأخذ على 

على  �ش�اء  االجتماعية  وال�ش�ؤون  والتنمية  العمالية  بال�ش�ؤون  يت�شل  ما  كل  ن�شر  عاتقها 

ال�شاحة اخلليجية اأو العربية اأو االإقليمية والدولية، وبالتايل فهي من واإىل وزارات العمل 

للم�شاهمة  االع�شاء  الدول  جلميع  مفت�حة  و�شفحاتها  االجتماعية،  وال�ش�ؤون  والتنمية 

فيها بكافة ال�شبل، �ش�اء من خالل اإمداد فريق التحرير باآخر امل�شتجدات على ال�شاحتني 

تنقل  التي  واملقاالت  امل��ش�عات  اأو من خالل  الدول االع�شاء  العمالية واالجتماعية يف 

التجارب واخلربات وتثري احل�ارات ملا فيه خري و�شالح اأوطاننا و�شع�بنا.

هُّ عَمَلَكُمْ وَرَ�شُ�لُهُ وَاملُْ�ؤْمِنُ�نَ( ـ الت�بة:105
َ

)وَقُلِ اعْمَلُ�ا فَ�شَريََى الل

عقيل الجاسم

03  02
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أخبار التنفيذي

دول اخلليج قطعت اأ�شواطًا مهمة يف مكافحة العمل اجلربي

االجتماعية  وال�ش�ؤون  العمل  وزراء  ملجل�شي  التنفيذي  املكتب  عام  مدير  دعا 

عقيل اأحمد اجلا�شم العتماد اإ�شدار وثيقة دورية خليجية م�حدة تتناول و�شع 

العمالة ال�افدة يف اأ�ش�اق العمل بدول اخلليج مل�اجهة بع�س التقارير الدولية 

التي تتطرق ل��شع العمالة ال�افدة يف اخلليج ب�شيء من االإجحاف، الفتًا اإىل 

اأن »بع�س التقارير الدولية ال�شادرة عن بع�س املنظمات اأو احلك�مات مليئة 

باالدعاءات واملغالطات التي جتانب ال�اقع«.

و�شع  حت�شني  يف  كبريًا  �ش�طًا  قطعت  اخلليج  »دول  اأن  اإىل  اجلا�شم  واأ�شار   

التي  واالإجراءات  والق�انني  الت�شريعات  �شن  عرب  بلدانها  يف  ال�افدة  العمالة 

»بع�س  باأن  وا�شتدرك  بالب�شر«،  االجتار  وجترم  اجلربي  العمل  من  حتد 

من  اخلليج  دول  يف  ال�افدة  العمالة  و�شع  ت�شتغل  الدولية  والهيئات  التكتالت 

اأجل ماآرب �شيا�شية«.

بدرا�شة  املخت�شة  الفنية  اللجنة  اجتماع  افتتاح  يف  متحدثًا  اجلا�شم  وكان 

م�شروع الروؤية امل�شرتكة ملكافحة العمل اجلربي واالجتار بالب�شر يف �ش�ق العمل 

بدول املجل�س، بح�ش�ر ممثلني عن كافة وزارات العمل باملجل�س. 

لبع�س  تتعر�س   بالب�شر  واالجتار  العمل اجلربي  »تعريفات  اأن  وقال اجلا�شم 

املجل�س  دول  ت�شريعات  تتفق  ال  كما  املجل�س  دول  يف  املربر  غري  االختالف 

بالكامل يف حتديد اأمناط العمل اجلربي ب�شكل خا�س واالجتار بالب�شر ب�شكل 

اأخذًا  املجالني  ب�شاأن  املجل�س  دول  روؤية  تت�افق  »اأن  اأهمية  عام«، م�شددًا على 

الدويل  امل�شت�يني  على  املناظرة  واملفاهيم  القائمة  املمار�شات  االعتبار  يف 

واالإقليمي«.

كثافة  حيث  من  العامل  مناطق  اأهم  متثل  املجل�س  »دول  اأن  اجلا�شم  واأو�شح 

يتم  ولذلك  االآ�شي�ية  البلدان  املتعاقدين خا�شة من  امل�ؤقتني  املتنقلني  تيارات 

تناولها يف التقارير الدولية ب�ش�رة مت�اترة وال تعرب بال�شرورة هذه التقارير 

عن ال�اقع احلقيقي للعمل اجلربي واالجتار بالب�شر يف بلدان املجل�س«، م�ؤكدًا 

تط�ر  خا�س  ب�شكل  يتناول  دوري  تقرير  الإ�شدار  حتتاج  املجل�س  »بلدان  اأن 

والق�شايا  بالب�شر،  واالجتار  اجلربي  العمل  حتارب  التي  والنظم  الت�شريعات 

جه�د  واأية  فيها،  وال�شحايا  واملتهمني  فيها  والف�شل  املحاكم  اأمام  املرف�عة 

حلماية ال�شحايا ومنها دور االإي�اء وم�شاهمة املنظمات االأهلية فيها، وجه�د 

ون�شاطات التعاون مع املنظمات الدولية املعنية وبلدان من�شاأ العمالة املتعاقدة 

امل�ؤقتة«.

و�شدد على اأن » الق�انني والنظم النافذة يف دول املجل�س ت�فر حماية العمالة 

املتعاقدة امل�ؤقتة«، م��شحًا »لكن يالحظ ا�شتغالل عدم اكتمال بع�س الق�انني 

الإحلاق  ت�شتغل  ثغرات  ل�ج�د  اأو  االآخر  بع�شها  �شم�ل  يف  النق�س  اأو  والنظم 

اإىل  عادة  للق�انني  املخالف�ن  ويلجاأ  املتعاقدة  العمالة  من  حلاالت  مظامل 

ا�شتغالل ثغرات نق�س اأو اإبهام تف�شريها اأكرث من احلر�س على االلتزام بتلك 

الق�انني

اأو�شاع  التنفيذي »هذه االأم�ر بطبيعتها تتط�ر بتط�ر  وقال مدير عام املكتب 

�ش�ق العمل وبتط�ر معايري العمل ال�طنية والدولية«، م�ؤكدًا على »حر�س دول 

املجل�س على تط�ير ق�انني ونظم العمل فيها مبا ي�فر االأدوات القان�نية ملحاربة 

العمل اجلربي واملتاجرة بالب�شر وحماية العمالة املتعاقدة امل�ؤقتة ب�شكل عام«.

واأ�شاف »ممار�شات العمل اجلربي ما تزال غري وا�شحة لدى ق�شم كبري من 

وق�انني  نظم  ل��شع  �شابقة  مبمار�شات  االأذهان  بع�س  يف  تختلط  اإذ  املجتمع 

اأحيانًا  فيها  يغيب  كما  بالب�شر  االإجتار  مبكافحة  اخلا�شة  والق�انني  العمل 

الهيئات  من  عدد  قبل  من  اأحيانا  ت�شتغل  التي  املمار�شات  لهذه  الدويل  البعد 

�شاحب  بني  للعالقة  ينظر  اأخرى  واأحيان  ا�شتغالل  اأ�ش�اأ  الدولية  وامل�ؤ�ش�شات 

االإذعان  كان  ول�  فيها  الرتا�شي  يكفي  ثنائية  خا�شة  كعالقة  والعامل  العمل 

م�شترتًا«. 

ومن  والتطبيق،  النفاذ  يف  �شع�بة  والنظم  الق�انني  بع�س  جتد  »لذلك  وتابع 

ناحية اأخرى فاإن املعنيني املبا�شرين بالعمل اجلربي ومن بينهم بع�س مفت�شي 

مظاهره  وت�شنيف  اجلربي  العمل  حاالت  تق�شي  يف  �شع�بة  يجدون  العمل 

حلماية  اإجراءات  اتخاذ  اأو  العدالة  اإىل  املتهمني  باإحالة  القان�ين  والتتبع 

ال�شحايا«.
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توطيد التعاون 
مع »العمل الدولية« 

اأكد مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�س 

التعاون  جمل�س  بدول  العمل  وزراء 

اجلا�شم  عقيل  العربية  اخلليج  لدول 

مع  امل�شتمرة  اللقاءات  اأهمية  على 

لبناء  وال�شعي  الدولية  العمل  منظمة 

من  اال�شتفادة  على  تق�م  عالقات 

يف  املنظمة  تقدمها  التي  اخلربات 

ال�ش�ؤون العمالية.

واأ�شاد اجلا�شم اأثناء لقائه مبدير عام 

منظمة العمل الدولية جاي رايدر على 

اأعمال الدورة االأربعني مل�ؤمتر  هام�س 

التي  االأخري  كلمة  احت�ته  مبا  العمل 

مل�ؤمتر  االفتتاحية  اجلل�شة  يف  األقاها 

العمل العربي الذي عقدت اأعماله يف 

العا�شمة اجلزائر يف اأبريل املا�شي.

التنفيذي  املكتب  عام  مدير  وتباحث 

الدولية  العمل  منظمة  عام  مدير  مع 

�شتك�ن  التي  امل��ش�عات  اأبرز  ح�ل 

التنفيذي  املكتب  بني  للتعاون  اأر�شية 

العمل  خطة  ال�شيما  واملنظمة، 

امل�شرتكة ال�شن�ية.

الربامج  اإىل  الطرفان  وتطرق 

العمل  ت�فرها منظمة  التي  التدريبية 

الدولية، وكيف ميكن اال�شتفادة منها 

وملمة  م�ؤهلة  خليجية  ك�ادر  خلق  يف 

العمل  واآليات  الدولية  املعايري  بكافة 

يف املنظمة.

النا�شف،  ندى  ال�شيدة  اللقاء  ح�شر 

مديرة املكتب االإقليمي للدول العربية 

خليل  وال�شيد  العربية،  العمل  ملنظمة 

العمالية  ال�ش�ؤون  مدير  ب�هزاع، 

ملجل�س  التنفيذي  املكتب  يف  باالإنابة 

ال�ش�ؤون  وزراء  وجمل�س  العمل  وزراء 

التعاون  جمل�س  بدول  االجتماعية 

لدول اخلليج العربية.

اجلا�شم يهنئ اخلليفي لتوليه حقيبة العمل وال�شوؤون  يف قطر

ا�شتقبل معايل الدكت�ر عبدالل بن �شالح اخلليفي 

وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية بدولة قطر يف دي�ان 

وزارته �شعادة اال�شتاذ عقيل بن اأحمد اجلا�شم مدير 

العمل وجمل�س  التنفيذي ملجل�س وزراء  املكتب  عام 

وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية.

ويف بداية اللقاء هناأ اجلا�شم معايل الدكت�ر عبدالل 

بن �شالح اخلليفي على الثقة ال�شامية بتعيينه وزيرًا 

للعمل وال�ش�ؤون االجتماعية.

بني  تربط  التي  ال�ثيقة  بالعالقات  اجلا�شم  واأ�شاد 

املكتب التنفيذي ووزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية 

بالدول االع�شاء يف املجل�س.

من جانبه، اأكد الدكت�ر عبدالل بن �شالح اخلليفي 

على دور املكتب التنفيذي يف خدمة العمل اخلليجي 

الدور  املكتب يف حتقيق هذا  بدور  امل�شرتك من�هًا 

تعك�س  واأن�شطة  فعاليات  بتنفيذه من  يق�م  ما  عرب 

مدى اهتمامه بتط�ر العمل اخلليجي امل�شرتك فيما 

يتعلق ب�ش�ؤون العمل اأو بال�ش�ؤون االجتماعية. 

واأ�شاد اخلليفي باجله�د التي يبذلها املكتب التنفيذي 

يف حتقيق  قرارات اأ�شحاب املعايل وال�شعادة وزراء 

العمل ووزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول املجل�س من 

التنفيذي،  املكتب  بها  يق�م  التي  االأن�شطة  خالل 

م�شريًا اإىل اأن دولة قطر �ش�ف تنظر يف مدى اإمكانية 

ا�شت�شافة بع�س االأن�شطة اإىل جانب اإمكانية بحث كل 

ما من �شاأنه اأن يدعم العالقات بني اجلانبني.

ح�شر اللقاء وكيل وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية 

�شعادة اال�شتاذ ي��شف املال، وال�كيل امل�شاعد لل�ش�ؤون 

ومدير  الن�شر  ن�شر  اأحمد  االأ�شتاذ  االجتماعية 

اإدارة العالقات العامة واالعالم باالإنابة يف املكتب 

التنفيذي االأ�شتاذ عدنان رم�شان.

ح�ل  اخلليجية  الندوة  اأعمال  يف  امل�شارك�ن  اأو�شى 

جترمي  ب�شرورة  ال�شن  لكبار  االجتماعية  احلماية 

االإن�شان  كرامة  مي�س  الذي  املعن�ي  العنف  اأفعال 

وت�شديد العق�بة عليها وت��شيع دائرة االأفعال املعاقب 

برعاية  املكلف  قيام  عن  االمتناع  وجترمي  عليها، 

وكذلك  الرعاية  تقت�شيها  التي  بال�اجبات  امل�شن 

ودعا  املطل�ب.   النح�  على  بها  القيام  يف  اإهماله 

امل�شارك�ن اإىل مراجعة االأحكام القان�نية التي تقرر 

معينة  �شن  ببل�غ  التقاعد  على  ال�ج�بية  االإحالة 

االإحالة  هذه  تربط  حملها،  مرنة  اأحكام  واإحالل 

بانعدام رغبة امل�شن يف اال�شتمرار يف العمل وقدرته 

على اأدائه مع مراعاة حاجة اجلهة �شاحبة العمل.

ندوة  اإليها  خل�شت  التي  الت��شيات  جملة  ومن 

احلماية االجتماعية لكبار ال�شن التي نظمها املكتب 

التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون 

التنمية االجتماعية  وزيرة  وبرعاية من  االجتماعية 

امل�شاركني  دع�ة  هي  البل��شي،  فاطمة  الدكت�رة 

لت�شكيل اللجان ال�طنية لرعاية كبار ال�شن اأو تط�ير 

ما ه� قائم منها يف دول جمل�س التعاون لكي تك�ن 

جلان دائمة ذات فاعلية وتاأثري يف جماالت التخطيط 

واالأهلية  الر�شمية  اجلهات  خمتلف  بني  والتن�شيق 

املعنية برعاية امل�شنني. والعمل على ت�شميم من�ذج 

خليجي م�حد لفح��شات دورية منتظمة وخم�ش�شة 

لكبار ال�شن.

جترمي العنف �شد امل�شن ومعاقبة املمتنع عن رعايته
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مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراءعمل وتنمية
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تجربة  ــــرة  األس بــنــك 
رائدة في دعم تمكين 

األسر اقتصاديًا

للمكتب  العام  املدير  ا�شتقبل 

العمل  وزراء  ملجل�س  التنفيذي 

وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية 

مكتبه  يف  اجلا�شم  اأحمد  عقيل 

االأ�شرة  لبنك  التنفيذي  الرئي�س 

حيث  ال�شرباوي،  عاطف  الدكت�ر 

بحث اجلانبان �شبل تعزيز التعاون 

وامللفات امل�شرتكة بينها. 

بنك  دور  على  اجلا�شم  واأكد 

الكبري  الدعم  تقدمي  يف  االأ�شرة 

ال�شغر  املتناهية  للم�شروعات 

ودعم  اقت�شاديًا  االأفراد  ومتكني 

امل�ؤ�ش�شات الغري هادفة للربحية. 

يف  االأ�شرة  بنك  جتربة  اأن  وقال 

رائدة  البحرين ه� جتربة  مملكة 

اقت�شاديًا  االأ�شر  متكني  دعم  يف 

وحت�يل امل�شاريع املتناهية ال�شغر 

تع�د  اقت�شادية  م�شاريع  اإىل 

بالربحية على اأ�شحابها.

من جانبه، قال الرئي�س التنفيذي 

ال�شرباوي  عاطف  االأ�شرة  لبنك 

املكتب  مع  عالقتنا  خالل  نتطلع 

التنفيذي  اإىل خلق وتعزيز ال�عي 

بالق�شايا االجتماعية و�شبل و�شع 

حل�ل اقت�شادية ملعاجلة الظروف 

ودعم  ال�شعبة،  االقت�شادية 

املجتمع  الأفراد  اال�شتقرار  حتقيق 

حما�شرات  طريق  عن  البحريني 

متخ�ش�شة  عمل  وور�س  عامة، 

االقت�شاد  مبادرات  تاأ�شي�س  يف 

االأعمال  وريادة  االجتماعي 

على  التعرف  بهدف  االجتماعية 

جماالت عمل االقت�شاد االجتماعي 

الدولية  اخلربات  على  واالطالع 

الرائدة يف هذا ال�شدد، اإىل جانب 

اململكة  املتاحة يف  الفر�س  درا�شة 

اإىل  باالإ�شافة  القطاع  هذا  اأمام 

تط�ير الكفاءات.

تفعيل تو�شيات »جـــوف1« لتطويـــــــــــــــــــــــر مفهــوم العمــل التطوعــي
ا�شتقبل املدير العام للمكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل ووزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية عقيل اأحمد اجلا�شم  وفد جمعية العمل اخلريي االجتماعي البحرينية )خري( يتقدمهم رئي�س 

جمل�س اإدارة اجلمعية  الدكت�ر ح�شني املهدي. 

وتناول اللقاء تعزيز اأطر التعاون بني املكتب التنفيذي وبني جمعية العمل اخلريي االجتماعي البحريني فيما 

يتعلق بتفعيل ت��شيات امل�ؤمتر اخلليجي االول للعمل التط�عي )ج�ف1( الذي نظمته اجلمعية اأبريل املا�شي 

مبقر غرفة جتارة و�شناعة البحرين. 

كما تطرق اللقاء اإىل ا�شتعرا�س م�شروعات جديدة تعتزم اجلمعية القيام بتنفيذها كاإقامة ملتقى متخ�ش�س 

يتناول احل��شبة ال�شحابية ويتطرق اإىل �شرح هذا املفه�م التقني اإىل العامة ومن ثم درا�شة مدى مالءمة 

املفه�م للتطبيق �شمن ممار�شات املكتب التنفيذي او اجلهات االأخرى على ال�شعيد االأهلي. 

ح�كمة  اإطار  يف  جديدة  مبادرة  الإطالق  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  حاجة  على  اجلا�شم  اأكد  ذلك  اإىل 

الن�شاط االأهلي التط�عي. م�شريًا اإىل اأن املبادرة يجب ان ت�شتند على ال�اقع وتعمل على زيادة ال�عي واالإدراك 

بكل اأبعاد مفه�م م�ش�ؤوليات القطاع االأهلي التط�عي وبل�رة م�ؤ�شرات حديثة لقيا�س العمل واالجناز وحتديد 

الق�شايا ذات االأهمية الق�ش�ى واأول�يات العمل املطل�بة يف دول جمل�س التعاون. م�شددًا على �شرورة  تر�شيد 

يف لقائه الرئي�س التنفيذي لـ »�شوق العمل« 

اجلا�شم: العمالة الوافدة اأكرب حتديـــــــــــــات دول اخلليج.. والتوطني �شرورة

اأكد مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�شي وزراء العمل وال�ش�ؤون االجتماعية عقيل اأحمد اجلا�شم اأن  » دول اخلليج 

يف جمملها تعاين من م�شكلة كربى تتمثل يف االعتماد ب�شكل كبري على العمالة من دول خمتلفة«، م�شريًا اإىل اأن 

»هذا االمر يقلل من فر�س امل�اطنني ويعزز من البطالة التي ن�شعى يف املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل ووزراء 

ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س التعاون اخلليجي اإىل تقلي�س ن�شبتها والعمل بكل طاقاتنا وامكاناتنا لت�طني 

العمالة اخلليجية«.

وقال اجلا�شم اأن » التحديات االأ�شا�شية التي ي�اجهها �ش�ق العمل اخلليجي يف الفرتة احلالية تتمثل يف م�شكالت 

العمالة ال�افدة امل�ؤقتة )مبا فيها م�شكالت عمال اخلدمة املنزلية( وق�شايا ت�ظيف العمالة ال�طنية ومكافحة 

البطالة، ويف هذا اخل�ش��س تعمل دول جمل�س التعاون على معاجلة كافة اال�شكاليات التي تثار ب�شاأنها، ودور 

املكتب التنفيذي يعترب هامًا وحم�ريًا يف ت�حيد تلك اجله�د وال�شيا�شات الرامية ملعاجلة هذه امل�شكالت يف اإطار 
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العدد التجريبي
أكتوبر 2013

يوقع  »الــتــنــفــيــذي« 
مع  تفاهم  مذكرة 

»العربي للتخطيط«

للمكتب  العام  املدير  ا�شتقبل 

العمل  وزراء  ملجل�س  التنفيذي 

وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية 

لدول  التعاون  جمل�س  بدول 

عقيل  اال�شتاذ  العربية  اخلليج 

اأحمد اجلا�شم يف مقر املكتب يف 

املنامة، اخلبري يف املعهد العربي 

للتخطيط الدكت�ر فهد الف�شالة.

وعرب اجلا�شم عن امتنانه  للزيارة 

التي قام بها الدكت�ر فهد الف�شالة 

املكتب  ك�ن  التنفيذي،  للمكتب 

التعاون  على  يحر�س  التنفيذي 

للتخطيط،  العربي  واملعهد  بينه 

وي�شعى دائمًا ملد ج�ش�ر الت�ا�شل 

والتالقي عرب الكثري من جماالت 

لتدعيم  داعيًا  امل�شرتك،  التعاون 

اأطر التعاون بني املكتب التنفيذي 

جتارب  من  واال�شتفادة  واملعهد 

خربات  من  ميلكه  ملا  االأخري 

بحثية مرتاكمة تتقاطع يف غالبها 

التنفيذي  املكتب  اهتمامات  مع 

االجتماعية  بال�ش�ؤون  يتعلق  فيما 

والعمل.

العربي  املعهد  ان  اإىل  واأ�شار 

للتخطيط يعترب من بي�ت اخلربة 

ذات االأهمية االقليمية والتي ترثي 

البحثي  التنفيذي  املكتب  نتاج 

والعلمي.

وتطرق اجلا�شم اإىل اأهمية تفعيل 

مذكرة التفاهم التي وقعها املكتب 

م�ؤخراً.  املعهد  مع  التنفيذي 

تطلعه  عن  الف�شالة  د.  واأعرب 

املعهد  بني  التعاون  تعزيز  اإىل 

وزراء  ملجل�شي  التنفيذي  واملكتب 

العمل وال�ش�ؤون االجتماعية، الفتًا 

اإىل ان ت�قيع مذكرة التفاهم بني 

اجلانبني م�ؤخرًا تعرب عن  اأهمية 

ت�طيد عالقات التعاون والتن�شيق 

بني اجلانبني.

تفعيل تو�شيات »جـــوف1« لتطويـــــــــــــــــــــــر مفهــوم العمــل التطوعــي

الت�جهات اخلريية التقليدية القائمة على العمل اخلريي املادي. وقال اأن جمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية 

بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية اأ�شدر العديد من القرارات يف جمال تعزيز العمل االأهلي التط�عي 

وم�ؤ�ش�شاته، م�شيفًا اأن ذلك ياأتي من منطلق تبنيه للمفه�م املعا�شر لل�شراكة بني م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين 

التط�عية واحلك�مات والقطاع اخلا�س التجاري يف اجناز مهام وم�ش�ؤوليات التنمية االجتماعية الذي يتخطى 

الدور الرعائي وميتد اإىل تعاون هذه القطاعات الثالث يف التنمية.  

يف لقائه الرئي�س التنفيذي لـ »�شوق العمل« 

اجلا�شم: العمالة الوافدة اأكرب حتديـــــــــــــات دول اخلليج.. والتوطني �شرورة

عمل م�شرتك ت�شتفيد كل دولة من خربات �شقيقتها ومن جتاربها يف هذا املجال«، م�شددًا »خري اأ�شل�ب مل�اجهة تلك 

امل�شكالت ه� م�اجهتها ب�شكل جماعي خليجي م�حد«.

جاء ذلك خالل لقاء اجلا�شم الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �ش�ق العمل اال�شتاذ اأ�شامة العب�شي، حيث اأ�شاد 

اجلا�شم باجله�د التي تق�م بها هيئة تنظيم �ش�ق العمل يف جماالت تنظيم العمالة ال�افدة يف مملكة البحرين، 

داعيًا الأن يك�ن اللقاء بداية لفتح قن�ات الت�ا�شل بني املكتب التنفيذي وهيئة تنظيم �ش�ق العمل، وذلك من اأجل 

العمل �ش�يًا يف م�شاريع وبرامج تك�ن لها االثار االيجابية على اأ�ش�اق العمل يف دول املجل�س.

وناق�س الطرفان اال�شكاليات التي تعاين منها اأ�ش�اق العمل بدول املجل�س ب�شكل عام ومملكة البحرين ب�شكل خا�س، 

و�شبل تقليل اال�شرار االقت�شادية واملجتمعية الناجتة عن اي اختالل الأ�ش�اق العمل يف املنطقة، م�ؤكدين على 

�شرورة تظافر وتكامل جه�د اجلهات املعنية على امل�شت�ى ال�طني وعلى امل�شت�ى اخلليجي مل�اجهة التحديات التي 

ت�اجه اأ�ش�اق العمل اخلليجية، ولفتا اإىل ال�شح يف املعل�مات التي تعيق اإ�شدار درا�شات علمية ح�ل العمالة ال�افدة 

حتاكي ال�اقع على االر�س، وباالأخ�س يف جمال العمالة املنزلية، ك�نها تعمل يف املنازل وال ت�جد لغاية االآن و�شيلة 

فاعلة لالطالع على طبيعة اال�شكاليات التي تعاين منها هذه العمالة، اإال ما نذر اأو من خالل بع�س الق�شايا التي 

تن�شر يف ال�شحافة املحلية ال�شادرة يف دول املجل�س.

واأ�شار اجلا�شم اإىل ان »مملكة البحرين و�شعت عدة برامج وخطط من اأجل بحرنة وت�طني ال�ظائف، وهي برامج 

رائدة ت�شتحق ال�ق�ف عليها  كامل�شروع ال�طني للت�ظيف وم�شروع ت�ظيف اجلامعيني واإ�شالح �ش�ق العمل، وكذلك 

تغطية العاطلني �شمن قان�ن التاأمني �شد التعطل والذي يعترب خط�ة غري م�شب�قة على م�شت�ى الدول العربية وكان 

حمل اإ�شادة يف املحافل الدولية«.

من جهته، رحب العب�شي  بتعزيز اأطر التعاون مع املكتب التنفيذي يف هذا االطار، مبديًا ا�شتعداده ال�شخ�شي وكافة 

الباحثني يف الهيئة للعمل يف م�شروع درا�شة العمالة املنزلية، م�شريًا اإىل اأن هذه الدرا�شة �شتك�ن فر�شة لتعزيز 

قدرات الباحثني يف التعاطي مع ق�شية على امل�شت�ى اخلليجي ال ال�طني فقط، م�ؤكدًا على اإنه �شي�جه املعنيني يف 

الهيئة الإبداء كافة �شبل الع�ن وامل�شاعدة للت�ا�شل مع املخت�شني يف املكتب التنفيذي للتن�شيق ح�ل امل��ش�عات املراد 

التعاون ب�شاأنها.
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مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراءعمل وتنمية
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

دول جمل�س التعاون ملتزمة بتمكني اال�شخا�س ذوي االعاقة
ال�ش�ؤون  وزراء  وجمل�س  العمل  وزراء  ملجل�س  التنفيذي  املكتب  عام  مدير  قال 

ذوي  االأ�شخا�س  حلق�ق  املتحدة  االأمم  »اتفاقية  اأن  اجلا�شم  عقيل  االجتماعية 

االإعاقة حفظت حق هذه الفئة يف العمل وو�شعتهم على قدم امل�شاواة مع االآخرين، 

كما األزمت الدول امل�شادقة عليها باإتاحة الفر�شة لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة لك�شب 

الرزق، من خالل عمل وبيئة عمل منا�شبة لهم«.

و�شدد اجلا�شم على اأهمية »مبداأ عدم التمييز �شد هذه الفئة، وال�شيما يف جمال 

ح�ش�ل  فر�س  وتعزيز  ت�شيري  �شاأنها  من  التي  التدابري  اتخاذ  و�شرورة  العمل 

ال�عي،  »رفع  �شرورة  اإىل  اجلا�شم  ودعا  العمل«.  على  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س 

وخا�شًة لدى اأرباب العمل، بحق�ق االأ�شخا�س ذوي االإعاقة يف العمل للق�شاء على 

الق�الب النمطية املت�شلة بقدرة هذه الفئة على العمل، وبالتزام الدول العربية 

بحماية وترقية حق�ق االأ�شخا�س ذوي االإعاقة، حيث �شادقت غالبية الدول العربية 

على االتفاقية الدولية املتعلقة بحق�ق االأ�شخا�س ذوي االإعاقة«.

بدول  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزراء  جمل�س  يف  االأع�شاء  الدول  اأغلب  اأن«  واأو�شح 

جمل�س التعاون بدول اخلليج العربية قد �شادقت على اتفاقية حق�ق االأ�شخا�س 

ذوي االإعاقة التي اعتمدتها اجلمعية العامة ملنظمة االأمم املتحدة يف 13 دي�شمرب 

2006م، وذلك الإميان دول املجل�س باأن ق�شية االإعاقة هي ق�شية حق�قية، فهم 

م�اطنني لهم حق�قهم التي ت�شمن لهم امل�شاواة وتكاف�ؤ الفر�س وعدم التمييز 

واإنهم يتمتع�ن باالأهلية القان�نية الكاملة التخاذ قراراتهم والقيام بالت�شرفات 

القان�نية بحرية وا�شتقالل«، م�شريًا اإىل اأن دول املجل�س »واءمت ا�شرتاتيجيتها 

وق�انينها وخططها وبرامج عملها ونظمها االإدارية مع االتفاقية، وهذا ما ترجم 

نف�شه ابتداًء من العام 2007م فقد �شرعت الدول االأع�شاء مبتابعة وتنفيذ االتفاقية 

على كافة امل�شت�يات الت�شريعية واالجتماعية والرتب�ية وال�شحية والثقافية وجميع 

الهياكل املت�شلة بها«. وياأتي ت�شريح اجلا�شم بالتزامن مع مناق�شة جمل�س ال�ش�رى 

مل�شروع قان�ن رعاية وتاأهيل وت�شغيل ذوي االإعاقة، حيث يناق�س املجل�س تعديل املادة 

)5( من القان�ن رقم )74( ل�شنة 2006. 

ويهدف م�شروع القان�ن اإىل دعم حق�ق اال�شخا�س ذوي االعاقة و�شمان حق�قهم 

و�ش�ن كرامتهم باعتبارها حق�قًا كفلها الد�شت�ر، باالإ�شافة اإىل م�اكبة االتفاقيات 

الدولية اخلا�شة بحق�ق ذوي االإعاقة، وت�فري اال�شتقرار املعن�ي للنه��س مب�شت�ى 

اأ�ش�ة  البحرين  مملكة  تط�ير  يف  وم�شاركًا  وم�ؤثرًا  منتجًا  ليك�ن  ودفعه  املع�ق 

بامل�اطنني االأ�شحاء.

وبني اجلا�شم انه اإميانًا من دور املكتب التنفيذي يف ن�شر الت�عية وا�شدار الدرا�شات 

التي ت�شاهم يف رفد ال�شاحة العلمية باإ�شدارات علمية تت�شل ب�شكل مبا�شر بق�شايا 

ذوي االعاقة، اأ�شدر املكتب التنفيذي م�ؤخرًا »دليل ال�شتني.. ا�شئلة واج�بة يف اآليات 

االلتزام والر�شد التفاقية حق�ق االأ�شخا�س ذوي االإعاقة«، للدكت�ر مهند العزة 

اخلبري دويل يف حق�ق االإن�شان وحق�ق االأ�شخا�س ذوي االإعاقة.

اتفاقية  اثنى ع�شر ف�شاًل تغطي  واأج�بته على  ا�شئلته  الدليل يف   وي�شتمل هذا 

حق�ق االأ�شخا�س ذوي االإعاقة واآليات االلتزام بها وبروت�ك�لها االختياري ور�شد 

تطبيقها والر�شد ال�طني والدويل واآلياته والتقرير الر�شمي للدولة وجلنة الر�شد 

االأممية والر�شد املدين االأهلي لالتفاقية والر�شد االقليمي وطبيعة العالقة بني 

اأن�اع الر�شد املختلفة واأخريًا ما بعد الر�شد باالإ�شافة اإىل ملحق باتفاقية حق�ق 

بحق�ق  املعنية  واللجنة  لها  االختياري  الربوت�ك�ل  مع  االعاقة  ذوي  اال�شخا�س 

اال�شخا�س ذوي االإعاقة.

اهتمام خليجي بق�شايا كبار ال�شن على امل�شتويني الر�شمي واالأهلي

ال�شن يف عامل  التنفيذي درا�شة جديدة حملت عن�ان »حماية كبار  ا�شدر املكتب 

متغري«، وذلك يف اإطار �شل�شلة الدرا�شات االجتماعية التي ي�شدرها املكتب، وي�شتمل 

هذا اال�شدار على الدرا�شات واأوراق العمل التي بحثت م��ش�ع احلماية االجتماعية 

للع�شر  تنم�ية جديدة م�اكبة  التعاون من منظ�رات  ال�شن يف دول جمل�س  لكبار 

كبار  او�شاع  اآثار وخماطر على  تركته من  وما  الع�ملة وحت�التها  وتغرياته يف ظل 

ال�شن من  كبار  ق�شية  تناولت  قيمة  درا�شات   7 اال�شدار عر�س  ويتناول  ال�شن”. 

منظ�ر اجتماعي �شمن اأعمال الندوة اخلليجية التي ا�شت�شافتها مملكة البحرين 

وبرعاية كرمية من وزيرة التنمية االجتماعية فاطمة البل��شي يف ماي� املا�شي. اأما 

البي�ل�جية يف  والتغريات  ال�شيخ�خة  فهي  اال�شدار  عليها  ا�شتمل  التي  الدرا�شات 

دول جمل�س التعاون- نظرة م�شتقبلية-، التغريات وامل�شكالت النف�شية امل�شاحبة 

لل�شيخ�خة يف دول جمل�س التعاون، الرعاية االجتماعية والعائلية لكبار ال�شن، املراأة 

ذات االإعاقة من كبار ال�شن: معركة واحدة واأربع جبهات، حماية كبار ال�شن يف دول 

جمل�س التعاون من منظ�ر تنم�ي جديد،  واأخريًا درا�شة نح� ا�شرتاتيجية اجتماعية 

�شاملة لكبار ال�شن يف دول جمل�س التعاون.
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العدد التجريبي
أكتوبر 2013

وزراء العمل اخلليجيني يلتقون مدير »العمل الدولية«

اجلا�شم: اأكدنا اأهمية النظرة املتوازنة الأو�شاع املنطقة العمالية

»التنفيذي« ي�شارك يف الدورة الـ)102( ملوؤمتر العمل الدويل 

 اأكد وزراء العمل بدول جمل�س التعاون على الدور املح�ري الذي تلعبه منظمة العمل 

الدولية يف خلق عالقات مت�ازنة بني اأطراف االنتاج.

واأ�شار ال�زراء يف اجتماع عقد مع مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، على 

هام�س م�شاركتهم يف اأعمال الدورة )102( مل�ؤمتر العمل الدويل اإىل احلجم الذي 

ت�شاهم به دول املجل�س يف ت�فري فر�س عمل، واملقدرة بـ)15( ملي�ن وظيفة، يتم من 

خاللها حت�يل ما يف�ق )80( مليار دوالر.

التعاون، عقيل  بدول جمل�س  العمل  وزراء  التنفيذي ملجل�س  املكتب  وقال مدير عام 

البحريني، جميل  العمل  تراأ�شه وزير  الذي  ال�زراء يف االجتماع  اأكد  »لقد  اجلا�شم 

حممد علي حميدان، على �شرورة تعزيز النظرة املت�ازنة اإىل الق�شايا العمالية التي 

ُتثار يف اأروقة منظمة العمل الدولية«.

واأ�شاف »واأ�شار ال�زراء اإىل اأن دول املجل�س ت�شعى لاللتزام مبعايري العمل الدولية، 

وتريد لعب دور اأ�شا�شي يف دعم منظمة العمل الدولية من خالل تنمية ح�ار فاعل 

وم�شتمر مع املنظمة من جهة، ومع اأطراف االنتاج من جهة اأخرى«.

بها  التي مرت  لتجاوز االزمة  املنظمة  بذلتها  التي  ال�زراء اجله�د  وتابع »كما ثمن 

البحرين، حيث كانت للم�شاندة التي قدمتها املنظمة االأثر الفاعل يف االقرتاب من 

غلق ملف املف�ش�لني ا�شتجابة لقرارات جمل�س االدارة«.

واأ�شاروا اإىل اإن العدد االأكرب من املف�ش�لني وامل�ق�فني عن العمل اإما مت اإرجاعهم 

اإىل وظائفهم اأو متت ت�ش�ية اأو�شاعهم من خالل تع�ي�شات عادلة، فيما تبقت اأعداد 

قليلة تعالج وفق الق�انني، وبهذا فاإننا ناأمل يف ا�شتمرار دعمكم الإغالق هذا امللف 

واالنطالق نح� املزيد من احل�ار يف ج� من الثقة واملحبة.

ولفت� وزراء العمل اإىل اجله�د التي تبذلها دول املجل�س يف اإيجاد اأر�شية م�شرتكة بني 

الدول املر�شلة وتلك امل�شتقبلة للعمالة، وكان من نتائجها ح�ار اأب�ظبي، الذي اأ�شبح 

منتدى لتداول االآراء وحل اال�شكاليات اخلا�شة بالعمالة ال�افدة يف دول املجل�س.

واعتربوا اأن ع�ش�ية االمارات يف منتدى التنمية والهجرة دليل على التزام االمارات 

يف  الق�شايا  هذه  اإىل  والنظر  للعمالة  املر�شلة  الدول  مع  م�شرتكة  ار�شية  باإيجاد 

�شياقها التنم�ي، الذي يع�د بالنفع على الدول املر�شلة وامل�شتقبلة للعمالة، م�شيفًا 

باأن االمارات عقدت م�ؤخرًا م�ؤمترًا ح�ل “اثر تنقل العمالة يف التنمية امل�شتدامة” 

وه� ياأتي يف �شياق اجله�د التي تبذلها الدولة يف هذا االطار.

من جهته، اأ�شاد مدير عام منظمة العمل الدولية، جاي رايدر، بالدور الذي تق�م به 

دول املجل�س يف اإطار ت�فري فر�س عمل، معربًا عن تفهمه لظروف ومتطلبات، م�ؤكدًا 

على �شرورة م�ا�شلة احل�ار اجلاد والقائم على االحرتام املتبادل بني الطرفني.

وقال »نحن على اطالع بالظروف التي متر بها املنطقة، واأعلم بالرغبة التي تنتاب 

اجلميع يف اإيجاد بيئة م�شتقرة، اإال اأن الأوجه احل�ار جانب اآخر وه� �شرورة العمل 

�ش�يًا من اأجل حت�شني ظروف العمل واإيجاد بيئة تلبي احلق�ق اال�شا�شية للعمال«.

واأكد رايدر على ا�شتعداد منظمة العمل الدولية لتقدمي كافة اأوجه الدعم وامل�شاندة 

تبذل جه�د  و�ش�ف  بالعمل،  املتعلقة  امل��ش�عات  لدول اخلليج ح�ل خمتلف  الفنية 

اإ�شافية يف تعزيز املكتب االقليمي للدول العربية )مكتب بريوت( بكافة ال��شائل التي 

متكنه من خدمة دولكم ب�شكل اأف�شل.

�شارك املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل يف اأعمال م�ؤمتر العمل الدويل )102( 

الذي انعقد يف املدينة ال�ش�ي�شرية جنيف. 

اجلا�شم  اأحمد  عقيل  اال�شتاذ  التنفيذي  للمكتب  العام  املدير  قال  املنا�شبة  وبهذه 

للدول اخلليجية  اأر�شية م�شرتكة  ايجاد  تن�شيقي مهم يف  دور  التنفيذي  للمكتب  ان 

للخروج بروؤية م�حدة تبني التجان�س بني الكتلة اخلليجية �شمن اأعمال امل�ؤمتر. 

التي  الهامة  الدولية  املحافل  من  يعترب  الدويل  العمل  م�ؤمتر  ان  اجلا�شم  واأو�شح 

ي�شعى املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل الن يك�ن لدول اخلليج العربية ب�شمتهم 

ال�ا�شحة يف اأعمال هذا امل�ؤمتر. 

واأ�شار اجلا�شم اإىل ان املكتب التنفيذي ح�شر اأعمال امل�ؤمتر وعقد اجتماع تن�شيقي 

من  الهدف  وكان  بينهم،  فيما  التن�شيق  لتعزيز  التعاون  دول  مبجل�س  العمل  ل�زراء 

االجتماع ه� ت�حيد امل�اقف والروؤى فيما �شيطرح �شمن اأعمال امل�ؤمتر.

ج�انب  تتناول  التي  والق�شايا  امل�ا�شيع  اأ�شابيع  ثالثة  مدى  على  امل�ؤمتر  وناق�س 

خمتلفة من قطاع العمل على م�شت�ى العامل. وت�شمن جدول اأعمال امل�ؤمتر مناق�شة 

تقرير املدير العام ملكتب العمل الدويل ب�شاأن الذكرى املئ�ية ملنظمة العمل الدولية 

يف  االجتماعية  واحلماية  العمالة  وم��ش�ع  الثالثي،  وااللتزام  والتجديد  ال�اقع 

ال�شياق ال�شكاين اجلديد، والتنمية امل�شتدامة والعمل الالئق وال�ظائف اخل�شراء.
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مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراءعمل وتنمية
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اخلليج:

ثقافة  تر�شيخ  اإن  غبا�س  �شقر  العمل  وزير  قال 

التنظيمية  الب�شرية وال�حدات  امل�ارد  التميز لدى 

من �شاأنه حتفيز وت�شجيع امل�ظفني على االإبداع يف 

بيئة عمل تناف�شية االأمر الذي ي�شهم ب�شكل فاعل 

مبا  امل�ؤ�ش�شي  التميز  وحتقيق  باالأداء  االرتقاء  يف 

يلبي ت�جيهات القيادة الر�شيدة.

التميز  بجائزة  الفائزين  تكرمي  خالل  ذلك  جاء 

دي�ان  يف  وذلك  الثالثة،  دورتها  يف  امل�ؤ�ش�شي 

ال�كالء  بح�ش�ر  م�ؤخرًا،  باأب�ظبي  العمل  وزارة 

امل�شاعدين ومديري االإدارات وعدد من امل�ظفني.

واأكد �شقر غبا�س حر�س وزارة العمل على التعامل 

مع التميز ب��شفه ثقافة واأحد اأبرز اأدبيات العمل 

ال�زارة  تطبق  حيث  االإمارات،  دولة  يف  احلك�مي 

اأهمها  من  املبادرات  من  العديد  ذلك  �شبيل  يف 

تر�شيخ  على  تعمل  التي  امل�ؤ�ش�شي  التميز  جائزة 

لتط�ير  االإبداعية  الطاقات  واإطالق  الثقافة  هذه 

القدرات واالأداء امل�ؤ�ش�شي ب�شكل مت�ا�شل.

واأبدى ثقته بقدرة خمتلف امل�شت�يات ال�ظيفية يف 

التي  وامل�شاريع  املبادرات  طرح  على  العمل  وزارة 

لل�زارة   اال�شرتاتيجية  االأهداف  حتقيق  يف  ت�شهم 

والتميز املن�ش�د يف االأداء.

فئات  �شبع  اإىل  امل�ؤ�ش�شي  التميز  جائزة  وتنق�شم 

الت�ايل  على  بها  وفاز  املتميزة  االإدارة  فئة  ت�شمل 

اإدارة التفتي�س بدي�ان ال�زارة بدبي واإدارة مكاتب 

العمل  مكتب  وفئة  اخلدمة،  مراكز  واإدارة  العمل 

راأ�س  يف  املكاتب  الت�ايل  على  بها  وفاز  املتميز، 

التميز  قالدة  وفئة  وعجمان،  وخ�رفكان  اخليمة 

قا�شم  الت�ايل،  بها على  وفاز  اال�شرايف  املجال  يف 

حممد جميل وعادل عبدالرحيم الزرع�ين وعي�شى 

عبد الرحيم الزرع�ين.

كما فاز يف فئة قالدة التميز يف املجال االإداري كل 

العي�شى  حممد  ومازن  �شليم  بن  حاميم  اأن�ر  من 

يف  التميز  قالدة  يف  وفازت  املغني  حممد  ومروة 

قالدة  ويف  املطرو�شي،  اأمل  التخ�ش�شي  املجال 

التميز يف املجال امليداين ح�شن علي ال�شرقي، كما 

فازت مرمي حممد زريق يف قالدة التميز يف جمال 

تقدمي اخلدمة.

غبا�س: تر�شيخ »ثقافة التميز« يحّفز املوظفني على االإبداع 
ت

يـا
يج

خل

الرومي: احلكومة تعزز الرعاية االجتماعية

البيان:

اأكدت وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية معايل مرمي الرومي 

اأن احلك�مة اأولت اأهمية كبرية للرعاية االجتماعية، 

اإذ بلغت م�ازنة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ما ن�شبته 

6،05% من امليزانية العامة من االحتاد، م�شتعر�شة 

النفع  لل�زارة وق�انني جمعيات  القطاعات اخلدمية 

وخططها  »ال�ش�ؤون«  اإجنازات  اإىل  باالإ�شافة  العام، 

اال�شرتاتيجية لتقدمي الدعم للمحتاجني.

قطاعات  ثالثة  ت�شم  »ال�زارة  اإن  الرومي  وقالت 

منها »الرعاية االجتماعية«، و»التنمية االجتماعية«، 

 18 اإىل  القطاعات  وتتفرع  امل�شاندة«،  و»اخلدمات 

اإدارة مركزية، الفتة اإىل اأن عدد امل�ظفني يبلغ 627 

م�ظفا وم�ظفة، م�ؤكده اأن ال�زارة حققت 86% ن�شبة 

ت�طني يف عام 2012«.

واأو�شحت اأن ال�زارة تهدف اإىل دعم الدور املح�ري 

اأداء  االجتماعي ومتكينها من  التما�شك  لالأ�شرة يف 

وتعزيز  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  مفه�م  باإعالء  دورها، 

ال�شراكة الفاعلة مع القطاع االأهلي واخلا�س.

واأ�شارت اإىل بع�س الق�انني والت�شريعات منها قان�ن 

االجتماعي،  وال�شمان  العام،  النفع  ذات  اجلمعيات 

وقان�ن االحداث امل�شرتك بني وزارة الداخلية ووزارة 

دور  قان�ن  وكذلك  املعاقني،  رعاية  وقان�ن  ال�ش�ؤون، 

حتت  �شدرت  قرارات  عن  عبارة  فهي  احل�شانة، 

مظلة هذه الق�انني واأهمها القان�ن االحتادي رقم 5 

ل�سنة 1983.

ولفتت الرومي اإىل اأن عدد القرارات ال�زارية املتعلقة 

بدور احل�شانات بلغ 316 يف عام 2011، بينما و�شل 

يف عام 2012 اإىل 371، ويف �شاأن حق�ق االأ�شخا�س 

عام  نهاية  يف  وزاريا  قرارا   39 �شدر  االعاقة  ذوي 

2012، ويف �شاأن اجلمعيات وامل�ؤ�ش�شات االأهلية ذات 

النفع العام �شدر 21 قرارا، ويف ال�شمان االجتماعي 

114 قرارا وزاريا، وبالن�شبة لقرار جمل�س ال�زراء يف 

احلك�مية  بامل�ؤ�ش�شات  ملحقة  ح�شانات  دور  ان�شاء 

33 قرارا وزاريا، و32 يف ان�شاء ح�شانات جديدة يف 

يف  االغاثة  م�شاعدات  لقرار  وبالن�شبة   ،2012 عام 

العامة واخلا�شة، و�شل  الك�ارث  اأو  النكبات  حاالت 

اإىل 8 قرارات وزارية يف نهاية عام 2012، و40 قرارا 

وتاأهيل  لرعاية  احلك�مية  غري  للم�ؤ�ش�شات  بالن�شبة 

املعاقني، يف عام 2012.

االجتماعية  التنمية  قطاع  اإىل  الرومي  وتطرقت 

الذي ي�شم اجلمعيات ذات النفع العام، واجلمعيات 

التعاونية، والتنمية االأ�شرية، واالأ�شر املنتجة، م�شرية 

النفع  اأن هناك زيادة يف م�ؤ�شر حجم جمعيات  اإىل 

 ،2011 2012 مقارنة بعام  5% يف عام  العام بن�شبة 

العمل  باأهمية  املجتمع  يف  ال�عي  لزيادة  وذلك 

يف  االأع�شاء  عدد  بلغ  حيث  والتط�عي،  االجتماعي 

لعام  ع�ش�ا   66،796 العام  النفع  ذات  اجلمعيات 

2012، واجلمعيات التعاونية لعام 2012 مقارنة بعام 

،2011

مرمي الرومي

�شقر غبا�س
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العدد التجريبي
أكتوبر 2013

بنا:

العليا  اللجنة  رئي�شة  االجتماعية  التنمية  وزيرة  اكدت 

لرعاية �ش�ؤون املعاقني فاطمة حممد البل��شي ان اهتمام 

املجتمعات بحق�ق اال�شخا�س ذوي االعاقة احد املعايري 

اال�شا�شية لقيا�س امل�شت�ى احل�شاري للدولة وقد و�شعت 

هذه اال�شرتاتيجية ا�شتنادًا اىل املنهج املبني على حق�ق 

االن�شان والذي يرتكز على املبادئ ال�اردة يف ميثاق االمم 

املتحدة والعهدين الدوليني واالتفاقيات املتخ�ش�شة ال 

�شيما االتفاقية الدولية حلق�ق اال�شخا�س ذوي االعاقة.

وثمنت البل��شي التعاون ال�ثيق مع مكتب برنامج االأمم 

جاءت  التي  اال�شرتاتيجية  الإجناز  االإمنائي  املتحدة 

�شاملة ومتكاملة ال�شتنادها على جمم�عة من الدرا�شات 

البحثية وامليدانية ح�ل اأو�شاع االأ�شخا�س ذوي االإعاقة 

يف اململكة. كما بينت ان اإقرار اال�شرتاتيجية ي�شب يف 

اإطار تنامي اهتمام مملكة البحرين بفئة ذوي االإعاقة 

التي حتظى برعاية كرمية من احلك�مة وجتلى احلر�س 

خالل  من  الفئة  بهذه  وال�شعبي  واحلك�مي  امللكي 

االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س  حق�ق  اتفاقية  على  امل�شادقة 

لتن�شم البحرين لالأ�شرة الدولية من بني اأكرث من 150 

دولة ح�ل العامل م�شادقة على هذه االتفاقية الهامة.

عر�شًا  متثل  اال�شرتاتيجية  ال�ثيقة  هذه  ان  وا�شافت 

اىل  ال��ش�ل  بهدف  متكاملة  وطنية  لروؤية  تف�شيليًا 

حت�شني ن�عية احلياة لالأ�شخا�س ذوي االعاقة وحتقيق 

الدمج الكامل لهذه الفئة من املجتمع وقد متت مناق�شة 

اال�شخا�س  من  وا�شعة  قطاعات  مع  اال�شرتاتيجية  هذه 

ذوي االعاقة وعائالتهم وممثلي امل�ؤ�ش�شات التي تخدمهم 

�ش�اًء كانت ر�شمية او اهلية حيث عك�شت ال�ثيقة خال�شة 

اآرائهم وتطلعاتهم يف هذا ال�شاأن، م�شرية اىل ان فريق 

اال�شرتاتيجية �شيعمل يف هذه املرحلة وهي فرتة تف�شل 

بني املرحلة االأوىل والثانية على تنفيذ خطط عمل املرحلة 

الثانية من اال�شرتاتيجية ) 2013 – 2016 ( والتي مت 

م�ؤمتر  عقد  ويعقبها  االوىل  املرحلة  نهاية  يف  و�شعها 

نهائي لتقييم اال�شرتاتيجية يعقد يف نهاية عام 2016، 

و�شيتم ذلك من خالل مراجعة منجزات اال�شرتاتيجية 

ومنجزات وحتديات  التقييم  نتائج  فيه  �شتعر�س  حيث 

على  بناء  وذلك  اال�شرتاتيجية  عمر  من  االأوىل  الفرتة 

تقارير وطنية مقدمة من ال�زارات ومن املجتمع املدين 

وباالأخ�س من املنظمات املمثلة لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة.

�شبعة  تت�شمن  اال�شرتاتيجية  اأن  اىل  البل��شي  وا�شارت 

والتاأهيل،  ال�شحة  الت�شريعات،   : وهي  رئي�شية  حماور 

والتمكني  االقت�شادي  والتمكني   ، والتعليم  والرتبية 

االجتماعي ومتكني املراأة ذات االإعاقة، و�شه�لة ال��ش�ل 

هذه  وتقدم  والت�عية،  واالإعالم  واخلدمات،  للمباين 

مع  مقارنة  ال�طنية  للق�انني  �شاماًل  حتلياًل  ال�ثيقة 

االإعاقة،  ذوي  االأ�شخا�س  حلق�ق  الدولية  االتفاقية 

بات  فاإنه  اال�شرتاتيجية  هذه  �ش�ء  ويف  اأنه  وا�شافت 

ب�شاأن حق�ق  قان�ن جديد  اإ�شدار  �شرورة  ال�ا�شح  من 

االأ�شخا�س ذوي االإعاقة خالل املرحلة املقبلة مت�شمنًا 

حق�قًا اأ�شمل وحمققًا لل�شمانات االأ�شا�شية املقررة لهم 

وفقًا لهذه االتفاقية مبا يجعل مملكة البحرين �شباقة يف 

اإ�شالحاتها الت�شريعية وم�اكبة الأحداث النظم القان�نية 

امل�ائمة للمعايري االأممية.

بنا:

اأكد �شعادة وزير العمل ال�شيد جميل بن حممد علي 

باالرتقاء  م�شب�ق  غري  اهتمامًا  هناك  اأن  حميدان 

العمل املختلفة  املهنية يف م�اقع  بال�شالمة وال�شحة 

العامل  و�شالمة  �شحة  على  اإيجابيًا  انعك�س  ما  وه� 

نزيف  ي�قف  ومبا  االنتاج  م�شت�يات  ا�شتقرار  وعلى 

الطاقات الب�شرية والهدر املايل جراء وق�ع االإ�شابات 

تطبيق  يف  للتهاون  نتيجة  العمل  وتعطيل  واحل�ادث 

اأن  م�شيفًا  العاملني،  و�شحة  �شالمة  �شمان  �شروط 

�شيا�شات وبرامج  اإر�شاء  البحرين تعمل على  مملكة 

ثالثة  على  ترتكز  وال�شالمة  واالأمن  احلماية  لت�فري 

وتهيئة  وتكاملها  الت�شريعات  تتمثل يف تط�ير  حماور 

الك�ادر املتخ�ش�شة لالإ�شراف واملتابعة ون�شر ال�عي 

ال�شيا�شات  الإجناح  الالزمة  املجتمعية  والثقافة 

والربامج.

التي  الندوة  حميدان  بها  افتتح  كلمة  يف  ذلك  جاء 

ال�شحة  جمعية  مع  بالتعاون  العمل  وزارة  نظمتها 

وال�شالمة البحرينية ح�ل القرار ال�زاري رقم )8( 

املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  ب�شاأن تنظيم  ل�سنة 2013 

وال�شحة  ال�شالمة  م�شئ�يل  مب�شاركة  املن�شاآت،  يف 

بالقطاع  العاملة  واملن�شاآت  ال�شركات  يف  املهنية 

اخلا�س مبملكة البحرين.

يف  ن�عية  نقلة  باأنه  القرار  العمل  وزير  واعترب 

على  املهنية  وال�شحة  لل�شالمة  املنظمة  الت�شريعات 

اأن  ت�قع  اإىل  الفتًا  املجاورة،  والدول  اململكة  م�شت�ى 

احل�ادث  معدل  تخفي�س  يف  القرار  هذا  ي�شاهم 

املهنية يف املن�شاآت بن�شبة ال تقل عن 50% عن املعدل 

1000 من�شاأة  اأكرث من  احلايل، والذي �شيطبق على 

كبرية ومت��شطة يف مملكة البحرين، م�شريًا اأن ذلك 

بها  قامت  التي  البحثية  الدرا�شات  �ش�ء  يف  ياأتي 

ال�زارية  القرارات  اإ�شدار  تاأثري  اأن  وبينت  ال�زارة 

املنظمة ال�شرتاطات ال�شحة وال�شالمة املهنية اأ�شهم 

لن�شبة  احل�ادث  معدالت  تخفي�س  يف  فاعل  ب�شكل 

ت�شل اإىل 84%، اأي اأن احل�ادث انخف�شت من 1550 

 250 1995 اإىل  األف عامل يف �شنة   100 اإ�شابة لكل 

اإ�شابة لكل 100 األف عامل يف �شنة 2009 وما بعدها، 

واملمار�شات  االأ�شاليب  حت�شن  على  هام  م�ؤ�شر  وه� 

املتعلقة بحماية العاملني يف املن�شاآت.

واأ�شار حميدان اإىل اأن القرار اجلديد ت�شمن الزام 

وال�شحة  لل�شالمة  متفرغ  م�شئ�ل  بتعيني  امل�ؤ�ش�شات 

املن�شاآت  يف  عاماًل   50 بها  يعمل  من�شاأة  لكل  املهنية 

عالية اخلط�رة وتعيني م�شئ�ل �شالمة لكل 100 عامل 

يف املن�شاآت مت��شطة اخلط�رة.

ر الدول البلو�شي: االهتمام بحقوق ذوي االإعاقة معيار حّت�شُ

حميدان: 500 فر�شة عمل جديدة يف جمال ال�شالمة وال�شحة املهنية

الدكت�رة فاطمة البل��شي

جميل حميدان

11  10
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مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراءعمل وتنمية
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ال�شعودية تطبق برنامج حماية االأجور على العمالة املنزلية
العربية.نت

اخلدمات  اإيقاف  عن  ال�شع�دية  العمل  وزارة  ك�شفت 

معل�مات  تخفي  التي  ال�شع�دية  التجارية  املن�شاآت  عن 

عن اأج�ر من�ش�بيها، فيما ك�شف م�ش�ؤول يف ال�زارة عن 

تطبيق حماية االأج�ر على العمالة املنزلية يف امل�شتقبل 

القريب، و�شط امتعا�س رجال اأعمال ح�شروا لقاء مع 

م�ش�ؤويل ال�زارة يف غرفة جتارة الريا�س اأم�س.

عبدالعزيز  العمل  وزارة  يف  االأج�ر  حماية  مدير  وقال 

يف  االأج�ر  حماية  اآليات  مل�شروع  �شرح  خالل  النا�شر 

الغرفة التجارية ال�شناعية يف الريا�س، اإن كل املن�شاآت 

باإمكانها الدخ�ل يف برنامج حماية االأج�ر الذي اأطلقته 

مثل  فئات حمددة  األزم  ال�شامي  والقرار  العمل،  وزارة 

اأم  ال�طنية  �ش�اء  عامل  اآالف   3 لديها  التي  ال�شركات 

ال�شع�دية  امل�شارف  عرب  اأج�رهم  بتح�يل  ال�افدة 

ن�شرتها  التي  ت�شريحاته  النا�شر يف  واأو�شح  املختلفة. 

اأن الربنامج ال ي�شمل العمالة احلديثة  �شحيفة احلياة 

ويطبق على  ي�مًا،   90 اأقل من  البالد منذ  التي دخلت 

اأبناء القبائل النازحة واجلن�شيات امل�شتثناة من االإبعاد، 

وال بد من حت�يل امل�شتحقات واال�شتقطاعات اإىل النظام 

الذي دوره تثبيت املعاملة املالية.

العمالة  على  �شيطبق  املقبلة  املراحل  »يف  واأ�شاف 

اأن برنامج حماية االأج�ر يغطي جميع  املنزلية، م�ؤكدًا 

الدفعات �ش�اء اأكان �شهريًا اأم اأ�شب�عيًا اأم قطعة.

النقد  م�ؤ�ش�شة  مع  اتفاق  وج�د  اإىل  النا�شر  واأ�شار 

للعاملني، ومنح عدد  ال�شراف  ملنح بطاقات  ال�شع�دي 

معني من احل�شابات يف وقت حمدد لكل ال�افدين اإىل 

اململكة.

واأ�شاف: »يف حال اإيقاف الراتب ت�شل ر�شالة بالتنبيه، 

يف  م�ج�دة  كلها  والت�ش�يات  االنقطاع،  �شبب  ت��شح 

املقبلة مع اجل�ازات  الفرتة  الربط يف  النظام، و�شيتم 

مرحلة  ويف  وامل�قت،  النهائي  اخلروج  عمليات  ملعرفة 

الحقة �شيتم الربط مع التاأمينات االجتماعية«.

اإيقاف  »يتم  النا�شر  قال  املخالفني،  عق�بات  وعن 

اخلدمات يف حال اإخفاء املعل�مات، وبعد �شهر تتم زيارة 

خمالفات  جلميع  �شاملة  تك�ن  زيارة  وهي  املفت�شني، 

مكتب العمل، وبعدها ب�شهرين يتم اإيقاف اخلدمات«.

فقيه يرعى منتدى
جدة للموارد البشرية 

املهند�س  العمل  وزير  يرعى  ال�سعودية-  ال�سرق 

عادل فقيه منتدى جدة للم�ارد الب�شرية 2013م الذي يقام 

حتت �شعار »ما بعد الت�شحيح« خالل الفرتة من 24 اإىل 28 

بتنظيم من جلنة  2013م، يف فندق جدة هيلت�ن،  ن�فمرب 

مع  ا�شرتاتيجية  وب�شراكة  جدة،  غرفة  يف  الب�شرية  امل�ارد 

وزارة العمل لتط�ير وتنمية امل�ارد الب�شرية يف ال�شع�دية.

اأب� ركبة  اإيهاب بن ح�شن  اأمني عام املنتدى الدكت�ر   وقال 

اإن دعم وزارة العمل للمنتدى وحر�س ال�زير على احل�ش�ر، 

ه� حلر�س ال�زارة على تط�ير ممار�شات امل�ارد الب�شرية يف 

قطاعات االأعمال ال�شع�دية واال�شتفادة من الك�ادر ال�شع�دية 

ز يف ن�شخه االأربع املا�شية  امل�ؤهلة، م�شريًا اإىل اأن املنتدى عزَّ

بناء ال�شراكة اال�شرتاتيجية بني القطاعني العام واخلا�س، 

والرتكيز على العن�شر الب�شري وخا�شة الكفاءات ال�طنية 

االأعمال  ع�شر  وحتديات  تط�رات  مل�اجهة  اأ�شا�شية  كاأداة 

احلديث، وتط�ير بيئة العمل مل�اكبة التغريات اجلديدة ورفع 

التناف�شية وزيادة االإنتاجية.

العثيمني: زيادة يف املبادرات احلكومية 

واخلا�شة لدعم ذوي الدخول املتدنية

اليوم:

جمل�س  رئي�س  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزير  ك�شف 

اأمناء جائزة االأمرية �شيتة بنت عبدالعزيز للتميز 

يف العمل االجتماعي الدكت�ر ي��شف العثيمني عن 

املبتكرة  واخلا�شة  املبادرات احلك�مية  زيادة يف 

لدعم ذوي الدخ�ل املتدنية.

يف  اجلائزة  نتائج  اإعالنه  خالل  العثيمني  وقال   

عن  اأ�شفرت  التي  اجلاري،  للعام  االأوىل  دورتها 

�شمن  واأفراد  وحك�مية  اأهلية  جهات  �شبع  ف�ز 

فرع اجلهات الداعمة، اإ�شافة اإىل �شبعة فائزين 

امل�شروعات  اأ�شحاب  من  للجائزة  الثاين  الفرع  يف 

»االأفراد«، اأن اجلائزة ت�شعى لتاأ�شيل العمل امل�ؤ�ش�شي 

الداعمني،  من  املتميزين  تقدير  خالل  من  وذلك  وتط�يره،  �ش�ره،  بجميع  االجتماعي 

البح�ث  ودعم  اجلن�شني،  من  وال�شباب  الن�شاء  من  امل�شروعات  اأ�شحاب  وت�شجيع 

والدرا�شات والن�شاطات االجتماعية يف املجاالت املحددة للجائزة، كما تهدف اإىل تر�شيخ 

النبيلة، وحتفيز  قيمه  وتعزيز  والتط�عي،  واالإن�شاين  واخلريي  االجتماعي  العمل  ثقافة 

الهيئات احلك�مية واالأهلية على التميز واالإبداع يف العمل االجتماعي.

وبني الدكت�ر العثيمني خالل م�ؤمتر �شحايف عقد يف مقر اجلائزة بالريا�س، اأنه مت حجب 

الدورة  م��ش�ع  كان  التطبيقية«، حيث  والدرا�شات  »البح�ث  الثالث  فرعها  اجلائزة يف 

االأوىل من اجلائزة ه� »التمكني االقت�شادي واالجتماعي للمراأة وال�شباب من اجلن�شني 

من ذوي الدخ�ل املنخف�شة«.

الدكت�ر ي��شف العثيمني

0000.indd   12 9/28/13   6:15 PM



العدد التجريبي
أكتوبر 2013

اأجمل اآيات التهاين نرفعها اإىل

خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود
ملك اململكة العربية ال�شعودية

و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود
ويل العهد االأمني النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع

و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �شعود
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء

واإىل االأ�شرة املالكة الكرمية وال�شعب ال�شعودي ال�شقيق

مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني الـ 83 للمملكة العربية ال�سعودية

 داعني املوىل العلي القدير اأن يحفظ هذا البلد وقيادته و�سعبه

املكتب التنفيذي

 ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�شـوؤون االإجتماعية

 بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

13  12
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مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراءعمل وتنمية
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اتفاقيات  يــوقــع  الــبــكــري 
 تدريب بأكثر من مليون ريال 

وقع معايل ال�شيخ عبدالل بن نا�شر 

الق�ى  وزير  البكري  عبدالل  بن 

تدريب  اتفاقية   11 على  العاملة 

ال�طنية  العاملة  الق�ى  وتاأهيل 

�شمن  اخلا�س  القطاع  يف  للعمل 

بالت�شغيل  املقرون  التدريب  برنامج 

عماين  ريال  امللي�ن  تتجاوز  بتكلفة 

املهنية  التخ�ش�شات  من  عدد  يف 

�ش�ق  الحتياجات  تلبية  واحلرفية 

العمل، وذلك بامل�ؤ�ش�شات التدريبية 

اخلا�شة املعتمدة من قبل ال�زارة.

الق�ى  تدريب  االتفاقيات  و�شملت 

العاملة ال�طنية يف املجاالت الفنيهّة 

كما  املختلفة  واحلرفية  واالإدارية 

متت اإ�شافة تخ�ش�س م�شيف ج�ي 

�شمن الربامج التدريبية.

بنت  منى  الدكت�رة  واأو�شحت   

�شامل اجلردانية وكيلة وزارة الق�ى 

والتدريب  التقني  للتعليم  العاملة 

التدريبية  الربامج  هذه  اأنهّ  املهني، 

تهدف اإىل تاأهيل ال�شباب للعمل يف 

وقالت:  املختلفة.  وجماالته  م�اقعه 

ن�شهد اإقبال املتدربني على املجالت 

لذلك  وخارجها  عمان  يف  احلرفيهّة 

ت اإ�شافة برنامج تدريبي لتاأهيل  متهّ

يف  للعمل  ال�طنية  العاملة  الق�ى 

والذين  اجل�ية،  ال�شيافة  جمال 

بعد  للعمل  ا�شتقطابهم  �شيتم 

التدريب يف م�اقع عمل داخل وخارج 

املقدمة  الربامج  اأنهّ  كما  ال�شلطنة، 

تدريب  اأهمية  على  ا  اأي�شً تركز 

املختلفة  العمل  م�اقع  يف  املتدرب 

الفائدة. من  قدر  اأكرب  له   ليتحقق 

وحثت الدكت�رة منى املتدربني على 

االلتزام ب�شاعات التدريب والت�اجد 

التدريب لتحقيق  امل�شتمر يف م�اقع 

لهذه  واال�شتمرارية  الدمي�مة 

املرج�ة  الفائدة  ولتحقيق  الربامج 

للمتدرب.

الروؤية:

بن  ال�شيخ حممد  االجتماعية  معايل  التنمية  وزير  قال 

االإعداد  يف  بداأت  ال�زارة  اأن  الكلباين  �شيف  بن  �شعيد 

ا�شرتاتيجية  ح�ل  الدويل  امل�ؤمتر  لعقد  والتح�شري 

ه جمل�س ال�زراء بعقده يف  العمل االجتماعي، والذي وجَّ

الن�شف االأول من العام املقبل، م�شريًا اإىل اأنه �شي�شارك 

اأربع  اإىل  و�شيتطرق  العامل،  دول  من  العديد  امل�ؤمتر  يف 

ا�شرتاتيجيات؛ هي: ا�شرتاتيجية الطف�لة، وا�شرتاتيجية 

وا�شرتاتيجية  التط�عي،  العمل  وا�شرتاتيجية  املراأة، 

امل�ش�دات  وفق  مناق�شتها  �شيتم  اأنه  اإىل  الفتًا  املعاقني، 

داخل  من  خمت�شني  جانب  من  معدة  �شتك�ن  التي 

عمل  اأيَّ  ت�شجع  “ال�زارة  الكلباين  واأ�شاف   ال�شلطنة. 

املجتمع  من  النابع  التط�عي  العمل  حتفيز  اإىل  يهدف 

ويهدف اإىل خدمته وي�شاعد على تعزيز ال�عي املجتمعي 

من  اخلروج  على  االأ�شخا�س  وت�شجع  التط�عي،  بالعمل 

حب الذات اإىل حب االآخرين.. وقال معاليه: نتمنى من 

كل اجلهات اأن تكثف جه�دها لدعم العمل التط�عي.

االأ�شخا�س  اتفاقية  على  وقعت  ال�شلطنة  اأن  اإىل  واأ�شار 

رقم  ال�شلطاين  املر�ش�م  مب�جب  االإعاقة  ذوي 

2008/121، مبينا اأن ال�زارة م�شتمرة بتاأهيل وتدريب 

الك�ادر العمانية واإقامة الدورات املتعلقة بجانب حق�ق 

بجه�د  القيام  اإىل  اإ�شافة  االإعاقة،  ذوي  االأ�شخا�س 

وخارجها  ال�شلطنة  داخل  من  االإخ�شائيني  من  كبرية 

باالرتقاء باخلدمات التي تقدم اإىل هذه الفئة.

املخت�شة  االأهلية  اجلمعيات  من  عدد  ي�شارك  وتابع: 

تقدمي  بهدف  الدورة  بهذه  االإعاقة  ذوي  �ش�ؤون  بقطاع 

اآرائها ومبادراتها لتقدمي خدمة اأف�شل لهذه الفئة، كما 

التقرير  االآن  تعد  التنمية-  ب�زارة  ال�شلطنة -ممثلة  اأن 

لالأ�شخا�س  الدولية  اللجنة  اإىل  �شُيقدم  والذي  االأول، 

ذوي االإعاقة لت��شيح واإعطاء �ش�رة وا�شحة عن م�شت�ى 

اخلدمات التي تقدمها ال�شلطنة لذوي االإعاقة.

 ولفت ال�زير اإىل اأن العمل ال ينبغي اأن يقت�شر فقط على 

اجلانب الت�ع�ي، بل يجب اأن تك�ن هناك ك�ادر مدربة 

وقادرة على العطاء لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة.

ال�شيخ حممد بن �شعيد الكلباين

م�شروعها  اإطالق  االجتماعية  التنمية  وزارة  تعتزم 

االأ�شرة  لدعم  االأ�شري؛  لالإر�شاد  »متا�شك«  ال�طني 

العمانية ومتا�شك املجتمع.

جاء ذلك يف االجتماع الذي عقده �شعادة الدكت�ر يحيى 

بن بدر املع�يل وكيل وزارة التنمية االجتماعية مبكتبه 

امل�شاركني  واالأع�شاء  »متا�شك«  حملة  م�ش�ؤويل  مع 

ب�زارة  الن�ش�ي  االإر�شاد  واأفراد  واملُثِقفني  واملدربني 

االأوقاف وال�ش�ؤون الدينية.

العمل  و�شرورة  واأهميتها  احلملة  عن  املع�يل  حتدث 

الذي  الهدف  اإىل  وو�ش�لها  جناحها  �شبيل  يف  املكثف 

اأن ي�شهد بداية العام القادم  اأجله، متمنيًا  اأ�ش�شت من 

االنطالق الفعلي لها يف جميع حمافظات ال�شلطنة على 

نحٍ� ير�شي الطم�حات واالآمال.

وقال »الهدف من هذا االجتماع ه� ال�ق�ف على جميع 

على  متامًا  نحر�س  الذي  »متا�شك«  برنامج  تفا�شيل 

الدورة  من  بداأ  »الربنامج  وا�شاف  وجناحه«.  حتققه 

عتبات  على  االآن  ونحن  فالثالثة،  الثانية  ثم  االأوىل؛ 

ال�اقع،  اأر�س  على  الربنامج  وتنفيذ  املتقدم  االإ�شراف 

اأجل  اأن و�شعنا خطًة وا�شحة وحمددة املعامل من  بعد 

حتقيق اأهداف الربنامج �شمن خطة زمنية دقيقة. حملة 

»متا�شك« م�شروٌع وطني؛ وزارة التنمية االجتماعية هي 

�شاحبة املبادرة واملعني�ن بها جميع امل�ؤ�ش�شات الر�شمية 

على  ويقع   ، املخل�شني  وكل  واالأفراد  اخلا�س  والقطاع 

املقروءة  الثالث؛  ب��شائله  االإعالمي  القطاع  عاتق 

وامل�شم�عة واملرئية، م�ش�ؤوليٌة كبرية يف ت�جيه امل�شروع 

يف وجهته ال�شليمة، وفق االإرادة ال�شامية املتحققة منه«.

التنمية تطلق م�شروعها الوطني »متا�شك« لالإر�شاد االأ�شري

الكلباين: موؤمتر دويل للعمل االجتماعي يناق�س 

ا�شرتاتيجيات الطفولة واملراأة والتطوع واملعاقني
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الراي العام- جددت وزيرة ال�ش�ؤون 

االجتماعية والعمل ذكرى الر�شيدي، 

ب�شكل  القان�ن  تطبيق  على  عزمها 

ال�همية،  ال�شركات  �شد  �شارم 

واتخاذ االجراءات القان�نية كافة.

عدد  اأدى  اأن  بعد  الر�شيدي  واأعلنت 

العمل،  تفتي�س  اإدارة  مفت�شي  من 

اليمني القان�نية لنيل �شفة ال�شبطية 

على  بالتفتي�س  للقيام  الق�شائية 

امل�ؤ�ش�شات وال�شالمة املهنية ظهر اأم�س، 

تنظيم  على  �شتعمل  العاملة  للق�ى  العامة  الهيئة  اأن 

�ش�ق العمل، ولدينا مقرتحات تنظيمية لقطاع العمل 

�شتعر�س على جمل�س ال�زراء للبدء بتنفيذها قريبا، 

وهي اإدارات عمل يف كل حمافظة 

اأكرب  اهتمام  �شيك�ن هناك  حيث 

من ال�قت احلايل.

»اننا  على  الر�شيدي  و�شددت 

�شارم  ب�شكل  القان�ن  �شنطبق 

�شد ال�شركات ال�همية، و�شنتخذ 

ومن  القان�نية،  االجراءات  كل 

ي�شتطيع  لتزويدنا  املعل�مات  لديه 

تقدميها من خالل مكتب ال�زير، 

و�شنبحث فيها ب�شكل ف�ري«.

وقالت الر�شيدي للمفت�شني »لديكم امانة كبرية وانتم 

اعيننا يف عملكم، وان هذا الق�شم العظيم امتنى اأن 

ت�شع�ه امام اأعينكم متمنية لكم الت�فيق والنجاح«.

اخلرب

وتاأهيل  رعاية  �شندوق  اقام 

اجهزة  ت�زيع  حفل  ب�شنعاء  املعاقني 

للمراكز  )البا�شات(  النقل  وو�شائل 

رعاية  جمال  يف  العامة  واجلمعيات 

االعاقة  ذوي   اال�شخا�س  وتاأهيل 

جلميع حمافظات اجلمه�رية.

االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزيرة  واأو�شحت 

والعمل  اأمة الرزاق علي حمد ان امكانيات 

تكفي  ال  املعاقني  رعاية  وتاأهيل  �شندوق 

للعالج خا�شة يف ظل تزايد عدد املعاقني ب�شبب االمية 

وا�شتخدام االمهات االدوية اثناء احلمل واالو�شاع التي 

ال�شندوق  ت�زيع  عن  حمد  واأعلنت  البالد.  بها  مرت 

التع�ي�شية  االجهزة  من  عدد 

وم�شتلزمات  جهاز    5768 تبلغ 

و569  متحرك  كر�شي   3050 منها 

�شاعات  و416  وعكاكيز  م�شايات 

 388 الع�شي  عدد  ي�شل  وفيما 

و688 م�شجال.

وا�شارت اىل ان  احتياجات املعاقني 

الن�اب  جمل�س  يف  مطروحة 

يحقق  ومبا  د�شت�ريا  لتعديلها 

يف  ومازلنا  املعاقني  وخدمة  م�شلحة 

انتظار ما �شيتم الت�ش�يت عليه.

واالغاين  االن�شادية  الفقرات  من  عدد  احلفل  تخلل 

معمر  والريا�شة  ال�شباب  وزير  بح�ش�ر  ال�طنية 

الدولة  يف  امل�ش�ؤولني  من  كبري  وعدد  االرياين  مطهر 

وال�شخ�شيات االعتبارية.

تبحث  القطرية  »العمل« 
تطوير األسر المنتجة

العمل  وزارة  نظمت  العرب- 

عمل  ور�شة  االجتماعية  وال�ش�ؤون 

االقت�شادي  التمكني  ح�ل  خا�شة 

نفذ  املنتجة.  االأ�شر  وتط�ير 

م�شروع  عمل  فريق  ال�ر�شة 

االقت�شادي«  التمكني   2،3«

للمخاطر  املعر�شة  للفئات 

قطاع  ال�شرتاتيجية  التابع 

بال�زارة. االجتماعية   احلماية 

عي�شى  االأ�شتاذ  ال�ر�شة  قدم 

التط�ير  يف  امل�شت�شار  �شاهني، 

وقد  الب�شرية،  وامل�ارد  االإداري 

يف  العامل�ن  ال�ر�شة  يف  �شارك 

جمال التمكني االقت�شادي واالأ�شر 

تنظيم  من  والهدف  املنتجة، 

التمكني  التعريف مبفه�م  ال�ر�شة 

االعتماد  واأ�شاليب  االقت�شادي 

االأ�شر  تنمية  خالل  من  الذاتي 

الذي  االأمر  اقت�شاديًا،  املنتجة 

وحمايته  الفرد  تط�ير  يف  ي�شاهم 

اآثار  من  ذلك  عن  ينتج  وما 

واالأفراد،  املجتمع  لتنمية  اإيجابية 

وناق�شت ال�ر�شة مفاهيم الرعاية 

ومظاهر  عالج  يف  والتاأهيل 

االجتماعية  امل�شكالت  ونتائج 

واالإنتاج. التنمية  عملية   على 

وا�شتعر�س مقدم ال�ر�شة االأ�شتاذ 

واقعية  جتارب  �شاهني  عي�شى 

يعد  منزيل  م�شروع  تقدمي  يف 

الذاتي  التعلم  من  اأع�ام  خال�شة 

التجربة. خالل  من   والبحث 

تبادل  بهدف  ال�ر�شة  هذه  تاأتي 

التمكني  قطاع  يف  اخلربات 

قطاع  جمال  وتط�ير  االقت�شادي 

وذلك  الدولة،  يف  املنتجة  االأ�شر 

ا�شرتاتيجية  م�شاريع  �شمن 

التمكني  يف  االجتماعية  احلماية 

املعر�شة  للجماعات  االقت�شادي 

للمخاطر.

الر�شيدي: تطبيق �شارم للقانون �شد ال�شركات الوهمية

اأمة الرزاق: 180 األف معاق ومعاقة يحتاجون للم�شاعدة 

الدكت�رة اأمة الرزاق علي

ذكرى الر�شيدي

�شحيفة  ن�شرة  ي�مي  ب�شكل  التنفيذي  املكتب  ي�شدر 

تتناول اأهم االخبار العمالية واالجتماعية يف دول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية، وذلك بهدف ال�ق�ف على 

فمن  واالجتماعي.  العمايل  املجالني  يف  التط�رات  اأبرز 

يرغب من املهتمني يف احل�ش�ل على ن�شخه الكرتونية من 

اإدارة العالقات العامة  هذه الن�شرة، يرجى الت�ا�شل مع 

االلكرتوين  العن�ان  على  التنفيذي  املكتب  يف  واالعالم 

Info@gcclsa.org :التايل

نشرة صحفية
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رفعوا تو�شياتهم اإىل املجل�شني الوزاريني

وكالء »العمل« و»التنمية وال�شوؤون« يختتمون دورتهم الـ)35( يف الريا�س
وكالء  وجلنة  العمل  وزارات  وكالء  جلنة  اختتمت 

جمل�س  بدول  االجتماعية  وال�ش�ؤون  التنمية  وزارات 

التي عقدتا يف  التعاون اجتماعات دورتيهما )35( 

برفع  بالريا�س  التعاون  ملجل�س  العامة  االمانة  مقر 

ت��شياتهم النهائية اإىل الدورة )30( ملجل�س وزراء 

االجتماعية  وال�ش�ؤون  التنمية  وزراء  وجمل�س  العمل 

الفرتة  خالل  البحرين  مملكة  يف  �شيعقدان  الذين 

من 1 اإىل 2 اأكت�بر 2013م.

تراأ�س  التي  العمل  وزارات  وكالء  جلنة  وناق�شت 

البحرين  مملكة  يف  العمل  وزارة  وكيل  اأعمالها 

�شعادة �شباح �شامل الدو�شري، عدد من امل��ش�عات 

العام  اأعمالها كتقرير املدير  املعرو�شة على جدول 

�شملت  والتي  ال�شابقة  الدورة  قرارات  تنفيذ  ب�شاأن 

والالئحة  العمل اجلربي  ملكافحة  الروؤية اخلليجية 

ومدونة  املجل�س  بدول  العمل  لتفتي�س  اال�شرت�شادية 

ال�شل�ك االخالقية لتفتي�س العمل، حيث راأت اللجنة 

الروؤية اخلليجية امل�شرتكة ملكافحة  البت يف  تاأجيل 

اأو�شت  فيما  املقبلة،  الدورة  اإىل  اجلربي  العمل 

بامل�افقة على اإقرار الئحة ومدونة التفتي�س.

خليجي  عمل  فريق  بت�شكيل  اللجنة  اأو�شلت  كما 

برئا�شة دول الك�يت معني باللقاء الت�شاوري الثالث 

للعمالة  وامل�شتقبلة  املر�شلة  االآ�شي�ية  الدول  بني 

ال�افدة )ح�ار اأب�ظبي الذي �شيعقد يف دولة الك�يت 

خالل �شهر ن�فمرب 2014م.

وناق�شت اللجنة م�شروع درا�شة احلماية االجتماعية 

 )202( الت��شية  �ش�ء  يف  التعاون  جمل�س  دول  يف 

ال�شادرة عن منظمة العمل الدولية، وم�شروع درا�شة 

اإنفاذ  يف  ودوره  العمل  تفتي�س  يف  مقارنة  قان�نية 

املكتب  تكليف  ومت  املجل�س،  بدول  العمل  ت�شريعات 

التنفيذي مبتابعة مالحظات الدول على امل�شروعني 

العمالية.  الدرا�شات  �شل�شلة  اإطار  يف  وا�شدارهما 

وعقب انتهاء اأعمال الدورة، عربهّ وكيل وزارة العمل 

للجنة  احلالية  الدورة  رئي�س  البحرين،  مملكة  يف 

ال�كالء، �شباح �شامل الدو�شري، عن تقديره للتعاون 

املثمر الذي اأبداه وكالء وزارات العمل بدول املجل�س 

اخلروج  يف  �شاهمت  التي  القيمة  ومالحظاتهم 

يعك�س حر�شهم  ما  االجتماع،  من  الطيبة  بالنتائج 

ت�ؤدي  التي  والربامج  الفر�س  من  املزيد  ت�فري  يف 

املزيد  وتقدمي  امل�اطنني  ت�ظيف  فر�س  زيادة  اإىل 

من اأوجه احلماية للعاملني والباحثني عن عمل على 

ال�ش�اء .

واأ�شاف الدو�شري يف ت�شريح ل�كالة اأنباء البحرين 

الـ)30(  للدورة  التح�شري  اإطار  ياأتي يف  »االجتماع 

لدول  التعاون  جمل�س  بدول  العمل  وزراء  ملجل�س 

البحرين  مملكة  ت�شت�شيفها  والتي  العربية  اخلليج 

ال�كالء  ال�شادة  ناق�س  حيث   ،2013 اأكت�بر   2 ي�م 

الت��شيات  اإىل  وت��شل�ا  الدورة  اأعمال  جدول  بن�د 

املنا�شبة التي �شرتفع الأ�شحاب املعايل وزراء العمل 

بدول املجل�س للنظر فيها واإقرارها خالل اجتماعهم 

بالبحرين« .

وال�ش�ؤون  التنمية  وزارات  وكالء  اجتماع  اأما 

التنمية  وزارة  وكيل  تراأ�شته  الذي  االجتماعية، 

االجتماعية يف مملكة البحرين، �شعادة حنان كمال، 

فقد ناق�س جملة من امل��ش�عات االجتماعية الهامة، 

منها م�ا�شيع يف الطف�لة وكبار ال�شن واال�شخا�س 

ذوي االعاقة.

التي �شرتفع  الت��شيات  بعدد من  املجتمع�ن  وخرج 

اىل وزراء التنمية وال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س 

اجتماعهم  يف  وذلك  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

القادم املقرر عقده يف مملكة البحرين ي�م الثالثاء 

امل�افق 1 اأكت�بر 2013م.

واأو�شت اللجنة با�شتكمال اإعداد درا�شة حق�ق الطفل 

الدولية  االتفاقية  �ش�ء  يف  التعاون  جمل�س  دول  يف 

التعاون  الطفل، وتعميمها على دول جمل�س  حلق�ق 

على اجلهات املعنية بالدول االع�شاء الإبداء مرئياتها 

يف  الإعدادها  متهيدًا  الدرا�شة  على  ومالحظاتها 

�ش�رتها النهائية لال�شتفادة من معطياتها ونتائجها، 

كما اأو�شت باإعداد تقرير اإقليمي خليجي م�حد ح�ل 

االتفاقية  �ش�ء  يف  التعاون  جمل�س  دول  يف  الطفل 

الدولية حلق�ق الطفل وعلى اأن ي�شبقه اجتماعًا فنيًا 

التقارير  بكتابة  املعنيني  امل�ش�ؤولني  جميع  فيه  ميثل 

ال�طنية عن الطف�لة يف دولهم.
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ـــث الــمــخــاطــر  ـــح ب
ضــرورة  االجتماعية 

ملحة

ــا  ــاي ــض ــق نـــهـــتـــم ب
والمسنين  الطفولة 
اإلعــــاقــــة  وذوي 

وتمكين المرأة 

نــحــن بــحــاجــة لــروح 
مــتــحــمــســة وفــكــر 
ـــدد وجـــهـــد  ـــج ـــت م

مدروس

البلوشي: 
وزارات التنمية وال�شوؤون االجتماعية 

بحاجة اإىل تفعيل اأدوارها االعالمية

وزارات التنمية وال�شوؤون االجتماعية 

بحاجة اإىل تفعيل اأدوارها االعالمية

وزارات التنمية وال�شوؤون االجتماعية 

بحاجة اإىل تفعيل اأدوارها االإعالمية
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ماذا يعني ا�شت�شافة مملكة البحرين الأعمال الدورة 30 ملجل�س 

وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول اخلليج العربية؟

االجتماعية  التنمية  وزارة  متمثلة يف  البحرين  اإن مملكة  بداية 

ال�ش�ؤون  وزراء  باالأ�شقاء  ترحب  الر�شيدة  القيادة  وبدعم 

الثاين،  وطنهم  ار�س  على  التعاون  جمل�س  بدول  االجتماعية 

على  امللحة  االجتماعية  الق�شايا  يف  التباحث  اأجل  من  وذلك 

ال�شاحة، حيث تنعقد هذه الدورة يف ظل حتديات كبرية، تعك�شها 

والدولية،  االإقليمية  ال�شاحة  ت�شهده  وما  االأو�شاع  تط�رات 

انعكا�شات  لها  واجتماعية  و�شيا�شية  اقت�شادية  تط�رات  من 

متعمقة  نظرة  يتطلب  الذي  االأمر  جمتمعاتنا،  على  وتاأثريات 

التط�رات  هذه  مع  التفاعل  على  قادرة  م�شرتكة  اآليات  الإيجاد 

التكامل،  من  املزيد  لنا  يحقق  نح�  على  اآثارها،  مع  والتعامل 

اأ�ش�س  ولدعم  جمتمعاتنا،  على  للحفاظ  تعاوننا  اآفاق  ويج�شد 

اأمنها وا�شتقرارها االجتماعي ملا فيه خري املنطقة واأبناوؤها.

كيف تقيم�ن تنفيذ وزارة التنمية االجتماعية يف مملكة البحرين 

للت��شيات التي اقرتها الدورة ال�شابقة؟

لقد التزمت مملكة البحرين بتنفيذ كل ما 

مت اإقراره من ت��شيات وقرارات اأوكلت اإليها 

اخلليجي  العمل  منظ�مة  �شمن  لتنفيذها 

امل�شرتك، وهي على �شبيل املثال ال احل�شر:

الثالث  امل�شرحي  املهرجان  1-ا�شت�شافة 

جمل�س  بدول  االإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�س 

دي�شمرب  يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

اجلهات  مع  بالتعاون  وذلك  2013م، 

مع  وبالتن�شيق  االأع�شاء  الدول  يف  املخت�شة 

جميع  دع�ة  متت  حيث  التنفيذي،  املكتب 

ومتابعة  الفاعلة  للم�شاركة  االأع�شاء  الدول 

املطل�بة  والفنية  التنظيمية  اإجراءاتها  تنفيذ 

ال�ش�ؤون  وزارات  دع�ة  وكذلك  للمهرجان، 

والتنمية االجتماعية يف دول املجل�س للم�شاركة 

الثالث  اخلليجي  امل�شرحي  املهرجان  يف 

لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة.

الت�شبيك  اآليات  ح�ل  تدريبية  ور�شة  2-تنظيم 

املنظمات  بني  ومتطلباتها  العنكب�تية«  »ال�شبكة  االلكرتوين 

من  اال�شتفادة  عملية  لت�شهيل  امل�شرتكة  االأهداف  ذات  االأهلية 

بينها  فيما  والتعاون  والتن�شيق  واالأن�شطة  والربامج  التجارب 

بدول جمل�س التعاون، وذلك بالتن�شيق مع املكتب التنفيذي.

اخلليجي  املهرجان  ال�شت�شافة  واال�شتعداد  العمل  3-جاري 

الرابع للعمل االجتماعي خالل العام 2014م على اأر�س اململكة.

االجتماعية  ال�شيا�شات  ح�ل  احل�ارية  العمل  ور�شة  4-تنفيذ 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  ومتطلباتها  �شياغتها  واآليات 

)مملكة البحرين: 27 – 29 ن�فمرب 2012م( بح�ش�ر وزارات 

ال�ش�ؤون والتنمية االجتماعية يف دول املجل�س كبار امل�ش�ؤولني فيها 

العربية وخرباء وباحثني اجتماعيني من  الدول  وممثلي جامعة 

جامعات الدول االأع�شاء.

اأعمال  5-عقد الدورة امل��ش�عية اخلليجية االأوىل على هام�س 

الدورة الثالث�ن ملجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س 

التعاون التي ت�شت�شيفها مملكة البحرين يف نهاية عام 2013م. 

ودع�ة الدول االأع�شاء الإقامة �شراكات فاعلة مع القطاع اخلا�س 

احلك�مي  القطاع  بجانب  اإ�شهاماتهما  لتحديد  املدين  واملجتمع 

يف ال�شيا�شات االجتماعية وفق اأول�يات التنمية امل�شتدامة يف دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.

�ش�ء  يف  البحرين  مملكة  يف  الطفل  حق�ق  قان�ن  6-ا�شدار 

واكت�شابها  الق�انني  م�شروعات  اإقرار  بعد  الدولية،  االتفاقية 

�شفة الق�انني النافذة.

لكبار  االجتماعية  احلماية  ح�ل  اخلليجية  الندوة  7-تنفيذ 

ال�شن، وا�شت�شافتها يف مملكة البحرين.

ما هي امللفات االجتماعية التي �شيحر�س �شعادتكم على طرحها 

خالل انعقاد الدورة؟

بني  م�شرتكة  وبرامج  م�شاريع  تنفيذ  تتطلب  املقبلة  املرحلة  اإن 

الروؤى  ي�اكب  مبا  االجتماعي  املجال  يف  التعاون  جمل�س  دول 

اأهمية  باأن هناك  ال�حدة اخلليجية، علمًا  الطم�حة يف حتقيق 

ال�ش�ء على  ت�شليط  اأجل  لتعزيز اجلانب االعالمي من  ق�ش�ى 

امل�شاريع والربامج التي تنفذ على ال�شعيد االجتماعي يف كافة 

دول جمل�س التعاون، باالإ�شافة اإىل عدد من امل��ش�عات الهامة 

واملتمثلة يف: درا�شة حق�ق الطفل يف دول جمل�س التعاون يف �ش�ء 

جمل�س  دول  يف  اجلانحني  االأحداث  ق�انني  الدولية،  االتفاقية 

عمل وتنمية - خا�ص:

اأكدت وزيرة التنمية االجتماعية مبملكة البحرين الدكتورة فاطمة البلو�سي رئي�سة الدورة 30 ملجل�ص وزراء ال�سوؤون االجتماعية بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 

العربية، على اأهمية اإيجاد خطة ا�سرتاتيجية وا�سحة للمخاطر االجتماعية حتت منظومة خليجية واحدة متنع كل التاأثريات ال�سلبية املحتملة يف ظل ما تواجهه 

املنطقة من م�ساكل وحتديات على ال�سعيد ال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي. 

ال�سوؤون االجتماعية حفلت بالعديد من االجنازات التي �ساهمت بفعالية يف تعزيز العمل االجتماعي اخلليجي امل�سرتك يف ظل  اأن م�سرية جمل�ص  وقالت البلو�سي 

القيادة احلكيمة الأ�سحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�ص وتوجيه اأ�سحاب معايل وزراء ال�سوؤون والتنمية االجتماعية.

واأو�سحت اأن هناك رهانات وحتديات �سعبة، يف جمتمعات متغرية ومتحركة ب�سرعة هائلة، اإال انه ال تنق�سنا االإمكانات واالإرادة، وكل ما نحتاجه هو روح متحم�سة وفكر 

متجدد وجهد مدرو�ص لر�سم وتنفيذ ا�سرتاتيجيات اجتماعية جديدة وموؤهلة للمرحلة القادمة. وفيما يلي ن�ص احلوار:

المقبلة  المرحلة 
ــدًا  ــزي م تتطلب 
مـــن الــمــشــاريــع 
ـــركـــة  ـــمـــشـــت ال
ـــمـــجـــال  فـــــي ال

االجتماعي 

يف مقابلة مبنا�شبة الدورة الـ)30(.. وزيرة التنمية:

م�شرية املجل�س �شاهمت يف تعزيز العمل االجتماعي اخلليجي امل�شرتك
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التعاون، قيا�س االإ�شهام االقت�شادي واالجتماعي للمنظمات 

االأهلية يف دول جمل�س التعاون، اخلدمات التي تقدمها االأمم 

اال�شتفادة  وطرق  االجتماعي  املجال  يف  ووكاالتها  املتحدة 

منها.

البحرين باخلروج منها  التي ترغب مملكة  النتائج   ما هي 

من الدورة 30 ملجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول اخلليج 

العربية؟

يف ظل ما ت�اجهه املنطقة من م�شاكل وحتديات على ال�شعيد 

ل�ج�د  احلاجة  تربز  واالجتماعي  واالقت�شادي  ال�شيا�شي 

حتت  االجتماعية  للمخاطر  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  خطة 

ال�شلبية  التاأثريات  تلك  كل  مينع  واحدة  خليجية  منظ�مة 

يف  وت�شهم  اخلليجية  املكت�شبات  على  وحتافظ  املحتملة 

وقايتها من اأية تاأثريات تهدد متا�شكها. 

ويف �شياق مت�شل وغري منف�شل، تربز ق�شايا الطفل واالأ�شرة 

اخلليجية،  منظ�متنا  �شمن  اأكرب  اهتمام  حم�ر  لت�شكل 

ترتك  اأن  البد  منها  وال�شلبية  االيجابية  وتاأثرياتها  فالع�ملة 

ومتا�شكها  االأ�شرة  وعلى  وتن�شئتها  الطف�لة  على  اآثارها 

وقيمها، وهي ما األتفتنا اإليه باكرًا و�شعينا معًا مل�اجهته عرب 

و�شع الطفل واالأ�شرة على قائمة االأول�يات يف كل اجتماعات 

املجل�س. ولكن تغري الظروف يجربنا على اإعادة بحث ودرا�شة 

امل��ش�ع لي�اكب الع�شر ومتغرياته، مذللني العقبات وا�شعني 

ن�شب اأعيننا التنمية امل�شتدامة ملجتمعاتنا اخلليجية.

ما هي اأبرز االجنازات اخلليجية يف املجال االجتماعي؟

اإن م�شرية التنمية االجتماعية يف دول جمل�س التعاون تزخر 

والتي  املنطقة  ل�شع�ب  حتققت  التي  االجنازات  من  بالكثري 

كان لها االأثر البالغ يف حتقيق الرخاء والنماء والتقدم، االأمر 

الذي هياأ مناخات منا�شبة لتحقيق خط�ات هامة يف حتقيق 

التنمية العادلة ب��شفها طريقًا �شليمًا نح� امل�شاواة واحلرية 

والكرامة االإن�شانية.

بني  ال�شراكة  مبداأ  تعزيز  املجل�س  دول  ا�شتطاعت  لقد 

ال�شن  وكبار  الطف�لة  ق�شايا  واأولت  املجتمع،  مك�نات  جميع 

يف  ومن  واالأيتام  املدين  واملجتمع  االإعاقة  ذوي  واالأ�شخا�س 

حكمهم وغريها من الفئات االجتماعية الكثري من االهتمام 

والربامج  ال�شيا�شات  خالل  من  �ش�اء  واحلماية،  والدعم 

خالل  من  اأو  املجل�س،  دول  لدى  املعتمدة  االجتماعية 

العديد  تبنيها يف  التي مت  االجتماعية  والق�انني  الت�شريعات 

من دول املجل�س والتي �شملت خمتلف القطاعات االجتماعية.

االجنازات  من  بالعديد  امل�قر  املجل�س  م�شرية  حفلت  لقد 

االجتماعي اخلليجي  العمل  تعزيز  بفعالية يف  �شاهمت  التي 

امل�شرتك يف ظل القيادة احلكيمة الأ�شحاب اجلاللة وال�شم� 

ال�ش�ؤون  وزراء  معايل  اأ�شحاب  وت�جيه  املجل�س  دول  قادة 

زيادة  يف  االيجابي  االأثر  له  كان  مما  االجتماعية،  والتنمية 

تربطنا،  التي  املتميزة  التاريخية  للعالقات  ت�ثيقًا  التعاون 

وتاأكيدًا على امل�شري امل�شرتك الذي يجمعنا.

واالجتماعات  اللقاءات  �شكلت  الداخلي  امل�شت�ى  فعلى 

التجارب  من  لال�شتفادة  قيمة  فر�شًا  املتبادلة  والزيارات 

الدول  كل  يف  الناجحة  االجتماعية  وامل�شروعات  واخلربات 

االأع�شاء والتي كان لها االأثر البالغ يف حتقيق اأهداف التنمية 

و�شمان  للم�اطنني  االجتماعي  الرفاه  وحتقيق  االجتماعية 

اأمنهم وم�شتقبلهم.

التن�شيقية  االجتماعات  �شاهمت  فقد  الدويل  امل�شت�ى  وعلى 

اإزاء  املجل�س  دول  اتخذتها  التي  امل�شرتكة  امل�اقف  وكذلك 

الق�شايا املطروحة على امل�ؤمترات العربية والدولية يف تق�ية 

م�اقفنا وتعزيز قدراتنا التناف�شية وبالتايل حتقيق املزيد من 

املكا�شب لنا جميعًا.

ما هي اأبرز التحديات التي ت�اجه وزراء التنمية االجتماعية 

بدول اخلليج يف املجال االجتماعي؟

لقد فر�س العامل مبتغرياته التي تت�اىل ي�مًا بعد ي�م حتديات 

اجتماعية كبرية جلميع ال�شع�ب، ونحن يف دول جمل�س التعاون 

مراجعة  علينا  يحتم  مما  التحديات  تلك  عن  مبعزل  ل�شنا 

املتغريات  ت�اكب  اأن  �شاأنها  من  التي  وال�شيا�شات  الربامج 

وترقى مب�شت�ى التنمية واآلياتها ومتطلباتها املتعددة، واأ�شبح 

اأي  من  اأكرث  علينا  واجبًا  االجتماعية  املخاطر  م��ش�ع  بحث 

وقت م�شى، وذلك ملا ميكن اأن ت�شكله االأحداث ال�شيا�شية اأو 

ويرتك  املجتمع  جذور  يف  ي�شرب  عميق  تاأثري  من  الطبيعية 

تاأثريه بعيد املدى على قطاعات جمتمعية وا�شعة. 

والتن�شيق  العمل  من  باملزيد  التعاون  تفعيل  من  بد  وال  كما 

ح�ل خمتلف امل��ش�عات املطروحة على ال�شاحة االجتماعية 

امل�شتدامة  والتنمية  البناء  م�شرية  ودفع  والدولية،  االإقليمية 

لكافة اأبناء جمتمعاتنا.

اأولت م�شرية التنمية االجتماعية يف دول املجل�س ق�شايا  لقد 

املراأة عناية كبرية،  االإعاقة ومتكني  وامل�شنني وذوي  الطف�لة 

وال تزال ملتزمة بر�شم اأف�شل اخلطط والربامج التي تتنا�شب 

واحتياجات اأبناء املنطقة والتي ترقي اإىل طم�حاتهم. ورغم 

اأننا ال ننكر اأن هناك رهانات وحتديات �شعبة، يف جمتمعات 

متغرية ومتحركة، اإال انه ال تنق�شنا االإمكانات واالإرادة، وكل 

مدرو�س  وجهد  متجدد  وفكر  متحم�شة  روح  ه�  نحتاجه  ما 

وم�ؤهلة  جديدة  اجتماعية  ا�شرتاتيجيات  وتنفيذ  لر�شم 

اأن  اإال  الناجحة  التجارب  فلدينا زخم من  القادمة.  للمرحلة 

وعدم  اال�شرتاتيجي  التفكري  ثقافة  و�شعف  االأول�يات  غياب 

يع�د  ال  االجتماعية  وامل�شروعات  واخلطط  بالربامج  ربطه 

مبردود اإيجابي وفعال على املح�شلة النهائية الأهداف التنمية 

والرعاية االجتماعية.

ال�شاأن االجتماعي يعك�س دائما اجنازات احلا�شر ومكت�شبات 

امل�شتقبل  �ش�رة  ر�شم  ميكن  وال  امل�شتقبل،  وت�قعات  املا�شي 

االجتماعي،  البعد  ذات  واملعل�مات  البيانات  ت�فر  بدون 

فنظم املعل�مات باتت ركيزة اأ�شا�شية للتخطيط اال�شرتاتيجي 

ق�اعد  هناك  تك�ن  اأن  االأهمية  من  فاإن  وعليه  املدرو�س 

بيانات لكل املجاالت االجتماعية، حتى نتمكن من التخطيط 

امل�شتقبلي ل�شيا�شات مبنية على وقائع اإح�شائية داعمة للقرار 

املتخذ. 

تنعقد هذه الدورة 
تحديات  ظــل  فــي 
تعكسها  كبيرة 
الساحة  ــورات  ــط ت
اإلقليمية والدولية

ــة قــصــوى  ــي ــم اه
ــجــانــب  ــز ال ــزي ــع ــت ل
االعــــــــــالمــــــــــي 
للمشاريع والبرامج 
الــخــلــيــجــيــة الــتــي 
الصعيد  على  تنفذ 

االجتماعي 
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الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اأ�شمى اآيات ال�شكر وعظيم االإمتنان نرفعها اإىل

مقام �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة
ملك مملكة البحرين

و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء املوقر

و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد االأمني نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

و�شعادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�شي
وزيرة التنمية االإجتماعية

و�شعادة ال�شيد جميل بن حممد علي حميدان
وزير العمل

مبنا�سبة ا�ست�سافة مملكة البحرين الأعمال الدورة الـ)30( ملجل�ص وزراء العمل 

وجمل�ص وزراء التنمية وال�سوؤون االإجتماعية بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 

العربية، �سائلني املوىل عز وجل اأن يدمي عليها نعمة االأمن واالأمان 

املكتب التنفيذي

 ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�شـوؤون االإجتماعية

 بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
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العدد التجريبي
أكتوبر 2013

 اأكد حر�س البحرين على دعم العمل اخلليجي امل�شرتك..

حميــدان:
اعتماد القطاع اخلا�س على العمالة االأجنبية له اآثار �شلبية 

عمل وتنمية- خا�ص

عرب وزير العمل يف مملكة البحرين، رئي�ص الدورة )30( ملجل�ص وزراء العمل �سعادة ال�سيد جميل بن حممد علي حميدان 

عن ارتياحه من امل�ستوى الذي و�سل اإليه التعاون والتن�سيق بني دول جمل�ص التعاون يف املو�سوعات ذات العالقة مبهام 

واخت�سا�سات وزارات العمل، م�سرياً اإىل اأن مرحلة العمل اخلليجي امل�سرتك انتقلت من الرتكيز على املو�سوعات الفنية 

الوطنية لت�سمل توحيد املواقف اخلليجية يف املحافل العربية والدولية.

واأ�ساف »لقد ا�سبحنا نواجه التحديات على امل�ستوى الدويل ويف اإطار املنظمات الدولية ب�سوت وروؤية واحدة«.

وقال يف مقابلة اأجرتها معه )عمل وتنمية( اإن املهام امللقاة على عاتق وزارات العمل بدول املجل�ص كبرية، اأهمها ا�ستمرارية 

ال�سديدة وتف�سيل  املناف�سة  املختلفة يف ظل  التعليمية  املراحل  لل�سباب اخلريجني من  الالئق  العمل  توفري فر�ص من 

التن�سيق  اأطر  من  املزيد  حتقيق  يف  العمل  وزراء  ملجل�ص   )30( الدروة  ت�سهم  اأن  اآماًل  االجنبية،  للعمالة  العمل  اأ�سحاب 

والتعاون والتكامل بني دول املجل�ص. وفيما يلي ن�ص املقابلة:
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مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراءعمل وتنمية
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وزراء  ملجل�س   )30( الدورة  انعقاد  دالالت  هي  ما 

العمل بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف 

البحرين؟

باحت�شان  البحرين  مملكة  ت�شرفت   1978 العام  يف 

ال�شئ�ن  و  العمل  وزراء  ملجل�س  التاأ�شي�شي  امل�ؤمتر 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول  االجتماعية 

العربية، وها هي الي�م تت�شرف من جديد با�شت�شافة 

وكذلك جمل�س  العمل  وزراء  ملجل�س  الثالث�ن  الدورة 

التعاون  جمل�س  بدول  االجتماعية  ال�شئ�ن  وزراء 

وبالتزامن مع حل�ل الذكرى )35( لتاأ�شي�س املجل�س.

اأن تك�ن  البحرين، قيادًة و�شعبًا، حتر�س  اإن مملكة 

لتط�ير  الداعمة  اخلليجية  الدول  مقدمة  يف  دائمًا 

العمل اخلليجي امل�شرتك يف خمتلف املجاالت وذلك 

وت�شخري  اجله�د  كافة  بذل  ب�شرورة  منها  اميانًا 

كامل الطاقات الهادفة اإىل حتقيق ال�حدة اخلليجية 

املن�ش�دة من اجلميع. 

ومن هذا املنطلق فاإن انعقاد هذه الدورة على اأر�س 

ت�شع  لك�نها  االأهمية  بالغة  دالالت  يكت�شب  البحرين 

دعائم  تعزيز  على  الرا�شخة  اللبنات  من  املزيد 

ال�حدة اخلليجية واالرتقاء مبجل�س التعاون اخلليجي 

بالنفع  تع�د  م�شرتكة  م�شالح  ذات  ق�ية  كتلة  اإىل 

وهذا  املجل�س.  دول  كافة  يف  اخلليجي  امل�اطن  على 

يعترب اأحد اأهم االأهداف ال�شامية التي ت�شعى مملكة 

البحرين اإىل حتقيقها من خالل التعاون الدوؤوب مع 

الدول ال�شقيقة يف املجل�س.

جمل�س  دورة  رئا�شة  اجلاري  العام  خالل  ت�ليتم 

نظرتكم  هي  ما  التعاون.  جمل�س  بدول  العمل  وزراء 

التعاون اخلليجي  و  العمل  اأ�شكال  لتط�ير  امل�شتقبلية 

امل�شرتك؟

يعترب م��ش�ع تط�ير اأ�شكال العمل و التعاون اخلليجي 

كل  بال  ت�شغل  التي  امل��ش�عات  اأهم  اأحد  امل�شرتك 

رئي�س  ولي�س  املجل�س،  بدول  العمل  وزراء  اأ�شقائي 

والدولية  املحلية  التط�رات  ظل  ففي  فقط.  الدورة 

املت�شارعة، تزداد التحديات وال�شع�بات التي ت�اجه 

املجل�س،  العمل يف دول  اأ�ش�اق  تنظيم  امل�شئ�لني عن 

هذه  يف  العمل  وزارات  على  االأعباء  زيادة  ومعها 

بطرق  االرتقاء  على  جاهدين  نعمل  مل  واإذا  الدول. 

تذليلها  وو�شائل  وال�شع�بات  امل�شكالت  ت�شخي�س 

ومعاجلتها فاإننا ك�زراء عمل بدول املجل�س لن ننجح 

يف تلبية اآمال وتطلعات قادة و�شع�ب املنطقة. 

بالذات  ال�قت  هذا  باننا يف  اأعتقد  فاين  عليه،  بناء 

اأوجه  على  االأ�ش�اء  تركيز  اىل  احلاجة  اأم�س  يف 

العمل  م�شرية  منها  تعاين  التي  والثغرات  النق�س 

اخلليجي امل�شرتك يف املجاالت العمالية، مبا يف ذلك 

بع�س  تنفيذ  دون  حت�ل  التي  واملع�قات  ال�شع�بات 

بدول  العمل  وزراء  جمل�س  اتخذها  التي  القرارات 

جمل�س التعاون، وذلك كخط�ة �شرورية ننطلق منها 

مل�شتقبل  وا�شحة  طريق  خارطة  على  االتفاق  نح� 

املجل�س وتفعيل قراراته ب�ش�رة اأف�شل.

هل ا�شتطاعت دول املجل�س حتقيق اجنازات يف اطار 

هي  وما  العمالية؟  الق�شايا  يف  اخلليجي  التعاون 

اأ�شكال التعاون التي متت يف ال�شن�ات ال�شابقة؟

مبجل�س  االأع�شاء  الدول  اإن  تقال  اأن  يجب  احلقيقة 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول  العمل  وزراء 

العربية حققت الكثري من االجنازات امل�شه�دة ط�ال 

امل�شرية التي متتد الأكرث من ثالثة عق�د. بل اأ�شتطيع 

الق�ل، بكل ثقة، اأن م�شت�ى االجنازات قد تط�ر من 

تط�ير  اإىل  والفنية  املحلية  الق�شايا  على  الرتكيز 

اآليات م�اجهة التحديات على ال�شاحة الدولية واإبراز 

املحافل  يف  املجل�س  ملنجزات  احلقيقية  ال�ش�رة 

املتخ�ش�شة على امل�شت�ى الدويل.

اإىل  تاأ�شي�شه  بدايات  يف  �شرع  قد  املجل�س  وكان 

اإ�شافة  العمل،  وور�س  والندوات  االجتماعات  تنظيم 

اإىل  الهادفة  والدرا�شات  البح�ث  ون�شر  اإعداد  اإىل 

حتديد وت�شخي�س الق�شايا وامل�شكالت العمالية بدول 

املنا�شبة  بالقرارات  اخلروج  عن  ف�شاًل  املجل�س، 

وزارات  ت�اجه  التي  واملع�قات  ال�شع�بات  ملعاجلة 

العمل. 

ويف ال�شن�ات الالحقة تط�رت اآليات العمل والتعاون 

لت�شمل برامج تبادل الزيارات للتعرف على الربامج 

التي تقدمها دول املجل�س عرب  واالأن�شطة واخلدمات 

حيث  املعنية  وامل�ؤ�ش�شات  واالأجهزة  العمل  وزارات 

التقارب  و  التفاهم  املزيد من  الزيارات  تلك  حققت 

او  العمالية  الت�شريعات  يف  �ش�اء  املجل�س،  دول  بني 

التن�يه  املهم  من  املنا�شبة  وبهذه  العملية.  املمار�شة 

بفرق العمل اخلليجية امل�شرتكة، التي �شكلها املجل�س 

قبل �شنتني، والهادفة اإىل تط�ير اآليات العمل وزيادة 

فعالية اال�شتفادة من التجارب وامل�شروعات املتميزة 

بدول املجل�س.

تلك  يف  مهمة  اجنازات  املجل�س  حقق  حني  ويف 

نواجه مزاعم الت�شكيك يف �شدق نوايا دول املجل�س جتاه احلقوق العمالية 

ـــــــ)30(  الـــــــدورة ال
ستضع  للمجلس 
اللبنات  من  المزيد 
لتعزيز  الـــراســـخـــة 
ـــدة  ـــوح دعــــائــــم ال

الخليجية 
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م�شرية  على  وا�شحة  ب�شمات  لها  وباتت  املجاالت، 

العمل اخلليجي امل�شرتك، بادرت وزارات العمل خالل 

ال�شن�ات االأخرية اإىل و�شع االأ�ش�س مل�اجهة التحديات 

يف  الت�شكيك  مزاعم  ومنها  الدولية،  ال�شاحة  على 

�شدق ن�ايا دول املجل�س جتاه حق�ق العمال و تقدمي 

اتفقت  وقد  الدولية.  املنظمات  يف  �شدها  ال�شكاوى 

دول املجل�س يف هذا ال�شاأن على التحدث ب�ش�ت واحد 

والعمل كفريق خليجي م�حد مل�اجهة تلك املزاعم.

وعلى العم�م فاإنه ميكن الق�ل بكل اطمئنان اأن جمل�س 

وزراء العمل اخلليجي حقق الكثري من االجنازات اإال 

يتطلب م�شاعفة  وال�شع�بات  التحديات  ا�شتمرار  اأن 

اجله�د لتحقيق املزيد من املنافع لدول املنطقة.

ال�شروري  من  ترون  التي  وامللفات  الق�شايا  هي  ما 

الرتكيز عليها بني دول املجل�س؟

من وجهة نظري، هناك ن�عني من الق�شايا وامللفات 

العناية  من  املزيد  املجل�س  دول  ت�ليها  اأن  يجب  التي 

واالهتمام.

الن�ع االأول هي الق�شايا املحلية، ويف مقدمتها ق�شية 

اجنازات  وحققنا  لها  ت�شدينا  كلما  التي  البطالة 

فيها، كلما برزت من جديد يف ظل تدفق اأف�اج كبرية 

ال  حني  ويف  اأخرى.  بعد  �شنة  عمل  عن  الباحثني  من 

تزال اقت�شادات دول املجل�س قادرة على ت�ليد الكثري 

اىل  تذهب  غالبيتها  ان  نالحظ  العمل،  فر�س  من 

التذكري هنا  اإىل  االأجنبية. وال حاجة  العاملة  االأيدي 

باأنه كلما ارتفعت اأعداد العمالة االأجنبية كلما زادت 

االأعباء املالية ا�شافة اإىل االآثار ال�شلبية على خمتلف 

�شبيل  على  ومنها  والثقافية.  االجتماعية  االأ�شعدة 

املثال حت�يالت العمال االأجانب اىل بلدانهم والتي ال 

تقل عن 80 مليار دوالر تخرج �شن�يا من دول جمل�س 

التعاون اخلليجي.

وزارات  ت�اجه  التي  التحديات  اكرب  اأحد  فاإن  وعليه 

تتمثل  املحلي،  امل�شت�ى  على  املجل�س،  بدول  العمل 

من  االأعداد  لهذه  املنا�شبة  العمل  فر�س  اإيجاد  يف 

ال  قد  ال�شاأن  هذا  ويف  عمل.  عن  الباحثني  امل�اطنني 

ابالغ اإذا قلت اإن جناح وزارات العمل يف احلفاظ على 

معدالت البطالة يف امل�شت�يات الطبيعية واالآمنة يجب 

اأن يك�ن املعيار الرئي�شي لقيا�س جناح هذه ال�زارات 

يف القيام ب�اجباتها جتاه ال�طن وامل�اطنني.

هذا على امل�شت�ى املحلي. وعلى امل�شت�ى الدويل فاإن 

دول املجل�س باتت ت�اجه العديد من الق�شايا واملزاعم 

احرتامها  مدى  ويف  م�شداقيتها  يف  ت�شكك  التي 

حلق�ق العمال، ال�طنيني منهم واالجانب.

بدول  العمل  وزارات  اأن  اإىل  التن�يه  من  بد  ال  وهنا 

هذه  وخماطر  حجم  متامًا  تدرك  اأ�شبحت  املجل�س 

الق�شايا والتحديات، ومن ثم فقد اتخذت اخلط�ات 

ال�شرورية مل�اجهتها بروح الفريق ال�احد، ومن خالل 

التعاون مع الدول ال�شديقة يف املحافل الدولية.

اإىل �شرورة  اأ�شري  اأن  اأجد لزامًا عليهّ  ومع هذا فاإين 

الأن  الدولية  املحافل  يف  اجله�د  من  املزيد  بذل 

حتديات  اأمام  �شت�شعنا  اجلارية  العاملية  التط�رات 

اأكرب خالل ال�شن�ات القادمة.

ما هي اأبرز التحديات التي ت�اجه وزارات العمل بدول 

املجل�س يف �شبيل تنظيم اأ�ش�اق العمل؟

اأبرز التحديات التي ت�اجهنا يف هذا املجال تتمثل يف 

كيفية اعادة الت�ازن اىل اأ�ش�اق العمل بدول املجل�س. 

وملزيد من الت��شيح فاإن هناك خلاًل وا�شحًا يف اأ�ش�اق 

اآثاره على �شكل اعتماد اقت�شادات دول  العمل تظهر 

املجل�س على العمالة االجنبية بن�شب ال تقل عن %90 

من اجمايل العاملني يف بع�س الدول.

ان ا�شتمرار القطاع اخلا�س يف االعتماد على العمالة 

جدًا  �شلبية  اآثار  له  �شتك�ن  احلد  هذا  اإىل  االأجنبية 

ومنها  والثقافية،  االجتماعية  االأ�شعدة  خمتلف  على 

يف  العمل  وزراء  زمالئي  بذل  وقد  الق�مية.  اله�ية 

وال  املجل�س جه�دًا م�شنية ال�شالح هذا اخللل،  دول 

يزال�ن يعمل�ن بكل عزم و ت�شميم على ت�شحيح هذا 

اخللل والتقليل من اآثاره قدر االمكان. ولكن املطل�ب 

جه�دًا اأكرب واأكرث فاعلية القناع القطاع اخلا�س باأن 

العامل ال�طني اأكرث حتقيقًا للربحية ل�شاحب العمل 

�شهلة  لي�شت  املهمة  هذه  ولكن  االأجنبي.  نظريه  من 

اأخرى  جهات  من  وم�شاندة  تعاون  اإىل  حتتاج  لك�نها 

ذات عالقة ال�شتكمال اجله�د التي تق�م بها وزارات 

العمل.

ما هي ت�قعاتكم للنتائج التي �شتخرج بها هذه الدورة؟

العمل  وزراء  زمالئي  حر�س  اأن  من  جدًا  متفائل  اأنا 

بروؤية  ب�اجباتهم  القيام  على  التعاون  جمل�س  بدول 

راأ�س  على  املجل�س  لدول  امل�شرتكة  امل�شالح  ت�شع 

االأول�يات، �شيثمر عن النتائج الطيبة التي ترقى اىل 

م�شت�ى ما تتطلع اليه قيادات و�شع�ب املنطقة.

يف  امل�شاركني  اململكة  ل�شي�ف  ت�جهها  اأخرية  كلمة 

اأعمال الدورة )30( ملجل�س وزراء العمل بدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية؟

اأود اأن اأق�ل الأ�شقائنا امل�شاركني يف الدورة )30( اأن 

مملكة البحرين، قيادًة و�شعبًا، ي�شرفها ان حتت�شنكم 

ف�ق ترابها الطيب، معززين مكرمني يف بلدكم الثاين، 

واأ�شدقائكم،  اأهلكم  بني  االقامة  طيب  لكم  اآملني 

يع�د  فاإمنا  الدورة  اأي جناح حتققه هذه  باأن  واثقني 

اإىل جه�دكم ومبادراتكم وم�شاركاتكم القيمة.

لسد  بحاجة  نحن 
ــص   ــق ــن أوجـــــــه ال
ــــغــــرات فــي  ــــث وال
ــرة الــعــمــل  ــي ــس م

الخليجي المشترك

الــعــمــل  وزارات 
حــقــقــت إنـــجـــازات 
الثالثة  العقود  في 

الماضية
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مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراءعمل وتنمية
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

دول  د�شاتري  اإليها  اأ�شارت  التي  واملخاطر  احلاالت  اأن  اإىل  الدرا�شة  ولفتت 

على  الدولية  املعايري  حتر�س  التي  االجتماعية  املخاطر  اأهم  هي  املجل�س 

تغطيتها باأر�شيات احلماية االجتماعية .

مل�اطنيها  املجل�س  دول  د�شاتري  اأقرت  فقد  ال�شحية،  بالرعاية  يتعلق  وفيما   

بالتزام عليها ب�شاأن رعايتهم �شحيًا، اإال اأنها اختلفت يف ماهية هذا االلتزام 

تكفل  ال�شحية،  الرعاية  يف  باحلق  للم�اطن  اأقر  االأول  اجتاه،  من  اأكرث  اإىل 

تعنى  باأن  الدولة  األزم  فقد  الثاين  االجتاه  اأما  م�اطن،  لكل  ت�فريه  الدولة 

بال�شحة العامة وبت�فري و�شائل ال�قاية والعالج من االأمرا�س واالوبئة.

توحيد اإدارة نظم احلماية االجتماعية

خالل  من  تتحقق  املجل�س  دول  يف  االجتماعية  احلماية  اأن  الدرا�شة  وك�شفت 

نظم متعددة للتاأمينات واملعا�شات وامل�شاعدات االجتماعية، وعدد من النظم 

خمتلفة،  باأ�شاليب  وتدار  مت�ل  النظم  هذه  واأن  االأخرى،  الفرعية  القان�نية 

اإىل  فئة  من  تختلف  للم�شتفيدين  حق�قًا  ومتنح  متباينة،  فئات  على  وتطبق 

اأخرى ومن نظام اإىل اآخر.

واأكدت الدرا�شة على اأن دول املجل�س اكت�شبت خربات عملية يف ميدان حتقيق 

احلماية االجتماعية مل�اطنيها على مدى زمني زاد على ن�شف القرن، م�ؤهلة 

االجتماعية  للحماية  وطني  نظام  اإقامة  نح�  كبرية  خط�ة  االآن  تخط�  الأن 

ال�شاملة، يحقق لها التغطية ال�شاملة جلميع امل�اطنني على اختالف اأو�شافهم 

القان�نية، منذ حلظة ال�الدة وحتى ال�فاة، ومتكني امل�شتفيدين من هذه النظم 

من احل�ش�ل على املنافع العينية )اخلدمات( واالأداءات النقدية )املعا�شات 

والبدالت وامل�شاعدات( يف جميع حاالت تعر�شهم للمخاطر االجتماعية التي 

تكاليف  حتملهم  اأو  عي�شهم  ك�شب  على  قدرتهم  على  ت�ؤثر 

اإ�شافية ال ي�شتطيع�ن حتملها، اإ�شافة اإىل ت�حيد احلق�ق 

مع  امل�شتفيدون،  عليها  يح�شل  التي  االأ�شا�شية  واملزايا 

منهم  للبع�س  اإ�شافية  وامتيازات  حق�ق  اإعطاء  ج�از 

عن  ف�شاًل  معينة،  العتبارات  مراعاة 

نظم  مت�يل  يف  امل�اطنني  اإ�شراك 

مبداأ  يحقق  مبا  احلماية 

االجتماعي،  التكافل 

مت�يل  اأ�شل�ب  واعتماد 

هذه النظم بال�شرائب 

ملد  تي�شريًا  اخلا�شة، 

جميع  اإىل  نطاقها 

الذين  اال�شخا�س 

ت�شعب تغطيتهم بنظم 

باال�شرتاكات،  مم�لة 

هذا  على  االبقاء  مع 

يف  االأخري  اال�شل�ب 

ميكن  التي  االأح�ال 

دون  فيها  اعتماده 

أكدت الحاجة للمراجعة المستمرة

ت
ــا

س
درا

درا�شة: اخلربة العملية لل�شمان واحلماية

االإجتماعية يف اخلليج يوؤهلها لتطوير ت�شريعاتها

اإقامة نظام وطني �سامل للحماية االجتماعية وتو�سيع نطاق  اإىل  دعت درا�سة حديثة لت�سريعات احلماية وال�سمان االجتماعي يف دول جمل�ص التعاون 

املخاطر االجتماعية امل�سمولة بتلك الت�سريعات.

واأو�سحت الدرا�سة التي �سي�سدرها املكتب التنفيذي ملجل�ص وزراء العمل وجمل�ص وزراء ال�سوؤون االجتماعية �سمن �سل�سلة الدرا�سات العمالية واالجتماعية، 

اأن ت�سريعات دول املجل�ص، بدءاً من د�ساتريها ونزواًل اإىل باقي الت�سريعات واالنظمة، اأر�ست القواعد القانونية االأ�سا�سية التي يقوم عليها التنظيم القانوين 

الأر�سيات احلماية االجتماعية يف هذه الدول.

واأو�سحت، لقد اأقرت د�ساتري دول املجل�ص، على خالف فيما بينها يف ذلك، للمواطن باحلق يف �سمان اأمن دخله، يف احلاالت التي يواجه فيها عجزاً دائماً اأو 

موؤقتاً عن احل�سول عليه بجهده الذاتي، الأ�سباب بيولوجية اأو مهنية ال دخل الإرادته فيها، كال�سيخوخة والعجز واملر�ص، الكوارث الطبيعية واملحن العامة، 

البطالة، الطفولة واالمومة والفاقة التي متّيز بها امل�سروع البحريني.
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�شع�بات جدية.

وعلى امل�شت�ى االداري، اأو�شت الدرا�شة بت�حيد اإدارة نظم احلماية االجتماعية 

خطط  وو�شع  امل�حدة  ال�شيا�شات  ر�شم  اإمكانيات  لها  تتهياأ  واحدة،  اإدارة  يف 

لق�اعد  ووفقًا  م�حدة،  باإجراءات  التنفيذ  هذا  ومتابعة  تنفيذها،  وبرامج 

معل�مات م�شرتكة تقلل من فر�س اإ�شاءة اال�شتغالل من قبل امل�شتفيدين.

توزيع االعباء املالية

من  تغطي  ال  املجل�س  دول  يف  االجتماعية  احلماية  نظم  اأن  الدرا�شة،  ولفتت 

املخاطر االجتماعية التي ت�جب املعايري الدولية تغطيتها اإال عددًا قلياًل، واأن 

املر�س  ومن ذلك  النظم،  تغطية هذه  زال خارج  ما  املخاطر  بع�شًا من هذه 

واالأم�مة واملنافع العائلية واإىل حد ما البطالة، م�شريًة اإىل اإن ال�اقع االقت�شادي 

فيها  االجتماعية  احلماية  نظم  تخط�  اأن  يحتم  املجل�س  دول  يف  واالجتماعي 

خط�ات وا�شعة نح� تغطية هذه املخاطر، ونقل االأعباء املالية املرتتبة عليها من 

اأ�شحاب العمل اأو من اال�شخا�س الذين يتعر�ش�ن لهذه املخاطر اإىل املجتمع 

ممثاًل بهيئات وم�ؤ�ش�شات احلماية االجتماعية، ومبا يحقق اأهداف ال�شيا�شات 

بلدان  يف  ال�شكاين  النم�  معدالت  ب�شاأن  العمل،  �ش�ق  و�شيا�شات  ال�شكانية 

االعتماد  وتقليل  فيها  العمل  ق�ة  وت�طني  ب�جه عام،  �شكانيًا  الفقرية  املجل�س 

على العمالة غري امل�اطنة.

اأظهرت  اإىل معاجلة بع�س �شلبيات نظم املعا�شات وامل�شاعدات، حيث  ودعت 

الدرا�شة اأن نظم املعا�شات ونظم ال�شمان االجتماعي وامل�شاعدات االجتماعية 

للعمالة  ال�شحيحة  ال�شيا�شات  تتعار�س مع  التي  ال�شلبية  النتائج  حتقق بع�س 

يف دول املجل�س، والتي تقت�شي اال�شتفادة من ق�ة العمل ال�طنية اإىل اأبعد 

احلدود املمكنة، �شعيًا اإىل تقليل االعتماد على العمالة ال�افدة.

وتقرتح الإ�شالح هذا ال�اقع، قيام دول املجل�س مبراجعة النافذة فيها حاليًا، 

ن امل�ؤمن عليه من احل�ش�ل  وتعديل اأحكامها املتعلقة بالتقاعد املبكر الذي ميكهّ

على معا�س يف �شن مبكرة، متى حقق عددًا معينًا من �شن�ات اخلدمة املغطاة 

عن  نهائيًا  للتخلي  متهيدًا  بذلك  اخلا�شة  الفر�س  بتقلي�س  وذلك  بالتاأمني، 

التقاعد املبكر االرادي الراجع اإىل الرغبة الذاتية للم�ؤمن عليه، وق�شره على 

احلاالت القهرية التي تتعلق بالعجز عن العمل.

وت�شيف، يح�شل الذك�ر واالناث على م�شاعدات اأو اأن�شبة من معا�شات امل�ؤمن 

عليهم املت�فني، اإىل اأعمار متقدمة ن�شبيًا بالن�شبة للذك�ر، وبدون حتديد عمر 

اأق�شى بالن�شبة لالإناث، ودون اقرتان ذلك ب�شرط �شعي ه�ؤالء اإىل احل�ش�ل 

على فر�س عمل، مع م�شاعدتهم على ذلك، مما ي�ؤدي اإىل بقاء جزء حي�ي من 

ق�ة العمل ال�طنية، خارج �ش�ق العمل، النعدام احلافز لديها اإىل ال�شعي اإىل 

العمل اكتفاء باحل�ش�ل على امل�شاعدة اأو على الن�شيب من املعا�س.

ا�ستثناء العمالة الوافدة ُيف�سلها على العمالة الوطنية

دول  يف  التاأمينات  ق�انني  اأن  الدرا�شة  فت�شري  ال�افدة،  بالعمالة  يتعلق  وفيما 

بتاأمني  �شم�لهم  بعدم  اأو  عام،  ب�جه  باأحكامها  �شم�لهم  عدم  تقرر  املجل�س 

الذين  العمل  اأ�شحاب  اإعفاء  اإىل  ي�ؤدي  مما  وال�فاة،  والعجز  املعا�شات 

التاأمينات،  وم�ؤ�ش�شات  هيئات  اإىل  عنهم  اال�شرتاكات  دفع  من  ي�شتخدم�نهم 

وبهذا يك�ن ل�شاحب العمل م�شلحة يف ا�شتخدام ه�ؤالء وتف�شيلهم على العمالة 

العمالة  بها  تخت�س  التي  امليزة  هذه  فاعلية  تعطيل  اأن  على  م�ؤكدًة  ال�طنية، 

االجنبية على العمالة ال�طنية ي�شتلزم اإيجاد ال��شيلة التي تلزم اأ�شحاب العمل 

وو�شع  التاأمني،  وم�ؤ�ش�شات  هيئات  اإىل  العمالة  هذه  عن  اال�شرتاكات  باإداء 

ح�ش�لها  ت�شمل  ال  خدمتها،  نهاية  عند  م�شتحقاتها  حل�شاب  خا�شة  معاجلة 

على معا�س، جتنبًا لالإ�شكاليات العملية التي ترتتب على ذلك.

امل�شتحق  املعا�س  لت�ش�ية  طريقة  اعتمدت  املجل�س  دول  ق�انني  اأن  واأو�شحت 

للم�ؤمن عليه عند نهاية خدمته، اأهم عنا�شرها مت��شط االجر املتخذ اأ�شا�شًا 

ح�شيلة  فاإن  وبالتايل  املعا�س،  الأغرا�س  املح�ش�بة  اخلدمة  ومدة  لال�شرتاك 

لتغطية  املعا�س  كفاية  مدى  االعتبار  بنظر  تاأخذ  ال  هذه،  احل�شابية  العملية 

ا�شتمرار قدرته على حتقيق ذلك  انتهاء اخلدمة  وال  تكاليف املعي�شة حلظة 

الحقًا.

قرارات  اإ�شدار  على  املجل�س  دول  داأبت احلك�مات يف  لذك  ونتيجة  وت��شح، 

يف  احلا�شلة  االرتفاعات  مع  تتالءم  لكي  املعا�شات  مقدار  بزيادة  اإدارية 

جتنب  باالإمكان  كان  بينما  االأ�شا�شية،  املعي�شة  تكاليف  م�شت�يات 

ذلك من خالل ربط مقدار املعا�س اأ�شا�شًا بكفايته لتغطية تكاليف 

املعي�شة اال�شا�شية، وتعديله الحقًا مبا يتالءم مع اأي متغريات 

تطراأ على هذه التكاليف، على اأن يتم ذلك باإجراءات ذات 

طبيعة تلقائية، ال حتتاج اإىل التدخل احلك�مي، واإ�شدار 

قرارات خا�شة بذلك، وميكن تعميم هذه القاعدة لت�شمل 

احلماية  نظم  ت�ؤديها  التي  والبدالت  امل�شاعدات  جميع 

االجتماعية كلها.
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مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراءعمل وتنمية
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

في دراسة لقياس اإلسهام اإلجتماعي واإلقتصادي

ت
سا

درا

توافر اأوجه الدعم املادي للمنظمات 

االأهلية مل ميكنها من اإحداث تغيري تنموي �شامل

عمل وتنمية- خا�ص: 

اأكدت درا�سة حديثة �ست�سدر قريباً عن املكتب التنفيذي ملجل�ص وزراء العمل وجمل�ص وزراء ال�سوؤون االجتماعية اأن القطاع االأهلي يف غالبية دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي، ميتلك قوة اقت�سادية كبرية، مبا يتدفق خالله من اأموال من م�سادر متنوعة، اأبرزها تربعات وهبات من املجتمع، ودعم مايل حكومي، 

و�سركات وموؤ�س�سات خا�سة دعمت القطاع بدافع امل�سئولية االجتماعية.

واأ�سارت الدرا�سة “قيا�ص اال�سهام االقت�سادي واالجتماعي للمنظمات االأهلية يف دول جمل�ص التعاون« اأن عملية تخ�سي�ص املوارد املتاحة، من جانب املنظمات 

االأهلية  يف حاجة اإىل اإعادة نظر وروؤية جديدة، يف قدرتها على اإحداث تغيري يف اجتاه تنموي �سامل، ميكن الفئات امل�ستهدفة من االعتماد على ذاتها. اإال اأن 

الدرا�سة ك�سفت ارتفاع يف عدد العاملني باأجر مقابل تطوع حمدود، وهو اأمر يخالف االجتاهات العامة يف درا�سات القيمة االقت�سادية واالجتماعية للقطاع 

االأهلي على م�ستوى العامل، الأن ن�سبة كبرية من موارد املنظمات االأهلية تنفق على اإدارة م�سروعات، وهي اأعلى من الن�سبة املتعارف عليها عاملياً. 

ب�شفافية، من جانب  املعل�مات  تدفق  اأن  الدرا�شة  وتق�ل 

احلك�مات ومن جانب املنظمات االأهلية، ميكن اأن يك�ن 

له دور اإيجابي يف اإعادة �شياغة اأول�يات القطاع الثالث، 

لتتكامل مع ال�شيا�شات العامة احلك�مية.

االأطراف  بني  ق�ية  ل�شراكة  هائلة  اإمكانات  وج�د  وت�ؤكد 

القطاع  اخلا�س،  القطاع  )احلك�مات،  الفاعلة  الثالثة 

االأهلي(، م�شتدركًة »لكن هناك »هدر« يف هذه االإمكانات 

والتخطيط  الروؤى  ت�افق  اإىل  ت�شتند  اأن  ينبغي  التي 

اال�شرتاتيجي«. 

ت�ثيق  على  للحر�س  االأهلية  املنظمات  الدرا�شة  ودعت 

البيانات، خا�شة ما تعلق بامل�شتفيدين، لتجنب االزدواجية 

تت�فر  اأن  اأكرث من جهة، على  امل�شاعدات من  يف �شرف 

برامج لبناء قدرات املنظمات االأهلية لكي تعمل يف »اأطر 

م�ؤ�ش�شية«، تت�جه نح� التمكني.

واأو�شت ال�زارات واجلهات املعنية بالت�شامن االجتماعي 

وا�شرتاتيجيات  خطط  من  لديها  ما  ت�فري  على  بالعمل 

للمنظمات االأهلية، من خالل »دائرة« م�شئ�لة عن ذلك، 

ل�شمان التن�شيق، واال�شتناد اإىل »قيا�شات وبح�ث دقيقة«، 

الحتياجات  اال�شتبيانات،  بع�س  نتائج  يف  ورد  ملا  وفقا 

بيانات  تاأ�شي�س قاعدة  يتم  اأن  واملجتمعات، على  االأفراد 

اجلمعيات  بني  ما  ت�شل  اإلكرتونية  و�شبكة  م�شرتكة، 

وامل�ؤ�ش�شات االأهلية يف كل دولة، حتقق الت�ا�شل والتن�شيق 

يف ت�زيع اجله�د.

التعاون  جمل�س  دول  يف  ال�شباب  بت�شجيع  وطالبت 

يف  اأجر(  ن�شف  مقابل  )اأو  التط�عي  للعمل  اخلليجي، 

تكن�ل�جية  مهارات  اكت�شاب  اجتاه  يف  االأهلية  املنظمات 

الت�ثيق  االأهلية، خا�شة  املنظمات  اأداء  اإيجابًا على  ت�ؤثر 

م�شرتك  اإطار  تاأ�شي�س  اإىل  اإ�شافة  البيانات،  وق�اعد 

وامل�ؤ�ش�شات  للجمعيات  االحتاد  اأو  ال�شبكة  مثل  تنظيمي، 

القت�شام  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  يف  االأهلية، 

اخلربات واملعل�مات، والتن�شيق يف اجتاه تنم�ي متكيني.

قيا�س  جمال  يف  العربية  لالأدبيات  مراجعتها  اإطار  ويف 

اأ�شارت  املدين،  املجتمع  مل�ؤ�ش�شات  االقت�شادي  اال�شهام 

باأن  ط�يلة  لفرتة  �شلهّم  العربي  الفكر  اأن  اإىل  الدرا�شة 

املجتمع املدين »ميدان لفعل دميقراطي خال�س«، ومن ثم 

ت�شكلت قناعة بقدراته على “االإ�شهام بق�ة” يف اإحداث 

تاأثريات ج�هرية يف الدميقراطية. وقد يك�ن ذلك بفعل 

اقتحام قطاع من املنظمات احلق�قية »لل�شاحة العربية«، 

 الــقــطــاع األهــلــي 
مجلس  دول  فــي 
يمتلك  ــاون  ــع ــت ال
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مدافًعا عن حق�ق االإن�شان واحلريات والدميقراطية.

الع�امل  اأحد  املدين  املجتمع  اأن  ال�شحيح  وت��شح، 

تن�شئة  اأدوات  ت�شم  متكاملة،  منظ�مة  يف  امل�ؤثرة 

ت�ش�ده  مناخ  �شياق  ويف  اأخرى،  و�شيا�شية  اجتماعية 

رحم  من  خلقت  املنظمات  هذه  اأن  اإال  مدنية.  ثقافة 

الدولة ومن الثقافة املجتمعية ال�شائدة، ومن ثم تعاين 

هي االأخرى من ق�ش�ر املمار�شة الدميقراطية بداخلها، 

ومن ان�شقاقات، ومن حمدودية اال�شتقاللية، يف �ش�ء 

اعتمادها على مت�يل خارجي يهدد ا�شتدامتها، وق�ش�ر 

بحثها عن ق�اعد �شعبية ت�شاندها.

�ش�ء  يف  لالأدبيات،  النقدية  املراجعة  اإن  واأو�شحت، 

ال�اقع العربي، تق�ل لنا اأي�شًا اأن »املجتمع املدين ميكن 

الهيمنة«،  فيه  تنتظم  ميدانًا  جزئيًا-  ول�   - يك�ن  اأن 

باأدوات جديدة وخمتلفة، وميكن اأن يت�شكل بخليط من 

الدع�ة الدينية، وال�شيا�شة، والعمل االأهلي، كما تق�دنا 

يف  املدين  املجتمع  منظمات  باأن  الق�ل  اإىل  املراجعة 

املنطقة العربية، بالرغم من اإمكانات ت�فر لها االإ�شهام 

يف تفعيل التنمية الب�شرية باقرتابات متعددة، اإال اإنه مل 

يتم نبذل اجلهد الكايف لتحديد م�ؤ�شرات القيا�س، وال 

امل�شئ�لة  الر�شمية  تت�افر معل�مات كافية من االأجهزة 

و�شعية  بخ�ش��س  امليدانية،  وامل�ش�ح  االإح�شاء  عن 

احل�شابات  يف  االأهلي(  القطاع  )اأي  الثالث  القطاع 

الق�مية الأي دولة عربية، هل تدخل املنظمات االأهلية اإذا 

اهتمت بتقدمي خدمات �شحية ورعائية �شمن القطاع 

االأول )احلك�مة( اأو الثاين )القطاع اخلا�س(.؟ كيف 

يتم التعامل مع قدراتها املادية والب�شرية؟

ولفتت الدرا�شة اإىل اأن االأدبيات العربية اهتمت ب�شكل 

مكثف )وكذلك الكتابات الغربية عن املنطقة العربية( 

بق�شية العالقة بني الدولة واملجتمع املدين )الت�شريعات 

االأجهزة  وممار�شات  االأهلية،  للمنظمات  احلاكمة 

تهتم  ومل  ذلك(  وغري  واالأمنية...  البريوقراطية 

ككل،  باملجتمع  املدين  املجتمع  بعالقة  الكايف  بال�شكل 

اخلدمات  ن�عية  عن  ور�شائهم  فيه،  امل�اطنني  وثقة 

التي يقدمها، والت�افق يف االأول�يات بني االأطراف، كما 

مل يتم االهتمام بتاأثري عن�شر جديد - وه� تكن�ل�جيا 

املنطقة  املدين يف  املجتمع  االت�شال االجتماعي- على 

�شياغة  املدين  املجتمع  منظمات  �شتعيد  هل  العربية. 

اأدوارها؟ هل ميكن اأن تنجح يف ا�شتقطاب ال�شباب من 

الف�شاء االفرتا�شي اإىل اأر�س ال�اقع؟

وتق�ل الدرا�شة، اإذا كانت روؤية »اأدوار« املجتمع املدين 

يف النظريات واملقاربات الغربية، قد تط�رت عرب فرتة 

ط�يلة من الزمن يف �شياق من الدميقراطية والتعددية 

من جانب، واإر�شاء اقت�شاد �ش�ق راأ�شمالية من جانب 

اأغفلت  قد  العربية  االأكادميية  اجلماعة  فاإن  اآخر، 

االقت�شادية  وال�شيا�شات  ال�ش�ق  عالقة  ط�يلة  لفرتة 

منظ�ر  اأن  لنا  بدا  حيث  املدين،  باملجتمع  الراأ�شمالية 

االهتمام وحده ه� درا�شة امل�شئ�لية االجتماعية للقطاع 

املدين  باملجتمع  عالقته  تعميق  يف  والرغبة  اخلا�س، 

)ت�فر الدعم املايل(. اإال اأن هذا البعد قد حجب عنا 

اأدوار مبا�شرة وغري مبا�شرة يلعبها ال�ش�ق الراأ�شمايل، 

اإىل  منه  جانب  وحت�ل  املدين  املجتمع  على  ت�ؤثر 

»جماعات م�شالح«.

العم�م-  وجه  على   - االأدبيات  ت�جه  مل  وت�شيف، 

االقت�شاد،  مع  ال�شيا�شة  تفاعالت  اإىل  كافيا  اهتماما 

من  ال�شاعدة:  وال�شيا�شية  االجتماعية  الق�ى  واأوزان 

اأو  االقت�شادية  م�شاحلهم  هي  ما  الفاعلني؟،  هم 

انتماءاتهم؟، ومل تهتم الدرا�شات  ال�شيا�شية؟، ما هي 

اأي�شا »بالقيم التناف�شية« التي جلبتها معها ال�شراعات 

ال�شيا�شية واالقت�شادية، بدال من التكاملية.

الغربية  لالأدبيات  النقدية  مراجعتنا  يف  وتتابع، 

والعربية )على االأقل البع�س منها( كانت هناك الكثري 

اإزاء  اأننا  عنا  حجبت  التي  والتعميمات،  املبالغات  من 

بالثقافة  تتاأثر  بامتياز«  ثقافية  »اجتماعية  ظاهرة 

ومن  وفاعليتها،  قدراتها  وتتفاوت  ال�شائدة،  والقيم 

الثقايف،  التحليل  ثم كان االهتمام حمدودًا باقرتابات 

كما حت�لت بع�س م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين - يف عدة 

اإىل  حت�لت  الك�نية،  التغريات  �شياق  يف  عربية-  دول 

و�شطاء بني مانحني ي�فرون امل�ارد املادية، ومتلقني من 

املنظمات االأهلية/املجتمع املدين، يعمل�ن وفقًا لق�اعد 

ال�ش�ق يف ت�فري القرو�س ال�شغرية، واإدارة م�شروعات 

متناهية ال�شغر، وكل ذلك يف غياب التقييم النعكا�شات 

حياة  ن�عية  حت�شني  على  وامل�شروعات  القرو�س  هذه 

ت�شرت�شل  لالأدبيات،  النقدية  املراجعة  اإن  امل�اطنني. 

االجتماعية  احلركات  عالقة  اأن  لنا  تق�ل  الدرا�شة، 

مل  االحتجاجية،  االقت�شادية  واحلركات  ال�شاعدة، 

املجتمع  مبنظمات  عالقتها  �شياق  يف  باهتمام  حتظ 

املدين وه� بعد مهم ينبغي عدم اإغفاله يف �شياق طرحنا 

االأهلي.  للقطاع  واالقت�شادي  االجتماعي  لالإ�شهام 

املجتمع  التفاعالت بني هذه احلركات وبني  ما طبيعة 

بني  »ال��شاطة«  حتقيق  يف  اأ�شهم  االأخري  وهل  املدين؟ 

االأطراف؟ اأو التخفيف من حدة عنف البع�س منها؟

اأنه  رغم تراكم  اإىل  وتخل�س الدرا�شة يف هذا املجال 

اإال  االأخريين،  العقدين  مدى  على  العربية  االأدبيات 

للقطاع  واالقت�شادية  االجتماعية  القيمة  درا�شات  اأن 

م�ؤ�شراتها-  بع�س   – وبدت  حمدودة،  كانت  االأهلي 

الدرا�شة،  هذه  �شياق  لكن  متعددة،  اأعمال  يف  م�زعة 

طريق  يف  اأخرى،  خط�ة  البحثي  املجال  بهذا  تقدم 

امل��ش�ع  يف  للتعمق  ال�شامل  االإطار  ت�فري  اإىل  ال�شعي 

و«ت�طني م�ؤ�شرات للقيا�س«.

الشباب  تشجيع 
ــــى الـــعـــمـــل  عــــل

التطوعي

ضعف في اهتمام 
ـــات  ـــم ـــظ ـــن ـــم ال
بعالقتها  األهلية 

مع الجمهور 
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مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراءعمل وتنمية
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

�شباح �شامل الدو�شري

اأ�ش�اق العمل اخلليجية خالل العقدين املا�شيني  ال�شك ان التط�رات التي �شهدتها 

على  التي حتتم  وامل�شتقبلية  االآنية  التحديات  من  فر�شت جملة  التحديد  وجه  على 

�شناع القرار ومن هم يف م�قع امل�شئ�لية البحث عن خيارات متعددة مل�اجهات تلك 

التحديات ل�شمان ا�شتقرار اأ�ش�اق العمل اخلليجية على املديني املت��شط والبعيد. 

 دائمًا ما ُينظر اإىل اأ�ش�اق العمل اخلليجية على اأنها اأ�ش�اق م�لدة للفر�س ال�ظيفية 

اقت�شادي  من�  من  الدول  هذه  ت�شهده  ما  ظل  يف  واملجاالت  امليادين  خمتلف  يف 

ت�شتقطب  وم�شجعة وحمفزة مما جعلها  اآمنة  بيئة عمل  به من  تتمتع  وما  م�شطرد 

القطاع  يف  الفنية  املهارات  ذات  ال�ظائف  ل�شغل  ال�افدة  العمالة  من  االآالف  مئات 

الذي  االأكرب  التحدي  يربز  ال�افدة   العمالة  من  االف�اج  هذه  دخ�ل  ومع  اخلا�س، 

امل�اطنني  اخلريجني  من  االآالف  تدفق  مع  التعامل  كيفية  وه�  اخلليج  دول  ي�اجه 

�شن�يًا اإىل �ش�ق العمل وقدرة ال�ش�ق على ا�شتيعاب تلك االأعداد من اخلريجني يف ظل 

مناف�شة االأيدي العاملة ال�افدة يف ظل وج�د خلل يف معادلة اجلاذبية بني الباحثني 

عن عمل و خيارات م�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�س.

احالل  يف  التدرج  �شيا�شة  التحدي  هذا  مل�اجهة  احلل�ل  هذه  �شياق  يف  تاأتي  رمبا 

العمالة ال�طنية حمل العمالة ال�افدة، ورغم واقعية هذا الطرح اال ان جناحه يتطلب 

امرين اأ�شا�شيني وهما: 

الفنية  املهن  اإىل  بالن�شبة  املجل�س  دول  يف  املجتمعي  التفكري  منط  تغيري  االأول: 

الباحثني عن  كافيا من  اقباال  املهن ال تالقي  الكثري من هذه  تزال  واحلرفية، فال 

عمل من امل�اطنني، وهذا يتطلب جهدًا جمتمعيًا مكثفًا كي يتم ك�شر ذلك احلاجز 

والعائق الذي مينع امل�اطنني من �شغل تلك املهن.

الثاين: االهتمام بالتدريب التقني واملهني من خالل تاأهيل امل�اطنني الباحثني عن 

بني  الفج�ة  ل�شد  العمل  �ش�ق  تتطلبها  التي  الالزمة  والتقنية  الفنية  باملهارات  عمل 

خمرجات التعليم واحتياجات اأ�شحاب العمل من الك�ادر امل�ؤهلة فنيًا وتقنيًا ل�شغل 

تلك ال�ظائف.

لقد بات التدريب املهني والتقني حاجة ملحة ونحن ن�شت�شرف م�شتقبل اأ�ش�اق العمل 

اخلليجية، ومبا اأن اقت�شاديات هذه الدول وا�ش�اقها وحتدياتها مت�شابهة، فاإن تبادل 

تك�ن  م�شتدامة  االآفاق حلل�ل  يفتح  اأن  �شاأنه  من  املجال  اخلا�شة يف هذا  التجارب 

فيها الق�ى العاملة ال�طنية هي املحرك االأ�شا�شي والرئي�شي لعجلة االنتاج يف القطاع 

اخلا�س.

لقد خطت مملكة البحرين على هذا ال�شعيد خط�ات متقدمة من خالل حزمة من 

امل�شاريع التدريبية ملختلف امل�ؤهالت الدرا�شية وهي ت�شعى اإىل تط�ير تلك امل�شاريع، 

ونعمل حاليًا يف وزارة العمل على م�شروع )بيدي.. اأبني وطني( حيث يهدف اإىل خلق 

العاملة  االأيدي  قادرة على مناف�شة  وفنية عالية  ك�ادر وطنية ذات مهارات حرفية 

ال�افدة، كما اأنه يحقق العديد من االأهداف االأخرى التي ت�شب يف م�شلحة تعزيز 

ا�شتقرار �ش�ق العمل على املدى البعيد.

ثمة حتديات اأخرى ت�اجه اأ�ش�اق العمل اخلليجي، بع�شها يتعلق بال�اقع االقت�شادي 

باالأ�ش�اق  مبا�شرًا  ارتباطا  ترتبط  اأخرى  املحلي، وحتديات  االإطار  الت�شريعي يف  اأو 

من  ذكرناه  ما  ه�  االأهم  التحدي  يبقى  ولكن  االقت�شادية،  الع�ملة  ظل  يف  العاملية 

�شرورة و�شع اخلطط مل�اجهة الالزمة مل�اجهة تدفق االآالف من اخلريجني امل�اطنني 

ا�شتقرار ومن� هذه  يعزز من  القادمة مبا  ال�شن�ات  العمل اخلليجية يف  اأ�ش�اق  اإىل 

اال�ش�اق وتعك�س ما و�شلت اإليه دول جمل�س التعاون اخلليجي من مناء وتط�ر يف �شتى 

املجاالت خ�ش��شًا يف املجالني االجتماعي واالقت�شادي.

وكيل وزارة العمل 
 مملكة البحرين

أسواق العمل الخليجية والتحديات المستقبلية ت
اال

مق
قدم املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية عرب تاريخه املمتد خم�شة وثالثني 

عامًا، ثروة من الدرا�شات والبح�ث يف معاجلة الكثري من الق�شايا واال�شكاالت االجتماعية 

التي تتعر�س لها املجتمعات اخلليجية مبختلف اأ�شكالها، يكفي بع�س من هذه الدرا�شات 

الن ت�شكل ار�شية حلل العديد امل�شكالت املتعلقة بالق�شايا االجتماعية وحتقيق التنمية 

امل�شتدامة.  تك�شف اأوراق عمل ور�شة »ال�شيا�شات االجتماعية واآليات �شياغتها ومتطلباتها 

يف دول جمل�س التعاون« التي نظمها املكتب التنفيذي وا�شت�شافتها مملكة البحرين ممثلة 

يف وزارة التنمية االجتماعية  املحاوالت البحثية اجلادة يف جمال ال�شيا�شات االجتماعية، 

حيث ركز اخلرباء على اأهمية ال�شيا�شات واالآليات املطل�بة يف �شياغتها ومتطلباتها التي 

ت�شرعن العمل امل�ؤ�ش�شي امل�شتدام بحيث متثل ا�شافة جديدة لفهم ال�شيا�شات االجتماعية 

مبا ميكن للباحث وامل�ش�ؤول من التعامل معها او معاجلتها.

م��ش�ع البحث الرئي�شي الذي قدمه اخلرباء يعك�س حالة التخطيط لل�شيا�شات االجتماعية 

املنهجية يف معاجلة الظ�اهر االجتماعية اخلليجية، رغم املحاوالت العديد واملهمة من 

وزارات التنمية وال�ش�ؤون االجتماعية بدول املجل�س، اإال اأن هذه املحاوالت الزالت يف بداياتها 

وحتتاج اىل التط�ير، ومن اأهم النقاط التي مت بحثها ه� اأهمية ت�شميم �شيا�شات اجتماعية 

التمكني وتعتمد على  الرعاية اىل  تنتقل من  تتنا�شب مع احتياجات دول املجل�س بحيث 

اإ�شراك اأو�شع مل�ؤ�ش�شات املجتمع املدين والقطاع اخلا�س التجاري يف التنمية، كما اأن اأحد 

املالحظات املهمة التي خرج بها بع�س اخلرباء يف ال�ر�شة هي اأن �شيا�شات وزارات التنمية 

ال�ش�ؤون االجتماعية تت�شم كغريها من ال�شيا�شات يف معظم الدول العربية، بنقاط �شعف 

ا�شا�شية ي�شعب معها احلديث عن �شيا�شة قطاعية اجتماعية، بل باالأحرى هي عبارة عن 

جمم�عة برامج غري متنا�شقة مع ت�فري الرعاية االجتماعية ب�شفة عامة فيها، وذلك يع�د 

لعدد خمتلف من اال�شباب اال ان اأهمها ه� �شعف يف قاعدة البيانات االجتماعية املت�فرة، 

كما اأن هناك غلبة لربامج املع�نة املادية التي ت�شتهدف الفئات املع�زة على ح�شاب العمل 

على متكني هذه الفئات، كما اأن الربامج التي تنفذها وزارات ال�ش�ؤون االجتماعية تت�شم 

ب�شعف التن�شيق فيما بينها داخل ال�زارة نف�شها وي�شاف عليها �شعف يف التن�شيق بني 

وزارات التنمية وال�ش�ؤون االجتماعية ووزارات املجال االجتماعي االخرى كالتعليم والعمل 

وال�شحة، واأخريًا هناك �شعف وا�شح لتقييم نتائج تطبيق الربامج االجتماعية املختلفة يف 

ال�اقع امللم��س، اأن هذه ال�ر�شة احل�ارية نتج عنها كتاب متميز اأ�شدره املكتب التنفيذي 

�شمن �شل�شلة درا�شاته االجتماعية، يجمع كل االبحاث املعرو�شة يف ال�ر�شة احل�ارية ويفتح 

باأمل  والبحث  للدرا�شة  ب�شكل علمي منهجي يط�عها  والتاأين يف فهما  لدرا�شتها  املجال 

ال��ش�ل لعالج او حل�ل م�شتقبلية.               باحث قانوني ـ المكتب التنفيذي

حممد الغايب

السياسات اإلجتماعية في دول مجلس التعاون
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العدد التجريبي
أكتوبر 2013

املهند�س/ حارب بن حارث املحروقي

على  الثالثة  االألفية  عتبات  على  وهي  الدول  تركز 

املنتج  العامل  االإن�شان  بناء  خالل  من  ال�شناعة 

�ش�ق  متطلبات  مع  يتفق  الذي  للم�شت�ى  وتدريبه 

يعمل  بدوره  والذي  بامل�اءمة،  ُيعرف  مبا  العمل 

كدعامة اأ�شا�شية يف بناء املجتمع اقت�شاديًا وفكريًا 

جياًل  ويخلق  االجتماعي،  اال�شتقرار  يحقق  ومبا 

منتجاً ليك�ن ركيزة للحا�شر واأماًل للم�شتقبل. وقـد 

تاأثر اقت�شاد بع�س الدول نتيجًة لعدم امل�اءمة بني 

الفعلية،  العمل  �ش�ق  وحاجة  التدريب  خمرجات 

يف  عمل  عن  الباحثني  اأعداد  تزايد  اإىل  اأدى  مما 

يتمكن  مل  والتي  باملن�شاآت  وافدة  عمالة  وج�د  ظل 

العاملة  التدريب من تغطية احتياجاتها من الق�ى 

ال�طنية امل�ؤهلة.

ال�افدين  باأن  الدويل  البنك  اإح�شائيات  وت�شري 

بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يح�ل�ن 

�شن�يًا،  دوالر  مليار   120 من  اأكرث  بلدانهم  اإىل 

القت�شاديات  ا�شتنزافًا  يعترب  الهائل  املبلغ  وهذا 

الداخلية،  اال�شتثمار  لفر�س  و�شياعًا  املجل�س  دول 

الرغم  باأنه على  للدرا�شات  وي�شري مركز اجلزيرة 

من اأن العمالة ال�افدة اأدت دورًا مهما يف تنمية دول 

املجل�س، اإال اأن هناك كثريًا من التاأثريات ال�شلبية 

االأمن  على  خط�رة  ي�شكل  مما  لها،  امل�شاحبة 

االجتماعية  �شبغته  على  �شلبيًا  وتاأثريًا  واالقت�شاد 

حت�شني  على  الرتكيز  ه�  احلل  واأن  واالأخالقية، 

ال�طنية من خالل متليكها  العاملة  الق�ى  اإنتاجية 

وهذا  الذات،  وحتقيق  لالإنتاج  االأ�شا�شية  القدرات 

بدوره ي�ؤدي اإىل حت�شني عجلة التنمية االقت�شادية 

واال�شتقرار ال�شيا�شي.

اإح�شائياته  ا�شتنبط  الذي  التقرير  وي��شح 

دول  على  باأنه  لال�شتثمار  اخلليج  م�ؤ�ش�شة  من 

اأهمية  فر�شية  تدعم  اأن  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

احلديثة،  باأبعادها  التنمية  حتقيق  يف  اال�شتعجال 

اأكرث تط�رًا وب�ش�رة  اإىل من�ذج  و�شرورة االنتقال 

ملحللني  اأخرى  فر�شية  تدعمها  كما  تدريجية، 

ب��شع  املجل�س  دول  قيام  باأهمية  اقت�شاديني 

على  ت�شتمل  ومتكاملة  �شاملة  تعاونية  ا�شرتاتيجية 

وا�شحة  روؤية  ذات  عملية  واإجراءات  زمنية  خطط 

مع ت�افر اجلدية يف التنفيذ، بحيث ت�شتهدف احلد 

الق�ى  وت�طني  واإحالل  ال�افدة  العمالة  تدفق  من 

العاملة ال�طنية امل�ؤهلة حمل العمالة ال�افدة.

دعامة  من  ميثله  وما  التدريب  الأهمية  ونظرًا 

بدول  العمل  وزراء  اتفق  فقد  لالقت�شاد،  اأ�شا�شية 

والتي   )28( الدورة  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

اأب�ظبي  مبدينة  2011م  اأكت�بر  �شهر  يف  عقدت 

التعاون  على  والرتكيز  اجله�د  تكثيف  اأهمية  ح�ل 

فيه  ملا  املهني  والتدريب  التقني  التعليم  جمال  يف 

اخلري والنفع لدول املجل�س، حيث مت اإ�شناد رئا�شة 

فريق الروؤى وامل�جهات للم�ؤهالت واملعايري املهنية 

عمان،  ب�شلطنة  العاملة  الق�ى  وزير  ال�شيخ  ملعايل 

اأجل  بجه�د م�شنية من  اأعماله  الفريق  با�شر  وقد 

اإجناح امل�شروع، والتي مت من خاللها ت�شكيل ثالثة 

املعايري  فريق  وهي  املجل�س  دول  كافة  من  فرق 

املهنية، وفريق االختبارات املهنية، وفريق منظ�مة 

لدول  التعاون  جمل�س  لدول  امل�شرتكة  امل�ؤهالت 

اخلليج العربية.

اأهمية الفرق الثالثة باأنها احلجر االأ�شا�س  وتكمن 

العاملة،  الق�ى  من  بالكفاءات  ومم�له  لالقت�شاد 

بكافة  اخلا�س  القطاع  اإدارات  على  ويتحتم 

م�شت�ياته )الكبرية واملت��شطة وال�شغرية( اأن يع�ا 

الُبعد ال�شيا�شي لت�ظيف الق�ى العاملة ال�طنية واأن 

يتعاون�ا يف كافة مراحل التدريب من خالل اللجان 

العمل،  )وزارات  ال�شركاء  كافة  بني  القطاعية 

تنفيذ  يتم  بحيث  والعمال(،  االأعمال  اأ�شحاب 

التدريبية  االحتياجات  حتديد  خالل  من  التدريب 

امل�ؤ�ش�شات  واإ�شراك  اجلميع  بني  بالتعاون  الفعلية 

وبي�ت اخلربة العاملة يف جمال التدريب.

العمل  �ش�ق  بني  العالقة  ي��شح  اأعاله  وال�شكل 

ويبني  املهني،  والتدريب  التقني  التعليم  وقطاع 

وتكملة  اللجان،  ت�شكيل  من  ابتداًء  اإجراءاته  كافة 

االأ�شا�س  يعترب  والذي  املهن،  وت��شيف  بت�شنيف 

الذي ميكن االعتماد عليه عند تنظيم �ش�ق العمل 

ل املعايري املهنية  وتنمية م�ارده الب�شرية، كما ت�شكِّ

ت�افرها  ال�اجب  واملعارف  وامَلَهمات  ال�اجبات 

وامل�اد  املناهج  اإعداد  ويتبعها  املهن،  ل�شاغلي 

والفرتة  واالأهداف  ال�حدات  لتحديد  التدريبية 

وما  الفعلية  التدريب  فرتة  بعدها  لتبداأ  الزمنية، 

يتخللها من تقييم م�شتمر، ويف نهاية التدريب يتم 

م�ؤهل  على  متدرب  كل  وح�ش�ل  النهائي  االختبار 

وجاهزيته  بنجاح  التدريب  لفرتة  اجتيازه  يثبت 

يتم  و�ش�ف  العمل،  �ش�ق  متطلبات  وفق  للعمل 

يف  باإ�شهاب  واملراحل  االإجراءات  بكافة  التعريف 

مقاالت قادمة باإذن الل تعاىل.

المدير العام المساعد للمعايير 
المهنية وتطوير المناهج  ــ وزارة 
القوى العاملة – سلطنة عمان

التدريب وأثره على سوق العمل
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مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراءعمل وتنمية
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

علي في�شل

عي�شى الدرازي:

نحو وحدة خليجية في مجال تفتيش العمل

اإلعالم الجديد وسيلة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ن�شاأت اأجهزة تفتي�س العمل بدول جمل�س التعاون يف ال�قت الذي �شدرت فيه ق�انني 

هذه  وتط�رت  التفتي�س،  تتناول  ن�ش��شاً  اأحكامها  ت�شمنت  فقد  املعا�شرة،  العمل 

الن�ش��س تدريجيًا تبعًا لتط�ر ق�انني واأنظمة العمل ذاتها.

وال �شك باأن دول املجل�س يف اإ�شدارها لق�انني العمل قد تاأثرت مبنهج الق�انني املعم�ل 

تفتي�س  ب�شاأن   )81( رقم  الدولية  باالتفاقية  تاأثرت  كما  العربية،  الدول  بع�س  يف  بها 

العمل يف ال�شناعة والتجارة ال�شادرة عن منظمة العمل الدولية. غري اأن ذلك مل يقف 

حجر عرثة اأمام الق�انني اخلليجية لتاأخذ يف بع�س ج�انبها واجتاهاتها مبا اأخذت به 

للعمل  القان�نية املنظمة  االأحكام  الذي جعل من  االأمر  االأخرى،  ت�شريعات دول اخلليج 

متماثلة ومتاأثرة ببع�شها البع�س. كما اأن ثمة دعائم جعلت من التقارب الت�شريعي اأمرًا 

واقعًا ال مفر منه ميكن ايجازها فيما يلي:

مع  تعاطيها  يف  املجل�س  لدول  اخلارجية  ال�شيا�شية  تقارب  وهي  ال�شيا�شية:  الدعامة 

م�شكالت العمالة والتعامل مع الدول امل�شدرة للعمالة.

الدعامة االقت�شادية: وهي الطبيعة املتقاربة الأ�ش�اق العمل اخلليجية، من حيث اعداد 

العمالة ال�افدة وامل�شت�ى املهاري لها.

يف  الدميغرافية  والرتكيبة  الثقافية  اله�ية  وحدة  وهي  والثقافية:  االجتماعية  الدعامة 

جمتمعات دول اخلليج اإذا ما قي�شت باأي جمم�عات اقليمية اأخرى.

الت�شريعية  ال�حدة  من  ن�ع  لتحقيق  اأر�شية ممتازة  واملرتكزات  الدعامات  هذه  وتعترب 

وال�شع�بات  التحديات  واأبرز  اأهم  اأن  اإىل  يرجع  وال�شبب  العمل،  بتفتي�س  يتعلق  فيما 

التي ت�اجهها اأجهزة التفتي�س على درجة من الت�شابه، بحيث ميكن الق�ل اأن امل�اجهة 

يف  االختالف  اأن  بل  واحد.  ت�شريعي  ن�شق  ويف  م�حدة  تك�ن  اأن  ميكن  لها  الت�شريعية 

طبيعة تلك التحديات يتحدد يف اإطار �شيق ال يتعدى ما قد يرجع الأ�شباب اإدارية بحته 

تتعلق مبنظ�مة اجلهاز االإداري والطبيعة اجلغرافية لكل دولة، وهي اختالفات منطقية 

وطبيعية جدًا يف اأي جمم�عة اإقليمية.

اإن الطريق نح� ال�حدة الت�شريعية الأنظمة وق�انني التفتي�س يف دول املجل�س، ت�جب علينا 

اأن نتغا�شى قلياًل عن البحث يف ت�حيد اجل�انب ال�شكلية، مبعنى اأنه لي�س من ال�شروري 

ال�قت احلا�شر – اأن تت�شابه االأحكام القان�نية “حرفيًا” اأو اأن يتم اعتماد قان�ن  – يف 
تتناول ج�هر  اإىل وحدة م��ش�عية  ال�شكلي  ملزم وم�حد، بل االأمر يتعدى هذا االإطار 

تلك الق�انني واأحكامها واالجتاهات الت�شريعية التي تاأخذ بها، اأي ما ميكن اأن نطلق عليه 

»وحدة االجتاهات الت�شريعية«، وه� اأمر متى حتقق، فمن املمكن اأن يق�دنا نح� “ال�حدة 

ال�شكلية” الأنظمة التفتي�س.

يف هذا ال�شياق نعتقد باأن وزارات العمل بدول املجل�س، ومبعاونة املكتب التنفيذي، يجب 

اأن ت�شعى يف ا�شتكمال اخلط�ات االيجابية التي قامت بها يف اإطار العمل امل�شرتك، االأمر 

الذي ي�شهم يف وحدة االجتاهات الت�شريعية م�شتقباًل، وذلك من خالل اعداد درا�شات 

وبح�ث لتحديد العقبات واملع�قات التي ت�اجه اأجهزة تفتي�س العمل بدول املجل�س، الفنية 

خربات  من  الدول  هذه  احتياجات  حتديد  يف  ي�شاهم  �ش�ف  ما  وهذا  واالإدارية،  منها 

اأوت�شريعات اأو اأ�شاليب عمل جديدة، التن�شيق والت�ا�شل الدائم بني اأجهزة تفتي�س العمل، 

وتاأ�شي�س قاعدة بيانات م�حدة تت�شمن معل�مات تتعلق بالتفتي�س، ليت�شنى لكل دولة اأن 

اأهم  تتناول  العمل  ملفت�شي  تدريبية  برامج  حتديد  االأخرى،  الدول  جتارب  من  ت�شتفيد 

واأبرز االجتاهات احلديثة يف التفتي�س، وتبادل املفت�شني بني وزارات العمل بدول املجل�س 

الدولية  والت�جهات  التحديات  درا�شة  واأخريًا  بينها،  عملية  وخربات  جتارب  الكت�شاب 

مكاتب  اأو  ال�افدة  العمالة  بحماية  املتعلقة  كتلك  العمل  بتفتي�س  تتعلق  التي  املعا�شرة 

�ش�ء  للتفتي�س يف  االداري  تط�ير اجلهاز  اإمكانية  ودرا�شة  املنازل،  اأو خدم  اال�شتقدام 

نتائج تلك الدرا�شات.

باحث قانوني ــ المكتب التنفيذي

الع�شر احلديث  اإيجابية  تك�ن  اأن  اإال  االت�شال ال ميكن  و�شائل  املعل�ماتية يف  الطفرة 

اأ�شل�ب  اأثرت تلك الطفرة املعل�ماتية على  واإحدى الثمار الرئي�شة ملفه�م الع�ملة. فقد 

حياة الب�شر وطريقة تعاطيهم مع االأم�ر بل وحتى طريقة تفكريهم. وما يهم االإ�شارة 

واملت��شطة  ال�شغرية  امل�ؤ�ش�شات  بع�س  ت�شتخدمه  الذي  الناجع  االأ�شل�ب  ه�  هنا  اإليه 

ل��شائل الت�ا�شل املجتمعية. 

واملت��شطة  ال�شغرية  امل�ؤ�ش�شات  ا�شتخدام  ان  اإىل  اأ�شارت  التي  الدرا�شات  فعديدة هي 

ل��شائل الت�ا�شل االجتماعي يزيد من عائداتها. وه� ما اأكدته  م�ؤ�ش�شة »ماي�ب بزن�س 

م�نيت�ر« الني�زلندية املتخ�ش�شة بدرا�شات ال�ش�ق، حيث بينت اأن ال�شركات ال�شغرية 

واملت��شطة التي ت�شتخدم و�شائل الت�ا�شل االجتماعي متتلك  فر�شًا اأكرب بن�شبة 56 باملئة 

مقارنًة بغريها من ال�شركات لزيادة عائداتها.

ال�شركات  اأن  اإىل  لالإ�شارة  اإيك�ن�ميز«  اآك�ش�س  »ديل�يت  م�ؤ�ش�شة  من  تقرير  ذهب  كما 

االجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل  مثل  بفاعلية،  الرقمية  التقنيات  ت�شتخدم  التي  ال�شغرية 

والت�ش�يق االإلكرتوين، ميكن اأن حتقق زيادة يف االأرباح ال�شن�ية ما مت��شطة ح�ايل 350 

األف دوالر.

واأ�شارت �شركة »ماكينزي لال�شت�شارات«  يف تقرير حديث لها اإىل ان الف�ائد العائدة من 

اال�شتعانة باأدوات االإعالم االجتماعي ت�شل ملا قيمته 1،3 تريلي�ن دوالر، وجاء يف التقرير 

بني  والتعاون  االت�شال  قن�ات  حت�شني  يف  �شاعدت  االجتماعية  ال��شائل  هذه  مثل  باأن 

 Harvard( خمتلف اأق�شام ال�شركة، ومن ناحية اأخرى فقد اأعدت هارفارد لالأعمال

Business review( م�شحًا �شمل 2100 �شركة خمتلفة، حيث تبني اأن 79% من 
هذه ال�شركات ت�شتهدف ا�شتخدام و�شائل االإعالم الت�ا�شل االجتماعي.

يف  االجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل  اأهمية  على  ت�ؤكد  وا�شح  ه�  كما  احلديثة  الدرا�شات 

ال�شغر،  املتناهية  عن  ف�شاَل  واملت��شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  وخدمات  منتجات  ت�ش�يق 

ويف ت�فري قن�ات مبتكرة لبل�غ اأ�ش�اق قد ال تتيح التجارة التقليدية الفر�شة لبل�غها.

االهتمام  باأن  يرى  املجل�س  دول  يف  واملت��شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  ل�اقع  املتتبع  ولكن 

بالدعاية والرتويج ملنتجاتها على �شبكات الت�ا�شل االجتماعي ب�شكل خا�س، والدعاية 

ب�شكل عام لي�س بذات الكفاءة التي نراها يف املجتمعات االقت�شادية املتقدمة. فمما ه� 

م�ؤكد باأن اإي�شال املنتج وفكرته اإىل امل�شتهلك تعد من اأكرب الع�امل التي ت�شاعد على 

نه��س ال�شناعات النا�شئة، االأمر الذي يتطلب اأن تبداأ امل�ؤ�ش�شات املعنية بدعم امل�شاريع 

ال�شغرية واملت��شطة يف دول اخلليج بالرتكيز على اجلانب املهاراتي لدى اأ�شحاب تلك 

امل�شاريع ومتكينهم، لي�س فقط من خالل الدعم املادي والت�شهيالت التي يحظ�ن بها يف 

بع�س الدول، بل حتى يف مهارات الت�ش�يق.

مسؤول العالقات العامة واالعالم ــ المكتب التنفيذي
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العدد التجريبي
أكتوبر 2013

العمالة  عدد  بل�غ  اإىل  الدولية  العمل  منظمة  عن  �شادر  تقرير  اأحدث  ي�شري 

املنزلية يف العامل 52 ملي�ن �شخ�س على االأقل، من بينهم 2.1 ملي�ن عامل يف 

منطقة ال�شرق االو�شط وفقًا الإح�شائيات يف العام 2010، يفتقرون اإىل حماية 

الئقة على ال�شعيد االجتماعي .

ويقدر عدد العمال املنزليني يف دول جمل�س التعاون باأكرث من ملي�ين عامل، 

تنظيم  هيئة  عن  �شادر  ر�شمي  اإح�شاء  اآخر  ففي   . �شحفية  تقديرات  ح�شب 

�ش�ق العمل يف مملكة البحرين، اأو�شح باأن عدد العمال املنزليني فيها ي�شل 

العدد )577،846(  بلغ  فقد  الك�يت،  اأما يف  وعاملة،  عاماًل  اإىل )87،420( 

اإىل  املنزليني  العمال  عدد  ي�شل  قطر  دولة  ويف  دولة،   66 من  وعاملة  عاماًل 

)132،454( عاماًل وعاملة، وبلغ عددهم 66 األفًا يف �شلطنة عمان، و450 األفًا 

يف دولة االإمارات العربية املتحدة، فيما تتداول اأرقام، غري م�ؤكدة، باأن عدد 

العمالة املنزلية يف اململكة العربية ال�شع�دية ت�شل اإىل 812 األفًا . 

للرتويج  الدولية  العمل  ملنظمة  مت�ا�شلة  جه�د  مع  التقرير  هذا  ويتزامن 

التفاقية العمل الالئق للعمال املنزليني التي دخلت حيهّز النفاذ يف �شهر �شبتمرب 

والفلبني  االورغ�اي  هي  االآن،  اإىل  عليها  دول  ثالث  كل  م�شادقة  بعد   2013

كل  عليها  ت�شادق  اأن  العاجل  القريب  يف  يت�قع  فيما  م�ري�شي��س،  وم�ؤخرًا 

اأن متت امل�افقة على االن�شمام  اأفريقيا، بعد  من ب�ليفيا، نيكاراج�ا، جن�ب 

للعمل  ال�طني  واملجل�س  والنيكاراج�ي،  الب�ليفي  الربملان  قبل  من  لالتفاقية 

20 دولة  اإىل ما جمم�عة  باالإ�شافة  افريقيا،  االقت�شادية يف جن�ب  والتنمية 

تتخذ اإجراءات يف هذا االجتاه .

الرتويجية لالتفاقية من  الدولية  العمل  تتكثف جه�د منظمة  اأن  املت�قع  ومن 

خالل التقارير الدورية التي ت�شدرها اأو من خالل ال�شغ�طات التي متار�شها 

بت��شيع م�شاحة احلق�ق التي يجب اأن ُتقر للهمالة املنزلية، وي�شاندها يف هذا 

تق�م  التي  للجه�د  اأ�شا�شيًا  داعمًا  تعد  التي  العاملية  العمالية  احلركة  الت�جه 

والتح�شيد  الدعم  املزيد من حمالت  و�شتعمل معها على تنظيم  املنظمة،  بها 

لل�شغط على الدول للم�شادقة على االتفاقية.

ويرتافق هذا الت�جه الدويل، مع ت�جهات لدى الدول املر�شلة للعمالة املنزلية 

العمالة املنزلية، كاملنحى الذي اتخذته  الكلفة املرتتبة على ا�شتقدام  بزيادة 

الفلبني م�ؤخرًا باإقرار 400 دوالر كحد اأدنى لعمالتها، والزيادات املطردة التي 

تفر�شها دواًل اأخرى كالهند و�شريالنكا واندوني�شيا، االأمر الذي يجعل الدول 

امل�شتقبلة للعمالة بني مطرقة منظمة العمل الدولية واحلركات العمالية لت��شيع 

للعمالة  املر�شلة  ل  الدو  و�شندان  املنزلية،  للعمالة  القان�نية  احلماية  م�شاحة 

ب�شروطها املت�شاعدة.

اإن االعتقاد باأن ال�شغ�طات التي قد تتعر�س لها الدول امل�شتقبلة للعمالة، والتي 

ال حت�ي ت�شريعاتها على اإجراءات حمائية للعمالة املنزلية، لن تك�ن كبرية، واأن 

االتفاقية الدولية للعمال املنزليني لن جتد الزخم من حيث الت�شديقات، هي 

ت�قعات غري �شحيحة وال ت�شتند اإىل املعطيات ال�ا�شحة على ال�شاحة العمالية 

الدولية، االأمر الذي يتطلب املزيد من القراءة املتاأنية مل�اد االتفاقية والبدء يف 

و�شع ت�شريعات تنظم عمل هذه الفئة من العمال.

اأولها  كان  االطار،  هذا  يف  جدية  خط�ات  اتخاذ  يف  املجل�س  دول  بداأت  لقد 

�شم�ل بع�س اأحكام قان�ن العمل اجلديد يف مملكة البحرين الأول مرة للعمالة 

جمل�س  اإ�شدار  عرب  املنحى  هذا  ال�شع�دية  العربية  اململكة  وحذت  املنزلية، 

ال�زراء الئحة تنظيمية لعمل العمال املنزليني، واالمارات اأي�شًا ت�شري يف ذات 

ا�شرت�شادي م�حد  الت�افق على عقد  يف  املجل�س حالياً  تفكر دول  النهج، كما 

ينظم عمل هذه الفئة من العمال، ولكن ال تزال تلك اجله�د بحاجة اإىل املزيد 

من التط�ير عرب اال�شتفادة من التجارب الدولية يف هذا املجال.

اإن حت�شني اأو�شاع العمالة املنزلية ال تقت�شر فقط على �شم�لها بق�انني اأو ل�ائح 

خا�شة، بل هي عملية معقدة ومركبة، فاالإ�شكاليات تبداأ من دول االر�شال حيث 

تنتقل مع العامل وه� حمماًل بالدي�ن نظري ح�ش�له على تاأ�شرية العمل، اإ�شافة 

اإىل قلة اأو عدم �شدق املعل�مات التي يتلقاها العامل من مكتب الت�ظيف يف بلد 

االر�شال ح�ل طبيعة العمل الذي �شيق�م به يف دولة اال�شتقبال اأو م�شت�ى االأجر 

الذي يتح�شل عليه.

اإن عملية اإ�شالحات الق�انني واالجراءات اخلا�شة بالعمالة املنزلية تبداأ من 

دول االر�شال وعلى نف�س الدرجة يف دول اال�شتقبال، وتق�م على جه�د م�شرتكة 

بني دول االر�شال واال�شتقبال، قد ي�شكل )ح�ار اأب�ظبي( اأحد منطلقات تلك 

اجله�د امل�شرتكة.

مدير الشؤون العمالية باالنابة ــ المكتب التنفيذي
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