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افتتاحية

عقيل الجاسم

�إن االهتمام الكبري الذي يوليه جمل�س وزراء العمل وجمل�س ال�ش�ؤون االجتماعية
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ومكتبه التنفيذي ،بق�ضايا العمل والتنمية
االجتماعية ،يجعلنا جميع ًا �أمام م�س�ؤولية كبرية ،ليقوم كل فرد يف منظومة العمل
بدوره كام ًال وبكل جد واجتهاد وا�ضعني م�صلحة مواطنينا يف دولنا اخلليجية فوق
كل اعتبار.
وال بد �أن يكون هذا االهتمام دافع ًا للمزيد من العمل املتوا�صل خلدمة دولنا اخلليجية،
وهي حافز متجدد ملزيد من العطاء والعمل ،ملوا�صلة م�سرية التقدم والرقي يف طريق
العمل اخلليجي امل�شرتك.
�إننا نعمل كجنود �ضمن م�ؤ�س�سة واحدة وبروح الفريق الواحد من �أجل حتقيق الأهداف
العليا اخلليجية الرامية لتحقيق الرفاهية والتنمية امل�ستدامة جلميع مواطني الدول
الأع�ضاء.
ونظر ًا للدور الريادي الذي يلعبه املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء
التنمية وال�ش�ؤون االجتماعية يف تدعيم �أ�س�س العمل اخلليجي امل�شرتك عرب �إثراء
ال�ساحة اخلليجية والعربية بالدرا�سات واملعرفة يف املجالني العمايل واالجتماعي ،بات
من املتطلبات العملية �أن يقوم املكتب التنفيذي ب�إ�صدار جملة ف�صلية ت�ستعر�ض �أخر
امل�ستجدات على هاتني ال�ساحتني ،وت�سرب �أغوارهما لت�ضع كل ما هو جديد ومتميز
�أمام �صانع القرار يف دول جمل�س التعاون.
وي�أتي هذا اال�صدار التمهيدي من جملة املكتب التنفيذي «عمل وتنمية» لتتزامن مع
منا�سبة احتفال املكتب مبرور  35عام ًا على ت�أ�سي�سه كيان ًا �صلب ًا يج�سد امل�شرتكات
اخلليجية والهم اخلليجي الواحد ،ومع انعقاد �أعمال الدورة ( )30للمجل�سني والتي
تعقد ب�ضيافة كرمية من مملكة البحرين ،دولة مقر املكتب التنفيذي.
وغني عن القول �إن جمال اهتمام هذه املجلة كما يعرب عن ذلك عنوانها ،فهي ت�أخذ على
عاتقها ن�شر كل ما يت�صل بال�ش�ؤون العمالية والتنمية وال�ش�ؤون االجتماعية �سواء على
ال�ساحة اخلليجية �أو العربية �أو الإقليمية والدولية ،وبالتايل فهي من و�إىل وزارات العمل
والتنمية وال�ش�ؤون االجتماعية ،و�صفحاتها مفتوحة جلميع الدول االع�ضاء للم�ساهمة
فيها بكافة ال�سبل� ،سواء من خالل �إمداد فريق التحرير ب�آخر امل�ستجدات على ال�ساحتني
العمالية واالجتماعية يف الدول االع�ضاء �أو من خالل املو�ضوعات واملقاالت التي تنقل
التجارب واخلربات وتثري احلوارات ملا فيه خري و�صالح �أوطاننا و�شعوبنا.
الل عَمَلَكُمْ وَرَ�سُولُهُ وَالمُْ�ؤْمِنُونَ) ـ التوبة105:
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَ�سَيرََى َ هُّ
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أخبار التنفيذي

دول اخلليج قطعت �أ�شواط ًا مهمة يف مكافحة العمل اجلربي
دعا مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�سي وزراء العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
عقيل �أحمد اجلا�سم العتماد �إ�صدار وثيقة دورية خليجية موحدة تتناول و�ضع
العمالة الوافدة يف �أ�سواق العمل بدول اخلليج ملواجهة بع�ض التقارير الدولية
التي تتطرق لو�ضع العمالة الوافدة يف اخلليج ب�شيء من الإجحاف ،الفت ًا �إىل
�أن «بع�ض التقارير الدولية ال�صادرة عن بع�ض املنظمات �أو احلكومات مليئة
باالدعاءات واملغالطات التي جتانب الواقع».
ً
ً
و�أ�شار اجلا�سم �إىل �أن «دول اخلليج قطعت �شوطا كبريا يف حت�سني و�ضع
العمالة الوافدة يف بلدانها عرب �سن الت�شريعات والقوانني والإجراءات التي
حتد من العمل اجلربي وجترم االجتار بالب�شر» ،وا�ستدرك ب�أن «بع�ض
التكتالت والهيئات الدولية ت�ستغل و�ضع العمالة الوافدة يف دول اخلليج من
�أجل م�آرب �سيا�سية».
ً
وكان اجلا�سم متحدثا يف افتتاح اجتماع اللجنة الفنية املخت�صة بدرا�سة
م�شروع الر�ؤية امل�شرتكة ملكافحة العمل اجلربي واالجتار بالب�شر يف �سوق العمل
بدول املجل�س ،بح�ضور ممثلني عن كافة وزارات العمل باملجل�س.
وقال اجلا�سم �أن «تعريفات العمل اجلربي واالجتار بالب�شر تتعر�ض لبع�ض
االختالف غري املربر يف دول املجل�س كما ال تتفق ت�شريعات دول املجل�س
بالكامل يف حتديد �أمناط العمل اجلربي ب�شكل خا�ص واالجتار بالب�شر ب�شكل
عام» ،م�شدد ًا على �أهمية «�أن تتوافق ر�ؤية دول املجل�س ب�ش�أن املجالني �أخذ ًا
يف االعتبار املمار�سات القائمة واملفاهيم املناظرة على امل�ستويني الدويل
والإقليمي».
و�أو�ضح اجلا�سم �أن «دول املجل�س متثل �أهم مناطق العامل من حيث كثافة
تيارات املتنقلني امل�ؤقتني املتعاقدين خا�صة من البلدان الآ�سيوية ولذلك يتم
تناولها يف التقارير الدولية ب�صورة متواترة وال تعرب بال�ضرورة هذه التقارير
عن الواقع احلقيقي للعمل اجلربي واالجتار بالب�شر يف بلدان املجل�س» ،م�ؤكد ًا
�أن «بلدان املجل�س حتتاج لإ�صدار تقرير دوري يتناول ب�شكل خا�ص تطور
الت�شريعات والنظم التي حتارب العمل اجلربي واالجتار بالب�شر ،والق�ضايا
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املرفوعة �أمام املحاكم والف�صل فيها واملتهمني وال�ضحايا فيها ،و�أية جهود
حلماية ال�ضحايا ومنها دور الإيواء وم�ساهمة املنظمات الأهلية فيها ،وجهود
ون�شاطات التعاون مع املنظمات الدولية املعنية وبلدان من�ش�أ العمالة املتعاقدة
امل�ؤقتة».
و�شدد على �أن « القوانني والنظم النافذة يف دول املجل�س توفر حماية العمالة
املتعاقدة امل�ؤقتة» ،مو�ضح ًا «لكن يالحظ ا�ستغالل عدم اكتمال بع�ض القوانني
والنظم �أو النق�ص يف �شمول بع�ضها الآخر �أو لوجود ثغرات ت�ستغل لإحلاق
مظامل حلاالت من العمالة املتعاقدة ويلج�أ املخالفون للقوانني عادة �إىل
ا�ستغالل ثغرات نق�ص �أو �إبهام تف�سريها �أكرث من احلر�ص على االلتزام بتلك
القواني
وقال مدير عام املكتب التنفيذي «هذه الأمور بطبيعتها تتطور بتطور �أو�ضاع
�سوق العمل وبتطور معايري العمل الوطنية والدولية» ،م�ؤكد ًا على «حر�ص دول
املجل�س على تطوير قوانني ونظم العمل فيها مبا يوفر الأدوات القانونية ملحاربة
العمل اجلربي واملتاجرة بالب�شر وحماية العمالة املتعاقدة امل�ؤقتة ب�شكل عام».
و�أ�ضاف «ممار�سات العمل اجلربي ما تزال غري وا�ضحة لدى ق�سم كبري من
املجتمع �إذ تختلط يف بع�ض الأذهان مبمار�سات �سابقة لو�ضع نظم وقوانني
العمل والقوانني اخلا�صة مبكافحة الإجتار بالب�شر كما يغيب فيها �أحيان ًا
البعد الدويل لهذه املمار�سات التي ت�ستغل �أحيانا من قبل عدد من الهيئات
وامل�ؤ�س�سات الدولية �أ�سو�أ ا�ستغالل و�أحيان �أخرى ينظر للعالقة بني �صاحب
العمل والعامل كعالقة خا�صة ثنائية يكفي الرتا�ضي فيها ولو كان الإذعان
م�سترت ًا».
وتابع «لذلك جتد بع�ض القوانني والنظم �صعوبة يف النفاذ والتطبيق ،ومن
ناحية �أخرى ف�إن املعنيني املبا�شرين بالعمل اجلربي ومن بينهم بع�ض مفت�شي
العمل يجدون �صعوبة يف تق�صي حاالت العمل اجلربي وت�صنيف مظاهره
والتتبع القانوين ب�إحالة املتهمني �إىل العدالة �أو اتخاذ �إجراءات حلماية
ال�ضحايا».
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توطيد التعاون
مع «العمل الدولية»

اجلا�سم يهنئ اخلليفي لتوليه حقيبة العمل وال�ش�ؤون يف قطر
ا�ستقبل معايل الدكتور عبداهلل بن �صالح اخلليفي
وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية بدولة قطر يف ديوان
وزارته �سعادة اال�ستاذ عقيل بن �أحمد اجلا�سم مدير
عام املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س
وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية.
ويف بداية اللقاء هن أ� اجلا�سم معايل الدكتور عبداهلل
بن �صالح اخلليفي على الثقة ال�سامية بتعيينه وزير ًا
للعمل وال�ش�ؤون االجتماعية.
و�أ�شاد اجلا�سم بالعالقات الوثيقة التي تربط بني
املكتب التنفيذي ووزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
بالدول االع�ضاء يف املجل�س.
من جانبه� ،أكد الدكتور عبداهلل بن �صالح اخلليفي
على دور املكتب التنفيذي يف خدمة العمل اخلليجي
امل�شرتك منوه ًا بدور املكتب يف حتقيق هذا الدور

عرب ما يقوم بتنفيذه من فعاليات و�أن�شطة تعك�س
مدى اهتمامه بتطور العمل اخلليجي امل�شرتك فيما
يتعلق ب�ش�ؤون العمل �أو بال�ش�ؤون االجتماعية.
و�أ�شاد اخلليفي باجلهود التي يبذلها املكتب التنفيذي
يف حتقيق قرارات �أ�صحاب املعايل وال�سعادة وزراء
العمل ووزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول املجل�س من
خالل الأن�شطة التي يقوم بها املكتب التنفيذي،
م�شري ًا �إىل �أن دولة قطر �سوف تنظر يف مدى �إمكانية
ا�ست�ضافة بع�ض الأن�شطة �إىل جانب �إمكانية بحث كل
ما من �ش�أنه �أن يدعم العالقات بني اجلانبني.
ح�ضر اللقاء وكيل وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
�سعادة اال�ستاذ يو�سف املال ،والوكيل امل�ساعد لل�ش�ؤون
االجتماعية الأ�ستاذ �أحمد ن�صر الن�صر ومدير
�إدارة العالقات العامة واالعالم بالإنابة يف املكتب
التنفيذي الأ�ستاذ عدنان رم�ضان.

جترمي العنف �ضد امل�سن ومعاقبة املمتنع عن رعايته
�أو�صى امل�شاركون يف �أعمال الندوة اخلليجية حول
احلماية االجتماعية لكبار ال�سن ب�ضرورة جترمي
�أفعال العنف املعنوي الذي مي�س كرامة الإن�سان
وت�شديد العقوبة عليها وتو�سيع دائرة الأفعال املعاقب
عليها ،وجترمي االمتناع عن قيام املكلف برعاية
امل�سن بالواجبات التي تقت�ضيها الرعاية وكذلك
�إهماله يف القيام بها على النحو املطلوب .ودعا
امل�شاركون �إىل مراجعة الأحكام القانونية التي تقرر
الإحالة الوجوبية على التقاعد ببلوغ �سن معينة
و�إحالل �أحكام مرنة حملها ،تربط هذه الإحالة
بانعدام رغبة امل�سن يف اال�ستمرار يف العمل وقدرته
على �أدائه مع مراعاة حاجة اجلهة �صاحبة العمل.

ومن جملة التو�صيات التي خل�صت �إليها ندوة
احلماية االجتماعية لكبار ال�سن التي نظمها املكتب
التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون
االجتماعية وبرعاية من وزيرة التنمية االجتماعية
الدكتورة فاطمة البلو�شي ،هي دعوة امل�شاركني
لت�شكيل اللجان الوطنية لرعاية كبار ال�سن �أو تطوير
ما هو قائم منها يف دول جمل�س التعاون لكي تكون
جلان دائمة ذات فاعلية وت�أثري يف جماالت التخطيط
والتن�سيق بني خمتلف اجلهات الر�سمية والأهلية
املعنية برعاية امل�سنني .والعمل على ت�صميم منوذج
خليجي موحد لفحو�صات دورية منتظمة وخم�ص�صة
لكبار ال�سن.

�أكد مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�س
وزراء العمل بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية عقيل اجلا�سم
على �أهمية اللقاءات امل�ستمرة مع
منظمة العمل الدولية وال�سعي لبناء
عالقات تقوم على اال�ستفادة من
اخلربات التي تقدمها املنظمة يف
ال�ش�ؤون العمالية.
و�أ�شاد اجلا�سم �أثناء لقائه مبدير عام
منظمة العمل الدولية جاي رايدر على
هام�ش �أعمال الدورة الأربعني مل�ؤمتر
العمل مبا احتوته كلمة الأخري التي
�ألقاها يف اجلل�سة االفتتاحية مل�ؤمتر
العمل العربي الذي عقدت �أعماله يف
العا�صمة اجلزائر يف �أبريل املا�ضي.
وتباحث مدير عام املكتب التنفيذي
مع مدير عام منظمة العمل الدولية
حول �أبرز املو�ضوعات التي �ستكون
�أر�ضية للتعاون بني املكتب التنفيذي
واملنظمة ،ال�سيما خطة العمل
امل�شرتكة ال�سنوية.
وتطرق الطرفان �إىل الربامج
التدريبية التي توفرها منظمة العمل
الدولية ،وكيف ميكن اال�ستفادة منها
يف خلق كوادر خليجية م�ؤهلة وملمة
بكافة املعايري الدولية و�آليات العمل
يف املنظمة.
ح�ضر اللقاء ال�سيدة ندى النا�شف،
مديرة املكتب الإقليمي للدول العربية
ملنظمة العمل العربية ،وال�سيد خليل
بوهزاع ،مدير ال�ش�ؤون العمالية
بالإنابة يف املكتب التنفيذي ملجل�س
وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون
االجتماعية بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية.

العدد التجريبي
أكتوبر 2013
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يف لقائه الرئي�س التنفيذي لـ «�سوق العمل»
ب��ن��ك األس����رة تجربة
رائدة في دعم تمكين
األسر اقتصادي ًا
ا�ستقبل املدير العام للمكتب
التنفيذي ملجل�س وزراء العمل
وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية
عقيل �أحمد اجلا�سم يف مكتبه
الرئي�س التنفيذي لبنك الأ�سرة
الدكتور عاطف ال�شرباوي ،حيث
بحث اجلانبان �سبل تعزيز التعاون
وامللفات امل�شرتكة بينها.
و�أكد اجلا�سم على دور بنك
الأ�سرة يف تقدمي الدعم الكبري
للم�شروعات املتناهية ال�صغر
ومتكني الأفراد اقت�صادي ًا ودعم
امل�ؤ�س�سات الغري هادفة للربحية.
وقال �أن جتربة بنك الأ�سرة يف
مملكة البحرين هو جتربة رائدة
يف دعم متكني الأ�سر اقت�صادي ًا
وحتويل امل�شاريع املتناهية ال�صغر
�إىل م�شاريع اقت�صادية تعود
بالربحية على �أ�صحابها.
من جانبه ،قال الرئي�س التنفيذي
لبنك الأ�سرة عاطف ال�شرباوي
نتطلع خالل عالقتنا مع املكتب
التنفيذي �إىل خلق وتعزيز الوعي
بالق�ضايا االجتماعية و�سبل و�ضع
حلول اقت�صادية ملعاجلة الظروف
االقت�صادية ال�صعبة ،ودعم
حتقيق اال�ستقرار لأفراد املجتمع
البحريني عن طريق حما�ضرات
عامة ،وور�ش عمل متخ�ص�صة
يف ت�أ�سي�س مبادرات االقت�صاد
االجتماعي وريادة الأعمال
االجتماعية بهدف التعرف على
جماالت عمل االقت�صاد االجتماعي
واالطالع على اخلربات الدولية
الرائدة يف هذا ال�صدد� ،إىل جانب
درا�سة الفر�ص املتاحة يف اململكة
�أمام هذا القطاع بالإ�ضافة �إىل
تطوير الكفاءات.

عمل وتنمية
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اجلا�سم :العمالة الوافدة �أكرب حتديـــــــــــــ

�أكد مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�سي وزراء العمل وال�ش�ؤون االجتماعية عقيل �أحمد اجلا�سم �أن « دول اخلليج
يف جمملها تعاين من م�شكلة كربى تتمثل يف االعتماد ب�شكل كبري على العمالة من دول خمتلفة» ،م�شري ًا �إىل �أن
«هذا االمر يقلل من فر�ص املواطنني ويعزز من البطالة التي ن�سعى يف املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل ووزراء
ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س التعاون اخلليجي �إىل تقلي�ص ن�سبتها والعمل بكل طاقاتنا وامكاناتنا لتوطني
العمالة اخلليجية».
وقال اجلا�سم �أن « التحديات الأ�سا�سية التي يواجهها �سوق العمل اخلليجي يف الفرتة احلالية تتمثل يف م�شكالت
العمالة الوافدة امل�ؤقتة (مبا فيها م�شكالت عمال اخلدمة املنزلية) وق�ضايا توظيف العمالة الوطنية ومكافحة
البطالة ،ويف هذا اخل�صو�ص تعمل دول جمل�س التعاون على معاجلة كافة اال�شكاليات التي تثار ب�ش�أنها ،ودور
املكتب التنفيذي يعترب هام ًا وحموري ًا يف توحيد تلك اجلهود وال�سيا�سات الرامية ملعاجلة هذه امل�شكالت يف �إطار

تفعيل تو�صيات «جـــوف »1لتطويــــــــــــــــ
ا�ستقبل املدير العام للمكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل ووزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية عقيل �أحمد اجلا�سم وفد جمعية العمل اخلريي االجتماعي البحرينية (خري) يتقدمهم رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية الدكتور ح�سني املهدي.
وتناول اللقاء تعزيز �أطر التعاون بني املكتب التنفيذي وبني جمعية العمل اخلريي االجتماعي البحريني فيما
يتعلق بتفعيل تو�صيات امل�ؤمتر اخلليجي االول للعمل التطوعي (جوف )1الذي نظمته اجلمعية �أبريل املا�ضي
مبقر غرفة جتارة و�صناعة البحرين.
كما تطرق اللقاء �إىل ا�ستعرا�ض م�شروعات جديدة تعتزم اجلمعية القيام بتنفيذها ك�إقامة ملتقى متخ�ص�ص
يتناول احلو�سبة ال�سحابية ويتطرق �إىل �شرح هذا املفهوم التقني �إىل العامة ومن ثم درا�سة مدى مالءمة
املفهوم للتطبيق �ضمن ممار�سات املكتب التنفيذي او اجلهات الأخرى على ال�صعيد الأهلي.
�إىل ذلك �أكد اجلا�سم على حاجة دول جمل�س التعاون اخلليجي لإطالق مبادرة جديدة يف �إطار حوكمة
الن�شاط الأهلي التطوعي .م�شري ًا �إىل �أن املبادرة يجب ان ت�ستند على الواقع وتعمل على زيادة الوعي والإدراك
بكل �أبعاد مفهوم م�س�ؤوليات القطاع الأهلي التطوعي وبلورة م�ؤ�شرات حديثة لقيا�س العمل واالجناز وحتديد
الق�ضايا ذات الأهمية الق�صوى و�أولويات العمل املطلوبة يف دول جمل�س التعاون .م�شدد ًا على �ضرورة تر�شيد
مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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ـــــــــات دول اخلليج ..والتوطني �ضرورة
عمل م�شرتك ت�ستفيد كل دولة من خربات �شقيقتها ومن جتاربها يف هذا املجال» ،م�شدد ًا «خري �أ�سلوب ملواجهة تلك
امل�شكالت هو مواجهتها ب�شكل جماعي خليجي موحد».
جاء ذلك خالل لقاء اجلا�سم الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �سوق العمل اال�ستاذ �أ�سامة العب�سي ،حيث �أ�شاد
اجلا�سم باجلهود التي تقوم بها هيئة تنظيم �سوق العمل يف جماالت تنظيم العمالة الوافدة يف مملكة البحرين،
داعي ًا لأن يكون اللقاء بداية لفتح قنوات التوا�صل بني املكتب التنفيذي وهيئة تنظيم �سوق العمل ،وذلك من �أجل
العمل �سوي ًا يف م�شاريع وبرامج تكون لها االثار االيجابية على �أ�سواق العمل يف دول املجل�س.
وناق�ش الطرفان اال�شكاليات التي تعاين منها �أ�سواق العمل بدول املجل�س ب�شكل عام ومملكة البحرين ب�شكل خا�ص،
و�سبل تقليل اال�ضرار االقت�صادية واملجتمعية الناجتة عن اي اختالل لأ�سواق العمل يف املنطقة ،م�ؤكدين على
�ضرورة تظافر وتكامل جهود اجلهات املعنية على امل�ستوى الوطني وعلى امل�ستوى اخلليجي ملواجهة التحديات التي
تواجه �أ�سواق العمل اخلليجية ،ولفتا �إىل ال�شح يف املعلومات التي تعيق �إ�صدار درا�سات علمية حول العمالة الوافدة
حتاكي الواقع على االر�ض ،وبالأخ�ص يف جمال العمالة املنزلية ،كونها تعمل يف املنازل وال توجد لغاية الآن و�سيلة
فاعلة لالطالع على طبيعة اال�شكاليات التي تعاين منها هذه العمالة� ،إال ما نذر �أو من خالل بع�ض الق�ضايا التي
تن�شر يف ال�صحافة املحلية ال�صادرة يف دول املجل�س.
و�أ�شار اجلا�سم �إىل ان «مملكة البحرين و�ضعت عدة برامج وخطط من �أجل بحرنة وتوطني الوظائف ،وهي برامج
رائدة ت�ستحق الوقوف عليها كامل�شروع الوطني للتوظيف وم�شروع توظيف اجلامعيني و�إ�صالح �سوق العمل ،وكذلك
تغطية العاطلني �ضمن قانون الت�أمني �ضد التعطل والذي يعترب خطوة غري م�سبوقة على م�ستوى الدول العربية وكان
حمل �إ�شادة يف املحافل الدولية».
من جهته ،رحب العب�سي بتعزيز �أطر التعاون مع املكتب التنفيذي يف هذا االطار ،مبدي ًا ا�ستعداده ال�شخ�صي وكافة
الباحثني يف الهيئة للعمل يف م�شروع درا�سة العمالة املنزلية ،م�شري ًا �إىل �أن هذه الدرا�سة �ستكون فر�صة لتعزيز
قدرات الباحثني يف التعاطي مع ق�ضية على امل�ستوى اخلليجي ال الوطني فقط ،م�ؤكد ًا على �إنه �سيوجه املعنيني يف
الهيئة لإبداء كافة �سبل العون وامل�ساعدة للتوا�صل مع املخت�صني يف املكتب التنفيذي للتن�سيق حول املو�ضوعات املراد
التعاون ب�ش�أنها.

ــــــــــــــــر مفهــوم العمــل التطوعــي

التوجهات اخلريية التقليدية القائمة على العمل اخلريي املادي .وقال �أن جمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �أ�صدر العديد من القرارات يف جمال تعزيز العمل الأهلي التطوعي
وم�ؤ�س�ساته ،م�ضيف ًا �أن ذلك ي�أتي من منطلق تبنيه للمفهوم املعا�صر لل�شراكة بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
التطوعية واحلكومات والقطاع اخلا�ص التجاري يف اجناز مهام وم�س�ؤوليات التنمية االجتماعية الذي يتخطى
الدور الرعائي وميتد �إىل تعاون هذه القطاعات الثالث يف التنمية.

«ال��ت��ن��ف��ي��ذي» يوقع
مذكرة تفاهم مع
«العربي للتخطيط»
ا�ستقبل املدير العام للمكتب
التنفيذي ملجل�س وزراء العمل
وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية
بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية اال�ستاذ عقيل
�أحمد اجلا�سم يف مقر املكتب يف
املنامة ،اخلبري يف املعهد العربي
للتخطيط الدكتور فهد الف�ضالة.
وعرب اجلا�سم عن امتنانه للزيارة
التي قام بها الدكتور فهد الف�ضالة
للمكتب التنفيذي ،كون املكتب
التنفيذي يحر�ص على التعاون
بينه واملعهد العربي للتخطيط،
وي�سعى دائم ًا ملد ج�سور التوا�صل
والتالقي عرب الكثري من جماالت
التعاون امل�شرتك ،داعي ًا لتدعيم
�أطر التعاون بني املكتب التنفيذي
واملعهد واال�ستفادة من جتارب
الأخري ملا ميلكه من خربات
بحثية مرتاكمة تتقاطع يف غالبها
مع اهتمامات املكتب التنفيذي
فيما يتعلق بال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل.
و�أ�شار �إىل ان املعهد العربي
للتخطيط يعترب من بيوت اخلربة
ذات الأهمية االقليمية والتي ترثي
نتاج املكتب التنفيذي البحثي
والعلمي.
وتطرق اجلا�سم �إىل �أهمية تفعيل
مذكرة التفاهم التي وقعها املكتب
التنفيذي مع املعهد م�ؤخرا ً.
و�أعرب د .الف�ضالة عن تطلعه
�إىل تعزيز التعاون بني املعهد
واملكتب التنفيذي ملجل�سي وزراء
العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،الفت ًا
�إىل ان توقيع مذكرة التفاهم بني
اجلانبني م�ؤخر ًا تعرب عن �أهمية
توطيد عالقات التعاون والتن�سيق
بني اجلانبني.
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اهتمام خليجي بق�ضايا كبار ال�سن على امل�ستويني الر�سمي والأهلي
ا�صدر املكتب التنفيذي درا�سة جديدة حملت عنوان «حماية كبار ال�سن يف عامل
متغري» ،وذلك يف �إطار �سل�سلة الدرا�سات االجتماعية التي ي�صدرها املكتب ،وي�شتمل
هذا اال�صدار على الدرا�سات و�أوراق العمل التي بحثت مو�ضوع احلماية االجتماعية
لكبار ال�سن يف دول جمل�س التعاون من منظورات تنموية جديدة مواكبة للع�صر
وتغرياته يف ظل العوملة وحتوالتها وما تركته من �آثار وخماطر على او�ضاع كبار
ال�سن” .ويتناول اال�صدار عر�ض  7درا�سات قيمة تناولت ق�ضية كبار ال�سن من
منظور اجتماعي �ضمن �أعمال الندوة اخلليجية التي ا�ست�ضافتها مملكة البحرين

وبرعاية كرمية من وزيرة التنمية االجتماعية فاطمة البلو�شي يف مايو املا�ضي� .أما
الدرا�سات التي ا�شتمل عليها اال�صدار فهي ال�شيخوخة والتغريات البيولوجية يف
دول جمل�س التعاون -نظرة م�ستقبلية ،-التغريات وامل�شكالت النف�سية امل�صاحبة
لل�شيخوخة يف دول جمل�س التعاون ،الرعاية االجتماعية والعائلية لكبار ال�سن ،املر�أة
ذات الإعاقة من كبار ال�سن :معركة واحدة و�أربع جبهات ،حماية كبار ال�سن يف دول
جمل�س التعاون من منظور تنموي جديد ،و�أخري ًا درا�سة نحو ا�سرتاتيجية اجتماعية
�شاملة لكبار ال�سن يف دول جمل�س التعاون.

دول جمل�س التعاون ملتزمة بتمكني اال�شخا�ص ذوي االعاقة
قال مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون
االجتماعية عقيل اجلا�سم �أن «اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة حفظت حق هذه الفئة يف العمل وو�ضعتهم على قدم امل�ساواة مع الآخرين،
كما �ألزمت الدول امل�صادقة عليها ب�إتاحة الفر�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لك�سب
الرزق ،من خالل عمل وبيئة عمل منا�سبة لهم».
و�شدد اجلا�سم على �أهمية «مبد�أ عدم التمييز �ضد هذه الفئة ،وال�سيما يف جمال
العمل و�ضرورة اتخاذ التدابري التي من �ش�أنها ت�سيري وتعزيز فر�ص ح�صول
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على العمل» .ودعا اجلا�سم �إىل �ضرورة «رفع الوعي،
وخا�ص ًة لدى �أرباب العمل ،بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل للق�ضاء على
القوالب النمطية املت�صلة بقدرة هذه الفئة على العمل ،وبالتزام الدول العربية
بحماية وترقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،حيث �صادقت غالبية الدول العربية
على االتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة».
و�أو�ضح �أن» �أغلب الدول الأع�ضاء يف جمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول
جمل�س التعاون بدول اخلليج العربية قد �صادقت على اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة التي اعتمدتها اجلمعية العامة ملنظمة الأمم املتحدة يف  13دي�سمرب
2006م ،وذلك لإميان دول املجل�س ب�أن ق�ضية الإعاقة هي ق�ضية حقوقية ،فهم
مواطنني لهم حقوقهم التي ت�ضمن لهم امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص وعدم التمييز
و�إنهم يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة التخاذ قراراتهم والقيام بالت�صرفات
القانونية بحرية وا�ستقالل» ،م�شري ًا �إىل �أن دول املجل�س «واءمت ا�سرتاتيجيتها
وقوانينها وخططها وبرامج عملها ونظمها الإدارية مع االتفاقية ،وهذا ما ترجم
نف�سه ابتدا ًء من العام 2007م فقد �شرعت الدول الأع�ضاء مبتابعة وتنفيذ االتفاقية
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على كافة امل�ستويات الت�شريعية واالجتماعية والرتبوية وال�صحية والثقافية وجميع
الهياكل املت�صلة بها» .وي�أتي ت�صريح اجلا�سم بالتزامن مع مناق�شة جمل�س ال�شورى
مل�شروع قانون رعاية وت�أهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة ،حيث يناق�ش املجل�س تعديل املادة
( )5من القانون رقم ( )74ل�سنة .2006
ويهدف م�شروع القانون �إىل دعم حقوق اال�شخا�ص ذوي االعاقة و�ضمان حقوقهم
و�صون كرامتهم باعتبارها حقوق ًا كفلها الد�ستور ،بالإ�ضافة �إىل مواكبة االتفاقيات
الدولية اخلا�صة بحقوق ذوي الإعاقة ،وتوفري اال�ستقرار املعنوي للنهو�ض مب�ستوى
املعوق ودفعه ليكون منتج ًا وم�ؤثر ًا وم�شارك ًا يف تطوير مملكة البحرين �أ�سوة
باملواطننيالأ�صحاء.
ً
وبني اجلا�سم انه �إميانا من دور املكتب التنفيذي يف ن�شر التوعية وا�صدار الدرا�سات
التي ت�ساهم يف رفد ال�ساحة العلمية ب�إ�صدارات علمية تت�صل ب�شكل مبا�شر بق�ضايا
ذوي االعاقة� ،أ�صدر املكتب التنفيذي م�ؤخر ًا «دليل ال�ستني ..ا�سئلة واجوبة يف �آليات
االلتزام والر�صد التفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة» ،للدكتور مهند العزة
اخلبري دويل يف حقوق الإن�سان وحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وي�شتمل هذا الدليل يف ا�سئلته و�أجوبته على اثنى ع�شر ف�ص ًال تغطي اتفاقية
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�آليات االلتزام بها وبروتوكولها االختياري ور�صد
تطبيقها والر�صد الوطني والدويل و�آلياته والتقرير الر�سمي للدولة وجلنة الر�صد
الأممية والر�صد املدين الأهلي لالتفاقية والر�صد االقليمي وطبيعة العالقة بني
�أنواع الر�صد املختلفة و�أخري ًا ما بعد الر�صد بالإ�ضافة �إىل ملحق باتفاقية حقوق
اال�شخا�ص ذوي االعاقة مع الربوتوكول االختياري لها واللجنة املعنية بحقوق
اال�شخا�ص ذوي الإعاقة.
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وزراء العمل اخلليجيني يلتقون مدير «العمل الدولية»

اجلا�سم� :أكدنا �أهمية النظرة املتوازنة لأو�ضاع املنطقة العمالية
� أكد وزراء العمل بدول جمل�س التعاون على الدور املحوري الذي تلعبه منظمة العمل
الدولية يف خلق عالقات متوازنة بني �أطراف االنتاج.
و�أ�شار الوزراء يف اجتماع عقد مع مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر ،على
هام�ش م�شاركتهم يف �أعمال الدورة ( )102مل�ؤمتر العمل الدويل �إىل احلجم الذي
ت�ساهم به دول املجل�س يف توفري فر�ص عمل ،واملقدرة بـ( )15مليون وظيفة ،يتم من
خاللها حتويل ما يفوق ( )80مليار دوالر.
وقال مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل بدول جمل�س التعاون ،عقيل
اجلا�سم «لقد �أكد الوزراء يف االجتماع الذي تر�أ�سه وزير العمل البحريني ،جميل
حممد علي حميدان ،على �ضرورة تعزيز النظرة املتوازنة �إىل الق�ضايا العمالية التي
تُثار يف �أروقة منظمة العمل الدولية».
و�أ�ضاف «و�أ�شار الوزراء �إىل �أن دول املجل�س ت�سعى لاللتزام مبعايري العمل الدولية،
وتريد لعب دور �أ�سا�سي يف دعم منظمة العمل الدولية من خالل تنمية حوار فاعل
وم�ستمر مع املنظمة من جهة ،ومع �أطراف االنتاج من جهة �أخرى».
وتابع «كما ثمن الوزراء اجلهود التي بذلتها املنظمة لتجاوز االزمة التي مرت بها
البحرين ،حيث كانت للم�ساندة التي قدمتها املنظمة الأثر الفاعل يف االقرتاب من
غلق ملف املف�صولني ا�ستجابة لقرارات جمل�س االدارة».
و�أ�شاروا �إىل �إن العدد الأكرب من املف�صولني واملوقوفني عن العمل �إما مت �إرجاعهم
�إىل وظائفهم �أو متت ت�سوية �أو�ضاعهم من خالل تعوي�ضات عادلة ،فيما تبقت �أعداد
قليلة تعالج وفق القوانني ،وبهذا ف�إننا ن�أمل يف ا�ستمرار دعمكم لإغالق هذا امللف

واالنطالق نحو املزيد من احلوار يف جو من الثقة واملحبة.
ولفتو وزراء العمل �إىل اجلهود التي تبذلها دول املجل�س يف �إيجاد �أر�ضية م�شرتكة بني
الدول املر�سلة وتلك امل�ستقبلة للعمالة ،وكان من نتائجها حوار �أبوظبي ،الذي �أ�صبح
منتدى لتداول الآراء وحل اال�شكاليات اخلا�صة بالعمالة الوافدة يف دول املجل�س.
واعتربوا �أن ع�ضوية االمارات يف منتدى التنمية والهجرة دليل على التزام االمارات
ب�إيجاد ار�ضية م�شرتكة مع الدول املر�سلة للعمالة والنظر �إىل هذه الق�ضايا يف
�سياقها التنموي ،الذي يعود بالنفع على الدول املر�سلة وامل�ستقبلة للعمالة ،م�ضيف ًا
ب�أن االمارات عقدت م�ؤخر ًا م�ؤمتر ًا حول “اثر تنقل العمالة يف التنمية امل�ستدامة”
وهو ي�أتي يف �سياق اجلهود التي تبذلها الدولة يف هذا االطار.
من جهته� ،أ�شاد مدير عام منظمة العمل الدولية ،جاي رايدر ،بالدور الذي تقوم به
دول املجل�س يف �إطار توفري فر�ص عمل ،معرب ًا عن تفهمه لظروف ومتطلبات ،م�ؤكد ًا
على �ضرورة موا�صلة احلوار اجلاد والقائم على االحرتام املتبادل بني الطرفني.
وقال «نحن على اطالع بالظروف التي متر بها املنطقة ،و�أعلم بالرغبة التي تنتاب
اجلميع يف �إيجاد بيئة م�ستقرة� ،إال �أن لأوجه احلوار جانب �آخر وهو �ضرورة العمل
�سوي ًا من �أجل حت�سني ظروف العمل و�إيجاد بيئة تلبي احلقوق اال�سا�سية للعمال».
و�أكد رايدر على ا�ستعداد منظمة العمل الدولية لتقدمي كافة �أوجه الدعم وامل�ساندة
الفنية لدول اخلليج حول خمتلف املو�ضوعات املتعلقة بالعمل ،و�سوف تبذل جهود
�إ�ضافية يف تعزيز املكتب االقليمي للدول العربية (مكتب بريوت) بكافة الو�سائل التي
متكنه من خدمة دولكم ب�شكل �أف�ضل.

«التنفيذي» ي�شارك يف الدورة الـ( )102مل�ؤمتر العمل الدويل
�شارك املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل يف �أعمال م�ؤمتر العمل الدويل ()102
الذي انعقد يف املدينة ال�سوي�سرية جنيف.
وبهذه املنا�سبة قال املدير العام للمكتب التنفيذي اال�ستاذ عقيل �أحمد اجلا�سم
ان للمكتب التنفيذي دور تن�سيقي مهم يف ايجاد �أر�ضية م�شرتكة للدول اخلليجية
للخروج بر�ؤية موحدة تبني التجان�س بني الكتلة اخلليجية �ضمن �أعمال امل�ؤمتر.
و�أو�ضح اجلا�سم ان م�ؤمتر العمل الدويل يعترب من املحافل الدولية الهامة التي
ي�سعى املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل الن يكون لدول اخلليج العربية ب�صمتهم
الوا�ضحة يف �أعمال هذا امل�ؤمتر.

و�أ�شار اجلا�سم �إىل ان املكتب التنفيذي ح�ضر �أعمال امل�ؤمتر وعقد اجتماع تن�سيقي
لوزراء العمل مبجل�س دول التعاون لتعزيز التن�سيق فيما بينهم ،وكان الهدف من
االجتماع هو توحيد املواقف والر�ؤى فيما �سيطرح �ضمن �أعمال امل�ؤمتر.
وناق�ش امل�ؤمتر على مدى ثالثة �أ�سابيع املوا�ضيع والق�ضايا التي تتناول جوانب
خمتلفة من قطاع العمل على م�ستوى العامل .وت�ضمن جدول �أعمال امل�ؤمتر مناق�شة
تقرير املدير العام ملكتب العمل الدويل ب�ش�أن الذكرى املئوية ملنظمة العمل الدولية
الواقع والتجديد وااللتزام الثالثي ،ومو�ضوع العمالة واحلماية االجتماعية يف
ال�سياق ال�سكاين اجلديد ،والتنمية امل�ستدامة والعمل الالئق والوظائف اخل�ضراء.
العدد التجريبي
أكتوبر 2013
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خليجيـات

الرومي :احلكومة تعزز الرعاية االجتماعية

البيان:
�أكدت وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية معايل مرمي الرومي
�أن احلكومة �أولت �أهمية كبرية للرعاية االجتماعية،
�إذ بلغت موازنة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ما ن�سبته
 %6,05من امليزانية العامة من االحتاد ،م�ستعر�ضة
القطاعات اخلدمية للوزارة وقوانني جمعيات النفع
العام ،بالإ�ضافة �إىل �إجنازات «ال�ش�ؤون» وخططها
اال�سرتاتيجية لتقدمي الدعم للمحتاجني.
وقالت الرومي �إن «الوزارة ت�ضم ثالثة قطاعات
منها «الرعاية االجتماعية» ،و«التنمية االجتماعية»،
و«اخلدمات امل�ساندة» ،وتتفرع القطاعات �إىل 18
�إدارة مركزية ،الفتة �إىل �أن عدد املوظفني يبلغ 627
موظفا وموظفة ،م�ؤكده �أن الوزارة حققت  %86ن�سبة
توطني يف عام .»2012
و�أو�ضحت �أن الوزارة تهدف �إىل دعم الدور املحوري
للأ�سرة يف التما�سك االجتماعي ومتكينها من �أداء
دورها ،ب�إعالء مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية وتعزيز
ال�شراكة الفاعلة مع القطاع الأهلي واخلا�ص.
و�أ�شارت �إىل بع�ض القوانني والت�شريعات منها قانون
اجلمعيات ذات النفع العام ،وال�ضمان االجتماعي،

مرمي الرومي
وقانون االحداث امل�شرتك بني وزارة الداخلية ووزارة
ال�ش�ؤون ،وقانون رعاية املعاقني ،وكذلك قانون دور
احل�ضانة ،فهي عبارة عن قرارات �صدرت حتت
مظلة هذه القوانني و�أهمها القانون االحتادي رقم 5
ل�سنة .1983
ولفتت الرومي �إىل �أن عدد القرارات الوزارية املتعلقة
بدور احل�ضانات بلغ  316يف عام  ،2011بينما و�صل
يف عام � 2012إىل  ،371ويف �ش�أن حقوق الأ�شخا�ص

ذوي االعاقة �صدر  39قرارا وزاريا يف نهاية عام
 ،2012ويف �ش�أن اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ذات
النفع العام �صدر  21قرارا ،ويف ال�ضمان االجتماعي
 114قرارا وزاريا ،وبالن�سبة لقرار جمل�س الوزراء يف
ان�شاء دور ح�ضانات ملحقة بامل�ؤ�س�سات احلكومية
 33قرارا وزاريا ،و 32يف ان�شاء ح�ضانات جديدة يف
عام  ،2012وبالن�سبة لقرار م�ساعدات االغاثة يف
حاالت النكبات �أو الكوارث العامة واخلا�صة ،و�صل
�إىل  8قرارات وزارية يف نهاية عام  ،2012و 40قرارا
بالن�سبة للم�ؤ�س�سات غري احلكومية لرعاية وت�أهيل
املعاقني ،يف عام .2012
وتطرقت الرومي �إىل قطاع التنمية االجتماعية
الذي ي�ضم اجلمعيات ذات النفع العام ،واجلمعيات
التعاونية ،والتنمية الأ�سرية ،والأ�سر املنتجة ،م�شرية
�إىل �أن هناك زيادة يف م�ؤ�شر حجم جمعيات النفع
العام بن�سبة  %5يف عام  2012مقارنة بعام ،2011
وذلك لزيادة الوعي يف املجتمع ب�أهمية العمل
االجتماعي والتطوعي ،حيث بلغ عدد الأع�ضاء يف
اجلمعيات ذات النفع العام  66,796ع�ضوا لعام
 ،2012واجلمعيات التعاونية لعام  2012مقارنة بعام
،2011

غبا�ش :تر�سيخ «ثقافة التميز» ّ
يحفز املوظفني على الإبداع
اخلليج:
قال وزير العمل �صقر غبا�ش �إن تر�سيخ ثقافة
التميز لدى املوارد الب�شرية والوحدات التنظيمية
من �ش�أنه حتفيز وت�شجيع املوظفني على الإبداع يف
بيئة عمل تناف�سية الأمر الذي ي�سهم ب�شكل فاعل
يف االرتقاء بالأداء وحتقيق التميز امل�ؤ�س�سي مبا
يلبي توجيهات القيادة الر�شيدة.
جاء ذلك خالل تكرمي الفائزين بجائزة التميز
امل�ؤ�س�سي يف دورتها الثالثة ،وذلك يف ديوان
وزارة العمل ب�أبوظبي م�ؤخر ًا ،بح�ضور الوكالء
امل�ساعدين ومديري الإدارات وعدد من املوظفني.
و�أكد �صقر غبا�ش حر�ص وزارة العمل على التعامل
مع التميز بو�صفه ثقافة و�أحد �أبرز �أدبيات العمل
احلكومي يف دولة الإمارات ،حيث تطبق الوزارة
يف �سبيل ذلك العديد من املبادرات من �أهمها
جائزة التميز امل�ؤ�س�سي التي تعمل على تر�سيخ
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�صقر غبا�ش
هذه الثقافة و�إطالق الطاقات الإبداعية لتطوير
القدرات والأداء امل�ؤ�س�سي ب�شكل متوا�صل.
و�أبدى ثقته بقدرة خمتلف امل�ستويات الوظيفية يف
وزارة العمل على طرح املبادرات وامل�شاريع التي
ت�سهم يف حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية للوزارة

والتميز املن�شود يف الأداء.
وتنق�سم جائزة التميز امل�ؤ�س�سي �إىل �سبع فئات
ت�شمل فئة الإدارة املتميزة وفاز بها على التوايل
�إدارة التفتي�ش بديوان الوزارة بدبي و�إدارة مكاتب
العمل و�إدارة مراكز اخلدمة ،وفئة مكتب العمل
املتميز ،وفاز بها على التوايل املكاتب يف ر�أ�س
اخليمة وخورفكان وعجمان ،وفئة قالدة التميز
يف املجال اال�شرايف وفاز بها على التوايل ،قا�سم
حممد جميل وعادل عبدالرحيم الزرعوين وعي�سى
عبد الرحيم الزرعوين.
كما فاز يف فئة قالدة التميز يف املجال الإداري كل
من �أنور حاميم بن �سليم ومازن حممد العي�سى
ومروة حممد املغني وفازت يف قالدة التميز يف
املجال التخ�ص�صي �أمل املطرو�شي ،ويف قالدة
التميز يف املجال امليداين ح�سن علي ال�شرقي ،كما
فازت مرمي حممد زريق يف قالدة التميز يف جمال
تقدمي اخلدمة.
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البلو�شي :االهتمام بحقوق ذوي الإعاقة معيار ّ
حت ُ�ضر الدول
بنا:
اكدت وزيرة التنمية االجتماعية رئي�سة اللجنة العليا
لرعاية �ش�ؤون املعاقني فاطمة حممد البلو�شي ان اهتمام
املجتمعات بحقوق اال�شخا�ص ذوي االعاقة احد املعايري
اال�سا�سية لقيا�س امل�ستوى احل�ضاري للدولة وقد و�ضعت
هذه اال�سرتاتيجية ا�ستناد ًا اىل املنهج املبني على حقوق
االن�سان والذي يرتكز على املبادئ الواردة يف ميثاق االمم
املتحدة والعهدين الدوليني واالتفاقيات املتخ�ص�صة ال
�سيما االتفاقية الدولية حلقوق اال�شخا�ص ذوي االعاقة.
وثمنت البلو�شي التعاون الوثيق مع مكتب برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي لإجناز اال�سرتاتيجية التي جاءت
�شاملة ومتكاملة ال�ستنادها على جمموعة من الدرا�سات
البحثية وامليدانية حول �أو�ضاع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
يف اململكة .كما بينت ان �إقرار اال�سرتاتيجية ي�صب يف
�إطار تنامي اهتمام مملكة البحرين بفئة ذوي الإعاقة
التي حتظى برعاية كرمية من احلكومة وجتلى احلر�ص
امللكي واحلكومي وال�شعبي بهذه الفئة من خالل
امل�صادقة على اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
لتن�ضم البحرين للأ�سرة الدولية من بني �أكرث من 150
دولة حول العامل م�صادقة على هذه االتفاقية الهامة.
وا�ضافت ان هذه الوثيقة اال�سرتاتيجية متثل عر�ضاً

الدكتورة فاطمة البلو�شي
تف�صيلي ًا لر�ؤية وطنية متكاملة بهدف الو�صول اىل
حت�سني نوعية احلياة للأ�شخا�ص ذوي االعاقة وحتقيق
الدمج الكامل لهذه الفئة من املجتمع وقد متت مناق�شة
هذه اال�سرتاتيجية مع قطاعات وا�سعة من اال�شخا�ص
ذوي االعاقة وعائالتهم وممثلي امل�ؤ�س�سات التي تخدمهم
�سوا ًء كانت ر�سمية او اهلية حيث عك�ست الوثيقة خال�صة
�آرائهم وتطلعاتهم يف هذا ال�ش�أن ،م�شرية اىل ان فريق
اال�سرتاتيجية �سيعمل يف هذه املرحلة وهي فرتة تف�صل
بني املرحلة الأوىل والثانية على تنفيذ خطط عمل املرحلة

الثانية من اال�سرتاتيجية (  ) 2016 – 2013والتي مت
و�ضعها يف نهاية املرحلة االوىل ويعقبها عقد م�ؤمتر
نهائي لتقييم اال�سرتاتيجية يعقد يف نهاية عام ،2016
و�سيتم ذلك من خالل مراجعة منجزات اال�سرتاتيجية
حيث �ستعر�ض فيه نتائج التقييم ومنجزات وحتديات
الفرتة الأوىل من عمر اال�سرتاتيجية وذلك بناء على
تقارير وطنية مقدمة من الوزارات ومن املجتمع املدين
وبالأخ�ص من املنظمات املمثلة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وا�شارت البلو�شي اىل �أن اال�سرتاتيجية تت�ضمن �سبعة
حماور رئي�سية وهي  :الت�شريعات ،ال�صحة والت�أهيل،
والرتبية والتعليم  ،والتمكني االقت�صادي والتمكني
االجتماعي ومتكني املر�أة ذات الإعاقة ،و�سهولة الو�صول
للمباين واخلدمات ،والإعالم والتوعية ،وتقدم هذه
الوثيقة حتلي ًال �شام ًال للقوانني الوطنية مقارنة مع
االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
وا�ضافت �أنه ويف �ضوء هذه اال�سرتاتيجية ف�إنه بات
من الوا�ضح �ضرورة �إ�صدار قانون جديد ب�ش�أن حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة خالل املرحلة املقبلة مت�ضمن ًا
حقوق ًا �أ�شمل وحمقق ًا لل�ضمانات الأ�سا�سية املقررة لهم
وفق ًا لهذه االتفاقية مبا يجعل مملكة البحرين �سباقة يف
�إ�صالحاتها الت�شريعية ومواكبة لأحداث النظم القانونية
املوائمة للمعايري الأممية.

حميدان 500 :فر�صة عمل جديدة يف جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية
بنا:
�أكد �سعادة وزير العمل ال�سيد جميل بن حممد علي
حميدان �أن هناك اهتمام ًا غري م�سبوق باالرتقاء
بال�سالمة وال�صحة املهنية يف مواقع العمل املختلفة
وهو ما انعك�س �إيجابي ًا على �صحة و�سالمة العامل
وعلى ا�ستقرار م�ستويات االنتاج ومبا يوقف نزيف
الطاقات الب�شرية والهدر املايل جراء وقوع الإ�صابات
واحلوادث وتعطيل العمل نتيجة للتهاون يف تطبيق
�شروط �ضمان �سالمة و�صحة العاملني ،م�ضيف ًا �أن
مملكة البحرين تعمل على �إر�ساء �سيا�سات وبرامج
لتوفري احلماية والأمن وال�سالمة ترتكز على ثالثة
حماور تتمثل يف تطوير الت�شريعات وتكاملها وتهيئة
الكوادر املتخ�ص�صة للإ�شراف واملتابعة ون�شر الوعي
والثقافة املجتمعية الالزمة لإجناح ال�سيا�سات
والربامج.
جاء ذلك يف كلمة افتتح بها حميدان الندوة التي
نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع جمعية ال�صحة
وال�سالمة البحرينية حول القرار الوزاري رقم ()8

جميل حميدان
ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم ال�سالمة وال�صحة املهنية
يف املن�ش�آت ،مب�شاركة م�سئويل ال�سالمة وال�صحة
املهنية يف ال�شركات واملن�ش�آت العاملة بالقطاع
اخلا�ص مبملكة البحرين.
واعترب وزير العمل القرار ب�أنه نقلة نوعية يف
الت�شريعات املنظمة لل�سالمة وال�صحة املهنية على

م�ستوى اململكة والدول املجاورة ،الفت ًا �إىل توقع �أن
ي�ساهم هذا القرار يف تخفي�ض معدل احلوادث
املهنية يف املن�ش�آت بن�سبة ال تقل عن  %50عن املعدل
احلايل ،والذي �سيطبق على �أكرث من  1000من�ش�أة
كبرية ومتو�سطة يف مملكة البحرين ،م�شري ًا �أن ذلك
ي�أتي يف �ضوء الدرا�سات البحثية التي قامت بها
الوزارة وبينت �أن ت�أثري �إ�صدار القرارات الوزارية
املنظمة ال�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة املهنية �أ�سهم
ب�شكل فاعل يف تخفي�ض معدالت احلوادث لن�سبة
ت�صل �إىل � ،%84أي �أن احلوادث انخف�ضت من 1550
�إ�صابة لكل � 100ألف عامل يف �سنة � 1995إىل 250
�إ�صابة لكل � 100ألف عامل يف �سنة  2009وما بعدها،
وهو م�ؤ�شر هام على حت�سن الأ�ساليب واملمار�سات
املتعلقة بحماية العاملني يف املن�ش�آت.
و�أ�شار حميدان �إىل �أن القرار اجلديد ت�ضمن الزام
امل�ؤ�س�سات بتعيني م�سئول متفرغ لل�سالمة وال�صحة
املهنية لكل من�ش�أة يعمل بها  50عام ًال يف املن�ش�آت
عالية اخلطورة وتعيني م�سئول �سالمة لكل  100عامل
يف املن�ش�آت متو�سطة اخلطورة.
العدد التجريبي
أكتوبر 2013
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العثيمني :زيادة يف املبادرات احلكومية
واخلا�صة لدعم ذوي الدخول املتدنية
اليوم:
فقيه يرعى منتدى
جدة للموارد البشرية
ال�شرق ال�سعودية -يرعى وزير العمل املهند�س
عادل فقيه منتدى جدة للموارد الب�شرية 2013م الذي يقام
حتت �شعار «ما بعد الت�صحيح» خالل الفرتة من � 24إىل 28
نوفمرب 2013م ،يف فندق جدة هيلتون ،بتنظيم من جلنة
املوارد الب�شرية يف غرفة جدة ،وب�شراكة ا�سرتاتيجية مع
وزارة العمل لتطوير وتنمية املوارد الب�شرية يف ال�سعودية.
وقال �أمني عام املنتدى الدكتور �إيهاب بن ح�سن �أبو ركبة
�إن دعم وزارة العمل للمنتدى وحر�ص الوزير على احل�ضور،
هو حلر�ص الوزارة على تطوير ممار�سات املوارد الب�شرية يف
قطاعات الأعمال ال�سعودية واال�ستفادة من الكوادر ال�سعودية
امل�ؤهلة ،م�شري ًا �إىل �أن املنتدى عزَّز يف ن�سخه الأربع املا�ضية
بناء ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني القطاعني العام واخلا�ص،
والرتكيز على العن�صر الب�شري وخا�صة الكفاءات الوطنية
ك�أداة �أ�سا�سية ملواجهة تطورات وحتديات ع�صر الأعمال
احلديث ،وتطوير بيئة العمل ملواكبة التغريات اجلديدة ورفع
التناف�سية وزيادة الإنتاجية.

ك�شف وزير ال�ش�ؤون االجتماعية رئي�س جمل�س
�أمناء جائزة الأمرية �صيتة بنت عبدالعزيز للتميز
يف العمل االجتماعي الدكتور يو�سف العثيمني عن
زيادة يف املبادرات احلكومية واخلا�صة املبتكرة
لدعم ذوي الدخول املتدنية.
وقال العثيمني خالل �إعالنه نتائج اجلائزة يف
دورتها الأوىل للعام اجلاري ،التي �أ�سفرت عن
فوز �سبع جهات �أهلية وحكومية و�أفراد �ضمن
فرع اجلهات الداعمة� ،إ�ضافة �إىل �سبعة فائزين الدكتور يو�سف العثيمني
يف الفرع الثاين للجائزة من �أ�صحاب امل�شروعات
«الأفراد»� ،أن اجلائزة ت�سعى لت�أ�صيل العمل امل�ؤ�س�سي
االجتماعي بجميع �صوره ،وتطويره ،وذلك من خالل تقدير املتميزين من الداعمني،
وت�شجيع �أ�صحاب امل�شروعات من الن�ساء وال�شباب من اجلن�سني ،ودعم البحوث
والدرا�سات والن�شاطات االجتماعية يف املجاالت املحددة للجائزة ،كما تهدف �إىل تر�سيخ
ثقافة العمل االجتماعي واخلريي والإن�ساين والتطوعي ،وتعزيز قيمه النبيلة ،وحتفيز
الهيئات احلكومية والأهلية على التميز والإبداع يف العمل االجتماعي.
وبني الدكتور العثيمني خالل م�ؤمتر �صحايف عقد يف مقر اجلائزة بالريا�ض� ،أنه مت حجب
اجلائزة يف فرعها الثالث «البحوث والدرا�سات التطبيقية» ،حيث كان مو�ضوع الدورة
الأوىل من اجلائزة هو «التمكني االقت�صادي واالجتماعي للمر�أة وال�شباب من اجلن�سني
من ذوي الدخول املنخف�ضة».

ال�سعودية تطبق برنامج حماية الأجور على العمالة املنزلية
العربية.نت
ك�شفت وزارة العمل ال�سعودية عن �إيقاف اخلدمات
عن املن�ش�آت التجارية ال�سعودية التي تخفي معلومات
عن �أجور من�سوبيها ،فيما ك�شف م�س�ؤول يف الوزارة عن
تطبيق حماية الأجور على العمالة املنزلية يف امل�ستقبل
القريب ،و�سط امتعا�ض رجال �أعمال ح�ضروا لقاء مع
م�س�ؤويل الوزارة يف غرفة جتارة الريا�ض �أم�س.
وقال مدير حماية الأجور يف وزارة العمل عبدالعزيز
النا�صر خالل �شرح مل�شروع �آليات حماية الأجور يف
الغرفة التجارية ال�صناعية يف الريا�ض� ،إن كل املن�ش�آت
ب�إمكانها الدخول يف برنامج حماية الأجور الذي �أطلقته
وزارة العمل ،والقرار ال�سامي �ألزم فئات حمددة مثل
ال�شركات التي لديها � 3آالف عامل �سواء الوطنية �أم
الوافدة بتحويل �أجورهم عرب امل�صارف ال�سعودية

عمل وتنمية
9/28/13 6:15 PM

املختلفة .و�أو�ضح النا�صر يف ت�صريحاته التي ن�شرتها
�صحيفة احلياة �أن الربنامج ال ي�شمل العمالة احلديثة
التي دخلت البالد منذ �أقل من  90يوم ًا ،ويطبق على
�أبناء القبائل النازحة واجلن�سيات امل�ستثناة من الإبعاد،
وال بد من حتويل امل�ستحقات واال�ستقطاعات �إىل النظام
الذي دوره تثبيت املعاملة املالية.
و�أ�ضاف «يف املراحل املقبلة �سيطبق على العمالة

املنزلية ،م�ؤكد ًا �أن برنامج حماية الأجور يغطي جميع
الدفعات �سواء �أكان �شهري ًا �أم �أ�سبوعي ًا �أم قطعة.
و�أ�شار النا�صر �إىل وجود اتفاق مع م�ؤ�س�سة النقد
ال�سعودي ملنح بطاقات ال�صراف للعاملني ،ومنح عدد
معني من احل�سابات يف وقت حمدد لكل الوافدين �إىل
اململكة.
و�أ�ضاف« :يف حال �إيقاف الراتب ت�صل ر�سالة بالتنبيه،
تو�ضح �سبب االنقطاع ،والت�سويات كلها موجودة يف
النظام ،و�سيتم الربط يف الفرتة املقبلة مع اجلوازات
ملعرفة عمليات اخلروج النهائي واملوقت ،ويف مرحلة
الحقة �سيتم الربط مع الت�أمينات االجتماعية».
وعن عقوبات املخالفني ،قال النا�صر «يتم �إيقاف
اخلدمات يف حال �إخفاء املعلومات ،وبعد �شهر تتم زيارة
املفت�شني ،وهي زيارة تكون �شاملة جلميع خمالفات
مكتب العمل ،وبعدها ب�شهرين يتم �إيقاف اخلدمات».

مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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�أجمل �آيات التهاين نرفعها �إىل

خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية

و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
ويل العهد الأمني النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع

و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء

و�إىل الأ�سرة املالكة الكرمية وال�شعب ال�سعودي ال�شقيق
مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني الـ  83للمملكة العربية ال�سعودية
داعني املوىل العلي القدير �أن يحفظ هذا البلد وقيادته و�شعبه
املكتب التنفيذي
ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�شـ�ؤون الإجتماعية
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
العدد التجريبي
أكتوبر 2013

9/28/13 6:15 PM

12

13
0000.indd 13

الكلباين :م�ؤمتر دويل للعمل االجتماعي يناق�ش
ا�سرتاتيجيات الطفولة واملر�أة والتطوع واملعاقني
الر�ؤية:
ال��ب��ك��ري ي��وق��ع اتفاقيات
تدريب بأكثر من مليون ريال
وقع معايل ال�شيخ عبداهلل بن نا�صر
بن عبداهلل البكري وزير القوى
العاملة على  11اتفاقية تدريب
وت�أهيل القوى العاملة الوطنية
للعمل يف القطاع اخلا�ص �ضمن
برنامج التدريب املقرون بالت�شغيل
بتكلفة تتجاوز املليون ريال عماين
يف عدد من التخ�ص�صات املهنية
واحلرفية تلبية الحتياجات �سوق
العمل ،وذلك بامل�ؤ�س�سات التدريبية
اخلا�صة املعتمدة من قبل الوزارة.
و�شملت االتفاقيات تدريب القوى
العاملة الوطنية يف املجاالت الفن ّية
والإدارية واحلرفية املختلفة كما
متت �إ�ضافة تخ�ص�ص م�ضيف جوي
�ضمن الربامج التدريبية.
و�أو�ضحت الدكتورة منى بنت
�سامل اجلردانية وكيلة وزارة القوى
العاملة للتعليم التقني والتدريب
املهني� ،أنّ هذه الربامج التدريبية
تهدف �إىل ت�أهيل ال�شباب للعمل يف
مواقعه وجماالته املختلفة .وقالت:
ن�شهد �إقبال املتدربني على املجالت
احلرف ّية يف عمان وخارجها لذلك
ّمتت �إ�ضافة برنامج تدريبي لت�أهيل
القوى العاملة الوطنية للعمل يف
جمال ال�ضيافة اجلوية ،والذين
�سيتم ا�ستقطابهم للعمل بعد
التدريب يف مواقع عمل داخل وخارج
ال�سلطنة ،كما �أنّ الربامج املقدمة
تركز � ً
أي�ضا على �أهمية تدريب
املتدرب يف مواقع العمل املختلفة
ليتحقق له �أكرب قدر من الفائدة.
وحثت الدكتورة منى املتدربني على
االلتزام ب�ساعات التدريب والتواجد
امل�ستمر يف مواقع التدريب لتحقيق
الدميومة واال�ستمرارية لهذه
الربامج ولتحقيق الفائدة املرجوة
للمتدرب.
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قال وزير التنمية االجتماعية معايل ال�شيخ حممد بن
�سعيد بن �سيف الكلباين �أن الوزارة بد�أت يف الإعداد
والتح�ضري لعقد امل�ؤمتر الدويل حول ا�سرتاتيجية
وجه جمل�س الوزراء بعقده يف
العمل االجتماعي ،والذي َّ
الن�صف الأول من العام املقبل ،م�شري ًا �إىل �أنه �سي�شارك
يف امل�ؤمتر العديد من دول العامل ،و�سيتطرق �إىل �أربع
ا�سرتاتيجيات؛ هي :ا�سرتاتيجية الطفولة ،وا�سرتاتيجية
املر�أة ،وا�سرتاتيجية العمل التطوعي ،وا�سرتاتيجية
املعاقني ،الفت ًا �إىل �أنه �سيتم مناق�شتها وفق امل�سودات
التي �ستكون معدة من جانب خمت�صني من داخل
ال�سلطنة .و�أ�ضاف الكلباين “الوزارة ت�شجع � َّأي عمل
يهدف �إىل حتفيز العمل التطوعي النابع من املجتمع
ويهدف �إىل خدمته وي�ساعد على تعزيز الوعي املجتمعي
بالعمل التطوعي ،وت�شجع الأ�شخا�ص على اخلروج من
حب الذات �إىل حب الآخرين ..وقال معاليه :نتمنى من
كل اجلهات �أن تكثف جهودها لدعم العمل التطوعي.
و�أ�شار �إىل �أن ال�سلطنة وقعت على اتفاقية الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم
 ،2008/121مبينا �أن الوزارة م�ستمرة بت�أهيل وتدريب
الكوادر العمانية و�إقامة الدورات املتعلقة بجانب حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة� ،إ�ضافة �إىل القيام بجهود
كبرية من الإخ�صائيني من داخل ال�سلطنة وخارجها

ال�شيخ حممد بن �سعيد الكلباين
باالرتقاء باخلدمات التي تقدم �إىل هذه الفئة.
وتابع :ي�شارك عدد من اجلمعيات الأهلية املخت�صة
بقطاع �ش�ؤون ذوي الإعاقة بهذه الدورة بهدف تقدمي
�آرائها ومبادراتها لتقدمي خدمة �أف�ضل لهذه الفئة ،كما
�أن ال�سلطنة -ممثلة بوزارة التنمية -تعد الآن التقرير
الأول ،والذي �س ُيقدم �إىل اللجنة الدولية للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة لتو�ضيح و�إعطاء �صورة وا�ضحة عن م�ستوى
اخلدمات التي تقدمها ال�سلطنة لذوي الإعاقة.
ولفت الوزير �إىل �أن العمل ال ينبغي �أن يقت�صر فقط على
اجلانب التوعوي ،بل يجب �أن تكون هناك كوادر مدربة
وقادرة على العطاء للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

التنمية تطلق م�شروعها الوطني «متا�سك» للإر�شاد الأ�سري
تعتزم وزارة التنمية االجتماعية �إطالق م�شروعها
الوطني «متا�سك» للإر�شاد الأ�سري؛ لدعم الأ�سرة
العمانية ومتا�سك املجتمع.
جاء ذلك يف االجتماع الذي عقده �سعادة الدكتور يحيى
بن بدر املعويل وكيل وزارة التنمية االجتماعية مبكتبه
مع م�س�ؤويل حملة «متا�سك» والأع�ضاء امل�شاركني
واملدربني واملُث ِقفني و�أفراد الإر�شاد الن�سوي بوزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية.
حتدث املعويل عن احلملة و�أهميتها و�ضرورة العمل
املكثف يف �سبيل جناحها وو�صولها �إىل الهدف الذي
�أ�س�ست من �أجله ،متمني ًا �أن ي�شهد بداية العام القادم
االنطالق الفعلي لها يف جميع حمافظات ال�سلطنة على
نح ٍو ير�ضي الطموحات والآمال.

وقال «الهدف من هذا االجتماع هو الوقوف على جميع
تفا�صيل برنامج «متا�سك» الذي نحر�ص متام ًا على
حتققه وجناحه» .وا�ضاف «الربنامج بد أ� من الدورة
الأوىل؛ ثم الثانية فالثالثة ،ونحن الآن على عتبات
الإ�شراف املتقدم وتنفيذ الربنامج على �أر�ض الواقع،
بعد �أن و�ضعنا خط ًة وا�ضحة وحمددة املعامل من �أجل
حتقيق �أهداف الربنامج �ضمن خطة زمنية دقيقة .حملة
«متا�سك» م�شرو ٌع وطني؛ وزارة التنمية االجتماعية هي
�صاحبة املبادرة واملعنيون بها جميع امل�ؤ�س�سات الر�سمية
والقطاع اخلا�ص والأفراد وكل املخل�صني  ،ويقع على
عاتق القطاع الإعالمي بو�سائله الثالث؛ املقروءة
وامل�سموعة واملرئية ،م�س�ؤولي ٌة كبرية يف توجيه امل�شروع
يف وجهته ال�سليمة ،وفق الإرادة ال�سامية املتحققة منه».

مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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الر�شيدي :تطبيق �صارم للقانون �ضد ال�شركات الوهمية
وهي �إدارات عمل يف كل حمافظة
الراي العام -جددت وزيرة ال�ش�ؤون
حيث �سيكون هناك اهتمام �أكرب
االجتماعية والعمل ذكرى الر�شيدي،
من الوقت احلايل.
عزمها على تطبيق القانون ب�شكل
و�شددت الر�شيدي على «اننا
�صارم �ضد ال�شركات الوهمية،
�سنطبق القانون ب�شكل �صارم
واتخاذ االجراءات القانونية كافة.
�ضد ال�شركات الوهمية ،و�سنتخذ
و�أعلنت الر�شيدي بعد �أن �أدى عدد
كل االجراءات القانونية ،ومن
من مفت�شي �إدارة تفتي�ش العمل،
لديه املعلومات لتزويدنا ي�ستطيع
اليمني القانونية لنيل �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية للقيام بالتفتي�ش على ذكرى الر�شيدي
تقدميها من خالل مكتب الوزير،
و�سنبحث فيها ب�شكل فوري».
امل�ؤ�س�سات وال�سالمة املهنية ظهر �أم�س،
�أن الهيئة العامة للقوى العاملة �ستعمل على تنظيم وقالت الر�شيدي للمفت�شني «لديكم امانة كبرية وانتم
�سوق العمل ،ولدينا مقرتحات تنظيمية لقطاع العمل اعيننا يف عملكم ،وان هذا الق�سم العظيم امتنى �أن
�ستعر�ض على جمل�س الوزراء للبدء بتنفيذها قريبا ،ت�ضعوه امام �أعينكم متمنية لكم التوفيق والنجاح».

�أمة الرزاق� 180 :ألف معاق ومعاقة يحتاجون للم�ساعدة
عدد من االجهزة التعوي�ضية
اخلرب
تبلغ  5768جهاز وم�ستلزمات
منها  3050كر�سي متحرك و569
اقام �صندوق رعاية وت�أهيل
م�شايات وعكاكيز و� 416ساعات
املعاقني ب�صنعاء حفل توزيع اجهزة
وفيما ي�صل عدد الع�صي 388
وو�سائل النقل (البا�صات) للمراكز
و 688م�سجال.
واجلمعيات العامة يف جمال رعاية
وا�شارت اىل ان احتياجات املعاقني
وت�أهيل اال�شخا�ص ذوي االعاقة
مطروحة يف جمل�س النواب
جلميع حمافظات اجلمهورية.
لتعديلها د�ستوريا ومبا يحقق
و�أو�ضحت وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية الدكتورة �أمة الرزاق علي
م�صلحة وخدمة املعاقني ومازلنا يف
والعمل �أمة الرزاق علي حمد ان امكانيات
انتظار ما �سيتم الت�صويت عليه.
�صندوق وت�أهيل رعاية املعاقني ال تكفي
تخلل احلفل عدد من الفقرات االن�شادية واالغاين
للعالج خا�صة يف ظل تزايد عدد املعاقني ب�سبب االمية
الوطنية بح�ضور وزير ال�شباب والريا�ضة معمر
وا�ستخدام االمهات االدوية اثناء احلمل واالو�ضاع التي
مطهر االرياين وعدد كبري من امل�س�ؤولني يف الدولة
مرت بها البالد .و�أعلنت حمد عن توزيع ال�صندوق وال�شخ�صيات االعتبارية.

نشرة صحفية
ي�صدر املكتب التنفيذي ب�شكل يومي ن�شرة �صحيفة
تتناول �أهم االخبار العمالية واالجتماعية يف دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،وذلك بهدف الوقوف على
�أبرز التطورات يف املجالني العمايل واالجتماعي .فمن
يرغب من املهتمني يف احل�صول على ن�سخه الكرتونية من
هذه الن�شرة ،يرجى التوا�صل مع �إدارة العالقات العامة
واالعالم يف املكتب التنفيذي على العنوان االلكرتوين
التايلInfo@gcclsa.org :

«العمل» القطرية تبحث
تطوير األسر المنتجة
العرب -نظمت وزارة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية ور�شة عمل
خا�صة حول التمكني االقت�صادي
وتطوير الأ�سر املنتجة .نفذ
الور�شة فريق عمل م�شروع
« 2،3التمكني االقت�صادي»
للفئات املعر�ضة للمخاطر
التابع ال�سرتاتيجية قطاع
احلماية االجتماعية بالوزارة.
قدم الور�شة الأ�ستاذ عي�سى
�شاهني ،امل�ست�شار يف التطوير
الإداري واملوارد الب�شرية ،وقد
�شارك يف الور�شة العاملون يف
جمال التمكني االقت�صادي والأ�سر
املنتجة ،والهدف من تنظيم
الور�شة التعريف مبفهوم التمكني
االقت�صادي و�أ�ساليب االعتماد
الذاتي من خالل تنمية الأ�سر
املنتجة اقت�صادي ًا ،الأمر الذي
ي�ساهم يف تطوير الفرد وحمايته
وما ينتج عن ذلك من �آثار
�إيجابية لتنمية املجتمع والأفراد،
وناق�شت الور�شة مفاهيم الرعاية
والت�أهيل يف عالج ومظاهر
ونتائج امل�شكالت االجتماعية
على عملية التنمية والإنتاج.
وا�ستعر�ض مقدم الور�شة الأ�ستاذ
عي�سى �شاهني جتارب واقعية
يف تقدمي م�شروع منزيل يعد
خال�صة �أعوام من التعلم الذاتي
والبحث من خالل التجربة.
ت�أتي هذه الور�شة بهدف تبادل
اخلربات يف قطاع التمكني
االقت�صادي وتطوير جمال قطاع
الأ�سر املنتجة يف الدولة ,وذلك
�ضمن م�شاريع ا�سرتاتيجية
احلماية االجتماعية يف التمكني
االقت�صادي للجماعات املعر�ضة
للمخاطر.
العدد التجريبي
أكتوبر 2013
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رفعوا تو�صياتهم �إىل املجل�سني الوزاريني

وكالء «العمل» و«التنمية وال�ش�ؤون» يختتمون دورتهم الـ( )35يف الريا�ض
اختتمت جلنة وكالء وزارات العمل وجلنة وكالء
وزارات التنمية وال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س
التعاون اجتماعات دورتيهما ( )35التي عقدتا يف
مقر االمانة العامة ملجل�س التعاون بالريا�ض برفع
تو�صياتهم النهائية �إىل الدورة ( )30ملجل�س وزراء
العمل وجمل�س وزراء التنمية وال�ش�ؤون االجتماعية
الذين �سيعقدان يف مملكة البحرين خالل الفرتة
من � 1إىل � 2أكتوبر 2013م.
وناق�شت جلنة وكالء وزارات العمل التي تر�أ�س
�أعمالها وكيل وزارة العمل يف مملكة البحرين
�سعادة �صباح �سامل الدو�سري ،عدد من املو�ضوعات
املعرو�ضة على جدول �أعمالها كتقرير املدير العام
ب�ش�أن تنفيذ قرارات الدورة ال�سابقة والتي �شملت
الر�ؤية اخلليجية ملكافحة العمل اجلربي والالئحة
اال�سرت�شادية لتفتي�ش العمل بدول املجل�س ومدونة
ال�سلوك االخالقية لتفتي�ش العمل ،حيث ر�أت اللجنة
ت�أجيل البت يف الر�ؤية اخلليجية امل�شرتكة ملكافحة
العمل اجلربي �إىل الدورة املقبلة ،فيما �أو�صت
باملوافقة على �إقرار الئحة ومدونة التفتي�ش.
كما �أو�صلت اللجنة بت�شكيل فريق عمل خليجي
برئا�سة دول الكويت معني باللقاء الت�شاوري الثالث
بني الدول الآ�سيوية املر�سلة وامل�ستقبلة للعمالة
الوافدة (حوار �أبوظبي الذي �سيعقد يف دولة الكويت
خالل �شهر نوفمرب 2014م.
وناق�شت اللجنة م�شروع درا�سة احلماية االجتماعية
يف دول جمل�س التعاون يف �ضوء التو�صية ()202
ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية ،وم�شروع درا�سة
قانونية مقارنة يف تفتي�ش العمل ودوره يف �إنفاذ
ت�شريعات العمل بدول املجل�س ،ومت تكليف املكتب
التنفيذي مبتابعة مالحظات الدول على امل�شروعني
وا�صدارهما يف �إطار �سل�سلة الدرا�سات العمالية.
وعقب انتهاء �أعمال الدورة ،عبرّ وكيل وزارة العمل
يف مملكة البحرين ،رئي�س الدورة احلالية للجنة
الوكالء� ،صباح �سامل الدو�سري ،عن تقديره للتعاون
املثمر الذي �أبداه وكالء وزارات العمل بدول املجل�س
ومالحظاتهم القيمة التي �ساهمت يف اخلروج
بالنتائج الطيبة من االجتماع ،ما يعك�س حر�صهم
يف توفري املزيد من الفر�ص والربامج التي ت�ؤدي
�إىل زيادة فر�ص توظيف املواطنني وتقدمي املزيد
من �أوجه احلماية للعاملني والباحثني عن عمل على
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ال�سواء .
و�أ�ضاف الدو�سري يف ت�صريح لوكالة �أنباء البحرين
«االجتماع ي�أتي يف �إطار التح�ضري للدورة الـ()30
ملجل�س وزراء العمل بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية والتي ت�ست�ضيفها مملكة البحرين
يوم � 2أكتوبر  ،2013حيث ناق�ش ال�سادة الوكالء
بنود جدول �أعمال الدورة وتو�صلوا �إىل التو�صيات
املنا�سبة التي �سرتفع لأ�صحاب املعايل وزراء العمل
بدول املجل�س للنظر فيها و�إقرارها خالل اجتماعهم
بالبحرين» .
�أما اجتماع وكالء وزارات التنمية وال�ش�ؤون
االجتماعية ،الذي تر�أ�سته وكيل وزارة التنمية
االجتماعية يف مملكة البحرين� ،سعادة حنان كمال،
فقد ناق�ش جملة من املو�ضوعات االجتماعية الهامة،
منها موا�ضيع يف الطفولة وكبار ال�سن واال�شخا�ص
ذوي االعاقة.

وخرج املجتمعون بعدد من التو�صيات التي �سرتفع
اىل وزراء التنمية وال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية وذلك يف اجتماعهم
القادم املقرر عقده يف مملكة البحرين يوم الثالثاء
املوافق � 1أكتوبر 2013م.
و�أو�صت اللجنة با�ستكمال �إعداد درا�سة حقوق الطفل
يف دول جمل�س التعاون يف �ضوء االتفاقية الدولية
حلقوق الطفل ،وتعميمها على دول جمل�س التعاون
على اجلهات املعنية بالدول االع�ضاء لإبداء مرئياتها
ومالحظاتها على الدرا�سة متهيد ًا لإعدادها يف
�صورتها النهائية لال�ستفادة من معطياتها ونتائجها،
كما �أو�صت ب�إعداد تقرير �إقليمي خليجي موحد حول
الطفل يف دول جمل�س التعاون يف �ضوء االتفاقية
الدولية حلقوق الطفل وعلى �أن ي�سبقه اجتماع ًا فني ًا
ميثل فيه جميع امل�س�ؤولني املعنيني بكتابة التقارير
الوطنية عن الطفولة يف دولهم.
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يف مقابلة مبنا�سبة الدورة الـ( ..)30وزيرة التنمية:

م�سرية املجل�س �ساهمت يف تعزيز العمل االجتماعي اخلليجي امل�شرتك
عمل وتنمية  -خا�ص:
�أكدت وزيرة التنمية االجتماعية مبملكة البحرين الدكتورة فاطمة البلو�شي رئي�سة الدورة  30ملجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ،على �أهمية �إيجاد خطة ا�سرتاتيجية وا�ضحة للمخاطر االجتماعية حتت منظومة خليجية واحدة متنع كل الت�أثريات ال�سلبية املحتملة يف ظل ما تواجهه
املنطقة من م�شاكل وحتديات على ال�صعيد ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي.
وقالت البلو�شي �أن م�سرية جمل�س ال�ش�ؤون االجتماعية حفلت بالعديد من االجنازات التي �ساهمت بفعالية يف تعزيز العمل االجتماعي اخلليجي امل�شرتك يف ظل
القيادة احلكيمة لأ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�س وتوجيه �أ�صحاب معايل وزراء ال�ش�ؤون والتنمية االجتماعية.
و�أو�ضحت �أن هناك رهانات وحتديات �صعبة ،يف جمتمعات متغرية ومتحركة ب�سرعة هائلة� ،إال انه ال تنق�صنا الإمكانات والإرادة ،وكل ما نحتاجه هو روح متحم�سة وفكر
متجدد وجهد مدرو�س لر�سم وتنفيذ ا�سرتاتيجيات اجتماعية جديدة وم�ؤهلة للمرحلة القادمة .وفيما يلي ن�ص احلوار:

المرحلة المقبلة
تتطلب م��زي��داً
م���ن ال��م��ش��اري��ع
ال���م���ش���ت���رك���ة
ف�����ي ال���م���ج���ال
االجتماعي

ماذا يعني ا�ست�ضافة مملكة البحرين لأعمال الدورة  30ملجل�س
وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول اخلليج العربية؟
بداية �إن مملكة البحرين متمثلة يف وزارة التنمية االجتماعية
وبدعم القيادة الر�شيدة ترحب بالأ�شقاء وزراء ال�ش�ؤون
االجتماعية بدول جمل�س التعاون على ار�ض وطنهم الثاين،
وذلك من �أجل التباحث يف الق�ضايا االجتماعية امللحة على
ال�ساحة ،حيث تنعقد هذه الدورة يف ظل حتديات كبرية ،تعك�سها
تطورات الأو�ضاع وما ت�شهده ال�ساحة الإقليمية والدولية،
من تطورات اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية لها انعكا�سات
وت�أثريات على جمتمعاتنا ،الأمر الذي يتطلب نظرة متعمقة
لإيجاد �آليات م�شرتكة قادرة على التفاعل مع هذه التطورات
والتعامل مع �آثارها ،على نحو يحقق لنا املزيد من التكامل،
ويج�سد �آفاق تعاوننا للحفاظ على جمتمعاتنا ،ولدعم �أ�س�س
�أمنها وا�ستقرارها االجتماعي ملا فيه خري املنطقة و�أبنا�ؤها.
كيف تقيمون تنفيذ وزارة التنمية االجتماعية يف مملكة البحرين
للتو�صيات التي اقرتها الدورة ال�سابقة؟
لقد التزمت مملكة البحرين بتنفيذ كل ما
مت �إقراره من تو�صيات وقرارات �أوكلت �إليها
لتنفيذها �ضمن منظومة العمل اخلليجي
امل�شرتك ،وهي على �سبيل املثال ال احل�صر:
-1ا�ست�ضافة املهرجان امل�سرحي الثالث
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية يف دي�سمرب
2013م ،وذلك بالتعاون مع اجلهات
املخت�صة يف الدول الأع�ضاء وبالتن�سيق مع
املكتب التنفيذي ،حيث متت دعوة جميع
الدول الأع�ضاء للم�شاركة الفاعلة ومتابعة
تنفيذ �إجراءاتها التنظيمية والفنية املطلوبة
للمهرجان ،وكذلك دعوة وزارات ال�ش�ؤون
والتنمية االجتماعية يف دول املجل�س للم�شاركة
يف املهرجان امل�سرحي اخلليجي الثالث
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
-2تنظيم ور�شة تدريبية حول �آليات الت�شبيك

عمل وتنمية
9/28/13 6:15 PM

االلكرتوين «ال�شبكة العنكبوتية» ومتطلباتها بني املنظمات
الأهلية ذات الأهداف امل�شرتكة لت�سهيل عملية اال�ستفادة من
التجارب والربامج والأن�شطة والتن�سيق والتعاون فيما بينها
بدول جمل�س التعاون ،وذلك بالتن�سيق مع املكتب التنفيذي.
-3جاري العمل واال�ستعداد ال�ست�ضافة املهرجان اخلليجي
الرابع للعمل االجتماعي خالل العام 2014م على �أر�ض اململكة.
-4تنفيذ ور�شة العمل احلوارية حول ال�سيا�سات االجتماعية
و�آليات �صياغتها ومتطلباتها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
(مملكة البحرين 29 – 27 :نوفمرب 2012م) بح�ضور وزارات
ال�ش�ؤون والتنمية االجتماعية يف دول املجل�س كبار امل�س�ؤولني فيها
وممثلي جامعة الدول العربية وخرباء وباحثني اجتماعيني من
جامعات الدول الأع�ضاء.
-5عقد الدورة املو�ضوعية اخلليجية الأوىل على هام�ش �أعمال
الدورة الثالثون ملجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س
التعاون التي ت�ست�ضيفها مملكة البحرين يف نهاية عام 2013م.
ودعوة الدول الأع�ضاء لإقامة �شراكات فاعلة مع القطاع اخلا�ص
واملجتمع املدين لتحديد �إ�سهاماتهما بجانب القطاع احلكومي
يف ال�سيا�سات االجتماعية وفق �أولويات التنمية امل�ستدامة يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي.
-6ا�صدار قانون حقوق الطفل يف مملكة البحرين يف �ضوء
االتفاقية الدولية ،بعد �إقرار م�شروعات القوانني واكت�سابها
�صفة القوانني النافذة.
-7تنفيذ الندوة اخلليجية حول احلماية االجتماعية لكبار
ال�سن ،وا�ست�ضافتها يف مملكة البحرين.
ما هي امللفات االجتماعية التي �سيحر�ص �سعادتكم على طرحها
خالل انعقاد الدورة؟
�إن املرحلة املقبلة تتطلب تنفيذ م�شاريع وبرامج م�شرتكة بني
دول جمل�س التعاون يف املجال االجتماعي مبا يواكب الر�ؤى
الطموحة يف حتقيق الوحدة اخلليجية ،علم ًا ب�أن هناك �أهمية
ق�صوى لتعزيز اجلانب االعالمي من �أجل ت�سليط ال�ضوء على
امل�شاريع والربامج التي تنفذ على ال�صعيد االجتماعي يف كافة
دول جمل�س التعاون ،بالإ�ضافة �إىل عدد من املو�ضوعات الهامة
واملتمثلة يف :درا�سة حقوق الطفل يف دول جمل�س التعاون يف �ضوء
االتفاقية الدولية ،قوانني الأحداث اجلانحني يف دول جمل�س
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التعاون ،قيا�س الإ�سهام االقت�صادي واالجتماعي للمنظمات
الأهلية يف دول جمل�س التعاون ،اخلدمات التي تقدمها الأمم
املتحدة ووكاالتها يف املجال االجتماعي وطرق اال�ستفادة
منها.
ما هي النتائج التي ترغب مملكة البحرين باخلروج منها
من الدورة  30ملجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول اخلليج
العربية؟
يف ظل ما تواجهه املنطقة من م�شاكل وحتديات على ال�صعيد
ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي تربز احلاجة لوجود
خطة ا�سرتاتيجية وا�ضحة للمخاطر االجتماعية حتت
منظومة خليجية واحدة مينع كل تلك الت�أثريات ال�سلبية
املحتملة وحتافظ على املكت�سبات اخلليجية وت�سهم يف
وقايتها من �أية ت�أثريات تهدد متا�سكها.
ويف �سياق مت�صل وغري منف�صل ،تربز ق�ضايا الطفل والأ�سرة
لت�شكل حمور اهتمام �أكرب �ضمن منظومتنا اخلليجية،
فالعوملة وت�أثرياتها االيجابية وال�سلبية منها البد �أن ترتك
�آثارها على الطفولة وتن�شئتها وعلى الأ�سرة ومتا�سكها
وقيمها ،وهي ما �ألتفتنا �إليه باكر ًا و�سعينا مع ًا ملواجهته عرب
و�ضع الطفل والأ�سرة على قائمة الأولويات يف كل اجتماعات
املجل�س .ولكن تغري الظروف يجربنا على �إعادة بحث ودرا�سة
املو�ضوع ليواكب الع�صر ومتغرياته ،مذللني العقبات وا�ضعني
ن�صب �أعيننا التنمية امل�ستدامة ملجتمعاتنا اخلليجية.
ما هي �أبرز االجنازات اخلليجية يف املجال االجتماعي؟
�إن م�سرية التنمية االجتماعية يف دول جمل�س التعاون تزخر
بالكثري من االجنازات التي حتققت ل�شعوب املنطقة والتي
كان لها الأثر البالغ يف حتقيق الرخاء والنماء والتقدم ،الأمر
الذي هي�أ مناخات منا�سبة لتحقيق خطوات هامة يف حتقيق
التنمية العادلة بو�صفها طريق ًا �سليم ًا نحو امل�ساواة واحلرية
والكرامة الإن�سانية.
لقد ا�ستطاعت دول املجل�س تعزيز مبد�أ ال�شراكة بني
جميع مكونات املجتمع ،و�أولت ق�ضايا الطفولة وكبار ال�سن
والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملجتمع املدين والأيتام ومن يف
حكمهم وغريها من الفئات االجتماعية الكثري من االهتمام
والدعم واحلماية� ،سواء من خالل ال�سيا�سات والربامج
االجتماعية املعتمدة لدى دول املجل�س� ،أو من خالل
الت�شريعات والقوانني االجتماعية التي مت تبنيها يف العديد
من دول املجل�س والتي �شملت خمتلف القطاعات االجتماعية.
لقد حفلت م�سرية املجل�س املوقر بالعديد من االجنازات
التي �ساهمت بفعالية يف تعزيز العمل االجتماعي اخلليجي
امل�شرتك يف ظل القيادة احلكيمة لأ�صحاب اجلاللة وال�سمو
قادة دول املجل�س وتوجيه �أ�صحاب معايل وزراء ال�ش�ؤون
والتنمية االجتماعية ،مما كان له الأثر االيجابي يف زيادة
التعاون توثيق ًا للعالقات التاريخية املتميزة التي تربطنا،
وت�أكيد ًا على امل�صري امل�شرتك الذي يجمعنا.
فعلى امل�ستوى الداخلي �شكلت اللقاءات واالجتماعات
والزيارات املتبادلة فر�ص ًا قيمة لال�ستفادة من التجارب
واخلربات وامل�شروعات االجتماعية الناجحة يف كل الدول
الأع�ضاء والتي كان لها الأثر البالغ يف حتقيق �أهداف التنمية
االجتماعية وحتقيق الرفاه االجتماعي للمواطنني و�ضمان
�أمنهم وم�ستقبلهم.
وعلى امل�ستوى الدويل فقد �ساهمت االجتماعات التن�سيقية

وكذلك املواقف امل�شرتكة التي اتخذتها دول املجل�س �إزاء
الق�ضايا املطروحة على امل�ؤمترات العربية والدولية يف تقوية
مواقفنا وتعزيز قدراتنا التناف�سية وبالتايل حتقيق املزيد من
املكا�سب لنا جميع ًا.
ما هي �أبرز التحديات التي تواجه وزراء التنمية االجتماعية
بدول اخلليج يف املجال االجتماعي؟
لقد فر�ض العامل مبتغرياته التي تتواىل يوم ًا بعد يوم حتديات
اجتماعية كبرية جلميع ال�شعوب ،ونحن يف دول جمل�س التعاون
ل�سنا مبعزل عن تلك التحديات مما يحتم علينا مراجعة
الربامج وال�سيا�سات التي من �ش�أنها �أن تواكب املتغريات
وترقى مب�ستوى التنمية و�آلياتها ومتطلباتها املتعددة ،و�أ�صبح
بحث مو�ضوع املخاطر االجتماعية واجب ًا علينا �أكرث من �أي
وقت م�ضى ،وذلك ملا ميكن �أن ت�شكله الأحداث ال�سيا�سية �أو
الطبيعية من ت�أثري عميق ي�ضرب يف جذور املجتمع ويرتك
ت�أثريه بعيد املدى على قطاعات جمتمعية وا�سعة.
كما وال بد من تفعيل التعاون باملزيد من العمل والتن�سيق
حول خمتلف املو�ضوعات املطروحة على ال�ساحة االجتماعية
الإقليمية والدولية ،ودفع م�سرية البناء والتنمية امل�ستدامة
لكافة �أبناء جمتمعاتنا.
لقد �أولت م�سرية التنمية االجتماعية يف دول املجل�س ق�ضايا
الطفولة وامل�سنني وذوي الإعاقة ومتكني املر�أة عناية كبرية،
وال تزال ملتزمة بر�سم �أف�ضل اخلطط والربامج التي تتنا�سب
واحتياجات �أبناء املنطقة والتي ترقي �إىل طموحاتهم .ورغم
�أننا ال ننكر �أن هناك رهانات وحتديات �صعبة ،يف جمتمعات
متغرية ومتحركة� ،إال انه ال تنق�صنا الإمكانات والإرادة ،وكل
ما نحتاجه هو روح متحم�سة وفكر متجدد وجهد مدرو�س
لر�سم وتنفيذ ا�سرتاتيجيات اجتماعية جديدة وم�ؤهلة
للمرحلة القادمة .فلدينا زخم من التجارب الناجحة �إال �أن
غياب الأولويات و�ضعف ثقافة التفكري اال�سرتاتيجي وعدم
ربطه بالربامج واخلطط وامل�شروعات االجتماعية ال يعود
مبردود �إيجابي وفعال على املح�صلة النهائية لأهداف التنمية
والرعاية االجتماعية.
ال�ش�أن االجتماعي يعك�س دائما اجنازات احلا�ضر ومكت�سبات
املا�ضي وتوقعات امل�ستقبل ،وال ميكن ر�سم �صورة امل�ستقبل
بدون توفر البيانات واملعلومات ذات البعد االجتماعي،
فنظم املعلومات باتت ركيزة �أ�سا�سية للتخطيط اال�سرتاتيجي
املدرو�س وعليه ف�إن من الأهمية �أن تكون هناك قواعد
بيانات لكل املجاالت االجتماعية ،حتى نتمكن من التخطيط
امل�ستقبلي ل�سيا�سات مبنية على وقائع �إح�صائية داعمة للقرار
املتخذ.

تنعقد هذه الدورة
ف��ي ظ��ل تحديات
كبيرة تعكسها
ت��ط��ورات الساحة
اإلقليمية والدولية
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ل��ت��ع��زي��ز ال��ج��ان��ب
االع�����ل����ام����������ي
للمشاريع والبرامج
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي
تنفذ على الصعيد
االجتماعي
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�أ�سمى �آيات ال�شكر وعظيم الإمتنان نرفعها �إىل

مقام �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
ملك مملكة البحرين

و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء املوقر

و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد الأمني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

و�سعادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�شي
وزيرة التنمية الإجتماعية

و�سعادة ال�سيد جميل بن حممد علي حميدان
وزير العمل

مبنا�سبة ا�ست�ضافة مملكة البحرين لأعمال الدورة الـ( )30ملجل�س وزراء العمل
وجمل�س وزراء التنمية وال�ش�ؤون الإجتماعية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية� ،سائلني املوىل عز وجل �أن يدمي عليها نعمة الأمن والأمان

املكتب التنفيذي
ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�شـ�ؤون الإجتماعية
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
عمل وتنمية
9/28/13 6:15 PM
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�أكد حر�ص البحرين على دعم العمل اخلليجي امل�شرتك..

حميــدان:
اعتماد القطاع اخلا�ص على العمالة الأجنبية له �آثار �سلبية
عمل وتنمية -خا�ص
عرب وزير العمل يف مملكة البحرين ،رئي�س الدورة ( )30ملجل�س وزراء العمل �سعادة ال�سيد جميل بن حممد علي حميدان
عن ارتياحه من امل�ستوى الذي و�صل �إليه التعاون والتن�سيق بني دول جمل�س التعاون يف املو�ضوعات ذات العالقة مبهام
واخت�صا�صات وزارات العمل ،م�شرياً �إىل �أن مرحلة العمل اخلليجي امل�شرتك انتقلت من الرتكيز على املو�ضوعات الفنية
الوطنية لت�شمل توحيد املواقف اخلليجية يف املحافل العربية والدولية.
و�أ�ضاف «لقد ا�صبحنا نواجه التحديات على امل�ستوى الدويل ويف �إطار املنظمات الدولية ب�صوت ور�ؤية واحدة».
وقال يف مقابلة �أجرتها معه (عمل وتنمية) �إن املهام امللقاة على عاتق وزارات العمل بدول املجل�س كبرية� ،أهمها ا�ستمرارية
توفري فر�ص من العمل الالئق لل�شباب اخلريجني من املراحل التعليمية املختلفة يف ظل املناف�سة ال�شديدة وتف�ضيل
�أ�صحاب العمل للعمالة االجنبية� ،آم ً
ال �أن ت�سهم الدروة ( )30ملجل�س وزراء العمل يف حتقيق املزيد من �أطر التن�سيق
والتعاون والتكامل بني دول املجل�س .وفيما يلي ن�ص املقابلة:

العدد التجريبي
أكتوبر 2013

9/28/13 6:15 PM
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نواجه مزاعم الت�شكيك يف �صدق نوايا دول املجل�س جتاه احلقوق العمالية

ال�������دورة ال������ـ()30
ستضع
للمجلس
المزيد من اللبنات
ال���راس���خ���ة لتعزيز
دع����ائ����م ال���وح���دة
الخليجية

عمل وتنمية
9/28/13 6:15 PM

ما هي دالالت انعقاد الدورة ( )30ملجل�س وزراء
العمل بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف
البحرين؟
يف العام  1978ت�شرفت مملكة البحرين باحت�ضان
امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي ملجل�س وزراء العمل و ال�شئون
االجتماعية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ،وها هي اليوم تت�شرف من جديد با�ست�ضافة
الدورة الثالثون ملجل�س وزراء العمل وكذلك جمل�س
وزراء ال�شئون االجتماعية بدول جمل�س التعاون
وبالتزامن مع حلول الذكرى ( )35لت�أ�سي�س املجل�س.
�إن مملكة البحرين ،قياد ًة و�شعب ًا ،حتر�ص �أن تكون
دائم ًا يف مقدمة الدول اخلليجية الداعمة لتطوير
العمل اخلليجي امل�شرتك يف خمتلف املجاالت وذلك
اميان ًا منها ب�ضرورة بذل كافة اجلهود وت�سخري
كامل الطاقات الهادفة �إىل حتقيق الوحدة اخلليجية
املن�شودة من اجلميع.
ومن هذا املنطلق ف�إن انعقاد هذه الدورة على �أر�ض
البحرين يكت�سب دالالت بالغة الأهمية لكونها ت�ضع
املزيد من اللبنات الرا�سخة على تعزيز دعائم
الوحدة اخلليجية واالرتقاء مبجل�س التعاون اخلليجي
�إىل كتلة قوية ذات م�صالح م�شرتكة تعود بالنفع
على املواطن اخلليجي يف كافة دول املجل�س .وهذا
يعترب �أحد �أهم الأهداف ال�سامية التي ت�سعى مملكة
البحرين �إىل حتقيقها من خالل التعاون الد�ؤوب مع
الدول ال�شقيقة يف املجل�س.
توليتم خالل العام اجلاري رئا�سة دورة جمل�س
وزراء العمل بدول جمل�س التعاون .ما هي نظرتكم
امل�ستقبلية لتطوير �أ�شكال العمل و التعاون اخلليجي
امل�شرتك؟
يعترب مو�ضوع تطوير �أ�شكال العمل و التعاون اخلليجي
امل�شرتك �أحد �أهم املو�ضوعات التي ت�شغل بال كل
�أ�شقائي وزراء العمل بدول املجل�س ،ولي�س رئي�س
الدورة فقط .ففي ظل التطورات املحلية والدولية
املت�سارعة ،تزداد التحديات وال�صعوبات التي تواجه
امل�سئولني عن تنظيم �أ�سواق العمل يف دول املجل�س،
ومعها زيادة الأعباء على وزارات العمل يف هذه
الدول .و�إذا مل نعمل جاهدين على االرتقاء بطرق
ت�شخي�ص امل�شكالت وال�صعوبات وو�سائل تذليلها
ومعاجلتها ف�إننا كوزراء عمل بدول املجل�س لن ننجح
يف تلبية �آمال وتطلعات قادة و�شعوب املنطقة.

بناء عليه ،فاين �أعتقد باننا يف هذا الوقت بالذات
يف �أم�س احلاجة اىل تركيز الأ�ضواء على �أوجه
النق�ص والثغرات التي تعاين منها م�سرية العمل
اخلليجي امل�شرتك يف املجاالت العمالية ،مبا يف ذلك
ال�صعوبات واملعوقات التي حتول دون تنفيذ بع�ض
القرارات التي اتخذها جمل�س وزراء العمل بدول
جمل�س التعاون ،وذلك كخطوة �ضرورية ننطلق منها
نحو االتفاق على خارطة طريق وا�ضحة مل�ستقبل
املجل�س وتفعيل قراراته ب�صورة �أف�ضل.
هل ا�ستطاعت دول املجل�س حتقيق اجنازات يف اطار
التعاون اخلليجي يف الق�ضايا العمالية؟ وما هي
�أ�شكال التعاون التي متت يف ال�سنوات ال�سابقة؟
احلقيقة يجب �أن تقال �إن الدول الأع�ضاء مبجل�س
وزراء العمل بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية حققت الكثري من االجنازات امل�شهودة طوال
امل�سرية التي متتد لأكرث من ثالثة عقود .بل �أ�ستطيع
القول ،بكل ثقة� ،أن م�ستوى االجنازات قد تطور من
الرتكيز على الق�ضايا املحلية والفنية �إىل تطوير
�آليات مواجهة التحديات على ال�ساحة الدولية و�إبراز
ال�صورة احلقيقية ملنجزات املجل�س يف املحافل
املتخ�ص�صة على امل�ستوى الدويل.
وكان املجل�س قد �شرع يف بدايات ت�أ�سي�سه �إىل
تنظيم االجتماعات والندوات وور�ش العمل� ،إ�ضافة
�إىل �إعداد ون�شر البحوث والدرا�سات الهادفة �إىل
حتديد وت�شخي�ص الق�ضايا وامل�شكالت العمالية بدول
املجل�س ،ف�ض ًال عن اخلروج بالقرارات املنا�سبة
ملعاجلة ال�صعوبات واملعوقات التي تواجه وزارات
العمل.
ويف ال�سنوات الالحقة تطورت �آليات العمل والتعاون
لت�شمل برامج تبادل الزيارات للتعرف على الربامج
والأن�شطة واخلدمات التي تقدمها دول املجل�س عرب
وزارات العمل والأجهزة وامل�ؤ�س�سات املعنية حيث
حققت تلك الزيارات املزيد من التفاهم و التقارب
بني دول املجل�س� ،سواء يف الت�شريعات العمالية او
املمار�سة العملية .وبهذه املنا�سبة من املهم التنويه
بفرق العمل اخلليجية امل�شرتكة ،التي �شكلها املجل�س
قبل �سنتني ،والهادفة �إىل تطوير �آليات العمل وزيادة
فعالية اال�ستفادة من التجارب وامل�شروعات املتميزة
بدول املجل�س.
ويف حني حقق املجل�س اجنازات مهمة يف تلك
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املجاالت ،وباتت لها ب�صمات وا�ضحة على م�سرية
العمل اخلليجي امل�شرتك ،بادرت وزارات العمل خالل
ال�سنوات الأخرية �إىل و�ضع الأ�س�س ملواجهة التحديات
على ال�ساحة الدولية ،ومنها مزاعم الت�شكيك يف
�صدق نوايا دول املجل�س جتاه حقوق العمال و تقدمي
ال�شكاوى �ضدها يف املنظمات الدولية .وقد اتفقت
دول املجل�س يف هذا ال�ش�أن على التحدث ب�صوت واحد
والعمل كفريق خليجي موحد ملواجهة تلك املزاعم.
وعلى العموم ف�إنه ميكن القول بكل اطمئنان �أن جمل�س
وزراء العمل اخلليجي حقق الكثري من االجنازات �إال
�أن ا�ستمرار التحديات وال�صعوبات يتطلب م�ضاعفة
اجلهود لتحقيق املزيد من املنافع لدول املنطقة.
ما هي الق�ضايا وامللفات التي ترون من ال�ضروري
الرتكيز عليها بني دول املجل�س؟
من وجهة نظري ،هناك نوعني من الق�ضايا وامللفات
التي يجب �أن توليها دول املجل�س املزيد من العناية
واالهتمام.
النوع الأول هي الق�ضايا املحلية ،ويف مقدمتها ق�ضية
البطالة التي كلما ت�صدينا لها وحققنا اجنازات
فيها ،كلما برزت من جديد يف ظل تدفق �أفواج كبرية
من الباحثني عن عمل �سنة بعد �أخرى .ويف حني ال
تزال اقت�صادات دول املجل�س قادرة على توليد الكثري
من فر�ص العمل ،نالحظ ان غالبيتها تذهب اىل
الأيدي العاملة الأجنبية .وال حاجة �إىل التذكري هنا
ب�أنه كلما ارتفعت �أعداد العمالة الأجنبية كلما زادت
الأعباء املالية ا�ضافة �إىل الآثار ال�سلبية على خمتلف
الأ�صعدة االجتماعية والثقافية .ومنها على �سبيل
املثال حتويالت العمال الأجانب اىل بلدانهم والتي ال
تقل عن  80مليار دوالر تخرج �سنويا من دول جمل�س
التعاون اخلليجي.
وعليه ف�إن �أحد اكرب التحديات التي تواجه وزارات
العمل بدول املجل�س ،على امل�ستوى املحلي ،تتمثل
يف �إيجاد فر�ص العمل املنا�سبة لهذه الأعداد من
املواطنني الباحثني عن عمل .ويف هذا ال�ش�أن قد ال
ابالغ �إذا قلت �إن جناح وزارات العمل يف احلفاظ على
معدالت البطالة يف امل�ستويات الطبيعية والآمنة يجب
�أن يكون املعيار الرئي�سي لقيا�س جناح هذه الوزارات
يف القيام بواجباتها جتاه الوطن واملواطنني.
هذا على امل�ستوى املحلي .وعلى امل�ستوى الدويل ف�إن
دول املجل�س باتت تواجه العديد من الق�ضايا واملزاعم
التي ت�شكك يف م�صداقيتها ويف مدى احرتامها
حلقوق العمال ،الوطنيني منهم واالجانب.
وهنا ال بد من التنويه �إىل �أن وزارات العمل بدول
املجل�س �أ�صبحت تدرك متام ًا حجم وخماطر هذه

الق�ضايا والتحديات ،ومن ثم فقد اتخذت اخلطوات
ال�ضرورية ملواجهتها بروح الفريق الواحد ،ومن خالل
التعاون مع الدول ال�صديقة يف املحافل الدولية.
علي �أن �أ�شري �إىل �ضرورة
ومع هذا ف�إين �أجد لزام ًا ّ
بذل املزيد من اجلهود يف املحافل الدولية لأن
التطورات العاملية اجلارية �ست�ضعنا �أمام حتديات
�أكرب خالل ال�سنوات القادمة.
ما هي �أبرز التحديات التي تواجه وزارات العمل بدول
املجل�س يف �سبيل تنظيم �أ�سواق العمل؟
�أبرز التحديات التي تواجهنا يف هذا املجال تتمثل يف
كيفية اعادة التوازن اىل �أ�سواق العمل بدول املجل�س.
وملزيد من التو�ضيح ف�إن هناك خل ًال وا�ضح ًا يف �أ�سواق
العمل تظهر �آثاره على �شكل اعتماد اقت�صادات دول
املجل�س على العمالة االجنبية بن�سب ال تقل عن %90
من اجمايل العاملني يف بع�ض الدول.
ان ا�ستمرار القطاع اخلا�ص يف االعتماد على العمالة
الأجنبية �إىل هذا احلد �ستكون له �آثار �سلبية جد ًا
على خمتلف الأ�صعدة االجتماعية والثقافية ،ومنها
الهوية القومية .وقد بذل زمالئي وزراء العمل يف
دول املجل�س جهود ًا م�ضنية ال�صالح هذا اخللل ،وال
يزالون يعملون بكل عزم و ت�صميم على ت�صحيح هذا
اخللل والتقليل من �آثاره قدر االمكان .ولكن املطلوب
جهود ًا �أكرب و�أكرث فاعلية القناع القطاع اخلا�ص ب�أن
العامل الوطني �أكرث حتقيق ًا للربحية ل�صاحب العمل
من نظريه الأجنبي .ولكن هذه املهمة لي�ست �سهلة
لكونها حتتاج �إىل تعاون وم�ساندة من جهات �أخرى
ذات عالقة ال�ستكمال اجلهود التي تقوم بها وزارات
العمل.
ما هي توقعاتكم للنتائج التي �ستخرج بها هذه الدورة؟
�أنا متفائل جد ًا من �أن حر�ص زمالئي وزراء العمل
بدول جمل�س التعاون على القيام بواجباتهم بر�ؤية
ت�ضع امل�صالح امل�شرتكة لدول املجل�س على ر�أ�س
الأولويات� ،سيثمر عن النتائج الطيبة التي ترقى اىل
م�ستوى ما تتطلع اليه قيادات و�شعوب املنطقة.

نحن بحاجة لسد
أوج�������ه ال��ن��ق��ص
وال����ث����غ����رات ف��ي
م��س��ي��رة ال��ع��م��ل
الخليجي المشترك

ال��ع��م��ل
وزارات
ح��ق��ق��ت إن���ج���ازات
في العقود الثالثة
الماضية

كلمة �أخرية توجهها ل�ضيوف اململكة امل�شاركني يف
�أعمال الدورة ( )30ملجل�س وزراء العمل بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية؟
�أود �أن �أقول لأ�شقائنا امل�شاركني يف الدورة (� )30أن
مملكة البحرين ،قياد ًة و�شعب ًا ،ي�شرفها ان حتت�ضنكم
فوق ترابها الطيب ،معززين مكرمني يف بلدكم الثاين،
�آملني لكم طيب االقامة بني �أهلكم و�أ�صدقائكم،
واثقني ب�أن �أي جناح حتققه هذه الدورة ف�إمنا يعود
�إىل جهودكم ومبادراتكم وم�شاركاتكم القيمة.
العدد التجريبي
أكتوبر 2013

9/28/13 6:15 PM

22

23
0000.indd 23

دراســات

أكدت الحاجة للمراجعة المستمرة

درا�سة :اخلربة العملية لل�ضمان واحلماية
الإجتماعية يف اخلليج ي�ؤهلها لتطوير ت�شريعاتها

دعت درا�سة حديثة لت�شريعات احلماية وال�ضمان االجتماعي يف دول جمل�س التعاون �إىل �إقامة نظام وطني �شامل للحماية االجتماعية وتو�سيع نطاق
املخاطر االجتماعية امل�شمولة بتلك الت�شريعات.
و�أو�ضحت الدرا�سة التي �سي�صدرها املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية �ضمن �سل�سلة الدرا�سات العمالية واالجتماعية،
�أن ت�شريعات دول املجل�س ،بدءاً من د�ساتريها ونزو ًال �إىل باقي الت�شريعات واالنظمة� ،أر�ست القواعد القانونية الأ�سا�سية التي يقوم عليها التنظيم القانوين
لأر�ضيات احلماية االجتماعية يف هذه الدول.
و�أو�ضحت ،لقد �أقرت د�ساتري دول املجل�س ،على خالف فيما بينها يف ذلك ،للمواطن باحلق يف �ضمان �أمن دخله ،يف احلاالت التي يواجه فيها عجزاً دائماً �أو
م�ؤقتاً عن احل�صول عليه بجهده الذاتي ،لأ�سباب بيولوجية �أو مهنية ال دخل لإرادته فيها ،كال�شيخوخة والعجز واملر�ض ،الكوارث الطبيعية واملحن العامة،
البطالة ،الطفولة واالمومة والفاقة التي مت ّيز بها امل�شروع البحريني.

ولفتت الدرا�سة �إىل �أن احلاالت واملخاطر التي �أ�شارت �إليها د�ساتري دول
املجل�س هي �أهم املخاطر االجتماعية التي حتر�ص املعايري الدولية على
تغطيتها ب�أر�ضيات احلماية االجتماعية .
وفيما يتعلق بالرعاية ال�صحية ،فقد �أقرت د�ساتري دول املجل�س ملواطنيها
بالتزام عليها ب�ش�أن رعايتهم �صحي ًا� ،إال �أنها اختلفت يف ماهية هذا االلتزام
�إىل �أكرث من اجتاه ،الأول �أقر للمواطن باحلق يف الرعاية ال�صحية ،تكفل
الدولة توفريه لكل مواطن� ،أما االجتاه الثاين فقد �ألزم الدولة ب�أن تعنى
بال�صحة العامة وبتوفري و�سائل الوقاية والعالج من الأمرا�ض واالوبئة.

توحيد �إدارة نظم احلماية االجتماعية
وك�شفت الدرا�سة �أن احلماية االجتماعية يف دول املجل�س تتحقق من خالل
نظم متعددة للت�أمينات واملعا�شات وامل�ساعدات االجتماعية ،وعدد من النظم
القانونية الفرعية الأخرى ،و�أن هذه النظم متول وتدار ب�أ�ساليب خمتلفة،
وتطبق على فئات متباينة ،ومتنح حقوق ًا للم�ستفيدين تختلف من فئة �إىل
�أخرى ومن نظام �إىل �آخر.
و�أكدت الدرا�سة على �أن دول املجل�س اكت�سبت خربات عملية يف ميدان حتقيق
احلماية االجتماعية ملواطنيها على مدى زمني زاد على ن�صف القرن ،م�ؤهلة
لأن تخطو الآن خطوة كبرية نحو �إقامة نظام وطني للحماية االجتماعية
ال�شاملة ،يحقق لها التغطية ال�شاملة جلميع املواطنني على اختالف �أو�صافهم
القانونية ،منذ حلظة الوالدة وحتى الوفاة ،ومتكني امل�ستفيدين من هذه النظم
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من احل�صول على املنافع العينية (اخلدمات) والأداءات النقدية (املعا�شات
والبدالت وامل�ساعدات) يف جميع حاالت تعر�ضهم للمخاطر االجتماعية التي
ت�ؤثر على قدرتهم على ك�سب عي�شهم �أو حتملهم تكاليف
�إ�ضافية ال ي�ستطيعون حتملها� ،إ�ضافة �إىل توحيد احلقوق
واملزايا الأ�سا�سية التي يح�صل عليها امل�ستفيدون ،مع
جواز �إعطاء حقوق وامتيازات �إ�ضافية للبع�ض منهم
مراعاة العتبارات معينة ،ف�ض ًال عن
�إ�شراك املواطنني يف متويل نظم
احلماية مبا يحقق مبد�أ
االجتماعي،
التكافل
واعتماد �أ�سلوب متويل
هذه النظم بال�ضرائب
اخلا�صة ،تي�سري ًا ملد
نطاقها �إىل جميع
اال�شخا�ص الذين
ت�صعب تغطيتهم بنظم
ممولة باال�شرتاكات،
مع االبقاء على هذا
اال�سلوب الأخري يف
الأحوال التي ميكن
اعتماده فيها دون
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�صعوبات جدية.
وعلى امل�ستوى االداري� ،أو�صت الدرا�سة بتوحيد �إدارة نظم احلماية االجتماعية
يف �إدارة واحدة ،تتهي�أ لها �إمكانيات ر�سم ال�سيا�سات املوحدة وو�ضع خطط
وبرامج تنفيذها ،ومتابعة هذا التنفيذ ب�إجراءات موحدة ،ووفق ًا لقواعد
معلومات م�شرتكة تقلل من فر�ص �إ�ساءة اال�ستغالل من قبل امل�ستفيدين.

توزيع االعباء املالية
ولفتت الدرا�سة� ،أن نظم احلماية االجتماعية يف دول املجل�س ال تغطي من
املخاطر االجتماعية التي توجب املعايري الدولية تغطيتها �إال عدد ًا قلي ًال ،و�أن
بع�ض ًا من هذه املخاطر ما زال خارج تغطية هذه النظم ،ومن ذلك املر�ض
والأمومة واملنافع العائلية و�إىل حد ما البطالة ،م�شري ًة �إىل �إن الواقع االقت�صادي
واالجتماعي يف دول املجل�س يحتم �أن تخطو نظم احلماية االجتماعية فيها
خطوات وا�سعة نحو تغطية هذه املخاطر ،ونقل الأعباء املالية املرتتبة عليها من
�أ�صحاب العمل �أو من اال�شخا�ص الذين يتعر�ضون لهذه املخاطر �إىل املجتمع
ممث ًال بهيئات وم�ؤ�س�سات احلماية االجتماعية ،ومبا يحقق �أهداف ال�سيا�سات
ال�سكانية و�سيا�سات �سوق العمل ،ب�ش�أن معدالت النمو ال�سكاين يف بلدان
املجل�س الفقرية �سكاني ًا بوجه عام ،وتوطني قوة العمل فيها وتقليل االعتماد
على العمالة غري املواطنة.
ودعت �إىل معاجلة بع�ض �سلبيات نظم املعا�شات وامل�ساعدات ،حيث �أظهرت
الدرا�سة �أن نظم املعا�شات ونظم ال�ضمان االجتماعي وامل�ساعدات االجتماعية
حتقق بع�ض النتائج ال�سلبية التي تتعار�ض مع ال�سيا�سات ال�صحيحة للعمالة
يف دول املجل�س ،والتي تقت�ضي اال�ستفادة من قوة العمل الوطنية �إىل �أبعد
احلدود املمكنة� ،سعي ًا �إىل تقليل االعتماد على العمالة الوافدة.

وتقرتح لإ�صالح هذا الواقع ،قيام دول املجل�س مبراجعة النافذة فيها حالي ًا،
وتعديل �أحكامها املتعلقة بالتقاعد املبكر الذي مي ّكن امل�ؤمن عليه من احل�صول
على معا�ش يف �سن مبكرة ،متى حقق عدد ًا معين ًا من �سنوات اخلدمة املغطاة
بالت�أمني ،وذلك بتقلي�ص الفر�ص اخلا�صة بذلك متهيد ًا للتخلي نهائي ًا عن
التقاعد املبكر االرادي الراجع �إىل الرغبة الذاتية للم�ؤمن عليه ،وق�صره على
احلاالت القهرية التي تتعلق بالعجز عن العمل.
وت�ضيف ،يح�صل الذكور واالناث على م�ساعدات �أو �أن�صبة من معا�شات امل�ؤمن
عليهم املتوفني� ،إىل �أعمار متقدمة ن�سبي ًا بالن�سبة للذكور ،وبدون حتديد عمر
�أق�صى بالن�سبة للإناث ،ودون اقرتان ذلك ب�شرط �سعي ه�ؤالء �إىل احل�صول
على فر�ص عمل ،مع م�ساعدتهم على ذلك ،مما ي�ؤدي �إىل بقاء جزء حيوي من
قوة العمل الوطنية ،خارج �سوق العمل ،النعدام احلافز لديها �إىل ال�سعي �إىل
العمل اكتفاء باحل�صول على امل�ساعدة �أو على الن�صيب من املعا�ش.

ا�ستثناء العمالة الوافدة ُيف�ضلها على العمالة الوطنية
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة ،فت�شري الدرا�سة �أن قوانني الت�أمينات يف دول
املجل�س تقرر عدم �شمولهم ب�أحكامها بوجه عام� ،أو بعدم �شمولهم بت�أمني
املعا�شات والعجز والوفاة ،مما ي�ؤدي �إىل �إعفاء �أ�صحاب العمل الذين
ي�ستخدمونهم من دفع اال�شرتاكات عنهم �إىل هيئات وم�ؤ�س�سات الت�أمينات،
وبهذا يكون ل�صاحب العمل م�صلحة يف ا�ستخدام ه�ؤالء وتف�ضيلهم على العمالة
الوطنية ،م�ؤكد ًة على �أن تعطيل فاعلية هذه امليزة التي تخت�ص بها العمالة
االجنبية على العمالة الوطنية ي�ستلزم �إيجاد الو�سيلة التي تلزم �أ�صحاب العمل
ب�إداء اال�شرتاكات عن هذه العمالة �إىل هيئات وم�ؤ�س�سات الت�أمني ،وو�ضع
معاجلة خا�صة حل�ساب م�ستحقاتها عند نهاية خدمتها ،ال ت�شمل ح�صولها
على معا�ش ،جتنب ًا للإ�شكاليات العملية التي ترتتب على ذلك.
و�أو�ضحت �أن قوانني دول املجل�س اعتمدت طريقة لت�سوية املعا�ش امل�ستحق
للم�ؤمن عليه عند نهاية خدمته� ،أهم عنا�صرها متو�سط االجر املتخذ �أ�سا�س ًا
لال�شرتاك ومدة اخلدمة املح�سوبة لأغرا�ض املعا�ش ،وبالتايل ف�إن ح�صيلة
العملية احل�سابية هذه ،ال ت�أخذ بنظر االعتبار مدى كفاية املعا�ش لتغطية
تكاليف املعي�شة حلظة انتهاء اخلدمة وال ا�ستمرار قدرته على حتقيق ذلك
الحق ًا.
وتو�ضح ،ونتيجة لذك د�أبت احلكومات يف دول املجل�س على �إ�صدار قرارات
�إدارية بزيادة مقدار املعا�شات لكي تتالءم مع االرتفاعات احلا�صلة يف
م�ستويات تكاليف املعي�شة الأ�سا�سية ،بينما كان بالإمكان جتنب
ذلك من خالل ربط مقدار املعا�ش �أ�سا�س ًا بكفايته لتغطية تكاليف
املعي�شة اال�سا�سية ،وتعديله الحق ًا مبا يتالءم مع �أي متغريات
تطر�أ على هذه التكاليف ،على �أن يتم ذلك ب�إجراءات ذات
طبيعة تلقائية ،ال حتتاج �إىل التدخل احلكومي ،و�إ�صدار
قرارات خا�صة بذلك ،وميكن تعميم هذه القاعدة لت�شمل
جميع امل�ساعدات والبدالت التي ت�ؤديها نظم احلماية
االجتماعية كلها.

العدد التجريبي
أكتوبر 2013
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دراسات

في دراسة لقياس اإلسهام اإلجتماعي واإلقتصادي

توافر �أوجه الدعم املادي للمنظمات
الأهلية مل ميكنها من �إحداث تغيري تنموي �شامل

عمل وتنمية -خا�ص:
�أكدت درا�سة حديثة �ست�صدر قريباً عن املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية �أن القطاع الأهلي يف غالبية دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،ميتلك قوة اقت�صادية كبرية ،مبا يتدفق خالله من �أموال من م�صادر متنوعة� ،أبرزها تربعات وهبات من املجتمع ،ودعم مايل حكومي،
و�شركات وم�ؤ�س�سات خا�صة دعمت القطاع بدافع امل�سئولية االجتماعية.
و�أ�شارت الدرا�سة “قيا�س اال�سهام االقت�صادي واالجتماعي للمنظمات الأهلية يف دول جمل�س التعاون» �أن عملية تخ�صي�ص املوارد املتاحة ،من جانب املنظمات
الأهلية يف حاجة �إىل �إعادة نظر ور�ؤية جديدة ،يف قدرتها على �إحداث تغيري يف اجتاه تنموي �شامل ،ميكن الفئات امل�ستهدفة من االعتماد على ذاتها� .إال �أن
الدرا�سة ك�شفت ارتفاع يف عدد العاملني ب�أجر مقابل تطوع حمدود ،وهو �أمر يخالف االجتاهات العامة يف درا�سات القيمة االقت�صادية واالجتماعية للقطاع
الأهلي على م�ستوى العامل ،لأن ن�سبة كبرية من موارد املنظمات الأهلية تنفق على �إدارة م�شروعات ،وهي �أعلى من الن�سبة املتعارف عليها عاملياً.

ال��ق��ط��اع األه��ل��ي
ف��ي دول مجلس
ال��ت��ع��اون يمتلك
ق���وة اق��ت��ص��ادي��ة
كبيرة
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وتقول الدرا�سة �أن تدفق املعلومات ب�شفافية ،من جانب
احلكومات ومن جانب املنظمات الأهلية ،ميكن �أن يكون
له دور �إيجابي يف �إعادة �صياغة �أولويات القطاع الثالث،
لتتكامل مع ال�سيا�سات العامة احلكومية.
وت�ؤكد وجود �إمكانات هائلة ل�شراكة قوية بني الأطراف
الثالثة الفاعلة (احلكومات ،القطاع اخلا�ص ،القطاع
الأهلي) ،م�ستدرك ًة «لكن هناك «هدر» يف هذه الإمكانات
التي ينبغي �أن ت�ستند �إىل توافق الر�ؤى والتخطيط
اال�سرتاتيجي».
ودعت الدرا�سة املنظمات الأهلية للحر�ص على توثيق
البيانات ،خا�صة ما تعلق بامل�ستفيدين ،لتجنب االزدواجية
يف �صرف امل�ساعدات من �أكرث من جهة ،على �أن تتوفر
برامج لبناء قدرات املنظمات الأهلية لكي تعمل يف «�أطر
م�ؤ�س�سية» ،تتوجه نحو التمكني.
و�أو�صت الوزارات واجلهات املعنية بالت�ضامن االجتماعي
بالعمل على توفري ما لديها من خطط وا�سرتاتيجيات
للمنظمات الأهلية ،من خالل «دائرة» م�سئولة عن ذلك،
ل�ضمان التن�سيق ،واال�ستناد �إىل «قيا�سات وبحوث دقيقة»،
وفقا ملا ورد يف نتائج بع�ض اال�ستبيانات ،الحتياجات

الأفراد واملجتمعات ،على �أن يتم ت�أ�سي�س قاعدة بيانات
م�شرتكة ،و�شبكة �إلكرتونية ت�صل ما بني اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات الأهلية يف كل دولة ،حتقق التوا�صل والتن�سيق
يف توزيع اجلهود.
وطالبت بت�شجيع ال�شباب يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،للعمل التطوعي (�أو مقابل ن�صف �أجر) يف
املنظمات الأهلية يف اجتاه اكت�ساب مهارات تكنولوجية
ت�ؤثر �إيجاب ًا على �أداء املنظمات الأهلية ،خا�صة التوثيق
وقواعد البيانات� ،إ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س �إطار م�شرتك
تنظيمي ،مثل ال�شبكة �أو االحتاد للجمعيات وامل�ؤ�س�سات
الأهلية ،يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،القت�سام
اخلربات واملعلومات ،والتن�سيق يف اجتاه تنموي متكيني.
ويف �إطار مراجعتها للأدبيات العربية يف جمال قيا�س
اال�سهام االقت�صادي مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين� ،أ�شارت
الدرا�سة �إىل �أن الفكر العربي �س ّلم لفرتة طويلة ب�أن
املجتمع املدين «ميدان لفعل دميقراطي خال�ص» ،ومن ثم
ت�شكلت قناعة بقدراته على “الإ�سهام بقوة” يف �إحداث
ت�أثريات جوهرية يف الدميقراطية .وقد يكون ذلك بفعل
اقتحام قطاع من املنظمات احلقوقية «لل�ساحة العربية»،
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مداف ًعا عن حقوق الإن�سان واحلريات والدميقراطية.
وتو�ضح ،ال�صحيح �أن املجتمع املدين �أحد العوامل
امل�ؤثرة يف منظومة متكاملة ،ت�ضم �أدوات تن�شئة
اجتماعية و�سيا�سية �أخرى ،ويف �سياق مناخ ت�سوده
ثقافة مدنية� .إال �أن هذه املنظمات خلقت من رحم
الدولة ومن الثقافة املجتمعية ال�سائدة ،ومن ثم تعاين
هي الأخرى من ق�صور املمار�سة الدميقراطية بداخلها،
ومن ان�شقاقات ،ومن حمدودية اال�ستقاللية ،يف �ضوء
اعتمادها على متويل خارجي يهدد ا�ستدامتها ،وق�صور
بحثها عن قواعد �شعبية ت�ساندها.
و�أو�ضحت� ،إن املراجعة النقدية للأدبيات ،يف �ضوء
الواقع العربي ،تقول لنا �أي�ض ًا �أن «املجتمع املدين ميكن
�أن يكون  -ولو جزئي ًا -ميدان ًا تنتظم فيه الهيمنة»،
ب�أدوات جديدة وخمتلفة ،وميكن �أن يت�شكل بخليط من
الدعوة الدينية ،وال�سيا�سة ،والعمل الأهلي ،كما تقودنا
املراجعة �إىل القول ب�أن منظمات املجتمع املدين يف
املنطقة العربية ،بالرغم من �إمكانات توفر لها الإ�سهام
يف تفعيل التنمية الب�شرية باقرتابات متعددة� ،إال �إنه مل
يتم نبذل اجلهد الكايف لتحديد م�ؤ�شرات القيا�س ،وال
تتوافر معلومات كافية من الأجهزة الر�سمية امل�سئولة
عن الإح�صاء وامل�سوح امليدانية ،بخ�صو�ص و�ضعية
القطاع الثالث (�أي القطاع الأهلي) يف احل�سابات
القومية لأي دولة عربية ،هل تدخل املنظمات الأهلية �إذا
اهتمت بتقدمي خدمات �صحية ورعائية �ضمن القطاع
الأول (احلكومة) �أو الثاين (القطاع اخلا�ص).؟ كيف
يتم التعامل مع قدراتها املادية والب�شرية؟
ولفتت الدرا�سة �إىل �أن الأدبيات العربية اهتمت ب�شكل
مكثف (وكذلك الكتابات الغربية عن املنطقة العربية)
بق�ضية العالقة بني الدولة واملجتمع املدين (الت�شريعات
احلاكمة للمنظمات الأهلية ،وممار�سات الأجهزة
البريوقراطية والأمنية ...وغري ذلك) ومل تهتم
بال�شكل الكايف بعالقة املجتمع املدين باملجتمع ككل،
وثقة املواطنني فيه ،ور�ضائهم عن نوعية اخلدمات
التي يقدمها ،والتوافق يف الأولويات بني الأطراف ،كما
مل يتم االهتمام بت�أثري عن�صر جديد  -وهو تكنولوجيا
االت�صال االجتماعي -على املجتمع املدين يف املنطقة
العربية .هل �ستعيد منظمات املجتمع املدين �صياغة
�أدوارها؟ هل ميكن �أن تنجح يف ا�ستقطاب ال�شباب من
الف�ضاء االفرتا�ضي �إىل �أر�ض الواقع؟
وتقول الدرا�سة� ،إذا كانت ر�ؤية «�أدوار» املجتمع املدين
يف النظريات واملقاربات الغربية ،قد تطورت عرب فرتة
طويلة من الزمن يف �سياق من الدميقراطية والتعددية
من جانب ،و�إر�ساء اقت�صاد �سوق ر�أ�سمالية من جانب
�آخر ،ف�إن اجلماعة الأكادميية العربية قد �أغفلت
لفرتة طويلة عالقة ال�سوق وال�سيا�سات االقت�صادية

الر�أ�سمالية باملجتمع املدين ،حيث بدا لنا �أن منظور
االهتمام وحده هو درا�سة امل�سئولية االجتماعية للقطاع
اخلا�ص ،والرغبة يف تعميق عالقته باملجتمع املدين
(توفر الدعم املايل)� .إال �أن هذا البعد قد حجب عنا
�أدوار مبا�شرة وغري مبا�شرة يلعبها ال�سوق الر�أ�سمايل،
ت�ؤثر على املجتمع املدين وحتول جانب منه �إىل
«جماعات م�صالح».
وت�ضيف ،مل توجه الأدبيات  -على وجه العموم-
اهتماما كافيا �إىل تفاعالت ال�سيا�سة مع االقت�صاد،
و�أوزان القوى االجتماعية وال�سيا�سية ال�صاعدة :من
هم الفاعلني؟ ،ما هي م�صاحلهم االقت�صادية �أو
ال�سيا�سية؟ ،ما هي انتماءاتهم؟ ،ومل تهتم الدرا�سات
�أي�ضا «بالقيم التناف�سية» التي جلبتها معها ال�صراعات
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،بدال من التكاملية.
وتتابع ،يف مراجعتنا النقدية للأدبيات الغربية
والعربية (على الأقل البع�ض منها) كانت هناك الكثري
من املبالغات والتعميمات ،التي حجبت عنا �أننا �إزاء
ظاهرة «اجتماعية ثقافية بامتياز» تت�أثر بالثقافة
والقيم ال�سائدة ،وتتفاوت قدراتها وفاعليتها ،ومن
ثم كان االهتمام حمدود ًا باقرتابات التحليل الثقايف،
كما حتولت بع�ض م�ؤ�س�سات املجتمع املدين  -يف عدة
دول عربية -يف �سياق التغريات الكونية ،حتولت �إىل
و�سطاء بني مانحني يوفرون املوارد املادية ،ومتلقني من
املنظمات الأهلية/املجتمع املدين ،يعملون وفق ًا لقواعد
ال�سوق يف توفري القرو�ض ال�صغرية ،و�إدارة م�شروعات
متناهية ال�صغر ،وكل ذلك يف غياب التقييم النعكا�سات
هذه القرو�ض وامل�شروعات على حت�سني نوعية حياة
املواطنني� .إن املراجعة النقدية للأدبيات ،ت�سرت�سل
الدرا�سة ،تقول لنا �أن عالقة احلركات االجتماعية
ال�صاعدة ،واحلركات االقت�صادية االحتجاجية ،مل
حتظ باهتمام يف �سياق عالقتها مبنظمات املجتمع
املدين وهو بعد مهم ينبغي عدم �إغفاله يف �سياق طرحنا
للإ�سهام االجتماعي واالقت�صادي للقطاع الأهلي.
ما طبيعة التفاعالت بني هذه احلركات وبني املجتمع
املدين؟ وهل الأخري �أ�سهم يف حتقيق «الو�ساطة» بني
الأطراف؟ �أو التخفيف من حدة عنف البع�ض منها؟
وتخل�ص الدرا�سة يف هذا املجال �إىل �أنه رغم تراكم
الأدبيات العربية على مدى العقدين الأخريين� ،إال
�أن درا�سات القيمة االجتماعية واالقت�صادية للقطاع
الأهلي كانت حمدودة ،وبدت – بع�ض م�ؤ�شراتها-
موزعة يف �أعمال متعددة ،لكن �سياق هذه الدرا�سة،
تقدم بهذا املجال البحثي خطوة �أخرى ،يف طريق
ال�سعي �إىل توفري الإطار ال�شامل للتعمق يف املو�ضوع
و»توطني م�ؤ�شرات للقيا�س».
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مقاالت

�صباح �سامل الدو�سري

أسواق العمل الخليجية والتحديات المستقبلية

ال�شك ان التطورات التي �شهدتها �أ�سواق العمل اخلليجية خالل العقدين املا�ضيني
على وجه التحديد فر�ضت جملة من التحديات الآنية وامل�ستقبلية التي حتتم على
�صناع القرار ومن هم يف موقع امل�سئولية البحث عن خيارات متعددة ملواجهات تلك
التحديات ل�ضمان ا�ستقرار �أ�سواق العمل اخلليجية على املديني املتو�سط والبعيد.
دائم ًا ما ُينظر �إىل �أ�سواق العمل اخلليجية على �أنها �أ�سواق مولدة للفر�ص الوظيفية
يف خمتلف امليادين واملجاالت يف ظل ما ت�شهده هذه الدول من منو اقت�صادي
م�ضطرد وما تتمتع به من بيئة عمل �آمنة وم�شجعة وحمفزة مما جعلها ت�ستقطب
مئات الآالف من العمالة الوافدة ل�شغل الوظائف ذات املهارات الفنية يف القطاع
اخلا�ص ،ومع دخول هذه االفواج من العمالة الوافدة يربز التحدي الأكرب الذي
يواجه دول اخلليج وهو كيفية التعامل مع تدفق الآالف من اخلريجني املواطنني
�سنوي ًا �إىل �سوق العمل وقدرة ال�سوق على ا�ستيعاب تلك الأعداد من اخلريجني يف ظل
مناف�سة الأيدي العاملة الوافدة يف ظل وجود خلل يف معادلة اجلاذبية بني الباحثني
عن عمل و خيارات م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
رمبا ت�أتي يف �سياق هذه احللول ملواجهة هذا التحدي �سيا�سة التدرج يف احالل
العمالة الوطنية حمل العمالة الوافدة ،ورغم واقعية هذا الطرح اال ان جناحه يتطلب
امرين �أ�سا�سيني وهما:
الأول :تغيري منط التفكري املجتمعي يف دول املجل�س بالن�سبة �إىل املهن الفنية
واحلرفية ،فال تزال الكثري من هذه املهن ال تالقي اقباال كافيا من الباحثني عن
عمل من املواطنني ،وهذا يتطلب جهد ًا جمتمعي ًا مكثف ًا كي يتم ك�سر ذلك احلاجز
والعائق الذي مينع املواطنني من �شغل تلك املهن.
الثاين :االهتمام بالتدريب التقني واملهني من خالل ت�أهيل املواطنني الباحثني عن
عمل باملهارات الفنية والتقنية الالزمة التي تتطلبها �سوق العمل ل�سد الفجوة بني

خمرجات التعليم واحتياجات �أ�صحاب العمل من الكوادر امل�ؤهلة فني ًا وتقني ًا ل�شغل
تلك الوظائف.
لقد بات التدريب املهني والتقني حاجة ملحة ونحن ن�ست�شرف م�ستقبل �أ�سواق العمل
اخلليجية ،ومبا �أن اقت�صاديات هذه الدول وا�سواقها وحتدياتها مت�شابهة ،ف�إن تبادل
التجارب اخلا�صة يف هذا املجال من �ش�أنه �أن يفتح الآفاق حللول م�ستدامة تكون
فيها القوى العاملة الوطنية هي املحرك الأ�سا�سي والرئي�سي لعجلة االنتاج يف القطاع
اخلا�ص.
لقد خطت مملكة البحرين على هذا ال�صعيد خطوات متقدمة من خالل حزمة من
امل�شاريع التدريبية ملختلف امل�ؤهالت الدرا�سية وهي ت�سعى �إىل تطوير تلك امل�شاريع،
ونعمل حالي ًا يف وزارة العمل على م�شروع (بيدي� ..أبني وطني) حيث يهدف �إىل خلق
كوادر وطنية ذات مهارات حرفية وفنية عالية قادرة على مناف�سة الأيدي العاملة
الوافدة ،كما �أنه يحقق العديد من الأهداف الأخرى التي ت�صب يف م�صلحة تعزيز
ا�ستقرار �سوق العمل على املدى البعيد.
ثمة حتديات �أخرى تواجه �أ�سواق العمل اخلليجي ،بع�ضها يتعلق بالواقع االقت�صادي
�أو الت�شريعي يف الإطار املحلي ،وحتديات �أخرى ترتبط ارتباطا مبا�شر ًا بالأ�سواق
العاملية يف ظل العوملة االقت�صادية ،ولكن يبقى التحدي الأهم هو ما ذكرناه من
�ضرورة و�ضع اخلطط ملواجهة الالزمة ملواجهة تدفق الآالف من اخلريجني املواطنني
�إىل �أ�سواق العمل اخلليجية يف ال�سنوات القادمة مبا يعزز من ا�ستقرار ومنو هذه
اال�سواق وتعك�س ما و�صلت �إليه دول جمل�س التعاون اخلليجي من مناء وتطور يف �شتى
املجاالت خ�صو�ص ًا يف املجالني االجتماعي واالقت�صادي.

وكيل وزارة العمل
مملكة البحرين

حممد الغايب

السياسات اإلجتماعية في دول مجلس التعاون
قدم املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية عرب تاريخه املمتد خم�سة وثالثني
عام ًا ،ثروة من الدرا�سات والبحوث يف معاجلة الكثري من الق�ضايا واال�شكاالت االجتماعية
التي تتعر�ض لها املجتمعات اخلليجية مبختلف �أ�شكالها ،يكفي بع�ض من هذه الدرا�سات
الن ت�شكل ار�ضية حلل العديد امل�شكالت املتعلقة بالق�ضايا االجتماعية وحتقيق التنمية
امل�ستدامة .تك�شف �أوراق عمل ور�شة «ال�سيا�سات االجتماعية و�آليات �صياغتها ومتطلباتها
يف دول جمل�س التعاون» التي نظمها املكتب التنفيذي وا�ست�ضافتها مملكة البحرين ممثلة
يف وزارة التنمية االجتماعية املحاوالت البحثية اجلادة يف جمال ال�سيا�سات االجتماعية،
حيث ركز اخلرباء على �أهمية ال�سيا�سات والآليات املطلوبة يف �صياغتها ومتطلباتها التي
ت�شرعن العمل امل�ؤ�س�سي امل�ستدام بحيث متثل ا�ضافة جديدة لفهم ال�سيا�سات االجتماعية
مبا ميكن للباحث وامل�س�ؤول من التعامل معها او معاجلتها.
مو�ضوع البحث الرئي�سي الذي قدمه اخلرباء يعك�س حالة التخطيط لل�سيا�سات االجتماعية
املنهجية يف معاجلة الظواهر االجتماعية اخلليجية ،رغم املحاوالت العديد واملهمة من
وزارات التنمية وال�ش�ؤون االجتماعية بدول املجل�س� ،إال �أن هذه املحاوالت الزالت يف بداياتها
وحتتاج اىل التطوير ،ومن �أهم النقاط التي مت بحثها هو �أهمية ت�صميم �سيا�سات اجتماعية
تتنا�سب مع احتياجات دول املجل�س بحيث تنتقل من الرعاية اىل التمكني وتعتمد على

عمل وتنمية
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�إ�شراك �أو�سع مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص التجاري يف التنمية ،كما �أن �أحد
املالحظات املهمة التي خرج بها بع�ض اخلرباء يف الور�شة هي �أن �سيا�سات وزارات التنمية
ال�ش�ؤون االجتماعية تت�سم كغريها من ال�سيا�سات يف معظم الدول العربية ،بنقاط �ضعف
ا�سا�سية ي�صعب معها احلديث عن �سيا�سة قطاعية اجتماعية ،بل بالأحرى هي عبارة عن
جمموعة برامج غري متنا�سقة مع توفري الرعاية االجتماعية ب�صفة عامة فيها ،وذلك يعود
لعدد خمتلف من اال�سباب اال ان �أهمها هو �ضعف يف قاعدة البيانات االجتماعية املتوفرة،
كما �أن هناك غلبة لربامج املعونة املادية التي ت�ستهدف الفئات املعوزة على ح�ساب العمل
على متكني هذه الفئات ،كما �أن الربامج التي تنفذها وزارات ال�ش�ؤون االجتماعية تت�سم
ب�ضعف التن�سيق فيما بينها داخل الوزارة نف�سها وي�ضاف عليها �ضعف يف التن�سيق بني
وزارات التنمية وال�ش�ؤون االجتماعية ووزارات املجال االجتماعي االخرى كالتعليم والعمل
وال�صحة ،و�أخري ًا هناك �ضعف وا�ضح لتقييم نتائج تطبيق الربامج االجتماعية املختلفة يف
الواقع امللمو�س� ،أن هذه الور�شة احلوارية نتج عنها كتاب متميز �أ�صدره املكتب التنفيذي
�ضمن �سل�سلة درا�ساته االجتماعية ،يجمع كل االبحاث املعرو�ضة يف الور�شة احلوارية ويفتح
املجال لدرا�ستها والت�أين يف فهما ب�شكل علمي منهجي يطوعها للدرا�سة والبحث ب�أمل
باحث قانوني ـ المكتب التنفيذي
الو�صول لعالج او حلول م�ستقبلية.

مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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املهند�س /حارب بن حارث املحروقي

التدريب وأثره على سوق العمل
تركز الدول وهي على عتبات الألفية الثالثة على
ال�صناعة من خالل بناء الإن�سان العامل املنتج
وتدريبه للم�ستوى الذي يتفق مع متطلبات �سوق
العمل مبا ُيعرف باملواءمة ،والذي بدوره يعمل
كدعامة �أ�سا�سية يف بناء املجتمع اقت�صادي ًا وفكري ًا
ومبا يحقق اال�ستقرار االجتماعي ،ويخلق جي ًال
منتجاً ليكون ركيزة للحا�ضر و�أم ًال للم�ستقبل .وقـد
ت�أثر اقت�صاد بع�ض الدول نتيج ًة لعدم املواءمة بني
خمرجات التدريب وحاجة �سوق العمل الفعلية،
مما �أدى �إىل تزايد �أعداد الباحثني عن عمل يف
ظل وجود عمالة وافدة باملن�ش�آت والتي مل يتمكن
التدريب من تغطية احتياجاتها من القوى العاملة
الوطنية امل�ؤهلة.
وت�شري �إح�صائيات البنك الدويل ب�أن الوافدين
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يحولون
�إىل بلدانهم �أكرث من  120مليار دوالر �سنوي ًا،
وهذا املبلغ الهائل يعترب ا�ستنزاف ًا القت�صاديات
دول املجل�س و�ضياع ًا لفر�ص اال�ستثمار الداخلية،
وي�شري مركز اجلزيرة للدرا�سات ب�أنه على الرغم
من �أن العمالة الوافدة �أدت دور ًا مهما يف تنمية دول
املجل�س� ،إال �أن هناك كثري ًا من الت�أثريات ال�سلبية
امل�صاحبة لها ،مما ي�شكل خطورة على الأمن
واالقت�صاد وت�أثري ًا �سلبي ًا على �صبغته االجتماعية
والأخالقية ،و�أن احلل هو الرتكيز على حت�سني
�إنتاجية القوى العاملة الوطنية من خالل متليكها
القدرات الأ�سا�سية للإنتاج وحتقيق الذات ،وهذا
بدوره ي�ؤدي �إىل حت�سني عجلة التنمية االقت�صادية
واال�ستقرار ال�سيا�سي.
ويو�ضح التقرير الذي ا�ستنبط �إح�صائياته
من م�ؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار ب�أنه على دول
جمل�س التعاون اخلليجي �أن تدعم فر�ضية �أهمية
اال�ستعجال يف حتقيق التنمية ب�أبعادها احلديثة،
و�ضرورة االنتقال �إىل منوذج �أكرث تطور ًا وب�صورة
تدريجية ،كما تدعمها فر�ضية �أخرى ملحللني
اقت�صاديني ب�أهمية قيام دول املجل�س بو�ضع
ا�سرتاتيجية تعاونية �شاملة ومتكاملة ت�شتمل على
خطط زمنية و�إجراءات عملية ذات ر�ؤية وا�ضحة

مع توافر اجلدية يف التنفيذ ،بحيث ت�ستهدف احلد
من تدفق العمالة الوافدة و�إحالل وتوطني القوى
العاملة الوطنية امل�ؤهلة حمل العمالة الوافدة.
ونظر ًا لأهمية التدريب وما ميثله من دعامة
�أ�سا�سية لالقت�صاد ،فقد اتفق وزراء العمل بدول
جمل�س التعاون اخلليجي يف الدورة ( )28والتي
عقدت يف �شهر �أكتوبر 2011م مبدينة �أبوظبي
حول �أهمية تكثيف اجلهود والرتكيز على التعاون
يف جمال التعليم التقني والتدريب املهني ملا فيه
اخلري والنفع لدول املجل�س ،حيث مت �إ�سناد رئا�سة
فريق الر�ؤى واملوجهات للم�ؤهالت واملعايري املهنية
ملعايل ال�شيخ وزير القوى العاملة ب�سلطنة عمان،
وقد با�شر الفريق �أعماله بجهود م�ضنية من �أجل
�إجناح امل�شروع ،والتي مت من خاللها ت�شكيل ثالثة
فرق من كافة دول املجل�س وهي فريق املعايري
املهنية ،وفريق االختبارات املهنية ،وفريق منظومة
امل�ؤهالت امل�شرتكة لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية.
وتكمن �أهمية الفرق الثالثة ب�أنها احلجر الأ�سا�س
لالقت�صاد ومموله بالكفاءات من القوى العاملة،
ويتحتم على �إدارات القطاع اخلا�ص بكافة
م�ستوياته (الكبرية واملتو�سطة وال�صغرية) �أن يعوا
ال ُبعد ال�سيا�سي لتوظيف القوى العاملة الوطنية و�أن
يتعاونوا يف كافة مراحل التدريب من خالل اللجان
القطاعية بني كافة ال�شركاء (وزارات العمل،

�أ�صحاب الأعمال والعمال) ،بحيث يتم تنفيذ
التدريب من خالل حتديد االحتياجات التدريبية
الفعلية بالتعاون بني اجلميع و�إ�شراك امل�ؤ�س�سات
وبيوت اخلربة العاملة يف جمال التدريب.
وال�شكل �أعاله يو�ضح العالقة بني �سوق العمل
وقطاع التعليم التقني والتدريب املهني ،ويبني
كافة �إجراءاته ابتدا ًء من ت�شكيل اللجان ،وتكملة
بت�صنيف وتو�صيف املهن ،والذي يعترب الأ�سا�س
الذي ميكن االعتماد عليه عند تنظيم �سوق العمل
وتنمية موارده الب�شرية ،كما ت�ش ِّكل املعايري املهنية
الواجبات وا َمل َهمات واملعارف الواجب توافرها
ل�شاغلي املهن ،ويتبعها �إعداد املناهج واملواد
التدريبية لتحديد الوحدات والأهداف والفرتة
الزمنية ،لتبد�أ بعدها فرتة التدريب الفعلية وما
يتخللها من تقييم م�ستمر ،ويف نهاية التدريب يتم
االختبار النهائي وح�صول كل متدرب على م�ؤهل
يثبت اجتيازه لفرتة التدريب بنجاح وجاهزيته
للعمل وفق متطلبات �سوق العمل ،و�سوف يتم
التعريف بكافة الإجراءات واملراحل ب�إ�سهاب يف
مقاالت قادمة ب�إذن اهلل تعاىل.
المدير العام المساعد للمعايير
المهنية وتطوير المناهج ــ وزارة
القوى العاملة – سلطنة عمان
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علي في�صل

نحو وحدة خليجية في مجال تفتيش العمل
ن�ش�أت �أجهزة تفتي�ش العمل بدول جمل�س التعاون يف الوقت الذي �صدرت فيه قوانني
العمل املعا�صرة ،فقد ت�ضمنت �أحكامها ن�صو�صاً تتناول التفتي�ش ،وتطورت هذه
الن�صو�ص تدريجي ًا تبع ًا لتطور قوانني و�أنظمة العمل ذاتها.
وال �شك ب�أن دول املجل�س يف �إ�صدارها لقوانني العمل قد ت�أثرت مبنهج القوانني املعمول
بها يف بع�ض الدول العربية ،كما ت�أثرت باالتفاقية الدولية رقم ( )81ب�ش�أن تفتي�ش
العمل يف ال�صناعة والتجارة ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية .غري �أن ذلك مل يقف
حجر عرثة �أمام القوانني اخلليجية لت�أخذ يف بع�ض جوانبها واجتاهاتها مبا �أخذت به
ت�شريعات دول اخلليج الأخرى ،الأمر الذي جعل من الأحكام القانونية املنظمة للعمل
متماثلة ومت�أثرة ببع�ضها البع�ض .كما �أن ثمة دعائم جعلت من التقارب الت�شريعي �أمر ًا
واقع ًا ال مفر منه ميكن ايجازها فيما يلي:
الدعامة ال�سيا�سية :وهي تقارب ال�سيا�سية اخلارجية لدول املجل�س يف تعاطيها مع
م�شكالت العمالة والتعامل مع الدول امل�صدرة للعمالة.
الدعامة االقت�صادية :وهي الطبيعة املتقاربة لأ�سواق العمل اخلليجية ،من حيث اعداد
العمالة الوافدة وامل�ستوى املهاري لها.
الدعامة االجتماعية والثقافية :وهي وحدة الهوية الثقافية والرتكيبة الدميغرافية يف
جمتمعات دول اخلليج �إذا ما قي�ست ب�أي جمموعات اقليمية �أخرى.
وتعترب هذه الدعامات واملرتكزات �أر�ضية ممتازة لتحقيق نوع من الوحدة الت�شريعية
فيما يتعلق بتفتي�ش العمل ،وال�سبب يرجع �إىل �أن �أهم و�أبرز التحديات وال�صعوبات
التي تواجهها �أجهزة التفتي�ش على درجة من الت�شابه ،بحيث ميكن القول �أن املواجهة
الت�شريعية لها ميكن �أن تكون موحدة ويف ن�سق ت�شريعي واحد .بل �أن االختالف يف
طبيعة تلك التحديات يتحدد يف �إطار �ضيق ال يتعدى ما قد يرجع لأ�سباب �إدارية بحته
تتعلق مبنظومة اجلهاز الإداري والطبيعة اجلغرافية لكل دولة ،وهي اختالفات منطقية

وطبيعية جد ًا يف �أي جمموعة �إقليمية.
�إن الطريق نحو الوحدة الت�شريعية لأنظمة وقوانني التفتي�ش يف دول املجل�س ،توجب علينا
�أن نتغا�ضى قلي ًال عن البحث يف توحيد اجلوانب ال�شكلية ،مبعنى �أنه لي�س من ال�ضروري
– يف الوقت احلا�ضر – �أن تت�شابه الأحكام القانونية “حرفي ًا” �أو �أن يتم اعتماد قانون
ملزم وموحد ،بل الأمر يتعدى هذا الإطار ال�شكلي �إىل وحدة مو�ضوعية تتناول جوهر
تلك القوانني و�أحكامها واالجتاهات الت�شريعية التي ت�أخذ بها� ،أي ما ميكن �أن نطلق عليه
«وحدة االجتاهات الت�شريعية» ،وهو �أمر متى حتقق ،فمن املمكن �أن يقودنا نحو “الوحدة
ال�شكلية” لأنظمة التفتي�ش.
يف هذا ال�سياق نعتقد ب�أن وزارات العمل بدول املجل�س ،ومبعاونة املكتب التنفيذي ،يجب
�أن ت�سعى يف ا�ستكمال اخلطوات االيجابية التي قامت بها يف �إطار العمل امل�شرتك ،الأمر
الذي ي�سهم يف وحدة االجتاهات الت�شريعية م�ستقب ًال ،وذلك من خالل اعداد درا�سات
وبحوث لتحديد العقبات واملعوقات التي تواجه �أجهزة تفتي�ش العمل بدول املجل�س ،الفنية
منها والإدارية ،وهذا ما �سوف ي�ساهم يف حتديد احتياجات هذه الدول من خربات
�أوت�شريعات �أو �أ�ساليب عمل جديدة ،التن�سيق والتوا�صل الدائم بني �أجهزة تفتي�ش العمل،
وت�أ�سي�س قاعدة بيانات موحدة تت�ضمن معلومات تتعلق بالتفتي�ش ،ليت�سنى لكل دولة �أن
ت�ستفيد من جتارب الدول الأخرى ،حتديد برامج تدريبية ملفت�شي العمل تتناول �أهم
و�أبرز االجتاهات احلديثة يف التفتي�ش ،وتبادل املفت�شني بني وزارات العمل بدول املجل�س
الكت�ساب جتارب وخربات عملية بينها ،و�أخري ًا درا�سة التحديات والتوجهات الدولية
املعا�صرة التي تتعلق بتفتي�ش العمل كتلك املتعلقة بحماية العمالة الوافدة �أو مكاتب
اال�ستقدام �أو خدم املنازل ،ودرا�سة �إمكانية تطوير اجلهاز االداري للتفتي�ش يف �ضوء
نتائج تلك الدرا�سات.
باحث قانوني ــ المكتب التنفيذي

عي�سى الدرازي:

اإلعالم الجديد وسيلة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الطفرة املعلوماتية يف و�سائل االت�صال ال ميكن �إال �أن تكون �إيجابية الع�صر احلديث
و�إحدى الثمار الرئي�سة ملفهوم العوملة .فقد �أثرت تلك الطفرة املعلوماتية على �أ�سلوب
حياة الب�شر وطريقة تعاطيهم مع الأمور بل وحتى طريقة تفكريهم .وما يهم الإ�شارة
�إليه هنا هو الأ�سلوب الناجع الذي ت�ستخدمه بع�ض امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
لو�سائل التوا�صل املجتمعية.
فعديدة هي الدرا�سات التي �أ�شارت �إىل ان ا�ستخدام امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
لو�سائل التوا�صل االجتماعي يزيد من عائداتها .وهو ما �أكدته م�ؤ�س�سة «مايوب بزن�س
مونيتور» النيوزلندية املتخ�ص�صة بدرا�سات ال�سوق ،حيث بينت �أن ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة التي ت�ستخدم و�سائل التوا�صل االجتماعي متتلك فر�ص ًا �أكرب بن�سبة  56باملئة
مقارن ًة بغريها من ال�شركات لزيادة عائداتها.
كما ذهب تقرير من م�ؤ�س�سة «ديلويت �آك�س�س �إيكونوميز» للإ�شارة �إىل �أن ال�شركات
ال�صغرية التي ت�ستخدم التقنيات الرقمية بفاعلية ،مثل و�سائل التوا�صل االجتماعي
والت�سويق الإلكرتوين ،ميكن �أن حتقق زيادة يف الأرباح ال�سنوية ما متو�سطة حوايل 350
�ألف دوالر.
و�أ�شارت �شركة «ماكينزي لال�ست�شارات» يف تقرير حديث لها �إىل ان الفوائد العائدة من
اال�ستعانة ب�أدوات الإعالم االجتماعي ت�صل ملا قيمته  1,3تريليون دوالر ،وجاء يف التقرير

عمل وتنمية
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ب�أن مثل هذه الو�سائل االجتماعية �ساعدت يف حت�سني قنوات االت�صال والتعاون بني
خمتلف �أق�سام ال�شركة ،ومن ناحية �أخرى فقد �أعدت هارفارد للأعمال (Harvard
 )Business reviewم�سح ًا �شمل � 2100شركة خمتلفة ،حيث تبني �أن  %79من
هذه ال�شركات ت�ستهدف ا�ستخدام و�سائل الإعالم التوا�صل االجتماعي.
الدرا�سات احلديثة كما هو وا�ضح ت�ؤكد على �أهمية و�سائل التوا�صل االجتماعي يف
ت�سويق منتجات وخدمات املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ف�ض َال عن املتناهية ال�صغر،
ويف توفري قنوات مبتكرة لبلوغ �أ�سواق قد ال تتيح التجارة التقليدية الفر�صة لبلوغها.
ولكن املتتبع لواقع امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف دول املجل�س يرى ب�أن االهتمام
بالدعاية والرتويج ملنتجاتها على �شبكات التوا�صل االجتماعي ب�شكل خا�ص ،والدعاية
ب�شكل عام لي�س بذات الكفاءة التي نراها يف املجتمعات االقت�صادية املتقدمة .فمما هو
م�ؤكد ب�أن �إي�صال املنتج وفكرته �إىل امل�ستهلك تعد من �أكرب العوامل التي ت�ساعد على
نهو�ض ال�صناعات النا�شئة ،الأمر الذي يتطلب �أن تبد�أ امل�ؤ�س�سات املعنية بدعم امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة يف دول اخلليج بالرتكيز على اجلانب املهاراتي لدى �أ�صحاب تلك
امل�شاريع ومتكينهم ،لي�س فقط من خالل الدعم املادي والت�سهيالت التي يحظون بها يف
بع�ض الدول ،بل حتى يف مهارات الت�سويق.
مسؤول العالقات العامة واالعالم ــ المكتب التنفيذي

مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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خليل بوهزاع

ضمان حقوق العمال المنزليين
تبدأ بشراكة بين دول اإلرسال واإلستقبال
ي�شري �أحدث تقرير �صادر عن منظمة العمل الدولية �إىل بلوغ عدد العمالة
املنزلية يف العامل  52مليون �شخ�ص على الأقل ،من بينهم  2.1مليون عامل يف
منطقة ال�شرق االو�سط وفق ًا لإح�صائيات يف العام  ،2010يفتقرون �إىل حماية
الئقة على ال�صعيد االجتماعي .
ويقدر عدد العمال املنزليني يف دول جمل�س التعاون ب�أكرث من مليوين عامل،
ح�سب تقديرات �صحفية  .ففي �آخر �إح�صاء ر�سمي �صادر عن هيئة تنظيم
�سوق العمل يف مملكة البحرين� ،أو�ضح ب�أن عدد العمال املنزليني فيها ي�صل
�إىل ( )87,420عام ًال وعاملة� ،أما يف الكويت ،فقد بلغ العدد ()577,846
عام ًال وعاملة من  66دولة ،ويف دولة قطر ي�صل عدد العمال املنزليني �إىل
( )132,454عام ًال وعاملة ،وبلغ عددهم � 66ألف ًا يف �سلطنة عمان ،و� 450ألف ًا
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،فيما تتداول �أرقام ،غري م�ؤكدة ،ب�أن عدد
العمالة املنزلية يف اململكة العربية ال�سعودية ت�صل �إىل � 812ألف ًا .
ويتزامن هذا التقرير مع جهود متوا�صلة ملنظمة العمل الدولية للرتويج
التفاقية العمل الالئق للعمال املنزليني التي دخلت ح ّيز النفاذ يف �شهر �سبتمرب
 2013بعد م�صادقة كل ثالث دول عليها �إىل الآن ،هي االورغواي والفلبني
وم�ؤخر ًا موري�شيو�س ،فيما يتوقع يف القريب العاجل �أن ت�صادق عليها كل
من بوليفيا ،نيكاراجوا ،جنوب �أفريقيا ،بعد �أن متت املوافقة على االن�ضمام
لالتفاقية من قبل الربملان البوليفي والنيكاراجوي ،واملجل�س الوطني للعمل
والتنمية االقت�صادية يف جنوب افريقيا ،بالإ�ضافة �إىل ما جمموعة  20دولة
تتخذ �إجراءات يف هذا االجتاه .
ومن املتوقع �أن تتكثف جهود منظمة العمل الدولية الرتويجية لالتفاقية من
خالل التقارير الدورية التي ت�صدرها �أو من خالل ال�ضغوطات التي متار�سها
بتو�سيع م�ساحة احلقوق التي يجب �أن تُقر للهمالة املنزلية ،وي�ساندها يف هذا
التوجه احلركة العمالية العاملية التي تعد داعم ًا �أ�سا�سي ًا للجهود التي تقوم
بها املنظمة ،و�ستعمل معها على تنظيم املزيد من حمالت الدعم والتح�شيد
لل�ضغط على الدول للم�صادقة على االتفاقية.
ويرتافق هذا التوجه الدويل ،مع توجهات لدى الدول املر�سلة للعمالة املنزلية
بزيادة الكلفة املرتتبة على ا�ستقدام العمالة املنزلية ،كاملنحى الذي اتخذته
الفلبني م�ؤخر ًا ب�إقرار  400دوالر كحد �أدنى لعمالتها ،والزيادات املطردة التي

تفر�ضها دو ًال �أخرى كالهند و�سريالنكا واندوني�سيا ،الأمر الذي يجعل الدول
امل�ستقبلة للعمالة بني مطرقة منظمة العمل الدولية واحلركات العمالية لتو�سيع
م�ساحة احلماية القانونية للعمالة املنزلية ،و�سندان الدو ل املر�سلة للعمالة
ب�شروطها املت�صاعدة.
�إن االعتقاد ب�أن ال�ضغوطات التي قد تتعر�ض لها الدول امل�ستقبلة للعمالة ،والتي
ال حتوي ت�شريعاتها على �إجراءات حمائية للعمالة املنزلية ،لن تكون كبرية ،و�أن
االتفاقية الدولية للعمال املنزليني لن جتد الزخم من حيث الت�صديقات ،هي
توقعات غري �صحيحة وال ت�ستند �إىل املعطيات الوا�ضحة على ال�ساحة العمالية
الدولية ،الأمر الذي يتطلب املزيد من القراءة املت�أنية ملواد االتفاقية والبدء يف
و�ضع ت�شريعات تنظم عمل هذه الفئة من العمال.
لقد بد�أت دول املجل�س يف اتخاذ خطوات جدية يف هذا االطار ،كان �أولها
�شمول بع�ض �أحكام قانون العمل اجلديد يف مملكة البحرين لأول مرة للعمالة
املنزلية ،وحذت اململكة العربية ال�سعودية هذا املنحى عرب �إ�صدار جمل�س
الوزراء الئحة تنظيمية لعمل العمال املنزليني ،واالمارات �أي�ض ًا ت�سري يف ذات
النهج ،كما تفكر دول املجل�س حاليا ً يف التوافق على عقد ا�سرت�شادي موحد
ينظم عمل هذه الفئة من العمال ،ولكن ال تزال تلك اجلهود بحاجة �إىل املزيد
من التطوير عرب اال�ستفادة من التجارب الدولية يف هذا املجال.
�إن حت�سني �أو�ضاع العمالة املنزلية ال تقت�صر فقط على �شمولها بقوانني �أو لوائح
خا�صة ،بل هي عملية معقدة ومركبة ،فالإ�شكاليات تبد�أ من دول االر�سال حيث
تنتقل مع العامل وهو حمم ًال بالديون نظري ح�صوله على ت�أ�شرية العمل� ،إ�ضافة
�إىل قلة �أو عدم �صدق املعلومات التي يتلقاها العامل من مكتب التوظيف يف بلد
االر�سال حول طبيعة العمل الذي �سيقوم به يف دولة اال�ستقبال �أو م�ستوى الأجر
الذي يتح�صل عليه.
�إن عملية �إ�صالحات القوانني واالجراءات اخلا�صة بالعمالة املنزلية تبد�أ من
دول االر�سال وعلى نف�س الدرجة يف دول اال�ستقبال ،وتقوم على جهود م�شرتكة
بني دول االر�سال واال�ستقبال ،قد ي�شكل (حوار �أبوظبي) �أحد منطلقات تلك
اجلهود امل�شرتكة.
مدير الشؤون العمالية باالنابة ــ المكتب التنفيذي
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