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افتتاحية

عقيل الجاسم

لقد �أكدت دول جمل�س التعاون يف العديد من املراحل ،ومبختلف الأ�شكال� ،أنها
عن�صر �أ�سا�س يف �ساحة التنمية على امل�ستويني الإقليمي والعاملي� ،سواء من خالل
اال�ستثمارات اخلليجية املبا�شرة يف الدول ال�شقيقة وال�صديقة� ،أو من خالل
امل�ساعدات املادية �إبان الكوارث والأزمات الطبيعية� ،أو باملعونات املبا�شرة.
ولكن بعد كل هذه ال�سنوات من التعاون� ،سواء على امل�ستوى العربي �أو الأفريقي
�أو الآ�سيوي ،مازال ال�س�ؤال حول م�صري مئات املاليني التي ُقدمت وتقدم للدول
الأفريقية وانعكا�سها على عملية التنمية يف تلك الدول من جهة ،وعلى دولنا من
جهة �أخرى.
�إن الإجابة على هذا ال�س�ؤال كانت �أحد حماور الكلمة التي �ألقاها ح�ضرة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح� ،أمري دولة الكويت� ،أثناء تر�ؤ�سه القمة
العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت خالل �شهر نوفمرب  2013يف دولة الكويت،
حيث �أ�شار �سموه �إىل �أن �أ�سلوب التنمية الذي د�أبت الدول اخلليجية عليه مع الدول
الأفريقية ،والقائم على التزامات من طرف واحد ،البد من مراجعته ،وتطويره
على �أ�سا�س ال�شراكة املتبادلة.
و�أكد �سموه �ضرورة �أن يكون منهاج التعاون امل�ستقبلي بني هاتني املجموعتني قائم ًا
على مفهوم ال�شراكة احلقيقية� ،إذ مل يعد مقبو ًال �أن تقدم دولنا الدعم من جانب
واحد دون �أن يقابل ذلك بتفاعل وعطاء من اجلانب الآخر.
فح�سب التقارير التي متت مناق�شتها يف الأعمال التح�ضريية للقمة العربية الأفريقية
الثالثة تُ�شري �إىل حمدودية اال�ستثمار اخلليجي املبا�شر يف الدول الأفريقية ،وبقاء
القطاع اخلا�ص اخلليجي بعيد ًا عن ال�سوق الأفريقي الذي بال �شك يتمتع مبقومات
اقت�صادية هائلة ميكن اال�ستثمار فيها ،لي�س �أقلها قطاع الزراعة ،فيما يقت�صر
«التعاون» على م�ساعدات تقدم هنا �أو هناك.
ويعود ذلك ال�ضعف يف اال�ستثمار اخلليجي �إىل عوامل عدة ،كما �أ�شار �إليها
م�ؤمتر اال�ستثمار اخلليجي الأفريقي الذي عقد قبل ثالثة �أعوام يف الريا�ض،
منها االرتباط امل�سبق للأ�سواق الأفريقية مع بع�ض التكتالت االقت�صادية الدولية،
ارتفاع الر�سوم اجلمركية واملبالغة يف اتخاذ الإجراءات احلمائية والتقلبات
امل�ستمرة يف �أ�سعار ال�صرف� ،ضعف ا�ستثمارات ال�صناديق ال�سيادية اخلليجية
بالقارة الأفريقية ،و�أخري ًا عدم ا�ستقرار القوانني والت�شريعات اخلا�صة باال�ستثمار
الأجنبي ،ما ي�ستوجب �إجراء مناق�شات ودرا�سات معمقة بني الطرفني بهدف تذليل
تلك العقبات.
وقد القت دعوة �سمو �أمري دولة الكويت �صدىً لدى القمة العربية الأفريقية الثالثة،
�إذ من امل�ؤمل �أن تكون �أول خطوات تذليل العقبات تلك ،و�إقامة ج�سور ل�شراكات
حقيقية بني الدول اخلليجية والأفريقية ،القرارات التي خرج بها �إعالن الكويت
الذي دعا �إىل و�ضع ال�شروط ال�ضرورية بالبلدان الأفريقية والعربية لت�شجيع
وت�سهيل اال�ستثمار وزيادة حجم تدفقات التجارة واال�ستثمار بني املنطقتني ،ودعم
مبادرات التنمية ال�صناعية احلالية بغية احلد من الفقر وخلق وظائف لل�شباب ،ما
ي�شكل دعوة مبا�شرة للقطاع اخلا�ص اخلليجي من البدء يف مبادرات باال�ستثمار يف
تلك الدول التي ميكن �أن تكون عمق ًا ا�سرتاتيجي ًا ملنظومتنا اخلليجية.
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أخبار التنفيذي
في اجتماعهم التنسيقي الحادي واالربعين

«وزراء التنمية» يشكلون فريق ًا لدراسة إنشاء مراكز لبنــــــــــا
�أقر جمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ت�شكيل فريق عمل
برئا�سة الدكتورة فاطمة حممد البلو�شي وزيرة
التنمية االجتماعية البحرينية وبع�ضوية ممثلني
م�س�ؤولني عن جميع الدول الأع�ضاء باملجل�س
واملكتب التنفيذي ملجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية
بدول جمل�س التعاون ،على �أن تكون مهمة الفريق
درا�سة �إمكانية تنفيذ م�شروعات خليجية م�شرتكة
تتمثل يف �إن�شاء مراكز متخ�ص�صة للتعليم والتدريب
والتثقيف وبناء القدرات يف جماالت اجتماعية
خمتلفة ،و�أن تعر�ض تلك املذكرة على الدورة
القادمة للمجل�س.
جاء ذلك يف االجتماع التن�سيقي الـ  41ملجل�س وزراء
ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س التعاون الذي
عقد يف العا�صمة الأردنية ع ّمان قبل �أيام ،برئا�سة
الدكتورة ذكرى عايد الر�شيدي وزيرة ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل بدولة الكويت ،رئي�سة الدورة الـ

 31للمجل�س ،وبح�ضور وزراء وكبار م�س�ؤويل وزارات
التنمية وال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س التعاون.
كما ح�ضر االجتماع وفد من املكتب التنفيذي
ملجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية برئا�سة الأ�ستاذ
عقيل �أحمد اجلا�سم وع�ضوية مدير �إدارة ال�ش�ؤون
االجتماعية حممود حافظ والباحث القانوين
بالإدارة حممد الغائب.
وقرر املجل�س الوزاري اخلليجي رفع مقرتح �إىل
جمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية العرب للمطالبة
ب�إعادة و�ضع اال�سرتاتيجية العربية خلف�ض الفقر
وذلك لعدم جدوى اال�سرتاتيجية احلالية التي
م�ضى عليها �أكرث من � 10سنوات ،خ�صو�ص ًا بعد
التغريات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية يف
املنطقة العربية ،ما يرتتب عليه وجود ا�سرتاتيجية
اجتماعية جديدة تُراعى فيها امل�ستويات التنموية
للدول العربية واختالفها.
�إىل ذلك� ،أكدت وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل

يف الكويت ذكرى الر�شيدي �أهمية مبادرة �سمو
�أمري دولة الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح اخلا�صة ب�إن�شاء �صندوق لدعم امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة يف العامل العربي.
و�أ�شادت الر�شيدي التي تر�أ�س جمل�س وزراء ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
العربية باملبادرة التي قالت �إنها توفر حياة كرمية
لآالف الأ�سر العربية.
و�أكدت تطلُّع دولة الكويت للمزيد من التعاون الفاعل
والعميق وامل�ؤثر يف جماالت التنمية االجتماعية،
م�شيدة بدور الأردن ملكا وحكومة و�شعب ًا يف جمال
العمل االجتماعي و�إجناح �أعمال امل�ؤمتر.
من جهتها� ،أكدت وزيرة التنمية االجتماعية ،رئي�سة
الدورة احلالية ملجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية
العرب ،رمي �أبو ح�سان� ،أهمية هذا التوا�صل بني
الأ�شقاء وكم�ؤمتنني على ال�ش�أن االجتماعي الذي
ميثل اخلط الأول للدفاع عن املجتمعات والأفراد

 ..وينسقون موافقهم للمؤتمرات العربية والدولية
ا�ست�ضافت وزارة التنمية االجتماعية يف مملكة
البحرين االجتماع الثامن للجنة الفنية مل�س�ؤويل
العالقات الدولية يف املجال االجتماعي ،وذلك
بالتعاون والتن�سيق مع املكتب التنفيذي ملجل�س
وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية.
وبحث االجتماع عدد ًا من الق�ضايا املطروحة
على جدول الأعمال ،وكان من �أبرزها الإعداد
والتح�ضري لالجتماع التن�سيقي الـ ( )41ملجل�س
وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية.
ً
وناق�ش االجتماع �أي�ضا م�شروع جدول �أعمال
الدورة الـ ( )31ملجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،واملقرر
عقدها يف دولة الكويت العام � ،2014إ�ضافة �إىل
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مناق�شة جدول �أعمال الدورة الـ ( )33ملجل�س
وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية العرب.
وتناول االجتماع املو�ضوعات املعرو�ضة على
�أجندة جلنة التنمية االجتماعية التابعة للمجل�س
االقت�صادي واالجتماعي مبنظمة الأمم املتحدة،

والدورة الـ ( )93للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي
بجامعة الدول العربية.
�شارك يف االجتماع م�س�ؤولون عن العالقات الدولية
يف وزارات ال�ش�ؤون والتنمية االجتماعية يف دول
جمل�س التعاون ،ووفد من املكتب التنفيذي.
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«التنفيذي»
يهنئ الصبيح

نــــــــــاء القدرات في المجاالت االجتماعية

مبا ي�ضمن لهم كفايتهم وكرامتهم واحرتامهم
ال�سيما �أن الأمن االجتماعي له �ش�أن عظيم يف
حتقيق الأمن ال�شمويل.
كما �أكدت �ضرورة �أن يحظى العمل االجتماعي
والتنموي العربي ب�أولوية متقدمة �ضمن العمل
العربي امل�شرتك ويف �إطار منظومة جامعة الدول

العربية ،الفتة �إىل �أن قطاعات كثرية من جمتمعاتنا
عانت يف ظل غياب الأمن والأمان وحرمت قطاعات
�أخرى من العمل التنموي الذي يقوم على ا�ستثمار
الإمكانات املادية املتاحة والقدرات الب�شرية
القادرة الفاعلة من �أجل �إحداث نقالت نوعية يف
حياة املواطنني.

بعث �سعادة الأ�ستاذ عقيل �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
كتاب تهنئة �إىل معايل الأ�ستاذة هند
ال�صبيح مبنا�سبة تعيينها وزير ًا لل�ش�ؤون
االجتماعية والعمل ووزير الدولة ل�ش�ؤون
التخطيط والتنمية .و�أعرب اجلا�سم عن
خال�ص تهانيه �إىل معايل الوزيرة على
تبوئها لهذا املن�صب الرفيع ،مبته ًال �إىل
اهلل لأن يوفق معاليها يف مهامها املقبلة.
و�أكد اجلا�سم �إىل ال�صبيح �أن املكتب
التنفيذي ي�ضع كافة �إمكانياته يف ت�سيري
عمل الوزارة فيما يتعلق مبجال العمل
اخلليجي امل�شرتك.

«التنفيذي» يدعم تأسيس كيان أهلي للمتقاعدين الخليجيين
ا�ستقبل مدير عام املكتب التنفيذي
ملجل�سي وزراء العمل ووزراء ال�ش�ؤون
االجتماعية بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية عقيل اجلا�سم
وفد ًا من جمعية احلكمة للمتقاعدين
 البحرين يتقدمهم نائب رئي�ساجلمعية �سعيد ال�سماك.
وخالل اللقاء ث ّمن اجلا�سم
اجلهود التي تقوم بها اجلمعية يف
رعاية �ش�ؤون املتقاعدين ،م�ؤكد ًا
«التقدير والرعاية التي حتظى بها
فئة املتقاعدين على �صعيد الدول
الأع�ضاء مبجل�س التعاون» ،داعي ًا
«لتعزيز كافة الت�سهيالت والدعم
لهذه الفئة التي كان لها الدور الكبري
عرب م�شوارها املهني يف امل�ساهمة يف
امل�شاريع التنموية» ،الفت ًا �إىل «�ضرورة

اال�ستفادة من اخلربات العملية لدى
املتقاعد بعد امل�شوار الطويل الذي
خا�ضه يف خمتلف مواقع العمل».
من جهته� ،أطلع ال�سماك مدير
عام املكتب التنفيذي على الربامج
والأن�شطة التي تقوم بها اجلمعية

والأهداف النبيلة التي تتطلع �إىل
حتقيقها من خالل هذا العمل
االجتماعي والتطوعي خلدمة فئة
الإخوة والأخوات من املواطنني
املتقاعدين ،منوه ًا باملبادرات
احلكومية الرامية �إىل حت�سني

الأو�ضاع املعي�شية للمتقاعدين يف
مملكة البحرين.
وعبرّ ال�سماك عن رغبة اجلمعية يف
اال�ستفادة من خربات املكتب التنفيذي
وتوفري الدعم الفني للجمعية حتى
تتمكن من حتقيق �أهدافها ،م�شري ًا
�إىل �أن «اجلمعية تبحث يف الوقت
الراهن �إمكانية ت�أ�سي�س جمعية تعنى
ب�ش�ؤون املتقاعدين بدول جمل�س
التعاون».
ومن جانبه� ،أبدى املكتب التنفيذي
ا�ستعداده الكامل ملد اجلمعية بالدعم
الفني الالزم لإ�شهار هذه الكيان
الأهلي ،م�ؤكد ًا «االهتمام بكبار
ال�سن بحيث يت�أ�س�س على القيم
العربية والإ�سالمية التي تقوم عليها
جمتمعاتنا».
العدد الثاني
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 76مليون كفيف
عالمي ًا بحلول 2020
�شارك املكتب التنفيذي يف فعاليات املنتدى
اخلليجي ملكافحة العمى بدولة الإمارات العربية
املتحدة ،وذلك مب�شاركة  12دولة وم�ؤ�س�سة طبية،
وبرعاية �سمو ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان
وزير الثقافة الإماراتي ،والذي نظمه مكتب املنظمة
الدولية لإنقاذ الب�صر «�سايت �سيفرز» بدبي واحتاد
مكافحة العمى باململكة العربية ال�سعودية وحظي
مب�شاركة حملية و�إقليمية ودولية كبرية .وهدف
املنتدى �إىل �إبراز دور املنظمات العربية يف جمال
مكافحة العمى ،ف�ض ًال عن و�ضع اخلطط وتوحيد
اجلهود يف هذا املجال ،وذلك ملكافحة الأمرا�ض
امل�سببة للعمى يف الوطن العربي ويف العامل.
من جانبه ،قال املدير العام للمنظمة الدولية لإنقاذ
الب�صر يف ال�شرق الأو�سط ،عبداهلل النعيمي� ،إن
«املنتدى ي�ستقطب اهتمام ًا كبري ًا من الالعبني
الرئي�سني يف جمال مكافحة العمى» ،مو�ضح ًا �أن
«هناك �أكرث من  285مليون �شخ�ص حول العامل
يعانون من م�شكالت تتعلق بالب�صر منهم  39مليون ًا
فاقدين للب�صر كلي ًا ،يف حني يواجه العدد الباقي
خماطر ب�صرية حقيقية».
و�أ�شار املنتدى من خالل �أوراق العمل امل�شاركة
�إىل �أنه ووفق ًا لدرا�سة حديثة ،ف�إن عدد املكفوفني
�سريتفع �إىل  76مليون ًا بحلول  ،2020ما يتطلب بذل
مزيدٍ من اجلهود على امل�ستويني الدويل والإقليمي.
و�أجمع امل�شاركون على �إطالق من�صة للمنظمات
الإقليمية والدولية غري احلكومية الإقليمية الراغبة
يف حماربة العمى املمكن جتنبه ،و�سلطوا ال�ضوء
على �أهمية التدخل املبكر يف مكافحة العمى الذي
ميكن جتنبه وكذلك الإجنازات التي متت يف هذا
اجلانب حتى الآن.

المطيري :الكويت تدعم
مشاريع العمل الخليجي المشترك

االنباء

ا�ستقبل وكيل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل
يف دولة الكويت ،ال�سيد عبداملح�سن املطريي،
م�س�ؤولني من املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء
العمل وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول
جمل�س التعاون .وتطرق البحث �إىل التن�سيق
حول اجتماعات دول جمل�س التعاون اخلليجي
والتي �ست�ست�ضيفها الكويت ب�صفتها رئي�س
قمة دول جمل�س التعاون وترتيب جمموعة من
الفعاليات والأن�شطة االجتماعية والعمالية
خالل الفرتة املقبلة.
وتطرق االجتماع �إىل احللقة النقا�شية حول
مراجعة الأدوار وامل�س�ؤوليات لقطاع الرعاية
االجتماعية وجماالتها و�سيا�ساتها واملقرر �أن
ت�ست�ضيفها الكويت خالل الفرتة من � 20إىل

 22يناير  2014وي�شارك فيها وكالء وزارات
ال�ش�ؤون االجتماعية لدول جمل�س التعاون
و�أي�ض ًا مناق�شة ا�ست�ضافة ملتقى خليجي
حول جودة احلياة لكبار ال�سن وا�ست�شراف
م�ستقبلهم وذلك خالل مطلع �شهر مايو املقبل.
وبحث املطريي عقد الدورة الوزارية لوزراء
العمل ووزراء ال�ش�ؤون االجتماعية وحوار
�أبوظبي ( )3يف نهاية �شهر نوفمرب ،وتوجه
بال�شكر �إىل �أع�ضاء الوفد واملكتب التنفيذي
على جهودهم الوا�ضحة ،م�ؤكد ًا دعم الكويت
مل�شاريع العمل االجتماعي اخلليجي امل�شرتك
مبا يعزز الوحدة اخلليجية بني دوله وحتقيق
م�سرية اخلري لأبناء دول جمل�س التعاون،
ومتنى مزيد ًا من اللقاءات يف الفرتة املقبلة
للعمل على �إجناح هذه الأن�شطة.

دليل خليجـي لمنظومـة المؤهالت والمعايير واالختبـــــــــار
دعا فريق الر�ؤى واملوجهات امل�ستقبلية ب�ش�أن منظومة
امل�ؤهالت واملعايري واالختبارات املهنية بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية الذي �أنهى اجتماعه
التنظيمي الثاين م�ؤخر ًا يف املنامة ،الدول الأع�ضاء
يف جمل�س وزراء العمل يف دول جمل�س التعاون �إىل
�سرعة االنتهاء من مراجعة الدليل املرجعي اخلليجي
ملنظومة امل�ؤهالت واملعايري واالختبارات املهنية بدول
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جمل�س التعاون والذي من املقرر �أن يتم �إعداده
لعر�ضه على جمل�س وزراء العمل يف دورته املقبلة
بدولة الكويت العام اجلاري.
من جانبه ،قال مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�س
وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية،
عقيل �أحمد اجلا�سم� ،أن فريق الر�ؤى واملوجهات
امل�ستقبلية يعمل على و�ضع �آلية وا�ضحة حول ت�صميم

املعايري املهنية مبا يتواءم مع ال�سوق اخلليجي.
و�أو�ضح اجلا�سم �أن «م�شروع �إن�شاء نظام
للم�ؤهالت واملعايري واالختبارات املهنية يعترب من
�أبرز التحديات التي تواجه �صناع القرار واجلهات
امل�س�ؤولة يف �أي دولة من دول العامل ،ف�ض ًال عن
جمموعة من الدول كما هو احلال بالن�سبة لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية» ،معترب ًا ذلك

مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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المكتب التنفيذي يشارك في منتدى اقليمي حولها ..الجاسم:

جهود خليجية للوصول إلى صيغة لتنظيم «العمالة المنزلية»

قال مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون
االجتماعية بدول جمل�س التعاون ،عقيل �أحمد اجلا�سم� ،إن «م�شاركة دول اخلليج
يف احلوار الإقليمي حول العمالة املنزلية ت�أتي من �إدراكها لأهمية مثل هذه
اللقاءات وذلك من �أجل تبادل الآراء واملواقف واملالحظات من البلدان املر�سلة
للعمالة ،والتي ت�شغل حيز ًا كبري ًا من ن�سب العاملني يف خمتلف دول اخلليج».
و�أ�ضاف اجلا�سم �أن «دول اخلليج مل تدخر جهد ًا للتو�صل �إىل �صيغة توافقية
تنظم العالقة بني �أ�صحاب العمل (رب الأ�سرة) والعمال املنزليني» ،م�شدد ًا
على �أنه «من امل�ؤمل �أن يتم طرح العقد النموذجي للعمالة املنزلية الذي متت
�صياغته و�إعداده من قبل املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل بدول جمل�س
التعاون على �أجندة اجتماع وزراء العمل اخلليجيني الذي �سينعقد يف دولة
الكويت العام املقبل».
جاء ذلك خالل م�شاركته على ر�أ�س وفد من املكتب التنفيذي يف منتدى احلوار
الإقليمي حول الأحكام النموذجية لعقود ت�شغيل العمالة املنزلية والذي تنظمه
وزارة رعاية العاملني يف اخلارج يف كوملبو بجمهورية �سريالنكا الدميقراطية
اال�شرتاكية يف الفرتة بني  3و 4دي�سمرب املا�ضي.
و�أ�شار اجلا�سم �إىل �أنه «من ال�ضروري التفكري بجدية يف �آلية منا�سبة لتنظيم
عالقة �أ�صحاب العمل والعمال املنزليني كونها تت�سم بطبيعة خا�صة» ،الفت ًا �إىل �أن
«احلماية الكافية للطرفني يجب �أن تتوافر يف هذه العالقة ويتم حتديدها ب�شكل
وا�ضح و�صريح �ضمن بنود العقد» .و�أو�ضح �أن «دول اخلليج امل�شاركة حر�صت على

دعم الدخول يف مناق�شة تفا�صيل بنود العقد النموذجي املقرتح من قبل الدول
الآ�سيوية حلني �إقرار العقد النموذجي اخلليجي املوحد للعمالة املنزلية».
ي�شار �إىل �أن االجتماع ناق�ش الو�ضع الراهن لعقود الت�شغيل للعمالة الوافدة من
حيث �شروطها والعمل لتطويرها من �أجل تعزيز و�سائل حماية عمال اخلدمة
املنزلية والأ�سر امل�ستخدمة لها ،وبحث االتفاق على خطوات عملية لتعزيز
ال�شروط النموذجية يف التعاقد بني طريف العالقة دون الإ�ضرار ب�أي طرف.
كما ناق�ش احلوار الإقليمي اجلوانب التف�صيلية ل�شروط و�أحكام العقد
النموذجي التي تتناول م�س�ؤوليات �صاحب العمل ب�ش�أن ما ين�ص عليه عقد العمل،
فيما يتعلق بالإقامة ،والرعاية ال�صحية ،والو�صف الوظيفي ،والإجازات ،ومدة
العقد والإ�صابة ،والوفاة ،وغري ذلك من االلتزامات وال�شروط التي يت�ضمنها
عقد العمل بالن�سبة لكال الطرفني ،وهما �صاحب العمل (رب الأ�سرة) وعامل
اخلدمة املنزلية.
وعقد االجتماع بناء على دعوة من وزارة رعاية العاملني يف اخلارج بجمهورية
ُ
�سرييالنكا الدميقراطية اال�شرتاكية ،و�شارك فيه ممثلون عن  50دولة من
القارة الآ�سيوية ودول جمل�س التعاون اخلليجي� ،إ�ضافة �إىل عدد من املنظمات
املتخ�ص�صة ،حيث �شاركت الدول املر�سلة للعمالة� ،إ�ضافة �إىل الدول امل�ستقبلة،
وهيئة الأمم املتحدة للمر�أة ،ومنظمة العمل الدولية� ،إىل جانب ممثلني عن
منظمات �إقليمية و�أخرى للمجتمع املدين ذات ال�صلة بالعمالة املنزلية يف
الدول املعنية.

بـــــــــارات المهنـيــة
«مقيا�س ًا مهم ًا لقيا�س م�ستوى التقدم يف م�سرية العمل اخلليجي
الفني امل�شرتك».
وبني �أن «�إن�شاء منظومة �شاملة موحدة بني دول جمل�س التعاون هو
من امل�شاريع التي تتطلب خطوات عدة تبد�أ من الإميان بالفكرة
و�إرادة �سيا�سية ت�ؤدي �إىل حكومتها عرب بنية م�ؤ�س�سية را�سخة
وتخ�صي�ص موازنات كافية لها ،كما �أنها حتتاج �إىل بع�ض الوقت
لإجنازها وت�ستغرق يف ذلك �سنوات وعلى مراحل».
العدد الثاني
يناير 2014
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بمناسبة رئاستها الدورة  31لمجلسي «العمل والشؤون» ...المطيري:

الكويت تستضيف االجتماع الوزاري نوفمبر المقبل
ترت�أ�س دولة الكويت �أعمال الدورة  31ملجل�سي
وزراء العمل ووزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واجتماعات
جلنة الوكالء باملجل�سني يف دورتها الـ  ،31خلف ًا
ململكة البحرين التي ا�ست�ضافت الدورة ال�سابقة يف
�أكتوبر املا�ضي .وبهذه املنا�سبة �أ�شاد وكيل وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل عبداملح�سن املطريي
بجهود مملكة البحرين ممثلة يف وزارتي العمل
والتنمية االجتماعية على اجلهود التي قاموا بها
طوال الدورة املا�ضية ،والتي كان لها بالغ الأثر يف
تعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك.
وقال املطريي �إن «ا�ست�ضافة الكويت للدورة
( )31ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون
االجتماعية ي�أتي يف �إطار الإميان العميق من قيادة
وحكومة هذا البلد ب�أهمية املنظومة اخلليجية
و�أهمية دعم كافة �أ�شكال العمل اخلليجي امل�شرتك.
و�أو�ضح �أن «الدورة املقبلة للمجل�سني ،والتي
�ستنعقد يف الكويت نوفمرب املقبل� ،ستتناول بنودها

عبدالمحسن المطيري

موا�ضيع عمالية واجتماعية هامة على امل�ستوى
اخلليجي» ،م�شري ًا �إىل �أنها «فر�صة مهمة لدفع
عجلة امل�شاريع التنموية على امل�ستويني العمايل
واالجتماعي يف الدول الأع�ضاء».
وبينّ �أن «وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل لن

تدخر جهد ًا يف توفري جميع �أ�شكال الدعم لنجاح
�أعمال هذه الدورة ،و�ست�سعى الوزارة بالعمل جنب ًا
�إىل جنب مع املكتب التنفيذي وااللتزام بروح
الفريق الواحد للعمل والتح�ضري املكرب للرتتيبات
املطلوبة النعقاد الدورة».
ولفت املطريي �إىل �أن «االجتماع الوزاري �سي�سعى
لتحقيق �أهداف التعاون والتن�سيق اجلماعي بني
الدول الأع�ضاء يف املجاالت العمالية واالجتماعية
كافة عن طريق تنفيذ العديد من الأن�شطة
والفعاليات وو�سائل و�صيغ العمل امل�شرتكة».
و�أو�ضح �أن «�أجندة الدورة املقبلة حافلة باملوا�ضيع
املهمة على امل�ستوى اخلليجي يف ال�ش�أنني العمايل
واالجتماعي».
و�أمل املطريي �أن «تنتهي اجتماعات هذه الدورة
بتبني عدد من القرارات التي من �ش�أنها حتقيق
مزيد من خطوات التعاون والتكامل بني الدول
الأع�ضاء».

تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية

الجاسم :تقرير اقليمي خليجي موحد حول اإلعاقة
قال مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل
وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية عقيل اجلا�سم
�أن املكتب التنفيذي ب�صدد اعداد تقرير اقليمي
خليجي حول الإعاقة لدى مواطني املنطقة .ولفت
اجلا�سم �إىل ان الفريق املعني ب�إعداد التقرير قد
اجتمع �أول اجتماعاته يف املنامة قبل �أيام.
وبني اجلا�سم �أن اللجنة اخلليجية املعنية ب�إعداد
التقرير ت�شكلت بنا ًء على قرار من جمل�س وزراء
ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية الذي عقد يف اكتوبر املا�ضي
باملنامة با�ست�ضافة وزارة التنمية االجتماعية.
وتابع �أن جميع الدول الأع�ضاء �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 ،فالأ�شخا�ص
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عقيل الجاسم

ذوي الإعاقة هم مواطنون 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.

و�أو�ضح اجلا�سم �أن دول جمل�س التعاون �سعت
خالل ال�سنوات الأخرية بعد الت�صديق على
االتفاقية لتعديل �إ�سرتاتيجيتها وقوانينها
وخططها وبرامج عملها ونظمها الإدارية لتتالئم
مع تلك االتفاقية .م�شري ًا �إىل �أن الدول الأع�ضاء
باملجل�س �شرعت مبتابعة وتنفيذ االتفاقية على
كافة امل�ستويات الت�شريعية واالجتماعية والرتبوية
وال�صحية والثقافية وجميع الهياكل املت�صلة بها.
و�أكد اجلا�سم بان الفريق املعني باعداد التقرير
ي�شكل بداية نحو توحيد اجلهود وتبادل اخلربات
واخلروج بتقرير �إقليمي خليجي حول الإعاقة
يكون الأول من نوعه ،بحيث يقدم با�سم دول
جمل�س التعاون وفق منهجية موحدة يف حماورها
ومو�ضوعاتها اعتماد ًا على ا�ستبانه خا�صة �أعدها
املكتب التنفيذي وعلى املعلومات والبيانات
والتقارير التي �ستقدمها الدول الأع�ضاء.

مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء
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مشدداً على أهمية مبدأ عدم التمييز ضدها ..الجاسم:

ضرورة تعزيز فرص حصول ذوي اإلعاقة على العمل
قال مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء
العمل وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،عقيل �أحمد
اجلا�سم� ،إن دول اخلليج تفتخر باحتفالها بالثالث
من دي�سمرب ،وهو اليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة حيث كانت ومازالت هذه الفئة حتظى
برعاية واهتمام على امل�ستوى احلكومي والأهلي
واخلا�ص باعتبارهم �شركاء رئي�سني يف م�سرية
التنمية والعمل الوطني.
المصادقة على اتفاقية «ذوي االعاقة»

وبينّ اجلا�سم �أن مملكة البحرين كانت لها الريادة
بني قريناتها دول املجل�س على �إ�صدار ت�شريعات
تعنى بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة منها �إ�صدار
قانون ورعاية وت�شغيل ت�أهيل املعوقني رقم 73
ل�سنة 2006م والت�صديق على االتفاقية الدولية
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العام  ،2011كما مت
�إطالق اال�سرتاتيجية واخلطة الوطنية حلقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مع نهاية العام ،2011
و�إعادة ت�شكيل اللجنة العليا ل�ش�ؤون ذوي الإعاقة.
و�أو�ضح �أن البحرين �إىل جانب الدول الأع�ضاء يف
املجل�س ال يقت�صر اهتمامهم بفئة الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة على املنحنى الرعائي يف تقدمي اخلدمات
لهم مبختلف جماالتها ،و�إمنا تعمل دول جمل�س
التعاون وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين بالنهج احلقوقي
يف الدفاع عن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وق�ضاياهم،
بو�صفهم مواطنني يتمتعون بكامل الأهلية وترجمة

هذا املنحى القانوين يف �صورة خطط وبرامج
ا�سرتاتيجية وطنية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
و�سيا�سات وبرامج تنفيذية تهدف �إىل متكني هذه
الفئة وتعزيز فر�صها وتواجدها يف جمتمع خليجي
يت�سع لكل �أبنائه.
و�أ�شار اجلا�سم �إىل �أن «جميع دول جمل�س التعاون
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،
فالأ�شخا�ص ذوو الإعاقة هم مواطنون لهم حقوقهم
التي ت�ضمن لهم امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص وعدم
التمييز ،و�أنهم يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة
التخاذ قراراتهم والقيام بالت�صرفات القانونية
بحرية وا�ستقالل» ،الفت ًا �إىل �أن «ذلك دفع دول
جمل�س التعاون خالل ال�سنوات الأخرية املا�ضية
بعد الت�صديق على االتفاقية ملواءمة ا�سرتاتيجيتها
وقوانينها وخططها وبرامج عملها ونظمها الإدارية
وهذا ما ترجم نف�سه ابتدا ًء من العام 2007م
فقد �شرعت الدول الأع�ضاء باملجل�س مبتابعة
وتنفيذ االتفاقية على كافة امل�ستويات الت�شريعية
واالجتماعية والرتبوية وال�صحية والثقافية وجميع
الهياكل املت�صلة بها».
و�شدد 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 «العمل على 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».
وبينّ �أنه �إميان ًا من دور املكتب التنفيذي يف ن�شر
التوعية و�إ�صدار الدرا�سات التي ت�ساهم يف رفد
ال�ساحة العلمية ب�إ�صدارات علمية تت�صل ب�شكل
مبا�شر بق�ضايا ذوي الإعاقة� ،أ�صدر املكتب
التنفيذي م�ؤخر ًا «دليل ال�ستني� ..أ�سئلة و�أجوبة يف
�آليات االلتزام والر�صد التفاقية حقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة» ،للدكتور مهند العزة اخلبري الدويل
يف حقوق الإن�سان وحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وي�شتمل هذا الدليل يف �أ�سئلته و�أجوبته على اثني
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 الإقليمي
وطبيعة العالقة بني �أنواع الر�صد املختلفة و�أخري ًا
ما بعد الر�صد� ،إ�ضافة �إىل ملحق باتفاقية حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مع الربوتوكول االختياري
لها واللجنة املعنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
العدد الثاني
يناير 2014
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خليجيـات

االمارات

معدالت تنمية غير مسبوقة في االمارات
الخليج

احتلت دولة االمارات العربية املتحدة املرتبة
الأوىل عاملي ًا يف  6م�ؤ�شرات من م�ؤ�شرات تقرير
التناف�سية العاملية للعامني  ،2014-2013منها
اجلرائم املنظمة وجودة الطرق والت�ضخم
وت�أثري املالريا يف الأعمال التجارية وانت�شار
فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة ،و�سجلت تقدم ًا
يف م�ؤ�شر اجلوانب الإيجابية للم�ؤ�س�سات مثل
مدى ثقة اجلمهور نحو ال�سا�سة.
وقالت وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية مرمي الرومي،
لقد حققت الإمارات معدالت تنمية غري
م�سبوقة وح�صدت مراتب متقدمة يف الكثري
من امل�ؤ�شرات العاملية .و�أ�ضافت “كما حلت
الإمارات يف املرتبة  4يف املتطلبات الأ�سا�سية،

مريم الرومي

و 20يف عوامل تعزيز الفاعلية ،و 24يف عوامل
تعزيز االبتكار ،وهي الأوىل �إقليمي ًا والرابعة
عاملي ًا يف م�ؤ�شر �سهولة ممار�سة الأعمال”.
وذكرت �أن الإمارات احتلت يف امل�سح الثاين
للأمم املتحدة مل�ؤ�شرات ال�سعادة والر�ضا بني
�شعوب العامل للعام  2013املرتبة الرابعة ع�شرة
عاملي ًا ،واملركز الأول عربي ًا بعد �أن كانت يف
املرتبة  17عاملي ًا يف امل�سح الأول الذي �أجرته
الأمم املتحدة للعام  ،2012م�شرية �إىل �أن هذا
الإجناز جاء نتيجة حلكمة القيادة التي تطمح
�إىل حتقيق ر�ؤية الإمارات  2021والهادفة �إىل
و�صول الإمارات �إىل �أن تكون من �أف�ضل دول
العامل بحلول عام  ،2021وهذا �أي�ض ًا نتاج عمل
�شعب و�ضع ال�صدارة والتقدم ن�صب عينه.

التوطين هدف استراتيجي ..مجلس الوزراء اإلماراتي:

تشجيع مليون مواطن على العمل بحلول 2030
الخليج

قال دليل الوظائف وامل�سارات املهنية للكوادر
الوطنية الذي اعتمده جمل�س الوزراء بدولة
الإمارات العربية املتحدة يف وقت �سابق� ،إن
احلكومة الر�شيدة عنيت بتحقيق التنمية
ال�شاملة امل�ستدامة ب�أبعادها الثالثة االقت�صادية
واالجتماعية والب�شرية ملا لها من عالقة
تكاملية فيما بينها ،مبا يحقق تلقائي ًا التوظيف
الكامل للموارد الب�شرية واملادية ،حيث �إن
التنمية االقت�صادية وم�شاريعها تخلق فر�ص
عمل للمواطنني ،وبالتايل تنعك�س نتائجها على
املواطن �أو ًال من خالل توافر العمل وم�صدر
للدخل ي�ؤمن له م�ستوى معي�شة رفيع ًا وت�سهم يف
حتقيق ا�ستقرار املجتمع الوطني ورفاهته وهو
الهدف الرئي�س حلكومة دولة الإمارات وقيادتها.
و�أ�ضاف الدليل ،الذي ن�شر يف العدد الأخري
من اجلريدة الر�سمية� ،أن اقت�صاد دولة
الإمارات يتميز ببيئته اجلاذبة واملتطورة على
الدوام ،كما �أنه من االقت�صادات التي ت�شهد
منو ًا �سريع ًا بف�ضل ال�سيا�سات احلكيمة التي
تنتهجها القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات ونهج
التنمية الذي يهدف �إىل حتقيق تنوع االقت�صاد

عمل وتنمية
1/11/14 5:22 PM

الوطني وتعزيز قدرته التناف�سية والتحول به �إىل
اقت�صاد املعرفة ،وي�ضاف �إىل ذلك اجلهود التي
تركزت على بناء البنية التحتية و�شمولها جميع
الأبعاد اجلغرافية للدولة ،وهو ما يعد ا�ستثمار ًا
بعيد املدى ملا ي�شكله من م�ساهمة يف الأن�شطة
اال�ستثمارية ب�شتى �أنواعها ويف جميع القطاعات
االقت�صادية ،نظر ًا للدور الرئي�س الذي ت�ضلع
به البنية الأ�سا�سية التي ال تتم عملية التنمية
واال�ستثمار من دونها.
اإلنفاق الحكومي

و�أو�ضح الدليل �أن هذا النوع من الإنفاق احلكومي
الذي يتميز باال�ستمرارية وتعدد الأهداف
واملجاالت ح�سب مراحل التطور االقت�صادي
واالجتماعي ي�شكل �أي�ض ًا جما ًال رئي�س ًا خللق
فر�ص العمل يف القطاعني العام واخلا�ص،
ولأن هذا التو�سع يف البنية التحتية اعتمد منذ
ال�سبعينات على العمالة الوافدة فقد �أ�صبح توفري
فر�ص العمل للمواطنني هدف ًا ا�سرتاتيجي ًا بحكم
ارتباطه بالهدف اال�سرتاتيجي للدولة املتمثل يف
التوطني ،تبع ًا لر�ؤية الإمارات  2021التي تهدف
�إىل بناء اقت�صاد تناف�سي حموره املواطن.

و�أكد �أنه حتقيق ًا للغاية املتوخاة من هذا الدليل
ُعقدت مناق�شات مع عدد من اجلهات احلكومية،
و�شاركت تلك اجلهات يف �إجراء م�سح للتحقق
من جمموعة الوظائف اجلديدة التي من املرجح
�أن تربز يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة وتكون
جاذبة للإماراتيني ،وعند حتديد املهن املدرجة
يف هذا الدليل كان املواطنون الإماراتيون العامل
الأول الذي �أخذ يف احل�سبان� ،إ�ضافة �إىل رغبة
احلكومة االحتادية يف ت�شجيع ما يزيد على
مليون مواطن على امل�شاركة يف �سوق العمل
بحلول �سنة .2030
و�أطلقت الدولة العديد من املبادرات ب�ش�أن
توظيف املواطنني ،خ�صو�ص ًا يف القطاع اخلا�ص،
كان �آخرها مبادرة «�أب�شر» لتعزيز م�شاركة
الكوادر الوطنية يف �سوق العمل التي �أطلقت
بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،ومتابعة �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة.
وجاء �إعداد الدليل بناء على توجيهات �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة.
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خليجيـات

البحرين

جائزة ناصر بن حمد إلبداعات ذوي اإلعاقة تقطف ثمارها

بنا

�أعلنت وزارة التنمية االجتماعية يف
مملكة البحرين �أ�سماء الفائزين
بجائزة نا�صر بن حمد لإبداعات
ذوي الإعاقة على امل�ستوى اخلليجي،
وذلك يف حفل توزيع اجلائزة الذي
�أقامته الوزارة بقاعة مركز �شيخان
الفار�سي للتخاطب ال�شامل ،حتت
رعاية رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب
والريا�ضة رئي�س اللجنة الأوملبية
البحرينية رئي�س جمل�س �أمناء
امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية �سمو ال�شيخ
نا�صر بن حمد �آل خليفة.
وحازت جمعية البحرين للأطفال
ذوي ال�صعوبة يف التوا�صل على
جائزة �أف�ضل م�ؤ�س�سة ،فيما توزعت
جوائز الأفراد يف املجال الثقايف
على النحو التايل« :طالل علي
�سامل �سلطان (مملكة البحرين)
يف جمال الر�سم ،حممد ح�سن
حممد �أحمد (مملكة البحرين)
يف التمثيل امل�سرحي ،عمران �صالح
�سعد الرحبي (�سلطنة عمان)

للتمثيل امل�سرحي� ،شري حممد ال�سيد
حممد (مملكة البحرين) يف ال�شعر،
�سارة عبدالأمري علي حماد (مملكة
البحرين) يف الت�صوير ال�ضوئي ،علي
ح�سن عبداحل�سن العليوي (مملكة
البحرين) يف املو�سيقى� ،أما جوائز
الأفراد يف املجال الريا�ضي فذهبت
�إىل �أحمد عبا�س �أحمد �سلمان
(مملكة البحرين) ب�صفته العب ًا
ريا�ضي ًا ،و�إىل �أحمد حممد ح�سن

احلمادي (دولة الإمارات العربية
املتحدة) ب�صفته حكم ًا ريا�ضي ًا،
وح�سن حبيب عي�سى النوي�صر
(اململكة العربية ال�سعودية) ب�صفته
مدرب ًا ريا�ضي ًا.
وبهذه املنا�سبة� ،أكد �سمو ال�شيخ
نا�صر بن حمد �آل خليفة �أن
اجلائزة ت�أتي متناغمة متام ًا مع
التوجيهات يف �إعطاء فئة ذوي
الإعاقة االهتمام البالغ ومتهيد

الطريق �أمامهم لالنخراط يف جميع
املجاالت واالندماج يف املجتمع،
م�شري ًا �إىل �أن توجيهات جاللة امللك
وا�ضحة ب�ضرورة �أن ُي�شرك جميع
ذوي االحتياجات اخلا�صة يف دول
اخلليج بهذه اجلائزة وذلك لإجناح
الفعاليات اخلليجية امل�شرتكة.
بدورها ،قالت وزيرة التنمية
االجتماعيةالبحرينيةفاطمةالبلو�شي:
«�إن جائزة نا�صر بن حمد لإبداعات
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتي يتم
االحتفال بها يف دورتها الثانية ،اهتمت
بتو�سيع �آفاقها لرتتدي حلة خليجية
توا�صل قطف ثمارها باعتبارها
اجلائزة املتخ�ص�صة والأوىل من
نوعها والتي خ�ص�صت ع�شرة جوائز
للمبدعني من فئات الإعاقة الذهنية،
الإعاقة اجل�سدية واحلركية والإعاقة
الب�صرية وال�شلل الدماغي والتوحد
والإعاقة املزدوجة يف املجاالت العلمية
والثقافية والريا�ضية� ،إ�ضافة �إىل
جائزة للم�ؤ�س�سات املميزة العاملة يف
جمال رعاية وت�أهيل ذوي الإعاقة».

تراجع في معدل البطالة وزيادة في أعداد المتدربين
ك�شفت م�ؤ�شرات �سوق العمل يف مملكة البحرين
تراجع معدل البطالة الف�صلي �إىل  4.4يف املئة مع
توظيف  4965مواطن ًا يف الربع الثالث من العام
2013م.
ولفت التقرير الف�صلي الذي ت�صدره وزارة العمل
البحرينية� ،أن معدل البطالة تراجع من  4.6يف
املئة يف يوليو �إىل  4.3يف املئة يف �سبتمرب من العام
املا�ضي.
وتعك�س هذه الأرقام ،ح�سب التقرير ،ا�ستمرار
قدرة االقت�صاد على توليد فر�ص العمل الالئقة
للمواطنني لي�صبح املعدل الف�صلي عند  4.4يف
جميل حميدان
املئة بعد �أن كان  4.7يف املئة يف الربع الثاين من
العام املا�ضي.
 1655مواطن ًا تركزت يف جمموعة املهن احلرفية
و�أ�شار التقرير الذي ا�ستعر�ضه وزير العمل يف
امل�ؤمتر ال�صحايف الأ�سبوعي للحكومة� ،إىل �أن عدد والإنتاجية والنقل واملوا�صالت ،كما انخف�ض عدد
من مت توظيفهم بلغ  4965مبتو�سط �شهري بلغ العاطلني من  9192فرد ًا يف يوليو �إىل  8595فرد ًا

يف نهاية الربع الثالث من العام املا�ضي ،بن�سبة
تراجع قدرها  6يف املئة يف حني بلغ املتو�سط
الف�صلي لعدد العاطلني � 8803أفراد.
ويف جمال توفري ال�شواغر الوظيفية �أ�شار التقرير
�إىل ارتفاع ال�شواغر الوظيفية يف بنك ال�شواغر �إىل
 7033وظيفة بينها  2410وظائف �شاغرة للن�ساء.
كما �أن بيانات �إعادة الت�أمني �ضد التعطل ت�شري
�إىل انخفا�ض �أعداد امل�ستحقني من  5972فرد ًا
يف يوليو �إىل  4976فرد ًا يف �سبتمرب نتيجة قيام
الوزارة بت�شكيل فريق عمل متخ�ص�ص للتعامل مع
�شريحة غري اجلادين يف طلب الوظائف.
و�شهدت �أعداد م�ستحقي تعوي�ض التعطل انخفا�ض ًا
من  407يف يوليو �إىل  384فرد ًا يف �سبتمرب ،ترافق
ذلك بارتفاع �أعداد املتدربني من  10890يف يوليو
�إىل  13111متدرب ًا يف �سبتمرب.
العدد الثاني
يناير 2014
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خليجيـات

السعودية

مليار و  402مليون ريال مساعدات «الضمان»

مواكبة الرعاية االجتماعية الحتياجات المجتمع

تويل حكومة خادم احلرمني ال�شريفني جل اهتماماتها بكل ما يتعلق باملواطنني واحتياجاتهم ،و�أحد هذه االهتمامات ين�صب على وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
وت�ضطلع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بالعديد من الربامج خالل خطط التنمية املتعاقبة على الوزارة منها اال�ستمرار يف توفري الرعاية االجتماعية امل�ؤ�س�سية
للم�ستحقني وتو�سعها ملواكبة م�ستجدات االحتياجات االجتماعية للمجتمع ال�سعودي ودعم برامج الرعاية االجتماعية غري امل�ؤ�س�سية باال�ستمرار يف �صرف
الإعانات املالية للم�ستحقني ودعم امل�شروعات الإنتاجية التي تقدم للأفراد والأ�سر من خالل برامج خا�صة بهذا ال�ش�أن تتبناها وكالة ال�ضمان االجتماعي وتعزيز
ودعم �أن�شطة وبرامج الرعاية االجتماعية املوجهة للمقيمني بامل�ؤ�س�سات الإيوائية وتكثيف االهتمام برعاية الأ�سرة والطفولة من خالل دعم �أن�شطة الإدارة العامة
للإ�شراف الن�سائي وتهيئة اال�ستقرار االجتماعي لنزالء م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية ال�سابقني من خالل الإدارة العامة للرعاية الالحقة بالوحدات الإدارية
امليدانية والكفايات الفاعلة وت�شجيع العمل االجتماعي التطوعي باال�ستمرار يف دعم تن�شيط خدمات التعاون واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية اخلريية.

وتعنى وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بتلبية احتياجات
املواطنني من خالل وكاالت الوزارة للرعاية
والتنمية وال�ضمان ،حيث ي�أتي اهتمام وكالة
الوزارة للرعاية االجتماعية بكل ما يتعلق بالرعاية
االجتماعية و�إ�سهاماتها والفئات التي تخدمها من
الأيتام والأحداث وامل�سنني واملعوقني وغريها من
الفئات املحتاجة الأخرى� .أما وكالة الوزارة للتنمية
االجتماعية فتهتم بكل ما من �ش�أنه �إمناء املجتمعات
والأفراد ،يف حني ت�ضطلع وكالة ال�ضمان االجتماعي
بواجب القيام بتقدمي املعا�شات وامل�ساعدات ودعم
تنفيذ امل�شروعات الإنتاجية مل�ستفيدي ال�ضمان
االجتماعي ،حيث تقدم وكاالت الوزارة الثالث
«ال�ضمان والتنمية والرعاية» عن طريق العديد من
املكاتب املنت�شرة يف خمتلف املناطق� ،إىل جانب
تب ّني الربامج التي ت�سهم يف تخفيف الأعباء املعي�شية
عن كاهل امل�ستفيدين.

على الربامج امل�ساندة وعددها ت�سعة برامج هي:
برنامج الدعم التكميلي ،برنامج امل�ساعدات النقدية
لأجل احلقيبة والزي املدر�سي ،برنامج ت�سديد جزء
من فواتري الكهرباء ،برنامج امل�ساعدات النقدية
لأجل الغذاء ،برنامج امل�شاريع الإنتاجية ،برنامج
الفر�ش والت�أثيث ،وبرنامج امل�ساعدات ال�ضمانية،
فيما اليزال برنامج الت�أمني ال�صحي وبرنامج ترميم
مساعدات تفوق مليار ريال
ي�ستفيد من معا�شات ال�ضمان االجتماعي املنازل حتت الدرا�سة والتحليل.
(املطلقات ،الأيتام ،والأرامل ،والعجزة ،و�أ�سر
 11داراً لرعاية المسنين
ال�سجناء ،واملعلقات ومن ال عائل له واملهجورات) ،متت م�ضاعفة الإعانات املالية التي ت�صرف
فيما ت�شمل امل�ساعدات من تعر�ضوا لكوارث فردية جلميع فئات ذوي الإعاقة ،حيث جتاوز ما
وكان خادم احلرمني ال�شريفني قد �أ�صدر العام ُخ�ص�ص لبند الإعانات ال�سنوية خالل العام املايل
1434هـ �أمر ًا ب�صرف م�ساعدة قدرها مليار ًا (1434هـ1435/هـ)  4مليارات و 100مليون ريال،
و 402مليون و� 229ألف ًا و 500ريال جلميع الأ�سر كما ت�صرف �إعانة للم�شروعات الفردية يف حدود
التي ي�شملها نظام ال�ضمان االجتماعي يف اململكة؛ مبلغ � 50ألف ريال لكل م�شروع.
مل�ساعدتها على تلبية م�ستلزماتها الطارئة يف �شهر ويبلغ عدد مراكز الت�أهيل ال�شامل املعنية بتقدمي
رم�ضان ،وكذلك م�ستلزمات عيد الفطر املبارك اخلدمات لذوي الإعاقة  38مركز ًا ،وعدد مراكز
وذلك امتداد ًا �إىل ما كان ي�صرف �سنوي ًا من معونة الرعاية النهارية  10مراكز حكومية ،و 59مركز ًا
رم�ضان مل�ستفيدي وم�ستفيدات ال�ضمان.
�أهلي ًا.
ولقد مر ال�ضمان االجتماعي يف اململكة بالعديد �أما يف جمال الطفولة ورعاية الأيتام ،فقد ط ّورت
من املراحل ،حتى و�صل ما يتلقاه الفرد من معا�ش الوزارة الربامج املقدمة منذ ن�ش�أتهم والتو�سع
ال�ضمان االجتماعي ( )862ريا ًال �شهري ًا ،كما مت رفع يف برنامج الأ�سر الكافلة البديلة وتطوير برنامج
احلد الأعلى لعدد �أفراد الأ�سرة التي ي�شملها ال�ضمان الإعانات املخ�ص�صة لذلك ،لترتاوح ما بني  2000و
االجتماعي من �إىل ( )15فرد ًا .وقد متت املوافقة � 3آالف �شهري ًا� ،إ�ضافة �إىل مكاف�آت نهاية الكفالة

عمل وتنمية
1/11/14 5:22 PM

والبالغة � 20ألف ريال لكل �أ�سرة ،كما تُ�صرف منح
مالية لزواج ذوي الظروف اخلا�صة والتي ت�صل �إىل
� 60ألف ريال ملرة واحدة.
ويف جمال رعاية امل�سنني ،فقد وفرت الوزارة  11دار ًا
لرعاية امل�سنني تقدم فيها كافة اخلدمات الرعائية
واالجتماعية وال�صحية والعناية ال�شخ�صية لكل من
تقطعت بهم ال�سبل وال يوجد من يتوىل �ش�ؤونهم
ورعايتهم.
 175جمعية تعاونية

ت�شكلت الوكالة الأحدث بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
وهي «وكالة الوزارة للتنمية االجتماعية» ،وتخت�ص
الوكالة بالإ�شراف ت�شرف على اجلهات الأهلية
امل�سجلة بالوزارة مثل اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية
وجلان التنمية االجتماعية �أو اجلمعيات التعاونية،
ومراكز التنمية االجتماعية يف الأجهزة احلكومية.
وت�أتي اجلمعيات اخلريية التي و�صل عددها حالي ًا يف
جميع مناطق اململكة �إىل  640جمعية خريية  ،وبلغت
الإعانات املالية التي قدمتها الوزارة للجمعيات
اخلريية خالل العام املايل (1434/1433هـ) 664
مليون ًا و� 750ألف ًا و 50ريا ًال .وو�صل عدد اجلمعيات
التعاونية حالي ًا �إىل  175جمعية تعاونية ي�ساهم فيها
� 51ألف ًا و 270ع�ضو ًا ،حيث بلغ ر�أ�سمالها نحو 210
ماليني و� 654ألف ًا و 300ريال ،وتدعم الوزارة �أن�شطة
اجلمعيات التعاونية مالي ًا ب�أكرث من  45مليون ريال.

مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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بطالة المرأة إلى  ... 35%وكيل العمل للتطوير:

تنظيم جديد للعمل عن بعد للنساء والمعاقين
عكاظ

ك�شف د .فهد التخيفي وكيل وزارة العمل للتطوير
(ال�سعودية) عن اعتزام وزارته �إ�صدار تنظيم
جديد للعمل عن بعد للن�ساء واملعوقني من اجلن�سني
وامل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة؛ وذلك بهدف امل�ساعدة
يف الق�ضاء على البطالة التي ارتفعت يف �أو�ساط
الن�ساء �إىل  34.8يف املئة.
و�أ�شار لـ «عكاظ» �إىل �أن �أهم مالمح التنظيم
اجلديد احت�ساب املر�أة العاملة عن بعد عند ح�ساب
ن�سب توطني الوظائف بعاملة واحدة �إذا كان
الأجر ال�شهري يزيد على � 3آالف ريال وم�سجلة يف
الت�أمينات االجتماعية ومنحها ت�أمين ًا طبي ًا وح�سابها
بن�صف �إذا كان الراتب  1500ريال.
وبينّ التخيفي �أن العمل عن بعد ي�ساهم يف حل م�شكلة
البطالة يف القرى والأرياف ،كما يحل جزء ًا هام ًا
من م�شكلة البطالة يف املدن ،ويعترب �أحد املجاالت
التي ميكن للمر�أة العمل من خاللها مبا يتنا�سب
مع ظروفها الأ�سرية ،كما ينا�سب الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة والذين ي�صعب عليهم االنتقال �إىل مكان
العمل� ،أما بالن�سبة ل�صاحب العمل ،ف�إن هذا النظام،
يقلل من ال ُك َلف الإدارية ،ويرفع ن�سبة التوطني.
و�أ�ضاف �أن «�سلبيات نظام العمل عن بعد قد تكون
يف التطبيق اخلاطئ وا�ستخدامه لل�سعودة الوهمية

فهد التخيفي

ولكننا �سنتابع تطبيقه وو�ضعنا عقوبات� ،سواء على
املن�ش�أة �أو املر�أة التي تقبل �أن تكون جزء ًا يف هذا
النوع من التطبيق ويطبق يف حق كل من�ش�أة تقوم
بت�سجيل العامالت عن ُبعد �أو الأ�شخا�ص من ذوي
الإعاقة يف وظائف وهمية عدة عقوبات منها :حرمان
املن�ش�أة من احل�صول على ت�أ�شريات عمل جديدة �أو
نقل خدمات عمال لها �أو تغيري مهن عمال لديها ملدة
ال تقل عن ثالث �سنوات للمخالفة الأوىل وال تقل عن
خم�س �سنوات للمخالفة الثانية ،وحرمان املن�ش�أة من

الدعم الذي يوفره �صندوق تنمية املوارد الب�شرية
ملدة ال تقل عن ثالث �سنوات للمخالفة الأوىل وال تقل
عن خم�س �سنوات للمخالفة الثانية ف�ضال عن غرامة
مالية ال تتجاوز � 5آالف ريال على كل موظفة وهمية
م�سجلة لديها طبقا للمادة ( )239من نظام العمل».
ويف حال قيام امر�أة ما بالتعاون مع املن�ش�أة بالت�سجيل
يف وظيفة وهمية يتم حرمانها من الدعم الذي يوفره
�صندوق تنمية املوارد الب�شرية ملدة ال تقل عن ثالث
�سنوات للمخالفة الأوىل وال تقل عن خم�س �سنوات
للمخالفة الثانية.
وقال التخيفي �إن العمل عن بعد يعترب �إحدى �آليات
العمل املالئمة للمر�أة كما يوفر عليها تكاليف
املوا�صالت وي�ساعد على زيادة فر�ص وجماالت العمل
لل�سعوديات والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والأمرا�ض
املزمنة دون احلاجة �إىل االنتقال �إىل مكان العمل،
كما ي�سهم يف املزيد من اال�ستقرار للمر�أة املتزوجة
والتي لديها �أطفال لتجمع بني العمل ورعاية �أطفالها
يف مكان واحد .ولفت �إىل �أنه من �ضرورة توفري
�أنظمة �إلكرتونية لت�سهل العمل عن ُبعد وبالذات
لل�شركات ال�صغرية �أو املتو�سطة وت�أهيل �أ�صحاب
الأعمال والعامالت لتعظيم الفائدة والت�سويق لهذا
النظام وحقوق الأطراف ذات العالقة وتطوير �آليات
فعالة ملنع ا�ستخدامه ك�أداة لل�سعودة الوهمية.

بمناسبة العام الميالدي الجديد
يتقدم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل
ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية

الى األمة العربية واالسالمية واألسرة الدولية
بأطيب األمنيات وأن يحمل العام الجديد
الخير والسالم للجميع
 ...وكل عام وأنتم بخير ...

العدد الثاني
يناير 2014
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عمان

خليجيـات

توقعات بارتفاع عددهم

المسنون يشكلون  ٪2.5من إجمالي العمانيين

ت�شارك �سلطنة عمان دول العامل االحتفال باليوم
العاملي للم�سنني ،والذي ي�صادف الأول من �أكتوبر
من كل عام؛ تقدير ًا لهذه الفئة وما حتظى به من
�سبل الرعاية واالهتمام يف ظل املتغريات احلياتية
التي ت�شهدها املجتمعات يف خمتلف جوانب احلياة،
وكحق من حقوقهم ك�أفراد �ساهموا يف تنمية
جمتمعاتهم مبا قدموه يف �سن �شبابهم وعطائهم
وعملهم ،ومنذ بزوغ فجر النه�ضة املباركة واملواطن
العماين يحظى باالهتمام والرعاية يف خمتلف
برامج التنمية ال�شاملة ،وقد ترجمت وزارة التنمية
االجتماعية هذا املفهوم عرب منظومة براجمها
على جميع فئات املجتمع ومن بينهم امل�سنون ،كما
با�شرت الوزارات واجلهات الأخرى املعنية بتطوير
خدماتها املقدمة لهذه الفئة.
وبهذه املنا�سبة �أكد معايل ال�شيخ حممد بن �سع ّيد
الكلباين وزير التنمية االجتماعية �أن اليوم العاملي
للم�سنني منا�سبة �سنوية ُيحتفى بها على م�ستوى
دول العامل؛ تقدير ًا لهذه الفئة التي �أم�ضت حياتها
يف العطاء لت�أمني امل�ستقبل للأجيال الالحقة،
و�أي�ض ًا مواكبة من ال�سلطنة للركب العاملي والعربي
باعتبارها �إحدى منظومات الأمم املتحدة الفاعلة،
والفت ًا �إىل �أن االهتمام املتنامي بق�ضايا امل�سنني
و�أوجه تقدمي اخلدمات لهم يرجع �إىل التزايد

الشيخ محمد الكلباني

امل�ضطرد يف حجم هذه الفئة بالن�سبة للحجم
الكلي لل�سكان عاملي ًا وحملي ًا ،و�أي�ض ًا يف متو�سط
�أعمارهم؛ حيث ترتاوح هذه الن�سبة يف الدول
املتقدمة بني  6و  8يف املئة ،ويف �سلطنة عمان 5.2
يف املئة من �إجمايل عدد ال�سكان العمانيني ح�سب
تعداد 2010م ،ومن املرجح ارتفاع هذه الن�سبة
ب�سبب التح�سن الذي يطر�أ على منظومة اخلدمات
ال�صحية واالجتماعية واالقت�صادية وزيادة ن�سبة
التعليم وانخفا�ض ن�سبة الوفيات ،ورغم ارتفاع
هذه ال�شريحة ال�سكانية �إال �أنها  -ال تزال  -ت�شكل
م�شكلة اجتماعية ،و�إنْ كانت هذه ال�صورة قد

بد�أت ت�أخذ منحنى خمتلف ًا فيما يفرت�ض �أن يقدم
من خدمات لها كنتيجة للتحوالت الدميوغرافية
املذكورة التي ينعم بها املجتمع العماين حيث تتجه
ن�سبة امل�سنني لالرتفاع ب�سبب زيادة توقعات احلياة
�إىل  65عام ًا �أكرث.
وحول احلاجة لإعداد م�شروع قانون لرعاية امل�سنني
يف ال�سلطنة ي�ضمن توفري وتنظيم اخلدمات كافة
لهم ،فقد ذكر �أنّ وزارة التنمية االجتماعية تدرك
دور الت�شريع الذي يفر�ض احلماية والرعاية
للم�سنني مع تنظيم �أوجه تلك الرعاية واخلدمات
التي تقدم لهم من خالل قواعد و�أحكام �إلزامية،
وقد قامت الوزارة ب�إعداد م�شروع قانون لرعاية
امل�سنني لغر�ض تهيئة بيئة متكينية لكبار ال�سن
حتمي حقوقهم ،وبالتن�سيق مع اجلهات الأخرى
املعنية وامل�ؤ�س�سات املجتمعية القى القبول الالزم
لغر�ض ا�ستكمال متطلباته الفنية واملالية ،و�أبدت
هذه اجلهات ذات العالقة مالحظاتها وقد �أُخذ
بها �إدراك ًا ملا يحتاج تنفيذ القانون يف حال �إ�صداره
متطلبات تنفيذية مطلوبة ،ويف جميع الأحوال البد
من وجود ت�شريع خا�ص لرعاية امل�سنني للت�أكيد
على حقوقهم وحمايتهم ورعايتهم و�ضمان توفري
اخلدمات كافة لهم ،وهذا ما جرت عليه خمتلف
الدول اخلليجية والعربية والدولية.

وكيل «القوى العاملة» :ماضون في توفير فرص العمل
الرؤية

�أ ّكد وكيل وزارة القوى العاملة ل�ش�ؤون العمل العماين
حمد بن خمي�س العامري �أنّ الوزارة ما�ضية يف
خططها لتوظيف الباحثني عن عمل لتحقيق
اال�ستقرار املعي�شي واالجتماعي.
و�أ�شار العامري �إىل �أن مركز الت�شغيل املبا�شرة
تهدف �إىل عر�ض فر�ص العمل املبا�شرة للباحثني
عن عمل و�إعطائهم خيارات متعددة بح�ضور
ال�شركات .و�أ�ضاف �أن الباحث عن عمل ي�ستطيع
اختيار الوظيفة التي تنا�سبه �سواء موقع العمل
�أو نوعية فر�صة العمل املنا�سبة له ،وكذلك مدى
مقدرته وكفاءته للوظيفة من ناحية بدنية �أو عقلية،
ووزارة القوى العاملة تبذل جهود ًا كبرية يف توفري
فر�ص العمل املنا�سبة والتي تتنا�سب مع م�ؤهالت

عمل وتنمية
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وتخ�ص�صات وميول الباحثني عن عمل ،وت�سهيل
�إجراءات الت�شغيل املبا�شر.
و�أكد �أنّ وزارة القوى العاملة ما�ضية يف توفري فر�ص
العمل للباحثني عن عمل و�إيجاد م�صادر رزق لهم
وتوفر لهم اال�ستقرار املعي�شي واالجتماعي من
خالل مراكز الت�شغيل املبا�شر .و�أ�شار �إىل �أنّ وزارة
القوى العاملة قامت بدار�سة حتليلية حول الأ�سباب
التي تعرقل الباحثني عن عمل يف �إيجاد فر�ص عمل
منا�سبة لهم ،وكذلك عزوفهم عن الفر�ص املعرو�ضة
�سابق ًا ،وقامت الوزارة بو�ضع احللول من خالل
توفري فر�ص عمل منا�سبة للجميع .وحثّ العامري
ال�شباب الباحثني عن العمل اال�ستفادة من فر�ص
العمل املتاحة وبالأخ�ص الفنيني و�أ�صحاب املهن
حتى ال يفقدون املهارات التي اكت�سبوها.

حمد العامري

مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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أكد تدخل الوزارة إلزالة التعديات على حقوق العمال

المـــال :قائمـة سـوداء للشركـات المخالفـة

الراية

�أكد وكيل وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية القطري،
ال�سيد ح�سني املال� ،أن  90يف املئة من الق�ضايا
العمالية املتداولة باملحاكم تتعلق بالت�أخر يف �صرف
الأجور وعدم التزام ال�شركات بتعهداتها جتاه
العمال ،الفت ًا �إىل �أن تدخل الوزارة يبد�أ ب�شكل ودي،
ويف حال عدم ترتيب الأو�ضاع وتنظيمها تو�ضع
ال�شركات املخالفة يف القائمة ال�سوداء ،وتحُ ول
ق�ضايا العمل ليبت فيها الق�ضاء.
وقال املال يف حوار �شامل مع �صحيفة (الراية)
القطرية�« :أغلب الق�ضايا تتعلق بطلب زيادة الأجور،
�أو ت�أخري ال�شركات يف �صرف �أجور العمال� ،أو
تراكمها عدة �أ�شهر ،وهو ما ال تقبله الوزارة ،حيث
تتدخل لإجبار ال�شركات على االلتزام بتعهداتها
جتاه العمال ويف الوقت املحدد ،وف ًقا ملا جاء بالعقد
وب�صورة منتظمة ،ويف حال تهاون ال�شركات وعدم
التزامها �أو تكرارها للمخالفة يتم و�ضعها يف القائمة
ال�سوداء ،حتى تقوم بت�صحيح �أو�ضاعها ،ون�شري �إىل
�أن التدخل يف البداية يبد�أ ودي ًا� ،أما يف حالة تع�سف
ال�شركة تتخذ �ضدها الإجراءات القانونية».
و�أ�ضاف «عقد العمل وحده يحدد طبيعة العمل
والأجر املتفق عليه ،والوزارة ال تتدخل يف حتديد
الرواتب ،والعامل مينح الراتب الذي مت االتفاق

حسين المال

عليه ،ويف جميع دول جمل�س التعاون ال توجد دولة
تتدخل يف حتديد �أجور العمال ،والبلد مفتوح وتتباين
نوعية الأعمال وامل�شاريع وبالتايل تتفاوت الرواتب،
وحتديدها يرجع لتقييم ال�شركة وحجم العمل الذي
يقوم به العامل ،مع الو�ضع يف االعتبار اختالف
املهام التي ت�ؤكل لكل عامل».
وا�ستدرك املال «يف حال وجد �إجحاف مثبت يتم
التوا�صل مع ال�شركة ب�شكل ودي ،وهناك حد معروف
بني ال�شركة والعامل».
و�أ�شار �إىل التن�سيق مع �شركة بروة لإن�شاء مدينة
عمالية متكاملة املرافق واخلدمات ال�ستيعاب 50

�ألف عامل ،الفت ًا �إىل �أن امل�شروع كبري ويحتاج
لدرا�سة مت�أنية لبدء مرحلة التنفيذ قريب ًا.
وفيما يتعلق ب�أجهزة تفتي�ش العمل� ،أكد املال وجود
جهاز التفتي�ش قوي ي�ضم �أطباء ومتخ�ص�صني
يقومون بتفقد امل�صانع ،ومدى حر�ص �إدارة امل�صنع
على املحافظة على العامل ،من ناحية توفري و�سائل
ال�صحة وال�سالمة ،والوقاية من املواد اخلطرة،
وتقدمي الإر�شادات ،وعلى �صاحب العمل اتخاذ
االحتياطات الالزمة حلماية العمال �أثناء العمل
من �أي �إ�صابة �أو مر�ض قد ين�ش�أ عن الأعمال التي
ت�ؤدى يف من�ش�آته� ،أو من �أي حادثة �أو خلل �أو عطب يف
الآالت �أو املعدات �أو من احلريق.
ولفت �إىل �أن �سوق العمل و�صل �إىل درجة الت�شبع
من الوظائف الإدارية ،م�شري ًا �إىل �أن الإح�صاءات
تك�شف عن وجود �أعداد كبرية من حملة ال�شهادة
الثانوية يف انتظار احل�صول على وظيفة منا�سبة.
و�أو�ضح �أن ال�سنوات املقبلة �ست�شهد زيادة الطلب
على التخ�ص�صات الفنية كالأطباء واملهند�سني لتلبية
احتياجات امل�شروعات الكربى من العاملني كم�شروع
املطار اجلديد ،والريل ،وامل�ست�شفيات.
ودعا الطالب �إىل عدم االكتفاء بال�شهادة الثانوية
و�إكمال الدرا�سة اجلامعية ل�ضمان وظيفة منا�سبة
باحلكومة والقطاع.

النصر« :ديمة» يوفر احتياجات كبار السن وذوي اإلعاقة
الراية

�أ ّكد �سعادة ال�سيد �أحمد ن�صر الن�صر الوكيل امل�ساعد
لل�ش�ؤون االجتماعية بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �أن رنامج
“دمية” يهدف لتوفري احتياجات كبار ال�سن وذوي الإعاقة
خا�صة من الأجهزة الطبية والأجهزة امل�ساعدة لهم على
حتدي ال�صعاب التي تواجههم �أثناء تنقالتهم �أو �أداء
عملهم ..م�شري ًا اىل �أن الربنامج حظي بدرا�سة مت�أنية ومت
عقد العديد من االجتماعات التن�سيقية بني الإدارة العامة
للأوقاف و�إدارة امل�سنني والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة قبل
�إطالق الربنامج والإعالن عنه.
و�أ�شار �إىل �أن �إدارة امل�سنني والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
بالوزارة د�أبت منذ ن�ش�أتها على الإ�سهام يف تنفيذ
اال�سرتاتيجيات واخلطط وال�سيا�سات الوطنية املتعلقة
بامل�سنني والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتطوير وتنفيذ الربامج

واخلدمات الالزمة لرعايتهم وت�أهيلهم ،كما اهتمت
بتوعية وتثقيف املجتمع بحقوقهم وتنفيذ برامج التدريب
املوجهة للعاملني معهم ،وتنظيم الندوات وامل�ؤمترات وور�ش
العمل ملناق�شة الق�ضايا املتعلقة بهم ،بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات
احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة ..الفت ًا �إىل �أن
�إدارة امل�سنني والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �سعت اىل توفري
احتياجات امل�سنني والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عن طريق
�إعداد برنامج خا�ص بتوفري هذه االحتياجات وهو برنامج
دعم امل�سنني والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بدعم ورعاية من
وزارة الأوقاف مببلغ  2000.000ريال قطري .و�أكد �أن
قطاع احلماية االجتماعية بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
ي�سعى لتحقيق ر�ؤية قطر  2030ب�ش�أن الفئات ال�ضعيفة
خا�صة كبار ال�سن والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وذلك
بتمكينهم من العمل ودجمهم يف املجتمع ب�صورة طبيعية.

أحمد النصر

العدد الثاني
يناير 2014
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الكويت

خالل اجتماع اللجنة العليا لمستويات المهارة المهنية ...الرشيدي:

تعديل التركيبة السكانية وتنظيـم سوق العمـل

القبس

طالبت وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ال�سابقة
يف دولة الكويت ،ذكرى الر�شيدي ،اللجنة العليا
ملركز اعتماد م�ستويات املهارة املهنية بتطبيق ما
جاء يف النطق ال�سامي ل�سمو �أمري البالد ،فيما
يخ�ص تنظيم �سوق العمل الكويتي ،واالرتقاء
مب�ستوى العمالة الوطنية يف القطاعني اخلا�ص
والعام ،وتوجيهات �سمو رئي�س جمل�س الوزراء
الكويتي ال�شيخ جابر املبارك يف هذا ال�صدد.
و�شددت الر�شيدي خالل اجتماعها مع اللجنة العليا
للمركز ،على �ضرورة تعديل الرتكيبة ال�سكانية يف
البالد ،والق�ضاء على العمالة الهام�شية ،وتدريب
املواطن الكويتي بحيث يكون فعا ًال يف عمله ،مما
�سينعك�س بالإيجاب على الإنتاج العام للدولة.

 ..وتؤكد :اشراك «ذوي
االحتياجات» في التنمية

بحيث يتم تطبيق املعايري املهنية التي مت االنتهاء
منها يف املنظومة ،مبينة �أن الهدف خالل املرحلة
القادمة لي�س الرتكيز على اجلانب الأكادميي
فقط ،بل االهتمام كذلك باجلانب العملي.
و�أكدت �أهمية �أن يتم ت�سليم تلك املعايري �إىل
اجلهات التعليمية املختلفة وتدري�سها من خالل
مدار�سها ،بحيث يكون اخلريج منا�سب ًا ل�سوق العمل
وال يحتاج �إىل �إعادة تدريب� ،أو �سنوات خربة.
و�أعطت الر�شيدي تعليمات ب�أن يتم �إجراء
اختبارات مهنية ب�شكل اختياري يف القطاعني
د .ذكرى الرشيدي
العام واخلا�ص ،بهدف رفع كفاءة العامل ،والعمل
ويف توجه جديد لتغيري خريطة التعليم التطبيقي ،على اجلوانب ال�ضعيفة يف مهنته لتقويتها ،ما
�شددت الوزيرة الر�شيدي على �أهمية �أن يحر�ص ينعك�س بالإيجاب على العامل وامل�ؤ�س�سة التي يعمل
املركز على التعامل مع امل�ؤ�س�سات التعليمية واملهنية بها ،وبالتايل على الإنتاج القومي للبالد.

اعتماد المعايير الموحدة لبعض المهن قريبا

القبس

�أكدت وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل الكويتية
ذكرى الر�شيدي �أن الإعاقة ق�ضية ذات �أبعاد
اجتماعية ونف�سية و�صحية و�إن�سانية ،ي�ستلزم
التعامل معها ت�ضافر جهود جميع امل�ؤ�س�سات
والقطاعات احلكومية والأهلية ،معلن ًة عن تن�سيق
بني الوزارة وجهات الدولة املخت�صة لإقرار جميع
احلقوق واملكت�سبات.
وقالت الر�شيدي يف كلمة لها خالل رعايتها
لالحتفال باليوم العاملي للمعوقني الذي نظمته �إدارة
رعاية املعوقني �ألقاها نيابة عنها الوكيل امل�ساعد
لقطاع العمل جمال الدو�سري« :نحتفل كل عام يف
الثالث من دي�سمرب باليوم العاملي للمعوقني ،وهي
منا�سبة عزيزة على قلوبنا ،حيث ن�شارك العامل
�أجمع يف هذه املنا�سبة ،ملا يقدم لهذه ال�شريحة يف
املجتمع من حقوق وواجبات».
و�أ�ضافت «تعترب الكويت من �أوىل الدول العربية
والإ�سالمية ،من حيث رعاية املعوقني واالهتمام
بهم وتوفري كل ما ي�ساعدهم ،والعمل على دجمهم
وم�شاركتهم يف التنمية املجتمعية ،ولأن رعايتهم هي
�إحدى �أولويات الدول املعا�صرة ،وتكلل هذا االهتمام
ب�صدور قانون حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة».

عمل وتنمية
1/11/14 5:22 PM

د .حمود المضف
القبس

عقدت منظومة امل�ؤهالت واملعايري واالختبارات
املهنية بدول جمل�س التعاون اخلليجي اجتماعها
الثاين بالكويت حتت رعاية وزيرة ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل ال�سابقة يف الكويت ،ذكرى
الر�شيدي ،وذلك مب�شاركة املكتب التنفيذي
والأمانة العامة ملجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل بدول اخلليج .وقال مدير عام مركز
اعتماد م�ستويات املهارة املهنية د.حمود امل�ضف:
كان هناك اجتماع يف ال�سعودية مت االتفاق خالله
على بع�ض املعايري ،وهي ميكن توحيدها يف دول
املجل�س ،ومعايري ميكن �أن تعدل� ،إ�ضافة �إىل �أنه
ميكن لكل دولة �أن ت�ضع املعايري اخلا�صة بها.

ولفت امل�ضف �إىل �أن نظم االختبارات �ستكون
واحدة و�ستوزع على كل دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،م�شري ًا �إىل �أن هذه االجتماعات �أكرث
فعالية لتخرج بتو�صيات قابلة للتنفيذ ،م�ؤكد ًا
اعتماد املعايري املوحدة لبع�ض املهن يف الربع الأول
من العام اجلاري.
من جهته ،قال املدير الفني ملركز اعتماد م�ستويات
املهارة املهنية د.فوزي الدوخي �إن الكويت قد
انتهت من �إعداد االختبارات النظرية بالكامل لـ
 100مهنة ،وتتم متابعة �إعداد � 200أخرى هي يف
مراحل متفاوتة من الإعداد ،الفت ًا �إىل �أن الكويت
�أ�صبحت رائدة يف جمال التو�صيف املهني على
امل�ستوى اخلليجي.
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اليمن

خليجيـات

دعا لبرامج إعالمية لتغيير المواقف السلبية تجاههم

المؤتمر الخليجي لأليتام يوصي بتوسيع «األسر البديلة»

�شدد امل�ؤمتر اخلليجي حول التعامل مع الأيتام  -تطوير القوانين واألنظمة واللوائح الخاصة باأليتــام

وم�شكالتهم وتطلعاتهم  -الذي نظمته وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل يف اجلمهورية اليمنية بالتعاون
والتن�سيق مع املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل
وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س
التعاون  -على �ضرورة العمل على تطوير القوانني
والأنظمة واللوائح اخلا�صة بالأيتام ومن يف حكمهم
يف الدول الأع�ضاء وال�سعي لتوحيد حقوق هذه الفئة
يف احلياة الكرمية واحلرية والن�سب والر�ضاعة
والنفقة والوالية والكفالة واجلن�سية وغريها.
و�أكد امل�ؤمتر ،الذي عقد يف العا�صمة �صنعاء،
مب�شاركة  58باحث ًا وخمت�ص ًا من اليمن ودول جمل�س
التعاون� ،أهمية �إعداد برامج �إعالمية وا�ضحة
ت�ستهدف تغيري االجتاهات واملواقف ال�سلبية جتاه
الأيتام ومن يف حكمهم وحت�سني �صورتهم وت�شجيع
املجتمع على تقبلهم ك�شريحة من �شرائحه والعمل
على �إك�ساب العاملني مع الأيتام ومن يف حكمهم
املهارات املتخ�ص�صة الالزمة ودرا�سة التجارب
الدولية الإ�سالمية املهمة يف جمال رعاية الأيتام
واال�ستفادة منها و�إتاحة الفر�صة للأيتام ومن
يف حكمهم بالتعبري عن واقعهم واحتياجاتهم
وم�شكالتهم كما يرونها.
كما �شدد امل�ؤمتر يف تو�صياته على دعوة الدول
الأع�ضاء يف املجل�س على التو�سع يف برنامج الأ�سرة
البديلة الذي يقوم على فكرة احت�ضان طفل حمروم
من الرعاية من قبل الأ�سر املواطنة ليعي�ش بينها
ك�أحد �أطفالها ويتظلل مبظلة الأ�سرة الطبيعية.
وكانت وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل اليمنية
الدكتورة �أمة الر ّزاق علي ُحمد ،قد �أكدت �أهمية
هذا امل�ؤمتر املنبثقة تنبثق من طبيعة املو�ضوع الذي

 المؤتمــــــر فرصـــــة للوقــــوف علــــى التحديـــــــات إيجاد مبادرة لالهتمام بقضايا الطفـولـة واألســرةيركز على ق�ضايا الأيتام ومن يف حكمهم من خالل
الوقوف على �أو�ضاع هذه الفئة من الأطفال والتعرف
على م�شكالتهم والإ�سهام يف حلها والتخفيف منها
وبحث احتياجاتهم وتطلعاتهم واالهتمام برعايتهم
و�إعدادهم وت�أهيلهم ليتمكنوا من االندماج يف
املجتمع وامل�شاركة يف تنميتها.
وب ّينت ُحمد �أن انعقاد امل�ؤمتر فر�صة للوقوف على
التحديات التي تواجه اجلهود الر�سمية وال�شعبية
وتعوق الو�صول �إىل الأهداف املن�شودة يف رعاية
الأيتام كما حث على ذلك الدين الإ�سالمي احلنيف،
حتى يكونوا قادرين على حتمل م�س�ؤولياتهم يف
عمارة الأر�ض ،مو�ضحة �أن الأيتام هم الفئة الأكرث
احتياج ًا للرعاية والرتبية.
و�أ�شارت �إىل �أن اختيار جمل�س وزراء ال�ش�ؤون
االجتماعية لدول جمل�س التعاون اخلليجي لهذا
املو�ضوع ي�صب يف �سياق �إعطاء االهتمام الكايف
للأيتام على م�ستوى الدول الأع�ضاء يف املجل�س
انطالق ًا من �شريعتنا الإ�سالمية من �أجل بحث
ق�ضايا الأيتام وم�شاكلهم وتلم�س تطلعاتهم وو�ضع
الر�ؤى والأ�س�س العلمية من �أجل �إيجاد منهجية
ف�ضلى و�أ�ساليب منا�سبة تكفل للأيتام احل�صول
على الرعاية.
بدوره� ،أو�ضح املدير العام للمكتب التنفيذي ملجل�س

وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية عقيل �أحمد اجلا�سم �أن
ا�ست�ضافة اجلمهورية اليمنية لهذا امل�ؤمتر اخلليجي
ت�أتي يف �إطار تنفيذ قرار جمل�س وزراء ال�ش�ؤون
االجتماعية الهادف �إىل �إيجاد مبادرة توافقية
من�سجمة مع �أهداف ومبادئ املجل�س الداعية
�إىل �ضرورة االهتمام بق�ضايا وم�شكالت الطفولة
والأ�سرة والنا�شئة وال�سعي للتعامل مع احللول
التي ت�سهم يف التخفيف من �آثارها مبا يتوافق مع
ظروف ومعطيات بيئتنا العربية الإ�سالمية.
و�أكد اجلا�سم �أن اختيار مكان انعقاد امل�ؤمتر
يف اجلمهورية اليمنية دليل على �أهمية الأبعاد
الإن�سانية والأخالقية و�آثارها العميقة وانعكا�ساتها
املبا�شرة على الأمن وال�سلم االجتماعي املن�شود
لكل جمتمع.
ولفت �إىل �أن مناق�شة مو�ضوع الأيتام ومن يف
حكمهم وفق املحاور املو�ضوعة للم�ؤمتر يتيح جما ًال
وا�سع ًا للم�شاركني لتبادل اخلربات واالطالع على
التجارب والتوجهات العلمية يف جمال التعامل مع
هذه الفئة من ذوي الظروف اخلا�صة.
وكانت قد عقدت جل�سات العمل اخلا�صة بامل�ؤمتر
وناق�ش امل�شاركون عدد ًا من �أوراق العمل املقدمة
من الباحثني واملخت�صني يف التعامل مع الأيتام.
العدد الثاني
يناير 2014
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برعاية نائب رئي�س جمل�س الوزراء..

البحرين تستضيف المهرجان
المسرحي الثالث لألشخاص ذوي االعاقة

ا�ست�ضاف م�سرح ال�صالة الثقافية يف مملكة البحرين �أعمال املهرجان امل�سرحي اخلليجي
الثالث لذوي الإعاقة ،والتي اختتمت الثالثاء  10دي�سمرب املا�ضي ،وذلك برعاية وزيرة
التنمية االجتماعية البحرينية الدكتورة فاطمة حممد البلو�شي ،حيث مت �إعالن النتائج من
قبل جلنة التحكيم بح�ضور جميع الوفود اخلليجية واملهتمني.
وقالت البلو�شي «�إن هذا املهرجان جتربة رائدة يف م�سرية العمل االجتماعي اخلليجي
امل�شرتك �ضمن جمال االهتمام بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة؛ وذلك من خالل العمل على
اكت�شاف طاقاتهم ومواهبهم الثقافية والفنية و�صقلهم ومنحهم الفر�ص للتعبري عنها من
خالل خ�شبة امل�سرح».

عمل وتنمية
1/11/14 5:22 PM
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ب�أهل اخلليج وعبرّ عن مدى الرتابط والتالحم فيما بني
�أبناء اخلليج .الأوبريت من ت�أليف حممد علي ،غناء
و�أحلان في�صل الأن�صاري ،تنفيذ وتوزيع �سامل اجلارح،
ت�صميم الرق�صات �إ�سماعيل مراد ،ومب�شاركة فرقة
�إ�سماعيل ال�شعبية� ،إخراج حممود �إ�سماعيل حيث ُقدم
الأوبريت على هيئة ا�ستعرا�ض �شعبي بني جمموعة من
الأطفال الذين ارتدوا مالب�س �شعبية ،و�شارك يف اللوحة
اال�ستعرا�ضية �سبعة �أطفال من مركز �شيخان للتخاطب
ال�شامل لل�صم حيث مثلوا الدول امل�شاركة يف املهرجان
بلبا�سهم.
و�أعلنت نتائج املهرجان والأعمال الفائزة التي �أقرتها
جلنة التحكيم املكونة من رئي�سها الفنان البحريني
عبداهلل ملك ،وتتكون اللجنة من كل من الأ�ستاذة
كاملة بنت الوليد بنت زاهر الهنائي من �سلطنة عمان،
والأ�ستاذة �سمرية منري بارودي من لبنان ،والأ�ستاذة
نرج�س عباد من جمهورية اليمن ،والدكتور جمال ال�سيد
ح�سني ياقوت من م�صر .وكانت النتائج كما يلي:
 جائزة �أف�ضل ممثلة م�شاركة من غري ذوي الإعاقة �أملعبداهلل النويري من �سلطنة عمان عن دورها يف م�سرحية
«�أوراق مك�شوفة».
 جائزة �أف�ضل ممثلة دور ثاين للفنانة �إميان عبداهللالرجامي من اجلمهورية اليمنية عن دورها يف م�سرحية
«ح�صاد العمر».
 جائزة �أف�ضل ممثل �سامل علي القطان عن دوره يفم�سرحية «مربوك عليكم� ..أنا» لدولة الكويت.
 جائزة �أف�ضل ممثل دور ثاين �أحمد خليفة الكبي�سي عنعر�ض «احلياة حلوة» لدولة قطر.
 جائزة �أف�ضل ممثل دور ثاين ذهبت للفنان ملحمد عليال�شرعبي من اجلمهورية اليمنية عن دوره يف م�سرحية
«ح�صاد العمر».
 جائزة �أف�ضل ممثل دور �أول مبارك العجمي من دولةالكويت من م�سرحية «مربوك عليكم� ..أنا».
 جائزة �أف�ضل �سينوغرافيا ذهبت مل�سرحية «عندمايبت�سم املطر» ململكة البحرين.
 جائزة �أف�ضل ن�ص م�سرحي ذهبت للم�ؤلف خالداخلمي�س عن م�سرحية «احلبل» للمملكة العربية ال�سعودية.
 جائزة �أف�ضل �إخراج عماد بن حم�سن ال�شنفري عنم�سرحية «�أوراق مك�شوفة» ل�سلطنة عمان.
 جائزة �أف�ضل �أداء اجلماعي للممثلني مل�سرحية «بابالرباحة» لدولة الإمارات العربية املتحدة.
 جائزة الفرقة اال�ستعرا�ضية م�سرحية «عندما يبت�سماملطر» ململكة البحرين.
 جائزة �أف�ضل عر�ض مل�سرحية «عندما يبت�سم املطر»ململكة البحرين.

و�أ�ضافت �أن «وقوف جميع الدول امل�شاركة يف جعل
املهرجان حدث ًا اجتماعي ًا وثقافي ًا معرب ًا ،مب�شاركة فاعلة
من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كما عك�سته الن�صو�ص
امل�سرحية املتنوعة والرثية املقدمة والتي ترجمها
�إيقاع حركة املمثلني على امل�سرح ،ف�ض ًال عن الندوات
التطبيقية التي �ش ّكلت �إ�ضافة ثقافية وفنية ونقدية
للأعمال امل�سرحية وتقييمها� ،إ�ضافة �إىل ح�ضور عدد من
الفنانني امل�سرحيني والتلفزيونيني والناقدين اخلليجيني
دعم ًا وم�ساندة معنوية كبرية� ،ساهمت يف �إجناحه ،ويف
تعزيز ثقة امل�شاركني يف هذه الأعمال امل�سرحية ب�أنف�سهم
ومبواهبهم وطاقاتهم».
وتابعت «البارحة �أ�سدل ال�ستار على �آخر العرو�ض
امل�سرحية ونحن يف ختام �أعمال هذه التظاهرة الثقافية
االجتماعية اخلليجية البد لنا من �أن نرفع �أ�سمى �آيات
ال�شكر والعرفان �إىل �سمو ال�شيخ علي بن خليفة �آل خليفة
حفظه اهلل ورعاه نائب رئي�س جمل�س الوزراء على تف�ضله
برعاية �أعمال هذا املهرجان وتكرمي �سموه لر�ؤ�ساء
وفود دول جمل�س التعاون وما عهدناه دائم ًا من حر�صه
واهتمامه حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتي�سري كل
ال�سبل يف دعمهم يف املجاالت كافة بو�صفهم مواطنني
يتمتعون بكامل الأهلية وامل�س�ؤولية الوطنية».
ووجهت البلو�شي ال�شكر �إىل كل من وزارة الثقافة ووزارة
�ش�ؤون الإعالم ،ووزارة الرتبية والتعليم وغريها من
اجلهات والتي كان لدعمها ف�ضل كبري يف توفري �أ�سباب
جناح �أعمال املهرجان وت�ألقه ،كما توجهت بال�شكر �إىل
املكتب التنفيذي ممث ًال يف مدير عام املكتب التنفيذي
�سعادة الأخ عقيل �أحمد اجلا�سم والعاملني معه �شركائنا
يف تنظيم هذا املهرجان ،و�إىل اللجنة اخلليجية العليا
للمهرجان و�أع�ضائها.
ومن جانبه� ،ألقى مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�س
وزراء العمل بدول جمل�س التعاون عقيل �أحمد اجلا�سم
كلمة قال فيها «اليوم وبعد �أ�سبوع من حافل بعرو�ض
املهرجان امل�سرحي اخلليجي الثالث لذوي الإعاقة ،نحن
اليوم نقف بكل فخر �أمام هذه املنا�سبة الثقافية الريادية،
التي عززت �أ�س�س العمل اخلليجي امل�شرتك ،وعربت بكل
م�صداقية عما و�صلت �إليه الدول الأع�ضاء باملجل�س من
ترابط �أخوي وثيق يت�سم باملحبة والوئام».
و�أ�ضاف «كم كنا فخورين و�أنتم ت�شاهدون العرو�ض
امل�سرحية التي قدمت طول فرتة املهرجان ،وكم هي
�سعادتنا غامرة بامل�ستوى اجلميل الذي و�صل له فنانونا
وعلى احل�س الإبداعي الذي �أظهروه يف كافة العرو�ض
رغم التحديات وال�صعوبات».
وتوجه بال�شكر �إىل �سمو ال�شيخ علي بن خليفة �آل خليفة
نائب رئي�س جمل�س الوزراء على رعايته وت�شريفه لهذا
العروض المسرحية:
املهرجان ،ووزارة التنمية وكل القائمني واملنظمني لهذا
باب الرباحة «دولة الإمارات العربية املتحدة»
املهرجان.
هذا وت�ضمن حفل اخلتام �أوبريت ا�ستعرا�ضي غنائي تدور �أحداث امل�سرحية حول جمموعة م�سنني يرف�ضون
�ضخم بعنوان «نحبك خليجنا» حيث رحب هذا الأوبريت �أن يرتكوا دار امل�سنني التي تطل على البحر ،فيقومون

ال��م��ه��رج��ان يعد
ح��دث � ًا اجتماعي ًا
وثقافي ًا معبراً

ح����ض����ور ف��ن��ان��ي��ن
م����س����رح����ي����ي����ن
وت���ل���ف���زي���ون���ي���ي���ن
خ��ل��ي��ج��ي��ي��ن دع��م�� ًا
ومساندة ألقرانهم
من ذوي اإلعاقة
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ب�إخفاء مفتاح الدار عن املمر�ضة التي حتاول �أن تقنعهم
بالعدول عن ذلك لكن دون جدوى.
و ُيق َّدم العر�ض يف قالب كوميدي ناقد و�ساخر للواقع
العربي ،ويعترب من الأعمال الكال�سيكية اخلالدة يف
امل�سرح الإماراتي ،ا�شتهرت قبل عقد من الزمان وذاع
�صيتها ،وعر�ضت مرار ًا على �شا�شات التلفزة.
«باب الرباحة» من ت�أليف مرعي احلليان� ،إخراج مروان
�صالح ،بطولة بدور ال�ساعي ،حممد الغفلي ،عبداهلل
ال�شحي ،عبداهلل ال�صرمي.
عندما يبتسم المطر (مملكة البحرين)

مناسبة ثقافية
ري����ادي����ة ,ع���ززت
العمل

الخليجي

المشترك

المهرجان تضمن
تقديم  7عروض

تدور �أحداث العمل حول �شخ�صية «فالح» وهو م�ؤلف
وخمرج م�سرحي (� 45سنة) ،متميز �سابق ًا� ،صاحب
�إجنازات ..وفج�أة يجد نف�سه خارج ال�سرب ..يجل�س
و�سط م�ؤلفاته وما�ضيه ..قلق ..متوتر ..ب�سبب �أن �صاحب
را�ض عن �أعماله التي
�شركة الإنتاج التي يعمل بها غري ٍ
يقدمها .وهذا �أدى �إىل رغبة املنتج يف حتويل الفرقة
امل�سرحية للعمل يف �صالة دي�سكو ..وانق�سمت الفرقة �إىل
من ق ِبل بالواقع والعمل يف ال�صالة ..ومنهم من رف�ض.
ويحاول املخرج «فالح» جاهد ًا �أن يعيد الفرقة �إىل ما
كانت عليه ..ويقدم عر�ض م�سرحي كفر�صة �أخرية..
ويقرتح عليه خمرج �شاب مبتدئ �أن ي�شاطره يف �إخراج
هذا العمل .امل�سرحية من ت�أليف جمال ال�صقر ومن
�إخراج حممود �إ�سماعيل.

أوراق مكشوفة (سلطنة عمان)

تتحدث م�سرحية «�أوراق مك�شوفة» عن جمموعة من
النا�س الب�سطاء اجتمعوا يف مكتب �أحد امل�س�ؤولني ملتابعة
ق�ضاياهم العالقة يف �أدراج امل�ؤ�س�سة احلكومية ب�سبب
ان�شغال امل�س�ؤول ،وه�ؤالء الب�سطاء كل واحد لديه مو�ضوع
وق�ضية خمتلفة ولكن ما يجمعهم هو الت�أخري يف الرد
ومقابلة امل�س�ؤول الذي ال يجد موعد ًا لهم ،وهو ما يزيد
من معاناتهم .و�أثناء االنتظار للمقابلة يحدث ما ال يتوقعه
اجلميع ،زلزال قوي يهدم املكان ،ويغلق الأبواب وي�صبح
اجلميع حما�صر ًا بني �أربعة جدران ،فت�ضيع املنا�صب
والألقاب ويت�ساوى اجلميع ويبحث الكل عن خمرج لإنقاذ
نف�سه وتكت�شف الأ�سرار ولكن هناك باب ًا يرف�ض امل�س�ؤول
فتحه ليخفي احلقائق خلفه .وتك�شف لنا امل�سرحية �سر
هذا الباب .العمل من ت�أليف و�إخراج عماد بن حم�سن
ال�شنفري.
الحياة حلوة (دولة قطر)

«احلياة حلوة» وهي من ت�أليف منيه عوين �شريف� ،إخراج
�سلمان �صالح املري .وتتطرق �إىل جدلية توظيف الإن�سان
اخلط�أ يف املكان اخلط�أ ،وما يدور نتيجة ذلك من جهل
وف�ساد يف م�ؤ�س�سات الدولة.
وتدور �أحداث م�سرحية «احلياة حلوة» حول بع�ض املواقف
التي تتم بني جمموعة من الطالب امل�ستهرتين واملنت�سبني
للتعليم امل�سائي؛ ف�أربعة من �أولئك الطالب لديهم وظائف
الحبل (المملكة العربية السعودية) ومنا�صب مهمة بالدولة ،وتدور الأحداث حول ال�صراع
تدور �أحداث «احلبل» حول قرية ي�سكنها �أهلها منذ واملواقف فيما بينهم.
مئات ال�سنني وتعتمد يف دخلها على ال�صناعات واحلرف
مبروك عليكم أنا (دولة الكويت)
اليدوية القدمية ،وت�صبح القرية يوم ًا ما على حبل ممدود «مربوك عليكم �أنا» من ت�أليف م�شعل املو�سى و�إخراج
يف و�سطها ،قادم ًا من خارجها ف�شكل احلبل غريب وطوله يحيى عبدالر�ضا ،وامل�سرحية كوميدية تتطرق �إىل ق�ضية
عجيب ،فتنق�سم القرية بني م�ستغرب وخائف وم�ستثمر اجتماعية عامة وهي وجود اخلدم يف املنازل ،وحتديد ًا
والبع�ض مل يعطه �أهمية ،وهذا االنق�سام يكون له �أثر على الرجل من الوافدين �سواء ال�سواق �أو احلرا�س ،خا�صة
القرية كلها يف ظل وجود هذا احلبل يف القرية تتعر�ض مع وجود م�شكلة الفراغ االجتماعي والتفكك الأ�سري،
لعدة �أحداث .م�سرحية «احلبل» من ت�أليف و�إخراج خالد الذي ولد فراغ كبري ًا كي ي�أتي من هو يف اخلارج لي�سد
هذا الفراغ.
خليفة اخلمي�س.

مسرحية وندوات
تطبيقية
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حصاد العمر (الجمهورية اليمنية)

وامل�سرحية اجتماعية تطرح العديد من الق�ضايا
االجتماعية التي ته ُّم الوطن واملواطن يف كافة �أرجاء
املعمورة ،حيث تتطرق حلب االنتماء ،وم�شكلة التفكك
الأ�سري ،نقل بع�ض العادات والتقاليد ال�سائدة يف
املجتمع اليمني ،ودعوة لنبذ العنف واحلقد والكراهية
واال�ستماع �إىل لغة العقل والتعامل بلغة احلوار والتعاي�ش
ال�سلمي املبني على احلب واملودة والت�صافح ،وغريها من
املو�ضوعات ذات العالقة .خمرج العمل علي �سامل �سبيت،
وم�ؤلف العمل عادل يحيى عبداهلل اجلرباين.
لجنة التحكيم الخاصة بتقييم عروض المهرجان

تكونت جلنة التحكيم امل�س�ؤولة عن تقييم عرو�ض املهرجان
امل�سرحي اخلليجي الثالث للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من
الفنان البحريني عبداهلل ملك وهو رئي�س جلنة التحكيم،
وتتكون اللجنة من كل من الأ�ستاذة كاملة بنت الوليد بنت
زاهر الهنائي من �سلطنة عمان ،والأ�ستاذة �سمرية منري
بارودي من لبنان ،والأ�ستاذة نرج�س عباد من جمهورية
اليمن ،والدكتور جمال ال�سيد ح�سني ياقوت من م�صر.
ندوات تطبيقية للعروض المسرحية

ُيذكر �أن املهرجان امل�سرحي اخلليجي الثالث للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ت�ض ّمن تقدمي �سبعة عرو�ض مبعدل عر�ض
لكل دولة من دول جمل�س التعاون اخلليجي� ،إ�ضافة
�إىل جمهورية اليمنُ ،قدِّ مت على خ�شبة م�سرح ال�صالة
الثقافية.
و�أعقب كل عر�ض ندوة نقا�شية حول العر�ض بني اجلمهور
واملخت�صني واملهتمني من رجال ال�صحافة والإعالم.
االفتتاح

وكان افتتاح املهرجان امل�سرحي اخلليجي الثالث للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة قد افتتح برعاية كرمية من �سمو ال�شيخ علي
بن خليفة �آل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء انطلقت
فعاليات املهرجان امل�سرحي اخلليجي للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف ن�سخته الثالثة على خ�شبة ال�صالة الثقافية،
وبهذه املنا�سبة �أعرب �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء عن

�سعادته بافتتاح هذا املهرجان الذي ت�شارك فيه فئة عزيزة
حتظى باهتمام احلكومة برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء ،الفت ًا �سموه
�إىل �أن احلكومة و ّفرت البيئة اخل�صبة التي ال جتعل الإعاقة
عائق ًا �أمام الإبداع و�ضمنت لهم التعليم والتدريب الذي
ي�ؤهلهم للدخول بثقة يف خمتلف جماالت العمل.
و�أكد �سموه �أن املهرجان امل�سرحي اخلليجي للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة فر�صة لإبراز النماذج امل�ضيئة للأعمال
امل�سرحية لذوي الإعاقة؛ لي�أخذوا ن�صيبهم من الظهور
على ال�ساحة الفنية ال�ستحقاقهم لذلك ،ولرت�سيخ ثقافة
�إدماجهم ب�صورة طبيعية يف املجتمع.
و�أ�شار �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء �إىل �أن احلكومة من
خالل برامج وزارة التنمية االجتماعية حري�صة على تهيئة
تفجر الطاقات لت�أخذ طريقها بالتميز ،م�شيد ًا
الأجواء التي ِّ
�سموه مبا وفرته وزارة التنمية االجتماعية من �أجواء لإجناح
هذا املهرجان.
ومن جهتها ،عبرّ ت وزيرة التنمية االجتماعية الدكتورة
فاطمة حممد البلو�شي عن عظيم �شكرها وتقديرها
لتف�ضل �سمو ال�شيخ علي بن خليفة �آل خليفة نائب رئي�س
جمل�س الوزراء برعايته الكرمية لهذا املهرجان اخلليجي
الذي يهتم بعطاءات ذوي الإعاقة ،وهو �أمر لي�س بغريب
على �سموه الذي طاملا �أبدى اهتمام ًا بهذه الفئة ووجه
لتقدمي كل الت�سهيالت واالهتمام لها ،كما رفعت �سعادتها
بالغ التقدير واالمتنان �إىل مقام ح�ضرة �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه
اهلل ،و�إىل ح�ضرة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة
بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء ،و�إىل ح�ضرة �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
على اهتمامهم البالغ وامل�ستمر بجميع الفئات التي ت�ستحق
الرعاية االجتماعية من خالل توجيهاتهم ال�سامية لإقامة
مثل هذه االحتفاليات واملهرجانات والربامج الإن�سانية التي
من �ش�أنها رفع م�ستويات احلماية والرعاية االجتماعية
وتعزيز التنمية امل�ستدامة التي د�أبت القيادة الر�شيدة يف
مملكة البحرين على التوجيه لتحقيقها.

الحكومة وفرت
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ي ال
ت��ج��ع��ل اإلع��اق��ة
عائقا أمام اإلبداع

مهرجان فرصة
إلب�����راز ال��ن��م��اذج
المضيئة لألعمال
المسرحية
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عقدت على مدى يومين في العاصمة المنامة

وزراء العمل ووزراء
التنمية االجتماعية
يختتمون أعمال
دورتهم الثالثين
تقرير خليجي موحد لحقوق الطفل

وكانت وزيرة التنمية االجتماعية رئي�سة الدورة
الثالثني ملجل�س وزراء التنمية وال�ش�ؤون االجتماعية
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الدكتورة
فاطمة حممد البلو�شي ،قد تر�أ�ست �أعمال الدورة
التي انعقدت �صباح الثالثاء املوافق � 1أكتوبر 2013
بح�ضور معايل وزراء دول جمل�س التعاون اخلليج
العربية وممثل الأمني العام ملجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ومدير عام املكتب التنفيذي ملجل�س
وزراء ال�شئون االجتماعية بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربي.
وا�شارت البلو�شي خالل الكلمة التي قدمتها يف
حفل افتتاح الدورة الثالثني انه �سيتم مناق�شة
العديد من البنود واملو�ضوعات الهامة والتي تعني
ب�شكل خا�ص باملجتمع اخلليجي ،منها ما يخ�ص
الطفولة وامل�سنني واملعاقني والرعاية االجتماعية
واملنظمات االهلية والتعاونيات والتي حتتاج �إىل
اتخاذ القرارات املنا�سبة التي ت�سهم يف مواجهة
التحديات وتعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك و�صوال
�إىل الوحدة اخلليجية.
وقالت ان احلديث عن املخاطر االجتماعية يجعلنا
ن�ؤكد على �أهمية ت�سليط ال�ضوء على “�شبكة
احلماية االجتماعية” و�آليات تطويرها و�شموليتها
وعدالتها ك�أداة هادفة �إىل حتقيق اال�ستقرار
االقت�صادي واالجتماعي ،من �أجل حترير الإن�سان
من �ضغط احلاجة والعوز واحلرمان ،واحلد
من خ�سائره وحمايته ،وتوجيه الدعم احلكومي
مل�ستحقيه ،وتوفري كل ال�سبل التي تكفل له �أن يعي�ش
حياة كرمية يف كل مراحل حياته ويف جميع حاالته.
الفتة �سعادتها �إن عملية تطوير �شبكة احلماية
االجتماعية �أ�صبحت هدفا ا�سرتاتيجيا ي�صب
يف نهاية املطاف �إىل توفري بيئة �آمنه وم�ستقرة
اجتماعي ًا واقت�صادي ًا وت�سهم يف ا�ستدامة التنمية
وعدالتها لكل الفئات يف جمتمعاتنا بدول جمل�س

عمل وتنمية
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اختتم جمل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية �أعمال دورتهم الثالثني التي
ا�ست�ضافتها مملكة البحرين خالل الفرتة من � 1إىل � 2أكتوبر  ،2013مب�شاركة وزراء العمل
ووزراء التنمية وال�ش�ؤون االجتماعية يف دول جمل�س التعاون.
وناق�ش املجل�سان ،ك ًال على حدة ،املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعمالهم واتخذوا ب�ش�أنها
القرارات املنا�سبة والتي ت�صب يف م�سرية العمل اخلليجي امل�شرتك على امل�ستويني العمايل
واالجتماعي ،كما عقد وزراء العمل ووزراء ال�ش�ؤون االجتماعية اجتماع ًا م�شرتك ًا ،ناق�شوا
خالله املو�ضوعات الإدارية واملالية اخلا�صة باملكتب التنفيذي ،كونه الأمانة الفنية امل�شرتكة
بني املجل�سني .كما �شهد حفل افتتاح الدورتني تكرمي عدد من ال�شخ�صيات وال�شركات
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات الإ�سهام التنموي يف جمال العمل وجمال ال�ش�ؤون والتنمية
االجتماعية من جميع دول جمل�س التعاون.

التعاون ويف املنطقة العربية واال�سالمية على
ال�سواء.
ويف ختام كلمتها ،ا�شادت البلو�شي باجلهود التي
بذلتها جمموعة متميزة من امل�ؤ�س�سات يف املجال
االجتماعي والتي �سيتم تكرميها نظرا لدورها
الرائد يف هذا املجال وجلهود العاملني وعطائهم
امل�ستمر من �أجل �أوطانهم وجمتمعاتهم  ،كما
وجهت ال�شكر �إىل املكتب التنفيذي ومدير عام
املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية
بدول جمل�س التعاون على جهودهم يف �إعداد
وجتهيز الدرا�سات والتقارير املعرو�ضة والوثائق
على جدول الأعمال ،وكذلك اىل العاملني باللجنة
العليا املنظمة والفرق امل�ساندة بوزارة التنمية
االجتماعية مبملكة البحرين على اجلهود املميزة
يف الإعداد و التح�ضري لهذا االجتماع و�إقامة
الوفود.

تكريم مشروعات رائدة في القطاع التطوعي

من جهته ،قدم وزير ال�ش�ؤون االجتماعية يف اململكة
العربية ال�سعودية رئي�س الدورة ال�سابقة للمجل�س
الدكتور يو�سف بن �أحمد العثيمني خالل حفل
االفتتاح كلمة بهذه املنا�سبة وتالها كلمة الأمني
العام امل�ساعد ل�ش�ؤون االن�سان والبيئة مبجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية الدكتور عبداهلل
بن عقلة الها�شم وكلمة اخرى ملدير عام املكتب
التنفيذي ملجل�س وزراء ال�شئون االجتماعية بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي الأ�ستاذ عقيل
�أحمد اجلا�سم ،كما قدم املدير العام للم�ؤ�س�سة
القطرية لرعاية االيتام “ درمية “ خالد كمال
كلمة بالإنابة عن املكرمني يف امل�شروعات الرائدة.
وبعدها تف�ضلت وزيرة التنمية بتكرمي امل�شروعات
الرائدة للم�ؤ�س�سات يف القطاع التطوعي والقطاع
التجاري بدول جمل�س التعاون اخلليجي.

رئيس وزراء البحرين يحث على ابتكار آليـــــات
قال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء يف مملكة البحرين �إن دول
جمل�س التعاون حققت �إجنازات غري م�سبوقة على �صعيد الرعاية االجتماعية واملنجزات العمالية،
والتي �أ�سهمت بدورها يف جعل هذه الدول بارزة يف هذا املجال ،وحتم ًا هذه الإجنازات �ستحظى بدفع
قوي و�ستتعاظم مع قيام االحتاد اخلليجي ،الفت ًا �سموه �إىل �أن الرعاية االجتماعية واحلقوق العمالية
مكونان �أ�سا�سيان حلقوق الإن�سان ،ويف دول املجل�س هذان املكونان �ش ّكال عالمة فارقة يف م�سريتها
احلقوقية ،و�أعطيا م�ؤ�شر ًا للعامل على القدر العايل الذي حتظى به حقوق الإن�سان لدى قادة دول
املجل�س وحكوماتها .جاء ذلك لدى ا�ستقبال �سموه وزراء العمل وال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س
التعاون مبنا�سبة انعقاد اجتماعهم دورتهم احلادية والثالثني يف مملكة البحرين.
وخالل اللقاء حث �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء على ابتكار وبلورة مفاهيم جديدة و�آليات فعالة
لتو�سعة �شبكة التعاون اخلليجي يف جمال اخلدمات االجتماعية وال�ش�ؤون العمالية.
و�أ�شار �سموه �إىل �أهمية االجتماعات اخلليجية التي تعنى بالق�ضايا العمالية واالجتماعية وما
متثله من �إ�ضافة مهمة للجهود امل�شرتكة وخطوة �إيجابية يف الطريق الذي ر�سمته حكومات دول
املجل�س لتعزيز الروابط وتعميق ال�صالت وتن�سيق املواقف وتبادل الر�أي والفكر �سعي ًا لتحقيق �آمال
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ومن اهم قرارات الدورة الثالثني ملجل�س وزراء
التنمية وال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربي :ا�صدار تقرير اقليمي خليجي
موحد حول املخاطر االجتماعية يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي .ودعوة الدول االع�ضاء اىل
اال�ستفادة من االطار اال�سرت�شادي لإن�شاء مر�صد
اجتماعي مل�صادر املخاطر االجتماعية وفق ًا
لظروف كل دولة وتقديراتها يف جمال ان�شاء مر�صد
اجتماعي لتحديد م�صادر املخاطر االجتماعية.
و �إعداد تقرير �إقليمي خليجي موحد حول الطفل
يف دول جمل�س التعاون يف �ضوء االتفاقية الدولية
حلقوق الطفل.
و اعداد دليل ا�سرت�شادي خليجي لقانون االحداث
اجلانحني على ان يت�ضمن حتديد �سن امل�س�ؤلية
اجلنائية وامل�س�ؤولية الوالدية بحيث ميكن
اال�ستفادة منه عند �صياغة القوانني املنظمة

للأحداث اجلانحني وم�ؤ�س�ساتهم بحيث يتم
ا�شراك اجلهات املعنية يف الدول االع�ضاء لإعداد
هذا الدليل.
تنظيم ملتقى خليجي حول جودة احلياة لكبار ال�سن
وخدماتهم وا�ست�شراف م�ستقبلهم و�إعداد دليل
يت�ضمن �أهم التجارب الدولية الرائدة والناجحة
التي ميكن اال�ستفادة منها يف دول جمل�س التعاون
وخا�صة ما يتعلق منها بدعم م�شروعات رعاية كبار
ال�سن وتعزيز فر�ص �إدماجهم وتوفري كل �أ�سباب
احلياة الكرمية لهم على ان يت�ضمن مقارنات
معيارية.
واعتماد الوثيقة اال�سرتاتيجية التعاونية اال�سرت�شادية
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،وقيام
املكتب التنفيذي بتعميمها على اجلهات املعنية يف
الدول االع�ضاء ،للعمل على اال�ستفادة واال�سرت�شاد
بها وفق ًا لظروف و�إمكانيات وتوجهات كل دولة.

تطوير تشريعات مكافحة العمل الجبري

و�أ�شاد املجل�س بالدور الذي لعبة �سعادة ال�سيد
جميل بن حممد علي حميدان ،وزير العمل،
رئي�س الدورة احلالية للمجل�س ،طوال فرتة
تر�أ�سه للمجل�س ،ومتابعته امل�ستمرة لأطر التعاون
والتن�سيق بني الدول االع�ضاء ،الأمر الذي �ساهم
يف تعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك .وناق�ش املجل�س
املو�ضوع ــات املعرو�ضة على جدول �أعماله ،حيث
�أكد املجل�س على النهج الذي اتبعته دول املجل�س
لتطوير النظم والت�شريعات و�آليات الر�صد والرقابة
ملكافحة ممار�سات العمل اجلربي واالجتار بالب�شر،
والت�صدي لأية خمالفات �أو جتاوزات للقيم واملبادئ
والنظم القانونية املطبقة ومبا يحفظ جلميع العاملني
حقوقهم الأ�سا�سية يف العمل.
وكلف املجل�س تكليف املكتب التنفيذي مبوا�صلة
العمل والتن�سيق مع الدول الأع�ضاء على حتديث

آليـــــات جديدة لتوسعة شبكة التعاون الخليجي

ال�ش�أن االجتماعي والعمايل ،ونوهوا بتوجيهات �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س
وطموحات �شعوب املنطقة يف النماء والرفاهية.
ومن جهتهم� ،أ�شاد وزراء العمل ووزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س التعاون الوزراء واهتمامه باالرتقاء ب�آفاق التعاون اخلليجي يف �شتى املجاالت وخا�صة ما
بالإجنازات الكبرية للحكومة برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء يف يت�صل منها باجلوانب العمالية واالجتماعية.
العدد الثاني
يناير 2014
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تقري��ر إقليم��ي خليج��ي موحد ح��ول االعاقة ف��ي دول مجل��س التعاون
الدليل العربي اخلليجي للت�صنيف والتو�صيف
املهني ،وعر�ضه يف �صورته النهائية على �أعمال
الدورة املقبلة للمجل�س.
وحث املجل�س الدول الأع�ضاء �أن تقوم ومن خالل
اللجنة الفنية مل�س�ؤويل العالقات الدولية بوزارات
العمل بدول املجل�س بدرا�سة ومتابعة تنفيذ �أف�ضل
ال�سبل الكفيلة بتعريف املنظمات العربية والدولية
ذات العالقة ،وب�شكل دوري ،باملنجزات واملبادرات
التي تقوم بها الدول الأع�ضاء يف املجال العمايل،
كما كلف املكتب التنفيذي لإعداد درا�سة حول
املبادرات وامل�شروعات التي نفذتها دول املجل�س
يف جمال متكني املر�أة يف القطاع اخلا�ص وزيادة
فر�ص العمل الالئقة للمر�أة وتذليل العقبات التي
تواجهها ،وت�شمل الدرا�سة �إبراز التجارب الناجحة
و و�ضع مقرتحات لتطويرها ،على �أن تعر�ض نتائج
الدرا�سة على الدورة املقبلة للمجل�س.
زيادة نسب توظيف النساء

اخلليجية.
ويف هذا االطار ،ثمن املجل�س الدور الذي يلعبه
القطاع اخلا�ص يف خلق وظائف الئقة يف �سوق
العمل اخلليجي ويف زيادة ن�سبة توطني الوظائف،
م�ؤكد ًا على الدعم الذي توليه حكومات دول املجل�س
لهذا القطاع احليوي ،كما ك ّرم املجل�س عدد ًا من
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلليجية التي ا�ستطاعت
خالل العام املا�ضي رفع ن�سب توطني الوظائف
لديها ،كما ك ّرم عددا من �أ�صحاب امل�شاريع
ال�صغرية ور ّواد االعمال الذين حققوا جناحات يف
تطوير م�شاريعهم ال�صغرية واملتو�سطة.
وبالن�سبة للر�ؤية اخلليجية ملكافحة العمل اجلربي
واالجتار بالب�شر ،فقد نظر املجل�س يف التو�صيات
التي خرج بها الفريق اخلليجي املعني ب�إعداد ر�ؤية
خليجية ملكافحة العمل اجلربي واالجتار بالب�شر،
وتو�صيته باملوافقة على الر�ؤية اخلليجية يف �صورتها
الأولية على �أن تتم مراجعتها يف �إطار املعيار الذي

تعتزم منظمة العمل الدولية �إ�صداره خالل الدورة
املقبلة مل�ؤمتر العمل الدويل حول العمل اجلربي.
و�أكد على �أن ت�شريعات دول جمل�س التعاون قد
عاجلت �أ�شكال العمل اجلربي يف قوانينها النافذة،
كما �أن�ش�أت جلانا خا�صة مبتابعة ق�ضايا االجتار
بالب�شر ،ت�شارك فيها كافة اجلهات املعنية ،وكل
ذلك ي�أتي يف �إطار التزام دول املجل�س مببادئ قيم
ان�سانية و�أخالقية م�ستمدة من ال�شريعة اال�سالمية
الغراء ،وكذلك االلتزام باجلهود و املعايري الدولية
ملكافحة ظاهرة العمل اجلربي واالجتار بالب�شر.
حفظ كرامة العمالة الوافد

وفيما يتعلق مب�شروع العقد اال�سرت�شادي املوحد
للعمالة املنزلية يف دول جمل�س التعاون ،فقد ناق�ش
املجل�س م�سودة العقد النموذجي اال�سرت�شادي
املوحد للعمالة املنزلية بدول جمل�س التعاون،
و�أكد املجل�س من حيث املبد�أ على �أن دول اخلليج
على �إميان تام بحفظ كرامة العمالة الوافدة

وفيما يتعلق بربامج العمل لزيادة فر�ص توظيف
العمالة الوطنية بدول جمل�س التعاون ،فقد القطــاع الخاص يلعـب دوراً في زيادة نسبـة توطيـن الوظائـف
اطلع املجل�س على التقرير ال�سنوي لزيادة فر�ص
توظيف العمالة الوطنية بدول جمل�س التعاون،
والذي تناول مو�ضوع فر�ص ت�شغيل املر�أة يف �أ�سواق
العمل اخلليجية .و�أكد املجل�س يف هذا الإطار على
االهتمام الذي يوليه �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة
دول املجل�س باملر�أة و�ضرورة متكينها على كافة
ال�صعد ،الأمر الذي كانت له انعكا�سات ايجابيه
على و�ضع املر�أة يف املجتمع اخلليجي ،م�شيد ًا يف
ذات الوقت بالزي ــادة امللحوظــة يف ن�سب توظيف
الن�ساء بدول املجـل�س ،داعي ًا �إىل املزيد من اجلهود
لتوفري ف ــر�ص الع ــمل املنا�س ــبة والالئقة يف كافة
القطاعات و�ضــرورة العمل على توفري الفر�ص
التدريبية والتطويرية للباح ــثات عن عمـ ــل بهدف
زيادة قدرتهن على املناف�سة يف �أ�سواق العمل

عمل وتنمية
1/11/14 5:22 PM
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تعري��ف المنظم��ات العربي��ة والدولي��ة بالمنج��زات العمالي��ة الخليجي��ة
التي �ساهمت ومازالت ت�ساهم يف عملية التنمية
التي متر بها جمتمعاتنا اخلليجية ،م�شري ًا �إىل
�أن الت�شريعات النافذة يف دول املجل�س توفر كافة
�أ�شكال احلماية للعمال ب�شكل عام والعمالة الوافدة
ب�شكل خا�ص وتوفر لهم فر�ص التقا�ضي يف املحاكم
الوطنية يف حالة خمالفة �شروط العقود املربمة بني
�أ�صحاب العمل والعمال.
ويف �ضوء املناق�شات والتو�صيات التي رفعتها جلنة
الوكالء يف دورتها اخلام�سة والثالثني� ،أحال املجل�س
م�شروع العقد اال�سرت�شادي للعمالة املنزلية �إىل فريق
العمل املخت�ص باملو�ضوع للمزيد من الدرا�سة وبحث
�إمكانية تطويره مبا يكفل عالقة تعاقدية متكافئة بني
العمال و �أ�صحاب العمل ،ومبا يحفظ حقوق وكرامة
طريف العالقة التعاقدية ،وذلك يف �ضوء ما تن�ص
عليه املعايري الدولية ودون الإخالل مبا تن�ص عليه
القوانني املحلية املعمول بها ،على �أن يعر�ض امل�شروع
على املجل�س يف دورة الحقة.

وبالن�سبة للأنظمة وت�شريعات حماية العمال
وبيئة العمل ،فقد �أقر املجل�س الالئحة النموذجية
اال�سرت�شادية لتفتي�ش العمل بدول جمل�س التعاون،
ومدونة ال�سلوك املهنية واالخالقية لتفتي�ش العمل،
م�ؤكد ًا على �ضرورة �إيالء ق�ضايا التفتي�ش و�إنفاذ
ت�شريعات العمل العناية الالزمة ملا لها من �أهمية
يف تنظيم �أ�سواق العمل بدول املجل�س ،كما �أقر
املجل�س ت�شكيل فريق عمل خليجي برئا�سة دولة
الكويت معني باللقاء الت�شاوري الثالث بني الدول
الآ�سيوية املر�سلة وامل�ستقبلة للعمالة الوافدة (حوار
�أبوظبي) ،مرحب ًا با�ست�ضافة دولة الكويت للدورة
الثالثة من هذا احلوار الذي يعد فر�صة لاللتقاء
بني امل�س�ؤولني يف الدول املر�سلة للعمالة والدول
امل�ستقبلة لها والتحاور بينهم يف املو�ضوعات
ذات العالقة ،بغية الو�صول �إىل حلول ملعاجلة
اال�شكاليات الناجتة عن عمليات تنقل العمالة،
�سواء يف دول االر�سال �أو دول اال�ستقبال .كما �أ�شاد

املجل�س مبتابعة ودعم �أ�صحاب املعايل وزراء العمل
للفرق اخلليجية ب�ش�أن مبادرات تنظيم �أ�سواق
العمل يف الدول االع�ضاء.
وفيما يتعلق بالدليل اخلليجي املوحد للت�صنيف
والتو�صيف املهني ،فقد ناق�ش املجل�س االجراءات
التي قام بها املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل
حول هذا املو�ضوع ،وكلف املجل�س املكتب ب�سرعة
االنتهاء من الدليل و�أن يعر�ض على املجل�س يف
دورته املقبلة.
تشريع موحد للحماية االجتماعية

وناق�ش املجل�س 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 حول تفتي�ش العمل ودوره يف
�إنفاذ ت�شريعات العمل بدول املجل�س ،و قرر املجل�س
دعوة الدول الأع�ضاء ملراجعة قوانني و �أنظمة
احلماية و ال�ضمان االجتماعي و حتديثها يف اطار
أقـــرار الالئحــة النموذجـيــة االسترشـاديــة لتفتـيــش الـعـمــل ت�شريع موحد للحماية االجتماعية ،و تكليف املكتب
التنفيذي بتنظيم حلقة نقا�شية حول �آفاق احلماية
االجتماعية يف دول املجل�س و �سبل حتديثها وفق
�أف�ضل املمار�سات و التجارب الدولية ،وتكليف
املكتب التنفيذي ب�إعداد درا�سة حول ايجابيات
و�سلبيات �شمول �أنظمة الت�أمينات االجتماعية
للعمالة الوافدة.
و�أ�شاد املجل�س بتجربة وزارة العمل يف دولة
االمارات العربية املتحدة (م�شروع ت�سهيل) التي مت
ا�ستعرا�ضها �أمام املجل�س ،داعي ًا الدول االع�ضاء
لال�ستفادة من هذه التجربة وبحث �إمكانية
تعميمها على الدول االع�ضاء.
كما �شكر املجل�س ا�ست�ضافة دولة الكويت للدورة
احلادية والثالثون ملجل�س وزراء العمل بدول جمل�س
التعاون (.)2014
العدد الثاني
يناير 2014
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ملف العدد

«الخليج» يتصدر عربي ًا في مؤشر سهولة ممارسة األعمال

امل�ؤ�س�سـات ال�صغرية واملتو�سطـة
حمـرك رئيـ�س لالقت�صاديــات الوطنيــة

مفهوم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة

يختلف تعريف ومفهوم امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة من دولة �إىل �أخرى وفق ًا الختالف
�إمكاناتها وظروفها االقت�صادية واالجتماعية .ومع
اختالف التعريفات ،ف�إن بع�ض دول جمل�س التعاون
اخلليجي ت�ستخدم معيار ر�أ�س املال امل�ستثمر للتمييز
بني امل�شاريع ،حيث تُع ِّرف امل�شاريع ال�صغرية ب�أنها
تلك املن�ش�آت التي يبلغ متو�سط ر�أ�سمالها امل�ستثمر
�أقل من � 800ألف دينار بحريني� ،أما امل�شاريع
املتو�سطة فتتمثل يف املن�ش�آت التي ي�ستثمر كل منها
من � 800ألف و�أقل من  2,5مليون دينار بحريني،
بينما تعد امل�شاريع كبرية �إذا بلغ ر�أ�س املال امل�ستثمر
فيها  2,5مليون دينار بحريني ف�أكرث.
األهمية االقتصادية للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة

تت�سم هذه امل�ؤ�س�سات بالقدرة على اال�ستفادة من
املواد اخلام املتوافرة ومنتجات ال�صناعات الأخرى
لإنتاج �سلع تامة ال�صنع ت�ساهم يف تلبية احتياجات
و�أذواق امل�ستهلكني� ،إ�ضافة �إىل قدرة هذه
امل�ؤ�س�سات على العمل يف جمال �إنتاج ال�صناعات
احلرفية وال�سلع الغذائية واال�ستهالكية ال�صغرية.
وميكن ت�أ�سي�س هذه امل�ؤ�س�سات ب�سهولة نظر ًا لعدم
حاجتها �إىل ر�أ�س مال كبري �أو تكنولوجيا متطورة،
�إ�ضافة �إىل قدرتها على الإنتاج والعمل يف جماالت
التنمية ال�صناعية املختلفة .كما �أنّ لهذه امل�ؤ�س�سات
القدرة على التك ّيف مع الأو�ضاع املحلية� ،إ�ضافة
�إىل قدرة هذه امل�ؤ�س�سات على اال�ستفادة من
خملفات ال�صناعات الكبرية و�سهولة التخل�ص من
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�صناعية متطورة ،ما ي�ساهم يف حتقيق التوزيع
النفايات امللوثة للبيئة.
ومن ميزات هذه امل�ؤ�س�سات �أنها ت�ستطيع �أنْ املتوازن مل�ؤ�س�سات القطاع ال�صناعي.
تتخ�ص�ص يف العمليات الإنتاجية �أو اخلدمية التي  14مليار دوالر استثمارات خليجية في
قد حتجم عن القيام بها امل�ؤ�س�سات الكبرية العاملة
«الصغيرة والمتوسطة»
يف الن�شاط نف�سه .كما �أنّ انت�شار طريقه الإنتاج ك�شف عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمني العام
على دفعات ملواجهة طلبيات �صغرية من �سلع �أو ملنظمة اخلليج لال�ست�شارات ال�صناعية (جويك)،
خدمات معينة �ساهم يف انت�شار هذه امل�ؤ�س�سات عن �أن حجم ا�ستثمارات دول جمل�س التعاون لدول
ال�صغرية لتقوم ب�أداء هذه الأعمال .وهو ما يجعل اخلليج العربية جمتمعة يف ال�صناعات ال�صغرية
هذه امل�ؤ�س�سات �أكرث قدرة على اال�ستجابة ال�سريعة واملتو�سطة يبلغ  14مليار دوالر �أمريكي ،وت�شكل نحو
ملتطلبات امل�ستهلكني .وميكن لهذه امل�ؤ�س�سات �أنْ  4.2يف املئة من �إجمايل اال�ستثمارات يف القطاع
تنت�شر يف مدن �صغرية واملناطق القروية بالنظر ال�صناعي اخلليجي للعام  .2012وبينّ �أن هذه الن�سبة
لأنها قد ال حتتاج يف بع�ض الأحوال �إىل خدمات متدنية جد ًا ،و�أكد احلاجة �إىل حاجة زيادة هذه

السعوديـة واإلمــارات تصدرتـا العـــــــــر
�أ�صدرت جمموعة البنك الدويل تقرير ممار�سة الأعمال  2013بعنوان «�إجراءات حكومية
�أكرث ذكا ًء مل�ؤ�س�سات الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة» ،وت�صدّرت ال�سعودية قائمة الدول العربية
يف م�ؤ�شر �سهولة ممار�سة الأعمال حمرزة املرتبة  22يف امل�ؤ�شر العام ،تلتها الإمارات العربية
املتحدة يف املرتبة .26
ويظهر التقرير �أنه على الرغم مما تواجهه حكومات بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا من
حتديات فقد �أدخلت  %47من بلدان املنطقة �إ�صالحات تنظيمية �أ�سهمت يف ت�سهيل ممار�سة
�أن�شطة الأعمال يف الفرتة من حزيران � 2011إىل حزيران .2012
ورغم هذه التحديات ف�إن التقرير يظهر بع�ض التحركات الإيجابية يف املنطقة ،فد �ضمنت
�سلطنة عمان حق املقرت�ض يف االطالع على بياناته االئتمانية ال�شخ�صية .وزادت الإمارات
العربية املتحدة من تب�سيط �شروط ت�أ�سي�س ال�شركات اجلديدة و�أن�ش�أت نظام ًا �إلكرتوني ًا لدفع
ال�ضرائب وقل�صت من الوقت الالزم لتو�صيل الكهرباء.

مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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خاص  -المكتب التنفيذي

ُي�ش ّكل ر�أ�س املال الب�شري الركيزة وحمل االهتمام الأول لدى قيادة دول اخلليج ،وهو ما يظهر وا�ضح ًا على �أجندة �أي قمة خليجية ،حيث يكون املحور
االقت�صادي واالجتماعي على �أولويات تلك القمم؛ ملا ي�شكله من عن�صر مهم يف طريق التميز والتناف�سية وت�سهيل ريادة الأعمال� .إنّ ريادة الأعمال تعترب
�شريان احلياة يف �أي اقت�صاد ،واال�سرتاتيجيات االقت�صادية التي تتبعها دول اخلليج تلعب دور ًا حموري ًا وتعترب القطاع اخلا�ص حمرك ًا رئي�س ًا للنمو والإنتاجية
وحتفيز الن�شاط اال�ستثماري لتطوير قطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة كما تعتمده بند ًا رئي�س ًا يف اال�سرتاتيجية االقت�صادية الوطنية.

اال�ستثمارات ،و�أ�شار �إىل �أن امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة تلعب دو ًرا مه ًما يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف دول العامل.
و�أ�شار العقيل �إىل �أن الإمارات والبحرين كانتا خالل
العام  ،2012يف طليعة دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية يف عدد املن�ش�آت ال�صناعية ال�صغرية
من �إجمايل املن�ش�آت ال�صناعية املوجودة فيها ،حيث
�ش ّكلت يف الإمارات نحو  85.5يف املئة ،ويف البحرين
 81.8يف املئة ،يف حني �أن عدد هذه ال�صناعات يف
دول املجل�س جمتمعة يبلغ  83.6يف املئة.
ولفت العقيل �إىل �أن امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة
متثل ما ن�سبته  90يف املئة من �إجمايل عدد م�ؤ�س�سات

الأعمال يف الإمارات وهي توظف  85يف املئة من
القوى العاملة ،ورغم ذلك ف�إن �إ�سهامها بالناجت
املحلي يقت�صر على نحو  30يف املئة فقط� .أما يف
ال�سعودية ف�أ�شار �إىل �أن امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
ت�شكل نحو  93يف املئة من �إجمايل ال�شركات،
مو�ضحا �أن
وت�ستوعب نحو  27يف املئة من العمالة،
ً
م�ساهمتها يف الناجت املحلي الإجمايل يبلغ  33يف
املئة فقط ،وهي م�ساهمة �ضعيفة بالن�سبة �إىل حجم
منو االقت�صاد ال�سعودي ،و�سط تركيز اململكة على
التنويع االقت�صادي ،وذلك مقارنة بالدول املتقدمة
التي ت�سهم فيها امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة مبا
ال يقل عن  50يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل.

وبينّ العقيل �أن الإح�صاءات التي تعدّها «جويك»،
�أ�شارت �إىل �أن عدد ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة
بلغ يف العام  2012يف دول املجل�س  12.684من�ش�أة
�صناعية� ،شكلت ن�سبة  83.6يف املئة من �إجمايل
املن�ش�آت ال�صناعية ،وهي ن�سبة مرتفعة ،حيث
�شكلت العمالة يف هذه ال�صناعات  46.1يف املئة
من �إجمايل العمالة يف امل�شاريع ال�صناعية ،وهي
خ�صو�صا �أن معظمها من العمالة
ن�سبة متو�سطة
ً
الوافدة ،واعترب العقيل �أن دول املجل�س بحاجة �إىل
رفع ن�سب العمالة املواطنة يف ال�صناعات ال�صغرية
واملتو�سطة ملواجهة م�شكالت البطالة ولتحقيق
�أهداف التنمية.

عـــــــــرب في مؤشـر سهولـة ممارسـة األعمـال
ومع �أن بع�ض بلدان املنطقة قطعت �شوط ًا طوي ًال يف احلدِّ من تع ُّقد
الإجراءات التنظيمية و ُك َلفها فمازال �أ�صحاب م�شاريع العمل احلر ب�أنحاء
املنطقة يعانون من �ضعف احلماية حلقوق امل�ستثمرين وحقوق امللكية .ويف
ظل ت�أخر متو�سط ترتيب بلدان املنطقة �إىل  98من بني  185على م�ؤ�شر
�سهولة ممار�سة �أن�شطة الأعمال فمازالت �أمامها م�ساحة ملزيد من النمو.
التغريات اجلارية باملنطقة ت�شري �إىل وجود فر�صة جديدة �أمام احلكومات
كي ت�ستثمر يف هياكل احلكم وتعزيز ال�شفافية بالتوازي مع جهود حت�سني
البيئة التنظيمية لأن�شطة الأعمال .كما �أنّ التحرك نحو نظام يقوم على
�أ�سا�س قواعد �أكرث �شفافية ومعقولية ومراعاة لأن�شطة الأعمال من �ش�أنه
�أنْ يقطع �شوط ًا بعيد ًا على طريق �إيجاد الظروف املواتية لنمو اقت�صادي
�أكرث م�ساواة والتعجيل بخلق فر�ص عمل.

الدولة
السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
قطر
البحرين
عمان
تونس
الكويت
المغرب
األردن
مصر

المرتبة للعام عدد اإلصالحات
في العام 2013
2013
22
26
40
42
47
50
82
97
106
109

2
3
1
0
1
0
0
1
0
0
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تحديات تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج
الجهات الخليجية الراعية لـ
«لصغيرة والمتوسطة»

�أو�ضح التقرير ال�سنوي اخلا�ص مبتابعة تنفيذ
برامج العمل لزيادة فر�ص توظيف العمالة الوطنية
يف دول جمل�س التعاون اجلهات امل�س�ؤولة عن دعم
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف دول جمل�س
التعاون .وبينّ التقرير الذي ُيع ُّد �أحد وثائق الدورة
الـ  29ملجل�س وزراء العمل التي �أقيمت يف اململكة
العربية ال�سعودية بالريا�ض يف �سبتمرب � ،2012أن كل
دول جمل�س التعاون لديها �أجهز معنية بدعم ومتويل
هذه الفئة من الأعمال.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن دولة الإمارات العربية املتحدة
لديها  6جهات موزعة على الإمارات لدعم هذه
الأعمال وهي� :أبوظبي� :صندوق خليفة لتطوير
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة .دبي :م�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�صغرية ،وبرنامج
الطموح  -بنك الإمارات دبي الوطني .ال�شارقة:
م�ؤ�س�سة ال�شارقة لدعم امل�شاريع ال�صغرية .ر�أ�س
اخليمة :برنامج �سعود بن �صقر القا�سمي لدعم
م�شاريع ال�شباب� .أم القيوين :برنامج �سعود بن را�شد
املعال لدعم م�شاريع ال�شباب.
�أما مملكة البحرين ف�أفادت ب�أن «متكني» تعترب
�إحدى اجلهات الداعمة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية،
حيث تعترب �إحدى مبادرات م�شروع الإ�صالح
الوطني ور�ؤية البحرين االقت�صادية 2030م ،وقد
�أوكلت �إليها مهمة تطوير القطاع اخلا�ص يف مملكة
البحرين وجعله املحرك الأ�سا�س للنمو االقت�صادي،
حيث �إنّ من �أهداف «متكني» تعزيز عملية ت�أ�سي�س
وتطوير امل�ؤ�س�سات .كما �أن هناك جهات �أخرى لدعم
هذه الفئة من الأعمال على �سبيل املثال بنك الأ�سرة،
بنك البحرين للتنمية.
و�أوردت اململكة العربية ال�سعودية اجلهات التالية
على �أنها جهات داعمة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة وهي؛ البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار،
برنامج كفالة ،معهد ريادة الأعمال� ،صندوق املئوية،
وباب رزق جميل� .أما �سلطنة عمان فقد �أو�ضحت �أن
لديها جهات حكومة و�شبه حكومية لدعم امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة وهي؛ برنامج �سند ،برنامج
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اجناز عمان ،بنك التنمية العماين ،واحة املعرفة
م�سقط ،املديرية العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة� ،صندوق م�شروعات موارد رزق� ،صندوق
التنمية الزراعية وال�سمكية .وكذلك لديها جهات يف
القطاع اخلا�ص لدعم هذه الفئة من الأعمال وهي؛
�صندوق تنمية م�شروعات ال�شباب ،برنامج انطالقة،
جروفن عمان.
وبالن�سبة لدولة قطر فقد �أ�شار تقريرها �إىل �أن
اجلهات امل�س�ؤولة عن دعم امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة بها هي؛ وزارة الأعمال والتجارة ،جهاز
قطر للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،بنك قطر
للتنمية ،دار الإمناء االجتماعي ،م�شروع �صلتك.
و�أفاد تقرير دولة الكويت ب�أن اجلهات امل�س�ؤولة
عن دعم امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة جهتان؛
حكومية و�أخرى خا�صة .اجلهات حكومية ممثلة
يف :الهيئة العامة لل�صناعة ،برنامج �إعادة
الهيكلة ،حا�ضنة ال�شويخ ال�صناعية والهيئة
العامة لال�ستثمار .وجهات خا�صة متمثلة يف بنك
الكويت ال�صناعي (حمفظة متويل الن�شاط احلريف
وامل�شروعات ال�صغرية) ،ال�شركة الكويتية لتطوير
امل�شروعات ال�صغرية.
التحديات أمام « الصغيرة والمتوسطة»

تواجه امل�ؤ�س�سات ال�صناعية ال�صغرية واملتو�سطة يف
دول اخلليج العربية مثلها يف ذلك مثل باقي الدول
النامية ،وتتمثل �أهم هذه ال�صعوبات يف ال�صعوبات
متويلية التي ميكن تلخي�صها باعتماد هذه امل�ؤ�س�سات
يف �أغلب الأحيان على التمويل الذاتي و�صعوبة زيادة
ر�ؤو�س �أموالها عن طريق طرح �أ�سهم يف الأوراق
املالية �أو �إ�صدار �سندات لالقرتا�ض� .إ�ضافة �إىل
تردد بع�ض البنوك التجارية يف منح هذه امل�ؤ�س�سات
قرو�ض ًا ائتمانية ق�صرية �أو طويلة الأجل .ويف حال
قيام هذه امل�ؤ�س�سات بتوفري ال�ضمانات املطلوبة

للتمويل ف�إنها تتحمل كلفة مرتفعة يف �سبيل ح�صولها
على هذا التمويل نتيجة ارتفاع �أ�سعار الفائدة .كما
�أن التمويل املتاح يف بع�ض الأحيان لهذه امل�ؤ�س�سات
يعترب غري منا�سب الحتياجاتها التمويلية نظر ًا
النخفا�ض مدة االئتمان �أو لعدم كفايته.
تعترب ال�صعوبات الت�سويقية من �أهم ال�صعوبات التي
تواجه امل�ؤ�س�سات ال�صناعية ال�صغرية واملتو�سطة،
وتتمثل �أهم ال�صعوبات التي تواجهها هذه امل�ؤ�س�سات
يف �ضعف الكفاءة الت�سويقية نتيجة عدم قدرتها على
توفري معلومات عن ال�سوق املحلية واخلارجية و�أذواق
امل�ستهلكني .وعدم وجود منافذ ت�سويقية منتظمة
لتعريف امل�ستهلك املحلي واخلارجي مبنتجات
وخدمات هذه امل�ؤ�س�سات ،ف�ض ًال عن �ضيق نطاق
ال�سوق املحلية .وكذلك تف�ضيل امل�ستهلك املحلي
للمنتجات الأجنبية املماثلة� .إ�ضافة �إىل عدم توافر
احلوافز الكافية للمنتجات .وعدم اتباع الأ�ساليب
احلديثة يف الإدارة .كما �أنّ معظم هذه امل�ؤ�س�سات
تعاين من عدم معرفتها بقواعد و�أ�ساليب التعامل مع
اجلهات الإدارية الر�سمية يف الدولة.
تعتمد هذه امل�ؤ�س�سات عادة كما �سبق القول على
قدرات وخربات �أ�صحابها يف العمل ب�صفة رئي�سة،
كما �أنها تلج�أ عادة �إىل ا�ستخدام �أجهزة ومعدات
قد تكون بدائية �أو �أقل تطور ًا عن تلك امل�ستخدمة
يف امل�ؤ�س�سات الكبرية� ،أو ال تتبع �أ�ساليب ال�صيانة
�أو الأ�ساليب الإنتاجية املتطورة التي ت�ساعدها على
حت�سني جودة منتجاتها مبا يتما�شى مع املوا�صفات
العاملية يف الأ�سواق الدولية .كما �أنّ اختيار املواد
اخلام وم�ستلزمات الإنتاج الالزمة لأعمال هذه
امل�ؤ�س�سات قد ال يخ�ضع ملعايري فنية وهند�سية
مدرو�سة ،ولكنها تعتمد يف �أغلب الأحوال على خربة
�أ�صحاب هذه امل�ؤ�س�سات التي قد تكون حمدودة يف
بع�ض املجاالت ،وهو ما قد ي�ؤدي �إىل عدم حتقيق
هذه امل�ؤ�س�سات لأهدافها يف بع�ض الأحيان.

هوامش:
 .1درا�سة� :آفاق تطوير امل�ؤ�س�سات ال�صناعية ال�صغرية واملتو�سطة مبملكة البحرين عبد الرحمن حممد ال�سندي.
« .2مفهوم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة» � -صحيفة الو�سط البحرينية  -عدد 2439
 .3ت�صريح «الأمني العام ملنظمة اخلليج لال�ست�شارات ال�صناعية (جويك)» -وكالة االنباء القطرية
 .4تقرير ممار�سة الأعمال « 2013البنك الدويل».

مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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بقلم� :أحمد العبيديل

المتوسطة والصغيرة ...
نسب التأسيس واإلغالق

التسويق أهم العقبات أمام مشاريع ريادة األعمال
صندوق خليجي لدعم ريادة األعمال  ...الجاسم:

«الصغيرة والمتوسطة» محرك ًا لعجلة السوق
�أ�شاد مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء
العمل وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية عقيل �أحمد
اجلا�سم مبا �صدر عن قمة جمل�س التعاون الـ
 34ب�ش�أن «تكليف الأمانة العامة بدرا�سة �إن�شاء
�صندوق لدعم ريادة الأعمال مل�شروعات ال�شباب
ال�صغرية واملتو�سطة».
وقال اجلا�سم �إن «توجه قادة دول جمل�س التعاون
نحو دعم ريادة الأعمال للم�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة ي�أتي لي�ؤكد عمق الر�ؤية االقت�صادية
لأ�صحاب القرار يف دول اخلليج التي تتواكب مع
التطور احلا�صل يف ال�سوق االقت�صادية العاملية»،
معترب ًا �أن «امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة
تعترب يف االقت�صاديات احلديثة حمرك ًا لعجلة
�سوق العمل» .و�أو�ضح اجلا�سم �أن «ت�أ�سي�س
�صندوق خليجي لدعم امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة من �ش�أنه �أن يكون الكيان املركزي
الذي يجمع هذه النوعية من امل�شروعات على
م�ستوى دول اخلليج» .وتابع «ان�ضمام هذه الفئة

من الأعمال حتت مظلة خليجية واحدة �سيحقق
بال �شك الفائدة الكبرية لكل اقت�صاديات
دول اخلليج ،و�سي�ؤ ّمن �سوق ًا خليجية مفتوحة
لأ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة».
وقال اجلا�سم« :يفرت�ض من امل�شروعات
ال�صغرية �أنْ متت�ص الكثري من العمالة الوطنية
وتتطور امل�شروعات ال�صغرية لت�صبح رافد ًا
اقت�صادي ًا مهم ًا» ،وا�ستدرك ب�أن «غياب البيانات
وعدم وجود جهة م�س�ؤولة بحد ذاتها عن العملية
يعقد الأمور ويحول دون التمكن من قيا�س نتائج
هذه امل�شروعات».
ولفت اجلا�سم �إىل �أن �سوق العمل اخلليجي
بحاجة �إىل معاجلة جذرية جلملة االختالالت
التي يعانى منها ،كالأعداد الكبرية من العمالة
الوافدة والإ�شكاالت التي تن�ش�أ عن هذه الأعداد،
والبطالة التي بد�أت تتزايد يف بع�ض جمتمعاتنا
اخلليجية وعدم تنا�سب خمرجات التعليم مع
�سوق العمل ،و�ضعف االهتمام بثقافة رياديات
الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.

إنشاء «االتحاد الخليجي للمؤسسات الصغيرة»
األيام

ك�شف رئي�س جمعية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة البحرينية د .عبداحل�سن الديري
عن مبادرة �إن�شاء االحتاد اخلليجي للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة ورواد الأعمال والذي ي�ضم
جميع دول جمل�س التعاون حتت مظلة واحدة.
و�أُطلق هذا االحتاد يف العا�صمة ال�سعودية
الريا�ض ،برعاية نائب وزير اخلارجية ورئي�س
جمل�س �أمناء �صندوق املئوية يف اململكة العربية
ال�سعودية �سمو الأمري عبدالعزيز بن عبداهلل �آل
�سعود ،وذلك بغية توحيد اجلهود املبذولة لنمو
قطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف دول
جمل�س التعاون .و�أ�شار �إىل �أن قطاع امل�ؤ�س�سات

ال�صغرية واملتو�سطة ميثل ما ن�سبته  %98من
�إجمايل امل�ؤ�س�سات العاملة يف االقت�صاد على
امل�ستوى الدويل ( )...وعلى الرغم من �أن
الأرقام ت�شري �إىل ن�سب عالية ميثلها هذا القطاع
يف االقت�صاد الوطني �إال �أن الهرم باملقلوب
للأ�سف ال�شديد ،فبالرغم من �أهمية هذا القطاع
�إال �أنّ هذا االهتمام ال يوازي الأهمية.
ويرى الديري �أنه من �أبرز التحديات التي تواجه
هذا القطاع خوف ال�شباب من الولوج فيه واتخاذ
التحدي؛ �إذ مازال ال�شباب ال ي�صل �إىل ثقافة
�أنه حني يكون �صاحب عمل ف�إنه مبثابة �شريك
للحكومة يف توفري فر�ص عمل ،ما ي�ؤدي �إىل
تخفيف العبء عن كاهل الدولة.

ت�أخذين الأيام �أحيان ًا �إىل مراجعة �سري برنامج الأ�سر
املنتجة .وقبل �أيام �ساقتني ظروف لأت�صل ببع�ض هواتف
تلك الأ�سر ،ومل �أح�صل على رد واحد من بني  6نقاالت
ات�صلت بها .وحاولت مرات ومل �أح�صل على جواب.
فقلت :لرمبا ح�صل ما هو متوقع من ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة :وفرة القادمني وكرثة املغادرين وبني تلك وتلك
تبقى �شركات وجدت لنف�سها مكان ًا بال�سوق وطلب ًا تُلبيه.
وهذا و�ضع بكل العامل وال يقت�صر على البحرين.
ال تعرف احلكومات على وجه الدقة �أي ال�شركات هي
وج ّل ما ت�ستطيع فعله هو ت�سهيل عمل اجلميع،
الأكف�أُ ،
وم�ساعدة القادمني اجلدد و�إح�صاء املغادرين ،وترك
الباقي لل�سوق ليقرر.
ورغم ذلك كله ال تنتفي �ضرورة وجود مكان مهم
للمتو�سطة وال�صغرية .وتكاد اليابان باقت�صادها العظيم
�أنْ تكون جنة لتلك ال�شركات ،ومث ًال ملمو�س ًا على دورها.
فاالقت�صاد هناك يتكون من � 13ألف �شركة كبرية و�أربعة
ماليني و�سبعمائة وثالث �شركات متو�سطة و�صغرية
ت�شكل ن�سبتي  %0,3و %99,7على التوايل .وبينما توظف
ال�شركات الكربى ثالثة ع�شر مليون ًا و�سبعمائة وع�شرة
�آالف فرد توظف املتو�سطة وال�صغرية  30مليون ًا؛ بن�سبتي
 %30,5و %70,2على التوايل .وحني قيا�س ن�سبة �شحن
املواد امل�صنعة تنقل الكبرية بن�سبة  %48,9مقابل %51,1
لل�صغريةواملتو�سطة.
ويوافق املدير التنفيذي مل�صرف الأ�سرة يف البحرين
عاطف ال�شرباوي على هذا التو�صيف مل�سار املتو�سطة
وال�صغرية ،وي�ضيف �أن ما يتهدد الكثري منها يف البحرين
هو �أن ت�أ�سي�سها يتم بناء على رغبة م�ؤ�س�سها �أكرث من وجود
حاجة مو�ضوعية بال�سوق لها .فلرمبا كان املالك غني ًا� ،أو
حديث التقاعد� ،أو ابن عائلة جتارية فيقرر امتالك �سجل
جتاري وبدء �شركة جديدة .وحيث �إنّ كثري ًا منها يقدم
خدمات فيتفادى امل�ؤ�س�س عمل درا�سة جدوى علمية لل�سوق
واحتياجاته ووجود مناف�سني واحتماالت النجاح والف�شل.
ولو كانت ال�شركات ت�سوق ملنتوجات �صناعية كالأملونيوم
مث ًال الختلف الأمر وا�ضطر املرء �إىل عمل درا�سة لل ُك َلف
وكمية الإنتاج املتوقعة وفر�ص الت�سويق املتاحة .ويف حالة
الأ�سر املنتجة البحرينية يكفي اعتقاد �صاحبة امل�شروع
بامتالكها موهبة يف الطبخ مث ًال ووجود الدعم احلكومي
لبع�ض الأغذية لتبد�أ �شركتها .وعند النجاح وبروز رغبة يف
التو�سع ترتطم الطموحات بوجود قوي لأ�صحاب املطاعم
والفنادق ،وملتطلبات العمل املرهق ،فت�صبح الطريق �سالكة
للتوقف .ويعتقد ال�شرباوي �أن �أكرث ما يحتاج �إىل دعم يف
البحرين ودول جمل�س التعاون هو م�ؤ�س�سات الدرا�سات،
�أو �شركات املحا�سبة ،التي يجب �أن يلج�أ �إليها رواد
الأعمال حني تتبلور فكرة ما يف ر�ؤو�سهم لدرا�سة جدواها
االقت�صادية .وقد يحتاجون �إليها مرار ًا يف �أطوار تقدم
م�ؤ�س�ستهم ،وعلى �أن تكون ُك َل ُفها معقولة ،للت�أكد ما �إذا
كانت امل�ؤ�شرات م�شجعة لال�ستمرار �أو داعية للتوقف .ورغم
�أهمية اخلربة الذاتية لرائد الأعمال ووجود م�صادر مالية
ودعم حكومي ف�إن القرارات يجب �أن تتخذ� :سري ًا للأمام �أو
التوقف لبيع امل�ؤ�س�سة ل�شركة �أكرب �أو مواجهة قرار الإغالق.
المصدر :أخبار الخليج
العدد الثاني
يناير 2014
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د.عبداللطيف ال�سنان

مشروع االكتشاف المبكر للحاالت
التى تتسم بالعنف في التعامل مع االخرين
ظاهرة العنف لي�ست مق�صورة من بلد �إىل بلد ،حيث �ش ّكل
العنف املدر�سي ن�سبة كبرية من جملة امل�شاكل ال�سلوكية
بني طالب املدار�س التي �أ�ضحت ظاهرة تتفاقم مع الأيام
�إىل م�شاهد العنف التي �أ�صبحت تبثها و�سائل الإعالم
املختلفة حتى �أ�صبحت مبر�أى وم�سمع وم�شاهدة الأبناء،
ال�سيما طلبة املدار�س ،والتي تعترب املدر�سة هي امل�صب
جلميع ال�ضغوطات اخلارجية التي ي�أتى �إليها الطالب
الذين مت تعر�ضهم للعنف من قبل الأهل �أو الآخرين ،وهو
ما يدفعهم �إىل تفريغ الكبت لديهم؛ لت�صبح �سلوكيات
عدوانية عنيفة ويقابلهم طالب �آخرون مروا بهذه التجربة
نف�سها وبذلك بني الطالب �أنف�سهم والعنف الطالبي
جتاه املدر�سني .وتتطور حدة العنف ونرى �أول انت�شارها
داخل املدار�س ،ومن هنا يكون العنف املدر�سي نتائج
للثقافة املجتمعية العنيفة و�أمام هذه الظاهرة اخلطرية
التي بد�أت يف التنامي يف املدار�س� .أجريت العديد من
الدرا�سات التي �أكدت زيادة معدالت العنف املدر�سي
لدى الطلبة وات�ضح ال�سلوك العدواين العنيف ميثل ن�سبة
عالية من بني امل�شكالت ال�سلوكية الأخرى ،ولهذا نحتاج
�إىل �إطالق م�شروع االكت�شاف املبكر للحاالت التي تت�سم
بالعنف يف التعامل مع الآخرين.
ودولة الكويت من الدول ال�سباقة بهذه امل�شاريع واملراكز
التي تهتم بالن�شء والفئات اخلا�صة كمركز التدخل املبكر
للمعاقني ومراكز املبدعني بالطفولة ومراكز املعر�ضني
لالنحراف ومركز �صباح الأحمد للموهبة والإبداع وكل
هذه املراكز ت�ساعد على الوعي والتدخل املبكر يف احلد

من الإعاقة بالطرق العلمية اجلادة ومعرفة مواهب ه�ؤالء
املبدعني� ،سواء الفئات اخلا�صة �أو الأ�سوياء .ولو نرجع
�إىل الأ�سباب التي حدّدها العلماء والتي جتعل الطالب
ي�ستخدم العنف هي :رغبه الطالب يف لفت الأنظار �إليه،
عدم ال�شعور باحرتام وتقدير الآخرين ،التعبري عن
م�شاعر الغرية ،عدم ال�شعور بالأمن والأمان ،ت�شجيع
بع�ض الأ�سر ابنهم على �أخذ احلق بنف�سه ،حماولة تغيري
نظرة الآخرين له� ،سواء معلمني �أو زمالء عن طريق
انتهاج ال�سلوكيات العنيفة .ويعترب هذا امل�شروع حماولة
لفهم الأ�سباب والدوافع وراء حاالت العنف داخل املدر�سة
و�إيجاد ال�سلوك املنا�سبة الحتواء تلك احلاالت قبل
ا�ستفحالها .ولو عرفنا امل�شروع ف�إنه م�سح �شامل ور�صد
للمعر�ضني لالنحراف باملرحلة االبتدائية واملتو�سطة
والعمل على عالجهم يف مراحل مبكرة.
ومن �أهداف امل�شروع حتديد املعر�ضني لالنحراف وممن
لديهم ميول الرتكاب ق�ضايا عنف .وقاية هذه الفئة يف
مراحل متقدمة قبل الو�صول �إىل االنحراف واحلر�ص
على عدم انت�شار العنف �إىل املحيطني بتلك الفئة وتزويد
اجلهات الر�سمية بالإح�صاءات املتوقعة حلاالت الن�شء
املعر�ضة لالنحراف ،وامل�ساهمة يف �إعداد ال�سيا�سات
واخلطط امل�ستقبلة للتعامل مع تلك احلاالت.
و�أن�شطة هذا امل�شروع �إعداد النماذج واال�ستمارات
اخلا�صة بامل�شروع ،و�إجراء املقابالت للحاالت املحيطني
بامل�شروع ،و�إعداد االختبارات النف�سية الالزمة.
ومن �آليات تنفيذ امل�شروع الأجهزة الفنية املتخ�ص�صة،

�سواء االجتماعية �أو النف�سية ،واالختبارات النف�سية
املطلوبة ،وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات الأهلية ومنظمات
املجتمع املدين ،و�إن�شاء مدرا�س ت�أهيلية متخ�ص�صة،
و�إعداد املخاطبات الر�سمية للجهات امل�شاركة بامل�شروع،
والعمل على حتديد املدار�س املتوقع �أن حتتوي على حاالت
كثرية معر�ض االرتكاب ق�ضايا عنف ،والتن�سيق مع
الأجهزة الفنية املخ�ص�صة يف املدار�س من اخت�صا�صيني
اجتماعينيونف�سيني.
ونقرتح املدة الزمنية لهذا مل�شروع عام ًا درا�سي ًا كامالً،
ثم بعد ذلك يتم التقييم والفئات امل�ستفادة منه احلاالت
املعر�ضة لالنحراف والواقعة �ضمن الفئة العمرية من 6
�سنوات وحتى � 15سنة .واجلهة امل�شرفة على امل�شروع -
وزارة ال�شباب ،واجلهات امل�شاركة  -وزارة الرتبية ،وزارة
ال�ش�ؤون ،ووزارة ال�صحة (الطب النف�سي) ،ومنظمات
املجتمع املدين .واملتوقع النتائج احتواء �أكرب عدد من
ال�شباب املعر�ضني لالنحراف ومعاجلتهم قبل ممار�سة
العنف يف مراحل متقدمه.
�إعداد التعديالت الالزمة يف قانون الأحداث ب�ش�أن
املعر�ض لالنحراف من واقع العمل امليداين مع مثل
تلك احلاالت وتعريف املجتمع بخطورة م�شكلة العنف
واحلر�ص على �إعداد الربامج الوقائية ،واحلر�ص على
تقليل ن�سبة ق�ضايا العنف.
مدير إدارة رعاية األحداث  -وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل بدولة الكويت

عي�سى الدرازي:

صندوق خليجي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
�إنّ قرار قادة دول جمل�س التعاون بدول اخلليج العربية بتكليف الأمانة العامة للمجل�س
بدرا�سة �إن�شاء �صندوق لدعم ريادة الأعمال مل�شروعات ال�شباب ال�صغرية واملتو�سطة،
يعك�س مدى اهتمام قادة اخلليج بتعزيز التقدم واالزدهار االقت�صادي ل�شعوبها .بل �إنّ
القرار ي�أتي لي�ؤكد عمق الر�ؤية االقت�صادية لأ�صحاب القرار يف دول اخلليج التي تتواكب
مع التطور احلا�صل يف ال�سوق االقت�صادية العاملية ،مع الإ�شارة �إىل �أن امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة تعترب يف االقت�صاديات احلديثة حمرك ًا لعجلة �سوق العمل.
�إنّ هذه املبادرة لي�ست م�ستغربة على قادة الدول اخلليجية التي �سعت عرب قمم جمل�س
التعاون لبحث هموم املواطن اخلليجي وحتقيق تطلعاته و�آماله .وال ميكن �أن نغفل �أن
املواطن اخلليجي ي�أخذ ركيزة �أ�سا�سية على �أجندات قمم جمل�س التعاون اخلليجي
منذ ت�أ�سي�سه .ولعل �إيجاد كيان نوعي لرعاية ريادة الأعمال ممكن له �أنْ يكون املحور
اال�سرتاتيجي؛ ليحقق التكامل االقت�صادي اخلليجي الذي لطاملا �سعت دول اخلليج
لتعزيزه وتطويره.
�إن ت�أ�سي�س �صندوق خليجي لدعم امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة من �ش�أنه �أن يكون

عمل وتنمية
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الكيان املركزي الذي يجمع هذه النوعية من امل�شروعات على م�ستوى دول اخلليج،
وان�ضمام هذه الفئة من الأعمال حتت مظلة خليجية واحدة �سيحقق بال �شك الفائدة
الكبرية لكل اقت�صاديات دول اخلليج ،و�سي� ِّؤمن �سوق ًا خليجية مفتوحة لأ�صحاب
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ت�أ�سي�س مثل هذا ال�صندوق
اخلليجي؛ ليكون داعم ًا للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،ي�أتي ليعزز من ثقافة ريادة
الأعمال يف املجتمع اخلليجي وي�شجع امل�شاريع االبتكارية التي تعمل على فتح مزيدٍ من
�آفاق التعاون امل�شرتكة مبا يخدم رواد الأعمال اخلليجيني من ال�شباب .كما �سي�سهم بال
�شك يف تطوير مهارات �أ�صحاب الأعمال وم�ساعدتهم على حت�سني قدراتها التناف�سية
والإبداعية واالبتكارية والت�صديرية .ما تطرقت �إليه جملة «عمل وتنمية» يف هذا العدد
ي�سلط ال�ضوء على امل�شروعات املتو�سطة وال�صغرية وثقافة ريادة الأعمال يف دول جمل�س
التعاون ،ويتناول عن كثب الإجنازات التي حققتها دول اخلليج ،ويف اجلانب الآخر تفتح
الباب للنظر �إىل التحديات التي يواجهها هذا القطاع احليوي واملهم.

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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جميل حميدان  -وزير العمل يف مملكة البحرين

المعايير المهنية في مواجهة
تحديـــات واختــالالت سـوق العمـل
خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية� ،شهدت �أ�سواق العمل تغيريات جوهرية ،حيث �أ�صبحت
الوظائف �أكرث تعقيدًا وارتبطت مهمات وم�س�ؤوليات املوظفني بكفاياتهم ومهاراتهم ولي�س
كما كان احلال �سابق ًا .وا�ستلزم هذا التغيري توافر مرونة يف انتقال العمالة والإنتاجية
وعزز قدرة االبتكار لدى امل�ؤ�س�سات ،وذلك بتمكينها من ا�ستيعاب تقنيات �إنتاجية جديدة
ب�سرعة وقدرتها على تكييف نف�سها مع حاجات �سوق العمل يف الوقت املنا�سب.
غري �أنّ �سوق العمل ا�ستمر يف مواجهة حتديات لي�ست ه ّينة واختالالت عديدة �أبرزها
االفتقار �إىل معايري حمددة للمهارة و�أدوات قيا�سها واعتمادها �ضمن نظام متكامل
للم�ؤهالت وال�شهادات الوطنية املعتمدة ملختلف املهن والأعمال.
ومن هنا جاءت �أهمية �إن�شاء م�شروع املعايري املهنية يف البحرين �أ�سوة بالدول املتقدمة
ومن خالل �شراكة ا�سرتاتيجية مع جمل�س التنمية االقت�صادية ،حيث ي�أتي هذا امل�شروع
اجلديد يف ظل النه�ضة املباركة ،ويف رحاب امل�شروع الإ�صالحي ال�شامل لعاهل البالد
املفدى ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ،وعلى النحو الذي يتكامل
مع امل�شروعات واملبادرات احلكومية املتميزة التي يرعاها رئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،وقد انطلق هذا امل�شروع الرائد مواكب ًا مل�شروع
�إ�صالح �سوق العمل الرائد يف البحرين بقيادة ويل العهد النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة.
كما ي�أتي م�شروعنا ترجمة عملية لتنفيذ خطط جلنة �إ�صالح التعليم والتدريب برئا�سة
نائب رئي�س جمل�س الوزراء �سمو ال�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة ،التي تهدف �إىل
و�ضع اال�سرتاتيجيات واخلطط مع الوزراء املعنيني لردم هذه الفجوة التي و ّلدت �آثار ًا
اقت�صادية واجتماعية وتقنية �سلبية ،وكانت �سبب ًا يف االعتماد املتزايد على الكوادر
الأجنبية املاهرة وغري املاهرة.
واملعايري املهنية التي نتحدث عنها «هي و�صف دقيق ووا�ضح للكفايات واملهارات واملعارف
الواجب توافرها لدى �شاغل العمل لإجناز مهام العمل ب�إتقان ،وما يحدد املعيار بو�ضوح
هو نتاجات الأداء املتقن».
وتعترب معايري املهارات املهنية الوطنية دفة التوجيه التي تعتمد عليه الأطراف املعنية
لبيان التميز وعر�ض قيم العمل و�إظهار املالءمة وحتقيق النجاح .حيث �إنها ال حتدد الـ
«كيفية فقط» ،و�إمنا النطاق الذي ينبغي �أن ت�شمله الـ «كيفية» وكذلك ما يجب �أخذه بعني
االعتبار عند و�ضع الت�شريعات وال�سيا�سات ومعايري املهن والأنظمة و�أ�س�س التقييم و�إعداد
املناهج ،ولعل الآلية التي يتم �إن�شاء املعايري الوطنية بها هي ما متيز هذا امل�شروع عن
غريه من امل�شاريع التي ت�ستهدف �سوق العمل ،حيث تعتمد على �أ�صحاب العمل يف �إن�شاء
هذه املعايري فهي «منهم و�إليهم» ،ووزارة العمل تقوم بدور التن�سيق والإ�شراف ،ولعل
االنعكا�سات والآثار املرتتبة على هذا امل�شروع �سترتك ب�صمات وا�ضحة يف جودة عمل
ال�شركات؛ حيث �ستنظم عملية التوظيف والتدريب وحت�سني الأداء ،بل تتعداه �إىل ت�أثريها
على الإنتاجية وخف�ض امل�صاريف ،وللباحث عن عمل �أو العامل ن�صيب من هذه الفوائد
التي �ستكون دلي ًال متكام ًال له يف احل�صول على املهارات املطلوبة وتفتح له �آفاق التدريب
والتعليم مدى احلياة ،وبالتايل توفر له احلياة الكرمية املن�شودة .وعليه ،ف�إن جناح هذا
امل�شروع يتطلب م�ساهمة وتعاون القطاع اخلا�ص مع اجلهات املعنية يف امل�شروع؛ ل�ضمان
مواءمة خمرجات التعليم والتدريب املهني مع حاجات �سوق العمل وظروف و�شروط بيئة
العمل وكذلك مع الر�ؤى الطموحة للمملكة و�صو ًال �إىل ر�ؤية  ٢٠٣٠ململكة البحرين.
�إننا نعمل اليوم على �إعادة هيكلة �سوق العمل باالعتماد على العن�صر الب�شري الوطني
من خالل هذا امل�شروع وغريه من امل�شاريع عرب تنظيم املهن الفنية واملهارية التي ت�شغلها
العمالة الوافدة والتي �ستُخرج القطاع اخلا�ص من احللقة املفرغة التي ن�ش�أت ب�سبب
العمالة غري املاهرة والتي تقبل �أجور ًا متدنية وتقل�ص مكا�سب الإنتاجية وجودة اخلدمات
وتنتج مرتبات غري تناف�سية وطاردة للعمالة الوطنية� .إنّ وجود معايري مهنية حقيقة من
�ش�أنها �أنْ تو ّفر عمالة وطنية ماهرة ح�سب متطلبات �سوق العمل قادرة على املناف�سة
وذات قيمة م�ضافة �إىل كل القطاعات التي �ستعمل �أو تعمل فيها ،وبالتايل؛ تقودنا �إىل

تقلي�ص االعتماد على العمالة الأجنبية طبق ًا لأهداف حمددة البد من حتقيقها على مدى
ال�سنوات اخلم�س املقبلة و�إحالل العمالة الوطنية املاهرة مبردود مايل يجعل الباحث
عن عمل يتجه �إىل القطاع اخلا�ص واملهن احلرفية والتقنية كخيار مف�ضل .و�ستكون
هناك دائم ًا ن�سبة من العمالة الوافدة يف القطاع اخلا�ص ،لكن الو�ضع الراهن غري قابل
لال�ستمرار�إطالق ًا.
وقد يقول قائل �إنّ زيادة �أجور القطاع اخلا�ص قد ت�ؤدي �إىل زيادة ال�ضغوط الت�ضخمية،
�إال �أنّ الطلب الكلي على ال�سلع اال�ستهالكية واخلدمات املتميزة �سيزداد �أي�ض ًا ،وبعد فرتة
ق�صرية� ،سيتكفل ميزان العر�ض والطلب بتخفي�ض الأ�سعار.
وينبغي للإنتاجية  -ال العمالة الوافدة ذات الأجور املتدنية � -أنْ تكون املح ّرك الرئي�س
لنمو القطاع اخلا�ص .وال ميكن حتقيق هذه الغاية �إال �إذا بد�أ القطاع اخلا�ص بتقلي�ص
اعتماده على العمالة الأجنبية الرخي�صة ب�صورة تدريجية.
وها نحن اليوم ن�شهد انطالق امل�شروع من مرحلة الدرا�سة والبحث �إىل مرحلة �إنتاج
املعايري املهنية من خالل الزيارات امليدانية وور�ش العمل التي تقام بالتعاون الإيجابي
مع القطاع اخلا�ص ومب�ساعدة فريق من اخلرباء واالخت�صا�صيني وممثلني لـ «اجلمعية
الأملانية للتعاون الدويل» وب�إ�شراف فريق عمل بحريني �ستكون مهمته يف امل�ستقبل بناء
وتطوير هذه املعايري التي يتم �إن�شا�ؤها يف الوقت احلا�ضر ،حيث متر مراحل تطوير
املعايري بخطوات رئي�سة عدة تتمثل يف بدايتها على امل�شاورات املكثفة مع القطاع اخلا�ص
حول ترتيب املهن ح�سب الأولويات ،يتبعها ت�شكيل الفرق الفنية واالحرتافية يف القطاع
لكل مهنة ،ومن ثم يبد�أ الفريق امل�شرتك بعمل الزيارات امليدانية للمهن ،وبعدها حتلل
وتنقح ح�سب �أنظمة اجلودة العاملية ويعاد �إر�سالها لل�شركات لأخذ وجهة نظرهم حولها،
وال ينتهي �أو يقف العمل عند هذا احلد ،بل يتبعه موافقة االخت�صا�صيني وعقد ور�شة
عمل ملجموعة من ال�شركات التي تناق�ش النتائج النهاية لكل معيار وبدورها ومن خالل
اخت�صا�صيني يف املهن املعنية ،ثم يتم الت�صديق عليها عرب اللجنة اال�ست�شارية العليا التي
تت�شكل من اجلهات احلكومية وممثلي القطاع اخلا�ص.
�إننا نعمل اليوم على و�ضع العامل البحريني على خارطة املهارة العاملية من خالل جهود
حثيثة لرفع م�ستوى املهارة االعتيادية �إىل االحرتافية ،ول�سنا الوحيدين يف هذا ال�صدد؛
فعلى ال�صعيد الإقليمي ف�إن دول جمل�س التعاون اخلليجي تتبع منهجية مماثلة ،وهو ما
م ّهد الطريق لو�ضع ا�سرتاتيجيات وبرامج م�شرتكة تفادي ًا لتكرار عملية الإعداد يف كل بلد
واال�ستفادة الق�صوى من اجلهود والنتائج املبذولة؛ لتوفري اجلهد واملوارد املالية والب�شرية
يف هذا املجال.
�إنّ م�شروع املعايري املهنية يتمثل يف �أهداف متو�سطة وبعيدة املدى يف تطوير نظام تعليمي
وتدريبي ي�ؤدي �إىل خمرجات تتنا�سب مع متطلبات �سوق العمل وقادر على االعتماد على
ر�صيد ب�شري وطني يتمتع مبهارات عالية مطابقة ب�صورة �أدق لتلك االحتياجات ،وقد
بد�أ العمل مع القطاع اخلا�ص وال�شركاء الرئي�سني على حتديد القطاعات واملهن ذات
الأولوية من حيث عدم توافر الكوادر الوطنية امل�ؤهلة والكافية� ،إ�ضافة �إىل كونها جاذبة
للبحرينيني ولها م�ستقبل مهني ،ولكن حتقيق هذا الهدف يتطلب حتو ًال جوهري ًا يف ثقافة
العمل والت�أهيل املهني على م�ستوى املجتمع البحريني ككل.
�إنّ دور هذا امل�شروع احليوي ال يقف عند حدود مهمات وم�شروعات وزارة العمل ،بل يتعداه
للدخول يف مناهج التعليم الأ�سا�سي والأكادميي ،مبا ي�ضمن تقليل فجوة املهارات املطلوبة
ل�سوق العمل ،و�سيكون الوتد الرئي�س لعملية التدريب املهني ،كما �سيوفر هذا امل�شروع
الأر�ضية ال�صلبة جلذب اال�ستثمارات العاملية التي تراهن على العن�صر الب�شري يف عملية
التنمية والإنتاج ،حيث يكر�س امل�شروع �أهدافه يف خلق وظائف ،وهو ما �سيخلق وظائف
نوعية ذات مردود اقت�صادي مقبول اجتماعي ًا ،ويو ّفر العي�ش الكرمي للعامل البحريني،
ولن يتم ذلك من دون توافر الإرادة واجلهد امل�شرتك للقطاعني العام واخلا�ص يف
البحرين ،لر�سم طريق امل�ستقبل باالعتماد على مكونات وا�ضحة املعامل وعنا�صر مرتابطة
بكل ثقة وثبات.
العدد الثاني
يناير 2014
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