
العدد الثاني
يناير 2014

المهرجان المسرحي لذوي االعاقة يختتم فعاليات دورته الثالثة في مملكة البحرين

تستضيف  الكويت 
االج��ت��م��اع ال���وزاري 
في نوفمبر المقبل

 30 ال�  الدورة  اختتتام 
لمجلسي وزراء العمل 
والشؤون االجتماعية

المؤسسات الصغيرة 
محرك  والمتوسطة 

لالقتصاديات

عمل وتنمية
مجلة فصلية تصدر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية

ISSN 2210-1888بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية � يناير 2014  »العدد الثاني« - 

isso2.indd   1 1/11/14   5:22 PM



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

المؤتمر الخليجي 

لأليتام يوصي بتوسيع 

»األسر البديلة«

تنظيم جديد للعمل عن 

بعد للنساء والمعاقين 

في السعودية

جائزة ناصر بن حمد 

إلبداعات ذوي اإلعاقة 

تقطف ثمارها

ضرورة تعزيز فرص 

حصول ذوي اإلعاقة 

على العمل

جهود خليجية للوصول 

إلى صيغة لتنظيم 

»العمالة المنزلية«

»وزراء التنمية« يشكلون فريقًا 

لدراسة إنشاء مراكز لبناء 

القدرات في المجاالت االجتماعية

04

09

13

07

11

17

مجلة فصلية تصدر عن:

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء 
العمل ومجلس وزراء الشؤون 

االجتماعية بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية

هاتف:
+973 17530202

فاكس:

+973 17530753

البريد اإللكتروني:

info@gcclsa.org

صندوق بريد:

26303 ـ المنامة
  مملكة البحرين

رئيس التحرير:

عقيل أحمد الجاسم

إخراج وتصميم:

سلفر الين لإلعالنات
+973 33800877

محمود علي حافظ
خليل يعقوب بوهزاع 
عدنان رمضان عوض
عيسى خليل الدرازي

فريق التحرير:

في هذا العدد

isso2.indd   2 1/11/14   5:22 PM



العدد الثاني
يناير 2014

افتتاحية

�أنها  �لأ�شكال،  ومبختلف  �ملر�حل،  من  �لعديد  يف  �لتعاون  جمل�س  دول  �أكدت  لقد 

عن�شر �أ�شا�س يف �شاحة �لتنمية على �مل�شتويني �لإقليمي و�لعاملي، �شو�ء من خالل 

خالل  من  �أو  و�ل�شديقة،  �ل�شقيقة  �لدول  يف  �ملبا�شرة  �خلليجية  �ل�شتثمار�ت 

�مل�شاعد�ت �ملادية �إبان �لكو�رث و�لأزمات �لطبيعية، �أو باملعونات �ملبا�شرة.

�لأفريقي  �أو  �لعربي  �مل�شتوى  �شو�ء على  �لتعاون،  �ل�شنو�ت من  بعد كل هذه  ولكن 

للدول  وتقدم  ُقدمت  �لتي  �ملاليني  مئات  م�شري  حول  �ل�شوؤ�ل  ماز�ل  �لآ�شيوي،  �أو 

�لأفريقية و�نعكا�شها على عملية �لتنمية يف تلك �لدول من جهة، وعلى دولنا من 

جهة �أخرى.

�إن �لإجابة على هذ� �ل�شوؤ�ل كانت �أحد حماور �لكلمة �لتي �ألقاها ح�شرة �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ �شباح �لأحمد �جلابر �ل�شباح، �أمري دولة �لكويت، �أثناء تروؤ�شه �لقمة 

2013 يف دولة �لكويت،  �لتي عقدت خالل �شهر نوفمرب  �لثالثة  �لعربية �لأفريقية 

حيث �أ�شار �شموه �إىل �أن �أ�شلوب �لتنمية �لذي د�أبت �لدول �خلليجية عليه مع �لدول 

وتطويره  مر�جعته،  لبد من  و�حد،  �لتز�مات من طرف  على  و�لقائم  �لأفريقية، 

على �أ�شا�س �ل�شر�كة �ملتبادلة.

و�أكد �شموه �شرورة �أن يكون منهاج �لتعاون �مل�شتقبلي بني هاتني �ملجموعتني قائمًا 

على مفهوم �ل�شر�كة �حلقيقية، �إذ مل يعد مقبوًل �أن تقدم دولنا �لدعم من جانب 

و�حد دون �أن يقابل ذلك بتفاعل وعطاء من �جلانب �لآخر.

فح�شب �لتقارير �لتي متت مناق�شتها يف �لأعمال �لتح�شريية للقمة �لعربية �لأفريقية 

�لثالثة ُت�شري �إىل حمدودية �ل�شتثمار �خلليجي �ملبا�شر يف �لدول �لأفريقية، وبقاء 

�لقطاع �خلا�س �خلليجي بعيدً� عن �ل�شوق �لأفريقي �لذي بال �شك يتمتع مبقومات 

يقت�شر  فيما  �لزر�عة،  قطاع  �أقلها  لي�س  فيها،  �ل�شتثمار  ميكن  هائلة  �قت�شادية 

»�لتعاون« على م�شاعد�ت تقدم هنا �أو هناك.

�إليها  �أ�شار  كما  عدة،  عو�مل  �إىل  �خلليجي  �ل�شتثمار  يف  �ل�شعف  ذلك  ويعود 

�لريا�س،  يف  �أعو�م  ثالثة  قبل  عقد  �لذي  �لأفريقي  �خلليجي  �ل�شتثمار  موؤمتر 

منها �لرتباط �مل�شبق لالأ�شو�ق �لأفريقية مع بع�س �لتكتالت �لقت�شادية �لدولية، 

و�لتقلبات  �حلمائية  �لإجر�ء�ت  �تخاذ  يف  و�ملبالغة  �جلمركية  �لر�شوم  �رتفاع 

�خلليجية  �ل�شيادية  �ل�شناديق  ��شتثمار�ت  �شعف  �ل�شرف،  �أ�شعار  يف  �مل�شتمرة 

بالقارة �لأفريقية، و�أخريً� عدم ��شتقر�ر �لقو�نني و�لت�شريعات �خلا�شة بال�شتثمار 

�لأجنبي، ما ي�شتوجب �إجر�ء مناق�شات ودر��شات معمقة بني �لطرفني بهدف تذليل 

تلك �لعقبات.

وقد لقت دعوة �شمو �أمري دولة �لكويت �شدًى لدى �لقمة �لعربية �لأفريقية �لثالثة، 

�أول خطو�ت تذليل �لعقبات تلك، و�إقامة ج�شور ل�شر�كات  �أن تكون  �إذ من �ملوؤمل 

�لكويت  �إعالن  بها  �لتي خرج  �لقر�ر�ت  و�لأفريقية،  �لدول �خلليجية  حقيقية بني 

لت�شجيع  و�لعربية  �لأفريقية  بالبلد�ن  �ل�شرورية  �ل�شروط  و�شع  �إىل  دعا  �لذي 

وت�شهيل �ل�شتثمار وزيادة حجم تدفقات �لتجارة و�ل�شتثمار بني �ملنطقتني، ودعم 

مبادر�ت �لتنمية �ل�شناعية �حلالية بغية �حلد من �لفقر وخلق وظائف لل�شباب، ما 

ي�شكل دعوة مبا�شرة للقطاع �خلا�س �خلليجي من �لبدء يف مبادر�ت بال�شتثمار يف 

تلك �لدول �لتي ميكن �أن تكون عمقًا ��شرت�تيجيًا ملنظومتنا �خلليجية.

عقيل الجاسم
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أخبار التنفيذي

مملكة  يف  �لجتماعية  �لتنمية  وز�رة  ��شت�شافت 

مل�شوؤويل  �لفنية  للجنة  �لثامن  �لجتماع  �لبحرين 

وذلك  �لجتماعي،  �ملجال  يف  �لدولية  �لعالقات 

ملجل�س  �لتنفيذي  �ملكتب  مع  و�لتن�شيق  بالتعاون 

�لتعاون  جمل�س  بدول  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وزر�ء 

لدول �خلليج �لعربية.

�ملطروحة  �لق�شايا  من  عددً�  �لجتماع  وبحث 

�لإعد�د  �أبرزها  من  وكان  �لأعمال،  جدول  على 

ملجل�س   )41( �لـ  �لتن�شيقي  لالجتماع  و�لتح�شري 

�لتعاون  جمل�س  بدول  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وزر�ء 

لدول �خلليج �لعربية.

�أعمال  جدول  م�شروع  �أي�شًا  �لجتماع  وناق�س 

�لدورة �لـ )31( ملجل�س وزر�ء �ل�شوؤون �لجتماعية 

بدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، و�ملقرر 

�إىل  �إ�شافة   ،2014 �لعام  �لكويت  دولة  عقدها يف 

ملجل�س   )33( �لـ  �لدورة  �أعمال  جدول  مناق�شة 

وزر�ء �ل�شوؤون �لجتماعية �لعرب.

على  �ملعرو�شة  �ملو�شوعات  �لجتماع  وتناول 

للمجل�س  �لتابعة  �لجتماعية  �لتنمية  �أجندة جلنة 

�ملتحدة،  �لأمم  مبنظمة  و�لجتماعي  �لقت�شادي 

و�لدورة �لـ )93( للمجل�س �لقت�شادي و�لجتماعي 

بجامعة �لدول �لعربية.

�شارك يف �لجتماع م�شوؤولون عن �لعالقات �لدولية 

دول  يف  �لجتماعية  و�لتنمية  �ل�شوؤون  وز�ر�ت  يف 

جمل�س �لتعاون، ووفد من �ملكتب �لتنفيذي.

.. وينسقون موافقهم للمؤتمرات العربية والدولية

في اجتماعهم التنسيقي الحادي واالربعين

»وزراء التنمية« يشكلون فريقًا لدراسة إنشاء مراكز لبن����������اء القدرات في المجاالت االجتماعية

�أقر جمل�س وزر�ء �ل�شوؤون �لجتماعية بدول جمل�س 

عمل  فريق  ت�شكيل  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون 

وزيرة  �لبلو�شي  حممد  فاطمة  �لدكتورة  برئا�شة 

ممثلني  وبع�شوية  �لبحرينية  �لجتماعية  �لتنمية 

باملجل�س  �لأع�شاء  �لدول  جميع  عن  م�شوؤولني 

و�ملكتب �لتنفيذي ملجل�س وزر�ء �ل�شوؤون �لجتماعية 

�لفريق  �أن تكون مهمة  �لتعاون، على  بدول جمل�س 

در��شة �إمكانية تنفيذ م�شروعات خليجية م�شرتكة 

تتمثل يف �إن�شاء مر�كز متخ�ش�شة للتعليم و�لتدريب 

�جتماعية  جمالت  يف  �لقدر�ت  وبناء  و�لتثقيف 

�لدورة  على  �ملذكرة  تلك  تعر�س  و�أن  خمتلفة، 

�لقادمة للمجل�س.

جاء ذلك يف �لجتماع �لتن�شيقي �لـ 41 ملجل�س وزر�ء 

�لذي  �لتعاون  جمل�س  بدول  �لجتماعية  �ل�شوؤون 

عقد يف �لعا�شمة �لأردنية عّمان قبل �أيام، برئا�شة 

�ل�شوؤون  وزيرة  �لر�شيدي  عايد  ذكرى  �لدكتورة 

�لجتماعية و�لعمل بدولة �لكويت، رئي�شة �لدورة �لـ 

31 للمجل�س، وبح�شور وزر�ء وكبار م�شوؤويل وز�ر�ت 

�لتنمية و�ل�شوؤون �لجتماعية بدول جمل�س �لتعاون. 

�لتنفيذي  �ملكتب  من  وفد  �لجتماع  ح�شر  كما 

�ل�شوؤون �لجتماعية برئا�شة �لأ�شتاذ  ملجل�س وزر�ء 

عقيل �أحمد �جلا�شم وع�شوية مدير �إد�رة �ل�شوؤون 

�لقانوين  و�لباحث  حافظ  حممود  �لجتماعية 

بالإد�رة حممد �لغائب.

�إىل  مقرتح  رفع  �خلليجي  �لوز�ري  �ملجل�س  وقرر 

جمل�س وزر�ء �ل�شوؤون �لجتماعية �لعرب للمطالبة 

�لفقر  �لعربية خلف�س  �ل�شرت�تيجية  و�شع  باإعادة 

�لتي  �حلالية  �ل�شرت�تيجية  جدوى  لعدم  وذلك 

بعد  خ�شو�شًا  �شنو�ت،   10 من  �أكرث  عليها  م�شى 

يف  و�ل�شيا�شية  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لتغري�ت 

�ملنطقة �لعربية، ما يرتتب عليه وجود ��شرت�تيجية 

�لتنموية  �مل�شتويات  فيها  ُتر�عى  �جتماعية جديدة 

للدول �لعربية و�ختالفها. 

�إىل ذلك، �أكدت وزيرة �ل�شوؤون �لجتماعية و�لعمل 

�شمو  مبادرة  �أهمية  �لر�شيدي  ذكرى  �لكويت  يف 

�جلابر  �لأحمد  �شباح  �ل�شيخ  �لكويت  دولة  �أمري 

�ل�شباح �خلا�شة باإن�شاء �شندوق لدعم �مل�شروعات 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة يف �لعامل �لعربي.

و�أ�شادت �لر�شيدي �لتي تر�أ�س جمل�س وزر�ء �ل�شوؤون 

�لجتماعية و�لعمل يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 

�لعربية باملبادرة �لتي قالت �إنها توفر حياة كرمية 

لآلف �لأ�شر �لعربية.

و�أكدت تطلُّع دولة �لكويت للمزيد من �لتعاون �لفاعل 

�لجتماعية،  �لتنمية  جمالت  يف  و�ملوؤثر  و�لعميق 

م�شيدة بدور �لأردن ملكا وحكومة و�شعبًا يف جمال 

�لعمل �لجتماعي و�إجناح �أعمال �ملوؤمتر.

من جهتها، �أكدت وزيرة �لتنمية �لجتماعية، رئي�شة 

�لجتماعية  �ل�شوؤون  وزر�ء  ملجل�س  �حلالية  �لدورة 

بني  �لتو��شل  هذ�  �أهمية  ح�شان،  �أبو  رمي  �لعرب، 

�لذي  �لجتماعي  �ل�شاأن  على  وكموؤمتنني  �لأ�شقاء 

و�لأفر�د  �ملجتمعات  عن  للدفاع  �لأول  �خلط  ميثل 
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»التنفيذي«
يهنئ  الصبيح 

بعث �شعادة �لأ�شتاذ عقيل �أحمد �جلا�شم 

�لتنفيذي ملجل�س وزر�ء  مدير عام �ملكتب 

�لعمل وجمل�س وزر�ء �ل�شوؤون �لجتماعية 

بدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 

هند  �لأ�شتاذة  معايل  �إىل  تهنئة  كتاب 

لل�شوؤون  وزيرً�  تعيينها  مبنا�شبة  �ل�شبيح 

ل�شوؤون  �لدولة  ووزير  و�لعمل  �لجتماعية 

�لتخطيط و�لتنمية. و�أعرب �جلا�شم عن 

على  �لوزيرة  معايل  �إىل  تهانيه  خال�س 

�إىل  �لرفيع، مبتهاًل  �ملن�شب  لهذ�  تبوئها 

�هلل لأن يوفق معاليها يف مهامها �ملقبلة.

�ملكتب  �أن  �ل�شبيح  �إىل  �جلا�شم  و�أكد 

ت�شيري  �إمكانياته يف  كافة  ي�شع  �لتنفيذي 

�لعمل  مبجال  يتعلق  فيما  �لوز�رة  عمل 

�خلليجي �مل�شرتك.

05  04

في اجتماعهم التنسيقي الحادي واالربعين

»وزراء التنمية« يشكلون فريقًا لدراسة إنشاء مراكز لبن����������اء القدرات في المجاالت االجتماعية

»التنفيذي« يدعم تأسيس كيان أهلي للمتقاعدين الخليجيين
�لتنفيذي  �ملكتب  عام  مدير  ��شتقبل 

�ل�شوؤون  ووزر�ء  �لعمل  وزر�ء  ملجل�شي 

�لتعاون  جمل�س  بدول  �لجتماعية 

�جلا�شم  عقيل  �لعربية  �خلليج  لدول 

وفدً� من جمعية �حلكمة للمتقاعدين 

رئي�س  نائب  يتقدمهم  �لبحرين   -

�جلمعية �شعيد �ل�شماك.

�جلا�شم  ثّمن  �للقاء  وخالل 

يف  �جلمعية  بها  تقوم  �لتي  �جلهود 

موؤكدً�  �ملتقاعدين،  �شوؤون  رعاية 

بها  حتظى  �لتي  و�لرعاية  »�لتقدير 

�لدول  �شعيد  على  �ملتقاعدين  فئة 

د�عيًا  �لتعاون«،  مبجل�س  �لأع�شاء 

و�لدعم  �لت�شهيالت  كافة  »لتعزيز 

لهذه �لفئة �لتي كان لها �لدور �لكبري 

عرب م�شو�رها �ملهني يف �مل�شاهمة يف 

�مل�شاريع �لتنموية«، لفتًا �إىل »�شرورة 

لدى  �لعملية  �ل�شتفادة من �خلرب�ت 

�لذي  �لطويل  �مل�شو�ر  بعد  �ملتقاعد 

خا�شه يف خمتلف مو�قع �لعمل«.

مدير  �ل�شماك  �أطلع  جهته،  من 

�لرب�مج  على  �لتنفيذي  �ملكتب  عام 

�جلمعية  بها  تقوم  �لتي  و�لأن�شطة 

�إىل  تتطلع  �لتي  �لنبيلة  و�لأهد�ف 

�لعمل  هذ�  خالل  من  حتقيقها 

فئة  خلدمة  و�لتطوعي  �لجتماعي 

�ملو�طنني  من  و�لأخو�ت  �لإخوة 

باملبادر�ت  منوهًا  �ملتقاعدين، 

حت�شني  �إىل  �لر�مية  �حلكومية 

يف  للمتقاعدين  �ملعي�شية  �لأو�شاع 

مملكة �لبحرين.

وعرّب �ل�شماك عن رغبة �جلمعية يف 

�ل�شتفادة من خرب�ت �ملكتب �لتنفيذي 

حتى  للجمعية  �لفني  �لدعم  وتوفري 

م�شريً�  �أهد�فها،  حتقيق  من  تتمكن 

�لوقت  يف  تبحث  »�جلمعية  �أن  �إىل 

�لر�هن �إمكانية تاأ�شي�س جمعية تعنى 

جمل�س  بدول  �ملتقاعدين  ب�شوؤون 

�لتعاون«.

�لتنفيذي  �ملكتب  �أبدى  جانبه،  ومن 

��شتعد�ده �لكامل ملد �جلمعية بالدعم 

�لكيان  هذه  لإ�شهار  �لالزم  �لفني 

بكبار  »�لهتمام  موؤكدً�  �لأهلي، 

�لقيم  على  يتاأ�ش�س  بحيث  �ل�شن 

عليها  تقوم  �لتي  و�لإ�شالمية  �لعربية 

جمتمعاتنا«.

و�حرت�مهم  وكر�متهم  كفايتهم  لهم  ي�شمن  مبا 

يف  عظيم  �شاأن  له  �لجتماعي  �لأمن  �أن  ل�شيما 

حتقيق �لأمن �ل�شمويل.

�لجتماعي  �لعمل  يحظى  �أن  �شرورة  �أكدت  كما 

�لعمل  �شمن  متقدمة  باأولوية  �لعربي  و�لتنموي 

�لدول  جامعة  منظومة  �إطار  ويف  �مل�شرتك  �لعربي 

�لعربية، لفتة �إىل �أن قطاعات كثرية من جمتمعاتنا 

عانت يف ظل غياب �لأمن و�لأمان وحرمت قطاعات 

�أخرى من �لعمل �لتنموي �لذي يقوم على ��شتثمار 

�لب�شرية  و�لقدر�ت  �ملتاحة  �ملادية  �لإمكانات 

�إحد�ث نقالت نوعية يف  �أجل  �لفاعلة من  �لقادرة 

حياة �ملو�طنني.
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مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراءعمل وتنمية
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

76 مليون كفيف
عالميًا  بحلول 2020

�ملنتدى  فعاليات  يف  �لتنفيذي  �ملكتب  �شارك 

�لعربية  �لإمار�ت  بدولة  �لعمى  ملكافحة  �خلليجي 

�ملتحدة، وذلك مب�شاركة 12 دولة وموؤ�ش�شة طبية، 

نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  وبرعاية 

وزير �لثقافة �لإمار�تي، و�لذي نظمه مكتب �ملنظمة 

�لدولية لإنقاذ �لب�شر »�شايت �شيفرز« بدبي و�حتاد 

مكافحة �لعمى باململكة �لعربية �ل�شعودية وحظي 

وهدف  كبرية.  ودولية  و�إقليمية  حملية  مب�شاركة 

�ملنتدى �إىل �إبر�ز دور �ملنظمات �لعربية يف جمال 

مكافحة �لعمى، ف�شاًل عن و�شع �خلطط وتوحيد 

�لأمر��س  �ملجال، وذلك ملكافحة  �جلهود يف هذ� 

�مل�شببة للعمى يف �لوطن �لعربي ويف �لعامل.

من جانبه، قال �ملدير �لعام للمنظمة �لدولية لإنقاذ 

�إن  �لنعيمي،  �ل�شرق �لأو�شط، عبد�هلل  �لب�شر يف 

�لالعبني  من  كبريً�  �هتمامًا  ي�شتقطب  »�ملنتدى 

�أن  �لعمى«، مو�شحًا  �لرئي�شني يف جمال مكافحة 

�لعامل  مليون �شخ�س حول   285 �أكرث من  »هناك 

يعانون من م�شكالت تتعلق بالب�شر منهم 39 مليونًا 

فاقدين للب�شر كليًا، يف حني يو�جه �لعدد �لباقي 

خماطر ب�شرية حقيقية«.

�مل�شاركة  �لعمل  �أور�ق  خالل  من  �ملنتدى  و�أ�شار 

�إىل �أنه ووفقًا لدر��شة حديثة، فاإن عدد �ملكفوفني 

�شريتفع �إىل 76 مليونًا بحلول 2020، ما يتطلب بذل 

مزيٍد من �جلهود على �مل�شتويني �لدويل و�لإقليمي.

للمنظمات  من�شة  �إطالق  على  �مل�شاركون  و�أجمع 

�لإقليمية و�لدولية غري �حلكومية �لإقليمية �لر�غبة 

�ل�شوء  و�شلطو�  �ملمكن جتنبه،  �لعمى  يف حماربة 

على �أهمية �لتدخل �ملبكر يف مكافحة �لعمى �لذي 

ميكن جتنبه وكذلك �لإجناز�ت �لتي متت يف هذ� 

�جلانب حتى �لآن.

دليل خليج�ي لمنظوم�ة المؤهالت والمعايير واالختب���������ارات المهن�ي��ة 
دعا فريق �لروؤى و�ملوجهات �مل�شتقبلية ب�شاأن منظومة 

�ملوؤهالت و�ملعايري و�لختبار�ت �ملهنية بدول جمل�س 

�جتماعه  �أنهى  �لذي  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون 

�لتنظيمي �لثاين موؤخرً� يف �ملنامة، �لدول �لأع�شاء 

يف جمل�س وزر�ء �لعمل يف دول جمل�س �لتعاون �إىل 

�شرعة �لنتهاء من مر�جعة �لدليل �ملرجعي �خلليجي 

ملنظومة �ملوؤهالت و�ملعايري و�لختبار�ت �ملهنية بدول 

�إعد�ده  يتم  �أن  �ملقرر  من  و�لذي  �لتعاون  جمل�س 

�ملقبلة  دورته  يف  �لعمل  وزر�ء  جمل�س  على  لعر�شه 

بدولة �لكويت �لعام �جلاري.

من جانبه، قال مدير عام �ملكتب �لتنفيذي ملجل�س 

�لجتماعية،  �ل�شوؤون  وزر�ء  وجمل�س  �لعمل  وزر�ء 

و�ملوجهات  �لروؤى  فريق  �أن  �جلا�شم،  �أحمد  عقيل 

�مل�شتقبلية يعمل على و�شع �آلية و��شحة حول ت�شميم 

�ملعايري �ملهنية مبا يتو�ءم مع �ل�شوق �خلليجي.

نظام  �إن�شاء  »م�شروع  �أن  �جلا�شم  و�أو�شح 

للموؤهالت و�ملعايري و�لختبار�ت �ملهنية يعترب من 

�أبرز �لتحديات �لتي تو�جه �شناع �لقر�ر و�جلهات 

عن  ف�شاًل  �لعامل،  دول  من  دولة  �أي  يف  �مل�شوؤولة 

لدول  بالن�شبة  �حلال  هو  كما  �لدول  من  جمموعة 

جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية«، معتربً� ذلك 

المطيري: الكويت تدعم
مشاريع العمل الخليجي المشترك

االنباء
��شتقبل وكيل وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية و�لعمل 

يف دولة �لكويت، �ل�شيد عبد�ملح�شن �ملطريي، 

وزر�ء  ملجل�س  �لتنفيذي  �ملكتب  من  م�شوؤولني 

�لعمل وجمل�س وزر�ء �ل�شوؤون �لجتماعية بدول 

�لتن�شيق  �إىل  �لبحث  وتطرق  �لتعاون.  جمل�س 

حول �جتماعات دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 

رئي�س  ب�شفتها  �لكويت  �شت�شت�شيفها  و�لتي 

قمة دول جمل�س �لتعاون وترتيب جمموعة من 

و�لعمالية  �لجتماعية  و�لأن�شطة  �لفعاليات 

خالل �لفرتة �ملقبلة.

حول  �لنقا�شية  �حللقة  �إىل  �لجتماع  وتطرق 

�لرعاية  لقطاع  و�مل�شوؤوليات  �لأدو�ر  مر�جعة 

�أن  و�ملقرر  و�شيا�شاتها  وجمالتها  �لجتماعية 

�إىل   20 من  �لفرتة  خالل  �لكويت  ت�شت�شيفها 

وز�ر�ت  وكالء  فيها  وي�شارك   2014 يناير   22

�لتعاون  جمل�س  لدول  �لجتماعية  �ل�شوؤون 

خليجي  ملتقى  ��شت�شافة  مناق�شة  و�أي�شًا 

و��شت�شر�ف  �ل�شن  لكبار  �حلياة  جودة  حول 

م�شتقبلهم وذلك خالل مطلع �شهر مايو �ملقبل.

لوزر�ء  �لوز�رية  �لدورة  عقد  �ملطريي  وبحث 

وحو�ر  �لجتماعية  �ل�شوؤون  ووزر�ء  �لعمل 

وتوجه  نوفمرب،  �شهر  نهاية  يف   )3( �أبوظبي 

�لتنفيذي  و�ملكتب  �لوفد  �أع�شاء  �إىل  بال�شكر 

�لكويت  موؤكدً� دعم  �لو��شحة،  على جهودهم 

�مل�شرتك  �خلليجي  �لجتماعي  �لعمل  مل�شاريع 

دوله وحتقيق  بني  �خلليجية  �لوحدة  يعزز  مبا 

�لتعاون،  جمل�س  دول  لأبناء  �خلري  م�شرية 

�ملقبلة  �لفرتة  يف  �للقاء�ت  من  مزيدً�  ومتنى 

للعمل على �إجناح هذه �لأن�شطة.
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العدد الثاني
يناير 2014

دليل خليج�ي لمنظوم�ة المؤهالت والمعايير واالختب���������ارات المهن�ي��ة 
�لعمل �خلليجي  �لتقدم يف م�شرية  »مقيا�شًا مهمًا لقيا�س م�شتوى 

�لفني �مل�شرتك«.

وبني �أن »�إن�شاء منظومة �شاملة موحدة بني دول جمل�س �لتعاون هو 

بالفكرة  �لإميان  تبد�أ من  �لتي تتطلب خطو�ت عدة  �مل�شاريع  من 

ر��شخة  موؤ�ش�شية  بنية  عرب  حكومتها  �إىل  توؤدي  �شيا�شية  و�إر�دة 

وتخ�شي�س مو�زنات كافية لها، كما �أنها حتتاج �إىل بع�س �لوقت 

لإجنازها وت�شتغرق يف ذلك �شنو�ت وعلى مر�حل«.

المكتب التنفيذي يشارك في منتدى اقليمي حولها.. الجاسم:

جهود خليجية للوصول إلى صيغة لتنظيم »العمالة المنزلية«

�ل�شوؤون  وزر�ء  وجمل�س  �لعمل  وزر�ء  ملجل�س  �لتنفيذي  �ملكتب  عام  مدير  قال 

�لجتماعية بدول جمل�س �لتعاون، عقيل �أحمد �جلا�شم، �إن »م�شاركة دول �خلليج 

هذه  مثل  لأهمية  �إدر�كها  من  تاأتي  �ملنزلية  �لعمالة  حول  �لإقليمي  �حلو�ر  يف 

�للقاء�ت وذلك من �أجل تبادل �لآر�ء و�ملو�قف و�ملالحظات من �لبلد�ن �ملر�شلة 

للعمالة، و�لتي ت�شغل حيزً� كبريً� من ن�شب �لعاملني يف خمتلف دول �خلليج«.

و�أ�شاف �جلا�شم �أن »دول �خلليج مل تدخر جهدً� للتو�شل �إىل �شيغة تو�فقية 

�ملنزليني«، م�شددً�  و�لعمال  �لأ�شرة(  �لعمل )رب  �أ�شحاب  �لعالقة بني  تنظم 

على �أنه »من �ملوؤمل �أن يتم طرح �لعقد �لنموذجي للعمالة �ملنزلية �لذي متت 

�لعمل بدول جمل�س  �لتنفيذي ملجل�س وزر�ء  �ملكتب  و�إعد�ده من قبل  �شياغته 

دولة  يف  �شينعقد  �لذي  �خلليجيني  �لعمل  وزر�ء  �جتماع  �أجندة  على  �لتعاون 

�لكويت �لعام �ملقبل«.

جاء ذلك خالل م�شاركته على ر�أ�س وفد من �ملكتب �لتنفيذي يف منتدى �حلو�ر 

�لإقليمي حول �لأحكام �لنموذجية لعقود ت�شغيل �لعمالة �ملنزلية و�لذي تنظمه 

�لدميقر�طية  �شريلنكا  بجمهورية  كوملبو  يف  �خلارج  يف  �لعاملني  رعاية  وز�رة 

�ل�شرت�كية يف �لفرتة بني 3 و4 دي�شمرب �ملا�شي.

و�أ�شار �جلا�شم �إىل �أنه »من �ل�شروري �لتفكري بجدية يف �آلية منا�شبة لتنظيم 

عالقة �أ�شحاب �لعمل و�لعمال �ملنزليني كونها تت�شم بطبيعة خا�شة«، لفتًا �إىل �أن 

»�حلماية �لكافية للطرفني يجب �أن تتو�فر يف هذه �لعالقة ويتم حتديدها ب�شكل 

و��شح و�شريح �شمن بنود �لعقد«. و�أو�شح �أن »دول �خلليج �مل�شاركة حر�شت على 

دعم �لدخول يف مناق�شة تفا�شيل بنود �لعقد �لنموذجي �ملقرتح من قبل �لدول 

�لآ�شيوية حلني �إقر�ر �لعقد �لنموذجي �خلليجي �ملوحد للعمالة �ملنزلية«.

ي�شار �إىل �أن �لجتماع ناق�س �لو�شع �لر�هن لعقود �لت�شغيل للعمالة �لو�فدة من 

�أجل تعزيز و�شائل حماية عمال �خلدمة  حيث �شروطها و�لعمل لتطويرها من 

لتعزيز  عملية  خطو�ت  على  �لتفاق  وبحث  لها،  �مل�شتخدمة  و�لأ�شر  �ملنزلية 

�ل�شروط �لنموذجية يف �لتعاقد بني طريف �لعالقة دون �لإ�شر�ر باأي طرف.

�لعقد  و�أحكام  ل�شروط  �لتف�شيلية  �جلو�نب  �لإقليمي  �حلو�ر  ناق�س  كما 

�لنموذجي �لتي تتناول م�شوؤوليات �شاحب �لعمل ب�شاأن ما ين�س عليه عقد �لعمل، 

فيما يتعلق بالإقامة، و�لرعاية �ل�شحية، و�لو�شف �لوظيفي، و�لإجاز�ت، ومدة 

�لعقد و�لإ�شابة، و�لوفاة، وغري ذلك من �للتز�مات و�ل�شروط �لتي يت�شمنها 

عقد �لعمل بالن�شبة لكال �لطرفني، وهما �شاحب �لعمل )رب �لأ�شرة( وعامل 

�خلدمة �ملنزلية.

وُعقد �لجتماع بناء على دعوة من وز�رة رعاية �لعاملني يف �خلارج بجمهورية 

من  دولة   50 عن  ممثلون  فيه  و�شارك  �ل�شرت�كية،  �لدميقر�طية  �شرييالنكا 

�لقارة �لآ�شيوية ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي، �إ�شافة �إىل عدد من �ملنظمات 

�ملتخ�ش�شة، حيث �شاركت �لدول �ملر�شلة للعمالة، �إ�شافة �إىل �لدول �مل�شتقبلة، 

�إىل جانب ممثلني عن  �لدولية،  �لعمل  للمر�أة، ومنظمة  �ملتحدة  �لأمم  وهيئة 

يف  �ملنزلية  بالعمالة  �ل�شلة  ذ�ت  �ملدين  للمجتمع  و�أخرى  �إقليمية  منظمات 

�لدول �ملعنية.

07  06
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مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراءعمل وتنمية
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بمناسبة رئاستها الدورة 31 لمجلسي »العمل والشؤون«... المطيري:

الكويت تستضيف االجتماع الوزاري نوفمبر المقبل

تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية

الجاسم: تقرير اقليمي خليجي موحد حول اإلعاقة

ملجل�شي   31 �لدورة  �أعمال  �لكويت  دولة  ترت�أ�س 

بدول  �لجتماعية  �ل�شوؤون  ووزر�ء  �لعمل  وزر�ء 

و�جتماعات  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س 

خلفًا   ،31 �لـ  دورتها  يف  باملجل�شني  �لوكالء  جلنة 

ململكة �لبحرين �لتي ��شت�شافت �لدورة �ل�شابقة يف 

وز�رة  وكيل  �أ�شاد  �ملنا�شبة  وبهذه  �ملا�شي.  �أكتوبر 

�ملطريي  عبد�ملح�شن  و�لعمل  �لجتماعية  �ل�شوؤون 

�لعمل  وز�رتي  يف  ممثلة  �لبحرين  مملكة  بجهود 

بها  قامو�  �لتي  �جلهود  على  �لجتماعية  و�لتنمية 

طو�ل �لدورة �ملا�شية، و�لتي كان لها بالغ �لأثر يف 

تعزيز �لعمل �خلليجي �مل�شرتك.

للدورة  �لكويت  »��شت�شافة  �إن  �ملطريي  وقال 

�ل�شوؤون  وزر�ء  �لعمل وجمل�س  وزر�ء  )31( ملجل�س 

�لجتماعية ياأتي يف �إطار �لإميان �لعميق من قيادة 

�خلليجية  �ملنظومة  باأهمية  �لبلد  هذ�  وحكومة 

و�أهمية دعم كافة �أ�شكال �لعمل �خلليجي �مل�شرتك.

و�لتي  للمجل�شني،  �ملقبلة  »�لدورة  �أن  و�أو�شح 

�شتنعقد يف �لكويت نوفمرب �ملقبل، �شتتناول بنودها 

�مل�شتوى  على  هامة  و�جتماعية  عمالية  مو��شيع 

لدفع  مهمة  »فر�شة  �أنها  �إىل  م�شريً�  �خلليجي«، 

�لعمايل  �مل�شتويني  على  �لتنموية  �مل�شاريع  عجلة 

و�لجتماعي يف �لدول �لأع�شاء«.

لن  و�لعمل  �لجتماعية  �ل�شوؤون  »وز�رة  �أن  وبنّي 

�لدعم لنجاح  �أ�شكال  تدخر جهدً� يف توفري جميع 

�أعمال هذه �لدورة، و�شت�شعى �لوز�رة بالعمل جنبًا 

بروح  و�للتز�م  �لتنفيذي  �ملكتب  مع  جنب  �إىل 

للرتتيبات  �ملكرب  و�لتح�شري  للعمل  �لو�حد  �لفريق 

�ملطلوبة لنعقاد �لدورة«.

�أن »�لجتماع �لوز�ري �شي�شعى  �إىل  ولفت �ملطريي 

بني  �جلماعي  و�لتن�شيق  �لتعاون  �أهد�ف  لتحقيق 

�لدول �لأع�شاء يف �ملجالت �لعمالية و�لجتماعية 

�لأن�شطة  من  �لعديد  تنفيذ  طريق  عن  كافة 

و�لفعاليات وو�شائل و�شيغ �لعمل �مل�شرتكة«.

و�أو�شح �أن »�أجندة �لدورة �ملقبلة حافلة باملو��شيع 

�لعمايل  �ل�شاأنني  �مل�شتوى �خلليجي يف  �ملهمة على 

و�لجتماعي«.

�لدورة  هذه  �جتماعات  »تنتهي  �أن  �ملطريي  و�أمل 

حتقيق  �شاأنها  من  �لتي  �لقر�ر�ت  من  عدد  بتبني 

�لدول  بني  و�لتكامل  �لتعاون  خطو�ت  من  مزيد 

�لأع�شاء«.

قال مدير عام �ملكتب �لتنفيذي ملجل�س وزر�ء �لعمل 

وجمل�س وزر�ء �ل�شوؤون �لجتماعية عقيل �جلا�شم 

�قليمي  تقرير  �عد�د  ب�شدد  �لتنفيذي  �ملكتب  �أن 

خليجي حول �لإعاقة لدى مو�طني �ملنطقة. ولفت 

�جلا�شم �إىل �ن �لفريق �ملعني باإعد�د �لتقرير قد 

�جتمع �أول �جتماعاته يف �ملنامة قبل �أيام. 

باإعد�د  �ملعنية  �للجنة �خلليجية  �أن  وبني �جلا�شم 

وزر�ء  جمل�س  من  قر�ر  على  بناًء  ت�شكلت  �لتقرير 

لدول  �لتعاون  جمل�س  بدول  �لجتماعية  �ل�شوؤون 

�ملا�شي  �كتوبر  يف  عقد  �لذي  �لعربية   �خلليج 

�لجتماعية.  �لتنمية  وز�رة  با�شت�شافة  باملنامة 

على  �شادقت  �لأع�شاء   �لدول  جميع  �أن   وتابع 

�لتي  �لإعاقة  ذوي  �لأ�شخا�س  حقوق  �تفاقية 

�ملتحدة  �لأمم  ملنظمة  �لعامة  �جلمعية  �عتمدتها 

يف 13 دي�شمرب 2006م، وذلك لإميان دول �ملجل�س 

باأن ق�شية �لإعاقة هي ق�شية حقوقية، فالأ�شخا�س 

�لتي  حقوقهم  لهم  مو�طنون  هم  �لإعاقة  ذوي 

ت�شمن لهم �مل�شاو�ة وتكافوؤ �لفر�س وعدم �لتمييز 

لتخاذ  �لكاملة  �لقانونية  بالأهلية  يتمتعون  و�إنهم 

بحرية  �لقانونية  بالت�شرفات  و�لقيام  قر�ر�تهم 

و��شتقالل.

�شعت  �لتعاون  جمل�س  دول  �أن  �جلا�شم  و�أو�شح 

على  �لت�شديق  بعد  �لأخرية  �ل�شنو�ت  خالل 

وقو�نينها  �إ�شرت�تيجيتها  لتعديل  �لتفاقية 

لتتالئم  �لإد�رية  ونظمها  وبر�مج عملها  وخططها 

�لأع�شاء  �لدول  �أن  �إىل  �لتفاقية. م�شريً�  تلك  مع 

على  �لتفاقية  وتنفيذ  مبتابعة  �شرعت   باملجل�س  

و�لرتبوية  و�لجتماعية  �لت�شريعية  �مل�شتويات  كافة 

و�ل�شحية و�لثقافية وجميع �لهياكل �ملت�شلة بها.

�لتقرير  باعد�د  �ملعني  �لفريق  بان  �جلا�شم  و�أكد 

وتبادل �خلرب�ت  توحيد �جلهود  نحو  بد�ية  ي�شكل 

�لإعاقة  حول  خليجي  �إقليمي  بتقرير  و�خلروج 

دول  با�شم  يقدم  بحيث  نوعه،  من  �لأول  يكون 

وفق منهجية موحدة يف حماورها  �لتعاون  جمل�س 

�أعدها  ��شتبانه خا�شة  ومو�شوعاتها �عتمادً� على 

و�لبيانات  �ملعلومات  وعلى  �لتنفيذي  �ملكتب 

و�لتقارير �لتي �شتقدمها �لدول �لأع�شاء.

عبدالمحسن المطيري

عقيل الجاسم
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العدد الثاني
08  09يناير 2014

مشددًا على أهمية مبدأ عدم التمييز ضدها.. الجاسم:

ضرورة تعزيز فرص حصول ذوي اإلعاقة على العمل
وزر�ء  ملجل�س  �لتنفيذي  �ملكتب  عام  مدير  قال 

بدول  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وزر�ء  وجمل�س  �لعمل 

جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، عقيل �أحمد 

�جلا�شم، �إن دول �خلليج تفتخر باحتفالها بالثالث 

ذوي  لالأ�شخا�س  �لعاملي  �ليوم  وهو  دي�شمرب،  من 

حتظى  �لفئة  هذه  وماز�لت  كانت  حيث  �لإعاقة 

و�لأهلي  �حلكومي  �مل�شتوى  على  و�هتمام  برعاية 

م�شرية  يف  رئي�شني  �شركاء  باعتبارهم  و�خلا�س 

�لتنمية و�لعمل �لوطني.

المصادقة على اتفاقية »ذوي االعاقة«
وبنّي �جلا�شم �أن مملكة �لبحرين كانت لها �لريادة 

ت�شريعات  �إ�شد�ر  على  �ملجل�س  دول  قريناتها  بني 

�إ�شد�ر  منها  �لإعاقة  ذوي  بالأ�شخا�س  تعنى 

 73 رقم  �ملعوقني  تاأهيل  وت�شغيل  ورعاية  قانون 

�لدولية  �لتفاقية  على  و�لت�شديق  2006م  ل�شنة 

مت  كما   ،2011 �لعام  يف  �لإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�س 

حلقوق  �لوطنية  و�خلطة  �ل�شرت�تيجية  �إطالق 

 ،2011 �لعام  نهاية  مع  �لإعاقة  ذوي  �لأ�شخا�س 

و�إعادة ت�شكيل �للجنة �لعليا ل�شوؤون ذوي �لإعاقة.

و�أو�شح �أن �لبحرين �إىل جانب �لدول �لأع�شاء يف 

�ملجل�س ل يقت�شر �هتمامهم بفئة �لأ�شخا�س ذوي 

�لإعاقة على �ملنحنى �لرعائي يف تقدمي �خلدمات 

جمل�س  دول  تعمل  و�إمنا  جمالتها،  مبختلف  لهم 

�لتعاون وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين بالنهج �حلقوقي 

يف �لدفاع عن �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة وق�شاياهم، 

بو�شفهم مو�طنني يتمتعون بكامل �لأهلية وترجمة 

وبر�مج  خطط  �شورة  يف  �لقانوين  �ملنحى  هذ� 

�لإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�س  وطنية  ��شرت�تيجية 

و�شيا�شات وبر�مج تنفيذية تهدف �إىل متكني هذه 

�لفئة وتعزيز فر�شها وتو�جدها يف جمتمع خليجي 

يت�شع لكل �أبنائه.

و�أ�شار �جلا�شم �إىل �أن »جميع دول جمل�س �لتعاون 

ذوي  �لأ�شخا�س  حقوق  �تفاقية  على  �شادقت  قد 

ملنظمة  �لعامة  �جلمعية  �عتمدتها  �لتي  �لإعاقة 

�لأمم �ملتحدة يف 13 دي�شمرب 2006م، وذلك لإميان 

دول �ملجل�س باأن ق�شية �لإعاقة هي ق�شية حقوقية، 

فالأ�شخا�س ذوو �لإعاقة هم مو�طنون لهم حقوقهم 

وعدم  �لفر�س  وتكافوؤ  �مل�شاو�ة  لهم  ت�شمن  �لتي 

�لتمييز، و�أنهم يتمتعون بالأهلية �لقانونية �لكاملة 

�لقانونية  بالت�شرفات  و�لقيام  قر�ر�تهم  لتخاذ 

دول  دفع  »ذلك  �أن  �إىل  لفتًا  و��شتقالل«،  بحرية 

�ملا�شية  �لأخرية  �ل�شنو�ت  خالل  �لتعاون  جمل�س 

بعد �لت�شديق على �لتفاقية ملو�ءمة ��شرت�تيجيتها 

وقو�نينها وخططها وبر�مج عملها ونظمها �لإد�رية 

2007م  �لعام  من  �بتد�ًء  نف�شه  ترجم  ما  وهذ� 

مبتابعة  باملجل�س  �لأع�شاء  �لدول  �شرعت  فقد 

�لت�شريعية  �مل�شتويات  كافة  على  �لتفاقية  وتنفيذ 

و�لجتماعية و�لرتبوية و�ل�شحية و�لثقافية وجميع 

�لهياكل �ملت�شلة بها«.

هذه  �شد  �لتمييز  عدم  »مبد�أ  �أهمية  على  و�شدد 

�تخاذ  و�شرورة  �لعمل  جمال  يف  ول�شيما  �لفئة، 

فر�س  وتعزيز  ت�شيري  �شاأنها  من  �لتي  �لتد�بري 

ح�شول �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة على �لعمل«.

ودعا �جلا�شم �إىل �شرورة »�لعمل على رفع �لوعي، 

وخا�شًة لدى �أرباب �لعمل، بحقوق �لأ�شخا�س ذوي 

�لنمطية  �لقو�لب  على  للق�شاء  �لعمل  يف  �لإعاقة 

وبالتز�م  �لعمل،  على  �لفئة  هذه  بقدرة  �ملت�شلة 

�لأ�شخا�س  حقوق  وترقية  بحماية  �لعربية  �لدول 

ذوي �لإعاقة، حيث �شادقت غالبية �لدول �لعربية 

�لأ�شخا�س  بحقوق  �ملتعلقة  �لدولية  �لتفاقية  على 

ذوي �لإعاقة«.

ن�شر  يف  �لتنفيذي  �ملكتب  دور  من  �إميانًا  �أنه  وبنّي 

رفد  يف  ت�شاهم  �لتي  �لدر��شات  و�إ�شد�ر  �لتوعية 

ب�شكل  تت�شل  علمية  باإ�شد�ر�ت  �لعلمية  �ل�شاحة 

�ملكتب  �أ�شدر  �لإعاقة،  ذوي  بق�شايا  مبا�شر 

�لتنفيذي موؤخرً� »دليل �ل�شتني.. �أ�شئلة و�أجوبة يف 

�آليات �للتز�م و�لر�شد لتفاقية حقوق �لأ�شخا�س 

ذوي �لإعاقة«، للدكتور مهند �لعزة �خلبري �لدويل 

يف حقوق �لإن�شان وحقوق �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة. 

�ثني  و�أجوبته على  �أ�شئلته  �لدليل يف  وي�شتمل هذ� 

ع�شر ف�شاًل تغطي �تفاقية حقوق �لأ�شخا�س ذوي 

�لإعاقة و�آليات �للتز�م بها وبروتوكولها �لختياري 

و�آلياته  و�لدويل  �لوطني  و�لر�شد  تطبيقها  ور�شد 

�لأممية  �لر�شد  وجلنة  للدولة  �لر�شمي  و�لتقرير 

و�لر�شد �ملدين �لأهلي لالتفاقية و�لر�شد �لإقليمي 

�أنو�ع �لر�شد �ملختلفة و�أخريً�  وطبيعة �لعالقة بني 

�إ�شافة �إىل ملحق باتفاقية حقوق  ما بعد �لر�شد، 

�لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة مع �لربوتوكول �لختياري 

لها و�للجنة �ملعنية بحقوق �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة.
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مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراءعمل وتنمية
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الخليج 
للكو�در  �ملهنية  و�مل�شار�ت  �لوظائف  دليل  قال 

بدولة  �لوزر�ء  جمل�س  �عتمده  �لذي  �لوطنية 

�إن  �شابق،  وقت  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت 

�لتنمية  بتحقيق  عنيت  �لر�شيدة  �حلكومة 

�ل�شاملة �مل�شتد�مة باأبعادها �لثالثة �لقت�شادية 

عالقة  من  لها  ملا  و�لب�شرية  و�لجتماعية 

�لتوظيف  تلقائيًا  بينها، مبا يحقق  فيما  تكاملية 

�إن  حيث  و�ملادية،  �لب�شرية  للمو�رد  �لكامل 

فر�س  تخلق  وم�شاريعها  �لقت�شادية  �لتنمية 

على  نتائجها  تنعك�س  وبالتايل  للمو�طنني،  عمل 

وم�شدر  �لعمل  تو�فر  خالل  من  �أوًل  �ملو�طن 

للدخل يوؤمن له م�شتوى معي�شة رفيعًا وت�شهم يف 

وهو  ورفاهته  �لوطني  �ملجتمع  ��شتقر�ر  حتقيق 

�لهدف �لرئي�س حلكومة دولة �لإمار�ت وقيادتها.

�لأخري  �لعدد  يف  ن�شر  �لذي  �لدليل،  و�أ�شاف 

دولة  �قت�شاد  �أن  �لر�شمية،  �جلريدة  من 

على  و�ملتطورة  �جلاذبة  ببيئته  يتميز  �لإمار�ت 

ت�شهد  �لتي  �لقت�شاد�ت  من  �أنه  كما  �لدو�م، 

�لتي  �حلكيمة  �ل�شيا�شات  بف�شل  �شريعًا  منوً� 

�لإمار�ت ونهج  �لر�شيدة لدولة  �لقيادة  تنتهجها 

تنوع �لقت�شاد  �إىل حتقيق  �لذي يهدف  �لتنمية 

�لوطني وتعزيز قدرته �لتناف�شية و�لتحول به �إىل 

�قت�شاد �ملعرفة، وي�شاف �إىل ذلك �جلهود �لتي 

تركزت على بناء �لبنية �لتحتية و�شمولها جميع 

�لأبعاد �جلغر�فية للدولة، وهو ما يعد ��شتثمارً� 

�لأن�شطة  يف  م�شاهمة  من  ي�شكله  ملا  �ملدى  بعيد 

�ل�شتثمارية ب�شتى �أنو�عها ويف جميع �لقطاعات 

ت�شلع  �لذي  �لرئي�س  للدور  نظرً�  �لقت�شادية، 

�لتنمية  عملية  تتم  ل  �لتي  �لأ�شا�شية  �لبنية  به 

و�ل�شتثمار من دونها.

اإلنفاق الحكومي
و�أو�شح �لدليل �أن هذ� �لنوع من �لإنفاق �حلكومي 

�لأهد�ف  وتعدد  بال�شتمر�رية  يتميز  �لذي 

�لقت�شادي  �لتطور  مر�حل  ح�شب  و�ملجالت 

خللق  رئي�شًا  جماًل  �أي�شًا  ي�شكل  و�لجتماعي 

و�خلا�س،  �لعام  �لقطاعني  يف  �لعمل  فر�س 

منذ  �عتمد  �لتحتية  �لبنية  يف  �لتو�شع  هذ�  ولأن 

�ل�شبعينات على �لعمالة �لو�فدة فقد �أ�شبح توفري 

فر�س �لعمل للمو�طنني هدفًا ��شرت�تيجيًا بحكم 

�رتباطه بالهدف �ل�شرت�تيجي للدولة �ملتمثل يف 

�لتوطني، تبعًا لروؤية �لإمار�ت 2021 �لتي تهدف 

�إىل بناء �قت�شاد تناف�شي حموره �ملو�طن.

و�أكد �أنه حتقيقًا للغاية �ملتوخاة من هذ� �لدليل 

ُعقدت مناق�شات مع عدد من �جلهات �حلكومية، 

للتحقق  م�شح  �إجر�ء  يف  �جلهات  تلك  و�شاركت 

من جمموعة �لوظائف �جلديدة �لتي من �ملرجح 

وتكون  �ملقبلة  �خلم�س  �ل�شنو�ت  يف  تربز  �أن 

جاذبة لالإمار�تيني، وعند حتديد �ملهن �ملدرجة 

يف هذ� �لدليل كان �ملو�طنون �لإمار�تيون �لعامل 

�لأول �لذي �أخذ يف �حل�شبان، �إ�شافة �إىل رغبة 

على  يزيد  ما  ت�شجيع  يف  �لحتادية  �حلكومة 

�لعمل  �شوق  يف  �مل�شاركة  على  مو�طن  مليون 

بحلول �شنة 2030.

ب�شاأن  �ملبادر�ت  من  �لعديد  �لدولة  و�أطلقت 

توظيف �ملو�طنني، خ�شو�شًا يف �لقطاع �خلا�س، 

م�شاركة  لتعزيز  »�أب�شر«  مبادرة  �آخرها  كان 

�أطلقت  �لتي  �لعمل  �شوق  يف  �لوطنية  �لكو�در 

بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، ومتابعة �شمو 

رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ 

جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة.

�شمو  توجيهات  على  بناء  �لدليل  �إعد�د  وجاء 

رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ 

جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة.

التوطين هدف استراتيجي.. مجلس الوزراء اإلماراتي:

تشجيع مليون مواطن على العمل بحلول 2030

 

معدالت تنمية غير مسبوقة في االمارات

الخليج
�ملرتبة  �ملتحدة  �لعربية  �لمار�ت  دولة  �حتلت 

�لأوىل عامليًا يف 6 موؤ�شر�ت من موؤ�شر�ت تقرير 

منها   ،2014-2013 للعامني  �لعاملية  �لتناف�شية 

و�لت�شخم  �لطرق  وجودة  �ملنظمة  �جلر�ئم 

و�نت�شار  �لتجارية  �لأعمال  يف  �ملالريا  وتاأثري 

فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�شبة، و�شجلت تقدمًا 

مثل  للموؤ�ش�شات  �لإيجابية  �جلو�نب  موؤ�شر  يف 

مدى ثقة �جلمهور نحو �ل�شا�شة.

وقالت وزيرة �ل�شوؤون �لجتماعية مرمي �لرومي، 

غري  تنمية  معدلت  �لإمار�ت  حققت  لقد 

�لكثري  يف  متقدمة  مر�تب  وح�شدت  م�شبوقة 

حلت  “كما  و�أ�شافت  �لعاملية.  �ملوؤ�شر�ت  من 

�لأ�شا�شية،  �ملتطلبات  يف   4 �ملرتبة  يف  �لإمار�ت 

عو�مل  و24 يف  �لفاعلية،  تعزيز  عو�مل  و20 يف 

و�لر�بعة  �إقليميًا  �لأوىل  وهي  �لبتكار،  تعزيز 

عامليًا يف موؤ�شر �شهولة ممار�شة �لأعمال”.

�لثاين  �مل�شح  يف  �حتلت  �لإمار�ت  �أن  وذكرت 

بني  و�لر�شا  �ل�شعادة  ملوؤ�شر�ت  �ملتحدة  لالأمم 

�شعوب �لعامل للعام 2013 �ملرتبة �لر�بعة ع�شرة 

يف  كانت  �أن  بعد  عربيًا  �لأول  و�ملركز  عامليًا، 

�أجرته  �لذي  �لأول  �مل�شح  يف  عامليًا   17 �ملرتبة 

�لأمم �ملتحدة للعام 2012، م�شرية �إىل �أن هذ� 

تطمح  �لتي  �لقيادة  نتيجة حلكمة  جاء  �لإجناز 

�إىل  و�لهادفة   2021 �لإمار�ت  روؤية  حتقيق  �إىل 

دول  �أف�شل  من  تكون  �أن  �إىل  �لإمار�ت  و�شول 

�لعامل بحلول عام 2021، وهذ� �أي�شًا نتاج عمل 

�شعب و�شع �ل�شد�رة و�لتقدم ن�شب عينه.
مريم الرومي
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العدد الثاني
يناير 2014

 

بنا
يف  �لجتماعية  �لتنمية  وز�رة  �أعلنت 

�لفائزين  �أ�شماء  �لبحرين  مملكة 

لإبد�عات  حمد  بن  نا�شر  بجائزة 

ذوي �لإعاقة على �مل�شتوى �خلليجي، 

�لذي  �جلائزة  توزيع  حفل  يف  وذلك 

�شيخان  مركز  بقاعة  �لوز�رة  �أقامته 

حتت  �ل�شامل،  للتخاطب  �لفار�شي 

لل�شباب  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  رعاية 

�لأوملبية  �للجنة  رئي�س  و�لريا�شة 

�أمناء  جمل�س  رئي�س  �لبحرينية 

�ل�شيخ  �مللكية �شمو  �ملوؤ�ش�شة �خلريية 

نا�شر بن حمد �آل خليفة.

لالأطفال  �لبحرين  جمعية  وحازت 

على  �لتو��شل  يف  �ل�شعوبة  ذوي 

توزعت  فيما  موؤ�ش�شة،  �أف�شل  جائزة 

�لثقايف  �ملجال  يف  �لأفر�د  جو�ئز 

علي  »طالل  �لتايل:  �لنحو  على 

�لبحرين(  )مملكة  �شلطان  �شامل 

ح�شن  حممد  �لر�شم،  جمال  يف 

�لبحرين(  )مملكة  �أحمد  حممد 

�شالح  عمر�ن  �مل�شرحي،  �لتمثيل  يف 

عمان(  )�شلطنة  �لرحبي  �شعد 

للتمثيل �مل�شرحي، �شري حممد �ل�شيد 

حممد )مملكة �لبحرين( يف �ل�شعر، 

�شارة عبد�لأمري علي حماد )مملكة 

�لبحرين( يف �لت�شوير �ل�شوئي، علي 

)مملكة  �لعليوي  عبد�حل�شن  ح�شن 

جو�ئز  �أما  �ملو�شيقى،  يف  �لبحرين( 

فذهبت  �لريا�شي  �ملجال  يف  �لأفر�د 

�شلمان  �أحمد  عبا�س  �أحمد  �إىل 

لعبًا  ب�شفته  �لبحرين(  )مملكة 

ح�شن  حممد  �أحمد  و�إىل  ريا�شيًا، 

�لعربية  �لإمار�ت  )دولة  �حلمادي 

ريا�شيًا،  حكمًا  ب�شفته  �ملتحدة( 

�لنوي�شر  عي�شى  حبيب  وح�شن 

ب�شفته  �ل�شعودية(  �لعربية  )�ململكة 

مدربًا ريا�شيًا.

�ل�شيخ  �شمو  �أكد  �ملنا�شبة،  وبهذه 

�أن  خليفة  �آل  حمد  بن  نا�شر 

مع  متامًا  متناغمة  تاأتي  �جلائزة 

ذوي  فئة  �إعطاء  يف  �لتوجيهات 

ومتهيد  �لبالغ  �لهتمام  �لإعاقة 

�لطريق �أمامهم لالنخر�ط يف جميع 

�ملجتمع،  يف  و�لندماج  �ملجالت 

م�شريً� �إىل �أن توجيهات جاللة �مللك 

جميع  ُي�شرك  �أن  ب�شرورة  و��شحة 

دول  يف  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي 

لإجناح  وذلك  �جلائزة  بهذه  �خلليج 

�لفعاليات �خلليجية �مل�شرتكة.

�لتنمية  وزيرة  قالت  بدورها، 

�لجتماعية �لبحرينية فاطمة �لبلو�شي: 

لإبد�عات  بن حمد  نا�شر  »�إن جائزة 

يتم  و�لتي  �لإعاقة  ذوي  �لأ�شخا�س 

�لحتفال بها يف دورتها �لثانية، �هتمت 

خليجية  حلة  لرتتدي  �آفاقها  بتو�شيع 

باعتبارها  ثمارها  قطف  تو��شل 

من  و�لأوىل  �ملتخ�ش�شة  �جلائزة 

و�لتي خ�ش�شت ع�شرة جو�ئز  نوعها 

للمبدعني من فئات �لإعاقة �لذهنية، 

و�لإعاقة  �لإعاقة �جل�شدية و�حلركية 

و�لتوحد  �لدماغي  و�ل�شلل  �لب�شرية 

و�لإعاقة �ملزدوجة يف �ملجالت �لعلمية 

�إىل  �إ�شافة  و�لريا�شية،  و�لثقافية 

جائزة للموؤ�ش�شات �ملميزة �لعاملة يف 

جمال رعاية وتاأهيل ذوي �لإعاقة«.

�لبحرين  مملكة  يف  �لعمل  �شوق  موؤ�شر�ت  ك�شفت 

تر�جع معدل �لبطالة �لف�شلي �إىل 4.4 يف �ملئة مع 

�لعام  من  �لثالث  �لربع  يف  مو�طنًا   4965 توظيف 

2013م.

ولفت �لتقرير �لف�شلي �لذي ت�شدره وز�رة �لعمل 

يف   4.6 من  تر�جع  �لبطالة  معدل  �أن  �لبحرينية، 

�ملئة يف يوليو �إىل 4.3 يف �ملئة يف �شبتمرب من �لعام 

�ملا�شي.

��شتمر�ر  �لتقرير،  ح�شب  �لأرقام،  هذه  وتعك�س 

�لالئقة  �لعمل  فر�س  توليد  على  �لقت�شاد  قدرة 

يف   4.4 عند  �لف�شلي  �ملعدل  لي�شبح  للمو�طنني 

�ملئة بعد �أن كان 4.7 يف �ملئة يف �لربع �لثاين من 

�لعام �ملا�شي.

يف  �لعمل  وزير  ��شتعر�شه  �لذي  �لتقرير  و�أ�شار 

�ملوؤمتر �ل�شحايف �لأ�شبوعي للحكومة، �إىل �أن عدد 

بلغ  �شهري  مبتو�شط   4965 بلغ  توظيفهم  مت  من 

1655 مو�طنًا تركزت يف جمموعة �ملهن �حلرفية 

و�لنقل و�ملو��شالت، كما �نخف�س عدد  و�لإنتاجية 

�لعاطلني من 9192 فردً� يف يوليو �إىل 8595 فردً� 

بن�شبة  �ملا�شي،  �لعام  من  �لثالث  �لربع  نهاية  يف 

�ملتو�شط  بلغ  حني  يف  �ملئة  يف   6 قدرها  تر�جع 

�لف�شلي لعدد �لعاطلني 8803 �أفر�د.

�أ�شار �لتقرير  ويف جمال توفري �ل�شو�غر �لوظيفية 

�إىل �رتفاع �ل�شو�غر �لوظيفية يف بنك �ل�شو�غر �إىل 

7033 وظيفة بينها 2410 وظائف �شاغرة للن�شاء. 

ت�شري  �لتعطل  �شد  �لتاأمني  �إعادة  بيانات  �أن  كما 

فردً�   5972 من  �مل�شتحقني  �أعد�د  �نخفا�س  �إىل 

قيام  نتيجة  �شبتمرب  يف  فردً�   4976 �إىل  يوليو  يف 

�لوز�رة بت�شكيل فريق عمل متخ�ش�س للتعامل مع 

�شريحة غري �جلادين يف طلب �لوظائف.

و�شهدت �أعد�د م�شتحقي تعوي�س �لتعطل �نخفا�شًا 

من 407 يف يوليو �إىل 384 فردً� يف �شبتمرب، تر�فق 

ذلك بارتفاع �أعد�د �ملتدربني من 10890 يف يوليو 

�إىل 13111 متدربًا يف �شبتمرب.

جائزة ناصر بن حمد إلبداعات ذوي اإلعاقة تقطف ثمارها

تراجع في معدل البطالة وزيادة في أعداد المتدربين

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

مليار و 402 مليون ريال مساعدات »الضمان«

مواكبة الرعاية االجتماعية الحتياجات المجتمع

بتلبية �حتياجات  �ل�شوؤون �لجتماعية  وتعنى وز�رة 

للرعاية  �لوز�رة  وكالت  خالل  من  �ملو�طنني 

وكالة  �هتمام  ياأتي  حيث  و�ل�شمان،  و�لتنمية 

�لوز�رة للرعاية �لجتماعية بكل ما يتعلق بالرعاية 

�لجتماعية و�إ�شهاماتها و�لفئات �لتي تخدمها من 

من  وغريها  و�ملعوقني  و�مل�شنني  و�لأحد�ث  �لأيتام 

�لفئات �ملحتاجة �لأخرى. �أما وكالة �لوز�رة للتنمية 

�لجتماعية فتهتم بكل ما من �شاأنه �إمناء �ملجتمعات 

و�لأفر�د، يف حني ت�شطلع وكالة �ل�شمان �لجتماعي 

بو�جب �لقيام بتقدمي �ملعا�شات و�مل�شاعد�ت ودعم 

�ل�شمان  مل�شتفيدي  �لإنتاجية  �مل�شروعات  تنفيذ 

�لثالث  �لوز�رة  وكالت  تقدم  حيث  �لجتماعي، 

»�ل�شمان و�لتنمية و�لرعاية« عن طريق �لعديد من 

جانب  �إىل  �ملناطق،  خمتلف  يف  �ملنت�شرة  �ملكاتب 

تبّني �لرب�مج �لتي ت�شهم يف تخفيف �لأعباء �ملعي�شية 

عن كاهل �مل�شتفيدين.

مساعدات تفوق مليار ريال
�لجتماعي  �ل�شمان  معا�شات  من  ي�شتفيد 

و�أ�شر  و�لعجزة،  و�لأر�مل،  �لأيتام،  )�ملطلقات، 

�ل�شجناء، و�ملعلقات ومن ل عائل له و�ملهجور�ت(، 

فيما ت�شمل �مل�شاعد�ت من تعر�شو� لكو�رث فردية 

�لعام  �أ�شدر  قد  �ل�شريفني  �حلرمني  خادم  وكان 

مليارً�  قدرها  م�شاعدة  ب�شرف  �أمرً�  1434هـ 

�لأ�شر  جلميع  ريال  و500  �ألفًا  و229  مليون  و402 

�لتي ي�شملها نظام �ل�شمان �لجتماعي يف �ململكة؛ 

مل�شاعدتها على تلبية م�شتلزماتها �لطارئة يف �شهر 

�ملبارك  �لفطر  عيد  م�شتلزمات  وكذلك  رم�شان، 

وذلك �متد�دً� �إىل ما كان ي�شرف �شنويًا من معونة 

رم�شان مل�شتفيدي وم�شتفيد�ت �ل�شمان.

بالعديد  �ململكة  يف  �لجتماعي  �ل�شمان  مر  ولقد 

من �ملر�حل، حتى و�شل ما يتلقاه �لفرد من معا�س 

�ل�شمان �لجتماعي )862( رياًل �شهريًا، كما مت رفع 

�حلد �لأعلى لعدد �أفر�د �لأ�شرة �لتي ي�شملها �ل�شمان 

�لجتماعي من  �إىل )15( فردً�. وقد متت �ملو�فقة 

هي:  بر�مج  ت�شعة  وعددها  �مل�شاندة  �لرب�مج  على 

برنامج �لدعم �لتكميلي، برنامج �مل�شاعد�ت �لنقدية 

لأجل �حلقيبة و�لزي �ملدر�شي، برنامج ت�شديد جزء 

�لنقدية  �مل�شاعد�ت  برنامج  �لكهرباء،  فو�تري  من 

برنامج  �لإنتاجية،  �مل�شاريع  برنامج  �لغذ�ء،  لأجل 

�ل�شمانية،  �مل�شاعد�ت  وبرنامج  و�لتاأثيث،  �لفر�س 

فيما ليز�ل برنامج �لتاأمني �ل�شحي وبرنامج ترميم 

�ملنازل حتت �لدر��شة و�لتحليل.

11 دارًا لرعاية المسنين 
ت�شرف  �لتي  �ملالية  �لإعانات  م�شاعفة  متت 

ما  جتاوز  حيث  �لإعاقة،  ذوي  فئات  جلميع 

ُخ�ش�س لبند �لإعانات �ل�شنوية خالل �لعام �ملايل 

)1434هـ/1435هـ( 4 مليار�ت و100 مليون ريال، 

�لفردية يف حدود  للم�شروعات  �إعانة  ت�شرف  كما 

مبلغ 50 �ألف ريال لكل م�شروع.

بتقدمي  �ملعنية  �ل�شامل  �لتاأهيل  مر�كز  عدد  ويبلغ 

مر�كز  وعدد  مركزً�،   38 �لإعاقة  لذوي  �خلدمات 

مركزً�  و59  حكومية،  مر�كز   10 �لنهارية  �لرعاية 

�أهليًا.

�لأيتام، فقد طّورت  �لطفولة ورعاية  �أما يف جمال 

و�لتو�شع  ن�شاأتهم  منذ  �ملقدمة  �لرب�مج  �لوز�رة 

برنامج  وتطوير  �لبديلة  �لكافلة  �لأ�شر  برنامج  يف 

�لإعانات �ملخ�ش�شة لذلك، لترت�وح ما بني 2000 و 

3  �آلف �شهريًا، �إ�شافة �إىل مكافاآت نهاية �لكفالة 

و�لبالغة 20 �ألف ريال لكل �أ�شرة، كما ُت�شرف منح 

مالية لزو�ج ذوي �لظروف �خلا�شة و�لتي ت�شل �إىل 

60 �ألف ريال ملرة و�حدة.

ويف جمال رعاية �مل�شنني، فقد وفرت �لوز�رة 11 د�رً� 

لرعاية �مل�شنني تقدم فيها كافة �خلدمات �لرعائية 

و�لجتماعية و�ل�شحية و�لعناية �ل�شخ�شية لكل من 

�شوؤونهم  يتوىل  من  يوجد  ول  �ل�شبل  بهم  تقطعت 

ورعايتهم.

175 جمعية تعاونية 
ت�شكلت �لوكالة �لأحدث بوز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية 

وهي »وكالة �لوز�رة للتنمية �لجتماعية«، وتخت�س 

�لأهلية  �جلهات  على  ت�شرف  بالإ�شر�ف  �لوكالة 

�مل�شجلة بالوز�رة مثل �جلمعيات و�ملوؤ�ش�شات �خلريية 

وجلان �لتنمية �لجتماعية �أو �جلمعيات �لتعاونية، 

ومر�كز �لتنمية �لجتماعية يف �لأجهزة �حلكومية.

وتاأتي �جلمعيات �خلريية �لتي و�شل عددها حاليًا يف 

جميع مناطق �ململكة �إىل 640 جمعية خريية ، وبلغت 

للجمعيات  �لوز�رة  قدمتها  �لتي  �ملالية  �لإعانات 

�خلريية خالل �لعام �ملايل )1434/1433هـ( 664 

مليونًا و750 �ألفًا و50 رياًل. وو�شل عدد �جلمعيات 

�لتعاونية حاليًا �إىل 175 جمعية تعاونية ي�شاهم فيها 

51 �ألفًا و270 ع�شوً�، حيث بلغ ر�أ�شمالها نحو 210 

ماليني و654 �ألفًا و300 ريال، وتدعم �لوز�رة �أن�شطة 

�جلمعيات �لتعاونية ماليًا باأكرث من 45 مليون ريال.

تويل حكومة خادم �حلرمني �ل�شريفني جل �هتماماتها بكل ما يتعلق باملو�طنني و�حتياجاتهم، و�أحد هذه �لهتمامات ين�شب على وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية. 

�ملوؤ�ش�شية  �لرعاية �لجتماعية  �لوز�رة منها �ل�شتمر�ر يف توفري  �ملتعاقبة على  �لتنمية  بالعديد من �لرب�مج خالل خطط  �ل�شوؤون �لجتماعية  وت�شطلع وز�رة 

�شرف  يف  بال�شتمر�ر  �ملوؤ�ش�شية  غري  �لجتماعية  �لرعاية  بر�مج  ودعم  �ل�شعودي  للمجتمع  �لجتماعية  �لحتياجات  م�شتجد�ت  ملو�كبة  وتو�شعها  للم�شتحقني 

�لإعانات �ملالية للم�شتحقني ودعم �مل�شروعات �لإنتاجية �لتي تقدم لالأفر�د و�لأ�شر من خالل بر�مج خا�شة بهذ� �ل�شاأن تتبناها وكالة �ل�شمان �لجتماعي وتعزيز 

ودعم �أن�شطة وبر�مج �لرعاية �لجتماعية �ملوجهة للمقيمني باملوؤ�ش�شات �لإيو�ئية وتكثيف �لهتمام برعاية �لأ�شرة و�لطفولة من خالل دعم �أن�شطة �لإد�رة �لعامة 

لالإ�شر�ف �لن�شائي وتهيئة �ل�شتقر�ر �لجتماعي لنزلء موؤ�ش�شات �لرعاية �لجتماعية �ل�شابقني من خالل �لإد�رة �لعامة للرعاية �لالحقة بالوحد�ت �لإد�رية 

�مليد�نية و�لكفايات �لفاعلة وت�شجيع �لعمل �لجتماعي �لتطوعي بال�شتمر�ر يف دعم تن�شيط خدمات �لتعاون و�جلمعيات و�ملوؤ�ش�شات �لأهلية �خلريية.
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العدد الثاني
12  13يناير 2014

مليار و 402 مليون ريال مساعدات »الضمان«

مواكبة الرعاية االجتماعية الحتياجات المجتمع
بطالة المرأة إلى %35 ... وكيل العمل للتطوير:

تنظيم جديد للعمل عن بعد للنساء والمعاقين

عكاظ

للتطوير  �لعمل  وز�رة  وكيل  �لتخيفي  فهد  د.  ك�شف 

تنظيم  �إ�شد�ر  وز�رته  �عتز�م  عن  )�ل�شعودية( 

جديد للعمل عن بعد للن�شاء و�ملعوقني من �جلن�شني 

و�مل�شابني باأمر��س مزمنة؛ وذلك بهدف �مل�شاعدة 

�أو�شاط  يف  �رتفعت  �لتي  �لبطالة  على  �لق�شاء  يف 

�لن�شاء �إىل 34.8 يف �ملئة.

�لتنظيم  مالمح  �أهم  �أن  �إىل  »عكاظ«  لـ  و�أ�شار 

�جلديد �حت�شاب �ملر�أة �لعاملة عن بعد عند ح�شاب 

كان  �إذ�  و�حدة  بعاملة  �لوظائف  توطني  ن�شب 

�لأجر �ل�شهري يزيد على 3 �آلف ريال وم�شجلة يف 

�لتاأمينات �لجتماعية ومنحها تاأمينًا طبيًا وح�شابها 

بن�شف �إذ� كان �لر�تب 1500 ريال.

وبنّي �لتخيفي �أن �لعمل عن بعد ي�شاهم يف حل م�شكلة 

هامًا  جزءً�  يحل  كما  و�لأرياف،  �لقرى  يف  �لبطالة 

�أحد �ملجالت  من م�شكلة �لبطالة يف �ملدن، ويعترب 

يتنا�شب  مبا  خاللها  من  �لعمل  للمر�أة  ميكن  �لتي 

ذوي  �لأ�شخا�س  ينا�شب  كما  �لأ�شرية،  ظروفها  مع 

مكان  �إىل  �لنتقال  عليهم  ي�شعب  و�لذين  �لإعاقة 

�لعمل، �أما بالن�شبة ل�شاحب �لعمل، فاإن هذ� �لنظام، 

يقلل من �لُكَلف �لإد�رية، ويرفع ن�شبة �لتوطني.

و�أ�شاف �أن »�شلبيات نظام �لعمل عن بعد قد تكون 

�لوهمية  لل�شعودة  �لتطبيق �خلاطئ و��شتخد�مه  يف 

ولكننا �شنتابع تطبيقه وو�شعنا عقوبات، �شو�ء على 

هذ�  يف  جزءً�  تكون  �أن  تقبل  �لتي  �ملر�أة  �أو  �ملن�شاأة 

تقوم  من�شاأة  كل  حق  يف  ويطبق  �لتطبيق  من  �لنوع 

�لأ�شخا�س من ذوي  �أو  ُبعد  �لعامالت عن  بت�شجيل 

�لإعاقة يف وظائف وهمية عدة عقوبات منها: حرمان 

�ملن�شاأة من �حل�شول على تاأ�شري�ت عمل جديدة �أو 

نقل خدمات عمال لها �أو تغيري مهن عمال لديها ملدة 

ل تقل عن ثالث �شنو�ت للمخالفة �لأوىل ول تقل عن 

خم�س �شنو�ت للمخالفة �لثانية، وحرمان �ملن�شاأة من 

�لب�شرية  �ملو�رد  تنمية  �شندوق  يوفره  �لذي  �لدعم 

ملدة ل تقل عن ثالث �شنو�ت للمخالفة �لأوىل ول تقل 

عن خم�س �شنو�ت للمخالفة �لثانية ف�شال عن غر�مة 

مالية ل تتجاوز 5 �آلف ريال على كل موظفة وهمية 

م�شجلة لديها طبقا للمادة )239( من نظام �لعمل«.

ويف حال قيام �مر�أة ما بالتعاون مع �ملن�شاأة بالت�شجيل 

يف وظيفة وهمية يتم حرمانها من �لدعم �لذي يوفره 

�شندوق تنمية �ملو�رد �لب�شرية ملدة ل تقل عن ثالث 

�شنو�ت للمخالفة �لأوىل ول تقل عن خم�س �شنو�ت 

للمخالفة �لثانية.

وقال �لتخيفي �إن �لعمل عن بعد يعترب �إحدى �آليات 

تكاليف  عليها  يوفر  كما  للمر�أة  �ملالئمة  �لعمل 

�ملو��شالت وي�شاعد على زيادة فر�س وجمالت �لعمل 

و�لأمر��س  �لإعاقة  ذوي  و�لأ�شخا�س  لل�شعوديات 

�ملزمنة دون �حلاجة �إىل �لنتقال �إىل مكان �لعمل، 

كما ي�شهم يف �ملزيد من �ل�شتقر�ر للمر�أة �ملتزوجة 

و�لتي لديها �أطفال لتجمع بني �لعمل ورعاية �أطفالها 

توفري  �شرورة  من  �أنه  �إىل  ولفت  و�حد.  مكان  يف 

وبالذ�ت  ُبعد  عن  �لعمل  لت�شهل  �إلكرتونية  �أنظمة 

�أ�شحاب  وتاأهيل  �ملتو�شطة  �أو  �ل�شغرية  لل�شركات 

�لأعمال و�لعامالت لتعظيم �لفائدة و�لت�شويق لهذ� 

�لنظام وحقوق �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة وتطوير �آليات 

فعالة ملنع ��شتخد�مه كاأد�ة لل�شعودة �لوهمية.

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 ...

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

باليوم  �لحتفال  �لعامل  �شلطنة عمان دول  ت�شارك 

�لعاملي للم�شنني، و�لذي ي�شادف �لأول من �أكتوبر 

من كل عام؛ تقديرً� لهذه �لفئة وما حتظى به من 

�شبل �لرعاية و�لهتمام يف ظل �ملتغري�ت �حلياتية 

�لتي ت�شهدها �ملجتمعات يف خمتلف جو�نب �حلياة، 

تنمية  يف  �شاهمو�  كاأفر�د  حقوقهم  من  وكحق 

وعطائهم  �شبابهم  �شن  يف  قدموه  مبا  جمتمعاتهم 

وعملهم، ومنذ بزوغ فجر �لنه�شة �ملباركة و�ملو�طن 

خمتلف  يف  و�لرعاية  بالهتمام  يحظى  �لعماين 

بر�مج �لتنمية �ل�شاملة، وقد ترجمت وز�رة �لتنمية 

بر�جمها  منظومة  عرب  �ملفهوم  هذ�  �لجتماعية 

على جميع فئات �ملجتمع ومن بينهم �مل�شنون، كما 

با�شرت �لوز�ر�ت و�جلهات �لأخرى �ملعنية بتطوير 

خدماتها �ملقدمة لهذه �لفئة.

وبهذه �ملنا�شبة �أكد معايل �ل�شيخ حممد بن �شعّيد 

�لكلباين وزير �لتنمية �لجتماعية �أن �ليوم �لعاملي 

م�شتوى  على  بها  ُيحتفى  �شنوية  منا�شبة  للم�شنني 

دول �لعامل؛ تقديرً� لهذه �لفئة �لتي �أم�شت حياتها 

�لالحقة،  لالأجيال  �مل�شتقبل  لتاأمني  �لعطاء  يف 

و�أي�شًا مو�كبة من �ل�شلطنة للركب �لعاملي و�لعربي 

باعتبارها �إحدى منظومات �لأمم �ملتحدة �لفاعلة، 

�مل�شنني  بق�شايا  �ملتنامي  �لهتمام  �أن  �إىل  ولفتًا 

�لتز�يد  �إىل  يرجع  لهم  �خلدمات  تقدمي  و�أوجه 

للحجم  بالن�شبة  �لفئة  هذه  حجم  يف  �مل�شطرد 

متو�شط  يف  و�أي�شًا  وحمليًا،  عامليًا  لل�شكان  �لكلي 

�لدول  يف  �لن�شبة  هذه  ترت�وح  حيث  �أعمارهم؛ 

�ملتقدمة بني 6 و 8 يف �ملئة، ويف �شلطنة عمان 5.2 

يف �ملئة من �إجمايل عدد �ل�شكان �لعمانيني ح�شب 

�لن�شبة  هذه  �رتفاع  �ملرجح  ومن  2010م،  تعد�د 

ب�شبب �لتح�شن �لذي يطر�أ على منظومة �خلدمات 

ن�شبة  وزيادة  و�لقت�شادية  و�لجتماعية  �ل�شحية 

�رتفاع  ورغم  �لوفيات،  ن�شبة  و�نخفا�س  �لتعليم 

هذه �ل�شريحة �ل�شكانية �إل �أنها - ل تز�ل - ت�شكل 

قد  �ل�شورة  هذه  كانت  و�إْن  �جتماعية،  م�شكلة 

بد�أت تاأخذ منحنى خمتلفًا فيما يفرت�س �أن يقدم 

�لدميوغر�فية  للتحولت  كنتيجة  لها  خدمات  من 

�ملذكورة �لتي ينعم بها �ملجتمع �لعماين حيث تتجه 

ن�شبة �مل�شنني لالرتفاع ب�شبب زيادة توقعات �حلياة 

�إىل 65 عامًا �أكرث.

وحول �حلاجة لإعد�د م�شروع قانون لرعاية �مل�شنني 

�ل�شلطنة ي�شمن توفري وتنظيم �خلدمات كافة  يف 

لهم، فقد ذكر �أّن وز�رة �لتنمية �لجتماعية تدرك 

و�لرعاية  �حلماية  يفر�س  �لذي  �لت�شريع  دور 

�أوجه تلك �لرعاية و�خلدمات  للم�شنني مع تنظيم 

�لتي تقدم لهم من خالل قو�عد و�أحكام �إلز�مية، 

لرعاية  قانون  م�شروع  باإعد�د  �لوز�رة  قامت  وقد 

�ل�شن  لكبار  متكينية  بيئة  تهيئة  لغر�س  �مل�شنني 

�لأخرى  �جلهات  مع  وبالتن�شيق  حقوقهم،  حتمي 

�لالزم  �لقبول  لقى  �ملجتمعية  و�ملوؤ�ش�شات  �ملعنية 

و�أبدت  و�ملالية،  �لفنية  متطلباته  ��شتكمال  لغر�س 

خذ 
ُ
�أ وقد  مالحظاتها  �لعالقة  ذ�ت  �جلهات  هذه 

بها �إدر�كًا ملا يحتاج تنفيذ �لقانون يف حال �إ�شد�ره 

متطلبات تنفيذية مطلوبة، ويف جميع �لأحو�ل لبد 

للتاأكيد  �مل�شنني  لرعاية  خا�س  ت�شريع  وجود  من 

توفري  و�شمان  ورعايتهم  وحمايتهم  حقوقهم  على 

لهم، وهذ� ما جرت عليه خمتلف  كافة  �خلدمات 

�لدول �خلليجية و�لعربية و�لدولية.

توقعات بارتفاع عددهم 

المسنون يشكلون 2.5٪ من إجمالي العمانيين

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

�أّكد وكيل وز�رة �لقوى �لعاملة ل�شوؤون �لعمل �لعماين 

يف  ما�شية  �لوز�رة  �أّن  �لعامري  خمي�س  بن  حمد 

لتحقيق  عمل  عن  �لباحثني  لتوظيف  خططها 

�ل�شتقر�ر �ملعي�شي و�لجتماعي.

�ملبا�شرة  �لت�شغيل  مركز  �أن  �إىل  �لعامري  و�أ�شار 

للباحثني  �ملبا�شرة  �لعمل  فر�س  عر�س  �إىل  تهدف 

بح�شور  متعددة  خيار�ت  و�إعطائهم  عمل  عن 

ي�شتطيع  عمل  عن  �لباحث  �أن  و�أ�شاف  �ل�شركات. 

�لعمل  موقع  �شو�ء  تنا�شبه  �لتي  �لوظيفة  �ختيار 

مدى  وكذلك  له،  �ملنا�شبة  �لعمل  فر�شة  نوعية  �أو 

مقدرته وكفاءته للوظيفة من ناحية بدنية �أو عقلية، 

توفري  يف  كبرية  جهودً�  تبذل  �لعاملة  �لقوى  ووز�رة 

موؤهالت  مع  تتنا�شب  و�لتي  �ملنا�شبة  �لعمل  فر�س 

وت�شهيل  عمل،  عن  �لباحثني  وميول  وتخ�ش�شات 

�إجر�ء�ت �لت�شغيل �ملبا�شر.

و�أكد �أّن وز�رة �لقوى �لعاملة ما�شية يف توفري فر�س 

لهم  رزق  و�إيجاد م�شادر  للباحثني عن عمل  �لعمل 

من  و�لجتماعي  �ملعي�شي  �ل�شتقر�ر  لهم  وتوفر 

خالل مر�كز �لت�شغيل �ملبا�شر. و�أ�شار �إىل �أّن وز�رة 

�لقوى �لعاملة قامت بد�ر�شة حتليلية حول �لأ�شباب 

�لتي تعرقل �لباحثني عن عمل يف �إيجاد فر�س عمل 

منا�شبة لهم، وكذلك عزوفهم عن �لفر�س �ملعرو�شة 

خالل  من  �حللول  بو�شع  �لوز�رة  وقامت  �شابقًا، 

�لعامري  وحّث  للجميع.  منا�شبة  عمل  فر�س  توفري 

فر�س  من  �ل�شتفادة  �لعمل  عن  �لباحثني  �ل�شباب 

�ملهن  و�أ�شحاب  �لفنيني  وبالأخ�س  �ملتاحة  �لعمل 

حمد العامريحتى ل يفقدون �ملهار�ت �لتي �كت�شبوها.

الشيخ محمد الكلباني
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العدد الثاني
14  15يناير 2014

أكد تدخل الوزارة إلزالة التعديات على حقوق العمال

الم���ال: قائم�ة س�وداء للشرك�ات المخالف�ة
الراية

�أكد وكيل وز�رة �لعمل و�ل�شوؤون �لجتماعية �لقطري، 

�لق�شايا  من  �ملئة  يف   90 �أن  �ملال،  ح�شني  �ل�شيد 

�لعمالية �ملتد�ولة باملحاكم تتعلق بالتاأخر يف �شرف 

جتاه  بتعهد�تها  �ل�شركات  �لتز�م  وعدم  �لأجور 

�لعمال، لفتًا �إىل �أن تدخل �لوز�رة يبد�أ ب�شكل ودي، 

تو�شع  وتنظيمها  �لأو�شاع  ترتيب  عدم  حال  ويف 

وحُتول  �ل�شود�ء،  �لقائمة  يف  �ملخالفة  �ل�شركات 

ق�شايا �لعمل ليبت فيها �لق�شاء.

)�لر�ية(  �شحيفة  مع  �شامل  حو�ر  يف  �ملال  وقال 

�لقطرية: »�أغلب �لق�شايا تتعلق بطلب زيادة �لأجور، 

�أو  �لعمال،  �أجور  �شرف  يف  �ل�شركات  تاأخري  �أو 

تر�كمها عدة �أ�شهر، وهو ما ل تقبله �لوز�رة، حيث 

بتعهد�تها  �للتز�م  على  �ل�شركات  لإجبار  تتدخل 

جتاه �لعمال ويف �لوقت �ملحدد، وفًقا ملا جاء بالعقد 

وب�شورة منتظمة، ويف حال تهاون �ل�شركات وعدم 

�لتز�مها �أو تكر�رها للمخالفة يتم و�شعها يف �لقائمة 

�ل�شود�ء، حتى تقوم بت�شحيح �أو�شاعها، ون�شري �إىل 

�أن �لتدخل يف �لبد�ية يبد�أ وديًا، �أما يف حالة تع�شف 

�ل�شركة تتخذ �شدها �لإجر�ء�ت �لقانونية«.

�لعمل  طبيعة  يحدد  وحده  �لعمل  »عقد  و�أ�شاف 

حتديد  يف  تتدخل  ل  و�لوز�رة  عليه،  �ملتفق  و�لأجر 

�لتفاق  مت  �لذي  �لر�تب  مينح  و�لعامل  �لرو�تب، 

�لتعاون ل توجد دولة  عليه، ويف جميع دول جمل�س 

تتدخل يف حتديد �أجور �لعمال، و�لبلد مفتوح وتتباين 

نوعية �لأعمال و�مل�شاريع وبالتايل تتفاوت �لرو�تب، 

وحتديدها يرجع لتقييم �ل�شركة وحجم �لعمل �لذي 

�ختالف  �لعتبار  يف  �لو�شع  مع  �لعامل،  به  يقوم 

�ملهام �لتي توؤكل لكل عامل«.

يتم  مثبت  �إجحاف  وجد  حال  »يف  �ملال  و��شتدرك 

�لتو��شل مع �ل�شركة ب�شكل ودي، وهناك حد معروف 

بني �ل�شركة و�لعامل«.

مدينة  لإن�شاء  بروة  �شركة  مع  �لتن�شيق  �إىل  و�أ�شار 

 50 ل�شتيعاب  و�خلدمات  �ملر�فق  متكاملة  عمالية 

ويحتاج  كبري  �مل�شروع  �أن  �إىل  لفتًا  عامل،  �ألف 

لدر��شة متاأنية لبدء مرحلة �لتنفيذ قريبًا.

وفيما يتعلق باأجهزة تفتي�س �لعمل، �أكد �ملال وجود 

ومتخ�ش�شني  �أطباء  ي�شم  قوي  �لتفتي�س  جهاز 

يقومون بتفقد �مل�شانع، ومدى حر�س �إد�رة �مل�شنع 

على �ملحافظة على �لعامل، من ناحية توفري و�شائل 

�خلطرة،  �ملو�د  من  و�لوقاية  و�ل�شالمة،  �ل�شحة 

�تخاذ  �لعمل  �شاحب  وعلى  �لإر�شاد�ت،  وتقدمي 

�لعمل  �أثناء  �لعمال  حلماية  �لالزمة  �لحتياطات 

من �أي �إ�شابة �أو مر�س قد ين�شاأ عن �لأعمال �لتي 

توؤدى يف من�شاآته، �أو من �أي حادثة �أو خلل �أو عطب يف 

�لآلت �أو �ملعد�ت �أو من �حلريق.

�لت�شبع  درجة  �إىل  و�شل  �لعمل  �شوق  �أن  �إىل  ولفت 

�أن �لإح�شاء�ت  �إىل  �لإد�رية، م�شريً�  �لوظائف  من 

�ل�شهادة  حملة  من  كبرية  �أعد�د  وجود  عن  تك�شف 

�لثانوية يف �نتظار �حل�شول على وظيفة منا�شبة.

�لطلب  زيادة  �شت�شهد  �ملقبلة  �ل�شنو�ت  �أن  و�أو�شح 

على �لتخ�ش�شات �لفنية كالأطباء و�ملهند�شني لتلبية 

�حتياجات �مل�شروعات �لكربى من �لعاملني كم�شروع 

�ملطار �جلديد، و�لريل، و�مل�شت�شفيات.

�لثانوية  بال�شهادة  �إىل عدم �لكتفاء  ودعا �لطالب 

منا�شبة  وظيفة  ل�شمان  �جلامعية  �لدر��شة  و�إكمال 

باحلكومة و�لقطاع.

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

�مل�شاعد  �لوكيل  �لن�شر  ن�شر  �أحمد  �ل�شيد  �شعادة  �أّكد 

لل�شوؤون �لجتماعية بوز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية �أن رنامج 

“دمية” يهدف لتوفري �حتياجات كبار �ل�شن وذوي �لإعاقة 
خا�شة من �لأجهزة �لطبية و�لأجهزة �مل�شاعدة لهم على 

�أد�ء  �أو  تنقالتهم  �أثناء  تو�جههم  �لتي  �ل�شعاب  حتدي 

عملهم.. م�شريً� �ىل �أن �لربنامج حظي بدر��شة متاأنية ومت 

عقد �لعديد من �لجتماعات �لتن�شيقية بني �لإد�رة �لعامة 

قبل  �لإعاقة  ذوي  و�لأ�شخا�س  �مل�شنني  و�إد�رة  لالأوقاف 

�إطالق �لربنامج و�لإعالن عنه.

�لإعاقة  ذوي  و�لأ�شخا�س  �مل�شنني  �إد�رة  �أن  �إىل  و�أ�شار 

تنفيذ  يف  �لإ�شهام  على  ن�شاأتها  منذ  د�أبت  بالوز�رة 

�ملتعلقة  �لوطنية  و�ل�شيا�شات  و�خلطط  �ل�شرت�تيجيات 

بامل�شنني و�لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة وتطوير وتنفيذ �لرب�مج 

�هتمت  كما  وتاأهيلهم،  لرعايتهم  �لالزمة  و�خلدمات 

بتوعية وتثقيف �ملجتمع بحقوقهم وتنفيذ بر�مج �لتدريب 

�ملوجهة للعاملني معهم، وتنظيم �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت وور�س 

�لعمل ملناق�شة �لق�شايا �ملتعلقة بهم، بالتعاون مع �ملوؤ�ش�شات 

�أن  �إىل  لفتًا  �لعالقة..  ذ�ت  �حلكومية  وغري  �حلكومية 

�إد�رة �مل�شنني و�لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة �شعت �ىل توفري 

طريق  عن  �لإعاقة  ذوي  و�لأ�شخا�س  �مل�شنني  �حتياجات 

�إعد�د برنامج خا�س بتوفري هذه �لحتياجات وهو برنامج 

دعم �مل�شنني و�لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة بدعم ورعاية من 

�أن  و�أكد  قطري.  ريال   2000.000 مببلغ  �لأوقاف  وز�رة 

�لجتماعية  �ل�شوؤون  بوز�رة  �لجتماعية  �حلماية  قطاع 

�ل�شعيفة  �لفئات  ب�شاأن   2030 قطر  روؤية  لتحقيق  ي�شعى 

وذلك  �لإعاقة،  ذوي  و�لأ�شخا�س  �ل�شن  كبار  خا�شة 

بتمكينهم من �لعمل ودجمهم يف �ملجتمع ب�شورة طبيعية.

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

د. ذكرى الرشيدي

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

تعديل التركيبة السكانية وتنظي�م سوق العم�ل

القبس 
طالبت وزيرة �ل�شوؤون �لجتماعية و�لعمل �ل�شابقة 

�لعليا  �للجنة  �لر�شيدي،  ذكرى  �لكويت،  دولة  يف 

ما  بتطبيق  �ملهنية  �ملهارة  م�شتويات  �عتماد  ملركز 

فيما  �لبالد،  �أمري  ل�شمو  �ل�شامي  �لنطق  يف  جاء 

و�لرتقاء  �لكويتي،  �لعمل  �شوق  تنظيم  يخ�س 

�خلا�س  �لقطاعني  يف  �لوطنية  �لعمالة  مب�شتوى 

�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �شمو  وتوجيهات  و�لعام، 

�لكويتي �ل�شيخ جابر �ملبارك يف هذ� �ل�شدد.

و�شددت �لر�شيدي خالل �جتماعها مع �للجنة �لعليا 

للمركز، على �شرورة تعديل �لرتكيبة �ل�شكانية يف 

وتدريب  �لهام�شية،  �لعمالة  على  و�لق�شاء  �لبالد، 

مما  عمله،  يف  فعاًل  يكون  بحيث  �لكويتي  �ملو�طن 

�شينعك�س بالإيجاب على �لإنتاج �لعام للدولة.

ويف توجه جديد لتغيري خريطة �لتعليم �لتطبيقي، 

يحر�س  �أن  �أهمية  على  �لر�شيدي  �لوزيرة  �شددت 

�ملركز على �لتعامل مع �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�ملهنية 

�لنتهاء  �لتي مت  �ملهنية  �ملعايري  يتم تطبيق  بحيث 

منها يف �ملنظومة، مبينة �أن �لهدف خالل �ملرحلة 

�لأكادميي  �جلانب  على  �لرتكيز  لي�س  �لقادمة 

فقط، بل �لهتمام كذلك باجلانب �لعملي.

�إىل  �ملعايري  تلك  ت�شليم  يتم  �أن  �أهمية  و�أكدت 

خالل  من  وتدري�شها  �ملختلفة  �لتعليمية  �جلهات 

مد�ر�شها، بحيث يكون �خلريج منا�شبًا ل�شوق �لعمل 

ول يحتاج �إىل �إعادة تدريب، �أو �شنو�ت خربة.

�إجر�ء  يتم  باأن  تعليمات  �لر�شيدي  و�أعطت 

�لقطاعني  يف  �ختياري  ب�شكل  مهنية  �ختبار�ت 

�لعام و�خلا�س، بهدف رفع كفاءة �لعامل، و�لعمل 

ما  لتقويتها،  مهنته  يف  �ل�شعيفة  �جلو�نب  على 

ينعك�س بالإيجاب على �لعامل و�ملوؤ�ش�شة �لتي يعمل 

بها، وبالتايل على �لإنتاج �لقومي للبالد.

اعتماد المعايير الموحدة لبعض المهن قريبا .. وتؤكد: اشراك »ذوي 
االحتياجات« في التنمية

القبس 
�لكويتية  و�لعمل  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وزيرة  �أكدت 

�أبعاد  ذ�ت  ق�شية  �لإعاقة  �أن  �لر�شيدي  ذكرى 

ي�شتلزم  و�إن�شانية،  و�شحية  ونف�شية  �جتماعية 

�ملوؤ�ش�شات  جميع  جهود  ت�شافر  معها  �لتعامل 

و�لقطاعات �حلكومية و�لأهلية، معلنًة عن تن�شيق 

بني �لوز�رة وجهات �لدولة �ملخت�شة لإقر�ر جميع 

�حلقوق و�ملكت�شبات.

رعايتها  خالل  لها  كلمة  يف  �لر�شيدي  وقالت 

لالحتفال باليوم �لعاملي للمعوقني �لذي نظمته �إد�رة 

�مل�شاعد  �لوكيل  عنها  نيابة  �ألقاها  �ملعوقني  رعاية 

لقطاع �لعمل جمال �لدو�شري: »نحتفل كل عام يف 

�لثالث من دي�شمرب باليوم �لعاملي للمعوقني، وهي 

�لعامل  ن�شارك  حيث  قلوبنا،  على  عزيزة  منا�شبة 

�أجمع يف هذه �ملنا�شبة، ملا يقدم لهذه �ل�شريحة يف 

�ملجتمع من حقوق وو�جبات«.

�لعربية  �لدول  �أوىل  من  �لكويت  »تعترب  و�أ�شافت 

و�لهتمام  �ملعوقني  رعاية  حيث  من  و�لإ�شالمية، 

بهم وتوفري كل ما ي�شاعدهم، و�لعمل على دجمهم 

وم�شاركتهم يف �لتنمية �ملجتمعية، ولأن رعايتهم هي 

�إحدى �أولويات �لدول �ملعا�شرة، وتكلل هذ� �لهتمام 

ب�شدور قانون حقوق �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة«.

القبس
و�لختبار�ت  و�ملعايري  �ملوؤهالت  منظومة  عقدت 

�ملهنية بدول جمل�س �لتعاون �خلليجي �جتماعها 

�ل�شوؤون  وزيرة  رعاية  حتت  بالكويت  �لثاين 

ذكرى  �لكويت،  يف  �ل�شابقة  و�لعمل  �لجتماعية 

�لتنفيذي  �ملكتب  مب�شاركة  وذلك  �لر�شيدي، 

و�لأمانة �لعامة ملجل�س وزر�ء �ل�شوؤون �لجتماعية 

مركز  عام  مدير  وقال  �خلليج.  بدول  و�لعمل 

�عتماد م�شتويات �ملهارة �ملهنية د.حمود �مل�شف: 

كان هناك �جتماع يف �ل�شعودية مت �لتفاق خالله 

على بع�س �ملعايري، وهي ميكن توحيدها يف دول 

�ملجل�س، ومعايري ميكن �أن تعدل، �إ�شافة �إىل �أنه 

ميكن لكل دولة �أن ت�شع �ملعايري �خلا�شة بها.

�شتكون  �لختبار�ت  نظم  �أن  �إىل  �مل�شف  ولفت 

�لتعاون  جمل�س  دول  كل  على  و�شتوزع  و�حدة 

�أكرث  �لجتماعات  �أن هذه  �إىل  �خلليجي، م�شريً� 

موؤكدً�  للتنفيذ،  قابلة  بتو�شيات  لتخرج  فعالية 

�عتماد �ملعايري �ملوحدة لبع�س �ملهن يف �لربع �لأول 

من �لعام �جلاري.

من جهته، قال �ملدير �لفني ملركز �عتماد م�شتويات 

قد  �لكويت  �إن  �لدوخي  د.فوزي  �ملهنية  �ملهارة 

�نتهت من �إعد�د �لختبار�ت �لنظرية بالكامل لـ 

100 مهنة، وتتم متابعة �إعد�د 200 �أخرى هي يف 

مر�حل متفاوتة من �لإعد�د، لفتًا �إىل �أن �لكويت 

على  �ملهني  �لتو�شيف  جمال  يف  ر�ئدة  �أ�شبحت 

�مل�شتوى �خلليجي.

د. حمود المضف
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العدد الثاني
16  17يناير 2014

دعا لبرامج إعالمية لتغيير المواقف السلبية تجاههم

المؤتمر الخليجي لأليتام يوصي بتوسيع »األسر البديلة«

�لأيتام  مع  �لتعامل  حول  �خلليجي  �ملوؤمتر  �شدد 

وم�شكالتهم وتطلعاتهم - �لذي نظمته وز�رة �ل�شوؤون 

�لجتماعية و�لعمل يف �جلمهورية �ليمنية بالتعاون 

�لعمل  وزر�ء  ملجل�س  �لتنفيذي  �ملكتب  مع  و�لتن�شيق 

جمل�س  بدول  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وزر�ء  وجمل�س 

�لقو�نني  �لعمل على تطوير  �لتعاون - على �شرورة 

و�لأنظمة و�للو�ئح �خلا�شة بالأيتام ومن يف حكمهم 

يف �لدول �لأع�شاء و�ل�شعي لتوحيد حقوق هذه �لفئة 

و�لر�شاعة  و�لن�شب  و�حلرية  �لكرمية  �حلياة  يف 

و�لنفقة و�لولية و�لكفالة و�جلن�شية وغريها. 

�شنعاء،  �لعا�شمة  يف  عقد  �لذي  �ملوؤمتر،  و�أكد 

مب�شاركة 58 باحثًا وخمت�شًا من �ليمن ودول جمل�س 

و��شحة  �إعالمية  بر�مج  �إعد�د  �أهمية  �لتعاون، 

جتاه  �ل�شلبية  و�ملو�قف  �لجتاهات  تغيري  ت�شتهدف 

�لأيتام ومن يف حكمهم وحت�شني �شورتهم وت�شجيع 

�ملجتمع على تقبلهم ك�شريحة من �شر�ئحه و�لعمل 

حكمهم  يف  ومن  �لأيتام  مع  �لعاملني  �إك�شاب  على 

�لتجارب  ودر��شة  �لالزمة  �ملتخ�ش�شة  �ملهار�ت 

�لأيتام  رعاية  جمال  يف  �ملهمة  �لإ�شالمية  �لدولية 

ومن  لالأيتام  �لفر�شة  و�إتاحة  منها  و�ل�شتفادة 

و�حتياجاتهم  و�قعهم  عن  بالتعبري  حكمهم  يف 

وم�شكالتهم كما يرونها.

�لدول  دعوة  على  تو�شياته  يف  �ملوؤمتر  �شدد  كما 

�لأع�شاء يف �ملجل�س على �لتو�شع يف برنامج �لأ�شرة 

�لبديلة �لذي يقوم على فكرة �حت�شان طفل حمروم 

بينها  ليعي�س  �ملو�طنة  �لأ�شر  قبل  من  �لرعاية  من 

كاأحد �أطفالها ويتظلل مبظلة �لأ�شرة �لطبيعية.

�ليمنية  و�لعمل  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وزيرة  وكانت 

�أهمية  �أكدت  قد  ُحمد،  علي  �لرّز�ق  �أمة  �لدكتورة 

هذ� �ملوؤمتر �ملنبثقة تنبثق من طبيعة �ملو�شوع �لذي 

يركز على ق�شايا �لأيتام ومن يف حكمهم من خالل 

�لوقوف على �أو�شاع هذه �لفئة من �لأطفال و�لتعرف 

على م�شكالتهم و�لإ�شهام يف حلها و�لتخفيف منها 

وبحث �حتياجاتهم وتطلعاتهم و�لهتمام برعايتهم 

يف  �لندماج  من  ليتمكنو�  وتاأهيلهم  و�إعد�دهم 

�ملجتمع و�مل�شاركة يف تنميتها.

للوقوف على  �ملوؤمتر فر�شة  �نعقاد  �أن  ُحمد  وبّينت 

و�ل�شعبية  �لر�شمية  �جلهود  تو�جه  �لتي  �لتحديات 

رعاية  يف  �ملن�شودة  �لأهد�ف  �إىل  �لو�شول  وتعوق 

�لأيتام كما حث على ذلك �لدين �لإ�شالمي �حلنيف، 

يف  م�شوؤولياتهم  حتمل  على  قادرين  يكونو�  حتى 

عمارة �لأر�س، مو�شحة �أن �لأيتام هم �لفئة �لأكرث 

�حتياجًا للرعاية و�لرتبية.

�ل�شوؤون  وزر�ء  جمل�س  �ختيار  �أن  �إىل  و�أ�شارت 

لهذ�  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  لدول  �لجتماعية 

�لكايف  �لهتمام  �إعطاء  �شياق  يف  ي�شب  �ملو�شوع 

�ملجل�س  يف  �لأع�شاء  �لدول  م�شتوى  على  لالأيتام 

بحث  �أجل  من  �لإ�شالمية  �شريعتنا  من  �نطالقًا 

�لأيتام وم�شاكلهم وتلم�س تطلعاتهم وو�شع  ق�شايا 

منهجية  �إيجاد  �أجل  من  �لعلمية  و�لأ�ش�س  �لروؤى 

�حل�شول  لالأيتام  تكفل  منا�شبة  و�أ�شاليب  ف�شلى 

على �لرعاية.

بدوره، �أو�شح �ملدير �لعام للمكتب �لتنفيذي ملجل�س 

�لتعاون  جمل�س  بدول  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وزر�ء 

�أن  �جلا�شم  �أحمد  عقيل  �لعربية  �خلليج  لدول 

��شت�شافة �جلمهورية �ليمنية لهذ� �ملوؤمتر �خلليجي 

�ل�شوؤون  وزر�ء  جمل�س  قر�ر  تنفيذ  �إطار  يف  تاأتي 

تو�فقية  مبادرة  �إيجاد  �إىل  �لهادف  �لجتماعية 

�لد�عية  �ملجل�س  ومبادئ  �أهد�ف  مع  من�شجمة 

�لطفولة  وم�شكالت  بق�شايا  �لهتمام  �شرورة  �إىل 

�حللول  مع  للتعامل  و�ل�شعي  و�لنا�شئة  و�لأ�شرة 

�لتي ت�شهم يف �لتخفيف من �آثارها مبا يتو�فق مع 

ظروف ومعطيات بيئتنا �لعربية �لإ�شالمية.

�ملوؤمتر  �نعقاد  مكان  �ختيار  �أن  �جلا�شم  و�أكد 

�لأبعاد  �أهمية  على  دليل  �ليمنية  �جلمهورية  يف 

�لإن�شانية و�لأخالقية و�آثارها �لعميقة و�نعكا�شاتها 

�ملن�شود  �لجتماعي  و�ل�شلم  �لأمن  على  �ملبا�شرة 

لكل جمتمع.

يف  ومن  �لأيتام  مو�شوع  مناق�شة  �أن  �إىل  ولفت 

حكمهم وفق �ملحاور �ملو�شوعة للموؤمتر يتيح جماًل 

على  و�لطالع  �خلرب�ت  لتبادل  للم�شاركني  و��شعًا 

�لتجارب و�لتوجهات �لعلمية يف جمال �لتعامل مع 

هذه �لفئة من ذوي �لظروف �خلا�شة.

�لعمل �خلا�شة باملوؤمتر  وكانت قد عقدت جل�شات 

�ملقدمة  �لعمل  �أور�ق  من  عددً�  �مل�شاركون  وناق�س 

من �لباحثني و�ملخت�شني يف �لتعامل مع �لأيتام.

- تطوير القوانين واألنظمة واللوائح الخاصة باأليت��ام

- المؤتم������ر فرص�����ة للوق����وف عل����ى التحدي�������ات

- إيجاد مبادرة  لالهتمام بقضايا الطف�ول�ة واألس��رة 
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مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراءعمل وتنمية
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

برعاية نائب رئي�س جمل�س الوزراء..

البحرين تستضيف المهرجان
المسرحي الثالث لألشخاص ذوي االعاقة

��شت�شاف م�شرح �ل�شالة �لثقافية يف مملكة �لبحرين �أعمال �ملهرجان �مل�شرحي �خلليجي 

وزيرة  برعاية  وذلك  �ملا�شي،  دي�شمرب   10 �لثالثاء  �ختتمت  و�لتي  �لإعاقة،  لذوي  �لثالث 

�لتنمية �لجتماعية �لبحرينية �لدكتورة فاطمة حممد �لبلو�شي، حيث مت �إعالن �لنتائج من 

قبل جلنة �لتحكيم بح�شور جميع �لوفود �خلليجية و�ملهتمني.

�خلليجي  �لجتماعي  �لعمل  م�شرية  يف  ر�ئدة  جتربة  �ملهرجان  هذ�  »�إن  �لبلو�شي  وقالت   

على  �لعمل  خالل  من  وذلك  �لإعاقة؛  ذوي  بالأ�شخا�س  �لهتمام  جمال  �شمن  �مل�شرتك 

�كت�شاف طاقاتهم ومو�هبهم �لثقافية و�لفنية و�شقلهم ومنحهم �لفر�س للتعبري عنها من 

خالل خ�شبة �مل�شرح«.
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العدد الثاني
18  19يناير 2014

جعل  يف  �مل�شاركة  �لدول  جميع  »وقوف  �أن  و�أ�شافت 

�ملهرجان حدثًا �جتماعيًا وثقافيًا معربً�، مب�شاركة فاعلة 

�لن�شو�س  عك�شته  كما  �لإعاقة  ذوي  �لأ�شخا�س  من 

ترجمها  و�لتي  �ملقدمة  و�لرثية  �ملتنوعة  �مل�شرحية 

�لندو�ت  عن  ف�شاًل  �مل�شرح،  على  �ملمثلني  حركة  �إيقاع 

ونقدية  وفنية  ثقافية  �إ�شافة  �شّكلت  �لتي  �لتطبيقية 

لالأعمال �مل�شرحية وتقييمها، �إ�شافة �إىل ح�شور عدد من 

�خلليجيني  و�لناقدين  و�لتلفزيونيني  �مل�شرحيني  �لفنانني 

دعمًا وم�شاندة معنوية كبرية، �شاهمت يف �إجناحه، ويف 

تعزيز ثقة �مل�شاركني يف هذه �لأعمال �مل�شرحية باأنف�شهم 

ومبو�هبهم وطاقاتهم«.

�لعرو�س  �آخر  على  �ل�شتار  �أ�شدل  »�لبارحة  وتابعت 

�مل�شرحية ونحن يف ختام �أعمال هذه �لتظاهرة �لثقافية 

�آيات  �أ�شمى  نرفع  �أن  من  لنا  لبد  �خلليجية  �لجتماعية 

�ل�شكر و�لعرفان �إىل �شمو �ل�شيخ علي بن خليفة �آل خليفة 

حفظه �هلل ورعاه نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء على تف�شله 

لروؤ�شاء  �شموه  وتكرمي  �ملهرجان  هذ�  �أعمال  برعاية 

حر�شه  من  د�ئمًا  عهدناه  وما  �لتعاون  جمل�س  دول  وفود 

كل  وتي�شري  �لإعاقة  ذوي  �لأ�شخا�س  حلقوق  و�هتمامه 

مو�طنني  بو�شفهم  كافة  �ملجالت  يف  دعمهم  يف  �ل�شبل 

يتمتعون بكامل �لأهلية و�مل�شوؤولية �لوطنية«.

ووجهت �لبلو�شي �ل�شكر �إىل كل من وز�رة �لثقافة ووز�رة 

من  وغريها  و�لتعليم  �لرتبية  ووز�رة  �لإعالم،  �شوؤون 

�أ�شباب  توفري  و�لتي كان لدعمها ف�شل كبري يف  �جلهات 

�إىل  بال�شكر  توجهت  كما  وتاألقه،  �ملهرجان  �أعمال  جناح 

�لتنفيذي  �ملكتب  عام  مدير  يف  ممثاًل  �لتنفيذي  �ملكتب 

�شعادة �لأخ عقيل �أحمد �جلا�شم و�لعاملني معه �شركائنا 

�لعليا  �خلليجية  �للجنة  و�إىل  �ملهرجان،  هذ�  تنظيم  يف 

للمهرجان و�أع�شائها.

ملجل�س  �لتنفيذي  �ملكتب  عام  مدير  �ألقى  جانبه،  ومن 

�جلا�شم  �أحمد  عقيل  �لتعاون  جمل�س  بدول  �لعمل  وزر�ء 

بعرو�س  حافل  من  �أ�شبوع  وبعد  »�ليوم  فيها  قال  كلمة 

�ملهرجان �مل�شرحي �خلليجي �لثالث لذوي �لإعاقة، نحن 

�ليوم نقف بكل فخر �أمام هذه �ملنا�شبة �لثقافية �لريادية، 

�لتي عززت �أ�ش�س �لعمل �خلليجي �مل�شرتك، وعربت بكل 

باملجل�س من  �لأع�شاء  �لدول  �إليه  م�شد�قية عما و�شلت 

تر�بط �أخوي وثيق يت�شم باملحبة و�لوئام«.

�لعرو�س  ت�شاهدون  و�أنتم  فخورين  كنا  »كم  و�أ�شاف 

هي  وكم  �ملهرجان،  فرتة  طول  قدمت  �لتي  �مل�شرحية 

فنانونا  له  و�شل  �لذي  بامل�شتوى �جلميل  �شعادتنا غامرة 

�لعرو�س  كافة  يف  �أظهروه  �لذي  �لإبد�عي  �حل�س  وعلى 

رغم �لتحديات و�ل�شعوبات«.

�آل خليفة  وتوجه بال�شكر �إىل �شمو �ل�شيخ علي بن خليفة 

لهذ�  وت�شريفه  رعايته  على  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 

لهذ�  و�ملنظمني  �لقائمني  وكل  �لتنمية  ووز�رة  �ملهرجان، 

�ملهرجان.

غنائي  ��شتعر��شي  �أوبريت  �خلتام  حفل  وت�شمن  هذ� 

�شخم بعنو�ن »نحبك خليجنا« حيث رحب هذ� �لأوبريت 

باأهل �خلليج وعرّب عن مدى �لرت�بط و�لتالحم فيما بني 

غناء  علي،  حممد  تاأليف  من  �لأوبريت  �خلليج.  �أبناء 

�جلارح،  �شامل  وتوزيع  تنفيذ  �لأن�شاري،  في�شل  و�أحلان 

فرقة  ومب�شاركة  مر�د،  �إ�شماعيل  �لرق�شات  ت�شميم 

ُقدم  حيث  �إ�شماعيل  حممود  �إخر�ج  �ل�شعبية،  �إ�شماعيل 

من  جمموعة  بني  �شعبي  ��شتعر��س  هيئة  على  �لأوبريت 

�لأطفال �لذين �رتدو� مالب�س �شعبية، و�شارك يف �للوحة 

للتخاطب  �شيخان  مركز  من  �أطفال  �شبعة  �ل�شتعر��شية 

�ملهرجان  يف  �مل�شاركة  �لدول  مثلو�  حيث  لل�شم  �ل�شامل 

بلبا�شهم.

�أقرتها  �لتي  �لفائزة  و�لأعمال  �ملهرجان  نتائج  و�أعلنت 

�لبحريني  �لفنان  رئي�شها  من  �ملكونة  �لتحكيم  جلنة 

�لأ�شتاذة  من  كل  من  �للجنة  وتتكون  ملك،  عبد�هلل 

�شلطنة عمان،  �لهنائي من  ز�هر  بنت  �لوليد  بنت  كاملة 

و�لأ�شتاذة  لبنان،  من  بارودي  منري  �شمرية  و�لأ�شتاذة 

نرج�س عباد من جمهورية �ليمن، و�لدكتور جمال �ل�شيد 

ح�شني ياقوت من م�شر. وكانت �لنتائج كما يلي:

- جائزة �أف�شل ممثلة م�شاركة من غري ذوي �لإعاقة �أمل 

عبد�هلل �لنويري من �شلطنة عمان عن دورها يف م�شرحية 

»�أور�ق مك�شوفة«.

عبد�هلل  �إميان  للفنانة  ثاين  دور  ممثلة  �أف�شل  جائزة   -

�لرجامي من �جلمهورية �ليمنية عن دورها يف م�شرحية 

»ح�شاد �لعمر«.

يف  دوره  عن  �لقطان  علي  �شامل  ممثل  �أف�شل  جائزة   -

م�شرحية »مربوك عليكم.. �أنا« لدولة �لكويت.

- جائزة �أف�شل ممثل دور ثاين �أحمد خليفة �لكبي�شي عن 

عر�س »�حلياة حلوة« لدولة قطر.

- جائزة �أف�شل ممثل دور ثاين ذهبت للفنان ملحمد علي 

م�شرحية  يف  دوره  عن  �ليمنية  �جلمهورية  من  �ل�شرعبي 

»ح�شاد �لعمر«.

�أول مبارك �لعجمي من دولة  - جائزة �أف�شل ممثل دور 

�لكويت من م�شرحية »مربوك عليكم.. �أنا«.

»عندما  مل�شرحية  ذهبت  �شينوغر�فيا  �أف�شل  جائزة   -

يبت�شم �ملطر« ململكة �لبحرين.

خالد  للموؤلف  ذهبت  م�شرحي  ن�س  �أف�شل  جائزة   -

�خلمي�س عن م�شرحية »�حلبل« للمملكة �لعربية �ل�شعودية.

عن  �ل�شنفري  حم�شن  بن  عماد  �إخر�ج  �أف�شل  جائزة   -

م�شرحية »�أور�ق مك�شوفة« ل�شلطنة عمان.

»باب  مل�شرحية  للممثلني  �جلماعي  �أد�ء  �أف�شل  جائزة   -

�لرب�حة« لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

يبت�شم  »عندما  م�شرحية  �ل�شتعر��شية  �لفرقة  جائزة   -

�ملطر« ململكة �لبحرين.

�ملطر«  يبت�شم  »عندما  مل�شرحية  عر�س  �أف�شل  جائزة   -

ململكة �لبحرين.

العروض المسرحية:
باب �لرب�حة »دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة«

يرف�شون  م�شنني  جمموعة  حول  �مل�شرحية  �أحد�ث  تدور 

فيقومون  �لبحر،  على  تطل  �لتي  �مل�شنني  د�ر  يرتكو�  �أن 

يعد  ال��م��ه��رج��ان 
اجتماعيًا  ح��دث��ًا 

وثقافيًا معبرًا

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

باإخفاء مفتاح �لد�ر عن �ملمر�شة �لتي حتاول �أن تقنعهم 

بالعدول عن ذلك لكن دون جدوى.

للو�قع  و�شاخر  ناقد  كوميدي  قالب  يف  �لعر�س  م  وُيقدَّ

يف  �خلالدة  �لكال�شيكية  �لأعمال  من  ويعترب  �لعربي، 

وذ�ع  �لزمان  من  عقد  قبل  ��شتهرت  �لإمار�تي،  �مل�شرح 

�شيتها، وعر�شت مر�رً� على �شا�شات �لتلفزة.

»باب �لرب�حة« من تاأليف مرعي �حلليان، �إخر�ج مرو�ن 

عبد�هلل  �لغفلي،  حممد  �ل�شاعي،  بدور  بطولة  �شالح، 

�ل�شحي، عبد�هلل �ل�شرمي.

عندما يبتسم المطر )مملكة البحرين(
موؤلف  وهو  »فالح«  �شخ�شية  حول  �لعمل  �أحد�ث  تدور 

�شاحب  �شابقًا،  متميز  �شنة(،   45( م�شرحي  وخمرج 

يجل�س  �ل�شرب..  خارج  نف�شه  يجد  وفجاأة  �إجناز�ت.. 

و�شط موؤلفاته وما�شيه.. قلق.. متوتر.. ب�شبب �أن �شاحب 

�لتي  �أعماله  �لتي يعمل بها غري ر��ٍس عن  �لإنتاج  �شركة 

�لفرقة  حتويل  يف  �ملنتج  رغبة  �إىل  �أدى  وهذ�  يقدمها. 

�مل�شرحية للعمل يف �شالة دي�شكو.. و�نق�شمت �لفرقة �إىل 

رف�س.  ومنهم من  �ل�شالة..  و�لعمل يف  بالو�قع  قِبل  من 

ما  �إىل  �لفرقة  يعيد  �أن  جاهدً�  »فالح«  �ملخرج  ويحاول 

�أخرية..  كفر�شة  م�شرحي  عر�س  ويقدم  عليه..  كانت 

�إخر�ج  ي�شاطره يف  �أن  �شاب مبتدئ  ويقرتح عليه خمرج 

ومن  �ل�شقر  جمال  تاأليف  من  �مل�شرحية  �لعمل.  هذ� 

�إخر�ج حممود �إ�شماعيل.

الحبل )المملكة العربية السعودية(
منذ  �أهلها  ي�شكنها  قرية  حول  »�حلبل«  �أحد�ث  تدور 

مئات �ل�شنني وتعتمد يف دخلها على �ل�شناعات و�حلرف 

�ليدوية �لقدمية، وت�شبح �لقرية يومًا ما على حبل ممدود 

يف و�شطها، قادمًا من خارجها ف�شكل �حلبل غريب وطوله 

وم�شتثمر  وخائف  م�شتغرب  بني  �لقرية  فتنق�شم  عجيب، 

و�لبع�س مل يعطه �أهمية، وهذ� �لنق�شام يكون له �أثر على 

تتعر�س  �لقرية  �لقرية كلها يف ظل وجود هذ� �حلبل يف 

لعدة �أحد�ث. م�شرحية »�حلبل« من تاأليف و�إخر�ج خالد 

خليفة �خلمي�س.

أوراق مكشوفة )سلطنة عمان(
من  جمموعة  عن  مك�شوفة«  »�أور�ق  م�شرحية  تتحدث 

�لنا�س �لب�شطاء �جتمعو� يف مكتب �أحد �مل�شوؤولني ملتابعة 

ب�شبب  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شة  �أدر�ج  يف  �لعالقة  ق�شاياهم 

�ن�شغال �مل�شوؤول، وهوؤلء �لب�شطاء كل و�حد لديه مو�شوع 

�لرد  يف  �لتاأخري  هو  يجمعهم  ما  ولكن  خمتلفة  وق�شية 

يزيد  ما  لهم، وهو  �لذي ل يجد موعدً�  �مل�شوؤول  ومقابلة 

من معاناتهم. و�أثناء �لنتظار للمقابلة يحدث ما ل يتوقعه 

�جلميع، زلز�ل قوي يهدم �ملكان، ويغلق �لأبو�ب وي�شبح 

�ملنا�شب  فت�شيع  جدر�ن،  �أربعة  بني  حما�شرً�  �جلميع 

و�لألقاب ويت�شاوى �جلميع ويبحث �لكل عن خمرج لإنقاذ 

نف�شه وتكت�شف �لأ�شر�ر ولكن هناك بابًا يرف�س �مل�شوؤول 

�شر  �مل�شرحية  لنا  وتك�شف  خلفه.  �حلقائق  ليخفي  فتحه 

حم�شن  بن  عماد  و�إخر�ج  تاأليف  من  �لعمل  �لباب.  هذ� 

�ل�شنفري.

الحياة حلوة )دولة قطر(
»�حلياة حلوة« وهي من تاأليف منيه عوين �شريف، �إخر�ج 

�شلمان �شالح �ملري. وتتطرق �إىل جدلية توظيف �لإن�شان 

�خلطاأ يف �ملكان �خلطاأ، وما يدور نتيجة ذلك من جهل 

وف�شاد يف موؤ�ش�شات �لدولة.

وتدور �أحد�ث م�شرحية »�حلياة حلوة« حول بع�س �ملو�قف 

�لتي تتم بني جمموعة من �لطالب �مل�شتهرتين و�ملنت�شبني 

للتعليم �مل�شائي؛ فاأربعة من �أولئك �لطالب لديهم وظائف 

�ل�شر�ع  حول  �لأحد�ث  وتدور  بالدولة،  مهمة  ومنا�شب 

و�ملو�قف فيما بينهم.

مبروك عليكم أنا )دولة الكويت(
و�إخر�ج  �ملو�شى  م�شعل  تاأليف  من  �أنا«  عليكم  »مربوك 

يحيى عبد�لر�شا، و�مل�شرحية كوميدية تتطرق �إىل ق�شية 

وحتديدً�  �ملنازل،  يف  �خلدم  وجود  وهي  عامة  �جتماعية 

خا�شة  �حلر��س،  �أو  �ل�شو�ق  �شو�ء  �لو�فدين  من  �لرجل 

�لأ�شري،  و�لتفكك  �لجتماعي  �لفر�غ  م�شكلة  وجود  مع 

لي�شد  �خلارج  يف  هو  من  ياأتي  كي  كبريً�  فر�غ  ولد  �لذي 

هذ� �لفر�غ.

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

المشترك

المهرجان تضمن 
عروض   7 تقديم 
مسرحية وندوات 

تطبيقية

isso2.indd   20 1/11/14   5:22 PM



العدد الثاني
20  21يناير 2014

حصاد العمر )الجمهورية اليمنية(
�لق�شايا  من  �لعديد  تطرح  �جتماعية  و�مل�شرحية 

�أرجاء  كافة  يف  و�ملو�طن  �لوطن  تهمُّ  �لتي  �لجتماعية 

�لتفكك  وم�شكلة  �لنتماء،  حلب  تتطرق  حيث  �ملعمورة، 

يف  �ل�شائدة  و�لتقاليد  �لعاد�ت  بع�س  نقل  �لأ�شري، 

و�لكر�هية  و�حلقد  �لعنف  لنبذ  ودعوة  �ليمني،  �ملجتمع 

و�ل�شتماع �إىل لغة �لعقل و�لتعامل بلغة �حلو�ر و�لتعاي�س 

�ل�شلمي �ملبني على �حلب و�ملودة و�لت�شافح، وغريها من 

�ملو�شوعات ذ�ت �لعالقة. خمرج �لعمل علي �شامل �شبيت، 

وموؤلف �لعمل عادل يحيى عبد�هلل �جلرباين.

لجنة التحكيم الخاصة بتقييم عروض المهرجان 
تكونت جلنة �لتحكيم �مل�شوؤولة عن تقييم عرو�س �ملهرجان 

من  �لإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�س  �لثالث  �خلليجي  �مل�شرحي 

�لفنان �لبحريني عبد�هلل ملك وهو رئي�س جلنة �لتحكيم، 

وتتكون �للجنة من كل من �لأ�شتاذة كاملة بنت �لوليد بنت 

ز�هر �لهنائي من �شلطنة عمان، و�لأ�شتاذة �شمرية منري 

بارودي من لبنان، و�لأ�شتاذة نرج�س عباد من جمهورية 

�ليمن، و�لدكتور جمال �ل�شيد ح�شني ياقوت من م�شر.

ندوات تطبيقية للعروض المسرحية 
ُيذكر �أن �ملهرجان �مل�شرحي �خلليجي �لثالث لالأ�شخا�س 

�شبعة عرو�س مبعدل عر�س  تقدمي  ت�شّمن  �لإعاقة  ذوي 

�إ�شافة  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�س  دول  من  دولة  لكل 

�ل�شالة  م�شرح  خ�شبة  على  مت  ُقدِّ �ليمن،  جمهورية  �إىل 

�لثقافية.

و�أعقب كل عر�س ندوة نقا�شية حول �لعر�س بني �جلمهور 

و�ملخت�شني و�ملهتمني من رجال �ل�شحافة و�لإعالم.  

االفتتاح 
وكان �فتتاح �ملهرجان �مل�شرحي �خلليجي �لثالث لالأ�شخا�س 

ذوي �لإعاقة قد �فتتح برعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ علي 

�نطلقت  �لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  خليفة  �آل  خليفة  بن 

ذوي  لالأ�شخا�س  �خلليجي  �مل�شرحي  �ملهرجان  فعاليات 

�لثقافية،  �ل�شالة  خ�شبة  على  �لثالثة  ن�شخته  يف  �لإعاقة 

وبهذه �ملنا�شبة �أعرب �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء عن 

�شعادته بافتتاح هذ� �ملهرجان �لذي ت�شارك فيه فئة عزيزة 

�مللكي  �ل�شمو  �شاحب  برئا�شة  �حلكومة  باهتمام  حتظى 

�لأمري خليفة بن �شلمان �آل خليفة رئي�س �لوزر�ء، لفتًا �شموه 

�إىل �أن �حلكومة وّفرت �لبيئة �خل�شبة �لتي ل جتعل �لإعاقة 

�لذي  و�لتدريب  �لتعليم  لهم  و�شمنت  �لإبد�ع  �أمام  عائقًا 

يوؤهلهم للدخول بثقة يف خمتلف جمالت �لعمل.

لالأ�شخا�س  �خلليجي  �مل�شرحي  �ملهرجان  �أن  �شموه  و�أكد 

لالأعمال  �مل�شيئة  �لنماذج  لإبر�ز  فر�شة  �لإعاقة  ذوي 

�لظهور  من  ن�شيبهم  لياأخذو�  �لإعاقة؛  لذوي  �مل�شرحية 

ثقافة  ولرت�شيخ  لذلك،  ل�شتحقاقهم  �لفنية  �ل�شاحة  على 

�إدماجهم ب�شورة طبيعية يف �ملجتمع.

و�أ�شار �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �إىل �أن �حلكومة من 

خالل بر�مج وز�رة �لتنمية �لجتماعية حري�شة على تهيئة 

ر �لطاقات لتاأخذ طريقها بالتميز، م�شيدً�  �لأجو�ء �لتي تفجِّ

�شموه مبا وفرته وز�رة �لتنمية �لجتماعية من �أجو�ء لإجناح 

هذ� �ملهرجان.

�لدكتورة  �لجتماعية  �لتنمية  وزيرة  عرّبت  جهتها،  ومن 

وتقديرها  �شكرها  عظيم  عن  �لبلو�شي  حممد  فاطمة 

�آل خليفة نائب رئي�س  لتف�شل �شمو �ل�شيخ علي بن خليفة 

جمل�س �لوزر�ء برعايته �لكرمية لهذ� �ملهرجان �خلليجي 

بغريب  لي�س  �أمر  وهو  �لإعاقة،  بعطاء�ت ذوي  يهتم  �لذي 

ووجه  �لفئة  بهذه  �هتمامًا  �أبدى  طاملا  �لذي  �شموه  على 

لتقدمي كل �لت�شهيالت و�لهتمام لها، كما رفعت �شعادتها 

بالغ �لتقدير و�لمتنان �إىل مقام ح�شرة �شاحب �جلاللة 

�مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين حفظه 

خليفة  �لأمري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  ح�شرة  و�إىل  �هلل، 

بن �شلمان �آل خليفة رئي�س �لوزر�ء، و�إىل ح�شرة �شاحب 

�ل�شمو �مللكي �لأمري �شلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد 

�لوزر�ء،  لرئي�س جمل�س  �لأول  �لنائب  �لأعلى  �لقائد  نائب 

على �هتمامهم �لبالغ و�مل�شتمر بجميع �لفئات �لتي ت�شتحق 

�لرعاية �لجتماعية من خالل توجيهاتهم �ل�شامية لإقامة 

مثل هذه �لحتفاليات و�ملهرجانات و�لرب�مج �لإن�شانية �لتي 

�لجتماعية  و�لرعاية  �حلماية  م�شتويات  رفع  �شاأنها  من 

وتعزيز �لتنمية �مل�شتد�مة �لتي د�أبت �لقيادة �لر�شيدة يف 

مملكة �لبحرين على �لتوجيه لتحقيقها.

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

فرصة  مهرجان 
إلب�����راز ال��ن��م��اذج 
المضيئة لألعمال 

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

�ختتم جمل�س وزر�ء �لعمل وجمل�س وزر�ء �ل�شوؤون �لجتماعية �أعمال دورتهم �لثالثني �لتي 

��شت�شافتها مملكة �لبحرين خالل �لفرتة من 1 �إىل 2 �أكتوبر 2013، مب�شاركة وزر�ء �لعمل 

ووزر�ء �لتنمية و�ل�شوؤون �لجتماعية يف دول جمل�س �لتعاون.

وناق�س �ملجل�شان، كاًل على حدة، �ملو�شوعات �ملدرجة على جدول �أعمالهم و�تخذو� ب�شاأنها 

�لقر�ر�ت �ملنا�شبة و�لتي ت�شب يف م�شرية �لعمل �خلليجي �مل�شرتك على �مل�شتويني �لعمايل 

ناق�شو�  �جتماعًا م�شرتكًا،  �لجتماعية  �ل�شوؤون  ووزر�ء  �لعمل  وزر�ء  و�لجتماعي، كما عقد 

خالله �ملو�شوعات �لإد�رية و�ملالية �خلا�شة باملكتب �لتنفيذي، كونه �لأمانة �لفنية �مل�شرتكة 

و�ل�شركات  �ل�شخ�شيات  من  عدد  تكرمي  �لدورتني  �فتتاح  حفل  �شهد  كما  �ملجل�شني.  بني 

�ل�شوؤون و�لتنمية  �لتنموي يف جمال �لعمل وجمال  وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين ذ�ت �لإ�شهام 

�لجتماعية من جميع دول جمل�س �لتعاون.

عقدت على مدى يومين في العاصمة المنامة

وزراء العمل ووزراء 
التنمية االجتماعية 

يختتمون أعمال 
دورتهم الثالثين

تقرير خليجي موحد لحقوق الطفل
�لدورة  رئي�شة  �لجتماعية  �لتنمية  وزيرة  وكانت 

�لثالثني ملجل�س وزر�ء �لتنمية و�ل�شوؤون �لجتماعية 

بدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �لدكتورة 

�لدورة  �أعمال  تر�أ�شت  �لبلو�شي، قد  فاطمة حممد 

�لتي �نعقدت �شباح �لثالثاء �ملو�فق 1 �أكتوبر 2013 

�خلليج  �لتعاون  جمل�س  دول  وزر�ء  معايل  بح�شور 

لدول  �لتعاون  ملجل�س  �لعام  �لأمني  وممثل  �لعربية 

�خلليج �لعربية ومدير عام �ملكتب �لتنفيذي ملجل�س 

�لتعاون  جمل�س  بدول  �لجتماعية  �ل�شئون  وزر�ء 

لدول �خلليج �لعربي.

يف  قدمتها  �لتي  �لكلمة  خالل  �لبلو�شي  و��شارت 

مناق�شة  �شيتم  �نه  �لثالثني  �لدورة  �فتتاح  حفل 

�لعديد من �لبنود و�ملو�شوعات �لهامة و�لتي تعني 

يخ�س  ما  منها  �خلليجي،  باملجتمع  خا�س  ب�شكل 

�لجتماعية  و�لرعاية  و�ملعاقني  و�مل�شنني  �لطفولة 

�إىل  حتتاج  و�لتي  و�لتعاونيات  �لهلية  و�ملنظمات 

مو�جهة  يف  ت�شهم  �لتي  �ملنا�شبة  �لقر�ر�ت  �تخاذ 

�لتحديات وتعزيز �لعمل �خلليجي �مل�شرتك و�شول 

�إىل �لوحدة �خلليجية. 

وقالت �ن �حلديث عن �ملخاطر �لجتماعية يجعلنا 

“�شبكة  على  �ل�شوء  ت�شليط  �أهمية  على  نوؤكد 

و�شموليتها  تطويرها  �حلماية �لجتماعية” و�آليات 

�ل�شتقر�ر  حتقيق  �إىل  هادفة  كاأد�ة  وعد�لتها 

�لقت�شادي و�لجتماعي، من �أجل حترير �لإن�شان 

و�حلد  و�حلرمان،  و�لعوز  �حلاجة  �شغط  من 

�حلكومي  �لدعم  وتوجيه  وحمايته،  خ�شائره  من 

مل�شتحقيه، وتوفري كل �ل�شبل �لتي تكفل له �أن يعي�س 

حياة كرمية يف كل مر�حل حياته ويف جميع حالته. 

�حلماية  �شبكة  تطوير  عملية  �إن  �شعادتها   لفتة 

ي�شب  ��شرت�تيجيا  هدفا  �أ�شبحت  �لجتماعية 

وم�شتقرة  �آمنه  بيئة  توفري  �إىل  �ملطاف  نهاية  يف 

�لتنمية  ��شتد�مة  يف  وت�شهم  و�قت�شاديًا  �جتماعيًا 

جمل�س  بدول  جمتمعاتنا  يف  �لفئات  لكل  وعد�لتها 

على  و�ل�شالمية  �لعربية  �ملنطقة  ويف  �لتعاون 

�ل�شو�ء.

�لتي  �لبلو�شي باجلهود  ��شادت  كلمتها،   ويف ختام 

�ملجال  يف  �ملوؤ�ش�شات  من  متميزة  جمموعة  بذلتها 

لدورها  نظر�  تكرميها  �شيتم  و�لتي  �لجتماعي 

وعطائهم  �لعاملني  وجلهود  �ملجال  هذ�  يف  �لر�ئد 

كما   ، وجمتمعاتهم  �أوطانهم  �أجل  من  �مل�شتمر 

عام  ومدير  �لتنفيذي  �ملكتب  �إىل  �ل�شكر  وجهت 

�ملكتب �لتنفيذي ملجل�س وزر�ء �ل�شوؤون �لجتماعية 

�إعد�د  يف  جهودهم  على  �لتعاون  جمل�س  بدول 

و�لوثائق  �ملعرو�شة  و�لتقارير  �لدر��شات  وجتهيز 

على جدول �لأعمال، وكذلك �ىل �لعاملني باللجنة 

�لتنمية  بوز�رة  �مل�شاندة  و�لفرق  �ملنظمة  �لعليا 

�ملميزة  �جلهود  على  �لبحرين  مبملكة  �لجتماعية 

و�إقامة  �لجتماع  لهذ�  �لتح�شري  و  �لإعد�د  يف 

�لوفود.

تكريم مشروعات رائدة  في القطاع التطوعي
من جهته،  قدم وزير �ل�شوؤون �لجتماعية يف �ململكة 

للمجل�س  �ل�شابقة  �لدورة  رئي�س  �ل�شعودية  �لعربية 

حفل  خالل  �لعثيمني  �أحمد  بن  يو�شف  �لدكتور 

�لأمني  كلمة  وتالها  �ملنا�شبة  بهذه  كلمة  �لفتتاح 

مبجل�س  و�لبيئة  �لن�شان  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �لعام 

عبد�هلل  �لدكتور  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون 

�ملكتب  عام  ملدير  �خرى  وكلمة  �لها�شم  عقلة  بن 

بدول  �لجتماعية  �ل�شئون  وزر�ء  ملجل�س  �لتنفيذي 

جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربي �لأ�شتاذ عقيل 

للموؤ�ش�شة  �لعام   �ملدير  قدم  كما  �أحمد  �جلا�شم، 

كمال  خالد   “ درمية   “ �ليتام  لرعاية  �لقطرية 

كلمة بالإنابة عن �ملكرمني يف �مل�شروعات �لر�ئدة.

 وبعدها تف�شلت وزيرة �لتنمية بتكرمي �مل�شروعات 

و�لقطاع  �لتطوعي  �لقطاع  يف  للموؤ�ش�شات  �لر�ئدة 

�لتجاري بدول جمل�س �لتعاون �خلليجي. 

رئيس وزراء البحرين يحث على ابتكار آلي�����ات جديدة لتوسعة شبكة التعاون الخليجي
قال �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري خليفة بن �شلمان �آل خليفة رئي�س �لوزر�ء يف مملكة �لبحرين �إن دول 

جمل�س �لتعاون حققت �إجناز�ت غري م�شبوقة على �شعيد �لرعاية �لجتماعية و�ملنجز�ت �لعمالية، 

و�لتي �أ�شهمت بدورها يف جعل هذه �لدول بارزة يف هذ� �ملجال، وحتمًا هذه �لإجناز�ت �شتحظى بدفع 

قوي و�شتتعاظم مع قيام �لحتاد �خلليجي، لفتًا �شموه �إىل �أن �لرعاية �لجتماعية و�حلقوق �لعمالية 

مكونان �أ�شا�شيان حلقوق �لإن�شان، ويف دول �ملجل�س هذ�ن �ملكونان �شّكال عالمة فارقة يف م�شريتها 

�حلقوقية، و�أعطيا موؤ�شرً� للعامل على �لقدر �لعايل �لذي حتظى به حقوق �لإن�شان لدى قادة دول 

�ملجل�س وحكوماتها. جاء ذلك لدى ��شتقبال �شموه وزر�ء �لعمل و�ل�شوؤون �لجتماعية بدول جمل�س 

�لتعاون مبنا�شبة �نعقاد �جتماعهم دورتهم �حلادية و�لثالثني يف مملكة �لبحرين.

وخالل �للقاء حث �شاحب �ل�شمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء على �بتكار وبلورة مفاهيم جديدة و�آليات فعالة 

لتو�شعة �شبكة �لتعاون �خلليجي يف جمال �خلدمات �لجتماعية و�ل�شوؤون �لعمالية.

وما  و�لجتماعية  �لعمالية  بالق�شايا  تعنى  �لتي  �خلليجية  �لجتماعات  �أهمية  �إىل  �شموه  و�أ�شار 

�إيجابية يف �لطريق �لذي ر�شمته حكومات دول  �إ�شافة مهمة للجهود �مل�شرتكة وخطوة  متثله من 

�ملجل�س لتعزيز �لرو�بط وتعميق �ل�شالت وتن�شيق �ملو�قف وتبادل �لر�أي و�لفكر �شعيًا لتحقيق �آمال 
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وزر�ء  ملجل�س  �لثالثني  �لدورة  قر�ر�ت  �هم  ومن 

�لتنمية و�ل�شوؤون �لجتماعية بدول جمل�س �لتعاون 

لدول �خلليج �لعربي: ��شد�ر تقرير �قليمي خليجي 

جمل�س  دول  يف  �لجتماعية  �ملخاطر  حول  موحد 

�ىل  �لع�شاء  �لدول  ودعوة  �خلليجي.  �لتعاون 

�ل�شتفادة من �لطار �ل�شرت�شادي لإن�شاء مر�شد 

وفقًا  �لجتماعية  �ملخاطر  مل�شادر  �جتماعي 

لظروف كل دولة وتقدير�تها يف جمال �ن�شاء مر�شد 

�جتماعي لتحديد م�شادر �ملخاطر �لجتماعية. 

�لطفل  �إقليمي خليجي موحد حول  �إعد�د تقرير  و 

�لدولية  �لتفاقية  �لتعاون يف �شوء  يف دول جمل�س 

حلقوق �لطفل. 

و �عد�د دليل ��شرت�شادي خليجي لقانون �لحد�ث 

�مل�شوؤلية  �شن  حتديد  يت�شمن  �ن  على  �جلانحني 

ميكن  بحيث  �لو�لدية  و�مل�شوؤولية  �جلنائية 

�ملنظمة  �لقو�نني  �شياغة  عند  منه  �ل�شتفادة 

يتم  بحيث  وموؤ�ش�شاتهم  �جلانحني  لالأحد�ث 

��شر�ك �جلهات �ملعنية يف �لدول �لع�شاء لإعد�د 

هذ� �لدليل.

تنظيم ملتقى خليجي حول جودة �حلياة لكبار �ل�شن 

دليل  و�إعد�د  م�شتقبلهم  و��شت�شر�ف  وخدماتهم 

و�لناجحة  �لر�ئدة  �لدولية  �لتجارب  �أهم  يت�شمن 

�لتي ميكن �ل�شتفادة منها يف دول جمل�س �لتعاون 

وخا�شة ما يتعلق منها بدعم م�شروعات رعاية كبار 

�أ�شباب  كل  وتوفري  �إدماجهم  فر�س  وتعزيز  �ل�شن 

مقارنات  يت�شمن  �ن  على  لهم  �لكرمية  �حلياة 

معيارية.

و�عتماد �لوثيقة �ل�شرت�تيجية �لتعاونية �ل�شرت�شادية 

وقيام  �لعربية،  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س  بدول 

�ملعنية يف  بتعميمها على �جلهات  �لتنفيذي  �ملكتب 

�لدول �لع�شاء، للعمل على �ل�شتفادة و�ل�شرت�شاد 

بها وفقًا لظروف و�إمكانيات وتوجهات كل دولة. 

تطوير تشريعات مكافحة العمل الجبري
�ل�شيد  �شعادة  لعبة  �لذي  بالدور  �ملجل�س  و�أ�شاد 

�لعمل،  وزير  حميد�ن،  علي  حممد  بن  جميل 

فرتة  طو�ل  للمجل�س،  �حلالية  �لدورة  رئي�س 

�لتعاون  لأطر  �مل�شتمرة  ومتابعته  للمجل�س،  تر�أ�شه 

�شاهم  �لذي  �لأمر  �لع�شاء،  �لدول  و�لتن�شيق بني 

يف تعزيز �لعمل �خلليجي �مل�شرتك. وناق�س �ملجل�س 

حيث  �أعماله،  جدول  على  �ملعرو�شة  �ملو�شوعـــات 

�ملجل�س  دول  �تبعته  �لذي  �لنهج  على  �ملجل�س  �أكد 

لتطوير �لنظم و�لت�شريعات و�آليات �لر�شد و�لرقابة 

ملكافحة ممار�شات �لعمل �جلربي و�لجتار بالب�شر، 

و�لت�شدي لأية خمالفات �أو جتاوز�ت للقيم و�ملبادئ 

و�لنظم �لقانونية �ملطبقة ومبا يحفظ جلميع �لعاملني 

حقوقهم �لأ�شا�شية يف �لعمل.

مبو��شلة  �لتنفيذي  �ملكتب  تكليف  �ملجل�س  وكلف 

حتديث  على  �لأع�شاء  �لدول  مع  و�لتن�شيق  �لعمل 

رئيس وزراء البحرين يحث على ابتكار آلي�����ات جديدة لتوسعة شبكة التعاون الخليجي

وطموحات �شعوب �ملنطقة يف �لنماء و�لرفاهية.

ومن جهتهم، �أ�شاد وزر�ء �لعمل ووزر�ء �ل�شوؤون �لجتماعية بدول جمل�س �لتعاون 

بالإجناز�ت �لكبرية للحكومة برئا�شة �شاحب �ل�شمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء يف 

رئي�س  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات  ونوهو�  و�لعمايل،  �لجتماعي  �ل�شاأن 

�لوزر�ء و�هتمامه بالرتقاء باآفاق �لتعاون �خلليجي يف �شتى �ملجالت وخا�شة ما 

يت�شل منها باجلو�نب �لعمالية و�لجتماعية.
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مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراءعمل وتنمية
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

و�لتو�شيف  للت�شنيف  �خلليجي  �لعربي  �لدليل 

�أعمال  على  �لنهائية  �شورته  يف  وعر�شه  �ملهني، 

�لدورة �ملقبلة للمجل�س.

�أن تقوم ومن خالل  وحث �ملجل�س �لدول �لأع�شاء 

بوز�ر�ت  �لدولية  �لعالقات  مل�شوؤويل  �لفنية  �للجنة 

�أف�شل  �لعمل بدول �ملجل�س بدر��شة ومتابعة تنفيذ 

�ل�شبل �لكفيلة بتعريف �ملنظمات �لعربية و�لدولية 

ذ�ت �لعالقة، وب�شكل دوري، باملنجز�ت و�ملبادر�ت 

�لعمايل،  �لدول �لأع�شاء يف �ملجال  �لتي تقوم بها 

حول  در��شة  لإعد�د  �لتنفيذي  �ملكتب  كلف  كما 

�ملجل�س  دول  نفذتها  �لتي  و�مل�شروعات  �ملبادر�ت 

وزيادة  �خلا�س  �لقطاع  يف  �ملر�أة  متكني  جمال  يف 

�لتي  �لعقبات  وتذليل  للمر�أة  �لالئقة  �لعمل  فر�س 

تو�جهها، وت�شمل �لدر��شة �إبر�ز �لتجارب �لناجحة 

و و�شع مقرتحات لتطويرها، على �أن تعر�س نتائج 

�لدر��شة على �لدورة �ملقبلة للمجل�س.

زيادة نسب توظيف النساء 
توظيف  فر�س  لزيادة  �لعمل  برب�مج  يتعلق  وفيما 

فقد  �لتعاون،  جمل�س  بدول  �لوطنية  �لعمالة 

فر�س  لزيادة  �ل�شنوي  �لتقرير  على  �ملجل�س  �طلع 

�لتعاون،  جمل�س  بدول  �لوطنية  �لعمالة  توظيف 

و�لذي تناول مو�شوع فر�س ت�شغيل �ملر�أة يف �أ�شو�ق 

�لعمل �خلليجية. و�أكد �ملجل�س يف هذ� �لإطار على 

�لهتمام �لذي يوليه �أ�شحاب �جلاللة و�ل�شمو قادة 

كافة  على  متكينها  و�شرورة  باملر�أة  �ملجل�س  دول 

�يجابيه  �نعكا�شات  له  كانت  �لذي  �لأمر  �ل�شعد، 

يف  م�شيدً�  �خلليجي،  �ملجتمع  يف  �ملر�أة  و�شع  على 

توظيف  ن�شب  يف  �مللحوظــة  بالزيـــادة  �لوقت  ذ�ت 

�لن�شاء بدول �ملجـل�س، د�عيًا �إىل �ملزيد من �جلهود 

�ملنا�شـــبة و�لالئقة يف كافة  �لعـــمل  فـــر�س  لتوفري 

�لفر�س  توفري  على  �لعمل  و�شــرورة  �لقطاعات 

�لتدريبية و�لتطويرية للباحـــثات عن عمــــل بهدف 

�لعمل  �أ�شو�ق  يف  �ملناف�شة  على  قدرتهن  زيادة 

�خلليجية.

يلعبه  �لذي  �لدور  �ملجل�س  ثمن  �لطار،  هذ�  ويف 

�شوق  يف  لئقة  وظائف  خلق  يف  �خلا�س  �لقطاع 

�لوظائف،  ن�شبة توطني  �لعمل �خلليجي ويف زيادة 

موؤكدً� على �لدعم �لذي توليه حكومات دول �ملجل�س 

من  عددً�  �ملجل�س  كّرم  كما  �حليوي،  �لقطاع  لهذ� 

��شتطاعت  �لتي  �خلليجية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات 

�لوظائف  توطني  ن�شب  رفع  �ملا�شي  �لعام  خالل 

�مل�شاريع  �أ�شحاب  من  عدد�  كّرم  كما  لديها، 

�ل�شغرية ورّو�د �لعمال �لذين حققو� جناحات يف 

تطوير م�شاريعهم �ل�شغرية و�ملتو�شطة.

�لعمل �جلربي  للروؤية �خلليجية ملكافحة  وبالن�شبة 

�لتو�شيات  يف  �ملجل�س  نظر  فقد  بالب�شر،  و�لجتار 

�لتي خرج بها �لفريق �خلليجي �ملعني باإعد�د روؤية 

بالب�شر،  و�لجتار  �جلربي  �لعمل  ملكافحة  خليجية 

وتو�شيته باملو�فقة على �لروؤية �خلليجية يف �شورتها 

�لأولية على �أن تتم مر�جعتها يف �إطار �ملعيار �لذي 

تعتزم منظمة �لعمل �لدولية �إ�شد�ره خالل �لدورة 

�جلربي.  �لعمل  حول  �لدويل  �لعمل  ملوؤمتر  �ملقبلة 

قد  �لتعاون  جمل�س  دول  ت�شريعات  �أن  على  و�أكد 

عاجلت �أ�شكال �لعمل �جلربي يف قو�نينها �لنافذة، 

�لجتار  ق�شايا  مبتابعة  خا�شة  جلانا  �أن�شاأت  كما 

وكل  �ملعنية،  �جلهات  كافة  فيها  ت�شارك  بالب�شر، 

ذلك ياأتي يف �إطار �لتز�م دول �ملجل�س مببادئ قيم 

�ن�شانية و�أخالقية م�شتمدة من �ل�شريعة �ل�شالمية 

�لغر�ء، وكذلك �للتز�م باجلهود و �ملعايري �لدولية 

ملكافحة ظاهرة �لعمل �جلربي و�لجتار بالب�شر.

 حفظ كرامة العمالة الوافد
�ملوحد  �ل�شرت�شادي  �لعقد  مب�شروع  يتعلق  وفيما 

للعمالة �ملنزلية يف دول جمل�س �لتعاون، فقد ناق�س 

�ل�شرت�شادي  �لنموذجي  �لعقد  م�شودة  �ملجل�س 

�لتعاون،  جمل�س  بدول  �ملنزلية  للعمالة  �ملوحد 

�أن دول �خلليج  �ملبد�أ على  �ملجل�س من حيث  و�أكد 

�لو�فدة  �لعمالة  كر�مة  بحفظ  تام  �إميان  على 

 تقري��ر إقليم��ي خليج��ي موحد ح��ول االعاقة ف��ي دول مجل��س التعاون

القط��اع الخاص يلع�ب دورًا في زيادة نسب�ة توطي�ن الوظائ�ف
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العدد الثاني
24  25يناير 2014

�لتنمية  عملية  يف  ت�شاهم  وماز�لت  �شاهمت  �لتي 

�إىل  م�شريً�  �خلليجية،  جمتمعاتنا  بها  متر  �لتي 

كافة  توفر  �ملجل�س  �لنافذة يف دول  �لت�شريعات  �أن 

�أ�شكال �حلماية للعمال ب�شكل عام و�لعمالة �لو�فدة 

ب�شكل خا�س وتوفر لهم فر�س �لتقا�شي يف �ملحاكم 

�لوطنية يف حالة خمالفة �شروط �لعقود �ملربمة بني 

�أ�شحاب �لعمل و�لعمال.

�لتي رفعتها جلنة  و�لتو�شيات  �ملناق�شات  ويف �شوء 

�لوكالء يف دورتها �خلام�شة و�لثالثني، �أحال �ملجل�س 

م�شروع �لعقد �ل�شرت�شادي للعمالة �ملنزلية �إىل فريق 

�لعمل �ملخت�س باملو�شوع للمزيد من �لدر��شة وبحث 

�إمكانية تطويره مبا يكفل عالقة تعاقدية متكافئة بني 

�لعمال و �أ�شحاب �لعمل، ومبا يحفظ حقوق وكر�مة 

تن�س  ما  �لتعاقدية، وذلك يف �شوء  �لعالقة  طريف 

عليه �ملعايري �لدولية ودون �لإخالل مبا تن�س عليه 

�لقو�نني �ملحلية �ملعمول بها، على �أن يعر�س �مل�شروع 

على �ملجل�س يف دورة لحقة.

�لعمال  حماية  وت�شريعات  لالأنظمة  وبالن�شبة 

وبيئة �لعمل، فقد �أقر �ملجل�س �لالئحة �لنموذجية 

�ل�شرت�شادية لتفتي�س �لعمل بدول جمل�س �لتعاون، 

ومدونة �ل�شلوك �ملهنية و�لخالقية لتفتي�س �لعمل، 

و�إنفاذ  �لتفتي�س  ق�شايا  �إيالء  �شرورة  على  موؤكدً� 

�أهمية  ت�شريعات �لعمل �لعناية �لالزمة ملا لها من 

�أقر  كما  �ملجل�س،  بدول  �لعمل  �أ�شو�ق  تنظيم  يف 

دولة  برئا�شة  خليجي  عمل  فريق  ت�شكيل  �ملجل�س 

�لدول  بني  �لثالث  �لت�شاوري  باللقاء  معني  �لكويت 

�لآ�شيوية �ملر�شلة و�مل�شتقبلة للعمالة �لو�فدة )حو�ر 

للدورة  �لكويت  دولة  با�شت�شافة  مرحبًا  �أبوظبي(، 

لاللتقاء  فر�شة  يعد  �لذي  �حلو�ر  �لثالثة من هذ� 

و�لدول  للعمالة  �ملر�شلة  �لدول  يف  �مل�شوؤولني  بني 

�ملو�شوعات  يف  بينهم  و�لتحاور  لها  �مل�شتقبلة 

ملعاجلة  حلول  �إىل  �لو�شول  بغية  �لعالقة،  ذ�ت 

�لعمالة،  تنقل  عمليات  عن  �لناجتة  �ل�شكاليات 

�شو�ء يف دول �لر�شال �أو دول �ل�شتقبال. كما �أ�شاد 

�ملجل�س مبتابعة ودعم �أ�شحاب �ملعايل وزر�ء �لعمل 

�أ�شو�ق  تنظيم  مبادر�ت  ب�شاأن  �خلليجية  للفرق 

�لعمل يف �لدول �لع�شاء.

للت�شنيف  �ملوحد  �خلليجي  بالدليل  يتعلق  وفيما 

�لجر�ء�ت  �ملجل�س  ناق�س  فقد  �ملهني،  و�لتو�شيف 

�لتي قام بها �ملكتب �لتنفيذي ملجل�س وزر�ء �لعمل 

ب�شرعة  �ملكتب  �ملجل�س  وكلف  �ملو�شوع،  هذ�  حول 

يف  �ملجل�س  على  يعر�س  و�أن  �لدليل  من  �لنتهاء 

دورته �ملقبلة.

تشريع موحد للحماية االجتماعية
وناق�س �ملجل�س م�شروع در��شة �حلماية �لجتماعية 

 )202( �لتو�شية  �شوء  يف  �لتعاون  جمل�س  دول  يف 

وم�شروع  �لدولية،  �لعمل  منظمة  عن  �ل�شادرة 

در��شة قانونية مقارنة حول تفتي�س �لعمل ودوره يف 

�إنفاذ ت�شريعات �لعمل بدول �ملجل�س، و قرر �ملجل�س 

�أنظمة  و  قو�نني  ملر�جعة  �لأع�شاء  �لدول  دعوة 

�حلماية و �ل�شمان �لجتماعي و حتديثها يف �طار 

ت�شريع موحد للحماية �لجتماعية، و تكليف �ملكتب 

�لتنفيذي بتنظيم حلقة نقا�شية حول �آفاق �حلماية 

وفق  حتديثها  �شبل  و  �ملجل�س  دول  يف  �لجتماعية 

وتكليف  �لدولية،  �لتجارب  و  �ملمار�شات  �أف�شل 

�يجابيات  حول  در��شة  باإعد�د  �لتنفيذي  �ملكتب 

�لجتماعية  �لتاأمينات  �أنظمة  �شمول  و�شلبيات 

للعمالة �لو�فدة.

دولة  يف  �لعمل  وز�رة  بتجربة  �ملجل�س  و�أ�شاد 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة )م�شروع ت�شهيل( �لتي مت 

�لع�شاء  �لدول  د�عيًا  �ملجل�س،  �أمام  ��شتعر��شها 

�إمكانية  وبحث  �لتجربة  هذه  من  لال�شتفادة 

تعميمها على �لدول �لع�شاء.

للدورة  �لكويت  دولة  ��شت�شافة  �ملجل�س  �شكر  كما 

�حلادية و�لثالثون ملجل�س وزر�ء �لعمل بدول جمل�س 

�لتعاون )2014(.

تعري��ف المنظم��ات العربي��ة والدولي��ة بالمنج��زات العمالي��ة الخليجي��ة

أق���رار الالئح��ة النموذج�ي��ة االسترش�ادي��ة لتفت�ي��ش ال�ع�م��ل
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مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراءعمل وتنمية
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

»الخليج« يتصدر عربيًا في مؤشر سهولة ممارسة األعمال

دد
لع

ف ا
مل

املوؤ�س�سـات ال�سغرية واملتو�سطـة
حمـرك رئيـ�س لالقت�ساديــات الوطنيــة

مفهوم المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة

�ل�شغرية  �مل�شاريع  ومفهوم  تعريف  يختلف 

لختالف  وفقًا  �أخرى  �إىل  دولة  من  و�ملتو�شطة 

�إمكاناتها وظروفها �لقت�شادية و�لجتماعية. ومع 

�ختالف �لتعريفات، فاإن بع�س دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي ت�شتخدم معيار ر�أ�س �ملال �مل�شتثمر للتمييز 

ف �مل�شاريع �ل�شغرية باأنها  بني �مل�شاريع، حيث ُتعرِّ

تلك �ملن�شاآت �لتي يبلغ متو�شط ر�أ�شمالها �مل�شتثمر 

�مل�شاريع  �أما  بحريني،  دينار  �ألف   800 من  �أقل 

�ملتو�شطة فتتمثل يف �ملن�شاآت �لتي ي�شتثمر كل منها 

2،5 مليون دينار بحريني،  و�أقل من  �ألف   800 من 

بينما تعد �مل�شاريع كبرية �إذ� بلغ ر�أ�س �ملال �مل�شتثمر 

فيها 2،5 مليون دينار بحريني فاأكرث. 

األهمية االقتصادية للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

من  �ل�شتفادة  على  بالقدرة  �ملوؤ�ش�شات  تت�شم هذه 

�ملو�د �خلام �ملتو�فرة ومنتجات �ل�شناعات �لأخرى 

لإنتاج �شلع تامة �ل�شنع ت�شاهم يف تلبية �حتياجات 

هذه  قدرة  �إىل  �إ�شافة  �مل�شتهلكني،  و�أذو�ق 

�ل�شناعات  �إنتاج  جمال  يف  �لعمل  على  �ملوؤ�ش�شات 

�حلرفية و�ل�شلع �لغذ�ئية و�ل�شتهالكية �ل�شغرية. 

وميكن تاأ�شي�س هذه �ملوؤ�ش�شات ب�شهولة نظرً� لعدم 

حاجتها �إىل ر�أ�س مال كبري �أو تكنولوجيا متطورة، 

�إ�شافة �إىل قدرتها على �لإنتاج و�لعمل يف جمالت 

�لتنمية �ل�شناعية �ملختلفة. كما �أّن لهذه �ملوؤ�ش�شات 

�إ�شافة  �ملحلية،  �لأو�شاع  مع  �لتكّيف  على  �لقدرة 

من  �ل�شتفادة  على  �ملوؤ�ش�شات  هذه  قدرة  �إىل 

خملفات �ل�شناعات �لكبرية و�شهولة �لتخل�س من 

�لنفايات �مللوثة للبيئة.

�أْن  ت�شتطيع  �أنها  �ملوؤ�ش�شات  هذه  ميز�ت  ومن 

تتخ�ش�س يف �لعمليات �لإنتاجية �أو �خلدمية �لتي 

قد حتجم عن �لقيام بها �ملوؤ�ش�شات �لكبرية �لعاملة 

�لإنتاج  طريقه  �نت�شار  �أّن  كما  نف�شه.  �لن�شاط  يف 

�أو  �شلع  من  �شغرية  طلبيات  ملو�جهة  دفعات  على 

�ملوؤ�ش�شات  هذه  �نت�شار  يف  �شاهم  معينة  خدمات 

�ل�شغرية لتقوم باأد�ء هذه �لأعمال. وهو ما يجعل 

هذه �ملوؤ�ش�شات �أكرث قدرة على �ل�شتجابة �ل�شريعة 

�أْن  �ملوؤ�ش�شات  لهذه  وميكن  �مل�شتهلكني.  ملتطلبات 

بالنظر  �لقروية  و�ملناطق  �شغرية  مدن  يف  تنت�شر 

خدمات  �إىل  �لأحو�ل  بع�س  يف  حتتاج  ل  قد  لأنها 

�لتوزيع  حتقيق  يف  ي�شاهم  ما  متطورة،  �شناعية 

�ملتو�زن ملوؤ�ش�شات �لقطاع �ل�شناعي.

14 مليار دوالر استثمارات خليجية في 
»الصغيرة والمتوسطة« 

�لعام  �لأمني  �لعقيل  حمد  بن  عبد�لعزيز  ك�شف 

�ل�شناعية )جويك(،  لال�شت�شار�ت  ملنظمة �خلليج 

عن �أن حجم ��شتثمار�ت دول جمل�س �لتعاون لدول 

�ل�شغرية  �ل�شناعات  يف  جمتمعة  �لعربية  �خلليج 

و�ملتو�شطة يبلغ 14 مليار دولر �أمريكي، وت�شكل نحو 

�لقطاع  يف  �ل�شتثمار�ت  �إجمايل  من  �ملئة  يف   4.2

�ل�شناعي �خلليجي للعام 2012. وبنّي �أن هذه �لن�شبة 

هذه  زيادة  حاجة  �إىل  �حلاجة  و�أكد  جدً�،  متدنية 

السعودي�ة واإلم��ارات تصدرت�ا الع���������رب في مؤش�ر سهول�ة ممارس�ة األعم�ال
حكومية  »�إجر�ء�ت  بعنو�ن   2013 �لأعمال  ممار�شة  تقرير  �لدويل  �لبنك  جمموعة  �أ�شدرت 

�أكرث ذكاًء ملوؤ�ش�شات �لأعمال �ل�شغرية و�ملتو�شطة«، وت�شّدرت �ل�شعودية قائمة �لدول �لعربية 

يف موؤ�شر �شهولة ممار�شة �لأعمال حمرزة �ملرتبة 22 يف �ملوؤ�شر �لعام، تلتها �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة يف �ملرتبة 26.

ويظهر �لتقرير �أنه على �لرغم مما تو�جهه حكومات بلد�ن �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا من 

�أ�شهمت يف ت�شهيل ممار�شة  47% من بلد�ن �ملنطقة �إ�شالحات تنظيمية  حتديات فقد �أدخلت 

�أن�شطة �لأعمال يف �لفرتة من حزير�ن 2011 �إىل حزير�ن 2012.

�شمنت  فد  �ملنطقة،  يف  �لإيجابية  �لتحركات  بع�س  يظهر  �لتقرير  فاإن  �لتحديات  هذه  ورغم 

�لإمار�ت  وز�دت  �ل�شخ�شية.  �لئتمانية  بياناته  على  �لطالع  يف  �ملقرت�س  حق  عمان  �شلطنة 

�لعربية �ملتحدة من تب�شيط �شروط تاأ�شي�س �ل�شركات �جلديدة و�أن�شاأت نظامًا �إلكرتونيًا لدفع 

�ل�شر�ئب وقل�شت من �لوقت �لالزم لتو�شيل �لكهرباء.
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العدد الثاني
26  27يناير 2014

�ل�شغرية  �مل�شروعات  �أن  �إىل  و�أ�شار  �ل�شتثمار�ت، 

و�ملتو�شطة تلعب دوًر� مهًما يف �لتنمية �لقت�شادية 

و�لجتماعية يف دول �لعامل.

و�أ�شار �لعقيل �إىل �أن �لإمار�ت و�لبحرين كانتا خالل 

لدول  �لتعاون  جمل�س  دول  طليعة  يف   ،2012 �لعام 

�خلليج �لعربية يف عدد �ملن�شاآت �ل�شناعية �ل�شغرية 

من �إجمايل �ملن�شاآت �ل�شناعية �ملوجودة فيها، حيث 

�شّكلت يف �لإمار�ت نحو 85.5 يف �ملئة، ويف �لبحرين 

81.8 يف �ملئة، يف حني �أن عدد هذه �ل�شناعات يف 

دول �ملجل�س جمتمعة يبلغ 83.6 يف �ملئة.

ولفت �لعقيل �إىل �أن �مل�شروعات �ل�شغرية و�ملتو�شطة 

متثل ما ن�شبته 90 يف �ملئة من �إجمايل عدد موؤ�ش�شات 

من  �ملئة  يف   85 توظف  وهي  �لإمار�ت  يف  �لأعمال 

بالناجت  �إ�شهامها  فاإن  ذلك  ورغم  �لعاملة،  �لقوى 

�أما يف  �ملئة فقط.  30 يف  �ملحلي يقت�شر على نحو 

�ل�شعودية فاأ�شار �إىل �أن �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة 

�ل�شركات،  �إجمايل  من  �ملئة  يف   93 نحو  ت�شكل 

وت�شتوعب نحو 27 يف �ملئة من �لعمالة، مو�شًحا �أن 

يف   33 يبلغ  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف  م�شاهمتها 

�ملئة فقط، وهي م�شاهمة �شعيفة بالن�شبة �إىل حجم 

�ململكة على  �ل�شعودي، و�شط تركيز  منو �لقت�شاد 

�لتنويع �لقت�شادي، وذلك مقارنة بالدول �ملتقدمة 

�لتي ت�شهم فيها �مل�شروعات �ل�شغرية و�ملتو�شطة مبا 

ل يقل عن 50 يف �ملئة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل.

وبنّي �لعقيل �أن �لإح�شاء�ت �لتي تعّدها »جويك«، 

�أ�شارت �إىل �أن عدد �ل�شناعات �ل�شغرية و�ملتو�شطة 

بلغ يف �لعام 2012 يف دول �ملجل�س 12.684 من�شاأة 

�إجمايل  83.6 يف �ملئة من  �شناعية، �شكلت ن�شبة 

حيث  مرتفعة،  ن�شبة  وهي  �ل�شناعية،  �ملن�شاآت 

�ملئة  46.1 يف  �ل�شناعات  �لعمالة يف هذه  �شكلت 

وهي  �ل�شناعية،  �مل�شاريع  �لعمالة يف  �إجمايل  من 

�لعمالة  من  معظمها  �أن  ا  خ�شو�شً متو�شطة  ن�شبة 

�لو�فدة، و�عترب �لعقيل �أن دول �ملجل�س بحاجة �إىل 

رفع ن�شب �لعمالة �ملو�طنة يف �ل�شناعات �ل�شغرية 

ولتحقيق  �لبطالة  م�شكالت  ملو�جهة  و�ملتو�شطة 

�أهد�ف �لتنمية.

خاص - المكتب التنفيذي

ُي�شّكل ر�أ�س �ملال �لب�شري �لركيزة وحمل �لهتمام �لأول لدى قيادة دول �خلليج، وهو ما يظهر و��شحًا على �أجندة �أي قمة خليجية، حيث يكون �ملحور 

�لقت�شادي و�لجتماعي على �أولويات تلك �لقمم؛ ملا ي�شكله من عن�شر مهم يف طريق �لتميز و�لتناف�شية وت�شهيل ريادة �لأعمال. �إّن ريادة �لأعمال تعترب 

�شريان �حلياة يف �أي �قت�شاد، و�ل�شرت�تيجيات �لقت�شادية �لتي تتبعها دول �خلليج تلعب دورً� حموريًا وتعترب �لقطاع �خلا�س حمركًا رئي�شًا للنمو و�لإنتاجية 

وحتفيز �لن�شاط �ل�شتثماري لتطوير قطاع �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية و�ملتو�شطة كما تعتمده بندً� رئي�شًا يف �ل�شرت�تيجية �لقت�شادية �لوطنية.

السعودي�ة واإلم��ارات تصدرت�ا الع���������رب في مؤش�ر سهول�ة ممارس�ة األعم�ال
د  تعقُّ من  �حلدِّ  يف  طوياًل  �شوطًا  قطعت  �ملنطقة  بلد�ن  بع�س  �أن  ومع 

�لإجر�ء�ت �لتنظيمية وُكَلفها فماز�ل �أ�شحاب م�شاريع �لعمل �حلر باأنحاء 

�ملنطقة يعانون من �شعف �حلماية حلقوق �مل�شتثمرين وحقوق �مللكية. ويف 

ظل تاأخر متو�شط ترتيب بلد�ن �ملنطقة �إىل 98 من بني 185 على موؤ�شر 

�شهولة ممار�شة �أن�شطة �لأعمال فماز�لت �أمامها م�شاحة ملزيد من �لنمو.

�لتغري�ت �جلارية باملنطقة ت�شري �إىل وجود فر�شة جديدة �أمام �حلكومات 

كي ت�شتثمر يف هياكل �حلكم وتعزيز �ل�شفافية بالتو�زي مع جهود حت�شني 

�لبيئة �لتنظيمية لأن�شطة �لأعمال. كما �أّن �لتحرك نحو نظام يقوم على 

�أ�شا�س قو�عد �أكرث �شفافية ومعقولية ومر�عاة لأن�شطة �لأعمال من �شاأنه 

�أْن يقطع �شوطًا بعيدً� على طريق �إيجاد �لظروف �ملو�تية لنمو �قت�شادي 

�أكرث م�شاو�ة و�لتعجيل بخلق فر�س عمل.

المرتبة للعام الدولة
2013

عدد اإلصالحات 
في العام 2013

222السعودية
263اإلمارات العربية المتحدة

401قطر
420البحرين
471عمان
500تونس

820الكويت
971المغرب
1060األردن
1090مصر
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مجلة فصلية تصدر عن مجلس وزراء العمل ومجلس وزراءعمل وتنمية
الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحديات تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج

الجهات الخليجية الراعية ل� 
»لصغيرة والمتوسطة«

تنفيذ  مبتابعة  �خلا�س  �ل�شنوي  �لتقرير  �أو�شح 

بر�مج �لعمل لزيادة فر�س توظيف �لعمالة �لوطنية 

�مل�شوؤولة عن دعم  �لتعاون �جلهات  يف دول جمل�س 

جمل�س  دول  يف  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شروعات 

�لتعاون. وبنّي �لتقرير �لذي ُيعدُّ �أحد وثائق �لدورة 

�ململكة  يف  �أقيمت  �لتي  �لعمل  وزر�ء  ملجل�س   29 �لـ 

�لعربية �ل�شعودية بالريا�س يف �شبتمرب 2012، �أن كل 

دول جمل�س �لتعاون لديها �أجهز معنية بدعم ومتويل 

هذه �لفئة من �لأعمال.

و�أ�شار �لتقرير �إىل �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

هذه  لدعم  �لإمار�ت  على  موزعة  جهات   6 لديها 

لتطوير  خليفة  �شندوق  �أبوظبي:  وهي:  �لأعمال 

�مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة. دبي: موؤ�ش�شة حممد 

وبرنامج  �ل�شغرية،  �مل�شاريع  لتنمية  ر��شد  بن 

�ل�شارقة:  �لوطني.  دبي  �لإمار�ت  بنك   - �لطموح 

ر�أ�س  �ل�شغرية.  �مل�شاريع  لدعم  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة 

لدعم  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  برنامج  �خليمة: 

م�شاريع �ل�شباب. �أم �لقيوين: برنامج �شعود بن ر��شد 

�ملعال لدعم م�شاريع �ل�شباب.

تعترب  »متكني«  باأن  فاأفادت  �لبحرين  مملكة  �أما 

�ل�شغرية،  للموؤ�ش�شات  �لد�عمة  �جلهات  �إحدى 

�لإ�شالح  م�شروع  مبادر�ت  �إحدى  تعترب  حيث 

وقد  2030م،  �لقت�شادية  �لبحرين  وروؤية  �لوطني 

�أوكلت �إليها مهمة تطوير �لقطاع �خلا�س يف مملكة 

�لبحرين وجعله �ملحرك �لأ�شا�س للنمو �لقت�شادي، 

حيث �إّن من �أهد�ف »متكني« تعزيز عملية تاأ�شي�س 

وتطوير �ملوؤ�ش�شات. كما �أن هناك جهات �أخرى لدعم 

هذه �لفئة من �لأعمال على �شبيل �ملثال بنك �لأ�شرة، 

بنك �لبحرين للتنمية.

�لتالية  �جلهات  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  و�أوردت 

�ل�شغرية  للموؤ�ش�شات  د�عمة  جهات  �أنها  على 

و�ملتو�شطة وهي؛ �لبنك �ل�شعودي للت�شليف و�لدخار، 

برنامج كفالة، معهد ريادة �لأعمال، �شندوق �ملئوية، 

وباب رزق جميل. �أما �شلطنة عمان فقد �أو�شحت �أن 

لديها جهات حكومة و�شبه حكومية لدعم �ملوؤ�ش�شات 

برنامج  �شند،  برنامج  وهي؛  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 

�ملعرفة  و�حة  �لعماين،  �لتنمية  بنك  عمان،  �جناز 

م�شقط، �ملديرية �لعامة لتنمية �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية 

و�ملتو�شطة، �شندوق م�شروعات مو�رد رزق، �شندوق 

�لتنمية �لزر�عية و�ل�شمكية. وكذلك لديها جهات يف 

�لقطاع �خلا�س لدعم هذه �لفئة من �لأعمال وهي؛ 

�شندوق تنمية م�شروعات �ل�شباب، برنامج �نطالقة، 

جروفن عمان.

�أن  �إىل  تقريرها  �أ�شار  فقد  قطر  لدولة  وبالن�شبة 

�ل�شغرية  �مل�شروعات  دعم  عن  �مل�شوؤولة  �جلهات 

و�ملتو�شطة بها هي؛ وز�رة �لأعمال و�لتجارة، جهاز 

قطر  بنك  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية  للم�شاريع  قطر 

للتنمية، د�ر �لإمناء �لجتماعي، م�شروع �شلتك.

�مل�شوؤولة  �جلهات  باأن  �لكويت  دولة  تقرير  و�أفاد 

عن دعم �مل�شروعات �ل�شغرية و�ملتو�شطة جهتان؛ 

ممثلة  حكومية  �جلهات  خا�شة.  و�أخرى  حكومية 

�إعادة  برنامج  لل�شناعة،  �لعامة  �لهيئة  يف: 

و�لهيئة  �ل�شناعية  �ل�شويخ  حا�شنة  �لهيكلة، 

بنك  متمثلة يف  لال�شتثمار. وجهات خا�شة  �لعامة 

�لكويت �ل�شناعي )حمفظة متويل �لن�شاط �حلريف 

لتطوير  �لكويتية  �ل�شركة  �ل�شغرية(،  و�مل�شروعات 

�مل�شروعات �ل�شغرية.

التحديات أمام » الصغيرة والمتوسطة«
تو�جه �ملوؤ�ش�شات �ل�شناعية �ل�شغرية و�ملتو�شطة يف 

دول �خلليج �لعربية مثلها يف ذلك مثل باقي �لدول 

�لنامية، وتتمثل �أهم هذه �ل�شعوبات يف �ل�شعوبات 

متويلية �لتي ميكن تلخي�شها باعتماد هذه �ملوؤ�ش�شات 

يف �أغلب �لأحيان على �لتمويل �لذ�تي و�شعوبة زيادة 

�لأور�ق  يف  �أ�شهم  طرح  طريق  عن  �أمو�لها  روؤو�س 

�إىل  �إ�شافة  لالقرت��س.  �شند�ت  �إ�شد�ر  �أو  �ملالية 

تردد بع�س �لبنوك �لتجارية يف منح هذه �ملوؤ�ش�شات 

قرو�شًا �ئتمانية ق�شرية �أو طويلة �لأجل. ويف حال 

�ملطلوبة  �ل�شمانات  بتوفري  �ملوؤ�ش�شات  هذه  قيام 

للتمويل فاإنها تتحمل كلفة مرتفعة يف �شبيل ح�شولها 

على هذ� �لتمويل نتيجة �رتفاع �أ�شعار �لفائدة. كما 

�أن �لتمويل �ملتاح يف بع�س �لأحيان لهذه �ملوؤ�ش�شات 

نظرً�  �لتمويلية  لحتياجاتها  منا�شب  غري  يعترب 

لنخفا�س مدة �لئتمان �أو لعدم كفايته.

تعترب �ل�شعوبات �لت�شويقية من �أهم �ل�شعوبات �لتي 

و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية  �ل�شناعية  �ملوؤ�ش�شات  تو�جه 

وتتمثل �أهم �ل�شعوبات �لتي تو�جهها هذه �ملوؤ�ش�شات 

يف �شعف �لكفاءة �لت�شويقية نتيجة عدم قدرتها على 

توفري معلومات عن �ل�شوق �ملحلية و�خلارجية و�أذو�ق 

منتظمة  ت�شويقية  منافذ  وجود  وعدم  �مل�شتهلكني. 

مبنتجات  و�خلارجي  �ملحلي  �مل�شتهلك  لتعريف 

نطاق  �شيق  عن  ف�شاًل  �ملوؤ�ش�شات،  هذه  وخدمات 

�ملحلي  �مل�شتهلك  تف�شيل  وكذلك  �ملحلية.  �ل�شوق 

للمنتجات �لأجنبية �ملماثلة. �إ�شافة �إىل عدم تو�فر 

�لأ�شاليب  �تباع  وعدم  للمنتجات.  �لكافية  �حلو�فز 

�ملوؤ�ش�شات  �أّن معظم هذه  �لإد�رة. كما  �حلديثة يف 

تعاين من عدم معرفتها بقو�عد و�أ�شاليب �لتعامل مع 

�جلهات �لإد�رية �لر�شمية يف �لدولة.

على  �لقول  �شبق  كما  عادة  �ملوؤ�ش�شات  هذه  تعتمد 

قدر�ت وخرب�ت �أ�شحابها يف �لعمل ب�شفة رئي�شة، 

ومعد�ت  �أجهزة  ��شتخد�م  �إىل  تلجاأ عادة  �أنها  كما 

�مل�شتخدمة  تلك  �أقل تطورً� عن  �أو  بد�ئية  تكون  قد 

�ل�شيانة  �أ�شاليب  تتبع  �أو ل  �لكبرية،  �ملوؤ�ش�شات  يف 

�أو �لأ�شاليب �لإنتاجية �ملتطورة �لتي ت�شاعدها على 

حت�شني جودة منتجاتها مبا يتما�شى مع �ملو��شفات 

�ملو�د  �ختيار  �أّن  كما  �لدولية.  �لأ�شو�ق  يف  �لعاملية 

هذه  لأعمال  �لالزمة  �لإنتاج  وم�شتلزمات  �خلام 

وهند�شية  فنية  ملعايري  يخ�شع  ل  قد  �ملوؤ�ش�شات 

مدرو�شة، ولكنها تعتمد يف �أغلب �لأحو�ل على خربة 

�أ�شحاب هذه �ملوؤ�ش�شات �لتي قد تكون حمدودة يف 

�إىل عدم حتقيق  يوؤدي  �ملجالت، وهو ما قد  بع�س 

هذه �ملوؤ�ش�شات لأهد�فها يف بع�س �لأحيان. 

هوامش: 
1. در��شة: �آفاق تطوير �ملوؤ�ش�شات �ل�شناعية �ل�شغرية و�ملتو�شطة مبملكة �لبحرين عبد �لرحمن حممد �ل�شندي.

2. »مفهوم �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة«  - �شحيفة �لو�شط �لبحرينية - عدد 2439  

3. ت�شريح  »�لأمني �لعام ملنظمة �خلليج لال�شت�شار�ت �ل�شناعية )جويك(«- وكالة �لنباء �لقطرية

4. تقرير ممار�شة �لأعمال 2013  »�لبنك �لدويل«.
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العدد الثاني
28  29يناير 2014

صندوق خليجي لدعم ريادة األعمال ... الجاسم:

»الصغيرة والمتوسطة« محركًا لعجلة السوق

إنشاء »االتحاد الخليجي للمؤسسات الصغيرة«

وزر�ء  �لتنفيذي ملجل�س  �ملكتب  �أ�شاد مدير عام 

�ل�شوؤون �لجتماعية بدول  �لعمل وجمل�س وزر�ء 

جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية عقيل �أحمد 

�لـ  �لتعاون  جمل�س  قمة  عن  �شدر  مبا  �جلا�شم 

�إن�شاء  34 ب�شاأن »تكليف �لأمانة �لعامة بدر��شة 

�شندوق لدعم ريادة �لأعمال مل�شروعات �ل�شباب 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة«.

وقال �جلا�شم �إن »توجه قادة دول جمل�س �لتعاون 

نحو دعم ريادة �لأعمال للم�شروعات �ل�شغرية 

ياأتي ليوؤكد عمق �لروؤية �لقت�شادية  و�ملتو�شطة 

لأ�شحاب �لقر�ر يف دول �خلليج �لتي تتو�كب مع 

�لتطور �حلا�شل يف �ل�شوق �لقت�شادية �لعاملية«، 

و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  »�مل�شروعات  �أن  معتربً� 

لعجلة  حمركًا  �حلديثة  �لقت�شاديات  يف  تعترب 

»تاأ�شي�س  �أن  �جلا�شم  و�أو�شح  �لعمل«.  �شوق 

�ل�شغرية  �مل�شروعات  لدعم  خليجي  �شندوق 

�ملركزي  �لكيان  يكون  �أن  �شاأنه  من  و�ملتو�شطة 

على  �مل�شروعات  من  �لنوعية  هذه  يجمع  �لذي 

م�شتوى دول �خلليج«. وتابع »�ن�شمام هذه �لفئة 

من �لأعمال حتت مظلة خليجية و�حدة �شيحقق 

�قت�شاديات  لكل  �لكبرية  �لفائدة  �شك  بال 

مفتوحة  خليجية  �شوقًا  و�شيوؤّمن  �خلليج،  دول 

لأ�شحاب �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة«.

�مل�شروعات  من  »يفرت�س  �جلا�شم:  وقال 

�ل�شغرية �أْن متت�س �لكثري من �لعمالة �لوطنية 

ر�فدً�  لت�شبح  �ل�شغرية  �مل�شروعات  وتتطور 

�قت�شاديًا مهمًا«، و��شتدرك باأن »غياب �لبيانات 

وعدم وجود جهة م�شوؤولة بحد ذ�تها عن �لعملية 

يعقد �لأمور ويحول دون �لتمكن من قيا�س نتائج 

هذه �مل�شروعات«.

�خلليجي  �لعمل  �شوق  �أن  �إىل  �جلا�شم  ولفت 

�لختاللت  جلملة  جذرية  معاجلة  �إىل  بحاجة 

�لتي يعانى منها، كالأعد�د �لكبرية من �لعمالة 

�لو�فدة و�لإ�شكالت �لتي تن�شاأ عن هذه �لأعد�د، 

و�لبطالة �لتي بد�أت تتز�يد يف بع�س جمتمعاتنا 

مع  �لتعليم  خمرجات  تنا�شب  وعدم  �خلليجية 

رياديات  بثقافة  �لهتمام  و�شعف  �لعمل،  �شوق 

�لأعمال و�مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة.

األيام
�ل�شغرية  �ملوؤ�ش�شات  جمعية  رئي�س  ك�شف 

�لديري  عبد�حل�شن  د.  �لبحرينية  و�ملتو�شطة 

عن مبادرة �إن�شاء �لحتاد �خلليجي للموؤ�ش�شات 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة ورو�د �لأعمال و�لذي ي�شم 

جميع دول جمل�س �لتعاون حتت مظلة و�حدة.

�ل�شعودية  �لعا�شمة  يف  �لحتاد  هذ�  طلق 
ُ
و�أ

ورئي�س  �خلارجية  وزير  نائب  برعاية  �لريا�س، 

جمل�س �أمناء �شندوق �ملئوية يف �ململكة �لعربية 

�ل�شعودية �شمو �لأمري عبد�لعزيز بن عبد�هلل �آل 

�شعود، وذلك بغية توحيد �جلهود �ملبذولة لنمو 

دول  يف  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ملوؤ�ش�شات  قطاع 

جمل�س �لتعاون. و�أ�شار �إىل �أن قطاع �ملوؤ�ش�شات 

من   %98 ن�شبته  ما  ميثل  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 

على  �لقت�شاد  يف  �لعاملة  �ملوؤ�ش�شات  �إجمايل 

�أن  من  �لرغم  وعلى   )...( �لدويل  �مل�شتوى 

�لأرقام ت�شري �إىل ن�شب عالية ميثلها هذ� �لقطاع 

باملقلوب  �لهرم  �أن  �إل  �لوطني  �لقت�شاد  يف 

لالأ�شف �ل�شديد، فبالرغم من �أهمية هذ� �لقطاع 

�إل �أّن هذ� �لهتمام ل يو�زي �لأهمية. 

ويرى �لديري �أنه من �أبرز �لتحديات �لتي تو�جه 

هذ� �لقطاع خوف �ل�شباب من �لولوج فيه و�تخاذ 

ثقافة  �إىل  ي�شل  ل  �ل�شباب  ماز�ل  �إذ  �لتحدي؛ 

�أنه حني يكون �شاحب عمل فاإنه مبثابة �شريك 

�إىل  يوؤدي  ما  عمل،  فر�س  توفري  يف  للحكومة 

تخفيف �لعبء عن كاهل �لدولة.

التسويق أهم العقبات أمام مشاريع ريادة األعمال

بقلم: اأحمد العبيديل

�لأ�شر  برنامج  �شري  مر�جعة  �إىل  �أحيانًا  �لأيام  تاأخذين 

�ملنتجة. وقبل �أيام �شاقتني ظروف لأت�شل ببع�س هو�تف 

تلك �لأ�شر، ومل �أح�شل على رد و�حد من بني 6 نقالت 

جو�ب.  على  �أح�شل  ومل  مر�ت  وحاولت  بها.  �ت�شلت 

فقلت: لرمبا ح�شل ما هو متوقع من �ل�شركات �ل�شغرية 

و�ملتو�شطة: وفرة �لقادمني وكرثة �ملغادرين وبني تلك وتلك 

تبقى �شركات وجدت لنف�شها مكانًا بال�شوق وطلبًا ُتلبيه. 

وهذ� و�شع بكل �لعامل ول يقت�شر على �لبحرين.

هي  �ل�شركات  �أي  �لدقة  وجه  على  �حلكومات  تعرف  ل 

ت�شهيل عمل �جلميع،  فعله هو  ت�شتطيع  ما  وُجّل  �لأكفاأ، 

وترك  �ملغادرين،  و�إح�شاء  �جلدد  �لقادمني  وم�شاعدة 

�لباقي لل�شوق ليقرر.

مهم  مكان  وجود  �شرورة  تنتفي  ل  كله  ذلك  ورغم 

للمتو�شطة و�ل�شغرية. وتكاد �ليابان باقت�شادها �لعظيم 

�أْن تكون جنة لتلك �ل�شركات، ومثاًل ملمو�شًا على دورها. 

فالقت�شاد هناك يتكون من 13 �ألف �شركة كبرية و�أربعة 

و�شغرية  متو�شطة  �شركات  وثالث  و�شبعمائة  ماليني 

ت�شكل ن�شبتي 0،3% و99،7% على �لتو�يل. وبينما توظف 

وع�شرة  و�شبعمائة  مليونًا  ع�شر  ثالثة  �لكربى  �ل�شركات 

�آلف فرد توظف �ملتو�شطة و�ل�شغرية 30 مليونًا؛ بن�شبتي 

�شحن  ن�شبة  قيا�س  �لتو�يل. وحني  على  و%70،2   %30،5

�ملو�د �مل�شنعة تنقل �لكبرية بن�شبة 48،9% مقابل %51،1 

لل�شغرية و�ملتو�شطة.

�لبحرين  يف  �لأ�شرة  مل�شرف  �لتنفيذي  �ملدير  ويو�فق 

�ملتو�شطة  مل�شار  �لتو�شيف  هذ�  على  �ل�شرب�وي  عاطف 

و�ل�شغرية، وي�شيف �أن ما يتهدد �لكثري منها يف �لبحرين 

هو �أن تاأ�شي�شها يتم بناء على رغبة موؤ�ش�شها �أكرث من وجود 

حاجة مو�شوعية بال�شوق لها. فلرمبا كان �ملالك غنيًا، �أو 

حديث �لتقاعد، �أو �بن عائلة جتارية فيقرر �متالك �شجل 

�إّن كثريً� منها يقدم  جتاري وبدء �شركة جديدة. وحيث 

خدمات فيتفادى �ملوؤ�ش�س عمل در��شة جدوى علمية لل�شوق 

و�حتياجاته ووجود مناف�شني و�حتمالت �لنجاح و�لف�شل. 

ولو كانت �ل�شركات ت�شوق ملنتوجات �شناعية كالأملونيوم 

مثاًل لختلف �لأمر و��شطر �ملرء �إىل عمل در��شة للُكَلف 

وكمية �لإنتاج �ملتوقعة وفر�س �لت�شويق �ملتاحة. ويف حالة 

�مل�شروع  �شاحبة  �عتقاد  يكفي  �لبحرينية  �ملنتجة  �لأ�شر 

بامتالكها موهبة يف �لطبخ مثاًل ووجود �لدعم �حلكومي 

لبع�س �لأغذية لتبد�أ �شركتها. وعند �لنجاح وبروز رغبة يف 

�لتو�شع ترتطم �لطموحات بوجود قوي لأ�شحاب �ملطاعم 

و�لفنادق، وملتطلبات �لعمل �ملرهق، فت�شبح �لطريق �شالكة 

للتوقف. ويعتقد �ل�شرب�وي �أن �أكرث ما يحتاج �إىل دعم يف 

�لبحرين ودول جمل�س �لتعاون هو موؤ�ش�شات �لدر��شات، 

رو�د  �إليها  يلجاأ  �أن  يجب  �لتي  �ملحا�شبة،  �شركات  �أو 

�لأعمال حني تتبلور فكرة ما يف روؤو�شهم لدر��شة جدو�ها 

تقدم  �أطو�ر  يف  مر�رً�  �إليها  يحتاجون  وقد  �لقت�شادية. 

�إذ�  للتاأكد ما  ُكَلُفها معقولة،  �أن تكون  موؤ�ش�شتهم، وعلى 

كانت �ملوؤ�شر�ت م�شجعة لال�شتمر�ر �أو د�عية للتوقف. ورغم 

�أهمية �خلربة �لذ�تية لر�ئد �لأعمال ووجود م�شادر مالية 

ودعم حكومي فاإن �لقر�ر�ت يجب �أن تتخذ: �شريً� لالأمام �أو 

�لتوقف لبيع �ملوؤ�ش�شة ل�شركة �أكرب �أو مو�جهة قر�ر �لإغالق.

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

د.عبد�للطيف �ل�شنان

عي�شى �لدر�زي:

مشروع االكتشاف المبكر للحاالت
التى تتسم بالعنف في التعامل مع االخرين

صندوق خليجي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ظاهرة �لعنف لي�شت مق�شورة من بلد �إىل بلد، حيث �شّكل 

�لعنف �ملدر�شي ن�شبة كبرية من جملة �مل�شاكل �ل�شلوكية 

بني طالب �ملد�ر�س �لتي �أ�شحت ظاهرة تتفاقم مع �لأيام 

�لإعالم  و�شائل  تبثها  �أ�شبحت  �لتي  �لعنف  �إىل م�شاهد 

�ملختلفة حتى �أ�شبحت مبر�أى وم�شمع وم�شاهدة �لأبناء، 

ل�شيما طلبة �ملد�ر�س، و�لتي تعترب �ملدر�شة هي �مل�شب 

�لطالب  �إليها  ياأتى  �لتي  �خلارجية  �ل�شغوطات  جلميع 

�لذين مت تعر�شهم للعنف من قبل �لأهل �أو �لآخرين، وهو 

�شلوكيات  لت�شبح  لديهم؛  �لكبت  تفريغ  �إىل  ما يدفعهم 

عدو�نية عنيفة ويقابلهم طالب �آخرون مرو� بهذه �لتجربة 

�لطالبي  و�لعنف  �أنف�شهم  �لطالب  بني  وبذلك  نف�شها 

جتاه �ملدر�شني. وتتطور حدة �لعنف ونرى �أول �نت�شارها 

نتائج  �ملدر�شي  �لعنف  يكون  هنا  ومن  �ملد�ر�س،  د�خل 

للثقافة �ملجتمعية �لعنيفة و�أمام هذه �لظاهرة �خلطرية 

�لعديد من  �أجريت  �ملد�ر�س.  �لتنامي يف  بد�أت يف  �لتي 

�ملدر�شي  �لعنف  معدلت  زيادة  �أكدت  �لتي  �لدر��شات 

لدى �لطلبة و�ت�شح �ل�شلوك �لعدو�ين �لعنيف ميثل ن�شبة 

عالية من بني �مل�شكالت �ل�شلوكية �لأخرى، ولهذ� نحتاج 

�إىل �إطالق م�شروع �لكت�شاف �ملبكر للحالت �لتي تت�شم 

بالعنف يف �لتعامل مع �لآخرين.

ودولة �لكويت من �لدول �ل�شباقة بهذه �مل�شاريع و�ملر�كز 

�لتي تهتم بالن�سء و�لفئات �خلا�شة كمركز �لتدخل �ملبكر 

�ملعر�شني  ومر�كز  بالطفولة  �ملبدعني  ومر�كز  للمعاقني 

للموهبة و�لإبد�ع وكل  لالنحر�ف ومركز �شباح �لأحمد 

هذه �ملر�كز ت�شاعد على �لوعي و�لتدخل �ملبكر يف �حلد 

من �لإعاقة بالطرق �لعلمية �جلادة ومعرفة مو�هب هوؤلء 

�لأ�شوياء. ولو نرجع  �أو  �لفئات �خلا�شة  �ملبدعني، �شو�ء 

�لطالب  جتعل  و�لتي  �لعلماء  حّددها  �لتي  �لأ�شباب  �إىل 

ي�شتخدم �لعنف هي: رغبه �لطالب يف لفت �لأنظار �إليه، 

عن  �لتعبري  �لآخرين،  وتقدير  باحرت�م  �ل�شعور  عدم 

ت�شجيع  و�لأمان،  بالأمن  �ل�شعور  عدم  �لغرية،  م�شاعر 

بع�س �لأ�شر �بنهم على �أخذ �حلق بنف�شه، حماولة تغيري 

طريق  عن  زمالء  �أو  معلمني  �شو�ء  له،  �لآخرين  نظرة 

�نتهاج �ل�شلوكيات �لعنيفة.  ويعترب هذ� �مل�شروع حماولة 

لفهم �لأ�شباب و�لدو�فع ور�ء حالت �لعنف د�خل �ملدر�شة 

قبل  �حلالت  تلك  لحتو�ء  �ملنا�شبة  �ل�شلوك  و�إيجاد 

��شتفحالها. ولو عرفنا �مل�شروع فاإنه م�شح �شامل ور�شد 

و�ملتو�شطة  �لبتد�ئية  باملرحلة  لالنحر�ف  للمعر�شني 

و�لعمل على عالجهم يف مر�حل مبكرة.

ومن �أهد�ف �مل�شروع حتديد �ملعر�شني لالنحر�ف وممن 

لديهم ميول لرتكاب ق�شايا عنف. وقاية هذه �لفئة يف 

و�حلر�س  �لنحر�ف  �إىل  �لو�شول  قبل  متقدمة  مر�حل 

على عدم �نت�شار �لعنف �إىل �ملحيطني بتلك �لفئة وتزويد 

�جلهات �لر�شمية بالإح�شاء�ت �ملتوقعة حلالت �لن�سء 

�ل�شيا�شات  �إعد�د  يف  و�مل�شاهمة  لالنحر�ف،  �ملعر�شة 

و�خلطط �مل�شتقبلة للتعامل مع تلك �حلالت.

و�ل�شتمار�ت  �لنماذج  �إعد�د  �مل�شروع  هذ�  و�أن�شطة 

�خلا�شة بامل�شروع، و�إجر�ء �ملقابالت للحالت �ملحيطني 

بامل�شروع، و�إعد�د �لختبار�ت �لنف�شية �لالزمة.

ومن �آليات تنفيذ �مل�شروع �لأجهزة �لفنية �ملتخ�ش�شة، 

�لنف�شية  و�لختبار�ت  �لنف�شية،  �أو  �لجتماعية  �شو�ء 

ومنظمات  �لأهلية  و�جلمعيات  و�ملوؤ�ش�شات  �ملطلوبة، 

متخ�ش�شة،  تاأهيلية  مدر��س  و�إن�شاء  �ملدين،  �ملجتمع 

و�إعد�د �ملخاطبات �لر�شمية للجهات �مل�شاركة بامل�شروع، 

و�لعمل على حتديد �ملد�ر�س �ملتوقع �أن حتتوي على حالت 

مع  و�لتن�شيق  عنف،  ق�شايا  �لرتكاب  معر�س  كثرية 

�لأجهزة �لفنية �ملخ�ش�شة يف �ملد�ر�س من �خت�شا�شيني 

�جتماعيني ونف�شيني.

ونقرتح �ملدة �لزمنية لهذ� مل�شروع عامًا در��شيًا كاماًل، 

ثم بعد ذلك يتم �لتقييم و�لفئات �مل�شتفادة منه �حلالت 

�ملعر�شة لالنحر�ف و�لو�قعة �شمن �لفئة �لعمرية من 6 

�شنو�ت وحتى 15 �شنة. و�جلهة �مل�شرفة على �مل�شروع - 

وز�رة �ل�شباب، و�جلهات �مل�شاركة - وز�رة �لرتبية، وز�رة 

ومنظمات  �لنف�شي(،  )�لطب  �ل�شحة  ووز�رة  �ل�شوؤون، 

من  عدد  �أكرب  �حتو�ء  �لنتائج  و�ملتوقع  �ملدين.  �ملجتمع 

�ل�شباب �ملعر�شني لالنحر�ف ومعاجلتهم قبل ممار�شة 

�لعنف يف مر�حل متقدمه.

ب�شاأن  �لأحد�ث  قانون  يف  �لالزمة  �لتعديالت  �إعد�د 

مثل  مع  �مليد�ين  �لعمل  و�قع  من  لالنحر�ف  �ملعر�س 

�لعنف  م�شكلة  بخطورة  �ملجتمع  وتعريف  �حلالت  تلك 

على  و�حلر�س  �لوقائية،  �لرب�مج  �إعد�د  على  و�حلر�س 

تقليل ن�شبة ق�شايا �لعنف.

مدير إدارة رعاية األحداث - وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل بدولة الكويت

�إّن قر�ر قادة دول جمل�س �لتعاون بدول �خلليج �لعربية بتكليف �لأمانة �لعامة للمجل�س 

بدر��شة �إن�شاء �شندوق لدعم ريادة �لأعمال مل�شروعات �ل�شباب �ل�شغرية و�ملتو�شطة، 

يعك�س مدى �هتمام قادة �خلليج بتعزيز �لتقدم و�لزدهار �لقت�شادي ل�شعوبها. بل �إّن 

�لقر�ر ياأتي ليوؤكد عمق �لروؤية �لقت�شادية لأ�شحاب �لقر�ر يف دول �خلليج �لتي تتو�كب 

�مل�شروعات  �أن  �إىل  �لإ�شارة  مع  �لعاملية،  �لقت�شادية  �ل�شوق  �حلا�شل يف  �لتطور  مع 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة تعترب يف �لقت�شاديات �حلديثة حمركًا لعجلة �شوق �لعمل.

�إّن هذه �ملبادرة لي�شت م�شتغربة على قادة �لدول �خلليجية �لتي �شعت عرب قمم جمل�س 

�لتعاون لبحث هموم �ملو�طن �خلليجي وحتقيق تطلعاته و�آماله. ول ميكن �أن نغفل �أن 

�لتعاون �خلليجي  �أجند�ت قمم جمل�س  �أ�شا�شية على  ياأخذ ركيزة  �ملو�طن �خلليجي 

منذ تاأ�شي�شه. ولعل �إيجاد كيان نوعي لرعاية ريادة �لأعمال ممكن له �أْن يكون �ملحور 

�شعت دول �خلليج  لطاملا  �لذي  �لقت�شادي �خلليجي  �لتكامل  ليحقق  �ل�شرت�تيجي؛ 

لتعزيزه وتطويره.

�إن تاأ�شي�س �شندوق خليجي لدعم �مل�شروعات �ل�شغرية و�ملتو�شطة من �شاأنه �أن يكون 

�مل�شروعات على م�شتوى دول �خلليج،  �لنوعية من  �لذي يجمع هذه  �ملركزي  �لكيان 

و�ن�شمام هذه �لفئة من �لأعمال حتت مظلة خليجية و�حدة �شيحقق بال �شك �لفائدة 

لأ�شحاب  مفتوحة  خليجية  �شوقًا  ن  و�شيوؤمِّ �خلليج،  دول  �قت�شاديات  لكل  �لكبرية 

�ل�شندوق  هذ�  مثل  تاأ�شي�س  �أن  �إىل  �لإ�شارة  وجتدر  و�ملتو�شطة.  �ل�شغرية  �مل�شاريع 

�خلليجي؛ ليكون د�عمًا للموؤ�ش�شات �ل�شغرية و�ملتو�شطة، ياأتي ليعزز من ثقافة ريادة 

�لأعمال يف �ملجتمع �خلليجي وي�شجع �مل�شاريع �لبتكارية �لتي تعمل على فتح مزيٍد من 

�آفاق �لتعاون �مل�شرتكة مبا يخدم رو�د �لأعمال �خلليجيني من �ل�شباب. كما �شي�شهم بال 

�شك يف تطوير مهار�ت �أ�شحاب �لأعمال وم�شاعدتهم على حت�شني قدر�تها �لتناف�شية 

و�لإبد�عية و�لبتكارية و�لت�شديرية. ما تطرقت �إليه جملة »عمل وتنمية« يف هذ� �لعدد 

ي�شلط �ل�شوء على �مل�شروعات �ملتو�شطة و�ل�شغرية وثقافة ريادة �لأعمال يف دول جمل�س 

�لتعاون، ويتناول عن كثب �لإجناز�ت �لتي حققتها دول �خلليج، ويف �جلانب �لآخر تفتح 

�لباب للنظر �إىل �لتحديات �لتي يو�جهها هذ� �لقطاع �حليوي و�ملهم.

مسؤول العالقات العامة واالعالم �� المكتب التنفيذي
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العدد الثاني
30  31يناير 2014

جميل حميد�ن - وزير �لعمل يف مملكة �لبحرين

المعايير المهنية في مواجهة
تحدي���ات واخت��الالت س�وق العم�ل

خالل �ل�شنو�ت �لع�شر �ملا�شية، �شهدت �أ�شو�ق �لعمل تغيري�ت جوهرية، حيث �أ�شبحت 

�لوظائف �أكرث تعقيًد� و�رتبطت مهمات وم�شوؤوليات �ملوظفني بكفاياتهم ومهار�تهم ولي�س 

كما كان �حلال �شابقًا. و��شتلزم هذ� �لتغيري تو�فر مرونة يف �نتقال �لعمالة و�لإنتاجية 

وعزز قدرة �لبتكار لدى �ملوؤ�ش�شات، وذلك بتمكينها من ��شتيعاب تقنيات �إنتاجية جديدة 

ب�شرعة وقدرتها على تكييف نف�شها مع حاجات �شوق �لعمل يف �لوقت �ملنا�شب.

غري �أّن �شوق �لعمل ��شتمر يف مو�جهة حتديات لي�شت هّينة و�ختاللت عديدة �أبرزها 

و�أدو�ت قيا�شها و�عتمادها �شمن نظام متكامل  للمهارة  �إىل معايري حمددة  �لفتقار 

للموؤهالت و�ل�شهاد�ت �لوطنية �ملعتمدة ملختلف �ملهن و�لأعمال.

ومن هنا جاءت �أهمية �إن�شاء م�شروع �ملعايري �ملهنية يف �لبحرين �أ�شوة بالدول �ملتقدمة 

ومن خالل �شر�كة ��شرت�تيجية مع جمل�س �لتنمية �لقت�شادية، حيث ياأتي هذ� �مل�شروع 

�جلديد يف ظل �لنه�شة �ملباركة، ويف رحاب �مل�شروع �لإ�شالحي �ل�شامل لعاهل �لبالد 

�ملفدى ح�شرة �شاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة، وعلى �لنحو �لذي يتكامل 

مع �مل�شروعات و�ملبادر�ت �حلكومية �ملتميزة �لتي يرعاها رئي�س �لوزر�ء �شاحب �ل�شمو 

�مللكي �لأمري خليفة بن �شلمان �آل خليفة، وقد �نطلق هذ� �مل�شروع �لر�ئد مو�كبًا مل�شروع 

�إ�شالح �شوق �لعمل �لر�ئد يف �لبحرين بقيادة ويل �لعهد �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س 

�لوزر�ء، �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري �شلمان بن حمد �آل خليفة.

كما ياأتي م�شروعنا ترجمة عملية لتنفيذ خطط جلنة �إ�شالح �لتعليم و�لتدريب برئا�شة 

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �شمو �ل�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة، �لتي تهدف �إىل 

و�شع �ل�شرت�تيجيات و�خلطط مع �لوزر�ء �ملعنيني لردم هذه �لفجوة �لتي وّلدت �آثارً� 

�لكو�در  على  �ملتز�يد  �لعتماد  يف  �شببًا  وكانت  �شلبية،  وتقنية  و�جتماعية  �قت�شادية 

�لأجنبية �ملاهرة وغري �ملاهرة.

و�ملعايري �ملهنية �لتي نتحدث عنها »هي و�شف دقيق وو��شح للكفايات و�ملهار�ت و�ملعارف 

�لو�جب تو�فرها لدى �شاغل �لعمل لإجناز مهام �لعمل باإتقان، وما يحدد �ملعيار بو�شوح 

هو نتاجات �لأد�ء �ملتقن«.

وتعترب معايري �ملهار�ت �ملهنية �لوطنية دفة �لتوجيه �لتي تعتمد عليه �لأطر�ف �ملعنية 

لبيان �لتميز وعر�س قيم �لعمل و�إظهار �ملالءمة وحتقيق �لنجاح. حيث �إنها ل حتدد �لـ 

»كيفية فقط«، و�إمنا �لنطاق �لذي ينبغي �أن ت�شمله �لـ »كيفية« وكذلك ما يجب �أخذه بعني 

�لعتبار عند و�شع �لت�شريعات و�ل�شيا�شات ومعايري �ملهن و�لأنظمة و�أ�ش�س �لتقييم و�إعد�د 

�ملناهج، ولعل �لآلية �لتي يتم �إن�شاء �ملعايري �لوطنية بها هي ما متيز هذ� �مل�شروع عن 

غريه من �مل�شاريع �لتي ت�شتهدف �شوق �لعمل، حيث تعتمد على �أ�شحاب �لعمل يف �إن�شاء 

هذه �ملعايري فهي »منهم و�إليهم«، ووز�رة �لعمل تقوم بدور �لتن�شيق و�لإ�شر�ف، ولعل 

�لنعكا�شات و�لآثار �ملرتتبة على هذ� �مل�شروع �شترتك ب�شمات و��شحة يف جودة عمل 

�ل�شركات؛ حيث �شتنظم عملية �لتوظيف و�لتدريب وحت�شني �لأد�ء، بل تتعد�ه �إىل تاأثريها 

على �لإنتاجية وخف�س �مل�شاريف، وللباحث عن عمل �أو �لعامل ن�شيب من هذه �لفو�ئد 

�لتي �شتكون دلياًل متكاماًل له يف �حل�شول على �ملهار�ت �ملطلوبة وتفتح له �آفاق �لتدريب 

و�لتعليم مدى �حلياة، وبالتايل توفر له �حلياة �لكرمية �ملن�شودة. وعليه، فاإن جناح هذ� 

�مل�شروع يتطلب م�شاهمة وتعاون �لقطاع �خلا�س مع �جلهات �ملعنية يف �مل�شروع؛ ل�شمان 

مو�ءمة خمرجات �لتعليم و�لتدريب �ملهني مع حاجات �شوق �لعمل وظروف و�شروط بيئة 

�لعمل وكذلك مع �لروؤى �لطموحة للمملكة و�شوًل �إىل روؤية 2030 ململكة �لبحرين.

�إننا نعمل �ليوم على �إعادة هيكلة �شوق �لعمل بالعتماد على �لعن�شر �لب�شري �لوطني 

من خالل هذ� �مل�شروع وغريه من �مل�شاريع عرب تنظيم �ملهن �لفنية و�ملهارية �لتي ت�شغلها 

�لعمالة �لو�فدة و�لتي �شُتخرج �لقطاع �خلا�س من �حللقة �ملفرغة �لتي ن�شاأت ب�شبب 

�لعمالة غري �ملاهرة و�لتي تقبل �أجورً� متدنية وتقل�س مكا�شب �لإنتاجية وجودة �خلدمات 

وتنتج مرتبات غري تناف�شية وطاردة للعمالة �لوطنية. �إّن وجود معايري مهنية حقيقة من 

�شاأنها �أْن توّفر عمالة وطنية ماهرة ح�شب متطلبات �شوق �لعمل قادرة على �ملناف�شة 

وذ�ت قيمة م�شافة �إىل كل �لقطاعات �لتي �شتعمل �أو تعمل فيها، وبالتايل؛ تقودنا �إىل 

تقلي�س �لعتماد على �لعمالة �لأجنبية طبقًا لأهد�ف حمددة لبد من حتقيقها على مدى 

�ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة و�إحالل �لعمالة �لوطنية �ملاهرة مبردود مايل يجعل �لباحث 

عن عمل يتجه �إىل �لقطاع �خلا�س و�ملهن �حلرفية و�لتقنية كخيار مف�شل. و�شتكون 

هناك د�ئمًا ن�شبة من �لعمالة �لو�فدة يف �لقطاع �خلا�س، لكن �لو�شع �لر�هن غري قابل 

لال�شتمر�ر �إطالقًا.

وقد يقول قائل �إّن زيادة �أجور �لقطاع �خلا�س قد توؤدي �إىل زيادة �ل�شغوط �لت�شخمية، 

�إل �أّن �لطلب �لكلي على �ل�شلع �ل�شتهالكية و�خلدمات �ملتميزة �شيزد�د �أي�شًا، وبعد فرتة 

ق�شرية، �شيتكفل ميز�ن �لعر�س و�لطلب بتخفي�س �لأ�شعار.

وينبغي لالإنتاجية - ل �لعمالة �لو�فدة ذ�ت �لأجور �ملتدنية - �أْن تكون �ملحّرك �لرئي�س 

لنمو �لقطاع �خلا�س. ول ميكن حتقيق هذه �لغاية �إل �إذ� بد�أ �لقطاع �خلا�س بتقلي�س 

�عتماده على �لعمالة �لأجنبية �لرخي�شة ب�شورة تدريجية.

وها نحن �ليوم ن�شهد �نطالق �مل�شروع من مرحلة �لدر��شة و�لبحث �إىل مرحلة �إنتاج 

�ملعايري �ملهنية من خالل �لزيار�ت �مليد�نية وور�س �لعمل �لتي تقام بالتعاون �لإيجابي 

مع �لقطاع �خلا�س ومب�شاعدة فريق من �خلرب�ء و�لخت�شا�شيني وممثلني لـ »�جلمعية 

�لأملانية للتعاون �لدويل« وباإ�شر�ف فريق عمل بحريني �شتكون مهمته يف �مل�شتقبل بناء 

�إن�شاوؤها يف �لوقت �حلا�شر، حيث متر مر�حل تطوير  وتطوير هذه �ملعايري �لتي يتم 

�ملعايري بخطو�ت رئي�شة عدة تتمثل يف بد�يتها على �مل�شاور�ت �ملكثفة مع �لقطاع �خلا�س 

حول ترتيب �ملهن ح�شب �لأولويات، يتبعها ت�شكيل �لفرق �لفنية و�لحرت�فية يف �لقطاع 

لكل مهنة، ومن ثم يبد�أ �لفريق �مل�شرتك بعمل �لزيار�ت �مليد�نية للمهن، وبعدها حتلل 

وتنقح ح�شب �أنظمة �جلودة �لعاملية ويعاد �إر�شالها لل�شركات لأخذ وجهة نظرهم حولها، 

ول ينتهي �أو يقف �لعمل عند هذ� �حلد، بل يتبعه مو�فقة �لخت�شا�شيني وعقد ور�شة 

عمل ملجموعة من �ل�شركات �لتي تناق�س �لنتائج �لنهاية لكل معيار وبدورها ومن خالل 

�خت�شا�شيني يف �ملهن �ملعنية، ثم يتم �لت�شديق عليها عرب �للجنة �ل�شت�شارية �لعليا �لتي 

تت�شكل من �جلهات �حلكومية وممثلي �لقطاع �خلا�س.

�إننا نعمل �ليوم على و�شع �لعامل �لبحريني على خارطة �ملهارة �لعاملية من خالل جهود 

حثيثة لرفع م�شتوى �ملهارة �لعتيادية �إىل �لحرت�فية، ول�شنا �لوحيدين يف هذ� �ل�شدد؛ 

فعلى �ل�شعيد �لإقليمي فاإن دول جمل�س �لتعاون �خلليجي تتبع منهجية مماثلة، وهو ما 

مّهد �لطريق لو�شع ��شرت�تيجيات وبر�مج م�شرتكة تفاديًا لتكر�ر عملية �لإعد�د يف كل بلد 

و�ل�شتفادة �لق�شوى من �جلهود و�لنتائج �ملبذولة؛ لتوفري �جلهد و�ملو�رد �ملالية و�لب�شرية 

يف هذ� �ملجال.

�إّن م�شروع �ملعايري �ملهنية يتمثل يف �أهد�ف متو�شطة وبعيدة �ملدى يف تطوير نظام تعليمي 

وتدريبي يوؤدي �إىل خمرجات تتنا�شب مع متطلبات �شوق �لعمل وقادر على �لعتماد على 

ر�شيد ب�شري وطني يتمتع مبهار�ت عالية مطابقة ب�شورة �أدق لتلك �لحتياجات، وقد 

بد�أ �لعمل مع �لقطاع �خلا�س و�ل�شركاء �لرئي�شني على حتديد �لقطاعات و�ملهن ذ�ت 

�لأولوية من حيث عدم تو�فر �لكو�در �لوطنية �ملوؤهلة و�لكافية، �إ�شافة �إىل كونها جاذبة 

للبحرينيني ولها م�شتقبل مهني، ولكن حتقيق هذ� �لهدف يتطلب حتوًل جوهريًا يف ثقافة 

�لعمل و�لتاأهيل �ملهني على م�شتوى �ملجتمع �لبحريني ككل.

�إّن دور هذ� �مل�شروع �حليوي ل يقف عند حدود مهمات وم�شروعات وز�رة �لعمل، بل يتعد�ه 

للدخول يف مناهج �لتعليم �لأ�شا�شي و�لأكادميي، مبا ي�شمن تقليل فجوة �ملهار�ت �ملطلوبة 

ل�شوق �لعمل، و�شيكون �لوتد �لرئي�س لعملية �لتدريب �ملهني، كما �شيوفر هذ� �مل�شروع 

�لأر�شية �ل�شلبة جلذب �ل�شتثمار�ت �لعاملية �لتي تر�هن على �لعن�شر �لب�شري يف عملية 

�لتنمية و�لإنتاج، حيث يكر�س �مل�شروع �أهد�فه يف خلق وظائف، وهو ما �شيخلق وظائف 

نوعية ذ�ت مردود �قت�شادي مقبول �جتماعيًا، ويوّفر �لعي�س �لكرمي للعامل �لبحريني، 

يف  و�خلا�س  �لعام  للقطاعني  �مل�شرتك  و�جلهد  �لإر�دة  تو�فر  دون  من  ذلك  يتم  ولن 

�لبحرين، لر�شم طريق �مل�شتقبل بالعتماد على مكونات و��شحة �ملعامل وعنا�شر مرت�بطة 

بكل ثقة وثبات.
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