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افتتاحية

م�شرية جمل�شي وزراء العمل ووزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول اخلليج 

العربية تتجاوز الثالثة عق�د، و�شهدت دولة الك�يت ا�شت�شافة الدورة 

ال�زارية الـحادية والثالث�ن والتي اكت�شبت مكانة خا�شة ومميزة ك�نها 

تاأتي �شمن احتفاالت الك�يت واملجتمع الدويل بح�ش�ل �شاحب ال�شم� 

ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة الك�يت على لقب قائد 

العمل االإن�شاين من منظمة االمم املتحدة. 

لقب  على  ال�شباح  االأحمد  �شباح  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ا�شتحقاق  ان 

دولة  قدمتها  التي  االن�شانية  للجه�د  تكرمي  ه�  االن�شاين  العمل  قائد 

اخلليجية  القمة  ترجمته  ما  وه�  عامة.  ب�ش�رة  اخلليج  ودول  الك�يت 

التي التاأمت  يف الدوحة بدولة قطر حيث اأكد اأ�شحاب اجلاللة و ال�شم� 

قادة دول اخلليج على تظافر اجله�د من اجل دعم امل�شاريع االن�شانية 

الداخلي  البيت  وحفظ  اخلليجي  ال�شف  وحدة  على  اكدوا  وكذلك 

اخلليجي.

بدول  العمل  ووزراء  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزراء  معايل  ت�جيهات  وما 

جمل�س التعاون اإىل ترجمة لتطلعات قادة اخلليج يف تلم�س احتياجات 

�شعت  فقد  الرفاهية،  من  اإليه  ي�شب�  ما  وت�فري  اخلليجي  امل�اطن 

اخلط�ط  ل�شياغة  انعقادها  فرتة  ط�ال  ال�زارية  الدورة  اجتماعات 

العامة والت�جهات التي حتقق التط�ر مل�شرية املجل�س ب�شقيه االجتماعي 

والعمايل. 

وي�ؤملنا رحيل  التعاون اخلليجي يحزننا  نتناول �شرية جمل�س  اإذ  ونحن 

فقيد االأمة العربية واالإ�شالمية واأحد القادة العظام يف م�شرية جمل�س 

التعاون امللك عبداهلل بن العزيز اآل �شع�د الذي رحل عنا خملفًا اإرثًا 

كبريًا يف جمال التنمية امل�شتدامة وب�شمة وا�شحة يف خمتلف املجاالت 

لي�شت فقط على امل�شت�ى ال�طني بل تعدته لالإقليمي والدويل. 

اإال  العظيمة  اخلليجية  الهامة  هذه  برحيل  اأنف�شنا  نعزي  اإذ  اإننا  كما 

بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  �شل�انا يف خلفه خادم احلرمني  اأننا جند 

عبدالعزيز اآل �شع�د والذي ندع�ا اهلل �شبحانه وتعاىل الن يعينه وويل 

العربية  للمملكة  املباركة  امل�شرية  م�ا�شلة  على  عهده  ويل  وويل  عهده 

ال�شع�دية التي ت�شري بثبات للعال.
عقيل الجاسم
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أخبار التنفيذي

الجاسم يهنئ وزراء الشؤون والتنمية
االجتماعية في البحرين والسعودية واليمن

يف  االجتماعية  التنمية  وزيرة  �شعادة  ا�شتقبلت 

مملكة البحرين فائقة بنت �شعيد ال�شالح، املدير 

وزراء  ملجل�س  التنفيذي  الرئي�س  للمكتب  العام 

عقيل  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزراء  وجمل�س  العمل 

التنمية  اجلا�شم لتهنئتها على ت�ليها حقيبة وزارة 

االجتماعية.

وقد عرب اجلا�شم عن خال�س التهنئة بثقة القيادة 

الر�شيدة بتعيينها يف هذا املن�شب اجلديد، متمنيًا 

لها الت�فيق وال�شداد للنه��س بامل�ش�ؤوليات واملهمات 

على  وامل�اطنني  ال�طن  خدمة  فيه  ملا  اإليها  امل�كلة 

اأر�س اململكة.

االجتماعية  التنمية  وزيرة  اأعربت  جهتها،  من 

القيادة  اأولتها  التي  الغالية  بالثقة  اعتزازها  عن 

العام  للمدير  تقديرها  بالغ  عن  معربة  الر�شيدة، 

التنمية  التنفيذي وجه�ده يف دعم م�شرية  للمكتب 

االجتماعية بدول جمل�س التعاون اخلليجي. واأبدت 

املكتب  مع  والتن�شيق  التعاون  ا�شتعدادها ال�شتمرار 

بالتنمية  العالقة  ذات  كافة  الق�شايا  يف  التنفيذي 

جمل�س  دول  مع  البحرين  مملكة  يف  االجتماعية 

التعاون اخلليجي.

كما ا�شتقبل معايل وزير ال�ش�ؤون االجتماعية باململكة 

العربية ال�شع�دية �شليمان بن �شعد احلمّيد ال�شابق 

مبكتبه بال�زارة املدير العام التنفيذي ملكتب وزراء 

التعاون  جمل�س  بدول  االجتماعية  وال�ش�ؤون  العمل 

لدول اخلليج العربية عقيل اأحمد اجلا�شم.

احلمّيد  ال�زير  معايل  رحب  اللقاء،  بداية  ويف 

احلمّيد  ال�زير  بحث  حيث  ومرافقيه  باجلا�شم 

عددًا من التقارير والت��شيات واالأن�شطة التي تخدم 

بدول  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزراء  جمل�س  اأعمال 

جمل�س التعاون اخلليجي.

الزيارات  تبادل  برامج  اإىل  الطرفان  تطرق  كما 

التجارب  على  لالطالع  التعاون  املجل�س  دول  بني 

االجتماعية الرائدة لكل دولة، وقد مت خالل اللقاء 

املكتب  بني  االهتمام  ذات  االأم�ر  من  عدد  بحث 

التنفيذي ووزارات ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية.

اللقاء مدير عام مكتب ال�زير عبدالرحمن  ح�شر 

بن عبداهلل الر�شيان، ومدير عام العالقات العامة 

بن دخيل اهلل  بال�زارة خالد  االجتماعي  واالإعالم 

الثبيتي ومدير عام اإدارة التعاون الدويل عبدالعزيز 

االجتماعية  االإدارة  ومدير  العتيق،  عبداهلل  بن 

باملكتب التنفيذي حمم�د حافظ.

اأر�شل  قد  التنفيذي  املكتب  عام  مدير  اأن  يذكر 

خطابات تهنئة اإىل معايل وزير ال�ش�ؤون االجتماعية 

�شعد  بن  �شليمان  ال�شع�دية  العربية  باململكة 

احلمّيد، واإىل معايل فائقة ال�شالح وزيرة التنمية 

االجتماعية مبملكة البحرين، واإىل معايل الدكت�رة 

والعمل  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزيرة  خمي�س  �شمرية 

حلقائق  ت�ليهم  مبنا�شبة  اليمنية  باجلمه�رية 

وزارات ال�ش�ؤون والتنمية االجتماعية يف دولهم.

وعرب اجلا�شم عن ثقته مبعايل ال�زراء الإثراء جمل�س 

ال�ش�ؤون االجتماعية مبقرتحاتهم وت�جيهاتهم التي 

�شت�شب بال �شك يف تعزيز دور املجل�س.

وزيرة التنمية خالل ا�شتقبالها الجا�شم

الحمّيد لدى لقائه الجا�شم
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»المكتب التنفيذي« يبحث سبل
التنسيق مع منظمة التعاون االسالمي

رحب معايل االأمني العام ملنظمة التعاون االإ�شالمي 

املنظمة  بني  التعاون  �شبل  بتعزيز  مدين  اإياد 

وجمل�س  العمل  وزراء  ملجل�س  التنفيذي  واملكتب 

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

ا�شتقباله  لدى  ذلك  جاء  العربية.  اخلليج  لدول 

املدير العام للمكتب التنفيذي عقيل اجلا�شم.

وبهذه املنا�شبة قال اجلا�شم اإن »املكتب التنفيذي 

يحر�س دائمًا على فتح القن�ات التي تدعم ت�حيد 

وال�ش�ؤون  العمل  جماالت  يف  اخلليجي  امل�قف 

االجتماعية على حد �ش�اء، وما زيارة وفد املكتب 

التنفيذي اإىل منظمة التعاون االإ�شالمي اإال جت�شيدًا 

لهذا املبداأ الذي اختطه املكتب التنفيذي«.

تلعب  االإقليمية  »املنظمات  اأن  اجلا�شم  واأو�شح 

جماالته  مبختلف  التعاون  اأطر  تعزيز  يف  دورًا 

املكتب  اهتمام  »ياأتي  وتابع:  املنطقة«.  دول  بني 

التنفيذي مبد ج�ش�ر الت�ا�شل مع منظمة التعاون 

االإ�شالمي ملا لهذه املنظمة من اهتمامات تتقاطع 

يف غاياتها واأهدافها وعملها يف جماالت عديدة مع 

االجتماعية  بال�ش�ؤون  يتعلق  فيما  التنفيذي  املكتب 

و�ش�ؤون العمل«.

وقال اجلا�شم اإن »املباحثات التي تناولها اجلانبان 

يف لقائهما تن�شب يف التعاون بني املكتب التنفيذي 

باالأن�شطة  يتعلق  فيما  االإ�شالمي  التعاون  ومنظمة 

بالقطاع  اأو  العمايل  بالقطاع  املت�شلة  والفعاليات 

التي مت  النقاط  اأنه »من  اإىل  االجتماعي«، م�شريًا 

امل�اقف اخلليجية يف  تن�شيق  ب�شاأنها هي  التباحث 

املحافل االإقليمية والدولية على م�شت�ى اجتماعات 

»امل�قف  اأن  اجلا�شم  واأكد  االإ�شالمية«.  املنظمة 

ل�شبل  بحاجة  ال�ش�اء  على  واالإ�شالمي  العربي 

تتمكن  حتى  الدولية  املحافل  يف  وتن�شيقه  تط�يره 

وجه  يف  ال�ق�ف  من  واالإ�شالمية  العربية  الدول 

التحديات«.

من جانبه، عرب مدين عن �شكره وتقديره للزيارة 

التي قام بها املدير العام املكتب التنفيذي، متمنيًا 

م�قع  لتك�ن  طريقها  االجتماع  نتائج  تلقى  اأن 

التنفيذ. كما اأكد مدين اأهمية ت�حيد جه�د الدول 

االإ�شالمية اأمام ما تتعر�س له من هجمة خبيثة من 

اأعداء االأمة بهدف النيل منها.

حلقة نقاشية حول 
الضمان االجتماعي 

تستضيفها السعودية

 اأبدى معايل وزير ال�ش�ؤون االجتماعية 

باململكة العربية ال�شع�دية �شليمان بن 

�شعد احلمّيدال�شابق، ا�شتعداد وزارته 

لدعم ان�شطة املكتب التنفيذي، م�شريًا 

اإىل ان: »ال�زارة  �ش�ف ت�يل اهتمامًا 

االأن�شطة  بع�س  ال�شت�شافة  متزايدًا 

اخلليجية  االجتماعية  والربامج 

وفق  التنفيذي  املكتب  ينظمها  التي 

احللقة  و�شتك�ن  ال�شن�ية  عمله  خطة 

التنم�ية  الربامج  ح�ل  النقا�شية 

امل�شتهدفة  الفئات  منها  ي�شتفيد  التي 

باك�رة  هي  االجتماعي  ال�شمان  يف 

ت�شت�شيفها  �ش�ف  التي  االأن�شطة 

ال�زارة بالتعاون مع املكتب التنفيذي 

يف ماي� املقبل«.

كما تطرق الطرفان اإىل برامج تبادل 

التعاون  املجل�س  دول  بني  الزيارات 

االجتماعية  التجارب  على  لالطالع 

الرائدة لكل دولة، وقد مت خالل اللقاء 

االهتمام  ذات  االأم�ر  من  عدد  بحث 

التنفيذي  املكتب  بني  امل�شرتك 

بدول  االجتماعية  ال�ش�ؤون  ووزارات 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

اجلا�شم  التقى  مت�شل  �شعيد  على 

ب�زارة  االجتماعي  ال�شمان  ب�كيل  

العربية  باململكة  االجتماعية  ال�ش�ؤون 

ال�شع�دية االأ�شتاذ حممد بن عبداهلل 

ال�كالء  �شعادة  وبح�ش�ر  العقال 

بن  عبداهلل  االأ�شتاذ  امل�شاعدين 

امل�شاعد  ال�كيل  العبدال�شالم  �شالح 

ال�شمان  وكالة  يف  وامل�شاندة  للربامج 

االجتماعي واالأ�شتاذ احمد بن حممد 

للمعا�شات  امل�شاعد  ال�كيل  العمري 

ال�شمان  وكالة  يف  وامل�شاعدات 

مدير  اإىل  باالإ�شافة  االجتماعي 

باملكتب  االجتماعية  ال�ش�ؤون  اإدارة 

التنفيذي.
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»المكتب التنفيذي« يبحث التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين
ا�شتعر�س املدير العام للمكتب التنفيذي ملجل�س وزراء 

عقيل  االجتماعية،  ال�ش�ؤون  وزراء  وجمل�س  العمل 

اجلا�شم، �شبل تعزيز العالقات الثنائية بني املكتب 

واأكد  البحرين.  و�شناعة  جتارة  وغرفة  التنفيذي 

اجلا�شم اأهمية ا�شتمرار العالقة ال�طيدة بني املكتب 

التنفيذي وغرفة جتارة و�شناعة البحرين.

جاء ذلك خالل ا�شتقبال رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 

جتارة و�شناعة البحرين خالد امل�ؤيد ملدير عام املكتب 

التنفيذي عقيل اجلا�شم يف مكتبه ببيت التجار، حيث 

اأ�شاد امل�ؤيد باإ�شدارات املكتب التنفيذي يف جماالت 

عن  ال�شادرة  واملجلة  االجتماعية  وال�ش�ؤون  العمل 

االإ�شدارات  هذه  مثل  وج�د  اأهمية  م�ؤكدًا  املكتب، 

واملخت�شني  العاملني  من  كبرية  �شريحة  تهم  التي 

يف  االجتماعية  وال�ش�ؤون  العمل  بق�شايا  واملهتمني 

منطقة اخلليج العربي.

من جانبه، قال اجلا�شم اإن »املكتب التنفيذي يتقاطع 

واأهداف  ت�جهات  مع  ون�شاطاته  اأهدافه  بع�س  يف 

غرفة  ومنها  اخلليج  منطقة  يف  التجارية  الغرف 

جتارة و�شناعة البحرين، حيث اإن االإدارة العمالية يف 

املكتب التنفيذي نفذت برامج واأن�شطة مت�شلة بريادة 

واملت��شطة  ال�شغرية  امل�ؤ�ش�شات  وتط�ير  االأعمال 

ومتكني املراأة العاملة، وكل تلك الربامج واالأن�شطة 

القت �شدى اإيجابيًا على م�شت�ى دول اخلليج، وه� 

ما يدع�نا لتعميم نتائج هذه االن�شطة لت�شتفيد منها 

هذه  اإحدى  هي  التجارة  وغرف  املعنية  اجلهات 

على  التنفيذي  املكتب  يحر�س  التي  املهمة  اجلهات 

دع�تها للم�شاركة يف اأن�شطته وبراجمه«.

و�شناعة  جتارة  غرفة  حققته  مبا  اجلا�شم  واأ�شاد 

للعالقات  وتقديره  اعتزازه  عن  معربًا  البحرين 

التي جتمع املكتب التنفيذي بالقائمني على الغرفة، 

م�ؤكدًا خالل االجتماع اهتمام املكتب وحر�شه على 

حتقيق كل ما يدفع بتعزيز العالقات امل�شرتكة بينه 

والغرفة وبكل ما يخدم تط�ير عالقات ال�شراكة بني 

اجلانبني.

واأ�شاد اجلا�شم بـ »املبادرات االإيجابية التي تق�م بها 

غرفة جتارة و�شناعة البحرين التي تعترب املحرك 

مملكة  به  متر  الذي  االقت�شادي  للتط�ر  االأول 

البحرين يف ظل ت�جيهات القيادة الر�شيدة التي ت�يل 

ما  اإىل  املطل�ب«، م�شريًا  االهتمام  القطاع اخلا�س 

تق�م به الغرفة لتذليل جميع ال�شع�بات وامل�شكالت 

التي ت�اجهه قطاع اال�شتثمار ب�شكل خا�س، الفتًا يف 

هذا ال�شدد اإىل اأن اأهمية هذا الن�ع من اال�شتثمارات 

ودورها الكبري يف تفعيل ال�ش�ق اخلليجية امل�شرتكة 

جمل�س  دول  قادة  وت�جهات  ت�جيهات  تت�ج  التي 

التعاون احلكيمة وطم�حات �شع�بها.

و�شناعة  جتارة  غرفة  جانب  من  اللقاء  ح�شر 

البحرين النائب االأول لرئي�س الغرفة عثمان �شريف 

نبيل  املهند�س  للغرفة  التنفيذي  والرئي�س  الري�س 

عبدالرحمن اآل حمم�د، كما ح�شر من جانب املكتب 

التنفيذي م�ش�ؤول العالقات العامة واالإعالم عي�شى 

الدرازي.

جانب من االجتماع 

ا�شرت�شاديًا الختيار  التعاون دلياًل  ال�شحة لدول جمل�س  التنفيذي ملجل�س وزراء  املكتب  ا�شدر 

وتقييم املراكز اخلليجية املرجعية واملتعاونة مع املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء ال�شحة اعدته 

جلنة اخلرباء التابعة للمجل�س وباإ�شراف املدير العام للمكتب الدكت�ر ت�فيق بن اأحمد خ�جة.. 

ال�شحة  ل�زراء  التنفيذي  املكتب  مع  واملتعاونة  املرجعية  املراكز  ا�شتعرا�س  اال�شدار  ويتناول 

والتي تعترب اإحدى و�شائل حتقيق التكامل املن�ش�د بني دول املجل�س وب�ج�دها �شيتاح املزيد من 

فر�س التعاون يف املجاالت التدريبية والبحثية وامل�ش�رات التقنية لدول املجلي وم�اطنيها وتاأهيل 

ك�اردها وتنمية مهارات العاملني فيها وفقُا الأحدث امل�شتجدات وبتكلفة اأقل وبالتايل حتقق تلك 

فر�س  وزيادة  املختلفة  امل�ش�رة  جماالت  يف  االأداء  م�شت�يات  بتح�شني  اال�شهام  فر�س  املراكز 

اال�شتفادة من اخلدمات التي يقدمها املركز على م�شت�ى دول املجل�س.
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أوصى بتمكين القطاع األهلي بوصفه شريكاً  في التنمية

ملتقى خليجي لتقييم أداء
المنظمات األهلية يختتم أعماله في البحرين

املنظمات  اأداء  تقييم  ح�ل  االأول  اخلليجي  امللتقى  يف  امل�شارك�ن  خل�س 

 2014 دي�شمرب   4 اإىل   2 من  الفرتة  خالل  عقد  والذي  التنمية،  يف  االأهلية 

مب�شاركة جهات خليجية وا�شعة على امل�شت�يني الر�شمي واالأهلي، اإىل اأهمية 

التط�عي  االأهلي  القطاع  ن�شاط  جماالت  ت�شنيف  اأ�ش�س  يف  النظر  اإعادة 

وقدراتها  ذاتها  االأهلية  اجلمعيات  واأداء  املعنية  االأجهزة  عمل  يي�شر  بحيث 

على التقييم والت�ثيق وقيا�س اأدائها يف دول جمل�س التعاون.

واأو�شى امل�شارك�ن يف ختام امللتقى بالعمل على متكني وبناء قدرات القطاع 

الب�شرية  التنمية  عملية  يف  اأ�شا�شيًا  �شريكًا  باعتباره  التط�عي  االأهلي 

ال�شراكات  قيام  وت�شجيع  والتجاري،  احلك�مي  القطاعي  بجانب  امل�شتدامة 

بني منظمات القطاع االأهلي التط�عي وتاأ�شي�س برامج وتعاون وتن�شيق فاعلة 

بينها على امل�شت�ى ال�طني لكل دولة على امل�شت�ى اخلليجي.

كما دعا امل�شارك�ن اإىل اإعداد من�ذج لتقييم اأداء املنظمات االأهلية يف دول 

قاعدة  من  وينطلق  الدول،  هذه  خ�ش��شية  يراعي  بحيث  التعاون،  املجل�س 

يف  االهتمام  على  واأكدوا  واإنتاجية.  وفاعلية  بكفاءة  التقييم  عملية  اأن�شنة 

ن�عية  حت�شني  على  االأهلي  للقطاع  واالجتماعية  االقت�شادية  القيمة  تقدير 

االقت�شادية  الق�ة  عنا�شر  متلك  من  املهم�شة  الفئات  ومتكني  الب�شر  حياة 

واالجتماعية لالإ�شهام يف عملية التنمية بدول جمل�س التعاون.

كما اأ�شارت الت��شيات التي خرج بها امللتقى اإىل العمل على ت�فري متطلبات 

للقطاع  حمدد  تعرف  خالل  من  واالجتماعي  االقت�شادي  االإ�شهام  قيا�س 

وو�شع  االأهلية  اجلمعيات  لت�شنيف  وا�شحة  معايري  وت�فري  ومك�ناته  االأهلي 

منظ�مة امل�ؤ�شرات الكمية والن�عية لتقدير القيمة احلقيقية الإ�شهام القطاع 

االأهلي يف التنمية الب�شرية يف دول جمل�س التعاون.

العاملي  الدليل  من  التعاون  جمل�س  دول  ا�شتفادة  �شرورة  امل�شارك�ن  واأكد 

اأ�شدرته  والذي  الق�مية  احل�شابات  نظام  يف  الربحية  غري  للم�ؤ�ش�شات 

واإبراز  املعل�مات  نظم  لتح�شني  وذلك   ،2005 يف  املتحدة  االأمم  منظمة 

الطبيعة املتميزة للقطاع االأهلي وق�ته االقت�شادية واالجتماعية يف التنمية. 

يف  االأهلية  واجلمعيات  املنظمات  عمل  لت�شنيف  منظ�مة  و�شع  اإىل  ودع�ا 

دول املجل�س وفق مبداأ الهدف والن�شاط الغالب يف عملها.

»اأعداد  اإن  اجلا�شم  عقيل  التنفيذي  املكتب  عام  مدير  قال  جانبه،  من 

اآخذ يف  التعاون  دول جمل�س  اأ�شكالها وجماالتها يف  بتن�ع  االأهلية  املنظمات 

التزايد، خ�ش��شًا تلك التي تعمل يف جمال تنمية املجتمع وتقدمي اخلدمات 

لالأفراد، حيث اأخذت دورًا مهمًا يف عملية التنمية االجتماعية واالقت�شادية 

اأداء هذه امل�ؤ�ش�شات وحتليل  والذي بات من املهم التعرف على كيفية تقييم 

مدى ج�دة اإ�شهامها يف عملية التنمية وكيفية دعمها والنه��س بها«.

العمل  يف  الط�يل  بالتاريخ  تتميز  البحرين  »مملكة  اأن  اإىل  اجلا�شم  واأ�شار 

بتط�ر  تتميز  اأنها  كما  التعاون،  جمل�س  دول  م�شت�ى  على  والتط�عي  االأهلي 

العمل بني القطاع احلك�مي والقطاع االأهلي، خا�شة على امل�شت�ى االإلكرتوين 

االجتماعية،  التنمية  وزارة  وبني  االأهلية  املنظمات  بني  ن�عه  من  الفريد 

حيث يعترب اإحدى ال��شائل احلديثة يف تط�ير املعامالت االإدارية من ورقية 

امل�شت�ى  على  التعميم  ت�شتحق  جتربة  وهي  �شريعة،  اإلكرتونية  اإىل  تقليدية 

اخلليجي«.

االجتماعية  التنمية  ب�زارة  والب�شرية  املالية  للم�ارد  امل�شاعد  ال�كيل  وكانت 

مها املنديل قد قالت يف افتتاح امللتقى »اإن امللتقى ياأتي تنفيذًا لقرار جمل�س 

يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزراء 

دورته الثالثني التي عقدت يف املنامة يف اأكت�بر 2013«. 

اإدراكًا  ح�له  للتباحث  امل��ش�ع  هذا  مثل  اإقرار  جاء  »لقد  املنديل:  واأ�شافت 

منا باأهمية القطاع االأهلي ودوره يف التنمية، لي�س على ال�شعيد االجتماعي 

جمتمعية  حاجة  ي�شد  حيث  املجتمع،  الأفراد  والرعائي  اخلريي  اأي  فقط، 

ي�شهم هذا  االقت�شادي حيث  ال�شعيد  اأي�شًا على  »ولكن  وا�شتدركت:  ملحة. 

تنامي  ومع  دولة.  الأي  االقت�شادي  النم�  لل�شك يف  يدع جمال  ال  القطاع مبا 

هذا القطاع يف العامل ب�شكل عام ويف دول اخلليج العربية ب�شكل خا�س ويف 

على  نتعرف  لكي  ما�شة  ت�شبح  احلاجة  فاإن  اأخ�س  ب�شكل  البحرين  مملكة 

ح�ل  ونتباحث  االأهلي  العمل  لقطاع  اأ�شكاله  مبختلف  والدعم  التم�يل  واقع 

اإ�شهامه يف النم� االقت�شادي واالجتماعي«. ال�شبل الكفيلة بقيا�س 



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

»المكتب التنفيذي« يشارك في لقاء 
حول »بدائل العقاب الجسدي لألطفال« باألردن

وجمل�س  العمل  وزراء  ملجل�س  التنفيذي  املكتب  �شارك 

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

اخلليج العربية يف اللقاء الت�شاوري ح�ل بدائل العقاب 

اجل�شدي لالأطفال الذي اأقيم يف عّمان باململكة االأردنية 

العبداهلل،  رانيا  امللكة  جاللة  رعاية  حتت  الها�شمية 

بالتعاون  االأ�شرة  ل�ش�ؤون  ال�طني  املجل�س  نظمه  والذي 

)الي�ني�شيف(  للطف�لة  املتحدة  االأمم  منظمة  مع 

وجمعية اإنقاذ الطفل بدعم من االحتاد االأوروبي.

العام  املدير  من  كل  اللقاء  يف  التنفيذي  املكتب  ومثل 

ال�ش�ؤون  اإدارة  يف  القان�ين  والباحث  اجلا�شم  عقيل 

االجتماعية باملكتب حممد الغائب.

وقال االأمني العام للمجل�س، فا�شل احلم�د، اإن اللقاء 

على  ال�اقع  البدين  للعقاب  بدائل  الإيجاد  يهدف 

على  قائمة  وطنية  خطة  وو�شع  وماأ�ش�شتها  االأطفال 

نهج عمل ت�شاركي يجمع امل�ؤ�ش�شات ال�طنية احلك�مية 

وغري احلك�مية كافة، و�ش�اًل للحد من العنف اجل�شدي 

ال�اقع على االأطفال يف االأ�شرة واملجتمع.

مرور  مع  بالتزامن  ياأتي  اللقاء  هذا  عقد  اأن  واأ�شاف 

الطفل  حق�ق  اتفاقية  على  عامًا  وع�شرين  خم�شة 

االأ�شرة  االأطفال يف  على  ال�اقع  البدين  العقاب  لبحث 

اأحكام  ه�  املجل�س  منطلقات عمل  اأهم  واأن  واملجتمع، 

املجل�س  لدور  وتر�شيخًا  ال�شمحة  االإ�شالمية  ال�شريعة 

احتياجات  تلبية  من  ومتكينها  االأ�شرة  دور  تعزيز  يف 

اأطفالهم  ورعاية  وتن�شئة  اأمنهم  ل�شمان  اأفرادها 

وحمايتهم.

واأ�شار احلم�د اإىل اهتمام رئي�شة جمل�س اأمناء املجل�س 

اهلل،  العبد  رانيا  امللكة  جاللة  االأ�شرة  ل�ش�ؤون  ال�طني 

حيث عملت على تاأ�شي�س العديد من امل�ؤ�ش�شات ال�طنية 

ودعمت الكثري من املبادرات التي ُتعنى بهذ ال�شاأن.

االأردن  يف  الي�ني�شف  ممثل  نائب  اأكد  جانبه،  من 

العقاب  من  الطفل  حماية  اأهمية  �شردفاديه،  ميكيلي 

لل��ش�ل  لالأردن  الي�ني�شف  ودعم  واجل�شدي  البدين 

لبيئة اآمنة للطفل.

كما اأ�شار اإىل اأن ن�شبة االأطفال املتعر�شني للعنف كانت 

89 يف املئة، و20 يف املئة منهم تعر�ش�ا الإ�شاءة بدنية 

�شديدة مثل ال�شفع على ال�جه اأو الراأ�س اأو االأذنني اأو 

با�شتخدام اأداة لل�شرب.

اأن  ال�زين،  منال  الطفل  اإنقاذ  جمعية  مديرة  واأكدت 

املُهينة  اأو  القا�شية  االأ�شكال  وجميع  البدين  »العقاب 

املجتمعات،  يف  العنف  ُم�شببات  اأهم  من  هي  للعقاب 

اأعني  يف  ومربرًا  مقب�اًل  العنف  جنعل  عندما  فنحن 

االأطفال فماذا نت�قع منهم يف امل�شتقبل غري العنف؟«.

املراأة  »ت�شغيل  بعن�ان  عمل  ور�شة  يف  م�شارك�ن  اأجمع 

يف القطاع اخلا�س بدول جمل�س التعاون« على �شرورة 

دفع املراأة بكل االإمكانات املتاحة للم�شاهمة يف خمتلف 

اجلهات التي من �شاأنها اأن تعزز جه�د متكني املراأة من 

وتعزيز م�شاهمتها  ت�شريعية  اآليات  خالل عقد �شياغة 

يف القطاع اخلا�س.

العربي  املعهد  التي نظمها  ال�ر�شة  امل�شارك�ن يف  وقال 

وزراء  ملجل�س  التنفيذي  املكتب  مع  بالتعاون  للتخطيط 

العمل وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س 

املراأة  م�شاهمة  اإن  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

يف  ترتكز  مازالت  االقت�شادي  الن�شاط  يف  اخلليجية 

ح�ش�رها  م�ؤكدين  العام،  القطاع  م�ؤ�ش�شات  يف  العمل 

العطاء  على  وقدرتها  املجاالت  خمتلف  يف  الالفت 

والريادة.

مال  بدر  الدكت�ر  للمعهد  العام  املدير  من جهته، ذكر 

ال�ش�ؤون  وزيرة  عن  نيابة  ال�ر�شة  يف  له  كلمة  يف  اهلل 

التخطيط  ل�ش�ؤون  الدولة  ووزيرة  والعمل  االجتماعية 

الن�شاط  املراأة يف  م�شاركة  اأن  ال�شبيح،  هند  والتنمية 

املخت�شني  من  متزايد  باهتمام  حظيت  االقت�شادي 

باأهمية  القناعات  تعاظمت  حيث  التنم�ية،  بالق�شايا 

املراأة وانخراطها يف �ش�ق العمل واتاحة الفر�شة لتلعب 

دورًا تنم�يًا يف املجتمع.

الن�شاط  يف  اخلليجية  املراأة  م�شاهمة  باأن  واأفاد 

االقت�شادي مازالت ترتكز بالعمل يف م�ؤ�ش�شات القطاع 

العام، حيث يت�شح اأن هناك فج�ة كبرية ووا�شحة بني 

اخلا�س،  والقطاع  احلك�مي  القطاع  يف  ت�شغيلها  ن�شب 

القطاع احلك�مي من مميزات  يتيحه  نتيجة ما  وذلك 

وا�شتقرار واأمان وظيفي مقارنة بالقطاع اخلا�س.

اأن  على  دل  العملي  ال�اقع  اأن  اإىل  اهلل  مال  واأ�شار 

املراأة اخلليجية اأثبتت كفاءتها وجدارتها عند دخ�لها 

العمل بالقطاع اخلا�س يف خمتلف جماالته كقيادية اأو 

�شاحبة عمل، حيث ا�شتطاعت اأي�شًا الدخ�ل اإىل عامل 

خليجية  ورشــة 
تــــؤكــــد عــلــى 
تمكين  تعزيز 
الــــمــــرأة فــي 
الخاص القطاع 

جانب من اأعمال اللقاء
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برئاسة الوزيرة الرومي

وزراء الشؤون االجتماعية العرب يختتمون أعمال دورتهم الـ 34

يف  العرب  االجتماعية  وال�ش�ؤون  التنمية  وزراء  اختتم 

وزراء  ملجل�س  والثالثني  الرابعة  الدورة  اأعمال  �شرم 

ووف�د  وزراء  مب�شاركة  العرب،  االجتماعية  ال�ش�ؤون 

املنظمات  من  وعدد  عربية،  دولة  ع�شرة  ثمانية 

املعنية  املتحدة  االأمم  ومنظمات  املتخ�ش�شة  العربية 

العربية. بالتنمية يف املنطقة 

االآثار  مل�اجهة  فل�شطني  لدولة  دعمًا  املجل�س  واأقر 

االإ�شرائيلي  العدوان  عن  الناجمة  االجتماعية 

امل�شروعات  من  عدد  دعم  اإىل  اإ�شافة  الغا�شم، 

ي�شهم  مبا  العربية  الدول  يف  والتنم�ية  االجتماعية 

ال�شاملة  التنمية  لتحقيق  الرامية  العربية  اجله�د  يف 

امل�اطن  على  اإيجابًا  ينعك�س  ومبا  العربية  املنطقة  يف 

ال�شعيفة واملهم�شة. الفئات  العربي، خا�شة 

واملقرتحات  امل�شروعات  من  عددًا  املجل�س  اأقر  كما 

االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س  اأو�شاع  لتح�شني  املهمة 

حق�ق  اتفاقية  تنفيذ  اإطار  يف  املجتمع  يف  ودجمهم 

املتحدة،  االأمم  اأقرتها  التي  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س 

اأي�شًا يف االإطار ذاته خطة اإعالمية لالأ�شخا�س  واأقر 

جمل�س  مع  ب�شاأنها  التن�شيق  يتم  �ش�ف  االإعاقة  ذوي 

الربامج  اإىل عدد من  اإ�شافة  العرب،  االإعالم  وزراء 

يف  االجتماعية  بال�شيا�شات  ال�شلة  ذات  وامل�شروعات 

الدول العربية وم��ش�عات االأ�شرة والطف�لة.

مكتبه  خالل  من  حتركه  خطة  املجل�س  اأقر  كما 

العربية  م�شر  جمه�رية  تراأ�شه  الذي  التنفيذي 

لت�شمني  ني�ي�رك  يف  العربي  املفاو�س  جه�د  لتعزيز 

والتي   ،2015 بعد  ما  للتنمية  العربية  االأول�يات 

يف  اجتماعهم  يف  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزراء  اأقرها 

ميكن  مبا   ،2014 اأكت�بر  �شهر  خالل  ال�شيخ  �شرم 

 2015 بعد  ما  للتنمية  العاملية  االأهداف  �شياغة  من 

عربية. ب�شبغة 

التي  واالأن�شطة  الربامج  من  عددًا  املجل�س  اأقر  كما 

اعتمدت  التي  اخلم�شية  خطته  تنفيذ  اإطار  يف  تاأتي 

جمل�س  لعلم  منهاجًا  االجتماعية«،  »العدالة 

من  ذلك  وغري  العرب،  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزراء 

االجتماعي  للعمل  اأول�ية  متثل  التي  امل��ش�عات 

امل�شرتك.  العربي  والتنم�ي 

االقت�شاد والعمل التجاري احلر يف خمتلف جماالت اال�شتثمار.

واأ�شاف اأن التحديات التي تع�ق زيادة ن�شبة ت�شغيل املراأة اخلليجية يف القطاع 

بدول  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزراء  وجمل�س  العمل  وزراء  جمل�س  دفعت  اخلا�س 

جمل�س التعاون اخلليجي اإىل تكليف املكتب التنفيذي باإعداد تقرير خليجي ح�ل 

ومقارنته  التعاون  جمل�س  بدول  النافذة  العمل  ت�شريعات  يف  املراأة  عمل  تنظيم 

باملعايري الدولية ال�شادرة يف هذا اخل�ش��س.

من جهته، قال املدير العام للمكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء 

ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، عقيل اجلا�شم، 

اإن دول جمل�س التعاون مت�شي بخطى واثقة يف �شاأن متكني املراأة وجعل دورها 

حم�ريًا يف عملية التنمية، م�ؤكدًا ح�ش�رها الالفت يف خمتلف املجاالت وقدرتها 

على العطاء والريادة.

اأنه على الرغم من هذا التقدم الذي ت�ش�نه ت�شريعات حمائية  وذكر اجلا�شم 

الفر�س  من  قدر  اأكرب  لتحقيق  يطمح  املجل�س  اأن  اإال  العمل،  يف  املراأة  حلق�ق 

لت�شغيل املراأة واإتاحة املجال اأمامها خل��س غمار ال�شراكة احلقيقية مع الرجل 

يف التعليم والتدريب والعمل ال�شيما يف القطاع اخلا�س.

واأ�شاف اأن ور�شة العمل تاأتي �شمن فعاليات وخط�ات تنفيذية لتطبيق قرارات 

واملنظمات  االأجهزة  مع  وتكاتف  وبتعاون  املجل�س،  بدول  العمل  وزراء  اأ�شحاب 

اإ�شكاالت ت�شغيل املراأة يف  اإيجاد احلل�ل واآليات حلل  اأجل  الدولية والعربية من 

القطاع اخلا�س.

من جانبه، قال الع�ش� الفني يف املعهد العربي للتخطيط، الدكت�ر في�شل املناور، 

اإمنائية  عربية  كمنظمة  املعهد  به  يق�م  الذي  االإمنائي  الدور  عن  احلديث  اإن 

متخ�ش�شة يهدف اإىل م�شاندة جه�د التنمية يف الدول العربية من خالل تاأهيل 

خمتلف  يف  والكفاءات  املهارات  لتط�ير  والتنمية  التخطيط  جمايل  يف  الك�ادر 

املجاالت ذات ال�شلة بق�شايا التنمية.

ولفت املناور اإىل اأن تنظيم هذه ال�ر�شة جاء بهدف عر�س اأهم مالمح وج�انب 

الدعم الفني وامل�ؤ�ش�شي التي ميكن اأن يقدمها املعهد مبا ي�شهم يف تط�ير وحتديث 

الدرا�شات  واإعداد  امل�ؤ�ش�شية  القدرات  وتط�ير  التنمية  الإدارة  الدعم  برامج 

القطاعية.

من جهته، اعترب ال�كيل امل�شاعد ل�ش�ؤون قطاع العمل يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية 

والعمل، جمال الدو�شري، اأن »قان�ن العمل« بالك�يت الذي �شدر يف العام 2010 

اإىل  والعدة واحل�شانة  الر�شاعة  العديد من م�اده من حقها يف  املراأة يف  مّكن 

جانب حق�ق اأخرى مل تكن م�ج�دة يف ال�شابق.

الرومي خالل تروؤ�شها اأعمال الدورة
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املتحدة،  العربية  االإمارات  بدولة  العمل  وزير  قال 

�شقر غبا�س، اإن »ال�زارة انتهت من اإعداد م�شروع 

متكامل لقان�ن العمل، ويجري حاليًا الت�شاور ب�شاأنه 

متهيدًا  وذلك  املعنية،  اجلهات  من  �شركائنا  مع 

ا�شتكمال  يف  للنظر  ال�زراء  جمل�س  اإىل  لرفعه 

م�شروع  يف  »حر�شنا  واأ�شاف:  اإ�شداره”.  مراحل 

اأكرب  م�شاركة  وت�شجيع  على �شمان  القان�ن  تعديل 

للم�اطنني يف �ش�ق العمل، وذلك من خالل ال�شعي 

يف ن�ش��س �شريحة اإىل التقريب بني ظروف العمل 

يف القطاع اخلا�س والقطاع احلك�مي الذي يتميز 

كما اأ�شلفت �شابقًا بجذبه للعنا�شر امل�اطنة«.

واأ�شار غبا�س اإىل اأن »ت�فري احلماية حلق�ق العمال 

 را�شخًا 
ً
و�شمان م�شالح اأ�شحاب العمل، يعد مبداأ

فاإن  وبالتايل  العمل،  وزارة  اأدبيات وممار�شات  يف 

وزارة العمل ت�شعى اإىل ترجمة ذلك عرب املنظ�مة 

يلبي  الذي  وبال�شكل  �شابقًا  عنها  حتدثت  التي 

»نظام  اأن  اإىل  الفتًا  الر�شيدة«،  قيادتنا  ت�جيهات 

حماية االأج�ر اأ�شهم اإىل حد كبري يف اإر�شاء دعائم 

طريف  بني  العالقة  وت�ازن  العمل  �ش�ق  ا�شتقرار 

االإنتاج ك�نه ي�شمن للعامل حقه يف احل�ش�ل على 

العمل  الأ�شحاب  ي�فر  كما  املحدد،  بامل�عد  اأجره 

اآلية �شهلة ومبتكرة لالإيفاء بهذا احلق، ويبلغ عدد 

و500  األفًا   273 نح�  النظام  امل�شرتكة يف  املن�شاآت 

يح�شل�ن  الذين  العمال  عدد  يبلغ  بينما  من�شاأة، 

على اأج�رهم من خالل هذا النظام نح� 3 ماليني 

و500 األف عامل«.

يف  ثابتة  بخطى  ت�شري  »ال�زارة  اأن  غبا�س  وذكر 

العام  حتى  املمتدة  اال�شرتاتيجية  اخلطة  تطبيق 

املبادرات  من  حزمة  تنفيذ  خالل  من   2016

اال�شرتاتيجية  االأهداف  لتحقيق  الت�شغيلية، 

القطاع  يف  امل�اطنني  م�شاركة  تعزيز  يف  واملتمثلة 

اخلا�س وحتقيق املرونة وا�شتقطاب الكفاءات ورفع 

اإطار  يف  العمل  �ش�ق  ا�شتقرار  وحتقيق  االإنتاجية 

الت�ازن بني م�شالح طريف االإنتاج وفق الت�شريعات 

�شمعة  تعزيز  يف  امل�شاهمة  جانب  اإىل  ال�طنية، 

الكفاءة  وتعزيز  الدولية  املحافل  الدولة يف  ومكانة 

ج�دة  ذات  حك�مية  خدمات  لتقدمي  امل�ؤ�ش�شية 

عالية، و�شمان تقدمي اخلدمات االإدارية كافة وفق 

معايري اجل�دة والكفاءة وال�شفافية«.

الإعداد  م�شروع  بل�رة  على  حاليًا  »نعمل  قال:  كما 

حتقيق  اإىل  خالله  من  ن�شعى  من�ذجي  عمل  عقد 

طريف  بني  التعاقد  يف  ال�شفافية  درجات  اأعلى 

عالقة العمل، بحيث يك�ن الطرفان على بينة تامة 

بحق�قهما وواجباتهما حيال بع�شهما البع�س، وه� 

االأمر الذي ي�شهم يف اإيجاد املزيد من اال�شتقرار يف 

مب�جب  �شيك�ن  العامل  اأن  خ�ش��شًا  العالقة  تلك 

النم�ذج اجلديد على علم تام ب�شروط التعاقد قبل 

قدومه اإىل الدولة«.

ت�شريعات  االإمارات  يف  »لدينا  اأن  غبا�س  واأ�شاف 

من  احلد  ت�شتهدف  عملية  وممار�شات  متقدمة 

حيث  وحق�قها،  العمالة  اأو�شاع  على  جتاوزات  اأية 

ونهج  �شيا�شية  اإرادة  املنظ�مة مب�جب  جاءت هذه 

اأ�شا�س حماية  على  يق�م  الر�شيدة  قيادتنا  ر�شخته 

احلق�ق و�ش�ن كرامة االإن�شان«.

البيان

االإماراتية  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزيرة  ك�شفت 

اجلمعيات  اأن  عن  الرومي  خلفان  حممد  مرمي 

االقت�شاد  ن�شبة  من   %30 ح�شدت  التعاونية 

الرومي  واأ�شارت  الدولة.   يف  املحلي  االجتماعي 

مكانتها  عززت  التعاونية  اجلمعيات  اأن  اإىل 

حيث  من  اقت�شادية  منافع  للم�شاهمني  وحققت 

تقدمي ال�شلعة اجليدة وباأ�شعار منا�شبة، وحققت 

لهم اأرباحًا ت�شهم يف حت�شني م�شت�اهم املعي�شي، 

واحلفاظ على اجلانب االجتماعي للتعاونيات من 

يف  االجتماعية  امل�شاريع  بتنفيذ  االهتمام  خالل 

ال�ش�ؤون  وزارة  واأكدت  اجلمعيات.  عمل  منطقة 

قيمة  اأن  ال�شن�ية  اإح�شاءاتها  يف  االجتماعية 

املبيعات يف العامني 2012 و2013 ازدادت بن�شبة 

879 األف درهم، حيث كان اإجمايل قيمة املبيعات 

يف 2012 قد بلغ 6 ماليني و160 األف درهم، اأما 

يف العام 2013 فازدادت لت�شل اإىل 7 ماليني و39 

األفًا. وبني االإح�شاء اأن عدد اجلمعيات التعاونية 

بلغت 37 بعدد فروع ي�شل اإىل 124 فرعًا و64 األفًا 

نفذت  اجلانب  هذا  ومن  وم�شاهم،  ع�ش�  و500 

والربامج  املبادرات  من  عددًا   2014 يف  ال�زارة 

لت�شجيع العمل التعاوين والت�عية باأهميته.

أكد أن حماية حقوق العمال مبدأ الوزارة الراسخ

غباش: االنتهاء من مشروع متكامل لتعديل قانون العمل

التعاونيات اإلماراتية تستحوذ على 30% من االقتصاد االجتماعي

�شقر غبا�س

مريم الرومي
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اأول�يات  اأهم  »من  اإن  العمل جميل حميدان  وزير  قال 

احلك�مة ه� تنمية امل�ارد الب�شرية يف البحرين وحتقيق 

اال�شتخدام االأمثل والن�عي للق�ى العاملة«، معتربًا اأن 

»البحرين متلك ثروة ب�شرية م�ؤهلة ومنتجة، وكانت من 

احلديث  التاريخ  االقت�شادي يف  االزدهار  دعائم  اأهم 

والقدمي«.

من  م�شتمر  ت�جيه  »هناك  اأن  اإىل  حميدان  واأ�شار 

احلك�مة باأن نطلق املبادرات تل� املبادرات من خالل 

م�شاريع مط�رة تلبي احتياجات امل�اطنني من فر�س 

وذلك  الن�عية،  بالبحرنة  واالهتمام  الالئقة،  العمل 

�شيا�شة  يف  رئي�شني  بعن�شرين  االلتزام  خالل  من 

ال�ظائف  من  اأف�شل  ن�عية  ت�فري  هما:  الت�ظيف؛ 

للم�اطن طالب العمل تتنا�شب مع م�ؤهالته ورغباته 

وطم�حاته اخلا�شة، وتن�يع برامج التط�ير والتاأهيل 

لدى  االختيار  يف  اأول�ية  ي�شغل  البحريني  جتعل  التي 

اأ�شحاب العمل«.

االأمد  ط�يلة  امل�شروعات  »من  اأن  حميدان  واأو�شح 

ال�طني  املر�شد  م�شروع  هي  لتحقيقها  ت�شعى  التي 

للق�ى العاملة ال�ظيفية، وه� الذي �ش�ف ي�شد فراغًا 

هذا  ي�فر  حيث  امل�شتقبل،  اآفاق  ا�شت�شراف  يف  كبريًا 

فيه،  اجلدد  والداخلني  عمل،  عن  للباحثني  املر�شد 

الدرا�شة  اإىل  يت�جه�ن  الذين  االأفراد  اإىل  واأي�شًا 

ومعرفة  وامل�شتثمرين  العمل  الأ�شحاب  اأو  والتدريب، 

احتياجات امل�شتقبل من املهارات من خالل معل�مات 

دقيقة وعلمية بحيث ي�شتطيع اأي اإن�شان من خاللها اأن 

العمل والتعليم والتدريب  امل�شتقبلية يف  يبني خياراته 

واال�شتثمار، وكل ذلك ا�شتنادًا اإىل بيانات واإح�شاءات 

جميع  ت�فريها  يف  ت�شهم  م�ث�قة،  وم�ؤ�شرات  م�ثقة 

ب�ش�رة  البحرين  مملكة  يف  العالقة  ذات  اجلهات 

ارتباطًا  يحقق  اأن  �شاأنه  من  وهذا  �شطة،  وُمبَّ �َشِل�َشْة 

اأكرب بني خمرجات التعليم والتدريب، وبني احتياجات 

�ش�ق العمل، وتفادي الفج�ة بينهما، وخا�شة اأن هذه 

الفج�ة هي التي ت�ؤدي اإىل البطالة يف امل�شتقبل«.

بنا

فائقة  البحرينية،  االجتماعية  التنمية  وزيرة  قالت 

الكبري  الدور  باأهمية  ت�ؤمن  »ال�زارة  اإن  ال�شالح، 

الذي ت�شهم به املنظمات االأهلية يف تط�ير املجتمعات 

ال��شائل  من  العديد  باتخاذ  قمنا  لذلك  وتنميتها، 

خالل  من  فاعليتها  زيادة  يف  ت�شهم  التي  والربامج 

ت�شهيل تنفيذ اأن�شطتها مبا ي�شهم يف حتقيق اأهدافها، 

بينها  الت�شبيك فيما  واإر�شاء مفه�م  التن�شيق  وزيادة 

مبا ي�شهم يف تط�رها«.

وكبريًا  ن�شطًا  القطاع  هذا  »اأ�شبح  واأو�شحت: 

عدد  يف  زيادة  االأخرية  ال�شن�ات  �شهدت  فقد  جدًا، 

املنظمات االأهلية حتى بلغت نح� 617 منظمة متن�عة 

يف خمتلف املجاالت«.

واأ�شافت ال�شالح: »يف اإطار جه�د ال�زارة املت�ا�شلة 

ملتابعة االأو�شاع القان�نية للمنظمات االأهلية ول�شمان 

ال�زارة  قامت  فقد  املجتمع،  يف  فاعليتها  مدى 

لال�شت�شارات  املحاماة  مكاتب  اأحد  مع  بالتعاقد 

القان�نية، وذلك بهدف متابعة �ش�ؤون املنظمات غري 

الفاعلة، والتي مل تعقد جمعيتها العم�مية الأكرث من 

�شبب ومل تنتخب جمال�س اإدارة لها«.

لي�س  التي  املتعرثة  املنظمات  ح�شر  »مت  اأنه  وبينت 

لديها جمال�س اإدارة منتخبة، وذلك بتحقق االأ�شباب 

اتخاذ  لل�زارة  يحق  والتي  القان�ن،  يف  وردت  التي 

اإجراءاتها بتعيني جمل�س اإدارة م�ؤقت اأو مدير م�ؤقت 

اأو اللج�ء اإىل حل اجلمعية اختياريًا اأو اإجباريًا، حيث 

يف  اأم�ال  حركة  لديها  ت�جد  ال  اجلمعيات  تلك  اإن 

لها خماطر غ�شيل  ي�شبب  قد  ما  البنكية،  ح�شاباتها 

مفت�حة  ح�شابات  ل�ج�د  االإرهاب  مت�يل  اأو  اأم�ال 

ل�شخ�شيات اعتبارية غري فاعلة«.

القان�ين  ال��شع  »تعديل  اأن  اإىل  ال�شالح  واأ�شارت 

ال�شابقني  االأع�شاء  مع  والرتا�شي  بالت�افق  يتم 

قامت  ذلك  اإطار  ويف  امل�ؤ�ش�شني،  اأو  االإدارة  ملجل�س 

ال�زارة بتفعيل عدد كبري منها خالل العامني 2013 

و2014 ما بني تعيني جمل�س اأو مدير م�ؤقت واملتابعة 

م��شحة  العم�مية«،  اجلمعية  اجتماع  لعقد  للدع�ة 

اأن »ال�زارة ت�ؤكد ا�شتمرارها يف نهج دعم املنظمات 

االأهلية من اأجل تعزيز قدراتها وزيادة اإ�شهاماتها يف 

املجتمع«.

الصالح: 617 منظمة أهلية في البحرين

توجيهات حكومية لتعزيز فرصة العمل الالئق

حميدان: نمتلك ثروة بشرية مؤهلة ومنتجة

جميل حميدان

ال�زير ال�شالح في اإحدى الفعاليات المعنية بالمنظمات االأهلية
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فقيه: تفعيل 36 مبادرة لتوظيف 300 ألف عاطل

الرياض

فقيه،  عادل  املهند�س  ال�شع�دي،  العمل  وزير  ك�شف 

عرب  العمل  وزارة  �شتنفذها  مبادرة   36 تفعيل  عن 

واملالية،  التخطيط  وزارتي  مع  م�شرتك  م�شروع 

األف   300 وت�طني  ال�شيفي  التدريب  �شمنها  من 

وظيفة يف قطاعات عدة �شمن وظائف تلبي حاجات 

العاطلني عن العمل وحاجات ال�ش�ق.

»ال�طن«،  �شحيفة  اأوردت  ما  بح�شب  فقيه  واأكد 

منا�شبة  عمل  فر�س  الإيجاد  كبرية  حتديات  ثمة  اأن 

ال�شباب  اأن حق  باأجر منا�شب، م�شددًا على  لل�شباب 

ال�شع�دي يف العمل ي�شبح اأكرث اأهمية عندما يحظى 

مئات االآالف من ال�افدين مبثل هذه الفر�س، وهذا 

ما يجعل االأمر اأكرث ح�شا�شية واأهمية، ح�شب ق�له.

األف   650 وج�د  اإىل  ت�شري  االإح�شاءات  اأن  واأو�شح 

نح�  يبلغ  �شن�يًا  الثان�ية  خريجي  عدد  واأن  عاطل، 

هناك  اأن  اإىل  الفتًا  األف،   100 واجلامعة  األفًا   350

�شن�يًا  ا�شت�شدارها  يتم  تاأ�شرية  ملي�ن  من  اأكرث 

خالل  اململكة  �شهدتها  التي  العمالية  الطفرة  ب�شبب 

ن�شبة  وج�د  فقيه  واأكد  املا�شية.  القليلة  ال�شن�ات 

بطالة عالية و�شط الن�شاء، واأن م�شاركتهن يف القطاع 

اخلا�س �شعيفة، كا�شفًا عن عدد من اخلط�ات التي 

�شتفعل لعمل املراأة من خالل مفاهيم العمل عن بعد 

والعمل اجلزئي، وبرنامج االأ�شر املنتجة.

عادل فقيه

خالد الثبيتي

عكاظ

قال مدير عام العالقات العامة واالإعالم الداخلي 

االجتماعية  ال�ش�ؤون  ل�زارة  الر�شمي  واملتحدث 

ال�شع�دية، خالد بن دخيل اهلل الثبيتي، اإن ال�زارة 

8 مبادرات تنم�ية خالقة لتحقيق التكافل  اأطلقت 

يف العمل التنم�ي ال�شامل للفرد واملجتمع، وحتقيق 

الرفاهية االجتماعية واال�شتقرار االأ�شري والتنمية 

ال�شاملة.

للم�شتفيدين  خدماتها  تقدم  ال�زارة  اأن  واأو�شح 

وامل�شتفيدات يف املجاالت االجتماعية عرب وكاالتها 

ال�شمان  واالأ�شرة،  االجتماعية  الرعاية  الثالث 

اإجناز  مت  وزاد:  االجتماعية.  والتنمية  االجتماعي 

و%200،   40 بني  راوحت  بن�شب  املبادرات  اأهداف 

من  حتديده  مت  ما  الإجناز  جاريًا  العمل  ومازال 

اأهداف وم�شاريع تنم�ية.

ويف ما يتعلق باملراأة والطفل، اأكد اأن ال�زارة اهتمت 

التدريبية  الدورات  عقد  خالل  من  الفئة  بهذه 

وزيادة  وقدراتهم  مهاراتهم  لتنمية  والتط�يرية 

الطفل  لرتبية  املثلى  بالطرق  االأمهات  لدى  ال�عي 

التنمية  وكالة  اأن  اإىل  م�شريًا  معهم،  والتعامل 

اخلا�شة  املراكز  يف  العمل  متابعة  على  حتر�س 

ل�شيافة االأطفال وبحث �شبل تط�ير ما يقدم فيها 

الك�ادر  تهيئة  على  والعمل  وبرامج،  خدمات  من 

تلك  عمل  على  لالإ�شراف  املتخ�ش�شة  الب�شرية 

املراكز، ل�شمان التن�شئة ال�شليمة للطفل من خالل 

مبادرة �شيافة.

الدعم  لتقدمي  ت�شعى  التنمية  وكالة  اأن  واأ�شاف 

االأ�شر  هذه  برامج  تن�شيط  خالل  من  املتكامل 

لعر�س  ت�ش�يقية  منافذ  باإن�شاء  وت�شجيعها  املنتجة 

منتجاتها على نطاق وا�شع، فيما مت افتتاح عدد من 

املنافذ الت�ش�يقية يف بع�س املدن والعمل جار على 

اإ�شافة  املناطق،  معظم  لتغطي  اأخرى  مقار  اإن�شاء 

مدار  على  املنتجة  لالأ�شر  خا�شة  معار�س  لتنظيم 

االأهلية  االجتماعية  التنمية  جلان  قبل  من  العام 

املنت�شرة يف املناطق.

تنم�ية  وبرامج  م�شاريع  تقدم  ال�زارة  اأن  واأو�شح 

جانب  اإىل  االجتماعية«  »للتنمية  وكالتها  عرب 

والرعاية  االجتماعي«،  »لل�شمان  ال�زارة  وكالتي 

االجتماعية واالأ�شرة، م�شريًا اإىل اأن هذه املبادرات 

وكالة  تقدمها  اأخرى  واأن�شطة  برامج  ترافقها 

للتنمية  مركزًا   39 خالل  من  للتنمية  ال�زارة 

االجتماعية و500 جلنة تنمية اأهلية، و648 جمعية 

خريية يف املناطق النائية واالأكرث احتياجًا، اإ�شافة 

للتعاون مع اجلهات االأخرى ذات العالقة، وكذلك 

بالعمل  للنه��س  تعاونية  جمعية   163 تقدمه  ما 

التعاوين والتنمية املحلية وم�اجهة ارتفاع االأ�شعار.

8 مبادرات لتحقيق التكافل في العمل التنموي بالشؤون االجتماعية
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مستعرضًا خطة الوزارة للعام الجاريع

البكري: التركيز على التفتيش لتعزيز متطلبات العمل الالئق

الكلباني يناقش استراتيجية التنمية االجتماعية لـ  2015

الرؤية

قال وزير الق�ى العاملة يف �شلطنة عمان، معايل ال�شيخ 

عبداهلل بن نا�شر البكري، اإن ال�زارة ما�شية يف ا�شتكمال 

اإىل  التح�ل  اإطار  يف  االإلكرتونية  خدماتها  منظ�مة 

ي�شمن  ومبا  املعد،  الربنامج  وفق  االإلكرتونية  احلك�مة 

يف  االإجراءات  وتب�شيط  الت�شهيالت  من  املزيد  حتقيق 

تقدمي اخلدمة للقطاع اخلا�س واالأفراد، وال�شعي اجلاد 

واالإدارية  الفنية  ال�ظائف  يف  التعمني  على  الرتكيز  يف 

اخلا�س،  القطاع  يف  والعليا  ال��شطى  القيادات  وتعمني 

اإ�شافة اإىل برامج تدريب وتاأهيل الباحثني عن عمل من 

امل�اطنني من خالل برنامج التدريب املقرون بالت�شغيل 

والتدريب على راأ�س العمل واال�شتمرار يف تفعيل ال�شراكة 

احلقيقية مع طريف االإنتاج اأ�شحاب االأعمال والعمال.

العام مب�ش�ؤويل  لهذا  الدوري  لقائه  البكري يف  واأ�شاف 

والتدريب  التقني  والتعليم  العمل  قطاعي  من  ال�زارة 

املهني، اأنه �شيتم الرتكيز خالل العام اجلاري على اأعمال 

تعزز  التي  كافة  االأ�ش�س  دعم  اأهمية  م�ؤكدًا  التفتي�س، 

احل�ار االجتماعي وبرنامج العمل الالئق.

التي  باجله�د  اللقاء  خالل  العاملة  الق�ى  وزير  واأ�شاد 

بذلها العامل�ن يف ال�زارة خالل العام املا�شي يف خمتلف 

القطاعات، والتي اأثمرت عن العديد من االإجنازات فيما 

يتعلق بقطاع العمل من خالل ت�فري فر�س عمل يف من�شاآت 

القطاع اخلا�س و�شبط عملية اال�شتقدام للق�ى العاملة 

يف  دور  لها  كان  االإجراءات  من  حزمة  بتنفيذ  ال�افدة 

ت�شحيح بع�س اجل�انب املتعلقة مبعرفة حاجة �ش�ق العمل 

الفعلية من الق�ى العاملة، ف�شاًل عن الدور الذي قامت به 

ال�زارة يف جمال تفتي�س العمل مبختلف املحافظات والذي 

اأ�شفر عن �شبط نح� 19 األفًا و564 عاماًل خمالفًا الأحكام 

اإىل جانب  له،  املنفذة  ال�زارية  والقرارات  العمل  قان�ن 

احلر�س على تاأمني بيئة عمل جاذبة وم�شتقرة وت�ش�ية ما 

يطراأ من خالفات عمالية بني اأ�شحاب االأعمال والعمال 

ح�ل �شروط واإجراءات العمل وال�شالمة وال�شحة املهنية.

عمان

العمانية  االجتماعية  التنمية  وزارة  عقدت 

وزير  برئا�شة  بال�زارة،  للم�ش�ؤولني  اجتماعًا 

التنمية االجتماعية معايل ال�شيخ حممد بن �شعِيّد 

ومديري  ال�زارة،  وكيل  �شعادة  بح�ش�ر  الكلباين، 

العم�م باملديريات ومديري الدوائر.

ومت خالل االجتماع مناق�شة العديد من امل��ش�عات 

قدرات  تط�ير  و�شبل  العمل  م�شرية  تهم  التي 

اخلدمات  وتط�ير  يتنا�شب  مبا  بال�زارة  العاملني 

متت  حيث  كافة،  للم�اطنني  ال�زارة  تقدمها  التي 

االجتماعية  التنمية  ا�شرتاتيجية  م�شروع  مناق�شة 

2014 و2015، وم�شروع  واخلطة االمنائية للعامني 

التح�ل االإلكرتوين )احلك�مة االإلكرتونية( وتفعيل 

جمه�يل  باالأطفال  اخلا�شة  البيانات  تبادل  �شبكة 

الربط  م��ش�ع  اأي�شًا  االجتماع  وناق�س  االأب�ين. 

جارية  واحلاالت  االأخرى،  احلك�مية  اجلهات  مع 

ومناق�شة  امللزمني،  لالأبناء  بالن�شبة  ال�شرف 

الأداء  املقدمة  امل�شاعدات  اأو  احلجاج  م��ش�ع 

فري�شة احلج واعتمادها، ومناق�شة م��ش�ع االأيدي 

العاملة ال�افدة )املزارعني( و�شرورة و�شع ت�شريع 

الربنامج  مناق�شة  االجتماع  خالل  مت  كما  لذلك، 

ال�طني لرعاية امل�شنني، والرتويج جلائزة ال�شلطان 

االأطفال  وح�شانات  االجتماعي،  للعمل  قاب��س 

املنزلية و�شرورة و�شع ت�شريع لها.

ال�فاء  مراكز  �شيانة  م��ش�ع  مناق�شة  متت  كما 

اال�شتفادة  و�ش�ابط  املع�قني،  االأطفال  لتاأهيل 

ال�شمان  اأ�شر  م�شاكن  �شيانة  م�شروع  من 

املع�قني  وت�شغيل  وامل�شنني،  االإعاقة  وذوي 

من  الكادر  ت�فري  وكذلك  ال�شمان،  اأ�شر  واأبناء 

املخت�شني  وخا�شة  ال�فاء  مبراكز  االخت�شا�شيني 

التدريبية  الربامج  ومناق�شة  الت�حد،  حاالت  يف 

الذي  اخلربات  تبادل  وبرنامج  ال�زارة،  مل�ظفي 

واملراقبني  االجتماعيني  االخت�شا�شيني  ي�شتهدف 

االأخرى،  التخ�ش�شية  وال�ظائف  االجتماعيني 

االأندية  ق�شم  م�ظفي  منح  م��ش�ع  ومناق�شة 

�شبط  الإمكان  ال�شبطية  ال�شفة  واجلاليات 

ال�شناديق غري امل�شرح لها.

جانب من اجتماع البكري مع طاقم ال�زارة

الكلباني مترئ�شا لالجتماع مع طاقم وزارته
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تشمل نظام حماية األجور

الخليفي: تعديالت جوهرية على قانون العمل تصدر قريبًا

الراية

االجتماعية  وال�ش�ؤون  العمل  وزير  قال 

�شالح  بن  عبداهلل  الدكت�ر  القطري، 

العمل  قان�ن  تعديالت  اإن  اخلليفي، 

اجلديدة مبا يحمله من م�اد وت�شريعات 

وحماية  �شمان  م�اد  واأهمها  جديدة، 

االأج�ر، مت االنتهاء من اإعدادها ورفعها 

اإىل جمل�س ال�زراء، وه� االآن يف مراحله 

النهائية متهيدًا الإ�شداره قريبًا، تزامنًا 

اأعدته  الكفالة الذي  مع تعديالت قان�ن 

وزارة الداخلية.

القطاع اخلا�س مع  ال�زير جتاوب  واأكد 

خطة الدولة لتقطري ال�ظائف يف جميع 

املت��شطة،  اأو  العليا  �ش�اء  امل�شت�يات 

الي�م  تفقده  خالل  له  كلمة  يف  ُم�شيفًا 

اخلليجي  البنك  نظمه  الذي  املهني 

تتطلع  ال�زارة  اأن  العمل،  وزارة  مبقر 

اإىل دور اأكرب للقطاع اخلا�س يف تقطري 

الدولة  اإليه  ت�شعى  ما  وه�  ال�ظائف، 

بالتن�شيق مع القطاع اخلا�س با�شتمرار، 

م�شريًا اإىل اأن عددًا كبريًا من ال�شركات 

يف  املقررة  التقطري  ن�شبة  جتاوزت 

القان�ن وهي %20.

القطاع  دور  اأهمية  على  ال�زير  و�شدد 

تنفيذ  يف  املقبلة  املرحلة  خالل  اخلا�س 

قطر  روؤية  اإىل  و�ش�اًل  التقطري  خطة 

2030 باعتبار القطاع اخلا�س ه� الذراع 

ال�طني،  االقت�شاد  تنمية  يف  الرئي�شية 

على  امل�اطنني  الدولة  ت�شجيع  م�ؤكدًا 

االنخراط يف هذا القطاع احلي�ي.

واأ�شاف ال�زير اأن وزارة العمل وال�ش�ؤون 

خطة  جناح  على  حري�شة  االجتماعية 

القطاع  مع  والتعاون  بالتن�شيق  التقطري 

م�شريًا  وم�ؤ�ش�شاته،  و�شركاته  اخلا�س 

تعدها  التي  املتابعة  تقارير  اأن  اإىل 

الدولة  يف  التقطري  خطة  عن  ال�زارة 

حمل تقدير وارتياح وت�ؤكد التزام القطاع 

مطالبًا  اخلطة،  هذه  بتنفيذ  اخلا�س 

القطاع اخلا�س بزيادة دوره يف التقطري 

خالل املرحلة املقبلة من خالل عمليات 

الت�ظيف والتاأهيل والتط�ير.

واأ�شار اإىل التزام اإدارة البنك اخلليجي 

من  الفروع  روؤ�شاء  جميع  يك�ن  باأن 

قبل  ذلك  يتم  واأن  القطرية،  الك�ادر 

منت�شف العام املقبل 2015.

ن�شبة  زيادة  اإىل  ي�شعى  البنك  اإن  وقال 

 %20 من  اأعلى  اإىل  ال�ظائف  تقطري 

و�ش�اًل اإىل 30% يف القريب العاجل، واأن 

ا�شتقطاب  ه�  املهني  الي�م  من  الهدف 

من  القطري  ال�شباب  من  اأكرب  عدد 

م�شت�ى،  اأعلى  على  وتاأهيلهم  اجلن�شني 

البن�ك  من  اخلليجي  البنك  اأن  م�ؤكدًا 

من   %47 فيه  الدولة  متتلك  ال�طنية 

راأ�س املال، ما يعطي ن�عًا من الطماأنينة 

للعاملني وتعزيز دور الك�ادر القطرية يف 

من� البنك وقيادته خالل املرحلة املقبلة.

العرب

وال�ش�ؤون  العمل  وزارة  وكيل  قال 

االجتماعية، ح�شني املال، اإن البن�ك 

وتلبية  ت�ظيف  يف  �شاعدت  القطرية 

يف  مهم  دور  ولها  الت�ظيف،  طلبات 

ي�جد  ال  قطر  اأن  م�ؤكدًا  التقطري، 

جتد  ال  وظائف  وهناك  بطالة  بها 

من ي�شغلها ب�شبب العادات والتقاليد 

واالأفكار يف املجتمع.

واأو�شح اأن الغالبية تتجه اإىل القطاع 

ولكن  احلك�مي،  و�شبه  احلك�مي 

هناك  اأ�شبح  االأخرية  الفرتة  خالل 

اخلا�س،  القطاع  يف  للعمل  ت�جه 

وال�شركات �شبه احلك�مية.

واأ�شاف املاُل اأن »وزارة العمل ت�شعى 

بالتن�شيق  التقطري  ن�شبة  زيادة  اإىل 

و�شركات  كافة  الدولة  م�ؤ�ش�شات  مع 

تعد  ال�زارة  واأن  اخلا�س،  القطاع 

اجلهات  التزام  عن  دورية  تقارير 

التقطري وا�شتيعاب ال�ظائف  بعملية 

هذه  زيادة  اإىل  ون�شعى  للقطريني، 

الن�شبة على م�شت�ى الدولة«، ُمطالبًا 

ال�شباب القطري بااللتحاق بال�ظائف 

املتاحة يف القطاعات كافة. ولفت اإىل 

اخلا�س  القطاع  مع  االتفاق  مت  اأنه 

للطلبة  االبتعاث  عملية  دعم  على 

وت�ظيفهم، وذلك يف اإطار دور القطاع 

الدولة،  الب�شرية يف  للتنمية  اخلا�س 

م��شحًا اأن ال�زارة لديها خطة لزيادة 

خالل  الفنية  ال�ظائف  يف  الت�ظيف 

الفرتة املقبلة باعتبارها داعمة للنم� 

االقت�شادي الذي ت�شهده قطر حاليًا، 

وتتنا�شب مع ت�جهات زيادة معدالت 

التن�يع االقت�شادي، م�ؤكدًا اأن االأج�ر 

�شاهم  ما  متقاربة،  حاليًا  اأ�شبحت 

يف  الت�ظيف  على  االإقبال  زيادة  يف 

اأ�شحاب  خا�شة  اخلا�س  القطاع 

امل�ؤهالت.

ال بطالة في قطر... والبنوك أعلى نسبة في التوطين

الخليفي والمال في اإحدى فعاليات ال�زراة



العدد السادس
14  15فبراير 2015

ت
يـا

يج
خل

يت
كو

ال

السياسة

وزيرة  والعمل  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزيرة  اأبلغت 

الدولة ل�ش�ؤون التخطيط والتنمية يف الك�يت، هند 

ال�زارة  »خطة  باأن  »ال�شيا�شة«  �شحيفة  ال�شبيح، 

لتعديل الرتكيبة ال�شكانية يف البالد م�شتمرة وفقًا 

ملا ه� خمطط لها وطبقًا ملا �شتنتهي اإليه اجلهات 

م�شادر  اأفادت  فيما  امللف،  درا�شة  بها  املناط 

االآن  التي مت ح�شرها حتى  املعل�مات  باأن  مطلعة 

تفيد ب�ج�د تباين �شديد يف ن�شب العمالة ال�افدة 

�شيما  ال  االرتفاع،  هذا  تداعيات  من  القلق  يثري 

مع زيادة معدل العزاب ووج�د عمالة تف�ق بكثري 

وم�ؤ�ش�شات  �شركات  يف  املقدر  االحتياج  تقدير 

القطاع اخلا�س.

اأجرت  ال�شبيح  »ال�زيرة  اأن  امل�شادر  واأ�شافت 

اإطار  يف  اجتماعات  وعقدت  مكثفة  م�شاورات 

جمل�س  اإىل  �شيحال  قان�ن  مل�شروع  التح�شري 

الرتكيبة  و�شع  ترتيب  ح�ل  يتمح�ر  ال�زراء 

م�ؤكدة  جن�شية«،  لكل  ثابتة  ن�شبًا  وي�شع  ال�شكانية 

امل�اد والن�ش��س  امل�شروع بع�س  ي�ؤخر هذا  اأن ما 

ال�اردة يف اتفاقيات ومعاهدات دولية وقعت عليها 

الك�يت.

�شريكز  احلك�مي  امل�شروع  اأن  امل�شادر  واأو�شحت 

امل�ؤهلة  العمالة  من  البالد  ا�شتفادة  كيفية  على 

ال�ظائف  يف  النق�س  �شد  على  وقدرتها  والفنية 

ال�طنية،  العمالة  من  ي�شغلها  من  جتد  ال  التي 

معتربة اأن »الك�تا« املقرتحة �شتنظم دخ�ل العمالة 

ال�شروط  عليه  تنطبق  من  متنع  ولن  الك�يت  اإىل 

التي �شرتد يف القان�ن اجلديد من العمل.

باأن  تفيد  املت�افرة  املعل�مات  اأن  اإىل  واأ�شارت 

حيث  من  االأوىل  املرتبة  تتب�اأ  الهندية  العمالة 

فالفلبينية،  البنغالية،  ثم  امل�شرية،  تليها  العدد، 

ثم ال�ش�رية والباك�شتانية، م��شحة اأن عدد العمالة 

ال�افدة يقرتب من ثالثة ماليني، والنية تتجه اإىل 

تقلي�شها اإىل نح� ملي�ن بحل�ل العام 2022.

وقالت: من املعل�مات املت�افرة التي تفر�س تغيريًا 

اجلن�شيات  بع�س  �شيطرة  ال�شكانية  الرتكيبة  يف 

تلغي  معاجلة  يتطلب  ما  وه�  معينة،  مهن  على 

هذا االحتكار وتف�شح املجال اأمام العمالة ال�طنية 

الأخذ دورها.

و�شددت على اأن م�شروع احلك�مة يف �شاأن الرتكيبة 

ال�شكانية �شرياعي م�شلحة الدولة العليا، و�شياأخذ 

ال�افدة،  للعمالة  االإن�شاين  ال��شع  االعتبار  يف 

والت�شريع يف  الفت�ى  راأي  انتظار  اأنها يف  م��شحة 

االأمر.

بني  مبا�شرة  عالقة  وج�د  ب�شدة  امل�شادر  ونفت 

اإىل  والت�جه  الق�انني  خمالفي  باإبعاد  التل�يح 

هذه  طرح  اأن  م�ؤكدة  ال�شكانية،  الرتكيبة  تعديل 

املقارنة اأمر مثري لل�شخرية والده�شة.

يجري التحضير له بين »الشؤون والفتوى والتشريع«

مشروع قانون حكومي لخفض عدد الوافدين

والعمل  االجتماعية  ال�ش�ؤون  ب�زارة  االأهلية  اجلمعيات  اإدارة  مدير  قال 

الك�يتية، نا�شر العمار، اإن »ال�زارة اأ�شهرت 20 جمعية اأهلية خالل العام 

املا�شي وجميعها حتمل اأهدافًا خمتلفة وتعمل على امل�شاهمة يف التنمية 

اإىل  و�شل  امل�شهرة  االأهلية  اأن عدد اجلمعيات  اإىل  الفتًا  كل يف جماله«، 

وتعمل على  110 جمعيات وجميعها عاملة و90% منها منتجة  يقارب  ما 

حتقيق ال�شراكة االجتماعية الفعلية.

و�شيحت�ي  قريبًا،  �شي�شدر  االأهلية  للجمعيات  »دلياًل  اأن  العمار  واأو�شح 

اأهدافها  مبينًا  امل�شهرة  االأهلية  اجلمعيات  اأ�شماء  تت�شمن  قائمة  على 

ت�شهياًل  وذلك  والباحثني،  املهتمني  من  يرغب  ملن  لتقدميها  وعناوينها 

ن�شيطة  جمعيات  هناك  اأن  خا�شة  اجلمعيات،  هذه  اإىل  لل��ش�ل  لهم 

وت�ؤدي دورها يف املجتمع وحتقق ن�عًا من ال�شراكة املجتمعية، وتعلن بني 

احلني واالآخر عن فعاليات وتقدم لكل من يرغب يف احل�ش�ر وامل�شاركة 

العن�ان ومكان انعقاد مثل هذه الفعاليات، وكذلك ي�شهل هذا الدليل على 

امل�ؤ�ش�شات الر�شمية واجلهات التي تطلب الت�ا�شل معها من حيث تقدمي 

عناوين واأرقام ه�اتف هذه اجلمعيات، ف�شاًل عن اأننا الي�م نعي�س ع�شر 

الت�ا�شل املجتمعي ب�شتى اأن�اعه، فالبد من حتقيق هذا الت�ا�شل بني هذه 

اجلمعيات واملجتمع بكل اأطيافه«.

واأ�شاف اأن »ال�زارة اأطلقت جلنة ل��شع املعايري اخلا�شة بتقييم اأداء عمل 

اجلمعيات االأهلية، وقد بداأت عملها منذ اأكت�بر املا�شي بعد �شدور القرار 

اخلا�س بها، وح�شرت الدرا�شات اخلا�شة يف تقييم اأداء اجلمعيات على 

الك�يت وي�شم  اأداء اجلمعيات يف  لتقييم  العامل وو�شعت ت�ش�ر  م�شت�ى 

احل�كمة،  الروؤية،  االأهداف،  منها:  اجلمعيات  الأداء  تقييمية  عنا�شر   7

وعالقة  اال�شتدامة  والتربعات،  املالية  اجل�انب  االإداري،  اجلانب 

املنظمات املدنية فيما بينها وعالقتها باملجتمع«.

تساهم في تحقيق التنمية المستدامة

أكثر من 100 جمعية أهلية فاعلة تعمل في الكويت

هند ال�شبيح
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االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزيرة  التقت 

الدكت�رة  معايل  اليمنية،  والعمل 

ال�ش�ؤون  وزير  عبيد،  خمي�س  �شمرية 

االجتماعية بدولة قطر معايل الدكت�ر 

عبداهلل �شالح اخلليفي. وجرى خالل 

اللقاء مناق�شة تفعيل اتفاقية ا�شتقدام 

العمالة اليمنية اإىل دولة قطر و�شرورة 

اإجناز اآليات العمل االإجرائية اخلا�شة 

اليمني  اجلانبان  واتفق  باالتفاقية. 

فنية  جلنة  ت�شكيل  على  والقطري 

برئا�شة وزيري ال�ش�ؤون االجتماعية يف 

البلدين.

هام�س  على  جرى  الذي   - اللقاء  ويف 

والثالثني  الرابعة  الدورة  اأعمال 

 - العرب  االجتماعية  ال�ش�ؤون  ل�زراء 

الدع�ة  القطري  ال�زير  معايل  وجه 

االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزيرة  ملعايل 

والعمل د. �شمرية خمي�س لزيارة دولة 

التنفيذية  االإجراءات  ال�شتكمال  قطر 

التي تنظيم دخ�ل  اخلا�شة باالتفاقية 

العمالة اليمنية اإىل دولة قطر.

حتت  انعقدت  التي  الدورة  وتناولت 

عددًا  االجتماعية«،  »العدالة  �شعار 

متثل  والتي  املهمة،  امل��ش�عات  من 

والتنم�ي  االجتماعي  للعمل  اأول�يات 

االإعداد  مقدمتها  ويف  امل�شرتك، 

التنم�ية  العربية  للقمة  والتح�شري 

االقت�شادية واالجتماعية الرابعة والتي 

االإعداد  كذلك   ،2015 بت�ن�س  �شتعقد 

والتح�شري للقمة العربية العادية والتي 

الدعم  وتقدمي   2015 مب�شر  �شتعقد 

اإ�شافة  فل�شطني،  لدولة  واالإغاثة 

اخلا�شة  امل��ش�عات  من  عدد  اإىل 

بخف�س معدالت الفقر بالدول العربية 

بهذه  القائمة  االجتماعية  وال�شيا�شات 

اخلا�شة  امل��ش�عات  من  وعدد  الدول 

بذوي االإعاقة واالأ�شرة والطف�لة.

اآليات  اأمام  االجتماع  وقف  كما 

ال�شيا�شيات  واآثار  اداء  وتط�ير  تقييم 

اإ�شافة  العربية،  الدول  االجتماعية يف 

الفنية  الق�شايا  من  العديد  اإىل 

القرارات  اإزاءها  واتخذت  واالإجرائية 

والت��شيات الالزمة.

ال�ش�ؤون  وزراء  اجتماع  �شبق  وقد  هذا، 

تن�شيقي  اجتماع  العرب،  االجتماعية 

بدول  االجتماعية  ال�ش�ؤون  ل�زراء 

جمل�س التعاون لدول اخلليجي العربي 

والروؤى  امل�اقف  تن�شيق  بهدف  واليمن 

امل�شرتكة.

عبيد تلتقي ممثل منظمة العمل الدولية
والعمل  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزير  التقت 

عبيد،  خمي�س  �شمرية  الدكت�رة  اليمنية، 

يف �شنعاء، ممثل منظمة العمل الدولية يف 

اليمن علي دهاق.

منظمة  مكتب  عمل  طبيعة  اللقاء  وناق�س 

والربامج  اليمن  يف  الدولية  العمل 

واالأن�شطة التي ينفذها بالتن�شيق مع قطاع 

والعمل  االجتماعية  ال�ش�ؤون  ب�زارة  العمل 

الدويل  والتعاون  التخطيط  ووزارتي 

والتعليم الفني التي ت�شب جميعها يف اإطار 

ت�شغيل ال�شباب وخلق فر�س العمل.

�شمرية خمي�س  ال�زيرة  اأ�شادت  اللقاء  ويف 

الدولية  العمل  منظمة  مكتب  بن�شاط 

تعزيز  يف  اأملها  عن  معربة  اليمن،  يف 

لتنفيذ  واملكتب  ال�زارة  بني  التعاون  اأوجه 

اال�شرتاتيجية ال�طنية للت�شغيل.

اأن املنظمة تبنت  اأو�شح دهاق  من جانبه، 

العامني  يف  والربامج  االأن�شطة  من  عدد 

ال�طني  الربنامج  مب�ازاة  املا�شيني 

االنتقايل لتحقيق اال�شتقرار والتنمية الذي 

االأمد  ق�شرية  احلاجات  تلبية  اإىل  هدف 

خالل الفرتة االنتقالية.

واأ�شار اإىل اأن من تلك الربامج ح�كمة �ش�ق 

واملتمثل  االنتقالية  املرحلة  لدعم  العمل 

اليمن  يف  العاملة  الق�ى  م�شح  م�شروع  يف 

بتم�يل منظمة �شلتك  تنفيذه  الذي يجري 

للتنمية  ال�ش�ي�شرية  وامل�ؤ�ش�شة  القطرية 

اإدماج  وم�شروع  الدولية  العمل  ومنظمة 

نظام  يف  املهاجرة  العمالة  اإح�شاءات 

وبرنامج  اليمن  يف  العمل  �ش�ق  معل�مات 

ال�شباب  ودمج  االقت�شادي  االنتعا�س  دعم 

الدعم  »م�شروع  العمل  �ش�ق  يف  واملراأة 

اإىل  لل��ش�ل  وال�شابات  لل�شباب  املتكامل 

العمل الالئق وبرنامج احلماية االجتماعية 

مع الرتكيز على عمل االأطفال«.

ال�ش�ؤون  وزارة  وكيل  اللقاء  ح�شر 

العاملة  الق�ى  لقطاع  والعمل  االجتماعية 

ووكيل  ال�شهيبي  طاهر  نبيل  الدكت�ر 

حممد  علي  الدكت�ر  العمل  عالقات  قطاع 

الن�شريي.

التحضير النطالق المرحلة الثانية من مشروع 
دعم الشباب اليمنيين في العمل الالئق

نبيل  د.  العاملة  الق�ى  لقطاع  ال�زارة  وكيل  تراأ�س 

طاهر ال�شهيبي اجتماعًا للجنة اال�شت�شارية مل�شروع 

وح�شر  الالئق  العمل  يف  اليمنيني  ال�شباب  دعم 

االجتماع وكيل وزارة التعليم العايل لل�ش�ؤون التعليمية 

املنهاهج  قطاع  ووكيل  اإ�شماعيل،  قا�شم  علي  د. 

والتدريب  الفني  التعليم  ب�زارة  امل�شتمر  والتعليم 

العمل  منظمة  وممثل  الهلبي،  عبدالقادر  د.  املهني 

الدولية يف اليمن علي دهاق.

اإجنازات  اأهم  على  ال�ق�ف  على  االجتماع  وهدف 

امل�شتفادة،  الدرو�س  وحتديد  لل�شروع  االأوىل  املرحلة 

العمل  منظمة  تعاقدت  فقد  ال�شعف،  نقاط  وكذلك 

الدولية مع مقيم خارجي، حيث خرج مبجم�عة من 

املرحلة  ت�شميم  اأثناء  ا�شت�عبت  والتي  الت��شيات، 

الثانية، ال�شتكمال كافة الرتتيبات والتح�شريات لبدء 

تنفيذ املرحلة الثانية للم�شروع.

جانب من اللقاء
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حوار ابوظبي )3( يعتمد برنامج
 توعية العمالة كمبادرة اقليمية مشتركة 

اأقر اللقاء ال�زاري الت�شاوري الثالث للدول اال�شي�ية املر�شلة وامل�شتقبلة للعمالة 

)ح�ار اب�ظبي 3( الي�م اعتماد برنامج ت�عية وتثقيف وت�جيه العمالة املتنقلة 

حديثا للعمل كمبادرة اقليمية م�شرتكة للح�ار.

اب�ظبي  )ح�ار  الثالث  الت�شاوري  ال�زاري  اللقاء  اعمال  ختام  يف  ذلك  جاء 

3( الذي ا�شت�شافته دولة الك�يت و�شارك فيه وزراء 17 دولة ا�شي�ية وت�شمن 

ا�شتعرا�س امل�شروعات الريادية والتقارير املتعلقة بالعمالة.

�شيحققه  الذي  التقدم  �شيتابع�ن  انهم  اخلتامي  بيانهم  يف  املجتمع�ن  وقال 

من  العمال  متكني  اىل  تهدف  والتي  عنه  �شتتمخ�س  التي  والنتائج  الربنامج 

التعاون  ب�شكل فعال ويف اطار  التي مت ت�شميمها  الت�عية  تنفيذ برامج  خالل 

بني دول االر�شال واال�شتقبال. واعتمد املجتمع�ن امل�شروع التجريبي النم�ذجي 

ب�شاأن “تنمية وتط�ير املهارات واالعرتاف بها كمبادرة اقليمية م�شرتكة حل�ار 

واآليات متكن العمال ال�افدين من  التعاون يف بل�رة �شيا�شات  اب�ظبي بهدف 

خالل التدريب وا�شدار ال�شهادات من ت�ثيق مهاراتهم املهنية«.

اأف�شل  فر�شا  االعمال  ال�شحاب  �شي�فر  التجريبي  امل�شروع  ان  البيان  وذكر 

داعني  العمل  انتاجية  وزيادة  املتاحة  لل�ظيفة  االأن�شب مهاريا  العامل  الختيار 

املنظمات الدولية امل�شاركة يف امل�شروع اىل م�ا�شلة تقدمي الدعم لهذه املبادرة.

امليدانية  الدرا�شة  اجراء  للهجرة  الدولية  املنظمة  باقرتاح  املجتمع�ن  ورحب 

ح�ل )�شناعة اال�شتقدام يف اآ�شيا وممار�شاتها يف اطار تنقل العمالة بني الدول 

اال�شي�ية املر�شلة للعمالة ودول اخلليج امل�شتقبلة للعمالة.

وطالب املجتمع�ن املنظمة الدولية للهجرة بعر�س نتائج الدرا�شة يف االجتماع 

املقبل لكبار امل�ش�ؤولني بدول ح�ار اأب�ظبي بنهاية عام 2015 من اجل م�شاعدة 

الدول االع�شاء يف احل�ار لتنفيذ مبادرات ثنائية اأو متعددة االطراف من اجل 

حتقيق ممار�شات عادلة و�شفافة ال�شتقدام العمالة.

الدول  حك�مات  مع  التعاون  ب�شاأن  الدولية  العمل  منظمة  بعر�س  وا�شادوا 

العمالة وذلك  تنقل  للم�شاعدة يف تخفي�س نفقات  اب�ظبي  االع�شاء يف ح�ار 

وحماية  اال�شتقدام  مرحلة  خالل  العمالة  ا�شتغالل  ممار�شات  على  للق�شاء 

وكاالت  على  الرقابة  اآلية  وتعزيز  والل�ائح  النظم  وتط�ير  العمال  حق�ق 

اال�شتقدام والت�ظيف اخلا�شة.

املتعلقة  الدولية  العف�  منظمة  مبادرة  اىل  املجتمع�ن  ا�شار  ال�شياق  هذا  ويف 

املنظمة  برنامج  تنفيذ  اطار  يف  تاأتي  والتي  عادلة(  ا�شتقدام  )ممار�شات  ب 

نح� هجرة عادلة. واكد املجتمع�ن العمل على حظر ومنع ممار�شات الت�ظيف 

حق�قهم  وتق��س  كبرية  الأخطار  العمال  تعر�س  التي  واملجحفة  اال�شتغاللية 

االأ�شا�شية م�شددين على التزامهم بدعم ح�ار اأب�ظبي باعتباره اآلية حك�مية 

ت�شاورية واقليمية للدول االع�شاء.

خالل  قدمت  التي  اأب�ظبي(  ح�ار  )ح�كمة  نظام  وثيقة  املجتمع�ن  واعتمد 

اللقاء ال�زاري الت�شاوري الثالث كنظام ر�شمي معتمد.

وا�شتعر�س املجتمع�ن مبادرات تعاون اقليمي قدمتها حك�مات الك�يت والفلبني 

واالمارات تتفق مع املباديء الت�جيهيه املعم�ل بها يف اطار التعاون االقليمي 

املعتمد.

نح�  على  التعاقدي  العمل  دورة  ادارة  حت�شني  اىل  املبادرات  تلك  وتهدف 

االر�شال  ودول  العمل  وا�شحاب  للعمال  واملكا�شب  التنم�ية  نتائجها  من  يزيد 

واال�شتقبال االع�شاء يف ح�ار اأب�ظبي.

املر�شلة  الدول  منها  دولة   17 وف�د  وروؤ�شاء  العمل  وزاء  االجتماع  يف  و�شارك 

واندوني�شيا  والهند  وال�شني  وبنغالدي�س  افغان�شتان  وهي  اال�شي�ية  للعمالة 

الدول  اىل  ا�شافة  والفلبني  وباك�شتان  وفيتنام  وتايلند  و�شريالنكا  ونيبال 

امل�شتقبلة للعمالة وهي البحرين وال�شع�دية واالمارات وقطر وعمان اىل جانب 

الك�يت )البلد امل�شيف(.

يذكر ان )ح�ار اب�ظبي( انطلق يف دورته االوىل عام 2008 مببادرة من دولة 

االمارات وكان االول من ن�عه حيث �شم ال�زراء املعنيني بهدف اطالق ح�ار 

عرب م�شار حك�مي ط�عي يعنى بالتعرف على اف�شل املمار�شات لتعزيز ف�ائد 

الثانية )ح�ار  الدورة  الفلبني  ا�شت�شافت  امل�ؤقتة فيما  التعاقدية  العمالة  تنقل 

اب�ظبي 2( يف عام 2012.
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الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

»يا اأيتها النف�س املطمئنة ارجعي اإىل ربك را�ضية مر�ضية فاأدخلي يف عبادي وادخلي جنتي«
�شدق اهلل العظيم

داعني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته وغفرانه وي�ضكنه ف�ضيح جناته
اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن

يتقدم

باأحر التعازي وامل�ا�شاة اإىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني

املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�ضوؤون 
االجتماعية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود
واإىل �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �ضعود

ويل العهد النائب االول لرئي�س جمل�س ال�زراء

و�ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز اآل �ضعود
ويل ويل العهد والنائب الثاين لرئي�س جمل�س ال�زراء ووزير الداخلية

وكافة االأ�ضرة املالكة وال�ضعب ال�ضعودي 
يف وفاة فقيد االمتني العربية واال�شالمية

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ضعود
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خري خلف خلري �سلف

خادم احلرمني ال�شريفني

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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وكالة  مع  لها  �شامل  اأول ح�ار �شحايف  وذكرت يف 

�شمن  �شتعمل  ال�زارة  اأن  )بنا(،  البحرين  اأنباء 

ال�طنية  اال�شرتاتيجية  تنفيذ  ملتابعة  اأول�ياتها 

للم�شنني،  ال�طنية  واال�شرتاتيجية  للطف�لة 

ذوي  لالأ�شخا�س  ال�طنية  اال�شرتاتيجية  وكذلك 

تلك  لتنفيذ  متكاملة  و�شعت خطة  اأن  بعد  االإعاقة 

قدمت  البحرين  اأن  اإىل  الفتة  اال�شرتاتيجيات، 

املنتجة،  االأ�شر  جمال  يف  ورائدة  متميزة  جتربة 

وجاٍر العمل حاليًا الإ�شافة امتيازات اأخرى عديدة 

لت�فري الظروف املنا�شبة لهذه االأ�شر لال�شتمرار يف 

االإنتاج من خالل ت�فري الدعم الالزم بالتعاون مع 

اجلهات التم�يلية يف اململكة. وفيما يلي ن�س احل�ار 

الذي اأجرته وكالة اأنباء البحرين )بنا( مع وزيرة 

التنمية االجتماعية فائقة بنت �شعيد ال�شالح:

اإىل  تنظرين  ل�شعادتكم، كيف  وزارية  كاأول جتربة 

املن�شب واأنت �شيدة بحرينية يف هذا امل�قع املرتبط 

بالنه��س االجتماعي ال�شامل؟

االمتنان  وبالغ  ال�شكر  اأرفع عظيم  اأن  اأود  بداية   -

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  مقام  اإىل 

و�شاحب  املفدى،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى 

خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�شم� 

رئي�س ال�زراء، و�شاحب ال�شم� امللكي االأمري �شلمان 

بن عي�شى اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى 

النائب االأول ل�شم� رئي�س ال�زراء، على الثقة الغالية 

والتي  ال�زارية  احلقيبة  هذه  بت�يل  التكليف  وعلى 

متثل واحدة من اأهم احلقائب ال�زارية يف احلك�مة 

اأنها  وخا�شة  بامل�اطن،  ال�ثيق  ارتباطها  من حيث 

تقدم خدماتها لكافة �شرائح املجتمع.

البحرينية حققت مكا�شب كبرية يف م�شرية  املراأة 

املفدى،  امللك  ل�شاحب اجلاللة  االإ�شالحي  العهد 

املراأة  م�شرية  يف  التط�ر  اإىل  تنظرين  كيف 

البحرينية يف املجاالت املختلفة؟

البحرين  يف  ال�شيا�شية  القيادة  دعم  اأن  �شك  ال   -

ياأتي  املراأة  مركز  لتعزيز  املبذولة  اجله�د  لكل 

خلف كل ما حتقق من مكت�شبات للمراأة البحرينية 

املراأة  لنه��س  وطنية  ا�شرتاتيجية  ترجمته  والذي 

ت�شعى  وطنية  اعتمادها كخطة عمل  البحرينية مت 

التنمية  م�شار  يف  املراأة  احتياجات  اإدماج  اإىل 

املراأة  بدور  التامة  القناعة  وتعك�س  ال�طنية، 

اأن  واأعتقد  والتط�ير،  البناء  عملية  يف  ك�شريك 

من  عق�دًا  �شهدت  قد  البحرينية  املراأة  م�شرية 

�شاهدها  مباركة  وجه�د  املت�ا�شل  اجلاد  العمل 

ومل�س نتائجها القا�شي والداين. وال �شك اأن جه�د 

املجل�س االأعلى للمراأة، بالتعاون مع كل اجلهات يف 

اأثمرت عن متكني املراأة يف جماالت  البحرين، قد 

وثقافية.  واجتماعية  واقت�شادية  �شيا�شية  متعددة 

واأنا �شخ�شيًا اأوؤمن باأن التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة 

اإال ب�شراكة  اأن تتحقق  للمجتمع البحريني ال ميكن 

عادلة بني املراأة والرجل.

اأعباء كثرية من حيث  التنمية االجتماعية  ل�زارة   

م�ش�ؤوليتها عن الطف�لة واالأم�مة وامل�شنني واالأ�شرة 

املجتمعية،  وال�شراكة  االإعاقة  وذوي  واملنظمات 

كيف تديرون كل هذه اجل�انب؟

منظ�مة  خالل  من  ال�زارة  يف  العمل  اإدارة  تتم   -

تكاملية يف االأدوار وامل�ش�ؤوليات املن�طة للقطاعات 

اإن  اأق�ل  اأن  واأ�شتطيع  كافة،  املختلفة  باإداراتها 

العمل  اأ�شا�س  على  تبنى  ناجحة  م�ؤ�ش�شة  اأي  اإدارة 

البحرين قدمت تجربة متميزة 
في مجال األسر المنتجة 

• المرأة البحرينية شهدت عقودًا من العمل الجاد

• الطفولة والمسنين وذوي اإلعاقة من أولوياتنا

• تعزيـز جـانب الشراكـة مـع القطـاع الخــاص

الصالح في أول حوار لها:

�ضعيد  بنت  فائقة  البحرين،  مملكة  يف  االجتماعية  التنمية  وزيرة  اأكدت 
روؤية  اأجل حتقيق  املعنية من  �ضتعمل وبت�ضافر جهود اجلهات  اأنها  ال�ضالح، 
اأن  اإىل  م�ضرية  ال�ضاملة،  االجتماعية  التنمية  جمال  يف  احلكيمة  القيادة 
لها  الر�ضيدة  القيادة  تكليفات  على  وبناء  القادمة  الفرتة  خالل  خططها 
وثقافته  ومعارفه  مهاراته  حيث  من  البحريني  االإن�ضان  بناء  على  �ضترتكز 
الغري داخل  التعامل مع  و�ضلوكياته يف  وحياته االجتماعية واالقت�ضادية 

نطاق اأ�ضرته وخارجها.
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املعنية  اجلهات  كل  مع  املنظم  والتن�شيق  الفريقي 

اإطار  يف  امل�ؤ�ش�شة  به  تق�م  الذي  العمل  مبجال 

�شتق�م  لل�زارة  واإدارتي  ومهماتها.  اخت�شا�شاتها 

عن  مبعزل  العمل  ميكن  فال  االأ�شا�س،  هذا  على 

اإىل جانب  ال�زارات االأخرى  التعاون والتن�شيق مع 

دعم  يف  اخلا�س  القطاع  به  يق�م  الذي  الدور 

الربامج االجتماعية ومنظمات املجتمع االأهلي التي 

تلعب دورًا مهمًا وم�شاعدًا يف العمل االجتماعي.

للطف�لة  منها  اال�شرتاتيجيات  من  عدد  لل�زارة   

ال�زارة  �شت�ا�شل  هل  االإعاقة،  وذوي  ال�شن  وكبار 

اال�شتمرار يف تنفيذ هذه اال�شرتاتيجيات؟

تنفيذ  ملتابعة  اأول�ياتها  �شمن  ال�زارة  �شتعمل   -

واال�شرتاتيجية  للطف�لة،  ال�طنية  اال�شرتاتيجية 

ال�طنية  اال�شرتاتيجية  وكذلك  للم�شنني،  ال�طنية 

خطة  و�شعت  اأن  بعد  االإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�س 

مت  حيث  اال�شرتاتيجيات،  تلك  لتنفيذ  متكاملة 

واملتابعة  للتن�شيق  وطنيني  خرباء  تعيني  م�ؤخرًا 

وبالتعاون  بالتنفيذ  املعنية  اجلهات  خمتلف  مع 

اأي  وكحال  االإمنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج  مع 

لتلك  تقييمية  وقفة  من  البد  خطة  اأو  ا�شرتاتيجية 

اال�شرتاتيجيات وذلك بعد فرتة من التنفيذ لتعديل 

االأهداف  لتحقيق  لذلك  االأمر  احتاج  اإْن  م�شارها 

املن�ش�دة.

ومراكز  والنا�شئة  االأطفال  اأندية  من  لديكم عدد   

�شبابية، ما تقييمكم لعمل هذه املراكز، وكم عدد 

امل�شتفيدين من خدماتها؟

تط�ير  اإىل  يحتاج  ج�دته  كانت  مهما  عمل  كل   -

فئة  تخدم  مادامت  والنا�شئة  االأطفال  واأندية 

مهمة فهي يف دائرة التط�ير با�شتمرار، اأما اأعداد 

املراكز  يف  والنا�شئة  االأطفال  الأندية  امل�شتفيدين 

اآالف   6 على  فريب�   2014 العام  يف  االجتماعية 

م�شتفيد من االأطفال والنا�شئة من اجلن�شني للفرتة 

العلمي  املركز  اأما   ،2014 �شبتمرب  اإىل  يناير  من 

البحريني الذي يقدم خدماته ملختلف الفئات فقد 

األف   33 من  اأكرث   2014 ن�فمرب  �شهر  حتى  زاره 

زائر.

املالية  للمنح  برنامج  االجتماعية  التنمية  ل�زارة 

تنفيذ  من  �شن�ات  بعد  االأهلية،  للمنظمات 

للربنامج  وتقييمكم  روؤيتكم  ما  الربنامج،  هذا 

وخمرجاته؟

وكانت  الربنامج  اطلعنا عن كثب على هذا  لقد   -

اأول فعالية لل�زارة اأح�شرها هي حفل املنح املالية 

 66 على  املالية  املنح  ت�زيع  مت  حيث   2014 للعام 

جائزة  عن  االإعالن  فيه  مت  كما  اأهلية،  جمعية 

امل�شتدام.  التنم�ي  للم�شروع  ال�شيخ خالد بن حمد 

االأهلية  للمنظمات  ال�شن�ي  املالية  املنح  وبرنامج 

يت�شف بخ�شائ�س مهمة تعترب من دعائم جناحه 

بني  املجتمعية  ال�شراكة  مبادئ  على  اعتماده  وهي 

القطاع احلك�مي والقطاع اخلا�س يف ت�فري الدعم 

املايل ال�شن�ي للمنظمات االأهلية. كما ي�شتند هذا 

ال�شفافية  ت�شمن  واإجراءات  اآليات  اإىل  الربنامج 

وتخ�شي�س  االختيار  يف  واحليادية  وامل��ش�عية 

املبالغ املعتمدة للمنح وت�زيعها حيث يتم احت�شاب 

معايري  �شمن  من  منظمة  الأي  امل�ؤ�ش�شية  الق�ة 

ا�شتحقاق امل�شروع للمنح، ف�شاًل عن معايري خا�شة 

تقييمه من قبل جلنة  يتم  الذي  التنم�ي  للم�شروع 

م�شتقلة عن ال�زارة.

الربنامج  لهذا  امل�شتقبلية  روؤيتنا  حيث  من  اأما 

منها  انطلق  التي  االأ�ش�س  ا�شتمرارية  ن�ؤكد  فنحن 

�شن�شعى جاهدين  اأننا  اإال  يعتمدها،  التي  واالآليات 

يف  اخلا�س  القطاع  مع  ال�شراكة  جانب  تعزيز  اإىل 

الدعم  من  مزيد  واجتذاب  الربنامج  هذا  دعم 

املايل واملادي للربنامج، وخا�شة اأن ال�زارة �شفافة 

ووا�شحة يف طرح امل�شروعات على اجلهات املختلفة 

يف اململكة، لي�س هذا فح�شب فال�زارة لديها فريق 

ال�اقع  اأر�س  على  امل�شروعات  تنفيذ  ملتابعة  متفرغ 

امل�شروعات،  هذه  وتقييم  املنح  على  بعد احل�ش�ل 

واإزالة ال�شع�بات التي تعرت�س التنفيذ.

ورائدة يف جمال  متميزة  قدمت جتربة  البحرين   

روؤيتكم  على  اإطالعنا  ميكن  هل  املنتجة،  االأ�شر 

وزيادة  م�شتقباًل  املجال  هذا  وحتديث  لتط�ير 

اأعداد هذه االأ�شر؟

كبرية  قابلية  لديه  املنتج  املنزل  م�شروع  اإن   -

للتط�ير، وخا�شة باعتماده على قرار جمل�س ال�زراء 

من  العمل  ب�شرعية  واخلا�س   )39( رقم  امل�قر 

املنزل وامل�شروع جمال خ�شب ال�شتقطاب الباحثني 

لظروف  اأو  حمدودة  تعليمية  باإمكانات  عمل  عن 

اجتماعية خا�شة، كذلك فر�شة الأ�شحاب االإعاقة 

للعمل من املنزل بظروف منا�شبة الإعاقتهم، وجاٍر 

العمل على التط�ير املن�ش�د حاليًا باإ�شافة امتيازات 

مثل  املنزلية  املنتجات  واأ�شحاب  املنتجة  لالأ�شر 

متكني  وكذلك  االجتماعية،  التاأمينات  يف  �شمهم 

من  االإنتاج  يف  لال�شتمرار  لهم  املنا�شبة  الظروف 

اجلهات  مع  بالتعاون  الالزم  الدعم  ت�فري  خالل 

التم�يلية يف اململكة.

ال�شاأن االجتماعي يهم عددًا من اجلهات الر�شمية، 

ما �شكل التعاون بينكم وهذه اجلهات؟

الر�شمية،  اجلهات  خمتلف  مع  م�ج�د  التعاون   -

حيث اإن ال�زارة ال ميكن اأن تعمل مبفردها، وهذا 

التعاون يك�ن اإما من خالل اللجان امل�شرتكة اأو فرق 

العمل اأو بالتعاون املبا�شر ملا فيه خدمة امل�اطن يف 

ال�شاأن االجتماعي.

اأوكلت مهمة وزارة التنمية االجتماعية مرتني على 

الت�ايل ل�شيدات، ملاذا املراأة هي االأوفر حظًا لقيادة 

وزارة ُتعنى باملجتمع بكل �شرائحه؟

- امل�شاألة ال تاأتي على اأ�شا�س �شيدة اأو رجل، فالعمل 

م�ؤهالت  اإىل  ت�شتند  روؤية  اإىل  يحتاج  االجتماعي 

عام  ب�شكل  يحتاج  لكنه  ومهنية،  علمية  وخلفيات 

والق�شايا  امل�شكالت  ومعاي�شة  فهم  التعمق يف  اإىل 

اأعتقد  وال  املجتمع،  ي�اجهها  التي  والتحديات 

البحرين  يف  القيادة  دعا  حمددًا  �شببًا  هناك  اأن 

التنمية  وزارة  قيادة  يف  �شيدتني  اختيار  اإىل 

االجتماعية، فهناك على م�شت�ى العامل وحتى دول 

التي  االجتماعية  التنمية  ل�زارة  مناذج  اخلليج 

يق�دها رجال اأو �شيدات، وال�زير من�شب �شيا�شي 

ال�زارة  يف  العمل  فريق  بقيادة  ال�زير  فيه  يق�م 

وهي قيادة ال تختلف م�ؤهالتها تبعًا للن�ع. فاملراأة، 

مثلها مثل الرجل.



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

وقالت املنظمة اإنه يف عام 2011 ارتفع معدل البطالة اإىل 11.6 يف املائة من 

10.8 يف املائة يف العام ال�شابق، ومن املت�قع اأن ي�شل اإىل 11.7 يف املائة من 

خالل عام 2015، مع معدل بطالة يف �شف�ف ال�شباب مبعدل 3.7 مرة اأكرث 

من معدل البطالة بني البالغني.

وو�شفت منظمة العمل الدولية معدل بطالة ال�شباب يف منطقة ال�شرق االأو�شط 

بـ “املذهل”، قائلة اأنه االأعلى ن�شبة يف العامل اأجمع، وه� م�شتمر يف ال�شع�د، 

اإىل  اأن يرتفع  2014، لكن من املت�قع  29.5 يف املائة يف عام  اإذ كان بحدود 

29.8 يف املائة عام 2015.

عدد  اأن  من  العامل  يف  البطالة  عن  ال�شن�ي  تقريرها  يف  املنظمة  وحذرت 

العاطلني عن العمل ح�ل العامل �شيزيد ب�شكل اإ�شايف بنح� 11 ملي�نا على االأقل 

يف ال�شن�ات االأربع املقبلة واأن التفاوت االجتماعي يف العامل �شيتفاقم.

ويف عام 2019 قد يتخطى عدد العاطلني عن العمل 219 ملي�ن �شخ�س بح�شب 

التقرير.

وفيما تت�قع املنظمة تراجع البطالة بني ال�شبان ب�شكل �شامل يف الدول املتط�رة 

فهي  الي�نان(  اأو  اإ�شبانيا  يف  انخفا�س  نقاط  ثالث  من  )اأكرث   2019 بحل�ل 

ترتقب زيادة كبرية يف هذه الن�شبة يف ال�شرق االأو�شط )ارتفاع مبعدل نقطة يف 

ال�شع�دية اأو حتى ثماين نقط يف ُعمان(. وتظهر اأرقام املنظمة �ش�رة قامتة 

الآفاق العمل والبطالة للم�شتقبل اأي�شا، اأو حتى عام 2019، على اأقل تقدير.

فعلى �شبيل املثال اأن معدل م�شاهمة الق�ة العاملة كانت يف عام 2009 بحدود 

48.0 يف املائة، ومل تزد حتى عام 2014 اإال اإىل ن�شبة 49.4، ويت�قع اأن تبلغ 

49.6 يف املائة عام 2015، و50.0 يف املائة عام 2019، اأي بزيادة قدرها 2 

يف املائة خالل ع�شر �شن�ات.

واأرقام معدالت البطالة لي�شت اأف�شل، فهي يف �شع�د م�شتمر. ففي عام 2009 

كان املعدل بحدود 10.5 يف املائة، وزاد اإىل 11.7 يف املائة يف 2014، وتت�قع 

املنظمة اأن تبقى الن�شبة نف�شها يف 2015، لتهبط اإىل 11.5 يف املائة يف 2019، 

اأي اأن معدالت البطالة �شتزيد بن�شبة 1 يف املائة خالل ع�شر �شن�ات.

 ،2019 عام  يف  املائة  يف   5.9 بن�شبة  ف�شرتتفع  ال�شباب  بطالة  معدالت  اأما 

2009، كانت معدالت البطالة بني  مقارنة بع�شر �شن�ات �شابقة له. ففي عام 

ال�شباب بحدود 24.0 يف املائة، لت�شل اإىل 29.5 يف املائة يف عام 2014، يف 

حني تت�قع املنظمة اأن ترتفع الن�شبة اإىل 29.8 يف املائة العام احلايل، قبل اأن 

ت�شل اإىل 29.9 يف املائة عام 2019.

وفيما يتعلق بنم� االأجر احلقيقي للعاملني، فقد كان بن�شبة ناق�س 1.2 عام 

تت�قع  حني  يف   ،2014 عام  املائة  يف   0.5 االأج�ر  يف  النق�شان  ليبلغ   ،2009

املائة،  يف   0.4 بن�شبة  االأج�ر  من�  يف  نق�شا   2015 عام  ي�شجل  اأن  املنظمة 

املائة عام  1.0 يف  بن�شبة  اإيجابيا  2016، ورقما  0.6 يف عام  بن�شبة  ونق�شا 

اأن االأجر  اأي   .2019 2018، و1.6 يف املائة عام  2017، و1.3 يف املائة عام 

احلقيقي �شي�شجل زيادة قدرها 2.8 يف املائة خالل عقد من ال�شنني.

اأما من� االإنتاجية، فقد كان ناق�س 0.5 يف املائة عام 2009، ثم اأ�شبح 1.0 

يف املائة عام 2014، ويت�قع اأن ي�شجل 1.6 يف املائة عام 2015، و2.4 يف املائة 

عام 2019. اأي ن�شبة من� قدرها 2.9 يف املائة خالل ع�شر �شن�ات.

م�شاركة االإناث يف ق�ة العمل ال تزال متدنية جدا كما ذكرت املنظمة. ومعدل 

م�شاركة الق�ة العاملة للن�شاء يف منطقة ال�شرق االأو�شط كان 21.7 يف املائة 

يف عام 2014، وه� رقم ميثل 53.5 نقطة مئ�ية اأقل من ن�شبة الرجال )75.2 

التقرير  وقال  للمنظمة.  االإح�شائية  اجلداول  تك�شفه  ما  ح�شب  املائة(،  يف 

املك�ن من 100 �شفحة، اإن الفج�ة بني اجلن�شني يف اأداء �ش�ق العمل يف منطقة 

ال�شرق االأو�شط ميتد اإىل اأبعد من امل�شاركة. على �شبيل املثال، معدل البطالة 

معدل  من  اأكرث  مرة   2.3 اأو   ،2014 عام  يف  املائة  يف   21.3 بلغ  االإناث  بني 

الذك�ر. وللمقارنة، فاملعدل العاملي لبطالة االإناث يبلغ 6.3 يف املائة.

من  العظمى  االأغلبية  يف  االجتماعية  احلماية  اأنظمة  فاإن  ذلك،  على  عالوة 

البلدان يف املنطقة “ال تزال، يف ال�اقع، متخلفة ن�شبيا”.

بلدان  بني  االجتماعية  للحماية  اأنظمة  وجدت  ما  اإذا  اإنه  املنظمة  وتق�ل 

فقط،  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  العاملني  تغطي  ما  عادة  فاإنها  املنطقة، 

لترتك العمال العاملني حل�شابهم اخلا�س، والك�شبة، والعمال غري الر�شميني 

دون اأي �شكل من اأ�شكال امل�شاعدة االجتماعية.

العمل الدولية: البطالة 
في الشرق األوسط 

األعلى عالميا

توقعت ارتفاعها إلى 11.7 % خالل 2015

عند  زالت  ما  البطالة  اأن  الدولية  العمل  منظمة  اأكدت 
م�ضتويات مرتفعة يف اأ�ضواق العمل يف ال�ضرق االأو�ضط، واأن 
اجتاهاتها يف تزايد م�ضتدمي ب�ضبب حالة عدم اال�ضتقرار 
ال�ضيا�ضي التي طفت على ال�ضطح يف عام 2011، واالقتتال، 
واحلروب املحلية، يف حني �ضيدفع انخفا�س اأ�ضعار النفط 

معدالت البطالة نحو مزيد من ال�ضعود.
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العدد السادس
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 وزراء العمل والشؤون االجتماعية يختتمون 
دورتهم الـ 31  في الكويت

عقد جمل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س 

الفرتة بني  والثالثني، خالل  العربية دورته احلادية  التعاون لدول اخلليج 

مركز  الك�يت،  دولة  حك�مة  من  كرمية  ب�شيافة   ،2014 ن�فمرب  و25   24

وزير  والعمل،  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزير  معايل  برئا�شة  االإن�شاين،  العمل 

هند  للمجل�شني،  احلالية  الدورة  رئي�س  والتنمية،  التخطيط  ل�ش�ؤون  دولة 

ووزراء  العمل  وزراء  املعايل  اأ�شحاب  ومب�شاركة  ال�شبيح،  براك  �شبيح 

اليمنية،  واجلمه�رية  التعاون  جمل�س  بدول  االجتماعية  وال�ش�ؤون  التنمية 

واملدير العام للمكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون 

االجتماعية بدول جمل�س التعاون.

ورفع املجل�شان اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير اإىل اأمري دولة الك�يت �شاحب 

ال�شم� ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح، واإىل ويل العهد �شم� ال�شيخ 

�شم�  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  واإىل  ال�شباح  املبارك  اجلابر  االأحمد  ن�اف 

حفاوة  على  الك�يت،  �شعب  واإىل  ال�شباح،  احلمد  مبارك  جابر  ال�شيخ 

يف  امل�شاركة  اخلليجية  ال�ف�د  بها  ق�بلت  التي  ال�شيافة  وكرم  اال�شتقبال 

اأعمال الدورة، م�شيدين بالنه�شة والتقدم اللذين ت�شهدهما دولة الك�يت 

يف ظل قيادتها الر�شيدة، متمنني لها دوام التقدم والرقي.

والعمل  االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزير  به  قامت  الذي  بالدور  املجل�شان  واأ�شاد 

ووزير الدولة ل�ش�ؤون التخطيط والتنمية، رئي�س الدورة احلالية للمجل�شني، 

هند �شبيح براك ال�شبيح، ط�ال فرتة تروؤ�شها، ومتابعتها امل�شتمرة الأطر 

التعاون والتن�شيق بني الدول االأع�شاء، ما �شاهم يف تعزيز العمل اخلليجي 

امل�شرتك.

وناق�س املجل�شان، كاًل على حدة، امل��ش�عات املدرجة على جدول اأعمالهما 

واتخذا ب�شاأنها القرارات املنا�شبة والتي ت�شب يف م�شرية العمل اخلليجي 

امل�شرتك على امل�شت�يني العمايل واالجتماعي.

وبحث املجل�شان امل��ش�عات املعرو�شة على جدول اأعماله يف �ش�ء املذكرات 

التي اأعدها املكتب التنفيذي والت��شيات التي رفعتها جلنة وكالء وزارات 

العمل ووكالء وزارات ال�ش�ؤون االجتماعية، والتي عقدت دروتها ال�شاد�شة 

والثالثني يف مقر االأمانة العامة ملجل�س التعاون بالك�يت خالل الفرتة 23-

24 ن�فمرب 2014.
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العمل  وزارات  ت�ليه  الذي  االهتمام  املجل�س  ثّمن 

بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لتعزيز 

اخلا�س  القطاع  يف  امل�اطنني  ت�ظيف  فر�س 

دول  تبنتها  التي  واملبادرات  والربامج  واخلطط 

املجل�س بهدف اإحالل وت�طني ال�ظائف والتي من 

وباالأخ�س  امل�اطنني،  م�شاهمة  ن�شب  رفع  �شاأنها 

عن  معربًا  اخلليجي،  العمل  �ش�ق  يف  ال�شباب، 

ارتياحه من ا�شتقرار ن�شب البطالة يف العديد من 

اخلطط  تلك  بف�شل  حتققت  والتي  املجل�س  دول 

والربامج، داعيًا اإىل املزيد من التن�شيق بني الدول 

اأمام  العقبات  وتذليل  التجارب  وتبادل  االأع�شاء 

تنقل العمالة اخلليجية بني الدول االأع�شاء.

ال�ش�ق  هيكلية  تعزيز  �شرورة  املجل�س  واأكد 

وطنية  مرا�شد  اإن�شاء  خالل  من  اخلليجية 

باملجل�س  االأع�شاء  الدول  العمل يف  �ش�ق  ملعل�مات 

كافة، وتكثيف العمل لت�فري متطلبات احلد االأدنى 

الالزمة الإن�شاء املر�شد اخلليجي.

ح�ل  درا�شة  نف�شه  ال�شياق  يف  املجل�س  ونظر 

يف  املراأة  متكني  يف  التعاون  جمل�س  دول  مبادرات 

مكتبه  املجل�س  كلف  حيث  اخلليجي،  العمل  �ش�ق 

التنفيذي باإعداد تقرير خليجي ح�ل تنظيم عمل 

جمل�س  بدول  النافذة  العمل  ت�شريعات  يف  املراأة 

التعاون، باملقارنة مع املعايري الدولية ال�شادرة يف 

قاعدة  اإن�شاء  على  الدول  وحث  اخل�ش��س،  هذا 

بيانات مبتطلبات اأ�ش�اق العمل يف القطاع اخلا�س 

جتميع  و�شمان  التدريب،  واحتياجات  اخلليجي 

الالئق  العمل  ح�ل  وامل�شنفة  الدقيقة  البيانات 

مع  وغريها  االأج�ر  اأو  الفر�س  تكاف�ؤ  يف  والفج�ة 

تهيئتها لالأغرا�س البحثية.

واأكد املجل�س يف هذا االإطار �شرورة �شياغة اآليات 

اخلا�س  القطاع  م�شاهمة  من  ُتعزز  وت�شريعات 

واعتماد  امل�اطنات،  ت�ظيف  يف  اأكرب  ب�شكل 

العمل  �شاعات  وتنظيم  االأج�ر  حماية  �شيا�شات 

يف  للمراأة  ال�ظيفي  واال�شتقرار  االأمن  وتعزيز 

القطاع اخلا�س، والعمل على خف�س كلفة ت�ظيف 

امل�اطنات امللتحقات اجلديدات يف �ش�ق العمل من 

خالل تقدمي احل�افز املنا�شبة والداعمة مل�ؤ�ش�شات 

مراكز  دور  تعزيز  على  والعمل  اخلا�س،  القطاع 

التعليم  نح�  الت�جيه  عملية  يف  املهني  االإر�شاد 

القطاع  يف  العمل  �ش�ق  متطلبات  ح�شب  املهني 

املت��شط،  التعليم  مراحل  منذ  وذلك  اخلا�س، 

واالإر�شاد  الت�جيه  عمليات  تكثيف  عن  ف�شاًل 

عن  اجلديدات  والباحثات  للعاطالت  امل�ؤ�ش�شي 

خدمات  وتقدمي  الت�شبيك  �شيا�شة  عرب  العمل 

التدريب واال�شت�شارة باإجراءات مرنة و�شريعة.

واعتمد املجل�س ب�ش�رة جتريبية، الدليل اخلليجي 

ودع�ة   )2014( املهني  والت��شيف  للت�شنيف 

املقبل،  العام  خالل  به  للعمل  اخلليجية  الدول 

الدول  ومرئيات  مالحظات  ا�شتيفاء  يتم  اأن  على 

االأع�شاء على الدليل بهدف حتديثه وتعديله وفقًا 

دول  يف  العمل  اأ�ش�اق  ت�شهدها  التي  للتط�رات 

عمل  خطة  و�شع  على  والعمل  التعاون،  جمل�س 

تنفيذية مع جدول زمني لتطبيق م�شروع الدليل.

باملبادرات  اخلا�شة  اخلليجية  الفرق  �ش�ء  ويف 

كل  اأعمال  يرتاأ�س  والتي  العمل  �ش�ق  اخلليجية يف 

اأ�شاد  املجل�س،  بدول  العمل  وزراء  من  وزير  فريق 

اخلليجية  الفرق  حققتها  التي  بالنتائج  املجل�س 

كل يف جماله، وثمن الدور الذي بذله معايل وزير 

�شلطنة عمان يف فريق منظ�مة  العاملة يف  الق�ى 

امل�ؤهالت  ملنظ�مة  امل�شتقبلية  وامل�جهات  الروؤى 

واملعايري واالختبارات املهنية بدول املجل�س والذي 

اأنهى اأعماله باإعداد الدليل اخلليجي بهذا ال�شاأن.

وانطالقًا من االإميان الرا�شخ لدى الدول االأع�شاء 

يف  ق�ش�ى  اأول�ية  حتتل  م�شاألة  العمال  حق�ق  باأن 

من  انطالقًا  التعاون،  جمل�س  دول  و�شيا�شات  نهج 

دول  فاإن  ملجتمعاتنا،  واالإ�شالمية  العربية  القيم 

املجل�س كانت وماتزال تعمل على تط�ير الت�شريعات 

والعمال بهدف  العمل  املت�شلة بقطاع  واملمار�شات 

حتقيق عالقة تعاقدية مت�ازنة قائمة على احلق�ق 

وال�اجبات بني اأطراف العالقة، ومبا يحقق االأمن 

واال�شتقرار ال�ظيفي واالقت�شادي واالجتماعي.

برنامج  م�شروع  املجل�س  ناق�س  ال�شياق،  هذا  ويف 

واالجتار  اجلربي  العمل  ملكافحة  التنفيذي  العمل 

ب�شرورة  منه  اإميانًا  املجل�س،  دول  يف  بالب�شر 

مع  واخلليجية  ال�طنية  اجله�د  وتكامل  ت�شافر 

املجل�س يف هذا  والدولية، ووجه  االإقليمية  اجله�د 

االأمانة  مع  امل��ش�ع  هذا  ب�شاأن  للتن�شيق  ال�شاأن 

العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

تنتهجه  الذي  االإيجابي  بالتعاطي  املجل�س  اأ�شاد 

بدول  االجتماعية  وال�ش�ؤون  التنمية  وزارات 

وتعاطيها  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

وزراء العمل يقرون نتائج فريق
 المؤهالت والمعايير واالختبارات المهنية
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متكني  ق�شايا  يف  االجتماعية  املتغريات  مع 

ككبار  املجتمع  من  معينة  فئات  ورعاية  االأ�شرة 

ذوي  واالأ�شخا�س  والنا�شئة  والطف�لة  ال�شن 

االأهلية  املنظمات  دور  تعزيز  اإىل  اإ�شافة  االإعاقة، 

والتعاونيات.

بالقيام  التنفيذي  مكتبه  ت�جيه  املجل�س  وقرر 

اإ�شكالية  ب��شفها  الطالق  مل�شكلة  م�شحية  بدرا�شة 

التعاون،  جمل�س  دول  يف  ومتا�شكها  االأ�شرة  ل��شع 

لقيا�س  م�حدة  وظيفية  منهجية  تبني  خالل  من 

وكذلك  واالجتماعية.  واالأ�شرية  الفردية  االآثار 

من  �شبابنا  يحتاج  ماذا  ح�ل  م�ؤمتر  بعقد  اأو�شى 

اخلليجي،  التعاون  جمل�س  يف  والدولة  املجتمع 

التنفيذي  املكتب  يعده  عام  اإطار  وفق  وذلك 

وم��ش�عات  وحماور  اأهداف  حتديد  مع  بالتعاون 

امل�ؤمتر.

ال�شتكمال  االأع�شاء  للدول  دع�ته  املجل�س  واأكد 

لل�شيا�شات  العام  القان�ين  االإطار  م�شروع 

االجتماعية يف دول جمل�س التعاون، بهد ا�شتكمالها 

يتعلق  فيما  اأما  النهائية.  �ش�رتها  يف  واإعدادها 

فقد  االجتماعية،  بالرعاية  املتعلقة  بامل��ش�عات 

بدء  اعتماد  على  االأع�شاء  الدول  املجل�س  �شجع 

�شيا�شات  ر�شم  يف  ال�شاملة  املجتمعية  امل�شاركة 

الرعاية االجتماعية يف دول جمل�س التعاون. 

العام  االإطار  م�شروع  الإ�شدار  املجل�س  وجه  كما 

يف  وامل�شروعات  الربامج  ج�دة  لقيا�س  النم�ذجي 

االإر�شاد والت�جيه االأ�شري يف دول جمل�س التعاون 

�شمن م��ش�عة ال�شحة النف�شية لالأ�شرة اخلليجية 

االأع�شاء  بالدول  املعنية  تعميمه على اجلهات  بعد 

اإىل  ووجه  عليه.  ومالحظاتها  مرئياتها  الإبداء 

اإعداد  عند  والتاأهيل  والتدريب  التمكني  اعتماد 

ال�شيا�شات االجتماعية لالأ�شرة بداًل من  وت�شميم 

دول  يف  الأفرادها  املادي  والدعم  املع�نات  تقدمي 

جمل�س التعاون. كما كلف مكتبه التنفيذي بتنظيم 

دول  يف  وم�اجهته  االأ�شري  العنف  ح�ل  م�ؤمتر 

تقرير  اإطالق  املجل�س  قرر  كما  التعاون.  جمل�س 

خليجي يف العام 2015 ح�ل االأ�شرة وحتدياتها يف 

دول اخلليج.

والنا�شئة، فقد  بالطف�لة  املت�شلة  امل��ش�عات  ويف 

االختبارات  لت�شميم  الإعداد م�شروع  املجل�س  وجه 

اإر�شادية  م�جهات  مبثابة  تك�ن  بحيث  النف�شية 

يتنا�شب  مبا  النف�شية  االختبارات  تطبيق  عند 

بدول  االجتماعية  بالرعاية  امل�شم�لة  الفئات  مع 

جمل�س التعاون. 

اخلليجي  االإقليمي  التقرير  اإطالق  املجل�س  وقرر 

اإىل   ،2015 من  االأول  الن�شف  يف  االإعاقة  ح�ل 

امل�حد  الدليل  لالإعداد  التح�شري  ا�شتكمال  جانب 

مل�شطلحات االإعاقة والرتبية اخلا�شة والتاأهيل يف 

�ش�رته احلديثة يف �ش�ء اتفاقية حق�ق االأ�شخا�س 

الدول  جميع  من  عليها  امل�شدق  االإعاقة  ذوي 

االأع�شاء واإ�شدار الدليل.

املتعلقة  امل��ش�عات  من  حزمة  املجل�س  وناق�س 

التنفيذي  ملكتبه  تكليفه  واأ�شدر  بالتعاونيات، 

التعاونية  اال�شرتاتيجية  ال�ثيقة  تنفيذ  مبتابعة 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول  اال�شرت�شادية 

ال�ش�ؤون  وزراء  جمل�س  اعتمدها  التي  العربية 

دورته  يف  التعاون  جمل�س  بدول  االجتماعية 

 2013 العام  البحرين  مبملكة  املنعقدة  الثالثني 

ا�شت�شافة  الك�يت  دولة  وقررت  املنامة.  مدينة  يف 

امللتقى التعاوين اخلليجي يف العام 2016.

قرر  وم�شكالتهم،  ال�شن  بكبار  املتعلق  البند  ويف 

اأ�شرته  على  امل�شن  اعتماد  مبداأ  تكري�س  املجل�س 

بتثقيفه  وذلك  االأ�شري،  حميطه  يف  وعي�شه 

والعناية  ال�قائية  ال�شحة  متطلبات  على  وتدريبه 

ذلك  واإيالء  االجتماعي  والتفاعل  ال�شخ�شية 

التعاون  جمل�س  دول  وخطط  �شيا�شات  يف  اأول�ية 

وت�شجيع  ال�شن.  كبار  وم�شاركة  حق�ق  ل�شمان 

اإن�شاء اأندية ومراكز وجمعيات اأهلية تط�عية لكبار 

مبا�شرة،  عليها  واالإ�شراف  اإدارتها  يت�ل�ن  ال�شن، 

وثقافية  اأ�شرية  اجتماعية  مناخات  ت�فري  بغر�س 

ي�شاعد  ومبا  اخلا�شة  وظروفهم  تتالءم  وريا�شية 

ومكانتهم  دورهم  ويعزز  خرباتهم  ا�شتثمار  على 

ملتابعة  التنفيذي  مكتبه  املجل�س  ودعا  املجتمع.  يف 

اتفاقية  لها يف جمال  االإعداد  يتم  التي  اخلط�ات 

حق�ق كبار ال�شن وغريها من االتفاقيات يف ال�شاأن 

قبل  االأع�شاء  الدول  على  وتعميمها  االجتماعي 

وقت كاٍف من م�اعيد االجتماعات اخلا�شة بها.

من  عدد  تكرمي  الدورتني  افتتاح  حفل  �شهد  كما 

ال�شخ�شيات وال�شركات وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين 

وجمال  العمل  جمال  يف  التنم�ي  االإ�شهام  ذات 

دول  جميع  من  االجتماعية  والتنمية  ال�ش�ؤون 

جمل�س التعاون.

مجلس وزراء »الشؤون« يوافق على إصدار 
تقريرين خليجيين حول االعاقة والطفولة
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ضرورة وضع قانون إسترشادي 
لألحداث الجانحين في دول التعاون

لالأحداث  اإ�ضرت�ضادي  قانون  و�ضع  �ضرورة  اإىل  التعاون  جمل�س  دول  يف  االأحداث  جنوح  حول  علمية  درا�ضة  اأو�ضت 
اجلانحني يف دول املجل�س يهدف اإىل تطوير القوانني الوطنية لدول املجل�س نحو االأف�ضل، وتقريب هذه القوانني من 
بع�ضها اىل اأبعد حد ممكن، اأخذًا باالعتبار التماثل الكبري يف العوامل املوؤثرة يف ظاهرة جنوح االأحداث واجتاهاتها 

يف البيئات املجتمعية لدول املجل�س.
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اإجراء  اأهمية  اإىل  اإعدادها  التنفيذي من  املكتب  انتهى  التي  الدرا�شة  ودعت 

مراجعات لبع�س اجلزئيات يف الت�شريعات اخلليجية املعنية باالأحداث والعمل 

على تعديلها لتك�ن مت�افقة واملعايري الدولية

مقارنة  �شملت  حيث  الدول،  هذه  يف  ملحة  حاجة  لتلبي  الدرا�شة  هذه  وتاأتي 

قان�نية بني اأحكام ق�انني االأحداث اجلانحني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 

من  وخليجيًا  وعربيًا  دوليًا  اجلانحني  االأحداث  ل��شعية  مدخل  �شبقها  وقد 

الدكت�ر  قام  وقد  وغريها،  والت�شريعية  واالقت�شادية  االجتماعية  اجل�انب 

ي��شف اإليا�س املخت�س بالقان�ن االجتماعي على امل�شت�يني الدويل واخلليجي 

بتاأليف واإعداد هذه الدرا�شة القيمة.

من  عدد  يف  االحداث  جن�ح  ظاهرة  حجم  اأن  اإىل  امل�ؤ�شرات  بع�س  وت�شري 

اأعداد  دول املجل�س وت�جهاتها، تتخذ على نح� مت�شاعد �شكاًل ينبئ بزيادة 

االأحداث اجلانحني واملعر�شني للجن�ح، وبتغري اأمناط جن�حهم اأو تعر�شهم 

التي  واالجتماعية  االقت�شادية  الع�امل  من  عدد  تاأثري  حتت  وذلك  للجن�ح، 

املنظ�مة  وعلى  خا�س،  ب�جه  منها  واالأ�شرية  املجتمعية،  البنية  على  اأثرت 

القيمية ملجتمعات هذه الدول، على نح� �شاهم يف تن�شيط الظروف التي ت�ؤدي 

اىل ظاهرة اجلن�ح.

زمنية  فرتات  يف  االأحداث  بجن�ح  خا�شة  ق�انني  اأقرت  املجل�س  دول  اأن  ومع 

متباينة، وطبقت اأحكامها على مدى عدة عق�د من الزمن، اإال اأن الت�شارع يف 

املعا�شرة جعل  املجتمعات  وتركيبة  وبنية  واالجتماعية  االقت�شادية  التغريات 

من هذه الق�انني بحاجة اىل مراجعة جذرية تاأخذ بنظر االعتبار ما ا�شتجد 

من متغريات يف ال�اقع االقت�شادي واالجتماعي من ناحية، وما اأ�شتحدث من 

ت�جهات على امل�شت�ى الدويل من معطيات قان�نية ب�شاأن التعامل مع ظاهرة 

جن�ح االأحداث من ناحية اأخرى.

االجتماعي  التحليل  على  يق�م  لها،  خا�شًا  منهجًا  الدرا�شة  اتخذت  وقد   

بحثًا  ك�نها  من  اأكرث  املجل�س،  دول  النافذة يف  القان�نية  الن�ش��س  مل�شامني 

الق�انني  اأحكام  ومقارنة  حتليل  اىل  �شعيًا  الن�ش��س،  هذه  يف  جمردًا  فقهيًا 

النافذة يف دول املجل�س للتعرف على مدى اتفاقها واختالفها يف االأ�شا�شي من 

هذه االأحكام، وكذلك مدى قربها اأو ابتعادها عن ال�شك�ك القان�نية الدولية 

اأو  الت�فيق  اأوجه  ت�شخي�س  واأخريًا  االحداث،  بجن�ح  ال�شلة  ذات  والعربية 

االخفاق يف �شياغة م�شامني الق�انني النافذة يف دول املجل�س �شكاًل وم�شم�نًا، 

واإن�شجامها مع م�شتلزمات  للحد من ظاهرة اجلن�ح  لتقدير مدى مالءمتها 

ال�اقع املتجدد يف دول املجل�س.

وجاءت الدرا�شة يف خم�شة ف�ش�ل وخامتة، حيث تناول الف�شل االأول التعريف 

امل�ش�ؤولية  تناول  ت�طئة  اإىل  اإ�شافة  بالدرا�شة،  املرتبطة  املفاهيم  من  بعدد 

اجلنائية للحدث ومراحلها والعالقة بني قان�ن االحداث اجلانحني وقان�ين 

الدولية  املرجعية  الق�اعد  اإىل  اإ�شافة  اجلنائية،  واالجراءات  العق�بات 

والعربية ذات ال�شلة باالأحداث اجلانحني مع التعريج على التط�ر التاريخي 

للق�انني اخلا�شة باالأحداث اجلانحني يف دول املجل�س.

ق�انني  اأوردتها  التي  املختلفة  التعريفات  الدرا�شة  من  الثاين  الف�شل  وعالج 

حددتها  كما  للحدث  اجلنائية  امل�ش�ؤولية  ومراحل  للحدث،  املجل�س  دول 

اأفعال تتعلق بجن�ح االحداث، فيما  ن�ش��شها وامل�ش�ؤولية اجلنائية للغري عن 

االأحداث  على  تفر�س  التي  والعق�بات  التدابري  اإىل  الثالث  الف�شل  تعر�س 

اجلانحني يف ق�انني دول املجل�س، حيث جرى بيان الطبيعة القان�نية للتدابري، 

ثم التعريف بكل من التدابري والعق�بات التي تفر�س على االأحداث اجلانحني.

وتناول الف�شل الرابع منها االأحكام االجرائية اخلا�شة باالأحداث اجلانحني 

جمم�عات،  ثالث  على  االأحكام  هذه  وزعت  حيث  املجل�س،  دول  ق�انني  يف 

لق�شاء  املنظمة  االأحكام  وثانيتها  املحاكمة،  قبل  ما  اخلا�شة مبراحل  اأوالها 

االحداث وثالثتها االأحكام املنظمة الإجراءات حماكمة االحداث.

ق�شاء  اأحكام  يف  الطعن  اإجراءات  بالتحليل  اخلام�س  الف�شل  وا�شتعر�س 

ت�شدرها  التي  االأحكام  يف  الطعن  لطرق  ومعاجلات  وتنفيذها،  االحداث 

حماكم الدرجة االأوىل بحق االأحداث اجلانحني، ثم االأحكام املنظمة لتنفيذ 

االأحكام الق�شائية بعد اكت�شابها درجة البتات، واأخريًا اأورد الف�شل معاجلة 

�شفات  من  فيهم  يت�فر  اأن  يجب  وما  التنفيذ،  وم�ؤ�ش�شات  مب�ظفي  خا�شة 

اجلانحني  االأحداث  مع  للتعامل  املتميز  ال��شع  يقت�شيها  خا�شة  ومقت�شيات 

على نح� يختلف عن التعامل مع املجرمني البالغني.
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 Abu Dhabi Dialogue (3) ... outreach 
program as joint regional initiative

In the “3rd Abu Dhabi Dialogue” the Consultative 
Ministerial Meeting of Asian Countries revealed the adoption 
of an awareness program to educate and train migrant workers 
as an initiative for the regional joint dialogue.

This came at the end of the third Ministerial Consultative 
Meeting (Abu Dhabi Dialogue 3) which was hosted in Kuwait, 
and was attended by the ministers of 17 Asian countries. The 
participants welcomed the International Organization for 
Migration’s proposal to conduct a field study about recruitment 
and practices of the industry in the context of labor mobility 
between the countries in Asia. 

The participants also confirmed that they are working on 
the prohibition and prevention of exploitative employment 
practices and unfair treatment, stressing their commitment 
to support the Abu Dhabi dialogue as a consultative and 
governing mechanism in the region. 

Governmental Instructions 
for Decent Job Initiatives 

The minister of Labor, Mr. Jameel Humaidan, 
said that: “One of the government’s priorities is 
to develop human resources for a more efficient 
utilization of the labor force in the country” 
Commenting that “Bahrain’s man power has 
always been the base for development in the 
Kingdom” 

Mr. Humaidan added:”The government 
always shows continuous support by initiating 
various projects to offer the citizens decent jobs. 
The Bahraini citizens should be eligible for jobs 
that correspond to their level of education and 
experience.” 

Faqeah: Implementing 36 
initiatives to employ 300 thousand

Mr. Adel Faqeah has revealed recently that there are 36 initiatives to be 
implemented by the ministry in a joint project with the ministry of planning and 
finance. The initiatives include, summer training programs, and offering various 
types of jobs that should meet the needs of the unemployed population and the 
labor market. 

Mr. Faqeah has confirmed, according the “Alwatan” newspaper, that the 
challenges to provide suitable jobs for the youth are numerous, stressing that the 
Saudi youth should be prioritized when hundreds of thousand migrant workers 
can secure jobs in the Kingdom of Saudi Arabia. He added that the number of 
unemployed Saudis has reached 650 thousand, and that every year 350 thousand 
graduate from secondary school while 100 thousand graduate from college. At the 
end noted that there are more than one million working visas issued annually. 

Expected to rise up to 11.7% in 2015 
ILO: Unemployment in the 
Middle East is the highest in the world

ILO said that unemployment is still at high levels in the labor 
markets in the Middle East, and the rate is growing sustainably 
because of the political instability, which surfaced in 2011, and local 
wars, that came after. While the significant drop in oil prices has 
only caused unemployment to increase further. 

The ILO described unemployment in the Middle East as 
“Unbelievable” stating that it is the highest in the world reaching 
11.6 in 2011 and expected to reach 11.7 through 2015. The 

percentage of unemployed youth has far exceeded the percentage 
of adults by 3.7. 

The organization warned in its annual report that unemployment 
in the world is expected to have an estimated 11 million additional 
people, at least in the next four years. Moreover, the report said that 
the social gap in the world will worsen in 2019, as unemployment 
may reach beyond 219 million people.
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Labor and Social Affairs Meetings Concluded in Kuwait
The 31st session for the Council of Ministers of Labor and 

Ministry of Social affairs has been concluded in Kuwait after being 
held between the 24th and the 25th of November 2014. 

Each Council has addressed more pressing matters and has 
made proper decisions that support the aim to maintain a shared 
interest between GCC states. 

First: The Council of Ministers of Labor: 
The Council has stressed the importance of engaging the youth in 

the private sector, the need to nationalize the jobs in each of the GCC 
states, and the necessity for GCC women to be part of the workforce 

in the private sector to solve the problem of unemployment. 
Secondly: The Council of ministers of Social Affairs: 
The council has commended on the role that the Ministries 

of Social affairs and Development in the GCC has been playing, 
and the notable improvement witnessed regarding issues such as 
elderly citizens care, women’s rights, child protection, and people 
of special needs rights. In addition to praising the role that the Non 
Government Organizations have played during the past few years 
in raising awareness amongst the society and promoting for a better 
culture in the region. 

Ghabbash: A comprehensive project to 
amend the labor law is completed 

The Minister of Labor in the United Arab Emirates, Mr. Saqr Ghobash 
said: “The ministry has set up an integrated project to amend the labor law. It is 
currently being consulted with our stakeholders in preparation for submission to 
the Council of Ministers. The project is in its final stages.” He continued: “our 
commitment to amend the law is to assure and encourage greater participation 
from the citizens in the labor market by the approximation of the working 
conditions in the private sector and the public sector.” 

Alsaleh: increase in Non 
Government Organizations up to 617

The minister of social development, Mrs. Faeqa Alsaleh, said that: “The 
ministry believes in the big role that the NGOs play in the development of today’s 
community. Therefore, we have taken certain measurements and organized 
for some programs that should enhance and improve the activities of those 
organizations.” She added: “This sector has become substantial in modern time, 
and throughout the past few years it has witnessed an increase in the number of 
NGOs to reach 617 institutions from different types and characters” 

Qatari Labor Law 
amendments in 
final stages 

Dr. Abdullah Bin Saleh Al Khulaifi, the 
Minister of Labor and Social Affairs, has recently 
confirmed that the labor law amendments are 
in their final stages. The amendments include 
a number of new articles and legislations, such 
as protecting workers rights for fair wages. The 
amendments have been finalized and submitted to 
the Council of Ministers.

The minister has confirmed that the 
private sector has responded positively to the 
Government’s plan to nationalize the jobs on all 
levels. The country is working to have more Qatari 
manpower in the private sector, and the minister 
has demanded the private sector to provide proper 
training and development plans for the Qatari 
citizens. 
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Bahraini, Saudi, and Yemini ministers receive greetings 
and congratulations from the Executive Bureau’s GM

The general manager of the Council of the Ministers of Labor and Ministry of Social Affairs in GCC States Executive Bureau has sent 
his Congratulations and greetings to the new appointed Bahraini, Saudi, and Yemini ministers, expressing his confidence in the ministers’ 
suggestions and instructions that will contribute in improving the quality of life in the GCC. 

Workshop outcomes 
confirm the need 
for GCC Women to 
contribute in the 
Private Sector 

The Participant in the workshop 
titled “Hiring women in the private 
Sector in the GCC” agreed that it 
is important to enable women to 
contribute in the private sector. 

The workshop was organized by 
the Council of Ministers of Labor 
and Ministry of Social Affairs in the 
GCC States Executive Bureau in 
collaboration with the Arabic Institute 
of Planning. From his side, Dr. Bader 
Mallala stressed the importance of 
widening the role women play in the 
private sector due to the increasing 
recognition and consciousness that 
women should be given an equal 
chance to participate in today’s market 
structure, explaining that women are 
fully capable of assuming duties and 
performing them competently, as the 
work market is need for their valuable 
contributions. Dr. Bader criticized all 
forms of gender discrimination and 
called for laws that protect women’s 
rights such as maternity leave and 
equal pay.

Enable private sector capabilities as in 
Sustainable Human Development Project

The participants recommended enabling 
and empowering the Non Government 
Organizations as partners with government 
and business organizations in the project for 
Sustainable Human Development on both 
national and regional levels. 

Moreover, the participants called for 
designing criteria to evaluate the NGOs in 
accordance to the nature and characteristics 
of their countries. The participants also 
commended on the role that the NGOs play 
in the social and economic status around the 
GCC region. 

From his side, the General Manager of 

the Executive Bureau, Mr. Aqeel Aljassim 
explained that the number of NGOs has 
increased and diversified to be part of 
different fields in the GCC countries, 
especially those working in the field of 
community development and providing 
services to individuals. NGOs have an 
important role in the social and the economic 
development process and it is essential to 
learn how to evaluate the performance of 
these institutions by analyzing the quality of 
their contribution to the community. 
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“Labor and Social Affairs outlook in 
GCC States is coming together” 

The Secretary General of the Islamic Cooperation Organization Mr. Eyad Madani has 
welcomed the proposal to enhance the collaboration between his Organization and the 
Council of Ministers of Labor and Ministry of Social Affairs in GCC states Executive 
Bureau, in a meeting with the General Manager, Mr. Aqeel Al Jassim. 

From his side, Al Jassim explained that the goal of the Executive Bureau is to find 
new ways of collaboration between the GCC states that can help reaching towards unity 
in the region. Al Jassim has added that both the Islamic and Arab societies are in need for 
development and empowerment in order to face modern life challenges. 

“Executive Bureau” 
seek collaboration with BCCI

The general manager of the Council of Ministers of Labor and Ministry of Social 
Affairs in the GCC States Executive Bureau has reviewed the possible ways of enhancing 
the collaboration between the Executive Bureau and the Chamber of Commerce and 
Industry in Bahrain. 

In a meeting between the Chairman of the Chamber of Commerce and Industry, Mr. 
Khalid Almoayed and the General Manager of the Executive Bureau, Mr. Aqeel Aljassim, 
where both corroborated the common grounds that the parties share. Almoayed commended 
the work of the Executive Bureau and praised the help it provides for small businesses and 
people who are concerned with business matters in the kingdom. From his side, Aljassim 
praised the role that the Chamber of Commerce and Industry plays in Bahrain’s modern 
market, such as supporting female business owners. The meeting was attended by officials 
from both parties and was held in Almoayed’s office. 

The Council of the Ministers 
of Labor and Ministry of Social 
Affairs in GCC States Executive 
Bureau has been productive for 
more than three decades. The 
ministerial session was held in 
Kuwait because of the recent 
significance given to it due to 
Kuwait’s and the International 
Community’s Celebrations as 
His Highness Sheikh Sabah 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, 
Emir of Kuwait received The 
Title of The Commander of 
Humanitarian work from the 
United Nations Organization. 

The instructions and 
directions from the Ministers 
of Labor have been indeed 
a translation to the vision of 
the GCC’s leadership, seeing 
that achieving and reaching 
the needs and aspirations of 
the GCC teoples are exactly 
the goals and objectives of the 
leadership. 

As we reminisce the history 
of development in the GCC 
region we undergo great sorrow 
and grief, as we recall his 
highness the late King Abdulla 
bin Abdul Aziz Al Saud and his 
countless contributions to the 
development of the GCC States. 

However, if it is any 
consolation to our nation, we 
can find comfort in knowing 
that his successor, the Custodian 
of the Two Holy Mosques, King 
Salman bin Abdulaziz Al Saud 
is indeed a worthy successor to 
a the best predecessor. 
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