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(سعود سالم)   د.روال دشتي ود.محمد ديتو ود.أظفر خان خالل الندوة   

 مسؤول سعودي: المملكة مكتفية ذاتيًا 
من مواد صناعة األسمنت

 «أيمس» يستعد إلطالق دورته التدريبية بمصر 
حول «التحكيم الدولي في العقود التجارية»

 الرياض ـ يو.بي.آي: أعلن مســـؤول سعودي 
امس ان اململكة مكتفية ذاتيا من املواد التي تدخل 

في صناعة األسمنت.
  وقـــال وكيل وزارة البترول والثروة املعدنية 
سلطان شـــاولي في تصريح نشـــرته صحيفة 
«االقتصادية» امس ان الوزارة منحت ٢٦ امتيازا 
ورخصـــة تعدين لـ ١٣ شـــركة ســـعودية تقوم 

باستغالل املناجم واحملاجر.
  وأضاف ان هذه الشركات استغلت ما مقداره ٥٣ 
مليون طن من احلجر اجليري واملواد الداخلة في 
صناعة األسمنت مثل اجلبس والشست والبوزالن 

وقد أنتجت الشركات ما يزيد على ٣٦ مليون طن 
من األسمنت العادي واملقاوم البوزالني و٣١ مليون 
طن من الكلنكر وبلغت أرباحها ما يقارب أربعة 
مليارات ريال.وأشار شاولي الى ان الوزارة أسهمت 
في إحالل هذه الصناعة محل املستورد من األسمنت 
اعتمادا على اخلامات املعدنية احمللية من األراضي 
الســـعودية وأصبح لدى اململكة اكتفاء ذاتي من 
هذه املواد املهمة في أعمال االنشـــاء، موضحا ان 
الوزارة ســـعت الستكشاف خام احلجر اجليري 
في جميع أنحاء اململكة ودراسة احتياجات هذه 

الصناعة. 

التحكيم  والتعرف على أســــس 
كنظام قضائي متواز مع القضاء 
العــــادل. وأوضحــــت أن الدورة 
تتناول أكثر من عشــــرة محاور 
أبرزها كيفية صياغة  مهمة، من 
العقــــود والشــــروط اجلوهرية 
في العقــــد، والتزامات الطرفني، 
فــــي العقود،  التحكيم  وشــــرط 
ومدى مالءمــــة التحكيم للعقود 
اإلدارية في ظل نظام املنافسات 
واملشتريات احلكومية، وصياغة 
عقود املقاوالت وشرط التحكيم، 
وصياغة حكــــم التحكيم. وقالت 
إن احملاور تتضمن أنواع العقود 
وكيفية التفــــاوض عند إبرامها، 
وتعريف التحكيم ومميزاته، وبيان 
الفرق بني التحكيم والوســــاطة، 
التحكيــــم، وكيفية  وإجــــراءات 
تعيني هيئة التحكيم، وتشــــكيل 
التحكيــــم والدفاع ميثلها  هيئة 

املشتركون.

مجال العقود والتحكيم التجاري، 
ويتم إقرارهــــا من جامعة الدول 
العربية، إضافة إلى أهمية حترير 
هــــذه العقود باللغتــــني العربية 
واإلجنليزية. واشارت الى أن الدورة 
تهدف إلى تنمية املهارات القانونية 
والقضايا املتعلقة بعملية التحكيم، 

 أعلن معهد أميــــس للتدريب 
األهلــــي عن عزمه عقــــد برنامج 
التحكيــــم في العقــــود التجارية 
وعقود القطاع اخلاص للوزارات 
والهيئات احلكومية وشــــركات 
النفط والبتــــرول في الفترة من 
٢٣ حتى ٢٨ ديسمبر اجلاري مبصر 
املتميزة في  البرامج  ضمن اطار 
التحكيم الدولي بالتعاون مع مركز 
التحكيم كلية احلقوق جامعة عني 
شــــمس بالقاهرة وذلك لتوفير 
قاعدة علمية راســــخة للنهوض 
مبجاالت التحكيم والتسوية الودية 
للمنازعات دون اللجوء للقضاء من 
خالل برامج تدريبية في املجاالت 

املختلفة للتحكيم.
  ومن جانبها دعت مدير معهد 
اميس للتدريب األهلي منى مكني 
إلى العمل على إعداد عقود جتارية 
عربية موحدة ملواجهة خســــائر 
الشركات والقطاعات اخلاصة في 

 منى مكني 

 «جلوبل»: فوز قطر باستضافة كأس العالم
  قوة دافعة لالقتصاد الخليجي والشرق األوسط

على مشروعات البنية التحتية) وبصفة عامة فقد 
خلقت ما يزيد على ٣٠٠٫٠٠٠ وظيفة منذ العام ٢٠٠٦ 
ـ بنســــبة مساهمة بلغت ٢٫٧٪ من أرقام التوظيف، 
كما أشــــارت بحوث UBS، إلى أن الثالث دول التي 
استضافت بطوالت كأس العالم السابقة شهدت منوا 
في الناجت احمللي االجمالي مبعدل ١٫٨٪ في املتوسط 
خالل عام املسابقة، إال أنه من الصعب حتديد نسبة 
مساهمة املســــابقة من النمو والذي من املتوقع أن 

يكون أقل من هذا الرقم.
  ومن دون شك فإن قطر حتتاج إلى اتخاذ نشاط 
تطوير ضخم لاللتزام بتنفيذ ما اقترحته. ومع ذلك، 
فإن أغلب ما سبق ذكره يتماشى مع اخلطة الوطنية 
املعلنة لقطر. كذلك، فإن خبرة قطر في االستضافة 
الناجحة لبطولة األلعاب اآلسيوية في الدوحة في 
العام ٢٠٠٦ ستساعد في التخطيط والتنفيذ حلدث 
العــــام ٢٠٢٢. ومن املنتظــــر أن يكون أثر فوز قطر 
بتنظيم كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ عميقا على الدولة 
وشعبها واملنطقة ككل. وباإلضافة إلى خلق اآلالف 
من فرص العمل على مستوى الصناعات األساسية 
والصناعات املتعلقة بها، فإنه سيوفر التسارع لألفكار 
التي مازالت حتى اآلن مخططات ورسوما تخطيطية 

فقط لكن سيعطيها الدافع لتصبح حقيقة.

  زيادة الوعي

  تعد استضافة املســــابقة بال شك مصدرا للفخر 
والشرف للمنطقة بأكملها، ومن املتوقع أن تساعد على 
زيادة الوعي بقطر واملنطقة وتعمل على تغيير املفاهيم 
حول هذه املنطقة بني الذين لم يكن لديهم سابق خبرة 
بها حتى اآلن، كما أنها ستؤكد مستوى تفوق قطر 
وهيمنتها في استضافة املسابقة، حيث انها الدولة 
الوحيدة في الشرق األوسط التي استضافت كأس 
العالم كما أنه يظهر بوضوح أن قطر وغيرها من دول 
املنطقة ميكنها، في ظل وجود رؤية وطموح، التغلب 
على التحديات املصاحبة لتنظيم األحداث الرياضية 
الكبيــــرة في فصل الصيف كما يعــــزز مصداقيتها 

الستضافة األحداث الكبيرة األخرى.
  وحتريا ملزيد من الدقة، فــــإن املفاهيم اجلديدة 
التي ستنشأ نتيجة قدوم املشجعني معا من خلفيات 
ثقافية مختلفة سيكون لها أثر إيجابي خالل احلدث 
وأيضا عند عودة الزائرين إلى ديارهم ولديهم جتارب 
وذكريات من نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي 
عقــــدت في منطقة اخلليج، ومــــن املرجح أن يكون 
االزدهار االقتصادي الضخم الناجت عن الكم الكبير 
من املشروعات اجلديدة التي سيتم تنفيذها، ازدهارا 
فريدا فــــي املنطقة. هذا وقد توافرت الفرصة حاليا 
أمام الشرق األوسط والعالم العربي إلظهار قدرتهما 
في استضافة األحداث الكبيرة وتعد قطر هي األفضل 
حيث اســــتضافت بنجاح بطولة األلعاب اآلسيوية 
٢٠٠٦. وكانت كثير من الشركات األجنبية قد توافدت 
على قطر نتيجة لتنظيمها بطولة األلعاب اآلسيوية 
وواصلــــت النمو في الدولة لفترة أطول بعد انتهاء 
األلعاب وهو ما ســــيحدث مع نهائيات كأس العالم 

لكن على مستوى أكبر بكثير. 

 ذكر تقرير شركة بيت االستثمار العاملي (جلوبل) 
أن الشرق األوســــط يســــتعد حاليا للوصول إلى 
العامليــــة وذلك مبنح تنظيــــم نهائيات كأس العالم 
٢٠٢٢ لكــــرة القدم لقطر وهو مــــا يحمل الكثير من 
الفرص االستثمارية لقطر، ودول مجلس التعاون 
اخلليجي وجميع دول الشرق األوسط، حيث شكلت 
بطولة األلعاب اآلسيوية ٢٠٠٦ فارقا ضخما للدولة 

واملنطقة بصفة عامة.
  وقد وعــــدت قطر بإنفاق ٥٠ مليــــار دوالر على 
حتسني البنية التحتية و٤ مليارات دوالر لبناء تسعة 
ستادات جديدة وجتديد ثالثة اخرى، ووفقا للخطة 
املقترحة، لن يتطلب اي ستاد من تلك الستادات أكثر 
من ســــاعة للوصول إليه. ويتمثل العرض الفريد 
في أنه من املتوقع أن الطاقة الشمسية ستستخدم 
في تكييف املالعب، كما سيتم بناء ستادات مطابقة 
للمواصفات وأن األجزاء العلوية من املالعب ستكون 
وحدات متحركة ســــتقوم بتفكيكها وإرســــالها إلى 
الدول النامية عقب انتهاء املباريات مما سيســــمح 
باملزيد من تطوير كرة القدم على الساحة الدولية. 
هذا وجاءت قطر في الصدارة خالل األربعة جوالت 
التــــي مرت بها أثناء عملية التصويت، لتحصل في 
اجلولــــة النهائية على ١٤ صوتــــا مقابل ٨ أصوات 

للواليات املتحدة األميركية.

  ماذا يعنى هذا الفوز؟

  إن حجــــم هذا االجناز ال ميكن تقديره ولن يأتي 
بأقــــل من توقعاتنا، حيث ميثــــل كأس العالم أكبر 
حدث رياضي على مستوى العالم في ظل التقديرات 
بتجاوز مشاهدي التلفزيون لنهائيات كأس العالم 
٢٠١٠ أكثر من ٧٠٠ مليون مشاهد. وبالنظر إلى موقع 
قطر االســــتراتيجي، فإن أكثر من ٨٢٪ من مناطق 
التوقيت العاملي ستكون قادرة على استقبال البث 
املباشــــر ملباريات كأس العالم في الوقت الرئيسي، 
مع توقع أن يصل عدد مشاهدي املباراة الواحدة إلى 
٣٫٢ مليارات مشاهد، وهو ما ميكنه أن يرفع من قيمة 
احلقوق لدى الـ «فيفا». كذلك فإن قرب الشرق األوسط 
من األسواق األوربية واآلسيوية من املتوقع أن يعزز 
القيمة التجارية حلقوق الضيافة باملقارنة بجنوب 
أفريقيا ٢٠١٠، وهو ما يوفر لقطر ميزة فريدة لعرض 
نفسها واملنطقة بشكل فعال كما سيقلص أي شكوك 
حول املنطقة وسيعزز االعتقاد أن مجلس التعاون 
اخلليجي جزء سريع التطور من االقتصاد العاملي 
مع وجود امكانــــات متطورة والقدرة على الوقوف 
في مصاف االقتصاديات الرائدة في العالم. ومتثل 
قطر وجهة رياضية، وفنية، وثقافية، وســــياحية 
مزدهرة وفي ظل ما ســــيجلبه هــــذا الفوز بتنظيم 
املسابقة، سيكون لدى قطر االمكانات جلذب الكثير 
من الزائرين بالرغم من ظروف الطقس، ورمبا يتمثل 
أحد أهم التوقعات من هذا الفوز أنه سيقرب العالم 
من الشرق األوسط ويخلق روابط ثقافية متعددة 

على مستوى املنطقة والعالم اخلارجي.
  لقد قادت رؤية كل من سمو األمير الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخة موزة بنت ناصر 
املسند قطر لتكتسب منظورا مرتفعا عامليا وما يقدمه 
عرض ٢٠٢٢ للعالم يعد رائعا من جميع اجلوانب. 
وميكن لقطر أن تطــــور بنية حتتية كافية ملواكبة 
أحداث ٢٠٢٢، وهو ما ســــيفيد األجيال املستقبلية 
ويقدم ترشيحات ألحداث أخرى مثل االوملبياد. ومن 
املتوقع أن تدعم التجديدات الكبيرة والتشــــييدات 
اجلديدة كل القطاعات. وبالنظر إلى األرقام، فقد قدر 
تقرير مت إعداده من جانب UBS للبحوث االستثمارية 
(منذ فبراير ٢٠١٠) أن التحضير لكأس العالم الذي 
بدأ منذ أربع ســــنوات ـ قد أضــــاف بني ٠٫٥ و٢٫٢٪ 
للناجت احمللي االجمالي جلنــــوب أفريقيا (اعتمادا 

 بعد أن وعدت بإنفاق ٥٠ مليار دوالر على تحسين البنية التحتية

 أوباما مستعد لتنازالت بشأن الضرائب لكن بشروط

 المنصوري: اإلمارات تأمل في العودة إلى مشروع العملة الخليجية الموحدة

 واشنطنـ  وكاالت: قال مسؤول بالبيت األبيض إن الرئيس 
األميركي باراك أوباما أبلغ قادة باحلزب الدميوقراطي أنه 
مســــتعد لتقدمي تنازالت بشأن تخفيضات ضريبية ترجع 
لعهد الرئيس السابق جورج بوش لكنه سيعارض متديدها 

ولو مؤقتا ما لم تشمل متديدا لصرف اعانات البطالة.
  وأضاف املسؤول أن أوباما أبلغ قادة احلزب الدميوقراطي 
بالكونغــــرس أمــــس األول بأنه ســــيعارض أيضا متديد 
التخفيضــــات الضريبية ولو مؤقتا ما لم يشــــمل ذلك مد 
فترة العمل بتخفيضات ضريبية أخرى تستفيد منها أسر 

الطبقة املتوسطة.
  و كان اوبامــــا قد اتهم امس االول خصومه اجلمهوريني 

بجعل الطبقة املتوسطة االميركية رهينة بعد فشل مترير 
مشروع قانون يبقي االمتيازات الضريبية التي تقررت في 
عهد جورج بوش سارية فقط على األسر التي ال يزيد دخلها 
على ٢٥٠ ألف دوالر ســــنويا. وقــــال اوباما في كلمة نقلها 

التلفزيون مباشرة «أعترف بأنني اشعر بإحباط شديد».
  وقبل ذلك بســــاعة تقريبا أحبطت األقلية اجلمهورية 
في مجلس الشــــيوخ مشروعا لتمديد العمل بالتخفيضات 
الضريبية التي تقررت في عهد بوش على أن يستبعد منها 

األغنياء كما ترغب الغالبية الدميوقراطية.
  من جانبهم، يطالب اجلمهوريون بان يستفيد اجلميع 

من هذه اإلعفاءات ايا كانت مداخيلهم.

  واضاف: «مازلت اعتقد انه من العبث جعل خفض الضرائب 
عن الطبقات املتوسطة مرهونا بخفض الضرائب عن االغنياء 

االميركيني الذين يشكلون ٢٪» من السكان.
  اال ان اوباما اكد ان تصويت مجلس الشــــيوخ ال يشكل 
«نهاية النقاش» ووعد بالتوصل الى تسوية في االيام املقبلة، 
علما ان مفعول التخفيضات الضريبية التي تقررت في عهد 

بوش ينتهي مع نهاية العام.
  ووعد اوباما ببذل كل اجلهــــود للتوصل الى اتفاق مع 
حزبي الكونغــــرس معترفا بان ذلــــك يتطلب «جرعة من 
التنازالت». وكان مجلس النواب اقر اخلميس هذا املشروع 

بغالبية ٢٣٤ صوتا مقابل ١٨٨.

 دبيـ  رويترز: قال وزير االقتصاد اإلماراتي 
سلطان بن سعيد املنصوري ان اإلمارات تأمل 
في أن تعود يوما هي وســــلطنة عمان الى 
مشروع العملة اخلليجية املوحدة املزمع وفق 
ما نقلته صحيفة االقتصادية السعودية امس.

ومن املقرر ان يلتقي زعماء مجلس التعاون 
اخلليجي فــــي العاصمة اإلماراتية أبوظبي 
اليوم وغدا ملناقشــــة القضايا السياســــية 
واألمنية واملالية املؤثرة على أكبر منطقة 

مصدرة للنفط في العالم.
  ونقلــــت الصحيفة عن املنصوري قوله 

«اإلمارات التزال تتطلع الى ان تكون هناك 
في يوم من األيام عملة موحدة لدول مجلس 

التعاون اخلليجي».
  وانســــحبت اإلمــــارات العربية املتحدة 
صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي من مشروع 
العملة املوحدة العام املاضي احتجاجا على 
اختيار منافستها السعودية مقرا للمجلس 

النقدي اخلليجي.
  وقال بعض صانعي السياسة اإلماراتيني 
ان العودة للمشروع ليست مطروحة ما لم 

تكن هناك فائدة وراء ذلك.

  وانســــحبت ســــلطنة عمان في ٢٠٠٦ 
واستبعدت ان تعاود االنضمام للمشروع.

  ومازالت ٤ دول هي السعودية والكويت 
وقطر والبحرين ملتزمة بتشــــكيل االحتاد 
النقدي الذي تأجل كثيرا لكن املشــــروع لم 
يحقق تقدما يذكر هــــذا العام بعدما قللت 
أزمة ديون منطقة اليورو من جاذبيته.وقال 
املنصوري ان الهدف هو التوصل التفاق بني 
جميع دول مجلس التعاون اخلليجي، مضيفا 
ان قمة املجلس املقبلة ستناقش املوضوع.

وأضاف: «نحن في اإلمارات نعتبر مصيرنا 

في اخلليج مشتركا سواء كان اقتصاديا او 
سياسيا أو اجتماعيا».

  وكانت األمانــــة العامة ملجلس التعاون 
اخلليجي قالت في مايو انه من املســــتبعد 
تدشني العملة املوحدة عام ٢٠١٥ بعد ان كان 
من املقرر إطالقها في ٢٠١٠.ويقول محللون 
ان السعودية اكبر دولة مصدرة للنفط في 
العالم والداعم الرئيســــي لالحتاد النقدي 
اخلليجي تواجه حتديا ملواصلة املشــــروع 
مع تنامي القوة االقتصادية لدول اخلليج 

األخرى. 

 خالل ندوة «الجمعية االقتصادية» بشأن حماية العمالة الوافدة ذات العقود المؤقتة في الخليج 

 دشتي: نظام الكفالة في الخليج عزز من القيود المفروضة 
على حرية الحركة وعمل الوافدين

الثاني إلى آلية اإلقامة حيث بينت 
أن ثالثة أرباع العمالة على بينة 
بفترة اإلشعار املطلوبة في حالة 
الطرد ومعظمهم من عمال البناء 
وفيما يخص الكويت بينت الدراسة 
أن ثالثة ارباع العمالة ومعظمهم في 
مجال اخلدمات والقطاعات احمللية 
غير مدركني لفترة اإلنذار في حالة 

الفصل.
  وكشفت الدراسة فيما يتعلق 
بالعمــــل اإلضافــــي والعمل أثناء 
العطالت الرسمية أن ثالثة ارباع 
املستطلعني «العينة» ٥١٪ و٢٥٪ 
مبجال اخلدمات والقطاعات احمللية 
على التوالي يقولون انهم يعملون 
أكثــــر من ٨ وحتى ١٦ ســــاعة في 

اليوم.

  األجور واالستحقاقات

  واستعرضت الدراسة قصصا 
من األجور واالستحقاقات حيث 
أشارت إلى أن أعلى األجور جاءت 
من نصيب الصناعات التحويلية 
واخلدمات، وأشارت إلى أن نسبة 
٤٦٪ من العمالة الوافدة بالكويت 
يتم استقدامهم من خالل وكاالت 
التوظيــــف اخلاصــــة ويعرفون 
رواتبهم مقدما وأن ٥٨٪ منهم تلقوا 
نفس األجر املتفق عليه في حني 
تلقى ٣٨٪ أكثر ونسبة ٧٪ أقل من 

املتفق عليه.
  وبينت الدارسة أن أبرز املشاكل 
تتعلــــق بالدخــــل واألجور حيث 
أشــــارت الى عدم كفايــــة الدخل 
لتغطية تكاليف املعيشة األساسية 
واالحتياجــــات الضرورية حيث 
أثبتت أن ثلثي العمالة الوافدة في 
الكويت يعانون مــــن عدم كفاية 
الدخل بينما تعاني العمالة الوافدة 
من نفس املشكلة بال استثناء فيما 
تعرض أكثر مــــن نصف العمالة 
في الكويت للظلم وأكثر من ٨٠٪ 

باإلمارات.
  وكشفت الدارسة أن نسبة ١٢٪ 
من العمالة بالكويت تعرضت لتقلب 
وعدم انتظام األجور خالل العام 
املاضي ومعظمهم في قطاع البناء 
والتشييد بينما أشارت الى أن ٧٫٨٪ 
ال يتلقون األجور بالوقت املناسب 
في الكويــــت ٧٣٪ منهم في قطاع 
اخلدمات.وحول التحويالت املالية 
للعمالة املهاجرة في الكويت بينت 
الدراسة أن ٩٧٪ يرسلون التحويالت 
لدولهم وأن نسبة االدخار من الدخل 
الشهري يتراوح بني ٢١ و٢٧٪ وأن 
نسبة ٩٢٪ يحولون أكثر من ربع 
إلى  الثالث  الفصل  دخلهم.وأشار 
الدعم غير الرسمي حيث ان ٧٠٪ من 
العمالة في الكويت و٨٧ ٪ باإلمارات 
يشــــعرون بان هناك عدم متثيل 
ملصاحلهم في العمل وأن املطالبة 
بتحســــني األجور ودفع الرواتب 
املتأخرة من األســــباب الرئيسية 

خلوض اإلضرابات.
  وقد شهدت اجللسة مداخالت 
من احلضور حول طبيعة القوانني 
احلالية املنظمة لسوق العمل حيث 
انتقــــد رجل األعمــــال د.مصطفى 
أرباب  بهبهانــــي قيــــام بعــــض 
العمل باحتجاز جواز الســــفر من 
العاملني لديهم معتبرا ذلك تعديا 
على احلق املدني واقترح تكوين 
نظام يقضي بوضع جواز السفر 
في املطار حلماية حقوق العمالة 
الوافدة في حال حدوث مشكلة مع 
صاحب العمل تكون مبثابة هيئة 
مركزية حلماية حقوق الطرفني في 
مختلف احلاالت من خالل االتفاق 

بني الطرفني. 

في الكويت قطاع اخلدمات بنسبة 
٤١٫٦٪ يليه القطاع احمللي بنسبة 
٣٨٫٩٪ فيمــــا احتل قطــــاع البناء 
أكبر القطاعات في اإلمارات بنسبة 

.٪٦٨
  وبينت الدارسة أن أكثر من ثالثة 
أرباع العمالة الوافدة عليهم ديون 
متراكمة قبل الســــفر والتوظيف 
حيث ان ثلث العمالة في الكويت 
ونصفها في اإلمارات لم ينتهوا من 

سداد الديون.
الدراسة مشكلة    واستعرضت 
حجز جواز السفر من العامل من 
قبل الكفيل حيث كشفت عن أنه 
ال يوجــــد أي عامــــل ميتلك جواز 
ســــفره في اإلمارات بينما ميتلك 
٢٠٪ من العمالة الوافدة في الكويت 
جوازات سفرهم ومعظمهم في قطاع 
اخلدمات بينما أشارت الدراسة الى 
أن ٤٣٪ من العمالة املنزلية و٤١٪ 
من العاملني في مجال اخلدمات ال 
ميلكون جوازات سفرهم وأن نصف 
هؤالء العمال لم يتفقوا مع الراعي 

على حفظ جوازات سفرهم.
  وأفصحت الدراسة عن وجود 
مخاوف حقيقية لدى العمالة الوافدة 
حيــــث تعرض ١٧٪ مــــن العمالة 
الكويتية السيما في قطاع الصناعة 
واخلدمات للمضايقة أو اإليذاء في 
االثني عشر شهرا املاضية وأن ٤٣٪ 

منهم يريدون ترك وظائفهم.
  وتطرقت الدراسة خالل الفصل 

حيث تناول الفصل األول خصائص 
وأمناط الهجــــرة في دول مجلس 
التعاون منذ ١٩٧٠، وأشارت الدراسة 
الى أن منطقة اخلليج شهدت زيادة 
مستمرة في عدد العمال املهاجرين 
على مدى العشرين عاما املاضية 
منذ ١٩٩٠ وحتى ٢٠١٠ زادت من ٨٫٥ 
ماليني إلى ١٢٫٥ مليونا ما يعادل 
٣٦٪ من إجمالي عدد سكان دول 
مجلس التعاون واستأثر املهاجرون 
بأغلبية القوى العاملة في بلدان 
مجلس التعــــاون «أكثر من ٩٠٪ 

بقطر واإلمارات». 

  عدم وجود لوائح محددة

  وأوضحت الدراسة التي ارتكزت 
على بعض العينات من اإلمارات 
والكويت أن املشاكل تنشأ من عدم 
وجود لوائح محددة أو آليات للرصد 
بشــــأن الســــالمة املهنية وقواعد 
الصحــــة واحلد األدنــــى لألجور 

والعمل اإلضافي.
  وكان الفتا عدم وجود الطابع 
املؤسسي للحد األدنى لألجور فيما 
لوحظ أنه ال حظر للعمل اإلضافي 
املفرد وخاصة في الكويت أنه ال 
حدود لساعات العمل في عقد العمل 

املنزلي.
  وأشار الفصل الثاني من الدراسة 
واخلاص بالتشــــكيالت اجلانبية 
الى أن  التوظيف  للعمال وأمناط 
أكبر قطاع توظيف للعمالة الوافدة 

قوانني مشجعة على االنخراط في 
سوق العمل دومنا أي ابخاس حلقها 
كي نضمن اســــتقرار أوضاع تلك 
العمالة ومن ثم جودة في االنتاج 

ورقي في االداء والكفاءة.

  حقوق صاحب العمل

  أما هادي العنزي عضو اجلمعية 
االقتصادية ورئيس اجلنة اإلعالمية 
لألمن الوطني األسري «رواسي فقد 
سلط الضوء على ان الدراسة لم 

تراع حقوق صاحب العمل. 
  الفتا الى ان قانون العمل اجلديد 
لم يتطرق الــــى العمالة املنزلية 
واحلقوق الواجبة لها في حني ان 
القوانني الدوليــــة في هذا الصدد 
تراعي مصلحة الطرفني بداية من 
اســــتقدام العمالة وانتهاء بفترة 

العمل.
  وأشار إلى انه ال يوجد بالكويت 
ادارة خاصــــة بهجــــرة الوافدين 
لتحديد األطر العامة للتعامل مع 
هذه الشريحة واحلقوق والواجبات 
اخلاصــــة بها والتــــي يتعني على 
املسؤولني النظر اليها بعني االعتبار 
للحد من املشكالت املتراكمة بسبب 

اإلخفاقات في حق الطرفني.
  هذا وقد شهدت الندوة استعراضا 
لدراسة أعدت من قبل جلنة العمل 
بالتعــــاون مع اجلمعية  الدولية 
االقتصاديــــة وجامعة الشــــارقة 
بدولة االمــــارات العربية املتحدة 

  أحمد مغربي 
  ناقش عدد من املهتمني واخلبراء 
في شــــؤون العمالــــة الوافدة في 
دول اخلليــــج الســــبل الكفيلــــة 
حلماية حقوق الطرفني من خالل 
التشريعات واألنظمة الفاعلة للحد 
من املشكالت التراكمية في بلدان 
اخلليج، وطالبوا بضرورة االنتباه 
إلى حقوق هذه الفئة السيما من 
خالل اإلصالحات املطلوبة في شأن 

نظام الكفيل املعمول به حاليا.
  وشــــددوا على اهميــــة اعادة 
النظر في قضية حجز جواز السفر 
كوسيلة ملنع سفر العمالة في حال 
حدوث خالف مع أرباب العمل، حيث 
أكدت رئيس اجلمعية االقتصادية 
النائبة د.روال دشتي على أهمية 
الوافدة  العمالة  مناقشــــة قضية 
واملشــــكالت الناجمة عن جتاهل 
بعض اجلهات عن حقوقها خاصة 
أن هنــــاك اهتماما دوليا وإقليميا 

بقضية حقوق العمالة.
  وأوضحت دشتي خالل الندوة 
التي أقامتها اجلمعية االقتصادية 
بشأن حماية العمالة الوافدة ذات 
العقود املؤقتــــة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي أن نظام الكفالة 
الذي اعتمد في مجلس التعاون عزز 
مــــن القيود املفروضة على حرية 
احلركــــة والعمل حيث يربط هذا 
النظام العامل بصاحب العمل أو 
الكفيل وال يسمح للوافدين بالعمل 
إال لدى كفالئهم الرسميني ومينعهم 
من االنتقال للعمل لدى صاحب عمل 
آخر دون اذن من الكفيل الرئيسي 
العمل  حيث يســــتطيع أصحاب 
ترحيلهم عن طريق إلغاء اإلقامة 
ليصبح وضع العامل غير قانوني، 
ومن أجل منع العمال الوافدين من 
الفرار ال يتردد بعض اصحاب العمل 
من اللجوء للتحكيم واحتجاز جواز 
السفر حيث تؤدي هذا املمارسات 
إلى مشاكل جمة يجب إيجاد حلول 
قانونية تضمن حقوق كال الطرفني 
ومتنع تفاقم املشكلة على املستوى 

احمللي.
  من جانبه، أكد رئيس قســــم 
السياسات في هيئة تنظيم سوق 
العمل البحريني د.محمد ديتو ان 
السائبة متثل جزءا غير  العمالة 
قليل من العمالة في اخلليج ويجب 
التعامل معها بنوع من الشفافية كي 
ال تؤثر على سوق العمل خاصة إنها 
تعيش في ظروف معيشية صعبة 
للغاية ويجب دراسة أوضاع هذه 
الفئة وإيجاد حلول مناســــبة لها 

من قبل الوزارات 
  وأشار إلى ان الربط بني العمالة 
واملواطنني غير صحيح حيث إننا 
ال نواجه ســــوقني متناقضني بل 
نواجه ســــوقني متوازيني خاصة 
ان املعضلة األساسية في التعامل 
مــــع ملف العمالــــة الوافدة تكمن 
في إمكانية الدمج او اعادة تدوير 
العمالــــة فــــي دول اخلليج اال ان 
الواقع الفعلي يعكس عدم الرغبة 
في أي مــــن اخليارين في غالبية 

دون اخلليج.

  القوانين واألنظمة

  اما اخلبيــــر في مكتب منظمة 
العمل الدولية في االقطار العربية 
د.اظفــــر خان فأكد ان التعامل مع 
قضية العمالة الوافدة في اخلليج 
يجب ان يتم فــــي ضوء القوانني 
واألنظمة العاملية ملا لها من دور في 
العملية التنموية في هذه البلدان 
فضال عن التأثير املباشر على الهوية 
الوظيفية والتي يجب ان تصاحبها 

 توصيات الدراسة:
ــة إلى عدد من التوصيات حول   خلصت الدراس
التشريعات الدولية والوطنية اخلاصة بالعمالة الوافدة 

على النحو التالي:
ــة اخلاصة  ــوك الدولي ــى الصك ــق عل  ٭  التصدي

باملهاجرين.
 ٭  اعتماد إطار متعدد األطراف ملنظمة العمل الدولية 
في مجال الهجرة بشأن صياغة سياسات هجرة 

األيدي العاملة.
 ٭  إنشاء نظام موحد ملنح التراخيص أو الشهادات 

ووكاالت العمل املختصة.
 ٭  النظر في تدابير وتشريعات محددة فيما يتعلق 

بتسليم التأشيرات احلرة.
ــرارات الوزارية  ــريعات القائمة والق  ٭  إنفاذ التش

بشأن احتجاز جواز السفر.
ــوم والقوانني الالزمة لضمان عدم   ٭  فرض الرس
ــوم واملصاريف األخرى  حتمل أي عامل الرس
للتوظيف بشكل مباشر أو غير مباشر في القطاع 
اخلاص والتفتيش على وكاالت العمل للتحقيق 

في شان تشريد أن نوع من العمالة.
ــاء عقود عمل مكتوبة فريدة من  ــجيع إنش  ٭  تش

نوعها.
 ٭  النظر في وضع اجراءت تفتيش العمل لضمان 
التطبيق الفعال للقوانني واملعايير بشأن الظروف 

املعيشية في معسكرات العمل.
 ٭  توفير املعلومات للعمالة املهاجرة في مسؤولياتهم 
ــل االتصال للحصول على  وحقوقهم وتفاصي
املساعدة وتوفير املعلومات ألصحاب العمل بشأن 

حقوق العمال.
 ٭  ـتيسير إنشاء املنظمات املمثلة للعمالة الوافدة 
التي ميكن من خاللها االنتصاف النتهاك حقوقهم 

األساسية. 
 ٭  ـينبغي النظر إلصالح رئيسي لنظام الكفالة.

ــائل لضمان تطبيق أفضل جلميع   ٭  تعزيز الوس
ــى العمال  ــة العمل املطبقة عل ــني ألنظم القوان
املهاجرين لوضع حد لعدم امتثال أصحاب العمل 

للقوانني. 


