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الفهيد: توعية دول 
إرسال العمالة 
مبا هو موجود 

على أرض الواقع 
في دول اخلليج 

من حفظ حلقوق 
العمال وأصحاب 

العمل

مشروع ملكافحة 
العمل اجلبري 
واالجتار بالبشر 
في دول اخلليج

د. هند الصبيح 

املوافقة على اعتماد الدليل اخلليجي للتصنيف والتوصيف املهني بصورة جتريبية

الصبيح: لم نتطرق ملسألة إدراج اجلمعيات اخليرية 
على قوائم اإلرهاب في اجتماع وزراء الشؤون اخلليجيني

كريم طارق 

نف����ت وزيرة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدولة لش����ؤون التخطيط 
والتنمي����ة د.هند الصبيح 
التطرق من قريب او من بعيد 
الى ادراج اجلمعيات اخليرية 
على قوائم االرهاب، خالل 
اجتماعات وزراء الشؤون 
االجتماعي����ة بدول مجلس 

التعاون اخلليجي.
ف����ي تصريح  جاء ذلك 
له����ا على هامش  صحافي 
انته����اء اجتماعات مجلس 
وزراء العمل ومجلس وزراء 
الشؤون االجتماعية بدول 
التع����اون اخلليج  مجلس 
مس����اء امس االول، والذي 
اقيم في الكويت خالل الفترة 
من 24 - 25 م����ن نوفمبر 
اجلاري. واضافت الصبيح ان 
اجتماعات الدورة 31 للمجلس 
الكثير من  ال����ى  تطرق����ت 
املوضوعات املهمة سواء على 
صعيد الشؤون االجتماعية 
او العم����ل، والت����ي تهدف 
الى النه����وض مبجتمعاتنا 
اخلليجية وتدعيم الشراكة 
فيما بينها، الفتة الى انه متت 

املقدمة  املقترحات  مناقشة 
من دول املجلس للدفاع عن 
دول التع����اون فيما يتعلق 
مبوضوعات االجتار بالبشر 
والعم����ل اجلب����ري وكل ما 
الهجرة،  يتعلق مبوضوع 
خاصة مع عدم وجود هجرة 
مبفهومها الصحيح وتواجد 
ما يعرف ب� »العمالة املؤقتة«، 
مشيرة الى انه متت مناقشة 
الدراسة املقدمة من اململكة 
العربية الس����عودية بشان 
التنفيذي  املكت����ب  تطوير 
للمجلس بعد ان متت املوافقة 
على تقدمي الدراس����ة لرفع 
كفاءة املكتب ليصبح بيت 

خبرة دوليا.
وفي سياق متصل، اصدر 
الش����ؤون  مجل����س وزراء 
االجتماعية ومجلس وزراء 
العمل البيان اخلتامي للدورة 
والذي وافق عل����ى اعتماد 
الدليل اخلليجي للتصنيف 
والتوصي����ف املهني 2014 
بصورة جتريبية، مع دعوة 
الدول اخلليجية للعمل به 
خ����الل العام املقب����ل، على 
أن يتم استيفاء مالحظات 
ال����دول االعضاء  ومرئيات 
الدليل بهدف حتديثه  على 

وتعديله وفق����ا للتطورات 
التي تشهدها أسواق العمل، 
وفيما يلي تفاصيل البيان:

 أكد املجلس على ضرورة 
الس����وق  تعزي����ز هيكلية 
اخلليجية من خالل إنشاء 
مراصد وطني����ة ملعلومات 
س����وق العمل في كل الدول 
األعضاء باملجلس، وتكثيف 
العمل لتوفير متطلبات احلد 
األدنى الالزمة إلنشاء املرصد 
اخلليجي، بهدف تس����هيل 
التكامل اخلليجي وحتسني 
العمال داخل  انتقال  حركة 

دول املجلس.
 وفي السياق ذاته، نظر 
املجلس في دراس����ة حول 
مبادرات دول مجلس التعاون 
في متكني املرأة في س����وق 
العمل اخلليجي، حيث كلف 
التنفيذي  املجلس مكتب����ه 
بإع����داد تقري����ر خليج����ي 
حول تنظيم عمل املرأة في 
النافذة  العمل  تش����ريعات 
بدول مجلس التعاون، واقر 
املجلس بانش����اء مشروع 
التنفيذي  العم����ل  برنامج 
العم����ل اجلبري  ملكافح����ة 
واالجتار بالبش����ر في دول 

املجلس.

جمال الدوسري خالل االجتماع 

كريم طارق

أك���د مدير ع���ام الهيئة 
العاملة  العام���ة للق���وى 
جم���ال الدوس���ري عل���ى 
استمرار التعاون املثمر بني 
الدول املش���اركة في حوار 
أبوظبي منذ انطالقته في 
ع���ام 2008 والتي جتمعها 
مصالح متبادلة ومشتركة 
والت���ي تس���عى دائما الى 
الرفاهية والتنمية  حتقيق 
االقتصادي���ة واالجتماعية 

لشعوبها.
وأضاف الدوس���ري في 
تصريح له مبناسبة انطالق 
اجتماعات وفعاليات حوار 
الكويت  املقام في  أبوظبي 
وال���ذي يهدف الى تقليص 
الفجوة بني الدول املصدرة 
واملستقبلة للعاملة الوافدة 
في دول اخلليج، ومبشاركة 
اكثر من 20 دولة آسيوية 
وخليجي���ة ان هذا احلوار 
هو مبنزلة انطالقة فعلية 
حرك���ة  ادارة  لتحس���ني 
املؤقتة،  التعاقدية  العمالة 
خلدم���ة ورعاي���ة مصالح 
األطراف املشاركة وحتقيق 
اقتص���ادي مصحوب  منو 
بعدال���ة اجتماعي���ة، م���ن 
املبادرات واملشاريع  خالل 
املطروحة واملقدمة من الدول 
األعضاء والتي تسهم بشكل 
فعال على حتس���ني جودة 
أسواق العمل ورفع مهارة 

اليد العاملة.
وتاب���ع: ان اللقاء يأتي 
كفرص���ة للجميع من اجل 
تبادل اخلب���رات في مجال 

العمالة  حماي���ة حق���وق 
التعاقدية املؤقت���ة، الفتا 
ال���ى ان ذلك احل���وار جاء 
التق���ارب وتقليص  بهدف 
الدول املرسلة  الفجوة بني 
واملستقبلة للعمالة، فضال 
عن تعزيز مشاريع احلماية 
للعمالة من خالل مشاريع 
مقدمة حلماية األجور وحل 
النزاعات العمالية وغيرها 
القضايا األخرى، الفتا  من 
الى ان الكويت تولي حوار 
أبوظب���ي اهتماما كبيرا ملا 
له من اثر كبير في االرتقاء 
مبس���توى العمالة الوافدة 
واحلد من املشاكل والنزاعات 
العمالي���ة، مش���يرا الى ان 
أبوظبي هو  انطالق حوار 
انطالق شراكة بني الكويت 
واالمارات العربية، موضحا 
انها مبادرة جيدة تساهم في 
الدول  التقارب بني  تعزيز 
املرسلة واملستقبلة للعمالة، 
مبينا ان املشاركني في حوار 
ابو ظبي اكثر من 12 دولة 
آسيوية باالضافة الى دول 
اخلليج، حيث يشهد اللقاء 

وكالء وزارات العم���ل على 
ان يعق���د وزراء العمل في 
الدول املش���اركة في حوار 
أبوظبي اجتماعهم التشاوري 

اليوم.
من جانبه، أشار وكيل 
العم���ل للش���ؤون  وزارة 
الدولية في اململكة العربية 
السعودية د.أحمد الفهيد الى 
عرض اململكة ملشروع حل 
العمالية والذي  املنازعات 
يعتب���ر منوذجا مطبقا في 
جميع دول اخلليج، مشيدا 
بأهمية ذلك املشروع على 
الدول املس���تقبلة  صعيد 

واملصدرة ايضا.
أن  الفهي���د  وأوض���ح 
العرض سيتضمن توعية 
دول اإلرسال مبا هو موجود 
على أرض الواقع في دول 
اخلليج من حفظ احلقوق 
س���واء للعامل أو صاحب 
العمل، كما يتضمن حتذيرات 
من التأخير في حل املنازعات 
التي قد تط���رأ بني طرفي 

العالقة العمالية.
من جهته أوضح وكيل 
وزارة العم���ل الفلبيني���ة 
هان���ز كاك���داك أن جدول 
األعم���ال للمؤمتر يتضمن 
عدة مواضيع مشتركة بني 
الدول املصدرة واملستقبلة 
للعمالة مثل مشاركة أفضل 
املمارسات املتعلقة بحماية 
األج���ور وآليات تس���وية 
النزاع���ات وأفض���ل طرق 
االس���تقطاب والتوظي���ف 
املعلوم���ات  ومش���اركة 
والبيان���ات فيم���ا يتعلق 

بالعمالة املؤقتة.

على هامش انطالق فعاليات حوار أبوظبي مبشاركة أكثر من 20 دولة

الدوسري: ضرورة تقليص الفجوة بني الدول 
املرسلة واملستقبلة للعمالة في »اخلليج«

عزل رئيس مجلس إدارة تعاونية الرقة
كريم طارق 

أصدرت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة 
لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارا وزاريا رقم 
)43/ت( لسنة 2014 بشأن عزل رئيس مجلس ادارة جمعية 

الرقة التعاونية محمد مطر العازمي، وتعيني سعد اجلسمي 
عضوا مبجلس ادارة التعاونية بدال من العضو املعزول 
وملدة ثالثة شهور، في حني يتولی نائب مجلس االدارة 

الدعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس االدارة من بني 
االعضاء وذلك خالل 3 ايام من تاريخ القرار.


