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اإلهداء 

من يقر�أ هذ� �لكتاب �سيعرف �أو يتذكر �ملخا�ض �لوطني �لر�ئع �لذي �أدى يف نهايته �إىل 
والدة هذ� �ل�سرح �ل�سامخ و�جلهاز �ملوؤثر يف �حلياة �ليومية يف مملكة �لبحرين، لتكون 
�لف�سل  والإعطاء  للبحرين،  �حلديث  �لتاريخ  منعطفات  �أهم  من  منعطًفا  �ملرحلة  تلك 
�إليه �لهيئة منذ تاأ�سي�سها حتى �ليوم، نهدي هذ� �لكتاب  ل�ساحب �لف�سل فيما و�سلت 
�إىل �سيدي �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد، نائب �لقائد 

�الأعلى، �لنائب �الأول لرئي�ض جمل�ض �لوزر�ء، رئي�ض جمل�ض �لتنمية �القت�سادية.

 ع�سر �سنو�ت م�ست منذ ترجمة روؤية �سموكم �الإ�سالحية باإ�سد�ر قانون هيئة تنظيم 
�سوق �لعمل، وما ز�لت �لهيئة مت�سي على �لطريق �لذي ر�سمتموه لها، ت�سخ�ض باأنظارها 
نحو �سموكم لت�ستمد منكم �لروؤية و�لتوجيه، فهي يف نهاية �ملطاف كما كانت يف بد�يته، 

جزء ال يتجز�أ من روؤية �سموكم مل�ستقبل مملكة �لبحرين.

 �أ�سامة بن عبد�هلل �لعب�سي 
�أغ�سط�ض 2016
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تقديم

حت�سيل  �أو  �لعمل،  ت�ساريح  الإ�سد�ر  جهاًز�  �أبًد�  �لعمل  �سوق  تنظيم  هيئة  تكن  مل   
بني  به  ��ستهرت  ما  �ملهام هي  هذه  �أَنّ  من  بالرغم  وتفتي�ض،  �سبط  �أو جهاز   �لر�سوم، 

�ملتعاملني معها.

به  ترتبط  �سوق  لتنظيم  وماز�لت، جهاًز�  قيامها  قبل  تبلورت فكرتها،  ومنذ  كانت  بل   
م�سالح ع�سر�ت �الآالف من �أ�سحاب �الأعمال مع �لروؤية �القت�سادية لوطن ي�سعى لرفاه 
م�ستقبلها،  بناء  خالل  من  �لوطن  م�ستقبل  لبناء  تتوق  حملية  عاملة  وقوى  مو�طنيه، 
وعمالة و�فدة يجب حماية حقوقها و�إن�سانيتها، وما �لعمليات �ليومية لهيئة تنظيم �سوق 
�لعمل كما ير�ها �ملتعاملون معها �إال �أدو�ت �سمن �سالحيات �لهيئة لتحقيق هذ� �لهدف.

عّلموا  التطوير.  دائم  واملرن،  اجلاد  احلكومي  للعمل  به  يحتذى  مثااًل  »كونوا   
العامل كيف يجب اأن تعمل االأجهزة احلكومية خلدمة املواطن واالقت�صاد«. هذ� 
�لنائب  �لعهد  �آل خليفة ويل  �سلمان بن حمد  �الأمري  �مللكي  �ل�سمو  به �ساحب  كلفنا  ما 
 �الأول لرئي�ض جمل�ض �لوزر�ء عندما بد�أنا بو�سع �أوىل لبنات هيئة تنظيم �سوق �لعمل يف 

�لعام 2005.

  فبد�أنا بالقانون �ملتطور �لذي ن�ض الأول مرة يف �لعمل �حلكومي على �سر�كة �أطر�ف 
�الإنتاج يف جمل�ض �إد�رة ميثل فيه �لعمال مبقعدين و�أ�سحاب �الأعمال مبقعدين. وكانت 
�مل�ساورة  فر�ض  من  و�أول  منت�سبيها،  على  �ملالية  �لذمة  �إقر�ر  فر�ض  من  �أول  �لهيئة 
�ملجتمعية قبل �تخاذ �لقر�ر، و �أول من �أخ�سع نف�سه لتدقيق �الأد�ء �ملوؤ�س�سي باالإ�سافة 

�إىل �لتدقيق �ملايل و�الإد�ري، وكل ذلك بن�سو�ض قانونية ملزمة.

   وحني جاء وقت �لتنفيذ كانت �لهيئة قد و�سعت خطة الختز�ل ثماين معامالت حكومية 
يف خم�ض وز�ر�ت �إىل معاملة و�حدة يتقدم بها �ساحب �لعمل عرب �لبو�بة �الإلكرتونية 

وي�ستلمها مكتملة عرب ذ�ت �لبو�بة يف يومني بعدما كانت ت�ستغرق �ستة �أ�سهر �أو �أكرث.

�لنظري  منعدمة  بيانات  قاعدة  بناء  يف  �سببا  �الإلكرتونية  �ملعامالت  هذه  كانت  وقد    
باأ�سرها الحتو�ئها على معلومات �قت�سادية ودميغر�فية و�إح�سائية حتّدث  يف �ملنطقة 
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�ل�سكاين و�القت�سادي  يومًيا، قاعدة �سكلت ر�فًد� فريًد� للبحث �الأكادميي و�لتخطيط 
و�خلدماتي يف �ململكة.

  وتنفيًذ� للتوجيهات �ل�سامية قبل �أكرث من ع�سرة �أعو�م، ما ز�لت �لهيئة تتطور وكل يوم 
مي�سي يحمل معه م�سروًعا جديًد� يخدم �ملو�طن �أو �القت�ساد �أو �لعامل �لو�فد، وقد بات 
للهيئة �ليوم فروع يف خمتلف حمافظات �ململكة ت�سهياًل على �ملو�طنني و�ملتعاملني معها.

  و�ليوم، ت�سعى �لهيئة �إىل �أخذ مكانتها جمتمعًيا كما �أخذتها تنظيمًيا لتلعب دوًر� �أكرب 
يف �سياغة وت�سكيل تفاعل �جلهات �لر�سمية مع جمتمعاتها لت�سبح �أقرب و�أكرث تاأثرًي� 

وتاأثًر�، فهي جزء من �لن�سيج �القت�سادي و�الجتماعي لهذ� �لوطن.

�لرئي�ض �لتنفيذي لهيئة تنظيم �سوق �لعمل
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أعظم  أن  اعتبارها  في  البحرين  دولة  »تأخذ 
البحريني  المواطن  هي  تملكها  التي  الثروات 
مجال  في  متميزة  قدرة  أثبت  الذي  ذاته، 
دعم  فإن  ولذا  والثقافي.  العلمي  التحصيل 
المواطن بالتدريب المستمر والتدريب التحويلي 
من شأنه أن يدفع بخبرات ودماء متجددة في 
سوق العمل، مما يسمح بتوفير مجال أرحب من 

فرص العمل لهذا المواطن«.

ميثاق العمل الوطني



الجدول الزمني لمشروع اإلصالح

200120032005 20022004

14 فبراير
التصويت على ميثاق 

العمل الوطني

16 يناير
سمو ولي العهد يطلق 

إشارة ا�صالح في ندوة كيف 
يستطيع القطاع الخاص أن 

يخدم االقتصاد الوطني

20 ديسمبر
جاللة الملك يعلن فصل 

القرار االقتصادي عن 
السياسي ويسلمه إلى 

سمو ولي العهد

23 ديسمبر
انعقاد ورشة العمل 

ا�ولى لفهم تحديات 
سوق العمل "التشخيص"

أبريل
مجلس التنمية االقتصادية 

يكلف أسامة العبسي وعبدا�له 
القاسمي ببدء ا�عداد لتأسيس 

"هيئة تنظيم سوق العمل"، 
و"صندوق العمل"

4 أكتوبر
المجلس النيابي يبدأ مناقشة 

قانوني إصالح سوق العمل

17 ابريل
سمو ولي العهد يصدر قراًرا 

بتشكيل لجنة فرعية بمجلس 
التنمية االقتصادية لمتابعة 

إصالح سوق العمل

28 مارس
سمو ولي العهد يجتمع مع 
فريق شركة مكنزي المكلف 

بإجراء دراسة سوق العمل

23 سبتمبر
ورشة العمل الثانية 

الستعراض حلول إصالحات 
سوق العمل

24 سبتمبر
جاللة الملك يوجه �طالق 

حوار وطني شامل حول 
المستقبل االقتصادي

2006

22 مايو
مجلس الشورى يقر قانون 

هيئة تنظيم سوق العمل

15 مايو
مجلس الشورى يبدأ 

المداوالت حول قانون 
هيئة تنظيم سوق العمل 

28 مارس
المجلس النيابي يقر 
قانون هيئة تنظيم 

سوق العمل ويحيله إلى 
مجلس الشورى

29 مايو
جاللة الملك يصدر قانون 

هيئة تنظيم سوق العمل 

12 أغسطس
جاللة الملك يصدر 

قانون صندوق العمل

4 سبتمبر
مرسوم ملكي بتشكيل 

أول مجلس إدارة لهيئة 
تنظيم سوق العمل

28 مارس 
الحكومة تحيل مشروعي إصالح 
سوق العمل "هيئة تنظيم سوق 

العمل" و"صندوق العمل" إلى 
مجلس النواب 

12 ديسمبر
إقامة ندوة كيف يستطيع 

القطاع العام أن يخدم 
االقتصاد الوطني
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دورة  نخلق  أن  أردنا  إْن  أننا  اعتقادي  »في 
مملكتنا  تخدم  وفاعلة  متكاملة  اقتصادية 
على المدى البعيد، فإنه من الواجب علينا توفير 
للمشاركة في  المجتمع جميعها  لفئات  فرص 
إيجابية  آثار  من  ذلك  في  لما  التنموية  العملية 
نسبة  تخفيض  وباألخص  األصعدة،  كافة  على 

البطالة بين المواطنين«.

 صاحب السمو الملكي
 األمير سلمان بن حمد آل خليفة

 ولي العهد رئيس مجلس التنمية االقتصادية
16 يناير 2003





المقدمة
منذ  التوظيف  ملف  معاجلة  اأهمية  البحرين  يف  ال�صيا�صية  القيادة  ا�صت�صعرت 
بداية امل�صروع االإ�صالحي ل�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، ملا 
بالًغا،  اهتماًما  فاأولتها  االجتماعي،  الن�صيج  على  م�صتقبلية  ت�صكله من خطورة 
واأكد ميثاق العمل الوطني �صرورة تعزيز »اأعظم الرثوات التي متتلكها« البالد، 
يف اإ�صارة اإىل الرثوة الب�صرية، و�صكلت جلنة فرعية خا�صة لعالج م�صكلة البطالة 
�صمو  يراأ�صها  كان  التي  الوطني  العمل  ميثاق  مبادئ  تفعيل  جلنة  عن   تفرعت 

ويل العهد. 
جاللته  �فتتاح  لدى  �مللك  جاللة  فاأكد  �مل�سكلة،  هذه  بعالج  �لقيادة  �هتمام  وتو�ىل 
 �لف�سل �لت�سريعي �الأول ملجل�سي �ل�سورى و�لنو�ب �أهمية »�لعمل على حل م�سكلة �لبطالة 

ومكافحة �لف�ساد)1)«.
�ملطلوبة عن  �الإجابات  ي�سبقه حت�سيل  �أْن  بد  ال  كان  �لعالج  �مل�سي يف خطو�ت  �أنَّ  �إال 
�لذي  �لنمو �القت�سادي  �لبطالة رغم  تنامي م�سكلة  �أ�سباب  �لت�ساوؤالت �ملطروحة حول 
ت�سهده �لبالد �آنذ�ك، و�رتفاع حجم �الإير�د�ت، ومل يكن ذلك �سهاًل يف ظل غياب �الأرقام 
و�الإح�ساء�ت �لالزمة، ويف ظل �لتباين و�لت�سارب يف �لبيانات �لقليلة �ملتو�فرة، ويف ظل 
عدم �إقر�ر �لبع�ض بامل�سكلة، مما و�سع جمموعًة من �لعقبات �لتي ال بد من جتاوزها قبل 

�مل�سي يف ق�سة �الإ�سالح. 
�لذي  �القت�سادية  �لتنمية  جمل�ض  �لعهد  ويل  �سمو  تر�أ�ض   ،2002 �آذ�ر  مار�ض/   3 ويف 
وت�سجيع  �القت�سادي  للتطوير  �ال�سرت�تيجية  و�لرب�مج  �خلطط  و�سع  مهمة  به  �أنيطت 
و��ستقطاب �ال�ستثمار�ت، فحظي ملف �لتطوير �القت�سادي ومعاجلة �لبطالة و�إ�سالح 
�سوق �لعمل باهتمام كبري، وت�سدى �ملجل�ض برئا�سة �سموه �إىل �مللف �القت�سادي، فعقد 
�للقاء�ت و�حلو�ر�ت و�ملناق�سات مع قطاعات و�سخ�سيات �قت�سادية و�سيا�سية وعمالية، 

وقام �سموه ب�سل�سلة من �لزيار�ت للوز�ر�ت و�مل�سوؤولني وعدد من �ل�سخ�سيات. 
كما �سرع جمل�ض �لتنمية �القت�سادية وحتت رعاية �سموه يف تنظيم �لندو�ت �القت�سادية، 
�لتعاطي  يف  جديًد�  طريًقا  �سموه  ليختطَّ  فيها،  �مل�ساركة  على  �سموه  يحر�ض  كان  �لتي 
�الإقناع،  �سيا�سة  �سمن  �ملجتمع،  �أفر�د  مع  و�لتحاور  �لتفاهم  ويف  �لعالقة،  �مللفات   مع 

ولي�ض �لفر�ض.
�خلطاب �مللكي �ل�سامي يف �فتتاح �لف�سل �لت�سريعي �الأول – دور �النعقاد �الأول 14 دي�سمرب/ كانون �الأول 2002   (1(
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�لتنمية �القت�سادية« يف دي�سمرب/ كانون  �الأوىل لبحث »معوقات  �لندوة  �ملجل�ض  وعقد 
ي�ستطيع  »كيف  بعنو�ن:  و�لبحوث  للدر��سات  �لبحرين  مركز  مع  بالتعاون   2002 �الأول 
�لقطاع �لعام �أن يخدم �القت�ساد �لوطني«، و�أقيمت هذه �لندوة يف ق�سر �لرفاع حتت 
�لقطاع  ت�سجيع  م�سوؤولية  �حلكومة  »على  �أنَّ  �سموه  فيها  و�أكد  �لعهد،  ويل  �سمو  رعاية 
تناف�سي  قطاع خا�ض  الإيجاد  �القت�سادية  م�ساهمته يف �حلركة  ن�سبة  وزيادة  �خلا�ض، 
�لبالد مل�ستقبل  �لتنموية يف  �لعمل، وي�سهم يف تطوير �جلو�نب  �لعاطلني عن  ي�ستقطب 

�الأجيال �لقادمة«.
نف�سه،  �ملو�سوع  لبحث  �لرفاع  ق�سر  يف  �لثانية  �لندوة  عقدت  و�حد،  �سهر  نحو  وبعد 
�لوطني«، وحتدث  �القت�ساد  �أن يخدم  �لقطاع �خلا�ض  ي�ستطيع  »كيف  وحملت عنو�ن: 

فيها �سموه عن روؤيته وت�سوره لعملية �إ�سالح �سوق �لعمل.  

وخل�ست هاتان �لندوتان �إىل جمموعة من �لتو�سيات)2)؛ وهي: 
تفعيل دور �لنقابات �لعمالية، و�مل�ساركة يف �تخاذ �لقر�ر�ت و�حللول.. 1
معاجلة �لبحرنة على �أ�سا�ض �لنوعية ولي�ض �لكمية، وتفعيل دور �لتعليم و�لتدريب من . 2

قبل �الأطر�ف �لثالثة.
ح�سم . 3 يف  و�ل�سرعة  �لعمالية،  �لق�سايا  يف  متخ�س�سني  ق�ساة  �إيجاد  على  �لعمل 

�ملحاكم  الإد�رة  نقله  �قرت�ح  مع  �لعمايل  �لتحكيم  دور  وتفعيل  �لعمالية،  �ملنازعات 
بوز�رة �لعدل.

و�سع در��سة لوجود �حلد �الأدنى من �الأجور وفق جمموعة من �ل�سو�بط و�ملعايري.. 4
و�سع ��سرت�تيجية للتدريب �ملهني على م�ستوى قطاعات �لعمل �ملختلفة، مع �لرتكيز . 5

يف  �لوطنية  م�سوؤوليته  �خلا�ض  �لقطاع  يتحمل  و�أْن  �لعمل،  موقع  يف  �لتدريب  على 
تدريب وتاأهيل �لبحرينيني، و�إيجاد نظام حو�فز وبيئة عمل منا�سبة وعادلة لهم.

�أن تقوم �حلكومة باتخاذ قر�ر ب�ساأن �حلد �الأدنى لالأجور بعد �لت�ساور مع �ل�سركاء . 6
�الجتماعيني كالتنظيمات �لعمالية و�أ�سحاب �لعمل. 

�لعمل مبا ي�سمن �حلماية . 7 ل�سوق  �ملز�يا �ملختلفة  �لعام و�خلا�ض يف  �لقطاع  ت�ساوي 
�الجتماعية للعمالة �لوطنية.

)2)   �سحيفة �لو�سط – �لعدد 133 بتاريخ 17 يناير/ كانون �لثاين 2003
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در��سة رفع �لر�سوم يف ��ستخد�م �لعمال �الأجانب، مع توجيه �لدخل يف �لر�سوم �إىل . 8
�لتدريب �ملهني وخدمات �الإر�ساد و�لتوجيه باإ�سر�ف �لقطاع �خلا�ض.

بخ�سو�ض . 9 �ملقبلة  �لع�سر  �أو  �خلم�ض  لل�سنو�ت  �ملعامل  و��سحة  ��سرت�تيجية  و�سع 
�لتوجهات �لتنموية لالقت�ساد.

دور . 10 يكون  �أْن  على  �خلا�ض  للقطاع  �ملبا�سر  �الإ�سر�ف  حتت  �لتدريب  �أنظمة  تفعيل 
�حلكومة رقابيًّا. 

�لوظائف . 11 ذلك  يف  مبا  �لعمل،  �سوق  عن  �لدقيقة  و�الإح�ساء�ت  �ملعلومات  توفري 
�ملعرو�سة، و�لوظائف �لتي �ستوجد يف �مل�ستقبل، وم�ستويات �أجورها، وعدد �لعاطلني، 
�لعاملة  �الأجنبية  �لعمالة  و�أعد�د  ونوعية  م�ستقباًل،  �لعمل  ل�سوق  �لد�خلني   وعدد 

يف �ململكة.
�لعمل؛ �سو�ء على م�ستوى . 12 �ملنظمة لعالقة  �لت�سريعات و�الإجر�ء�ت  �لنظر يف  �إعادة 

قانون �لعمل، �أو �لقر�ر�ت �لوز�رية �ل�سادرة تنفيًذ� له.
و�ل�سيا�سية . 13 و�الجتماعية  �القت�سادية  �لتطور�ت  يو�كب  جديد  عمل  قانون  �إ�سد�ر 

تناف�سية  بيئة  بخلق  وي�سمح  �لعمل،  و�أرباب  �لعمال  م�سالح  بني  ويو�زن  �ململكة،   يف 
للعامل �لبحريني.

�خلا�ض، . 14 �لقطاع  �سوغها  يف  ي�سارك  �القت�سادية  للتنمية  وطنية  ��سرت�تيجية  و�سع 
ومتطلبات  �لتعليمي  �لنظام  خمرجات  بني  �ملو�ءمة  من  �أكرب  قدر  لتحقيق  و�ل�سعي 
�سوق �لعمل، و�الجتاه �إىل ت�سجيع معاهد �لتدريب �لقطاعية ذ�ت �لعالقة �ملبا�سرة 
مبتطلبات �لقطاع �ملعني، ودر��سة فجوة �ملهار�ت للقطاعات �ملختلفة باعتبار ذلك 

منطلًقا �أ�سا�ًسا لبناء بر�مج �لتدريب.
�الإ�سالح،  م�سروع  نحو  ا  مهمًّ منطلًقا  كانتا  �لتمهيديتني  �لندوتني  هاتني  �أنَّ  و�حلقيقة 
�لدوؤوب، وبعدهما، بد�أ جمل�ض  و�لعمل  تت�سم باجلدية  و�إيذ�ًنا بانطالق مرحلة جديدة 
�لتنمية �القت�سادية يف �أوىل �خلطو�ت �لعملية يف �إطار �لت�سخي�ض �لعلمي مل�سكلة �سوق 
�ال�ست�سار�ت  يف  �ملتخ�س�سة  �الأمريكية  بري«  دي  كيتو  »مكنزي  �سركة  فكلف  �لعمل، 
�ملادة  لتوفري  �آنذ�ك،  �لعمل  �سوق  و�سع  د�ر�سة عن  باإجر�ء  لتقوم  �لكربى  �القت�سادية 

�الأ�سا�ض و�ملعلومات �لالزمة لت�سخي�ض �حلال وت�سويب �مل�سار لبد�ية حكاية �الإ�سالح.
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 كلمة سمو ولي العهد:
إشارة االنطالق)))

»لقد �صهدت البحرين يف العقود الثالثة املا�صية تطوًرا كبرًيا يف معدالت التنمية، 
هذه  يف  منكم  فالكثري  للمواطن،  املعي�صي  امل�صتوى  على  باالإيجاب  انعك�س  مما 
الت�صاوؤل  لكن  املرحلة،  تلك  ا�صتفادوا من  الذين قد  اليوم يعتربون من  القاعة 
الذي يطرح نف�صه االآن هو: ماذا عن الذين مل تتح لهم الفر�صة لال�صتفادة من 

تلك املرحلة؟
مملكتنا  تخدم  وفاعلة  متكاملة  �قت�سادية  دورة  نخلق  �أن  �أردنا  �إْن  �أننا  �عتقادي  ففي 
على �ملدى �لبعيد، فاإنه من �لو�جب علينا توفري فر�ض جلميع فئات �ملجتمع للم�ساركة 
يف �لعملية �لتنموية، ملا يف ذلك من �آثار �إيجابية على كافة �الأ�سعدة، وباالأخ�ض تخفي�ض 

ن�سبة �لبطالة بني �ملو�طنني، و�لتي تقدر ن�سبتها بحو�يل %15.
ن�سمع هذه �الأيام �لكثري من �النتقاد�ت من �لقطاع �خلا�ض موجهة �إىل �لعامل �لبحريني؛ 
�لتعليم  خمرجات  �إىل  وكذلك  �الأجنبي،  بالعامل  مقارنة  �لعمل  يف  بالتق�سري  تتهمه 
�حلكومي ومناهج �لتدريب �ملتبعة �لتي ال تتنا�سب مع حاجات �سوق �لعمل �لفعلية، فاإنني 
�أرى �أنَّ تلك �التهامات، و�إن كانت بع�سها �سحيحة، فهي لوحدها لي�ست �سبًبا من�سًفا 
للنقد. فاإنه لي�ض من �ل�سحيح �لقول باأن �حلل يوجد يف �إحالل �لعمالة �لبحرينية حمل 
و�لعامل  �لبحريني  �لعامل  �أنَّ  �ستجد  �حلايل  و�قعنا  �إىل  نظرنا  فلو  �الأجنبية،  �لعمالة 
�الأجنبي ال يعمالن يف نف�ض �ل�سوق نظًر� الختالف �ل�سروط بينهما؛ حيث �إن ما يقبله 
�لعامل �الأجنبي من بيئة عمل و�أ�ساليب معاملة ور�تب �سهري ال ميكن �أن يقبل به �لعامل 

�لبحريني، وكذلك نحن ال نقبل به.
و�إن كان للعامل �لبحريني حقوق �أكرث من �لعامل �الأجنبي يف حرية ترك �أي عمل �إىل 
�لعامل  �الأجنبي على  �لعامل  توظيف  �لعمل  يف�سل �ساحب  �أن  �لبديهي  فاإنه من  �آخر، 

�لبحريني. 
�ملا�سية  �لفرتة  يف  كبرية  �قت�سادية  فو�ئد  حققت  قد  �الأجنبية  �لعمالة  تلك  �أنَّ  ورغم 
ل�سالح  تكون  �أن  يجب  �القت�سادية  فالتنمية  ذلك،  يف  �ال�ستمر�ر  �ل�سعب  من  �أنه  �إال 
كثرًي� يف  يعانون  �لعزيز  وطننا  �أبناء  �لكثري من  نرى  �ليوم  نحن  فها  �أواًل.  �لبحرينيني 

)1)  كلمة �سمو ويل �لعهد يف �لندوة �لثانية لبحث »معوقات �لتنمية �القت�سادية« بتاريخ 16 يناير/ كانون �لثاين 2003
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حماوالتهم �حل�سول على وظائف ملا يف �سوق �لعمل �لبحريني من عمالة �أجنبية كبرية. 
�إنَّ �لو�سول �إىل �إ�سالحات �قت�سادية �إيجابية ومالئمة لي�ض بالب�ساطة �لتي يت�سورها 
مبعايري  ياأخذ  موحد  عمل  �سوق  خلق  من  البد  �لبطالة  مل�سكلة  حل  فالإيجاد  �لبع�ض، 
�لعد�لة و�مل�ساو�ة، ويقل�ض �لفو�رق �لو�قعة يف �حلقوق و�لو�جبات بني �لعامل �لبحريني 
و�لعامل �الأجنبي، وذلك مبنح �لعامل �الأجنبي حق �لتنقل �لوظيفي حمليًّا، مع حتديد 
جلب �لعمالة �الأجنبية من �خلارج. و�إنني على ثقة باأنَّ �لعامل �لبحريني يف �سوق �لعمل 

�ملوحد �سيتمكن من �لتفوق على مناف�سه �الأجنبي«.

 �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة 
ويل �لعهد رئي�ض جمل�ض �لتنمية �القت�سادية 
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البدايات واألسس
كانت البطالة ق�صية خطرية ي�صت�صعرها اجلميع يف البحرين، غري اأنَّ اأحًدا مل 
اإح�صاءات،  عليه من  تنطوي  وما  الدقيقة  اأرقامها  على  يقف  اأْن  ي�صتطيع  يكن 
مما جعلها م�صدر قلق جلميع البحرينيني؛ حكومًة و�صعًبا، فاعُتربت الق�صية 

اال�صرتاتيجية االأهم يف البالد، واملنطلق االأول نحو امل�صتقبل املن�صود. 
من  كان  �لبطالة،  ملف  حول  كبرًي�  حر�ًكا  �الإ�سالح  م�سروع  قبل  �لبحرين  و�سهدت 
�لعاطلني  قائمة  وكانت  �لعمل،  وز�رة  عند  �أ�سبوعية  �سبه  للعاطلني  جتمعات  مظاهره 
ت عاطلني وغري عاطلني، ف�ساًل  لدى وز�رة �لعمل غري م�ستندة �إىل معيار دقيق، ف�سمَّ
عن �أنَّ نظامها كان عاجًز� عن ت�سجيل كثري من �لعاطلني. فاأثريت �لكثري من �الأ�سئلة 
عن حقيقة �لبطالة وحجمها، وعن م�سدرها و�أماكن تركزها، وعن تاأثري�تها و�أ�سباب 
و�رتفاع يف حجم  �قت�سادي  �لبحرين من منو  ت�سهده  كانت  �لرغم مما  على  تناميها، 
�الإير�د�ت. ومل تكن �الإجابة ي�سريًة يف ظل غياب �الأرقام، وتباين �ملعلومات �ملتاحة، مما 

حال دون �لقدرة على ت�سخ�سيها بالنحو �لدقيق، متهيًد� لو�سع �حللول ملو�جهتها. 
د، و��ست�سعاًر� للم�سوؤولية �لوطنية �لكبرية، ت�سدى  و�نطالًقا من �إدر�ك ذلك �لو�سع �ملعقَّ
جمل�ض �لتنمية �القت�سادية برئا�سة �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة 
ويل �لعهد �إىل هذه �مل�سكلة، فطرح �سمو ويل �لعهد �سوؤ�له �الأ�سا�ض �لذي فتح �لباب �أمام 
�إعادة �لنظر يف �سوق �لعمل �لبحرينية: كيف ميكن ميكن اأن يكون هناك بطالة يف 
�صوق العمل اإذا كانت البالد ت�صتورد وت�صتقطب هذا العدد من العمالة الوافدة؟ 
مع  و�ملناق�سات  و�حلو�ر�ت  �للقاء�ت  فعقد  �لدفة،  قيادة  يف  �لدوؤوب  �لعمل  �سموه  وبد�أ 
من  لعدد  متعددة  بزيار�ت  وقام  وعمالية،  و�سيا�سية  �قت�سادية  و�سخ�سيات  قطاعات 
��ستفادة  �لبحرنة ومدى  �لت�ساوؤل حول نظام  ُي�سرك �جلميع يف  �سموه  وكان  �لوز�ر�ت، 

�لبحرينيني منه، وكيف ميكن خدمة �ملو�طن �لبحريني بنحو �أف�سل. 
فبد�أ  �ملطلوب،  بالنحو  �مل�سكلة  حلل  يكفي  ال  �لبحرنة  نظام  �أنَّ  �آنذ�ك  و��سًحا  وكان 
يف  �ملطلوبة  باملرونة  �مل�سا�ض  دون  �مل�سكلة،  هذه  ملعاجلة  �ملمكنة  �حللول  عن  �لنقا�ض 

�ل�سوق، فجاءت فكرة �لقيام بد�ر�سة لو�سع �سوق �لعمل.
ويف �لعام 2003، كلف جمل�ض �لتنمية �القت�سادية �سركة »مكنزي« �لقيام باإعد�د در��سة 
حولهما  تتمحور  رئي�سني  هدفني  �ملجل�ض  و�سع  وقد  �لبحرينية،  �لعمل  �سوق  لت�سخي�ض 
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�لدر��سة؛ وهما: كيف جنعل �لقطاع �خلا�ض هو �لقطاع �ملف�سل للبحريني؟ وكيف جنعل 
�لبحريني هو �خليار �ملف�سل للقطاع �خلا�ض؟ مع �لرتكيز على �أن يكون ذلك »خياًر�« 

ا« و»�إلز�ًما«.  ولي�ض »فر�سً
وتنقيحها  وحتليلها،  �لبيانات  جمع  على  متو��سلة  �أ�سهر  ثالثة  »مكنزي«  �سركة  فعملت 
�لبحرين،  �لعمل يف  �سوق  و�إح�سائية حلال  علمية  در��سة  و�أعدت  �لنو�ق�ض،  ومعاجلة 

رت �أعد�د �لد�خلني �إىل هذه �ل�سوق خالل �ل�سنو�ت �لع�سر �لقادمة.  وقدَّ
عاهل  خليفة  �آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  من  �إعالن  ذلك  مع  وتز�من 
�لبالد �ملفدى بف�سل �لقر�ر �القت�سادي عن �ل�سيا�سي، موؤكًد� جاللته �أنَّ »اأهمَّ خطوة 
اتخذتها اأنني �صلمت ملف االقت�صاد اإىل االبن �صلمان، بهدف ال�صعود مب�صتوى 
اقت�صادنا اإىل م�صاف الدول الراقية. لقد ف�صلنا القرار ال�صيا�صي عن االقت�صادي، 
فالقرار ال�صيا�صي يحتاج اإىل اإجماع امل�صوؤولني عن ال�صاأن، وهذا ياأخذ وقًتا اأطول. 
لدينا  حالًيا  �صريٍع.  قراٍر  اإىل  ويحتاج  التاأخري،  يحتمل  ال  فاإنه  االقت�صاد  اأما 
الوزراء)))«.  جمل�س  عن  منف�صلة  وقراراته  االقت�صادية،  التنمية  جمل�س  اآلية 
مل�سروع  �ل�سلبة  و�الأر�سية  �الأ�سا�ض،  �لقاعدة  �أركان  �كتملت  �مللكي  �الإعالن   وبذلك 

�الإ�سالح �لطموح. 
وما �إْن تلقى �سمو ويل �لعهد رئي�ض جمل�ض �لتنمية �القت�سادية �لتوجيهات �مللكية بتحمل 
فانطلقت  لالإ�سالح،  �ملار�ثوين  �النطالق  �إ�سارة  �أعطى  حتى  �القت�سادي  �مللف  �أعباء 
ور�ض �لعمل �ملتخ�س�سة، و�حلو�ر�ت �جلادة، و�ساركت فيها جميع قطاعات �ملجتمع، يف 
، للبحث يف �سبل �إعادة هيكلة و�إ�سالح  عملية ع�سٍف ذهنيٍّ م�سوؤوٍل، وجهٍد وطنيٍّ خمل�ضٍ

�سوق �لعمل يف �لبحرين، لتكون �أوىل حلقات م�سروع �الإ�سالح �القت�سادي �ل�سامل.
ويف 23 دي�سمرب/ كانون �الأول 2003، �أقيمت ور�سة �لعمل �الأوىل لهذ� �مل�سروع �لطموح 
يف ق�سر �لق�سيبية، ودعا �سمو ويل �لعهد �إليها عدًد� من �لنو�ب و�لنخب �القت�سادية 
�مللف  �أمام هذ�  �ملعنيني  �سموه جميع  لي�سع  و�لعمالية  و�ل�سيا�سية  و�لقانونية  و�لتجارية 
و�سركة  �القت�سادية  �لتنمية  جمل�ض  در��سة  �إليه  و�سلت  عما  لهم  ويك�سف  �خلطري، 
»مكنزي«؛ لبد�أ �سوغ �ملالمح �لرئي�سة مل�سروع �الإ�سالح �لقادم على �أ�س�ض �سلبة قو�مها 

�لت�ساور و�لتو�فق �لوطنيني.
)2)  �سحيفة �لو�سط – �لعدد 470 بتاريخ 20 دي�سمرب/ كانون �الأول 2003
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الفصل األول 

ملخص دراسة »مكنزي« 
التشخيصية



المشروع  بدء  مع  العمل  سوق  إصالح  فكرة  انطلقت 
في  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  لجاللة  اإلصالحي 
العهد  ولي  سمو  مع  حينذاك  النقاش  بدأ  وقد   ،2001 العام 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة حول نظام البحرنة ومدى 
استفادة البحرينيين منه، وكيف نستطيع أن نخدم المواطن 
البحريني بنحو أفضل. وكان واضًحا لدينا منذ ذلك الوقت أن 
نظام البحرنة ال يخدم المواطن البحريني بالنحو المطلوب، 
وكنا نتناقش في الحلول الممكنة لمعالجة هذه المشكلة 
دون المساس بالمرونة المطلوبة في السوق، فجاءت فكرة 

القيام بدارسة لوضع سوق العمل.

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة



ملخص دراسة »مكنزي« التشخيصية))) 

البحرين،  يف  العمل  �صوق  حلالة  وت�صخي�صها  قراءاتها  »مكنزي«  �صركة  مت  قدَّ
وقامت هذه الدرا�صة على ثالثة عنا�صر رئي�صة: 

مقابالت مع 50 �سخ�سية قيادية من �أركان قطاع �لتجارة و�حلكومة، وذلك من  االأول 
�أجل �كت�ساب فهم نوعي ل�سوق �لعمل �لبحرينية.

�ملنهجية  �لدر��سات  و�إجر�ء  �ملتعددة،  م�سادرها  من  �لالزمة  �لبيانات  جمع  الثاين: 
�ملتبعة عليها، وعقد �ملقارنات بينها وفًقا للمعايري �ملتبعة يف دول جمل�ض �لتعاون 

�خلليجي، ثم �لقيام بتحليل كمي ي�ستند �إىل �لبيانات �ملتو�فرة.

��ست�سارة عدد من �مل�سادر �خلارجية و�خلرب�ء �لدوليني. الثالث: 
وقد ت�سمنت �لدر��سة �جلو�نب �الآتية: 

). عدد العاطلين  

لت �لدر��سة �لتي �أجرتها »مكنزي« �إىل �أنَّ عدد �لبحرينيني �لعاطلني عن �لعمل يف  تو�سَّ
�لعام 2003 يرت�وح بني 16 – 20 �ألًفا، م�ستندًة يف ذلك �إىل �إح�ساء �ل�سكان للعام 2001 
�لذي �أجر�ه �جلهاز �ملركزي للمعلومات، و�إىل �إح�ساء وز�رة �لعمل و�ل�سوؤون �الجتماعية 

يف �لعام نف�سه. 

وك�سفت �لدر��سة عن �أنَّ 100 �ألف بحريني �سيدخلون �إىل �سوق �لعمل خالل �ل�سنو�ت 
�لع�سر �لالحقة )2003 – 2013)، وي�سمل هذ� �لعدد �لعاطلني حينذ�ك �ملقدر عددهم 
بـ 16 – 20 �ألًفا، �إىل جانب نحو 50 �ألًفا من �ل�سباب �ملتوقع دخولهم �إىل �ل�سوق، ونحو 
�لعام لزيادة  �لتوجه  �لعاملة متا�سًيا مع  �لقوى  �إىل �سفوف  �ألف �مر�أة �سين�سممن   30

م�ساركة �ملر�أة يف �لقوى �لعاملة، مما يعدُّ حتدًيا حقيقيًّا للبالد.
2. دور القطاع الخاص 

�لوظائف يف  �لنمو يف عدد  �لبحرين هو حمرك  �لقطاع �خلا�ض يف  �أنَّ  �لدر��سة  بيَّنت 
�القت�ساد �لبحريني منذ �لعام 1990؛ �إذ ُطرحت 96 �ألف وظيفة فيما بني عامْي 1990 

)1)   �سحيفة �الأيام �لعدد 5406 بتاريخ 24 دي�سمرب/ كانون �الأول 2003
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و2002؛ 84 �ألف وظيفة منها كانت يف �لقطاع �خلا�ض. كما �أنَّ �لقطاع �خلا�ض يف �لعام 
2003 كان ي�ستوعب نحو 60% من �لقوى �لعاملة، بينما مل يكن ي�ستوعب �لقطاع �لعام 

�آنذ�ك �سوى 25%، وتندرج بقية �لوظائف �سمن �لقطاع غري �لر�سمي.

و�أو�سحت �لدر��سة كذلك �أنَّ �لقطاع �خلا�ض هو �مل�سدر �لرئي�ض لتوظيف �لبحرينيني؛ 
فقد �مت�ض 74% من �إجمايل عدد �لبحرينيني، وعددهم كان 35 �ألف مو�طن �ن�سمو� 
�لعام  �لقطاع  �أنَّ  حني  يف  �ملا�سي،  �لقرن  ت�سعينيات  يف  �لبالد  يف  �لعاملة  �لقوى  �إىل 
�ملغرتبني  �لعاملني  ��ستبد�ل  ذلك  �سبيل  يف  وجرى  ب�سعوبة،  �ملتبقية  �الأعد�د  �حت�سن 
بالبحرينيني، فو�سلت �لن�سبة �ملئوية للبحرينيني �لعاملني يف �لقطاع �لعام �إىل نحو %90. 

3. نوعية الوظائف واألجور

ك�سفت �لدر��سة �أنَّ �لكثري من �لوظائف �لتي يتوالها �لبحرينيون هي وظائف منخف�سة 
�الأجر ب�سبب �نخفا�ض نوعية تلك �لوظائف. وقد �أ�سارت �لدر��سة �إىل �أنَّ متو�سط �الأجور 
للفرد �لبحريني �نخف�ض يف ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي بن�سبة 16% من 420 ديناًر� �إىل 
قد  و�الأجور  �ملهارة  منخف�سة  وظائف  يف  �لعاملني  �لبحرينيني  ن�سبة  و�أنَّ  ديناًر�،   352
�لبحرينيني  و�أنَّ 68% من  �لعام 2002،  �إىل 48% يف  �لعام 1990  �رتفعت من 27% يف 

�خلا�ض  �لقطاع  �إىل  �ن�سمو�  �لذين 
عددهم  و�ملقدر   ،1990 �لعام  منذ 
بـ 27 �ألف عامل، يعملون يف وظائف 

متدنية.

�لنتائج  هذه  �أنَّ  �لدر��سة  و�أو�سحت 
يف  �لعامة  �لتوجهات  مع  من�سجمة 
�القت�ساد �لبحريني؛ �إذ �إنَّ �لوظائف 
من   %81 �سكلت  �ملهارة  منخف�سة 
�إجمايل �لوظائف �ملتولدة يف �لقطاع 
قطاعات  �سوى  ت�سهد  ومل  �خلا�ض، 
�ملعاك�ض،  �لتاأثري  �القت�ساد  يف  قليلة 
قطاع  �ملثال  �سبيل  على  ومنها 

كبيًرا  قلق  مصدر  العمل  سوق  كانت 
ففي  وللمواطنين،  للحكومة  للجميع؛ 
تشهد  المملكة  فيه  كانت  الذي  الوقت 
اإليرادات،  في  وزيادًة  اقتصادّيًا،  ا  نمّوً
تهدد  وأخذت  سوًءا  تزداد  األوضاع  صارت 
السيما  عام،  بشكل  المعيشي  المستوى 
مع ارتفاع معدالت البطالة التي قاربت %15، 
فيما تراجع متوسط األجور للبحرينيين من 
 325 إلى   ،1990 العام  في  شهرّيًا  ديناًرا   420

ديناًرا في العام 2002.

د. زكريا أحمد هجرس
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ت�سكل  كانت  �لذي  �ملالية  �خلدمات 
فيه �لوظائف منخف�سة �ملهارة %10 

فقط من �إجمايل �لوظائف.

وبيَّنت �لدر��سة �أنَّ �نخفا�ض �الأجور 
�نعكا�ًسا  ياأتي  �خلا�ض  �لقطاع  يف 
النخفا�ض �لقدرة �لتنا�سبية �لن�سبية 
بالقيا�ض  �لبحريني  لالقت�ساد 
�لرئي�سني؛  �لتجاريني  �سركائه  �إىل 
تقدر  �لبحريني  �لعامل  فاإنتاجية 
بن�سبة 25% تقريًبا مقارنة باالإنتاجية 
 %19 وبن�سبة  �ملتحدة،  �لواليات  يف 

مقارنة مبعدل �الإنتاجية يف �لهند. 
4. التحديات المستقبلية 

يف حال و��سلت �سوق �لعمل �ل�سري على م�سار م�سابه مل�سارها حينذ�ك من ناحيتي منو 
يف  �لبطالة  �أعد�د  �أنَّ  �لد�ر�سة  توقعت  فقد  فيها،  �لبحرينية  و�مل�ساركة  �لوظائف  عدد 
�سفوف �لبحرينيني ميكن �أن ت�سل �إىل �أكرث من 60 �ألف عاطل، مما يعني �أنَّ �أكرث من 

ن�سف �لبحرينيني �ملقبلني على �لعمل �سيكونون يف �سفوف �لعاطلني.

ا �نخفا�ض متو�سط �الأجور للبحرينيني بن�سبة 15% تقريًبا يف �لعقد  وتوقعت �لدر��سة �أي�سً
�لوظائف  ونوعية  �لعاملني  توقعات  بني  �ملحتملة  �لفجوة  �زدياد  �إىل  باالإ�سافة  �لتايل، 
�ملتوقع  و�ملتو�سطة  �لعالية  �ملهار�ت  �لبحرينيني ذوي  ن�سبة  �أنَّ  �ملتو�فرة لهم؛ ففي حني 
دخولهم �سوق �لعمل يف �لعقد �لتايل �ست�سل �إىل 86% تقريًبا، فاإنَّ �لوظائف �جلديدة 
ميثل  مبا  �الأوىل،  بالدرجة  �ملهار�ت  منخف�سة  �لوظائف  عليها  تغلب  �أن  يتوقع  �ملتولدة 
من  �أنَّه  ذلك  ويعني  �لالحق.  �لعقد  يف  ن�سووؤها  ُيتوقع  وظيفة  �ألف   120 من   %75 نحو 
�ملرجح �أْن يكون �لبحرينيون �لعاطلون عن �لعمل يف �مل�ستقبل من ذوي �ملهار�ت �لعالية 
و�ملتو�سطة، و�أْن يكون خريجو �ملد�ر�ض �لثانوية و�لتعليم �لعايل يف �مل�ستقبل يف وظائف 

ال تلبي توقعاتهم.

البطالة باعتبارها  إلى  المجتمع ينظر  كان 
ا، في حين أنَّه في الواقع  موضوًعا اجتماعّيً
من  يكن  فلم  بحت،  اقتصادي  موضوع 
جانًبا  العمالة  موضوع  تعتبر  أْن  الصحيح 
ما  وكل  السوق  أنَّ  حين  في  ا  اجتماعّيً
يتعلق بها هو جوانب اقتصادية، فكان من 
المهم أْن يصنف موضوع البطالة والعمالة 
الملف  هذا  وإدارة  الصحيح،  سياقه  ضمن 
االقتصادية  العملية  من  جزًءا  باعتباره 

وليس االجتماعية.

 أسامة بن عبداهلل العبسي
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5. مواجهة التحديات

�لعمل  �سيا�سات  تناول  يتطلب  م�ستد�م  نحو  على  �لتحديات  مو�جهة  �أنَّ  �لدر��سة  توؤكد 
و�ل�سيا�سات �القت�سادية باأ�سلوب ياأخذ بزمام �ملبادرة، وال يقت�سر على معاجلة �لبطالة 
عن طريق �سيا�سات �لعمل وحدها؛ �إذ �إنَّ �مت�سا�ض �ملن�سمني �جلدد �إىل �سوق �لعمل 
بتبني �سيا�سات بحرنة �أكرث ن�ساًطا يتطلَّب �أْن تكون �أكرث من 95% من �لوظائف �جلديدة 
يجعل  مما  كبرًي�،  حتدًيا  ي�سكل  �أمر  وهذ�  للبحرينيني،  �لالحقة  �لع�سر  �ل�سنو�ت  يف 
حتفيز عملية �إيجاد �لوظائف �جلديدة وحدها غري كافية لتلبية حاجة �لبحرينيني من 

�لوظائف.

و�أ�سارت �لدر��سة �إىل �أنَّ �ملطلوب هو منو كبري من �لناحية »�لكمية«؛ �إذ �إنَّ توفري �لوظائف 
�لكافية لت�سغيل �ملوظفني �لبحرينيني �جلدد ي�ستدعي حتقيق معدل منو �قت�سادي ي�سل 
بن�سبة %10  �إىل معدل منو  �لو�سول  تنجح يف  �إذ مل  �؛  ل �سعب جدًّ �إىل 11%، وهو معدَّ
�سوى 10 دول فقط يف �لعامل خالل �لتاريخ �القت�سادي �حلديث. كما �أنَّ �لنمو �ملتحقق 
يف �لبحرين �آنذ�ك يعدُّ متدنًيا من �لناحية »�لنوعية«، و�أنَّ �إيجاد �لوظائف يف �لقطاعات 
وم�ستويات �ملهار�ت �مل�سابهة لالجتاهات �ل�سائدة حينذ�ك لن ينجح يف حت�سني م�ستوى 

�لدخل، ولن ي�سد �لفجوة بني �لبحرينيني �ملاهرين و�لوظائف �ملتو�فرة. 
6. أسس المواجهة 

�أو�سحت �لدر��سة �أنَّ �لنظم و�ملوؤ�س�سات �لبحرينية جنحت يف ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي 
يف حتقيق تقدم �إيجابي بزيادة ��سرت�ك �لبحرينيني يف �سوق �لعمل، و�أنَّ ن�سبة �لنمو يف 
ح�سة �لبحرينيني من وظائف �لقطاع �خلا�ض كانت 6.3%، وهي ن�سبة �أعلى من ن�سبة 
�لنمو �الإجمالية يف عدد وظائف �لقطاع �خلا�ض )5.5%)، مما رفع �حل�سة �الإجمالية 

للبحرينيني من 27% يف �لعام 1990 �إىل 29% يف �لعام 2002. 

غري �أنَّ »مكنزي« ر�أت �أنَّ مو�جهة �لتحديات �مل�ستقبلية يتطلب قدر�ت نظامية وموؤ�س�ساتية 
تنظيمها  ثم  �لالزمة،  �ل�سيا�سات  و�سع  عرب  �أوجه،  عدة  من  بكثري  تقدًما  و�أكرث  �أقوى 

و�إد�رتها، و�الإ�سر�ف على تنفيذها. 

و�أ�سارت �لدر��سة �إىل �أنَّ �لكثري من �لقر�ر�ت �ملتعلقة ب�سيا�سات �سوق �لعمل ت�ستند �إىل 
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بيانات ناق�سة وخاطئة، و�أنَّ �لبحرين تر�سد �ثنني فقط من موؤ�سر�ت �الأد�ء �لثمانية 
�أنَّ  �إىل  باالإ�سافة  �ملتحدة.  و�لواليات  �سنغافورة  مثل  �الأخرى  �لبلد�ن  تر�سدها  �لتي 
�ل�سيا�سات �ملو�سوعة تتقرر بطريقة ال تربطها بال�سيا�سات �القت�سادية كما هي �حلال 

يف �سيا�سات �لبحرنة.

وبيَّنت �لدر��سة �أنَّ قيام �حلكومة باأد�ء دور �لتوفيق بني �أرباب �لعمل و�ملغرتبني و�لعاملني 
�لبحرينيني �لعاطلني يعد حتدًيا كبرًي�، ومل حتقق فيه �أي حكومة تقريًبا جناًحا جيًد�، 
يقدم  �أن  �أي جهاز حكومي  و�سرعة وتريته، مما ي�سّعب على  �ل�سوق  ديناميكية  ب�سبب 
�سعوبة  من  يزيد  ومما  و�لنوعية.  �ل�سرعة  من  �ملطلوبة  بامل�ستويات  �لعملية  �مل�ساعدة 
�الأد�ء �جليد لهذ� �لدور �أنَّ مرجعية عملية توظيف �ملغرتبني يف �لبحرين �آنذ�ك م�ستتة 
�إ�سد�ر  عملية  �إنَّ  �إذ  كبرًي�؛  بريوقر�طيًّا  تعقيًد�  يخلق  مما  حكومية،  �أجهزة  عدة  بني 
�الجتماعية،  و�ل�سوؤون  �لعمل  وز�رة  بني  موزعة  تكون  مثاًل  جديد  و�فد  لعامل  تاأ�سرية 
�سنة كاملة، يف حني  �لعملية  ت�ستغرق هذه  �أْن  �لتجارة، وميكن  ووز�رة  �لهجرة،  و�إد�رة 

�أنها ال ت�ستغرق �سوى 7 �أيام يف �سنغافورة مثاًل. 

�لنظم  �أنَّ  �لدر��سة  �أكدت  كما 
�الإ�سر�ف  وبر�مج  �آنذ�ك  �ملوجودة 
تقوية  �إىل  حتتاج  �لتنفيذ  على 
يكن  مل  �لبحرين  �إنَّ  �إذ  وتعزيز؛ 
مدى  تر�سد  �أْن  مثاًل  مبقدورها 
�اللتز�م ب�سيا�سات �لعمل ب�سبب عدم 
�لهجرة.  لبيانات  �أنظمة  �أي  وجود 
�ل�سوق  �لفاعلة يف  �الأطر�ف  �أنَّ  كما 
بنحو  و�لعقوبات  بالقو�نني  تبلَّغ  ال 

و��سح وثابت. 

ونبهت �لدر��سة �إىل �أنَّ �الإ�سر�ف على 
بامل�سد�قية  يحظى  يكن  مل  �لتنفيذ 
�أدلة  �إنَّه ال توجد �سوى  �إذ  �ملن�سودة؛ 

سوق العمل لم تكن سليمًة، وكانت تعاني 
تشجيع  دون  تحول  أساسية  إشكاليات 
المواطنين على العمل في القطاع الخاص، 
الرواتب  انخفاض  المعوقات  هذه  ومن 
وقد  العمل.  بيئة  مستوى  وتدني  واألجور، 
سعينا للبحث عن آلية إلصالح هذه البيئة، 
والهيكلي  الشامل  اإلصالح  فكرة  فجاءت 
لسوق العمل، واإلصالح االقتصادي، وإصالح 
التدريب والتعليم؛ ليكون البحريني مؤهاًل 
القتناص فرص العمل بمهاراته وخبراته ال 

بجنسيته.

عبداإلله القاسمي
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قليلة على �أنَّ منتهكي �الأنظمة قد و�جهو� �لعو�قب �لالزمة نتيجة النتهاكاتهم. 

ور�أت �لدر��سة �أنَّ �لتحديات �لتي تو�جه �لبحرين يف �مل�ستقبل هي حتديات كبرية، وتوؤكد 
و�ملوؤ�س�سات  �ل�سخ�سيات  كل  من  وتعاونية  وثيقة  ريادية  م�ساركة  عرب  �لتغيري،  �سرورة 
لتحقيق  قوي  وزخم  �ل�سحيحة،  �ال�ستجابة  ل�سياغة  ومبدع  مركز  وجهد  �لرئي�سة، 

تغري�ت د�ئمة خالل هذه �مل�سرية �لطويلة. 
البحث عن الحلول:

�سوق  �إ�سالح  مل�سروع  �الأوىل  �لعمل  ور�سة  �أقيمت  �الأول 2003،  كانون  دي�سمرب/   23 يف 
�لعمل يف ق�سر �لق�سيبية برعاية �سمو ويل �لعهد، و�سارك فيها عدد من �لنو�ب و�لنخب 
�القت�سادية و�لتجارية و�لقانونية و�ل�سيا�سية و�لعمالية، وو�سع �سموه �جلميع �أمام هذ� 
�مللف �خلطري، وك�سف لهم عما و�سلت �إليه در��سة جمل�ض �لتنمية �القت�سادية و�سركة 
يدركو�  �أو  يلم�سوها  �أْن  دون  ي�ست�سعرونها  كانو�  بحقائق  فتفاجاأ �حلا�سرون  »مكنزي«، 
و�ل�سر�كة  �لتو�فق  على  تقوم  جديدة  مرحلة  �أمام  �أنف�سهم  ووجدو�  �أبعادها،  حقيقة 
�لدر��سة،  عليها  وقفت  �لتي  �الأرقام  من  م�سدومني  كانو�  �مل�سرتكة..  و�مل�سوؤولية 
�لقادم؛  �لو�سع  خطورة  م�ست�سعرين 
�إذ �إنَّ 100 �ألف مو�طن �سيدخلون �إىل 
�سوق �لعمل يف غ�سون ع�سر �سنو�ت 
فقط، وهو ما يو�زي 92% من حجم 
 ،2003 �لعام  يف  �لوطنية  �لعمالة 
�لدر��سة  �أنَّ  يف  �الأكرب  و�ل�سدمة 
�لتي  �لوظائف  من   %80 �أنَّ  ك�سفت 
يخلقها �لقطاع �خلا�ض تقل رو�تبها 
عن 200 دينار �سهريًّا، مما يعني �أنَّ 
و�قت�سادية �ستكون  كارثة �جتماعية 
بجدية  ُتو�جه  مل  �إْن  �الأبو�ب  على 

وم�سوؤولية. 

الحكم،  مقاليد  الملك  استالم جاللة  بعد 
أطلق جاللته مشروعه اإلصالحي، وقد مثل 
ميثاق العمل الوطني اإلطار العام لمشروع 
اإلصالح الهيكلي لسوق العمل، وقد عهد 
باستالم  العهد  ولي  سمو  إلى  جاللته 
الملف االقتصادي، وأنشئ مجلس التنمية 
عملية  بنية  أسس  ووضعت  االقتصادية، 
أعمدة،  ثالثة  على  آنذاك  الهيكلي  اإلصالح 
وإصالح  والتدريب،  التعليم  إصالح  هي: 

االقتصاد، وإصالح سوق العمل.

عثمان شريف الريس

قصة اإلصالح: تزامًنا مع ذكرى مرور عقد على تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل 44



البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  أبدت 
العمل،  سوق  إصالحات  بعملية  اهتمامها 
عقدت  التي  العمل  ورش  في  وشاركت 
برعاية سمو ولي العهد، وقدمت مرئياتها. 
رفع  إلى  تهدف  »مكنزي«  دراسة  وكانت 
من  يجعل  بما  األجنبية،  العمالة  تكلفة 
العمالة الوطنية خياًرا مفضاًل لدى القطاع 
آالف  بإيجاد  يسمح  وبما  البحريني،  الخاص 
المتوقع  والشابات  للشباب  العمل  فرص 

دخولهم إلى سوق العمل.

إبراهيم محمد علي زينل

و�أمام ذ�ك �لت�سخي�ض �ملخيف، �أقر �جلميع بامل�سكلة، و�أدركو� خطورتها، فاأجمعو� على 
�إىل  �سيوؤدي  �لبطالة  عالج  يف  �لتهاون  �أو  �لتاأخر  فاإنَّ  مو�جهتها،  على  �لعمل  �سرورة 
�ل�سيطرة. ومن هناك، ح�سل �سمو ويل �لعهد  تفاقمها بنحو كبري، وقد يخرجها عن 
وجمل�ض �لتنمية �القت�سادية على تفوي�ض �مل�ساركني يف �لور�سة ملو��سلة �لطريق وقيادة 

هذ� �مللف وو�سع �حللول �ملمكنة لتحقيق م�ستقبل �أف�سل.  

لت  وكانت هذه �لور�سة هي �الأوىل من نوعها يف �لبحرين، بل يف �لوطن �لعربي كله، و�سكَّ
�الأزمات  �إد�رة  يف  جديًد�  طريًقا  ة  خمتطَّ �حلديث،  �لبحرين  تاريخ  يف  فارقًة  عالمًة 

و�مل�سكالت.
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صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
 ولي العهد رئيس مجلس التنمية االقتصادية



من نريد أن نكون كبحرينيين ؟ 

�صهد العامل العربي خالل اخلم�صني �صنة املا�صية تغيريات هائلة. ويف خليجنا 
العربي اأدى اكت�صاف النفط اإىل تغيري جذري يف منط حياتنا، واإنه من الوا�صح 
فاإنَّ جميع حكومات  ولذا  �صعوبها.  يلبي تطلعات  املنطقة ال  واقع احلياة يف  اأنَّ 
وموؤ�ص�صات املجتمع املدين يف العامل العربي تبحث عن مفهوم اأف�صل للم�صتقبل، 
االقت�صادية  و�صيا�صاتنا  القدمية  مفاهيمنا  اأنَّ  االآن،  للكثريين  الوا�صح  ومن 

ترتكز على تاريخ انطوت �صفحاته.
ويف ظل �لقيادة �لر�سيدة ل�ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة حفظه �هلل 
ورعاه، وبف�سل دعم حكومته برئا�سة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن �سلمان �آل خليفة 

�ملوقر، و�سعب �ململكة �لكرمي، نحن نقف يف طليعة �لتطور يف �ملنطقة. 

لقد �أدى برنامج �الإ�سالح �لذي قاده جاللة �مللك �إىل حركة �إحياء �سيا�سي وثقايف و��سعة 
و�أجهزة  �ملدين  �ملجتمع  �أبًد�  يتمتع  فلم  طويلة،  �سنني  منذ  �لبالد  ت�سهدها  مل  �لنطاق 
�الإعالم مبثل هذه �لقوة من قبل. وهذ� يجعلني �أ�سعر بكثري من �لفخر و�العتز�ز باأنني 

من �أبناء هذ� �لوطن. 

�لتو�سع يف حو�ر وطني  �إىل �الأمام، مع  �إذ نو��سل دفع عجلة �لتقدم يف �لبحرين  و�إننا 
ي�سهم فيه �جلميع، فاإنَّ هذ� وحده لي�ض كافًيا من �أجل �مل�سي قدًما يف عملية �الإ�سالح 
�ل�سامل. و�إذ� مل ن�سع �الإ�سالح �القت�سادي �حلقيقي يف حمور �هتمام �حلو�ر �لوطني 
�ملو�سع، ف�سوف نكرر �خلطاأ �لعربي �لقدمي، و�ستكون �لكلمات خاوية بال معنى، وتظل 
�لنو�يا دون عزمية، و�ل�سيا�سات دون تطبيق. ولهذ� نحن جنتمع هنا �ليوم، لكي نكون 
�سركاء يف و�سع روؤية �قت�سادية جديدة ململكة �لبحرين، روؤية ت�ستكمل �الإ�سالحات �لتي 

غرّيت و�قعنا خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية. 

من �الآن ف�ساعًد�، ال �أريد �أن �أ�ساأل �أبًد� عن م�ستقبل �قت�سادنا فاأتلقى �إجابات خمتلفة، 
وال  بفر�سة  منه  يحظون  وال  مو�طنينا  على  مير  �القت�سادي  �لنجاح  �أرى  �أن  �أريد  وال 
ن�سيب، وال �أريد �أن �أ�سهد مو�هب �ل�سباب تهدر الأنهم مل يجهزو� ملو�جهة و�قع �القت�ساد 

يف بالدنا. 
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عندما �أ�سمع عن جناح �مل�ساريع �لتجارية �أ�سعر باالطمئنان، ولكن بعد �أي جولة �أتفقد 
فيها �أحو�ل مدن وقرى �ململكة و�أحتدث مع �لنا�ض، �أ�سعر بعدم �لر�سا. 

ال  �لعمل.  عن  عاطل  �سخ�ض  هناك  بحرينيني  ثمانية  كل  بني  من  �أجد  �أن  ير�سيني  ال 
رو�تب  على  يح�سلون  وظيفة  على  �حل�سول  يف  جنحو�  ممن  كثري  يكون  �أن  ير�سيني 
ا بعدم �لر�سا باأن متو�سط �الأجور �لتي يت�سلمها �لبحرينيون قد  �سعيفة. �إين �أ�سعر �أي�سً

�نخف�ض بن�سبة 16% خالل �ل�سنو�ت �لع�سر �الأخرية. 

�ملنو�ل، فلن ننجح يف  �لبحرين على هذ�  ��ستمرت  �إذ�  �أنه  �لو��سح يل  �أ�سبح من  لقد 
حتقيق �آمالنا وتطلعات �الأجيال �لقادمة. 

�إن �لعمل على حتديد �مل�سار �ل�سحيح للبحرين يبد�أ �ليوم. وماز�ل �أمامنا �لكثري لكي 
ن�ستطيع �أن نعطي �حللول �لدقيقة و�لنهائية. فلن تاأتي هذه �حللول �إال من خالل �حلو�ر 

�لبّناء �لو�عي �ملبني على �حلقائق �لثابتة. 

�القت�سادي،  م�ستقبلنا  حول  �سامل  وطني  حلو�ر  بد�ية  �الجتماع  هذ�  يكون  �أن  �أمتنى 
�أن ن�سع �الآليات  �إليه هو �إعد�د خطة �قت�سادية وطنية ن�ستطيع من خاللها  �أ�سبو  وما 
هذ�  يتحقق  ولن  �إمكانياته.  كامل  �إىل  �لو�سول  من  �قت�سادنا  متكن  �لتي  و�ل�سيا�سات 

�الأمل دون م�ساعدتكم.

�مل�ساكل  بع�ض  معاجلة  بها  مت  �لتي  �لطريقة  ب�ساأن  منكم  �لعديد  �سعور  �أتفهم  �إين 
بالع�سو�ئية  �لطريقة  هذه  �ّت�سمت  ما  فغالًبا  �جلهات،  بع�ض  قبل  من  �القت�سادية 
يرجع  وهذ�  �مل�ساكل.  من  �ملزيد  خلق  �إىل  ما  م�سكلة  حل  �أدى  ما  وكثرًي�   و�لت�سارب، 
�لو�سوح،  غاب  لذلك  ونتيجة  كافية.  عناية  �أو  ��ست�سارة  دون  �لتوجهات  تغيري   �إىل 
�أعر��ض �مل�ساكل، تاركني جذورها  ا ما مت �الكتفاء مبعاجلة  �أي�سً وفقدت �لثقة. وكثرًي� 

دون عالج. 

�ملطلوب،  �لنجاح  حتقق  قليلة  قطاعات  �سوى  �لبحرين  �قت�ساد  يف  نرى  ال  و�ليوم، 
�أ�سحاب �الأعمال و�لعاملني يف �لقطاع �خلا�ض  �لغالبية �لعظمى من  �أن  و�حلقيقة هي 

غري ر��سني عن �الأو�ساع �حلالية. 

�مل�ستقبل خمتلًفا.  يكون  �أن  �الأو�ساع. يجب  و�إنهاء هذه  لكل ذلك،   � ن�سع حدًّ �أن  علينا 
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يجب �أن يكون للبحرينيني �الأولوية. يجب �أن يتم تن�سيط �القت�ساد. يجب تطوير نظامنا 
�لتعليمي �إىل �أعلى م�ستويات �المتياز. 

ال �أعتقد �أن من �ل�سو�ب �أنه بينما يظل و�حد من بني كل ثمانية بحرينيني عاطاًل عن 
�لعمل، تذهب وظيفتان من بني كل ثالث وظائف جديدة �إىل �لعمالة �لو�فدة. ولالأ�سف، 
فاإن هوؤالء �لذين يو�جهون هذه �مل�سكلة ي�سعرون باأنهم من�سيون. ال ميكن �ل�سماح لهذ� 

�لو�سع باال�ستمر�ر. �إنها م�ساألة عد�لة و�إن�ساف. 

باملزيد  �لقيام  نحتاج  ونحن  نف�سه،  ليثبت  فر�سة  على  بحريني  كل  يح�سل  �أن  ناأمل 
هذ�  عومل  �إذ�  و�أنه  �لبحريني،  �ملو�طن  قدر�ت  من  و�ثق  �إين  ذلك.  حتقيق  ل�سمان 
عمله،  يف  ا  خمل�سً يكون  ف�سوف  �ملنا�سبة،  �حلو�فز  و�أعطي  الئق،  نحو  على   �ملو�طن 

ووفيًّا له، ومنتًجا كما يجب �أن يكون. 

�لتعليم  �أنظمة  �أن  ل�سمان  و�ملو�رد  �لوقت  من  مزيد  تخ�سي�ض  �إىل  نحتاج  ا،  و�أي�سً
و�لتدريب يف �لبحرين م�ستعدة ملو�جهة �لتحدي. يجب �أال تقت�سر �لعملية �لرتبوية على 
�أن ن�سمن تزويد �لبحرينيني بال�سلوكيات �لتي  تدري�ض �ملهار�ت �الأ�سا�سية فقط، يجب 
يف  �لوظائف  ل�سغل  �الأول  �خليار  هم  �لبحرينيون  يكون  �أن  �أردنا  و�إن  للنجاح.  توؤهلهم 
فهم  �حلديث،  �لع�سر  متطلبات  يلبي  مبا  تزويدهم  �ل�سروري  فمن  �خلا�ض،  �لقطاع 

يحتاجون �إىل �كت�ساب مهار�ت عالية ت�سيف قيمة حقيقية لالقت�ساد و�ملجتمع. 

�أمام  �حلقيقي  �لتحدي  الأن  كافًيا؛  لي�ض  ولكنه  �سروري،  �أمر  �لعمل  �سوق  �إ�سالح  �إن 
و�أن  �مل�سافة،  �لقيمة  م�ستويات  �أعلى  �إىل  به  �لنهو�ض  كيفية  هو  �لبحريني  �القت�ساد 
تركز �لبحرين على �أن تكون �الأف�سل، ولي�ض �الأرخ�ض. وال ت�ستطيع �لبحرين �لدخول يف 

مناف�سة مع �لهند �أو �ل�سني من حيث تكلفة �لعمالة. 

وذلك  �القت�سادي،  �لنمو  و�أن جنعله حمرك  �لقطاع �خلا�ض،  ندعم  �أن  علينا  يتوجب 
�إلغاء �لقيود �لتي حتد من  يتطلب تغيري �ملهار�ت �لتي يعتمد عليها حالًيا، كما يتطلب 
و�إعادة  �لغري،  و�العتماد على  �التكالية  �لتغلب على  �إىل  ونحتاج  وتعرقل منوه،  حريته، 

ترتيب �أولويات �ال�ستثمار لدعم �الإنتاجية. 

ويعترب هذ� �الجتماع �ملتميز �لذي يجمع يف قاعة و�حدة نخبة من قياد�ت �ململكة ملناق�سة 
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على  نكون جميًعا  �أن  و�أمتنى  �ل�سحيح،  �لطريق  على  �لوطن هو خطوة هامة  م�ستقبل 
�لعليا  �لوطنية  �مل�سلحة  ن�سع  و�أن  �ل�سخ�سية،  �مل�سالح  نتجاوز  و�أن  �لتحدي،  م�ستوى 

فوق كل �عتبار. 

�لذي  �الإ�سالح  م�سرية  بد�ية  وهي  �لعمل.  �سوق  �إ�سالحات  عن  نتحدث  نحن  و�ليوم، 
�إذن، كيف �سنقّيم �لنجاح  �إ�سالح �القت�ساد، و�إ�سالح �لتعليم و�لتدريب.  يتز�من معه 

بعد نهاية هذ� �الجتماع؟ 

�ساأعتربه جناًحا �إذ� وفقنا جميًعا يف فهم �أننا �أمام م�سكلة كبرية حتتاج �إىل حل، وهي 
م�سكلة ال ميكن �أن حتل �إذ� �سرنا على نف�ض �لطريق �لذي ن�سري عليه حالًيا. �سوف �أعتربه 
جناًحا �إذ� �تفقنا على �أن �ل�سبيل �إىل بناء م�ستقبل ز�هر يتطلب �اللتز�م باإعطاء �الأولوية 

للبحرينيني. 

وختاًما، �ل�سوؤ�ل �لذي يجب علينا �أن ن�سعه �أمامنا هو: من نريد �أن نكون كبحرينيني؟

 �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة
ويل �لعهد رئي�ض جمل�ض �لتنمية �القت�سادية 
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جريدة �الأيام - �لعدد 5680 - �ل�سفحة 1 - �جلمعة 10 �سعبان 1425 هـ �ملو�فق 24 �سبتمرب 2004م

ويل �لعهد يرعى ور�سة عمل حول ��سالحات �سوق �لعمل



بلورة مشروع اإلصالح 

يف  امل�صاركني  بتفوي�س  االقت�صادية  التنمية  وجمل�س  العهد  ويل  �صمو  حظي 
الور�صة االأوىل ملوا�صلة الطريق وقيادة ملف اإ�صالح �صوق العمل، وو�صع احللول 
املمكنة لتحقيق م�صتقبل اأف�صل، ف�صرع �صموه واملجل�س يف املرحلة الثانية؛ وهي 
اإجراء الدرا�صات الالزمة واقرتاح احللول والت�صورات وال�صيا�صات الإعادة هيكلة 
االإنتاجية،  على  البحرينية  العاملة  القوى  مقدرة  من  يرفع  مبا  العمل،  �صوق 
ويزيد من قدرتها التناف�صية يف احل�صول على الوظائف واملهن، ومبا ي�صهم يف 

معاجلة م�صكلة البطالة بتوفري فر�س العمل للمواطنني.
و�نطلق عمل �ملجل�ض على خطني متو�زيني ومتكاملني متثال يف:

). االستعانة بالخبرات

د�عًيا  �ملناق�سات،  جمل�ض  مع  بالتعاون  مناق�سة  �القت�سادية  �لتنمية  جمل�ض  طرح 
الإ�سالح  �ملنا�سبة  �حللول  ل�سياغة  عرو�سها  تقدمي  �إىل  �ال�ست�سارية  �ل�سركات 
�لناحية  من  عطائها  تفوق  بعد  »مكنزي«  �سركة  على  �الختيار  وقع  وقد  �لعمل،   �سوق 

�لفنية و�ملالية. 
2. تأسيس »اللجنة التنفيذية«

�لتنمية  جمل�ض  رئي�ض  �لعهد  ويل  �سمو  �أ�سدر  »مكنزي«،  �سركة  �ختيار  مع  بالتز�من 
�لتنمية  مبجل�ض  فرعية  جلنة  ت�سكيل  ب�ساأن   2004 ل�سنة   (9( رقم  �لقر�ر  �القت�سادية 
جلنة  �أول  �للجنة  هذه  لتكون  �لعمل،  �سوق  �إ�سالح  م�سروع  وقيادة  ملتابعة  �القت�سادية 
معنية باالإ�سالح، و�سمت ممثلني لوز�رة �لعمل و�ل�سوؤون �الجتماعية، ووز�رة �لد�خلية، 
ووز�رة �ملالية و�القت�ساد �لوطني، و�جلهاز �ملركزي للمعلومات، باالإ�سافة �إىل ممثلني 

لديو�ن �سمو ويل �لعهد، وجمل�ض �لتنمية �القت�سادية.
لت �للجنة �لتي ُعرفت با�سم »جلنة �لقيادة« برئا�سة �لدكتور زكريا �أحمد هجر�ض،  وت�سكَّ
وع�سوية كل من: عبد�الإله �لقا�سمي، �أ�سامة �لعب�سي، �ل�سيخ �أحمد بن عي�سى �آل خليفة، 
بوب �آيل، �لدكتور حممد �لعامر، �سريين يو�سف �ل�سري�وي، يو�سف عبد�حل�سني خلف، 
بها  تقوم  �لتي  �لدر��سة  مبتابعة  تخت�ض  �للجنة  �أنَّ  على  �لقر�ر  ون�ض  �سايل.  وعوف 
»مكنزي« ب�ساأن �سوق �لعمل يف مملكة �لبحرين، وتخت�ض على وجه �خل�سو�ض مبا ياأتي:
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�لتعاون مع �خلبري �ال�ست�ساري ومتابعة �سري �أعماله.. 1
�الجتماع ب�سكل دوري مع �خلبري �ال�ست�ساري وبحث ما قام به �أعمال.. 2
�إبد�ء �الآر�ء و�لت�سور�ت و�ملالحظات ب�ساأن مو�سوع �لدر��سة.. 3
�لتن�سيق مع �جلهات �ملعنية لتوفري �ملعلومات و�لبيانات �لتي يطلبها �خلبري �ال�ست�ساري.   . 4

إعداد الدراسة  

بل  �ملكتبية،  �لدر��سات  على  �أعمالها  تقت�سر  ومل  �لعمل،  يف  �لقيادة«  »جلنة  �سرعت 
��ست�ساريني  و��ستقد�م  فرعية،  جلان  ت�سكيل  فتم  متنوعة؛  ميد�نية  باأعمال  �نطلقت 
وجمموعات عمل من د�خل �لبحرين وخارجها، وعقدت �الجتماعات مع خمتلف �لفئات 

�ملعنية من عمال و�قت�ساديني، ورجال �أعمال و�سيا�سيني، بهدف و�سع �إ�سالحات كلية.

وعلى �خلط �ملو�زي، كانت »جلنة �لقيادة« تعقد مع �سركة »مكنزي« �جتماعات دورية 
ما مت  على  و�لبناء  و�لروؤى،  �ملقرتحات  تبادل  يتم خاللها  �أ�سبوعيًّا،  �جتماعني  مبعدل 
�لتو�سل �إليه مبا يتنا�سب مع طبيعة �ل�سوق �ملحلية. وطلبت �للجنة من »مكنزي« �إعد�د 
�لقطاع  يف  �لعمل  عن  �لبحرينيني  وعزوف  �الأجور  تدين  �أ�سباب  عن  تف�سيلية  در��سة 

�خلا�ض، و�آليات �لعالج �ملقرتحة، وعر�ض بع�ض جتارب �لدول يف هذ� �ملجال. 

ثم عكفت �للجنة على در��سة �حللول �لتي �قرتحتها »مكنزي«، و�ختارت منها ما ر�أته 
كغرفة جتارة  �ملجتمعية  �الأطياف  مع خمتلف  مار�ثونية  م�ساور�ت  �سل�سلة  بعد  منا�سًبا 
و�سناعة �لبحرين، و�لتجار و�أ�سحاب �الأعمال، و�لنقابات، و�أ�سحاب �ملهن، و�جلمعيات 
�ملهنية و�ل�سيا�سية، �نطالًقا من توجيهات �سمو ويل �لعهد ب�سرورة عدم �تخاذ قر�ر�ت 

منفردة من دون �إطالع ذوي �ل�ساأن.

د. ع�سام فخرو متحدثًا يف ور�سة �إ�سالح �سوق �لعمل
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� يف �مل�سروع؛ �إذ مل تكن م�سكلة �لبطالة  ا جدًّ فكانت »جلنة �لقيادة« �سريًكا حقيقيًّا ومهمًّ
يف �لبحرين �قت�سادية فقط، بل كانت م�سكلًة مت�سعبًة �جتماعيًّا و�سيا�سيًّا و�قت�ساديًّا، 
و�قت�سادية وح�سب،  الأ�س�ض نظرية  وفًقا  �مل�سكلة  لهذه  باالإمكان و�سع �حللول  يكن  فلم 

فكان على عاتق �للجنة �أن تقوم بالتكييف و�ملو�ءمة �لالزمني. 

�لقيادة«  »جلنة  يحيط  �سموه  فكان  �لعمل،  نو�ة  من   � جدًّ قريًبا  �لعهد  ويل  �سمو  وبقي 
برعاية كبرية، ومتابعة د�ئمة، وكان يعقد معها �جتماعات دورية، �إ�سافة �إىل �جتماعات 

�أخرى يعقدها �سموه مع �سركة »مكنزي« كلما طر�أ جديد.

وبعد ت�سعة �أ�سهر من �لعمل �لدوؤوب و�مل�سني، �نتهت »جلنة �لقيادة« و«مكنزي« من �إجناز 
�لدر��سة �ملطلوبة، وو�سع �لت�سور �لعام ل�سوق �لعمل، و�قرت�ح �حللول �لتي تتنا�سب مع 
�لبيئة �لعامة يف �ململكة، مبا يتوقع له حتقيق �لتو�فق و�لقبول من قبل �الأطر�ف �ملعنية. 

وقد �رتكزت �لدر��سة على نظرة �سمو ويل �لعهد وجمل�ض �لتنمية �القت�سادية باأْن يكون 
�الإ�سالح �جلذري �ملن�سود لهيكلة �سوق �لعمل �سمن ثالث مر�حل، وهي: �إ�سالح �سوق 
و�إ�سالح  �لعمل )على �ملدى �لق�سري)، و�الإ�سالح �القت�سادي )على �ملدى �ملتو�سط)، 

�لتعليم و�لتدريب )على �ملدى �لطويل).

م�سكلة  معاجلة  �إىل  �سعت  وعلمية،  ودقيقة  در��سة طموحة  و�سع  �جلهود  تلك  فاأثمرت 
�لبطالة، و�إعادة بناء �القت�ساد �لوطني مبا مينحه �ملرونة و�لدميومة، وحت�سني م�ستوى 
�أجور  �لعمل، ورفع م�ستوى  و�ال�ستد�مة يف خلق فر�ض  �لبحرينيني،  �الإنتاجية، وتدريب 
�لبحرينيني، وُرفعت �لدر��سة �إىل �سمو ويل �لعهد، وجمل�ض �لتنمية �القت�سادية، متهيًد� 

لعر�سها على �ملعنيني.

ويف 23 �سبتمرب/ �أيلول 2004، دعا �سمو ويل �لعهد عدًد� من �مل�سوؤولني و�لنو�ب و�لتجار 
ورجال �الأعمال و�لنقابات وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين �إىل ور�سة عمل يف ق�سر �لق�سيبية 

ال�ستعر��ض نتائج هذه �لدر��سة. 
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الذين  الشباب  تمكين  بأنَّ  نؤمن  كنا 
مساحة  ومنحهم  بالكفاءة،  يتمتعون 
باإلرشاد  ودعمهم  الصالحيات،  من  كبيرة 
أهداف  يحقق  أْن  شأنه  من  والخبرة، 
على  فاعتمدنا  صورة،  بأفضل  المشروع 
في  االنتقادات  بعض  وواجهنا  الشباب، 
ولكن  عليهم،  العتمادنا  المشوار  بداية 
الكوكبة  هذه  وجود  أنَّ  أثبتت  التجربة 
الشبابية كان له دور كبير في تحويل هذا 

المشروع من ورق إلى واقع.

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة



ملخص دراسة اإلصالح

ا ملعاجلة م�صكالت  اأكدت الدرا�صة اأنه يتعني على البحرين اأن تختار خياًرا جذريًّ
�صوق العمل، واأْن ت�صعى اإىل ك�صر احللقة املفرغة، وعك�س اجتاهها وحتويلها اإىل 
»دورة حميدة« ت�صع البحرين على طريق االزدهار الدائم. وهذا ال�صبيل البديل 
مًعا  يغريا  اأن  �صاأنهما  من  رئي�صني،  هدفني  يف  التفكري  البحرين  من  ي�صتدعي 

اآليات االقت�صاد البحريني ودينامياته: 
 اأواًل: يجب �أن ي�سبح �لقطاع �خلا�ض حمرك �لنمو �القت�سادي، فبما �أن �لقطاع �لعام 
مل يعد قادًر� على ��ستيعاب �لعمالة �جلديدة، يجب �أن يكون �لبحرينيون قادرين على 
�لتوجه �إىل �لقطاع �خلا�ض للعثور على �لوظائف. ومن �أجل حتقيق ذلك، يجب �أن تتاح 
بها  ير�سى  �لتي  �لوظائف  نوعية  الإيجاد  �ل�سرورية  و�حلو�فز  �لفر�ض  للقطاع �خلا�ض 

�لبحرينيون. 

ل ل�سغل وظائف �لقطاع �خلا�ض، ففي  ثانًيا: يجب �أن ي�سبح �لبحرينيون �خليار �ملف�سّ
عن  عجزو�  �إذ�  �لبحرينيني  فاإن  جديدة،  وظائف  �إيجاد  �خلا�ض  للقطاع  ميكن  حني 

�لتناف�ض عليها بنجاح، لن يتمكنو� من �ال�ستفادة من �لنمو �ملتحقق. 

ي هذين �لهدفني مًعا ميكن �أن ي�سع �لبحرين على طريق �الزدهار،  ور�أت �لدر��سة �أنَّ تبنِّ
و�أن يوفر للمو�طنني وظائف جيدة، وميكنهم من حت�سني نوعية حياتهم، فهذ�ن �لهدفان 
�حلالية،  �ل�سيا�سات  على  �لطفيفة  �لتعديالت  �إجر�ء  جمرد  من  و�أعمق  �أبعد  يذهبان 
فك�سر �حللقة �ملفرغة ي�ستدعي تغيري بنية �ل�سوق، ومنوذج �لنمو �القت�سادي، وهو ما 

يتطلب �إجر�ء �إ�سالح �سامل ومتكامل. 

وقد ت�سمنت �لدر��سة �لنقاط �الآتية: 
دعائم اإلصالح   .(

�أكدت �لدر��سة �أنَّ جناح �الإ�سالح يف �إقامة »دورة حميدة« من �الزدهار �ملتز�يد، ي�سرتط 
�أن يكون �ساماًل ومتكاماًل يف �آن و�حد، فاالإ�سالح �ل�سامل يعني �أن �لبحرين يجب �أن تفكر 
مبنظور و��سع فيما يجب عمله ل�سمان �الزدهار؛ فال يوجد حل و�حد يحقق �ملعجزة، وال 
ع�سا �سحرية تقلب �الأحو�ل ر�أ�ًسا على عقب. �أما �الإ�سالح �ملتكامل فيعني �أنَّ كل جهود 
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يف  �ملتمثل  �لنهائي  �لهدف  حتقيق  يف  وت�سهم  ا،  بع�سً بع�سها  يدعم  �أْن  يجب  �الإ�سالح 
توفري وظائف للبحرينيني تتميز بالنوعية �لعالية، و�لرو�تب �جليدة. 

ودعت �لدر��سة �لبحرين �إىل �لتفكري يف �الإ�سالح من منظور و��سع؛ عماًل على �سمان 
تلبية كل �الحتياجات ملختلف �لقطاعات؛ �إذ �إنَّ �ملو�طن �لبحريني من �أ�سحاب �ملهار�ت 
ولي�ض  �أكرث من غريه،  يقع عليه  �لبطالة  الأن عبء  يو�جه �سعوبات ع�سرية؛  �ملنخف�سة 
�إىل  �ملن�سمني �جلدد  من  �لعظمى  �الأغلبية  �أنَّ  كما  للتوظيف.  قليلة  �إال خيار�ت  �أمامه 
�سوق �لعمل �سيكونون من �أ�سحاب �ملهار�ت �ملتو�سطة و�لعالية، وهم يتوقعون �حل�سول 

على وظائف تتنا�سب مع تعليمهم وخرب�تهم. 

و�نطالًقا من ذلك، �أو�ست �لدر��سة باأْن يكون �الإ�سالح �ل�سامل و�ملتكامل ينطوي على 
ثالثة عنا�سر رئي�سة تلبي حاجات �لبحرينيني من خمتلف م�ستويات �ملهار�ت: 

• اإ�صالح �صوق العمل، وهي �خلطوة �الأوىل لتحقيق هديف �الإ�سالح، ل�سمان ��ستفادة 	
ا ذوي �ملهار�ت �ملنخف�سة و�ملتو�سطة، من �لنمو �القت�سادي،  �لبحرينيني، وخ�سو�سً

وعدم مو�جهتهم عقبات هيكلية تعرت�ض عثورهم على �لوظائف.
• �لقطاع �خلا�ض، 	 االقت�صادي، بحيث يحفز خلق فر�ض عمل جديدة يف  االإ�صالح 

�الأجر  ذ�ت  �لوظائف  ا  خ�سو�سً
�لعايل و�ملتو�سط للبحرينيني من 

�أ�سحاب �ملهار�ت �لعالية.
• والتدريب؛ 	 التعليم  اإ�صالح 

و�ملعرفة  باملهار�ت  يرتقي  مبا 
�مل�ساعدة  �أجل  من  و�ل�سلوكيات، 
من  ممكن  عدد  �أكرب  نقل  على 
ذ�ت  �لوظائف  �إىل  �لبحرينيني 
ي�سمن  ومبا  �ملرتفع،  �لر�تب 
ويجعلهم  �إنتاجيتهم،  زيادة 
�لعمل  �أرباب  �أمام  جذ�ًبا  خياًر� 

يف �لقطاع �خلا�ض.

تكن  لم  البحرين  في  البطالة  مشكلة 
وإنما  المرحلة،  تلك  في  فقط  اقتصادية 
ا  اجتماعّيً متشعبًة  مشكلًة  كانت 
باإلمكان  يكن  فلم  واقتصادّيًا،  ا  وسياسّيً
وفًقا  المشكلة  لهذه  الحلول  وضع 
فكانت  فقط،  واقتصادية  نظرية  ألسس 
التكييف  بهذا  القائم  هي  القيادة"  "لجنة 
بقيادة  القائم  هي  وكانت  والمواءمة، 

إصالح سوق العمل وتوجيهه.

أسامة بن عبداهلل العبسي
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إزالة الخلل في سوق العمل 
كخطوة أولى لجعل 

إصالحات التعليم 
واالقتصاد فعالة

تحفيز استحداث فرص 
العمل في القطاع الخاص، 

وتحديد� في شريحة 
الوظائف ذات ا�جور 

المتوسطة والمرتفعة 

تحسين مهارات البحرينيين 
عن طريق التعليم والتدريب 

لالرتقاء بقدراتهم على 
تلبية متطلبات سوق العمل

إصالح سوق 
العمل

ا�صالحات 
االقتصادية

المنهجية

الطموحات

رؤية الهدف النهائي

إصالح التعليم 
والتدريب
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عوائق البحرنة في القطاع الخاص   .2

�خلا�ض،  �لقطاع  وظائف  ل�سغل  ل  �ملف�سّ �خليار  لي�سو�  �لبحرينيني  �أنَّ  �لدر��سة  ر�أت 
ا يف جمال �لوظائف منخف�سة �لر�تب. و�أرجعت ذلك �إىل �سببني �ثنني:  وخ�سو�سً

ال�صبب االأول: هيكلية �سوق �لعمل؛ �إذ متثل عقبة د�ئمة �أمام �لبحرينيني ذوي �الأجور 
من  �لعدد  حمدودة  غري  �لو�فدة  فالعمالة  �لوظائف،  على  يتناف�سون  �لذين  �ملنخف�سة 
�لناحية �لعملية، مبا يبقي �الأجور عند م�ستويات تقل بن�سبة 50% عن �أجور �لبحرينيني، 
من  ويعانون  �سعبة،  ظروف  يف  يعي�سون  �إذ  �لو�فدين؛  �لعمال  ��ستغالل  �إىل  باالإ�سافة 
يف  رو�تبهم  على  �حل�سول  ي�ستطيعون  ال  �الأحيان  غالبية  ويف  قا�سية،  عمل  �سروط 
موعدها، ورغم كل ذلك هم م�سطرون �إىل �لقبول باالأجور �ملنخف�سة و�ملعاملة �ل�سيئة 
ب�سبب حاجتهم �لكبرية للوظيفة، وخوًفا من �إعادتهم �إىل ديارهم �إذ� �عرت�سو�. مما 
جعل توظيف �لعمال �لو�فدين �أرخ�ض بن�سبة 56% تقريًبا من توظيف �لبحرينيني، بعد 

�حت�ساب كل �لكلف �ملبا�سرة وغري �ملبا�سرة، و�لكلف �ملتعلقة باالإنتاجية. 

ال�صبب الثاين: �الأنظمة �لتي تنظم �سوق �لعمل؛ �إذ ال حتفز �لبحرينيني، وال تدفعهم 
�إىل �لتحلي بروح �لعمل �جلاد و�الأد�ء د�ئم �لتح�سن، وهي مز�يا هم قادرون عليها من 

ناحية، كما �أنها خال�سة ما يطلبه �أرباب �لعمل من عامليهم، من ناحية �أخرى. 

و�أ�سارت �لدر��سة �إىل �أنَّ �حلكومة حاولت خف�ض ن�سبة �لبطالة يف �سفوف �لبحرينيني 
باال�سرت�ط على �أرباب �لعمل توظيف �لبحرينيني من خالل حتديد ن�سب �لبحرنة، ور�أت 
�أنَّ هذ� �لنظام كان ناجًحا يف خف�ض �لبطالة، ولكن مع زيادة حتديات �لبطالة، �سيتطلب 
�الأمر �لتدخل ب�سكل �أ�سد وقًعا بكثري. ولفتت �إىل �أنَّ �لنظم �لتي ترمي �إىل خلق �لوظائف 
بقوة �لقانون بداًل من ترك �الأمر خليار�ت �ل�سوق، توؤدي �إىل �إ�سعاف حو�فز �لبحرينيني 
يف �لتناف�ض على �لوظائف. ويرى بع�ض �لبحرينيني، على �سوء حجز �لوظائف له، �أنه 

لي�ض م�سطًر� �إىل تقدمي �الأد�ء �جليد للح�سول على تلك �لوظائف و�حلفاظ عليها. 

وبينت �لدر��سة �أنَّ �لنظم �خلا�سة باإنهاء �خلدمة تعني �أن �لبحرينيني ال ي�سعرون ب�سغط 
� من �لنتائج �ل�سلبية.  كبري لتح�سني �الأد�ء؛ الأن �الأد�ء �ل�سيئ ال يرتتب عليه �إال �لقليل جدًّ
ويف غالبية �الأحيان، يجب على �أرباب �لعمل �أن يحتفظو� ببع�ض �لعمال �لبحرينيني من 
� وكثرية �لتقلب و�لتغيري. وهذ�،  �إنهاء �خلدمة عالية جدًّ ذوي �الأد�ء �ل�سيئ؛ الأن كلف 
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بطبيعة �حلال، يجعل �أرباب �لعمل يرتددون يف توظيف �لبحرينيني يف بادئ �الأمر. 

ا �أنَّ وظائف �لقطاع �لعام توفر -يف �أغلب �الأحيان- �أجوًر� �أعلى،  وذكرت �لدر��سة �أي�سً
�لقطاع �خلا�ض، مما يخف�ض جاذبية  �أكرب من وظائف  ا  و�أماًنا وظيفيًّ �أف�سل،  ومنافع 
�أنَّ بع�ض لو�ئح �لتوظيف يف �لقطاع �لعام،  �لعمل يف �لقطاع �خلا�ض للبحرينيني، كما 
مثل �ال�سرت�ط �ملتكرر �أن يكون �ملر�سح عاطاًل عن �لعمل لكي يعترب موؤهاًل للتوظيف يف 

هذ� �لقطاع، يزيد يف �إ�سعاف حو�فز �لبحرينيني الإيجاد وظيفة يف �لقطاع �خلا�ض.

ي�ساف �إىل ذلك �أنَّ �أرباب �لعمل يرتددون يف �أغلب �الأحيان قبل تزويد موظفيهم بفر�ض 
�لتقدم و�لتنمية، ونادًر� ما ي�ستثمرون يف �لتدريب و�لتطوير، فالكثري منهم قلقون من �أنَّ 
�لبحرينيني، بعد �أن يتدربو�، �سيتوجهون �إىل �لعمل يف �لقطاع �لعام، كما �أنَّ �لبحرينيني، 

بدورهم، من �مل�ستبعد �أن يرو� �أي مكا�سب ميكن ح�سدها من حت�سني �أد�ئهم. 

بالت�سجيع  ت�سعر  �إىل وجود قوة عاملة بحرينية ال  �للو�ئح و�لقو�عد هذ�  ويف�سي نظام 
ماأزق:  �لبحرينيني يف  �لعمال  يح�سر  )�آنذ�ك)  �لقائم  �لنظام  �أنَّ  �سك  وال  و�لتحفيز. 
�الأدنى  �حلد  قدمو�  هم  �إذ�  �لكثري  يخ�سرون  وال  �ملردود،  قليل  �لعمل  يف  فاالجتهاد 
حافًز�  يجدون  ال  �لعمل  �أرباب  �أغلبية  �أنَّ  �ملح�سلة  يف  �لنتيجة  وتكون  منهم.  �ملطلوب 
قويًّا يف توظيف �لبحرينيني، وي�سعر �أكرثية �لبحرينيني ب�سعف �حلافز لقبول وظيفة يف 

�لقطاع �خلا�ض.
معوقات النمو في القطاع الخاص  .3

�أكدت �لدر��سة �أنَّ لو�ئح وقو�عد �سوق �لعمل �لقائمة �آنذ�ك تت�سم بالتعقيد �لكبري، فتقلل 
قدرة �لقطاع �خلا�ض على تويل دور حمرك �لنمو يف �القت�ساد، و�أرجعت �لدر��سة ذلك 

�إىل ثالثة �أ�سباب: 

ال�صبب االأول: �أنَّ �الأهد�ف �لتي يفر�سها نظام �لبحرنة �آنذ�ك يجرب �أرباب �لعمل على 
وظائف  �لعمل  �أرباب  يختلق  وبذلك  �إليهم،  يحتاجون  ال  �أو  يريدونهم  ال  �أفر�د  توظيف 
جديدة على �لورق فقط، و�سارو� يعتربون �لبحرنة جمرد كلفة �إ�سافية للعمل �لتجاري 
يف  �لتدخل  �حلكومة  من  يتطلب  �لبحرينيني  توظيف  ��سرت�ط  �أنَّ  كما  �لبحرين،  يف 
�إطار تنظيمي ميكن من  �إيجاد  �الأف�سل  �أنه من  �ليومية، و�حلال  �لعمل  �أرباب  قر�ر�ت 
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��ستغالل  �أق�سى  لهم  �لتي حتقق  �لقر�ر�ت  يتخذو�  �أن  و�لعاملني  �لعمل  الأرباب  خالله 
للفر�ض �ملتاحة، من دون �أن تقف �حلكومة عائًقا يف طريقهم ب�سبب حماولتها ��ستباق 

�لقر�ر�ت �لفردية. 

�لعمل  �أرباب  �أنَّ  يعني  �خلدمة  باإنهاء  �خلا�سة  �ل�سيا�سة  جمود  �أنَّ  الثاين:  ال�صبب 
يو�جهون م�سكلة �سعبة يف حتفيز �لبحرينيني على حت�سني �الأد�ء. 

ال�صبب الثالث: ب�سبب �سعوبة تنقل �ملوظفني �لو�فدين بني �أرباب �لعمل، وجد �لقطاع 
ل�سد  �سروري  هو  مما  بكثري  �أكرث  باأعد�د  �لو�فدين  جلب  �إىل  م�سطًر�  نف�سه  �خلا�ض 
د�خل  �لعمالة  �سوق  �إىل  �للجوء  ي�ستطيع  ال  �خلا�ض  �لقطاع  �إنَّ  �إذ  �القت�ساد؛  حاجات 

�لبحرين للح�سول على �لعمال �لو�فدين.
مواجهة تحديات سوق العمل  .4

ي�سمح  بحيث  �لعمل،  �سوق  يف  حمددة  �إ�سالحية  �سيا�سات  بتطبيق  �لدر��سة  �أو�ست 
للبحرينيني �أن يناف�سو� �لعمالة �لو�فدة باإن�ساف على �لوظائف �ملتاحة، ليكونو� �خليار 
�إز�لة فروق �لكلفة بني �لبحرينيني و�لو�فدين يف  �ملف�سل ل�سغل �لوظائف، مما يتطلب 
يف  و�لو�فدون  �لبحرينيون  يت�ساوى  �أن  يتطلب  كما  �الأجر،  منخف�سي  �لعاملني  �سريحة 

�حلقوق وظروف �لعمل. 

كما دعت �لدر��سة �إىل �إز�لة �لقو�عد �جلامدة �لتي حتكم �سوق �لعمل �آنذ�ك مل�ساعدة 
�لتي  �ملرونة  �الأعمال  �أ�سحاب  والإعطاء  �لنمو،  حمرك  ي�سبح  �أن  يف  �خلا�ض  �لقطاع 
�لعمل  �سوق  على  �لقائمة  �ل�سارمة  فالرقابة  و�لنجاح،  �لنمو  لتحقيق  �إليها  يحتاجون 

�لد�خلية �آنذ�ك يجب �أن ت�ستبدل بزيادة حرية �أ�سحاب �الأعمال و�لعاملني. 
التباين في الكلفة  .5

وزيادة  �لبحرينيني  توظيف  كلفة  لتقليل  �ل�سيا�سات  من  جمموعة  �لدر��سة  �قرتحت 
و�لو�فدين،  �لبحرينيني  بني  �لكلفة  يف  �لتباين  الإز�لة  وذلك  �لو�فدين،  توظيف  كلفة 
ن �لبحرينيني من �لتناف�ض باإن�ساف مع  �أنَّ تطبيق هذه �ل�سيا�سات ميكِّ ور�أت �لدر��سة 

�لو�فدين. وتتلخ�ض هذه �القرت�حات يف �الآتي: 
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�أجل  من  الوافدة،  العمالة  على  �صقف  وو�صع  العمل،  لر�صوم  نظام  فر�س  اأواًل- 
على  �أف�سل  قيود  فر�ض  هو  �ملقرتح  و�لهدف  ككل.  �القت�ساد  يف  �لعمالة  عر�ض  تقييد 

�إمكان دخول �سوق �لعمل؛ وذلك من خالل �آليتني: 

ر�سوم �لعمل: وتنق�سم �لر�سوم �إىل عن�سرين: �الأول �أن يدفع �أ�سحاب �الأعمال ر�سم أ ))
دخول لل�سوق يعادل نحو 600 دينار لت�سريح �لعمل يدوم �سنتني، ويدفعون ر�سوًما 
مماثلة لتجديده. كما يدفعون ر�سًما �سهريًّا قيمته نحو 75 ديناًر� بحرينيًّا عن كل 
عامل و�فد يعمل لديهم. على �أن تكون ر�سوم �لدخول و�لتجديد مرنة وقابلة للتعديل 
لل�سيطرة على تدفق �لعمالة �لو�فدة، وبحيث تكون خا�سعة ل�سل�سلة من �ملوؤ�سر�ت 
وم�ستويات  �لبطالة،  ومعدالت  �ملحلي،  �لناجت  �إجمايل  �سمنها  ومن  �القت�سادية، 
�الأجور. ويكون �لر�سم �ل�سهري ثابًتا على �لفرت�ت �لزمنية �الأطول. ور�أت �لدر��سة 
�لبحرينيني  على  للو�فدين  �الأعمال  �أ�سحاب  تف�سيل  من  �ستحد  �لر�سوم  هذه  �أنَّ 

ملجرد �أنهم �أرخ�ض بكثري من �لبحرينيني.

ل�صمان متتع البحرينيني بالقدرة على املناف�صة، �صتكون الر�صوم ال�صهرية 
مبعدل 75 دينار بحريني، ور�صوم الدخول/التجديد مبعدل 600 دينار بحريني 

لرخ�صة عمل مدتها �صنتني
 زيادة تكاليف توظيف الوافدين

دينار بحريني/�سهر، 2013

التكلفة الحالية 
لصاحب العمل*

رسوم العمل 
الشهرية
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تسدد دفعة واحدة مبلغ بقيمة 600 دينار بحريني عند ا�صدار لكل تجديد لمدة سنتين
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75

110
 

رسوم الدخول/ 
التجديد

آثار السياسات 
ا�خرى على 

التكلفة

التكاليف 
ا�جمالية 
الجديدة 

�صحاب ا�عمال 
(بعد ا�صالحات) 

متوسط التكاليف 
ا�جمالية لتوظيف 
المواطن البحريني 

(بعد ا�صالحات)

يت�سمن �لتكلفة �حلالية لر�سوم �لتدريب وت�سريح �لعمل؛ يتم حت�سيلها مع ر�سوم �لعمالة �جلديدة؛ �إلغاء برنامج ر�سوم   *
�لتدريب �حلايل
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و�سع �سقف على �لعمالة �لو�فدة: �قرتحت �لدر��سة حتديد �لعدد �الإجمايل للو�فدين أ ))
�لذين ي�سمح لهم بالعمل يف �لبالد يف وقت و�حد، مما ي�سمح للبحرين بال�سيطرة 

على �عتمادها �لعام على �لعمالة �لو�فدة. 

وتوفري  للتوظيف،  تقدمي حوافز  البحرينيني من خالل  توظيف  دعم   - ثانًيا 
برامج االإعداد للعمل: 

�لبحرينيني يف  مل�ساعدة  و�لتوظيف  �لعمل  بر�مج  �سل�سلة من  تطبيق  �لدر��سة  �قرتحت 
�حل�سول على وظائف يف �لقطاع �خلا�ض؛ تت�سمن تقدمي �لدعم �ملايل للم�ساهمات �لتي 
�لبحرينيني  �لعمال  عن  �الجتماعية  للتاأمينات  �لعامة  للهيئة  �الأعمال  �أ�سحاب  يدفعها 
منخف�سي �الأجور، وت�سمل �إعانات �إ�سافية الأجور �لباحثني عن �لعمل �جلدد �أو �لعاطلني 
يتمتعون  �لبحرينيون  يكون  �أن  ل�سمان  للعمل  �لتدريب لالإعد�د  �إىل جانب  ملدد طويلة. 
وظائف  يف  �لنجاح  �أ�سا�ض  ت�سكل  �لتي  �لعمل  و�سلوكيات  و�أخالقيات  �جليدة  باملهار�ت 
�لقطاع �خلا�ض. كما �أو�ست �لدر��سة بتح�سني جهود �لتوفيق مل�ساعدة �أ�سحاب �الأعمال 
و�لعك�ض.  لهم،  �ملنا�سبني  �لبحرينيني  �لعاملني  على  �لعثور  على  �خلا�ض  �لقطاع  من 
وتقدمي حو�فز للبحرينيني للبقاء مع �أ�سحاب �الأعمال من �لقطاع �خلا�ض ملدد �أطول. 
ور�أت �لدر��سة �أن تطبيق هذه �لرب�مج جمتمعة، ميكنه خف�ض كلفة توظيف �لبحرينيني، 

وتقليل �لتفاوت يف �لكلفة بني �لبحرينيني و�لو�فدين. 

ثالًثا- حرية انتقال العمال الوافدين: 
�قرتحت �لدر��سة حترير �سوق �لعمل بحيث يتمتع �لو�فدون باحلرية �لالزمة للتنقل بني 
�أ�سحاب �الأعمال؛ �إذ �إنَّ �لربط �لفعلي بني �لو�فدين و�أ�سحاب �الأعمال �لذين يعملون 
لديهم، يجعل �لعامل �لو�فد �أكرث جاذبية من �لبحرينيني يف نظر �أ�سحاب �الأعمال، �لذين 
ي�ستطيعون �لتنقل بحرية. فعندما ُيعطى �لو�فدون �حلقوق نف�سها، فاإنهم �سيحرمون من 
ميزة �إ�سافية يتفوقون بها على �لبحرينيني عند �لتناف�ض على وظائف �لقطاع �خلا�ض، 
وظروف  �لوظائف  يجعلو�  �أن  �خلا�ض  �لقطاع  من  �الأعمال  �أ�سحاب  على  �سيحتم  كما 
�لو�فدة،  �لتناف�ض فيما بينهم على �لعمالة  �إىل  �أكرث جاذبية، الأنهم �سيحتاجون  �لعمل 
�خلا�ض.  �لقطاع  بوظائف  �لفوز  يف  للنجاح  �أف�سل  فر�سة  �لبحرينيني  �سيعطي  مما 
�أنَّ ذلك �سي�ساعد يف حت�سني �سروط �لعمل �ال�ستغاللية �لتي يعمل فيها  �إىل  باالإ�سافة 

�لكثري من �لو�فدين. 
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رابًعا- رفع معايري العمل: 
جميع  باإلز�م  �لدر��سة  �أو�ست 
معايري  بتلبية  �الأعمال  �أ�سحاب 
عليها  تن�ض  �لتي  �لعمل  ظروف 
م�سددة  �لدولية،  �لعمل  منظمة 
�ملعايري  هذه  تطبيق  �سرورة  على 
�لو�فدين  على  نف�سها  بال�سر�مة 
مما  �سو�ء،  حد  على  و�ملو�طنني 
�لعمالة  �ملطاف  نهاية  يف  �سيجعل 
�سيمنع  �إنه  �إذ  �أقل جاذبية؛  �لو�فدة 
ت�سغيل  من  �الأعمال  �أ�سحاب 
تت�سم  عمل  �أماكن  يف  �لو�فدين 
بظروف عمل رخي�سة وغري مقبولة 

لدى غالبية �لبحرينيني. 

خام�ًصا-  اإلغاء ن�صب البحرنة: 
�قرتحت �لدر��سة �إز�لة �لقيود �لتي تلزم �أ�سحاب �الأعمال بتوظيف �لبحرينيني، بحيث 
يكون الأ�سحاب �الأعمال �حلرية يف توظيف �أي �سخ�ض متو�فر يف �سوق �لعمل، تلبية فقط 
نتائج  �ل�سيا�سة  لهذه  تكون  �أن  �لدر��سة  وتوقعت  لديهم.  �لعاملني  والأد�ء  الحتياجاتهم 

مهمة؛ �أهمها: 

م�ساعدة �لبحرينيني على �لتناف�ض يف وظائف �لقطاع �خلا�ض عن طريق حت�سني  )�أ) 
�أد�ئهم و�إنتاجيتهم. 

�لوهميني،  �لعمال  توظيف  مثل  �ل�سود�ء،  �ل�سوق  �أن�سطة  من  �لكثري  ��ستئ�سال  )ب) 
و�ل�سركات �لوهمية. 

الأ�سحاب  بال�سماح  وذلك  �ل�سوق،  لتفا�سيل  �لبريوقر�طية  �حلكومة  �إد�رة  �إنهاء  )ج) 
�الأعمال ب�سر�ء تر�خي�ض عمل جديدة باالأ�سعار �ل�سائدة، كلما �حتاجو� �إىل ذلك، 

العمل  جلسة  ُعقدت   2004 العام  في 
من  بدعوة  القضيبية  قصر  في  الثانية 
مجموعة  وحضرها  العهد،  ولي  سمو 
م  وُقدِّ القطاعات،  كل  في  المهمتين  من 
تفاعاًل  اللقاء  وشهد  والدراسة،  المشروع 
الحاضرون  وتبادل  ا،  مهّمً ونقاًشا  كبيًرا 
واآلراء،  والملحوظات  النظر  وجهات  فيه 
مواد  على  التعديالت  بعض  فُأدخلت 
التفاعلية،  الجلسة  لتلك  نتيجًة  المشروع 
م المشروع إلى مجلس النواب.. ومن ثم ُقدِّ

عثمان شريف الريس
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�أكرث تناف�ًسا يف �ل�سوق، بداًل من �لدخول مع  �أو توظيف �لبحرينيني �لذين غدو� 
�حلكومة يف مفاو�سات مطولة تفتقر �إىل �ل�سفافية وال ميكن �لوثوق بنتائجها.

�صاد�ًصا- تطبيق اإجراءات وا�صحة وثابتة الإنهاء اخلدمة جلميع العاملني: 
جميع  معاملة  مع  �خلدمة،  الإنهاء  و��سحة  و�إجر�ء�ت  قو�عد  بتطبيق  �لدر��سة  �أو�ست 
�الأطر�ف �ملعنية بعدل و�إن�ساف. و�قرتحت �لدر��سة �أْن تت�سمن �لقو�عد �جلديدة الإنهاء 
�خلدمة فرتة �ختبارية يف بدء �لتوظيف يحق خاللها للطرفني �إنهاء �خلدمة من دون 
حتدد  �الختبارية  �لفرتة  �نق�ساء  بعد  �خلدمة  �إنهاء  حال  يف  �أنه  كما  كلفة،  �أي  حتمل 
�لنظام  ي�سمح  بحيث  �الإنهاء.  و�سروط  �خلدمة،  باإنهاء  �الإخطار  مهلة  بو�سوح  �للو�ئح 
�أ�سحاب  ن  كما ميكِّ �لعمل،  �إطار  وو�جباتهم يف  بو�سوح حقوقهم  يفهمو�  باأن  للعاملني 

�الأعمال من �للجوء �إىل �إنهاء خدمة �لعاملني لديهم عند �ل�سرورة. 
صندوق العمل   .6

�قرتحت �لدر��سة �أن تو�سع ر�سوم �لعمل �مل�ستح�سلة يف �سندوق �لعمل، متوقعًة �أن تكون 
قيمة �ل�سندوق كبرية؛ �إذ ت�سري �لتقدير�ت �الأولية �إىل �أنَّ عائد�ت �ل�سندوق ميكن �أن 
ت�سل �إىل 200 مليون دينار �سنويًّا عند �لتطبيق �لكامل لل�سيا�سات �ملقرتحة. ويقدم هذ� 

لال�ستثمار  مهمة  ا  فر�سً �ل�سندوق 
يف �ملجاالت �لرئي�سة �لالزمة لتعزيز 

�لنمو �القت�سادي. 

�ل�سندوق  يكون  �أْن  �لدر��سة  ور�أت 
�حلكومة  مو�زنة  عن  منف�ساًل 
قبل  من  ويد�ر  عنها،  وم�ستقاًل 
مهنيني متخ�س�سني، ومُينح هيكلية 
تنظيمية متميزة، مع م�ساركة مالئمة 
�لرئي�سيني،  �ل�ساأن  �أ�سحاب  من 
وي�سمم ب�سيغة ت�سمن �أن �أمو�له ال 

ت�ستعمل �إال للغر�ض �ملحدد لها. 

شركة "مكنزي" طرحت تصوًرا وحلواًل، وقمنا 
واستعرضنا  الحلول،  هذه  بتقييم  نحن 
وعدلنا  بزيارتها،  قمنا  أخرى  دول  تجارب 
في  الخطة  وُعرضت  األصلح،  نراه  ما  وفق 
في  المجتمعية  النخب  أمام   2004 سبتمبر 
الثانية  العمل  ورشة  في  القضيبية  قصر 

التي دعا إليها صاحب السمو ولي العهد.

 عبداإلله إبراهيم القاسمي
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و�أو�سحت �لدر��سة �أنَّ �أمو�ل �ل�سندوق ميكن ��ستثمارها يف �أربعة جماالت رئي�سة؛ وهي: 

للتاأمينات  �لعامة  �لهيئة  م�ساهمات  بتمويل  وذلك  البحرينيون:  العاملون  االأول- 
�الجتماعية و�الأجور، ودعم �الأجور، باالإ�سافة �إىل ��ستعمالها يف متويل بر�مج �لتوظيف 
�لتدريب  بر�مج  مثل  �لعمل،  �سوق  يف  �لبحرينيني  مناف�سة  لزيادة  �مل�سممة  �ملختلفة 

�لر�مية �إىل �الرتقاء باملهار�ت و�ملعرفة. 

الثاين- املوؤ�ص�صات التجارية: وذلك بدعم �لتعديالت �لهيكلية لل�سركات و�مل�سروعات 
ميكن  كما  �جلديدة،  لل�سيا�سات  �لتدريجي  �الإدخال  فرتة  يف  ا  وخ�سو�سً �لتجارية، 
��ستعمالها لال�ستثمار يف �لقطاعات �ال�سرت�تيجية ذ�ت �أف�سل �حتمال لتحقيق �لنمو يف 

�مل�ستقبل. 

�لعاطلني  لتوظيف  �ملالية  �الإعانات  بتقدمي  وذلك  العاطلون:  البحرينيون  الثالث- 
وتدريبهم يف حمل عملهم. 

بو�سع  وذلك  الوافدون:  الرابع- 
يف  جانًبا  �الأمو�ل  من  �سغري  جزء 
موؤجلة  تعوي�سات  برنامج  �إطار 
تفادي  على  لت�سجيعهم  للو�فدين، 
يف  �إقامتهم  �أثناء  �ل�سود�ء  �ل�سوق 
�لبحرين،  مغادرة  وعند  �لبحرين. 
على  للح�سول  �لو�فدون  يتاأهل 
كانو�  �إذ�  �ل�سندوق  يف  ح�ستهم 

ملتزمني بالقانون.  
أسس التطبيق   .7

�أن  �سرورة  على  �لدر��سة  �سددت 
على  �ملقرتحة  �ل�سيا�سات  تطبق 
�قت�سادية،  �أوجه  ثالثة  يف  �جلميع 
ويتلخ�ض �ملبد�أ �لعام يف �إقامة �سوق 

مبادرات  مع  الدراسة  هذه  تزامنت 
حمد  بن  سلمان  األمير  سمو  من  متعددة 
المختلفة،  اآلراء  إلى  باالستماع  خليفة  آل 
القطاعات  جميع  مع  االجتماعات  وعقد 
وأصحاب  واألكاديميين،  االقتصادية، 
األعمال، عبر عدة جلسات في قصر الشيخ 
استقدام  جانب  إلى  بالقضيبية،  حمد 
مجال  في  الدوليين  الخبراء  من  مجموعة 
لشرح  الدول  مختلف  من  العمل  سوق 
اإلصالحات المقترحة، وتبيان ظروف العمل 
االستمرار  ومخاطر  سائدة،  كانت  التي 

عليها، وحجم البطالة.

إبراهيم محمد علي زينل

lmra.bh75



الفصل الثاني  |   ملخص دراسة اإلصالح 

عمل موحدة، وجمموعة ب�سيطة من �للو�ئح و�لقو�نني �لتي ت�سمن �اللتز�م بال�سيا�سات 
�ملقرتحة: 

اأواًل- ت�صمل جميع قطاعات االقت�صاد: تنطبق جمموعة �ل�سيا�سات �ملقرتحة بالقوة 
�إز�لة  هو  فالهدف  متييز.  دون  من  �القت�ساد،  قطاعات  جميع  على  نف�سيهما  و�ملقد�ر 
�إذ�  تن�ساأ  قد  و�لتي  �ل�سود�ء،  �ل�سوق  ن�ساطات  ت�سجع  �لتي  و�حلو�فز  �الحتماالت  جميع 

طبقت �أجور و�سيا�سات توظيف خمتلفة على �لقطاعات �ملختلفة. 

على  �ملقرتحة  �ل�سيا�سات  جمموعة  ت�سري  االأجور:  م�صتويات  جميع  ت�صمل  ثانًيا- 
ب�سكل  تهدف  �ل�سيا�سات  هذه  من  �لكثري  �أن  رغم  م�ستوياتها،  باختالف  �الأجور  جميع 
حمدد �إىل م�ساعدة �سريحة �لعاملني منخف�سي �الأجور. وذلك الأنَّ �لتطبيق �ملوحد يجنِّب 
من ن�سوء �أي حو�فز الإ�ساءة �ال�ستخد�م عن طريق �الدعاء باأن �لعمالة �لو�فدة �ستكون 
وظائف  ��ستعمالها يف  يتم  ذلك  وبعد  �لعمالة،  ر�سوم  دفع  بغر�ض جتنب  �الأجور  عالية 
منخف�سة �ملهار�ت. كما �سي�ساعد �لتطبيق �ملوحد �لبحرينيني ذوي �ملهار�ت �ملتو�سطة 

ا على �أن ي�سبحو� �أكرث تناف�ًسا. و�لعالية �أي�سً

ا  ثالًثا- ت�صمل القطاعني العام واخلا�س: ت�سري جمموعة �ل�سيا�سات �ملقرتحة �أي�سً
على �لقطاع �لعام؛ لت�سييق �لفروق بني �لتوظيف يف �لقطاع �لعام و�لقطاع �خلا�ض. مع 
�ل�سماح با�ستثناء�ت معينة الأفر�د قو�ت �الأمن و�لدفاع من غري �ملدنيني، كما يحدث يف 

بلد�ن �أخرى، لتوفري مرونة �إد�رية �أكرب الأغر��ض �الأمن �لقومي. 
التدرج في التنفيذ   .8

�أو�سحت �لدر��سة �أنَّه رغم �أهمية �أن تطبق �ل�سيا�سات �ملقرتحة باأ�سرع ما ميكن، لتبكري 
جني ثمارها، �إال �أنَّها لن تطبق يف وقت و�حد �أو فوًر�؛ وذلك الأن عملية و�سعها مو�سع 
موؤ�س�سات  �إعطاء  و�أهمها  رئي�سة،  عدة  �أهد�ف  حتقيق  فيها  ُير�عى  �أن  يجب  �لتنفيذ 
وبناء  �جلديدة،  و�لقو�عد  �لكلف  مع  و�لتكيف  للتخطيط  كافية  مهلة  �خلا�ض  �لقطاع 
وتعزيز قدر�ت �حلكومة �لالزمة لتطبيق �ل�سيا�سات �جلديدة وفر�ض �اللتز�م بها، وذلك 
من خالل �ال�ستثمار يف �إعادة ت�سميم �إجر�ء�تها، و�ال�ستثمار يف تكنولوجيا �ملعلومات، 
فقد�ن  من  قدر  باأق�سى  �لتقليل  �إىل  باالإ�سافة  �ملعنيني.  �حلكوميني  �ملوظفني  وتدريب 
�لوظائف بني �لبحرينيني �أثناء �ملرحلة �النتقالية، و�سمان ��ستقر�ر �الأو�ساع يف جميع 
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�أركان �القت�ساد مع �مت�سا�ض �الأ�سعار للتغري�ت �جلديدة يف هيكل كلفة �لعمالة. 

�لتطبيق  عملية  تق�سيم  �إىل  �لدر��سة  خل�ست  �الحتياجات،  هذه  كل  مو�زنة  �أجل  ومن 
�حلكومية  �جلهات  خمتلف  تهيئة  على  �الأوىل  �ملرحلة  تركز  مرحلتني،  �إىل  �ملقرتحة 
للعمل،  جاهزة  �ملعنية  �الأنظمة  كل  ت�سبح  �أن  وبعد  �جلديدة.  �ل�سيا�سات  مع  للتعامل 

يجري �إدخال حزمة �ل�سيا�سات نف�سها حيز �لتنفيذ خالل مدة ثالث �سنو�ت. 

�أنَّ �ل�سطر �الأكرب من حزمة �ل�سيا�سات �سيطبق فوًر�، با�ستثناء ر�سوم  وبينت �لدر��سة 
�لعمل �ل�سهرية و�إلغاء �أهد�ف �سيا�سة �لبحرنة. فر�أت �أنَّ ر�سوم �لعمل �ل�سهرية يجب �أن 
ت�سري بالتدريج على مدى ثالث �سنو�ت، مبا يعطي �لوقت �لالزم للموؤ�س�سات �لتجارية 
و�أو�سحت  لتخطط كيفية ��ستيعاب �لزيادة �ملنتظرة يف �لكلفة وتهيئ نف�سها لتحملها. 
�لعدد  باالإبقاء على  �ستلزم  �لتجارية  �ملوؤ�س�سات  لكن  فوًر�،  �ستعلق  �لبحرنة  �أهد�ف  �أن 
نف�سه من �لبحرينيني �لعاملني لديها �إىل حني �نتهاء �ل�سنة �لثالثة، وعندئذ تلغى �سيا�سة 
�لبحرينيني  من  كبرية  �أعد�د  لفقد�ن  �القت�ساد  يتعر�ض  �أال  ل�سمان  وذلك  �لبحرنة، 

لوظائفهم يف �الأجل �لق�سري �أثناء �ملرحلة �النتقالية. 

ويعني ذلك �أنَّ �لتاأثري �لكامل لل�سيا�سات �جلديدة لن يحدث �إال بعد �أربع �سنو�ت تقريًبا 
من �تخاذ �لقر�ر ب�ساأن تبنيها. و�إىل ذلك �حلني، �ستتو�فر جلميع �مل�ساركني يف �ل�سوق 
فر�سة كافية لتهيئة �أنف�سهم لهذه �لتغري�ت. كما �سيكون تطبيق �إ�سالحات �سوق �لعمل 
م�سحوًبا بتطبيق �الإ�سالحات يف �القت�ساد و�لتعليم و�لتدريب. مبا ي�سهم يف �سمان �أنه، 
عندما يحني موعد �ل�سريان �لكامل ملفعول �إ�سالحات �سوق �لعمل، �ستكون �ال�ستثمار�ت 
�الإ�سالحات  مبادرة  خالل  من  جاهزة  �ملهمة  �القت�ساد  قطاعات  يف  �ال�سرت�تيجية 
�القت�سادية، كما �ستكون بر�مج �لتعليم و�لتدريب �أ�سهمت يف توفري قوة عمل بحرينية 

تتمتع بقدر�ت ومهار�ت متز�يدة �مل�ستوى. 
اآلثار االقتصادية  .9

�لعاملني  و�ستم�ض  �لنطاق،  و��سعة  �ستكون  �لعمل �ملقرتحة  �آثار ر�سوم  �أنَّ  �لدر��سة  ر�أت 
و�أ�سحاب �الأعمال و�القت�ساد ككل؛ �إذ �إنَّ ن�سبة �لبطالة يف �سريحة �لعاملني منخف�سي 
ا كبرًي�، من ن�سبة 21% متوقعة يف �لعام 2013 يف ظل غياب  �ملهار�ت �ست�سهد �نخفا�سً

قت �ل�سيا�سات �جلديدة.  �الإ�سالحات، �إىل ن�سبة 4% فقط �إذ� ُطبِّ
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�أن توؤثر �لزيادة يف كلفة �لعمالة  �أ�سحاب �الأعمال، فقد توقعت �لدر��سة  وفيما يخ�ض 
على قطاعات خمتلفة بطرق خمتلفة، وذلك بح�سب هيكل �لكلف يف كل �سناعة. وب�سكل 
من  كبرية  عاملة  قوة  على  �الأوىل  بالدرجة  كلفها  ترتتب  �لتي  �ل�سناعات  فاإن  حمدد، 
ب�سكل  تعتمد  �لتي  �ل�سناعات  بينما  قدر،  باأكرب  �ستتاأثر  �ملهار�ت  منخف�سي  �لو�فدين 
رئي�ض على عمالة وطنية �أو عمالة ذ�ت م�ستويات مهارة عالية ف�ستتاأثر بدرجة هام�سية 
�ستكون  و�ل�سياحة،  �لبناء  مثل  تاأثًر�،  �الأكرث  �لقطاعات  باأنَّ  �لدر��سة  وطماأنت  فقط. 
بالتاأكيد قادرة على ��ستعادة جزء من �لزيادة يف �لكلفة من خالل مزيج من حت�سينات 

معدالت �الإنتاجية وزيادة �أ�سعارها. 

و�أما �لتاأثري يف خمتلف �أركان �القت�ساد، فقد ر�أت �لدر��سة �أن كلفة �ل�سركات �ستزيد، 
و�سينتقل جزء من هذه �لكلفة �إىل �مل�ستهلكني يف �سورة �أ�سعار �أعلى. مما يعني �أن �أ�سعار 
�مل�ستهلكني �ستتعر�ض للزيادة يف دفعة و�حدة ترت�وح ن�سبتها بني 5% و9%. ولكن زيادة 
�الأ�سعار لن حتدث يف وقت و�حد، بل �ستحدث على مدى ثالث �سنو�ت. �إ�سافة �إىل ذلك، 
�أنَّها  غري  عالية،  مبعدالت  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  منو  ي�ستمر  �أْن  �لدر��سة  توقعت  فقد 
ا لي�سل معدل �لنمو �إىل 3% على مدى  ك�سفت عن �حتمال �أن ينخف�ض مبعدل 1% �سنويًّ

�ل�سنو�ت �لع�سر �ملقبلة. 
الحوار الوطني الشامل وبدء العمل

بعد ور�سة �لعمل �لثاين يف 2004، �أ�ساد �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة 
بالتوجهات الإطالق م�سروع �إعادة هيكلة و�إ�سالح �سوق �لعمل يف �ململكة من �أجل و�سع 

روؤية �قت�سادية جديدة للمملكة يف �إطار م�سرية �الإ�سالح �لتي ت�سهدها �لبالد.

و�أعرب جاللته عن �رتياحه للنقا�سات �لتي جرت على هام�ض هذه �لور�سة، و�لت�سور�ت 
�لعمل،  �سوق  م�سكالت  حلل  �ملقرتحة  و�حللول  �ل�سدد،  هذ�  يف  طرحت  �لتي  و�الآر�ء 
�أمله يف بدء حو�ر وطني �سامل حول �مل�ستقبل �القت�سادي للمملكة،  معرًبا جاللته عن 
مب�ساركة خمتلف موؤ�س�سات و�سركات �لقطاع �خلا�ض من �أجل �إز�لة �ملعوقات �لتي تو�جه 
�سوق �لعمل يف �لبحرين، و�إيجاد �حللول و�الإ�سالحات �لو�قعية �لو�جب �تخاذها الإعادة 

هيكلة هذه �ل�سوق.
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الموضوع  طرح  يثمن  ال  أحد  يوجد  ال 
نشهده  الذي  النحو  هذا  على  المتداول 
السمو  صاحب  رعاية  ظل  في  اليوم 
المستوى  على  اإلصالح  وإن  العهد.  ولي 
وإصالح  والتدريبي  والتعليمي  االقتصادي 
اتفاق  محل  هو  البحريني  العمل  سوق 
على  فقط  موجود  واالختالف  الجميع، 

مستوى األولويات والتدرج في المعالجة.

 د. عصام فخرو

 النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
 24 سبتمبر/ أيلول 2004 – صحيفة األيام
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 الفصل الثالث:
التفاعل المجتمعي 

بع�س  بداأت  العمل،  �صوق  اإ�صالح  وم�صروع  درا�صة  عن  النقاب  ُك�صف  عندما 
االعرتا�صات من قبل القطاع اخلا�س الذي مل يكن �صد امل�صروع من حيث املبداأ، 
ولكنه مل يكن معتاًدا على فر�س الر�صوم كاأداة لتغيري ديناميكية ال�صوق، كونها 
�صتحمله اأعباًء اإ�صافيًة من وجهة نظره. فكان البع�س يرغب يف ا�صتمرار الو�صع 
القائم اآنذاك على الرغم من عدم ر�صاه عنه يف احلقيقة، فهو يرى نف�صه قادًرا 

على التكيف معه وعلى حتقيق اأهدافه وم�صاحله من خالله.
�لتنمية �القت�سادية و»جلنة  �إ�سالح �سوق �لعمل )جمل�ض  فوجد �لقائمون على م�سروع 
�لقيادة«) �أنف�سهم �أمام تباين يف �ملو�قف بني د�عم للم�سروع كالنقابات �لعمالية وبع�ض 
�جلمعيات �ل�سيا�سية، و�عرت��سات حادة قادها �أ�سحاب �الأعمال وغرفة جتارة و�سناعة 
�لبحرين باعتبارها ممثلة للقطاع �خلا�ض �لذي �سيقع عليه عبء حتمل �لر�سوم، و�ساندتها 
يف ذلك بع�ض �جلمعيات �ل�سيا�سية، و�أثريت يف وجه �مل�سروع �لكثري من �ملالحظات �لتي 
�نتقال  وحرية  �مل�سروع  �إىل  �ملنازل  خدم  و�سم  �لر�سوم  حول  معظمها  يف  تدور  كانت 
من  و�لتخويف  �مل�سروع  على  للـتاأثري  كثرية  حمالت  �مل�سروع  معار�سو  فاأطلق  �لعامل. 
حقيقة  مهملني  �لبحرينية،  �لعمل  �سوق  مع  تتو�فق  ال  �أجنبية  در��سة  و�عتربوه  تبعاته، 
و�أ�سرف عليه  وقاده  �لعهد،  �سمو ويل  بد�أه  �مل�سروع يف حقيقته م�سروع وطني بحت  �أنَّ 
فاأخذ  »مكنزي«.  ب�سركة  فيه  م�ستعينني  �لقيادة«،  و»جلنة  �القت�سادية  �لتنمية  جمل�ض 
�حلر�ك �ملجتمعي �أبعاًد� جديدًة، ليكون �أكرب و�أطول حر�ك جمتمعي منذ عودة �حلياة 
ومرئيات  در��سات  �لوطني، متخ�ست عنه  �لعمل  ميثاق  بتد�سني  �ململكة  �إىل  �ل�سيا�سية 
�أبرزها ثالث مرئيات: مرئيات غرفة  وكانت  �مل�سروع؛  مو�قفها من  تباينت يف  مو�زية 
ومرئيات  �لبحرين،  عمال  لنقابات  �لعام  �الحتاد  ومرئيات  �لبحرين،  و�سناعة  جتارة 
�ال�سرت�تيجي،  للتخطيط  �لبحرينية  و�جلمعية  �الإد�ريني،  )جمعية  �ملهنية  �جلمعيات 
�لبحرين  وجمعية  �لبحرينية،  �الجتماعيني  وجمعية  �لبحرينية،  �القت�ساديني  وجمعية 

للجودة، وجمعية �لبحرين للتدريب وتنمية �ملو�رد �لب�سرية).
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مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين

املواقف  للقطاع اخلا�س،  ب�صفتها ممثلة  البحرين  و�صناعة  قادت غرفة جتارة 
املتحفظة على م�صروع اإ�صالحات �صوق العمل دون اأن ترف�صه �صراحة، وعملت 
على اإعداد مرئياتها ب�صاأن االإ�صالحات الهيكلية ل�صوق العمل، وتناولت فيها بعد 
ا لدرا�صة االإ�صالح، مالحظاتها االأولية ب�صاأن الدرا�صة، ومرئياتها  اإيرادها ملخ�صً

ومقرتحاتها ب�صاأن االإ�صالحات الهيكلية لل�صوق.
ويف مالحظاتها �الأولية عن �لدر��سة، �أ�سارت �لغرفة �إىل �أن �ملالحظات �لتي مت �لتو�سل 
�إليها تاأتي يف �سوء �لدر��سة �مللخ�سة �لتي ُقدمت �إليها، ونتائج �الجتماع �لذي عقد بني 
�لغرفة و�سركة »مكنزي«، وكذلك �لتغطية �ل�سحافية الأعمال ور�سة �لعمل �لتي عقدت 
حتت رعاية �ساحب �ل�سمو ويل �لعهد، وكذلك من خالل ��ستقر�ء �آر�ء �لكثري من رجال 
�أولية الأن  �عتبار هذه �ملالحظات مالحظات  وبالتايل ميكن  �لغرفة،  و�أع�ساء  �الأعمال 
عليها  ��ستندت  �لتي  و�الأرقام  �لفر�سيات  �حلا�سر  �لوقت  يف  لديها  تتو�فر  ال  �لغرفة 

�لدر��سة. 
در��سة  وكذلك  �لعهد  ويل  �ل�سمو  �ساحب  بها  تف�سل  �لتي  �لكلمة  »�أنَّ  �لغرفة  و�أكدت 
»مكنزي« تت�سمن �لكثري من �لق�سايا و�جلو�نب �حليوية و�الإيجابية �لتي يجب �لتنويه بها 
و�التفاق معها، يف حني تت�سمن �لكثري من �ال�ستنتاجات و�ملالحظات �لو�جب تقييمها«. 
و�نطالًقا من ذلك، ق�سمت �لغرفة مالحظاتها �إىل جز�أين، �الأول: يت�سمن �لق�سايا �لتي 
تتفق �لغرفة معها، و�لثاين يت�سمن �جلو�نب و�لق�سايا �خلالفية يف �لدر��سة من حيث 
حيث  ومن  و�ال�ستنتاجات،  و�الأرقام  �لبيانات  بع�ض  حيث  ومن  و�لفر�سيات،  �ملنهجية 

�ملقرتحات و�لتو�سيات. 
 أواًل - ملحوظات الغرفة 

الجزء األول: قضايا االتفاق 

�أبدت �لغرفة �تفاقها �لتام مع �لتوجه �حلكومي على �أهمية وحيوية مو�سوع �إ�سالح �سوق 
�لعمل يف �لبحرين، م�سرية �إىل �أنها لطاملا طالبت بهذ� �الإ�سالح منذ �سنو�ت طويلة نظًر� 
ملا يعانيه �لقطاع �خلا�ض من م�سكالت جوهرية يف هذه �ل�سوق �أثرت يف �إنتاجه وقدرته 
�لو�ردة يف  �الإ�سالحية  و�ملنطلقات  �ملبادئ  ومو�فقتها على  تاأييدها  و�أكدت  �لتناف�سية، 
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ا ما ياأتي:  �لدر��سة، وخ�سو�سً
�مل�ستقبل  عن  وطني  حو�ر  عقد  جمال  يف  للمملكة  �ل�سيا�سية  �لقيادة  توجهات   .1

�القت�سادي للمملكة يت�سمن يف حماوره �إ�سالح �سوق �لعمل. 
�لوظائف �جلديدة  �أ�سعاف عن عدد  تزيد مبعدل ثالثة  �إيجاد وظائف  �لعمل على   .2
�الأعد�د  ال�ستيعاب  �ملا�سي  �لقرن  من  �لت�سعينيات  عقد  خالل  ��ستحد�ثها  مت  �لتي 
�لدر��سة  و�لتي قدرتها  �لعمل خالل ع�سر �سنو�ت،  �ملتوقع دخولها يف �سوق  �لكبرية 

بنحو 100 �ألف بحريني. 
�لكافية  �لوظائف  �إيجاد  عن  �آنذ�ك  �لقائم  �القت�سادي  �لبحرين  منوذج  عجز   .3

للبحرينيني �سو�ء يف �لقطاع �لعام �أو �خلا�ض. 
و�إ�سالح  �لعمل،  �سوق  باإ�سالحات  و�لكامل  �ل�سامل  �القت�سادي  �الإ�سالح  �سرورة   .4
قطاعي �لتعليم و�لتدريب، و�الإ�سالح �القت�سادي؛ وذلك لتغيري �لنموذج �القت�سادي 
�لقائم �آنذ�ك، ول�سمان �أن يكون �لقطاع �خلا�ض هو حمرك �لنمو، ويكون �لبحرينيون 

�خليار �ملف�سل ل�سغل وظائف �لقطاع �خلا�ض. 
عدم ��ستطاعة �لقطاع �لعام على ��ستيعاب �الأعد�د �ملتز�يدة من �لباحثني عن �لعمل،   .5

مما يتطلب �لتوجه �إىل �لقطاع �خلا�ض لتوفري هذه �لوظائف.
الجزء الثاني: قضايا االختالف

فيما يتعلق بالق�سايا �لتي تختلف فيها �لغرفة مع �لتوجه �حلكومي، بينت �لغرفة ذلك 
�لدر��سة.  و�لبيانات و�ال�ستنتاجات يف  �لدر��سة وفر�سياتها.  �أق�سام: منهجية  يف ثالثة 

و�لتو�سيات �لو�ردة: 
الق�صم االأول: مالحظات عن منهجية الدرا�صة وفر�صياتها: 

تعلم  ال  يجعلها  مما  للم�سروع،  �لتف�سيلية  �لدر��سة  على  تطلع  مل  �أنها  �لغرفة  �أكدت 
�الأ�س�ض و�لفر�سيات �لتي قامت عليها �لدر��سة، وال �الأرقام و�لبيانات �لتي ��ستقت منها 

مالحظاتها و��ستنتاجاتها وتو�سياتها. 
و�أو�سحت �لغرفة �أنَّ �لدر��سة �نطلقت من مقدمات �سحيحة، ولكنها �نطلقت من هذه 
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ا بالقول �إن �خلطوة  �ملقدمات �إىل ��ستنتاجات غري دقيقة – من وجهة نظرها، خ�سو�سً
�الأوىل لالإ�سالح تبد�أ ب�سوق �لعمل. ور�أت �لغرفة �أن هناك عالقة وثيقة ومتالزمة بني 
حتقيق �الإ�سالح �القت�سادي و�الإ�سالح �لهيكلي ل�سوق �لعمل وخلق فر�ض عمل جديدة، 
�إمكان �القت�ساد على زيادة قدر�ته  �نفتاًحا ت�ساعف  �أكرث  �لعمل  �أ�سبحت �سوق  فكلما 
على �لتو�سع و�لنمو، وكلما كان هناك �ملزيد من �لقيود على �سوق �لعمل تقل�ست فر�ض 
ترتيب  �أخذ  �سرورة  �إىل  د�عيًة  �لعمل.  فر�ض  من  �ملزيد  وخلق  �لنمو  على  �القت�ساد 
�الأولويات يف �العتبار؛ بحيث يتم �لبدء باالإ�سالح �القت�سادي، على �أن يرت�فق مع ذلك 
�إ�سالح هيكلي يف قطاعي �لتعليم و�لتدريب، وبحيث يكون لالإ�سالح �القت�سادي �الأولوية 

حتى ال يكون �إ�سالح �سوق �لعمل على ح�ساب خلق م�سكالت �أخرى. 
وذكرت �لغرفة �أنَّ �لدر��سة توؤكد �أن منوذج �القت�ساد �لقائم �آنذ�ك يقوم على �نخفا�ض 
�الأجور، ولي�ض �الإنتاجية و�ملناف�سة، مما يعني �أن �إ�سالح �سوق �لعمل يتطلب �أواًل �إ�سالح 

منوذج �القت�ساد، و�إال فاإنه لن يكون قادًر� على تقبل �الإ�سالحات �ملقرتحة. 
و�أ�سافت �لغرفة يف مالحظاتها �أنَّ �لدر��سة تفرت�ض �أنَّ �لقطاع �خلا�ض يجب �أن يكون 
�آنذ�ك عك�ض  �لقائم  �لو�قع  �أن  للنمو �القت�سادي، غري  �لعام حمرًكا  �لقطاع  هو ولي�ض 
للم�سروعات  ومتلكها  و�لر�سوم  �لنفطية  �الإير�د�ت  خالل  ومن  �حلكومة  �إن  �إذ  ذلك؛ 
�لكربى ال تز�ل تلعب �لدور �ملحرك للنمو �القت�سادي، مما ال ين�سجم مع مطالبة �لقطاع 
�إن مقدرته على حتمل هذ�  �إذ  �خلا�ض بتحمل �لعبء �الأ�سا�ض يف �إ�سالح �سوق �لعمل؛ 

�لعبء تتطلب تنامي وتو�سيع دوره يف حتريك عجلة �لنمو �القت�سادي. 
ا �أنَّ جميع �لقطاعات �القت�سادية مبا يف ذلك قطاع خدم  وبينت �أنَّ �لدر��سة تفرت�ض �أي�سً
�ملنازل �ستكون قادرة على حتمل �أعباء زيادة كلفة �لعمالة �الأجنبية، وهي فر�سية غري 
�سحيحة، فبع�ض �لقطاعات مثل قطاع �خلدمات �ملالية و�ل�سركات �لكربى قد تكون قادرة 
على ��ستيعاب رفع �لكلفة، �إال �أن غالبية �لقطاعات �القت�سادية مثل �ل�سناعات �ل�سغرية 
�النعكا�سات  و�ستكون  ذلك،  من  تتمكن  لن  وغريها  و�لفنادق  و�الإن�ساء�ت   و�ملتو�سطة 

ثقيلة عليها. 
يعتمد  �خلا�ض  �لقطاع  م�سروعات  يف  �لعمل  منوذج  �أنَّ  فر�سية  �لغرفة  رف�ست  كما 
توفري  ي�ستطيع  لن  �لقطاع �خلا�ض  و�أنَّ  �الأجر،  �لوظائف منخف�سة  على  كبرية  بدرجة 
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�لقطاع  م�سروعات  �أنَّ  موؤكدة  �ملقبل،  �لعقد  خالل  �لبحرينيني  للعمال  كافية  وظائف 
�خلا�ض ال تقوم كلها على �لوظائف منخف�سة �الأجر، مت�سائلة يف �لوقت نف�سه عن كيفية 
كلفة  زيادة  حتمل  على  �الأجر،  منخف�سة  �لوظائف  على  تقوم  �لتي  �مل�سروعات  مقدرة 
�لقوى �لعاملة، مع �لعلم �أنَّ تلك �مل�سروعات قائمة من ناحية �جلدوى �القت�سادية على 

�نخفا�ض هذه �لكلفة.  
الق�صم الثاين: مالحظات عن البيانات واال�صتنتاجات:

�أ�سارت �لغرفة يف مالحظاتها عن بيانات �لدر��سة و��ستنتاجاتها �إىل �أنَّ �لدر��سة حتدثت 
عن و�سع �سقف للعمالة �الأجنبية، �إال �أنها مل تو�سح �الآلية و�لكيفية �لتي �سيتم بها هذ� 
ا عن �إلغاء بر�مج �لبحرنة و�لقيود �ملو�سوعة عليها، ومل  �لتحديد. كما �أنَّها حتدثت �أي�سً

ت�سر �إىل كيفية �لقيام بذلك من �لناحية �لت�سريعية و�لعملية. 
و�عتربت �لغرفة �أنَّ �لدر��سة �أغفلت �لتطرق �إىل م�سامني وتفا�سيل �لتعديالت �لو�جب 
على  مقرتحاتها  تاأثري  ذكر  �أغفلت  كما  حينذ�ك.  �لقائمة  �لعمل  قو�نني  على  �إدخالها 
يف  و�مل�ست�سرية  �ل�سائبة  �لعمالة  على  �لق�ساء  كيفية  تو�سح  ومل  �لبحرينية،  �لعائالت 
�أكرب،  ب�سكل  �ملتاأثرة  �ل�سناعية  �لقطاعات  م�سكالت  حت�سر  ومل  �لوطني،  �القت�ساد 

ك�سناعة �لبناء وم�سانع �لورق.
ورف�ست �لغرفة ما ذهبت �إليه �لدر��سة من �سعف يف �إنتاجية �لعمالة يف �لقطاع �خلا�ض، 
هذه  على  مناف�سة يف �حل�سول  �سيخلق  �الأجنبية  للعمالة  �سقف  و�سع  �أنَّ  �إىل  و�أ�سارت 
�لعمالة، و�سيوؤدي �إىل �لكثري من �ل�سلبيات و�سينعك�ض تاأثريه �سلًبا على �ملعي�سة و�ل�سياحة 
�لبحرينيني،  �أجور  م�ستويات  تدين  من  �لدر��سة  �إليه  ذهبت  ما  رف�ست  كما  وغريها. 
�أجوًر�  تدفع  �لتي   � �ل�سغرية جدًّ �ملوؤ�س�سات  �إدخال  ولكن   ، تتدنَّ �الأجور مل  �أنَّ  مو�سحة 
على  ثم  ومن  �لعمالية،  �لقاعدة  تو�سعة  �إىل  �أدى  �الجتماعي،  �لتاأمني  �سمن  متدنية، 

�ملعدل �لعام لالأجور. 
و�أوردت �لغرفة �إ�سكاالتها على �لدر��سة باأنَّها مل تو�سح �سر�ئح جمتمع �لبطالة وفئاته 
�لعمرية و�أ�سباب تاأخرها عن �لعمل، ومل ت�سر �إىل تاأثري �الإ�سالحات �ملقرتحة ب�سورة 
مف�سلة على كل قطاع على حدة، ومل تو�سح �آلية �لتوظيف، و�كتفت باأن زيادة �لر�سوم 
�ستوؤدي وب�سورة تلقائية �إىل �إحالل �لبحريني حمل �الأجنبي، من دون �أن تاأخذ �الإنتاجية 
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يف �العتبار، موؤكدًة �أنَّ تف�سيل �لقطاع �خلا�ض �ال�ستعانة باالأجنبي يرجع �إىل �عتبار�ت 
�لوظائف  من  كبرية  �سر�ئح  �أّن  �إىل  نف�سه  �لوقت  يف  م�سرية  �لر�تب.  ولي�ض  �الإنتاجية 
�لطائر�ت  كم�سيفي  طويلة  ملدد  كذلك  و�ستظل  فيها،  �لبحرينيني  �إحالل  ميكن   ال 

وخدم �ملنازل. 
مقرتحات  مع  لتتنا�سب  مر�جعتها  �سيتم  �لقو�نني  �أنَّ  �إىل  �أ�سارت  �لدر��سة  �أنَّ  وذكرت 
�لدر��سة بحلول �لعام 2005، مت�سائلة عما �إذ� كان �لعن�سر �لب�سري �لبحريني �ملدرب 

�سيكون متو�فًر� يف ذلك �لوقت. 
ور�أت �أنَّ �قرت�ح فر�ض ر�سوم �ساملة على جميع �ملهن، ومن دون وجود �سقف زمني لذلك، 
�سيوؤدي �إىل دفع ر�سوم من قبل �ملقاول �أو رب �لعمل ملدد طويلة، �أو �إىل ما ال نهاية، وذلك 

لعدم ��ستطاعته �حل�سول على �لعمالة �لوطنية �ملنا�سبة الإحاللها حمل �الأجانب. 
و�عتربت �أنه من �ل�سعب مقارنة مملكة �لبحرين ب�سنغافورة �أو باأي دولة �أخرى يف �أي 
وغري  مفتوحة  مناف�سة  تعي�ض  �خلليج  منطقة  �إنَّ  �إذ  �القت�سادية؛  �جلو�نب  من  جانب 

مقيدة مع �سركات وموؤ�س�سات �ملنطقة. 
الق�صم الثالث: مالحظات حول املقرتحات والتو�صيات

�أبدت �لغرفة تخوفها من �أن يكون لرفع كلفة �لعمالة �الأجنبية مردود �سلبي على �أ�سحاب 
�لوطنية  للموؤ�س�سات  �لتناف�سية  �لقدرة  من  يحد  مما  �الإنتاج،  كلف  بزيادة  �الأعمال، 
�لعمالة  حمل  حتل  �أن  على  �لقادرة  �ملدربة  �لوطنية  �لعمالة  فيه  تندر  �لذي  �لوقت  يف 
�الأجنبية. و�عتربت فر�ض �سقف للعمالة �لو�فدة يتناق�ض مع جوهر �لنظام وهدفه يف 

حترير �سوق �لعمل و�إلغاء ن�سبة �لبحرنة. 
وتوقعت �أْن توؤدي مقرتحات �لدر��سة �إىل زيادة معدالت �لت�سخم، وزيادة �الأعباء �ملالية 
على موؤ�س�سات �لقطاع �خلا�ض، مما قد يوؤدي �إىل �إفال�ض �لكثري من هذه �ملوؤ�س�سات، 
ا �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة، وخروجها نهائيًّا من �ل�سوق، فيوؤدي بالنتيجة  وخ�سو�سً

�إىل زيادة معدالت �لبطالة، ويوؤثر يف �خلدمات �ملقدمة للمو�طنني. 
�سلًبا  �سينعك�ض  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات  �الإنتاج يف  زيادة كلف  �أنَّ  �لغرفة  ور�أت 
ر منتجاتها �إىل دول  ا تلك �لتي ت�سدِّ على �لقدر�ت �لتناف�سية لهذه �ملوؤ�س�سات، خ�سو�سً
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�ملنتجات  �سديدة من  مناف�سة  �ملنتجات  �لتعاون �خلليجي يف ظل مو�جهة هذه  جمل�ض 
�الأجنبية. 

كما �أكدت �لغرفة حتفظها على ق�سية حرية تنقل �لعمالة، موؤكدًة �أنَّها ال ت�سلح للتطبيق 
�لفوري يف �ل�سوق �لبحرينية؛ الأنها �ست�سهم يف ت�سرب �أ�سر�ر �لعمل ونظم �الإنتاج �خلا�سة 
بال�سركات و�ملوؤ�س�سات، مما ي�سر باأو�ساع هذه �ملوؤ�س�سات �ملالية و�الإنتاجية و�الإد�رية.  

ثانًيا - مرئيات الغرفة 

�ست �لغرفة مرئياتها ب�ساأن �إ�سالحات �سوق �لعمل �سمن 12 مقرتًحا؛ وهي:  خلَّ
�لتاأكيد على وجود عالقة وثيقة ومتالزمة بني �الإ�سالح �القت�سادي و�الإ�سالح �لهيكلي   .1
�نفتاًحا  �أكرث  �لعمل  �سوق  �أ�سبحت  فكلما  جديدة،  عمل  فر�ض  وخلق  �لعمل  ل�سوق 
ت�ساعف �إمكان �القت�ساد �لوطني على زيادة قدر�ته على �لتو�سع و�لنمو و�الزدهار، 
وكلما كان هناك �ملزيد من �لقيود على �سوق �لعمل، تقل�ست فر�ض �القت�ساد �لوطني 

يف �لنمو و�الزدهار وخلق �ملزيد من �لوظائف. 
�القت�سادي  باالإ�سالح  �لبدء  يتم  بحيث  �الأولويات  ترتيب  �العتبار  يف  �الأخذ  ينبغي   .2
على �أن يرت�فق مع ذلك �إجر�ء �إ�سالح هيكلي يف قطاعي �لتعليم و�لتدريب؛ �إذ توؤكد 
�أ�سا�ض �نخفا�ض �الأجور  �آنذ�ك يقوم على  �لقائم  �لنموذج �القت�سادي  �أنَّ  �لدر��سة 
خطة  جناح  يتحقق  لكي  �لنموذج  هذ�  تغيري  يتطلب  مما  �الإنتاجية،  ح�ساب  على 
�إ�سالح �سوق �لعمل، وقد �أكدت هذه �الآر�ء، جتارب �لكثري من دول �لعامل مبا فيها 

جتربة �سنغافورة. 
�لعمل درًء� الأي  �لقر�ر�ت �خلا�سة بنتائج �لدر��سة حول �سوق  �لت�سرع بتنفيذ  عدم   .3
خماطر �سلبية ميكن �أن حتدثها على �ل�سوق وعلى �القت�ساد �لوطني، ويجب �لدخول 
يف هذ� �ملجال يف حو�ر �سامل ومف�سل مع �لقطاع �خلا�ض ممثاًل يف �لغرفة؛ �إذ �إنَّ 
�القت�ساد،  على  �ل�سلبية  �الآثار  من  �لكثري  عليه  �سيرتتب  �لعاملة  �لقوى  كلفة  زيادة 
لذلك فمن �الأهمية تاأكيد �سرورة �إجر�ء حو�ر وطني متاأنٍّ ت�سارك فيه بجانب �لغرفة 

جميع �جلهات �ملعنية كما دعا �إىل ذلك جاللة �مللك و�سمو ويل �لعهد. 
�سرورة �لتدرج يف تطبيق نظام حترير �سوق �لعمل على م�ستويي �لقطاعات و�ملوؤ�س�سات   .4
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د�خل كل قطاع، و�أن يتم �لتطبيق على مدد زمنية على خمتلف �ملوؤ�س�سات؛ بدًء� من 
�الأكرب ثم �الأ�سغر فاالأ�سغر. 

�آنذ�ك،  �لقائمة  �لبحرنة  ن�سبة  بتطبيق  تلتزم  �لتي  �ملوؤ�س�سات  بني  �لتفريق  مر�عاة   .5
وتلك �لتي مل تلتزم بها؛ �إذ ال يجب زيادة �لر�سوم على �ملوؤ�س�سات �مللتزمة، و�الجتاه 
�إىل فر�ض زيادة حم�سوبة يف �لر�سوم بالن�سبة ملن يرغب يف ��ستقد�م �ملزيد من �لقوى 

�لعاملة �الأجنبية. 
�سرورة �الأخذ يف �العتبار ما يجري عليه �لعمل من �إ�سالحات يف �سوق �لعمل يف دول   .6
جمل�ض �لتعاون، بالنظر �إىل ت�سابه ظروف وبيئة �لعمل يف هذه �الأ�سو�ق، لذلك من 
�ل�سروري تفعيل قر�ر�ت جمل�ض وزر�ء �لعمل �خلليجي وغريها من �لقر�ر�ت �لتي 
تتعلق بت�سهيل عملية �نتقال �لقوى �لعاملة �خلليجية بني دول �ملجل�ض ومتتعها مبز�يا 

�لعمالة �ملو�طنة نف�سها. 
�إنَّ �سيا�سة فر�ض �لر�سوم على ��ستخد�م �لعمالة �لو�فدة قد ال توؤدي �إىل حل م�سكلة   .7
بني  �لبطالة  معدالت  ت�ساعدت  �إذ  �لبعيد؛  �أو  �لقريب  �ملدى  على  �سو�ء  �لبطالة؛ 
�لبحرينيني رغم �لزيادة �لتي طر�أت على هذه �لر�سوم، مما يوؤكد �أنه لو مت تطبيق 
�إ�سالحات  �إجر�ء  دون  ومن  �لعامل  كفاءة  رفع  دون  من  عليه  هي  كما  �ملقرتحات 

�قت�سادية م�سبقة، فاإن ذلك �سيوؤدي �إىل زيادة معدالت �لبطالة بني �لبحرينيني. 
زيادة  �إىل  �سيوؤدي  �لوطنية  �لعاملة  للقوى  و�لتدريب  و�لفني  �لنوعي  �لتطور  �إنَّ   .8

�إنتاجيتها، و�ستكون �أكرث جذًبا للقطاع �خلا�ض. 
�ملعاهد  �إن�ساء  خالل  من  �لتدريب  جمال  يف  لال�ستثمار  موؤهل  �خلا�ض  �لقطاع  �إنَّ   .9
�كت�ساب  �لعمل على  �سوق  �لر�غبني يف دخول  لتاأهيل  �ملتخ�س�سة  �لتدريب  ومر�كز 

مهار�ت فنية عالية �مل�ستوى. 
10.  من �ل�سروري تفعيل دور �لغرفة باعتبارها �سريًكا رئي�ًسا يف عملية �سنع �لقر�ر�ت 

�القت�سادية وت�سغيل وتنمية �ملو�رد �لب�سرية �لوطنية. 
ا �ل�سناعية  11.  �سرورة �لتو�سع يف تاأ�سي�ض �مل�سروعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة، خ�سو�سً
منها و�لعاملة يف قطاع تقنية �ملعلومات، بالنظر �إىل قدرة هذه �مل�سروعات على خلق 
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�ملزيد من �لوظائف للمو�طنني، �إ�سافة �إىل ت�سجيع تاأ�سي�ض �ل�سركات �مل�ساهمة مبا 
لها من فو�ئد يف زيادة �لقدر�ت �الإنتاجية لالقت�ساد �لوطني. 

12. �سرورة توفري �لدر��سة �لتف�سيلية للغرفة، و�ال�ستعانة باإحدى �ل�سركات �أو �ملكاتب 
�ملذكورة، وحتليل جميع جو�نبها  �لدر��سة  وتقييم  �ملتخ�س�سة ملر�جعة  �ال�ست�سارية 
يف  �لعمل  �سوق  �إ�سالحات  عن  بديلة  بدر��سة  �لتقدم  ثم  ومن  و�الإيجابية،  �ل�سلبية 
�لتحفظات  جميع  �العتبار  يف  وتاأخذ  �خلا�ض،  �لقطاع  نظر  وجهة  تعك�ض  �لبحرين 

و�ملالحظات.
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مرئيات االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

قدم االحتاد العام لنقابات عمال البحرين روؤيته مل�صروع اإ�صالحات �صوق العمل، 
مكافحة  يف  االحتاد  اإليه  ي�صبو  ما  �صيحقق  كونه  للم�صروع  دعمه  فيها  واأكد 
البطالة ورفع م�صتوى االأجور، ومتثلت اأبرز مرئيات االحتاد يف النقاط االآتية: 

أواًل - التمثيل في صنع القرار واتخاذه 

�أكد �الحتاد فيما يتعلق باالأجهزة �أو �ل�سناديق �لتي �ستت�سكل لتنفيذ �مل�سروع، �سرورة 
ت�ساوي �لتمثيل فيها بني �ل�سركاء �الجتماعيني )�لعمال ممثلة يف �الحتاد �لعام لنقابات 
�الأخرى،  ح�ساب  على  كفة  ترجيح  وعدم  �حلكومة)  �لعمل،  �أ�سحاب  �لبحرين،  عمال 
�الإنتاج  �أطر�ف  نابًعا من تو�فق  �إجر�ئي  �أو  �أي قر�ر تنفيذي  بحيث يكون �سنع و�تخاذ 

�لثالثة يف �لبالد. 
وفيما يخ�ض �سندوق �لعمل، ر�أى �الحتاد �سرورة حتقيق �لت�ساوي بني �الأطر�ف �لثالثة 
)�لعمال، �أ�سحاب �لعمل، �حلكومة)، و�أْن يعني كل طرف �أع�ساءه، وميكن لكل طرف �أن 

يختار خرب�ء من غري �أع�سائه، كما يحق له ��ستبد�ل �أع�سائه متى ما ر�أى ذلك. 
�أربع �سنو�ت، وينتخب �ملجل�ض  �أن تكون مدة دورة جمل�ض �ل�سندوق  �إىل  ودعا �الحتاد 
من بني �أع�سائه رئي�ًسا ونائبني له على �أن يكونا من �لطرفني �الآخرين، ويختار مديًر� 
ا لل�سندوق. كما �سدد �الحتاد على �أْن ي�سرف �ملجل�ض على جميع �لتعيينات �الإد�رية  عامًّ
وتخت�ض  طرف،  كل  متثيل  فيها  ير�عى  د�ئمة  جلان  �سمنه  من  تت�سكل  و�أْن  �لقيادية، 
بالتعيينات �الإد�رية و�لرتقيات و�لرو�تب ملوظفي �ل�سندوق، وبالرقابة �لد�خلية ورقابة 

�الأد�ء، وبا�ستثمار �الأمو�ل. 
وفيما يتعلق با�ستخد�مات �أمو�ل �ل�سندوق، ر�أى �الحتاد �أْن يقوم جمل�ض �الإد�رة بتحديد 

مبلغ م�ساهمة �ل�سندوق يف متويل �لرب�مج �الآتية: 
�لتاأمني  م�ستحقات  من  جزء  دفع  يف  و�ل�سركات  �ملوؤ�س�سات  م�ساهمة  �إعانة  برنامج   .1
للهيئة �لعامة للتاأمينات �الجتماعية، وذلك للموؤ�س�سات �لتي تلتزم مبعايري حمددة يف 
�لبحرنة و�لتدريب �أو حتقق جناحات يف هذين �ملجالني، وي�ستثنى من ذلك �ل�سركات 

ا �أو كليًّا من �لدولة.  �ململوكة جزئيًّ
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برنامج �إعانة لتمويل جزء من رو�تب �لبحرينيني ممن تقل رو�تبهم عن �حلد �الأدنى   .2
من  �ملنظم  غري  �القت�ساد  يف  �لعاملون  فيهم  مبا  قطاعهم،  يف  �مل�ستهدف  لالأجر 
ل�سرف  وي�سرتط  وظائفهم،  يف  للبقاء  �لبحرينيني  لت�سجيع  وذلك  �ل�سندوق،  قبل 
�لعمل،  ب�سروط  و�إلز�مهم  معيًنا يف وظائفهم،  زمًنا  �ملوظفني  �إكمال  �الإعانات  هذه 

ودخولهم يف �لرب�مج �لتدريبية �ملخ�س�سة لهم. 
من  �لعمل  �إنتاجية  لرفع  و�ل�سركات  �ملوؤ�س�سات  هيكلة  �إعادة  لتمويل  �إعانة  برنامج   .3
خالل متويل بر�مج �لتدريب وجلب �ال�ست�ساريني ودفع �إعانة جزئية للفو�ئد �مل�سرفية 
�لبحرنة  باأرقام  �ملن�ساآت  هذه  �لتز�م  �سريطة  �ملعد�ت،  يف  �ال�ستثمار  على  �ملرتتبة 

�مل�ستهدفة من قبل �ل�سندوق. 
برنامج تدريب للبحرينيني �لباحثني عن �لعمل مع ربطه مبكافاآت لاللتز�م بالربنامج،   .4
قبل  با�ستمر�ر من  �أد�ئها  يتم مر�قبة  فيه، وذلك من خالل معاهد  للتفوق  و�أخرى 

جهاز متخ�س�ض. 
�مل�ساهمة يف زيادة ر�أ�سمال بنك �لتنمية.  .5

غريها من �الأمور يتم مناق�ستها و�لتحاور فيها و�عتمادها يف �الجتماع �الأول ملجل�ض   .6
�إد�رة �ل�سندوق. 

ثانًيا - تحرير سوق العمل وإلغاء نسب البحرنة 

�الأوىل  مر�حله  ويف  �لعمل،  �سوق  الإ�سالح  م�سروع  �أي  يتم�سك  �أن  �سرورة  �الحتاد  �أكد 
على وجه �خل�سو�ض، بقر�ر ن�سب �لبحرنة، وعدم �إلغائها يف ظل هيمنة كبرية للعمالة 
�الأجنبية �لو�فدة، ووجود بطالة كبرية يف �سفوف �ملو�طنني، و�ملتوقع زيادتها مع زيادة 

خمرجات �لتعليم. 
و�أو�سح �الحتاد �أنَّ حترير �سوق �لعمل وترك �آلياتها ينظمها �لعر�ض و�لطلب هي فر�سية 
نظرية لن ت�ستقيم مع �لو�قع �لقائم �لذي يحتاج �إىل تدخل وتخطيط و��سحني من قبل 
�ل�ساأن  هذ�  يف  �الإ�سالح  در��سة  توقعات  على  �لتعويل  ميكن  فال  و�لت�سريع،  �حلكومة 
بتوظيف  �لتم�سك  بقاء  مع  �لو�قع  �أر�ض  على  �إثباتها  بعد  �إال  تفرت�سها،  �لتي  و�لنتائج 
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�ملو�طنني بح�سب �لن�سب �ملحددة يف قر�ر�ت وز�رة �لعمل. 
بح�سب  �لبحرنة  ن�سب  تطبيق  طريقة  يف  �لنظر  �إعادة  �ملمكن  من  �أنه  �الحتاد  ور�أى 
و�لقيمة  �جليدة  �الأجور  ذ�ت  و�خلدمية  �الإنتاجية  �لقطاعات  تكون  بحيث  �لقطاعات، 
هي  �لوطنية  �لب�سرية  �لرثوة  وتنمية  و�لتدريب  للتاأهيل  �أو  لالقت�ساد  �ملعقولة  �مل�سافة 
على  �لن�سب  تطبيق  مرونة  مع  فيها،  �لبحرنة  بن�سب  �لدولة  تتم�سك  �لتي  �لقطاعات 
�لقطاعات �لتي ال يوجد عليها طلب �أو عر�ض من �لعمالة �ملو�طنة، بحيث يكون �ملبد�أ 

�لثابت عدم �إلغاء ن�سب �لبحرنة.
و�سدد �الحتاد على �سرورة �أْن يكون هدف �إ�سالح �سوق �لعمل هو و�سع �سو�بط للعمالة 
�الأجنبية �لو�فدة بح�سب حاجة كل قطاع، و�أن يكون �لهدف من �أي خطة هو �ملزيد من 
�لبحرنة؛ �إذ �إن �لتدريب و�لتاأهيل �ملطلوبني بح�سب �حتياجات �سوق �لعمل مرتبط جدليًّا 

بالعمل و�لبحرنة فيه، ولي�ض عزلهما وح�سرهما فقط يف �ملعاهد �لتدريبية و�لنظرية. 
�إلغاء  �أن تنطلق �لروؤية �لتخطيطية �ملطلوبة عند �تخاذ قر�ر  و�أو�سى �الحتاد ب�سرورة 
�لبحرنة وحترير �سوق �لعمل من در��سة نتائج تنفيذ �مل�سروع بعد مرور ن�سف عقد من 
�لزمن بحيث يتم تقييم �مل�سروع ومدى جناحه �أو �إخفاقه. و�أن يتم حترير �سوق �لعمل 
�ملتعارف عليها  �لدنيا  �إىل �حلدود  �لبطالة �حلقيقية  ن�سبة  و�إلغاء �لبحرنة بعد و�سول 
�لعاملة  للقوى  �ملناف�سة  �الأجنبية  �لعمالة  لعدد  حقيقي  �نخفا�ض  حتقيق  وبعد  دوليًّا، 
ا �إىل حدود  �ملو�طنة �أو �لباحثة عن عمل، بحيث ت�سل ن�سبتها بح�سب �ملتو�فق عليه دوليًّ

10% من �إجمايل �لقوى �لعاملة كحد �أق�سى. 

ثالًثا - زيادة رسوم خدم المنازل

ت�ساءل �الحتاد عن عالقة خدم �ملنازل باإ�سالح �سوق �لعمل وتوفري فر�ض عمل جديدة 
��سرت�تيجيات  و�إجناح  �ال�ستثمار�ت  و��ستقطاب  �القت�ساد  عجلة  وحتريك  للمو�طنني 
�لعمالة  من  �ل�سريحة  هذه  مع  مبرونة  �لتعامل  �سرورة  موؤكًد�  و�لتعليم،  �لتدريب 
 �الأجنبية �لو�فدة يف ظل غياب �لبد�ئل �ملوؤ�س�ساتية لتوفري �حتياجات �الأ�سر و�أطفالهم 

ورعايتهم وغريها.
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و�قرتح �الحتاد ��ستخد�م �سيا�سات �لر�سوم �لت�ساعدية بح�سب زيادة عدد �خلدم لدى 
�الأول �سمن ر�سوم منخف�سة، وتطبق ر�سوم ت�ساعدية  �أ�سرة، بحيث يبقى �خلادم  كل 
على كل زيادة يف طلب �خلدم تزيد على و�حد. كما �سدد �الحتاد على �سرورة �إ�سد�ر 

قانون خا�ض بخدم �ملنازل لتاأكيد حقوقهم وو�جباتهم. 

رابًعا - التأمين ضد التعطل

�لتعطل  �سد  �لتاأمني  طرحت  �لعمل  �سوق  ب�ساأن  �ملعدة  �لدر��سة  �أنَّ  �الحتاد  �عترب 
با�ستحياء وبنحو  هام�سي، مطالًبا باأن يكون �إ�سالح �سوق �لعمل مرتبًطا بتحديد و��سح 
ي�سهم  و�أْن  �الجتماعية،  �لتاأمينات  قانون  يف  �ملجمد  �لتعطل  �سد  �لتاأمني  لبند  وتفعيل 
�أي خطة  �أنَّ  �إن�ساوؤه يف دعم هذ� �لبند. موؤكًد� يف �لوقت نف�سه  �سندوق �لعمل �ملقرتح 
�لعاطلني،  يحمي  ت�سريع  وجود  ب�سمان  مرتبطة جدليًّا  ولو جزئيًّا  �لعمل  �سوق  لتحرير 

ومنه �لتاأمني �سد �لتعطل. 

خامًسا - تطبيق المشروع في القطاع العسكري 

رف�ض �الحتاد ما ذهبت �إليه �لدر��سة من ��ستثناء �لقطاع �لع�سكري من �آليات �إ�سالح 
�سوق �لعمل، و�سدد على �الأبعاد �لوطنية و�ل�سيادية وتعزيز روح �النتماء �لوطني.

سادًسا - تعديل تشريعات العمل 

�أكد �الحتاد �سرورة عدم �الإخالل بحقوق �ملو�طن يف �لت�سريعات �لتي �أو�ست �لدر��سة 
باإعادة �لنظر فيها لتقليل �لقيود على �أ�سحاب �لعمل ب�ساأن �لتوظيف وت�سهيل �لت�سريح 
و�أبدى  �لقطاع �خلا�ض،  و�ملوظفني يف  �لعمال  �لتي مت�ض م�سالح  �الأحكام  وغريها من 
تخوفه من �ملزيد من �لف�سل �لتع�سفي، مطالًبا با�ستمر�ر �لت�سريعات �حلمائية للعمالة 
�ملو�طنة، وباالعتماد و�ال�سرت�ساد باالتفاقات �لدولية �ل�سادرة عن منظمة �لعمل �لدولية 
�لوطني،  �لت�سريع  يف  �حلمائي  �الجتماعي  باجلانب  لاللتز�م  �لعمل  قانون  �سوغ  يف 
و�اللتز�م مبا مت �التفاق عليه من خالل �حلو�ر �الجتماعي �مل�سرتك بني �أطر�ف �الإنتاج 

�لثالثة مل�سروع قانون �لعمل �جلديد. 
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سابًعا - رسوم العمالة األجنبية

�أبدى �الحتاد تاأييده لزيادة �لر�سوم يف �لقطاعات �لتي عليها طلب متز�يد من �لعمالة 
�لتي  و�لقطاعات  لالقت�ساد،  حقيقية  م�سافة  قيمة  تخلق  �لتي  و�لقطاعات  �ملو�طنة، 
�لر�سوم على  رفع  �أنه من �خلطورة  ر�أى  لكنه  و�متياز�ت جيدة،  �أجور  م�ستويات  تطبق 
للمن�ساآت  و�الأجرية  �ل�سعرية  و�ملرونة  �الإمكانات  مر�عاة  دون  من  �لقطاعات  جميع 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة. 
كما طالب �الحتاد بالتخل�ض من �لعمالة �ل�سائبة عرب زيادة �لر�سوم، وتعزيز �الأجهزة 
�ستت�سكل  �لتي  �جلديدة  و�الأجهزة  �لهيئات  يف  �أو  �لعمل  وز�رة  يف  و�لتفتي�سية  �لرقابية 

م�ستقباًل، ومعاقبة وتطبيق �لقانون على �ملتاجرين بالعمال من دون متييز. 

ثامًنا - الحد األدنى لألجر

�أنَّ  على  ور�هنت  لالأجور،  �الأدنى  �حلد  �سيا�سة  �أهملت  �لدر��سة  �أن  �إىل  �الحتاد  �أ�سار 
�الأجور  زيادة  �إىل  �ستوؤدي  �لعمل  �سوق  وحترير  �الأجنبية  �لعمالة  على  �لر�سوم  زيادة 
و�لرو�تب، ور�أى �الحتاد �أن هذه �ملر�هنة مبنية على فر�سيات �سحيحة يف حال �أ�سو�ق 
�لعمل �ملتجان�سة و�ملنظمة و�ملحمية من قبل �لدولة يف �ساأن �لتاأمني �سد �لتعطل �أو ن�سب 
�لبطالة �أو ن�سب �لعمالة �الأجنبية من �إجمايل �لقوى �لعاملة، لكنه �أكد �أن �لو�قع �لقائم 
يف �لبالد، وزيادة عدد �ملو�طنني �لذين تقرتب م�ستويات �ملعي�سة لديهم من حد �لفقر، 

يحتم تطبيق �سيا�سة �حلد �الأدنى لالأجر. 
�أنَّ تطبيق �سيا�سة �حلد �الأدنى لالأجور �سي�سهم كثرًي� يف �إ�سالح �سوق  و�عترب �الحتاد 
�لعمل، وتقليل �العتماد على �لعمالة �الأجنبية، وحت�سني م�ستويات �لدخل و�ملعي�سة و�لقوة 
�ل�سر�ئية و�الدخار، مبدًيا عدم ممانعته من تطبيق هذه �ل�سيا�سة على �سكل قطاعي، 
وبح�سب طاقة و�إمكانات ومرونة كل قطاع، م�سدًد� يف �لوقت نف�سه على �سرورة �إن�ساء 
و�أ�سحاب  و�الحتاد  �لنقابات  مع  وين�سق  و�لت�سخم،  �الأ�سعار  ير�قب  خمت�ض  جهاز 

�الأعمال ب�ساأن �لزيادة �لدورية لالأجر. 
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تاسًعا - اإلصالح االقتصادي مرتبط باإلصالح السياسي الشامل

�عترب �الحتاد �أنَّ �الإ�سالح �القت�سادي، ومنه �إ�سالح �سوق �لعمل، مرتبط بتعزيز �ملزيد 
من �حلريات �لعامة، وحقوق �الإن�سان، و�ل�سفافية، وتعزيز دور موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين، 
�لت�سريعية،  لل�سلطة  و�ملحا�سبية  و�لرقابية  �لت�سريعية  �ل�سالحيات  من  �ملزيد  و�إعطاء 
وحق توفري �ملعلومات و�لبيانات، وحق �العرت��ض، وفتح قنو�ت �الإعالم �لر�سمية جلميع 
�أ�سحاب  قبل  من  معها  �لتعامل  وفر�ض  �لنقابات  وجود  وتعزيز  تامة،  وبحرية  �الآر�ء 
�ساأنها  من  �حلقيقية  و�لدميقر�طية  �ل�سحية  �الأجو�ء  هذه  وجود  �أن  موؤكًد�  �الأعمال. 
و�إجناح  �إخفاق،  �أو  �نتكا�سة  �أي  من  وحمايتها  جادة،  �إ�سالحية  م�سروعات  �أي  �سيانة 

بر�جمها وخططها. 
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مرئيات الجمعيات المهنية

للتخطيط  البحرينية  اجلمعية  االإداريني،  )جمعية  املهنية  اجلمعيات  اعتربت 
اال�صرتاتيجي، جمعية االقت�صاديني البحرينية، جمعية االجتماعيني البحرينية، 
جمعية البحرين للجودة، وجمعية البحرين للتدريب وتنمية املوارد الب�صرية)، 
اأنَّ درا�صة االإ�صالح اأر�صت منهجية البحث العلمي والدرا�صات يف معاجلة الق�صايا، 
بنحو  البطالة  م�صكلة  وتناولت  املهمة،  الق�صايا  ملعاجلة  احلوار  مبداأ  واأ�ص�صت 

اأ�صمل، وربطتها باإ�صالح التعليم واالقت�صاد. 
ميز�نية  عن  منف�ساًل  يكون  للعمل  �سندوق  �إن�ساء  بفكرة  �ملهنية  �جلمعيات  و�أ�سادت 
�حلكومة، تكون مهمته �لتنمية و�مل�سروعات �ال�سرت�تيجية وتنمية �لقوى �لعاملة، وثمنت 
بطالة  وبوجود  �خلا�ض،  �لقطاع  قر�ر�ت  يف  �حلكومي  �لتدخل  ب�سرر  �لدر��سة  �إقر�ر 

مقّنعة يف �لقطاع �لعام. 
تحفظات الجمعيات المهنية 

على  وهي  �لدر��سة،  يف  �لو�ردة  �لنقاط  بع�ض  على  حتفظها  �ملهنية  �جلمعيات   �أبدت 
�لنحو �الآتي: 

عدم م�ساركة �ملعنيني يف حتديد �مل�سكلة �أدى �إىل �عتماد �لدر��سة على �أن �مل�سكلة تكمن   .1
يف �لبطالة، يف حني �أنَّ �جلمعيات ترى �أنها نتيجة ل�سنو�ت طو�ل من �لبريوقر�طية 
�الإد�رية و�نعد�م �لتحديد �ل�سليم لالأولويات، مع غياب �لتخطيط �لذي يحدد �لروؤى 

وي�سع �ال�سرت�تيجيات.
�لتي  �ملعلومات  دقة  حول  �ل�سكوك  �إثارة  �إىل  �أدى  �لكاملة  �لدر��سات  ن�سر  عدم   .2
��ستندت �إليها �لدر��سة، و�الأ�سباب حول �إعطاء �إ�سالح �سوق �لعمل �أولوية يف �لتنفيذ 
قبل حتقيق �ال�ستفادة من �إ�سالح �لتعليم و�القت�ساد و�إ�سالح �لق�ساء و�لت�سريع، كما 
�أدى �إىل طرح �لكثري من �لت�ساوؤالت حول م�سري �ملوؤ�س�سات �لتي لن تتمكن من حتمل 

تبعات زيادة �لر�سوم.
تو�سيح  دون  �ل�سوق  لتحرير  �حلل  هو  �لو�فدة  �لعمالة  على  �لر�سوم  فر�ض  �عتبار   .3
بد�ئل �أخرى، لن يجعل �لبحريني هو �خليار �الأول ل�ساحب �لعمل، خا�سة �أن �لزيادة 
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�إن �أثرت على �لوظائف �لدنيا، فاإنها لن توؤثر يف �لوظائف �لعليا. 
قد ت�سهم �لر�سوم يف تفاقم �لبطالة وهروب روؤو�ض �الأمو�ل.  .4

�أغفلت �لدر��سة �الإ�سالح �لت�سريعي، و�أ�سارت فقط �إىل �ل�سفافية.  .5
�أعطت �لدر��سة �الأولوية الإ�سالح �سوق �لعمل دون بيان �سبب ذلك، فيما يعتقد كثريون   .6

باأن �إ�سالح �لتعليم و�القت�ساد يعترب�ن �أكرث �أولوية.
� يف �لتحرك من عمل �إىل �آخر  حرية حركة �لعمالة �لو�فدة جتعل �لعامل �لو�فد حرًّ  .7

دون �إلز�مه بتعوي�ض ل�ساحب �لعمل �لذي مول ��ستقد�مه.
مل تتطرق �لدر��سة �إىل معاجلة �لعمالة �ل�سائبة وتاأثريها على �القت�ساد.  .8

�ملقارنة مع �سنغافورة قد تكون غري و�قعية الأ�سباب �سيا�سية و�قت�سادية �إذ� �أخذنا يف   .9
�العتبار �الختالفات �لثقافية و�الجتماعية.

10.  مل تو�سح �لدر��سة �لنتائج �ملتوقعة، مثل عدد ونوع �لوظائف �لتي �سينتجها �القت�ساد 
ويف  �لتعليم،  يف  �لطالب  حت�سيل  م�ستوى  �سيتح�سن  وكيف  �ل�سنة،  يف  للبحرينيني 
وكيف  و�ل�سلوكيات،  و�ملعرفة  باملهار�ت  �سريتقي  وكيف  �لتح�سني،  �سيكون  �جتاه  �أي 

�سيتمكن �لقطاع �خلا�ض من �إيجاد فر�ض عمل جديدة.
دت �أنه على �لرغم من حتفظاتها، �إال �أنها ترى �أنَّ �لدر��سة  غري �أنَّ �جلمعيات �ملهنية �أكَّ

ميكن �أن ت�سكل �أ�سا�ًسا لالإ�سالح، مو�سية باأخذ �لنقاط �الآتية يف �العتبار: 
يقود  �لذي  �ل�سليم  و�لتوجيه  �لو��سحة  و�لروؤية  �ال�سرت�تيجي  �لتخطيط  ي  تبنِّ �إنَّ   .1
ينا�سب  �لذي  �القت�سادي  �لتوجه  حتديد  عنه  يتمخ�ض  �القت�سادي،  �لتخطيط 
�إمكانات وقدر�ت �لبحرين، وما يتطلبه ذلك من خطط يف �إ�سالح �لتعليم و�ل�سحة 

و�لعمل و�ل�سناعة و�لبحث �لعلمي و�لرو�فد �الأخرى للتنمية �القت�سادية.
م�سوؤولية  تتحمل  و�أن  �القت�سادية،  �لتنمية  قيادة  يف  ريادي  دور  للحكومة  يكون  �أن   .2
جمل�ض  ويكون  للتخطيط،  خا�ض  جهاز  �إن�ساء  خالل  من  وذلك  �لف�سل،  �أو  �لنجاح 
�ل�سالحيات  كامل  يعطى  بحيث  �مل�سوؤول،  �لتخطيط  �القت�سادية هو جهاز  �لتنمية 

على �أال ُيغيب هذ� �ملجل�ض دور �لقطاع �خلا�ض يف ريادة �القت�ساد.
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�أن تت�سح �مل�سوؤولية عن نتائج هذ� �مل�سروع، و�أن حتدد �لنتائج مبوؤ�سر�ت �قت�سادية   .3
وتتيح  حتقق،  �لذي  و�الأد�ء  �الإجناز�ت  متابع  لكل  تبني  وت�سريعية  و�إد�رية  وتعليمية 

�لقدرة على ت�سحيح �مل�سار يف حالة �الإخفاق �أو بروز معوقات مل تكن يف �حل�سبان.
و�سع  يف  ي�سارك  و�أن  �الإد�ري،  �لو�سع  الإ�سالح  ت�سريعات  �مل�سروع  ت�ساحب  �أن   .4
�ملهنية  و�جلمعيات  �مل�سالح  ذ�ت  �الأخرى  و�ملوؤ�س�سات  �خلا�ض  �لقطاع  �لت�سريعات 
�لت�سريع، وذلك  �أو�سع يف  �لت�سريعية ب�سالحيات  �ملوؤ�س�سة  تتمتع  �أن  �ملخت�سة، على 
بهدف �إدخال �إ�سالح �سيا�سي فعال وب�سورة تتيح لهذه �ملوؤ�س�سة �مل�ساهمة �لفاعلة يف 
�الإ�سالح �القت�سادي وحما�سبة �ل�سلطة �لتنفيذية يف حال حدوث �أي خلل �أو �إهمال.

�أطول  وقت  �إىل  يحتاج  �لتعليم  خمرجات  وتطوير  �لعمل  طالبي  �سلوكيات  تغيري  �إن   .5
لتحقيقه، وذلك من خالل �إ�سالح �لتعليم و�لتدريب، وتغيري �لثقافة �ملجتمعية، مما 
�أو  �لر�سوم  تطبيق  وتاأخري  متديد  �إىل  حتتاج  قد  لالإ�سالح  �لعامة  �خلطة  �أن  يعني 

�ل�سر�ئب بداًل من �إعطائه �الأولوية.
فر�ض  جر�ء  من  وتاأثريها  �لتناف�سية  �لقدرة  معاجلة  لكيفية  �الأكرث  �لتو�سيح   .6
�أمر  �لدخل �ملحدود،  �ملو�طنني ذوي  �ل�سر�ئب وتو�سيح كيفية م�ساعدة  �أو   �لر�سوم 

مهم و�سروري. 
مقترحات الجمعيات المهنية

قدمت �جلمعيات �ملهنية جمموعة من �ملقرتحات فيما يتعلق مبو�سوع �الإ�سالح �ل�سامل، 
�أن  �إ�سالح �ملجتمع �لبحريني بكامله، وعليه البد لهذ� �الإ�سالح  �أن �الإ�سالح هو  ور�أت 
ي�سمل جميع جو�نب �ملجتمع �القت�سادية و�لتعليمية و�الجتماعية و�ل�سيا�سية و�لثقافية. 
موؤكدة �أن �الإ�سالح �ل�سامل �لذي تتبناه �جلمعيات هو �لذي يتطرق جلميع هذه �جلو�نب، 
مبدية تاأييدها مل�سروع جاللة �مللك �لذي حدد �الأولويات وبد�أ باالإ�سالح �ل�سيا�سي �إمياًنا 
�قت�سادي  برفاه  يتمتع  جمتمع  خللق  �سرورية  و�لدميقر�طية  �حلرية  باأن  جاللته  من 
وتو�زن �جتماعي ويكون قادًر� على �مل�ساهمة يف �مل�سرية �الإن�سانية نحو �الرتقاء باالإن�سان 
� لتحقيق �ملزيد من  وحتقيق �سعادته، و�أن هذ� �الإ�سالح البد و�أن يكون ديناميكيًّا وم�ستمرًّ

�حلريات �ل�سيا�سية لكي ت�ساند �لتنمية يف �ملجاالت �الأخرى.
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و�أكدت �جلمعيات تو�فقها مع �لطرح �لذي يقوده �سمو ويل �لعهد باأن �القت�ساد هو �أ�سا�ض 
�لرخاء، و�أنه عن�سر مهم يف تطور �ل�سعوب ورفع قدرتها �لتناف�سية على �ملو�رد و�الأ�سو�ق.

تريدها  �لتي  �مل�ستد�مة  �القت�سادية  �لتنمية  بتعريف  �الإ�سالح  يبد�أ  �أن  �إىل  ودعت 
�لبحرين، وحتديد �الأهد�ف و�ال�سرت�تيجيات لتحقيقها، و�ملوؤ�سر�ت و�ملعايري لتقييمها. 
و�نطالًقا من هذ� �لتعريف يتم و�سع �لروؤية يف �ملجاالت �الأخرى و�الأهد�ف �لرئي�سة لكل 
و�أن  �القت�سادية،  �لروؤية  حتقيق  يف  لت�سهم  �ال�سرت�تيجية  و�خلطط  �ملجاالت  هذه  من 
�لتعليم  �إ�سالح  �لعمل �خلا�سة بذلك، مبا يف ذلك  ت�سارك �جلمعيات �ملهنية يف ور�ض 
�لالزم  �لتمويل  وحتديد  و�لثقايف،  �الجتماعي  و�لتحول  �الإد�ري  و�لنظام  �لعمل  و�سوق 

لهذ� �مل�سروع، و�التفاق على �لو�سائل و�لكيفية �لتي �سيتم بها.
وهي:  �ل�سبعة؛  �جلو�نب  بتلك  يتعلق  فيما  مقرتحاتها  �ملهنية  �جلمعيات  قدمت  ثم 
�القت�سادية،  و�ملقرتحات  �الإد�رية،  و�ملقرتحات  و�لتدريبية،  �لتعليمية  �ملقرتحات 
ومقرتحات  �لت�سريعية،  و�ملقرتحات  �الجتماعية،  و�ملقرتحات  �لعمل،  �سوق  ومقرتحات 

متويل �مل�سروعات. 
أواًل - المقترحات التعليمية والتدريبية

�أ�سادت �جلمعيات مبا قامت به وز�رة �لرتبية و�لتعليم من خطى كبرية يف ن�سر �لتعليم 
يف �لبحرين، مثمنة �جلهد �لكبري �لذي يبذله �مل�سوؤولون يف و�سع �لرب�مج �لتي يق�سد 
منها حتديث �لتعليم وجعله �أكرث تناغًما مع متطلبات �سوق �لعمل، موؤكدة يف �لوقت نف�سه 
�أنَّ �ملرحلة �لقادمة حتتاج �إىل و�سوح �أكرث حول �الأهد�ف �لرئي�سة �لتي ت�سعى �لوز�رة 
�إىل حتقيقها من خالل تو�سيح ر�سالة �لتعليم، و�التفاق على مفهوم موحد جلودة �لتعليم 
تطرحه �لوز�رة للحو�ر، و�أن يكون هذ� �ملفهوم مبنيًّا على �لروؤية �القت�سادية �مل�ستقبلية، 
�لتعليمية. و�قرتحت  لتقييم جناح �ملنظومة  �لتي ميكن مر�قبتها  �ملوؤ�سر�ت  مع حتديد 

لذلك �الآتي: 
�لتلقني  على  �لرتكيز  لتقليل  و�المتحانات  �لتدري�ض  �أ�ساليب  يف  �جلذري  1. �لتغيري 
و�ال�ستقر�ء،  و�لنقا�ض  �حلو�ر  من  �الإكثار  نحو  ذلك  من  بداًل  و�لتوجه  و�حلفظ، 
يف  �لعلمي  و�لبحث  و�ملخترب�ت  �لتطبيقية  �لعلوم  على  �لرتكيز  �إىل  يحتاج   كما 

�لتعليم �لعايل. 
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�لرتكيز على �ملهار�ت �الأ�سا�سية مثل �لقر�ءة و�لكتابة باللغتني �لعربية و�الإجنليزية،   .2
و�لريا�سيات، و�حلا�سوب يف �ملرحلة �البتد�ئية وتهيئة �لطالب للمرحلة �الإعد�دية.

 (Vocational Training( تدريب مهني �لفنيني من خالل  كادر من  �إىل خلق  �ل�سعي   .3
للدر��سات  �لبحرين  �أو معهد  �لبحرين  �لكربى يف  �ل�سركات  به  تقوم  ما  على غر�ر 
متخ�س�سة  معاهد  تكون  �أن  على  �خلا�ض،  �لقطاع  مع  بالتعاون  و�ملالية  �مل�سرفية 

وموؤهلة ومعرتًفا بها عامليًّا.
�الإنتاج و�اللتز�م، و�لت�سجيع  �لعمل، وثقافة  �ل�سلوكيات �ملطلوبة مثل �حرت�م  تعزيز   .4
�أثناء �لدر��سة يف �الأعمال �مل�سموح بها  �أو حتى  على �لعمل خالل �لعطل �ل�سيفية، 
قانونيًّا، ومن خالل �لدر��سات �لدينية، و�ال�ستفادة من تاأثري �لتيار �لديني يف غر�ض 

مثل هذه �لقيم.
�لعمل على تطوير �لكو�در �لتعليمية و�ملناهج وتغيري �أ�ساليب �لتعليم.   .5

تن�سر  �متحانات مقررة  و�جتياز  معلنة،  ملعايري مهنية  �لتعليم  �لتوظيف يف  �إخ�ساع   .6
نتائجها مع �لتقييم �لدوري للحفاظ على �مل�ستوى �ملطلوب.

�لتطور  متابعة  �ملهتمون من  ليتمكن  �لتعليم  وموؤ�سر�ت حول جودة  �إح�ساء�ت  ن�سر   .7
ومقارنته مع �لدول �ل�سقيقة و�لدول �ملتقدمة.

لها  �ملخطط  �لنتائج  على  وحما�سبتها  �ملدر�سية،  لالإد�رة  �أكرب  �سالحيات  �إعطاء   .8
و�ملعلن عنها مقارنة مع �ملد�ر�ض �الأخرى يف �متحانات وطنية موحدة، ترتكز على 

�ملهار�ت �الأ�سا�سية. 
وت�سجيع  و�لتطبيقية،  �لعلمية  �ملو�د  على  و�لرتكيز  �لعايل،  بالتعليم  �الهتمام   .9 

�لبحث �لعلمي.
ثانًيا - المقترحات اإلدارية

�الأوىل  �ل�سنة  يف  ليكون  �الإد�ري  �الإ�سالح  بفكرة  �لدر��سة  باهتمام  �جلمعيات  �أ�سادت 
�لتخطيط  تبني  يتطلب  �الإد�ري  �لتطوير  هذ�  �أنَّ  ر�أت  لكنها  �لعمل،  �سوق  �إ�سالح  من 
�ال�سرت�تيجي و�عتماده يف منهجية �لعمل، وقد يحتاج ذلك �إىل وقت لتاأ�سيله يف �أ�سلوب 
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�لعمل �ل�سائد، كما يحتاج �إىل تغيري �سلوكيات �ملوظفني �مل�سوؤولني. و�قرتحت �جلمعيات 
يف هذ� �جلانب ما ياأتي: 

و�لقيم،  و�لروؤى،  �لر�سالة،  وتو�سيح  لو�سع  �ال�سرت�تيجية  �الإد�رة  منهجية  �عتماد   .1
و�إ�سر�ك  لتنفيذها،  و�ال�سرت�تيجيات  �ل�سيا�سات  ور�سم  و�الأهد�ف،  �الأد�ء،  ومعايري 

�مل�سوؤولني يف و�سعها من خالل عقد ور�ض عمل ت�سمل خمتلف م�ستوياتهم.
�ملدى،  طويلة  �أهد�ف  بتحديد  مبقت�ساه  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  تقوم  ت�سريع  و�سع   .2
و�لنتائج �ملرجوة من �مل�سروعات و�لرب�مج �لتي تقوم بها، وموؤ�سر�ت �الأد�ء، ومر�حل 
�الإمكان،  قدر  �لنتائج  ن�سر  مع  وتقييمها،  مر�قبتها  ميكن  �لتي  �ل�سنوية  �الإجناز 
�أنها مو�ئمة  للتاأكد من  لل�سيا�سات و�لنظم و�الإجر�ء�ت  �إجر�ء مر�جعة  و�أن يفر�ض 

وم�ساندة لال�سرت�تيجية.
حت�سني م�ستوى �لفعالية و�لكفاءة، وتقليل �لتد�خل يف �مل�سوؤوليات، و�لتقليل من �لعمل   .3

�لروتيني، وتطوير �الإجر�ء�ت للتاأكد من �أنها مو�ئمة وم�ساندة لال�سرت�تيجية.
�إعطاء �ملحافظات و�ملجال�ض �لبلدية )كل ح�سب �خت�سا�سه) دوًر� �أكرب للم�ساهمة   .4
ي�سهم يف  للعاطلني، مبا  و�مل�ساعدة  �ملعلومات  وتقدمي  �لبطالة،  ومعاجلة  در��سة  يف 

�إعادة ت�سغيلهم.
ثالًثا - المقترحات االقتصادية

ت�سمنتها  �لتي  �القت�سادي  �الإ�سالح  توجهات  مع  �تفاقها  �ملهنية  �جلمعيات  �أكدت 
�لدر��سة، وقدمت يف هذ� �جلانب �ملقرتحات �الآتية: 

�مل�سكلة  مبعاجلة  �الكتفاء  وعدم  �الأمد،  طويل  منظور  من  �القت�ساد  �إىل  �لنظر   .1
�الآنية، وهي �لبطالة، و�ل�سعي ليكون �القت�ساد �لبحريني �قت�ساًد� معرفيًّا وم�ستقاًل 
وقادًر� على خلق �لتجديد و�الإبد�ع و�البتكار من خالل �لرتكيز على مر�كز �الأبحاث 

و�ل�سناعات ذ�ت �ملعرفة و�لقيمة �مل�سافة �لعالية.
قدر�ت  تنا�سب  �لتي  �القت�سادية  و�الأن�سطة  �ل�سناعات  نوع  حتدد  در��سة  �إعد�د   .2
�لبالد، وتقبل عليها �لعمالة �لوطنية، وو�سع ��سرت�تيجية وطنية تقوم بتنفيذها جميع 

�لوز�ر�ت �ملخت�سة.
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در��سة �حتياجات كل قطاع على حدة لتحديد متطلباته من �لقوى �لعاملة، و�مل�ساندة   .3
�لفنية و�ملالية و�الإد�رية و�لتدريبية.

م�ساركة �لقطاع �خلا�ض و�جلمعيات �ملهنية و�جلهات �ملعنية �الأخرى يف و�سع �لروؤى   .4
و�ال�سرت�تيجيات.

من  عاملة،  باأيد  متولنا  �لتي  ا  وخ�سو�سً �ل�سديقة،  �لدول  مع  �لتعاون  على  �لعمل   .5
منظور �ملحافظة على قدر متز�يد من ميز�ن �لتبادل �لتجاري.

ت�سجيع �أ�سحاب �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة لتو�سيع �أعمالهم، وخلق فر�ض عمل   .6
�لقدر�ت  لتنمية  تدريب  مر�كز  �إيجاد  �إىل  باالإ�سافة  متويل،  موؤ�س�سات  با�ستخد�م 

�الإد�رية، وتخريج جيل جديد من �ملديرين �ملهنيني الإد�رة هذه �مل�سروعات.
حتديد  عند  �العتبار  بعني  و�أخذها  با�ستمر�ر،  �لت�سخم  م�ستويات  در��سة   .7 

م�ستويات �الأجور.
رابًعا - مقترحات سوق العمل

ر�أت �جلمعيات �ملهنية �أنَّ �لبطالة نتجت عن عدة عو�مل؛ منها ما يتعلق ب�سوق �لعمل، 
�لنف�سي  و��ستعد�دهم  تدريبهم  حيث  من  �لعمل  عن  �لباحثني  بطبيعة  يتعلق  ما  ومنها 
�لعالج �ملقرتح بزيادة  و�أن  �لتاأخري،  �مل�سكلة ال حتتمل  �أن هذه  و�أكدت  للعمل.  و�ملعريف 
�لر�سوم على �لو�فدين قد يكون من �ل�سعب تطبيقه عمليًّا ب�سبب �ملعار�سة �لكبرية من 
قبل �لقطاع �خلا�ض ومن قبل �ملجتمع �لذي �عتاد على منط معني من �حلياة، ويحتاج 

�إىل وقت لتغيريه.
و�أو�سحت �جلمعيات �أن �لدر��سة مل حتدد تاأثري هذه �لر�سوم على �لقطاع �خلا�ض بنحو 
و��سح، ومل تبني �لنتائج �ملتوقعة من هذه �ملقرتحات، مما �أدى �إىل تخوف من �حتمال 
ف�سل �لكثري من �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة �لتي تفقد قدرتها �لتناف�سية يف �ملنطقة 
ويف �ل�سوق �ملحلية بخالف �ملوؤ�س�سات �لكبرية �لتي لن تتاأثر كثرًي�. و�قرتحت �جلمعيات 

يف هذ� �ل�سدد ما ياأتي: 
�إعطاء �الأولوية الإ�سالح �لتعليم و�القت�ساد و�الإ�سالح �الإد�ري و�لت�سريعي قبل فر�ض   .1

�لر�سوم بالنحو �ملقرتح. 
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�لرتكيز على قطاعات حمددة لتن�سيطها وتدريب عمالة وطنية لها، ومن ثم �ل�سيطرة   .2
على جلب �لعمالة لها.

در��سة فر�ض �سر�ئب على �الأرباح تتدرج ح�سب ن�سبة �لبحرنة يف �ملوؤ�س�سة، وتاأثريها   .3
على جذب �ال�ستثمار.

در��سة فر�ض �سر�ئب على �لدخل بن�سب متفاوتة تتدرج ت�ساعديًّا مع م�ستوى �لدخل،   .4
ويعفى من هذه �ل�سر�ئب من هم دون دخل معني.

�ل�سحي  �لعالج  مثل  للو�فدين  �لدولة  تقدمها  �لتي  �خلدمات  على  ر�سوم  فر�ض   .5
و�ل�سمان �الجتماعي.

�لعمالة  ر�سوم  وفر�ض  لها،  �لبحرينيني  �إعد�د  يتم  �لتي  للمهن  �الأجور  تعديل هيكل   .6
�لو�فدة يف هذه �ملهن.

ووز�رة  �خلا�ض  �لقطاع  مع  بامل�ساركة  �ل�سائبة  �لعمالة  مل�سكلة  فعال  عالج  و�سع   .7
�لد�خلية.

تعزيز قيم �لعمل �ملهني من خالل تطوير �ل�سيا�سات �لتعليمية و�لرب�مج �الإعالمية،   .8
لتكون  �الأجور  هياكل  بتعديل  وخا�سة  �ملجاالت،  هذه  يف  �لبحرنة  دفع  على  و�لعمل 

تدريجيًّا ل�سالح �لعمل �ملهني �أكرث منه للعمل �الإد�ري.
خامًسا - المقترحات االجتماعية

�ملو�طن  نف�سية  على  ومدمرة  كبرية  �الجتماعية  �لبطالة  تاأثري�ت  �أنَّ  �جلمعيات  �أكدت 
وعائلته. ور�أت �سرورة د�ر�سة �إعطاء �لعاطلني خم�س�سات تكفي للعي�ض بكر�مة دون �أن 
تكون �ملخ�س�سات كبرية بحيث تفقد �لعاطل �حلافز للبحث عن عمل. و�قرتحت حتديد 

�إقامة �لو�فد مبدة ال تزيد على خم�ض �سنو�ت. 
�ملتو�سطة  �لطبقة  �أبناء  منه  ي�ستفيد  �الجتماعي  للتكافل  �إيجاد �سندوق  �إىل  كما دعت 
تاأثري�ت �جتماعية  و�لطبقة �لفقرية، باالإ�سافة �إىل خم�س�سات �لعاطلني لئال حتدث 
متو�سطة  �لطبقة  تقلي�ض  من  �إليه  يوؤدي  �أن  ميكن  وما  �الإ�سالح  م�سروع  تطبيق  جر�ء 

�لدخل وزيادة �ل�سغوط على ميز�نيتها. 
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سادًسا - المقترحات التشريعية 

�لت�سريعات  و�سع  يف  و�لنو�ب  �ل�سورى  جمل�سي  م�ساهمة  �أنَّ  �ملهنية  �جلمعيات  �أكدت 
�الإ�سالحات  �إن  �إذ  ا؛  �أمًر� �سروريًّ يعترب  �لبحرين  �الإ�سالح يف  تنفيذ  �ملنا�سبة ل�سمان 
�ملقرتحة كبرية، ومت�ض جميع جو�نب �حلياة. د�عية �إىل �إ�سالحات �إد�رية وق�سائية يف 
وز�رة �لعدل وحماكم �لبحرين لالإ�سر�ع يف �لبت يف �لق�سايا مبا يتما�سى مع متطلبات 

�سوق �لعمل وجذب �ال�ستثمار�ت.
�الأخرى،  �الإ�سالحات  مع  متز�مًنا  يكون  �أن  يجب  �الإ�سالح  هذ�  �أنَّ  �جلمعيات  ور�أت 
ومن هذه �لت�سريعات �مللحة قانون �لتعليم �لعايل، وقانون �الأد�ء �الإد�ري، على �أن يكون 
للجمعيات �ملهنية �ملخت�سة دور فاعل يف تطوير و�إ�سالح جهاز �لعدل و�جلهاز �الإد�ري.

سابًعا - مقترحات تمويل المشروعات

�أن يت�سارك  �أنَّ �لعد�لة �القت�سادية و�الجتماعية تقت�سي  ذهبت �جلمعيات �ملهنية �إىل 
�لرب�مج  متويل  �أجل  من  وذلك  مقدرته،  كل ح�سب  �لتنمية،  تكاليف  �جلميع يف حتمل 

و�مل�سروعات �لتنموية يف �لبالد، و�قرتحت يف هذ� �ل�سدد ما ياأتي: 
�إن�ساء �جلهاز �الإد�ري �ل�سالح �لقادر على تطبيق �لر�سوم بنحو �نتقائي على �ملهن   .1

�لتي يتم تهيئة �لكو�در �لبحرينية لها.
تطبيق �لر�سوم على من يجلب �أكرث من خادم منزيل و�حد.  .2

فر�ض ر�سوم على �ل�سركات �لكبرية و�ملتو�سطة، و�إعفاء �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية.  .3
�أن  على  دخل،  و�سر�ئب  و�ملتو�سطة،  �لكبرية  �ملوؤ�س�سات  على  �أرباح  �سر�ب  فر�ض   .4

يقت�سر ��ستخد�مها يف �لتنمية �القت�سادية، ويف �لتعليم و�لتدريب، و�ل�سحة. 
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الجهود الحكومية التوفيقية

بذل  االإ�صالح،  م�صروع  اإزاء  املتباينة  واملواقف  الكبري،  املجتمعي  احلراك  باإزاء 
التباين،  هذا  الحتواء  وكبريًة  م�صنيًة  جهوًدا  االإ�صالح  م�صروع  على  القائمون 
ما  وتو�صيح  اخلا�س،  القطاع  على  �صيطرت  التي  واملخاوف  الهواج�س  ودفع 
حتوز توافقية  �صيغة  اإىل  والو�صول  امل�صروع،  معار�صي  لدى  فهمه   التب�س 

القبول املجتمعي. 
ويف هذ� �ل�سدد، �أ�سدر �سمو ويل �لعهد توجيهاته �إىل �لقائمني على �مل�سروع باعتماد 
�ملرونة، و�أخذ ملحوظات جميع �الأطياف �ملجتمعية دون �إهمال �أي ر�أي منها، بدًء� من 
�لتجار ورجال �الأعمال، ومروًر� باجلمعيات �ل�سيا�سية و�ملهنية و�لنقابات، وو�سواًل �إىل 

�ملو�طن �لعادي.

وتنفيًذ� لهذه �لتوجيهات، نظم �لقائمون على �مل�سروع جمموعة كبرية من �الجتماعات 
�مل�سروع  تقدمي  بعد  �للقاء�ت  هذه  و��ستمرت  �مل�ستويات،  خمتلف  وعلى  �لعمل،  وور�ض 
ا، ليدخل �لقائمون يف �جتماعات �أخرى مع �ل�سادة �لنو�ب  �إىل �ل�سلطة �لت�سريعية �أي�سً
ومل  �ملجتمع،  �أطياف  خمتلف  �الجتماعات  تلك  ف�سملت  �ل�سورى،  جمل�ض  و�أع�ساء 
ت�ستثِن �أحًد� من غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين و�لنقابات �لعمالية، و�لتجار و�لنو�ب، 
بديو�ن  بدًء�  �أماكن خمتلفة؛  و�إمنا عقدت يف  و�حد،  مكان  على  �للقاء�ت  تقت�سر  ومل 
�سمو ويل �لعهد، وجمل�ض �لتنمية �القت�سادية، و�سواًل �إىل مبنى غرفة جتارة و�سناعة 
�لبحرين و�ملجال�ض �ل�سعبية، وغريها. وو�سل عدد تلك �الجتماعات �إىل نحو 700 لقاء 
�لقائمون  به  ��سطلع  �لذي  �لكبري  �لعمل  حجم  عن  يك�سف  مبا  تقريًبا،  عامني   خالل 

على �مل�سروع. 

�الإ�ساعات  على  وللرد  للم�سروع،  �ملناه�سة  �الإعالمية  و�حلمالت  �النتقاد�ت  وملو�جهة 
فريًقا  �القت�سادية  �لتنمية  جمل�ض  �سكل  �ملجتمع،  �إىل  تت�سرب  بد�أت  �لتي  و�ملخاوف 
�لعمل،  ل�سوق  بال�سورة �حلقيقية  �لعمل، مت تزويده  �إ�سالح �سوق  �أ�سدقاء م�سروع  من 
و�لتوقعات و�لقر�ر�ت �مل�ستقبلية، و�النتقاد�ت، كما مت تكثيف �حل�سور �الإعالمي للجنة 
�لقيادة، وملجل�ض �لتنمية �القت�سادية يف �ل�سحافة �ملحلية؛ �سو�ء من خالل �ملوؤمتر�ت 
�ل�سحافية، �أو كتابة �ملقاالت �ال�سرت�سادية، �أو �للقاء�ت �الإعالمية، و�لندو�ت �ل�سحافية.
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وطني  منتج  هي  �لدر��سة  �أنَّ  حقيقة  تبيان  على  �مل�سروع  على  �لقائمون  حر�ض  كما 
حملي، بعدما وجدو� �أنَّ بع�ض �الأطر�ف عمدت �إىل تعميم ن�سبتها �إىل �سركة »مكنزي« 
�أنَّ  �لقائمون على �مل�سروع  لالنتقا�ض منها، و�لطعن يف مو�ءمتها للو�سع �ملحلي. فاأكد 
ا وفنيًّا، و�أنَّ »جلنة �لقيادة« وجمل�ض �لتنمية �القت�سادية هما  دور »مكنزي« كان ��ست�ساريًّ
�لبطالة يف �لبحرين  �أنَّ م�سكلة  و�إعد�ده وتوجيهه؛ مبينني  من ��سطلع بقيادة �مل�سروع 
مل تكن �قت�سادية بحتة يف تلك �ملرحلة، و�إمنا كانت م�سكلًة مت�سعبًة �جتماعيًّا و�سيا�سيًّا 
و�قت�ساديًّا، فلم يكن باالإمكان و�سع �حللول لهذه �مل�سكلة وفًقا الأ�س�ض نظرية و�قت�سادية 
�لقائم  هي  وكانت  و�ملو�ءمة،  �لتكييف  بهذ�  �لقائمة  هي  �لقيادة«  فكانت »جلنة  فقط، 

بقيادة �إ�سالح �سوق �لعمل وتوجيهه.

�ل�سخ�سيات  �لكثري من  ��ستقطب  �أنه  �القت�سادية  �لتنمية  م�ساعي جمل�ض  ومن �سمن 
يف  �لتاأخر  حال  يف  �ملحدقة  و�ملخاطر  و�أهميتها،  �لعمل  �سوق  �إ�سالحات  عن  للحديث 
تطبيقها، و��ستعر�ض �ملتحدثون جتارب �لكثري من �لدول، وكان من �سمن �ل�سخ�سيات 
�ليابان،  وزر�ء  رئي�ض  ونائب  �لدويل،  و�لبنك  �لدويل،  �لنقد  �سندوق  عن  ممثلون 

و�سخ�سيات �قت�سادية عاملية. 

وعلى خط مو�ٍز قامت فرق عمل من جمل�ض �لتنمية �القت�سادية بزيارة �إىل جمموعة من 
�لدول �لعاملية لالطالع على جتاربها يف جمال �إ�سالح �سوق �لعمل، مثل �ململكة �ملتحدة 
وفرن�سا، باالإ�سافة �إىل �سنغافورة �لتي �عتربت منوذًجا يف �لدر��سة �ملقدمة لالإ�سالح 

�القت�سادي يف �ململكة.

من  و�سدة  حما�ًسا  و�سهدت  �لتوفيقية،  و�مل�ساعي  باللقاء�ت  مليئة  �ملرحلة  تلك  فكانت 
�أطر�ف �حلو�ر�ت �لكثرية �آنذ�ك، باأ�سلوب و�سكل غري معهودين من قبل، فكان �جلميع 
ميار�سون �سالحيات جديدة، وحريات غري معتادة �أعطاها لهم ميثاق �لعمل �لوطني، 
�الإ�سالح،  م�سروع  �سياغة  يف  �جلميع  لي�سارك  �مللك،  وجاللة  �لد�ستور  لهم  و�أعطاها 

وي�سلو� به �إىل تو�فقات وطنية متهيًد� لرفعه �إىل �ل�سلطة �لت�سريعية.
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مشروعا »الهيئة« و«صندوق العمل«

على  �الإ�سالحات  يف  �مل�سي  �أنَّ  �الإ�سالح  م�سروع  على  �لقائمون  ر�أى  كبري،  نقا�ض  بعد 
و�لثاين  �لعمل،  �سوق  تنظيم  هيئة  �الأول  جناحني:  على  يقوم  �أن  يجب  �ملن�سود  �لنحو 
لتنظيم  �الإد�ري  باجلانب  �لعمل  �سوق  تنظيم  هيئة  فُتعنى  )متكني)؛  �لعمل  �سندوق 
و�ل�سوؤون  �لعمل  بوز�رة  �ال�ستخد�م  �إد�رة  بها  تقوم  كانت  �لتي  �ملهمات  وتتوىل  �ل�سوق، 
�لتابع  �ل�سكاين  و�ل�سجل  �لد�خلية،  بوز�رة  و�جلو�ز�ت  �لهجرة  ود�ئرة  �الجتماعية، 
�الحتياجات  جميع  توفري  على  قادرة  �لهيئة  تكون  بحيث  للمعلومات،  �ملركزي  للجهاز 

�الإجر�ئية ل�سوق �لعمل حتت مظلة و�حدة. 

�خلا�ض،  للقطاع  �ملوؤ�س�سي  �لتطوير  بتمويل  )متكني)  �لعمل  �سندوق  يخت�ض  فيما 
وباال�ستثمار يف �ملهار�ت و�لنمو، وذلك من خالل ر�سوم �لعمالة �لتي يتم حت�سيلها من 

�أ�سحاب �الأعمال، ويظل �ل�سندوق منف�ساًل عن مو�زنة �حلكومة، وم�ستقالًّ عنها. 

هيئة  �إن�ساء  قانون  م�سروع  �سياغة  على  �القت�سادية  �لتنمية  مبجل�ض  �ملعنيون  وعكف 
تنظيم �سوق �لعمل، وم�سروع قانون �إن�ساء �سندوق �لعمل )متكني)؛ �آخذين يف �العتبار 
طو�ل  �لبالد  �سهدتها  �لتي  �ملكثفة  و�ملناق�سات  �ملار�ثونية  �حلر�كات  عنه  متخ�ست  ما 

عامني تقريًبا. 
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مشروع »الهيئة« 

قام جمل�س التنمية االقت�صادية باإعداد م�صروع قانون هيئة تنظيم �صوق العمل، 
يف  املجل�س  توخى  الت�صريعية،  ال�صلطة  على  احلكومة  قبل  من  اإحالته  وقبل 
ليحظى  امل�صروع  حول  اأثريت  التي  واالعرتا�صات  املالحظات  مراعاة  �صياغته 
امل�صروع مبزيد من القبول والتفهم والر�صى؛ ومنها عدم حتديد ر�صوم العمالة 
لطبيعة  وذلك  والع�صكريني  القانون،  من  املنزلية  العمالة  وا�صتثناء  االأجنبية، 

عملهم، والدبلوما�صيني.
ون�ض م�سروع �لقانون ب�ساأن تنظيم �سوق �لعمل �لذي �أحاله جمل�ض �لوزر�ء على �ملجل�ض 
�لوطني ملناق�سته و�إقر�ره، على �أن يكون من �سمن �سالحيات �لهيئة و�سع خطة وطنية 
ب�ساأن �سوق �لعمل كل �سنتني، و�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �ملتعلقة ب�سروط منح وجتديد تر�خي�ض 
�لعمالة �لو�فدة، وحتديد وحت�سيل ر�سوم تر�خي�ض �لعمل وجتديدها، وو�سع �سو�بط 
خاللها  من  يتم  مركزية  كجهة  و�لعمل  �لقانون،  �أحكام  تنفيذ  من  للتحقق  �لتفتي�ض 
�لتقدم بكل �لطلبات، وحت�سيل كل �لر�سوم �مل�ستحقة ب�ساأن ت�ساريح �لعمل، و�حل�سول 
على تاأ�سري�ت �لدخول للمملكة، و��ستخر�ج �لبطاقة �ل�سكانية، ومتابعة وتنظيم مكاتب 

و�سطاء �لعمل و�سركات �لتزويد بالعمالة. 

وتناول �لباب �لتمهيدي للقانون تعاريف ونطاق تطبيق �لقانون؛ �إذ جاء يف �ملادة �لثانية 
�أنه مع عدم �الإخالل باأحكام �التفاقات �لدولية �ملعمول بها يف �ململكة، ت�سري �أحكام هذ� 
�لعمل وتر�خي�ض  �ساأن ت�ساريح  �لعمل ويف  �إن�ساء وتنظيم هيئة �سوق  �ساأن  �لقانون يف 
�الأجانب  �الأعمال  �أ�سحاب  مز�ولة  وت�ساريح  �لتوظيف،  ومكاتب  �لعمال  توريد  وكاالت 

للعمل باململكة يف حدود �أحكام هذ� �لقانون. 

و�أخ�سعها  و�الإد�ري،  �ملايل  و�ال�ستقالل  �العتبارية،  �ل�سخ�سية  �لهيئة  �مل�سروع  ومنح 
و�الأجهزة  �لوز�ر�ت  بها  تتمتع  �لتي  �المتياز�ت  جميع  �أعطاها  كما  �لوزير،  لرقابة 

�حلكومية و�ملوؤ�س�سات و�لهيئات �لعامة يف �ململكة. 

كما تقوم �لهيئة وفًقا للم�سروع بجمع وحتليل �لبيانات و�ملعلومات و�الإح�ساء�ت �ملتعلقة 
تكون  بحيث  �لعمل،  ب�سوق  منها  يتعلق  ما  ا  وخ�سو�سً �ململكة،  يف  �القت�سادي  بالو�سع 
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�سوق  يخ�ض  فيما  �لدقيقة  و�الإح�ساء�ت  و�ملعلومات  للبيانات  رئي�سيًّا  م�سدًر�  �لهيئة 
�لعمل باململكة. وتعمل على حتديث تلك �لبيانات ب�سكل م�ستمر ومنتظم على نحو ميثل 

�لو�قع �حلقيقي للو�سع �القت�سادي يف �ململكة. 

و�أعطى �مل�سروع للهيئة �سالحية �قرت�ح بر�مج و�سيا�سات تطوير �سوق �لعمل يف �الأمور 
�خلارجة عن �خت�سا�سها، وتزويد �جلهات �ملعنية بها. وتوعية وتوجيه و�إر�ساد �لعمال 
�لعمل، وقيم  ب�ساأن �حلقوق و�لو�جبات �ملرتتبة على عالقة  �الأعمال و�لكافة  و�أ�سحاب 
و�إ�سد�ر  �الأنظمة  وو�سع  �لعمل.  مكان  يف  و�لبيئية  �ملهنية  و�ل�سالمة  �لعمل  و�أخالقيات 

�للو�ئح و�لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذ �أحكام �لقانون. 

وجعل �مل�سروع من �سالحيات �لهيئة حتديد وحت�سيل �لر�سوم �ملفرو�سة على �أ�سحاب 
ما  �لر�سوم  وير�عى يف حتديد هذه  ور�سوم جتديدها،  �لعمل،  ت�ساريح  ب�ساأن  �الأعمال 
�لعمال  ال�ستخد�م  �لن�سبية  �مليزة  ورفع  �لعمل،  �سوق  ب�ساأن  �لوطنية  �خلطة  تت�سمنه 
�لبحرينيني على غريهم من �لعمال �الأجانب، وما �إذ� كان �لعامل �الأجنبي يقيم مبفرده 
يف �ململكة �أو ب�سحبة �أفر�د عائلته. كما منح للهيئة �سالحية حتديد وحت�سيل �لر�سوم 
�ملفرو�سة على تر�خي�ض وكاالت توريد �لعمال ومكاتب �لتوظيف ور�سوم جتديدها، وعلى 
ت�ساريح مز�ولة �أ�سحاب �الأعمال �الأجانب للعمل باململكة يف حدود �أحكام هذ� �لقانون. 

وللهيئة �سالحية مر�قبة مدى �اللتز�م باأحكام هذ� �لقانون و�الأنظمة و�للو�ئح و�لقر�ر�ت 
�لت�ساريح  وب�سروط  بها  �اللتز�م  تكفل  �لتي  �لتد�بري  كل  و�تخاذ  له،  تنفيًذ�  �ل�سادرة 

و�لرت�خي�ض �ل�سادرة وفًقا لتلك �الأحكام. 

با�ست�سد�ر  �ملتعلقة  �الإجر�ء�ت  تب�سيط  على  �لعمل  �سالحية  �مل�سروع  �أعطاها  كما 
ت�ساريح �لعمل وغريها من �لت�ساريح و�لرت�خي�ض �ملتعلقة با�ستخد�م �لعمال �الأجانب، 
و�إجر�ء ودعم �لبحوث و�لدر��سات يف جمال �سوق �لعمل و�ال�ستفادة من نتائجها، و�لقيام 

باملهمات و�ل�سالحيات �الأخرى �ملن�سو�ض عليها يف �لقانون. 

ي�سدر  �لذين  �الأجانب  وهي  �أحكامه؛  تطبيق  من  فئات  �أربع  �لقانون  م�سروع  و��ستثنى 
�لوزر�ء، و�الأجانب من غري �ملدنيني  �أو قر�ر من رئي�ض  �أمر ملكي  �أو  بتعيينهم مر�سوم 
باململكة،  �الأمن  �أجهزة  وكل  �لوطني  و�حلر�ض  �لبحرين  دفاع  قوة  ت�ستخدمهم  �لذين 
و�الأجانب �لذين يفدون �إىل �ململكة بغر�ض �إجناز �أعمال ت�ستغرق �أقل من خم�سة ع�سر 
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يوًما مثل �إقامة �ملعار�ض �أو �الحتفاالت �أو �ملهرجانات �أو �حلفالت وغريها من �الأن�سطة 
و�لقن�سلية  �لدبلوما�سية  �لبعثات  و�إد�ريي  �أع�ساء  من  و�الأجانب  �لهيئة،  حتددها  �لتي 

و�لدولية لدى �ململكة. 

و��ستحدث �مل�سروع نظاًما لت�سجيع �الإبالغ عن �ملخالفات لتحفيز �جلمهور على �الإبالغ 
عما ي�سل �إىل علمهم بح�سن نية من خمالفات الأحكام �لقانون مبنحهم مكافاآت يف حال 

�حلكم باالإد�نة. 

ويف حال عزم �لهيئة �إ�سد�ر �أية �أنظمة �أو لو�ئح �أو قر�ر�ت �أو �تخاذ �أية تد�بري ذ�ت تاأثري 
ملمو�ض على �سوق �لعمل، فاإنه يجب عليها بالقدر �ملمكن �أن تعقد م�ساور�ت مع �جلمهور 
و�جلهات �ملعنية ال�ستطالع �آر�ئهم قبل �إ�سد�ر �أي من تلك �الأنظمة �أو �للو�ئح �أو �لقر�ر�ت 
�أو �تخاذ تلك �لتد�بري. كما �أوجب �مل�سروع على جمل�ض �الإد�رة �أن ي�سدر نظاًما ب�ساأن 
هذه �مل�ساور�ت يكفل للكافة و�جلهات �ملعنية �الطالع على تفا�سيل �مل�ساور�ت �جلارية 
وما مت �إبد�وؤه من �آر�ء، وذلك من خالل نقطة معلومات و�حدة، وقد �أ�س�ض �لقانون بهذ� 

ملبد�أ �لت�ساور �الإلز�مي عند �إ�سد�ر �للو�ئح و�الإجر�ء�ت �لر�سمية.

ووفًقا للم�سروع، فاإنَّ للهيئة جمل�ض �إد�رة يتم ت�سكيله مبوجب مر�سوم، ويتكون من �سبعة 
�أع�ساء ي�سميهم جمل�ض �لوزر�ء، يكون  �أربعة  �أع�ساء من بينهم رئي�ض �ملجل�ض، وي�سم 
من بينهم رئي�ض �ملجل�ض، وع�سو ي�سميه جمل�ض �لتنمية �القت�سادية، وع�سو يتم �ختياره 
من بني مر�سحني ت�سميهم غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين، وع�سو يتم �ختياره من بني 
�أع�ساء  �ختيار  يف  وير�عى  �لبحرين.  عمال  لنقابات  �لعام  �الحتاد  ي�سميهم  مر�سحني 
جمل�ض �الإد�رة �أن تتو�فر فيهم �لكفاءة و�خلربة �ملنا�سبة. و�إذ� مل تبادر �لغرفة �أو �حتاد 
�لنقابات �إىل ت�سمية مر�سحني خالل �أجل معقول يحدده �لوزير، جاز ت�سكيل جمل�ض �الإد�رة 
بناء على ت�سمية �لوزير ملر�سحني ينتمون �إىل هذه �جلهة، وكانت هذه �ملرة �الأوىل �لتي 

�أ�سركت فيها �لدولة جهات غري ر�سمية يف �آليات �تخاذ �لقر�ر�ت �لتي كانت تعترب �سيادية.

و�أوجب �مل�سروع على �لهيئة �أن تعر�ض على �لوزير تقارير دورية عن ن�ساطها و�سري �لعمل 
بها وما مت �إجنازه، وحتديد معوقات �الأد�ء وما مت �عتماده من حلول لتفاديها، وللوزير 
�أن يطلب من �لهيئة تزويده باأية بيانات �أو معلومات �أو قر�ر�ت �أو حما�سر �أو �سجالت �أو 

تقارير الزمة، لقيامه بالرقابة على �أعمالها. 
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و�أوجب �لقانون على �لهيئة ممار�سة مهماتها و�سالحياتها بكفاءة وفاعلية و�سفافية ومن 
دون متييز وب�سكل منا�سب، وعلى نحو يت�سق مع توجه �لدولة يف جمال �سوق �لعمل. 

�ملالية،  ومو�ردها  مو�زنتها  ذلك  يف  مبا  للهيئة،  �ملالية  �ل�سوؤون  �لقانون  م�سروع  ونظم 
�الإد�رة يف بد�ية كل  �أن يعني جمل�ض  �مل�سروع على �سرورة  �إذ ن�ض  وتدقيق ح�ساباتها؛ 
�سنة مالية مدقق ح�سابات �أو �أكرث ذ� مكانة دولية، وعدم جو�ز تعيني �ملدقق ذ�ته لتدقيق 
على  �سابقة  مالية  �سنو�ت  خم�ض  خالل  �سنو�ت  ثالث  على  تزيد  ملدة  �لهيئة  ح�سابات 
باأية  �لقيام  �حل�سابات  مدقق  �إىل  يعهد  �أن  جو�ز  عدم  على  �مل�سروع  ن�ض  كما  تعيينه، 

�أعمال �أخرى خالف �لتدقيق خالل قيامه مبهمة �لتدقيق. 

ويف �ل�سياق ذ�ته، ن�ض �مل�سروع على �أن ي�سكل جمل�ض �الإد�رة جلنة ت�سمى »جلنة �لتدقيق« 
حتوي ثالثة من �أع�سائه، وثالثة من غري �أع�سائه من �أهل �لكفاءة و�خلربة لالإ�سر�ف 
على �أعمال �لتدقيق �ملايل وتدقيق �الأد�ء، وترفع تقاريرها �إىل كل من �لوزير وجمل�ض 

�الإد�رة. 

و�أعطى �مل�سروع موظفي �لهيئة حق �لتفتي�ض ملر�قبة �لتحقق من مدى �اللتز�م باأحكام 
باأعمال  للقيام  �لتنفيذي  �لرئي�ض  يعينهم  �لذين  �ملوظفني  �إعطاء  على  ون�ض  �لقانون، 
بالعمال  �ملتعلقة  �ل�سجالت  على  و�الطالع  �لعمل،  �أماكن  دخول  يف  �حلق  �لتفتي�ض 
�الأجانب، و�لتحقق من ت�ساريح �لعمل وهوياتهم، كما مت �إعطاء �ملوظفني �لذين يخولهم 
وزير �لعدل باالتفاق مع جمل�ض �الإد�رة �سفة ماأمور �ل�سبط �لق�سائي، وذلك بالن�سبة 

�إىل �جلر�ئم �ملن�سو�ض عليها يف م�سروع �لقانون و�لتي تقع يف دو�ئر �خت�سا�سهم. 

كما ن�ض على �سرورة �إف�ساح �لرئي�ض �لتنفيذي وكبار موظفي �لهيئة عن ذمتهم �ملالية 
مبوجب تقرير يبني جميع �الأمو�ل �ملنقولة و�لعقارية �لتي ميلكونها وم�سدر هذه �مللكية، 
�سو�ء باأ�سمائهم �أو �أ�سماء �أزو�جهم �أو �أوالدهم �لق�سر، وذلك عند تعيينهم، وكل ثالث 
�سنو�ت، وعند تركهم �خلدمة، على �أن تكون هذه �الإقر�ر�ت �سرية وال يجوز �الطالع عليها 
�إال يف �حلاالت و�ل�سروط �لتي تبينها لو�ئح �لهيئة، وذلك ل�سمان �ل�سفافية و�مل�ساءلة، 
وتكون بذلك �أول جهة ر�سمية ين�ض قانونها على ذلك وقد �سبقت جهود �إ�سد�ر قانون 

رقم 32 ل�سنة 2010 ب�ساأن ك�سف �لذمة �ملالية لكافة م�سوؤويل �لدولة.
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ونظم م�سروع �لقانون ت�ساريح عمل �الأجانب يف �ململكة، ون�ض على عدم جو�ز �أن يز�ول 
�لعامل �الأجنبي عماًل ما يف �ململكة من دون �سدور ت�سريح عمل ب�ساأنه، كما ن�ض م�سروع 
�لقانون على عدم جو�ز �أن ي�ستخدم �ساحب �لعمل عاماًل �أجنبيًّا من دون ح�سوله على 
ترخي�ض بذلك، ون�ض على �إجر�ء�ت و�سروط �إ�سد�ر تر�خي�ض �لعمل و�أحو�ل و�سروط 
�نتهائها و�إلغائها، كما نظم �لقانون �إعطاء �لعامل �الأجنبي �حلق يف �النتقال �إىل �ساحب 
عمل �آخر ومنحه مهلة �سماح للبقاء يف �ململكة لاللتحاق بعمل �آخر، كما نظم �لقانون 
تكاليف �إعادة �لعامل �الأجنبي عند �نتهاء عالقة �لعمل، �أو �نتهاء �أو �إلغاء ت�سريح �لعمل 
حرية  حق  فكان  وفاته.  حال  يف  جثمانه  ونقل  جتهيزه  تكاليف  وكذلك  ب�ساأنه  �ل�سادر 
�النتقال �أحد �لعالمات �لبارزة �لذي جاء بها �مل�سروع و�سبق بها دول �جلو�ر حتى �الآن، 

وحاز بها على �الإ�سادة �لدولية العتمادها �ملبادئ �الإن�سانية و�القت�سادية �ل�سليمة.

كما نظم �لقانون �الأحكام �ملتعلقة بالتظلم من �لقر�ر�ت �لتي ت�سدرها �لهيئة، و�جلر�ئم 
�لعامل  ب�ساأن  عقوبة  و��ستحدث  تر�خي�ض،  دون  من  �الأجانب  �لعمال  بت�سغيل  �ملتعلقة 
�الأجنبي �لذي يعمل يف �ململكة ب�سكل غري قانوين، ونظم م�سوؤولية �ل�سخ�ض �العتبارية 

جنائيًّا، وجو�ز غلق �ملن�ساأة �ملخالفة �إد�ريًّا مدة ال تزيد عن �ستني يوًما. 

lmra.bh135





الفصل الرابع

مشروع »صندوق العمل«





مشروع »صندوق العمل«
ن�س م�صروع قانون اإن�صاء �صندوق العمل الذي اأحاله جمل�س الوزراء على املجل�س 
له  العمل«، وتكون  »�صندوق  ت�صمى  اإن�صاء هيئة  واإقراره، على  ملناق�صته  الوطني 
ال�صندوق  ويتمتع  واالإداري،  املايل  باال�صتقالل  ويتمتع  االعتبارية،  ال�صخ�صية 
واملوؤ�ص�صات  احلكومية  واالأجهزة  الوزارات  بها  تتمتع  التي  االمتيازات  بجميع 
بت�صميته  ي�صدر  الذي  الوزير  الإ�صراف  ويخ�صع  اململكة،  يف  العامة  والهيئات 

مر�صوم. 
وبنيَّ �مل�سروع �أنَّ �أهد�ف �ل�سندوق هي: �مل�ساهمة يف تنمية وتعزيز �القت�ساد �لوطني، 
و�مل�ساهمة يف تطوير �لقطاع �خلا�ض جلعله حمرك �لنمو �القت�سادي يف �ململكة، ورفع 
كفاءة �لعمال �لبحرينيني ومقدرتهم �الإنتاجية وقدرتهم على �ملناف�سة يف �سوق �لعمل، 
قبل  من  للتوظيف  �الأف�سل  �خليار  �لبحرينيني  �لعمال  جلعل  �ملنا�سبة  �لبيئة  وتهيئة 
�إدماج �ملر�أة �لبحرينية يف �سوق �لعمل،  �أ�سحاب �لعمل، وتهيئة �لبيئة �ملنا�سبة لزيادة 

وخلق فر�ض عمل جديدة ومنا�سبة للعمال �لبحرينيني.

لتحقيق  �لالزمة  و�ل�سالحيات  �ملهمات  جميع  للم�سروع-  –وفًقا  �ل�سندوق  ويبا�سر 
�أهد�فه، و�أهمها: توفري ودعم بر�مج لتدريب وتاأهيل �لعمال �لبحرينيني لرفع كفاءتهم 
ومقدرتهم �الإنتاجية وقدرتهم على �ملناف�سة يف �سوق �لعمل، ورفع �مليزة �لن�سبية للعمال 
و�مل�سروعات  �لرب�مج  ودعم  وتوفري  �الأجانب،  �لعمال  من  غريهم  على  �لبحرينيني 
�لتي  �ملعوقات  �إز�لة  يف  و�مل�ساهمة  �لعمل،  �سوق  وتطوير  بتنمية  �ملرتبطة  �الجتماعية 
حتد من م�ساركة �ملر�أة يف �لقوة �لعاملة، ودعم وتوفري �لرب�مج �لتي من �ساأنها تعزيز 
�لقرو�ض  ومنح  �ململكة،  يف  �القت�سادي  �لن�ساط  زيادة  على  �خلا�ض  �لقطاع  مقدرة 
ودعم  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  �خلا�سة  �مل�سروعات  ومتويل  الإن�ساء  للمو�طنني  �ملي�سرة 
ا  ومتويل �مل�سروعات �لتي يكون من �ساأنها زيادة توظيف �لعمال �لبحرينيني، وخ�سو�سً
�ال�ست�سارية  �خلدمات  وتقدمي  ودعم  �مل�سافة،  �القت�سادية  �لقيمة  ذ�ت  �مل�سروعات 
�لرب�مج  وتوفري  ودعم  �لعمال،  و�إنتاجية  كفاءة  رفع  �أجل  من  �لعمل  الأ�سحاب  و�ملالية 
ودعم  �لعمل،  �سوق  وتطوير  تنمية  وبر�مج  خطط  مل�سايرة  �لعمل  �أ�سحاب  توؤهل  �لتي 
�إجر�ء �لبحوث و�لدر��سات يف جمال عمل �ل�سندوق وت�سجيع �ال�ستفادة من نتائجها، 
و�إبر�م  �ل�سندوق،  مو�رد  من  �أي  و��ستثمار  و�إد�رة  و�لعقارية،  �ملنقولة  �الأمو�ل  ومتلك 
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�لعقود، و�إجر�ء جميع �لت�سرفات و�الأعمال �لتي من �ساأنها حتقيق �الأهد�ف �لتي �أن�سئ 
�ل�سندوق من �أجلها، و�قرت��ض �أية مبالغ �سرورية لتحقيق �أهد�ف �ل�سندوق ومبا�سرة 

مهماته و�سالحياته، طبًقا الأحكام �لقانون. 

دون  ومن  و�سفافية  وفاعلية  بكفاءة  مهماته  مبا�سرة  �ل�سندوق  على  �مل�سروع  و�أوجب 
وخطط  �لعمل  �سوق  ب�ساأن  �لدولة  توجه  مع  يت�سق  نحو  وعلى  منا�سب،  وب�سكل  متييز 
لل�سندوق  يخ�س�ض  مما  تتكون  مو�رده  �أن  و�أو�سح  و�الجتماعية.  �القت�سادية  �لتنمية 
من ر�سوم ت�ساريح ��ستخد�م �لعمال �الأجانب، ومما تخ�س�سه له �لدولة من �عتماد�ت، 
ومن �لهبات و�الإعانات �مل�سروطة وغري �مل�سروطة �لتي يقبلها جمل�ض �الإد�رة، ومن عائد 
�أمو�ل  وتعترب  �ل�سندوق.  ل�سالح  تعقد  �لتي  �لقرو�ض  ومن  �ل�سندوق،  �أمو�ل  ��ستثمار 

�ل�سندوق �أمو�اًل عامة الأغر��ض تطبيق �أحكام قانون �لعقوبات. 

ت�سعة  ت�سكيله مبوجب مر�سوم من  ون�ض على  �ل�سندوق،  �إد�رة  �مل�سروع جمل�ض  ونظم 
و�سناعة  جتارة  غرفة  ت�سميهم  مر�سحني  بني  من  �ختيارهم  يتم  منهم  ثالثة  �أع�ساء؛ 
�لبحرين، وع�سو يتم �ختياره من بني مر�سحني ت�سميهم جمعية �مل�سرفيني �لبحرينيني، 
عمال  لنقابات  �لعام  �الحتاد  ي�سميهم  مر�سحني  بني  من  �ختيارهما  يتم  وع�سو�ن 
�لبحرين، وع�سو�ن ي�سميهما جمل�ض �لوزر�ء، وع�سو ي�سميه جمل�ض �لتنمية �القت�سادية. 

م حاالت  وبني مدة جمل�ض �الإد�رة وطريقة �ختيار نائب �لرئي�ض من بني �الأع�ساء، ونظَّ
جمل�ض  و�سالحيات  ومهمات  �الأع�ساء،  مكافاآت  وحتديد  منه،  و�الإعفاء  �ملن�سب  خلو 
قر�ر�ته،  الإ�سد�ر  �لالزمة  و�لغالبية  �نعقاده،  ون�سب  �جتماعاته،  وتنظيم  �الإد�رة، 

و�أحكام تعار�ض م�سالح �أع�ساء جمل�ض �الإد�رة مع مقت�سيات منا�سبهم. 

كما نظم م�سروع �لقانون �ل�سوؤون �ملالية لل�سندوق، مبا يف ذلك مو�زنته ومو�رده �ملالية، 
وتدقيق ح�ساباته، �إذ ن�ض �مل�سروع على �سرورة �أن تكون لل�سندوق مو�زنة م�ستقلة يجري 
�إعد�دها على �لنمط �لتجاري، ويرحل �لفائ�ض يف مو�زنة �ل�سندوق من �سنة �إىل �أخرى، 

ويحدد جمل�ض �الإد�رة بد�ية ونهاية �ل�سنة �ملالية لل�سندوق. 

�أن ي�سكل جمل�ض �الإد�رة جلنة ت�سمى »جلنة �لتدقيق« حتوي ثالثة  ون�ض �مل�سروع على 
من �أع�سائه، و�ثنني من غري �أع�سائه من �أهل �لكفاءة و�خلربة لالإ�سر�ف على �أعمال 

�لتدقيق �ملايل وتدقيق �الأد�ء، وترفع تقاريرها �إىل كل من �لوزير وجمل�ض �الإد�رة. 
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الحراك البرلماني

وم�صروع  العمل  �صوق  تنظيم  هيئة  اإن�صاء  قانون  م�صروع  النواب  جمل�س  ت�صلم 
املجل�س  واأحالهما  005)؛  اآذار  مار�س/  �صهر  يف  )متكني)  العمل  �صندوق  قانون 

على جلانه املخت�صة لدرا�صتهما ورفع تقريرهم وتو�صياتهم ب�صاأنهما. 
و�لتفاو�ض  �لنو�ب  مع  للتو��سل  عمل  فريق  �لعهد  ويل  �سمو  ل  �سكَّ ذلك،  مع  وبالتز�من 
�لتنمية  ملجل�ض  �لتنفيذي  �لرئي�ض  من:  كالًّ  ع�سويته  يف  و�سم  بامل�سروع،  و�لدفع  معهم 
�القت�سادية �آنذ�ك �ل�سيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة، و�مل�ست�سار �لقانوين بديو�ن �سمو 
�لعهد  ويل  �سمو  بديو�ن  �ل�سيا�سية  �ل�سوؤون  وم�ست�سار  خلف،  يو�سف  �ل�سيد  �لعهد  ويل 

�ل�سيد �إبر�هيم �ملاجد.

�لتنمية  وجمل�ض  �لعهد  ويل  �سمو  ديو�ن  يف  �لنو�ب  مع  بالتو��سل  �ملعني  �لفريق  ونظم 
�لرئي�ض من  �لهدف  لتو�سيح  �لنو�ب  �لعمل مع  �لندو�ت وور�ض  و�القت�سادية عدًد� من 
حول  �لنو�ب  لدى  �لطماأنينة  وبث  �لنظر،  وجهات  وتقريب  �لعمل،  و�آلية  �الإ�سالحات، 
طريقة عمل هيئة تنظيم �سوق �لعمل، وتطبيقها ملبد�أ �لت�ساور وعدم �النفر�د بالقر�ر�ت. 

مناقشات مشروع »الهيئة«: 

مع تقدمي م�سروع �إن�ساء هيئة تنظيم �سوق �لعمل �إىل �ملجل�ض �لنيابي كان �لر�أي �لعام 
�ملو�سوع  هذ�  باأنَّ  �إح�سا�ض  هناك  وكان  �مل�سروع،  من  بالتخوف  ت�سبع  قد  �لنو�ب  ور�أي 

�لذي بات �أحد هو�ج�ض �ل�سارع و�ملجتمع يجب �أن ياأخذ حقه من �لنقا�ض.

 4 يف  وحتديًد�  �الأول؛  �لت�سريعي  �لف�سل  من  �لر�بع  �لعادي  �ل�سنوي  �النعقاد  دور  ويف 
�أكتوبر/ ت�سرين �الأول 2005؛ بد�أ �ملجل�ض �لنيابي يف مناق�سة م�سروع قانون هيئة تنظيم 
� من �لنقا�ض �جلاد؛  �سوق �لعمل �لذي ت�سمن 47 مادة، وحظي �مل�سروع بح�سة كبرية جدًّ
�إذ ��ستغرقت �ملد�والت ب�ساأنه �ثنتي ع�سرة جل�سة، �متدت �إىل نهاية �سهر مار�ض/ �آذ�ر 

2006؛ ليكون �ملجل�ض قد ق�سى نحو ف�سل ت�سريعي كامل يف مد�والت �مل�سروع. 

ومل يكن ذلك م�ستغرًبا؛ �إذ �إنَّ م�سروعي »�لهيئة« و«متكني« كانا �أول م�سروعني متكاملني 
مير�ن على �ل�سلطة �لت�سريعية بعد عودة �حلياة �ل�سيا�سية مع �مل�سروع �الإ�سالحي جلاللة 
�مللك، كما كانا باكورة �الإ�سالحات �القت�سادية �جلادة و�جلذرية يف �ململكة، عالوة على 
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� ��ستغرق نحو �سنتني منذ  �أن طرح هذين �مل�سروعني جاء بعد حر�ك �جتماعي و��سع جدًّ
�إعالن در��سة �إ�سالح �سوق �لعمل. 

ويف �جلل�سة �لنيابية �الأوىل ملناق�سة م�سروع هيئة تنظيم �سوق �لعمل، قال �لدكتور جميد 
�لعمل«.  �سوق  مل�ساكل  جذري  �إ�سالح  هو  �مل�سروع  هذ�  »�إن  �آنذ�ك:  �لعمل  وزير  �لعلوي 
م�سرًي� �إىل �أنَّ �سوق �لعمل فيها �لكثري من �مل�سكالت و�ل�سعوبات �لتي حتتاج �إىل عملية 

جر�حية كبرية الإ�سالح و�سع �ل�سوق. 

�أو  �لنادرة يف �ملنطقة،  �أنَّ »هذ� �مل�سروع �سوف يجعل �لبحرين من �لدول  �لوزير  و�أكد 
رمبا �لوحيدة، �لتي يكون فيها �سوق عمل و�حد؛ فاليوم يف �لبحرين هناك �سوقان للعمل: 
�سوق للعمالة �الأجنبية، و�سوق للعمالة �ملحلية، وهذ� �مل�سروع �سوف يوحد �سوق �لعمل«. 
الفًتا �إىل �أنَّه رغم �جلهود، ورغم توظيف �آالف �لبحرينيني، فاإنَّ رخ�ض �لعمالة �الأجنبية 
توؤدي �إىل �سغط �سديد على م�ستوى �الأجور، مما مينع �لبحريني من �ملناف�سة يف �سوق 

�لعمل. 

�لبالد  �إىل م�سلحة  �أْن ينظرو� بعني �العتبار وهم يناق�سون �مل�سروع  �إىل  �لنو�ب  ودعا 
�لناحية �القت�سادية و�ل�سيا�سية و�الجتماعية يف معاجلة م�سكلة  �لبعيد من  على �ملدى 
بلد يعتمد على �قت�ساد  �إىل  �لبطالة، و�إىل م�سلحة �لبالد يف �سرورة حتول �لبحرين 
ذي قيمة م�سافة يخلق وظائف برو�تب مرتفعة، ويتم توفري �إمكانيات تدريب �ملو�طنني 
بها  قام  �لتي  و�ال�ست�سار�ت  �مل�ساور�ت  �أنَّ  موؤكًد�  �لوظائف.  هذه  ال�ستالم  �لبحرينيني 
ديو�ن �سمو ويل �لعهد وجمل�ض �لتنمية �القت�سادية مل يحدث لها مثيل منذ ميثاق �لعمل 

�لوطني، و��سرتكت فيها جميع �سر�ئح �ملجتمع.

�سبق  �لذي  �ملجتمعي  �حلر�ك  عن  حدًة  يقل  ال  حر�ًكا  �لنيابية  �ملناق�سات  �سهدت  وقد 
تقدمي �مل�سروع �إىل �لربملان، و�أبلى فيه �لقائمون على �مل�سروع �إىل جانب �ل�سادة �لنو�ب 
بالًء كبرًي�، �أف�سى �إىل تو�فقات حكومية/نيابية بتعديالت طالت 26 مادة من �مل�سروع. 

وكان �أبرزها: 
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التعديل)))امل�صروع)1)املادة
4

مهام 
و�سالحيات 

�لهيئة

على  �ملفرو�سة  �لر�سوم  وحت�سيل  حتديد   .6
�أ�سحاب �لعمل ب�ساأن ت�ساريح �لعمل، ور�سوم 

جتديدها.
وير�عى يف حتديد هذه �لر�سوم ما تت�سمنه �خلطة 
�لوطنية ب�ساأن �سوق �لعمل ورفع �مليزة �لن�سبية 
ال�ستخد�م �لعمال �لبحرينيني على غريهم من 
�لعمال �الأجانب، وما �إذ� كان �لعامل �الأجنبي 
�أفر�د  ب�سحبة  �أو  �ململكة  يف  مبفرده  يقيم 

عائلته. 

على  �ملفرو�سة  �لر�سوم  وحت�سيل  �قرت�ح   .6
�أ�سحاب �لعمل ب�ساأن ت�ساريح �لعمل، ور�سوم 

جتديدها.

على  �ملفرو�سة  �لر�سوم  وحت�سيل  حتديد    .7
ومكاتب  �لعمال  توريد  وكاالت  تر�خي�ض 

�لتوظيف ور�سوم جتديدها.

على  �ملفرو�سة  �لر�سوم  وحت�سيل  �قرت�ح   .7
ومكاتب  �لعمال  توريد  وكاالت  تر�خي�ض 

�لتوظيف ور�سوم جتديدها.

على  �ملفرو�سة  �لر�سوم  وحت�سيل  حتديد    .8
�الأجانب  �لعمل  �أ�سحاب  مز�ولة  ت�ساريح 

للعمل باململكة يف حدود �أحكام هذ� �لقانون.

على  �ملفرو�سة  �لر�سوم  وحت�سيل  �قرت�ح   .8
�الأجانب  �لعمل  �أ�سحاب  مز�ولة  ت�ساريح 

للعمل باململكة يف حدود �أحكام هذ� �لقانون.

6

ت�سكيل 
جمل�ض 
�الإد�رة

مبوجب  ي�سكل،  �إد�رة  جمل�ض  للهيئة  -يكون  �أ 
رئي�ض  بينهم  من  �أع�ساء  �سبعة  من  مر�سوم، 

�ملجل�ض على �لنحو �الآتي:
1. �أربعة �أع�ساء ي�سميهم جمل�ض �لوزر�ء، يكون من 

بينهم رئي�ض �ملجل�ض.
2. ع�سو ي�سميه جمل�ض �لتنمية �القت�سادية.

ت�سميهم  مر�سحني  بني  من  �ختياره  يتم  ع�سو    .3
غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين.

ي�سميهم  مر�سحني  بني  من  �ختياره  يتم  ع�سو   .4
�الحتاد �لعام لنقابات عمال �لبحرين.

وير�عى يف �ختيار �أع�ساء جمل�ض �الإد�رة �أن تتو�فر 
فيهم �لكفاءة و�خلربة �ملنا�سبة. 

مبوجب  ي�سكل،  �إد�رة  جمل�ض  للهيئة  -يكون  �أ 
رئي�ض  بينهم  من  �أع�ساء  ت�سعة  من  مر�سوم، 

�ملجل�ض على �لنحو �لتايل:
يكون  �لوزر�ء،  ير�سحهم جمل�ض  �أع�ساء  �أربعة   .1

من بينهم رئي�ض �ملجل�ض.
2.  ع�سو ير�سحه جمل�ض �لتنمية �القت�سادية.

و�سناعة  جتارة  غرفة  تر�سحهما  ع�سو�ن    .3
�لبحرين.

4. ع�سو�ن ير�سحهما �الحتاد �لعام لنقابات عمال 
�لبحرين.

�أن  �الإد�رة  جمل�ض  �أع�ساء  تر�سيح  يف  وير�عى 
تتو�فر فيهم �لنز�هة و�لكفاءة و�خلربة �ملنا�سبة.

�إليهما  �مل�سار  �جلهتني  من  �أي  تبادر  مل  �إذ�  )ب) 
�ل�سابقة  �لفقرة  من  و)4)   (3( �لبندين  يف 
يحدده  معقول  �أجل  خالل  ع�سو  تر�سيح  �إىل 
على  بناء  �الإد�رة  جمل�ض  ت�سكيل  جاز  �لوزير، 

تر�سيح �لوزير لع�سو ينتمي �إىل هذه �جلهة.

�إليهما  �مل�سار  �جلهتني  من  �أي  تبادر  مل  �إذ�  ب) 
�ل�سابقة  �لفقرة  من  و )4)  �لبندين )3)  يف 
من  يومًا  ثالثني  خالل  ع�سو  �أي  تر�سيح  �إىل 
عنهما،  ممثلني  برت�سيح  �إخطارهما  تاريخ 
تر�سيح  بناء على  �الإد�رة  ت�سكيل جمل�ض  جاز 

�لوزير لع�سوين ينتميان �إىل كل جهة.

)1)  �مل�سدر: جمل�ض �ل�سورى، م�سبطة �جلل�سة �خلام�سة و�لع�سرين، دور �النعقاد �لر�بع �لف�سل �لت�سريعي �الأول.
)2)  �مل�سدر: قانون رقم 19 ل�سنة 2006 ب�ساأن تنظيم �سوق �لعمل.
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6

ت�سكيل 
جمل�ض 
�الإد�رة

�أربع  �الإد�رة  جمل�ض  يف  �لع�سوية  مدة  تكون  )ج ) 
�سنو�ت قابلة للتجديد مرة و�حدة ملدة مماثلة، 
تكون  �الأول  �الإد�رة  ملجل�ض  بالن�سبة  �أنه  �إال 
�أع�سائه  من  وثالثة  �ملجل�ض  رئي�ض  ع�سوية 
ثالث  ملدة  �لباقني  وع�سوية  �سنو�ت  �أربع  ملدة 
بت�سكيل  �ل�سادر  �ملر�سوم  ويحدد  �سنو�ت، 

جمل�ض �الإد�رة مدة ع�سوية كل منهم.

�أربع  �الإد�رة  جمل�ض  يف  �لع�سوية  مدة  تكون   ج) 
ملدة  و�حدة  مرة  للتجديد  قابلة  �سنو�ت 
�الأول  �الإد�رة  بالن�سبة ملجل�ض  �أنه  �إال  مماثلة، 
من  و�أربعة  �ملجل�ض  رئي�ض  ع�سوية  تكون 
�لباقني  وع�سوية  �سنو�ت  �أربع  ملدة  �أع�سائه 
�ل�سادر  �ملر�سوم  ويحدد  �سنو�ت،  ثالث  ملدة 
بت�سكيل جمل�ض �الإد�رة مدة ع�سوية كل منهم.

) و) ال يعفى ع�سو جمل�ض �الإد�رة من من�سبه قبل 
على  بناًء  مبر�سوم  �إال  ع�سويته  مدة  �نتهاء 
باأغلبية  ت�سدر  �الإد�رة  جمل�ض  من  تو�سية 
عدد �أع�سائه، وذلك يف حالة �إخالله �جل�سيم 
�أو  بها  �لقيام  عن  �أو عجزه  من�سبه  بو�جبات 

�إخالله بو�جب �الأمانة و�ل�سلوك �لقومي.

 و) ال يعفى ع�سو جمل�ض �الإد�رة من من�سبه قبل 
على  بناًء  مبر�سوم  �إال  ع�سويته  مدة  �نتهاء 
تو�سية من جمل�ض �الإد�رة ت�سدر باأغلبية عدد 
فيما  �لع�سو  ر�أي  �إىل  �ال�ستماع  بعد  �أع�سائه 
�جل�سيم  �إخالله  حالة  يف  وذلك  �إليه،  ن�سب 
�أو  �أو عجزه عن �لقيام بها  بو�جبات من�سبه 

�إخالله بو�جب �الأمانة و�ل�سلوك �لقومي.

7
�ملهام و 

�ل�سالحيات 
)جمل�ض 
�الإد�رة)

على  �ملهيمنة  �لعليا  �ل�سلطة  هو  �الإد�رة  جمل�ض 
عليها  ت�سري  �لتي  �ل�سيا�سات  ور�سم  �لهيئة  �سوؤون 
ير�ه  ما  يتخذ  �أن  وله  تنفيذها،  على  و�الإ�سر�ف 

الزًما ملبا�سرة مهماتها و�سالحياتها، مبا يف ذلك:

تتوىل  �لتي  �لعليا  �ل�سلطة  هو  �الإد�رة  جمل�ض  �أ- 
ت�سري  �لتي  �سيا�ساتها  ور�سم  �لهيئة  �سوؤون 
عليها و�الإ�سر�ف على تنفيذها، وله �أن يتخذ 
و�سالحياتها،  مهامها  ملبا�سرة  الزًما  ير�ه  ما 

مبا يف ذلك:

14
�ال�ستقالة 
"�لرئي�ض 
�لتنفيذي"

ي�ستقيل من من�سبه مبوجب  �أن  �لتنفيذي  للرئي�ض 
قبل  وذلك  �الإد�رة  جمل�ض  �إىل  يقدمه  كتابي  طلب 
�لتاريخ �ملحدد لال�ستقالة بثالثة �أ�سهر على �الأقل.

وي�سدر بقبول �ال�ستقالة مر�سوم بناء على تو�سية 
من جمل�ض �الإد�رة.

للرئي�ض �لتنفيذي �ن ي�ستقيل من من�سبه مبوجب 
طلب كتابي يقدمه �إىل جمل�ض �الإد�رة وذلك قبل 
�لتاريخ �ملحدد لال�ستقالة بثالثة �أ�سهر على �الأقل.
وي�سدر قر�ر قبول �ال�ستقالة من جمل�ض �الإد�رة.

15
�العفاء من 

�ملن�سب 

�لرئي�ض  متكني  �الإد�رة  جمل�ض  على  يجب  )ب) 
�لتنفيذي من �إبد�ء �أوجه دفاعه قبل �لتو�سية 
حم�سر  يف  ذلك  و�إثبات  من�سبه  من  باإعفائه 
ي�ستمر  باالإعفاء  �لتو�سية  حالة  ويف  م�ستقل. 
�لرئي�ض �لتنفيذي يف �لقيام مبهامه وممار�سة 
�سالحياته �إىل �أن ي�سدر مر�سوم باإعفائه من 
خالف  �الإد�رة  جمل�ض  يقرر  مل  ما  من�سبه، 

ذلك.

�لرئي�ض  متكني  �الإد�رة  جمل�ض  على  يجب   ب) 
�لتنفيذي من �إبد�ء �أوجه دفاعه قبل �لتو�سية 
باإعفائه من من�سبه و�إثبات ذلك يف حم�سر 
ي�ستمر  باالإعفاء  �لتو�سية  حالة  ويف  م�ستقل. 
�لرئي�ض �لتنفيذي يف �لقيام مبهامه وممار�سة 
�سالحياته �إىل �أن ي�سدر مر�سوم باإعفائه من 
خالف  �الإد�رة  جمل�ض  يقرر  مل  ما  من�سبه، 
�الإخالل  ب�سبب  �الإعفاء  يكن  مل  وما  ذلك، 

بو�جب �الأمانة و�ل�سلوك �لقومي.
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رقابة 

�لوزير 

)ج) �إذ� تبني للوزير وجود ما يتعار�ض من �أعمال 
يف  �لدولة  توجه  �أو  �لقانون  �أحكام  مع  �لهيئة 
مبهامها  قيامها  عدم  �أو  �لعمل  �سوق  جمال 
على  �العرت��ض  عليه  كان  وفاعلية،  بكفاءة 
ذلك و�إخطار جمل�ض �الإد�رة مبا ير�ه يف هذ� 
عر�ض  ر�أيه  على  �ملجل�ض  �أ�سر  فاإذ�  �ل�ساأن، 
�خلالف  حل�سم  �لوزر�ء  جمل�ض  على  �الأمر 
�الأكرث  على  يوًما  ثالثني  خالل  ي�سدره  بقر�ر 

من تاريخ رفع �الأمر �إليه.

�أعمال  يتعار�ض من  للوزير وجود ما  تبني  �إذ�   ج) 
�لدولة يف  توجه  �أو  �لقانون  �أحكام  مع  �لهيئة 
مبهامها  قيامها  عدم  �أو  �لعمل  �سوق  جمال 
على  �العرت��ض  له  كان  وفاعلية،  بكفاءة 
ذلك و�إخطار جمل�ض �الإد�رة مبا ير�ه يف هذ� 
عر�ض  ر�أيه  على  �ملجل�ض  �أ�سر  فاإذ�  �ل�ساأن، 
�خلالف  حل�سم  �لوزر�ء  جمل�ض  على  �الأمر 
�الأكرث  على  يومًا   (30( خالل  ي�سدره  بقر�ر 

من تاريخ رفع �الأمر �إليه.

24
�إجر�ء�ت 
و�سروط 
�إ�سد�ر 

ت�سريح 
�لعمل

�لوفاء  عن  �لعمل  �ساحب  تخلف  يثبت  �أال     .2
بحقوق �لعمال ملدة �سهرين �أو �أكرث.

�لوفاء  عن  �لعمل  �ساحب  تخلف  يثبت  �أال     .2
بحقوق �لعمال.

) ج) يجوز للهيئة �أن ت�سرتط ل�سدور ت�سريح �لعمل 
تقدمي �ساحب �لعمل ل�سمان مايل �أو م�سريف 
ل�سمان �لوفاء بالر�سوم �مل�ستحقة على �ساحب 
�لعمل، وذلك يف �حلاالت و�حلدود �لتي ي�سدر 

ب�ساأنها قر�ر من �لهيئة.

)ج) حذف

 25
�نتقال 
�لعامل 

�الأجنبي

)�أ) مع مر�عاة �أحكام �لفقرة )ب) من هذه �ملادة، 
�ساحب  مو�فقة  -دون  �الأجنبي  للعامل  يكون 
لدى  للعمل  وقت  �أي  يف  �النتقال  -حق  �لعمل 
�ساحب عمل �آخر وذلك دون �الإخالل باحلقوق 

و�اللتز�مات �ملقررة وفًقا الأحكام �لقانون.
�أو  �نتهاء  بعد  �الأجنبي  �لعامل  �لهيئة  ومتنح   
منا�سبة  مهلة  ب�ساأنه  �ل�سادر  �لت�سريح  �إلغاء 
�ساحب  �إىل  رغب،  �إن  �النتقال،  من  لتمكينه 

عمل �آخر و��ست�سد�ر ت�سريح عمل ب�ساأنه.
وال ي�سمح للعامل خالل هذه �ملهلة مبز�ولة �أي   

عمل.
�لعامل  �نتقال  �إجر�ء�ت  بتحديد  وي�سدر   
�الأجنبي و�سو�بط منح �ملهلة ومدتها قر�ر من 

جمل�ض �الإد�رة.

)�أ) مع مر�عاة �أحكام �لفقرة )ب) من هذه �ملادة، 
�ساحب  مو�فقة  -دون  �الأجنبي  للعامل  يكون 
للعمل لدى �ساحب عمل  �النتقال  �لعمل-حق 
�ملقررة  باحلقوق  �الإخالل  دون  وذلك  �آخر 
�أو  �لقانون  �أحكام  مبوجب  �لعمل  ل�ساحب 

ن�سو�ض عقد �لعمل �ملربم بني �لطرفني.
�أو  �نتهاء  بعد  �الأجنبي  �لعامل  �لهيئة  ومتنح   
ب�ساأنه مهلة منا�سبة  �لت�سريح �ل�سادر  �إلغاء 
�ساحب  �إىل  رغب،  �إن  �النتقال،  من  لتمكينه 

عمل �آخر و��ست�سد�ر ت�سريح عمل ب�ساأنه.
وال ي�سمح للعامل خالل هذه �ملهلة مبز�ولة �أي   

عمل.
�لعامل  �نتقال  �إجر�ء�ت  بتحديد  وي�سدر   
�الأجنبي و�سو�بط منح �ملهلة ومدتها قر�ر من 

جمل�ض �الإد�رة.
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 25
�نتقال 
�لعامل 

�الأجنبي

�ملهلة،  ومنح  �النتقال  حق  للعامل  يكون  ال  ) ب) 
من  �أي  يف  �ل�سابقة،  �لفقرة  يف  �إليهما  �مل�سار 

�حلاالت �لتالية:
منح  �سروط  من  �أكرث  �أو  �سرًطا  فقد  �إذ�    .1

�لت�سريح.
2. �إذ� �سدر �سده حكم جنائي نهائي بعقوبة جناية 

�أو يف جرمية خملة بال�سرف �أو �الأمانة.
3. �إذ� خالف �سروط ت�سريح �لعمل �ل�سادر ب�ساأنه.

�ملهلة،  ومنح  �النتقال  حق  للعامل  يكون  ال  )ب) 
من  �أي  يف  �ل�سابقة،  �لفقرة  يف  �إليها  �مل�سار 

�حلاالت �الآتية:
منح  �سروط  من  �أكرث  �أو  �سرًطا  فقد  �إذ�   .1

�لت�سريح.
بعقـــــوبة  نهائي  جنائي  حكم  �سده  �سدر  �إذ�   .2
�أو  بال�ســـرف  خملة  جرمية  يف  �أو  جـــنـــاية 

�الأمـــانة.
�ل�ســادر  �لعمل  ت�سريح  �سروط  خالف  �إذ�    .3

ب�ســـاأنه.

26
�نتهاء 
و�إلغاء 

ت�سريح 
�لعمل

5. وفاة �ساحب �لعمل، �لذي ��ست�سدر �لرتخي�ض، 
�أو �سطب  �إ�سهار �إفال�سه  �أو  �أو ت�سفية ن�ساطه 
ترخي�ض  �إلغاء  �أو  �لتجاري  �ل�سجل  من  قيده 

مز�ولته �لن�ساط.

5. ت�سفية ن�ساط �ساحب �لعمل �أو �إ�سهار �إفال�سه 
�إلغاء  �أو  �لتجاري  �ل�سجل  من  قيده  �سطب  �أو 

ترخي�ض مز�ولته �لن�ساط.
6. وفاة �ساحب �لعمل، �لذي ��ست�سدر �لرتخي�ض، 
�إال �إذ� تقدم �أحد ورثته بطلب جتديده خالل 

)6) �أ�سهر.

ر�سوم  �سد�د  عن  �لعمل  �ساحب  تخلف    .7
�لعمل  بت�ساريح  �ملتعلقة  �لهيئة  وم�ستحقات 
تاريخ  من  �أ�سهر  ثالثة  على  تزيد  مدة 

�ال�ستحقاق.

ر�سوم  �سد�د  عن  �لعمل  �ساحب  تخلف   (8
�لعمل  بت�ساريح  �ملتعلقة  �لهيئة  وم�ستحقات 
تاريخ  من  �أ�سهر  ثالثة  على  تزيد  مدة 

�ال�ستحقاق دون عذر مقبول.

27
تكاليف 

�إعادة 
�لعامل 

�الأجنبي

ترحيل  ت�ستوجب  �لتي  �حلاالت  يف  يجوز  ) ج)   
تتوىل  �أن  وفاته  حالة  ويف  �الأجنبي  �لعامل 
�أو  ترحيله  �لد�خلية  بوز�رة  �ملخت�سة  �جلهة 
نفقة  �الأحو�ل-على  -بح�سب  جثمانه  نقل 
�لهيئة وفًقا لل�سو�بط و�الإجر�ء�ت �لتي ي�سدر 
بالتن�سيق  �لد�خلية  وزير  من  قر�ر  بتحديدها 

مع �لهيئة.
�لعمل  �لرجوع على �ساحب  للهيئة حق  ويكون   

بالنفقات �ملرتتبة على ذلك.

�لعامل  ترحيل  ت�ستوجب  �لتي  �حلاالت  يف   ج) 
�جلهة  تتوىل  �أن  وفاته  حالة  ويف  �الأجنبي 
نقل  �أو  ترحيله  �لد�خلية  بوز�رة  �ملخت�سة 
�إقامته  حمل  -�إىل  �الأحو�ل  -بح�سب  جثمانه 
و�الإجر�ء�ت  لل�سو�بط  وفقًا  �لهيئة  نفقة  على 
وزير  من  قر�ر  بتحديدها  ي�سدر  �لتي 

�لد�خلية بالتن�سيق مع �لهيئة. 
�لعمل  �إىل �ساحب  �لرجوع  للهيئة حق  ويكون   

�الأخري بالنفقات �ملرتتبة على ذلك.
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28
�لرتخي�ض 

مبز�ولة 
�لن�ساط

وكاالت  ن�ساط  مز�ولة  �سخ�ض  �أي  على  حظر 
بعد ح�سوله  �إال  �لتوظيف  �أو مكاتب  �لعمال  توريد 
�لهيئة طبًقا الأحكام هذ�  على ترخي�ض بذلك من 

�لقانون.
وملن يرغب يف ممار�سة ن�ساط وكاالت توريد �لعمال 
�لهيئة  �إىل  بطلب  يتقدم  �أن  �لتوظيف  مكاتب  �أو 

ال�ست�سد�ر ترخي�ض بذلك.
و�إجر�ء�ت  �سروط  بتحديد  قر�ًر�  �لهيئة  وت�سدر 
وبتنظيم  �سريانه،  ومدة  �لرتخي�ض  وجتديد  منح 

عمل وكاالت توريد �لعمال ومكاتب �لتوظيف.
عنه  �لتنازل  يجوز  وال  �سخ�سًيا  �لرتخي�ض  ويكون 

�إىل �لغري.

وكاالت  ن�ساط  مز�ولة  �سخ�ض  �أي  على  يحظر 
توريد �لعمال �أو مكاتب �لتوظيف �إال بعد ح�سوله 
على ترخي�ض بذلك من �لهيئة طبقًا الأحكام هذ� 

�لقانون.
توريد  وكاالت  ن�ساط  ممار�سة  يف  يرغب  وملن 
�إىل  بطلب  يتقدم  �أن  �لتوظيف  مكاتب  �أو  �لعمال 

�لهيئة ال�ست�سد�ر ترخي�ض بذلك.
و�إجر�ء�ت  �سروط  بتحديد  قر�رً�  �لهيئة  وت�سدر 
وبتنظيم  �سريانه،  ومدة  �لرتخي�ض  وجتديد  منح 

عمل وكاالت توريد �لعمال ومكاتب �لتوظيف.
�لتنازل عنه  ويكون �لرتخي�ض �سخ�سيا وال يجوز 
�إىل �لغري �إال يف حالة �لوفاة فاإنه ينقل �إىل �لورثة 

�أو وكيلهم.

29
و�إلغاء  �نتهاء

�لرتخي�ض

وفاة �ملرخ�ض له، �أو ت�سفية ن�ساطه �أو �إ�سهار   .4
�إفال�سه �أو �سطب قيده من �ل�سجل �لتجاري.

�أو  ورثة،  له  يكن  مل  �إذ�  له  �ملرخ�ض  وفاة     .4
�سطب  �أو  �إفال�سه  �إ�سهار  �أو  ن�ساطه  ت�سفية 

قيده من �ل�سجل �لتجاري.

34
�لتفتي�ض 

و�ل�سبطية 
�لق�سائية

�لعدل  وزير  يخولهم  �لذين  للموظفني  يكون  ) ج) 
ماأموري  �سفة  �الإد�رة  جمل�ض  مع  باالتفاق 
للجر�ئم  بالن�سبة  وذلك  �لق�سائي  �ل�سبط 
تقع  و�لتي  �لقانون  هذ�  يف  عليها  �ملن�سو�ض 
باأعمال  متعلقة  وتكون  �خت�سا�سهم  دو�ئر  يف 

وظائفهم.
�جلر�ئم  لهذه  بالن�سبة  �ملحررة  �ملحا�سر  وحتال 

�إىل �لنيابة �لعامة بقر�ر من �لرئي�ض �لتنفيذي.

�لعدل  وزير  يخولهم  �لذين  �ملوظفون  يكون   )ج) 
�سفة  لهم  �ملخت�ض  �لوزير  مع  باالتفاق 
بالن�سبة  وذلك  �لق�سائية  �ل�سبطية  ماأموري 
�لقانون  هذ�  يف  عليها  �ملن�سو�ض  للجر�ئم 
وتكون  �خت�سا�سهم  دو�ئر  يف  تقع  و�لتي 

متعلقة باأعمال وظائفهم.
�جلر�ئم  لهذه  بالن�سبة  �ملحررة  �ملحا�سر  وحتال 

�إىل �لنيابة �لعامة بقر�ر من �لرئي�ض �لتنفيذي.

38
�لغلق 

�الإد�ري

بال�سجل  �ملخت�ض  �لوزير  من  م�سبب  بقر�ر  يجوز 
�لتجاري وقف ن�ساط �أية من�ساأة جتارية �أو �سناعية 
�أ�سهر  �إد�رًيا مدة ال تزيد على �ستة  �أو غلق حملها 
�أي من  �لتنفيذي يف  �لرئي�ض  بناء على تو�سية من 

�حلاالت �الآتية:
عامل  ب�ساأن  عمل  لت�سريح  �ملن�ساأة  1.��ست�سد�ر   
�أجنبي ثبت مز�ولته للعمل مبو�فقتها باملخالفة 

ل�سروط �لت�سريح.
2. ��ستخد�م �ملن�ساأة لعامل �أجنبي باملخالفة حلكم 
�لفقرة )ب) من �ملادة )23) من هذ� �لقانون. 
بعد  �لتجاري،  بال�سجل  �ملخت�ض  �لوزير  وي�سدر 
�سو�بط  ب�ساأن  قر�ًر�  �الإد�رة،  جمل�ض  مع  �لتن�سيق 

و�إجر�ء�ت وقف �لن�ساط وغلق �ملحل �إد�رًيا.

بال�سجل  �ملخت�ض  �لوزير  من  م�سبب  بقر�ر  يجوز 
�لتجاري وقف ن�ساط �أية من�ساأة جتارية �أو �سناعية 
�أو غلق حملها �إد�ريًا مدة ال تزيد على �ستة �أ�سهر 
بناًء على تو�سية من �لرئي�ض �لتنفيذي يف �أي من 

�حلاالت �الآتية:
ب�ساأن  عمل  لت�سريح  �ملن�ساأة  ��ست�سد�ر   .1
مبو�فقتها  للعمل  مز�ولته  ثبت  �أجنبي  عامل 

باملخالفة ل�سروط �لت�سريح.
باملخالفة  �أجنبي  لعامل  �ملن�ساأة  ��ستخد�م   .2
حلكم �لفقرة )ب) من �ملادة )23) من هذ� 

�لقانون.
بعد  �لتجاري،  بال�سجل  �ملخت�ض  �لوزير  وي�سدر 
�لتن�سيق مع �لوزير �ملخت�ض، قر�رً� ب�ساأن �سو�بط 

و�إجر�ء�ت وقف �لن�ساط وغلق �ملحل �إد�ريًا.
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42
�لر�سوم

كل  عن  �لعمل  �أ�سحاب  على  ر�سوم  تفر�ض  )�أ) 
ت�سريح عمل �أو جتديده، ور�سوم على وكاالت توريد 
�لعمال ومكاتب �لتوظيف عن كل ترخي�ض مبز�ولة 
�لن�ساط �أو جتديده، وعلى �أ�سحاب �لعمل �الأجانب 
عن كل ت�سريح ي�سدر طبًقا حلكم �ملادة )31) من 

هذ� �لقانون.
  وت�سدر �لهيئة قر�ًر� بتحديد فئات هذه �لر�سوم 
�أو  كلًيا  ردها  وحاالت  وتخفي�سها  زيادتها  ون�سب 

جزئًيا.
�إ�سافية ال جتاوز  �أن تفر�ض ر�سوًما   ويجوز للهيئة 
يف  �لتاأخر  حالة  يف  �مل�ستحق  �لر�سم  قيمة  �سعف 

�سد�ده.
وين�سر قر�ر فر�ض �لر�سوم يف �جلريدة �لر�سمية.

كل  عن  �لعمل  �أ�سحاب  على  ر�سوم  تفر�ض  �أ) 
ت�سريح عمل �أو جتديده، ور�سوم على وكاالت 
كل  عن  �لتوظيف  ومكاتب  �لعمال  توريد 
وعلى  جتديده،  �أو  �لن�ساط  مبز�ولة  ترخي�ض 
ت�سريح  كل  عن  �الأجانب  �لعمل  �أ�سحاب 
هذ�  من   (31( �ملادة  حلكم  طبقًا  ي�سدر 

�لقانون.
فئات  بتحديد  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  �لهيئة  وتقرتح 
وحاالت  وتخفي�سها  زيادتها  ون�سب  �لر�سوم  هذه 
ردها كليًا �أو جزئيًا، مع �الأخذ يف �العتبار تو�سيات 
�أطر�ف �الإنتاج، وترفعها �إىل �لوزير لعر�سها على 
من  قر�ر�ت  ب�ساأنها  وي�سدر  �لوزر�ء،  جمل�ض 

جمل�ض �لوزر�ء.
ال  تاأخري  غر�مة  فر�ض  تقرتح  �أن  للهيئة  ويجوز 
حالة  يف  �مل�ستحق  �لر�سم  قيمة  �سعف  جتاوز 
�لوزير  �إىل  �القرت�ح  وترفع  �سد�ده،  يف  �لتاأخر 
لعر�سه على جمل�ض �لوزر�ء، وي�سدر ب�ساأنه قر�ر 

من جمل�ض �لوزر�ء.
وتن�سر قر�ر�ت فر�ض �لر�سوم وغر�مة �لتاأخري يف 

�جلريدة �لر�سمية.
�لهيئة  تطبق  �ملذكور  �لنظام  �إ�سد�ر  حني  و�إىل 
�لقطاع  يف  �لعمل  قانون  من  �لثاين  �لباب  �أحكام 
�الأهلي �ل�سادر باملر�سوم بقانون رقم )23) ل�سنة 

1976 و�لقر�ر�ت �لوز�رية �ل�سادرة تنفيذً� له.

تت�سمنه  ما  �لر�سوم  هذه  �قرت�ح  يف  ير�عى  ب) 
ومدى  �لعمل  �سوق  ب�ساأن  �لوطنية  �خلطة 
قدرة �لعامل �لبحريني على �ملناف�سة يف �سوق 
�لعمل، و�أن �لتدرج يف زيادة �لر�سوم يجب �أن 

يقابلها �لتدرج يف ن�سبة �لبحرنة.

ج) يجب على �لهيئة قبل �قرت�ح �أية ر�سوم مر�عاة 
�لقانون،  هذ�  ت�سمنها  �لتي  و�الإجر�ء�ت  �الأحكام 
�إجر�ء  بعد  �إال  �لر�سوم  يف  تغيري  �أي  يتم  و�أال 
�لدر��سات و�مل�سوحات �القت�سادية عن تاأثري هذ� 
�لتغيري على جممل �لو�سع �القت�سادي يف �ململكة، 
�لت�سخم  مبعدالت  �ملتعلقة  تلك  �الأخ�ض  وعلى 

وموؤ�سر�ت �أ�سعار �مل�ستهلك.
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42
�لر�سوم

د) تقرتح �لهيئة نظامًا خا�سًا ب�ساأن حتديد ر�سوم �إ�سافة
بعد  حكمهم  يف  ومن  �ملنازل  خدم  عمل  ت�ساريح 
�نق�ساء ثالث �سنو�ت من تاريخ بدء �لعمل باأحكام 
لعر�سه  �لوزير  �إىل  �القرت�ح  وترفع  �لقانون،  هذ� 
من  قر�ر  ب�ساأنه  وي�سدر  �لوزر�ء،  جمل�ض  على 

جمل�ض �لوزر�ء.
)ب) ت�ستقطع �لهيئة ن�سبة 20% )ع�سرين باملائة) 
�لتي حت�سلها،  �لعمل  ر�سوم ت�ساريح  �إجمايل  من 

وتودع �ملبلغ �مل�ستقطع يف �حل�ساب �لعمومي للدولة

باملائة)  )ع�سرين   %20 ن�سبة  �لهيئة  ت�ستقطع  ه) 
�ملبلغ  وتودع  حت�سلها،  �لتي  �لر�سوم  �إجمايل  من 

�مل�ستقطع يف �حل�ساب �لعمومي للدولة.

من  �لباقي  �لعمل  �سندوق  �إىل  �لهيئة  تورد  )ج) 
��ستقطاع  بعد  �لعمل  ت�ساريح  ر�سوم  �إجمايل 
�إليه يف �لفقرة �ل�سابقة، وذلك خالل  �ملبلغ �مل�سار 
�ملو�عيد وطبًقا لالإجر�ء�ت �لتي يتم �التفاق عليها 

بني �لهيئة وكل من وز�رة �ملالية و�سندوق �لعمل.

من  �لباقي  �لعمل  �سندوق  �إىل  �لهيئة  تورد  و) 
�إليه  �مل�سار  �ملبلغ  ��ستقطاع  بعد  �لر�سوم  �إجمايل 
وطبقًا  �ملو�عيد  خالل  وذلك  �ل�سابقة،  �لفقرة  يف 
لالإجر�ء�ت �لتي يتم �التفاق عليها بني �لهيئة وكل 

من وز�رة �ملالية و�سندوق �لعمل.

ز) ال يجوز فر�ض �أي زيادة على �لر�سوم �ل�سارية �إ�سافة
تاريخ  قبل  �لقانون  هذ�  باأحكام  �لعمل  بدء  عند 

.2007/1/1

وبعد �لتو�فق بني �لقائمني على م�سروع �إ�سالح �سوق �لعمل و�ملجل�ض �لنيابي على قانون 
على  �مل�سروع  �أحيل  عليها،  �ملتفق  �لتعديالت  باإجر�ء  �لعمل  �سوق  تنظيم  هيئة  �إن�ساء 
�لغرفة �لت�سريعية �لثانية )جمل�ض �ل�سورى)، وكانت معه م�سبطة �سخمة من �لنقا�سات 

و�الأ�سئلة و�الإجابات، مما خلق �سورة متكاملة لدى �أع�ساء جمل�ض �ل�سورى. 

وبعد �أن عكف �أع�ساء جمل�ض �ل�سورى على در��سة �مل�سروع وتعديالته نحو �سهرين، قرر 
جمل�ض �ل�سورى �إم�ساء �لقانون وتعديالته، ورفعه �إىل جاللة �مللك للت�سديق عليه. 

�ملنطق،  لغة  تغليب  �لبحرين يف  �مل�سنية، جنحت  و�ملد�والت  �لنقا�ض  فبعد حلقات من 
�لعمل، وذلك  ب�ساأن تنظيم �سوق  ل�سنة 2006  �لقانون رقم )19)  �مللك  و�أ�سدر جاللة 
بتاريخ 2 جمادى �الأوىل 1427هـ �ملو�فق 29 مايو/ �أيار 2006. ف�سهدت �لبحرين والدة 
ومثَّل  �ل�سيا�سية،  �حلياة  عودة  بعد  �لت�سريعية  �ل�سلطة  من  ي�سدر  متكامل  قانون  �أول 
�إ�سد�ره ن�سًر� للمجتمع �لبحريني نف�سه، وجت�سيًد� للعملية �لدميقر�طية لي�ض يف جانبها 
ا.  �ل�سيا�سي وح�سب، بل ويف �جلانب �الجتماعي و�الإن�ساين و�حلقوقي و�القت�سادي �أي�سً
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مناقشات مشروع »صندوق العمل«: 

�لعمل  �سندوق  �إن�ساء  قانون  م�سروع  ملناق�سة  خا�سة  جل�سات  تخ�سي�ض  �لنو�ب  ل  ف�سَّ
م�سروع  وهو  �الأ�سا�ض؛  �مل�سروع  در��سة  من  لالنتهاء  �الأكرب  �مل�ساحة  ليعطو�  )متكني)، 
�إن�ساء هيئة تنظيم �سوق �لعمل، لي�سرعو� فوًر� بعد �النتهاء من م�سروع �لهيئة، يف مناق�سة 

م�سروع »متكني«. 

�إدخال  �حلكومة،  مع  بالتو�فق  �لنو�ب  ��ستطاع  ومناق�سات،  ومد�والت  خما�سات  وبعد 
عدد من �لتعديالت على م�سروع قانون �سندوق �لعمل، وكان �أبرزها: 

التعديل)))امل�صروع)1)املادة
4

مهام و�سالحيات 
�ل�سندوق

الإن�ساء  للمو�طنني  �ملي�سرة  �لقرو�ض  منح    .6
�ل�سغرية  �خلا�سة  �مل�سروعات  ومتويل 

و�ملتو�سطة. 

وفق  للمو�طنني  �ملي�سرة  �لقرو�ض  منح     .6
ومتويل  الإن�ساء  �الإ�سالمية  �ل�سريعة  �أحكام 

�مل�سروعات �خلا�سة �ل�سغرية و�ملتو�سطة.
و�إد�رة  و�لعقارية  �ملنقولة  �الأمو�ل  متلك   .11
�ل�سندوق  مو�رد  من  �أي  و��ستثمار 
�لت�سرفات  و�إجر�ء جميع  �لعقود  و�إبر�م 
و�الأعمال �لتي من �ساأنها حتقيق �الأهد�ف 

�لتي �أن�سئ �ل�سندوق من �أجلها. 

و�إد�رة  و�لعقارية  �ملنقولة  �الأمو�ل  متلك   .11
و�إبر�م  �ل�سندوق  مو�رد  من  �أي  و��ستثمار 
و�الأعمال  �لت�سرفات  جميع  و�إجر�ء  �لعقود 
�أن�سئ  �لتي  �الأهد�ف  �ساأنها حتقيق  �لتي من 
باأحكام  �إخالل  دون  �أجلها  من  �ل�سندوق 

�ل�سريعة �الإ�سالمية.

5
�لت�سكيل

ي�سكل،  �إد�رة  جمل�ض  لل�سندوق  �أ-يكون 
من  �أع�ساء  ت�سعة  من  مر�سوم،  مبوجب 

بينهم رئي�ض �ملجل�ض على �لنحو �لتايل:
1.     ع�سوين ي�سميهما جمل�ض �لوزر�ء.

2. ع�سو ي�سميه جمل�ض �لتنمية �القت�سادية.
بني  من  �ختيارهم  يتم  �أع�ساء  ثالثة       .3
مر�سحيهم ت�سميهم غرفة جتارة و�سناعة 

�لبحرين.
مر�سحيهم  بني  �ختياره من  يتم  4.     ع�سو 

ت�سميهم جمعية �مل�سرفيني �لبحرينية.
5. ع�سوين يتم �ختيارهما من بني مر�سحني 
عمال  لنقابات  �لعام  �الحتاد  ي�سميهم 

�لبحرين.
�أن  �أع�ساء جمل�ض �الإد�رة  وير�عى يف تر�سيح 

تتو�فر فيهم �لكفاءة و�خلربة �ملنا�سبة. 

مبوجب  ي�سكل،  �إد�رة  جمل�ض  لل�سندوق  �أ-يكون 
رئي�ض  بينهم  �أع�ساء من  ت�سعة  مر�سوم، من 

�ملجل�ض على �لنحو �لتايل:
1.     ع�سو�ن ي�سميهما جمل�ض �لوزر�ء.

2.     ع�سو ي�سميه جمل�ض �لتنمية �القت�سادية.
3.     ثالثة �أع�ساء يتم �ختيارهم من بني مر�سحني 

ت�سميهم غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين.
ت�سميهم  يتم �ختياره من بني مر�سحني  4. ع�سو 

جمعية �مل�سرفيني �لبحرينية.
�ختيارهما من بني مر�سحني  يتم  5.     ع�سو�ن 
عمال  لنقابات  �لعام  �الحتاد  ي�سميهم 

�لبحرين.
�أن  �الإد�رة  جمل�ض  �أع�ساء  تر�سيح  يف  وير�عى 

تتو�فر فيهم �لكفاءة و�خلربة �ملنا�سبة. 
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5
�لت�سكيل

ب -�إذ� مل تبادر �أي من �جلهات �مل�سار �إليها 
�لفقرة  �إىل )5) من  �لبنود من )3)  يف 
�ل�سابقة �إىل ت�سمية مر�سحني �أجل معقول 
جمل�ض  ت�سكيل  جاز  �لوزير،  يحدده 
�الإد�رة بناء على ت�سمية �لوزير ملر�سحني 

�أ�سخا�ض ينتمون �إىل هذه �جلهة.

�إليها يف  �مل�سار  �أي من �جلهات  تبادر  ب-�إذ� مل 
�لبنود من)3) �إىل )5) من �لفقرة �ل�سابقة 
يوما من  ت�سمية مر�سحني خالل ثالثني  �إىل 
�إخطارها برت�سيح ممثلني عنها، جاز  تاريخ 
ت�سكيل جمل�ض �الإد�رة بناء على ت�سمية �لوزير 

ملر�سحني ينتمون �إىل هذه �جلهة.
13

�ال�ستقالة
من�سبه  من  ي�ستقيل  �أن  �لتنفيذي  للرئي�ض 
مبوجب طلب كتابي يقدمه �إىل جمل�ض �الإد�رة 
بثالثة  لال�ستقالة  �ملحدد  �لتاريخ  قبل  وذلك 

�أ�سهر على �الأقل.
على  بناء  مر�سوم  �ال�ستقالة  بقبول  وي�سدر 

تو�سية من جمل�ض �الإد�رة.

للرئي�ض �لتنفيذي �أن ي�ستقيل من من�سبه مبوجب 
طلب كتابي يقدمه �إىل جمل�ض �الإد�رة وذلك قبل 
�لتاريخ �ملحدد لال�ستقالة بثالثة �أ�سهر على �الأقل.
وي�سدر قر�ر قبول �ال�ستقالة من جمل�ض �الإد�رة.

14

�العفاء من 
�ملن�سب

يجب على جمل�ض �الإد�رة متكني �لرئي�ض  ب- 
قبل  دفاعه  �أوجه  �إبد�ء  من  �لتنفيذي 
�لتو�سية باإعفائه من من�سبه و�إثبات ذلك 
�لتو�سية  حالة  ويف  م�ستقل.  حم�سر  يف 
يف  �لتنفيذي  �لرئي�ض  ي�ستمر  باالإعفاء 
�إىل  �لقيام مبهامه وممار�سة �سالحياته 
باإعفائه من من�سبه،  ي�سدر مر�سوم  �أن 

ما مل يقرر جمل�ض �الإد�رة خالف ذلك.

�لرئي�ض  متكني  �الإد�رة  جمل�ض  على  ب-يجب 
�أوجه دفاعه قبل �لتو�سية  �إبد�ء  �لتنفيذي من 
حم�سر  يف  ذلك  و�إثبات  من�سبه  من  باإعفائه 
ي�ستمر  باالإعفاء  �لتو�سية  حالة  ويف  م�ستقل. 
�لرئي�ض �لتنفيذي يف �لقيام مبهامه وممار�سة 
�سالحياته �إىل �أن ي�سدر مر�سوم باإعفائه من 
خالف  �الإد�رة  جمل�ض  يقرر  مل  ما  من�سبه، 
�الإخالل  ب�سبب  �الإعفاء  يكن  مل  وما  ذلك، 

بو�جب �الأمانة و�ل�سلوك �لقومي.
15

رقابة �لوزير

من  يتعار�ض  ما  وجود  للوزير  تبني  �إذ�  ج- 
�أو  �لقانون  �أحكام  مع  �ل�سندوق  �أعمال 
توجه �لدولة يف جمال عمل �ل�سندوق �أو 
بكفاءة  الأهد�فه  �ل�سندوق  حتقيق  عدم 
جمل�ض  يخطر  �أن  عليه  وجب  وفاعلية، 
هذ�  يف  ير�ه  ومبا  بذلك  كتابة  �الإد�رة 
�أبد�ه  ما  در��سة  �ملجل�ض  وعلى  �ل�ساأن، 
تنفيذ مقرتحاته مبا  على  و�لعمل  �لوزير 
ال يتعار�ض مع �أهد�ف ومهام و�سالحيات 

�ل�سندوق طبًقا الأحكام هذ� �لقانون.

�إذ� تبني للوزير وجود ما يتعار�ض من �أعمال  ج- 
�ل�سندوق مع �أحكام �لقانون �أو توجه �لدولة 
حتقيق  عدم  �أو  �ل�سندوق  عمل  جمال  يف 
له  كان  وفاعلية،  بكفاءة  الأهد�فه  �ل�سندوق 
�العرت��ض على ذلك و�إخطار جمل�ض �الإد�رة 
�ملجل�ض  �أ�سر  فاإذ�  �ل�ساأن،  هذ�  يف  ير�ه  مبا 
�لوزر�ء  جمل�ض  على  �الأمر  عر�ض  ر�أيه  على 
ثالثني  خالل  ي�سدر  بقر�ر  �خلالف  حل�سم 

يوًما على �الأكرث من تاريخ رفع �الأمر �إليه.
يخ�سع �لوزير يف مبا�سرة رقابته على �أعمال  د- 

�ل�سندوق للم�ساءلة �أمام جمل�ض �لنو�ب.
17

مو�رد �ل�سندوق
1. ما يخ�س�ض لل�سندوق من ر�سوم ت�ساريح 

��ستخد�م �لعمال �الأجانب.
ما يخ�س�ض لل�سندوق من �لر�سوم �ملح�سلة   -1

من هيئة تنظيم �سوق �لعمل.

)1)  �مل�سدر: مذكرة �للجنة �ملالية و�القت�سادية مبجل�ض �ل�سورى
)2)  �مل�سدر: قانون رقم )57) ل�سنة 2006 باإن�ساء �سندوق �لعمل
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 18
�إنفاق �ل�سندوق

-طبقًا  ت�ستخدم  �ل�سندوق  مو�رد  �إنفاق 
فيما  �ل�سندوق  -مو�رد  �لقانون  هذ�  الأحكام 

يلي:
1. متويل �أن�سطة �ل�سندوق.

و�لت�سغيلية  �الإد�رية  �لتكاليف  مو�جهة   .2
لل�سندوق.

الأحكام  -طبقًا  ت�ستخدم  �ل�سندوق  مو�رد  �إنفاق 
هذ� �لقانون -مو�رد �ل�سندوق فيما يلي:

1. متويل �أن�سطة �ل�سندوق.
و�لت�سغيلية  �الإد�رية  �لتكاليف  مو�جهة   .2

لل�سندوق.
فيها  �لت�سرف  �الأحو�ل  من  حال  باأي  يجوز  وال 

لغري �الأغر��ض �ملن�سو�ض عليها يف هذ� �لقانون.

 19
تدقيق �حل�سابات

�سنة  كل  بد�ية  يف  �الإد�رة  جمل�ض  �أ-يعني 
مالية مدققا خارجيا -�أو �أكرث-ذ� مكانة 
دولية لتدقيق ح�سابات �ل�سندوق ويحدد 
يجوز  وال  �ل�سنوية،  مكافاأته  �ملجل�ض 
تدقيق  �خلارجي  �ملدقق  ذ�ت  يتوىل  �أن 
ثالث  من  الأكرث  �ل�سندوق  ح�سابات 
�ل�سابقة  �سنو�ت  �خلم�ض  خالل  �سنو�ت 

على تعيينه.

مالية  �سنة  كل  بد�ية  يف  �الإد�رة  جمل�ض  �أ-يعني 
دولية  مكانة  �أكرث-ذ�  -�أو  خارجيا  مدققا 
�ملجل�ض  ويحدد  �ل�سندوق  ح�سابات  لتدقيق 
ذ�ت  يتوىل  �أن  يجوز  وال  �ل�سنوية،  �أتعابه 
�ل�سندوق  ح�سابات  تدقيق  �خلارجي  �ملدقق 
الأكرث من ثالث �سنو�ت خالل �خلم�ض �سنو�ت 

�ل�سابقة على تعيينه.

وبعد �لتو�فق بني �لقائمني على م�سروع �إ�سالح �سوق �لعمل و�ملجل�ض �لنيابي على قانون 
على  �مل�سروع  �أحيل  عليها،  �ملتفق  �لتعديالت  باإجر�ء  )متكني)  �لعمل  �سندوق  �إن�ساء 
جمل�ض �ل�سورى، �لذي قرر �إم�ساء �لقانون وتعديالته ورفعه �إىل جاللة �مللك للت�سديق 

عليه. 

و�أ�سدر جاللة �مللك �لقانون رقم )57) ل�سنة 2006 باإن�ساء �سندوق �لعمل، وذلك بتاريخ 
18 رجب 1427هـ �ملو�فق 12 �أغ�سط�ض/ �آب 2006. ليكتمل جناحا �الإ�سالح ل�سوق �لعمل 

�لبحرينية، وتنطلق مرحلة جديدة من �لتنمية �لر�سيدة يف �لبحرين.
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البناء ووضع األسس
راأى الفريق القائم على م�صروع اإ�صالح �صوق العمل اأن تطبيق االإ�صالحات من 
خالل هيئات جديدة �صيكون اأ�صرع واأكرث جدوى من تطوير النظام القائم اآنذاك 
الذي كان يعاين من البريوقراطية على مدى ع�صرات ال�صنني، فاجته القائمون 
اإىل تاأ�صي�س جناحي االإ�صالح )هيئة تنظيم �صوق العمل و�صندوق العمل) ليكونا 
ت�صريعات  تطوير  على  االآخر  اجلانب  يف  العمل  مت  فيما  متكاملني،  حمركني 

واإجراءات وزارة العمل لتكتمل احلركة االإ�صالحية.
تنظيم  هيئة  قانون  مل�سروعي  �لربملاين  و�لنقا�ض  �ملجتمعي  �حلر�ك  مع  وبالتز�من 
�لبناء  �أ�س�ض  و�سع  يف  �القت�سادية  �لتنمية  جمل�ض  �سرع  �لعمل،  و�سندوق  �لعمل،  �سوق 
للموؤ�س�ستني من خالل تكليف كل من �ل�سيد �أ�سامة �لعب�سي الإد�رة م�سروع تاأ�سي�ض هيئة 
�سندوق  تاأ�سي�ض  مبهمة  �لقا�سمي  عبد�الإله  �ل�سيد  تكليف  مت  فيما  �لعمل،  �سوق  تنظيم 

�لعمل.

� ملز�ولة مهامه فور  وبد�أ كل منهما يف جتهيز كو�دره، و�حتياجاته وخططه، ليكون م�ستعدًّ
�سدور �لقانون حتت قاعدة �أن »ال تاأخري يف �الإ�سالح«.

�لتنمية �القت�سادية من  �لر�سيد، ز�د جمل�ض  �لعمل �الإ�سالحي  وبالتز�من مع كل هذ� 
وجذب  للمملكة  �لرتويج  خالل  من  �القت�سادي،  �الإ�سالح  جناح  حتريك  يف  ن�ساطه 
ك�سوق  �القت�ساد  حترير  على  �لعمل  �إىل  �إ�سافة  و�ملحلية،  �الأجنبية  �ال�ستثمار�ت 
�حلكومية.  �لقطاعات  بع�ض  وخ�سخ�سة  �لبور�سة،  يف  �ل�سركات  و�إدر�ج  �الت�ساالت، 
�الإ�سالحية  �لروؤية  لتكتمل  وجودته؛  بالتعليم  ُتعنى  هيئة  �إن�ساء  على  الحًقا  عمل  فيما 

باأبعادها �ملختلفة. 

وكان �لتحدي �الأكرب هو يف جعل هذه �لهيئات �لنا�سئة حديًثا �أمنوذًجا للعمل �حلكومي 
يف �لتن�سيق وت�سهيل عملية تطبيق �الإ�سالحات ومكافحة �لبريوقر�طية.
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تأسيس »الهيئة«

بداأت الهيئة بالتح�صري التخاذ مهامها مبكًرا، وقبل �صدور القانون ب�صاأنها؛ اإذ 
كانت م�صروًعا جتريبيًّا تابًعا اإىل جمل�س التنمية االقت�صادية، ا�صطلع به كادر 

�صبابي موؤهل ومدرب، يدير دفته ال�صيد اأ�صامة العب�صي. 
وقد تكامل عمل �لهيئة برئي�سني تنفيذيني من ذوي �لكفاءة �لعالية، ففيما �أوكلت مهمة 
�لتاأ�سي�ض �إىل �أ�سامة �لعب�سي ع�سو جلنة قيادة وتوجيه �سوق �لعمل، ت�سلم �ملرحوم �ل�سيد 
علي ر�سي �إد�رة �لعملية �لت�سغيلية يف �أكتوبر/ ت�سرين �الأول 2006، قبل �أْن يعود �أ�سامة 

�لعب�سي من جديد لقيادة �لهيئة يف يونيو/ حزير�ن 2011. 

وقد �نطلق فريق �لعمل ببناء منظومة �الأهد�ف و�لركائز و�الأ�س�ض و�لقيم للهيئة، موؤمًنا 
باأنَّ تلك �ملنظومة �ستكون بعد حني �لوقود �لالزم لتحريك قطار �الإ�سالحات �ملن�سودة 
ن �لهيئة من �لنهو�ض مبرحلة جديدة يف تاريخ �لتنمية و�لبناء يف  يف �سوق �لعمل، و�ستمكِّ

مملكة �لبحرين. 

قو�عد  و�لرو�د  �ملوؤ�س�سون  فاأر�سى 
�لهيئة  لتكون  و�مل�سوؤولية،  �اللتز�م 
عملها  جمال  يف  منوذًجا  �جلديدة 
و�ل�سفافية  �جلودة  حيث  من 
�مل�ستمر  و�لتح�سني  و�الإن�سانية 
و�ال�ستقر�رية. �ساخ�سني �إىل تزويد 
جلعلها  �لالزمة  باالإمكانات  �لهيئة 
ناجعة  حلول  تقدمي  على  قادرة 
ل�سوق �لعمل �ملحلية، وخدمات فعالة 
ومتينة و�سّفافة ي�سطلع بها موظفون 
�أ�س�ض  عليها  لتقوم  ومهنيون،  �أكفاء 
عرب  �لتوظيف،  ل�سيا�سة  و��سحة 
ملتابعة  و�إن�سانية  فعالة  �إد�رة  �سمان 
�سوؤون �لو�فدين، ومن خالل �لتطبيق 

في يناير 2005 بدأت تتشكل نواة العمل، فقد 
العمل،  وزارة  في  عملي  جانب  إلى  كلفت 
التنفيذية،  القيادة  لجنة  في  وعضويتي 
والمباحثات  للنقاش  المبذول  والجهد 
تأسيس  مشروع  بإدارة  كلفت  النواب،  مع 
التي تتطلبها  االحتياجات  الهيئة وتحديد 
 – أبريل  شهر  وفي  التأسيس،  عملية 
التنفيذي  الفريق  تشكيل  بدأ   ،2005 مايو 
للمشروع. وفي مطلع سبتمبر 2005 تركت 
موقعي في الوزارة وتفرغت إلدارة المشروع 
وتأسيس الهيئة من خالل مجلس التنمية 

االقتصادية.

أسامة بن عبداهلل العبسي
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�لر�سيد للقانون خلدمة �ملجتمع باأكمله. 

فما �إْن بزغ فجر هيئة تنظيم �سوق �لعمل باإ�سد�ر �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى 
�آل خليفة ملك مملكة �لبحرين �لقانون رقم )19) ب�ساأن تنظيم �سوق �لعمل، بعد �إقر�ره 
لت، ونو�تها �لت�سغيلية قد �كتملت.  من �ل�سلطة �لت�سريعية، حتى كانت هوية �لهيئة قد ت�سكَّ

�لعاملني فيها وخرب�تهم و�سع خطة  �لهيئة مهامها فوًر�، و��ستطاعت بجهود  فبا�سرت 
�لعمالة  ت�سغيل  ب�ساأن  �لعامة  و�ل�سيا�سة  �ال�سرت�تيجية  تت�سمن  �لعمل؛  ل�سوق  وطنية 
بالو�سع  �ملتعلقة  و�الإح�ساء�ت  و�ملعلومات  �لبيانات  وحتليل  وجمع  و�الأجنبية،  �لوطنية 
�القت�سادي يف �ململكة، كما �سرعت بروح �ل�سباب وعزميتهم يف مد �جل�سور وتوثيقها مع 
�لهيئات و�ملوؤ�س�سات �حلكومية �الأخرى لدعم �أهد�ف �مل�سروع �ل�سامية، وخللق �لنموذج 

�الأمثل للعمل �لر�سيد. 

ولتتمكن �لهيئة من �لقيام مبهماتها على �لوجه �ملطلوب، حر�ست على �أْن تبني هيكلها 
�لتنظيمي بدقة و�حرت�فية؛ فاأ�س�ست خم�سة قطاعات فنية و�إد�رية لتكون �أذرًعا تعطي 
�لقيمة �ملن�سودة، وت�سهم يف خلق بيئة عمل متكاملة ومنوذجية، وهي: قطاع �ل�سيا�سات، 
وقطاع �لعمليات، وقطاع �ل�سبط �لقانوين، وقطاع �ل�سوؤون �الإد�رية و�ملالية، وقطاع تقنية 

�ملعلومات. 
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بدء العمل 

لكي تبد�أ �لهيئة عملها البد �أن متر بعدة مر�حل، ال تختلف كثرًي� عن مرحلة �ملخا�ض قبل 
�لوالدة. فبعد و�سع �أ�س�ض �مل�سروع ومكوناته، د�أب فريق �لعمل �ل�ساب على �لعمل من �أجل 
�لنهو�ض بهذ� �مل�سروع، و�سرعو� يف بناء �الأ�س�ض �ملنهجية و�الآليات �لعملية مل�سروع �لهيئة، 

وو�سع خطة �لعمل النطالق �لعجلة.. عجلة �الإ�سالح �لر�سيد.

بنجاح، فاجتهدت  �ل�سعبة عقبات كثرية كان البد من جتاوزها  �ملرحلة  ف�سهدت هذه 
�سوق  وتنظيم  �لهيئة،  مهام  و�سيا�سات  �لتوظيف،  �سيا�سات  ر�سم  يف  �الإد�ر�ت  جميع 
وقادرين  موؤهلني  م�ست�سارين  و��ستقطاب  �لدولية  من �خلرب�ت  �ال�ستفادة  �لعمل، عرب 

على حمل زمام �الأمور و�إكمال �مل�سروع و�إي�ساله �إىل بر �الأمان. 

وجديدة؛  فعالة  �سيا�سات  لر�سم  ركائز  ثالث  على  بالهيئة  �ل�سيا�سات  �إد�رة  فاعتمدت 
تبد�أ من �سنع �ل�سيا�سات، وتليها عملية �إد�رة وتطبيق تلك �ل�سيا�سات، ومن ثم تعزيزها 
ودعمها بتح�سينها وتطويرها. كما قامت �إد�رة �ل�سيا�سات ببناء نظام ملعلومات �ل�سوق 
م�سادر  من  �سهريًّا  جُتمع  �لتي  �ملعلومات  من  ومتكاملة  �سخمة  بيانية  قاعدة  ليكون 

خمتلفة وفًقا التفاقيات ر�سمية مع خمتلف �الأجهزة �حلكومية يف �ململكة.

وعملت �إد�رة �ل�سيا�سات كذلك، وقبل تد�سني �أعمال �لهيئة، على تطوير نظام �لبحرنة 
عليها  عمل  وريا�سية  علمية  ونظريات  ح�سابية  عمليات  عرب  �لبحرنة  حا�سبة  باإن�ساء 

خرب�ء وم�ست�سارو �لهيئة ليتم ح�ساب �لبحرنة لكل قطاع ون�ساط جتاري.

�إد�رة تقنية �ملعلومات، يف مر�حل �لتاأ�سي�ض  �إد�رة �لعمليات، وبالتعاون مع  فيما عكفت 
�إلكرتونيًّا  نظاًما  ليكون  �لعمل،  ت�ساريح  �إ�سد�ر  نظام  وتطوير  �إن�ساء  على  �الأوىل، 
�سخًما يت�سل مع �سبكة من �الأطر�ف لتبادل �ملعلومات، ويعمل بنظام �ملحطة �لو�حدة، 
 وي�سمل جميع �جلهات �حلكومية، وذلك لت�سهيل عمليات و�إجر�ء�ت �إ�سد�ر �لت�ساريح 

ب�ستى �أنو�عها.

وقبل �نطالقة �لهيئة، ويف خ�سم �لتح�سري�ت �لنهائية، �أر�دت هيئة تنظيم �سوق �لعمل 
�أن ت�سمن جودة �النطالقة و�إر�ساء �أ�س�ض �ملرونة و�لتدرج قبل �أن تبا�سر يف �إجر�ء�تها 
لتطبيق �لقو�نني �جلديدة، فاأتاحت الأ�سحاب �الأعمال و�لعمالة �الأجنبية فر�سة لت�سحيح 
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ب�ساأن  �ل�سكاوى  لتلقي  �لقنو�ت  وفتحت  �جلديدة،  �ملرحلة  مع  وتوفيقها   �أو�ساعهم 
�لعمالة �ل�سائبة. 

وبد�أت فرتة ت�سحيح �الأو�ساع يف 1 �أغ�سط�ض/ �آب 2007، و��ستمرت حتى نهاية �لعام، 
تو�فدو�  �لذين  و�لعمال،  �لعمل  �أ�سحاب  قبل  من  وم�سوؤولًة  كبريًة  ��ستجابًة  و�سهدت 
تكون  �أن  �ملقرر  من  كانت  �لتي  �لهيئة  �لقانونية متهيًد� النطالقة  �أو�ساعهم  لت�سحيح 
بد�ية �لعام 2008. ومت تاأجيل �النطالقة �إىل �سهر يوليو/ متوز من �لعام نف�سه، فاأعلنت 

�لهيئة فرتة ت�سحيح �أو�ساع ثانية يف �سهر يونيو/ حزير�ن 2008. 

ر�سميًّا،  خدماتها  وتد�سني  �نطالقتها  �سوى  �لعمل  �سوق  تنظيم  هيئة  على  يتبقَّ  ومل 
فا�ستبقتها بخطوة جريئة و�أولية باإيقاف �إ�سد�ر وجتديد ت�ساريح عمل �لعمالة �لو�فدة 
لدى وز�رة �لعمل، با�ستثناء طلبات خدم �ملنازل ومن يف حكمهم، على �أْن تتوىل �لهيئة 
�سملت  �ل�سابقة  �لتاأ�سي�ض  �أعمال  �إنَّ  �إذ  يوليو/ متوز 2008؛  �سهر  بدًء� من  �ملهمة  هذه 

جتهيز �لهيئة و�إعد�دها للقيام مبهماتها فور �نطالقتها �لر�سمية. 

ل رو�د �لتاأ�سي�ض وفريقهم �ل�ساب حلقة عمل متكاملة ومتجان�سة؛ فمن حت�سيل  وهكذ�، �سكَّ
�لبيانات، �إىل جمعها، وتنقيحها وتنظيمها وحتليلها، و�سواًل �إىل �إجر�ء �لدر��سات وبناء 
�لنظم �لتقنية و�لربجميات �لتي �سوف حتمل هذ� �لكم �لهائل من �ملعلومات و�إد�رتها، 
و�نتهاًء بو�سع �أ�س�ض �لعمل وركائزه، مما جعل هذ� �لعمل جتربة فريدة ور�ئدة متيزت 

بها �لهيئة، ومتيزت بها �لبحرين �حلديثة. 
صالحيات »الهيئة«: 

–مبوجب �لقانون �ل�سادر- جميع �ملهام و�ل�سالحيات �لالزمة لتنظيم  تبا�سر �لهيئة 
�لعمال ومكاتب  توريد  �لعمل وتر�خي�ض وكاالت  باململكة وتنظيم ت�ساريح  �لعمل  �سوق 
�لتوظيف وت�ساريح مز�ولة �أ�سحاب �لعمل �الأجانب للعمل باململكة، ولها على �الأخ�ض 

ما ياأتي: 

و�سع وتنفيذ خطة وطنية ب�ساأن �سوق �لعمل تت�سمن �ال�سرت�تيجية و�ل�سيا�سة �لعامة . 1
�سوق  ب�ساأن  �لدولة  توجه  وذلك مبر�عاة  و�الأجنبية،  �لوطنية  �لعمالة  ت�سغيل  ب�ساأن 

�لعمل وخطط �لتنمية �القت�سادية و�الجتماعية.  
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ويجب على �لهيئة و�سع هذه �خلطة كل �سنتني، ويجوز عند �القت�ساء �إعد�دها لفرت�ت 
�أق�سر، وتن�سر �خلطة يف �جلريدة �لر�سمية. 

�لتي  �أق�سى للعدد �الإجمايل لت�ساريح �لعمل  �أن تت�سمن تلك �خلطة و�سع حد  ويجوز 
ت�سدرها �لهيئة يف فرتة زمنية معينة �سو�ء يف كافة قطاعات �لعمل �أو وفًقا لكل مهنة �أو 

ن�ساط �قت�سادي. 

يف . 2 �القت�سادي  بالو�سع  �ملتعلقة  و�الإح�ساء�ت  و�ملعلومات  �لبيانات  وحتليل  جمع 
رئي�سيًّا  م�سدًر�  �لهيئة  تكون  بحيث  �لعمل،  ب�سوق  منها  يتعلق  ما  وخا�سة  �ململكة، 

للبيانات و�ملعلومات و�الإح�ساء�ت �لدقيقة فيما يخ�ض �سوق �لعمل باململكة. 

�لو�قع  نحو ميثل  ومنتظم على  م�ستمر  ب�سكل  �لبيانات  تلك  �لهيئة على حتديث  وتعمل 
يتم  تقارير  �ل�ساأن  هذ�  يف  �لهيئة  وتعد  �ململكة.  يف  �القت�سادي  للو�سع  �حلقيقي 
 ن�سرها بالو�سائل �ملنا�سبة، �لتي يحددها جمل�ض �الإد�رة، على نحو يتيح للكافة فر�سة 

�الطالع عليها. 
عن . 3 �خلارجة  �الأمور  يف  �لعمل  �سوق  تطوير  �ساأنها  من  و�سيا�سات  بر�مج  �قرت�ح 

�خت�سا�ض �لهيئة، وتزويد �جلهات �ملعنية بها. 
توعية وتوجيه و�إر�ساد �لعمال و�أ�سحاب �لعمل و�لكافة ب�ساأن حقوق وو�جبات وقيم . 4

و�أخالقيات �لعمل و�ل�سالمة �ملهنية و�لبيئية يف مكان �لعمل. 
و�سع �الأنظمة و�إ�سد�ر �للو�ئح و�لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقانون، مبا يف . 5

ذلك �الأنظمة و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �لتي حتدد ما يلي: 
�لتي  و�ل�سروط  فئاتها  �لعمل وحتديد  ت�ساريح  منح وجتديد  و�إجر�ء�ت  قو�عد  �أ) 

ت�سري ب�ساأن كل منها ومدة �سريان هذه �لت�ساريح وكافة �الأمور �ملتعلقة بها. 
ب) قو�عد و�إجر�ء�ت منح وجتديد تر�خي�ض وكاالت توريد �لعمال ومكاتب �لتوظيف 

ومدة �سريان هذه �لرت�خي�ض وكافة �الأمور �ملتعلقة بها. 
ج) �إجر�ء�ت تقدمي طلبات �حل�سول على ت�ساريح �لعمل وتر�خي�ض وكاالت توريد 
�لعمال ومكاتب �لتوظيف، و�لبيانات و�ملعلومات و�مل�ستند�ت �لتي يجب �إرفاقها 

بهذه �لطلبات، و�إجر�ء�ت �لبت فيها.
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د) �إجر�ء�ت و�سروط ح�سول �ساحب �لعمل �الأجنبي على ت�سريح مبز�ولة �لعمل 
باململكة يف �أن�سطة �قت�سادية معينة. 

ه) قو�عد و�إجر�ء�ت �إلغاء ت�ساريح �لعمل وتر�خي�ض وكاالت توريد �لعمال ومكاتب 
�لتوظيف وت�ساريح مز�ولة �أ�سحاب �لعمل �الأجانب للعمل باململكة، و�إجر�ء�ت 

�نتقال �لعامل �الأجنبي �إىل �ساحب عمل �آخر. 

باملخالفة  لديه  للعمل  �الأجنبي  �لعامل  ترك  حالة  يف  �لعمل  �ساحب  �لتز�مات  و) 
ل�سروط ت�سريح �لعمل. 

ز) �سو�بط �إجر�ء �لتفتي�ض للتحقق من تنفيذ �أحكام هذ� �لقانون و�الأنظمة و�للو�ئح 
و�لقر�ر�ت �ل�سادرة تنفيًذ� له. 

�إم�ساكها، و�لبيانات  �أ�سحاب �لعمل و�ملرخ�ض لهم  ح) �ل�سجالت �لتي يجب على 
و�ملعلومات �لتي تدون بها. 

�لعمل، . 6 ت�ساريح  ب�ساأن  �لعمل  �أ�سحاب  على  �ملفرو�سة  �لر�سوم  وحت�سيل  �قرت�ح 
ور�سوم جتديدها. 

ومكاتب . 7 �لعمال  توريد  وكاالت  تر�خي�ض  على  �ملفرو�سة  �لر�سوم  �قرت�ح وحت�سيل 
�لتوظيف ور�سوم جتديدها. 

�قرت�ح وحت�سيل �لر�سوم �ملفرو�سة على ت�ساريح مز�ولة �أ�سحاب �لعمل �الأجانب . 8
للعمل باململكة يف حدود �أحكام هذ� �لقانون. 

مر�قبة مدى �اللتز�م باأحكام هذ� �لقانون و�الأنظمة و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �ل�سادرة . 9
�لت�ساريح  وب�سروط  بها  �اللتز�م  تكفل  �لتي  �لتد�بري  كافة  و�تخاذ  له،  تنفيًذ� 

و�لرت�خي�ض �ل�سادرة وفًقا لتلك �الأحكام. 

�لعمل كجهة مركزية يتم من خاللها �لتقدم بكافة �لطلبات وحت�سيل كافة �لر�سوم . 10
�ملتعلقة بالت�ساريح و�لرت�خي�ض �لتي ت�سدر طبًقا الأحكام هذ� �لقانون، و�حل�سول 
على تاأ�سري�ت دخول �ململكة و�الإقامة و��ستخر�ج بطاقات �لهوية �لر�سمية، و�إجر�ء 
�أو تر�خي�ض �أخرى الزمة الأ�سحاب  �لفحو�ض و�الختبار�ت �لالزمة، و�أية ت�ساريح 
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�لعمل �الأجانب، �أو ال�ستخد�م �لعمال �الأجانب، ومتابعة جميع �الإجر�ء�ت �ملتعلقة مبا 
تقدم، وذلك كله بالتن�سيق مع �جلهات �ملعنية. 

من . 11 وغريها  �لعمل  ت�ساريح  با�ست�سد�ر  �ملتعلقة  �الإجر�ء�ت  تب�سيط  على  �لعمل 
�لت�ساريح و�لرت�خي�ض �ملتعلقة با�ستخد�م �لعمال �الأجانب. 

�إجر�ء ودعم �لبحوث و�لدر��سات يف جمال �سوق �لعمل و�ال�ستفادة من نتائجها. . 12

�لقيام باملهام و�ل�سالحيات �الأخرى �ملن�سو�ض عليها يف هذ� �لقانون. . 13

ويجوز للهيئة مبوجب قر�ر ي�سدر من جمل�ض �لوزر�ء بناًء على طلب �لهيئة �إ�سناد بع�ض 
�ملهام �ملنا�سبة �إىل �أي من �جلهات �حلكومية، مبا يف ذلك حت�سيل �لر�سوم �مل�ستحقة 
�لكفاءة  ذوي  �إىل  �ملهام  هذه  من  �أي  �إ�سناد  للهيئة  ويجوز  �لقانون.  هذ�  الأحكام  طبًقا 
و�خلربة �ملنا�سبة من �الأفر�د و�للجان و�جلهات غري �حلكومية. ويف حالة �إ�سناد مهمة 

حت�سيل �لر�سوم �إىل جهة غري حكومية، يجب �لن�سر عن ذلك يف �جلريدة �لر�سمية. 

 

على  العمل  سوق  إصالح  خطة  بنيت 
العمل  وزارة  إجراءات  إصالح  أعمدة،  ثالثة 
هيئة  إنشاء  العمل،  وبيئة  وتشريعاتها 
تطوير  خطة  ووضع  العمل  سوق  تنظيم 
وإنشاء  والرقابة،  الرخص  وإصدار  للسوق، 
خطة  ووضع  )تمكين(،  العمل  صندوق 
ورفع  العاملة،  القوى  وتدريب  لتطوير 
البحريني  للمواطن  اإلنتاجية  مستوى 

ليستفيد منه القطاع الخاص.

د. زكريا أحمد هجرس
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تأسيس »صندوق العمل«

على خطِّ مواٍز ملراحل التاأ�صي�س االأوىل لهيئة تنظيم �صوق العمل، كلف جمل�س 
لتاأ�صي�س  بالتح�صريات الالزمة  للقيام  القا�صمي  التنمية االقت�صادية عبداالإله 
�صندوق العمل )متكني) �صمن اأعمال حت�صريية وجتريبية حتت مظلة املجل�س، 
واالأ�صا�صات  القواعد  بناء  على  القا�صمي  فعكف  ب�صاأنه؛  القانون  �صدور  وقبل 

يعاونه يف ذلك فريق �صاب وطموح.
�لبحرين  ملك مملكة  �آل خليفة  عي�سى  بن  �مللك حمد  �ساحب �جلاللة  �أ�سدر  �إْن  فما 
�لقانون رقم )57) باإن�ساء �سندوق �لعمل يف 12 �أغ�سط�ض/ �آب 2006، بعد �إقر�ره من 
لت، ونو�ته �لت�سغيلية قد �كتملت.  �ل�سلطة �لت�سريعية، حتى كانت هوية �ل�سندوق قد ت�سكَّ

فبا�سر �ل�سندوق مهامه، �ساعًيا �إىل تطوير �لقطاع �خلا�ض يف �لبحرين، وجعله �ملحرك 
مبادر�ت  ركائز  �إحدى  ذلك  كون  من  �نطالًقا  �ململكة،  يف  �القت�سادي  للنمو  �لرئي�ض 

�الإ�سالح �لوطني �ل�سامل. 

ولتحقيق �لنجاح �ملن�سود، عمل �لقائمون على �ل�سندوق على و�سع ��سرت�تيجية دقيقة 
با�ستخد�م �سل�سلة �ساملة من عمليات �لتقييم و�ال�ست�سار�ت �الإد�رية، وحتليل معطيات 
مع  ولتن�سجم  �ل�سوق،  �حتياجات  مع  لتتو�فق  �سنو�ت  كل ثالث  بتحديثها  يقوم  �ل�سوق، 
�لروؤية �لعام يف �لبالد يف كل مرحلة من حيث تعزيز �الإنتاجية و�لنمو �مل�ستد�م لالأفر�د 

و�ملوؤ�س�سات. 

تاأ�سي�ض  عملية  تعزيز  �الأول:  رئي�سني:  هدفني  حتقيق  عينيه  ن�سب  �ل�سندوق  وو�سع 
وتطوير �ملوؤ�س�سات، و�لثاين: توفري �لدعم لتنمية �الأفر�د و�ملوؤ�س�سات. 

ومع �نطالقة �سندوق �لعمل ر�سميًّا، بد�أت جهود فريق �لعمل فيه بتحقيق تلك �الأهد�ف 
�جلودة،  على  ترتكز  عامة  ��سرت�تيجية  �سوء  يف  و�ال�سرت�تيجيات  �لروؤى  تلك  وتنجيز 
�ملبتكرة  �لرب�مج  من  و��سع  نطاق  منها  ينبثق  �لنتائج،  لتحقيق  �لعمالء،  على  وتركز 
�لتي توفر خدمات متكاملة ونوعية للبحرينيني و�ل�سركات يف �لبحرين، ت�سمل �لتدريب، 
يف  وت�سهم  وغريها،  �الأعمال،  ريادة  ودعم  �ملي�سر،  و�لتمويل  �ال�ست�سارية،  و�خلدمات 
قطاع  لبناء  و�سرورية  جديدة  مفاهيم  و�إر�ساء  و�ل�سركات،  �لبحرينيني  قدر�ت  تطوير 

خا�ض حيوي وم�ستد�م. 
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فعمل �ل�سندوق على تنمية �لفرد �لبحريني؛ لي�سغل �أف�سل �لوظائف من �أجل �أن يتحقق 
له م�ستوى معي�سي �أف�سل، ف�سعى �إىل تطوير مهار�ت �ملو�رد �لب�سرية، وعمل على متكني 
�ملوؤ�س�سات لتنمو وتوفر فر�ض عمل ذ�ت مردود جمٍز، و�قرتح �سيا�سات وت�سريعات ومعايري 
لتطوير �سوق �لعمل بالتن�سيق مع �جلهات �ملخت�سة. و��ستطاع �سندوق �لعمل حتقيق ذلك 
من خالل �ال�ستثمار يف �لرب�مج �لتاأهيلية و�لتدريبية للمو�رد �لب�سرية، وتوفري �الإمكانات 
�القت�سادية  �لقطاعات  يف  �لعاملة  �ملوؤ�س�سات  وتطوير  لدعم  �لعلمية  و�خلرب�ت  �ملالية 

�لو�عدة، وحت�سني �إنتاجيتها، و�لتعاون مع �سانعي �ل�سيا�سات ومتخذي �لقر�ر�ت. 

�لفر�ض يف  �إىل  و�لتعرف  �لتحديات،  �ملبادر�ت ملو�جهة  �ل�سندوق على و�سع  كما عمل 
مملكة �لبحرين، �آخًذ� يف �العتبار �الأن�سطة و�خلطط و�ال�سرت�تيجيات �لتي تعمل عليها 
للتنمية  �مل�سرتكة  �الأهد�ف  ت�سهم يف حتقيق  لكي  �الأخرى  �لهيئات و�جلهات �حلكومية 

�القت�سادية يف �ململكة. 

خا�سة  مبادرة  �سمن  �الأعمال  وتطوير  �ال�ستثمار  بدعم  ن�ساأته  منذ  �ل�سندوق  و�هتم 
بذلك، تهدف �إىل �لقيام بدور �جلهة �ملي�سرة لال�ستثمار، ودعم جهود جمل�ض �لتنمية 
تدفع  �لتي  �لعرو�ض  وحت�سني  �ملحتملني،  �ال�ستثمار  �سركاء  حتديد  يف  �القت�سادية 
�ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�سر �إىل �الإقبال على �ال�ستثمار يف �لبحرين، وتعمل »متكني« على 
�الأعمال ور�أ�ض  �لطلب من  دعم هذه �جلهود من خالل توفري بنية حتتية معدة ح�سب 
�ملال �لب�سري، وبر�مج دعم للم�ساريع �ملحتملة، وت�سعى �إىل جذب �ل�سركات و�ل�سناعات 
و�أجور  توظيف  توفري  على  �ستعمل  �لتي  �لبحرين،  �إىل  �مل�سافة  �لقيمة  ذ�ت  و�مل�ساريع 

وفر�ض عمل ذ�ت قيمة م�سافة. 

�الأعمال  من  �ل�سوق  �حتياجات  حتديد  يف  �الأعمال  تطوير  مبادرة  هدف  ويتج�سد 
و�خلدمات �لتي مل جتد �أحًد� ليلبيها، و�لتي يفتقر �القت�ساد �إليها، و�لتي من �ملطلوب �أن 
حتفز �لتنمية و�لتقدم يف �لقطاعات �لرئي�سة، فتقوم »متكني« من خالل �لتحديد �مل�سبق 
و�ال�ستثمار �ملبا�سر، با�ستحد�ث �أن�سطة �لعمل ذ�ت �لقيمة �مل�سافة �لقادرة على حتفيز 

�لنمو و�لتنوع وتوفري فر�ض �لعمل. 

�البتكار،  يف  باال�ستثمار  �ال�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  تطوير  على  »�ل�سندوق«  عمل  كما 
ودعم تطوير �مل�ساريع و�لرب�مج وغريها من �الأن�سطة �لر�ئدة �لتي تعمل على �لتحفيز 

قصة اإلصالح: تزامًنا مع ذكرى مرور عقد على تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل 176



و�لت�سجيع �ملكثفني لنمو �لقطاع �خلا�ض وتوفري فر�ض �لعمل فيه، وذلك من خالل �إقامة 
�لتي  �الأبحاث  �لدر��سات �ال�سرت�تيجية وموؤ�س�سات  ��سرت�تيجية مع موؤ�س�سات  �سر�كات 
�القت�سادية  لالأبحاث  �مل�سرتك  �لتطوير  �أجل  من  �لعامل  م�ستوى  على  باعرت�ف  تتمتع 
و�ل�سوقية و�مل�ساريع �ملقرتحة �لتي ت�ستفيد منها جميع �الأطر�ف لدعم غايات �ملوؤ�س�سة 
باملعارف  و�مل�ساركة  �إىل حت�سني خرب�تها  �مل�سروع  وت�سعى »متكني« من هذ�  و�أهد�فها. 
و�لروؤى و�لتجارب مع موؤ�س�سات �لدر��سات �ال�سرت�تيجية �الأخرى، كما ت�سعى �إىل عر�ض 

م�ساريعها �ملتخ�س�سة وبر�جمها �لفريدة. 

نته  وقام �ل�سندوق باإعد�د در��سات ��ستطالعية لل�سوق لتعزيز �لبيانات و�ملعلومات، مكَّ
من �لتعرف �إىل �لبيئة �القت�سادية و�لتجارية وظروف �لعمل وجماالت �لدعم. 

�الإح�ساء�ت  در��سة  بال�سندوق  و�لتطوير  �لتخطيط  �إد�رة  �أولويات  �أهم  من  فكان 
م�سروعات  لدعم  وذلك  �لعمل،  �سوق  و�جتاهات  و�لتجارية  �القت�سادية  و�ملعلومات 
هذه  و�سعت  �لرئي�سة.  �الأد�ء  موؤ�سر�ت  وحتديد  �ل�سندوق  ��سرت�تيجية  يف  حمددة 
�لدر��سات �إىل قيا�ض وحتليل �لتطور�ت �القت�سادية و�الجتماعية، مبا فيها تاأثري وتقييم 
در��سة  �لدر��سات:  تلك  من  وكان  »�ل�سندوق«.  مب�ساريع  �ملت�سلة  و�ملخاطر  �لفر�ض 
فجوة �حتياجات �ل�سوق، �لدر��سـة �لبحثيـة ل�سـد فجـوة �ملهار�ت، بحـث مـدى جاهزيـة 
بحـث  �جلـودة،  �إد�رة  نظـام  بحـث  �ملعلومات،  وتقنيـة  �الت�ساالت  قطاع  يف  �ملوؤ�س�سات 
�ل�سلم �ملهني،  �لتطوير يف  �الإر�ساء من برنامج  �الأطفـال، در��سة م�ستوى  حـول ريـا�ض 
در��سة قطاع �لدعاية و�الإعالن، در��سة �ملهن، در��سة هيويت الأف�سل �أ�سحاب �الأعمال، 
�لعمل،  �أخالقيات  در��سة  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات  قطاع  يف  �ملعوقات  جتميع 
تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �لرئي�سية  �ملعوقات  و�لتوظيف، ودر��سة  �لتدريب  در��سة تطوير 

�ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �لبحرين. 

�لبحرين،  يف  �الإنتاجية  للحركة  مقرتحة  �آلية  در��سة  �إجر�ء  على  �ل�سندوق  ويعمل 
باالإ�سافة  و�لثقافية،  �الجتماعية  و�لعو�مل  �لقائمة  �لعمل  �العتبار ممار�سات  �آخًذ� يف 
��ستمر�ريتها،  على  و�حلفاظ  �حلركة  لدعم  وذلك  و�الإد�رية،  �لتنظيمية  �لهياكل  �إىل 
ودعم �لنمو �القت�سادي و�الإنتاجية. كما يعمل �ل�سندوق على در��سة �حلركة �الإبد�عية 
و�جتاهات �لتنمية يف �لبحرين يف �سياق �البتكار و�لتطوير وتوجيه قدرة �ل�سركات على 
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�لبحث وتطوير �ملنتجات و�ملبادر�ت من خالل �ل�سر�كات �خلارجية، ولتحديد �لعقبات 
�لتناف�سية و�البتكار وحفز �ال�سرت�تيجيات �لالزمة  �لقدرة  �لتي تعرت�ض �سبيل حت�سني 

للتغلب عليها، وخلق بيئة مو�تية لدعم �البتكار. 
تنظيم  هيئة  من  �مل�ستح�سلة  �الأمو�ل  �سخ  �إعادة  )متكني)  �لعمل  �سندوق  فا�ستطاع 
�سوق �لعمل، يف �ل�سوق �ملحلية من خالل جمموعة من �لرب�مج �لر�ئدة لتطوير كفاء�ت 
�لبحرينيني يف عدد من �لقطاعات �القت�سادية، ودعم موؤ�س�سات �لقطاع �خلا�ض لتطوير 

م�ستوى �إنتاجيتها و�أعمالها، مبا يعزز من قدرتها على �لتطور و�لنمو.
بدور  �ل�سندوق  ��سطلع  بعدما   2011 �لعام  دوره يف  وبروز  �ل�سندوق  �أهمية  و�زد�دت 
�ملحلية  �الأحد�ث  نتيجة  �ملتعرثة  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات  ريادي وفريد يف دعم 
�لتقدمي  و�آلية  بر�جمه  جدولة  باإعادة  قيامه  جانب  �إىل  �آنذ�ك،  �ململكة  �سهدتها  �لتي 
�سوق  �إ�سالح  عملية  يف  �ملبذولة  �جلهود  يف  �لتجاري  �لقطاع  ثقة  من  عزز  مما  �إليها، 
وكبرًي�  ا  مهمًّ منعطًفا  �ملرحلة  هذه  فكانت  �ل�سندوق،  به  ي�سطلع  �لذي  و�لدور  �لعمل، 
يف نظرة �لقطاع �خلا�ض و�ملجتمع �لبحريني الأهمية �ل�سندوق، مما دفع غرفة جتارة 
و�سناعة �لبحرين يف �لعام 2012 �إىل منا�سدة �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن 
�سلمان �آل خليفة رئي�ض �لوزر�ء، ��ستئناف ��ستقطاع ر�سوم �لعمل، بعد �أن كانت �لغرفة 

قد رفعت ر�سالة �سابقة يف �لعام 2011 تطلب جتميدها.
و�أتبعت �لغرفة موقفها �لالفت بطلب ��ستئناف حت�سيل �لر�سوم، مبوقف �آخر، متثل يف 
ر�سالة �أخرى �إىل �سمو رئي�ض �لوزر�ء، تنا�سد فيها �سموه �إلغاء جمال�ض �لتدريب �لنوعية 
�لتي كانت ت�سرف عليها وز�رة �لعمل، و�إحلاق هذه �ملهمة ب�سندوق �لعمل )متكني)، وهو 
�لدور  �لعمل، وحيوية  �أهمية �سندوق  �لتجاري  �لقطاع  ��ست�سعار  بو�سوح مدى  يدلل  ما 

�لذي ي�سطلع به.
صالحيات »صندوق العمل«: 

�لالزمة  و�ل�سالحيات  �ملهام  ب�ساأنه- جميع  �ل�سادر  للقانون  –وفًقا  �ل�سندوق  يبا�سر 
لتحقيق �أهد�فه، وله على �الأخ�ض ما ياأتي: 

ومقدرتهم . 1 كفاءتهم  لرفع  �لبحرينيني  �لعمال  وتاأهيل  لتدريب  بر�مج  ودعم  توفري 
�الإنتاجية وقدرتهم على �ملناف�سة يف �سوق �لعمل.
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رفع �مليزة �لن�سبية للعمال �لبحرينيني على غريهم من �لعمال �الأجانب.. 2

توفري ودعم �لرب�مج و�مل�سروعات �الجتماعية �ملرتبطة بتنمية وتطوير �سوق �لعمل.. 3

�مل�ساهمة يف �إز�لة �ملعوقات �لتي حتد من م�ساركة �ملر�أة يف �لقوة �لعاملة.. 4

دعم وتوفري �لرب�مج �لتي من �ساأنها تعزيز مقدرة �لقطاع �خلا�ض يف زيادة �لن�ساط . 5
�القت�سادي يف �ململكة.

ومتويل . 6 الإن�ساء  �الإ�سالمية  �ل�سريعة  �أحكام  وفق  للمو�طنني  �ملي�سرة  �لقرو�ض  منح 
�مل�سروعات �خلا�سة �ل�سغرية و�ملتو�سطة.

�لبحرينيني، . 7 �لعمال  توظيف  زيادة  �ساأنها  من  يكون  �لتي  �مل�سروعات  ومتويل  دعم 
وبوجه خا�ض �مل�سروعات ذ�ت �لقيمة �القت�سادية �مل�سافة.

كفاءة . 8 لرفع  �لعمل  الأ�سحاب  و�ملالية  �ال�ست�سارية  �خلدمات  وتقدمي   دعم 
و�إنتاجية �لعمال.

دعم وتوفري �لرب�مج �لتي توؤهل �أ�سحاب �لعمل مل�سايرة خطط وبر�مج تنمية وتطوير . 9
�سوق �لعمل.

�ال�ستفادة . 10 وت�سجيع  �ل�سندوق  عمل  جمال  يف  و�لدر��سات  �لبحوث  �إجر�ء   دعم 
من نتائجها.

و�إبر�م . 11 �ل�سندوق  �أي من مو�رد  و��ستثمار  و�إد�رة  و�لعقارية  �ملنقولة  �الأمو�ل  متلك 
�لتي  �الأهد�ف  حتقيق  �ساأنها  من  �لتي  و�الأعمال  �لت�سرفات  جميع  و�إجر�ء  �لعقود 

�أن�سئ �ل�سندوق من �أجلها دون �إخالل باأحكام �ل�سريعة �الإ�سالمية.

ويجوز لل�سندوق �إ�سناد بع�ض �ملهام �ملنا�سبة �إىل �أي من �جلهات �حلكومية، �أو �إىل ذوي 
�لكفاءة و�خلربة �ملنا�سبة من �الأفر�د و�للجان و�جلهات غري �حلكومية.
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الخاتمة

�ص���وق  اإ�ص���الح  خالل ثالثة م�صروعات؛ وه���ي:  االإ�صالح م���ن  عملي���ة  ب���داأت 
ه���ذه  والتعليم، ومّثل���ت  التدري���ب  واإ�ص���الح  االقت�ص���ادي،  العمل، واالإ�ص���الح 
وربط���ت   ،(030 البحري���ن  ململك���ة  امل�صروعات لبنة ومبادئ الروؤية االقت�صادي���ة 

اخلطة التنفيذية بربنامج عمل احلكومة. 
�لتطور  موؤ�سر�ت  كل  �ملو�طن  يلم�ض  و�أْن  �ملو�طن،  �أجل  من  �لتنمية  هو  �لهدف  وكان 
�صهلة،  لي�صت  البطالة  �أنَّ »معاجلة  �أكد  �لذي  توجيهات جاللة �مللك  وفق  و�لنمو، 
ومن  ملعاجلتها)1)«.  خرباء  تدريب، واإىل  قانونية، واإىل  درا�صة  حتتاج اإىل  فهي 
�أجل ذلك، ُهيئت �لظروف، وُخلقت �ملوؤ�س�سات و�الآليات، و�نطلقت عجلة �الإ�سالح لتمد 

ظاللها �إىل كل بيت، ف�ساًل عن خدمتها لل�سوق �لبحرينية. 

جنحت  �لعمل،  �سوق  �إ�سالح  مل�سروع  �لفعلية  و�النطالقة  �لتحدي  من  عقد  نحو  وبعد 
�لبحرين يف عبور �أكرب �ملنعطفات خطورة، وجتاوزت �لتحديات �لتي كانت ماثلة �أمامها، 
�مل�ستقبل،  ت�ست�سرف  وو�ثقة،  ثابتة  بخطو�ت  �مل�سروع  ��ستكمال  خطط  ر�سم  يف  وبد�أت 
�لعمل  ��ستوحتها من ميثاق  �لتي  �لريادة، و��سعة ن�سب عينيها مبادئها  وحتافظ على 
و�أنَّه  �لبحرين،  �لتي متتلكها«  �لرثو�ت  »�أعظم  �لبحرين  �ملو�طن  �عترب  �لذي  �لوطني، 

»�أثبت قدرة متميزة يف جمال �لتح�سيل �لعلمي و�لثقايف«.

وقد متكنت �ململكة بف�سل �الإ�سالحات �لر�سيدة و�جلريئة �لتي خطتها يف �سوق �لعمل، 
من  �ملر�حل،  بع�ض  يف  �ملوؤ�س�سات  تو�سع  �أعاقت  �لتي  �القت�سادية  �الأزمات  وبرغم 
�ل�سيطرة على �سبح �لبطالة �لذي كان يهدد �ملجتمع، و�لذي كان ي�سكل خطًر� حمدًقا 
)وفًقا   %15 من  �لبطالة  ن�سبة  فانخف�ست  ورخائه،  و��ستقر�ره  �ملجتمع  متا�سك  على 
لبع�ض �لتقدير�ت قبيل بدء �الإ�سالحات) ومبا يرت�وح ما بني 16 – 20 �ألف عاطل وفًقا 
�لعام  �أجرتها »مكنزي«، لت�سل يف نهاية  �لتي  �لعمل  لو�قع �سوق  �لت�سخي�سية  للدر��سة 

2015 �إىل 3.4%، ومبا دون �سبعة �آالف عاطل عن �لعمل من �ملو�طنني.

)1)    �سحيفة �لو�سط – �لعدد 470 بتاريخ 20 دي�سمرب/ كانون �الأول 2003
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جاذًبا  ليكون  �خلا�ض  بالقطاع  �لعمل  ظروف  حت�سني  يف  �الإ�سالحات  جنحت  كما 
للقطاع  �الأف�سل  �خليار  ليكونو�  �لبحرينيني  �خلريجني  كفاءة  رفع  ويف  للمو�طنني، 
�أف�سل بكثري مما كانت  �لعدد �الأكرب منهم، وباأجور  ��ستيعاب  �خلا�ض، مما مكنه من 
�لذين  �ملو�طنني  من   %49 �أنَّ  �إىل  �حلديثة  �الإح�ساء�ت  ت�سري  �إذ  �الإ�سالح؛  قبل  عليه 
يعملون يف �لقطاع �خلا�ض يتح�سلون على رو�تب تفوق 400 دينار، وهو �ل�سقف �لذي 
حددته وز�رة �لعمل للخريجني �جلامعيني، بل �إنَّ 10% من �لبحرينيني يف �لقطاع �خلا�ض 
تفوق رو�تبهم 1500 دينار فيما تقل ن�سبة من يتقا�سى ر�تبًا يقل عن 250 دينارً� عن %9 
�أن 80% من �لوظائف �جلديدة بالقطاع �خلا�ض لن  �أْن كانت �ملخاوف من  فقط، بعد 

تتجاوز �أجورها 200 دينار. 

كل ذلك حتقق بف�سل �سوؤ�ل ��ست�سر�يف من قائد �الإ�سالح �سمو ويل �لعهد، وروؤية ثاقبة من 
�سموه للم�ستقبل، لتبد�أ بعدها عملية �لبحث و�لدر��سة و�لعمل على م�سارين: �الأول: رفع 
تكلفة �لعامل �الأجنبي وتنظيم �سوق �لعمل، و�الآخر: رفع كفاءة �ملو�طنني وزيادة �لقدرة 
�سوى �لعزم  �لبحريني  �أمام  يعد  مل  حتى  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  للموؤ�س�سات  �الإنتاجية 

و�الإر�دة ليحقق ما ي�سبو �إليه. 

وقد عا�ست �لبحرين عهًد� جديًد�، �نطالًقا من روؤية �سمو ويل �لعهد �ال�ست�سر�فية مطلع 
�لعام 2003، باإيجاد حل د�ئم ل�سوق �لعمل بخلق �سوق عمل موحدة تاأخذ مبعايري �لعد�لة 
و�مل�ساو�ة، تقلي�ض �لفو�رق �لو�قعة يف �حلقوق و�لو�جبات بني �لعامل �لبحريني و�لعامل 
�الأجنبي، ويكون �لتناف�ض فيها على م�ستوى �الإنتاجية، ولي�ض �جلن�سية و�الأجر، وتزويد 
وحماية  وركائز حلماية �ملو�طنني،  ودعائم  �آليات  من  يحتاجه  �ملن�سود مبا  �لو�قع  هذ� 

�أرز�قهم ومكت�سباتهم.

�لبريوقر�طية،  ملكافحة  متكامل  بربنامج  �القت�ساد  �الإ�سالح  خطو�ت  نت  ح�سَّ فقد 
وت�سهيل �إجناز �ملعامالت، وتقدمي �خلدمات �الأ�سا�سية و�حليوية بكل ي�سر و�سهولة، كما 
�لعمال، فت�سلمت هيئة تنظيم �سوق  �الإن�سانية وحقوق  �الأبعاد  �الإ�سالح  مل تغفل حكاية 
�ملجتمعي  للوعي  �لبحرين  و�أطلقت جائزة  باالأ�سخا�ض،  �الجتار  �إد�رة ملف  دفة  �لعمل 

)�إن�سان)، تكري�ًسا وتر�سيًخا للقيم �ملطلوبة يف �الإن�سان �لبحريني للغد �مل�سرق. 
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وللناظر �أْن يعود بفكره �إىل �لور�ء قلياًل ليدرك حجم �الإجناز �لذي حتقق، و�الأ�سو�ط 
مهمة  �أ�س�ًسا  فيها  �أر�ست  و�لتي  �لبحرين،  يف  �الإ�سالح  حكاية  قطعتها  �لتي  �لكبرية 
و��ست�سعار  و�لدقة،  باملرونة  �ت�سمت  وو�ثقة،  ثابتة  بخطو�ت  �ملن�سود،   للم�ستقبل 

�مل�سوؤولية �لوطنية.  

من  جديدة  ف�سول  باإن�ساء  قائًما  �لتحدي  يبقى  عاًما..   15 قبل  �لتحدي  كان  وكما 
كتاب  �إىل  ت�ساف  �لو�دعة،  �جلزيرة  هذه  �أبناء  ب�سو�عد  �لبحرينية،  �الإ�سالح   حكاية 

ق�سة �الإ�سالح. 
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شهادات على اإلصالح

مستشار سمو ولي العهد للشؤون االقتصادية والسياسية •	

رئيس مجلس إدارة صندوق العمل »تمكين« •	

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل »تمكين« )2013 -2015(•	

الرئيس التنفيذي لمجلس لتنمية االقتصادية )2005 –2012( •	

رئيس ديوان سمو ولي العهد سابًقا•	

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
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	 متى وكيف انطلقت فكرة اإ�صالح �صوق العمل؟ •

بن  �مللك حمد  �الإ�سالحي جلاللة  �مل�سروع  بدء  مع  �لعمل  �سوق  �إ�سالح  فكرة  �نطلقت 
عي�سى �آل خليفة يف �لعام 2001، وقد بد�أ �لنقا�ض حينذ�ك مع �سمو ويل �لعهد �الأمري 
�آل خليفة حول نظام �لبحرنة ومدى ��ستفادة �لبحرينيني منه، وكيف  �سلمان بن حمد 

ن�ستطيع �أن نخدم �ملو�طن �لبحريني بنحو �أف�سل. 

وكان و��سًحا لدينا منذ ذلك �لوقت �أن نظام �لبحرنة ال يخدم �ملو�طن �لبحريني بالنحو 
باملرونة  �مل�سا�ض  دون  �مل�سكلة  هذه  ملعاجلة  �ملمكنة  �حللول  يف  نتناق�ض  وكنا  �ملطلوب، 

�ملطلوبة يف �ل�سوق، فجاءت فكرة �لقيام بدر��سة لو�سع �سوق �لعمل.

ويف �لعام 2003، كلف جمل�ض �لتنمية �القت�سادية �سركة »مكنزي« �لقيام باإعد�د در��سة 
حولهما  تتمحور  رئي�سني  هدفني  �ملجل�ض  و�سع  وقد  �لبحرينية،  �لعمل  �سوق  لت�سخي�ض 
�لدر��سة؛ وهما: كيف جنعل �لقطاع �خلا�ض هو �لقطاع �ملف�سل للبحريني؟ وكيف جنعل 
�لبحريني هو �خليار �ملف�سل للقطاع �خلا�ض؟ مع �لرتكيز على �أن يكون ذلك »خياًر�« 
ا« و»�إلز�ًما«. ومن هنا �نطلقت �لدر��سة و�ملقارنات �لتي ُطرحت �أمام �لر�أي  ولي�ض »فر�سً
�لعام و�لنخب �القت�سادية و�الجتماعية و�ل�سيا�سية و�لنقابات �لعمالية يف دي�سمرب 2003 
خالل ور�سة �لعمل �الأوىل �لتي �نعقدت برعاية وح�سور �سمو ويل �لعهد، ومن ثم �سرعنا 
�لعمل،  �لذي تعاين منه �سوق  �ملتعلقة بو�سع �حللول ملعاجلة �خللل  �لدر��سة  �إعد�د  يف 

و�أُعلنت هذه �لدر��سة يف �سبتمرب 2004 يف �لور�سة �لثانية بق�سر �لق�سيبية. 

ولقد كنا و�ثقني من �أنَّ �سيا�سة �إ�سالحات �سوق �لعمل �ستخدم �لقطاع �خلا�ض و�ل�سارع 
�لتجاري و�ملو�طن �لبحريني، ولكن �لتحدي يف تلك �ملرحلة كان يف �إقناع �جلميع بذلك 
�مل�سروع، وهي �سمة �مل�سروع �الإ�سالحي جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة و�مل�سرية 
�لدميقر�طية �لتي د�سنها جاللته باإطالق ميثاق �لعمل �لوطني يف �لعام 2001، وتكري�ض 
�إقناع �جلميع ليد�فعو� جميًعا عن روؤيتهم وخيار�تهم. ورغم  �أهمية  �لنهج �لقائم على 
�أنَّ عملية �الإقناع وحت�سيل �لتو�فقات حتدُّ من �ل�سرعة يف �حلركة و�الإجناز، �إال �أنَّها يف 

نهاية �ملطاف جتعل �جلميع �سركاء يف �مل�سروع ويف �لدفع بنجاحه.   
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	 كيف اأدار قائد االإ�صالح �صمو ويل العهد هذا امل�صروع؟•

كانت لدينا �جتماعات م�ستمرة مع �سمو ويل �لعهد، وب�سفتي كنت رئي�ًسا لديو�ن �سموه 
كان  �ليومية،  �الجتماعات  هذه  و�إىل جانب  �سموه،  مع  يوميًّا  �جتمع  كنت  فقد  �آنذ�ك، 
�إىل  �إ�سافة  �مل�سروع،  لتنفيذ  �لد�خلي  �لفريق  مع  كثرية  دورية  �جتماعات  يعقد  �سموه 
�مل�سوؤولني  مع  كثرية  ولقاء�ت  جديد،  طر�أ  كلما  »مكنزي«  �سركة  مع  �أخرى  �جتماعات 

�ملعنيني يف �حلكومة ويف �لقطاع �خلا�ض. 

	 كيف تلقى املجتمع البحريني والقطاع التجاري على نحو اخل�صو�س نتائج درا�صة •
اإ�صالح �صوق العمل التي مت ا�صتعرا�صها يف الور�صة الثانية يف �صبتمرب 004)؟

عندما ُك�سف �لنقاب عن در��سة وم�سروع �إ�سالح �سوق �لعمل، بد�أت بع�ض �العرت��سات 
من قبل �لقطاع �خلا�ض �لذي مل يكن �سد �مل�سروع من حيث �ملبد�أ، ولكنه مل يكن معتاًد� 
وجهة  من  �إ�سافية  �أعباًء  �ستحمله  كونها  ذلك،  ونحو  و�ل�سر�ئب  �لر�سوم  فر�ض  على 
نظره. فكان �لبع�ض يرغب يف ��ستمر�ر �لو�سع �لقائم �آنذ�ك على �لرغم من عدم ر�ساه 
عنه يف �حلقيقة، فهو يرى نف�سه قادًر� على �لتكيف معه وعلى حتقيق �أهد�فه وم�ساحله 
من خالله. يف حني �أنَّ �ملو�طن كان يعاين من عدم �حل�سول على فر�ض �لعمل �لكرمية 

و�الأجر �ملنا�سب.

عار�ض   ،� جدًّ كبرية  ب�سفافية  �لعمل  �سوق  �إ�سالح  م�سروع  طرح  ومع  �الأثناء،  هذه  يف 
دينار   600 كانت  �لتي  حينذ�ك،  �ملطروح  بامل�ستوى  �لر�سوم  فر�ض  �خلا�ض  �لقطاع 
لت�سريح �لعمل عن كل �سنتني، و75 ديناًر� �سهريًّا عن كل عامل و�فد، ور�أى �أنها �ستكون 
�أعباًء حتول دون قدرته على �لنمو وحتقيق �أهد�فه وم�ساحله، فدخلنا يف مباحثات مع 

عدد من �لقطاعات �ملعنية للو�سول �إىل �لتو�فق �ملن�سود. 

ال�ستح�سالها  �ليوم  ُعدنا  �ملرحلة  تلك  يف  مقرتحة  كانت  �لتي  �لر�سوم  �أنَّ  و�حلقيقة 
جمعناها  لو  �لتي  �لر�سوم  من  وغريها  �لكهرباء،  ودعم  �ل�سحة،  ر�سوم  عرب  جمز�أًة، 
�ليوم فلن تكون بعيدة عّما كان مقرتًحا يف تلك �ملرحلة، مع �لعلم باأن نيتنا كانت منذ 

بد�ية �مل�سروع �أْن نعتمد �لتدرُّج يف �لر�سوم. 
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	 ما موقف ال�صلطة الت�صريعية من امل�صروع اآنذاك؟ وكيف �صارت االأمور؟ •

قدمنا من خالل جمل�ض �لتنمية �القت�سادية م�سروع تاأ�سي�ض هيئة تنظيم �سوق �لعمل �إىل 
�حلكومة �لتي رفعته بدورها �إىل جمل�ض �لنو�ب يف �لعام 2005، وحر�سنا يف �سياغته 
على �إعطاء �لهيئات �سالحيات عالية ومرونة كبرية يف عملية �لتطبيق و�تخاذ �لقر�ر�ت 
ت�سهياًل لعملها، وجتنبنا حتديد مقد�ر �لر�سوم يف �لقانون، ومنح �مل�سروع جمل�ض �إد�رة 
�لهيئة �لذي يتكون من قطاعات �الإنتاج �لثالثة )�حلكومة، و�لقطاع �خلا�ض، و�لنقابات) 
حتديد هذه �لر�سوم بعد �لت�ساور مع �لقطاعات �ملعنية خالل مدة 6 �أ�سهر قبل �لتحديد 
للقطاع  بالطماأنينة  تبعث  �لتي  �لبنود  من  جمموعة  كذلك  �مل�سروع  و�سمنا  �لتغيري،  �أو 

�خلا�ض. 

بع�ض  لديهم  و�آخرون  �الإ�سالحات،  هذه  يدعمون  �أع�ساء  �لنو�ب  جمل�ض  يف  وكان 
�لتحفظات، ومن �لطبيعي �أن ترى هذ� �لفرز �إز�ء �أي عملية تغيري، فمن �سيخ�سر �سيقف 
�سد هذ� �لتغيري، ومن �سيك�سب ولكن ال يعرف ماذ� �سيك�سب �سيتخذ مو�قف �أقل حدة، 

وهكذ�. 

�ل�سلطة  �مل�سروع، وجنحنا وجنحت  لتمرير  �لت�سريعية  �ل�سلطة  مع  �لنقا�ض  فدخلنا يف 
على  �لتعديالت  بع�ض  �إدخال  على  معها  �لتو�فق  بعد  �لقانون  �إ�سد�ر  يف  �لت�سريعية 

ل بع�سهم على رف�ض �لنو�ب للم�سروع. �مل�سروع، يف �لوقت �لذي كان يعوِّ

و�نتقل �لتحدي بعد ذلك �إىل �سندوق �لعمل )متكني) �لذي كان يقع عليه عبء �إعادة 
��ستثمار و�سخ �الأمو�ل �مل�ستح�سلة من �ل�سركات �لتجارية يف �ل�سوق �ملحلية مبا ي�سهم 

يف تنمية وحت�سني �إنتاجية �ل�سركات، وتطوير مهار�ت �الأفر�د وتدريبهم.

	 كيف تعامل جمل�س التنمية االقت�صادية مع ملحوظات النواب؟ •

ل �سمو ويل �لعهد فريق عمل للتو��سل مع �لنو�ب و�لتفاو�ض معهم و�لدفع بامل�سروع،  �سكَّ
وكنت ع�سًو� يف هذ� �لفريق �إىل جانب �مل�ست�سار �لقانوين يو�سف خلف وم�ست�سار ديو�ن 
متابعة  عن  م�سوؤواًل  �ملاجد  وكان  �ملاجد،  �إبر�هيم  �ل�سيا�سية  لل�سوؤون  �لعهد  يل  �سمو 

�لتفا�سيل �لدقيقة ملر�حل �مل�سروع يف جمل�ض �لنو�ب.
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وقد نظمنا يف ديو�ن �سمو ويل �لعهد وجمل�ض �لتنمية و�القت�سادية عدًد� من �لندو�ت 
وبث  �لعمل،  و�آلية  �الإ�سالحات  من  �لرئي�ض  �لهدف  لتو�سيح  �لنو�ب  مع  �لعمل  وور�ض 
ملبد�أ  وتطبيقها  �لعمل،  �سوق  تنظيم  هيئة  عمل  طريقة  حول  �لنو�ب  لدى  �لطماأنينة 
�لت�ساور وعدم �النفر�د بالقر�ر�ت، وقد �أف�ست هذه �ملناق�سات و�حلو�ر�ت �لتي ��ستمر 
بع�سها نحو �أربع �ساعات مت�سلة، �إىل تقريب وجهات �لنظر، و�ت�سح للجميع �أن �لهدف 
�إدخال  على  و�فقنا  وقد  �لبحريني،  و�ملو�طن  �ملحلية  �ل�سوق  خدمة  هو  لدينا  �مل�سرتك 
جعل  على  كاملو�فقة  للقطاع،  وتطميًنا  �لنو�ب،  مللحوظات  ��ستجابة  �لتعديالت  بع�ض 

�سالحية حتديد �لر�سوم لدى جمل�ض �لوزر�ء.

	 كيف عمل جمل�س التنمية االقت�صادية على حتويل الدرا�صة من م�صروع مقرتح •
اإىل برنامج عملي؟ وما اجلهود التي بذلت يف �صبيل ذلك؟

من  كبرية  م�ساحة  ومنحهم  بالكفاءة،  يتمتعون  �لذين  �ل�سباب  متكني  باأنَّ  نوؤمن  كنا 
�ل�سالحيات، ودعمهم باالإر�ساد و�خلربة، من �ساأنه �أْن يحقق �أهد�ف �مل�سروع باأف�سل 
�مل�سو�ر العتمادنا  بد�ية  �النتقاد�ت يف  بع�ض  وو�جهنا  �ل�سباب،  على  فاعتمدنا  �سورة، 
عليهم، ولكن �لتجربة �أثبتت �أنَّ وجود هذه �لكوكبة �ل�سبابية كان له دور كبري يف حتويل 
و�مل�ساور�ت،  �لندو�ت  �سبيل ذلك  �ل�سباب يف  �إذ عقد  و�قع؛  �إىل  �مل�سروع من ورق  هذ� 
�الأخرى،  �لقطاعات  ومع  �لبحرين،  و�سناعة  جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�ض  مع  وتو��سلو� 
�لدر��سات،  �ل�سباب هم من يعدون  �أولئك  �لعالقة. وكان  ومع �جلهات �حلكومية ذ�ت 

ويطلقون �الأفكار.

وكان ل�سركة »مكنزي« دور م�ساند مهم المتالكها معهًد� للدر��سات يرفدنا ويرفد �ل�سباب 
باملعلومات �ملطلوبة �أو �ملقارنات �لالزمة بني جتارب بع�ض �لدول خالل 48 �ساعة فقط.

�لتي  �لدول  من  �لكثري  جتارب  على  لالطالع  بها  قمنا  �لتي  �مليد�نية  للزيار�ت  وكان 
دور  و�لتنظيم  و�لتعليم  بالتدريب  و�الرتقاء  �لعمل  �سوق  �إ�سالحات  تطبيق  يف  �سرعت 
ا يف تطبيق �أفكار �إ�سالحات �ل�سوق، باالإ�سافة �إىل ��ست�سافتنا جمموعة من  م�ساعد �أي�سً
�خلرب�ء يف هذ� �ملجال، لتكون كلها حلقات متكاملة �أ�سهمت يف �سياغة روؤية تطبيق هذه 

�الإ�سالحات على �أر�ض �لو�قع.

	 هل ترون اأنَّ ال�صارع التجاري بات مدرًكا الأهمية م�صروع اإ�صالح �صوق العمل؟ •
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لالأ�سف، فاإنَّ �إح�سا�ض �ل�سارع �لتجاري و�ملو�طن �لبحريني بفائدة �إ�سالحات �سوق �لعمل 
�ل�سنو�ت  ا يف  �لفائدة، وخ�سو�سً ي�ست�سعر هذه  �ل�سارع  بد�أ  ناأمله، ولكن  تاأخر عّما كنا 
�لثالث �ملا�سية، وهو ما ميكن تلم�سه من مو�قف غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين �لتي 
رفعت ر�سالة يف �لعام 2012 �إىل �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة 
رئي�ض �لوزر�ء �ملوقر تدعو فيها �إىل ��ستئناف ��ستح�سال ر�سوم �سوق �لعمل بعد �أن طلبت 
جتميدها يف 2011 تخفيًفا على �لقطاع مما كان يو�جهه من م�ساعب يف ذلك �لوقت. 
كما تبعت �لغرفة موقفها �لد�عي �إىل ��ستئناف ��ستح�سال �لر�سوم، مبوقف الفت �آخر 
قبل نحو عام ون�سف �لعام؛ �إذ رفعت ر�سالة �أخرى �إىل �سمو رئي�ض �لوزر�ء تدعو فيها 
�إىل �إلغاء جمال�ض �لتدريب �لنوعية �لتي كانت ت�سرف عليها وز�رة �لعمل، و�إحلاق هذه 

�ملهمة ب�سندوق �لعمل )متكني).

وال �سك يف �أنَّ هاتني �لر�سالتني تعترب�ن نقلة نوعية يف طريقة تعامل �لقطاع �خلا�ض مع 
هيئة تنظيم �سوق �لعمل ومع �سندوق �لعمل )متكني)، ودللتا على حجم ��ست�سعار �لقطاع 
�ل�سركات،  �أعمال  وتنمية  �القت�سادي  �الإ�سالح  يف  ودورهما  و�ل�سندوق  �لهيئة  �أهمية 
و�سار و��سًحا دقة قر�ءتنا ودر��ساتنا، و�أهمية م�سروعنا �لذي مل تقت�سر خدماته على 
�ل�سركات فقط، و�إمنا �متد �إىل تطوير مهار�ت �الأفر�د، حتى �خرتقت كل بيت تقريًبا، 

وبتنا نقطف ثمار ذلك. 

و��ستناًد� �إىل ما نلم�سه من جتاوب مع بر�مج »متكني« �ليوم، و�قتناع �لقطاع �خلا�ض باأنَّ 
�الأمو�ل �مل�ستح�سلة مت توجيهها يف خدمة �لقطاع، �أعتقد �أنَّ �لقطاع �خلا�ض لن يعار�ض 
و�ملو�طن  �لقطاع  يلم�ض  �لتي  �لوحيدة  �لر�سوم  فهي  �لر�سوم،  يف  تدريجية  زيادة  �أي 

فائدتها بنحو مبا�سر. 

ولكن يجب �أْن ننظر �بتد�ء �إىل تناف�سية �لقطاع �خلا�ض وقدرته على �لنمو، وعدم زيادة 
�لر�سوم يف �لوقت �حلا�سر يف ظل زيادة عدد من �لر�سوم �حلكومية كال�سحة و�لكهرباء 
�ملن�سود،  بالنحو  بر�جمنا  تاأدية  على  قادرين  نز�ل  ال  �أننا  �إىل  باالإ�سافة  وغريها. 
فال�سندوق ال يعاين من نق�ض �ملو�رد، ال�سيما مع تطبيق مو�زي �لبحرنة �لذي ي�سهم 

يف زيادة �إير�د�ته.

	 اأ�صرمت اإىل اأنَّ ا�صت�صعار الفائدة من امل�صروع كان اأبطاأ من املن�صود، فما ال�صبب يف •

lmra.bh193



شهادات على اإلصالح

ذلك براأيكم؟

�إبر�ز فو�ئد �سندوق �لعمل )متكني) هو �ل�سبب �الأكرب يف �لبطء  ر يف  �لتاأخُّ �أنَّ  �أعتقد 
�ض �لنا�ض و�لقطاع �خلا�ض فو�ئد م�سروع �إ�سالح �سوق �لعمل، فعندما  �لذي ح�سل يف تلمُّ
ميتلك  �ل�سندوق  كان   2010 �لعام  نهاية  يف  )متكني)  �لعمل  �سندوق  رئا�سة  ��ستلمت 
ا ماليًّا يفوق 100 مليون دينار مل يتم �لت�سرف فيها، وعندما و�سعنا خطة الإنفاقها  فائ�سً
يف �ل�سوق، بد�أت �ل�سركات و�ملو�طنون يتلم�سون فو�ئد �إ�سالحات �سوق �لعمل. وملا جاءت 
�لكثري  ف�ساعد ذلك  �ملتعرثة،  �ملوؤ�س�سات  لدعم  �أطلق »متكني« �سندوًقا  �أحد�ث 2011، 
من �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة على جتاوز �ل�سعوبات، مما �أثبت مدى �أهمية هذ� 

�مل�سروع.

وقد مل�سنا ��ست�سعار �جلميع الأهمية �مل�سروع ب�سورة جلية عندما �أوقفنا ملدة معينة عدًد� 
من بر�مج »متكني« للقيام بدر��سة جدوى للرب�مج �ملطروحة و�لتاأكد من �أن هذه �الأمو�ل 

ت�سب يف م�سبها �ل�سحيح.

	 قال �صمو ويل العهد يف كلمته يف افتتاح ور�صة اإ�صالحات �صوق العمال الثانية يف •
اإىل  اأمام االقت�صاد البحريني هو كيفية النهو�س به  004): »التحدي احلقيقي 
اأعلى م�صتويات القيمة امل�صافة. واأن تركز البحرين على اأن تكون االأف�صل ولي�س 

االأرخ�س«، فهل اأثرت الر�صوم �صلًبا يف جاذبية البحرين اال�صتثمارية؟ 

�لتقارير �القت�سادية توؤكد مبا ال يدع جمااًل لل�سك �أنَّ فر�ض هذه �لر�سوم مل يوؤثر �سلًبا 
على جاذبية �ململكة �ال�ستثمارية، بل ال تز�ل �لبحرين من �أرخ�ض �لدول من حيث �لتكلفة 
�إْن مل تكن �أعلى مما هي  �لت�سغيلية، ال�سيما و�أنَّ �لدول �الأخرى تفر�ض ر�سوًما مماثلًة 
عليه يف �ململكة، عالوة على �أنَّ تكلفة �ملعي�سة يف �لبحرين ال تز�ل تعد �أقل مما هي عليه 

يف تلك �لدول، وهو عن�سر جذب �إ�سايف.

موؤ�سر�ت  يف  ت�سنيفها  �رتقاء  هو  �ململكة  جاذبية  تاأثر  عدم  على  كذلك  يدلل  ومما 
هذ�  �إىل  تنظر  �ل�سركات  �أن  على  �أدلة  ولدينا  �الإنتاجية،  م�ستوى  و�رتفاع  �لتناف�سية، 
�القت�سادية  �لتنمية  جمل�ض  �إىل  �لرجوع  وميكن  �لتوظيف.  زيادة  على  وتعمل  �لتطور، 

لالطالع على هذه �لتقارير. 
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	 اإذا قارنا �صوق العمل بني اليوم واالأم�س، ما هي التغيريات التي ترونها؟•

و�لدر��سات  و�الإح�سائيات  �الأرقام  خالل  من  نلم�سه  ما  وهو  كثرًي�،  تغريت  �الأمور 
�الإيجابية  �الآثار  تقليل  يف  �أ�سهمت  كالت�سخم  �لتغري�ت  بع�ض  تكون  رمبا  �القت�سادية. 
�ملا�سية،  �لـ 15  �ل�سنو�ت  �لدخل خالل  م�ستوى  وتطوًر� على   � نلم�ض منوًّ ولكننا  لذلك، 
ونلم�ض حت�سًنا كبرًي� على �سعيد �لبطالة وغريها. فنحن حققنا �لكثري، و�لتحدي �لذي 
ميثل �أمامنا �ليوم يف زيادة هذه �لفعالية وحجم �ال�ستفادة. هذه وجهة نظري، و�الأف�سل 

�أن ن�ساأل �ملو�طن: هل مل�ض هذ� �لتح�سن؟ فهو �ملحور، وهو �لهدف من عملية �الإ�سالح.

	 م�صرية االإ�صالح م�صتمرة وال تتوقف، فما هي الروؤية امل�صتقبلية لعملية االإ�صالح؟•

�لعمل،  �سوق  �إ�سالح  وهي:  م�سروعات؛  ثالثة  خالل  من  �الإ�سالح  عملية  يف  بد�أنا 
و�الإ�سالح �القت�سادي، و�إ�سالح �لتدريب و�لتعليم، ومّثلت هذه �مل�سروعات لبنة ومبادئ 

�لروؤية �القت�سادية ململكة �لبحرين 2030.

من  لننتقل  �حلكومة،  عمل  بربنامج  وربطناها  للروؤية،  �لتنفيذية  �خلطة  و�أطلقنا 
�إ�سافة  هو  �ملقبل  وم�سروعنا  زمنيًّا،  وجمدولة  متكاملة  بر�مج  �إىل  متفرقة  م�سروعات 
�الأد�ء،  موؤ�سر�ت  ن�سر  يرف�سون  �مل�سوؤولني  بع�ض  كان  �ملا�سي  ففي  �الأد�ء،  موؤ�سر�ت 

وتوجهنا �ليوم هو ن�سرها.

�لتطور  �ملو�طن كل موؤ�سر�ت  يلم�ض  و�أن  �ملو�طن،  �أجل  �لتنمية من  هدفنا و��سح، وهو 
و�لنمو، وهو �لهدف �لرئي�ض من تاأ�سي�ض جاللة �مللك ملجل�ض �لتنمية �القت�سادية، وقد 
�أكد جاللته يف بد�ية �لتاأ�سي�ض �أن »معاجلة �لبطالة لي�ست �سهلة، فهي حتتاج �إىل در��سة 
لدينا  كانت  و�ل�ستينات  �خلم�سينات  يف  ملعاجلتها،  خرب�ء  و�إىل  تدريب،  و�إىل  قانونية، 
م�سكالت �سيا�سية برزت فيها فئات من �ملجتمع �لبحريني، ومنذ �ل�سبعينات لدينا فئات 
�أخرى من �ملجتمع برزت فيها، ما يعني �أن �مل�سكلة لي�ست لها عالقة بالطائفية، و�إمنا 

بالظروف �القت�سادية �لتي تعر�ست لها هذه �لفئة �أو تلك...«.

	 ف�صل القرار ال�صيا�صي عن االقت�صادي، اإىل اأي مدى خدم امل�صروع االإ�صالحي؟ •

�القت�سادية  �لتنمية  جمل�ض  �إعطاء  هو  حدث  فما  �لعبارة،  هذه  مع  متاًما  �أتفق  ال  قد 
يف  �أ�سهم  قد  ذلك  �أنَّ  يف  �سك  وال  و�جلديدة،  �جلريئة  �ل�سيا�سات  �قرت�ح  يف  �حلرية 
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حتقيق �لكثري من �الإيجابيات للعمل �القت�سادي و�الإ�سالحي، فاأي جهة تريد �أن حت�سل 
منها على �لعطاء �ملنا�سب البد �أن متنحها �ل�سالحيات �لالزمة لذلك.

	 هل من ر�صالة اأخرية توجهونها؟•

ما نطلبه �ليوم من �ملو�طن �لبحريني هو �لعزم و�الإر�دة، فنحن ندرك �أنَّ �حلياة لي�ست 
� للعمل فاإنَّ ثمة �آليات قادرة على  �سهلة، ولكن من ميتلك �لعزم و�الإر�دة ويكون م�ستعدًّ

دعمه وم�ساعدته على حتقيق �أهد�فه وطموحه. 
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 عضو مجلس إدارة صندوق العمل »تمكين«•	

 الرئيس التنفيذي للمصرف العالمي •	

 رئيس لجنة قيادة وتوجيه مشروع إصالح سوق العمل )2004 – 2005(•	

 نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية )سابًقا(•	

الدكتور زكريا أحمد هجرس

قصة اإلصالح: تزامًنا مع ذكرى مرور عقد على تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل 198



	 كيف بداأت فكرة اإ�صالح �صوق العمل؟•

�مللكي  �ل�سمو  ل�ساحب  �لر�ئدة  �ملبادر�ت  �إحدى  �لعمل  ل�سوق  �ل�سامل  �الإ�سالح  يعترب 
لرئي�ض  �الأول  �لنائب  �الأعلى  �لقائد  نائب  �لعهد  �آل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان  �الأمري 
جمل�ض �لوزر�ء حفظه �هلل، و�لتي جاءت �ساملة وموجهة �إىل معاجلة �ختالالت هيكلية 
يف �سوق �لعمل.  فقد كانت �سوق �لعمل م�سدر قلق كبري للجميع؛ للحكومة وللمو�طنني، 
� �قت�ساديًّا، وزيادًة يف �الإير�د�ت، �سارت  ففي �لوقت �لذي كانت فيه �ململكة ت�سهد منوًّ
�رتفاع  مع  ال�سيما  عام،  ب�سكل  �ملعي�سي  �مل�ستوى  تهدد  و�أخذت  �سوًء�  تزد�د  �الأو�ساع 
 420 من  للبحرينيني  �الأجور  متو�سط  تر�جع  فيما   ،%15 قاربت  �لتي  �لبطالة  معدالت 

ديناًر� �سهريًّا يف �لعام 1990، �إىل 325 ديناًر� يف �لعام 2002.

ا على �ملعاجلة �جلذرية لق�سية �لبطالة ملا متثله  ا وحري�سً وكان �سمو ويل �لعهد مهتمًّ
و�الجتماع  �مليد�نية  و�لزيار�ت  �حلو�ر�ت  بعد  وخا�سة  وم�سريي،  ��سرت�تيجي  بعد  من 
مع �لوز�ر�ت و�سخ�سيات �قت�سادية و�سيا�سية يف خمتلف �لقطاعات �القت�سادية، �لتي 
�أكدت على �أهمية �ملعاجلة �ل�ساملة مل�سكلة �لبطالة، ملا لها من �آثار �سلبية على �ملجتمع 
خلق  على  �لوطني  �القت�ساد  مقدرة  رفع  �سرورة  وبالتايل  �سو�ء،  حد  على  و�القت�ساد 
فر�ض عمل جديدة للقوى �لعاملة �لبحرينية، مبا من �ساأنه �الإ�سهام يف �الرتقاء بالرو�تب 

و�الأجور للمو�طنني، ويكفل لهم �لعي�ض �لكرمي، ويرفع �مل�ستوى �ملعي�سي ب�سكل عام.

	 تبلورت فكرة اأهمية اإ�صالح �صوق العمل، فما هي اخلطوة الفعلية التي قمتم بها •
الإجراء الدرا�صات الالزمة لالإ�صالح؟

متت در��سة �إ�سالح �سوق �لعمل عرب مرحلتني �ثنتني: �الأوىل ت�سخي�ض �مل�سكلة وكانت يف 
�لعام 2003، و�لثانية و�سع مقرتحات باحللول وكانت يف �لعام 2004.  وعند بد�ية �لعمل 
على ت�سخي�ض �سوق �لعمل يف �لعام 2003 كانت �ل�سوق تعاين من م�سكالت كثرية تعيق 
و�سع ت�سور عام للحلول، و�أهم تلك �ملعوقات تعدد م�سادر �ملعلومات، وغياب �ملرجعية 
�لدقيقة لالأرقام، وعدم معرفة حجمها و�أماكن تركزها، فلم تكن تلك �الإجابات متو�فرة، 
وحتى �أن �لبع�ض كان ال ي�ست�سعر �سرورة �لت�سدي ومعاجلة �أزمة �لبطالة يف �ملجتمع، 
�ملعلومات  لتقوم بجمع  �لعريقة  �لعاملية  �ل�سركات  �إحدى  �رتاأينا �سرورة �ختيار  لذلك، 

�لالزمة وحتليلها.
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وقد مت تكليف �ل�سركة �ال�ست�سارية »مكنزي« من قبل جمل�ض �لتنمية �القت�سادية للقيام 
بالدر��سة �لت�سخي�سية مل�سكلة �لبطالة وو�سع �لت�سور �لعام حلالة �لبطالة يف �ململكة، 
وقدمت  �لوطني.  و�القت�ساد  �ملجتمع  على  وتاأثريها  وتطورها  �مل�ستقبلية  و�لتوقعات 
�ل�سركة در��ستها �لت�سخي�سية، وبينت �أنه يف حال عدم معاجلة �مل�سكلة، ف�سن�سبح �أمام 
م�سكلة كبرية، يف ظل توقع دخول نحو 100 �ألف مو�طن �إىل �سوق �لعمل فيما بني عامي 
2003 و2013. وبعد جمع �ملعلومات �ملطلوبة لت�سخي�ض �مل�سكلة، قمنا بعر�ض �لنتائج يف 
ور�سة ق�سر �لق�سيبية �لتي كانت �الأوىل من نوعها يف �لبحرين، وتفاجاأ �حل�سور بتلك 
�لور�سة من حيث طبيعتها و�ملدعوون �إليها و�الأ�سلوب �لذي �عُتمد فيها بالت�ساور و�لتحاور 
بامل�سكلة،  �جلميع  �أقر  وقد  �لبطالة،  مثل  ��سرت�تيجية  م�سريية  ق�سية  حول  و�ملناق�سة 
و�تفقو� على �سرورة �لعمل على و�سع �حللول �ملنا�سبة ملعاجلة هذه �لق�سية �لكربى، �لتي 
�ستتفاقم �إذ� تباطاأ �ملعنيون يف عالجها، و�أعرب �جلميع عن ثقتهم يف �سمو ويل �لعهد 

ويف جمل�ض �لتنمية �القت�سادية لو�سع �حللول لهذه �مل�سكلة. 

	 ح�صلتم على التفوي�س، فما اخلطوة االأخرى التي اتخذمتوها؟•
الإيجاد  �القت�سادية  �لتنمية  �لعهد وجمل�ض  �سمو ويل  تفوي�ض  وبعد  �لثانية،  �ملرحلة  يف 
قر�ًر�  �لعهد  ويل  �سمو  �إ�سد�ر  يف  متثل  �الأول  �ثنني،  م�سارين  على  �لعمل  بد�أ  �حللول، 
بت�سكيل جلنة فرعية يف جمل�ض �لتنمية �القت�سادية تعنى بقيادة وتوجيه �إ�سالحات �سوق 
�لتنمية  �ملعنية، وهي جمل�ض  و�جلهات �حلكومية  �لوز�ر�ت  فيها خمتلف  تتمثل  �لعمل، 
�ملركزي  �جلهاز  و�جلو�ز�ت،  �لهجرة  �إد�رة  �ملالية،  وز�رة  �لعمل،  وز�رة  �القت�سادية، 
�لتي  �لدر��سة  مبتابعة  �للجنة  مهام  حددت  فيما  �لعهد،  ويل  �سمو  وديو�ن  للمعلومات، 
تقوم بها مكنزي ب�ساأن �سوق �لعمل يف مملكة �لبحرين وتخت�ض على وجه �خل�سو�ض يف 
�لتعاون مع �خلبري �ال�ست�ساري ومتابعة �سري �أعماله، �الجتماع ب�سكل دوري مع �خلبري 
�ال�ست�ساري وبحث ما قام به �أعمال، �إبد�ء �الآر�ء و�لت�سور�ت و�ملالحظات ب�ساأن مو�سوع 
�لتي يطلبها �خلبري  �ملعلومات و�لبيانات  لتوفري  �ملعنية  بالتن�سيق مع �جلهات  �لدر��سة 

�ال�ست�ساري.   
�أما �مل�سار �لثاين فتمثل يف �لبحث عن �سركة للقيام بدر��سة �أخرى عن �حللول �ملمكنة، 
فقد كانت هذه �لدر��سة حتتاج �إىل جهود و�إمكانات كبرية مل تكن متو�فرة لدى جمل�ض 
�ال�ست�سارية  �ل�سركات  من  عدد  دعوة  مت  لذلك  �لبحرين   يف  �أو  �القت�سادية  �لتنمية 
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لتقدمي مقرتحات حول تنفيذ �ملرحلة �لثانية من معاجلة م�سكلة �لبطالة. حيث مت �ر�ساء 
�مل�سروع على �سركة ماكنزي.

بد�أنا �لعمل مع »مكنزي« على و�سع �حللول �ملنا�سبة وفًقا للدر��سة �لت�سخي�سية �ل�سابقة، 
لت جلان وفرق  ومل يقت�سر �لعمل يف هذه �ملرحلة على �جلانب �لنظري و�ملكتبي، بل �ُسكِّ
عمل من د�خل �لبحرين وخارجها، و��ستقطبنا عدًد� من �ال�ست�ساريني، و�ساركت معنا 
قطاعات عديدة ومتنوعة، �إىل جانب م�ساركة �أطياف �سوق �لعمل جميعها، فكانت هذه 
�ملرحلة �أ�سبه بور�سة عمل �سخمة على نطاق بلد باأكمله. كما مت �ال�ستعانة بالعديد من 
�خلرب�ت �لعلمية و�لعملية من �لهيئات و�ملوؤ�س�سات �ملتعددة �الطر�ف و�لبلد�ن �ملتقدمة 
تاريخ  والأول مرة يف  ولذلك خرجنا  و�ملانيا.   �ملتحدة  و�ململكة  و�سنغافورة  �ليابان  مثل 
عن  تختلف  �لعمل،  �سوق  الإ�سالح  وجذرية  متكاملة  بخطة  �لعربي،  و�لوطن  �لبحرين 

�حللول �جلزئية �ل�سابقة و�لتقليدية. 
ا �أنَّ حل م�سكلة �لبطالة مل يقت�سر على هذ� �حلد، فقد كانت  ومن �جلدير بالذكر �أي�سً
�أْن  �أنَّ �حلل ينبغي  �لعهد تقوم على  �لتنمية �القت�سادية بقيادة �سمو ويل  روؤية جمل�ض 
ق�سري  �الأول  للم�سكلة،  ا  كليًّ حالًّ  جميعها  ل  ت�سكِّ وخطو�ت  م�سار�ت  ثالثة  �سمن  يكون 
�ملدى وهو �إ�سالح �سوق �لعمل، و�لثاين متو�سط �ملدى وهو �الإ�سالح �القت�سادي، و�لثالث 
ذ�ت  �إ�سالح  خطة  و�سع  فا�ستطعنا  و�لتدريب.  �لتعليم  �إ�سالح  على  ويقوم  �ملدى  بعيد 

نظرة بعيدة �ملدى مرتبطة باالإ�سالح �القت�سادي و�إ�سالح �لتعليم و�لتدريب.

	 كم ا�صتغرقت عملية اإعداد درا�صة �صوق العمل؟•

��ستغرقت »مكنزي« نحو ثالثة �أ�سهر لدر��سة �حلالة، ونحو ت�سعة �أ�سهر لتقدمي �حللول؛ 
�أي �أن جمموع مدة �لدر��سة وتقدمي �حللول كان نحو 12 �سهًر�.

	 ما اخلطوات التي قمتم بها الحًقا الإم�صاء م�صروع اإ�صالح �صوق العمل؟ وكيف •
تعاملتم مع املواقف املتباينة مع روؤيتكم؟

بعد �جتماع �لق�سر يف �لعام 2004، مت جتميع �ملالحظات و�ملقرتحات �لتي تقدمت بها 
خمتلف �جلهات و�لهيئات �مل�ساركة يف ور�سة عمل �لق�سر و�لتي بال�سك عك�ست توجهات 

وم�سالح و�هتمامات خمتلف �جلهات �مل�ساركة. 
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وعلى �سوء ذلك مت و�سع �خلطوط �لعامة و�ملحدد�ت �لرئي�سة يف عملية �إ�سالح �سوق 
و�لتجارب  �لبحرين  يف  �ل�سابقة  �لتجارب  �سوء  على  -وذلك  نعتقد  كنا  و�لتي  �لعمل، 
�لوقت  ويف  و�مل�سالح،  �لتوجهات  خمتلف  بني  تو�زن  باأنها  �ملجال-  هذ�  يف  �لعاملية 
نف�سه حتقق �الأهد�ف �لرئي�سة الإ�سالح �سوق �لعمل.  ومن منطلق �حلر�ض على مبادئ 
�ل�سفافية و�الإف�ساح، فقد مت و�سع جميع �لتفا�سيل و�جلزئيات �لدقيقة لعملية �إ�سالح 
�سوق �لعمل للمناق�سة يف ور�ض �لعمل �ملتخ�س�سة و�لندو�ت و�ل�سحافة و�الإعالم ب�سكل 
عام. وقد �سملت هذه �لتفا�سيل �آلية فر�ض ر�سوم ��ستقد�م �لعمالة �الأجنبية و�آلية تدريب 
وتطوير مهار�ت وقدر�ت �لعمالة �لبحرينية ورفع �الإنتاجية وحرية �نتقال �لعمالة ب�سكل 

عام، و�إلغاء �آلية �لكفيل �ملحلي، وخدم �ملنازل.

و�ملناق�سات  �حلو�ر�ت  �لكثري من  �لعمل  �سوق  الإ�سالح  �لتفا�سيل  د�رت حول هذه  وقد 
�حلو�ر�ت  �خلطوة  هذه  وج�سدت  �آخر،  حًينا  و�ملوؤيدة  حيًنا،  و�ملتعار�سة  �ملتباينة 
�ل�سحافة  ولعبت  �لوطني.  و�القت�ساد  �ملجتمع  تهم  �لتي  �لق�سايا  �أهم  �ملجتمعية حول 
�ملحلية وور�ض �لعمل وخمتلف �ملنتديات دوًر� رئي�ًسا يف �إبر�ز �لق�سايا �ملتعلقة باإ�سالح 
�سوق �لعمل، و�لتي ميكن �إيجازها يف تغيري �آلية فر�ض ر�سوم ��ستقد�م �لعمالة �الأجنبية، 
وكيفية توظيف �إير�د�ت هذه �لر�سوم، ويف حرية �نتقال �لعامل �الأجنبي، وخدم �ملنازل، 

ومن يف حكمهم. 

	 ذكرت اأنَّ اإ�صالحات �صوق العمل واجهتها معار�صة كبرية من قبل بع�س االأطراف، •
واملتحدثني  ال�صركات  بع�س  وا�صتقطاب  اخلارجية  الزيارات  اإىل  دفعكم  مما 
واالطالع على بع�س التجارب، فاإىل اأي مدى تاأثر م�صروع اإ�صالح �صوق العمل 
جراء هذه احلمالت؟ وما مدى التغري الذي طراأ على الت�صور االأ�صا�س للم�صروع؟

ا فيما يتعلق بالر�سوم وب�سالحيات هيئة  �حلقيقة �أنَّ �مل�سروع قد تاأثر كثرًي�، وخ�سو�سً
تنظيم �سوق �لعمل يف حتديدها، وكذلك �حلال بالن�سبة ل�سندوق �لعمل )متكني) �لذي 
كنا نرغب يف منح جمل�ض �إد�رته مزيًد� من �ل�سالحيات يف عملية �ال�ستثمار دون تقييدها 
�لتي  �لتعديالت  �أن  و�أعتقد  �إ�سالمية.  بنوك  �لود�ئع يف  �إيد�ع  فر�ض  �أو  بنظام حمدد، 
طر�أت على �مل�سروع �أ�سعفته كثرًي� من وجهة نظري، خا�سة من حيث ر�سوم ��ستقد�م 

�لعمالة �الأجنبية.
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	 قانون • بداأمت يف �صياغة  والنقا�صات  اللقاءات  واالنتهاء من  الدرا�صة،  اإعداد  بعد 
هيئة تنظيم �صوق العمل، فكم ا�صتغرقت مدة �صياغة القانون؟

��ستغرقت �سنتني تقريًبا، وقد حر�سنا على ت�سمني �مل�سروع حم�سلة م�ساور�تنا ولقاء�تنا 
مع �أطياف �ملجتمع، و�الأخذ مبرئياتهم، وليتم بعد ذلك رفع م�سروعْي قانوين هيئة تنظيم 

�سوق �لعمل و�سندوق �لعمل )متكني) �إىل �ل�سلطة �لت�سريعية.

	 العمل • �صوق  تنظيم  تاأ�صي�س هيئة  العمل يف  �صوق  اإ�صالح  نخت�صر  اأن  هل ميكن 
و�صندوق العمل )متكني)؟

�إ�سالح �سوق �لعمل مبني على ثالثة �أعمدة، وهي: 

�إ�سالح �إجر�ء�ت وز�رة �لعمل وت�سريعاتها وبيئة �لعمل.. 1

�لرخ�ض . 2 و�إ�سد�ر  لل�سوق،  تطوير  خطة  وو�سع  �لعمل،  �سوق  تنظيم  هيئة  �إن�ساء 
و�لرقابة.

�إن�ساء �سندوق �لعمل )متكني)، وو�سع خطة لتطوير وتدريب �لقوى �لعاملة، ورفع . 3
م�ستوى �الإنتاجية للمو�طن �لبحريني لي�ستفيد منه �لقطاع �خلا�ض.

	 التعليم • واإ�صالح  االقت�صادي  االإ�صالح  م�صتوى  على  اتخذت  التي  اخلطوات  ما 
والتدريب؟

جمل�ض  يف  �لعمل  فرق  من  جمموعة  هناك  كانت  �لعمل  �سوق  �إ�سالحات  مع  بالتو�زي 
بخطو�ت  يعمل  �جلميع  وكان  �الأخرى،  �الإ�سالحات  على  تعمل  �القت�سادية  �لتنمية 
متو�زية و�سرعات خمتلفة، مع �لرتكيز على �إ�سالح �سوق �لعمل ملا له من �أهمية كبرية 

على �ملدى �لق�سري. 

فاأجرينا  �سعيد،  من  �أكرث  على  عملنا  فقد  �القت�سادي  باالإ�سالح  يتعلق  فيما  �أما   
�النفتاح  ومنها  و�القت�ساد؛  �مل�ستثمرين  على  كبري  تاأثري  وذ�ت  �سريعة  �إ�سالحات 
�لعقيمة  �لبريوقر�طية  �الإد�رية  �الإجر�ء�ت  من  و�حلد  �لف�ساد،  وحماربة  �القت�سادي، 
بالوز�ر�ت وبع�ض �جلهات، و�الهتمام بالقطاعات �القت�سادية، وخا�سة قطاع �خلدمات 

�ملالية وقطاع �ل�سناعة و�ل�سياحة، و�عتماد �ل�سفافية وتوفري �لبيانات و�ملعلومات.

lmra.bh203



شهادات على اإلصالح

كما عملنا يف م�سار �آخر يتمثل يف تاأ�سي�ض �الأذرع �ال�ستثمارية و�ل�سركات �لقاب�سة ك�سركة 
�إجر�ء�ته  حيث  من  للتنمية  �لبحرين  بنك  عمل  وتطوير  �لقاب�سة،  �لبحرين  ممتلكات 
وزيادة ر�أ�سماله وقدرته على متويل �مل�سروعات، وعملنا كذلك على �إز�لة �لعر�قيل �لتي 
وقمنا  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  �مل�ساريع  يف  �ال�ستفادة  على  �لبحرينيني  قدرة  دون  حتول 
�ملتحدة  �لواليات  مع  �لتجارة �حلرة  �تفاقية  وبتفعيل  �ل�سركات،  ت�سجيل  دليل  باإ�سد�ر 
�الأمريكية، و�أن�ساأنا مكتًبا ملركز �لبحرين للم�ستثمرين، فكل هذه �خلطو�ت كانت متثل 
حزمة و�حدة تهدف �إىل حتقيق نقلة نوعية يف �ململكة. وقد جاءت �لروؤية �ال�سرت�تيجية 

للبحرين بعد ذلك لت�سع كل هذه �خلطو�ت �سمن �سياغة �ال�سرت�تيجية. 

وفيما يتعلق باملحور �لثالث و�ملتمثل يف �إ�سالح قطاع �لتعليم و�لتدريب فقد مت تنفيذ عدد 
�أطول من بقية  نتائجه يتطلب فرتة زمنية  تلم�ض  �أن  �إال  من �خلطو�ت يف هذ� �ملجال، 

�الإ�سالحات لتحديد عو�ئدها على �القت�ساد �لوطني.

	 كيف ترى و�صع �صوق العمل اليوم قيا�ًصا مبا كانت عليه قبل االإ�صالح؟ •

�، و�سرنا منوذًجا ُيحتذى يف  ال توجد مقارنة، فقد �سهدت �سوق �لعمل تطوًر� كبرًي� جدًّ
�ملنطقة، وقد �أ�سهم �إ�سالح �سوق �لعمل ب�سكل جذري يف تفادي وتخفي�ض �الآثار �ل�سلبية 
�تخذها  �لتي  و�الإجر�ء�ت  للرب�مج  بالن�سبة  وخا�سة  �ململكة،  بها  مرت  �لتي  لالأزمة 

�سندوق �لعمل و�ملتعلقة بدعم �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة.

 ولكن باعتقادي، ما ز�لت هناك حاجة �إىل مرحلة ثانية لتطوير �سوق �لعمل، مع �لرتكيز 
على م�ستويات �لتوظيف للعمالة �لبحرينية وم�ستويات �لرو�تب و�الأجور لها وفق بع�ض 
�لتي  و�الإجر�ء�ت  �لت�سريعات  بع�ض  مر�جعة  �إىل  باالإ�سافة  �القت�سادية.  �لقطاعات 
�ملتغري�ت  لتتما�سى مع  �ملرونة عليها  و�إ�سافة مزيد من  �لعمل  �إىل حترير �سوق  تهدف 

�ملحلية و�لعاملية.
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 الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل •	

 نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية•	

لهيئة •	 التنفيذي  الرئيس  بأعمال  والقائم  التنفيذي  الرئيس  نائب 
تنظيم سوق العمل 2006

 عضو لجنة قيادة وتوجيه مشروع إصالح سوق العمل )2004 – 2005(•	

 المكلف بتأسيس هيئة تنظيم سوق العمل )2005(•	

 مدير إدارة التوظيف في وزارة العمل )سابًقا(•	

السيد أسامة بن عبداهلل العبسي
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	 كيف بداأ م�صروع اإ�صالحات �صوق العمل؟•

بد�أ م�سروع �إ�سالح �سوق �لعمل ب�سوؤ�ل وجهه �سمو ويل �لعهد: كيف ميكن �حتو�ء �ملو�طنني 
يف �سوق �لعمل �إذ� كانت �لبالد ت�ستورد وت�ستقطب هذ� �لعدد من �لعمالة �لو�فدة؟ 

هذ� �ل�سوؤ�ل فتح �لباب �أمام �إعادة �لنظر يف �سوق �لعمل �لبحرينية، وعلى �إثره مت تكليف 
�سركة »مكنزي« يف �لعام 2003 للبحث عن �إجابة لهذ� �ل�سوؤ�ل من خالل �لقيام بدر��سة 

لت�سخي�ض و�سع �سوق �لعمل �لبحرينية.

يف تلك �ملرحلة كنت مديًر� للتوظيف يف وز�رة �لعمل، وكنا ن�سهد حترًكا كبرًي� فيما يتعلق 
�أ�سبوعية  مبلف �لبطالة يف �ململكة، وكان هناك حر�ك �سعبي وجتمعات للعاطلني �سبه 
يتم تنظيمها يف وز�رة �لعمل، يف وقت كنا نفتقر فيه �إىل �الأرقام �لدقيقة �لتي حت�سر 
�أعد�د �لعاطلني، فلم يكن لدينا بر�مج حل�سر تلك �الأعد�د كما هي �حلال �الآن يف ظل 
وجود برنامج �لتاأمني �سد �لتعطل، فكانت قائمة �لعاطلني لدى �لوز�رة عر�سة لالأخذ 
و�لرد، وكنا ُنح�سي يف قائمتنا من ياأتي للوز�رة بحًثا عن عمل، ورمبا كان بع�سهم لي�ض 
ت�سم عاطلني  وكانت  دقيق،  معيار  �إىل  م�ستندة  كانت غري  �ملوجودة  فالقائمة  عاطاًل، 
د  وغري عاطلني، ف�ساًل عن �أنَّ كل �لعاطل �لذي مل ياأت للوز�رة لي�سجل �سيكون غري مقيِّ

يف �سجالت �لعاطلني! 

باإعد�د د�ر�ستها �الأوىل بزيار�ت ميد�نية للكثري  �ل�سركة  وبعد تكليف »مكنزي«، قامت 
من �جلهات �حلكومية، ومنها وز�رة �لعمل، كما ز�رت غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين، 
��ستقاء  يف  تقت�سر  مل  �أنها  �أي  �لغرفة،  يف  �لقطاعية  �للجان  مع  �جتماعات  وعقدت 
معلوماتها على �جلانب �حلكومي، لتجمع معلومات �أكرث دقة عن حقيقة �لو�سع، ولتتمكن 

من در��سة �لبيانات و�ملعلومات �مل�ستح�سلة ميد�نيًّا.

فقامت »مكنزي« �لتي تعد من كربيات بيوت �خلربة �ال�ست�سارية �لعاملية، بتقدمي قر�ءة 
مهمة عن م�سكلة �سوق �لعمل، و�لتقدير�ت �ملتعلقة باأعد�د �لد�خلني �إليها، وفجوة �الأجور 
بني �لبحرينيني و�الأجانب، ومت ��ستعر�ض نتائجها يف ور�سة �لعمل �الأوىل �لتي �أقيمت حتت 
رعاية �سمو ويل �لعهد يف دي�سمرب 2003، بح�سور �سخ�سيات متنوعة من �قت�ساديني، 

ورجال �أعمال، وجتار، وممثلني للقطاع �لعمايل، وعدد من �مل�سوؤولني �حلكوميني.
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 2004 �لعام  يف  جمدًد�  »مكنزي«  �سركة  تكليف  مت  �لت�سخي�سية،  �لدر��سة  �إثر  وعلى 
وتوجيهه  �مل�سروع  لقيادة  جلنة  �آنذ�ك  و�ُسكلت  �لعمل،  ل�سوق  متكاملة  در��سة  الإعد�د 
برئا�سة �لدكتور زكريا هجر�ض، و�خرتت ع�سًو� فيها �إىل جانب �الأخ عبد�الإله �لقا�سمي 
ود.حممد  �آل خليفة،  عي�سى  بن  �أحمد  �ل�سيخ  �إىل  باالإ�سافة  �لعمل،  وز�رة  ممثلني عن 
كل  عن  ممثلني  �آيل،  وبوب  �سايل،  وعوف  �ل�سري�وي،  و�سريين  خلف،  ويو�سف  �لعامر، 
من: وز�رة �ملالية، و�لهجرة و�جلو�ز�ت، و�جلهاز �ملركزي للمعلومات، وديو�ن �سمو ويل 

�لعهد، وجمل�ض �لتنمية �القت�سادية.

مدة  طو�ل  �أ�سبوعيًّا  �جتماعني  مبعدل  منتظمة  باجتماعات  عملها  �للجنة  وبا�سرت 
هيئة  قانون  �سدور  حني   2006 مايو  وحتى   2004 �أبريل  يف  تكليفها  منذ  �أي  �مل�سروع؛ 

تنظيم �سوق �لعمل. 

�سياغة  يف  و�ساركت  »مكنزي«،  جانب  �إىل  �لدر��سة  �إعد�د  يف  �سريًكا  �للجنة  وكانت 
م�سروع تاأ�سي�ض هيئة تنظيم �سوق �لعمل، و�سندوق �لعمل )متكني)، وعملت على �لرتويج 
للم�سروع و�لقانون، وعقدت �لكثري من �للقاء�ت مع �لتجار و�ملجتمع �ملدين و�لنو�ب �إىل 

�أن �نتهى �مل�سروع و�سدر �لقانون.

	 كيف كانت العالقة بني »مكنزي« وجلنة القيادة؟•

ال  �أم  مق�سوًد�  ذلك  كان  -�سو�ء  للحقيقة  جماٍف  بنحو  ظهرت  �لتي  �لنقاط  �أكرث  من 
�إىل  �الإ�سارة  �إىل �سركة »مكنزي« وحدها دون  �لعمل  �إ�سالح �سوق  ن�سبة در��سة  هو   –
�لدور �لرئي�ض للجنة �لقيادة. فنحن ال نبخ�ض �ل�سركة حقها ودورها، فهي تعد من �أعرق 
�ل�سركات يف جمال �ال�ست�سار�ت و�لدر��سات �القت�سادية عامليًّا، ولكن م�سكلة �لبطالة يف 
ا  �لبحرين مل تكن �قت�سادية بحتة يف تلك �ملرحلة، و�إمنا كانت م�سكلًة مت�سعبًة �جتماعيًّ
و�سيا�سيًّا و�قت�ساديًّا، فلم يكن باالإمكان و�سع �حللول لهذه �مل�سكلة وفًقا الأ�س�ض نظرية 
و�قت�سادية فقط، فكانت �للجنة هي �لقائمة بهذ� �لتكييف و�ملو�ءمة، وكانت هي �لقائم 

بقيادة �إ�سالح �سوق �لعمل وتوجيهه.

كبرًي� يف  �لتباين  وكان  �أكرثها،  ونختلف يف  بع�ض �حللول،  »مكنزي« يف  مع  نتفق  وكنا 
�الختالف  حال  يف  ي�سود  كان  ما  هو  �لقيادة  جلنة  ر�أي  �أنَّ  غري  �لنظر،  وجهات  بع�ض 

غالًبا. فاللجنة كانت قائًد� وموجًها للعمل، و�سريًكا رئي�ًسا يف �لدر��سة و�لبحث.  
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	 منذ ك�صف النقاب عن درا�صة اإ�صالح �صوق العمل يف �صبتمرب 004) وحتى تقدمي •
اإىل  العمل )متكني)  العمل و�صندوق  �صوق  تنظيم  تاأ�صي�س هيئة  قانون  م�صروع 

ال�صلطية الت�صريعية، كيف كان دور جلنة القيادة مع احلراك املجتمعي؟
�لعمل، من  �سوق  تنظيم  قانون هيئة  �للجنة وحتى �سدور  ت�سكيل  �ملرحلة من  تعد هذه 

�أ�سعب و�أجمل مر�حل حياتي، وال باأ�ض من �أْن �أبد�أ بنقٍد ذ�تي. 
�سوق  �إ�سالح  در��سة  فيها  قدمت  �لتي  �لعمل  ور�سة  �إىل  فبعد عمل جاد م�سٍن، ذهبنا 
للحل،  ت�سورنا  وعر�سنا  �لبحرين،  يف  �لعمل  �سوق  مل�سكلة  ت�سخي�سنا  وقدمنا  �لعمل، 
وكنا نظن �أنَّ �ملجتمع �سيتقبل ر�أينا ويقتنع بت�سورنا وحلولنا بكل ي�سر و�سهولة مبجرد 
�لرجوع  وميكن  ممكنة،  درجة  �أق�سى  �إىل  �سفافني  نكون  �أْن  على  وحر�سنا  طرحها، 
ن�سينا  �أننا  �ل�سفافية. و�حلقيقة  للتاأكد من مدى  �لعمل  ور�سة  �إىل  �ملدعوين  قائمة  �إىل 
قول �أحد �لفال�سفة باأن »�فرت��ض �أن يكون �ملنطق وحده كفيل بتغيري ر�أي حماورك هو 

�فرت��ض �ساذج«! 
فتفاجاأنا باأنَّ �جلميع ن�سي �لدر��سة، وخماطر دخول 100 �ألف مو�طن �إىل �سوق �لعمل 
خالل 10 �سنو�ت، و�سب تركيزه على �آخر دقائق من �لدر��سة، وحتديًد� يف بند �لر�سوم، 
�لنا�ض  ن�سي  و�حدة،  جل�سة  يف  و�حلل  �مل�سكلة  عر�سنا  فعندما  �لوحيد.  �لبند  وكاأنها 

�مل�سكلة و80% من �حلل، وركزو� على �لر�سوم فقط!
وثم  �أواًل،  �مل�سكلة  فهم  يف  �لبد�ية  منذ  �ملجتمع  �إ�سر�ك  علينا  يتوجب  كان  �أنه  �أعتقد 
�إ�سر�كهم يف �لبحث عن حلول، قبل �أن نطرح ت�سورنا، حتى ي�سبح �لو�سول �إىل �حلل 

�أمًر� منطقيًّا لديهم كما كان كذلك لدينا. 
لتو�سيح  ومتتالية   � جدًّ كثرية  �جتماعات  عقد  �إىل  �جلديد  �لو�قع  هذ�  دفعنا  وعموًما، 
�ملجتمع،  �أطياف  خمتلف  مع  �جتماعات  فعقدنا  بت�سورنا،  �ملجتمع  و�إقناع  �ل�سورة 
منا ور�ض عمل متتالية مل ت�ستثِن �أحًد� من غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين و�لنقابات  ونظَّ
يف  عقدت  و�إمنا  و�حد،  مكان  على  �للقاء�ت  تقت�سر  ومل  و�لنو�ب،  و�لتجار  �لعمالية، 
�أماكن خمتلفة؛ بدًء� بديو�ن �سمو ويل �لعهد، وجمل�ض �لتنمية �القت�سادية، و�سواًل �إىل 
مبنى غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين و�ملجال�ض �ل�سعبية، و�لفنادق وغريها. فلم ندخر 
جهًد� يف �سبيل �إقناع �ملجتمع باأهمية �ل�سري يف �إ�سالحات �سوق �لعمل، حتى فاق عدد 

�الجتماعات �لتي عقدناها 600 - 700 �جتماع يف �أقل من عامني.
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	 كيف كان انعكا�س هذه اللقاءات واالجتماعات على م�صروع اإن�صاء الهيئة ومتكني؟•

مل يكن لدى جمل�ض �لتنمية �القت�سادية وجلنة قيادة �إ�سالح �سوق �لعمل وتوجيهه، م�سروع 
قانون، فقد خرجنا من ور�سة �لعمل �لثانية يف �سبتمرب2004 بتو�سيات، و�سرعنا بعد ذلك 
يف �سياغة �لقانون، مع قناعتنا �لتامة باأهمية �أخذ �آر�ء جميع �أطياف �ملجتمع بدًء� من 
و�لت�سخم،  �الأ�سعار  على  و�نعكا�سها  �الإ�سالحات  ترهيبه من  �لذي مت  �لعادي  �ملو�طن 
و�سواًل �إىل �القت�ساديني ورجال �الأعمال، ف�سهدنا حينذ�ك �أكرب و�أطول حر�ك جمتمعي 

يف تاريخ �لبحرين، �إذ مل ت�سهد �لبالد مثل ذ�ك �لنقا�ض وبذ�ك �حلجم و�لعمق من قبل.

وقد كنا نلم�ض حما�ًسا و�سدة من �أطر�ف �حلو�ر�ت �لكثرية �آنذ�ك، باأ�سلوب و�سكل مل 
نعهده من قبل. كانا عامني من �حلر�ك و�لنقا�ض، �نتقلنا فيها من �لنقا�سات �لر�سمية 
يف  �لندو�ت  و�أقمنا  و�لكتل،  �لنو�ب  مع  �جلل�سات  وعقدنا  و�لعك�ض،  �لر�سمية  غري  �إىل 
�أماكن كثرية. فهذ� �مل�سروع هو �أول م�سروعات �الإ�سالح يف �جلانب �القت�سادي، وياأتي 
�سالحيات  ميار�سون  �جلميع  فكان  و�حلقوقي،  �ل�سيا�سي  �جلانب  يف  لالإ�سالح  نتيجًة 
�إياها ميثاق �لعمل �لوطني و�لد�ستور، وكنا  جديدة كفلها لهم جاللة �مللك، و�أعطاهم 

جميًعا يف مرحلة ��ستخد�م حرياتنا �لتي مل نكن معتادين عليها من قبل. 

ورغم �أنَّ �لو�سع كان حمموًما يف تلك �ملرحلة، �إال �أنها كانت من �أجمل مر�حل �لبحرين، 
وكان للجميع دور يف �سياغة �مل�سروع �لنهائي، �سو�ء �أكانو� موؤيدين للم�سروع �أم معار�سني.

	 النيابي، هل كانت هناك مواقف معار�صة • املجل�س  النقا�س يف  اإىل  االنتقال  قبل 
للم�صروع غري نقطة الر�صوم؟ 

ال نبالغ �إْن قلنا �إنَّ 80 - 90% من �مللحوظات كانت منح�سرة يف مو�سوع �لر�سوم، وبقية 
�مللحوظات كانت تدور حول �لت�سكيك يف قدرة وجدية �لبحريني �لباحث عن عمل.

	 خل�صت الدرا�صات اإىل اأهمية وجود موؤ�ص�صة م�صتقلة هي هيئة تنظيم �صوق العمل، •
َ مل توكل املهمة اإىل وزارة العمل؟ فلماذا راأيتم �صرورة كونها م�صتقلة؟ وملمِ

نحن نتحدث عن م�سروع �إ�سالح متكامل، و�الإ�سالح يعني �أن هناك خلاًل يجب معاجلته، 
منظومة  يف  كان  و�إمنا  معينة،  وز�رة  لدى  يكن  مل  �خللل  وهذ�  خلل.  دون  �إ�سالح  فال 
و�ل�سرعة يف  �ملرونة  تتطلب مزيًد� من  �لتي  �ملهمة و�حل�سا�سة  �ملو�سوعات  �لتعامل مع 
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من  عالية  بدرجة  �الإ�سالحات  جوهر  مع  �لتعاطي  على  حري�سني  وكنا  �لقر�ر،  �تخاذ 
�جلدية، يف �لوقت �لذي كنا نفتقر �إىل �الآليات �ملنا�سبة لدى �الأجهزة �لقائمة حينذ�ك.

لقد كانت �أمامنا م�سكلة كبرية تتمثل يف �أنَّ 100 �ألف مو�طن �سيدخلون �إىل �سوق �لعمل 
خالل 10 �سنو�ت )8000 خريج من �ملد�ر�ض و�جلامعات �سنويًّا، ي�ساف �إليها �لزيادة 
�لطبيعية يف عدد �ل�سكان، �إىل جانب منو م�ساركة �ملر�أة يف �سوق �لعمل بفعل �الإ�سالحات 
بجدية  �ملو�سوع  مع  �لتعاطي  علينا  تفر�ض  كانت  �حلقيقة  وهذه  �ملجتمعي)،  و�لتطور 

و�سرعة ودقة كي ال جند �أنف�سنا �أمام كارثة ال ميكن �لتحكم فيها بعد حني. 

فكنا يف �حلقيقة بني خيارين �ثنني: �لبناء �جلديد �أو �لرتميم، ووجدنا �أنه من �لرتف 
يف  و�لرتميم  �لتغيري  حماولة  �إىل  نتجه  �أْن  تبعاته  حتمل  على  قادرين  نكون  لن  �لذي 
طريقة معاجلة قائمة منذ ع�سر�ت �ل�سنني، فر�أينا �أنَّ �لبناء على �أ�س�ض جديدة �أجدى 
من �لدخول على خط تغيري فكر قائم. فجاءت فكرة تاأ�سي�ض هيئة م�ستقلة تعنى مبعاجلة 
مو�سوع �الإ�سالحات باأ�سلوب خمتلف عما كانت تنتهجه بع�ض �الأجهزة يف ذلك �لوقت. 

�إد�رة  �إد�رة �لهيئة تكون لدى جمل�ض  �أنَّ  وقد ن�ض قانون هيئة تنظيم �سوق �لعمل على 
يعد »�ل�سلطة �لعليا �لتي تتوىل �سوؤون �لهيئة ور�سم �سيا�ستها �لتي ت�سري عليها، و�الإ�سر�ف 
على تنفيذها«، ويتكون �ملجل�ض من ت�سعة �أع�ساء من بينهم �لرئي�ض؛ �أربعة �أع�ساء ميثلون 
�حلكومة وي�سميهم جمل�ض �لوزر�ء، وع�سو ي�سميه جمل�ض �لتنمية �القت�سادية، وع�سو�ن 
يتم �ختيارهما من بني مر�سحني ت�سميهم غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين، وع�سو�ن يتم 
�ختيارهما من بني مر�سحني ت�سميهم �الحتاد�ت �لنقابية لعمال �لبحرين. وقد ��ستطاع 
هذ� �لت�سكيل حتقيق �ل�سر�كة بني �لقطاعات �الإنتاجية بنحو مل يحدث �سابًقا، ومل يكن 

ممكًنا يف �لنظام �ل�سابق.

	 م�صروع • �صياغة  متت  املجتمع،  اأطياف  خمتلف  مع  مطولة  نقا�س  جل�صات  بعد 
وكيف  النيابية؟  املواقف  كانت  كيف  النيابي،  املجل�س  اإىل  وتقدميه   القانون 

تعاملتم معها؟ 

مع تقدمي م�سروع �إن�ساء هيئة تنظيم �سوق �لعمل �إىل �ملجل�ض �لنيابي كان �لر�أي �لعام 
هذ�  باأنَّ  �إح�سا�ض  هناك  وكان  �مل�سروع،  من  بالتخوف  ت�سبع  قد  �لنو�ب  �ل�سادة  ور�أي 
�لنقا�ض،  من  حقه  ياأخذ  �أن  يجب  و�ملجتمع  �ل�سارع  هو�ج�ض  �أحد  بات  �لذي  �ملو�سوع 
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ر�سمي،  غري  وبع�سها  ر�سميًّا  كان  بع�سها  �لنو�ب؛  مع  �لنقا�سات  من  حلقة  يف  فدخلنا 
�لنو�ب  بع�ض  جمال�ض  وح�سرنا  �ملجل�ض،  قاعة  يف  وبع�سها  �للجان  مع  كان  وبع�سها 
�سمو ويل  ديو�ن  �لنو�ب يف  �جتماعات مع  ترتيب  �إىل  باالإ�سافة  و�لتقينا بجماهريهم، 
�لعهد لت�سهيل عملية �لنقا�ض و�لتفاهمات، وكان �سمو ويل �لعهد يحر�ض على �ملرور يف 

كل �جتماع من و�قع �هتمام �سموه بها ولالإجابة عن بع�ض �لت�ساوؤالت.

يف  جميًعا  وجنحنا  �لبحرين،  جنحت  �مل�سنية،  و�ملد�والت  �لنقا�ض  من  حلقات  وبعد 
تغليب لغة �ملنطق، ومت �إ�سد�ر �لقانون بعد تقدمي تنازالت من �جلانبني، تر�سيًخا الأ�س�ض 
��ستحوذت على  و�لتي  بالر�سوم،  �ملتعلقة   42 �ملادة  �لتو�فقية، ال�سيما يف  �لدميقر�طية 
�لر�سوم  ربط  مثاًل  �لنو�ب  �قرتح  فقد  �ملتنوعة،  و�القرت�حات  �لنقا�ض  من  قدر  �أكرب 
وزيادتها مع تخفي�ض ن�سبة �لبحرنة، وهي �ملادة �لتي مت �الرتكاز عليها يف �إطالق مبادرة 

مو�زي �لبحرنة.

تلك  �لهيئة  يعطي  �مل�سروع  فكان  �لر�سوم،  �إ�سد�ر  جهة  هو  تعديله  على  تو�فقنا  ومما 
�ل�سالحية، ولكن، وبعد �لنقا�ض مع �لتجار و�لنو�ب وتلم�ض خماوفهم، مت تغيري �ملادة 
لي�سبح لدى �لهيئة �سالحية �قرت�ح �لر�سوم، وملجل�ض �لوزر�ء �سالحية �إ�سد�رها، فلم 
نكن نرى �أي فرق يف �سدورها من جمل�ض �لوزر�ء �أو من جمل�ض �إد�رة �لهيئة، فاجلهاز 
�حلكومي و�حد، �إال �أنَّ �لنقطة �لتي مل يكن لدينا ��ستعد�د للتنازل عنها هي طلب ت�سمني 
مقد�ر �لر�سوم يف �لقانون، وهو ما �سعى بع�ض �لنو�ب �إليه ل�سمان عدم تغيريه �إال بعد 
�إىل نقطة و�سطية يف هذ� �ملو�سوع. كما  �ل�سلطة �لت�سريعية، حتى تو�سلنا  �إىل  �لرجوع 

و�فقنا على �إيجاد نظام جديد خلدم �ملنازل، وتاأجيل �إ�سافتهم �إىل �سوق �لعمل. 

وبعد كل ذلك �ملخا�ض، جنحت �لبحرين يف مترير �لقانون، وبغ�ض �لنظر عن �لتنازالت 
و�لتعديالت، فقد �سكل �سدور �لقانون وم�ساركة جميع �أفر�د �ملجتمع فيه ن�سًر� كبرًي� 

للمجتمع نف�سه.

وبذلك كنا �أمام والدة �أول قانون متكامل ي�سدر من �ل�سلطة �لت�سريعية بعد عودة �حلياة 
�ل�سيا�سية، ومثَّل �إ�سد�ره جت�سيًد� للعملية �لدميقر�طية لي�ض يف جانبها �ل�سيا�سي فقط، 

و�إمنا �الجتماعي و�الإن�ساين و�حلقوقي و�القت�سادي.
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	 كيف كان موقف جمل�س ال�صورى من امل�صروع؟ •

��ستغرق �لنقا�ض يف جمل�ض �ل�سورى مدة �أقل مما كان عليه �لنقا�ض يف �ملجل�ض �لنيابي، 
�ل�سورى  �لقانون على جمل�ض  م�سروع  �أحال  �لنو�ب  �أن جمل�ض  ومنها  �الأمور؛  لعدد من 
متكاملة  �سورة  و�الإجابات، مما خلق  و�الأ�سئلة  �لنقا�سات  مرفًقا مب�سبطة �سخمة من 

لدى �أع�ساء جمل�ض �ل�سورى، و�سهل من عملية �لنقا�ض و�ملو�فقة عليه.

	 متى مت تكليفكم فعليًّا ببدء العمل على تاأ�صي�س هيئة تنظيم �صوق العمل؟•

يف يناير 2005 بد�أت تت�سكل نو�ة �لعمل، فقد كلفت �إىل جانب عملي يف وز�رة �لعمل، 
وع�سويتي يف جلنة �لقيادة، و�جلهد �ملبذول للنقا�ض و�ملباحثات مع �لنو�ب، كلفت باإد�رة 
وكان معي  �لتاأ�سي�ض،  تتطلبها عملية  �لتي  �الحتياجات  �لهيئة وحتديد  تاأ�سي�ض  م�سروع 
�سخ�سان مفرغان بالكامل، فبد�أنا بو�سع �حتياجات هذ� �جلهاز وت�سورنا لكيفية عمله.

ويف �سهر �أبريل – مايو 2005، بد�أ ت�سكيل �لفريق �لتنفيذي للم�سروع. ويف مطلع �سبتمرب 
2005 تركت موقعي يف وز�رة �لعمل وتفرغت الإد�رة �مل�سروع وتاأ�سي�ض �لهيئة من خالل 
جمل�ض �لتنمية �القت�سادية. وبد�أنا �لعمل بفريق مكون من 5 �أ�سخا�ض ما ز�ل غالبيتهم 
يعملون حتى �الآن يف �لهيئة، وعندما مل�سنا تطوًر� يف �مل�سروع، و�سعرنا مبزيد من �لثقة 

و�الطمئنان ل�سريه، عّززنا كادرنا �لوظيفي.

�إد�رة  بت�سكيل جمل�ض  �إ�سد�ر مر�سوم  �لعمل، مت  �سوق  تنظيم  قانون هيئة  وبعد �سدور 
هيئة تنظيم �سوق �لعمل �الأول، وبد�أنا بو�سع �آليات عمل �لهيئة و�حتياجاتها بناء على ما 
�أعددناه م�سبًقا، و��ستمريت يف �لعمل بالهيئة حتى �أكتوبر 2006، ثم عدت �إىل جمل�ض 

�لتنمية �القت�سادية، قبل �أن �أعود جمدًد� �إىل �لهيئة يف يونيو 2011.

	 كيف كانت نظرتكم مل�صكلة البطالة؟ •

كان �ملجتمع يف تلك �ملرحلة ينظر �إىل �لبطالة باعتبارها مو�سوًعا �جتماعيًّا، يف حني 
�أنَّها يف �لو�قع مو�سوع �قت�سادي بحت، فلم يكن من �ل�سحيح �أْن يعترب مو�سوع �لعمالة 
جانًبا �جتماعيًّا يف حني �أنَّ �ل�سوق وكل ما يتعلق بها جو�نب �قت�سادية، فكان من �ملهم �أْن 
ي�سنف مو�سوع �لبطالة و�لعمالة �سمن �سياقه �ل�سحيح، و�نطالًقا من تلك �لروؤية، جاء 
قانون �لهيئة ليعطيها �لقدرة على �لتاأقلم و�لتعلم، و�لقدرة على �لفعل ورد �لفعل طبًقا 
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للمتغري�ت �القت�سادية، وباأعلى درجات من �ملرونة، وقد خول �لقانون �لهيئة �لعديد من 
�الآليات �لتي ميكن عن طريقها �إد�رة هذ� �مللف باعتباره جزًء� من �لعملية �القت�سادية 

ولي�ض �الجتماعية.

ففي حني كان دور وز�رة �لعمل ينح�سر يف �إ�سد�ر �لرت�خي�ض، ُمنحت �لهيئة �سالحيات 
مل تكن لدى �لوز�رة؛ ومنها �سالحية و�سع �سقف �أق�سى للعمالة يف �لبالد، وهي �إحدى 
و�أنو�عها وزيادتها وتخفي�سها،  �لر�سوم  �ل�سوق، وحتديد  �لتحكم �القت�سادي يف  �آليات 
لتكون �إد�رة �سوق �لعمل جزًء� من منظومة �قت�سادية مرنة، و�أن تكون فاعاًل �سريًعا يف 

�سوق �لعمل يتاأقلم مع �ملتغري�ت.

	 يقال اإنَّ قطف ثمار م�صروع اإ�صالح �صوق العمل تاأخر نتيجة اإىل تاأخر ا�صتفادة •
النا�س من م�صروع �صندوق العمل )متكني)، فكيف ترون ذلك؟

�لتاأ�سي�ض  عملية  و��ستكمال  �لقانون  �سدور  فبعد  �لتاريخي،  �ل�سياق  نغفل  �أن  ميكن  ال 
يف  وبد�أت  مهامها،  مبا�سرة  يف  �لعمل  �سوق  تنظيم  هيئة  بد�أت  لالنطالقة،  و�لتجهيز 
�القت�ساد  بد�أ  �أ�سهر،  بعدة  ذلك  وبعد   ،2008 �لعام  �لعمل يف  �سوق  ر�سوم  ��ستح�سال 
�لعاملي يتد�عى بفعل �الأزمة �ملالية �لعاملية، �لتي مل ينُج منها �أي بلد، فكان لز�ًما على 
�لهيئة وعلى �لقائمني عليها وعلى �لدولة، و�نطالًقا من �ملرونة �لتي نتحدث عنها، �أن 
تو�ئم �أعمالها وم�سروعاتها مع هذه �لتطور�ت �خلارجة عن �إر�دة �لدول، و�لتي ت�سببت 
�تخاذ  بد من  وموؤ�س�سات جتارية و�سناعية، وكان ال  موؤ�س�سات مالية كربى،  �نهيار  يف 
قر�ر  �سدور  فتاأخر  �لدول،  من  �لعديد  فعلت  كما  �خلا�ض  �لقطاع  لدعم   �إجر�ء�ت 

زيادة �لر�سوم.

وعندما جاءت �لر�سوم مل يكن هناك زيادة فعلية، وبع�سهم يرى ذلك تر�جًعا، ولكننا 
نر�ه جزًء� من �ملرونة �لتي نتحدث عنها، و�لتي �سنها �لقانون، فبعد �أن كانت �حلكومة 
عدم  و�سهاد�ت  و�الإقامة  �لت�ساريح  �إ�سد�ر  ر�سوم  ت�ستح�سل  �لهيئة  قانون  �سدور  قبل 
�ملمانعة وغريها مبا ي�سل جمموعها �إىل 192 ديناًر�، باتت �لهيئة ت�ستح�سل 200 دينار 
علًما  فقط،  دنانري   8 قدرها  بزيادة  �أي  �سنتني،  كل  عن  عمل  ت�سريح  الإ�سد�ر  ر�سًما 
باأن در��سة �مل�سروع كانت تتحدث عن 600 دينار. باالإ�سافة �إىل ما ��ستجد عن حتديد 
�لر�سوم بخم�سة دنانري عن �أول خم�سة عمال، و10 دنانري عن بقية �لعمال، علًما �أنَّ %85 
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من �ملوؤ�س�سات يف �لبحرين هي موؤ�س�سات �سغرية ال يتجاوز عدد عمالها خم�سة فقط. 
فكل ذلك كان له دور يف تاأخر �ال�ستفادة من بر�مج »متكني«. 

وتد�عياتها  �لعاملية  �ملالية  �الأزمة  ب�سبب  كثرًي�  تاأثر  �خلا�ض  �لقطاع  �أنَّ  يف  �سك  فال 
�لتي ��ستمرت عامني تقريًبا، كما تاأثر بعد ذلك باالأزمة �ملحلية، فكان ل�سندوق �لعمل 
)متكني) دور ريادي يف دعم جميع �ملوؤ�س�سات �ملتاأثرة باالأزمة �ملالية و�الأحد�ث �ملحلية، 
فمدَّ لها �ل�سندوق يد �مل�ساعدة باآليات مي�سرة، مكنتها من �لبقاء و�ال�ستمر�رية. ويف تلك 
�ملرحلة حتديًد� بد�أ �لقطاع �خلا�ض و�ملجتمع �لبحريني ي�ست�سعر كثرًي� �أهمية »متكني« 
ويلم�ض ثمار م�سروع �إ�سالح �سوق �لعمل، حتى بلغ �الأمر �أْن ترفع غرفة جتارة و�سناعة 
�لبحرين خطاًبا �إىل �سمو رئي�ض �لوزر�ء تطلب فيه عودة ��ستقطاع ر�سوم �سوق �لعمل بعد 
�أن طلبت �إيقافها يف 2011، وهو موؤ�سر مهم على ��ست�سعار �أهمية �الإ�سالح وفو�ئده، وما 
كان ذلك ليكون لوال �أنَّ �لغرفة مل�ست فائدة هذه �لر�سوم عليها وعلى �لقطاع عموًما، وهو 

ما �أثبت جناح فكرة �إ�سالح �سوق �لعمل �لتي كنا نتحدث عنها.

وحتى بعد �أزمة �لنفط و�نهيار �أ�سعاره، اليز�ل »متكني« يلعب دوًر� يف تخفيف تد�عيات 
ذلك على �لقطاع �خلا�ض، فنحن �ليوم �أمام �آلية مرنة وو��سحة وقادرة على �لتاأقلم مع 

�لظروف و�ملتغري�ت ب�سرعة مل تكن معهودة قبل.

	 ما هي ر�صالتك االأخرية؟ •

ال بد �أْن يدرك �جلميع �أنَّ �الأ�سو�ق �خلليجية تختلف عن نظري�تها يف �لدول �الأخرى من 
حيث تركيبتها، وحجم �لعمالة �لو�فدة، و�أعتقد �أنَّ �لف�سل بني �ل�سوقني عرب خلق �سوق 
�ل�سوقني،  بني  متكافئة  غري  مناف�سة  �إىل  �أدى  للمو�طنني  و�أخرى  �لو�فدة  للعمالة  عمل 
وحلها ال يكون �إال باإعطاء �ل�سوق مرونة �إ�سافية، ال تلزم �ساحب �لعمل بتحديد جن�سية 
�أنَّه ال بد يف  �لعامل، ويكون �لتناف�ض فيها على م�ستوى �الإنتاجية ولي�ض على �الأجر، �إال 
�لوقت نف�سه من �إيجاد �الآليات �لكفيلة بحماية �ملو�طنني وحماية �أرز�قهم ومكت�سباتهم. 

تتوقف هذه  �أال  �أقد�منا على خط �الإ�سالح، ويجب  �إننا و�سعنا  بالقول:  و�أختم حديثي 
�خلطو�ت، فال ميكن الأي موؤ�س�سة تطمح �أن تكون مرنة ومتطورة ود�عمة لالقت�ساد �أن 
تركن �إىل جناحات �سابقة وتن�سى �أنَّ عجلة �لتطور �القت�سادي ال تنتظر �أحًد�، ومن ال 

يتقدم لالأمام فهو تلقائًيا يرجع �إىل �خللف.
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 عضو مجلس إدارة صندوق العمل »تمكين«•	

 الرئيس التنفيذي لصندوق العمل »تمكين« )2006 – 2010(•	

 عضو لجنة قيادة وتوجيه مشروع إصالح سوق العمل )2004 – 2005(•	

 المكلف بتأسيس صندوق العمل )2005(•	

 الوكيل المساعدة للتدريب في وزارة العمل )سابًقا(•	

السيد عبداإلله إبراهيم القاسمي
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	  كيف بداأت فكرة اإ�صالح �صوق العمل؟•

بد�أت �لفكرة �نطالًقا من روؤية �سمو ويل �لعهد لو�سع �سوق �لعمل و�لعو�ئق �لتي حتيط 
نحو  دخول  توقع  ظل  يف  ال�سيما  �الأبرز،  �لتحدي  يعد  �لبطالة  ن�سبة  �رتفاع  وكان  بها. 
100 �ألف مو�طن �إىل �سوق �لعمل خالل 10 �سنو�ت فقط ما بني عامي 2003 و2013، 
و�سط خماوف من عدم قدرة �القت�ساد �لوطني على توليد فر�ض عمل كافية قادرة على 
��ستيعاب هذه �الأعد�د، ويف وظائف تنا�سب موؤهالتهم ومهار�تهم وتعليمهم، وهو ما يعد 
موؤ�سًر� خطرًي�. و�حلقيقة �أنَّ �سوق �لعمل يف تلك �ملرحلة مل تكن �سليمًة، وكانت تعاين 
�إ�سكاليات �أ�سا�سية حتول دون ت�سجيع �ملو�طنني على �لعمل يف �لقطاع �خلا�ض، ومن هذه 
�ملعوقات �نخفا�ض �لرو�تب و�الأجور، وتدين م�ستوى بيئة �لعمل؛ �إذ كان عدد من �لعمال 
ينتقلون من مو�قع �سكناهم �إىل مو�قع �لعمل ب�سيار�ت غري مريحة ومك�سوفة، وهو ما ال 

نقبل به لالأجانب، فكيف نقبل به للبحريني؟! 

وقد �سعينا للبحث عن �آلية الإ�سالح هذه �لبيئة يف ظل وجود عدد كبري من �لعمالة �الأجنبية 
مما يحول دون �إمكانية و�سع حد �أدنى لالأجور، فجاءت فكرة �الإ�سالح �ل�سامل و�لهيكلي 
ل�سوق �لعمل، و�الإ�سالح �القت�سادي، و�إ�سالح �لتدريب و�لتعليم؛ ليكون �لبحريني موؤهاًل 
القتنا�ض فر�ض �لعمل مبهار�ته وخرب�ته ال بجن�سيته. وبذلك يكون �حلل بعيد �ملدى، فال 
يعالج ق�سية �لد�خلني �جلدد �إىل �سوق �لعمل و�لعاطلني فقط، �أو ي�سعى �إىل رفع �الأجور 
وح�سب، بل ي�سمل تهيئة بيئة �لعمل لتكون جاذبة للبحرينيني، ويف �ملقابل نرفع من كفاءة 

ومهارة �ملو�طنني للح�سول على وظائف جيدة تنا�سب موؤهالتهم.

	 كيف انطلقتم يف �صياغة طريق االإ�صالح؟ ومتى؟•

بعد ور�سة �لعمل �الأوىل �لتي دعا �إليها �سمو ويل �لعهد يف �لعام 2003، مت �ختيار �سركة 
تويل  �القت�سادية  �لتنمية  جمل�ض  �لعهد  ويل  �سمو  وخّول  �لدر��سات،  الإجر�ء  »مكنزي« 

م�سوؤولية �إ�سالح �سوق �لعمل.

وقد ُطرحت يف تلك �ملرحلة فكرة ت�سكيل فريق عمل ي�سم ممثلني عن �لوز�ر�ت �ملعنية 
كوز�رة �لعمل ووز�رة �لد�خلية ووز�رة �ملالية و�جلهاز �ملركزي للمعلومات، وممثلني عن 
�إجناح  يف  كبري  دور  لها  كان  �لتي  »مكنزي«  �سركة  جانب  �إىل  �لعهد،  ويل  �سمو  ديو�ن 
�للجنة  تاأ�سي�ض  فكان  و�لدر��سات.  و�الإح�ساء�ت  �ملعلومات  توفري  حيث  من  �مل�سروع 
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 (committee steering( »لتنفيذية للم�سروع �لتي ��سطلحنا عليه با�سم »جلنة �لقيادة�
ت �للجنة  برئا�سة نائب رئي�ض جمل�ض �لتنمية �القت�سادية �لدكتور زكريا هجر�ض، و�سمَّ
يف ع�سويتها كالًّ من عبد�الإله �لقا�سمي، و�أ�سامة �لعب�سي، و�ل�سيخ �أحمد بن عي�سى �آل 
خليفة، ود.حممد �لعامر، وبوب �آيل، و�سريين �ل�سري�وي، ويو�سف خلف، وعوف �سايل. 

بل  متتالية،  �أ�سبوعية  �جتماعات  لذلك  وعقدت  �مل�سروع،  در��سة  على  �للجنة  وعكفت 
عقدت بع�ض �جتماعاتها مرتني يف �الأ�سبوع، وحتى �أنَّ بع�سها كانت يف �أيام �الإجاز�ت 
�الأ�سبوعية. و�إىل جانب ذلك كان �سمو ويل �لعهد يعقد �جتماعات �سبه يومية مع عدد 
و�ل�سيخ حممد بن عي�سى  �للجنة كالدكتور زكريا هجر�ض،  �ملمثلة يف  �ل�سخ�سيات  من 
�سموه  يعقد  كان  كما  »مكنزي«،  و�سركة  �القت�سادية،  �لتنمية  رئا�سة جمل�ض  توليه  بعد 
�جتماعات دورية مع �للجنة. وقد ُمنح �أع�ساء �للجنة مطلق �حلرية يف �حلديث و�لنقا�ض 
حول �أي من �الآر�ء �لتي تطرح؛ �سو�ًء من قبل »مكنزي« �أو من قبل زمالئهم �الأع�ساء، 
ومتما�سكة  قوية  جلنة  منها  جعل  مما  رحب،  ب�سدر  �جلميع  من  تقبل  �الآر�ء  وكانت 

ومت�سقة ومتجان�سة بع�سها مع بع�ض.

	 اإىل متى ا�صتمر عمل اللجنة؟ •

بد�أت �للجنة عملها بعدما �أ�سدر �سمو ويل �لعهد قر�ر ت�سكيلها يف �أبريل 2004، و��ستمرت 
وُكلِّفُت  �لعمل،  بت�سكيل هيئة تنظيم �سوق  �لعب�سي  �أ�سامة  �الأخ  حتى مايو 2006، فُكّلف 
لالطالع  معنا  م�ستمر  تو��سل  على  �للجنة  وكانت  )متكني)،  �لعمل  �سندوق  بت�سكيل 
ومتابعة عملية �لتاأ�سي�ض. كما كنا على تو��سل م�ستمر مع �ل�سيخ حممد بن عي�سى بعد 
يف  �إليه  تو�سلنا  ما  �سورة  يف  لو�سعه  �القت�سادية  �لتنمية  جمل�ض  رئا�سة  دفة   ت�سلمه 

عملية �لتاأ�سي�ض.  

	 هل ت�صكَّلت جلان اأخرى ملتابعة اإ�صالحات �صوق العمل؟•

عت  وتفرَّ �لعمل،  �سوق  الإ�سالح  فقط  و�حدة  جلنة  ل  �سكَّ �القت�سادية  �لتنمية  جمل�ض 
�لعمالية،  و�لنقابات  �الأعمال،  و�أ�سحاب  �لتجار  تلتقي مع  كانت  عنها فرق عمل كثرية 

و�جلمعيات �ملهنية و�ل�سيا�سية، فعقدنا مئات �الجتماعات يف غ�سون �سنتني تقريًبا.

	 ت الدرا�صة املتعلقة باإ�صالح �صوق العمل؟• كيف اأُعدَّ
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عر�ست �سركة »مكنزي« جمموعة من �ملقرتحات و�حللول �لتي كانت يف �حلقيقة معروفة 
عندنا، ولكنها كانت غري مدرو�سة، فاجلميع يعلم باأن م�ستوى �الأجور يف �لبحرين متدن، 
و�جلميع يعلم بعزوف �ملو�طنني عن �لعمل يف �لقطاع �خلا�ض، ولكن مل تكن لدينا در��سة 
حول �الأ�سباب و�آليات �لعالج، فطلبنا من �سركة »مكنزي« �إعد�د در��سة تف�سيلية عن 
ذلك، ملا مييزها من خربة و�طالع على جتارب �لكثري من �لدول �ملتقدمة و�مل�سابهة لنا، 

وكذلك �لدول �لنامية.

من  ��ستفدنا  و�إمنا  �لعمل،  �سوق  الإ�سالح  حلول  عن  �لبحث  يف  �لعجلة  نخرتع  مل  نحن 
جتارب �الآخرين مبا يتنا�سب مع حاجتنا و�إمكاناتنا وطبيعة جمتمعنا وبيئتنا �القت�سادية. 

بدورنا در�سنا هذه �حللول،  و�إمنا �قرتحت، ونحن  تفر�ض حلواًل،  و�سركة »مكنزي« مل 
و�خرتنا ما يتنا�سب معنا، بعد �لت�ساور مع خمتلف �الأطياف �ملجتمعية من غرفة جتارة 
و�سناعة �لبحرين، و�لتجار و�أ�سحاب �الأعمال، و�لنقابات، و�أ�سحاب �ملهن، و�جلمعيات 
على  �أكد  �لذي  �لعهد  ويل  �ل�سمو  �ساحب  توجيهات  من  �نطالًقا  و�ل�سيا�سية،  �ملهنية 
يكن  مل  لذلك  �ل�ساأن،  ذوي  �إطالع  دون  من  منفردة  قر�ر�ت  �أي  �تخاذ  عدم  �سرورة 
�حلا�سرون ور�سة ق�سر �لق�سيبية متفاجئني مبا طرح، بل كان عدد كبري منهم جاهزين 
للحديث عن نقاط حمددة. فـ »مكنزي« �إذن طرحت ت�سوًر� وحلواًل، وقمنا نحن بتقييم 
هذه �حللول، و��ستعر�سنا جتارب دول �أخرى قمنا بزيارتها، وعدلنا وفق ما نر�ه �الأ�سلح، 
وُعر�ست �خلطة يف �سبتمرب 2004 �أمام �لنخب �ملجتمعية يف ق�سر �لق�سيبية يف ور�سة 

�لعمل �لثانية �لتي دعا �إليها �ساحب �ل�سمو ويل �لعهد.  

	 كيف كانت ردود الفعل املجتمعية على م�صروع االإ�صالح؟•

ا من قبل �لغالبية  بعد عر�ض �مل�سروع على �لنخب و�ملجتمع �لبحريني، مل�سنا ترحيًبا عامًّ
�مللحوظات  من  عدًد�  �الأطر�ف  بع�ض  �أثارت  �ملقابل  ويف  �مل�سروع،  على  �طلعت  �لتي 
نتيجة �سوء �لفهم لبع�ض �لنقاط، ال �سيما فيما يتعلق بر�سوم �لعمل؛ �إذ فهم بع�سهم �أنَّ 
�الإ�سالحات �سُتفر�ض حزمة و�حدة، كما كانت هناك خماوف �أخرى من تطبيق �لر�سوم 
على خدم �ملنازل، و�نعكا�سات ذلك يف ظل وجود عامل �أو عاملني منزليني يف كل بيت 

تقريًبا. 

و�الجتماعات  �للقاء�ت  �القت�سادية عدًد� من  �لتنمية  �لور�سة، عقدنا يف جمل�ض  وبعد 

lmra.bh219



شهادات على اإلصالح

مع خمتلف �جلهات، و�أهمها �للقاء�ت �ملتتالية مع غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين، ومع 
�لتجار ورجال �الأعمال، ومع �جلمعيات �الأهلية ذ�ت �لعالقة، حتى �أ�سبح �ملجل�ض �أ�سبه 
منها،  و�لهدف  �الإ�سالح،  �آلية  لهم  و�أو�سحنا  و�خلارجة،  �لد�خلة  للوفود  نحل  بخلية 
و�أكدنا لهم قبل ور�سة �لق�سر وبعدها �أنَّ �لر�سوم �سيتم فر�سها تدريجيًّا، ومبا يتنا�سب 
مع �لو�سع �القت�سادي و�ملايل يف �لبالد، ولكن بع�سهم كانو� يرون �أنَّ جمرد �حلديث عن 

ذلك يعني �أن �حلكومة �ستفر�سها.

وميكننا �أن نرى �ليوم �أنه ورغم مرور �سنو�ت عدة على بدء فر�ض ر�سوم �سوق �لعمل، 
دت  �إال �أنها م�ستقرة عند 10 دنانري �سهريًّا عن كل عامل �أجنبي دون �أي زيادة، بل ُجمِّ
يف بع�ض �الأوقات مر�عاًة للظروف �القت�سادية، كما ُخّف�ست عن �أول خم�سة عمال �إىل 

5 دنانري �سهريًّا.

وقد �أو�سحنا �أنه يف حال �رتفع ر�تب �لبحريني من 200 دينار �إىل نحو 400 دينار فاإنَّ 
�الأعمال  ورجال  �لتجار  م�سلحة  ويف  �القت�سادية،  �لعجلة  م�سلحة  يف  �سي�سب  ذلك 
كل  وجتاهلت  �لر�سوم،  مو�سوع  على  �لرتكيز  ف�سلت  �جلهات  بع�ض  لكنَّ  و�القت�ساد. 
�الإ�سالحات �لتي يت�سمنها �مل�سروع. وقد �أثبتت �ملمار�سة �أنَّ �الإ�سالحات �الأخرى كانت 

�أقوى و�أ�سمل، وت�سبُّ يف م�سلحة �لتاجر و�لعامل.

م�سكلة  معاجلة  يف  ي�سهم  فهو  بقوة،  �مل�سروع  يدعمون  �لعمال  �أنَّ  وجدنا  �ملقابل،  ويف 
�لبطالة، ويف توفري فر�ض �لعمل �ملنا�سبة للمو�طنني، وي�سع حلواًل لرفع �الأجور، و�الرتقاء 
لدى  �لوحيد  �لهاج�ض  وكان  �لعمل.  بيئة  وحت�سني  وتطوير  و�ملوظفني،  �لعمال  مبهار�ت 
�ل�سركات  نلزم  �أْن  ميكننا  ال  فنحن  منتًجا،  يكن  مل  �إذ�  �لبحريني  ت�سريح  هو  �لعمال 
باالإبقاء على �لبحريني �إذ� مل يكن يقوم بو�جبه يف �لعمل، ولكننا �أكدنا �سرورة �إن�ساء 

حماكم عمالية تكون قادرة على �سرعة �لبت يف �لق�سايا �لعمالية.

مت  كما كانت بع�ض �جلمعيات �ل�سيا�سية د�عمة ومتفهمة للم�سروع كذلك، وبع�سها نظَّ
عدد  بلغ  وقد  فيها،  و�لت�سجيل  »متكني«  مب�سروعات  للتعريف  جمال�سها  يف  لنا  لقاء�ت 

�حل�سور يف بع�ض �ملجال�ض نحو 400 �إىل 500 مو�طن.
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	 ولكن مناق�صة القانون ا�صتغرقت مدة طويلة، فلماذا التاأخري يف ظل هذا التفاهم؟•

من حق �لنو�ب �إبد�ء �آر�ئهم وملحوظاتهم على �لقانون، وكانت لديهم بع�ض �لت�سور�ت 
�لعمل  باأ�سلمة معامالت »متكني« بحيث ال ميكن ل�سندوق  �ملطالبة  و�ملطالبات؛ ومنها 
ل �أو يودع �أمو�له �أو ي�ستثمرها �إال من خالل بنوك �إ�سالمية، وقد �عرت�ض جمل�ض  �أن ميوِّ

�ل�سورى على هذه �لنقطة، وكدنا ن�سل �إىل مرحلة تاأجيل �مل�سروع �إىل ف�سل ت�سريعي �آخر.

ومن �سمن �مللحوظات �لنيابية كذلك، م�ساألة حتديد �ل�سخ�سية �مل�سوؤولة عن �سندوق 
�أنَّه  لهم  بينا  وقد  �لت�سريعية،  �ل�سلطة  �أمام  �لعمل  �سوق  تنظيم  وهيئة  �لعمل )متكني) 
�لقانوين  �مل�ست�سار  بني  كما  خلل،  الأي  وحما�سبة  و�سل  حلقة  يكون  م�سوؤول  وزير  يوجد 

يو�سف خلف �أنَّ �لقانون يحوي عدًد� من �لنقاط �لقانونية �لتي حتمي �مل�سرع.

وفيما يتعلق باآلية �قرت�ح �لر�سوم، كان �لنو�ب م�سرين على �أن يتم �قرت�ح �لر�سوم من 
�لوزر�ء خالًفا للم�سروع �لذي كان مينح جمل�ض  �لهيئة، و�إعالنها من قبل جمل�ض  قبل 

�إد�رة �لهيئة هذه �ل�سالحية، وقد و�فقنا على مقرتح �لنو�ب.

	 اإىل اأي مدى اأ�صهم وجود موؤ�ص�صتني متكاملتني االأوىل تعمل على اإ�صالح ال�صوق •
وحت�صيل الر�صوم، فيما تقوم االأخرى باإعادة �صخ االأموال امل�صتح�صلة وا�صتثمارها 
املجتمع  تقبل  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  وتدريب  تطوير  يف 

مل�صروع االإ�صالح؟

 كان �حلر�ض على تاأ�سي�ض موؤ�س�ستني: »�سوق �لعمل« و«متكني« بهدف �إز�لة �أي نوع من 
وحت�سيل  بالت�سريع  تقوم  �لعمل  �سوق  تنظيم  فهيئة  و�مل�سوؤوليات،  �لعمل  يف  �لت�سارب 
�لذي  �لعمل )متكني)،  �سندوق  �إىل  و%80  �حلكومة،  �إىل  منها   %20 �لر�سوم، وحتويل 
ورفع  �إنتاجيتها،  �ملوؤ�س�سات وحت�سني  تطوير  �الأمو�ل يف  ��ستثمار هذه  على  بدوره  يعمل 

كفاءة �ملوظفني من خالل �لدور�ت �لتدريبية.

�لبحرين؛  �لبيوت يف  �إىل جميع  نفذت  �لعمل  �سوق  �إ�سالحات  �إنَّ  �لقول  �ليوم  وميكننا 
�أم من خالل  �إنتاجيتها،  �سو�ء من خالل دعم �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة وتطوير 
تدريب �أبنائها. بل ميكننا �لقول �إن �لكثري من �ملوؤ�س�سات متكنت من ��ستعادة �لر�سوم 

�لتي دفعتها كافة من خالل �ال�ستفادة من بر�مج »متكني«.
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السيد إبراهيم محمد علي زينل

 رئيس وعضو مجالس إدارة عدد من الشركات•	

 النائب األول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين )2005 -2014(•	

 رئيس اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية )سابًقا(.•	

مستشار اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية .•	
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	 بمِ ت�صتذكر مرحلة اإ�صالحات �صوق العمل يف البحرين؟ •

يف  متثل  �لذي  خليفة  �آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك  جلاللة  �الإ�سالحي  للم�سروع  ��ستكمااًل 
عهد  وقد  �لعمل،  �سوق  و�إ�سالح  بتطوير  �هتماًما  �ململكة  �أولت  �لوطني،  �لعمل  ميثاق 
جاللة �مللك �إىل �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة بقيادة �إ�سالحات 
�سوق �لعمل، ود�ر�سة �لثغر�ت �ملوجودة يف �ل�سوق، و�سبل �لتغلب عليها، و�الرتقاء بكفاءة 

�ملو�طن �لبحريني ليكون �خليار �ملف�سل لدى �لقطاعات �القت�سادية �ملختلفة.

وقد �نطلقت �إ�سالحات �سوق �لعمل فعليًّا يف �لعام 2003 – 2004 عندما عنّي جمل�ض 
�لتنمية �القت�سادية �سركة ��ست�سارية متخ�س�سة، وهي �سركة »مكنزي« للقيام بدر��سة 
بهذه  �ملتعلقة  �مللفات  لها جميع  �أحيلت  وقد  �ملنا�سبة،  و�قرت�ح �حللول  �لعمل  �سوق  عن 
�ل�سوق. وتز�منت هذه �لدر��سة مع مبادر�ت متعددة من �سمو �الأمري �سلمان بن حمد �آل 
خليفة باال�ستماع �إىل �الآر�ء �ملختلفة، وعقد �الجتماعات مع جميع �لقطاعات �القت�سادية، 
و�الأكادمييني، و�أ�سحاب �الأعمال، عرب عدة جل�سات يف ق�سر �ل�سيخ حمد بالق�سيبية، 
�لعمل من خمتلف  �إىل جانب ��ستقد�م جمموعة من �خلرب�ء �لدوليني يف جمال �سوق 
�لدول ل�سرح �الإ�سالحات �ملقرتحة، وتبيان ظروف �لعمل �لتي كانت �سائدة، وخماطر 
�ال�ستمر�ر عليها، وحجم �لبطالة يف ذلك �لوقت، و�لتوقعات �ملتعلقة بعدد �لد�خلني �إىل 

�سوق �لعمل خالل �ل�سنو�ت �لع�سر �ملقبلة )2013-2003).  

	 ما موقف غرفة جتارة و�صناعة البحرين من اإ�صالحات �صوق العمل اآنذاك؟ •

�لعمل،  �سوق  �إ�سالحات  بعملية  �هتمامها  �لبحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة  �أبدت  لقد 
و�ساركت يف ور�ض �لعمل �لتي عقدت برعاية �سمو ويل �لعهد، وقدمت مرئياتها، وكانت 
�ال�ست�سارية  �ل�سركة  �قرتحتها  �لتي  �لر�سوم  حجم  يف  تتمثل  �لرئي�سة  �خلالف  نقطة 
»مكنزي« على كل عامل �أجنبي، و�لتي كانت تهدف من خاللها �إىل رفع تكلفة �لعمالة 
�الأجنبية، مبا يجعل من �لعمالة �لوطنية خياًر� مف�ساًل لدى �لقطاع �خلا�ض �لبحريني، 
ومبا ي�سمح ح�سب مرئياتها باإيجاد �آالف فر�ض �لعمل لل�سباب و�ل�سابات �ملتوقع دخولهم 
متخ�س�سة  ��ست�سارية  و�سركات  بخرب�ء  �ال�ستعانة  �أنَّ  و�حلقيقة  �لعمل.    �سوق  �إىل 
�أجنبية قد ال تكون لها معرفة كافية بال�سوق �ملحلية قد �أثارت نقا�ًسا لدى �لبع�ض، وكان 
�جلدل ين�سب على �أن �سركة »مكنزي«، بالرغم من كونها �سركة عاملية كربى يف هذ� 
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�ملجال، ولكنها لي�ست على در�ية تامة بال�سوق �ملحلية وظروف �لعمل فيها، ال�سيما و�أن 
�لنظريات �القت�سادية �لتي ميكن تطبيقها يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �أو يف �أي دولة 
�أوروبية قد ال ي�سلح تطبيقها يف �ل�سوق �خلليجية. لذلك، �أثارت �لر�سوم �ملقرتحة من 
قبل �سركة »مكنزي« حفيظة �لفعاليات �القت�سادية، وباخل�سو�ض غرفة جتارة و�سناعة 
�لبحرين ب�سفتها ممثلة للقطاع �خلا�ض، مما ��ستدعى مناق�سات مكثفة، و�جتماعات 
متكررة، وت�سكيل جلان مع �جلانب �حلكومي، �إىل �أن �رتاأى �جلانب �حلكومي تخفي�ض 
ا �إىل 20 ديناًر� لكل عامل �أجنبي.  �ملبلغ �ملقرتح من قبل �حلكومة من 75 دينار �سهريًّ
وعلى �لرغم من تخفي�ض �ملبلغ �إىل 20 ديناًر� �إال �أن �لغرفة حتفظت عليه جمدًد�، ب�سبب 
�إىل  يوؤدي  قد  مما  �لوطني،  �القت�ساد  جممل  على  �سلبية  تاأثري�ت  حدوث  من  تخوفها 
�رتفاع كلفة �خلدمات و�الإنتاج �ل�سناعي و�لتجاري على �ملجتمع برمته، ومبا ي�سهم يف 
�رتفاع معدالت �لت�سخم يف �لبالد، وبالتايل فقد�ن �لقدرة �لتناف�سية ململكة �لبحرين 
�لنظر  �إعادة  �لدولة  منا�سدة  �إىل  �لغرفة  دفع  ما  وهو  �الأخرى،  �ملنطقة  بدول  مقارنة 
�لتجارة و�لفعاليات  �لر�سوم مقت�سًر� على غرفة  �لقلق من مو�سوع  يف ذلك. ومل يكن 
�القت�سادية، بل تعد�ه �إىل �لهيئة �لت�سريعية بغرفتيها �لنو�ب و�ل�سورى، فقد �أبدى �الإخوة 
يف �لنو�ب و�ل�سورى ملحوظاتهم بهذ� �ل�ساأن، وتعاطفو� مع وجهة نظر �لقطاع �خلا�ض، 

و�رتفعت بع�ض �الأ�سو�ت �ملطالبة بتخفي�ض تلك �لر�سوم.

	 التنمية • وجمل�س  احلكومة  مع  الغرفة  خا�صتها  التي  املفاو�صات  تفا�صيل  ما 
االقت�صادية ب�صاأن م�صروع االإ�صالحات؟ 

�حلقيقة �أنَّ كالًّ من �سمو رئي�ض �لوزر�ء و�سمو ويل �لعهد كانا حري�سني على �ال�ستماع 
�إىل خمتلف �الآر�ء، وتقبل خمتلف وجهات �لنظر ب�سدر رحب ومفتوح، وكانت �حلكومة 
��ست�سارية  جهة  باعتبارها  �لبحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة  مع  �لت�ساور  على  حري�سة 

وب�سفتها ممثلة للقطاع �لتجاري �لذي �سيتاأثر حتًما بالطروحات �جلديدة.

ولعبت �لغرفة دوًر� كبرًي� يف تعديل م�سروع �الإ�سالحات، وقدمت در��ساتها وت�سور�تها 
ووجهة نظرها يف عدد من �ملر��سالت، ويف �الجتماعات �لتي �ساركت فيها مع �جلهات 
�لعمل،  �سوق  �إ�سالح  يقود  كان  �لذي  �القت�سادية  �لتنمية  �ملعنية يف �حلكومة وجمل�ض 

ف�ساًل عن �حل�سور �الإعالمي �لذي قامت به الإبد�ء �آر�ئها. 
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و�أتذكر �أن �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�ض �لوزر�ء، وكعادة 
�سموه وحر�سه على متابعة جميع �لتفا�سيل �القت�سادية و�سوؤون �ململكة، �رتاأى �أن يجتمع 
�سموه مع جمل�ض �إد�رة غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين للوقوف على موقف ر�أ�ض �لقطاع 
�لتجاري من �الإ�سالحات و�لر�سوم، وب�سفتي نائًبا للرئي�ض تر�أ�ست حينذ�ك وفد �لغرفة 

لهذ� �الجتماع؛ �إذ كان رئي�ض �لغرفة �لدكتور ع�سام فخرو خارج �لبالد.

�ملوجودين  �لغرفة  �إد�رة  جمل�ض  �أع�ساء  معظم  بح�سور  �سموه  ديو�ن  يف  �جتمعنا  وقد 
و�مل�سوؤولني  �القت�سادية،  �لتنمية  وجمل�ض  �حلكومة،  ممثلي  �إىل  باالإ�سافة  �لبالد،  يف 
فطلب  نظرهم،  وجهة  الإبد�ء  �لفر�سة  كافة  لالأطر�ف  �سموه  �أتاح  وقد  و�مل�ست�سارين، 
وقد  ر�أيها،  �إبد�ء  �لغرفة  من  طلب  ثم  نظره،  بوجهة  يتقدم  �أْن  �حلكومي  �جلانب  من 
ا يف مو�سوع �لر�سوم؛ �إذ  عك�ست �ملناق�سات تبايًنا ملحوًظا يف وجهات �لنظر، خ�سو�سً
�أ�سر �جلانب �حلكومي على �أهمية �إقر�ر �لر�سوم، وهي 20 ديناًر� �سهريًّا عن كل عامل 
�لقطاع  �أد�ء  على  �سلًبا  �سينعك�ض  �لر�سوم  فر�ض  �أنَّ  �لغرفة  روؤية  كانت  فيما  �أجنبي،  

�خلا�ض، مطالبًة باإلغائها �أو تخفي�سها �إىل 5 دنانري �سهريًّا.

وبعد �نتهاء �ملد�والت، وجه �سمو رئي�ض �لوزر�ء �سوؤ�له �إىل ممثلي �لغرفة عن موقفهم 
�لنهائي، فقلت ل�سموه: »�سموك �سمعت وجهات �لنظر �ملختلفة، وب�سفتك �حلكم �لفي�سل 
يف مثل هذه �الأمور، فاالأمر مرتوك �إىل �سموكم التخاذ ما ترونه منا�سًبا. فكما ر�أيت، 
�لنحو،  هذ�  على  �الجتماع  و�نف�ض  لكم«،  و�الأمر  �لنظر،  وجهات  يف  تبايًنا  هناك  فاإنَّ 
وكنا على ثقة باأن �سمو رئي�ض �لوزر�ء �سيتخذ �لقر�ر �ملنا�سب وفًقا مل�سلحة �القت�ساد. 
�لو�سط،  �حلل  �إىل  بالتو�سل  �لوزر�ء  رئي�ض  �سمو  من  �لنهائي  �لقر�ر  �سدر  ذلك،  بعد 
وفر�ض ر�سوم �سهرية على كل عامل �أجنبي قدرها 10 دنانري �سهريًّا، مع طماأنة �لقطاع 
�خلا�ض باأنَّ 80% من هذه �لر�سوم �سيتم توجيهها و��ستخد�مها يف تنمية وتدريب �لعمالة 
�لوطنية، ودعم �لفعاليات �القت�سادية و�لقطاع �لتجاري و�ل�سناعي، مبا ي�سهم يف رفع 
كفاءة �ملوؤ�س�سات وحت�سني �إنتاجيتها. ويف �ل�سنو�ت �الأوىل من تطبيق �مل�سروع، ظهر تاأثري 
�لر�سوم بجالء على �لقطاع �خلا�ض، و�نعك�ض على كلفة �مل�ساريع و�خلدمات �لتي يوؤديها 
كانت  �لتي  باملبالغ  �لر�سوم  وُفر�ست  كانت،  كما  »مكنزي«  در��سة  طبقت  ولو  �لقطاع، 
�أن  هلل  �حلمد  ولكن،   ،� جدًّ �سيًئا  �القت�سادي  �لو�سع  لكان  طرحها،  بد�ية  يف  مقرتحة 

�لقيادة ��ستجابت ملنا�سد�ت �لغرفة و�لتجار.
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�لر�سوم  لطبقت  حينذ�ك،  �لتجاري  �لقطاع  وحر�ك  �لغرفة  موقف  لوال  �أنه  و�أعتقد 
�حلكومة  �قرتحتها  �لتي  �لر�سوم  حتى  �أو  �الأولية،  ب�سورتها  »مكنزي«  �قرتحتها  �لتي 
ر  مدمِّ �أثر  لذلك  ولكان  و�فد،  عامل  كل  على  �سهريًّا  ديناًر�   20 و�لبالغة  ذلك،   بعد 

على �القت�ساد.

	 هل ترون اليوم، وبعد مرور �صنوات من تطبيق االإ�صالحات، اأنَّ الر�صوم اأ�صهمت •
يف حتويل اعتماد ال�صوق املحلية من العمالة االأجنبية اإىل العمالة الوطنية؟ 

لي�ض باإمكاين تقرير ذلك، فاأنا ال �أملك �أرقاًما و�إح�ساء�ت بهذ� �ل�ساأن. ولكن، ومن خالل 
 ،� �ملوؤ�سر�ت �لعامة، �أرى �أنَّ �عتماد �ل�سوق �ملحلية على �لعمالة �لو�فدة ال يز�ل م�ستمرًّ
وال تز�ل ن�سبة �الرتقاء مب�ستوى رو�تب �لقطاع �لعمايل دون �لطموح و�ملتوقع، و�أعتقد �أنَّ 
�ل�سوق �ملحلية �ست�ستمر يف �ل�سنو�ت �ملقبلة يف ��ستقطاب �لعمالة �لو�فدة، ومن جن�سيات 
�الإن�ساء�ت و�لعمالة غري �ملدربة،  �لعمل هو قطاع  متعددة؛ الأن �لقطاع �الأكرب يف �سوق 
و�لتي ال ن�سجع على دفع �لعمالة �لوطنية للعمل فيها. وميكن �لتاأكد من ذلك من خالل 
�الإح�ساء�ت �لتي لدى هيئة تنظيم �سوق �لعمل، و�أمتنى من �لهيئة �لتي قامت بالكثري 
من �الإيجابيات منذ تاأ�سي�سها، �أْن تعد در��سة متكاملة حول مدى ��ستفادة �سوق �لعمل من 
هذه �لر�سوم ومدى تاأثريها على �عتماد �ل�سوق �ملحلية على �لعمالة �لوطنية، با�ستثناء 
تقييم ما  �لدر��سة هو  و�لهدف من هذه  �ملدربة.  �لعمالة غري  �الإن�ساء�ت وقطاع  قطاع 
حتقق، وتركيز جهودنا على �لقطاعات �لتي نرغب يف تنميتها. فمملكة �لبحرين -على 
� يف �لقطاع �ملايل و�مل�سريف، ويكاد يكون هذ�  �سبيل �ملثال- تتمتع بن�سبة بحرنة عالية جدًّ
�لقطاع مق�سوًر� على �لبحرينيني فقط، وهذ� ما كان ليكون لوال وجود خمرجات تعليمية 
كمعهد  متخ�س�سة  معاهد  وجود  ولوال  �لقطاع،  هذ�  يف  �لعمل  �سوق  �حتياجات  تو�كب 
قطاعات  �إىل  ننقلها  �أن  ميكن  �لتجربة  فهذه  و�مل�سرفية،  �ملالية  للدر��سات  �لبحرين 
�إذ توجد فر�ض عمل منا�سبة  �إليها كالقطاع �لفني و�ملهني؛  �أخرى وتوجيه �لبحرينيني 
للبحرينيني يف هذ� �لقطاع، ولكن �سعف خمرجات �لتعليم وقلة �ملعاهد �ملهنية،  حتول 
نوؤ�س�ض  �أن  �لبحرينيني يجب  تاأهيل  نتمكن من  �ملو�طنني، وحتى  قبل  �إ�سغالها من  دون 

معاهد قادرة على رفد �ل�سوق بخريجني موؤهلني يف هذه �لقطاعات.

	 ما تقييمكم لتجربة �صندوق العمل )متكني)؟ •
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�ملوؤ�س�سات  لدعم  �مل�ستح�سلة  �لر�سوم  توجيه  بهدف  )متكني)  �لعمل  �سندوق  �أُ�س�ض 
تعظيم  باإمكاننا  �أنه  و�أعتقد  �لوطنية،  �لعمالة  كفاء�ت  وتطوير  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية 
رمزية،  مببالغ  �أو  جمانية  مهنية  تدريب  معاهد  بتاأ�سي�ض  �ل�سندوق  من  �ال�ستفادة 
�لتدريب  �ملهني، م�ستفيدين من جتربة معهد  �لقطاع  �لدخول يف  �لطلبة على  لت�سجيع 
يف »بابكو« يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة و�لذي تخرج منه �لكثري من �مل�سوؤولني وقياد�ت معظم 
�ملوؤ�س�سات �لناجحة، وكذلك معهد �لبحرين للدر��سات �ملالية و�مل�سرفية. فاحلقيقة �أنَّ 
�لتجربة �أثبتت �أنَّ �سندوق �لعمل )متكني)، وعلى �لرغم من مرور عدة �سنو�ت على بدء 
��ستح�سال ر�سوم �لعمل، و�إحالة 80% من هذه �لر�سوم �إليه، ال يز�ل يعاين من �سعوبة 
يف ��ستغالل كل هذه �ل�سيولة يف عملية �لتطوير و�لتنمية، وال يز�ل ميتلك �سيولة كبرية 
�ملثلى، فكيف كان  بالطريقة  ��ستغاللها  ي�ستطع  �ملا�سية مل  �ل�سنو�ت  مرت�كمة على مر 
�سيكون �لو�سع لو ��سُتح�سلت ر�سوم �أعلى وظل �ل�سندوق عاجًز� عن �ال�ستفادة منها؟! 
فاأمتنى �أن يتم �لرتكيز م�ستقباًل على كيفية �إد�رة هذه �ملبالغ، ويف �أوجه �مل�ساعدة يف 

�لتنمية �القت�سادية وخو�ض جماالت �أخرى. 

	 من بني امللحوظات التي اأثارتها غرفة جتارة و�صناعة البحرين رف�صها �صم خدم •
املنازل اإىل م�صروع اإ�صالحات �صوق العمل وفر�س ر�صوم على العمالة املنزلية. فما 

�صبب هذا املوقف؟ 

هذ�  بات  �إذ  �لعمل؛  �سوق  عن  ومبعزل  معمقًة  در��سة  �ملنازل  خدم  و�سع  در��سة  يجب 
�لقطاع جزًء� من �ملجتمع �خلليجي و�لبحريني، وله تاأثري�ت �جتماعية وخدمية، و�سمه 
�رتفاع  من  �ليوم  ت�سج  فاالأ�سر  لالأ�سر.  كبرًي�  �إزعاًجا  �سي�سبب  �لعمل  �سوق  نظام  �إىل 
تكلفة ��ستقد�م �لعمالة �ملنزلية، فكيف �سيكون �لو�سع �إذ� �أ�سفنا عليها ر�سوًما �سهريًة 
�ستقع على عاتق �الأ�سر؟! و�أعرتف �أنَّ مو�سوع �لعمالة �ملنزلية م�سكلة كبرية على �مل�ستوى 
�الجتماعي و�القت�سادي يف منطقة �خلليج عموًما يف ظل هذ� �الزدياد �مللحوظ يف �أعد�د 
هذه �لعمالة، ولكن تقلي�ض هذ� �لعدد �أو تنظيمه قد يكون �سعًبا، وقد يت�سبب يف م�ساكل 
كليًّا على  �عتماًد�  تعتمد  �ملعي�سية  �الأ�سر مبختلف م�ستوياتها  باتت معظم  بعدما  كثرية 
خدم �ملنازل. فهذ� �ملو�سوع يحتاج �إىل مزيد من �لدر��سة لي�ض فقط من �جلانب �ملايل، 
�إ�سر�ك موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين و�جلمعيات  ا من �جلانب �الجتماعي، ويجب  �أي�سً بل 

�لن�سائية ب�سكل �أكرب للو�سول �إىل مقرتح قابل للتنفيذ.
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	 نائًبا وع�صًوا يف غرفة • كنت  ب�صفتك  العمل  �صوق  اإ�صالح  ت�صتذكر مرحلة  كيف 
جتارة و�صناعة البحرين اآنذاك؟ 

وقد  �الإ�سالحي،  م�سروعه  جاللته  �أطلق  �حلكم،  مقاليد  �مللك  جاللة  ��ستالم  بعد 
وقد  �لعمل،  ل�سوق  �لهيكلي  �الإ�سالح  مل�سروع  �لعام  �الإطار  �لوطني  �لعمل  ميثاق  مثل 
�لتنمية  جمل�ض  و�أن�سئ  �القت�سادي،  �مللف  با�ستالم  �لعهد  ويل  �سمو  �إىل  جاللته  عهد 
�القت�سادية، وو�سعت �أ�س�ض بنية عملية �الإ�سالح �لهيكلي �آنذ�ك على ثالثة �أعمدة، هي: 

�إ�سالح �لتعليم و�لتدريب، و�إ�سالح �القت�ساد، و�إ�سالح �سوق �لعمل. 

�سمو  �إليها  �لتي دعا  �لعمل  ور�سة  �لعمل ح�سرنا  �سوق  �إ�سالح  بد�ية طرح م�سروع  ويف 
ويل �لعهد رئي�ض جمل�ض �لتنمية �القت�سادية لالطالع على �لدر��سة �لتي �أجرتها �سركة 
غرفة  �إد�رة  جمل�ض  يف  وع�سًو�  �لنو�ب،  جمل�ض  يف  ع�سًو�  حينذ�ك  وكنت  »مكنزي«، 
�القت�سادي  �مل�سارين  على  �مل�سروع  متابعة  من  مكنني  مما  �لبحرين،  و�سناعة  جتارة 
و�ل�سيا�سي، وقد تفاجاأنا حقيقًة مبا ُطرح يف ور�سة �لعمل؛ �إذ كانت متثل حتواًل جذريًّا، 
فقد كان �لقطاع �خلا�ض معتاًد� على كون وز�رة �لعمل هي �جلهة �لوحيدة �لتي ت�سع كل 
�الأنظمة و�للو�ئح وت�ست�سدر �لرت�خي�ض وتقوم مبهمة �لتدريب وغريها من �مل�سوؤوليات. 

ووجدنا �أن �مل�سروع �سيفر�ض جمموعة من �لتبعات و�الأعباء على �لقطاع �خلا�ض وعلى 
كاهل �ساحب �لعمل، ال�سيما �سغار �لتجار و�ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة، كما وجدنا 
�خلا�ض  �لقطاع  فاإنَّ  �مل�سروع  مترير  حال  يف  �أنه  �لبحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة  يف 
�سيتاأثر �سلًبا، فدفعنا بعدد من �ملرئيات و�حللول �لتوفيقية �لتي تدفع هو�ج�ض �لتجار 

ورجال �الأعمال، وتخلق بيئة منا�سبة لتقبل �مل�سروع وتطبيقه.

ويل  �سمو  من  بدعوة  �لق�سيبية  ق�سر  يف  �لثانية  �لعمل  ور�سة  ُعقدت   2004 �لعام  ويف 
و�لدر��سة  �مل�سروع  م  وُقدِّ �لقطاعات،  كل  يف  �ملهتمني  من  جمموعة  وح�سرها  �لعهد، 
بت�سور�ت خمتلفة عما ُطرح يف �ملرة �الأوىل، فاللقاء �الأول مل يكن يتو�فق مع تطلعات 
ا، وتبادل  �لقطاع �خلا�ض ورغباته، غري �أنَّ �للقاء �لثاين �سهد تفاعاًل كبرًي� ونقا�ًسا مهمًّ
�حلا�سرون فيه وجهات �لنظر و�مللحوظات و�الآر�ء، فاأُدخلت بع�ض �لتعديالت على مو�د 

م �مل�سروع �إىل جمل�ض �لنو�ب. �مل�سروع نتيجًة لتلك �جلل�سة �لتفاعلية، ومن ثم ُقدِّ
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	 م • م ت�صور م�صروع اإ�صالح �صوق العمل يف الور�صة الثانية يف العام 004)، فيما ُقدِّ ُقدِّ
النقا�س  اأجواء  النيابي، فكيف كانت  اإىل املجل�س  العام 005)  القانون يف  م�صروع 

واحلوار بني هاتني املرحلتني؟

ممثلي  مع  �الجتماع  على  �ملرحلة  هذه  يف  �لبحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة  حر�ست 
�لقطاعات �لتجارية �ملعنية، و�أخذ �آر�ئهم وملحوظاتهم ورفعها �إىل �مل�سوؤولني �ملعنيني. 

فقد �سهدت �ملدة ما بني �لور�سة �لثانية وتقدمي �مل�سروع �إىل جمل�ض �لنو�ب حر�ًكا كبرًي� 
� للو�سول �إىل تو�فقات مهمة تهيئ �الأر�سية �ملنا�سبة للم�سروع، فاأُدخلت  وتو��ساًل م�ستمرًّ
�لتجاري وتخوفه من  �ل�سارع  �أنَّها مل تدفع جميع هو�ج�ض  �لتعديالت عليه، غري  بع�ض 
ا فيما يتعلق بالر�سوم، ف�سركة »مكنزي«  �أن ي�سرَّ هذ� �مل�سروع ب�سغار �لتجار، خ�سو�سً
و�سعت يف در��ستها �سنغافورة منوذًجا، و�لو�قع �أننا نتكلم عن �لبحرين، ففي �لبحرين 

لدينا ثقافة خمتلفة، و�سوق خمتلفة. 

د �لت�سور �الأويل للم�سروع �لر�سوم بـ 75 ديناًر� عن �لعامل �الأجنبي يلتزم بدفعها  وقد حدَّ
�ساحب �لعمل، وو�سع �سالحية حتديدها و�إقر�رها لدى جمل�ض �إد�رة هيئة تنظيم �سوق 
بالكثريين من  �لتجار، و�سيدفع  ي�سكل عبًئا كبرًي� على  �ملبلغ  �أنَّ هذ�  �لعمل، وكنا نرى 
�إعطاء �سالحية حتديد  �أنَّ  ا  �أي�سً نرى  كنا  �ل�سوق، كما  �إىل �خلروج من  �لتجار  �سغار 
�لر�سوم للهيئة غري �إيجابي، وقد تكون له �نعكا�سات �سلبية على �لقطاع �خلا�ض. ورمبا 
�إىل رفع تكلفة �لعامل  �أنَّ فر�ض هذه �لر�سوم يهدف  كان �لقائمون على �مل�سروع يرون 
�الأجنبي مبا يجعل من �ملو�طن �لبحريني خياًر� �أف�سل يف �لتوظيف، ولكن ذلك مل يكن 

متنا�سًبا مع �سوقنا ومع و�قعنا. 

هذه  فاأخذت  �لنو�ب،  جمل�ض  �إىل  �مل�سروع  تقدمي  بعد  ملا  �جلدل  هذ�  ��ستمر  وعموًما، 
�ملادة،  هذه  لتعديل  مقرتًحا   15 نحو  م  وُقدِّ �ملجل�ض،  يف  طوياًل  نقا�ًسا  بالتحديد  �ملادة 
كت�سمني  �مل�سروع،  مترير  قبل  �لتعديالت  من  عدد  �إدخال  �لنقا�ض  عن  متخ�ض  وقد 
قانون �لهيئة بنًد� يلزمها مب�ساورة �جلمهور، و�إلز�م �لهيئة باأخذ �آر�ء �الأطر�ف �ملعنية 
و�ملوؤ�س�سات ذ�ت �لعالقة، و�أخذ مو�فقة جمل�ض �لوزر�ء، وعدم حتديد قيمة �لر�سم يف 
ا �إبان  �لقانون، الأنه قد يتغري وفًقا للظروف �القت�سادية يف �لبالد، وهو ما ح�سل فعليًّ
�الأزمة �لتي �أثرت على �لتجار وعلى �لو�سع �القت�سادي و�ملحلي، مما دفع �حلكومة �إىل 
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م�ساعدة �لقطاع �لتجاري بتجميد هذه �لر�سوم مدة حمددة، فانعك�ض ذلك �إيجاًبا على 
�لو�سع �ملايل، و�سمح ببقاء و��ستمر�رية �لكثري من �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة. 

وبعد مترير �مل�سروع، وقبل �أن يقر مقد�ر �لر�سوم، كان �لتوجه لدى �حلكومة حتديدها 
بـ 20 ديناًر� عن �لعامل �لو�حد �سهريًّا، وكانت �لغرفة تطالب بتخفي�سها �إىل 5 �أو 10 
مدى  قيا�ض  وبعد  ير�م،  ما  على  �الأو�ساع  �سارت  ما  �إذ�  تدريجي  بنحو  ُترفع  دنانري، 
رئي�ض  �سمو  برئا�سة  �حلكومة  مع  عمل  �جتماع  وعقدنا  �خلا�ض.  �لقطاع  على  تاأثريها 
�لوزر�ء، و��ستجاب �سموه ملطلب �لقطاع �خلا�ض باعتماد 10 دنانري، وهو ر�سم نعتقد �أنه 

منا�سب نوًعا ما.

	 هل كانت حتفظات الغرفة منح�صرة يف ر�صوم �صوق العمل؟•

كانت لدى �لغرفة جمموعة من �لتحفظات �الأخرى، ومنها دعوتنا العتماد نظام خا�ض 
خلدم �ملنازل، باالإ�سافة �إىل �لنقطة �ملتعلقة بحرية �نتقال �لعامل، �لتي كانت يف �حلقيقة 
جزًء� من �التفاقية �لتي كانت منظمة �لعمل �لدولية تطالب بها على �أ�سا�ض �إعطاء �لعامل 
�حلق و�حلرية يف �لتنقل و�ختيار �لعمل �ملنا�سب و�إنهاء خدمته دون �عرت��ض �جلهة �أو 
�لكفيل، ومنع �حتفاظ �ساحب �لعمل بجو�ز �سفر �لعامل، فُيعامل معاملة �ملو�طن، وكان 

�لهدف من هذ� يف �حلقيقة جعل �ملو�طن �لبحريني خياًر� �أف�سل.

وقد �أبدينا ملحوظاتنا ومرئياتنا بخ�سو�ض حرية �نتقال �لعامل؛ �إذ كنا نرى �أنَّ تطبيق 
يكون  ولكنه قد  �ملاهرة،  �ملتدنية وغري  و�لوظائف  �ملهن  �سلًبا يف  يوؤثر  �لبند قد ال  هذ� 
بة،  و�ملدرَّ �ملاهرة  �لعمالة  على  تعتمد  �لتي  �لكبرية  �ملوؤ�س�سات  مب�سالح   � وم�سرًّ موؤثًر� 
على  لتح�سل  فهي  �ملاهرة،  �لعمالة  على  لتح�سل  كثرية  مبالغ  تنفق  �ملوؤ�س�سات  فهذه 
مدفوعًة  �إعالنات  تن�سر  �ملعماريني-  �أم  �ل�سناعيني  -�سو�ء  مثاًل  �لفنيني  �ملهند�سني 
�إد�رة �ملو�رد �لب�سرية الإجر�ء �ملقابالت  يف �لدول �مل�سدرة للعمالة، وُتر�سل فريًقا من 
و�الختبار�ت للفنيني و�الختيار بينهم، فلي�ض من �ملعقول �أْن ياأتي �أحد �ملناف�سني فيغري 
�أْن  �أردنا  �إذ�  ه  �أنَّ روؤيتنا  فكانت  موؤ�س�سته.  �إىل  فينتقل  ر�تبه  �إ�سايف على  �ملوظف مببلغ 

ن�سمح بحرية �نتقال �لعامل، فيجب �أْن يكون ذلك وفق عدد من �ل�سو�بط. 

وعندما و�سلنا �إىل مرحلة �لتطبيق يف �لعام 2009 وجدنا تفهًما من قبل هيئة تنظيم 
�سنة  �لعامل  يكمل  �أْن  منها  �ل�سو�بط؛  من  جمموعة  و�سع  على  وتو�فقنا  �لعمل،  �سوق 
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و�حدة من �لعمل على �الأقل قبل �أْن يطلب �النتقال، ويف حال رغبته يف �النتقال قبل هذه 
�ملدة يتحمل �ساحب �ملوؤ�س�سة �لتي يرغب يف �النتقال �إليها جميع �لتكاليف �لتي �أنفقت 

يف �سبيل توظيفه.

و�حلقيقة �أنَّ �لهو�ج�ض و�ملخاوف �لتي كانت عندنا كبرية من �أْن يت�سبب �لقانون يف ن�سبة 
ب �لعمال من �سركات �إىل �أخرى، لكننا فوجئنا بعد �لتطبيق �أنَّ �لن�سبة  عالية من ت�سرُّ
جاءت متدنية ومل تتعدَّ 1% �إىل 2% وفًقا الإح�ساء�ت هيئة �سوق �لعمل، و�أنَّ خماوفنا مل 

تكن يف حملها، و�أنَّ هذه �لن�سبة �ملتدنية كانت موجودة حتى قبل �إقر�ر �لقانون.

	 كيف كنتم تو�صلون وجهات نظركم فيما يتعلق بامل�صروع، ومن اأي نافذة؟•

ا وتناق�ض  كانت لدى �لغرفة جلنة م�سرتكة مع جمل�ض �لتنمية �القت�سادية، جتتمع دوريًّ
�لد�خل  من  �ال�ستثمار�ت  و��ستقطاب  �لتجارية،  بالرخ�ض  �ملتعلقة  �ملو�سوعات  جميع 
زيار�ت  وترتيب  �لرتويجية،  �لزيار�ت  وتنظيم  �مل�ستثمرين،  مهمة  وت�سهيل  و�خلارج، 
�لغرفة و�لقطاع �خلا�ض يف  �إىل جانب ممثلي  �لوفود،  و��ست�سافة  �إىل �خلارج،  �لوفود 

جمل�ض �إد�رة جمل�ض �لتنمية �القت�سادية.

	 هل كانت هذه اللجنة معنية مبناق�صة اإ�صالحات �صوق العمل؟•

و�ملر��سالت،  �الجتماعات  خالل  ومن  �لغرفة،  قيادة  قبل  من  تتم  �للقاء�ت  كانت  ال. 
ومعظم �للقاء�ت كانت مع جمل�ض �لتنمية �القت�سادية وديو�ن �سمو ويل �لعهد، ومل يكن 

لدينا �ت�سال مبا�سر مع »مكنزي«.

	 يف املجل�س النيابي، ما اجلهات امل�صاندة للم�صروع واملعار�صة له؟•

مل تكن هناك معار�سة مل�سروع �إ�سالح �سوق �لعمل، ولكن كانت هناك حتفظات وتخوفات 
من �مل�سروع، وكنا يف كتلة �لنو�ب �القت�ساديني و�أع�ساء �للجنة �ملالية و�القت�سادية يف 
و�قرت�حها،  �لتعديالت  تقدمي  على  وحر�سنا  و�ملخاوف،  �لتحفظات  هذه  نقود  �ملجل�ض 

وبعد �لتو�سل �إىل تو�فقات �سارت �الأمور على ما ير�م.

	 من هم اأع�صاء الكتلة؟ •

وعبد�لنبي  غازي،  وفريد  عبد�لعال،  وجا�سم  بوكمال،  وجهاد  �لري�ض،  �سريف  عثمان 
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�سلمان، وعبد�لهادي مرهون، ويو�سف زينل، وح�سن بوخما�ض. 

	 كيف كان موقف اجلمعيات والكتل االإ�صالمية؟•

مع  مت�سامًنا  موقفهم  وكان  حتفظات،  لديها  يكن  مل  و�لكتل  �الإ�سالمية  �جلمعيات 
 توجهات �لكتلة �القت�سادية باعتبارها �الأكرث قدرة على �لت�سخي�ض مع �الأخذ يف �العتبار 

م�سلحة �ملو�طنني.  

	 هل كان للكتلة االقت�صادية توا�صل مع الغرفة؟•

�لكتلة �القت�سادية كانت ت�سم ع�سوين من جمل�ض �إد�رة �لغرفة، وت�سم جتاًر� كح�سن 
ت�سم  �القت�سادية  �ملالية  �للجنة  كانت  كما  عبد�لعال،  كجا�سم  وحما�سبني  بوخما�ض، 
�أبو�لفتح، فكانت لدينا  كذلك �سخ�سيات جتارية كعبد�لعزيز �ملري، وم�سرفية كعي�سى 

�لقدرة �لكاملة على در��سة �مل�سروع و�نعكا�ساته. 

و�أثناء مناق�سة �مل�سروع، قام ديو�ن �سمو ويل �لعهد بتنظيم عدد من �للقاء�ت للنو�ب يف 
�لديو�ن، و�لتقى �سموه بجميع �لنو�ب على �سكل جمموعات. و�جتمعت �لكتلة �القت�سادية 
يف �لديو�ن مع عدد من �ل�سخ�سيات �لقائمة على �مل�سروع ومع �سخ�سيات قانونية من 
و�إبر�هيم  خلف،  يو�سف  وهم:  �لعهد؛  ويل  �سمو  وديو�ن  �القت�سادية  �لتنمية  جمل�ض 
�ملاجد، وزكريا هجر�ض، و�أ�سامة �لعب�سي، وكان هدف �الجتماع تبادل وجهات �لنظر، 
و�سرح بع�ض �الأمور للنو�ب، وبعد نهاية كل �جتماع، كان يح�سر �سمو ويل �لعهد وتدور 

بع�ض �حلو�ر�ت، وهي �خلطوة �لتي �أ�سهمت يف تفهم �مل�سروع.

	 هل ميكن القول اإنَّ اأول م�صروعني اأجنزتهما ال�صلطة الت�صريعية هما قانون هيئة •
تنظيم �صوق العمل، و�صندوق العمل )متكني)؟

نعم. هما �أول م�سروعني يتم �إجنازهما. 

	 اأُقر امل�صروع، وبداأت الهيئة عملها، فكيف تقيمون م�صتوى التغيري واالإ�صالحات •
على اأر�س الواقع؟ 

كانت �ل�سوق �ملحلية تو�جه عدًد� من �لتحديات، وقد �أ�سهم وجود هيئة تنظيم �سوق �لعمل 
يف حلحلة هذه �لق�سايا، ال�سيما �ملتعلقة بالتوظيف وحرية �نتقال �لعامل، وقد �ت�سم �أد�ء 
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�ل�سابق كنا نعاين من بطء  �لدقة و�الحرت�فية يف �خلدمة، ففي  باأعلى درجات  �لهيئة 
فلم  و�لتدريب،  �لرت�خي�ض  �إ�سد�ر  عن  م�سوؤولة  كانت  �لتي  �لعمل  وز�رة  �إجر�ء�ت  يف 
ا نفتقر �إىل  تكن لديها �سو�بط و�آليات و��سحة يف �لعمل ب�سر�حة. وكنا يف �ل�سابق �أي�سً
قاعدة بيانات متكاملة، كما هو متو�فر لدى �لهيئة �ليوم، فهذه �لبيانات �ملوجودة �ليوم 
تخدم �حلكومة و�لقطاع �خلا�ض، بل وتخدم طلبة �جلامعات و�لباحثني يف ��ست�سر�ف 

ا.  م�ستقبل �سوق �لعمل �أي�سً

وال نغفل كذلك عن �أنَّه، وبعد تد�سني �لروؤية �ال�سرت�تيجية �القت�سادية ململكة �لبحرين 
2030، �سارت خطة و��سرت�تيجية �لهيئة متو�فقة مع هذه �لروؤية.

و�سخ�سيًّا، �أعتقد �أنَّ هذ� �لنجاح يح�سب للهيئة، وحُت�سب لرئي�سها �أ�سامة �لعب�سي �لذي 
عاي�ض تاأ�سي�سها من �لبد�يات.

	 هل حققت العملية االإ�صالحية مبتغاها من وجهة نظركم؟•

�أعتقد ذلك، و�لدليل �نخفا�ض حجم �لبطالة، فبعد �أْن كنا نتحدث عن 20 �ألف عاطل 
عن �لعمل يف 2003، ومع توقع دخول 100 �ألف مو�طن ل�سوق �لعمل خالل 10 �سنو�ت، 
نرى �أنَّنا يف �لعام 2016 ال تتعدى ن�سبة �لبطالة 4%، وباأقل من 5 �آالف عاطل، وهو �إجناز 

حقيقي.

	 بالن�صبة ملخاوفكم من العملية االإ�صالحية، هل ترون اأنها كانت حقيقية اأم اأنها •
كانت جمرد هواج�س؟

�أي م�سروع يطرح. وكنا نتخوف من  �أمر طبيعي يف بد�ية  كانت جمرد هو�ج�ض، وهذ� 
ملف حرية �نتقال �لعامل ومن تاأثري �لر�سوم، ولكننا جند �أنَّها مل توؤثر �سلًبا يف �لقطاع 
�لظروف  يف  �لر�سوم  مو�سوع  مع  �لتعامل  �حلكومة  �أح�سنت  وقد  ب�سر�حة،  �خلا�ض 

�ل�سعبة و�لطارئة بتجميدها موؤقًتا. 
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