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اأكد وزير العمل جميل بن حممد علي حميدان ان مملكة البحرين ويف 

بن  امللك حمد  اجلاللة  ال�صامل حل�صرة �صاحب  اال�صالحي  امل�صروع  ظل 

عي�صى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى، اأعطت دفعة قوية لرت�صيخ مبادئ 

وتو�صيع  الثالثية  ومبداأ  االجتماعي  احلوار  وتعزيز  النقابية  احلريات 

مظلة احلماية االجتماعية جلميع العمال دون ا�صتثناء، اإ�صافة اإىل تن�صيط 

برامج تاأهيل وتوظيف االأيدي العاملة الوطنية والتي اأثمرت عن ا�صتمرار 

الطبيعية  احلدود  يف  البطالة  معدالت  على  املحافظة  على  اململكة  قدرة 

واالآمنة، واعتبارها مثاالً يحتذى يف املنطقة العربية من قبل منظمة العمل 

الدولية.

لكل  �صكره  عن  حميدان  علي  حممد  بن  جميل  العمل  وزير  واأعرب   

من دعم مملكة البحرين يف ح�صولها على ع�صوية جمل�س اإدارة منظمة 

اململكة  للدورة 2014-2017، والذي جاء ثمرة لنجاح  الدولية  العمل 

يف تغلبها على الظروف ال�صعبة باإرادة اأطراف االنتاج البحرينية الثالثة 

واميانها باحلوار االجتماعي واأهمية التوافق من اأجل امل�صلحة الوطنية 

املنظمة  هذه  يف  فاعلية  اأكرث  دوراً  �صتلعب  البحرين  اأن  موؤكداً  العليا، 

العاملية خالل الفرتة القادمة.

جاء ذلك خالل الكلمة التي األقاها حميدان يف اجلل�صة العامة للدورة 

الـ )103( ملوؤمتر العمل الدويل التي عقدت ام�س يف ق�صر االأمم مبدينة 

جنيف ال�صوي�صرية.

الدولية،  العمل  مبعايري  البحرين  مملكة  التزام  العمل  وزير  وجدد 

اأن اململكة �صت�صتمر يف حماربة التمييز، وتطوير الت�صريعات  اإىل  م�صرياً 

العمالية التي تقدم املزيد من احلقوق واحلماية للعمال واأ�صحاب العمل، 

موؤكداً حر�س قيادة اململكة على تطوير الكثري من مبادرات تنظيم وتطوير 

�صوق العمل و�صمان حتقيق اأهدافها الوطنية العليا، وذلك يف اطار احلوار 

االجتماعي بني اأطراف االنتاج الثالثة لتعمل معاً يف دعم وتطوير م�صرية 

املنجزات العمالية امل�صتدامة يف هذا العهد الزاهر.

بها  قامت  التي  االجراءات  من  عدد  اإىل  كلمته  يف  حميدان  وتطرق 

اململكة ل�صمان حرية ت�صكيل النقابات واالحتادات النقابية دون احلاجة 

بالدور  الإميانها  وذلك  النقابي،  للعمل  التام  التفرغ  وحق  ترخي�س  اإىل 

احليوي الذي ميكن اأن يلعبه العمال واأ�صحاب العمل يف دعم وتن�صيط 

ململكة  ال�صيا�صية  القيادة  اأن  موؤكداً  االنتاجية،  وزيادة  االقت�صادي  النمو 

وازدهار  لتطور  املالئمة  البيئة  حت�صني  اأجل  من  جاهدة  تعمل  البحرين 

العمل  الأ�صحاب  الت�صهيالت  من  املزيد  تقدمي  خالل  من  اخلا�س  القطاع 

اال�صتثمارية  الفر�س  اأمام  االأبواب  وفتح  االدارية  الر�صوم  وتخفي�س 

التوازن  مبداأ  دعم  اإىل  الدائم  �صعيها  يف  وذلك  اخلارجية،  االأ�صواق  يف 

العمل وي�صاهم يف  الثالثة لكونه يعزز قوة  االنتاج  اأطراف  بني م�صالح 

للمواطنني  الكرمي  العي�س  م�صتوى  ورفع  االقت�صادي  االزدهار  ا�صتدامة 

واملقيمني على نحو �صواء.

العمل،  �صوق  موؤ�صرات  ر�صد  على  اململكة  حر�س  الوزير  اأكد  كما 

النظر يف هذا ال�صياق اإىل  ون�صرها ب�صورة منتظمة وبكل �صفاهية، الفتاً 

اقرار م�صروع مر�صد القوى العاملة، يف �صهر مايو املا�صي، لي�صكل خطوة 

امل�صاكل  وحتديد  العمل  �صوق  بيانات  وحتليل  جمع  اإىل  تهدف  متقدمة 

التي يعاين منها ومبا ي�صهل مهام �صناع القرار يف املوائمة بني خمرجات 

التعليم ومتطلبات �صوق العمل. 

الدولية  العمل  ملنظمة  العام  املدير  تقرير  اأهمية  اإىل  واأ�صار حميدان 

حيث  العادلة«،  »الهجرة  عنوان  يحمل  والذي  املوؤمتر،  على  املعرو�س 

االن�صان يف ظل تزايد عمليات  العمل وحقوق  جمع بني موا�صيع �صوق 

الهجرة من اأجل العمل ب�صبب تردي االأو�صاع االقت�صادية يف بع�س الدول 

الغاء  عن  ف�صالً  اأخرى،  دول  العاملة يف  االأيدي  اإىل  املتنامية  واحلاجة 

الدويل جراء  ال�صعيد  العاملة على  االأيدي  انتقال  اأمام  القيود  املزيد من 

البعد  تعزيز  الدولية يف  العمل  على دور منظمة  موؤكداً  العوملة،  موجة 

االجتماعي للعوملة من اأجل تخفيف اآثارها ال�صلبية قدر االمكان.

ت�صخري جهود  اإىل  بن حممد علي حميدان  العمل جميل  ودعا وزير 

اآليات املوائمة  منظمة العمل الدولية خلدمة ال�صالم االجتماعي وتطوير 

بني م�صالح اأطراف االنتاج الثالثة يف الدول االأع�صاء بروح من احل�س 

الوطني الرفيع بعيداً عن اأية جتاذبات اأو انق�صامات اأو خالفات فئوية، 

موؤكداً اأنه متى ما توفر اال�صتقرار االجتماعي وتعززت الثقة بني االأطراف 

املزيد  وخلقت  االقت�صاد  وازدهر  االنتاج  وترية  ت�صارعت  كلما  الثالثة 

احلماية  مظلة  وتو�صعت  والرفاهية  الرخاء  وانت�صر  العمل  فر�س  من 

االجتماعية.

يف كلمة اململكة اأمام منظمة العمل الدولية.. حميدان:

البحرين ما�شية يف تطوير الت�شريعات ومنح املزيد من احلقوق العمالية

وزير ال�شناعة ي�شيد بالت�شهيالت 

احلكومية للقطاع اخلا�ص

اأ�صاد وزير ال�صناعة والتجارة الدكتور 

الالفتة  باجلهود  فخرو  عبداهلل  ح�صن 

واخلطوات الطموحة التي تنتهجها �صركات 

الواقع  تعزيز  �صبيل  يف  اخلا�س  القطاع 

اإىل  م�صرياً  البحرين،  ململكة  االإقت�صادي 

اإعتزاز احلكومة بهذه املبادرات التي ت�صب 

يف  وت�صهم  الوطني  االإقت�صاد  �صالح  يف 

التجارية  و�صمعتها  البحرين  عراقة  تاأكيد 

الطيبة التي اأ�صتهرت بها منذ مئات ال�صنني.

جاء ذلك خالل ا�صتقبال الوزير الأنوج 

الجون  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  خانا 

عبداهلل  وعبدالنبي  بارترنز،  كابيتال 

الفنار  �صركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  ال�صعلة 

الوزير  اأثنى  حيث  القاب�صة.  لالإ�صتثمار 

التي  املتميزة  واملبادرات  اجلهود  على 

املثمر  وتعاونه  اخلا�س،  القطاع  بها  يقوم 

املزيد  وجذب  ا�صتحداث  يف  احلكومة  مع 

االإقت�صادية  وامل�صاريع  اال�صتثمارات  من 

يحقق  الذي  االأمر  البالد،  اإىل  املختلفة 

احلكومة  وا�صرتاتيجيات  وروؤى  اأهداف 

البحرين  روؤية  اأهمها  ومن  ال�صاأن  هذا  يف 

االإقت�صادية حتى العام 2030. 

خانا  اأنوج  ا�صتعر�س  جانبه  ومن 

كابيتال  الجون  �صركة  وبرامج  خطط 

حلول  تقدمي  يف  املتخ�ص�صة  بارترنز 

االأعمال ل�صركات القطاع اخلا�س واالأهداف 

تنامي  ظل  يف  خ�صو�صاً  لها  املنظورة 

ال�صركات واملوؤ�ص�صات امل�صتهدفة يف مملكة 

ال�صعلة عن  اأعرب عبدالنبي  البحرين. كما 

حكومة  تبذلها  التي  اجلهود  لكافة  تقديره 

وتوطني  جذب  يف  ت�صهم  والتي  البحرين 

مب�صتوى  واالرتقاء  العاملية  اال�صتثمارات 

القطاع  �صركات  تقدمها  التي  اخلدمات 

اخلا�س يف البالد.

.. وي�شيد بتنامي اال�شتثمارات العاملية يف البحرين
االإ�صتثمارات  بكافة  البحرين  ال�صناعة والتجارة عن ترحيب حكومة  اأعرب وزير 

العاملية واملكاتب االإقليمية لل�صركات العاملية يف مملكة البحرين، م�صرياً اإىل تنامي حجم 

االإ�صتثمارات وتوافد اأعداد متزايدة من ال�صركات العاملية التي تتخذ من مملكة البحرين 

مقراً اإقليمياً الأعمالها يف عموم منطقة ال�صرق االأو�صط.

ال�صرق  ملنطقة  االإقليمي  املدير  جونز  لريت�صارد  الوزير  اإ�صتقبال  خالل  ذلك  جاء 

االأو�صط و�صمال اأفريقيا وتركيا ل�صركة رنتوكيل الربيطانية، واإميان العليوات م�صئولة 

بح�صور  وذلك  البحرين،  مملكة  يف  الربيطانية  بال�صفارة  واالإ�صتثمار  التجارة  ق�صم 

والوكيل  رحمه،  حميد  والتجارة  ال�صناعة  بوزارة  املحلية  للتجارة  امل�صاعد  الوكيل 

امل�صاعد للتجارة اخلارجية اإميان الدو�صري.

 ويف معر�س ترحيبه بريت�صارد جونز اأكد وزير ال�صناعة والتجارة ترحيب حكومة 

البحرين وا�صتعدادها التام الإ�صت�صافة كافة امل�صاريع االإ�صتثمارية االإقليمية والعاملية 

وتهيئتها للبنية التحتية واخلدمات املطلوبة والتي ت�صاهي اأعلى امل�صتويات العاملية 

يف هذا اجلانب، الفتاً اإىل ا�صت�صافة البحرين حالياً لع�صرات امل�صاريع ال�صخمة واملكاتب 

االإقليمية للكثري من ال�صركات التي اختارت البحرين لتكون مقراً لها يف املنطقة، وذلك 

لكونها الوجهة االأف�صل لهذه امل�صاريع. 

رئي�س �سعبة احلركة وال�سالمة املرورية:  

االت�شاالت »199« يف 5 اأ�شهر مركز  تلقاها  مكاملة  األف   55
وال�صالمة  احلركة  �صعبة  رئي�س  ك�صف 

املرورية الرائد حممد البنخليل اأن مركز االت�صاالت 

للمرور  العامة  باالإدارة   »199 ال�صاخن  »اخلط 

االأوىل  اأ�صهر   5 خالل  ات�صاال   55848 تلقى 

ب�صبب  مكاملة   28834 منها  اجلاري  العام  من 

يف   يخت�س  املركز  اأن  م�صريا  اخلاطئ،  الوقوف 

ال�صوئية  االإ�صارة  تلقي بالغات احلوادث وتعطل 

واالزدحامات  الطرق  واأعمال  املركبات  وتعطل 

املرورية.

تلقيها  مت  التي  االت�صاالت  عدد  اأن  وا�صار 

و�صل  بينما  ات�صاال   9826 بلغ  يناير  �صهر  يف 

مار�س  �صهر  يف  اأما   ،9776 اإىل  فرباير  �صهر  يف 

اأبريل  اإىل 12.495 ويف  فقد زاد عدد االت�صاالت 

بلغت  فقد  مايو  �صهر  ، ويف  ات�صاال  اإىل 11913 

االت�صاالت يف  عدد  اأن  اإىل  الفتاً  مكاملة،   11838

ويرجع  املا�صية  بال�صنة  قيا�صاً  م�صتمر  ازدياد 

طلب  ومنها  مهمة  غري  ات�صاالت  ورود  اإىل  ذلك 

معلومات حول اأحد املركبات اأو خلفية ال�صيارات 

من احلوادث املرورية.

واأكد رئي�س �صعبة احلركة وال�صالمة املرورية 

�صرية  على  حري�صة  للمرور  العامة  االإدارة  اأن 

الطرق  �صلك  ويجب  املركبات  اأ�صحاب  معلومات 

اإىل  م�صرياً  املعلومات،  على  للح�صول  ال�صحيحة 

فوراً  عليها  الرد  يتم  االأخرى  اال�صتف�صارات  اأن 

ومكاتب  للمرور  العامة  االإدارة  عمل  كمواعيد 

احلوادث بجميع املحافظات واالإجراءات االإدارية، 

وغريها، اأما فيما يتعلق باأ�صئلة املراجعني املتعلقة 

موقع  طريق  عن  اال�صتف�صار  فيمكن  باملخالفات 

احلكومة االلكرتونية.

الرئي�صية  املع�صلة  اأن  البنخليل  الرائد  وقال 

الوقوف  خمالفة  زيادة  املركز  يواجهها  التي 

جمموع  من   %51 ن�صبتها  وتعترب  اخلاطئ 

االت�صاالت ويتم تلقي �صكوى اأحد ال�صواق بوقوف 

من  خروجه  من  وحتد  خاطئة  بطريقة  مركبة 

االإدارة  وتقوم  منزله،  قرب  اأو  ال�صيارات  موقف 

مبخالفة  واإعالمه  ال�صيارة  ب�صاحب  باالت�صال 

الوقوف، ويتم بذل جهد كبري للو�صول لل�صخ�س 

لت�صحيح وقوف �صيارته مما يعد تعطيل للحركة 

املرورية ومركز االت�صاالت.

مركز  موظفي  عدد  زيادة  مت  اأن  اإىل  واأ�صار 

االت�صاالت مقارنة بال�صنوات املا�صية ويتم العمل 

على نظام النوبات على مدى 24 �صاعة، وتوجد 

اآلية لتوزيع املكاملات بحيث ال يكون رقم االت�صال 

ومنها  املتعلقة  املكاملات  بع�س  الأهمية  م�صغوالً 

اإ�صارة  تعطل  اأو  التدهور  اأو  البليغة  احلوادث 

�صوئية تت�صبب بازدحام مروري.

الرائد حممد البنخليل

اأكدت التزامها بحقوق الأطفال واأدانت العدوان عليهم   

»الوطنية حلقوق االإن�شان« تدعو اجلهات الدولية حلماية االأطفال من العنف
العاملي  باليوم  يونيو  من  الرابع  يوم  املتحدة  االأمم  احتفلت 

وهو  �صنويا،  به  وحتتفي  االأبرياء  االأطفال  من  العدوان  ل�صحايا 

اليوم الذي اأعلنت فيه اجلمعية العامة لالأمم املتحدة مبوجب قرارها 

الطارئة  اال�صتثنائية  دورتها  يف   1982 اأغ�صط�س   19 يف  املوؤرخ 

االأنباء عن معاناة  تواتر  القرار عقب  امل�صتاأنفة، وقد جاء  ال�صابعة 

االأطفال الفل�صطينيني واللبنانيني من جراء العدوان االإ�صرائيلي. 

االأطفال  ملعاناة  العامل  اأنظار  للفت  جاء  اليوم  بهذا  واالحتفاء 

يف  والنف�صية  والعقلية  البدنية  املعاملة  �صوء  �صحايا  من  االأبرياء 

كافةاأنحاء العامل، وغني عن القول ان معاناة االأطفال تت�صاعف يف 

ظروف الفقر واجلهل والكوارث الطبيعية واحلروب.

ب�صاأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  الربوتوكول  اأكد  وقد 

ا�صرتاك االأطفال يف املنازعات امل�صلحة الذي دخل حيز النفاذ يف 23 

فرباير 2002، اأن حقوق االأطفال تتطلب حماية خا�صة وت�صتدعي 

اال�صتمرار يف حت�صني حالة االأطفال دون متييز، وتن�صئتهم وتربيتهم 

يف كنف ال�صلم واالأمن، وتدين ا�صتهداف االأطفال يف حاالت املنازعات 

القانون  مبوجب  حممية  اأهداف  على  املبا�صرة  والهجمات  امل�صلحة 

الدويل. 

�صرورة  على  ت�صدد  اإذ  االإن�صان  حلقوق  الوطنية  واملوؤ�ص�صة 

لها،  االختياري  والربوتوكول  الطفل  حقوق  باتفاقية  االلتزام 

وحماية االأطفال من العدوان الذي يقع عليهم يف النزاعات امل�صلحة 

واحلروب. 

التي  العدوانية  املمار�صات  الوطنية  املوؤ�ص�صة  وتدين  كما 

ت�صتهدف االأطفال يف مناطق النزاعات امل�صلحة.

 وتدعو املوؤ�ص�صة الوطنية اجلهات الدولية اإىل �صرورة حماية 

هوؤالء االأطفال االأبرياء من الظلم الذي يقع عليهم جراء اأعمال العنف 

الدول  تلك  واإلزام  املناطق،  تلك  يف  �صدهن  ترتكب  التي  واملجازر 

العنف  نبذ  اإىل  تدعو  التي  الدولية  واملعاهدات  املواثيق  باحرتام 

والعدوان �صد االأطفال االأبرياء.

وزير العمل يلقي كلمته


