ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

ﻗﺼﺔ اﻹﺻﻼح
ً
ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ذﻛﺮى ﻣﺮور ﻋﻘﺪ
ﻗﺼﺔ ا ﺻﻼح:
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
2016

صاحب السمو الملكي األمير

حضرة صاحب الجاللة الملك

صاحب السمو الملكي األمير

سلمان بن حمد آل خليفة

حمد بن عيسى آل خليفة

خليفة بن سلمان آل خليفة

عاهل البالد المفدى

رئيس الوزراء الموقر

ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

ﻗﺼﺔ اﻹﺻﻼح
ً
ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ذﻛﺮى ﻣﺮور ﻋﻘﺪ
ﻗﺼﺔ ا ﺻﻼح:
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
2016

اإلهداء

من يقر�أ هذا الكتاب �سيعرف �أو يتذكر املخا�ض الوطني الرائع الذي �أدى يف نهايته �إىل
والدة هذا ال�صرح ال�شامخ واجلهاز امل�ؤثر يف احلياة اليومية يف مملكة البحرين ،لتكون
تلك املرحلة منعط ًفا من �أهم منعطفات التاريخ احلديث للبحرين ،ولإعطاء الف�ضل
ل�صاحب الف�ضل فيما و�صلت �إليه الهيئة منذ ت�أ�سي�سها حتى اليوم ،نهدي هذا الكتاب
�إىل �سيدي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد ،نائب القائد
الأعلى ،النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،رئي�س جمل�س التنمية االقت�صادية.
ع�شر �سنوات م�ضت منذ ترجمة ر�ؤية �سموكم الإ�صالحية ب�إ�صدار قانون هيئة تنظيم
�سوق العمل ،وما زالت الهيئة مت�ضي على الطريق الذي ر�سمتموه لها ،ت�شخ�ص ب�أنظارها
نحو �سموكم لت�ستمد منكم الر�ؤية والتوجيه ،فهي يف نهاية املطاف كما كانت يف بدايته،
جزء ال يتجز�أ من ر�ؤية �سموكم مل�ستقبل مملكة البحرين.

�أ�سامة بن عبداهلل العب�سي
�أغ�سط�س 2016
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تقديم

مل تكن هيئة تنظيم �سوق العمل �أبدً ا جها ًزا لإ�صدار ت�صاريح العمل� ،أو حت�صيل
الر�سوم� ،أو جهاز �ضبط وتفتي�ش ،بالرغم من � َّأن هذه املهام هي ما ا�شتهرت به بني
املتعاملني معها.
بل كانت ومنذ تبلورت فكرتها ،قبل قيامها ومازالت ،جها ًزا لتنظيم �سوق ترتبط به
م�صالح ع�شرات الآالف من �أ�صحاب الأعمال مع الر�ؤية االقت�صادية لوطن ي�سعى لرفاه
مواطنيه ،وقوى عاملة حملية تتوق لبناء م�ستقبل الوطن من خالل بناء م�ستقبلها،
وعمالة وافدة يجب حماية حقوقها و�إن�سانيتها ،وما العمليات اليومية لهيئة تنظيم �سوق
العمل كما يراها املتعاملون معها �إال �أدوات �ضمن �صالحيات الهيئة لتحقيق هذا الهدف.

«كونوا مثا ًال يحتذى به للعمل احلكومي اجلاد واملرن ،دائم التطوير .ع ّلموا
العامل كيف يجب �أن تعمل الأجهزة احلكومية خلدمة املواطن واالقت�صاد» .هذا

ما كلفنا به �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء عندما بد�أنا بو�ضع �أوىل لبنات هيئة تنظيم �سوق العمل يف
العام .2005
فبد�أنا بالقانون املتطور الذي ن�ص لأول مرة يف العمل احلكومي على �شراكة �أطراف
الإنتاج يف جمل�س �إدارة ميثل فيه العمال مبقعدين و�أ�صحاب الأعمال مبقعدين .وكانت
الهيئة �أول من فر�ض �إقرار الذمة املالية على منت�سبيها ،و�أول من فر�ض امل�شاورة
املجتمعية قبل اتخاذ القرار ،و �أول من �أخ�ضع نف�سه لتدقيق الأداء امل�ؤ�س�سي بالإ�ضافة
�إىل التدقيق املايل والإداري ،وكل ذلك بن�صو�ص قانونية ملزمة.
وحني جاء وقت التنفيذ كانت الهيئة قد و�ضعت خطة الختزال ثماين معامالت حكومية
يف خم�س وزارات �إىل معاملة واحدة يتقدم بها �صاحب العمل عرب البوابة الإلكرتونية
وي�ستلمها مكتملة عرب ذات البوابة يف يومني بعدما كانت ت�ستغرق �ستة �أ�شهر �أو �أكرث.
وقد كانت هذه املعامالت الإلكرتونية �سببا يف بناء قاعدة بيانات منعدمة النظري
يف املنطقة ب�أ�سرها الحتوائها على معلومات اقت�صادية ودميغرافية و�إح�صائية حت ّدث
10
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يوم ًيا ،قاعدة �شكلت رافدً ا فريدً ا للبحث الأكادميي والتخطيط ال�سكاين واالقت�صادي
واخلدماتي يف اململكة.
ً
وتنفيذا للتوجيهات ال�سامية قبل �أكرث من ع�شرة �أعوام ،ما زالت الهيئة تتطور وكل يوم
م�شروعا جديدً ا يخدم املواطن �أو االقت�صاد �أو العامل الوافد ،وقد بات
مي�ضي يحمل معه
ً
للهيئة اليوم فروع يف خمتلف حمافظات اململكة ت�سهي ًال على املواطنني واملتعاملني معها.
واليوم ،ت�سعى الهيئة �إىل �أخذ مكانتها جمتمع ًيا كما �أخذتها تنظيم ًيا لتلعب دو ًرا �أكرب
يف �صياغة وت�شكيل تفاعل اجلهات الر�سمية مع جمتمعاتها لت�صبح �أقرب و�أكرث ت�أث ًريا
وت�أث ًرا ،فهي جزء من الن�سيج االقت�صادي واالجتماعي لهذا الوطن.
الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �سوق العمل
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«تأخذ دولة البحرين في اعتبارها أن أعظم
الثروات التي تملكها هي المواطن البحريني
ذاته ،الذي أثبت قدرة متميزة في مجال
التحصيل العلمي والثقافي .ولذا فإن دعم
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

2002

2001

2003

 14ﻓﺒﺮاﻳﺮ

 12دﻳﺴﻤﺒﺮ

 16ﻳﻨﺎﻳﺮ

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎق
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ

إﻗﺎﻣﺔ ﻧﺪوة ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أن ﻳﺨﺪم
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﻄﻠﻖ
إﺷﺎرة اﺻﻼح ﻓﻲ ﻧﺪوة ﻛﻴﻒ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أن
ﻳﺨﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
 20دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺼﻞ
اﻟﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻳﺴﻠﻤﻪ إﻟﻰ
ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
 23دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻧﻌﻘﺎد ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اوﻟﻰ ﻟﻔﻬﻢ ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ "اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ"
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2004

2006

2005

 28ﻣﺎرس

 28ﻣﺎرس

 28ﻣﺎرس

ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ
ﻓﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﻨﺰي اﻟﻤﻜﻠﻒ
ﺑﺈﺟﺮاء دراﺳﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻴﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻲ إﺻﻼح
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ "ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ" و"ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﻤﻞ" إﻟﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻳﻘﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺤﻴﻠﻪ إﻟﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى

أﺑﺮﻳﻞ

 15ﻣﺎﻳﻮ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻳﻜﻠﻒ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﺒﺴﻲ وﻋﺒﺪاﻟﻪ
اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ﺑﺒﺪء اﻋﺪاد ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
"ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ"،
و"ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﻤﻞ"

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻳﺒﺪأ
اﻟﻤﺪاوﻻت ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

 17اﺑﺮﻳﻞ
ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺼﺪر ﻗﺮارًا
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
إﺻﻼح ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺣﻠﻮل إﺻﻼﺣﺎت
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
 24ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻳﻮﺟﻪ ﻃﻼق
ﺣﻮار وﻃﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮل
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

 4أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻳﺒﺪأ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ إﺻﻼح ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

 22ﻣﺎﻳﻮ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻳﻘﺮ ﻗﺎﻧﻮن
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
 29ﻣﺎﻳﻮ
ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻳﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮن
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
 12أﻏﺴﻄﺲ
ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻳﺼﺪر
ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﻤﻞ
 4ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ
أول ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
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«في اعتقادي أننا ْ
إن أردنا أن نخلق دورة
اقتصادية متكاملة وفاعلة تخدم مملكتنا
على المدى البعيد ،فإنه من الواجب علينا توفير
فرص لفئات المجتمع جميعها للمشاركة في
العملية التنموية لما في ذلك من آثار إيجابية
على كافة األصعدة ،وباألخص تخفيض نسبة
البطالة بين المواطنين».
صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس التنمية االقتصادية
 16يناير 2003

المقدمة

ا�ست�شعرت القيادة ال�سيا�سية يف البحرين �أهمية معاجلة ملف التوظيف منذ
بداية امل�شروع الإ�صالحي ل�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ،ملا
ت�شكله من خطورة م�ستقبلية على الن�سيج االجتماعي ،ف�أولتها اهتما ًما بال ًغا،
و�أكد ميثاق العمل الوطني �ضرورة تعزيز «�أعظم الرثوات التي متتلكها» البالد،
يف �إ�شارة �إىل الرثوة الب�شرية ،و�شكلت جلنة فرعية خا�صة لعالج م�شكلة البطالة
تفرعت عن جلنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني التي كان ير�أ�سها �سمو
ويل العهد.
وتواىل اهتمام القيادة بعالج هذه امل�شكلة ،ف�أكد جاللة امللك لدى افتتاح جاللته
الف�صل الت�شريعي الأول ملجل�سي ال�شورى والنواب �أهمية «العمل على حل م�شكلة البطالة
ومكافحة الف�ساد(((».
�إال �أنَّ امل�ضي يف خطوات العالج كان ال بد �أنْ ي�سبقه حت�صيل الإجابات املطلوبة عن
الت�سا�ؤالت املطروحة حول �أ�سباب تنامي م�شكلة البطالة رغم النمو االقت�صادي الذي
ت�شهده البالد �آنذاك ،وارتفاع حجم الإيرادات ،ومل يكن ذلك �سه ًال يف ظل غياب الأرقام
والإح�صاءات الالزمة ،ويف ظل التباين والت�ضارب يف البيانات القليلة املتوافرة ،ويف ظل
عدم �إقرار البع�ض بامل�شكلة ،مما و�ضع جمموع ًة من العقبات التي ال بد من جتاوزها قبل
امل�ضي يف ق�صة الإ�صالح.
ويف  3مار�س� /آذار  ،2002تر�أ�س �سمو ويل العهد جمل�س التنمية االقت�صادية الذي
�أنيطت به مهمة و�ضع اخلطط والربامج اال�سرتاتيجية للتطوير االقت�صادي وت�شجيع
وا�ستقطاب اال�ستثمارات ،فحظي ملف التطوير االقت�صادي ومعاجلة البطالة و�إ�صالح
�سوق العمل باهتمام كبري ،وت�صدى املجل�س برئا�سة �سموه �إىل امللف االقت�صادي ،فعقد
اللقاءات واحلوارات واملناق�شات مع قطاعات و�شخ�صيات اقت�صادية و�سيا�سية وعمالية،
وقام �سموه ب�سل�سلة من الزيارات للوزارات وامل�س�ؤولني وعدد من ال�شخ�صيات.
كما �شرع جمل�س التنمية االقت�صادية وحتت رعاية �سموه يف تنظيم الندوات االقت�صادية،
َّ
ليختط �سموه طري ًقا جديدًا يف التعاطي
التي كان يحر�ص �سموه على امل�شاركة فيها،
مع امللفات العالقة ،ويف التفاهم والتحاور مع �أفراد املجتمع� ،ضمن �سيا�سة الإقناع،
ولي�س الفر�ض.
(	)1اخلطاب امللكي ال�سامي يف افتتاح الف�صل الت�شريعي الأول – دور االنعقاد الأول  14دي�سمرب /كانون الأول 2002
lmra.bh

19

المقدمة

وعقد املجل�س الندوة الأوىل لبحث «معوقات التنمية االقت�صادية» يف دي�سمرب /كانون
الأول  2002بالتعاون مع مركز البحرين للدرا�سات والبحوث بعنوان« :كيف ي�ستطيع
القطاع العام �أن يخدم االقت�صاد الوطني» ،و�أقيمت هذه الندوة يف ق�صر الرفاع حتت
رعاية �سمو ويل العهد ،و�أكد فيها �سموه �أنَّ «على احلكومة م�س�ؤولية ت�شجيع القطاع
اخلا�ص ،وزيادة ن�سبة م�ساهمته يف احلركة االقت�صادية لإيجاد قطاع خا�ص تناف�سي
ي�ستقطب العاطلني عن العمل ،وي�سهم يف تطوير اجلوانب التنموية يف البالد مل�ستقبل
الأجيال القادمة».
وبعد نحو �شهر واحد ،عقدت الندوة الثانية يف ق�صر الرفاع لبحث املو�ضوع نف�سه،
وحملت عنوان« :كيف ي�ستطيع القطاع اخلا�ص �أن يخدم االقت�صاد الوطني» ،وحتدث
فيها �سموه عن ر�ؤيته وت�صوره لعملية �إ�صالح �سوق العمل.
وخل�صت هاتان الندوتان �إىل جمموعة من التو�صيات(((؛ وهي:
1.1تفعيل دور النقابات العمالية ،وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات واحللول.
2.2معاجلة البحرنة على �أ�سا�س النوعية ولي�س الكمية ،وتفعيل دور التعليم والتدريب من
قبل الأطراف الثالثة.
3.3العمل على �إيجاد ق�ضاة متخ�ص�صني يف الق�ضايا العمالية ،وال�سرعة يف ح�سم
املنازعات العمالية ،وتفعيل دور التحكيم العمايل مع اقرتاح نقله لإدارة املحاكم
بوزارة العدل.
4.4و�ضع درا�سة لوجود احلد الأدنى من الأجور وفق جمموعة من ال�ضوابط واملعايري.
5.5و�ضع ا�سرتاتيجية للتدريب املهني على م�ستوى قطاعات العمل املختلفة ،مع الرتكيز
على التدريب يف موقع العمل ،و�أنْ يتحمل القطاع اخلا�ص م�س�ؤوليته الوطنية يف
تدريب وت�أهيل البحرينيني ،و�إيجاد نظام حوافز وبيئة عمل منا�سبة وعادلة لهم.
�6.6أن تقوم احلكومة باتخاذ قرار ب�ش�أن احلد الأدنى للأجور بعد الت�شاور مع ال�شركاء
االجتماعيني كالتنظيمات العمالية و�أ�صحاب العمل.
7.7ت�ساوي القطاع العام واخلا�ص يف املزايا املختلفة ل�سوق العمل مبا ي�ضمن احلماية
االجتماعية للعمالة الوطنية.
(� 	)2صحيفة الو�سط – العدد  133بتاريخ  17يناير /كانون الثاين 2003
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8.8درا�سة رفع الر�سوم يف ا�ستخدام العمال الأجانب ،مع توجيه الدخل يف الر�سوم �إىل
التدريب املهني وخدمات الإر�شاد والتوجيه ب�إ�شراف القطاع اخلا�ص.
9.9و�ضع ا�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل لل�سنوات اخلم�س �أو الع�شر املقبلة بخ�صو�ص
التوجهات التنموية لالقت�صاد.
1010تفعيل �أنظمة التدريب حتت الإ�شراف املبا�شر للقطاع اخلا�ص على �أنْ يكون دور
احلكومة رقاب ًّيا.
1111توفري املعلومات والإح�صاءات الدقيقة عن �سوق العمل ،مبا يف ذلك الوظائف
املعرو�ضة ،والوظائف التي �ستوجد يف امل�ستقبل ،وم�ستويات �أجورها ،وعدد العاطلني،
وعدد الداخلني ل�سوق العمل م�ستقب ًال ،ونوعية و�أعداد العمالة الأجنبية العاملة
يف اململكة.
�1212إعادة النظر يف الت�شريعات والإجراءات املنظمة لعالقة العمل؛ �سواء على م�ستوى
قانون العمل� ،أو القرارات الوزارية ال�صادرة ً
تنفيذا له.
�1313إ�صدار قانون عمل جديد يواكب التطورات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
يف اململكة ،ويوازن بني م�صالح العمال و�أرباب العمل ،وي�سمح بخلق بيئة تناف�سية
للعامل البحريني.
1414و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية للتنمية االقت�صادية ي�شارك يف �صوغها القطاع اخلا�ص،
وال�سعي لتحقيق قدر �أكرب من املواءمة بني خمرجات النظام التعليمي ومتطلبات
�سوق العمل ،واالجتاه �إىل ت�شجيع معاهد التدريب القطاعية ذات العالقة املبا�شرة
مبتطلبات القطاع املعني ،ودرا�سة فجوة املهارات للقطاعات املختلفة باعتبار ذلك
أ�سا�سا لبناء برامج التدريب.
منطل ًقا � ً
واحلقيقة �أنَّ هاتني الندوتني التمهيديتني كانتا منطل ًقا مه ًّما نحو م�شروع الإ�صالح،
و�إيذا ًنا بانطالق مرحلة جديدة تت�سم باجلدية والعمل الد�ؤوب ،وبعدهما ،بد�أ جمل�س
التنمية االقت�صادية يف �أوىل اخلطوات العملية يف �إطار الت�شخي�ص العلمي مل�شكلة �سوق
العمل ،فكلف �شركة «مكنزي كيتو دي بري» الأمريكية املتخ�ص�صة يف اال�ست�شارات
االقت�صادية الكربى لتقوم ب�إجراء دار�سة عن و�ضع �سوق العمل �آنذاك ،لتوفري املادة
الأ�سا�س واملعلومات الالزمة لت�شخي�ص احلال وت�صويب امل�سار لبداية حكاية الإ�صالح.
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إشارة االنطالق

كلمة سمو ولي العهد:
(((
إشارة االنطالق

ريا يف معدالت التنمية،
«لقد �شهدت البحرين يف العقود الثالثة املا�ضية تطو ًرا كب ً
مما انعك�س بالإيجاب على امل�ستوى املعي�شي للمواطن ،فالكثري منكم يف هذه
القاعة اليوم يعتربون من الذين قد ا�ستفادوا من تلك املرحلة ،لكن الت�سا�ؤل
الذي يطرح نف�سه الآن هو :ماذا عن الذين مل تتح لهم الفر�صة لال�ستفادة من
تلك املرحلة؟
ففي اعتقادي �أننا �إنْ �أردنا �أن نخلق دورة اقت�صادية متكاملة وفاعلة تخدم مملكتنا
على املدى البعيد ،ف�إنه من الواجب علينا توفري فر�ص جلميع فئات املجتمع للم�شاركة
يف العملية التنموية ،ملا يف ذلك من �آثار �إيجابية على كافة الأ�صعدة ،وبالأخ�ص تخفي�ض
ن�سبة البطالة بني املواطنني ،والتي تقدر ن�سبتها بحوايل .%15
ن�سمع هذه الأيام الكثري من االنتقادات من القطاع اخلا�ص موجهة �إىل العامل البحريني؛
تتهمه بالتق�صري يف العمل مقارنة بالعامل الأجنبي ،وكذلك �إىل خمرجات التعليم
احلكومي ومناهج التدريب املتبعة التي ال تتنا�سب مع حاجات �سوق العمل الفعلية ،ف�إنني
�أرى �أنَّ تلك االتهامات ،و�إن كانت بع�ضها �صحيحة ،فهي لوحدها لي�ست �سب ًبا من�ص ًفا
للنقد .ف�إنه لي�س من ال�صحيح القول ب�أن احلل يوجد يف �إحالل العمالة البحرينية حمل
العمالة الأجنبية ،فلو نظرنا �إىل واقعنا احلايل �ستجد �أنَّ العامل البحريني والعامل
الأجنبي ال يعمالن يف نف�س ال�سوق نظ ًرا الختالف ال�شروط بينهما؛ حيث �إن ما يقبله
العامل الأجنبي من بيئة عمل و�أ�ساليب معاملة وراتب �شهري ال ميكن �أن يقبل به العامل
البحريني ،وكذلك نحن ال نقبل به.
و�إن كان للعامل البحريني حقوق �أكرث من العامل الأجنبي يف حرية ترك �أي عمل �إىل
�آخر ،ف�إنه من البديهي �أن يف�ضل �صاحب العمل توظيف العامل الأجنبي على العامل
البحريني.
ورغم �أنَّ تلك العمالة الأجنبية قد حققت فوائد اقت�صادية كبرية يف الفرتة املا�ضية
�إال �أنه من ال�صعب اال�ستمرار يف ذلك ،فالتنمية االقت�صادية يجب �أن تكون ل�صالح
البحرينيني �أو ًال .فها نحن اليوم نرى الكثري من �أبناء وطننا العزيز يعانون كث ًريا يف
( 	)1كلمة �سمو ويل العهد يف الندوة الثانية لبحث «معوقات التنمية االقت�صادية» بتاريخ  16يناير /كانون الثاين 2003
lmra.bh

27

الفصل األول | كلمة سمو ولي العهد :إشارة االنطالق

حماوالتهم احل�صول على وظائف ملا يف �سوق العمل البحريني من عمالة �أجنبية كبرية.
�إنَّ الو�صول �إىل �إ�صالحات اقت�صادية �إيجابية ومالئمة لي�س بالب�ساطة التي يت�صورها
البع�ض ،فلإيجاد حل مل�شكلة البطالة البد من خلق �سوق عمل موحد ي�أخذ مبعايري
العدالة وامل�ساواة ،ويقل�ص الفوارق الواقعة يف احلقوق والواجبات بني العامل البحريني
والعامل الأجنبي ،وذلك مبنح العامل الأجنبي حق التنقل الوظيفي حمل ًّيا ،مع حتديد
جلب العمالة الأجنبية من اخلارج .و�إنني على ثقة ب�أنَّ العامل البحريني يف �سوق العمل
املوحد �سيتمكن من التفوق على مناف�سه الأجنبي».

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد رئي�س جمل�س التنمية االقت�صادية
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البدايات واألسس

كانت البطالة ق�ضية خطرية ي�ست�شعرها اجلميع يف البحرين ،غري أ� َّن �أحدًا مل
يكن ي�ستطيع � ْأن يقف على �أرقامها الدقيقة وما تنطوي عليه من �إح�صاءات،
مما جعلها م�صدر قلق جلميع البحرينيني؛ حكوم ًة و�شع ًبا ،فاع ُتربت الق�ضية
اال�سرتاتيجية الأهم يف البالد ،واملنطلق الأول نحو امل�ستقبل املن�شود.
و�شهدت البحرين قبل م�شروع الإ�صالح حرا ًكا كب ًريا حول ملف البطالة ،كان من
مظاهره جتمعات للعاطلني �شبه �أ�سبوعية عند وزارة العمل ،وكانت قائمة العاطلني
لدى وزارة العمل غري م�ستندة �إىل معيار دقيق ،ف�ض َّمت عاطلني وغري عاطلني ،ف�ض ًال
عن �أنَّ نظامها كان عاجزًا عن ت�سجيل كثري من العاطلني .ف�أثريت الكثري من الأ�سئلة
عن حقيقة البطالة وحجمها ،وعن م�صدرها و�أماكن تركزها ،وعن ت�أثرياتها و�أ�سباب
تناميها ،على الرغم مما كانت ت�شهده البحرين من منو اقت�صادي وارتفاع يف حجم
الإيرادات .ومل تكن الإجابة ي�سري ًة يف ظل غياب الأرقام ،وتباين املعلومات املتاحة ،مما
حال دون القدرة على ت�شخ�صيها بالنحو الدقيق ،متهيدً ا لو�ضع احللول ملواجهتها.
وانطال ًقا من �إدراك ذلك الو�ضع املع َّقد ،وا�ست�شعا ًرا للم�س�ؤولية الوطنية الكبرية ،ت�صدى
جمل�س التنمية االقت�صادية برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد �إىل هذه امل�شكلة ،فطرح �سمو ويل العهد �س�ؤاله الأ�سا�س الذي فتح الباب �أمام
�إعادة النظر يف �سوق العمل البحرينية :كيف ميكن ميكن �أن يكون هناك بطالة يف

�سوق العمل �إذا كانت البالد ت�ستورد وت�ستقطب هذا العدد من العمالة الوافدة؟

وبد�أ �سموه العمل الد�ؤوب يف قيادة الدفة ،فعقد اللقاءات واحلوارات واملناق�شات مع
قطاعات و�شخ�صيات اقت�صادية و�سيا�سية وعمالية ،وقام بزيارات متعددة لعدد من
الوزارات ،وكان �سموه ُي�شرك اجلميع يف الت�سا�ؤل حول نظام البحرنة ومدى ا�ستفادة
البحرينيني منه ،وكيف ميكن خدمة املواطن البحريني بنحو �أف�ضل.
وا�ضحا �آنذاك �أنَّ نظام البحرنة ال يكفي حلل امل�شكلة بالنحو املطلوب ،فبد�أ
وكان
ً
النقا�ش عن احللول املمكنة ملعاجلة هذه امل�شكلة ،دون امل�سا�س باملرونة املطلوبة يف
ال�سوق ،فجاءت فكرة القيام بدار�سة لو�ضع �سوق العمل.
ويف العام  ،2003كلف جمل�س التنمية االقت�صادية �شركة «مكنزي» القيام ب�إعداد درا�سة
لت�شخي�ص �سوق العمل البحرينية ،وقد و�ضع املجل�س هدفني رئي�سني تتمحور حولهما
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الدرا�سة؛ وهما :كيف جنعل القطاع اخلا�ص هو القطاع املف�ضل للبحريني؟ وكيف جنعل
البحريني هو اخليار املف�ضل للقطاع اخلا�ص؟ مع الرتكيز على �أن يكون ذلك «خيا ًرا»
ولي�س ً
إلزاما».
«فر�ضا» و«� ً
فعملت �شركة «مكنزي» ثالثة �أ�شهر متوا�صلة على جمع البيانات وحتليلها ،وتنقيحها
ومعاجلة النواق�ص ،و�أعدت درا�سة علمية و�إح�صائية حلال �سوق العمل يف البحرين،
وق َّدرت �أعداد الداخلني �إىل هذه ال�سوق خالل ال�سنوات الع�شر القادمة.
وتزامن مع ذلك �إعالن من �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل
البالد املفدى بف�صل القرار االقت�صادي عن ال�سيا�سي ،م�ؤكدً ا جاللته �أنَّ «�أه َّم خطوة

اتخذتها �أنني �سلمت ملف االقت�صاد �إىل االبن �سلمان ،بهدف ال�صعود مب�ستوى
اقت�صادنا �إىل م�صاف الدول الراقية .لقد ف�صلنا القرار ال�سيا�سي عن االقت�صادي،
فالقرار ال�سيا�سي يحتاج �إىل �إجماع امل�س�ؤولني عن ال�ش�أن ،وهذا ي�أخذ وق ًتا �أطول.
�سريع .حال ًيا لدينا
�أما االقت�صاد ف�إنه ال يحتمل الت�أخري ،ويحتاج �إىل قرا ٍر
ٍ
�آلية جمل�س التنمية االقت�صادية ،وقراراته منف�صلة عن جمل�س الوزراء(((».
وبذلك الإعالن امللكي اكتملت �أركان القاعدة الأ�سا�س ،والأر�ضية ال�صلبة مل�شروع
الإ�صالح الطموح.
وما �إنْ تلقى �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س التنمية االقت�صادية التوجيهات امللكية بتحمل
�أعباء امللف االقت�صادي حتى �أعطى �إ�شارة االنطالق املاراثوين للإ�صالح ،فانطلقت
ور�ش العمل املتخ�ص�صة ،واحلوارات اجلادة ،و�شاركت فيها جميع قطاعات املجتمع ،يف
خمل�ص ،للبحث يف �سبل �إعادة هيكلة و�إ�صالح
وطني
عملية
ذهني م�س� ٍؤولٍ ،
ٍ
ٍ
وجهد ٍّ
ع�صف ٍّ
�سوق العمل يف البحرين ،لتكون �أوىل حلقات م�شروع الإ�صالح االقت�صادي ال�شامل.
ويف  23دي�سمرب /كانون الأول � ،2003أقيمت ور�شة العمل الأوىل لهذا امل�شروع الطموح
يف ق�صر الق�ضيبية ،ودعا �سمو ويل العهد �إليها عددًا من النواب والنخب االقت�صادية
والتجارية والقانونية وال�سيا�سية والعمالية لي�ضع �سموه جميع املعنيني �أمام هذا امللف
اخلطري ،ويك�شف لهم عما و�صلت �إليه درا�سة جمل�س التنمية االقت�صادية و�شركة
«مكنزي»؛ لبد�أ �صوغ املالمح الرئي�سة مل�شروع الإ�صالح القادم على �أ�س�س �صلبة قوامها
الت�شاور والتوافق الوطنيني.
(� 	)2صحيفة الو�سط – العدد  470بتاريخ  20دي�سمرب /كانون الأول 2003
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الفصل األول

ملخص دراسة «مكنزي»
التشخيصية

انطلقت فكرة إصالح سوق العمل مع بدء المشروع
اإلصالحي لجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في
العام  ،2001وقد بدأ النقاش حينذاك مع سمو ولي العهد
األمير سلمان بن حمد آل خليفة حول نظام البحرنة ومدى
استفادة البحرينيين منه ،وكيف نستطيع أن نخدم المواطن
واضحا لدينا منذ ذلك الوقت أن
البحريني بنحو أفضل .وكان
ً
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

(((

قدَّمت �شركة «مكنزي» قراءاتها وت�شخي�صها حلالة �سوق العمل يف البحرين،
وقامت هذه الدرا�سة على ثالثة عنا�صر رئي�سة:
الأول مقابالت مع � 50شخ�صية قيادية من �أركان قطاع التجارة واحلكومة ،وذلك من
�أجل اكت�ساب فهم نوعي ل�سوق العمل البحرينية.
الثاين :جمع البيانات الالزمة من م�صادرها املتعددة ،و�إجراء الدرا�سات املنهجية
املتبعة عليها ،وعقد املقارنات بينها وف ًقا للمعايري املتبعة يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،ثم القيام بتحليل كمي ي�ستند �إىل البيانات املتوافرة.
الثالث :ا�ست�شارة عدد من امل�صادر اخلارجية واخلرباء الدوليني.
وقد ت�ضمنت الدرا�سة اجلوانب الآتية:
 .1عدد العاطلين

تو�صلت الدرا�سة التي �أجرتها «مكنزي» �إىل �أنَّ عدد البحرينيني العاطلني عن العمل يف
َّ
العام  2003يرتاوح بني � 20 – 16أل ًفا ،م�ستند ًة يف ذلك �إىل �إح�صاء ال�سكان للعام 2001
الذي �أجراه اجلهاز املركزي للمعلومات ،و�إىل �إح�صاء وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
يف العام نف�سه.
وك�شفت الدرا�سة عن �أنَّ � 100ألف بحريني �سيدخلون �إىل �سوق العمل خالل ال�سنوات
الع�شر الالحقة ( ،)2013 – 2003وي�شمل هذا العدد العاطلني حينذاك املقدر عددهم
بـ � 20 – 16أل ًفا� ،إىل جانب نحو � 50أل ًفا من ال�شباب املتوقع دخولهم �إىل ال�سوق ،ونحو
� 30ألف امر�أة �سين�ضممن �إىل �صفوف القوى العاملة متا�ش ًيا مع التوجه العام لزيادة
م�شاركة املر�أة يف القوى العاملة ،مما يع ُّد حتد ًيا حقيق ًّيا للبالد.
 .2دور القطاع الخاص

ب َّينت الدرا�سة �أنَّ القطاع اخلا�ص يف البحرين هو حمرك النمو يف عدد الوظائف يف
عامي 1990
االقت�صاد البحريني منذ العام 1990؛ �إذ ُطرحت � 96ألف وظيفة فيما بني ْ
(� 	)1صحيفة الأيام العدد  5406بتاريخ  24دي�سمرب /كانون الأول 2003
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و2002؛ � 84ألف وظيفة منها كانت يف القطاع اخلا�ص .كما �أنَّ القطاع اخلا�ص يف العام
 2003كان ي�ستوعب نحو  %60من القوى العاملة ،بينما مل يكن ي�ستوعب القطاع العام
�آنذاك �سوى  ،%25وتندرج بقية الوظائف �ضمن القطاع غري الر�سمي.
و�أو�ضحت الدرا�سة كذلك �أنَّ القطاع اخلا�ص هو امل�صدر الرئي�س لتوظيف البحرينيني؛
فقد امت�ص  %74من �إجمايل عدد البحرينيني ،وعددهم كان � 35ألف مواطن ان�ضموا
�إىل القوى العاملة يف البالد يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،يف حني �أنَّ القطاع العام
احت�ضن الأعداد املتبقية ب�صعوبة ،وجرى يف �سبيل ذلك ا�ستبدال العاملني املغرتبني
بالبحرينيني ،فو�صلت الن�سبة املئوية للبحرينيني العاملني يف القطاع العام �إىل نحو .%90
 .3نوعية الوظائف واألجور

ك�شفت الدرا�سة �أنَّ الكثري من الوظائف التي يتوالها البحرينيون هي وظائف منخف�ضة
الأجر ب�سبب انخفا�ض نوعية تلك الوظائف .وقد �أ�شارت الدرا�سة �إىل �أنَّ متو�سط الأجور
للفرد البحريني انخف�ض يف ت�سعينيات القرن املا�ضي بن�سبة  %16من  420دينا ًرا �إىل
 352دينا ًرا ،و�أنَّ ن�سبة البحرينيني العاملني يف وظائف منخف�ضة املهارة والأجور قد
ارتفعت من  %27يف العام � 1990إىل  %48يف العام  ،2002و�أنَّ  %68من البحرينيني
الذين ان�ضموا �إىل القطاع اخلا�ص
منذ العام  ،1990واملقدر عددهم
بـ � 27ألف عامل ،يعملون يف وظائف
متدنية.
كانت سوق العمل مصدر قلق كبيرً ا
و�أو�ضحت الدرا�سة �أنَّ هذه النتائج
من�سجمة مع التوجهات العامة يف
االقت�صاد البحريني؛ �إذ �إنَّ الوظائف
منخف�ضة املهارة �شكلت  %81من
�إجمايل الوظائف املتولدة يف القطاع
اخلا�ص ،ومل ت�شهد �سوى قطاعات
قليلة يف االقت�صاد الت�أثري املعاك�س،
ومنها على �سبيل املثال قطاع
40

للجميع؛ للحكومة وللمواطنين ،ففي
الوقت الذي كانت فيه المملكة تشهد
ً
وزيادة في اإليرادات،
نموا اقتصاد ّيًا،
ًّ
سوءا وأخذت تهدد
صارت األوضاع تزداد
ً
المستوى المعيشي بشكل عام ،السيما
مع ارتفاع معدالت البطالة التي قاربت ،%15
فيما تراجع متوسط األجور للبحرينيين من
 420دينارًا شهر ّيًا في العام  ،1990إلى 325
دينارًا في العام .2002
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د .زكريا أحمد هجرس

اخلدمات املالية الذي كانت ت�شكل
فيه الوظائف منخف�ضة املهارة %10
فقط من �إجمايل الوظائف.
وب َّينت الدرا�سة �أنَّ انخفا�ض الأجور
انعكا�سا
يف القطاع اخلا�ص ي�أتي
ً
النخفا�ض القدرة التنا�سبية الن�سبية
لالقت�صاد البحريني بالقيا�س
�إىل �شركائه التجاريني الرئي�سني؛
ف�إنتاجية العامل البحريني تقدر
بن�سبة  %25تقري ًبا مقارنة بالإنتاجية
يف الواليات املتحدة ،وبن�سبة %19
مقارنة مبعدل الإنتاجية يف الهند.

كان المجتمع ينظر إلى البطالة باعتبارها
موضوعً ا اجتماع ًّيا ،في حين أ َّنه في الواقع
موضوع اقتصادي بحت ،فلم يكن من
الصحيح ْ
أن تعتبر موضوع العمالة جانبًا
َّ
اجتماع ًّيا في حين أن السوق وكل ما
يتعلق بها هو جوانب اقتصادية ،فكان من
المهم ْ
أن يصنف موضوع البطالة والعمالة
ضمن سياقه الصحيح ،وإدارة هذا الملف
جزءا من العملية االقتصادية
باعتباره
ً
وليس االجتماعية.
أسامة بن عبداهلل العبسي

 .4التحديات المستقبلية

يف حال وا�صلت �سوق العمل ال�سري على م�سار م�شابه مل�سارها حينذاك من ناحيتي منو
عدد الوظائف وامل�شاركة البحرينية فيها ،فقد توقعت الدار�سة �أنَّ �أعداد البطالة يف
�صفوف البحرينيني ميكن �أن ت�صل �إىل �أكرث من � 60ألف عاطل ،مما يعني �أنَّ �أكرث من
ن�صف البحرينيني املقبلني على العمل �سيكونون يف �صفوف العاطلني.
وتوقعت الدرا�سة � ً
أي�ضا انخفا�ض متو�سط الأجور للبحرينيني بن�سبة  %15تقري ًبا يف العقد
التايل ،بالإ�ضافة �إىل ازدياد الفجوة املحتملة بني توقعات العاملني ونوعية الوظائف
املتوافرة لهم؛ ففي حني �أنَّ ن�سبة البحرينيني ذوي املهارات العالية واملتو�سطة املتوقع
دخولهم �سوق العمل يف العقد التايل �ست�صل �إىل  %86تقري ًبا ،ف�إنَّ الوظائف اجلديدة
املتولدة يتوقع �أن تغلب عليها الوظائف منخف�ضة املهارات بالدرجة الأوىل ،مبا ميثل
نحو  %75من � 120ألف وظيفة ُيتوقع ن�شو�ؤها يف العقد الالحق .ويعني ذلك �أ َّنه من
املرجح �أنْ يكون البحرينيون العاطلون عن العمل يف امل�ستقبل من ذوي املهارات العالية
واملتو�سطة ،و�أنْ يكون خريجو املدار�س الثانوية والتعليم العايل يف امل�ستقبل يف وظائف
ال تلبي توقعاتهم.
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 .5مواجهة التحديات

ت�ؤكد الدرا�سة �أنَّ مواجهة التحديات على نحو م�ستدام يتطلب تناول �سيا�سات العمل
وال�سيا�سات االقت�صادية ب�أ�سلوب ي�أخذ بزمام املبادرة ،وال يقت�صر على معاجلة البطالة
عن طريق �سيا�سات العمل وحدها؛ �إذ �إنَّ امت�صا�ص املن�ضمني اجلدد �إىل �سوق العمل
بتبني �سيا�سات بحرنة �أكرث ً
ن�شاطا يتط َّلب �أنْ تكون �أكرث من  %95من الوظائف اجلديدة
يف ال�سنوات الع�شر الالحقة للبحرينيني ،وهذا �أمر ي�شكل حتد ًيا كب ًريا ،مما يجعل
حتفيز عملية �إيجاد الوظائف اجلديدة وحدها غري كافية لتلبية حاجة البحرينيني من
الوظائف.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أنَّ املطلوب هو منو كبري من الناحية «الكمية»؛ �إذ �إنَّ توفري الوظائف
الكافية لت�شغيل املوظفني البحرينيني اجلدد ي�ستدعي حتقيق معدل منو اقت�صادي ي�صل
�إىل  ،%11وهو مع َّدل �صعب ج ًّدا؛ �إذ مل تنجح يف الو�صول �إىل معدل منو بن�سبة %10
�سوى  10دول فقط يف العامل خالل التاريخ االقت�صادي احلديث .كما �أنَّ النمو املتحقق
يف البحرين �آنذاك يع ُّد متدن ًيا من الناحية «النوعية» ،و�أنَّ �إيجاد الوظائف يف القطاعات
وم�ستويات املهارات امل�شابهة لالجتاهات ال�سائدة حينذاك لن ينجح يف حت�سني م�ستوى
الدخل ،ولن ي�سد الفجوة بني البحرينيني املاهرين والوظائف املتوافرة.
 .6أسس المواجهة

�أو�ضحت الدرا�سة �أنَّ النظم وامل�ؤ�س�سات البحرينية جنحت يف ت�سعينيات القرن املا�ضي
يف حتقيق تقدم �إيجابي بزيادة ا�شرتاك البحرينيني يف �سوق العمل ،و�أنَّ ن�سبة النمو يف
ح�صة البحرينيني من وظائف القطاع اخلا�ص كانت  ،%6.3وهي ن�سبة �أعلى من ن�سبة
النمو الإجمالية يف عدد وظائف القطاع اخلا�ص ( ،)%5.5مما رفع احل�صة الإجمالية
للبحرينيني من  %27يف العام � 1990إىل  %29يف العام .2002
غري �أنَّ «مكنزي» ر�أت �أنَّ مواجهة التحديات امل�ستقبلية يتطلب قدرات نظامية وم�ؤ�س�ساتية
تقدما بكثري من عدة �أوجه ،عرب و�ضع ال�سيا�سات الالزمة ،ثم تنظيمها
�أقوى و�أكرث ً
و�إدارتها ،والإ�شراف على تنفيذها.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أنَّ الكثري من القرارات املتعلقة ب�سيا�سات �سوق العمل ت�ستند �إىل
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بيانات ناق�صة وخاطئة ،و�أنَّ البحرين تر�صد اثنني فقط من م�ؤ�شرات الأداء الثمانية
التي تر�صدها البلدان الأخرى مثل �سنغافورة والواليات املتحدة .بالإ�ضافة �إىل �أنَّ
ال�سيا�سات املو�ضوعة تتقرر بطريقة ال تربطها بال�سيا�سات االقت�صادية كما هي احلال
يف �سيا�سات البحرنة.
وب َّينت الدرا�سة �أنَّ قيام احلكومة ب�أداء دور التوفيق بني �أرباب العمل واملغرتبني والعاملني
جناحا جيدً ا،
البحرينيني العاطلني يعد حتد ًيا كب ًريا ،ومل حتقق فيه �أي حكومة تقري ًبا ً
ب�سبب ديناميكية ال�سوق و�سرعة وتريته ،مما ي�ص ّعب على �أي جهاز حكومي �أن يقدم
امل�ساعدة العملية بامل�ستويات املطلوبة من ال�سرعة والنوعية .ومما يزيد من �صعوبة
الأداء اجليد لهذا الدور �أنَّ مرجعية عملية توظيف املغرتبني يف البحرين �آنذاك م�شتتة
بني عدة �أجهزة حكومية ،مما يخلق تعقيدً ا بريوقراط ًّيا كب ًريا؛ �إذ �إنَّ عملية �إ�صدار
ت�أ�شرية لعامل وافد جديد مث ًال تكون موزعة بني وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية،
و�إدارة الهجرة ،ووزارة التجارة ،وميكن �أنْ ت�ستغرق هذه العملية �سنة كاملة ،يف حني
�أنها ال ت�ستغرق �سوى � 7أيام يف �سنغافورة مث ًال.
كما �أكدت الدرا�سة �أنَّ النظم
املوجودة �آنذاك وبرامج الإ�شراف
على التنفيذ حتتاج �إىل تقوية
وتعزيز؛ �إذ �إنَّ البحرين مل يكن
مبقدورها مث ًال �أنْ تر�صد مدى
االلتزام ب�سيا�سات العمل ب�سبب عدم
وجود �أي �أنظمة لبيانات الهجرة.
كما �أنَّ الأطراف الفاعلة يف ال�سوق
ال تب َّلغ بالقوانني والعقوبات بنحو
وا�ضح وثابت.
ونبهت الدرا�سة �إىل �أنَّ الإ�شراف على
التنفيذ مل يكن يحظى بامل�صداقية
املن�شودة؛ �إذ �إ َّنه ال توجد �سوى �أدلة

ً
سليمة ،وكانت تعاني
سوق العمل لم تكن
إشكاليات أساسية تحول دون تشجيع
المواطنين على العمل في القطاع الخاص،
ومن هذه المعوقات انخفاض الرواتب
واألجور ،وتدني مستوى بيئة العمل .وقد
سعينا للبحث عن آلية إلصالح هذه البيئة،
فجاءت فكرة اإلصالح الشامل والهيكلي
لسوق العمل ،واإلصالح االقتصادي ،وإصالح
التدريب والتعليم؛ ليكون البحريني مؤه ً
ال
القتناص فرص العمل بمهاراته وخبراته ال
بجنسيته.
عبداإلله القاسمي
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قليلة على �أنَّ منتهكي الأنظمة قد واجهوا العواقب الالزمة نتيجة النتهاكاتهم.
ور�أت الدرا�سة �أنَّ التحديات التي تواجه البحرين يف امل�ستقبل هي حتديات كبرية ،وت�ؤكد
�ضرورة التغيري ،عرب م�شاركة ريادية وثيقة وتعاونية من كل ال�شخ�صيات وامل�ؤ�س�سات
الرئي�سة ،وجهد مركز ومبدع ل�صياغة اال�ستجابة ال�صحيحة ،وزخم قوي لتحقيق
تغريات دائمة خالل هذه امل�سرية الطويلة.
البحث عن الحلول:

يف  23دي�سمرب /كانون الأول � ،2003أقيمت ور�شة العمل الأوىل مل�شروع �إ�صالح �سوق
العمل يف ق�صر الق�ضيبية برعاية �سمو ويل العهد ،و�شارك فيها عدد من النواب والنخب
االقت�صادية والتجارية والقانونية وال�سيا�سية والعمالية ،وو�ضع �سموه اجلميع �أمام هذا
امللف اخلطري ،وك�شف لهم عما و�صلت �إليه درا�سة جمل�س التنمية االقت�صادية و�شركة
«مكنزي» ،فتفاج�أ احلا�ضرون بحقائق كانوا ي�ست�شعرونها دون �أنْ يلم�سوها �أو يدركوا
حقيقة �أبعادها ،ووجدوا �أنف�سهم �أمام مرحلة جديدة تقوم على التوافق وال�شراكة
وامل�س�ؤولية امل�شرتكة ..كانوا م�صدومني من الأرقام التي وقفت عليها الدرا�سة،
م�ست�شعرين خطورة الو�ضع القادم؛
�إذ �إنَّ � 100ألف مواطن �سيدخلون �إىل
�سوق العمل يف غ�ضون ع�شر �سنوات
بعد استالم جاللة الملك مقاليد الحكم ،فقط ،وهو ما يوازي  %92من حجم
أطلق جاللته مشروعه اإلصالحي ،وقد مثل العمالة الوطنية يف العام ،2003
ميثاق العمل الوطني اإلطار العام
لمشروع وال�صدمة الأكرب يف �أنَّ الدرا�سة
اإلصالح الهيكلي لسوق العمل ،وقد عهد
جاللته إلى سمو ولي العهد باستالم ك�شفت �أنَّ  %80من الوظائف التي
الملف االقتصادي ،وأنشئ مجلس التنمية يخلقها القطاع اخلا�ص تقل رواتبها
االقتصادية ،ووضعت أسس بنية
عملية عن  200دينار �شهر ًّيا ،مما يعني �أنَّ
اإلصالح الهيكلي آنذاك على ثالثة أعمدة،
هي :إصالح التعليم والتدريب ،وإصالح كارثة اجتماعية واقت�صادية �ستكون
االقتصاد ،وإصالح سوق العمل.
على الأبواب �إنْ مل ُتواجه بجدية
عثمان شريف الريس وم�س�ؤولية.
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و�أمام ذاك الت�شخي�ص املخيف� ،أقر اجلميع بامل�شكلة ،و�أدركوا خطورتها ،ف�أجمعوا على
�ضرورة العمل على مواجهتها ،ف�إنَّ الت�أخر �أو التهاون يف عالج البطالة �سي�ؤدي �إىل
تفاقمها بنحو كبري ،وقد يخرجها عن ال�سيطرة .ومن هناك ،ح�صل �سمو ويل العهد
وجمل�س التنمية االقت�صادية على تفوي�ض امل�شاركني يف الور�شة ملوا�صلة الطريق وقيادة
هذا امللف وو�ضع احللول املمكنة لتحقيق م�ستقبل �أف�ضل.
وكانت هذه الور�شة هي الأوىل من نوعها يف البحرين ،بل يف الوطن العربي كله ،و�ش َّكلت
َّ
خمتطة طري ًقا جديدً ا يف �إدارة الأزمات
عالم ًة فارق ًة يف تاريخ البحرين احلديث،
وامل�شكالت.

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

من نريد أن نكون كبحرينيين؟

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس التنمية االقتصادية

من نريد أن نكون كبحرينيين ؟

�شهد العامل العربي خالل اخلم�سني �سنة املا�ضية تغيريات هائلة .ويف خليجنا
العربي �أدى اكت�شاف النفط �إىل تغيري جذري يف منط حياتنا ،و�إنه من الوا�ضح
أ� َّن واقع احلياة يف املنطقة ال يلبي تطلعات �شعوبها .ولذا ف إ� َّن جميع حكومات
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف العامل العربي تبحث عن مفهوم �أف�ضل للم�ستقبل،
ومن الوا�ضح للكثريين الآن ،أ� َّن مفاهيمنا القدمية و�سيا�ساتنا االقت�صادية
ترتكز على تاريخ انطوت �صفحاته.
ويف ظل القيادة الر�شيدة ل�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة حفظه اهلل
ورعاه ،وبف�ضل دعم حكومته برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن �سلمان �آل خليفة
املوقر ،و�شعب اململكة الكرمي ،نحن نقف يف طليعة التطور يف املنطقة.
لقد �أدى برنامج الإ�صالح الذي قاده جاللة امللك �إىل حركة �إحياء �سيا�سي وثقايف وا�سعة
النطاق مل ت�شهدها البالد منذ �سنني طويلة ،فلم يتمتع �أبدً ا املجتمع املدين و�أجهزة
الإعالم مبثل هذه القوة من قبل .وهذا يجعلني �أ�شعر بكثري من الفخر واالعتزاز ب�أنني
من �أبناء هذا الوطن.
و�إننا �إذ نوا�صل دفع عجلة التقدم يف البحرين �إىل الأمام ،مع التو�سع يف حوار وطني
قدما يف عملية الإ�صالح
ي�سهم فيه اجلميع ،ف�إنَّ هذا وحده لي�س كاف ًيا من �أجل امل�ضي ً
ال�شامل .و�إذا مل ن�ضع الإ�صالح االقت�صادي احلقيقي يف حمور اهتمام احلوار الوطني
املو�سع ،ف�سوف نكرر اخلط�أ العربي القدمي ،و�ستكون الكلمات خاوية بال معنى ،وتظل
النوايا دون عزمية ،وال�سيا�سات دون تطبيق .ولهذا نحن جنتمع هنا اليوم ،لكي نكون
�شركاء يف و�ضع ر�ؤية اقت�صادية جديدة ململكة البحرين ،ر�ؤية ت�ستكمل الإ�صالحات التي
غيرّ ت واقعنا خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية.
من الآن ف�صاعدً ا ،ال �أريد �أن �أ�س�أل �أبدً ا عن م�ستقبل اقت�صادنا ف�أتلقى �إجابات خمتلفة،
وال �أريد �أن �أرى النجاح االقت�صادي مير على مواطنينا وال يحظون منه بفر�صة وال
ن�صيب ،وال �أريد �أن �أ�شهد مواهب ال�شباب تهدر لأنهم مل يجهزوا ملواجهة واقع االقت�صاد
يف بالدنا.
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عندما �أ�سمع عن جناح امل�شاريع التجارية �أ�شعر باالطمئنان ،ولكن بعد �أي جولة �أتفقد
فيها �أحوال مدن وقرى اململكة و�أحتدث مع النا�س� ،أ�شعر بعدم الر�ضا.
ال ير�ضيني �أن �أجد من بني كل ثمانية بحرينيني هناك �شخ�ص عاطل عن العمل .ال
ير�ضيني �أن يكون كثري ممن جنحوا يف احل�صول على وظيفة يح�صلون على رواتب
�ضعيفة� .إين �أ�شعر � ً
أي�ضا بعدم الر�ضا ب�أن متو�سط الأجور التي يت�سلمها البحرينيون قد
انخف�ض بن�سبة  %16خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية.
لقد �أ�صبح من الوا�ضح يل �أنه �إذا ا�ستمرت البحرين على هذا املنوال ،فلن ننجح يف
حتقيق �آمالنا وتطلعات الأجيال القادمة.
�إن العمل على حتديد امل�سار ال�صحيح للبحرين يبد�أ اليوم .ومازال �أمامنا الكثري لكي
ن�ستطيع �أن نعطي احللول الدقيقة والنهائية .فلن ت�أتي هذه احللول �إال من خالل احلوار
الب ّناء الواعي املبني على احلقائق الثابتة.
�أمتنى �أن يكون هذا االجتماع بداية حلوار وطني �شامل حول م�ستقبلنا االقت�صادي،
وما �أ�صبو �إليه هو �إعداد خطة اقت�صادية وطنية ن�ستطيع من خاللها �أن ن�ضع الآليات
وال�سيا�سات التي متكن اقت�صادنا من الو�صول �إىل كامل �إمكانياته .ولن يتحقق هذا
الأمل دون م�ساعدتكم.
�إين �أتفهم �شعور العديد منكم ب�ش�أن الطريقة التي مت بها معاجلة بع�ض امل�شاكل
االقت�صادية من قبل بع�ض اجلهات ،فغال ًبا ما اتّ�سمت هذه الطريقة بالع�شوائية
والت�ضارب ،وكث ًريا ما �أدى حل م�شكلة ما �إىل خلق املزيد من امل�شاكل .وهذا يرجع
�إىل تغيري التوجهات دون ا�ست�شارة �أو عناية كافية .ونتيجة لذلك غاب الو�ضوح،
وفقدت الثقة .وكث ًريا � ً
أي�ضا ما مت االكتفاء مبعاجلة �أعرا�ض امل�شاكل ،تاركني جذورها
دون عالج.
واليوم ،ال نرى يف اقت�صاد البحرين �سوى قطاعات قليلة حتقق النجاح املطلوب،
واحلقيقة هي �أن الغالبية العظمى من �أ�صحاب الأعمال والعاملني يف القطاع اخلا�ص
غري را�ضني عن الأو�ضاع احلالية.
علينا �أن ن�ضع ح ًّدا لكل ذلك ،و�إنهاء هذه الأو�ضاع .يجب �أن يكون امل�ستقبل خمتل ًفا.
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يجب �أن يكون للبحرينيني الأولوية .يجب �أن يتم تن�شيط االقت�صاد .يجب تطوير نظامنا
التعليمي �إىل �أعلى م�ستويات االمتياز.
ال �أعتقد �أن من ال�صواب �أنه بينما يظل واحد من بني كل ثمانية بحرينيني عاط ًال عن
العمل ،تذهب وظيفتان من بني كل ثالث وظائف جديدة �إىل العمالة الوافدة .وللأ�سف،
ف�إن ه�ؤالء الذين يواجهون هذه امل�شكلة ي�شعرون ب�أنهم من�سيون .ال ميكن ال�سماح لهذا
الو�ضع باال�ستمرار� .إنها م�س�ألة عدالة و�إن�صاف.
ن�أمل �أن يح�صل كل بحريني على فر�صة ليثبت نف�سه ،ونحن نحتاج القيام باملزيد
ل�ضمان حتقيق ذلك� .إين واثق من قدرات املواطن البحريني ،و�أنه �إذا عومل هذا
خمل�صا يف عمله،
املواطن على نحو الئق ،و�أعطي احلوافز املنا�سبة ،ف�سوف يكون
ً
ومنتجا كما يجب �أن يكون.
ووف ًّيا له،
ً
و� ً
أي�ضا ،نحتاج �إىل تخ�صي�ص مزيد من الوقت واملوارد ل�ضمان �أن �أنظمة التعليم
والتدريب يف البحرين م�ستعدة ملواجهة التحدي .يجب �أال تقت�صر العملية الرتبوية على
تدري�س املهارات الأ�سا�سية فقط ،يجب �أن ن�ضمن تزويد البحرينيني بال�سلوكيات التي
ت�ؤهلهم للنجاح .و�إن �أردنا �أن يكون البحرينيون هم اخليار الأول ل�شغل الوظائف يف
القطاع اخلا�ص ،فمن ال�ضروري تزويدهم مبا يلبي متطلبات الع�صر احلديث ،فهم
يحتاجون �إىل اكت�ساب مهارات عالية ت�ضيف قيمة حقيقية لالقت�صاد واملجتمع.
�إن �إ�صالح �سوق العمل �أمر �ضروري ،ولكنه لي�س كاف ًيا؛ لأن التحدي احلقيقي �أمام
االقت�صاد البحريني هو كيفية النهو�ض به �إىل �أعلى م�ستويات القيمة امل�ضافة ،و�أن
تركز البحرين على �أن تكون الأف�ضل ،ولي�س الأرخ�ص .وال ت�ستطيع البحرين الدخول يف
مناف�سة مع الهند �أو ال�صني من حيث تكلفة العمالة.
يتوجب علينا �أن ندعم القطاع اخلا�ص ،و�أن جنعله حمرك النمو االقت�صادي ،وذلك
يتطلب تغيري املهارات التي يعتمد عليها حال ًيا ،كما يتطلب �إلغاء القيود التي حتد من
حريته ،وتعرقل منوه ،ونحتاج �إىل التغلب على االتكالية واالعتماد على الغري ،و�إعادة
ترتيب �أولويات اال�ستثمار لدعم الإنتاجية.
ويعترب هذا االجتماع املتميز الذي يجمع يف قاعة واحدة نخبة من قيادات اململكة ملناق�شة
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م�ستقبل الوطن هو خطوة هامة على الطريق ال�صحيح ،و�أمتنى �أن نكون جمي ًعا على
م�ستوى التحدي ،و�أن نتجاوز امل�صالح ال�شخ�صية ،و�أن ن�ضع امل�صلحة الوطنية العليا
فوق كل اعتبار.
واليوم ،نحن نتحدث عن �إ�صالحات �سوق العمل .وهي بداية م�سرية الإ�صالح الذي
يتزامن معه �إ�صالح االقت�صاد ،و�إ�صالح التعليم والتدريب� .إذن ،كيف �سنق ّيم النجاح
بعد نهاية هذا االجتماع؟
جناحا �إذا وفقنا جمي ًعا يف فهم �أننا �أمام م�شكلة كبرية حتتاج �إىل حل ،وهي
�س�أعتربه ً
م�شكلة ال ميكن �أن حتل �إذا �سرنا على نف�س الطريق الذي ن�سري عليه حال ًيا� .سوف �أعتربه
جناحا �إذا اتفقنا على �أن ال�سبيل �إىل بناء م�ستقبل زاهر يتطلب االلتزام ب�إعطاء الأولوية
ً
للبحرينيني.
وختاما ،ال�س�ؤال الذي يجب علينا �أن ن�ضعه �أمامنا هو :من نريد �أن نكون كبحرينيني؟
ً

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد رئي�س جمل�س التنمية االقت�صادية
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بلورة مشروع اإلصالح

جريدة الأيام  -العدد  - 5680ال�صفحة  - 1اجلمعة � 10شعبان  1425هـ املوافق � 24سبتمرب 2004م

ويل العهد يرعى ور�شة عمل حول ا�صالحات �سوق العمل

بلورة مشروع اإلصالح

حظي �سمو ويل العهد وجمل�س التنمية االقت�صادية بتفوي�ض امل�شاركني يف
الور�شة الأوىل ملوا�صلة الطريق وقيادة ملف �إ�صالح �سوق العمل ،وو�ضع احللول
املمكنة لتحقيق م�ستقبل �أف�ضل ،ف�شرع �سموه واملجل�س يف املرحلة الثانية؛ وهي
�إجراء الدرا�سات الالزمة واقرتاح احللول والت�صورات وال�سيا�سات لإعادة هيكلة
�سوق العمل ،مبا يرفع من مقدرة القوى العاملة البحرينية على الإنتاجية،
ويزيد من قدرتها التناف�سية يف احل�صول على الوظائف واملهن ،ومبا ي�سهم يف
معاجلة م�شكلة البطالة بتوفري فر�ص العمل للمواطنني.
وانطلق عمل املجل�س على خطني متوازيني ومتكاملني متثال يف:
 .1االستعانة بالخبرات

طرح جمل�س التنمية االقت�صادية مناق�صة بالتعاون مع جمل�س املناق�صات ،داع ًيا
ال�شركات اال�ست�شارية �إىل تقدمي عرو�ضها ل�صياغة احللول املنا�سبة لإ�صالح
�سوق العمل ،وقد وقع االختيار على �شركة «مكنزي» بعد تفوق عطائها من الناحية
الفنية واملالية.
 .2تأسيس «اللجنة التنفيذية»

بالتزامن مع اختيار �شركة «مكنزي»� ،أ�صدر �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س التنمية
االقت�صادية القرار رقم ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن ت�شكيل جلنة فرعية مبجل�س التنمية
االقت�صادية ملتابعة وقيادة م�شروع �إ�صالح �سوق العمل ،لتكون هذه اللجنة �أول جلنة
معنية بالإ�صالح ،و�ضمت ممثلني لوزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،ووزارة الداخلية،
ووزارة املالية واالقت�صاد الوطني ،واجلهاز املركزي للمعلومات ،بالإ�ضافة �إىل ممثلني
لديوان �سمو ويل العهد ،وجمل�س التنمية االقت�صادية.
وت�ش َّكلت اللجنة التي ُعرفت با�سم «جلنة القيادة» برئا�سة الدكتور زكريا �أحمد هجر�س،
وع�ضوية كل من :عبدالإله القا�سمي� ،أ�سامة العب�سي ،ال�شيخ �أحمد بن عي�سى �آل خليفة،
بوب �آيل ،الدكتور حممد العامر� ،سريين يو�سف ال�شرياوي ،يو�سف عبداحل�سني خلف،
وعوف �سايل .ون�ص القرار على �أنَّ اللجنة تخت�ص مبتابعة الدرا�سة التي تقوم بها
«مكنزي» ب�ش�أن �سوق العمل يف مملكة البحرين ،وتخت�ص على وجه اخل�صو�ص مبا ي�أتي:
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.1
.2
.3
.4

1التعاون مع اخلبري اال�ست�شاري ومتابعة �سري �أعماله.
2االجتماع ب�شكل دوري مع اخلبري اال�ست�شاري وبحث ما قام به �أعمال.
�3إبداء الآراء والت�صورات واملالحظات ب�ش�أن مو�ضوع الدرا�سة.
4التن�سيق مع اجلهات املعنية لتوفري املعلومات والبيانات التي يطلبها اخلبري اال�ست�شاري.

إعداد الدراسة

�شرعت «جلنة القيادة» يف العمل ،ومل تقت�صر �أعمالها على الدرا�سات املكتبية ،بل
انطلقت ب�أعمال ميدانية متنوعة؛ فتم ت�شكيل جلان فرعية ،وا�ستقدام ا�ست�شاريني
وجمموعات عمل من داخل البحرين وخارجها ،وعقدت االجتماعات مع خمتلف الفئات
املعنية من عمال واقت�صاديني ،ورجال �أعمال و�سيا�سيني ،بهدف و�ضع �إ�صالحات كلية.
وعلى اخلط املوازي ،كانت «جلنة القيادة» تعقد مع �شركة «مكنزي» اجتماعات دورية
مبعدل اجتماعني �أ�سبوع ًّيا ،يتم خاللها تبادل املقرتحات والر�ؤى ،والبناء على ما مت
التو�صل �إليه مبا يتنا�سب مع طبيعة ال�سوق املحلية .وطلبت اللجنة من «مكنزي» �إعداد
درا�سة تف�صيلية عن �أ�سباب تدين الأجور وعزوف البحرينيني عن العمل يف القطاع
اخلا�ص ،و�آليات العالج املقرتحة ،وعر�ض بع�ض جتارب الدول يف هذا املجال.
ثم عكفت اللجنة على درا�سة احللول التي اقرتحتها «مكنزي» ،واختارت منها ما ر�أته
منا�س ًبا بعد �سل�سلة م�شاورات ماراثونية مع خمتلف الأطياف املجتمعية كغرفة جتارة
و�صناعة البحرين ،والتجار و�أ�صحاب الأعمال ،والنقابات ،و�أ�صحاب املهن ،واجلمعيات
املهنية وال�سيا�سية ،انطال ًقا من توجيهات �سمو ويل العهد ب�ضرورة عدم اتخاذ قرارات
منفردة من دون �إطالع ذوي ال�ش�أن.

د .ع�صام فخرو متحدث ًا يف ور�شة �إ�صالح �سوق العمل
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فكانت «جلنة القيادة» �شري ًكا حقيق ًّيا ومه ًّما ج ًّدا يف امل�شروع؛ �إذ مل تكن م�شكلة البطالة
يف البحرين اقت�صادية فقط ،بل كانت م�شكل ًة مت�شعب ًة اجتماع ًّيا و�سيا�س ًّيا واقت�صاد ًّيا،
فلم يكن بالإمكان و�ضع احللول لهذه امل�شكلة وف ًقا لأ�س�س نظرية واقت�صادية وح�سب،
فكان على عاتق اللجنة �أن تقوم بالتكييف واملواءمة الالزمني.
وبقي �سمو ويل العهد قري ًبا ج ًّدا من نواة العمل ،فكان �سموه يحيط «جلنة القيادة»
برعاية كبرية ،ومتابعة دائمة ،وكان يعقد معها اجتماعات دورية� ،إ�ضافة �إىل اجتماعات
�أخرى يعقدها �سموه مع �شركة «مكنزي» كلما طر�أ جديد.
وبعد ت�سعة �أ�شهر من العمل الد�ؤوب وامل�ضني ،انتهت «جلنة القيادة» و»مكنزي» من �إجناز
الدرا�سة املطلوبة ،وو�ضع الت�صور العام ل�سوق العمل ،واقرتاح احللول التي تتنا�سب مع
البيئة العامة يف اململكة ،مبا يتوقع له حتقيق التوافق والقبول من قبل الأطراف املعنية.
وقد ارتكزت الدرا�سة على نظرة �سمو ويل العهد وجمل�س التنمية االقت�صادية ب�أنْ يكون
الإ�صالح اجلذري املن�شود لهيكلة �سوق العمل �ضمن ثالث مراحل ،وهي� :إ�صالح �سوق
العمل (على املدى الق�صري) ،والإ�صالح االقت�صادي (على املدى املتو�سط) ،و�إ�صالح
التعليم والتدريب (على املدى الطويل).
ف�أثمرت تلك اجلهود و�ضع درا�سة طموحة ودقيقة وعلمية� ،سعت �إىل معاجلة م�شكلة
البطالة ،و�إعادة بناء االقت�صاد الوطني مبا مينحه املرونة والدميومة ،وحت�سني م�ستوى
الإنتاجية ،وتدريب البحرينيني ،واال�ستدامة يف خلق فر�ص العمل ،ورفع م�ستوى �أجور
البحرينيني ،و ُرفعت الدرا�سة �إىل �سمو ويل العهد ،وجمل�س التنمية االقت�صادية ،متهيدً ا
لعر�ضها على املعنيني.
ويف � 23سبتمرب� /أيلول  ،2004دعا �سمو ويل العهد عددًا من امل�س�ؤولني والنواب والتجار
ورجال الأعمال والنقابات وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين �إىل ور�شة عمل يف ق�صر الق�ضيبية
ال�ستعرا�ض نتائج هذه الدرا�سة.
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َّ
بأن تمكين الشباب الذين
كنا نؤمن
يتمتعون بالكفاءة ،ومنحهم مساحة
كبيرة من الصالحيات ،ودعمهم باإلرشاد
ْ
أن يحقق أهداف
والخبرة ،من شأنه
المشروع بأفضل صورة ،فاعتمدنا على
الشباب ،وواجهنا بعض االنتقادات في
بداية المشوار العتمادنا عليهم ،ولكن
التجربة أثبتت َّ
أن وجود هذه الكوكبة
الشبابية كان له دور كبير في تحويل هذا
المشروع من ورق إلى واقع.
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

ملخص دراسة اإلصالح

�أكدت الدرا�سة �أنه يتعني على البحرين �أن تختار خيا ًرا جذر ًّيا ملعاجلة م�شكالت
�سوق العمل ،و� ْأن ت�سعى �إىل ك�سر احللقة املفرغة ،وعك�س اجتاهها وحتويلها �إىل
«دورة حميدة» ت�ضع البحرين على طريق االزدهار الدائم .وهذا ال�سبيل البديل
ي�ستدعي من البحرين التفكري يف هدفني رئي�سني ،من �ش�أنهما �أن يغريا م ًعا
�آليات االقت�صاد البحريني ودينامياته:
�أو ًال :يجب �أن ي�صبح القطاع اخلا�ص حمرك النمو االقت�صادي ،فبما �أن القطاع العام
مل يعد قاد ًرا على ا�ستيعاب العمالة اجلديدة ،يجب �أن يكون البحرينيون قادرين على
التوجه �إىل القطاع اخلا�ص للعثور على الوظائف .ومن �أجل حتقيق ذلك ،يجب �أن تتاح
للقطاع اخلا�ص الفر�ص واحلوافز ال�ضرورية لإيجاد نوعية الوظائف التي ير�ضى بها
البحرينيون.
ثان ًيا :يجب �أن ي�صبح البحرينيون اخليار ّ
املف�ضل ل�شغل وظائف القطاع اخلا�ص ،ففي
حني ميكن للقطاع اخلا�ص �إيجاد وظائف جديدة ،ف�إن البحرينيني �إذا عجزوا عن
التناف�س عليها بنجاح ،لن يتمكنوا من اال�ستفادة من النمو املتحقق.
ور�أت الدرا�سة �أنَّ تب ِّني هذين الهدفني م ًعا ميكن �أن ي�ضع البحرين على طريق االزدهار،
و�أن يوفر للمواطنني وظائف جيدة ،وميكنهم من حت�سني نوعية حياتهم ،فهذان الهدفان
يذهبان �أبعد و�أعمق من جمرد �إجراء التعديالت الطفيفة على ال�سيا�سات احلالية،
فك�سر احللقة املفرغة ي�ستدعي تغيري بنية ال�سوق ،ومنوذج النمو االقت�صادي ،وهو ما
يتطلب �إجراء �إ�صالح �شامل ومتكامل.
وقد ت�ضمنت الدرا�سة النقاط الآتية:
 .1دعائم اإلصالح

�أكدت الدرا�سة �أنَّ جناح الإ�صالح يف �إقامة «دورة حميدة» من االزدهار املتزايد ،ي�شرتط
�أن يكون �شام ًال ومتكام ًال يف �آن واحد ،فالإ�صالح ال�شامل يعني �أن البحرين يجب �أن تفكر
مبنظور وا�سع فيما يجب عمله ل�ضمان االزدهار؛ فال يوجد حل واحد يحقق املعجزة ،وال
ع�صا �سحرية تقلب الأحوال ر� ًأ�سا على عقب� .أما الإ�صالح املتكامل فيعني �أنَّ كل جهود
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الإ�صالح يجب �أنْ يدعم بع�ضها ً
بع�ضا ،وت�سهم يف حتقيق الهدف النهائي املتمثل يف
توفري وظائف للبحرينيني تتميز بالنوعية العالية ،والرواتب اجليدة.
ودعت الدرا�سة البحرين �إىل التفكري يف الإ�صالح من منظور وا�سع؛ عملاً على �ضمان
تلبية كل االحتياجات ملختلف القطاعات؛ �إذ �إنَّ املواطن البحريني من �أ�صحاب املهارات
املنخف�ضة يواجه �صعوبات ع�سرية؛ لأن عبء البطالة يقع عليه �أكرث من غريه ،ولي�س
�أمامه �إال خيارات قليلة للتوظيف .كما �أنَّ الأغلبية العظمى من املن�ضمني اجلدد �إىل
�سوق العمل �سيكونون من �أ�صحاب املهارات املتو�سطة والعالية ،وهم يتوقعون احل�صول
على وظائف تتنا�سب مع تعليمهم وخرباتهم.
وانطال ًقا من ذلك� ،أو�صت الدرا�سة ب�أنْ يكون الإ�صالح ال�شامل واملتكامل ينطوي على
ثالثة عنا�صر رئي�سة تلبي حاجات البحرينيني من خمتلف م�ستويات املهارات:
•�إ�صالح �سوق العمل ،وهي اخلطوة الأوىل لتحقيق هديف الإ�صالح ،ل�ضمان ا�ستفادة
وخ�صو�صا ذوي املهارات املنخف�ضة واملتو�سطة ،من النمو االقت�صادي،
البحرينيني،
ً
وعدم مواجهتهم عقبات هيكلية تعرت�ض عثورهم على الوظائف.
•الإ�صالح االقت�صادي ،بحيث يحفز خلق فر�ص عمل جديدة يف القطاع اخلا�ص،
خ�صو�صا الوظائف ذات الأجر
ً
العايل واملتو�سط للبحرينيني من
�أ�صحاب املهارات العالية.
•�إ�صالح التعليم والتدريب؛
مبا يرتقي باملهارات واملعرفة
وال�سلوكيات ،من �أجل امل�ساعدة
على نقل �أكرب عدد ممكن من
البحرينيني �إىل الوظائف ذات
الراتب املرتفع ،ومبا ي�ضمن
زيادة �إنتاجيتهم ،ويجعلهم
خيا ًرا جذا ًبا �أمام �أرباب العمل
يف القطاع اخلا�ص.
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مشكلة البطالة في البحرين لم تكن
اقتصادية فقط في تلك المرحلة ،وإنما
ً
ً
مشكلة
كانت
متشعبة اجتماع ًّيا
وسياس ًّيا واقتصاد ّيًا ،فلم يكن باإلمكان
ً
وفقا
وضع الحلول لهذه المشكلة
ألسس نظرية واقتصادية فقط ،فكانت
"لجنة القيادة" هي القائم بهذا التكييف
والمواءمة ،وكانت هي القائم بقيادة
إصالح سوق العمل وتوجيهه.
أسامة بن عبداهلل العبسي
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رؤﻳﺔ اﻟﻬﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت

إﺻﻼح ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ

اﺻﻼﺣﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

إﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
إزاﻟﺔ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﻛﺨﻄﻮة أوﻟﻰ ﻟﺠﻌﻞ
إﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻌﺎﻟﺔ

ﺗﺤﻔﻴﺰ اﺳﺘﺤﺪاث ﻓﺮص
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص،
وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﺤﺔ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ذات اﺟﻮر
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻘﺪراﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
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 .2عوائق البحرنة في القطاع الخاص

ر�أت الدرا�سة �أنَّ البحرينيني لي�سوا اخليار ّ
املف�ضل ل�شغل وظائف القطاع اخلا�ص،
وخ�صو�صا يف جمال الوظائف منخف�ضة الراتب .و�أرجعت ذلك �إىل �سببني اثنني:
ً
ال�سبب الأول :هيكلية �سوق العمل؛ �إذ متثل عقبة دائمة �أمام البحرينيني ذوي الأجور
املنخف�ضة الذين يتناف�سون على الوظائف ،فالعمالة الوافدة غري حمدودة العدد من
الناحية العملية ،مبا يبقي الأجور عند م�ستويات تقل بن�سبة  %50عن �أجور البحرينيني،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستغالل العمال الوافدين؛ �إذ يعي�شون يف ظروف �صعبة ،ويعانون من
�شروط عمل قا�سية ،ويف غالبية الأحيان ال ي�ستطيعون احل�صول على رواتبهم يف
موعدها ،ورغم كل ذلك هم م�ضطرون �إىل القبول بالأجور املنخف�ضة واملعاملة ال�سيئة
ب�سبب حاجتهم الكبرية للوظيفة ،وخو ًفا من �إعادتهم �إىل ديارهم �إذا اعرت�ضوا .مما
جعل توظيف العمال الوافدين �أرخ�ص بن�سبة  %56تقري ًبا من توظيف البحرينيني ،بعد
احت�ساب كل الكلف املبا�شرة وغري املبا�شرة ،والكلف املتعلقة بالإنتاجية.
ال�سبب الثاين :الأنظمة التي تنظم �سوق العمل؛ �إذ ال حتفز البحرينيني ،وال تدفعهم
�إىل التحلي بروح العمل اجلاد والأداء دائم التح�سن ،وهي مزايا هم قادرون عليها من
ناحية ،كما �أنها خال�صة ما يطلبه �أرباب العمل من عامليهم ،من ناحية �أخرى.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أنَّ احلكومة حاولت خف�ض ن�سبة البطالة يف �صفوف البحرينيني
باال�شرتاط على �أرباب العمل توظيف البحرينيني من خالل حتديد ن�سب البحرنة ،ور�أت
ناجحا يف خف�ض البطالة ،ولكن مع زيادة حتديات البطالة� ،سيتطلب
�أنَّ هذا النظام كان ً
الأمر التدخل ب�شكل �أ�شد وق ًعا بكثري .ولفتت �إىل �أنَّ النظم التي ترمي �إىل خلق الوظائف
بقوة القانون بد ًال من ترك الأمر خليارات ال�سوق ،ت�ؤدي �إىل �إ�ضعاف حوافز البحرينيني
يف التناف�س على الوظائف .ويرى بع�ض البحرينيني ،على �ضوء حجز الوظائف له� ،أنه
لي�س م�ضط ًرا �إىل تقدمي الأداء اجليد للح�صول على تلك الوظائف واحلفاظ عليها.
وبينت الدرا�سة �أنَّ النظم اخلا�صة ب�إنهاء اخلدمة تعني �أن البحرينيني ال ي�شعرون ب�ضغط
كبري لتح�سني الأداء؛ لأن الأداء ال�سيئ ال يرتتب عليه �إال القليل ج ًّدا من النتائج ال�سلبية.
ويف غالبية الأحيان ،يجب على �أرباب العمل �أن يحتفظوا ببع�ض العمال البحرينيني من
ذوي الأداء ال�سيئ؛ لأن كلف �إنهاء اخلدمة عالية ج ًّدا وكثرية التقلب والتغيري .وهذا،
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بطبيعة احلال ،يجعل �أرباب العمل يرتددون يف توظيف البحرينيني يف بادئ الأمر.
وذكرت الدرا�سة � ً
أي�ضا �أنَّ وظائف القطاع العام توفر -يف �أغلب الأحيان� -أجو ًرا �أعلى،
ومنافع �أف�ضل ،و�أما ًنا وظيف ًّيا �أكرب من وظائف القطاع اخلا�ص ،مما يخف�ض جاذبية
العمل يف القطاع اخلا�ص للبحرينيني ،كما �أنَّ بع�ض لوائح التوظيف يف القطاع العام،
مثل اال�شرتاط املتكرر �أن يكون املر�شح عاط ًال عن العمل لكي يعترب م�ؤه ًال للتوظيف يف
هذا القطاع ،يزيد يف �إ�ضعاف حوافز البحرينيني لإيجاد وظيفة يف القطاع اخلا�ص.
ي�ضاف �إىل ذلك �أنَّ �أرباب العمل يرتددون يف �أغلب الأحيان قبل تزويد موظفيهم بفر�ص
التقدم والتنمية ،وناد ًرا ما ي�ستثمرون يف التدريب والتطوير ،فالكثري منهم قلقون من �أنَّ
البحرينيني ،بعد �أن يتدربوا� ،سيتوجهون �إىل العمل يف القطاع العام ،كما �أنَّ البحرينيني،
بدورهم ،من امل�ستبعد �أن يروا �أي مكا�سب ميكن ح�صدها من حت�سني �أدائهم.
ويف�ضي نظام اللوائح والقواعد هذا �إىل وجود قوة عاملة بحرينية ال ت�شعر بالت�شجيع
والتحفيز .وال �شك �أنَّ النظام القائم (�آنذاك) يح�صر العمال البحرينيني يف م�أزق:
فاالجتهاد يف العمل قليل املردود ،وال يخ�سرون الكثري �إذا هم قدموا احلد الأدنى
املطلوب منهم .وتكون النتيجة يف املح�صلة �أنَّ �أغلبية �أرباب العمل ال يجدون حافزًا
قو ًّيا يف توظيف البحرينيني ،وي�شعر �أكرثية البحرينيني ب�ضعف احلافز لقبول وظيفة يف
القطاع اخلا�ص.
 .3معوقات النمو في القطاع الخاص

�أكدت الدرا�سة �أنَّ لوائح وقواعد �سوق العمل القائمة �آنذاك تت�سم بالتعقيد الكبري ،فتقلل
قدرة القطاع اخلا�ص على تويل دور حمرك النمو يف االقت�صاد ،و�أرجعت الدرا�سة ذلك
�إىل ثالثة �أ�سباب:
ال�سبب الأول� :أنَّ الأهداف التي يفر�ضها نظام البحرنة �آنذاك يجرب �أرباب العمل على
توظيف �أفراد ال يريدونهم �أو ال يحتاجون �إليهم ،وبذلك يختلق �أرباب العمل وظائف
جديدة على الورق فقط ،و�صاروا يعتربون البحرنة جمرد كلفة �إ�ضافية للعمل التجاري
يف البحرين ،كما �أنَّ ا�شرتاط توظيف البحرينيني يتطلب من احلكومة التدخل يف
قرارات �أرباب العمل اليومية ،واحلال �أنه من الأف�ضل �إيجاد �إطار تنظيمي ميكن من
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خالله لأرباب العمل والعاملني �أن يتخذوا القرارات التي حتقق لهم �أق�صى ا�ستغالل
للفر�ص املتاحة ،من دون �أن تقف احلكومة عائ ًقا يف طريقهم ب�سبب حماولتها ا�ستباق
القرارات الفردية.
ال�سبب الثاين� :أنَّ جمود ال�سيا�سة اخلا�صة ب�إنهاء اخلدمة يعني �أنَّ �أرباب العمل
يواجهون م�شكلة �صعبة يف حتفيز البحرينيني على حت�سني الأداء.
ال�سبب الثالث :ب�سبب �صعوبة تنقل املوظفني الوافدين بني �أرباب العمل ،وجد القطاع
اخلا�ص نف�سه م�ضط ًرا �إىل جلب الوافدين ب�أعداد �أكرث بكثري مما هو �ضروري ل�سد
حاجات االقت�صاد؛ �إذ �إنَّ القطاع اخلا�ص ال ي�ستطيع اللجوء �إىل �سوق العمالة داخل
البحرين للح�صول على العمال الوافدين.
 .4مواجهة تحديات سوق العمل

�أو�صت الدرا�سة بتطبيق �سيا�سات �إ�صالحية حمددة يف �سوق العمل ،بحيث ي�سمح
للبحرينيني �أن يناف�سوا العمالة الوافدة ب�إن�صاف على الوظائف املتاحة ،ليكونوا اخليار
املف�ضل ل�شغل الوظائف ،مما يتطلب �إزالة فروق الكلفة بني البحرينيني والوافدين يف
�شريحة العاملني منخف�ضي الأجر ،كما يتطلب �أن يت�ساوى البحرينيون والوافدون يف
احلقوق وظروف العمل.
كما دعت الدرا�سة �إىل �إزالة القواعد اجلامدة التي حتكم �سوق العمل �آنذاك مل�ساعدة
القطاع اخلا�ص يف �أن ي�صبح حمرك النمو ،ولإعطاء �أ�صحاب الأعمال املرونة التي
يحتاجون �إليها لتحقيق النمو والنجاح ،فالرقابة ال�صارمة القائمة على �سوق العمل
الداخلية �آنذاك يجب �أن ت�ستبدل بزيادة حرية �أ�صحاب الأعمال والعاملني.
 .5التباين في الكلفة

اقرتحت الدرا�سة جمموعة من ال�سيا�سات لتقليل كلفة توظيف البحرينيني وزيادة
كلفة توظيف الوافدين ،وذلك لإزالة التباين يف الكلفة بني البحرينيني والوافدين،
ور�أت الدرا�سة �أنَّ تطبيق هذه ال�سيا�سات مي ِّكن البحرينيني من التناف�س ب�إن�صاف مع
الوافدين .وتتلخ�ص هذه االقرتاحات يف الآتي:
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�أو ًال -فر�ض نظام لر�سوم العمل ،وو�ضع �سقف على العمالة الوافدة ،من �أجل
تقييد عر�ض العمالة يف االقت�صاد ككل .والهدف املقرتح هو فر�ض قيود �أف�ضل على
�إمكان دخول �سوق العمل؛ وذلك من خالل �آليتني:
((أ(ر�سوم العمل :وتنق�سم الر�سوم �إىل عن�صرين :الأول �أن يدفع �أ�صحاب الأعمال ر�سم
ر�سوما
دخول لل�سوق يعادل نحو  600دينار لت�صريح العمل يدوم �سنتني ،ويدفعون ً
مماثلة لتجديده .كما يدفعون ر�س ًما �شهر ًّيا قيمته نحو  75دينا ًرا بحرين ًّيا عن كل
عامل وافد يعمل لديهم .على �أن تكون ر�سوم الدخول والتجديد مرنة وقابلة للتعديل
لل�سيطرة على تدفق العمالة الوافدة ،وبحيث تكون خا�ضعة ل�سل�سلة من امل�ؤ�شرات
االقت�صادية ،ومن �ضمنها �إجمايل الناجت املحلي ،ومعدالت البطالة ،وم�ستويات
الأجور .ويكون الر�سم ال�شهري ثابتًا على الفرتات الزمنية الأطول .ور�أت الدرا�سة
�أنَّ هذه الر�سوم �ستحد من تف�ضيل �أ�صحاب الأعمال للوافدين على البحرينيني
ملجرد �أنهم �أرخ�ص بكثري من البحرينيني.

ل�ضمان متتع البحرينيني بالقدرة على املناف�سة� ،ستكون الر�سوم ال�شهرية
مبعدل  75دينار بحريني ،ور�سوم الدخول/التجديد مبعدل  600دينار بحريني
لرخ�صة عمل مدتها �سنتني
زيادة تكاليف توظيف الوافدين
دينار بحريني�/شهر2013 ،
ﺗﺴﺪد دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  600دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﺻﺪار ﻟﻜﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ
** 25

20

230

220

75
110

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ*

رﺳﻮم اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ

رﺳﻮم اﻟﺪﺧﻮل/
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ

آﺛﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﺧﺮى ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺻﺤﺎب اﻋﻤﺎل
)ﺑﻌﺪ اﺻﻼﺣﺎت(

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
)ﺑﻌﺪ اﺻﻼﺣﺎت(

* يت�ضمن التكلفة احلالية لر�سوم التدريب وت�صريح العمل؛ يتم حت�صيلها مع ر�سوم العمالة اجلديدة؛ �إلغاء برنامج ر�سوم
التدريب احلايل
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((ب(و�ضع �سقف على العمالة الوافدة :اقرتحت الدرا�سة حتديد العدد الإجمايل للوافدين
الذين ي�سمح لهم بالعمل يف البالد يف وقت واحد ،مما ي�سمح للبحرين بال�سيطرة
على اعتمادها العام على العمالة الوافدة.

ثان ًيا  -دعم توظيف البحرينيني من خالل تقدمي حوافز للتوظيف ،وتوفري
برامج الإعداد للعمل:
اقرتحت الدرا�سة تطبيق �سل�سلة من برامج العمل والتوظيف مل�ساعدة البحرينيني يف
احل�صول على وظائف يف القطاع اخلا�ص؛ تت�ضمن تقدمي الدعم املايل للم�ساهمات التي
يدفعها �أ�صحاب الأعمال للهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية عن العمال البحرينيني
منخف�ضي الأجور ،وت�شمل �إعانات �إ�ضافية لأجور الباحثني عن العمل اجلدد �أو العاطلني
ملدد طويلة� .إىل جانب التدريب للإعداد للعمل ل�ضمان �أن يكون البحرينيون يتمتعون
باملهارات اجليدة و�أخالقيات و�سلوكيات العمل التي ت�شكل �أ�سا�س النجاح يف وظائف
القطاع اخلا�ص .كما �أو�صت الدرا�سة بتح�سني جهود التوفيق مل�ساعدة �أ�صحاب الأعمال
من القطاع اخلا�ص على العثور على العاملني البحرينيني املنا�سبني لهم ،والعك�س.
وتقدمي حوافز للبحرينيني للبقاء مع �أ�صحاب الأعمال من القطاع اخلا�ص ملدد �أطول.
ور�أت الدرا�سة �أن تطبيق هذه الربامج جمتمعة ،ميكنه خف�ض كلفة توظيف البحرينيني،
وتقليل التفاوت يف الكلفة بني البحرينيني والوافدين.

ثال ًثا -حرية انتقال العمال الوافدين:
اقرتحت الدرا�سة حترير �سوق العمل بحيث يتمتع الوافدون باحلرية الالزمة للتنقل بني
�أ�صحاب الأعمال؛ �إذ �إنَّ الربط الفعلي بني الوافدين و�أ�صحاب الأعمال الذين يعملون
لديهم ،يجعل العامل الوافد �أكرث جاذبية من البحرينيني يف نظر �أ�صحاب الأعمال ،الذين
ي�ستطيعون التنقل بحرية .فعندما ُيعطى الوافدون احلقوق نف�سها ،ف�إنهم �سيحرمون من
ميزة �إ�ضافية يتفوقون بها على البحرينيني عند التناف�س على وظائف القطاع اخلا�ص،
كما �سيحتم على �أ�صحاب الأعمال من القطاع اخلا�ص �أن يجعلوا الوظائف وظروف
العمل �أكرث جاذبية ،لأنهم �سيحتاجون �إىل التناف�س فيما بينهم على العمالة الوافدة،
مما �سيعطي البحرينيني فر�صة �أف�ضل للنجاح يف الفوز بوظائف القطاع اخلا�ص.
بالإ�ضافة �إىل �أنَّ ذلك �سي�ساعد يف حت�سني �شروط العمل اال�ستغاللية التي يعمل فيها
الكثري من الوافدين.
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راب ًعا -رفع معايري العمل:
�أو�صت الدرا�سة ب�إلزام جميع
�أ�صحاب الأعمال بتلبية معايري
ظروف العمل التي تن�ص عليها
منظمة العمل الدولية ،م�شددة
على �ضرورة تطبيق هذه املعايري
بال�صرامة نف�سها على الوافدين
واملواطنني على حد �سواء ،مما
�سيجعل يف نهاية املطاف العمالة
الوافدة �أقل جاذبية؛ �إذ �إنه �سيمنع
�أ�صحاب الأعمال من ت�شغيل
الوافدين يف �أماكن عمل تت�سم
بظروف عمل رخي�صة وغري مقبولة
لدى غالبية البحرينيني.

في العام  2004عُ قدت جلسة العمل
الثانية في قصر القضيبية بدعوة من
سمو ولي العهد ،وحضرها مجموعة
من المهمتين في كل القطاعاتُ ،
وقدِّ م
المشروع والدراسة ،وشهد اللقاء تفاع ً
ال
ً
ونقاشا
كبيرً ا
مهما ،وتبادل الحاضرون
ًّ
فيه وجهات النظر والملحوظات واآلراء،
ُ
فأدخلت بعض التعديالت على مواد
ً
نتيجة لتلك الجلسة التفاعلية،
المشروع
ُ
ومن ثم قدِّ م المشروع إلى مجلس النواب..
عثمان شريف الريس

خام�سا� -إلغاء ن�سب البحرنة:
ً
اقرتحت الدرا�سة �إزالة القيود التي تلزم �أ�صحاب الأعمال بتوظيف البحرينيني ،بحيث
يكون لأ�صحاب الأعمال احلرية يف توظيف �أي �شخ�ص متوافر يف �سوق العمل ،تلبية فقط
الحتياجاتهم ولأداء العاملني لديهم .وتوقعت الدرا�سة �أن تكون لهذه ال�سيا�سة نتائج
مهمة؛ �أهمها:
(�أ)	 م�ساعدة البحرينيني على التناف�س يف وظائف القطاع اخلا�ص عن طريق حت�سني
�أدائهم و�إنتاجيتهم.
(ب)	ا�ستئ�صال الكثري من �أن�شطة ال�سوق ال�سوداء ،مثل توظيف العمال الوهميني،
وال�شركات الوهمية.
(ج)	 �إنهاء �إدارة احلكومة البريوقراطية لتفا�صيل ال�سوق ،وذلك بال�سماح لأ�صحاب
الأعمال ب�شراء تراخي�ص عمل جديدة بالأ�سعار ال�سائدة ،كلما احتاجوا �إىل ذلك،
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تناف�سا يف ال�سوق ،بد ًال من الدخول مع
�أو توظيف البحرينيني الذين غدوا �أكرث ً
احلكومة يف مفاو�ضات مطولة تفتقر �إىل ال�شفافية وال ميكن الوثوق بنتائجها.

�ساد�سا -تطبيق �إجراءات وا�ضحة وثابتة لإنهاء اخلدمة جلميع العاملني:
ً
�أو�صت الدرا�سة بتطبيق قواعد و�إجراءات وا�ضحة لإنهاء اخلدمة ،مع معاملة جميع
الأطراف املعنية بعدل و�إن�صاف .واقرتحت الدرا�سة �أنْ تت�ضمن القواعد اجلديدة لإنهاء
اخلدمة فرتة اختبارية يف بدء التوظيف يحق خاللها للطرفني �إنهاء اخلدمة من دون
حتمل �أي كلفة ،كما �أنه يف حال �إنهاء اخلدمة بعد انق�ضاء الفرتة االختبارية حتدد
اللوائح بو�ضوح مهلة الإخطار ب�إنهاء اخلدمة ،و�شروط الإنهاء .بحيث ي�سمح النظام
للعاملني ب�أن يفهموا بو�ضوح حقوقهم وواجباتهم يف �إطار العمل ،كما مي ِّكن �أ�صحاب
الأعمال من اللجوء �إىل �إنهاء خدمة العاملني لديهم عند ال�ضرورة.
 .6صندوق العمل

اقرتحت الدرا�سة �أن تو�ضع ر�سوم العمل امل�ستح�صلة يف �صندوق العمل ،متوقع ًة �أن تكون
قيمة ال�صندوق كبرية؛ �إذ ت�شري التقديرات الأولية �إىل �أنَّ عائدات ال�صندوق ميكن �أن
ت�صل �إىل  200مليون دينار �سنو ًّيا عند التطبيق الكامل لل�سيا�سات املقرتحة .ويقدم هذا
فر�صا مهمة لال�ستثمار
ال�صندوق ً
يف املجاالت الرئي�سة الالزمة لتعزيز
النمو االقت�صادي.
ور�أت الدرا�سة �أنْ يكون ال�صندوق
منف�ص ًال عن موازنة احلكومة
وم�ستق ًال عنها ،ويدار من قبل
مهنيني متخ�ص�صني ،ويمُ نح هيكلية
تنظيمية متميزة ،مع م�شاركة مالئمة
من �أ�صحاب ال�ش�أن الرئي�سيني،
وي�صمم ب�صيغة ت�ضمن �أن �أمواله ال
ت�ستعمل �إال للغر�ض املحدد لها.
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شركة "مكنزي" طرحت تصورًا وحلو ً
ال ،وقمنا
نحن بتقييم هذه الحلول ،واستعرضنا
تجارب دول أخرى قمنا بزيارتها ،وعدلنا
وفق ما نراه األصلح ،وعُ رضت الخطة في
سبتمبر  2004أمام النخب المجتمعية في
قصر القضيبية في ورشة العمل الثانية
التي دعا إليها صاحب السمو ولي العهد.
عبداإلله إبراهيم القاسمي
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و�أو�ضحت الدرا�سة �أنَّ �أموال ال�صندوق ميكن ا�ستثمارها يف �أربعة جماالت رئي�سة؛ وهي:
الأول -العاملون البحرينيون :وذلك بتمويل م�ساهمات الهيئة العامة للت�أمينات
االجتماعية والأجور ،ودعم الأجور ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستعمالها يف متويل برامج التوظيف
املختلفة امل�صممة لزيادة مناف�سة البحرينيني يف �سوق العمل ،مثل برامج التدريب
الرامية �إىل االرتقاء باملهارات واملعرفة.
الثاين -امل�ؤ�س�سات التجارية :وذلك بدعم التعديالت الهيكلية لل�شركات وامل�شروعات
وخ�صو�صا يف فرتة الإدخال التدريجي لل�سيا�سات اجلديدة ،كما ميكن
التجارية،
ً
ا�ستعمالها لال�ستثمار يف القطاعات اال�سرتاتيجية ذات �أف�ضل احتمال لتحقيق النمو يف
امل�ستقبل.
الثالث -البحرينيون العاطلون :وذلك بتقدمي الإعانات املالية لتوظيف العاطلني
وتدريبهم يف حمل عملهم.
الرابع -الوافدون :وذلك بو�ضع
جزء �صغري من الأموال جان ًبا يف
�إطار برنامج تعوي�ضات م�ؤجلة
للوافدين ،لت�شجيعهم على تفادي
ال�سوق ال�سوداء �أثناء �إقامتهم يف
البحرين .وعند مغادرة البحرين،
يت�أهل الوافدون للح�صول على
ح�صتهم يف ال�صندوق �إذا كانوا
ملتزمني بالقانون.
 .7أسس التطبيق

�شددت الدرا�سة على �ضرورة �أن
تطبق ال�سيا�سات املقرتحة على
اجلميع يف ثالثة �أوجه اقت�صادية،
ويتلخ�ص املبد�أ العام يف �إقامة �سوق

تزامنت هذه الدراسة مع مبادرات
متعددة من سمو األمير سلمان بن حمد
آل خليفة باالستماع إلى اآلراء المختلفة،
وعقد االجتماعات مع جميع القطاعات
وأصحاب
واألكاديميين،
االقتصادية،
األعمال ،عبر عدة جلسات في قصر الشيخ
حمد بالقضيبية ،إلى جانب استقدام
مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال
سوق العمل من مختلف الدول لشرح
اإلصالحات المقترحة ،وتبيان ظروف العمل
التي كانت سائدة ،ومخاطر االستمرار
عليها ،وحجم البطالة.
إبراهيم محمد علي زينل
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عمل موحدة ،وجمموعة ب�سيطة من اللوائح والقوانني التي ت�ضمن االلتزام بال�سيا�سات
املقرتحة:
�أو ًال -ت�شمل جميع قطاعات االقت�صاد :تنطبق جمموعة ال�سيا�سات املقرتحة بالقوة
واملقدار نف�سيهما على جميع قطاعات االقت�صاد ،من دون متييز .فالهدف هو �إزالة
جميع االحتماالت واحلوافز التي ت�شجع ن�شاطات ال�سوق ال�سوداء ،والتي قد تن�ش�أ �إذا
طبقت �أجور و�سيا�سات توظيف خمتلفة على القطاعات املختلفة.
ثان ًيا -ت�شمل جميع م�ستويات الأجور :ت�سري جمموعة ال�سيا�سات املقرتحة على
جميع الأجور باختالف م�ستوياتها ،رغم �أن الكثري من هذه ال�سيا�سات تهدف ب�شكل
حمدد �إىل م�ساعدة �شريحة العاملني منخف�ضي الأجور .وذلك لأنَّ التطبيق املوحد يج ِّنب
من ن�شوء �أي حوافز لإ�ساءة اال�ستخدام عن طريق االدعاء ب�أن العمالة الوافدة �ستكون
عالية الأجور بغر�ض جتنب دفع ر�سوم العمالة ،وبعد ذلك يتم ا�ستعمالها يف وظائف
منخف�ضة املهارات .كما �سي�ساعد التطبيق املوحد البحرينيني ذوي املهارات املتو�سطة
والعالية � ً
تناف�سا.
أي�ضا على �أن ي�صبحوا �أكرث ً
ثال ًثا -ت�شمل القطاعني العام واخلا�ص :ت�سري جمموعة ال�سيا�سات املقرتحة � ً
أي�ضا
على القطاع العام؛ لت�ضييق الفروق بني التوظيف يف القطاع العام والقطاع اخلا�ص .مع
ال�سماح با�ستثناءات معينة لأفراد قوات الأمن والدفاع من غري املدنيني ،كما يحدث يف
بلدان �أخرى ،لتوفري مرونة �إدارية �أكرب لأغرا�ض الأمن القومي.
 .8التدرج في التنفيذ

�أو�ضحت الدرا�سة �أ َّنه رغم �أهمية �أن تطبق ال�سيا�سات املقرتحة ب�أ�سرع ما ميكن ،لتبكري
جني ثمارها� ،إال �أ َّنها لن تطبق يف وقت واحد �أو فو ًرا؛ وذلك لأن عملية و�ضعها مو�ضع
التنفيذ يجب �أن ُيراعى فيها حتقيق �أهداف عدة رئي�سة ،و�أهمها �إعطاء م�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص مهلة كافية للتخطيط والتكيف مع الكلف والقواعد اجلديدة ،وبناء
وتعزيز قدرات احلكومة الالزمة لتطبيق ال�سيا�سات اجلديدة وفر�ض االلتزام بها ،وذلك
من خالل اال�ستثمار يف �إعادة ت�صميم �إجراءاتها ،واال�ستثمار يف تكنولوجيا املعلومات،
وتدريب املوظفني احلكوميني املعنيني .بالإ�ضافة �إىل التقليل ب�أق�صى قدر من فقدان
الوظائف بني البحرينيني �أثناء املرحلة االنتقالية ،و�ضمان ا�ستقرار الأو�ضاع يف جميع
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�أركان االقت�صاد مع امت�صا�ص الأ�سعار للتغريات اجلديدة يف هيكل كلفة العمالة.
ومن �أجل موازنة كل هذه االحتياجات ،خل�صت الدرا�سة �إىل تق�سيم عملية التطبيق
املقرتحة �إىل مرحلتني ،تركز املرحلة الأوىل على تهيئة خمتلف اجلهات احلكومية
للتعامل مع ال�سيا�سات اجلديدة .وبعد �أن ت�صبح كل الأنظمة املعنية جاهزة للعمل،
يجري �إدخال حزمة ال�سيا�سات نف�سها حيز التنفيذ خالل مدة ثالث �سنوات.
وبينت الدرا�سة �أنَّ ال�شطر الأكرب من حزمة ال�سيا�سات �سيطبق فو ًرا ،با�ستثناء ر�سوم
العمل ال�شهرية و�إلغاء �أهداف �سيا�سة البحرنة .فر�أت �أنَّ ر�سوم العمل ال�شهرية يجب �أن
ت�سري بالتدريج على مدى ثالث �سنوات ،مبا يعطي الوقت الالزم للم�ؤ�س�سات التجارية
لتخطط كيفية ا�ستيعاب الزيادة املنتظرة يف الكلفة وتهيئ نف�سها لتحملها .و�أو�ضحت
�أن �أهداف البحرنة �ستعلق فو ًرا ،لكن امل�ؤ�س�سات التجارية �ستلزم بالإبقاء على العدد
نف�سه من البحرينيني العاملني لديها �إىل حني انتهاء ال�سنة الثالثة ،وعندئذ تلغى �سيا�سة
البحرنة ،وذلك ل�ضمان �أال يتعر�ض االقت�صاد لفقدان �أعداد كبرية من البحرينيني
لوظائفهم يف الأجل الق�صري �أثناء املرحلة االنتقالية.
ويعني ذلك �أنَّ الت�أثري الكامل لل�سيا�سات اجلديدة لن يحدث �إال بعد �أربع �سنوات تقري ًبا
من اتخاذ القرار ب�ش�أن تبنيها .و�إىل ذلك احلني� ،ستتوافر جلميع امل�شاركني يف ال�سوق
فر�صة كافية لتهيئة �أنف�سهم لهذه التغريات .كما �سيكون تطبيق �إ�صالحات �سوق العمل
م�صحو ًبا بتطبيق الإ�صالحات يف االقت�صاد والتعليم والتدريب .مبا ي�سهم يف �ضمان �أنه،
عندما يحني موعد ال�سريان الكامل ملفعول �إ�صالحات �سوق العمل� ،ستكون اال�ستثمارات
اال�سرتاتيجية يف قطاعات االقت�صاد املهمة جاهزة من خالل مبادرة الإ�صالحات
االقت�صادية ،كما �ستكون برامج التعليم والتدريب �أ�سهمت يف توفري قوة عمل بحرينية
تتمتع بقدرات ومهارات متزايدة امل�ستوى.
 .9اآلثار االقتصادية

ر�أت الدرا�سة �أنَّ �آثار ر�سوم العمل املقرتحة �ستكون وا�سعة النطاق ،و�ستم�س العاملني
و�أ�صحاب الأعمال واالقت�صاد ككل؛ �إذ �إنَّ ن�سبة البطالة يف �شريحة العاملني منخف�ضي
ً
انخفا�ضا كب ًريا ،من ن�سبة  %21متوقعة يف العام  2013يف ظل غياب
املهارات �ست�شهد
الإ�صالحات� ،إىل ن�سبة  %4فقط �إذا ُط ِّبقت ال�سيا�سات اجلديدة.
lmra.bh

77

الفصل الثاني | ملخص دراسة اإلصالح

وفيما يخ�ص �أ�صحاب الأعمال ،فقد توقعت الدرا�سة �أن ت�ؤثر الزيادة يف كلفة العمالة
على قطاعات خمتلفة بطرق خمتلفة ،وذلك بح�سب هيكل الكلف يف كل �صناعة .وب�شكل
حمدد ،ف�إن ال�صناعات التي ترتتب كلفها بالدرجة الأوىل على قوة عاملة كبرية من
الوافدين منخف�ضي املهارات �ستت�أثر ب�أكرب قدر ،بينما ال�صناعات التي تعتمد ب�شكل
رئي�س على عمالة وطنية �أو عمالة ذات م�ستويات مهارة عالية ف�ستت�أثر بدرجة هام�شية
فقط .وطم�أنت الدرا�سة ب�أنَّ القطاعات الأكرث ت�أث ًرا ،مثل البناء وال�سياحة� ،ستكون
بالت�أكيد قادرة على ا�ستعادة جزء من الزيادة يف الكلفة من خالل مزيج من حت�سينات
معدالت الإنتاجية وزيادة �أ�سعارها.
و�أما الت�أثري يف خمتلف �أركان االقت�صاد ،فقد ر�أت الدرا�سة �أن كلفة ال�شركات �ستزيد،
و�سينتقل جزء من هذه الكلفة �إىل امل�ستهلكني يف �صورة �أ�سعار �أعلى .مما يعني �أن �أ�سعار
امل�ستهلكني �ستتعر�ض للزيادة يف دفعة واحدة ترتاوح ن�سبتها بني  %5و .%9ولكن زيادة
الأ�سعار لن حتدث يف وقت واحد ،بل �ستحدث على مدى ثالث �سنوات� .إ�ضافة �إىل ذلك،
فقد توقعت الدرا�سة �أنْ ي�ستمر منو �إجمايل الناجت املحلي مبعدالت عالية ،غري �أ َّنها
ك�شفت عن احتمال �أن ينخف�ض مبعدل � %1سنو ًّيا لي�صل معدل النمو �إىل  %3على مدى
ال�سنوات الع�شر املقبلة.
الحوار الوطني الشامل وبدء العمل

بعد ور�شة العمل الثاين يف � ،2004أ�شاد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
بالتوجهات لإطالق م�شروع �إعادة هيكلة و�إ�صالح �سوق العمل يف اململكة من �أجل و�ضع
ر�ؤية اقت�صادية جديدة للمملكة يف �إطار م�سرية الإ�صالح التي ت�شهدها البالد.
و�أعرب جاللته عن ارتياحه للنقا�شات التي جرت على هام�ش هذه الور�شة ،والت�صورات
والآراء التي طرحت يف هذا ال�صدد ،واحللول املقرتحة حلل م�شكالت �سوق العمل،
معر ًبا جاللته عن �أمله يف بدء حوار وطني �شامل حول امل�ستقبل االقت�صادي للمملكة،
مب�شاركة خمتلف م�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص من �أجل �إزالة املعوقات التي تواجه
�سوق العمل يف البحرين ،و�إيجاد احللول والإ�صالحات الواقعية الواجب اتخاذها لإعادة
هيكلة هذه ال�سوق.
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ال يوجد أحد ال يثمن طرح الموضوع
المتداول على هذا النحو الذي نشهده
اليوم في ظل رعاية صاحب السمو
ولي العهد .وإن اإلصالح على المستوى
االقتصادي والتعليمي والتدريبي وإصالح
سوق العمل البحريني هو محل اتفاق
الجميع ،واالختالف موجود فقط على
مستوى األولويات والتدرج في المعالجة.
د .عصام فخرو
النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
 24سبتمبر /أيلول  – 2004صحيفة األيام
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الفصل الثالث:
التفاعل المجتمعي
•مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين
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الفصل الثالث:
التفاعل المجتمعي

عندما ُك�شف النقاب عن درا�سة وم�شروع �إ�صالح �سوق العمل ،بد�أت بع�ض
االعرتا�ضات من قبل القطاع اخلا�ص الذي مل يكن �ضد امل�شروع من حيث املبد�أ،
ولكنه مل يكن معتا ًدا على فر�ض الر�سوم ك�أداة لتغيري ديناميكية ال�سوق ،كونها
�ستحمله �أعبا ًء �إ�ضافي ًة من وجهة نظره .فكان البع�ض يرغب يف ا�ستمرار الو�ضع
القائم �آنذاك على الرغم من عدم ر�ضاه عنه يف احلقيقة ،فهو يرى نف�سه قاد ًرا
على التكيف معه وعلى حتقيق �أهدافه وم�صاحله من خالله.
فوجد القائمون على م�شروع �إ�صالح �سوق العمل (جمل�س التنمية االقت�صادية و«جلنة
القيادة») �أنف�سهم �أمام تباين يف املواقف بني داعم للم�شروع كالنقابات العمالية وبع�ض
اجلمعيات ال�سيا�سية ،واعرتا�ضات حادة قادها �أ�صحاب الأعمال وغرفة جتارة و�صناعة
البحرين باعتبارها ممثلة للقطاع اخلا�ص الذي �سيقع عليه عبء حتمل الر�سوم ،و�ساندتها
يف ذلك بع�ض اجلمعيات ال�سيا�سية ،و�أثريت يف وجه امل�شروع الكثري من املالحظات التي
كانت تدور يف معظمها حول الر�سوم و�ضم خدم املنازل �إىل امل�شروع وحرية انتقال
العامل .ف�أطلق معار�ضو امل�شروع حمالت كثرية للـت�أثري على امل�شروع والتخويف من
تبعاته ،واعتربوه درا�سة �أجنبية ال تتوافق مع �سوق العمل البحرينية ،مهملني حقيقة
�أنَّ امل�شروع يف حقيقته م�شروع وطني بحت بد�أه �سمو ويل العهد ،وقاده و�أ�شرف عليه
جمل�س التنمية االقت�صادية و«جلنة القيادة» ،م�ستعينني فيه ب�شركة «مكنزي» .ف�أخذ
احلراك املجتمعي �أبعادًا جديد ًة ،ليكون �أكرب و�أطول حراك جمتمعي منذ عودة احلياة
ال�سيا�سية �إىل اململكة بتد�شني ميثاق العمل الوطني ،متخ�ضت عنه درا�سات ومرئيات
موازية تباينت يف مواقفها من امل�شروع؛ وكانت �أبرزها ثالث مرئيات :مرئيات غرفة
جتارة و�صناعة البحرين ،ومرئيات االحتاد العام لنقابات عمال البحرين ،ومرئيات
اجلمعيات املهنية (جمعية الإداريني ،واجلمعية البحرينية للتخطيط اال�سرتاتيجي،
وجمعية االقت�صاديني البحرينية ،وجمعية االجتماعيني البحرينية ،وجمعية البحرين
للجودة ،وجمعية البحرين للتدريب وتنمية املوارد الب�شرية).
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مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين

قادت غرفة جتارة و�صناعة البحرين ب�صفتها ممثلة للقطاع اخلا�ص ،املواقف
املتحفظة على م�شروع �إ�صالحات �سوق العمل دون �أن ترف�ضه �صراحة ،وعملت
على �إعداد مرئياتها ب�ش�أن الإ�صالحات الهيكلية ل�سوق العمل ،وتناولت فيها بعد
ملخ�صا لدرا�سة الإ�صالح ،مالحظاتها الأولية ب�ش�أن الدرا�سة ،ومرئياتها
�إيرادها
ً
ومقرتحاتها ب�ش�أن الإ�صالحات الهيكلية لل�سوق.
ويف مالحظاتها الأولية عن الدرا�سة� ،أ�شارت الغرفة �إىل �أن املالحظات التي مت التو�صل
�إليها ت�أتي يف �ضوء الدرا�سة امللخ�صة التي ُقدمت �إليها ،ونتائج االجتماع الذي عقد بني
الغرفة و�شركة «مكنزي» ،وكذلك التغطية ال�صحافية لأعمال ور�شة العمل التي عقدت
حتت رعاية �صاحب ال�سمو ويل العهد ،وكذلك من خالل ا�ستقراء �آراء الكثري من رجال
الأعمال و�أع�ضاء الغرفة ،وبالتايل ميكن اعتبار هذه املالحظات مالحظات �أولية لأن
الغرفة ال تتوافر لديها يف الوقت احلا�ضر الفر�ضيات والأرقام التي ا�ستندت عليها
الدرا�سة.
و�أكدت الغرفة «�أنَّ الكلمة التي تف�ضل بها �صاحب ال�سمو ويل العهد وكذلك درا�سة
«مكنزي» تت�ضمن الكثري من الق�ضايا واجلوانب احليوية والإيجابية التي يجب التنويه بها
واالتفاق معها ،يف حني تت�ضمن الكثري من اال�ستنتاجات واملالحظات الواجب تقييمها».
وانطال ًقا من ذلك ،ق�سمت الغرفة مالحظاتها �إىل جز�أين ،الأول :يت�ضمن الق�ضايا التي
تتفق الغرفة معها ،والثاين يت�ضمن اجلوانب والق�ضايا اخلالفية يف الدرا�سة من حيث
املنهجية والفر�ضيات ،ومن حيث بع�ض البيانات والأرقام واال�ستنتاجات ،ومن حيث
املقرتحات والتو�صيات.
أو ً
ال  -ملحوظات الغرفة
الجزء األول :قضايا االتفاق

�أبدت الغرفة اتفاقها التام مع التوجه احلكومي على �أهمية وحيوية مو�ضوع �إ�صالح �سوق
العمل يف البحرين ،م�شرية �إىل �أنها لطاملا طالبت بهذا الإ�صالح منذ �سنوات طويلة نظ ًرا
ملا يعانيه القطاع اخلا�ص من م�شكالت جوهرية يف هذه ال�سوق �أثرت يف �إنتاجه وقدرته
التناف�سية ،و�أكدت ت�أييدها وموافقتها على املبادئ واملنطلقات الإ�صالحية الواردة يف
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وخ�صو�صا ما ي�أتي:
الدرا�سة،
ً
 .1توجهات القيادة ال�سيا�سية للمملكة يف جمال عقد حوار وطني عن امل�ستقبل
االقت�صادي للمملكة يت�ضمن يف حماوره �إ�صالح �سوق العمل.
	.2العمل على �إيجاد وظائف تزيد مبعدل ثالثة �أ�ضعاف عن عدد الوظائف اجلديدة
التي مت ا�ستحداثها خالل عقد الت�سعينيات من القرن املا�ضي ال�ستيعاب الأعداد
الكبرية املتوقع دخولها يف �سوق العمل خالل ع�شر �سنوات ،والتي قدرتها الدرا�سة
بنحو � 100ألف بحريني.
 .3عجز منوذج البحرين االقت�صادي القائم �آنذاك عن �إيجاد الوظائف الكافية
للبحرينيني �سواء يف القطاع العام �أو اخلا�ص.
� .4ضرورة الإ�صالح االقت�صادي ال�شامل والكامل ب�إ�صالحات �سوق العمل ،و�إ�صالح
قطاعي التعليم والتدريب ،والإ�صالح االقت�صادي؛ وذلك لتغيري النموذج االقت�صادي
القائم �آنذاك ،ول�ضمان �أن يكون القطاع اخلا�ص هو حمرك النمو ،ويكون البحرينيون
اخليار املف�ضل ل�شغل وظائف القطاع اخلا�ص.
 .5عدم ا�ستطاعة القطاع العام على ا�ستيعاب الأعداد املتزايدة من الباحثني عن العمل،
مما يتطلب التوجه �إىل القطاع اخلا�ص لتوفري هذه الوظائف.
الجزء الثاني :قضايا االختالف

فيما يتعلق بالق�ضايا التي تختلف فيها الغرفة مع التوجه احلكومي ،بينت الغرفة ذلك
يف ثالثة �أق�سام :منهجية الدرا�سة وفر�ضياتها .والبيانات واال�ستنتاجات يف الدرا�سة.
والتو�صيات الواردة:

الق�سم الأول :مالحظات عن منهجية الدرا�سة وفر�ضياتها:
�أكدت الغرفة �أنها مل تطلع على الدرا�سة التف�صيلية للم�شروع ،مما يجعلها ال تعلم
الأ�س�س والفر�ضيات التي قامت عليها الدرا�سة ،وال الأرقام والبيانات التي ا�ستقت منها
مالحظاتها وا�ستنتاجاتها وتو�صياتها.
و�أو�ضحت الغرفة �أنَّ الدرا�سة انطلقت من مقدمات �صحيحة ،ولكنها انطلقت من هذه
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خ�صو�صا بالقول �إن اخلطوة
املقدمات �إىل ا�ستنتاجات غري دقيقة – من وجهة نظرها،
ً
الأوىل للإ�صالح تبد�أ ب�سوق العمل .ور�أت الغرفة �أن هناك عالقة وثيقة ومتالزمة بني
حتقيق الإ�صالح االقت�صادي والإ�صالح الهيكلي ل�سوق العمل وخلق فر�ص عمل جديدة،
انفتاحا ت�ضاعف �إمكان االقت�صاد على زيادة قدراته
فكلما �أ�صبحت �سوق العمل �أكرث
ً
على التو�سع والنمو ،وكلما كان هناك املزيد من القيود على �سوق العمل تقل�صت فر�ص
االقت�صاد على النمو وخلق املزيد من فر�ص العمل .داعي ًة �إىل �ضرورة �أخذ ترتيب
الأولويات يف االعتبار؛ بحيث يتم البدء بالإ�صالح االقت�صادي ،على �أن يرتافق مع ذلك
�إ�صالح هيكلي يف قطاعي التعليم والتدريب ،وبحيث يكون للإ�صالح االقت�صادي الأولوية
حتى ال يكون �إ�صالح �سوق العمل على ح�ساب خلق م�شكالت �أخرى.
وذكرت الغرفة �أنَّ الدرا�سة ت�ؤكد �أن منوذج االقت�صاد القائم �آنذاك يقوم على انخفا�ض
الأجور ،ولي�س الإنتاجية واملناف�سة ،مما يعني �أن �إ�صالح �سوق العمل يتطلب �أو ًال �إ�صالح
منوذج االقت�صاد ،و�إال ف�إنه لن يكون قاد ًرا على تقبل الإ�صالحات املقرتحة.
و�أ�ضافت الغرفة يف مالحظاتها �أنَّ الدرا�سة تفرت�ض �أنَّ القطاع اخلا�ص يجب �أن يكون
هو ولي�س القطاع العام حمر ًكا للنمو االقت�صادي ،غري �أن الواقع القائم �آنذاك عك�س
ذلك؛ �إذ �إن احلكومة ومن خالل الإيرادات النفطية والر�سوم ومتلكها للم�شروعات
الكربى ال تزال تلعب الدور املحرك للنمو االقت�صادي ،مما ال ين�سجم مع مطالبة القطاع
اخلا�ص بتحمل العبء الأ�سا�س يف �إ�صالح �سوق العمل؛ �إذ �إن مقدرته على حتمل هذا
العبء تتطلب تنامي وتو�سيع دوره يف حتريك عجلة النمو االقت�صادي.
وبينت �أنَّ الدرا�سة تفرت�ض � ً
أي�ضا �أنَّ جميع القطاعات االقت�صادية مبا يف ذلك قطاع خدم
املنازل �ستكون قادرة على حتمل �أعباء زيادة كلفة العمالة الأجنبية ،وهي فر�ضية غري
�صحيحة ،فبع�ض القطاعات مثل قطاع اخلدمات املالية وال�شركات الكربى قد تكون قادرة
على ا�ستيعاب رفع الكلفة� ،إال �أن غالبية القطاعات االقت�صادية مثل ال�صناعات ال�صغرية
واملتو�سطة والإن�شاءات والفنادق وغريها لن تتمكن من ذلك ،و�ستكون االنعكا�سات
ثقيلة عليها.
كما رف�ضت الغرفة فر�ضية �أنَّ منوذج العمل يف م�شروعات القطاع اخلا�ص يعتمد
بدرجة كبرية على الوظائف منخف�ضة الأجر ،و�أنَّ القطاع اخلا�ص لن ي�ستطيع توفري
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وظائف كافية للعمال البحرينيني خالل العقد املقبل ،م�ؤكدة �أنَّ م�شروعات القطاع
اخلا�ص ال تقوم كلها على الوظائف منخف�ضة الأجر ،مت�سائلة يف الوقت نف�سه عن كيفية
مقدرة امل�شروعات التي تقوم على الوظائف منخف�ضة الأجر ،على حتمل زيادة كلفة
القوى العاملة ،مع العلم �أنَّ تلك امل�شروعات قائمة من ناحية اجلدوى االقت�صادية على
انخفا�ض هذه الكلفة.

الق�سم الثاين :مالحظات عن البيانات واال�ستنتاجات:
�أ�شارت الغرفة يف مالحظاتها عن بيانات الدرا�سة وا�ستنتاجاتها �إىل �أنَّ الدرا�سة حتدثت
عن و�ضع �سقف للعمالة الأجنبية� ،إال �أنها مل تو�ضح الآلية والكيفية التي �سيتم بها هذا
التحديد .كما �أ َّنها حتدثت � ً
أي�ضا عن �إلغاء برامج البحرنة والقيود املو�ضوعة عليها ،ومل
ت�شر �إىل كيفية القيام بذلك من الناحية الت�شريعية والعملية.
واعتربت الغرفة �أنَّ الدرا�سة �أغفلت التطرق �إىل م�ضامني وتفا�صيل التعديالت الواجب
�إدخالها على قوانني العمل القائمة حينذاك .كما �أغفلت ذكر ت�أثري مقرتحاتها على
العائالت البحرينية ،ومل تو�ضح كيفية الق�ضاء على العمالة ال�سائبة وامل�ست�شرية يف
االقت�صاد الوطني ،ومل حت�صر م�شكالت القطاعات ال�صناعية املت�أثرة ب�شكل �أكرب،
ك�صناعة البناء وم�صانع الورق.
ورف�ضت الغرفة ما ذهبت �إليه الدرا�سة من �ضعف يف �إنتاجية العمالة يف القطاع اخلا�ص،
و�أ�شارت �إىل �أنَّ و�ضع �سقف للعمالة الأجنبية �سيخلق مناف�سة يف احل�صول على هذه
العمالة ،و�سي�ؤدي �إىل الكثري من ال�سلبيات و�سينعك�س ت�أثريه �سل ًبا على املعي�شة وال�سياحة
وغريها .كما رف�ضت ما ذهبت �إليه الدرا�سة من تدين م�ستويات �أجور البحرينيني،
مو�ضحة �أنَّ الأجور مل تتدنَّ  ،ولكن �إدخال امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ج ًّدا التي تدفع �أجو ًرا
متدنية� ،ضمن الت�أمني االجتماعي� ،أدى �إىل تو�سعة القاعدة العمالية ،ومن ثم على
املعدل العام للأجور.
و�أوردت الغرفة �إ�شكاالتها على الدرا�سة ب�أ َّنها مل تو�ضح �شرائح جمتمع البطالة وفئاته
العمرية و�أ�سباب ت�أخرها عن العمل ،ومل ت�شر �إىل ت�أثري الإ�صالحات املقرتحة ب�صورة
مف�صلة على كل قطاع على حدة ،ومل تو�ضح �آلية التوظيف ،واكتفت ب�أن زيادة الر�سوم
�ست�ؤدي وب�صورة تلقائية �إىل �إحالل البحريني حمل الأجنبي ،من دون �أن ت�أخذ الإنتاجية
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يف االعتبار ،م�ؤكد ًة �أنَّ تف�ضيل القطاع اخلا�ص اال�ستعانة بالأجنبي يرجع �إىل اعتبارات
الإنتاجية ولي�س الراتب .م�شرية يف الوقت نف�سه �إىل �أنّ �شرائح كبرية من الوظائف
ال ميكن �إحالل البحرينيني فيها ،و�ستظل كذلك ملدد طويلة كم�ضيفي الطائرات
وخدم املنازل.
وذكرت �أنَّ الدرا�سة �أ�شارت �إىل �أنَّ القوانني �سيتم مراجعتها لتتنا�سب مع مقرتحات
الدرا�سة بحلول العام  ،2005مت�سائلة عما �إذا كان العن�صر الب�شري البحريني املدرب
�سيكون متواف ًرا يف ذلك الوقت.
ور�أت �أنَّ اقرتاح فر�ض ر�سوم �شاملة على جميع املهن ،ومن دون وجود �سقف زمني لذلك،
�سي�ؤدي �إىل دفع ر�سوم من قبل املقاول �أو رب العمل ملدد طويلة� ،أو �إىل ما ال نهاية ،وذلك
لعدم ا�ستطاعته احل�صول على العمالة الوطنية املنا�سبة لإحاللها حمل الأجانب.
واعتربت �أنه من ال�صعب مقارنة مملكة البحرين ب�سنغافورة �أو ب�أي دولة �أخرى يف �أي
جانب من اجلوانب االقت�صادية؛ �إذ �إنَّ منطقة اخلليج تعي�ش مناف�سة مفتوحة وغري
مقيدة مع �شركات وم�ؤ�س�سات املنطقة.

الق�سم الثالث :مالحظات حول املقرتحات والتو�صيات
�أبدت الغرفة تخوفها من �أن يكون لرفع كلفة العمالة الأجنبية مردود �سلبي على �أ�صحاب
الأعمال ،بزيادة كلف الإنتاج ،مما يحد من القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سات الوطنية
يف الوقت الذي تندر فيه العمالة الوطنية املدربة القادرة على �أن حتل حمل العمالة
الأجنبية .واعتربت فر�ض �سقف للعمالة الوافدة يتناق�ض مع جوهر النظام وهدفه يف
حترير �سوق العمل و�إلغاء ن�سبة البحرنة.
وتوقعت �أنْ ت�ؤدي مقرتحات الدرا�سة �إىل زيادة معدالت الت�ضخم ،وزيادة الأعباء املالية
على م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،مما قد ي�ؤدي �إىل �إفال�س الكثري من هذه امل�ؤ�س�سات،
وخ�صو�صا امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،وخروجها نهائ ًّيا من ال�سوق ،في�ؤدي بالنتيجة
ً
�إىل زيادة معدالت البطالة ،وي�ؤثر يف اخلدمات املقدمة للمواطنني.
ور�أت الغرفة �أنَّ زيادة كلف الإنتاج يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة �سينعك�س �سل ًبا
خ�صو�صا تلك التي ت�صدِّ ر منتجاتها �إىل دول
على القدرات التناف�سية لهذه امل�ؤ�س�سات،
ً
lmra.bh

91

الفصل الثالث | مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين

جمل�س التعاون اخلليجي يف ظل مواجهة هذه املنتجات مناف�سة �شديدة من املنتجات
الأجنبية.
كما �أكدت الغرفة حتفظها على ق�ضية حرية تنقل العمالة ،م�ؤكد ًة �أ َّنها ال ت�صلح للتطبيق
الفوري يف ال�سوق البحرينية؛ لأنها �ست�سهم يف ت�سرب �أ�سرار العمل ونظم الإنتاج اخلا�صة
بال�شركات وامل�ؤ�س�سات ،مما ي�ضر ب�أو�ضاع هذه امل�ؤ�س�سات املالية والإنتاجية والإدارية.
ثان ًيا  -مرئيات الغرفة

َّ
مقرتحا؛ وهي:
خل�صت الغرفة مرئياتها ب�ش�أن �إ�صالحات �سوق العمل �ضمن 12
ً
	.1الت�أكيد على وجود عالقة وثيقة ومتالزمة بني الإ�صالح االقت�صادي والإ�صالح الهيكلي
انفتاحا
ل�سوق العمل وخلق فر�ص عمل جديدة ،فكلما �أ�صبحت �سوق العمل �أكرث
ً
ت�ضاعف �إمكان االقت�صاد الوطني على زيادة قدراته على التو�سع والنمو واالزدهار،
وكلما كان هناك املزيد من القيود على �سوق العمل ،تقل�صت فر�ص االقت�صاد الوطني
يف النمو واالزدهار وخلق املزيد من الوظائف.
 .2ينبغي الأخذ يف االعتبار ترتيب الأولويات بحيث يتم البدء بالإ�صالح االقت�صادي
على �أن يرتافق مع ذلك �إجراء �إ�صالح هيكلي يف قطاعي التعليم والتدريب؛ �إذ ت�ؤكد
الدرا�سة �أنَّ النموذج االقت�صادي القائم �آنذاك يقوم على �أ�سا�س انخفا�ض الأجور
على ح�ساب الإنتاجية ،مما يتطلب تغيري هذا النموذج لكي يتحقق جناح خطة
�إ�صالح �سوق العمل ،وقد �أكدت هذه الآراء ،جتارب الكثري من دول العامل مبا فيها
جتربة �سنغافورة.
 .3عدم الت�سرع بتنفيذ القرارات اخلا�صة بنتائج الدرا�سة حول �سوق العمل در ًءا لأي
خماطر �سلبية ميكن �أن حتدثها على ال�سوق وعلى االقت�صاد الوطني ،ويجب الدخول
يف هذا املجال يف حوار �شامل ومف�صل مع القطاع اخلا�ص ممث ًال يف الغرفة؛ �إذ �إنَّ
زيادة كلفة القوى العاملة �سيرتتب عليه الكثري من الآثار ال�سلبية على االقت�صاد،
لذلك فمن الأهمية ت�أكيد �ضرورة �إجراء حوار وطني مت�أنٍّ ت�شارك فيه بجانب الغرفة
جميع اجلهات املعنية كما دعا �إىل ذلك جاللة امللك و�سمو ويل العهد.
� .4ضرورة التدرج يف تطبيق نظام حترير �سوق العمل على م�ستويي القطاعات وامل�ؤ�س�سات
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داخل كل قطاع ،و�أن يتم التطبيق على مدد زمنية على خمتلف امل�ؤ�س�سات؛ بد ًءا من
الأكرب ثم الأ�صغر فالأ�صغر.
 .5مراعاة التفريق بني امل�ؤ�س�سات التي تلتزم بتطبيق ن�سبة البحرنة القائمة �آنذاك،
وتلك التي مل تلتزم بها؛ �إذ ال يجب زيادة الر�سوم على امل�ؤ�س�سات امللتزمة ،واالجتاه
�إىل فر�ض زيادة حم�سوبة يف الر�سوم بالن�سبة ملن يرغب يف ا�ستقدام املزيد من القوى
العاملة الأجنبية.
� .6ضرورة الأخذ يف االعتبار ما يجري عليه العمل من �إ�صالحات يف �سوق العمل يف دول
جمل�س التعاون ،بالنظر �إىل ت�شابه ظروف وبيئة العمل يف هذه الأ�سواق ،لذلك من
ال�ضروري تفعيل قرارات جمل�س وزراء العمل اخلليجي وغريها من القرارات التي
تتعلق بت�سهيل عملية انتقال القوى العاملة اخلليجية بني دول املجل�س ومتتعها مبزايا
العمالة املواطنة نف�سها.
� .7إنَّ �سيا�سة فر�ض الر�سوم على ا�ستخدام العمالة الوافدة قد ال ت�ؤدي �إىل حل م�شكلة
البطالة؛ �سواء على املدى القريب �أو البعيد؛ �إذ ت�صاعدت معدالت البطالة بني
البحرينيني رغم الزيادة التي طر�أت على هذه الر�سوم ،مما ي�ؤكد �أنه لو مت تطبيق
املقرتحات كما هي عليه من دون رفع كفاءة العامل ومن دون �إجراء �إ�صالحات
اقت�صادية م�سبقة ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إىل زيادة معدالت البطالة بني البحرينيني.
� .8إنَّ التطور النوعي والفني والتدريب للقوى العاملة الوطنية �سي�ؤدي �إىل زيادة
�إنتاجيتها ،و�ستكون �أكرث جذ ًبا للقطاع اخلا�ص.
� .9إنَّ القطاع اخلا�ص م�ؤهل لال�ستثمار يف جمال التدريب من خالل �إن�شاء املعاهد
ومراكز التدريب املتخ�ص�صة لت�أهيل الراغبني يف دخول �سوق العمل على اكت�ساب
مهارات فنية عالية امل�ستوى.
رئي�سا يف عملية �صنع القرارات
 .10من ال�ضروري تفعيل دور الغرفة باعتبارها �شري ًكا ً
االقت�صادية وت�شغيل وتنمية املوارد الب�شرية الوطنية.
خ�صو�صا ال�صناعية
� .11ضرورة التو�سع يف ت�أ�سي�س امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة،
ً
منها والعاملة يف قطاع تقنية املعلومات ،بالنظر �إىل قدرة هذه امل�شروعات على خلق
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املزيد من الوظائف للمواطنني� ،إ�ضافة �إىل ت�شجيع ت�أ�سي�س ال�شركات امل�ساهمة مبا
لها من فوائد يف زيادة القدرات الإنتاجية لالقت�صاد الوطني.
� .12ضرورة توفري الدرا�سة التف�صيلية للغرفة ،واال�ستعانة ب�إحدى ال�شركات �أو املكاتب
اال�ست�شارية املتخ�ص�صة ملراجعة وتقييم الدرا�سة املذكورة ،وحتليل جميع جوانبها
ال�سلبية والإيجابية ،ومن ثم التقدم بدرا�سة بديلة عن �إ�صالحات �سوق العمل يف
البحرين تعك�س وجهة نظر القطاع اخلا�ص ،وت�أخذ يف االعتبار جميع التحفظات
واملالحظات.
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قدم االحتاد العام لنقابات عمال البحرين ر�ؤيته مل�شروع �إ�صالحات �سوق العمل،
و�أكد فيها دعمه للم�شروع كونه �سيحقق ما ي�صبو �إليه االحتاد يف مكافحة
البطالة ورفع م�ستوى الأجور ،ومتثلت �أبرز مرئيات االحتاد يف النقاط الآتية:
أو ً
ال  -التمثيل في صنع القرار واتخاذه

�أكد االحتاد فيما يتعلق بالأجهزة �أو ال�صناديق التي �ستت�شكل لتنفيذ امل�شروع� ،ضرورة
ت�ساوي التمثيل فيها بني ال�شركاء االجتماعيني (العمال ممثلة يف االحتاد العام لنقابات
عمال البحرين� ،أ�صحاب العمل ،احلكومة) وعدم ترجيح كفة على ح�ساب الأخرى،
بحيث يكون �صنع واتخاذ �أي قرار تنفيذي �أو �إجرائي ناب ًعا من توافق �أطراف الإنتاج
الثالثة يف البالد.
وفيما يخ�ص �صندوق العمل ،ر�أى االحتاد �ضرورة حتقيق الت�ساوي بني الأطراف الثالثة
(العمال� ،أ�صحاب العمل ،احلكومة) ،و�أنْ يعني كل طرف �أع�ضاءه ،وميكن لكل طرف �أن
يختار خرباء من غري �أع�ضائه ،كما يحق له ا�ستبدال �أع�ضائه متى ما ر�أى ذلك.
ودعا االحتاد �إىل �أن تكون مدة دورة جمل�س ال�صندوق �أربع �سنوات ،وينتخب املجل�س
رئي�سا ونائبني له على �أن يكونا من الطرفني الآخرين ،ويختار مدي ًرا
من بني �أع�ضائه ً
عا ًّما لل�صندوق .كما �شدد االحتاد على �أنْ ي�شرف املجل�س على جميع التعيينات الإدارية
القيادية ،و�أنْ تت�شكل من �ضمنه جلان دائمة يراعى فيها متثيل كل طرف ،وتخت�ص
بالتعيينات الإدارية والرتقيات والرواتب ملوظفي ال�صندوق ،وبالرقابة الداخلية ورقابة
الأداء ،وبا�ستثمار الأموال.
وفيما يتعلق با�ستخدامات �أموال ال�صندوق ،ر�أى االحتاد �أنْ يقوم جمل�س الإدارة بتحديد
مبلغ م�ساهمة ال�صندوق يف متويل الربامج الآتية:
 .1برنامج �إعانة م�ساهمة امل�ؤ�س�سات وال�شركات يف دفع جزء من م�ستحقات الت�أمني
للهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية ،وذلك للم�ؤ�س�سات التي تلتزم مبعايري حمددة يف
البحرنة والتدريب �أو حتقق جناحات يف هذين املجالني ،وي�ستثنى من ذلك ال�شركات
اململوكة جزئ ًّيا �أو كل ًّيا من الدولة.
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 .2برنامج �إعانة لتمويل جزء من رواتب البحرينيني ممن تقل رواتبهم عن احلد الأدنى
للأجر امل�ستهدف يف قطاعهم ،مبا فيهم العاملون يف االقت�صاد غري املنظم من
قبل ال�صندوق ،وذلك لت�شجيع البحرينيني للبقاء يف وظائفهم ،وي�شرتط ل�صرف
هذه الإعانات �إكمال املوظفني زم ًنا معي ًنا يف وظائفهم ،و�إلزامهم ب�شروط العمل،
ودخولهم يف الربامج التدريبية املخ�ص�صة لهم.
 .3برنامج �إعانة لتمويل �إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سات وال�شركات لرفع �إنتاجية العمل من
خالل متويل برامج التدريب وجلب اال�ست�شاريني ودفع �إعانة جزئية للفوائد امل�صرفية
املرتتبة على اال�ستثمار يف املعدات� ،شريطة التزام هذه املن�ش�آت ب�أرقام البحرنة
امل�ستهدفة من قبل ال�صندوق.
 .4برنامج تدريب للبحرينيني الباحثني عن العمل مع ربطه مبكاف�آت لاللتزام بالربنامج،
و�أخرى للتفوق فيه ،وذلك من خالل معاهد يتم مراقبة �أدائها با�ستمرار من قبل
جهاز متخ�ص�ص.
	.5امل�ساهمة يف زيادة ر�أ�سمال بنك التنمية.
 .6غريها من الأمور يتم مناق�شتها والتحاور فيها واعتمادها يف االجتماع الأول ملجل�س
�إدارة ال�صندوق.
ثان ًيا  -تحرير سوق العمل وإلغاء نسب البحرنة

�أكد االحتاد �ضرورة �أن يتم�سك �أي م�شروع لإ�صالح �سوق العمل ،ويف مراحله الأوىل
على وجه اخل�صو�ص ،بقرار ن�سب البحرنة ،وعدم �إلغائها يف ظل هيمنة كبرية للعمالة
الأجنبية الوافدة ،ووجود بطالة كبرية يف �صفوف املواطنني ،واملتوقع زيادتها مع زيادة
خمرجات التعليم.
و�أو�ضح االحتاد �أنَّ حترير �سوق العمل وترك �آلياتها ينظمها العر�ض والطلب هي فر�ضية
نظرية لن ت�ستقيم مع الواقع القائم الذي يحتاج �إىل تدخل وتخطيط وا�ضحني من قبل
احلكومة والت�شريع ،فال ميكن التعويل على توقعات درا�سة الإ�صالح يف هذا ال�ش�أن
والنتائج التي تفرت�ضها� ،إال بعد �إثباتها على �أر�ض الواقع مع بقاء التم�سك بتوظيف
100

قصة اإلصالح :تزام ًنا مع ذكرى مرور عقد على تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل

املواطنني بح�سب الن�سب املحددة يف قرارات وزارة العمل.
ور�أى االحتاد �أنه من املمكن �إعادة النظر يف طريقة تطبيق ن�سب البحرنة بح�سب
القطاعات ،بحيث تكون القطاعات الإنتاجية واخلدمية ذات الأجور اجليدة والقيمة
امل�ضافة املعقولة لالقت�صاد �أو للت�أهيل والتدريب وتنمية الرثوة الب�شرية الوطنية هي
القطاعات التي تتم�سك الدولة بن�سب البحرنة فيها ،مع مرونة تطبيق الن�سب على
القطاعات التي ال يوجد عليها طلب �أو عر�ض من العمالة املواطنة ،بحيث يكون املبد�أ
الثابت عدم �إلغاء ن�سب البحرنة.
و�شدد االحتاد على �ضرورة �أنْ يكون هدف �إ�صالح �سوق العمل هو و�ضع �ضوابط للعمالة
الأجنبية الوافدة بح�سب حاجة كل قطاع ،و�أن يكون الهدف من �أي خطة هو املزيد من
البحرنة؛ �إذ �إن التدريب والت�أهيل املطلوبني بح�سب احتياجات �سوق العمل مرتبط جدل ًّيا
بالعمل والبحرنة فيه ،ولي�س عزلهما وح�صرهما فقط يف املعاهد التدريبية والنظرية.
و�أو�صى االحتاد ب�ضرورة �أن تنطلق الر�ؤية التخطيطية املطلوبة عند اتخاذ قرار �إلغاء
البحرنة وحترير �سوق العمل من درا�سة نتائج تنفيذ امل�شروع بعد مرور ن�صف عقد من
الزمن بحيث يتم تقييم امل�شروع ومدى جناحه �أو �إخفاقه .و�أن يتم حترير �سوق العمل
و�إلغاء البحرنة بعد و�صول ن�سبة البطالة احلقيقية �إىل احلدود الدنيا املتعارف عليها
دول ًّيا ،وبعد حتقيق انخفا�ض حقيقي لعدد العمالة الأجنبية املناف�سة للقوى العاملة
املواطنة �أو الباحثة عن عمل ،بحيث ت�صل ن�سبتها بح�سب املتوافق عليه دول ًّيا �إىل حدود
 %10من �إجمايل القوى العاملة كحد �أق�صى.
ً
ثالثا  -زيادة رسوم خدم المنازل

ت�ساءل االحتاد عن عالقة خدم املنازل ب�إ�صالح �سوق العمل وتوفري فر�ص عمل جديدة
للمواطنني وحتريك عجلة االقت�صاد وا�ستقطاب اال�ستثمارات و�إجناح ا�سرتاتيجيات
التدريب والتعليم ،م�ؤكدً ا �ضرورة التعامل مبرونة مع هذه ال�شريحة من العمالة
الأجنبية الوافدة يف ظل غياب البدائل امل�ؤ�س�ساتية لتوفري احتياجات الأ�سر و�أطفالهم
ورعايتهم وغريها.
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واقرتح االحتاد ا�ستخدام �سيا�سات الر�سوم الت�صاعدية بح�سب زيادة عدد اخلدم لدى
كل �أ�سرة ،بحيث يبقى اخلادم الأول �ضمن ر�سوم منخف�ضة ،وتطبق ر�سوم ت�صاعدية
على كل زيادة يف طلب اخلدم تزيد على واحد .كما �شدد االحتاد على �ضرورة �إ�صدار
قانون خا�ص بخدم املنازل لت�أكيد حقوقهم وواجباتهم.
رابعا  -التأمين ضد التعطل
ً

اعترب االحتاد �أنَّ الدرا�سة املعدة ب�ش�أن �سوق العمل طرحت الت�أمني �ضد التعطل
ً
مرتبطا بتحديد وا�ضح
با�ستحياء وبنحو هام�شي ،مطال ًبا ب�أن يكون �إ�صالح �سوق العمل
وتفعيل لبند الت�أمني �ضد التعطل املجمد يف قانون الت�أمينات االجتماعية ،و�أنْ ي�سهم
�صندوق العمل املقرتح �إن�شا�ؤه يف دعم هذا البند .م�ؤكدً ا يف الوقت نف�سه �أنَّ �أي خطة
لتحرير �سوق العمل ولو جزئ ًّيا مرتبطة جدل ًّيا ب�ضمان وجود ت�شريع يحمي العاطلني،
ومنه الت�أمني �ضد التعطل.
خامسا  -تطبيق المشروع في القطاع العسكري
ً

رف�ض االحتاد ما ذهبت �إليه الدرا�سة من ا�ستثناء القطاع الع�سكري من �آليات �إ�صالح
�سوق العمل ،و�شدد على الأبعاد الوطنية وال�سيادية وتعزيز روح االنتماء الوطني.
سادسا  -تعديل تشريعات العمل
ً

�أكد االحتاد �ضرورة عدم الإخالل بحقوق املواطن يف الت�شريعات التي �أو�صت الدرا�سة
ب�إعادة النظر فيها لتقليل القيود على �أ�صحاب العمل ب�ش�أن التوظيف وت�سهيل الت�سريح
وغريها من الأحكام التي مت�س م�صالح العمال واملوظفني يف القطاع اخلا�ص ،و�أبدى
تخوفه من املزيد من الف�صل التع�سفي ،مطال ًبا با�ستمرار الت�شريعات احلمائية للعمالة
املواطنة ،وباالعتماد واال�سرت�شاد باالتفاقات الدولية ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية
يف �صوغ قانون العمل لاللتزام باجلانب االجتماعي احلمائي يف الت�شريع الوطني،
وااللتزام مبا مت االتفاق عليه من خالل احلوار االجتماعي امل�شرتك بني �أطراف الإنتاج
الثالثة مل�شروع قانون العمل اجلديد.
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سابعا  -رسوم العمالة األجنبية
ً

�أبدى االحتاد ت�أييده لزيادة الر�سوم يف القطاعات التي عليها طلب متزايد من العمالة
املواطنة ،والقطاعات التي تخلق قيمة م�ضافة حقيقية لالقت�صاد ،والقطاعات التي
تطبق م�ستويات �أجور وامتيازات جيدة ،لكنه ر�أى �أنه من اخلطورة رفع الر�سوم على
جميع القطاعات من دون مراعاة الإمكانات واملرونة ال�سعرية والأجرية للمن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة.
كما طالب االحتاد بالتخل�ص من العمالة ال�سائبة عرب زيادة الر�سوم ،وتعزيز الأجهزة
الرقابية والتفتي�شية يف وزارة العمل �أو يف الهيئات والأجهزة اجلديدة التي �ستت�شكل
م�ستقب ًال ،ومعاقبة وتطبيق القانون على املتاجرين بالعمال من دون متييز.
ثام ًنا  -الحد األدنى لألجر

�أ�شار االحتاد �إىل �أن الدرا�سة �أهملت �سيا�سة احلد الأدنى للأجور ،وراهنت على �أنَّ
زيادة الر�سوم على العمالة الأجنبية وحترير �سوق العمل �ست�ؤدي �إىل زيادة الأجور
والرواتب ،ور�أى االحتاد �أن هذه املراهنة مبنية على فر�ضيات �صحيحة يف حال �أ�سواق
العمل املتجان�سة واملنظمة واملحمية من قبل الدولة يف �ش�أن الت�أمني �ضد التعطل �أو ن�سب
البطالة �أو ن�سب العمالة الأجنبية من �إجمايل القوى العاملة ،لكنه �أكد �أن الواقع القائم
يف البالد ،وزيادة عدد املواطنني الذين تقرتب م�ستويات املعي�شة لديهم من حد الفقر،
يحتم تطبيق �سيا�سة احلد الأدنى للأجر.
واعترب االحتاد �أنَّ تطبيق �سيا�سة احلد الأدنى للأجور �سي�سهم كث ًريا يف �إ�صالح �سوق
العمل ،وتقليل االعتماد على العمالة الأجنبية ،وحت�سني م�ستويات الدخل واملعي�شة والقوة
ال�شرائية واالدخار ،مبد ًيا عدم ممانعته من تطبيق هذه ال�سيا�سة على �شكل قطاعي،
وبح�سب طاقة و�إمكانات ومرونة كل قطاع ،م�شددًا يف الوقت نف�سه على �ضرورة �إن�شاء
جهاز خمت�ص يراقب الأ�سعار والت�ضخم ،وين�سق مع النقابات واالحتاد و�أ�صحاب
الأعمال ب�ش�أن الزيادة الدورية للأجر.
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تاسعا  -اإلصالح االقتصادي مرتبط باإلصالح السياسي الشامل
ً

اعترب االحتاد �أنَّ الإ�صالح االقت�صادي ،ومنه �إ�صالح �سوق العمل ،مرتبط بتعزيز املزيد
من احلريات العامة ،وحقوق الإن�سان ،وال�شفافية ،وتعزيز دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
و�إعطاء املزيد من ال�صالحيات الت�شريعية والرقابية واملحا�سبية لل�سلطة الت�شريعية،
وحق توفري املعلومات والبيانات ،وحق االعرتا�ض ،وفتح قنوات الإعالم الر�سمية جلميع
الآراء وبحرية تامة ،وتعزيز وجود النقابات وفر�ض التعامل معها من قبل �أ�صحاب
الأعمال .م�ؤكدً ا �أن وجود هذه الأجواء ال�صحية والدميقراطية احلقيقية من �ش�أنها
�صيانة �أي م�شروعات �إ�صالحية جادة ،وحمايتها من �أي انتكا�سة �أو �إخفاق ،و�إجناح
براجمها وخططها.
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مرئيات الجمعيات المهنية

اعتربت اجلمعيات املهنية (جمعية الإداريني ،اجلمعية البحرينية للتخطيط
اال�سرتاتيجي ،جمعية االقت�صاديني البحرينية ،جمعية االجتماعيني البحرينية،
جمعية البحرين للجودة ،وجمعية البحرين للتدريب وتنمية املوارد الب�شرية)،
أ� َّن درا�سة الإ�صالح �أر�ست منهجية البحث العلمي والدرا�سات يف معاجلة الق�ضايا،
و�أ�س�ست مبد أ� احلوار ملعاجلة الق�ضايا املهمة ،وتناولت م�شكلة البطالة بنحو
�أ�شمل ،وربطتها ب�إ�صالح التعليم واالقت�صاد.
و�أ�شادت اجلمعيات املهنية بفكرة �إن�شاء �صندوق للعمل يكون منف�ص ًال عن ميزانية
احلكومة ،تكون مهمته التنمية وامل�شروعات اال�سرتاتيجية وتنمية القوى العاملة ،وثمنت
�إقرار الدرا�سة ب�ضرر التدخل احلكومي يف قرارات القطاع اخلا�ص ،وبوجود بطالة
مق ّنعة يف القطاع العام.
تحفظات الجمعيات المهنية

�أبدت اجلمعيات املهنية حتفظها على بع�ض النقاط الواردة يف الدرا�سة ،وهي على
النحو الآتي:
 .1عدم م�شاركة املعنيني يف حتديد امل�شكلة �أدى �إىل اعتماد الدرا�سة على �أن امل�شكلة تكمن
يف البطالة ،يف حني �أنَّ اجلمعيات ترى �أنها نتيجة ل�سنوات طوال من البريوقراطية
الإدارية وانعدام التحديد ال�سليم للأولويات ،مع غياب التخطيط الذي يحدد الر�ؤى
وي�ضع اال�سرتاتيجيات.
 .2عدم ن�شر الدرا�سات الكاملة �أدى �إىل �إثارة ال�شكوك حول دقة املعلومات التي
ا�ستندت �إليها الدرا�سة ،والأ�سباب حول �إعطاء �إ�صالح �سوق العمل �أولوية يف التنفيذ
قبل حتقيق اال�ستفادة من �إ�صالح التعليم واالقت�صاد و�إ�صالح الق�ضاء والت�شريع ،كما
�أدى �إىل طرح الكثري من الت�سا�ؤالت حول م�صري امل�ؤ�س�سات التي لن تتمكن من حتمل
تبعات زيادة الر�سوم.
	.3اعتبار فر�ض الر�سوم على العمالة الوافدة هو احلل لتحرير ال�سوق دون تو�ضيح
بدائل �أخرى ،لن يجعل البحريني هو اخليار الأول ل�صاحب العمل ،خا�صة �أن الزيادة
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�إن �أثرت على الوظائف الدنيا ،ف�إنها لن ت�ؤثر يف الوظائف العليا.
 .4قد ت�سهم الر�سوم يف تفاقم البطالة وهروب ر�ؤو�س الأموال.
� .5أغفلت الدرا�سة الإ�صالح الت�شريعي ،و�أ�شارت فقط �إىل ال�شفافية.
� .6أعطت الدرا�سة الأولوية لإ�صالح �سوق العمل دون بيان �سبب ذلك ،فيما يعتقد كثريون
ب�أن �إ�صالح التعليم واالقت�صاد يعتربان �أكرث �أولوية.
 .7حرية حركة العمالة الوافدة جتعل العامل الوافد ح ًّرا يف التحرك من عمل �إىل �آخر
دون �إلزامه بتعوي�ض ل�صاحب العمل الذي مول ا�ستقدامه.
 .8مل تتطرق الدرا�سة �إىل معاجلة العمالة ال�سائبة وت�أثريها على االقت�صاد.
	.9املقارنة مع �سنغافورة قد تكون غري واقعية لأ�سباب �سيا�سية واقت�صادية �إذا �أخذنا يف
االعتبار االختالفات الثقافية واالجتماعية.
 .10مل تو�ضح الدرا�سة النتائج املتوقعة ،مثل عدد ونوع الوظائف التي �سينتجها االقت�صاد
للبحرينيني يف ال�سنة ،وكيف �سيتح�سن م�ستوى حت�صيل الطالب يف التعليم ،ويف
�أي اجتاه �سيكون التح�سني ،وكيف �سريتقي باملهارات واملعرفة وال�سلوكيات ،وكيف
�سيتمكن القطاع اخلا�ص من �إيجاد فر�ص عمل جديدة.
غري �أنَّ اجلمعيات املهنية �أ َّكدت �أنه على الرغم من حتفظاتها� ،إال �أنها ترى �أنَّ الدرا�سة
أ�سا�سا للإ�صالح ،مو�صية ب�أخذ النقاط الآتية يف االعتبار:
ميكن �أن ت�شكل � ً
� .1إنَّ تب ِّني التخطيط اال�سرتاتيجي والر�ؤية الوا�ضحة والتوجيه ال�سليم الذي يقود
التخطيط االقت�صادي ،يتمخ�ض عنه حتديد التوجه االقت�صادي الذي ينا�سب
�إمكانات وقدرات البحرين ،وما يتطلبه ذلك من خطط يف �إ�صالح التعليم وال�صحة
والعمل وال�صناعة والبحث العلمي والروافد الأخرى للتنمية االقت�صادية.
� .2أن يكون للحكومة دور ريادي يف قيادة التنمية االقت�صادية ،و�أن تتحمل م�س�ؤولية
النجاح �أو الف�شل ،وذلك من خالل �إن�شاء جهاز خا�ص للتخطيط ،ويكون جمل�س
التنمية االقت�صادية هو جهاز التخطيط امل�س�ؤول ،بحيث يعطى كامل ال�صالحيات
على �أال ُيغيب هذا املجل�س دور القطاع اخلا�ص يف ريادة االقت�صاد.
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� .3أن تت�ضح امل�س�ؤولية عن نتائج هذا امل�شروع ،و�أن حتدد النتائج مب�ؤ�شرات اقت�صادية
وتعليمية و�إدارية وت�شريعية تبني لكل متابع الإجنازات والأداء الذي حتقق ،وتتيح
القدرة على ت�صحيح امل�سار يف حالة الإخفاق �أو بروز معوقات مل تكن يف احل�سبان.
� .4أن ت�صاحب امل�شروع ت�شريعات لإ�صالح الو�ضع الإداري ،و�أن ي�شارك يف و�ضع
الت�شريعات القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الأخرى ذات امل�صالح واجلمعيات املهنية
املخت�صة ،على �أن تتمتع امل�ؤ�س�سة الت�شريعية ب�صالحيات �أو�سع يف الت�شريع ،وذلك
بهدف �إدخال �إ�صالح �سيا�سي فعال وب�صورة تتيح لهذه امل�ؤ�س�سة امل�ساهمة الفاعلة يف
الإ�صالح االقت�صادي وحما�سبة ال�سلطة التنفيذية يف حال حدوث �أي خلل �أو �إهمال.
� .5إن تغيري �سلوكيات طالبي العمل وتطوير خمرجات التعليم يحتاج �إىل وقت �أطول
لتحقيقه ،وذلك من خالل �إ�صالح التعليم والتدريب ،وتغيري الثقافة املجتمعية ،مما
يعني �أن اخلطة العامة للإ�صالح قد حتتاج �إىل متديد وت�أخري تطبيق الر�سوم �أو
ال�ضرائب بد ًال من �إعطائه الأولوية.
	.6التو�ضيح الأكرث لكيفية معاجلة القدرة التناف�سية وت�أثريها من جراء فر�ض
الر�سوم �أو ال�ضرائب وتو�ضيح كيفية م�ساعدة املواطنني ذوي الدخل املحدود� ،أمر
مهم و�ضروري.
مقترحات الجمعيات المهنية

قدمت اجلمعيات املهنية جمموعة من املقرتحات فيما يتعلق مبو�ضوع الإ�صالح ال�شامل،
ور�أت �أن الإ�صالح هو �إ�صالح املجتمع البحريني بكامله ،وعليه البد لهذا الإ�صالح �أن
ي�شمل جميع جوانب املجتمع االقت�صادية والتعليمية واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية.
م�ؤكدة �أن الإ�صالح ال�شامل الذي تتبناه اجلمعيات هو الذي يتطرق جلميع هذه اجلوانب،
مبدية ت�أييدها مل�شروع جاللة امللك الذي حدد الأولويات وبد�أ بالإ�صالح ال�سيا�سي �إميا ًنا
من جاللته ب�أن احلرية والدميقراطية �ضرورية خللق جمتمع يتمتع برفاه اقت�صادي
وتوازن اجتماعي ويكون قاد ًرا على امل�ساهمة يف امل�سرية الإن�سانية نحو االرتقاء بالإن�سان
وحتقيق �سعادته ،و�أن هذا الإ�صالح البد و�أن يكون ديناميك ًّيا وم�ستم ًّرا لتحقيق املزيد من
احلريات ال�سيا�سية لكي ت�ساند التنمية يف املجاالت الأخرى.
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و�أكدت اجلمعيات توافقها مع الطرح الذي يقوده �سمو ويل العهد ب�أن االقت�صاد هو �أ�سا�س
الرخاء ،و�أنه عن�صر مهم يف تطور ال�شعوب ورفع قدرتها التناف�سية على املوارد والأ�سواق.
ودعت �إىل �أن يبد�أ الإ�صالح بتعريف التنمية االقت�صادية امل�ستدامة التي تريدها
البحرين ،وحتديد الأهداف واال�سرتاتيجيات لتحقيقها ،وامل�ؤ�شرات واملعايري لتقييمها.
وانطال ًقا من هذا التعريف يتم و�ضع الر�ؤية يف املجاالت الأخرى والأهداف الرئي�سة لكل
من هذه املجاالت واخلطط اال�سرتاتيجية لت�سهم يف حتقيق الر�ؤية االقت�صادية ،و�أن
ت�شارك اجلمعيات املهنية يف ور�ش العمل اخلا�صة بذلك ،مبا يف ذلك �إ�صالح التعليم
و�سوق العمل والنظام الإداري والتحول االجتماعي والثقايف ،وحتديد التمويل الالزم
لهذا امل�شروع ،واالتفاق على الو�سائل والكيفية التي �سيتم بها.
ثم قدمت اجلمعيات املهنية مقرتحاتها فيما يتعلق بتلك اجلوانب ال�سبعة؛ وهي:
املقرتحات التعليمية والتدريبية ،واملقرتحات الإدارية ،واملقرتحات االقت�صادية،
ومقرتحات �سوق العمل ،واملقرتحات االجتماعية ،واملقرتحات الت�شريعية ،ومقرتحات
متويل امل�شروعات.
أو ً
ال  -المقترحات التعليمية والتدريبية

�أ�شادت اجلمعيات مبا قامت به وزارة الرتبية والتعليم من خطى كبرية يف ن�شر التعليم
يف البحرين ،مثمنة اجلهد الكبري الذي يبذله امل�س�ؤولون يف و�ضع الربامج التي يق�صد
منها حتديث التعليم وجعله �أكرث تناغ ًما مع متطلبات �سوق العمل ،م�ؤكدة يف الوقت نف�سه
�أنَّ املرحلة القادمة حتتاج �إىل و�ضوح �أكرث حول الأهداف الرئي�سة التي ت�سعى الوزارة
�إىل حتقيقها من خالل تو�ضيح ر�سالة التعليم ،واالتفاق على مفهوم موحد جلودة التعليم
تطرحه الوزارة للحوار ،و�أن يكون هذا املفهوم مبن ًّيا على الر�ؤية االقت�صادية امل�ستقبلية،
مع حتديد امل�ؤ�شرات التي ميكن مراقبتها لتقييم جناح املنظومة التعليمية .واقرتحت
لذلك الآتي:
	.1التغيري اجلذري يف �أ�ساليب التدري�س واالمتحانات لتقليل الرتكيز على التلقني
واحلفظ ،والتوجه بد ًال من ذلك نحو الإكثار من احلوار والنقا�ش واال�ستقراء،
كما يحتاج �إىل الرتكيز على العلوم التطبيقية واملختربات والبحث العلمي يف
التعليم العايل.
112

قصة اإلصالح :تزام ًنا مع ذكرى مرور عقد على تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل

	.2الرتكيز على املهارات الأ�سا�سية مثل القراءة والكتابة باللغتني العربية والإجنليزية،
والريا�ضيات ،واحلا�سوب يف املرحلة االبتدائية وتهيئة الطالب للمرحلة الإعدادية.
	.3ال�سعي �إىل خلق كادر من الفنيني من خالل تدريب مهني ()Vocational Training
على غرار ما تقوم به ال�شركات الكربى يف البحرين �أو معهد البحرين للدرا�سات
امل�صرفية واملالية بالتعاون مع القطاع اخلا�ص ،على �أن تكون معاهد متخ�ص�صة
وم�ؤهلة ومعرت ًفا بها عامل ًّيا.
 .4تعزيز ال�سلوكيات املطلوبة مثل احرتام العمل ،وثقافة الإنتاج وااللتزام ،والت�شجيع
على العمل خالل العطل ال�صيفية� ،أو حتى �أثناء الدرا�سة يف الأعمال امل�سموح بها
قانون ًّيا ،ومن خالل الدرا�سات الدينية ،واال�ستفادة من ت�أثري التيار الديني يف غر�س
مثل هذه القيم.
	.5العمل على تطوير الكوادر التعليمية واملناهج وتغيري �أ�ساليب التعليم.
� .6إخ�ضاع التوظيف يف التعليم ملعايري مهنية معلنة ،واجتياز امتحانات مقررة تن�شر
نتائجها مع التقييم الدوري للحفاظ على امل�ستوى املطلوب.
 .7ن�شر �إح�صاءات وم�ؤ�شرات حول جودة التعليم ليتمكن املهتمون من متابعة التطور
ومقارنته مع الدول ال�شقيقة والدول املتقدمة.
� .8إعطاء �صالحيات �أكرب للإدارة املدر�سية ،وحما�سبتها على النتائج املخطط لها
واملعلن عنها مقارنة مع املدار�س الأخرى يف امتحانات وطنية موحدة ،ترتكز على
املهارات الأ�سا�سية.
	.9االهتمام بالتعليم العايل ،والرتكيز على املواد العلمية والتطبيقية ،وت�شجيع
البحث العلمي.
ثان ًيا  -المقترحات اإلدارية

�أ�شادت اجلمعيات باهتمام الدرا�سة بفكرة الإ�صالح الإداري ليكون يف ال�سنة الأوىل
من �إ�صالح �سوق العمل ،لكنها ر�أت �أنَّ هذا التطوير الإداري يتطلب تبني التخطيط
اال�سرتاتيجي واعتماده يف منهجية العمل ،وقد يحتاج ذلك �إىل وقت لت�أ�صيله يف �أ�سلوب
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العمل ال�سائد ،كما يحتاج �إىل تغيري �سلوكيات املوظفني امل�س�ؤولني .واقرتحت اجلمعيات
يف هذا اجلانب ما ي�أتي:
	.1اعتماد منهجية الإدارة اال�سرتاتيجية لو�ضع وتو�ضيح الر�سالة ،والر�ؤى ،والقيم،
ومعايري الأداء ،والأهداف ،ور�سم ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات لتنفيذها ،و�إ�شراك
امل�س�ؤولني يف و�ضعها من خالل عقد ور�ش عمل ت�شمل خمتلف م�ستوياتهم.
 .2و�ضع ت�شريع تقوم امل�ؤ�س�سات احلكومية مبقت�ضاه بتحديد �أهداف طويلة املدى،
والنتائج املرجوة من امل�شروعات والربامج التي تقوم بها ،وم�ؤ�شرات الأداء ،ومراحل
الإجناز ال�سنوية التي ميكن مراقبتها وتقييمها ،مع ن�شر النتائج قدر الإمكان،
و�أن يفر�ض �إجراء مراجعة لل�سيا�سات والنظم والإجراءات للت�أكد من �أنها موائمة
وم�ساندة لال�سرتاتيجية.
 .3حت�سني م�ستوى الفعالية والكفاءة ،وتقليل التداخل يف امل�س�ؤوليات ،والتقليل من العمل
الروتيني ،وتطوير الإجراءات للت�أكد من �أنها موائمة وم�ساندة لال�سرتاتيجية.
� .4إعطاء املحافظات واملجال�س البلدية (كل ح�سب اخت�صا�صه) دو ًرا �أكرب للم�ساهمة
يف درا�سة ومعاجلة البطالة ،وتقدمي املعلومات وامل�ساعدة للعاطلني ،مبا ي�سهم يف
�إعادة ت�شغيلهم.
ً
ثالثا  -المقترحات االقتصادية

�أكدت اجلمعيات املهنية اتفاقها مع توجهات الإ�صالح االقت�صادي التي ت�ضمنتها
الدرا�سة ،وقدمت يف هذا اجلانب املقرتحات الآتية:
	.1النظر �إىل االقت�صاد من منظور طويل الأمد ،وعدم االكتفاء مبعاجلة امل�شكلة
الآنية ،وهي البطالة ،وال�سعي ليكون االقت�صاد البحريني اقت�صادًا معرف ًّيا وم�ستق ًال
وقاد ًرا على خلق التجديد والإبداع واالبتكار من خالل الرتكيز على مراكز الأبحاث
وال�صناعات ذات املعرفة والقيمة امل�ضافة العالية.
� .2إعداد درا�سة حتدد نوع ال�صناعات والأن�شطة االقت�صادية التي تنا�سب قدرات
البالد ،وتقبل عليها العمالة الوطنية ،وو�ضع ا�سرتاتيجية وطنية تقوم بتنفيذها جميع
الوزارات املخت�صة.
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 .3درا�سة احتياجات كل قطاع على حدة لتحديد متطلباته من القوى العاملة ،وامل�ساندة
الفنية واملالية والإدارية والتدريبية.
 .4م�شاركة القطاع اخلا�ص واجلمعيات املهنية واجلهات املعنية الأخرى يف و�ضع الر�ؤى
واال�سرتاتيجيات.
وخ�صو�صا التي متولنا ب�أيد عاملة ،من
	.5العمل على التعاون مع الدول ال�صديقة،
ً
منظور املحافظة على قدر متزايد من ميزان التبادل التجاري.
 .6ت�شجيع �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة لتو�سيع �أعمالهم ،وخلق فر�ص عمل
با�ستخدام م�ؤ�س�سات متويل ،بالإ�ضافة �إىل �إيجاد مراكز تدريب لتنمية القدرات
الإدارية ،وتخريج جيل جديد من املديرين املهنيني لإدارة هذه امل�شروعات.
 .7درا�سة م�ستويات الت�ضخم با�ستمرار ،و�أخذها بعني االعتبار عند حتديد
م�ستويات الأجور.
رابعا  -مقترحات سوق العمل
ً

ر�أت اجلمعيات املهنية �أنَّ البطالة نتجت عن عدة عوامل؛ منها ما يتعلق ب�سوق العمل،
ومنها ما يتعلق بطبيعة الباحثني عن العمل من حيث تدريبهم وا�ستعدادهم النف�سي
واملعريف للعمل .و�أكدت �أن هذه امل�شكلة ال حتتمل الت�أخري ،و�أن العالج املقرتح بزيادة
الر�سوم على الوافدين قد يكون من ال�صعب تطبيقه عمل ًّيا ب�سبب املعار�ضة الكبرية من
قبل القطاع اخلا�ص ومن قبل املجتمع الذي اعتاد على منط معني من احلياة ،ويحتاج
�إىل وقت لتغيريه.
و�أو�ضحت اجلمعيات �أن الدرا�سة مل حتدد ت�أثري هذه الر�سوم على القطاع اخلا�ص بنحو
وا�ضح ،ومل تبني النتائج املتوقعة من هذه املقرتحات ،مما �أدى �إىل تخوف من احتمال
ف�شل الكثري من امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة التي تفقد قدرتها التناف�سية يف املنطقة
ويف ال�سوق املحلية بخالف امل�ؤ�س�سات الكبرية التي لن تت�أثر كث ًريا .واقرتحت اجلمعيات
يف هذا ال�صدد ما ي�أتي:
� .1إعطاء الأولوية لإ�صالح التعليم واالقت�صاد والإ�صالح الإداري والت�شريعي قبل فر�ض
الر�سوم بالنحو املقرتح.
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	.2الرتكيز على قطاعات حمددة لتن�شيطها وتدريب عمالة وطنية لها ،ومن ثم ال�سيطرة
على جلب العمالة لها.
 .3درا�سة فر�ض �ضرائب على الأرباح تتدرج ح�سب ن�سبة البحرنة يف امل�ؤ�س�سة ،وت�أثريها
على جذب اال�ستثمار.
 .4درا�سة فر�ض �ضرائب على الدخل بن�سب متفاوتة تتدرج ت�صاعد ًّيا مع م�ستوى الدخل،
ويعفى من هذه ال�ضرائب من هم دون دخل معني.
 .5فر�ض ر�سوم على اخلدمات التي تقدمها الدولة للوافدين مثل العالج ال�صحي
وال�ضمان االجتماعي.
 .6تعديل هيكل الأجور للمهن التي يتم �إعداد البحرينيني لها ،وفر�ض ر�سوم العمالة
الوافدة يف هذه املهن.
 .7و�ضع عالج فعال مل�شكلة العمالة ال�سائبة بامل�شاركة مع القطاع اخلا�ص ووزارة
الداخلية.
 .8تعزيز قيم العمل املهني من خالل تطوير ال�سيا�سات التعليمية والربامج الإعالمية،
والعمل على دفع البحرنة يف هذه املجاالت ،وخا�صة بتعديل هياكل الأجور لتكون
تدريج ًّيا ل�صالح العمل املهني �أكرث منه للعمل الإداري.
خامسا  -المقترحات االجتماعية
ً

�أكدت اجلمعيات �أنَّ ت�أثريات البطالة االجتماعية كبرية ومدمرة على نف�سية املواطن
وعائلته .ور�أت �ضرورة دار�سة �إعطاء العاطلني خم�ص�صات تكفي للعي�ش بكرامة دون �أن
تكون املخ�ص�صات كبرية بحيث تفقد العاطل احلافز للبحث عن عمل .واقرتحت حتديد
�إقامة الوافد مبدة ال تزيد على خم�س �سنوات.
كما دعت �إىل �إيجاد �صندوق للتكافل االجتماعي ي�ستفيد منه �أبناء الطبقة املتو�سطة
والطبقة الفقرية ،بالإ�ضافة �إىل خم�ص�صات العاطلني لئال حتدث ت�أثريات اجتماعية
جراء تطبيق م�شروع الإ�صالح وما ميكن �أن ي�ؤدي �إليه من تقلي�ص الطبقة متو�سطة
الدخل وزيادة ال�ضغوط على ميزانيتها.
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سادسا  -المقترحات التشريعية
ً

�أكدت اجلمعيات املهنية �أنَّ م�ساهمة جمل�سي ال�شورى والنواب يف و�ضع الت�شريعات
املنا�سبة ل�ضمان تنفيذ الإ�صالح يف البحرين يعترب �أم ًرا �ضرور ًّيا؛ �إذ �إن الإ�صالحات
املقرتحة كبرية ،ومت�س جميع جوانب احلياة .داعية �إىل �إ�صالحات �إدارية وق�ضائية يف
وزارة العدل وحماكم البحرين للإ�سراع يف البت يف الق�ضايا مبا يتما�شى مع متطلبات
�سوق العمل وجذب اال�ستثمارات.
ور�أت اجلمعيات �أنَّ هذا الإ�صالح يجب �أن يكون متزام ًنا مع الإ�صالحات الأخرى،
ومن هذه الت�شريعات امللحة قانون التعليم العايل ،وقانون الأداء الإداري ،على �أن يكون
للجمعيات املهنية املخت�صة دور فاعل يف تطوير و�إ�صالح جهاز العدل واجلهاز الإداري.
سابعا  -مقترحات تمويل المشروعات
ً

ذهبت اجلمعيات املهنية �إىل �أنَّ العدالة االقت�صادية واالجتماعية تقت�ضي �أن يت�شارك
اجلميع يف حتمل تكاليف التنمية ،كل ح�سب مقدرته ،وذلك من �أجل متويل الربامج
وامل�شروعات التنموية يف البالد ،واقرتحت يف هذا ال�صدد ما ي�أتي:
� .1إن�شاء اجلهاز الإداري ال�صالح القادر على تطبيق الر�سوم بنحو انتقائي على املهن
التي يتم تهيئة الكوادر البحرينية لها.
 .2تطبيق الر�سوم على من يجلب �أكرث من خادم منزيل واحد.
 .3فر�ض ر�سوم على ال�شركات الكبرية واملتو�سطة ،و�إعفاء امل�ؤ�س�سات ال�صغرية.
 .4فر�ض �ضراب �أرباح على امل�ؤ�س�سات الكبرية واملتو�سطة ،و�ضرائب دخل ،على �أن
يقت�صر ا�ستخدامها يف التنمية االقت�صادية ،ويف التعليم والتدريب ،وال�صحة.
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الجهود الحكومية
التوفيقية

الجهود الحكومية التوفيقية

ب�إزاء احلراك املجتمعي الكبري ،واملواقف املتباينة �إزاء م�شروع الإ�صالح ،بذل
القائمون على م�شروع الإ�صالح جهو ًدا م�ضني ًة وكبري ًة الحتواء هذا التباين،
ودفع الهواج�س واملخاوف التي �سيطرت على القطاع اخلا�ص ،وتو�ضيح ما
التب�س فهمه لدى معار�ضي امل�شروع ،والو�صول �إىل �صيغة توافقية حتوز
القبول املجتمعي.
ويف هذا ال�صدد� ،أ�صدر �سمو ويل العهد توجيهاته �إىل القائمني على امل�شروع باعتماد
املرونة ،و�أخذ ملحوظات جميع الأطياف املجتمعية دون �إهمال �أي ر�أي منها ،بد ًءا من
التجار ورجال الأعمال ،ومرو ًرا باجلمعيات ال�سيا�سية واملهنية والنقابات ،وو�صولاً �إىل
املواطن العادي.
ً
وتنفيذا لهذه التوجيهات ،نظم القائمون على امل�شروع جمموعة كبرية من االجتماعات
وور�ش العمل ،وعلى خمتلف امل�ستويات ،وا�ستمرت هذه اللقاءات بعد تقدمي امل�شروع
�إىل ال�سلطة الت�شريعية � ً
أي�ضا ،ليدخل القائمون يف اجتماعات �أخرى مع ال�سادة النواب
و�أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،ف�شملت تلك االجتماعات خمتلف �أطياف املجتمع ،ومل
ت�ستثن �أحدً ا من غرفة جتارة و�صناعة البحرين والنقابات العمالية ،والتجار والنواب،
ِ
ومل تقت�صر اللقاءات على مكان واحد ،و�إمنا عقدت يف �أماكن خمتلفة؛ بد ًءا بديوان
�سمو ويل العهد ،وجمل�س التنمية االقت�صادية ،و�صو ًال �إىل مبنى غرفة جتارة و�صناعة
البحرين واملجال�س ال�شعبية ،وغريها .وو�صل عدد تلك االجتماعات �إىل نحو  700لقاء
خالل عامني تقري ًبا ،مبا يك�شف عن حجم العمل الكبري الذي ا�ضطلع به القائمون
على امل�شروع.
وملواجهة االنتقادات واحلمالت الإعالمية املناه�ضة للم�شروع ،وللرد على الإ�شاعات
واملخاوف التي بد�أت تت�سرب �إىل املجتمع� ،شكل جمل�س التنمية االقت�صادية فري ًقا
من �أ�صدقاء م�شروع �إ�صالح �سوق العمل ،مت تزويده بال�صورة احلقيقية ل�سوق العمل،
والتوقعات والقرارات امل�ستقبلية ،واالنتقادات ،كما مت تكثيف احل�ضور الإعالمي للجنة
القيادة ،وملجل�س التنمية االقت�صادية يف ال�صحافة املحلية؛ �سواء من خالل امل�ؤمترات
ال�صحافية� ،أو كتابة املقاالت اال�سرت�شادية� ،أو اللقاءات الإعالمية ،والندوات ال�صحافية.
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كما حر�ص القائمون على امل�شروع على تبيان حقيقة �أنَّ الدرا�سة هي منتج وطني
حملي ،بعدما وجدوا �أنَّ بع�ض الأطراف عمدت �إىل تعميم ن�سبتها �إىل �شركة «مكنزي»
لالنتقا�ص منها ،والطعن يف مواءمتها للو�ضع املحلي .ف�أكد القائمون على امل�شروع �أنَّ
دور «مكنزي» كان ا�ست�شار ًّيا وفن ًّيا ،و�أنَّ «جلنة القيادة» وجمل�س التنمية االقت�صادية هما
من ا�ضطلع بقيادة امل�شروع و�إعداده وتوجيهه؛ مبينني �أنَّ م�شكلة البطالة يف البحرين
مل تكن اقت�صادية بحتة يف تلك املرحلة ،و�إمنا كانت م�شكل ًة مت�شعب ًة اجتماع ًّيا و�سيا�س ًّيا
واقت�صاد ًّيا ،فلم يكن بالإمكان و�ضع احللول لهذه امل�شكلة وف ًقا لأ�س�س نظرية واقت�صادية
فقط ،فكانت «جلنة القيادة» هي القائمة بهذا التكييف واملواءمة ،وكانت هي القائم
بقيادة �إ�صالح �سوق العمل وتوجيهه.
ومن �ضمن م�ساعي جمل�س التنمية االقت�صادية �أنه ا�ستقطب الكثري من ال�شخ�صيات
للحديث عن �إ�صالحات �سوق العمل و�أهميتها ،واملخاطر املحدقة يف حال الت�أخر يف
تطبيقها ،وا�ستعر�ض املتحدثون جتارب الكثري من الدول ،وكان من �ضمن ال�شخ�صيات
ممثلون عن �صندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل ،ونائب رئي�س وزراء اليابان،
و�شخ�صيات اقت�صادية عاملية.
وعلى خط موازٍ قامت فرق عمل من جمل�س التنمية االقت�صادية بزيارة �إىل جمموعة من
الدول العاملية لالطالع على جتاربها يف جمال �إ�صالح �سوق العمل ،مثل اململكة املتحدة
منوذجا يف الدرا�سة املقدمة للإ�صالح
وفرن�سا ،بالإ�ضافة �إىل �سنغافورة التي اعتربت
ً
االقت�صادي يف اململكة.
حما�سا و�شدة من
فكانت تلك املرحلة مليئة باللقاءات وامل�ساعي التوفيقية ،و�شهدت
ً
�أطراف احلوارات الكثرية �آنذاك ،ب�أ�سلوب و�شكل غري معهودين من قبل ،فكان اجلميع
ميار�سون �صالحيات جديدة ،وحريات غري معتادة �أعطاها لهم ميثاق العمل الوطني،
و�أعطاها لهم الد�ستور وجاللة امللك ،لي�شارك اجلميع يف �صياغة م�شروع الإ�صالح،
وي�صلوا به �إىل توافقات وطنية متهيدً ا لرفعه �إىل ال�سلطة الت�شريعية.
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مشروعا «الهيئة» و»صندوق العمل»

بعد نقا�ش كبري ،ر�أى القائمون على م�شروع الإ�صالح �أنَّ امل�ضي يف الإ�صالحات على
النحو املن�شود يجب �أن يقوم على جناحني :الأول هيئة تنظيم �سوق العمل ،والثاين
�صندوق العمل (متكني)؛ فتُعنى هيئة تنظيم �سوق العمل باجلانب الإداري لتنظيم
ال�سوق ،وتتوىل املهمات التي كانت تقوم بها �إدارة اال�ستخدام بوزارة العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية ،ودائرة الهجرة واجلوازات بوزارة الداخلية ،وال�سجل ال�سكاين التابع
للجهاز املركزي للمعلومات ،بحيث تكون الهيئة قادرة على توفري جميع االحتياجات
الإجرائية ل�سوق العمل حتت مظلة واحدة.
فيما يخت�ص �صندوق العمل (متكني) بتمويل التطوير امل�ؤ�س�سي للقطاع اخلا�ص،
وباال�ستثمار يف املهارات والنمو ،وذلك من خالل ر�سوم العمالة التي يتم حت�صيلها من
�أ�صحاب الأعمال ،ويظل ال�صندوق منف�ص ًال عن موازنة احلكومة ،وم�ستق ًّال عنها.
وعكف املعنيون مبجل�س التنمية االقت�صادية على �صياغة م�شروع قانون �إن�شاء هيئة
تنظيم �سوق العمل ،وم�شروع قانون �إن�شاء �صندوق العمل (متكني)؛ �آخذين يف االعتبار
ما متخ�ضت عنه احلراكات املاراثونية واملناق�شات املكثفة التي �شهدتها البالد طوال
عامني تقري ًبا.
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قام جمل�س التنمية االقت�صادية ب�إعداد م�شروع قانون هيئة تنظيم �سوق العمل،
وقبل �إحالته من قبل احلكومة على ال�سلطة الت�شريعية ،توخى املجل�س يف
�صياغته مراعاة املالحظات واالعرتا�ضات التي �أثريت حول امل�شروع ليحظى
امل�شروع مبزيد من القبول والتفهم والر�ضى؛ ومنها عدم حتديد ر�سوم العمالة
الأجنبية ،وا�ستثناء العمالة املنزلية من القانون ،والع�سكريني وذلك لطبيعة
عملهم ،والدبلوما�سيني.
ون�ص م�شروع القانون ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل الذي �أحاله جمل�س الوزراء على املجل�س
الوطني ملناق�شته و�إقراره ،على �أن يكون من �ضمن �صالحيات الهيئة و�ضع خطة وطنية
ب�ش�أن �سوق العمل كل �سنتني ،و�إ�صدار القرارات املتعلقة ب�شروط منح وجتديد تراخي�ص
العمالة الوافدة ،وحتديد وحت�صيل ر�سوم تراخي�ص العمل وجتديدها ،وو�ضع �ضوابط
التفتي�ش للتحقق من تنفيذ �أحكام القانون ،والعمل كجهة مركزية يتم من خاللها
التقدم بكل الطلبات ،وحت�صيل كل الر�سوم امل�ستحقة ب�ش�أن ت�صاريح العمل ،واحل�صول
على ت�أ�شريات الدخول للمملكة ،وا�ستخراج البطاقة ال�سكانية ،ومتابعة وتنظيم مكاتب
و�سطاء العمل و�شركات التزويد بالعمالة.
وتناول الباب التمهيدي للقانون تعاريف ونطاق تطبيق القانون؛ �إذ جاء يف املادة الثانية
�أنه مع عدم الإخالل ب�أحكام االتفاقات الدولية املعمول بها يف اململكة ،ت�سري �أحكام هذا
القانون يف �ش�أن �إن�شاء وتنظيم هيئة �سوق العمل ويف �ش�أن ت�صاريح العمل وتراخي�ص
وكاالت توريد العمال ومكاتب التوظيف ،وت�صاريح مزاولة �أ�صحاب الأعمال الأجانب
للعمل باململكة يف حدود �أحكام هذا القانون.
ومنح امل�شروع الهيئة ال�شخ�صية االعتبارية ،واال�ستقالل املايل والإداري ،و�أخ�ضعها
لرقابة الوزير ،كما �أعطاها جميع االمتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة
احلكومية وامل�ؤ�س�سات والهيئات العامة يف اململكة.
كما تقوم الهيئة وف ًقا للم�شروع بجمع وحتليل البيانات واملعلومات والإح�صاءات املتعلقة
وخ�صو�صا ما يتعلق منها ب�سوق العمل ،بحيث تكون
بالو�ضع االقت�صادي يف اململكة،
ً
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الهيئة م�صد ًرا رئي�س ًّيا للبيانات واملعلومات والإح�صاءات الدقيقة فيما يخ�ص �سوق
العمل باململكة .وتعمل على حتديث تلك البيانات ب�شكل م�ستمر ومنتظم على نحو ميثل
الواقع احلقيقي للو�ضع االقت�صادي يف اململكة.
و�أعطى امل�شروع للهيئة �صالحية اقرتاح برامج و�سيا�سات تطوير �سوق العمل يف الأمور
اخلارجة عن اخت�صا�صها ،وتزويد اجلهات املعنية بها .وتوعية وتوجيه و�إر�شاد العمال
و�أ�صحاب الأعمال والكافة ب�ش�أن احلقوق والواجبات املرتتبة على عالقة العمل ،وقيم
و�أخالقيات العمل وال�سالمة املهنية والبيئية يف مكان العمل .وو�ضع الأنظمة و�إ�صدار
اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام القانون.
وجعل امل�شروع من �صالحيات الهيئة حتديد وحت�صيل الر�سوم املفرو�ضة على �أ�صحاب
الأعمال ب�ش�أن ت�صاريح العمل ،ور�سوم جتديدها ،ويراعى يف حتديد هذه الر�سوم ما
تت�ضمنه اخلطة الوطنية ب�ش�أن �سوق العمل ،ورفع امليزة الن�سبية ال�ستخدام العمال
البحرينيني على غريهم من العمال الأجانب ،وما �إذا كان العامل الأجنبي يقيم مبفرده
يف اململكة �أو ب�صحبة �أفراد عائلته .كما منح للهيئة �صالحية حتديد وحت�صيل الر�سوم
املفرو�ضة على تراخي�ص وكاالت توريد العمال ومكاتب التوظيف ور�سوم جتديدها ،وعلى
ت�صاريح مزاولة �أ�صحاب الأعمال الأجانب للعمل باململكة يف حدود �أحكام هذا القانون.
وللهيئة �صالحية مراقبة مدى االلتزام ب�أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات
ال�صادرة ً
تنفيذا له ،واتخاذ كل التدابري التي تكفل االلتزام بها وب�شروط الت�صاريح
والرتاخي�ص ال�صادرة وف ًقا لتلك الأحكام.
كما �أعطاها امل�شروع �صالحية العمل على تب�سيط الإجراءات املتعلقة با�ست�صدار
ت�صاريح العمل وغريها من الت�صاريح والرتاخي�ص املتعلقة با�ستخدام العمال الأجانب،
و�إجراء ودعم البحوث والدرا�سات يف جمال �سوق العمل واال�ستفادة من نتائجها ،والقيام
باملهمات وال�صالحيات الأخرى املن�صو�ص عليها يف القانون.
وا�ستثنى م�شروع القانون �أربع فئات من تطبيق �أحكامه؛ وهي الأجانب الذين ي�صدر
بتعيينهم مر�سوم �أو �أمر ملكي �أو قرار من رئي�س الوزراء ،والأجانب من غري املدنيني
الذين ت�ستخدمهم قوة دفاع البحرين واحلر�س الوطني وكل �أجهزة الأمن باململكة،
والأجانب الذين يفدون �إىل اململكة بغر�ض �إجناز �أعمال ت�ستغرق �أقل من خم�سة ع�شر
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يوما مثل �إقامة املعار�ض �أو االحتفاالت �أو املهرجانات �أو احلفالت وغريها من الأن�شطة
ً
التي حتددها الهيئة ،والأجانب من �أع�ضاء و�إداريي البعثات الدبلوما�سية والقن�صلية
والدولية لدى اململكة.
نظاما لت�شجيع الإبالغ عن املخالفات لتحفيز اجلمهور على الإبالغ
وا�ستحدث امل�شروع ً
عما ي�صل �إىل علمهم بح�سن نية من خمالفات لأحكام القانون مبنحهم مكاف�آت يف حال
احلكم بالإدانة.
ويف حال عزم الهيئة �إ�صدار �أية �أنظمة �أو لوائح �أو قرارات �أو اتخاذ �أية تدابري ذات ت�أثري
ملمو�س على �سوق العمل ،ف�إنه يجب عليها بالقدر املمكن �أن تعقد م�شاورات مع اجلمهور
واجلهات املعنية ال�ستطالع �آرائهم قبل �إ�صدار �أي من تلك الأنظمة �أو اللوائح �أو القرارات
نظاما ب�ش�أن
�أو اتخاذ تلك التدابري .كما �أوجب امل�شروع على جمل�س الإدارة �أن ي�صدر ً
هذه امل�شاورات يكفل للكافة واجلهات املعنية االطالع على تفا�صيل امل�شاورات اجلارية
وما مت �إبدا�ؤه من �آراء ،وذلك من خالل نقطة معلومات واحدة ،وقد �أ�س�س القانون بهذا
ملبد�أ الت�شاور الإلزامي عند �إ�صدار اللوائح والإجراءات الر�سمية.
ووف ًقا للم�شروع ،ف�إنَّ للهيئة جمل�س �إدارة يتم ت�شكيله مبوجب مر�سوم ،ويتكون من �سبعة
�أع�ضاء من بينهم رئي�س املجل�س ،وي�ضم �أربعة �أع�ضاء ي�سميهم جمل�س الوزراء ،يكون
من بينهم رئي�س املجل�س ،وع�ضو ي�سميه جمل�س التنمية االقت�صادية ،وع�ضو يتم اختياره
من بني مر�شحني ت�سميهم غرفة جتارة و�صناعة البحرين ،وع�ضو يتم اختياره من بني
مر�شحني ي�سميهم االحتاد العام لنقابات عمال البحرين .ويراعى يف اختيار �أع�ضاء
جمل�س الإدارة �أن تتوافر فيهم الكفاءة واخلربة املنا�سبة .و�إذا مل تبادر الغرفة �أو احتاد
النقابات �إىل ت�سمية مر�شحني خالل �أجل معقول يحدده الوزير ،جاز ت�شكيل جمل�س الإدارة
بناء على ت�سمية الوزير ملر�شحني ينتمون �إىل هذه اجلهة ،وكانت هذه املرة الأوىل التي
�أ�شركت فيها الدولة جهات غري ر�سمية يف �آليات اتخاذ القرارات التي كانت تعترب �سيادية.
و�أوجب امل�شروع على الهيئة �أن تعر�ض على الوزير تقارير دورية عن ن�شاطها و�سري العمل
بها وما مت �إجنازه ،وحتديد معوقات الأداء وما مت اعتماده من حلول لتفاديها ،وللوزير
�أن يطلب من الهيئة تزويده ب�أية بيانات �أو معلومات �أو قرارات �أو حما�ضر �أو �سجالت �أو
تقارير الزمة ،لقيامه بالرقابة على �أعمالها.
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و�أوجب القانون على الهيئة ممار�سة مهماتها و�صالحياتها بكفاءة وفاعلية و�شفافية ومن
دون متييز وب�شكل منا�سب ،وعلى نحو يت�سق مع توجه الدولة يف جمال �سوق العمل.
ونظم م�شروع القانون ال�ش�ؤون املالية للهيئة ،مبا يف ذلك موازنتها ومواردها املالية،
وتدقيق ح�ساباتها؛ �إذ ن�ص امل�شروع على �ضرورة �أن يعني جمل�س الإدارة يف بداية كل
�سنة مالية مدقق ح�سابات �أو �أكرث ذا مكانة دولية ،وعدم جواز تعيني املدقق ذاته لتدقيق
ح�سابات الهيئة ملدة تزيد على ثالث �سنوات خالل خم�س �سنوات مالية �سابقة على
تعيينه ،كما ن�ص امل�شروع على عدم جواز �أن يعهد �إىل مدقق احل�سابات القيام ب�أية
�أعمال �أخرى خالف التدقيق خالل قيامه مبهمة التدقيق.
ويف ال�سياق ذاته ،ن�ص امل�شروع على �أن ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة ت�سمى «جلنة التدقيق»
حتوي ثالثة من �أع�ضائه ،وثالثة من غري �أع�ضائه من �أهل الكفاءة واخلربة للإ�شراف
على �أعمال التدقيق املايل وتدقيق الأداء ،وترفع تقاريرها �إىل كل من الوزير وجمل�س
الإدارة.
و�أعطى امل�شروع موظفي الهيئة حق التفتي�ش ملراقبة التحقق من مدى االلتزام ب�أحكام
القانون ،ون�ص على �إعطاء املوظفني الذين يعينهم الرئي�س التنفيذي للقيام ب�أعمال
التفتي�ش احلق يف دخول �أماكن العمل ،واالطالع على ال�سجالت املتعلقة بالعمال
الأجانب ،والتحقق من ت�صاريح العمل وهوياتهم ،كما مت �إعطاء املوظفني الذين يخولهم
وزير العدل باالتفاق مع جمل�س الإدارة �صفة م�أمور ال�ضبط الق�ضائي ،وذلك بالن�سبة
�إىل اجلرائم املن�صو�ص عليها يف م�شروع القانون والتي تقع يف دوائر اخت�صا�صهم.
كما ن�ص على �ضرورة �إف�صاح الرئي�س التنفيذي وكبار موظفي الهيئة عن ذمتهم املالية
مبوجب تقرير يبني جميع الأموال املنقولة والعقارية التي ميلكونها وم�صدر هذه امللكية،
�سواء ب�أ�سمائهم �أو �أ�سماء �أزواجهم �أو �أوالدهم الق�صر ،وذلك عند تعيينهم ،وكل ثالث
�سنوات ،وعند تركهم اخلدمة ،على �أن تكون هذه الإقرارات �سرية وال يجوز االطالع عليها
�إال يف احلاالت وال�شروط التي تبينها لوائح الهيئة ،وذلك ل�ضمان ال�شفافية وامل�ساءلة،
وتكون بذلك �أول جهة ر�سمية ين�ص قانونها على ذلك وقد �سبقت جهود �إ�صدار قانون
رقم  32ل�سنة  2010ب�ش�أن ك�شف الذمة املالية لكافة م�س�ؤويل الدولة.
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ونظم م�شروع القانون ت�صاريح عمل الأجانب يف اململكة ،ون�ص على عدم جواز �أن يزاول
العامل الأجنبي عم ًال ما يف اململكة من دون �صدور ت�صريح عمل ب�ش�أنه ،كما ن�ص م�شروع
القانون على عدم جواز �أن ي�ستخدم �صاحب العمل عام ًال �أجنب ًّيا من دون ح�صوله على
ترخي�ص بذلك ،ون�ص على �إجراءات و�شروط �إ�صدار تراخي�ص العمل و�أحوال و�شروط
انتهائها و�إلغائها ،كما نظم القانون �إعطاء العامل الأجنبي احلق يف االنتقال �إىل �صاحب
عمل �آخر ومنحه مهلة �سماح للبقاء يف اململكة لاللتحاق بعمل �آخر ،كما نظم القانون
تكاليف �إعادة العامل الأجنبي عند انتهاء عالقة العمل� ،أو انتهاء �أو �إلغاء ت�صريح العمل
ال�صادر ب�ش�أنه وكذلك تكاليف جتهيزه ونقل جثمانه يف حال وفاته .فكان حق حرية
االنتقال �أحد العالمات البارزة الذي جاء بها امل�شروع و�سبق بها دول اجلوار حتى الآن،
وحاز بها على الإ�شادة الدولية العتمادها املبادئ الإن�سانية واالقت�صادية ال�سليمة.
كما نظم القانون الأحكام املتعلقة بالتظلم من القرارات التي ت�صدرها الهيئة ،واجلرائم
املتعلقة بت�شغيل العمال الأجانب من دون تراخي�ص ،وا�ستحدث عقوبة ب�ش�أن العامل
الأجنبي الذي يعمل يف اململكة ب�شكل غري قانوين ،ونظم م�س�ؤولية ال�شخ�ص االعتبارية
يوما.
جنائ ًّيا ،وجواز غلق املن�ش�أة املخالفة �إدار ًّيا مدة ال تزيد عن �ستني ً
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ن�ص م�شروع قانون �إن�شاء �صندوق العمل الذي �أحاله جمل�س الوزراء على املجل�س
الوطني ملناق�شته و�إقراره ،على �إن�شاء هيئة ت�سمى «�صندوق العمل» ،وتكون له
ال�شخ�صية االعتبارية ،ويتمتع باال�ستقالل املايل والإداري ،ويتمتع ال�صندوق
بجميع االمتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة احلكومية وامل�ؤ�س�سات
والهيئات العامة يف اململكة ،ويخ�ضع لإ�شراف الوزير الذي ي�صدر بت�سميته
مر�سوم.
وبينَّ امل�شروع �أنَّ �أهداف ال�صندوق هي :امل�ساهمة يف تنمية وتعزيز االقت�صاد الوطني،
وامل�ساهمة يف تطوير القطاع اخلا�ص جلعله حمرك النمو االقت�صادي يف اململكة ،ورفع
كفاءة العمال البحرينيني ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على املناف�سة يف �سوق العمل،
وتهيئة البيئة املنا�سبة جلعل العمال البحرينيني اخليار الأف�ضل للتوظيف من قبل
�أ�صحاب العمل ،وتهيئة البيئة املنا�سبة لزيادة �إدماج املر�أة البحرينية يف �سوق العمل،
وخلق فر�ص عمل جديدة ومنا�سبة للعمال البحرينيني.
ويبا�شر ال�صندوق –وف ًقا للم�شروع -جميع املهمات وال�صالحيات الالزمة لتحقيق
�أهدافه ،و�أهمها :توفري ودعم برامج لتدريب وت�أهيل العمال البحرينيني لرفع كفاءتهم
ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على املناف�سة يف �سوق العمل ،ورفع امليزة الن�سبية للعمال
البحرينيني على غريهم من العمال الأجانب ،وتوفري ودعم الربامج وامل�شروعات
االجتماعية املرتبطة بتنمية وتطوير �سوق العمل ،وامل�ساهمة يف �إزالة املعوقات التي
حتد من م�شاركة املر�أة يف القوة العاملة ،ودعم وتوفري الربامج التي من �ش�أنها تعزيز
مقدرة القطاع اخلا�ص على زيادة الن�شاط االقت�صادي يف اململكة ،ومنح القرو�ض
املي�سرة للمواطنني لإن�شاء ومتويل امل�شروعات اخلا�صة ال�صغرية واملتو�سطة ،ودعم
وخ�صو�صا
ومتويل امل�شروعات التي يكون من �ش�أنها زيادة توظيف العمال البحرينيني،
ً
امل�شروعات ذات القيمة االقت�صادية امل�ضافة ،ودعم وتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية
واملالية لأ�صحاب العمل من �أجل رفع كفاءة و�إنتاجية العمال ،ودعم وتوفري الربامج
التي ت�ؤهل �أ�صحاب العمل مل�سايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير �سوق العمل ،ودعم
�إجراء البحوث والدرا�سات يف جمال عمل ال�صندوق وت�شجيع اال�ستفادة من نتائجها،
ومتلك الأموال املنقولة والعقارية ،و�إدارة وا�ستثمار �أي من موارد ال�صندوق ،و�إبرام
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العقود ،و�إجراء جميع الت�صرفات والأعمال التي من �ش�أنها حتقيق الأهداف التي �أن�شئ
ال�صندوق من �أجلها ،واقرتا�ض �أية مبالغ �ضرورية لتحقيق �أهداف ال�صندوق ومبا�شرة
مهماته و�صالحياته ،طب ًقا لأحكام القانون.
و�أوجب امل�شروع على ال�صندوق مبا�شرة مهماته بكفاءة وفاعلية و�شفافية ومن دون
متييز وب�شكل منا�سب ،وعلى نحو يت�سق مع توجه الدولة ب�ش�أن �سوق العمل وخطط
التنمية االقت�صادية واالجتماعية .و�أو�ضح �أن موارده تتكون مما يخ�ص�ص لل�صندوق
من ر�سوم ت�صاريح ا�ستخدام العمال الأجانب ،ومما تخ�ص�صه له الدولة من اعتمادات،
ومن الهبات والإعانات امل�شروطة وغري امل�شروطة التي يقبلها جمل�س الإدارة ،ومن عائد
ا�ستثمار �أموال ال�صندوق ،ومن القرو�ض التي تعقد ل�صالح ال�صندوق .وتعترب �أموال
ال�صندوق �أموا ًال عامة لأغرا�ض تطبيق �أحكام قانون العقوبات.
ونظم امل�شروع جمل�س �إدارة ال�صندوق ،ون�ص على ت�شكيله مبوجب مر�سوم من ت�سعة
�أع�ضاء؛ ثالثة منهم يتم اختيارهم من بني مر�شحني ت�سميهم غرفة جتارة و�صناعة
البحرين ،وع�ضو يتم اختياره من بني مر�شحني ت�سميهم جمعية امل�صرفيني البحرينيني،
وع�ضوان يتم اختيارهما من بني مر�شحني ي�سميهم االحتاد العام لنقابات عمال
البحرين ،وع�ضوان ي�سميهما جمل�س الوزراء ،وع�ضو ي�سميه جمل�س التنمية االقت�صادية.
وبني مدة جمل�س الإدارة وطريقة اختيار نائب الرئي�س من بني الأع�ضاءَّ ،
ونظم حاالت
خلو املن�صب والإعفاء منه ،وحتديد مكاف�آت الأع�ضاء ،ومهمات و�صالحيات جمل�س
الإدارة ،وتنظيم اجتماعاته ،ون�صب انعقاده ،والغالبية الالزمة لإ�صدار قراراته،
و�أحكام تعار�ض م�صالح �أع�ضاء جمل�س الإدارة مع مقت�ضيات منا�صبهم.
كما نظم م�شروع القانون ال�ش�ؤون املالية لل�صندوق ،مبا يف ذلك موازنته وموارده املالية،
وتدقيق ح�ساباته� ،إذ ن�ص امل�شروع على �ضرورة �أن تكون لل�صندوق موازنة م�ستقلة يجري
�إعدادها على النمط التجاري ،ويرحل الفائ�ض يف موازنة ال�صندوق من �سنة �إىل �أخرى،
ويحدد جمل�س الإدارة بداية ونهاية ال�سنة املالية لل�صندوق.
ون�ص امل�شروع على �أن ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة ت�سمى «جلنة التدقيق» حتوي ثالثة
من �أع�ضائه ،واثنني من غري �أع�ضائه من �أهل الكفاءة واخلربة للإ�شراف على �أعمال
التدقيق املايل وتدقيق الأداء ،وترفع تقاريرها �إىل كل من الوزير وجمل�س الإدارة.
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ت�سلم جمل�س النواب م�شروع قانون �إن�شاء هيئة تنظيم �سوق العمل وم�شروع
قانون �صندوق العمل (متكني) يف �شهر مار�س� /آذار 2005؛ و�أحالهما املجل�س
على جلانه املخت�صة لدرا�ستهما ورفع تقريرهم وتو�صياتهم ب�ش�أنهما.
وبالتزامن مع ذلك� ،ش َّكل �سمو ويل العهد فريق عمل للتوا�صل مع النواب والتفاو�ض
معهم والدفع بامل�شروع ،و�ضم يف ع�ضويته ك ًّال من :الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية
االقت�صادية �آنذاك ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة ،وامل�ست�شار القانوين بديوان �سمو
ويل العهد ال�سيد يو�سف خلف ،وم�ست�شار ال�ش�ؤون ال�سيا�سية بديوان �سمو ويل العهد
ال�سيد �إبراهيم املاجد.
ونظم الفريق املعني بالتوا�صل مع النواب يف ديوان �سمو ويل العهد وجمل�س التنمية
واالقت�صادية عددًا من الندوات وور�ش العمل مع النواب لتو�ضيح الهدف الرئي�س من
الإ�صالحات ،و�آلية العمل ،وتقريب وجهات النظر ،وبث الطم�أنينة لدى النواب حول
طريقة عمل هيئة تنظيم �سوق العمل ،وتطبيقها ملبد�أ الت�شاور وعدم االنفراد بالقرارات.
مناقشات مشروع «الهيئة»:

مع تقدمي م�شروع �إن�شاء هيئة تنظيم �سوق العمل �إىل املجل�س النيابي كان الر�أي العام
ور�أي النواب قد ت�شبع بالتخوف من امل�شروع ،وكان هناك �إح�سا�س ب�أنَّ هذا املو�ضوع
الذي بات �أحد هواج�س ال�شارع واملجتمع يجب �أن ي�أخذ حقه من النقا�ش.
ويف دور االنعقاد ال�سنوي العادي الرابع من الف�صل الت�شريعي الأول؛ وحتديدً ا يف 4
�أكتوبر /ت�شرين الأول 2005؛ بد�أ املجل�س النيابي يف مناق�شة م�شروع قانون هيئة تنظيم
�سوق العمل الذي ت�ضمن  47مادة ،وحظي امل�شروع بح�صة كبرية ج ًّدا من النقا�ش اجلاد؛
�إذ ا�ستغرقت املداوالت ب�ش�أنه اثنتي ع�شرة جل�سة ،امتدت �إىل نهاية �شهر مار�س� /آذار
2006؛ ليكون املجل�س قد ق�ضى نحو ف�صل ت�شريعي كامل يف مداوالت امل�شروع.
ومل يكن ذلك م�ستغر ًبا؛ �إذ �إنَّ م�شروعي «الهيئة» و»متكني» كانا �أول م�شروعني متكاملني
ميران على ال�سلطة الت�شريعية بعد عودة احلياة ال�سيا�سية مع امل�شروع الإ�صالحي جلاللة
امللك ،كما كانا باكورة الإ�صالحات االقت�صادية اجلادة واجلذرية يف اململكة ،عالوة على
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�أن طرح هذين امل�شروعني جاء بعد حراك اجتماعي وا�سع ج ًّدا ا�ستغرق نحو �سنتني منذ
�إعالن درا�سة �إ�صالح �سوق العمل.
ويف اجلل�سة النيابية الأوىل ملناق�شة م�شروع هيئة تنظيم �سوق العمل ،قال الدكتور جميد
العلوي وزير العمل �آنذاك�« :إن هذا امل�شروع هو �إ�صالح جذري مل�شاكل �سوق العمل».
م�ش ًريا �إىل �أنَّ �سوق العمل فيها الكثري من امل�شكالت وال�صعوبات التي حتتاج �إىل عملية
جراحية كبرية لإ�صالح و�ضع ال�سوق.
و�أكد الوزير �أنَّ «هذا امل�شروع �سوف يجعل البحرين من الدول النادرة يف املنطقة� ،أو
رمبا الوحيدة ،التي يكون فيها �سوق عمل واحد؛ فاليوم يف البحرين هناك �سوقان للعمل:
�سوق للعمالة الأجنبية ،و�سوق للعمالة املحلية ،وهذا امل�شروع �سوف يوحد �سوق العمل».
الفتًا �إىل �أ َّنه رغم اجلهود ،ورغم توظيف �آالف البحرينيني ،ف�إنَّ رخ�ص العمالة الأجنبية
ت�ؤدي �إىل �ضغط �شديد على م�ستوى الأجور ،مما مينع البحريني من املناف�سة يف �سوق
العمل.
ودعا النواب �إىل �أنْ ينظروا بعني االعتبار وهم يناق�شون امل�شروع �إىل م�صلحة البالد
على املدى البعيد من الناحية االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية يف معاجلة م�شكلة
البطالة ،و�إىل م�صلحة البالد يف �ضرورة حتول البحرين �إىل بلد يعتمد على اقت�صاد
ذي قيمة م�ضافة يخلق وظائف برواتب مرتفعة ،ويتم توفري �إمكانيات تدريب املواطنني
البحرينيني ال�ستالم هذه الوظائف .م�ؤكدً ا �أنَّ امل�شاورات واال�ست�شارات التي قام بها
ديوان �سمو ويل العهد وجمل�س التنمية االقت�صادية مل يحدث لها مثيل منذ ميثاق العمل
الوطني ،وا�شرتكت فيها جميع �شرائح املجتمع.
وقد �شهدت املناق�شات النيابية حرا ًكا ال يقل حد ًة عن احلراك املجتمعي الذي �سبق
تقدمي امل�شروع �إىل الربملان ،و�أبلى فيه القائمون على امل�شروع �إىل جانب ال�سادة النواب
بال ًء كب ًريا� ،أف�ضى �إىل توافقات حكومية/نيابية بتعديالت طالت  26مادة من امل�شروع.
وكان �أبرزها:
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املادة

()1

امل�شروع

التعديل

()2

 .6حتديد وحت�صيل الر�سوم املفرو�ضة على  .6اقرتاح وحت�صيل الر�سوم املفرو�ضة على
4
�أ�صحاب العمل ب�ش�أن ت�صاريح العمل ،ور�سوم
�أ�صحاب العمل ب�ش�أن ت�صاريح العمل ،ور�سوم
مهام
جتديدها.
جتديدها.
و�صالحيات
ويراعى يف حتديد هذه الر�سوم ما تت�ضمنه اخلطة
الهيئة
الوطنية ب�ش�أن �سوق العمل ورفع امليزة الن�سبية
ال�ستخدام العمال البحرينيني على غريهم من
العمال الأجانب ،وما �إذا كان العامل الأجنبي
يقيم مبفرده يف اململكة �أو ب�صحبة �أفراد
عائلته.
 .7حتديد وحت�صيل الر�سوم املفرو�ضة على  .7اقرتاح وحت�صيل الر�سوم املفرو�ضة على
تراخي�ص وكاالت توريد العمال ومكاتب
تراخي�ص وكاالت توريد العمال ومكاتب
التوظيف ور�سوم جتديدها.
التوظيف ور�سوم جتديدها.
 .8حتديد وحت�صيل الر�سوم املفرو�ضة على  .8اقرتاح وحت�صيل الر�سوم املفرو�ضة على
ت�صاريح مزاولة �أ�صحاب العمل الأجانب
ت�صاريح مزاولة �أ�صحاب العمل الأجانب
للعمل باململكة يف حدود �أحكام هذا القانون.
للعمل باململكة يف حدود �أحكام هذا القانون.
6
ت�شكيل
جمل�س
الإدارة

()1
(	)2

�أ -يكون للهيئة جمل�س �إدارة ي�شكل ،مبوجب
مر�سوم ،من �سبعة �أع�ضاء من بينهم رئي�س
املجل�س على النحو الآتي:
� .1أربعة �أع�ضاء ي�سميهم جمل�س الوزراء ،يكون من
بينهم رئي�س املجل�س.
 .2ع�ضو ي�سميه جمل�س التنمية االقت�صادية.
 .3ع�ضو يتم اختياره من بني مر�شحني ت�سميهم
غرفة جتارة و�صناعة البحرين.
 .4ع�ضو يتم اختياره من بني مر�شحني ي�سميهم
االحتاد العام لنقابات عمال البحرين.
ويراعى يف اختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن تتوافر
فيهم الكفاءة واخلربة املنا�سبة.
(ب) �إذا مل تبادر �أي من اجلهتني امل�شار �إليهما
يف البندين ( )3و( )4من الفقرة ال�سابقة
�إىل تر�شيح ع�ضو خالل �أجل معقول يحدده
الوزير ،جاز ت�شكيل جمل�س الإدارة بناء على
تر�شيح الوزير لع�ضو ينتمي �إىل هذه اجلهة.

�أ -يكون للهيئة جمل�س �إدارة ي�شكل ،مبوجب
مر�سوم ،من ت�سعة �أع�ضاء من بينهم رئي�س
املجل�س على النحو التايل:
� .1أربعة �أع�ضاء ير�شحهم جمل�س الوزراء ،يكون
من بينهم رئي�س املجل�س.
 .2ع�ضو ير�شحه جمل�س التنمية االقت�صادية.
 .3ع�ضوان تر�شحهما غرفة جتارة و�صناعة
البحرين.
 .4ع�ضوان ير�شحهما االحتاد العام لنقابات عمال
البحرين.
ويراعى يف تر�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن
تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة واخلربة املنا�سبة.
ب) �إذا مل تبادر �أي من اجلهتني امل�شار �إليهما
يف البندين ( )3و ( )4من الفقرة ال�سابقة
�إىل تر�شيح �أي ع�ضو خالل ثالثني يوم ًا من
تاريخ �إخطارهما برت�شيح ممثلني عنهما،
جاز ت�شكيل جمل�س الإدارة بناء على تر�شيح
الوزير لع�ضوين ينتميان �إىل كل جهة.

امل�صدر :جمل�س ال�شورى ،م�ضبطة اجلل�سة اخلام�سة والع�شرين ،دور االنعقاد الرابع الف�صل الت�شريعي الأول.
امل�صدر :قانون رقم  19ل�سنة  2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل.
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6
ت�شكيل
جمل�س
الإدارة

(ج) تكون مدة الع�ضوية يف جمل�س الإدارة �أربع
�سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ملدة مماثلة،
�إال �أنه بالن�سبة ملجل�س الإدارة الأول تكون
ع�ضوية رئي�س املجل�س وثالثة من �أع�ضائه
ملدة �أربع �سنوات وع�ضوية الباقني ملدة ثالث
�سنوات ،ويحدد املر�سوم ال�صادر بت�شكيل
جمل�س الإدارة مدة ع�ضوية كل منهم.

ج) تكون مدة الع�ضوية يف جمل�س الإدارة �أربع
�سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ملدة
مماثلة� ،إال �أنه بالن�سبة ملجل�س الإدارة الأول
تكون ع�ضوية رئي�س املجل�س و�أربعة من
�أع�ضائه ملدة �أربع �سنوات وع�ضوية الباقني
ملدة ثالث �سنوات ،ويحدد املر�سوم ال�صادر
بت�شكيل جمل�س الإدارة مدة ع�ضوية كل منهم.

(و) ال يعفى ع�ضو جمل�س الإدارة من من�صبه قبل
انتهاء مدة ع�ضويته �إال مبر�سوم بنا ًء على
تو�صية من جمل�س الإدارة ت�صدر ب�أغلبية
عدد �أع�ضائه ،وذلك يف حالة �إخالله اجل�سيم
بواجبات من�صبه �أو عجزه عن القيام بها �أو
�إخالله بواجب الأمانة وال�سلوك القومي.

و) ال يعفى ع�ضو جمل�س الإدارة من من�صبه قبل
انتهاء مدة ع�ضويته �إال مبر�سوم بنا ًء على
تو�صية من جمل�س الإدارة ت�صدر ب�أغلبية عدد
�أع�ضائه بعد اال�ستماع �إىل ر�أي الع�ضو فيما
ن�سب �إليه ،وذلك يف حالة �إخالله اجل�سيم
بواجبات من�صبه �أو عجزه عن القيام بها �أو
�إخالله بواجب الأمانة وال�سلوك القومي.

7
جمل�س الإدارة هو ال�سلطة العليا املهيمنة على �أ -جمل�س الإدارة هو ال�سلطة العليا التي تتوىل
�ش�ؤون الهيئة ور�سم �سيا�ساتها التي ت�سري
�ش�ؤون الهيئة ور�سم ال�سيا�سات التي ت�سري عليها
املهام و
عليها والإ�شراف على تنفيذها ،وله �أن يتخذ
ال�صالحيات والإ�شراف على تنفيذها ،وله �أن يتخذ ما يراه
الزما ملبا�شرة مهامها و�صالحياتها،
الزما ملبا�شرة مهماتها و�صالحياتها ،مبا يف ذلك:
ما يراه ً
ً
(جمل�س
مبا يف ذلك:
الإدارة)
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للرئي�س التنفيذي �أن ي�ستقيل من من�صبه مبوجب
14
اال�ستقالة طلب كتابي يقدمه �إىل جمل�س الإدارة وذلك قبل
"الرئي�س التاريخ املحدد لال�ستقالة بثالثة �أ�شهر على الأقل.
التنفيذي" وي�صدر بقبول اال�ستقالة مر�سوم بناء على تو�صية
من جمل�س الإدارة.

للرئي�س التنفيذي ان ي�ستقيل من من�صبه مبوجب
طلب كتابي يقدمه �إىل جمل�س الإدارة وذلك قبل
التاريخ املحدد لال�ستقالة بثالثة �أ�شهر على الأقل.
وي�صدر قرار قبول اال�ستقالة من جمل�س الإدارة.

(ب) يجب على جمل�س الإدارة متكني الرئي�س
15
التنفيذي من �إبداء �أوجه دفاعه قبل التو�صية
االعفاء من
ب�إعفائه من من�صبه و�إثبات ذلك يف حم�ضر
املن�صب
م�ستقل .ويف حالة التو�صية بالإعفاء ي�ستمر
الرئي�س التنفيذي يف القيام مبهامه وممار�سة
�صالحياته �إىل �أن ي�صدر مر�سوم ب�إعفائه من
من�صبه ،ما مل يقرر جمل�س الإدارة خالف
ذلك.

ب) يجب على جمل�س الإدارة متكني الرئي�س
التنفيذي من �إبداء �أوجه دفاعه قبل التو�صية
ب�إعفائه من من�صبه و�إثبات ذلك يف حم�ضر
م�ستقل .ويف حالة التو�صية بالإعفاء ي�ستمر
الرئي�س التنفيذي يف القيام مبهامه وممار�سة
�صالحياته �إىل �أن ي�صدر مر�سوم ب�إعفائه من
من�صبه ،ما مل يقرر جمل�س الإدارة خالف
ذلك ،وما مل يكن الإعفاء ب�سبب الإخالل
بواجب الأمانة وال�سلوك القومي.
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16
رقابة
الوزير

(ج) �إذا تبني للوزير وجود ما يتعار�ض من �أعمال
الهيئة مع �أحكام القانون �أو توجه الدولة يف
جمال �سوق العمل �أو عدم قيامها مبهامها
بكفاءة وفاعلية ،كان عليه االعرتا�ض على
ذلك و�إخطار جمل�س الإدارة مبا يراه يف هذا
ال�ش�أن ،ف�إذا �أ�صر املجل�س على ر�أيه عر�ض
الأمر على جمل�س الوزراء حل�سم اخلالف
يوما على الأكرث
بقرار ي�صدره خالل ثالثني ً
من تاريخ رفع الأمر �إليه.

24
�إجراءات
و�شروط
�إ�صدار
ت�صريح
العمل

� .2أال يثبت تخلف �صاحب العمل عن الوفاء � .2أال يثبت تخلف �صاحب العمل عن الوفاء
بحقوق العمال.
بحقوق العمال ملدة �شهرين �أو �أكرث.

25
انتقال
العامل
الأجنبي

ج) �إذا تبني للوزير وجود ما يتعار�ض من �أعمال
الهيئة مع �أحكام القانون �أو توجه الدولة يف
جمال �سوق العمل �أو عدم قيامها مبهامها
بكفاءة وفاعلية ،كان له االعرتا�ض على
ذلك و�إخطار جمل�س الإدارة مبا يراه يف هذا
ال�ش�أن ،ف�إذا �أ�صر املجل�س على ر�أيه عر�ض
الأمر على جمل�س الوزراء حل�سم اخلالف
بقرار ي�صدره خالل ( )30يوم ًا على الأكرث
من تاريخ رفع الأمر �إليه.

(ج) يجوز للهيئة �أن ت�شرتط ل�صدور ت�صريح العمل (ج) حذف
تقدمي �صاحب العمل ل�ضمان مايل �أو م�صريف
ل�ضمان الوفاء بالر�سوم امل�ستحقة على �صاحب
العمل ،وذلك يف احلاالت واحلدود التي ي�صدر
ب�ش�أنها قرار من الهيئة.
(�أ) مع مراعاة �أحكام الفقرة (ب) من هذه املادة،
يكون للعامل الأجنبي -دون موافقة �صاحب
العمل -حق االنتقال يف �أي وقت للعمل لدى
�صاحب عمل �آخر وذلك دون الإخالل باحلقوق
وااللتزامات املقررة وف ًقا لأحكام القانون.
ومتنح الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء �أو
�إلغاء الت�صريح ال�صادر ب�ش�أنه مهلة منا�سبة
لتمكينه من االنتقال� ،إن رغب� ،إىل �صاحب
عمل �آخر وا�ست�صدار ت�صريح عمل ب�ش�أنه.
وال ي�سمح للعامل خالل هذه املهلة مبزاولة �أي
عمل.
وي�صدر بتحديد �إجراءات انتقال العامل
الأجنبي و�ضوابط منح املهلة ومدتها قرار من
جمل�س الإدارة.

(�أ) مع مراعاة �أحكام الفقرة (ب) من هذه املادة،
يكون للعامل الأجنبي -دون موافقة �صاحب
العمل-حق االنتقال للعمل لدى �صاحب عمل
�آخر وذلك دون الإخالل باحلقوق املقررة
ل�صاحب العمل مبوجب �أحكام القانون �أو
ن�صو�ص عقد العمل املربم بني الطرفني.
ومتنح الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء �أو
�إلغاء الت�صريح ال�صادر ب�ش�أنه مهلة منا�سبة
لتمكينه من االنتقال� ،إن رغب� ،إىل �صاحب
عمل �آخر وا�ست�صدار ت�صريح عمل ب�ش�أنه.
وال ي�سمح للعامل خالل هذه املهلة مبزاولة �أي
عمل.
وي�صدر بتحديد �إجراءات انتقال العامل
الأجنبي و�ضوابط منح املهلة ومدتها قرار من
جمل�س الإدارة.
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(ب) ال يكون للعامل حق االنتقال ومنح املهلة،
امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة ،يف �أي من
احلاالت الآتية:
ً
�شرطا �أو �أكرث من �شروط منح
� .1إذا فقد
الت�صريح.
� .2إذا �صدر �ضده حكم جنائي نهائي بعق ـ ــوبة
جـ ـن ــاية �أو يف جرمية خملة بال�ش ــرف �أو
الم ــانة.
أ
� .3إذا خالف �شروط ت�صريح العمل ال�صــادر
ب�شـ ـ�أنه.

25
انتقال
العامل
الأجنبي

(ب) ال يكون للعامل حق االنتقال ومنح املهلة،
امل�شار �إليهما يف الفقرة ال�سابقة ،يف �أي من
احلاالت التالية:
� .1إذا فقد ً
�شرطا �أو �أكرث من �شروط منح
الت�صريح.
� .2إذا �صدر �ضده حكم جنائي نهائي بعقوبة جناية
�أو يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة.
� .3إذا خالف �شروط ت�صريح العمل ال�صادر ب�ش�أنه.

26
انتهاء
و�إلغاء
ت�صريح
العمل

 .5وفاة �صاحب العمل ،الذي ا�ست�صدر الرتخي�ص .5 ،ت�صفية ن�شاط �صاحب العمل �أو �إ�شهار �إفال�سه
�أو �شطب قيده من ال�سجل التجاري �أو �إلغاء
�أو ت�صفية ن�شاطه �أو �إ�شهار �إفال�سه �أو �شطب
ترخي�ص مزاولته الن�شاط.
قيده من ال�سجل التجاري �أو �إلغاء ترخي�ص
مزاولته الن�شاط.
 .6وفاة �صاحب العمل ،الذي ا�ست�صدر الرتخي�ص،
�إال �إذا تقدم �أحد ورثته بطلب جتديده خالل
(� )6أ�شهر.

 .7تخلف �صاحب العمل عن �سداد ر�سوم  )8تخلف �صاحب العمل عن �سداد ر�سوم
وم�ستحقات الهيئة املتعلقة بت�صاريح العمل
وم�ستحقات الهيئة املتعلقة بت�صاريح العمل
مدة تزيد على ثالثة �أ�شهر من تاريخ
مدة تزيد على ثالثة �أ�شهر من تاريخ
اال�ستحقاق دون عذر مقبول.
اال�ستحقاق.

27
تكاليف
�إعادة
العامل
الأجنبي
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(ج) يجوز يف احلاالت التي ت�ستوجب ترحيل ج) يف احلاالت التي ت�ستوجب ترحيل العامل
الأجنبي ويف حالة وفاته �أن تتوىل اجلهة
العامل الأجنبي ويف حالة وفاته �أن تتوىل
املخت�صة بوزارة الداخلية ترحيله �أو نقل
اجلهة املخت�صة بوزارة الداخلية ترحيله �أو
جثمانه -بح�سب الأحوال �-إىل حمل �إقامته
نقل جثمانه -بح�سب الأحوال-على نفقة
ً
على نفقة الهيئة وفقا لل�ضوابط والإجراءات
الهيئة وف ًقا لل�ضوابط والإجراءات التي ي�صدر
التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير
بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتن�سيق
الداخلية بالتن�سيق مع الهيئة.
مع الهيئة.
ويكون للهيئة حق الرجوع �إىل �صاحب العمل
ويكون للهيئة حق الرجوع على �صاحب العمل
الأخري بالنفقات املرتتبة على ذلك.
بالنفقات املرتتبة على ذلك.
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28
الرتخي�ص
مبزاولة
الن�شاط

حظر على �أي �شخ�ص مزاولة ن�شاط وكاالت
توريد العمال �أو مكاتب التوظيف �إال بعد ح�صوله
على ترخي�ص بذلك من الهيئة طب ًقا لأحكام هذا
القانون.
وملن يرغب يف ممار�سة ن�شاط وكاالت توريد العمال
�أو مكاتب التوظيف �أن يتقدم بطلب �إىل الهيئة
ال�ست�صدار ترخي�ص بذلك.
وت�صدر الهيئة قرا ًرا بتحديد �شروط و�إجراءات
منح وجتديد الرتخي�ص ومدة �سريانه ،وبتنظيم
عمل وكاالت توريد العمال ومكاتب التوظيف.
ويكون الرتخي�ص �شخ�ص ًيا وال يجوز التنازل عنه
�إىل الغري.

يحظر على �أي �شخ�ص مزاولة ن�شاط وكاالت
توريد العمال �أو مكاتب التوظيف �إال بعد ح�صوله
على ترخي�ص بذلك من الهيئة طبق ًا لأحكام هذا
القانون.
وملن يرغب يف ممار�سة ن�شاط وكاالت توريد
العمال �أو مكاتب التوظيف �أن يتقدم بطلب �إىل
الهيئة ال�ست�صدار ترخي�ص بذلك.
وت�صدر الهيئة قرار ًا بتحديد �شروط و�إجراءات
منح وجتديد الرتخي�ص ومدة �سريانه ،وبتنظيم
عمل وكاالت توريد العمال ومكاتب التوظيف.
ويكون الرتخي�ص �شخ�صيا وال يجوز التنازل عنه
�إىل الغري �إال يف حالة الوفاة ف�إنه ينقل �إىل الورثة
�أو وكيلهم.

29
 .4وفاة املرخ�ص له� ،أو ت�صفية ن�شاطه �أو �إ�شهار  .4وفاة املرخ�ص له �إذا مل يكن له ورثة� ،أو
ت�صفية ن�شاطه �أو �إ�شهار �إفال�سه �أو �شطب
�إفال�سه �أو �شطب قيده من ال�سجل التجاري.
انتهاءو�إلغاء
قيده من ال�سجل التجاري.
الرتخي�ص
(ج) يكون للموظفني الذين يخولهم وزير العدل
34
باالتفاق مع جمل�س الإدارة �صفة م�أموري
التفتي�ش
ال�ضبط الق�ضائي وذلك بالن�سبة للجرائم
وال�ضبطية
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والتي تقع
الق�ضائية
يف دوائر اخت�صا�صهم وتكون متعلقة ب�أعمال
وظائفهم.
وحتال املحا�ضر املحررة بالن�سبة لهذه اجلرائم
�إىل النيابة العامة بقرار من الرئي�س التنفيذي.

(ج) يكون املوظفون الذين يخولهم وزير العدل
باالتفاق مع الوزير املخت�ص لهم �صفة
م�أموري ال�ضبطية الق�ضائية وذلك بالن�سبة
للجرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
والتي تقع يف دوائر اخت�صا�صهم وتكون
متعلقة ب�أعمال وظائفهم.
وحتال املحا�ضر املحررة بالن�سبة لهذه اجلرائم
�إىل النيابة العامة بقرار من الرئي�س التنفيذي.

يجوز بقرار م�سبب من الوزير املخت�ص بال�سجل
التجاري وقف ن�شاط �أية من�ش�أة جتارية �أو �صناعية
�أو غلق حملها �إدار ًيا مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر
بناء على تو�صية من الرئي�س التنفيذي يف �أي من
احلاالت الآتية:
.1ا�ست�صدار املن�ش�أة لت�صريح عمل ب�ش�أن عامل
�أجنبي ثبت مزاولته للعمل مبوافقتها باملخالفة
ل�شروط الت�صريح.
 .2ا�ستخدام املن�ش�أة لعامل �أجنبي باملخالفة حلكم
الفقرة (ب) من املادة ( )23من هذا القانون.
وي�صدر الوزير املخت�ص بال�سجل التجاري ،بعد
التن�سيق مع جمل�س الإدارة ،قرا ًرا ب�ش�أن �ضوابط
و�إجراءات وقف الن�شاط وغلق املحل �إدار ًيا.

يجوز بقرار م�سبب من الوزير املخت�ص بال�سجل
التجاري وقف ن�شاط �أية من�ش�أة جتارية �أو �صناعية
�أو غلق حملها �إداري ًا مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر
بنا ًء على تو�صية من الرئي�س التنفيذي يف �أي من
احلاالت الآتية:
 .1ا�ست�صدار املن�ش�أة لت�صريح عمل ب�ش�أن
عامل �أجنبي ثبت مزاولته للعمل مبوافقتها
باملخالفة ل�شروط الت�صريح.
 .2ا�ستخدام املن�ش�أة لعامل �أجنبي باملخالفة
حلكم الفقرة (ب) من املادة ( )23من هذا
القانون.
وي�صدر الوزير املخت�ص بال�سجل التجاري ،بعد
التن�سيق مع الوزير املخت�ص ،قرار ًا ب�ش�أن �ضوابط
و�إجراءات وقف الن�شاط وغلق املحل �إداري ًا.

38
الغلق
الإداري
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42
الر�سوم

(�أ) تفر�ض ر�سوم على �أ�صحاب العمل عن كل
ت�صريح عمل �أو جتديده ،ور�سوم على وكاالت توريد
العمال ومكاتب التوظيف عن كل ترخي�ص مبزاولة
الن�شاط �أو جتديده ،وعلى �أ�صحاب العمل الأجانب
عن كل ت�صريح ي�صدر طب ًقا حلكم املادة ( )31من
هذا القانون.
وت�صدر الهيئة قرا ًرا بتحديد فئات هذه الر�سوم
ون�سب زيادتها وتخفي�ضها وحاالت ردها كل ًيا �أو
جزئ ًيا.
ر�سوما �إ�ضافية ال جتاوز
ويجوز للهيئة �أن تفر�ض ً
�ضعف قيمة الر�سم امل�ستحق يف حالة الت�أخر يف
�سداده.
وين�شر قرار فر�ض الر�سوم يف اجلريدة الر�سمية.

�أ) تفر�ض ر�سوم على �أ�صحاب العمل عن كل
ت�صريح عمل �أو جتديده ،ور�سوم على وكاالت
توريد العمال ومكاتب التوظيف عن كل
ترخي�ص مبزاولة الن�شاط �أو جتديده ،وعلى
�أ�صحاب العمل الأجانب عن كل ت�صريح
ي�صدر طبق ًا حلكم املادة ( )31من هذا
القانون.
وتقرتح الهيئة القرارات املتعلقة بتحديد فئات
هذه الر�سوم ون�سب زيادتها وتخفي�ضها وحاالت
ردها كلي ًا �أو جزئي ًا ،مع الأخذ يف االعتبار تو�صيات
�أطراف الإنتاج ،وترفعها �إىل الوزير لعر�ضها على
جمل�س الوزراء ،وي�صدر ب�ش�أنها قرارات من
جمل�س الوزراء.
ويجوز للهيئة �أن تقرتح فر�ض غرامة ت�أخري ال
جتاوز �ضعف قيمة الر�سم امل�ستحق يف حالة
الت�أخر يف �سداده ،وترفع االقرتاح �إىل الوزير
لعر�ضه على جمل�س الوزراء ،وي�صدر ب�ش�أنه قرار
من جمل�س الوزراء.
وتن�شر قرارات فر�ض الر�سوم وغرامة الت�أخري يف
اجلريدة الر�سمية.
و�إىل حني �إ�صدار النظام املذكور تطبق الهيئة
�أحكام الباب الثاين من قانون العمل يف القطاع
الأهلي ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة
 1976والقرارات الوزارية ال�صادرة تنفيذ ًا له.
ب) يراعى يف اقرتاح هذه الر�سوم ما تت�ضمنه
اخلطة الوطنية ب�ش�أن �سوق العمل ومدى
قدرة العامل البحريني على املناف�سة يف �سوق
العمل ،و�أن التدرج يف زيادة الر�سوم يجب �أن
يقابلها التدرج يف ن�سبة البحرنة.
ج) يجب على الهيئة قبل اقرتاح �أية ر�سوم مراعاة
الأحكام والإجراءات التي ت�ضمنها هذا القانون،
و�أال يتم �أي تغيري يف الر�سوم �إال بعد �إجراء
الدرا�سات وامل�سوحات االقت�صادية عن ت�أثري هذا
التغيري على جممل الو�ضع االقت�صادي يف اململكة،
وعلى الأخ�ص تلك املتعلقة مبعدالت الت�ضخم
وم�ؤ�شرات �أ�سعار امل�ستهلك.
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42
الر�سوم

د) تقرتح الهيئة نظام ًا خا�ص ًا ب�ش�أن حتديد ر�سوم
�إ�ضافة
ت�صاريح عمل خدم املنازل ومن يف حكمهم بعد
انق�ضاء ثالث �سنوات من تاريخ بدء العمل ب�أحكام
هذا القانون ،وترفع االقرتاح �إىل الوزير لعر�ضه
على جمل�س الوزراء ،وي�صدر ب�ش�أنه قرار من
جمل�س الوزراء.
(ب) ت�ستقطع الهيئة ن�سبة ( %20ع�شرين باملائة) ه) ت�ستقطع الهيئة ن�سبة ( %20ع�شرين باملائة)
من �إجمايل ر�سوم ت�صاريح العمل التي حت�صلها ،من �إجمايل الر�سوم التي حت�صلها ،وتودع املبلغ
وتودع املبلغ امل�ستقطع يف احل�ساب العمومي للدولة امل�ستقطع يف احل�ساب العمومي للدولة.
(ج) تورد الهيئة �إىل �صندوق العمل الباقي من
�إجمايل ر�سوم ت�صاريح العمل بعد ا�ستقطاع
املبلغ امل�شار �إليه يف الفقرة ال�سابقة ،وذلك خالل
املواعيد وطب ًقا للإجراءات التي يتم االتفاق عليها
بني الهيئة وكل من وزارة املالية و�صندوق العمل.

و) تورد الهيئة �إىل �صندوق العمل الباقي من
�إجمايل الر�سوم بعد ا�ستقطاع املبلغ امل�شار �إليه
يف الفقرة ال�سابقة ،وذلك خالل املواعيد وطبق ًا
للإجراءات التي يتم االتفاق عليها بني الهيئة وكل
من وزارة املالية و�صندوق العمل.

�إ�ضافة

ز) ال يجوز فر�ض �أي زيادة على الر�سوم ال�سارية
عند بدء العمل ب�أحكام هذا القانون قبل تاريخ
.2007/1/1

وبعد التوافق بني القائمني على م�شروع �إ�صالح �سوق العمل واملجل�س النيابي على قانون
�إن�شاء هيئة تنظيم �سوق العمل ب�إجراء التعديالت املتفق عليها� ،أحيل امل�شروع على
الغرفة الت�شريعية الثانية (جمل�س ال�شورى) ،وكانت معه م�ضبطة �ضخمة من النقا�شات
والأ�سئلة والإجابات ،مما خلق �صورة متكاملة لدى �أع�ضاء جمل�س ال�شورى.
وبعد �أن عكف �أع�ضاء جمل�س ال�شورى على درا�سة امل�شروع وتعديالته نحو �شهرين ،قرر
جمل�س ال�شورى �إم�ضاء القانون وتعديالته ،ورفعه �إىل جاللة امللك للت�صديق عليه.
فبعد حلقات من النقا�ش واملداوالت امل�ضنية ،جنحت البحرين يف تغليب لغة املنطق،
و�أ�صدر جاللة امللك القانون رقم ( )19ل�سنة  2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل ،وذلك
بتاريخ  2جمادى الأوىل 1427هـ املوافق  29مايو� /أيار  .2006ف�شهدت البحرين والدة
�أول قانون متكامل ي�صدر من ال�سلطة الت�شريعية بعد عودة احلياة ال�سيا�سية ،وم َّثل
�إ�صداره ن�ص ًرا للمجتمع البحريني نف�سه ،وجت�سيدً ا للعملية الدميقراطية لي�س يف جانبها
ال�سيا�سي وح�سب ،بل ويف اجلانب االجتماعي والإن�ساين واحلقوقي واالقت�صادي � ً
أي�ضا.
lmra.bh
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مناقشات مشروع «صندوق العمل»:

َّ
ف�ضل النواب تخ�صي�ص جل�سات خا�صة ملناق�شة م�شروع قانون �إن�شاء �صندوق العمل
(متكني) ،ليعطوا امل�ساحة الأكرب لالنتهاء من درا�سة امل�شروع الأ�سا�س؛ وهو م�شروع
�إن�شاء هيئة تنظيم �سوق العمل ،لي�شرعوا فو ًرا بعد االنتهاء من م�شروع الهيئة ،يف مناق�شة
م�شروع «متكني».
وبعد خما�ضات ومداوالت ومناق�شات ،ا�ستطاع النواب بالتوافق مع احلكومة� ،إدخال
عدد من التعديالت على م�شروع قانون �صندوق العمل ،وكان �أبرزها:

154

()1

التعديل

()2

 .6منح القرو�ض املي�سرة للمواطنني لإن�شاء
4
ومتويل امل�شروعات اخلا�صة ال�صغرية
مهام و�صالحيات
واملتو�سطة.
ال�صندوق
 .11متلك الأموال املنقولة والعقارية و�إدارة
وا�ستثمار �أي من موارد ال�صندوق
و�إبرام العقود و�إجراء جميع الت�صرفات
والأعمال التي من �ش�أنها حتقيق الأهداف
التي �أن�شئ ال�صندوق من �أجلها.

املادة

امل�شروع

 .6منح القرو�ض املي�سرة للمواطنني وفق
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية لإن�شاء ومتويل
امل�شروعات اخلا�صة ال�صغرية واملتو�سطة.
 .11متلك الأموال املنقولة والعقارية و�إدارة
وا�ستثمار �أي من موارد ال�صندوق و�إبرام
العقود و�إجراء جميع الت�صرفات والأعمال
التي من �ش�أنها حتقيق الأهداف التي �أن�شئ
ال�صندوق من �أجلها دون �إخالل ب�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.

5
الت�شكيل

�أ-يكون لل�صندوق جمل�س �إدارة ي�شكل،
مبوجب مر�سوم ،من ت�سعة �أع�ضاء من
بينهم رئي�س املجل�س على النحو التايل:
 .1ع�ضوين ي�سميهما جمل�س الوزراء.
 .2ع�ضو ي�سميه جمل�س التنمية االقت�صادية.
 .3ثالثة �أع�ضاء يتم اختيارهم من بني
مر�شحيهم ت�سميهم غرفة جتارة و�صناعة
البحرين.
 .4ع�ضو يتم اختياره من بني مر�شحيهم
ت�سميهم جمعية امل�صرفيني البحرينية.
 .5ع�ضوين يتم اختيارهما من بني مر�شحني
ي�سميهم االحتاد العام لنقابات عمال
البحرين.
ويراعى يف تر�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن
تتوافر فيهم الكفاءة واخلربة املنا�سبة.

�أ-يكون لل�صندوق جمل�س �إدارة ي�شكل ،مبوجب
مر�سوم ،من ت�سعة �أع�ضاء من بينهم رئي�س
املجل�س على النحو التايل:
 .1ع�ضوان ي�سميهما جمل�س الوزراء.
 .2ع�ضو ي�سميه جمل�س التنمية االقت�صادية.
 .3ثالثة �أع�ضاء يتم اختيارهم من بني مر�شحني
ت�سميهم غرفة جتارة و�صناعة البحرين.
 .4ع�ضو يتم اختياره من بني مر�شحني ت�سميهم
جمعية امل�صرفيني البحرينية.
 .5ع�ضوان يتم اختيارهما من بني مر�شحني
ي�سميهم االحتاد العام لنقابات عمال
البحرين.
ويراعى يف تر�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن
تتوافر فيهم الكفاءة واخلربة املنا�سبة.
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5
الت�شكيل

ب �-إذا مل تبادر �أي من اجلهات امل�شار �إليها
يف البنود من (� )3إىل ( )5من الفقرة
ال�سابقة �إىل ت�سمية مر�شحني �أجل معقول
يحدده الوزير ،جاز ت�شكيل جمل�س
الإدارة بناء على ت�سمية الوزير ملر�شحني
�أ�شخا�ص ينتمون �إىل هذه اجلهة.

13
اال�ستقالة

للرئي�س التنفيذي �أن ي�ستقيل من من�صبه للرئي�س التنفيذي �أن ي�ستقيل من من�صبه مبوجب
مبوجب طلب كتابي يقدمه �إىل جمل�س الإدارة طلب كتابي يقدمه �إىل جمل�س الإدارة وذلك قبل
وذلك قبل التاريخ املحدد لال�ستقالة بثالثة التاريخ املحدد لال�ستقالة بثالثة �أ�شهر على الأقل.
�أ�شهر على الأقل.
وي�صدر قرار قبول اال�ستقالة من جمل�س الإدارة.
وي�صدر بقبول اال�ستقالة مر�سوم بناء على
تو�صية من جمل�س الإدارة.

14
االعفاء من
املن�صب

15
رقابة الوزير

ب -يجب على جمل�س الإدارة متكني الرئي�س
التنفيذي من �إبداء �أوجه دفاعه قبل
التو�صية ب�إعفائه من من�صبه و�إثبات ذلك
يف حم�ضر م�ستقل .ويف حالة التو�صية
بالإعفاء ي�ستمر الرئي�س التنفيذي يف
القيام مبهامه وممار�سة �صالحياته �إىل
�أن ي�صدر مر�سوم ب�إعفائه من من�صبه،
ما مل يقرر جمل�س الإدارة خالف ذلك.
ج� -إذا تبني للوزير وجود ما يتعار�ض من
�أعمال ال�صندوق مع �أحكام القانون �أو
توجه الدولة يف جمال عمل ال�صندوق �أو
عدم حتقيق ال�صندوق لأهدافه بكفاءة
وفاعلية ،وجب عليه �أن يخطر جمل�س
الإدارة كتابة بذلك ومبا يراه يف هذا
ال�ش�أن ،وعلى املجل�س درا�سة ما �أبداه
الوزير والعمل على تنفيذ مقرتحاته مبا
ال يتعار�ض مع �أهداف ومهام و�صالحيات
ال�صندوق طب ًقا لأحكام هذا القانون.

 .1ما يخ�ص�ص لل�صندوق من ر�سوم ت�صاريح
17
ا�ستخدام العمال الأجانب.
موارد ال�صندوق
()1
(	)2

ب�-إذا مل تبادر �أي من اجلهات امل�شار �إليها يف
البنود من(� )3إىل ( )5من الفقرة ال�سابقة
�إىل ت�سمية مر�شحني خالل ثالثني يوما من
تاريخ �إخطارها برت�شيح ممثلني عنها ،جاز
ت�شكيل جمل�س الإدارة بناء على ت�سمية الوزير
ملر�شحني ينتمون �إىل هذه اجلهة.

ب-يجب على جمل�س الإدارة متكني الرئي�س
التنفيذي من �إبداء �أوجه دفاعه قبل التو�صية
ب�إعفائه من من�صبه و�إثبات ذلك يف حم�ضر
م�ستقل .ويف حالة التو�صية بالإعفاء ي�ستمر
الرئي�س التنفيذي يف القيام مبهامه وممار�سة
�صالحياته �إىل �أن ي�صدر مر�سوم ب�إعفائه من
من�صبه ،ما مل يقرر جمل�س الإدارة خالف
ذلك ،وما مل يكن الإعفاء ب�سبب الإخالل
بواجب الأمانة وال�سلوك القومي.
ج� -إذا تبني للوزير وجود ما يتعار�ض من �أعمال
ال�صندوق مع �أحكام القانون �أو توجه الدولة
يف جمال عمل ال�صندوق �أو عدم حتقيق
ال�صندوق لأهدافه بكفاءة وفاعلية ،كان له
االعرتا�ض على ذلك و�إخطار جمل�س الإدارة
مبا يراه يف هذا ال�ش�أن ،ف�إذا �أ�صر املجل�س
على ر�أيه عر�ض الأمر على جمل�س الوزراء
حل�سم اخلالف بقرار ي�صدر خالل ثالثني
يوما على الأكرث من تاريخ رفع الأمر �إليه.
ً
د -يخ�ضع الوزير يف مبا�شرة رقابته على �أعمال
ال�صندوق للم�ساءلة �أمام جمل�س النواب.
 -1ما يخ�ص�ص لل�صندوق من الر�سوم املح�صلة
من هيئة تنظيم �سوق العمل.

امل�صدر :مذكرة اللجنة املالية واالقت�صادية مبجل�س ال�شورى
امل�صدر :قانون رقم ( )57ل�سنة  2006ب�إن�شاء �صندوق العمل
lmra.bh
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�إنفاق موارد ال�صندوق ت�ستخدم -طبق ًا
18
�إنفاق ال�صندوق لأحكام هذا القانون -موارد ال�صندوق فيما
يلي:
 .1متويل �أن�شطة ال�صندوق.
 .2مواجهة التكاليف الإدارية والت�شغيلية
لل�صندوق.

�إنفاق موارد ال�صندوق ت�ستخدم -طبق ًا لأحكام
هذا القانون -موارد ال�صندوق فيما يلي:
 .1متويل �أن�شطة ال�صندوق.
 .2مواجهة التكاليف الإدارية والت�شغيلية
لل�صندوق.
وال يجوز ب�أي حال من الأحوال الت�صرف فيها
لغري الأغرا�ض املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.

�أ-يعني جمل�س الإدارة يف بداية كل �سنة
19
مالية مدققا خارجيا �-أو �أكرث-ذا مكانة
تدقيق احل�سابات
دولية لتدقيق ح�سابات ال�صندوق ويحدد
املجل�س مكاف�أته ال�سنوية ،وال يجوز
�أن يتوىل ذات املدقق اخلارجي تدقيق
ح�سابات ال�صندوق لأكرث من ثالث
�سنوات خالل اخلم�س �سنوات ال�سابقة
على تعيينه.

�أ-يعني جمل�س الإدارة يف بداية كل �سنة مالية
مدققا خارجيا �-أو �أكرث-ذا مكانة دولية
لتدقيق ح�سابات ال�صندوق ويحدد املجل�س
�أتعابه ال�سنوية ،وال يجوز �أن يتوىل ذات
املدقق اخلارجي تدقيق ح�سابات ال�صندوق
لأكرث من ثالث �سنوات خالل اخلم�س �سنوات
ال�سابقة على تعيينه.

وبعد التوافق بني القائمني على م�شروع �إ�صالح �سوق العمل واملجل�س النيابي على قانون
�إن�شاء �صندوق العمل (متكني) ب�إجراء التعديالت املتفق عليها� ،أحيل امل�شروع على
جمل�س ال�شورى ،الذي قرر �إم�ضاء القانون وتعديالته ورفعه �إىل جاللة امللك للت�صديق
عليه.
و�أ�صدر جاللة امللك القانون رقم ( )57ل�سنة  2006ب�إن�شاء �صندوق العمل ،وذلك بتاريخ
 18رجب 1427هـ املوافق � 12أغ�سط�س� /آب  .2006ليكتمل جناحا الإ�صالح ل�سوق العمل
البحرينية ،وتنطلق مرحلة جديدة من التنمية الر�شيدة يف البحرين.
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البناء ووضع األسس

ر�أى الفريق القائم على م�شروع �إ�صالح �سوق العمل �أن تطبيق الإ�صالحات من
خالل هيئات جديدة �سيكون �أ�سرع و�أكرث جدوى من تطوير النظام القائم �آنذاك
الذي كان يعاين من البريوقراطية على مدى ع�شرات ال�سنني ،فاجته القائمون
�إىل ت�أ�سي�س جناحي الإ�صالح (هيئة تنظيم �سوق العمل و�صندوق العمل) ليكونا
حمركني متكاملني ،فيما مت العمل يف اجلانب الآخر على تطوير ت�شريعات
و�إجراءات وزارة العمل لتكتمل احلركة الإ�صالحية.
وبالتزامن مع احلراك املجتمعي والنقا�ش الربملاين مل�شروعي قانون هيئة تنظيم
�سوق العمل ،و�صندوق العمل� ،شرع جمل�س التنمية االقت�صادية يف و�ضع �أ�س�س البناء
للم�ؤ�س�ستني من خالل تكليف كل من ال�سيد �أ�سامة العب�سي لإدارة م�شروع ت�أ�سي�س هيئة
تنظيم �سوق العمل ،فيما مت تكليف ال�سيد عبدالإله القا�سمي مبهمة ت�أ�سي�س �صندوق
العمل.
وبد�أ كل منهما يف جتهيز كوادره ،واحتياجاته وخططه ،ليكون م�ستع ًّدا ملزاولة مهامه فور
�صدور القانون حتت قاعدة �أن «ال ت�أخري يف الإ�صالح».
وبالتزامن مع كل هذا العمل الإ�صالحي الر�شيد ،زاد جمل�س التنمية االقت�صادية من
ن�شاطه يف حتريك جناح الإ�صالح االقت�صادي ،من خالل الرتويج للمملكة وجذب
اال�ستثمارات الأجنبية واملحلية� ،إ�ضافة �إىل العمل على حترير االقت�صاد ك�سوق
االت�صاالت ،و�إدراج ال�شركات يف البور�صة ،وخ�صخ�صة بع�ض القطاعات احلكومية.
فيما عمل الح ًقا على �إن�شاء هيئة ُتعنى بالتعليم وجودته؛ لتكتمل الر�ؤية الإ�صالحية
ب�أبعادها املختلفة.
أمنوذجا للعمل احلكومي
وكان التحدي الأكرب هو يف جعل هذه الهيئات النا�شئة حدي ًثا � ً
يف التن�سيق وت�سهيل عملية تطبيق الإ�صالحات ومكافحة البريوقراطية.
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بد�أت الهيئة بالتح�ضري التخاذ مهامها مبك ًرا ،وقبل �صدور القانون ب�ش�أنها؛ �إذ
كانت م�شرو ًعا جتريب ًّيا تاب ًعا �إىل جمل�س التنمية االقت�صادية ،ا�ضطلع به كادر
�شبابي م�ؤهل ومدرب ،يدير دفته ال�سيد �أ�سامة العب�سي.
وقد تكامل عمل الهيئة برئي�سني تنفيذيني من ذوي الكفاءة العالية ،ففيما �أوكلت مهمة
الت�أ�سي�س �إىل �أ�سامة العب�سي ع�ضو جلنة قيادة وتوجيه �سوق العمل ،ت�سلم املرحوم ال�سيد
علي ر�ضي �إدارة العملية الت�شغيلية يف �أكتوبر /ت�شرين الأول  ،2006قبل �أنْ يعود �أ�سامة
العب�سي من جديد لقيادة الهيئة يف يونيو /حزيران .2011
وقد انطلق فريق العمل ببناء منظومة الأهداف والركائز والأ�س�س والقيم للهيئة ،م�ؤم ًنا
ب�أنَّ تلك املنظومة �ستكون بعد حني الوقود الالزم لتحريك قطار الإ�صالحات املن�شودة
يف �سوق العمل ،و�ستم ِّكن الهيئة من النهو�ض مبرحلة جديدة يف تاريخ التنمية والبناء يف
مملكة البحرين.
ف�أر�سى امل�ؤ�س�سون والرواد قواعد
االلتزام وامل�س�ؤولية ،لتكون الهيئة
منوذجا يف جمال عملها
اجلديدة
ً
من حيث اجلودة وال�شفافية
والإن�سانية والتح�سني امل�ستمر
واال�ستقرارية� .شاخ�صني �إىل تزويد
الهيئة بالإمكانات الالزمة جلعلها
قادرة على تقدمي حلول ناجعة
ل�سوق العمل املحلية ،وخدمات فعالة
ومتينة و�ش ّفافة ي�ضطلع بها موظفون
�أكفاء ومهنيون ،لتقوم عليها �أ�س�س
وا�ضحة ل�سيا�سة التوظيف ،عرب
�ضمان �إدارة فعالة و�إن�سانية ملتابعة
�ش�ؤون الوافدين ،ومن خالل التطبيق

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

lmra.bh

165

الفصل الخامس :البناء ووضع األسس | تأسيس الهيئة

الر�شيد للقانون خلدمة املجتمع ب�أكمله.
فما �إنْ بزغ فجر هيئة تنظيم �سوق العمل ب�إ�صدار �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة ملك مملكة البحرين القانون رقم ( )19ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل ،بعد �إقراره
من ال�سلطة الت�شريعية ،حتى كانت هوية الهيئة قد ت�ش َّكلت ،ونواتها الت�شغيلية قد اكتملت.
فبا�شرت الهيئة مهامها فو ًرا ،وا�ستطاعت بجهود العاملني فيها وخرباتهم و�ضع خطة
وطنية ل�سوق العمل؛ تت�ضمن اال�سرتاتيجية وال�سيا�سة العامة ب�ش�أن ت�شغيل العمالة
الوطنية والأجنبية ،وجمع وحتليل البيانات واملعلومات والإح�صاءات املتعلقة بالو�ضع
االقت�صادي يف اململكة ،كما �شرعت بروح ال�شباب وعزميتهم يف مد اجل�سور وتوثيقها مع
الهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى لدعم �أهداف امل�شروع ال�سامية ،وخللق النموذج
الأمثل للعمل الر�شيد.
ولتتمكن الهيئة من القيام مبهماتها على الوجه املطلوب ،حر�صت على �أنْ تبني هيكلها
أذرعا تعطي
التنظيمي بدقة واحرتافية؛ ف�أ�س�ست خم�سة قطاعات فنية و�إدارية لتكون � ً
القيمة املن�شودة ،وت�سهم يف خلق بيئة عمل متكاملة ومنوذجية ،وهي :قطاع ال�سيا�سات،
وقطاع العمليات ،وقطاع ال�ضبط القانوين ،وقطاع ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ،وقطاع تقنية
املعلومات.
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لكي تبد�أ الهيئة عملها البد �أن متر بعدة مراحل ،ال تختلف كث ًريا عن مرحلة املخا�ض قبل
الوالدة .فبعد و�ضع �أ�س�س امل�شروع ومكوناته ،د�أب فريق العمل ال�شاب على العمل من �أجل
النهو�ض بهذا امل�شروع ،و�شرعوا يف بناء الأ�س�س املنهجية والآليات العملية مل�شروع الهيئة،
وو�ضع خطة العمل النطالق العجلة ..عجلة الإ�صالح الر�شيد.
ف�شهدت هذه املرحلة ال�صعبة عقبات كثرية كان البد من جتاوزها بنجاح ،فاجتهدت
جميع الإدارات يف ر�سم �سيا�سات التوظيف ،و�سيا�سات مهام الهيئة ،وتنظيم �سوق
العمل ،عرب اال�ستفادة من اخلربات الدولية وا�ستقطاب م�ست�شارين م�ؤهلني وقادرين
على حمل زمام الأمور و�إكمال امل�شروع و�إي�صاله �إىل بر الأمان.
فاعتمدت �إدارة ال�سيا�سات بالهيئة على ثالث ركائز لر�سم �سيا�سات فعالة وجديدة؛
تبد�أ من �صنع ال�سيا�سات ،وتليها عملية �إدارة وتطبيق تلك ال�سيا�سات ،ومن ثم تعزيزها
ودعمها بتح�سينها وتطويرها .كما قامت �إدارة ال�سيا�سات ببناء نظام ملعلومات ال�سوق
ليكون قاعدة بيانية �ضخمة ومتكاملة من املعلومات التي تجُ مع �شهر ًّيا من م�صادر
خمتلفة وف ًقا التفاقيات ر�سمية مع خمتلف الأجهزة احلكومية يف اململكة.
وعملت �إدارة ال�سيا�سات كذلك ،وقبل تد�شني �أعمال الهيئة ،على تطوير نظام البحرنة
ب�إن�شاء حا�سبة البحرنة عرب عمليات ح�سابية ونظريات علمية وريا�ضية عمل عليها
خرباء وم�ست�شارو الهيئة ليتم ح�ساب البحرنة لكل قطاع ون�شاط جتاري.
فيما عكفت �إدارة العمليات ،وبالتعاون مع �إدارة تقنية املعلومات ،يف مراحل الت�أ�سي�س
نظاما �إلكرتون ًّيا
الأوىل ،على �إن�شاء وتطوير نظام �إ�صدار ت�صاريح العمل ،ليكون ً
�ضخ ًما يت�صل مع �شبكة من الأطراف لتبادل املعلومات ،ويعمل بنظام املحطة الواحدة،
وي�شمل جميع اجلهات احلكومية ،وذلك لت�سهيل عمليات و�إجراءات �إ�صدار الت�صاريح
ب�شتى �أنواعها.
وقبل انطالقة الهيئة ،ويف خ�ضم التح�ضريات النهائية� ،أرادت هيئة تنظيم �سوق العمل
�أن ت�ضمن جودة االنطالقة و�إر�ساء �أ�س�س املرونة والتدرج قبل �أن تبا�شر يف �إجراءاتها
لتطبيق القوانني اجلديدة ،ف�أتاحت لأ�صحاب الأعمال والعمالة الأجنبية فر�صة لت�صحيح
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�أو�ضاعهم وتوفيقها مع املرحلة اجلديدة ،وفتحت القنوات لتلقي ال�شكاوى ب�ش�أن
العمالة ال�سائبة.
وبد�أت فرتة ت�صحيح الأو�ضاع يف � 1أغ�سط�س� /آب  ،2007وا�ستمرت حتى نهاية العام،
و�شهدت ا�ستجاب ًة كبري ًة وم�س�ؤول ًة من قبل �أ�صحاب العمل والعمال ،الذين توافدوا
لت�صحيح �أو�ضاعهم القانونية متهيدً ا النطالقة الهيئة التي كانت من املقرر �أن تكون
بداية العام  .2008ومت ت�أجيل االنطالقة �إىل �شهر يوليو /متوز من العام نف�سه ،ف�أعلنت
الهيئة فرتة ت�صحيح �أو�ضاع ثانية يف �شهر يونيو /حزيران .2008
ومل يتبقَّ على هيئة تنظيم �سوق العمل �سوى انطالقتها وتد�شني خدماتها ر�سم ًّيا،
فا�ستبقتها بخطوة جريئة و�أولية ب�إيقاف �إ�صدار وجتديد ت�صاريح عمل العمالة الوافدة
لدى وزارة العمل ،با�ستثناء طلبات خدم املنازل ومن يف حكمهم ،على �أنْ تتوىل الهيئة
هذه املهمة بد ًءا من �شهر يوليو /متوز 2008؛ �إذ �إنَّ �أعمال الت�أ�سي�س ال�سابقة �شملت
جتهيز الهيئة و�إعدادها للقيام مبهماتها فور انطالقتها الر�سمية.
وهكذا� ،ش َّكل رواد الت�أ�سي�س وفريقهم ال�شاب حلقة عمل متكاملة ومتجان�سة؛ فمن حت�صيل
البيانات� ،إىل جمعها ،وتنقيحها وتنظيمها وحتليلها ،و�صو ًال �إىل �إجراء الدرا�سات وبناء
النظم التقنية والربجميات التي �سوف حتمل هذا الكم الهائل من املعلومات و�إدارتها،
وانتها ًء بو�ضع �أ�س�س العمل وركائزه ،مما جعل هذا العمل جتربة فريدة ورائدة متيزت
بها الهيئة ،ومتيزت بها البحرين احلديثة.
صالحيات «الهيئة»:

تبا�شر الهيئة –مبوجب القانون ال�صادر -جميع املهام وال�صالحيات الالزمة لتنظيم
�سوق العمل باململكة وتنظيم ت�صاريح العمل وتراخي�ص وكاالت توريد العمال ومكاتب
التوظيف وت�صاريح مزاولة �أ�صحاب العمل الأجانب للعمل باململكة ،ولها على الأخ�ص
ما ي�أتي:
1 .1و�ضع وتنفيذ خطة وطنية ب�ش�أن �سوق العمل تت�ضمن اال�سرتاتيجية وال�سيا�سة العامة
ب�ش�أن ت�شغيل العمالة الوطنية والأجنبية ،وذلك مبراعاة توجه الدولة ب�ش�أن �سوق
العمل وخطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
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ويجب على الهيئة و�ضع هذه اخلطة كل �سنتني ،ويجوز عند االقت�ضاء �إعدادها لفرتات
�أق�صر ،وتن�شر اخلطة يف اجلريدة الر�سمية.
ويجوز �أن تت�ضمن تلك اخلطة و�ضع حد �أق�صى للعدد الإجمايل لت�صاريح العمل التي
ت�صدرها الهيئة يف فرتة زمنية معينة �سواء يف كافة قطاعات العمل �أو وف ًقا لكل مهنة �أو
ن�شاط اقت�صادي.
2 .2جمع وحتليل البيانات واملعلومات والإح�صاءات املتعلقة بالو�ضع االقت�صادي يف
اململكة ،وخا�صة ما يتعلق منها ب�سوق العمل ،بحيث تكون الهيئة م�صد ًرا رئي�س ًّيا
للبيانات واملعلومات والإح�صاءات الدقيقة فيما يخ�ص �سوق العمل باململكة.
وتعمل الهيئة على حتديث تلك البيانات ب�شكل م�ستمر ومنتظم على نحو ميثل الواقع
احلقيقي للو�ضع االقت�صادي يف اململكة .وتعد الهيئة يف هذا ال�ش�أن تقارير يتم
ن�شرها بالو�سائل املنا�سبة ،التي يحددها جمل�س الإدارة ،على نحو يتيح للكافة فر�صة
االطالع عليها.
3 .3اقرتاح برامج و�سيا�سات من �ش�أنها تطوير �سوق العمل يف الأمور اخلارجة عن
اخت�صا�ص الهيئة ،وتزويد اجلهات املعنية بها.
4 .4توعية وتوجيه و�إر�شاد العمال و�أ�صحاب العمل والكافة ب�ش�أن حقوق وواجبات وقيم
و�أخالقيات العمل وال�سالمة املهنية والبيئية يف مكان العمل.
5 .5و�ضع الأنظمة و�إ�صدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون ،مبا يف
ذلك الأنظمة واللوائح والقرارات التي حتدد ما يلي:
�أ) قواعد و�إجراءات منح وجتديد ت�صاريح العمل وحتديد فئاتها وال�شروط التي
ت�سري ب�ش�أن كل منها ومدة �سريان هذه الت�صاريح وكافة الأمور املتعلقة بها.
ب) قواعد و�إجراءات منح وجتديد تراخي�ص وكاالت توريد العمال ومكاتب التوظيف
ومدة �سريان هذه الرتاخي�ص وكافة الأمور املتعلقة بها.
ج) �إجراءات تقدمي طلبات احل�صول على ت�صاريح العمل وتراخي�ص وكاالت توريد
العمال ومكاتب التوظيف ،والبيانات واملعلومات وامل�ستندات التي يجب �إرفاقها
بهذه الطلبات ،و�إجراءات البت فيها.
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د) �إجراءات و�شروط ح�صول �صاحب العمل الأجنبي على ت�صريح مبزاولة العمل
باململكة يف �أن�شطة اقت�صادية معينة.
ه) قواعد و�إجراءات �إلغاء ت�صاريح العمل وتراخي�ص وكاالت توريد العمال ومكاتب
التوظيف وت�صاريح مزاولة �أ�صحاب العمل الأجانب للعمل باململكة ،و�إجراءات
انتقال العامل الأجنبي �إىل �صاحب عمل �آخر.
و) التزامات �صاحب العمل يف حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه باملخالفة
ل�شروط ت�صريح العمل.
ز) �ضوابط �إجراء التفتي�ش للتحقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح
والقرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له.
ح) ال�سجالت التي يجب على �أ�صحاب العمل واملرخ�ص لهم �إم�ساكها ،والبيانات
واملعلومات التي تدون بها.
6 .6اقرتاح وحت�صيل الر�سوم املفرو�ضة على �أ�صحاب العمل ب�ش�أن ت�صاريح العمل،
ور�سوم جتديدها.
7 .7اقرتاح وحت�صيل الر�سوم املفرو�ضة على تراخي�ص وكاالت توريد العمال ومكاتب
التوظيف ور�سوم جتديدها.
8 .8اقرتاح وحت�صيل الر�سوم املفرو�ضة على ت�صاريح مزاولة �أ�صحاب العمل الأجانب
للعمل باململكة يف حدود �أحكام هذا القانون.
9 .9مراقبة مدى االلتزام ب�أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات ال�صادرة
ً
تنفيذا له ،واتخاذ كافة التدابري التي تكفل االلتزام بها وب�شروط الت�صاريح
والرتاخي�ص ال�صادرة وف ًقا لتلك الأحكام.
1010العمل كجهة مركزية يتم من خاللها التقدم بكافة الطلبات وحت�صيل كافة الر�سوم
املتعلقة بالت�صاريح والرتاخي�ص التي ت�صدر طب ًقا لأحكام هذا القانون ،واحل�صول
على ت�أ�شريات دخول اململكة والإقامة وا�ستخراج بطاقات الهوية الر�سمية ،و�إجراء
الفحو�ص واالختبارات الالزمة ،و�أية ت�صاريح �أو تراخي�ص �أخرى الزمة لأ�صحاب
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العمل الأجانب� ،أو ال�ستخدام العمال الأجانب ،ومتابعة جميع الإجراءات املتعلقة مبا
تقدم ،وذلك كله بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
1111العمل على تب�سيط الإجراءات املتعلقة با�ست�صدار ت�صاريح العمل وغريها من
الت�صاريح والرتاخي�ص املتعلقة با�ستخدام العمال الأجانب.
�1212إجراء ودعم البحوث والدرا�سات يف جمال �سوق العمل واال�ستفادة من نتائجها.
1313القيام باملهام وال�صالحيات الأخرى املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
ويجوز للهيئة مبوجب قرار ي�صدر من جمل�س الوزراء بنا ًء على طلب الهيئة �إ�سناد بع�ض
املهام املنا�سبة �إىل �أي من اجلهات احلكومية ،مبا يف ذلك حت�صيل الر�سوم امل�ستحقة
طب ًقا لأحكام هذا القانون .ويجوز للهيئة �إ�سناد �أي من هذه املهام �إىل ذوي الكفاءة
واخلربة املنا�سبة من الأفراد واللجان واجلهات غري احلكومية .ويف حالة �إ�سناد مهمة
حت�صيل الر�سوم �إىل جهة غري حكومية ،يجب الن�شر عن ذلك يف اجلريدة الر�سمية.

بنيت خطة إصالح سوق العمل على
ثالثة أعمدة ،إصالح إجراءات وزارة العمل
وتشريعاتها وبيئة العمل ،إنشاء هيئة
تنظيم سوق العمل ووضع خطة تطوير
للسوق ،وإصدار الرخص والرقابة ،وإنشاء
صندوق العمل (تمكين) ،ووضع خطة
لتطوير وتدريب القوى العاملة ،ورفع
مستوى اإلنتاجية للمواطن البحريني
ليستفيد منه القطاع الخاص.
د .زكريا أحمد هجرس
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على ِّ
خط موا ٍز ملراحل الت�أ�سي�س الأوىل لهيئة تنظيم �سوق العمل ،كلف جمل�س
التنمية االقت�صادية عبدالإله القا�سمي للقيام بالتح�ضريات الالزمة لت�أ�سي�س
�صندوق العمل (متكني) �ضمن �أعمال حت�ضريية وجتريبية حتت مظلة املجل�س،
وقبل �صدور القانون ب�ش�أنه؛ فعكف القا�سمي على بناء القواعد والأ�سا�سات
يعاونه يف ذلك فريق �شاب وطموح.
فما �إنْ �أ�صدر �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين
القانون رقم ( )57ب�إن�شاء �صندوق العمل يف � 12أغ�سط�س� /آب  ،2006بعد �إقراره من
ال�سلطة الت�شريعية ،حتى كانت هوية ال�صندوق قد ت�ش َّكلت ،ونواته الت�شغيلية قد اكتملت.
فبا�شر ال�صندوق مهامه� ،ساع ًيا �إىل تطوير القطاع اخلا�ص يف البحرين ،وجعله املحرك
الرئي�س للنمو االقت�صادي يف اململكة ،انطال ًقا من كون ذلك �إحدى ركائز مبادرات
الإ�صالح الوطني ال�شامل.
ولتحقيق النجاح املن�شود ،عمل القائمون على ال�صندوق على و�ضع ا�سرتاتيجية دقيقة
با�ستخدام �سل�سلة �شاملة من عمليات التقييم واال�ست�شارات الإدارية ،وحتليل معطيات
ال�سوق ،يقوم بتحديثها كل ثالث �سنوات لتتوافق مع احتياجات ال�سوق ،ولتن�سجم مع
الر�ؤية العام يف البالد يف كل مرحلة من حيث تعزيز الإنتاجية والنمو امل�ستدام للأفراد
وامل�ؤ�س�سات.
وو�ضع ال�صندوق ن�صب عينيه حتقيق هدفني رئي�سني :الأول :تعزيز عملية ت�أ�سي�س
وتطوير امل�ؤ�س�سات ،والثاين :توفري الدعم لتنمية الأفراد وامل�ؤ�س�سات.
ومع انطالقة �صندوق العمل ر�سم ًّيا ،بد�أت جهود فريق العمل فيه بتحقيق تلك الأهداف
وتنجيز تلك الر�ؤى واال�سرتاتيجيات يف �ضوء ا�سرتاتيجية عامة ترتكز على اجلودة،
وتركز على العمالء ،لتحقيق النتائج ،ينبثق منها نطاق وا�سع من الربامج املبتكرة
التي توفر خدمات متكاملة ونوعية للبحرينيني وال�شركات يف البحرين ،ت�شمل التدريب،
واخلدمات اال�ست�شارية ،والتمويل املي�سر ،ودعم ريادة الأعمال ،وغريها ،وت�سهم يف
تطوير قدرات البحرينيني وال�شركات ،و�إر�ساء مفاهيم جديدة و�ضرورية لبناء قطاع
خا�ص حيوي وم�ستدام.
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فعمل ال�صندوق على تنمية الفرد البحريني؛ لي�شغل �أف�ضل الوظائف من �أجل �أن يتحقق
له م�ستوى معي�شي �أف�ضل ،ف�سعى �إىل تطوير مهارات املوارد الب�شرية ،وعمل على متكني
جمز ،واقرتح �سيا�سات وت�شريعات ومعايري
امل�ؤ�س�سات لتنمو وتوفر فر�ص عمل ذات مردود ٍ
لتطوير �سوق العمل بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .وا�ستطاع �صندوق العمل حتقيق ذلك
من خالل اال�ستثمار يف الربامج الت�أهيلية والتدريبية للموارد الب�شرية ،وتوفري الإمكانات
املالية واخلربات العلمية لدعم وتطوير امل�ؤ�س�سات العاملة يف القطاعات االقت�صادية
الواعدة ،وحت�سني �إنتاجيتها ،والتعاون مع �صانعي ال�سيا�سات ومتخذي القرارات.
كما عمل ال�صندوق على و�ضع املبادرات ملواجهة التحديات ،والتعرف �إىل الفر�ص يف
مملكة البحرينً � ،
آخذا يف االعتبار الأن�شطة واخلطط واال�سرتاتيجيات التي تعمل عليها
الهيئات واجلهات احلكومية الأخرى لكي ت�سهم يف حتقيق الأهداف امل�شرتكة للتنمية
االقت�صادية يف اململكة.
واهتم ال�صندوق منذ ن�ش�أته بدعم اال�ستثمار وتطوير الأعمال �ضمن مبادرة خا�صة
بذلك ،تهدف �إىل القيام بدور اجلهة املي�سرة لال�ستثمار ،ودعم جهود جمل�س التنمية
االقت�صادية يف حتديد �شركاء اال�ستثمار املحتملني ،وحت�سني العرو�ض التي تدفع
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �إىل الإقبال على اال�ستثمار يف البحرين ،وتعمل «متكني» على
دعم هذه اجلهود من خالل توفري بنية حتتية معدة ح�سب الطلب من الأعمال ور�أ�س
املال الب�شري ،وبرامج دعم للم�شاريع املحتملة ،وت�سعى �إىل جذب ال�شركات وال�صناعات
وامل�شاريع ذات القيمة امل�ضافة �إىل البحرين ،التي �ستعمل على توفري توظيف و�أجور
وفر�ص عمل ذات قيمة م�ضافة.
ويتج�سد هدف مبادرة تطوير الأعمال يف حتديد احتياجات ال�سوق من الأعمال
واخلدمات التي مل جتد �أحدً ا ليلبيها ،والتي يفتقر االقت�صاد �إليها ،والتي من املطلوب �أن
حتفز التنمية والتقدم يف القطاعات الرئي�سة ،فتقوم «متكني» من خالل التحديد امل�سبق
واال�ستثمار املبا�شر ،با�ستحداث �أن�شطة العمل ذات القيمة امل�ضافة القادرة على حتفيز
النمو والتنوع وتوفري فر�ص العمل.
كما عمل «ال�صندوق» على تطوير ال�شراكة اال�سرتاتيجية باال�ستثمار يف االبتكار،
ودعم تطوير امل�شاريع والربامج وغريها من الأن�شطة الرائدة التي تعمل على التحفيز
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والت�شجيع املكثفني لنمو القطاع اخلا�ص وتوفري فر�ص العمل فيه ،وذلك من خالل �إقامة
�شراكات ا�سرتاتيجية مع م�ؤ�س�سات الدرا�سات اال�سرتاتيجية وم�ؤ�س�سات الأبحاث التي
تتمتع باعرتاف على م�ستوى العامل من �أجل التطوير امل�شرتك للأبحاث االقت�صادية
وال�سوقية وامل�شاريع املقرتحة التي ت�ستفيد منها جميع الأطراف لدعم غايات امل�ؤ�س�سة
و�أهدافها .وت�سعى «متكني» من هذا امل�شروع �إىل حت�سني خرباتها وامل�شاركة باملعارف
والر�ؤى والتجارب مع م�ؤ�س�سات الدرا�سات اال�سرتاتيجية الأخرى ،كما ت�سعى �إىل عر�ض
م�شاريعها املتخ�ص�صة وبراجمها الفريدة.
وقام ال�صندوق ب�إعداد درا�سات ا�ستطالعية لل�سوق لتعزيز البيانات واملعلومات ،م َّكنته
من التعرف �إىل البيئة االقت�صادية والتجارية وظروف العمل وجماالت الدعم.
فكان من �أهم �أولويات �إدارة التخطيط والتطوير بال�صندوق درا�سة الإح�صاءات
واملعلومات االقت�صادية والتجارية واجتاهات �سوق العمل ،وذلك لدعم م�شروعات
حمددة يف ا�سرتاتيجية ال�صندوق وحتديد م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة .و�سعت هذه
الدرا�سات �إىل قيا�س وحتليل التطورات االقت�صادية واالجتماعية ،مبا فيها ت�أثري وتقييم
الفر�ص واملخاطر املت�صلة مب�شاريع «ال�صندوق» .وكان من تلك الدرا�سات :درا�سة
فجوة احتياجات ال�سوق ،الدرا�سـة البحثيـة ل�سـد فجـوة املهارات ،بحـث مـدى جاهزيـة
امل�ؤ�س�سات يف قطاع االت�صاالت وتقنيـة املعلومات ،بحـث نظـام �إدارة اجلـودة ،بحـث
حـول ريـا�ض الأطفـال ،درا�سة م�ستوى الإر�ضاء من برنامج التطوير يف ال�سلم املهني،
درا�سة قطاع الدعاية والإعالن ،درا�سة املهن ،درا�سة هيويت لأف�ضل �أ�صحاب الأعمال،
جتميع املعوقات يف قطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،درا�سة �أخالقيات العمل،
درا�سة تطوير التدريب والتوظيف ،ودرا�سة املعوقات الرئي�سية والتحديات التي تواجه
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف البحرين.
ويعمل ال�صندوق على �إجراء درا�سة �آلية مقرتحة للحركة الإنتاجية يف البحرين،
� ً
آخذا يف االعتبار ممار�سات العمل القائمة والعوامل االجتماعية والثقافية ،بالإ�ضافة
�إىل الهياكل التنظيمية والإدارية ،وذلك لدعم احلركة واحلفاظ على ا�ستمراريتها،
ودعم النمو االقت�صادي والإنتاجية .كما يعمل ال�صندوق على درا�سة احلركة الإبداعية
واجتاهات التنمية يف البحرين يف �سياق االبتكار والتطوير وتوجيه قدرة ال�شركات على
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البحث وتطوير املنتجات واملبادرات من خالل ال�شراكات اخلارجية ،ولتحديد العقبات
التي تعرت�ض �سبيل حت�سني القدرة التناف�سية واالبتكار وحفز اال�سرتاتيجيات الالزمة
للتغلب عليها ،وخلق بيئة مواتية لدعم االبتكار.
فا�ستطاع �صندوق العمل (متكني) �إعادة �ضخ الأموال امل�ستح�صلة من هيئة تنظيم
�سوق العمل ،يف ال�سوق املحلية من خالل جمموعة من الربامج الرائدة لتطوير كفاءات
البحرينيني يف عدد من القطاعات االقت�صادية ،ودعم م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص لتطوير
م�ستوى �إنتاجيتها و�أعمالها ،مبا يعزز من قدرتها على التطور والنمو.
وازدادت �أهمية ال�صندوق وبروز دوره يف العام  2011بعدما ا�ضطلع ال�صندوق بدور
ريادي وفريد يف دعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة املتعرثة نتيجة الأحداث املحلية
التي �شهدتها اململكة �آنذاك� ،إىل جانب قيامه ب�إعادة جدولة براجمه و�آلية التقدمي
�إليها ،مما عزز من ثقة القطاع التجاري يف اجلهود املبذولة يف عملية �إ�صالح �سوق
العمل ،والدور الذي ي�ضطلع به ال�صندوق ،فكانت هذه املرحلة منعط ًفا مه ًّما وكب ًريا
يف نظرة القطاع اخلا�ص واملجتمع البحريني لأهمية ال�صندوق ،مما دفع غرفة جتارة
و�صناعة البحرين يف العام � 2012إىل منا�شدة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن
�سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء ،ا�ستئناف ا�ستقطاع ر�سوم العمل ،بعد �أن كانت الغرفة
قد رفعت ر�سالة �سابقة يف العام  2011تطلب جتميدها.
و�أتبعت الغرفة موقفها الالفت بطلب ا�ستئناف حت�صيل الر�سوم ،مبوقف �آخر ،متثل يف
ر�سالة �أخرى �إىل �سمو رئي�س الوزراء ،تنا�شد فيها �سموه �إلغاء جمال�س التدريب النوعية
التي كانت ت�شرف عليها وزارة العمل ،و�إحلاق هذه املهمة ب�صندوق العمل (متكني) ،وهو
ما يدلل بو�ضوح مدى ا�ست�شعار القطاع التجاري �أهمية �صندوق العمل ،وحيوية الدور
الذي ي�ضطلع به.
صالحيات «صندوق العمل»:

يبا�شر ال�صندوق –وف ًقا للقانون ال�صادر ب�ش�أنه -جميع املهام وال�صالحيات الالزمة
لتحقيق �أهدافه ،وله على الأخ�ص ما ي�أتي:
1 .1توفري ودعم برامج لتدريب وت�أهيل العمال البحرينيني لرفع كفاءتهم ومقدرتهم
الإنتاجية وقدرتهم على املناف�سة يف �سوق العمل.
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2 .2رفع امليزة الن�سبية للعمال البحرينيني على غريهم من العمال الأجانب.
3 .3توفري ودعم الربامج وامل�شروعات االجتماعية املرتبطة بتنمية وتطوير �سوق العمل.
4 .4امل�ساهمة يف �إزالة املعوقات التي حتد من م�شاركة املر�أة يف القوة العاملة.
5 .5دعم وتوفري الربامج التي من �ش�أنها تعزيز مقدرة القطاع اخلا�ص يف زيادة الن�شاط
االقت�صادي يف اململكة.
6 .6منح القرو�ض املي�سرة للمواطنني وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية لإن�شاء ومتويل
امل�شروعات اخلا�صة ال�صغرية واملتو�سطة.
7 .7دعم ومتويل امل�شروعات التي يكون من �ش�أنها زيادة توظيف العمال البحرينيني،
وبوجه خا�ص امل�شروعات ذات القيمة االقت�صادية امل�ضافة.
8 .8دعم وتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية واملالية لأ�صحاب العمل لرفع كفاءة
و�إنتاجية العمال.
9 .9دعم وتوفري الربامج التي ت�ؤهل �أ�صحاب العمل مل�سايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير
�سوق العمل.
1010دعم �إجراء البحوث والدرا�سات يف جمال عمل ال�صندوق وت�شجيع اال�ستفادة
من نتائجها.
1111متلك الأموال املنقولة والعقارية و�إدارة وا�ستثمار �أي من موارد ال�صندوق و�إبرام
العقود و�إجراء جميع الت�صرفات والأعمال التي من �ش�أنها حتقيق الأهداف التي
�أن�شئ ال�صندوق من �أجلها دون �إخالل ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
ويجوز لل�صندوق �إ�سناد بع�ض املهام املنا�سبة �إىل �أي من اجلهات احلكومية� ،أو �إىل ذوي
الكفاءة واخلربة املنا�سبة من الأفراد واللجان واجلهات غري احلكومية.
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الخاتمة

ب ��د�أت عملي ��ة الإ�صالح م ��ن خالل ثالثة م�شروعات؛ وه ��ي� :إ�ص�ل�اح �س ��وق
العمل ،والإ�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي ،و�إ�ص�ل�اح التدري ��ب والتعليم ،وم ّثل ��ت ه ��ذه
امل�شروعات لبنة ومبادئ الر�ؤية االقت�صادي ��ة ململك ��ة البحري ��ن  ،2030وربط ��ت
اخلطة التنفيذية بربنامج عمل احلكومة.
وكان الهدف هو التنمية من �أجل املواطن ،و�أنْ يلم�س املواطن كل م�ؤ�شرات التطور
والنمو ،وفق توجيهات جاللة امللك الذي �أكد �أنَّ «معاجلة البطالة لي�ست �سهلة،
فهي حتتاج� إىل درا�سة قانونية ،و�إىل تدريب ،و�إىل خرباء ملعاجلتها(((» .ومن
�أجل ذلك ،هُ يئت الظروفُ ،
وخلقت امل�ؤ�س�سات والآليات ،وانطلقت عجلة الإ�صالح لتمد
ظاللها �إىل كل بيت ،ف�ض ًال عن خدمتها لل�سوق البحرينية.
وبعد نحو عقد من التحدي واالنطالقة الفعلية مل�شروع �إ�صالح �سوق العمل ،جنحت
البحرين يف عبور �أكرب املنعطفات خطورة ،وجتاوزت التحديات التي كانت ماثلة �أمامها،
وبد�أت يف ر�سم خطط ا�ستكمال امل�شروع بخطوات ثابتة وواثقة ،ت�ست�شرف امل�ستقبل،
وحتافظ على الريادة ،وا�ضعة ن�صب عينيها مبادئها التي ا�ستوحتها من ميثاق العمل
الوطني ،الذي اعترب املواطن البحرين «�أعظم الرثوات التي متتلكها» البحرين ،و�أ َّنه
«�أثبت قدرة متميزة يف جمال التح�صيل العلمي والثقايف».
وقد متكنت اململكة بف�ضل الإ�صالحات الر�شيدة واجلريئة التي خطتها يف �سوق العمل،
وبرغم الأزمات االقت�صادية التي �أعاقت تو�سع امل�ؤ�س�سات يف بع�ض املراحل ،من
ال�سيطرة على �شبح البطالة الذي كان يهدد املجتمع ،والذي كان ي�شكل خط ًرا حمد ًقا
على متا�سك املجتمع وا�ستقراره ورخائه ،فانخف�ضت ن�سبة البطالة من ( %15وف ًقا
لبع�ض التقديرات قبيل بدء الإ�صالحات) ومبا يرتاوح ما بني � 20 – 16ألف عاطل وف ًقا
للدرا�سة الت�شخي�صية لواقع �سوق العمل التي �أجرتها «مكنزي» ،لت�صل يف نهاية العام
� 2015إىل  ،%3.4ومبا دون �سبعة �آالف عاطل عن العمل من املواطنني.
(� )1صحيفة الو�سط – العدد  470بتاريخ  20دي�سمرب /كانون الأول 2003
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كما جنحت الإ�صالحات يف حت�سني ظروف العمل بالقطاع اخلا�ص ليكون جاذ ًبا
للمواطنني ،ويف رفع كفاءة اخلريجني البحرينيني ليكونوا اخليار الأف�ضل للقطاع
اخلا�ص ،مما مكنه من ا�ستيعاب العدد الأكرب منهم ،وب�أجور �أف�ضل بكثري مما كانت
عليه قبل الإ�صالح؛ �إذ ت�شري الإح�صاءات احلديثة �إىل �أنَّ  %49من املواطنني الذين
يعملون يف القطاع اخلا�ص يتح�صلون على رواتب تفوق  400دينار ،وهو ال�سقف الذي
حددته وزارة العمل للخريجني اجلامعيني ،بل �إنَّ  %10من البحرينيني يف القطاع اخلا�ص
تفوق رواتبهم  1500دينار فيما تقل ن�سبة من يتقا�ضى راتب ًا يقل عن  250دينار ًا عن %9
فقط ،بعد �أنْ كانت املخاوف من �أن  %80من الوظائف اجلديدة بالقطاع اخلا�ص لن
تتجاوز �أجورها  200دينار.
كل ذلك حتقق بف�ضل �س�ؤال ا�ست�شرايف من قائد الإ�صالح �سمو ويل العهد ،ور�ؤية ثاقبة من
�سموه للم�ستقبل ،لتبد�أ بعدها عملية البحث والدرا�سة والعمل على م�سارين :الأول :رفع
تكلفة العامل الأجنبي وتنظيم �سوق العمل ،والآخر :رفع كفاءة املواطنني وزيادة القدرة
الإنتاجية للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،حتى مل يعد �أمام البحريني �سوى العزم
والإرادة ليحقق ما ي�صبو �إليه.
وقد عا�شت البحرين عهدً ا جديدً ا ،انطال ًقا من ر�ؤية �سمو ويل العهد اال�ست�شرافية مطلع
العام  ،2003ب�إيجاد حل دائم ل�سوق العمل بخلق �سوق عمل موحدة ت�أخذ مبعايري العدالة
وامل�ساواة ،تقلي�ص الفوارق الواقعة يف احلقوق والواجبات بني العامل البحريني والعامل
الأجنبي ،ويكون التناف�س فيها على م�ستوى الإنتاجية ،ولي�س اجلن�سية والأجر ،وتزويد
هذا الواقع املن�شود مبا يحتاجه من �آليات ودعائم وركائز حلماية املواطنني ،وحماية
�أرزاقهم ومكت�سباتهم.
ح�صنت خطوات الإ�صالح االقت�صاد بربنامج متكامل ملكافحة البريوقراطية،
فقد َّ
وت�سهيل �إجناز املعامالت ،وتقدمي اخلدمات الأ�سا�سية واحليوية بكل ي�سر و�سهولة ،كما
مل تغفل حكاية الإ�صالح الأبعاد الإن�سانية وحقوق العمال ،فت�سلمت هيئة تنظيم �سوق
العمل دفة �إدارة ملف االجتار بالأ�شخا�ص ،و�أطلقت جائزة البحرين للوعي املجتمعي
ً
وتر�سيخا للقيم املطلوبة يف الإن�سان البحريني للغد امل�شرق.
تكري�سا
(�إن�سان)،
ً
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وللناظر �أنْ يعود بفكره �إىل الوراء قلي ًال ليدرك حجم الإجناز الذي حتقق ،والأ�شواط
أ�س�سا مهمة
الكبرية التي قطعتها حكاية الإ�صالح يف البحرين ،والتي �أر�ست فيها � ً
للم�ستقبل املن�شود ،بخطوات ثابتة وواثقة ،ات�سمت باملرونة والدقة ،وا�ست�شعار
امل�س�ؤولية الوطنية  .
عاما ..يبقى التحدي قائ ًما ب�إن�شاء ف�صول جديدة من
وكما كان التحدي قبل ً 15
حكاية الإ�صالح البحرينية ،ب�سواعد �أبناء هذه اجلزيرة الوادعة ،ت�ضاف �إىل كتاب
ق�صة الإ�صالح.
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الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

	•مستشار سمو ولي العهد للشؤون االقتصادية والسياسية
	•رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين»
	•القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» ()2015- 2013
	•الرئيس التنفيذي لمجلس لتنمية االقتصادية ()2012– 2005
ً
سابقا
	•رئيس ديوان سمو ولي العهد
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	•متى وكيف انطلقت فكرة �إ�صالح �سوق العمل؟
انطلقت فكرة �إ�صالح �سوق العمل مع بدء امل�شروع الإ�صالحي جلاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة يف العام  ،2001وقد بد�أ النقا�ش حينذاك مع �سمو ويل العهد الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة حول نظام البحرنة ومدى ا�ستفادة البحرينيني منه ،وكيف
ن�ستطيع �أن نخدم املواطن البحريني بنحو �أف�ضل.
وا�ضحا لدينا منذ ذلك الوقت �أن نظام البحرنة ال يخدم املواطن البحريني بالنحو
وكان ً
املطلوب ،وكنا نتناق�ش يف احللول املمكنة ملعاجلة هذه امل�شكلة دون امل�سا�س باملرونة
املطلوبة يف ال�سوق ،فجاءت فكرة القيام بدرا�سة لو�ضع �سوق العمل.
ويف العام  ،2003كلف جمل�س التنمية االقت�صادية �شركة «مكنزي» القيام ب�إعداد درا�سة
لت�شخي�ص �سوق العمل البحرينية ،وقد و�ضع املجل�س هدفني رئي�سني تتمحور حولهما
الدرا�سة؛ وهما :كيف جنعل القطاع اخلا�ص هو القطاع املف�ضل للبحريني؟ وكيف جنعل
البحريني هو اخليار املف�ضل للقطاع اخلا�ص؟ مع الرتكيز على �أن يكون ذلك «خيا ًرا»
ولي�س ً
إلزاما» .ومن هنا انطلقت الدرا�سة واملقارنات التي ُطرحت �أمام الر�أي
«فر�ضا» و«� ً
العام والنخب االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والنقابات العمالية يف دي�سمرب 2003
خالل ور�شة العمل الأوىل التي انعقدت برعاية وح�ضور �سمو ويل العهد ،ومن ثم �شرعنا
يف �إعداد الدرا�سة املتعلقة بو�ضع احللول ملعاجلة اخللل الذي تعاين منه �سوق العمل،
و�أُعلنت هذه الدرا�سة يف �سبتمرب  2004يف الور�شة الثانية بق�صر الق�ضيبية.
ولقد كنا واثقني من �أنَّ �سيا�سة �إ�صالحات �سوق العمل �ستخدم القطاع اخلا�ص وال�شارع
التجاري واملواطن البحريني ،ولكن التحدي يف تلك املرحلة كان يف �إقناع اجلميع بذلك
امل�شروع ،وهي �سمة امل�شروع الإ�صالحي جلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة وامل�سرية
الدميقراطية التي د�شنها جاللته ب�إطالق ميثاق العمل الوطني يف العام  ،2001وتكري�س
النهج القائم على �أهمية �إقناع اجلميع ليدافعوا جمي ًعا عن ر�ؤيتهم وخياراتهم .ورغم
�أنَّ عملية الإقناع وحت�صيل التوافقات حت ُّد من ال�سرعة يف احلركة والإجناز� ،إال �أ َّنها يف
نهاية املطاف جتعل اجلميع �شركاء يف امل�شروع ويف الدفع بنجاحه.
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	•كيف �أدار قائد الإ�صالح �سمو ويل العهد هذا امل�شروع؟
رئي�سا لديوان �سموه
كانت لدينا اجتماعات م�ستمرة مع �سمو ويل العهد ،وب�صفتي كنت ً
�آنذاك ،فقد كنت اجتمع يوم ًّيا مع �سموه ،و�إىل جانب هذه االجتماعات اليومية ،كان
�سموه يعقد اجتماعات دورية كثرية مع الفريق الداخلي لتنفيذ امل�شروع� ،إ�ضافة �إىل
اجتماعات �أخرى مع �شركة «مكنزي» كلما طر�أ جديد ،ولقاءات كثرية مع امل�س�ؤولني
املعنيني يف احلكومة ويف القطاع اخلا�ص.
	•كيف تلقى املجتمع البحريني والقطاع التجاري على نحو اخل�صو�ص نتائج درا�سة
�إ�صالح �سوق العمل التي مت ا�ستعرا�ضها يف الور�شة الثانية يف �سبتمرب 2004؟
عندما ُك�شف النقاب عن درا�سة وم�شروع �إ�صالح �سوق العمل ،بد�أت بع�ض االعرتا�ضات
من قبل القطاع اخلا�ص الذي مل يكن �ضد امل�شروع من حيث املبد�أ ،ولكنه مل يكن معتادًا
على فر�ض الر�سوم وال�ضرائب ونحو ذلك ،كونها �ستحمله �أعبا ًء �إ�ضافية من وجهة
نظره .فكان البع�ض يرغب يف ا�ستمرار الو�ضع القائم �آنذاك على الرغم من عدم ر�ضاه
عنه يف احلقيقة ،فهو يرى نف�سه قاد ًرا على التكيف معه وعلى حتقيق �أهدافه وم�صاحله
من خالله .يف حني �أنَّ املواطن كان يعاين من عدم احل�صول على فر�ص العمل الكرمية
والأجر املنا�سب.
يف هذه الأثناء ،ومع طرح م�شروع �إ�صالح �سوق العمل ب�شفافية كبرية ج ًّدا ،عار�ض
القطاع اخلا�ص فر�ض الر�سوم بامل�ستوى املطروح حينذاك ،التي كانت  600دينار
لت�صريح العمل عن كل �سنتني ،و 75دينا ًرا �شهر ًّيا عن كل عامل وافد ،ور�أى �أنها �ستكون
�أعبا ًء حتول دون قدرته على النمو وحتقيق �أهدافه وم�صاحله ،فدخلنا يف مباحثات مع
عدد من القطاعات املعنية للو�صول �إىل التوافق املن�شود.
واحلقيقة �أنَّ الر�سوم التي كانت مقرتحة يف تلك املرحلة ُعدنا اليوم ال�ستح�صالها
جمز�أ ًة ،عرب ر�سوم ال�صحة ،ودعم الكهرباء ،وغريها من الر�سوم التي لو جمعناها
مقرتحا يف تلك املرحلة ،مع العلم ب�أن نيتنا كانت منذ
اليوم فلن تكون بعيدة ع ّما كان
ً
بداية امل�شروع �أنْ نعتمد التد ُّرج يف الر�سوم.
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	•ما موقف ال�سلطة الت�شريعية من امل�شروع �آنذاك؟ وكيف �سارت الأمور؟
قدمنا من خالل جمل�س التنمية االقت�صادية م�شروع ت�أ�سي�س هيئة تنظيم �سوق العمل �إىل
احلكومة التي رفعته بدورها �إىل جمل�س النواب يف العام  ،2005وحر�صنا يف �صياغته
على �إعطاء الهيئات �صالحيات عالية ومرونة كبرية يف عملية التطبيق واتخاذ القرارات
ت�سهي ًال لعملها ،وجتنبنا حتديد مقدار الر�سوم يف القانون ،ومنح امل�شروع جمل�س �إدارة
الهيئة الذي يتكون من قطاعات الإنتاج الثالثة (احلكومة ،والقطاع اخلا�ص ،والنقابات)
حتديد هذه الر�سوم بعد الت�شاور مع القطاعات املعنية خالل مدة � 6أ�شهر قبل التحديد
�أو التغيري ،و�ضمنا امل�شروع كذلك جمموعة من البنود التي تبعث بالطم�أنينة للقطاع
اخلا�ص.
وكان يف جمل�س النواب �أع�ضاء يدعمون هذه الإ�صالحات ،و�آخرون لديهم بع�ض
التحفظات ،ومن الطبيعي �أن ترى هذا الفرز �إزاء �أي عملية تغيري ،فمن �سيخ�سر �سيقف
�ضد هذا التغيري ،ومن �سيك�سب ولكن ال يعرف ماذا �سيك�سب �سيتخذ مواقف �أقل حدة،
وهكذا.
فدخلنا يف النقا�ش مع ال�سلطة الت�شريعية لتمرير امل�شروع ،وجنحنا وجنحت ال�سلطة
الت�شريعية يف �إ�صدار القانون بعد التوافق معها على �إدخال بع�ض التعديالت على
امل�شروع ،يف الوقت الذي كان يع ِّول بع�ضهم على رف�ض النواب للم�شروع.
وانتقل التحدي بعد ذلك �إىل �صندوق العمل (متكني) الذي كان يقع عليه عبء �إعادة
ا�ستثمار و�ضخ الأموال امل�ستح�صلة من ال�شركات التجارية يف ال�سوق املحلية مبا ي�سهم
يف تنمية وحت�سني �إنتاجية ال�شركات ،وتطوير مهارات الأفراد وتدريبهم.
	•كيف تعامل جمل�س التنمية االقت�صادية مع ملحوظات النواب؟
�ش َّكل �سمو ويل العهد فريق عمل للتوا�صل مع النواب والتفاو�ض معهم والدفع بامل�شروع،
وكنت ع�ض ًوا يف هذا الفريق �إىل جانب امل�ست�شار القانوين يو�سف خلف وم�ست�شار ديوان
�سمو يل العهد لل�ش�ؤون ال�سيا�سية �إبراهيم املاجد ،وكان املاجد م�س�ؤو ًال عن متابعة
التفا�صيل الدقيقة ملراحل امل�شروع يف جمل�س النواب.
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وقد نظمنا يف ديوان �سمو ويل العهد وجمل�س التنمية واالقت�صادية عددًا من الندوات
وور�ش العمل مع النواب لتو�ضيح الهدف الرئي�س من الإ�صالحات و�آلية العمل ،وبث
الطم�أنينة لدى النواب حول طريقة عمل هيئة تنظيم �سوق العمل ،وتطبيقها ملبد�أ
الت�شاور وعدم االنفراد بالقرارات ،وقد �أف�ضت هذه املناق�شات واحلوارات التي ا�ستمر
بع�ضها نحو �أربع �ساعات مت�صلة� ،إىل تقريب وجهات النظر ،وات�ضح للجميع �أن الهدف
امل�شرتك لدينا هو خدمة ال�سوق املحلية واملواطن البحريني ،وقد وافقنا على �إدخال
بع�ض التعديالت ا�ستجابة مللحوظات النواب ،وتطمي ًنا للقطاع ،كاملوافقة على جعل
�صالحية حتديد الر�سوم لدى جمل�س الوزراء.
	•كيف عمل جمل�س التنمية االقت�صادية على حتويل الدرا�سة من م�شروع مقرتح
�إىل برنامج عملي؟ وما اجلهود التي بذلت يف �سبيل ذلك؟
كنا ن�ؤمن ب�أنَّ متكني ال�شباب الذين يتمتعون بالكفاءة ،ومنحهم م�ساحة كبرية من
ال�صالحيات ،ودعمهم بالإر�شاد واخلربة ،من �ش�أنه �أنْ يحقق �أهداف امل�شروع ب�أف�ضل
�صورة ،فاعتمدنا على ال�شباب ،وواجهنا بع�ض االنتقادات يف بداية امل�شوار العتمادنا
عليهم ،ولكن التجربة �أثبتت �أنَّ وجود هذه الكوكبة ال�شبابية كان له دور كبري يف حتويل
هذا امل�شروع من ورق �إىل واقع؛ �إذ عقد ال�شباب يف �سبيل ذلك الندوات وامل�شاورات،
وتوا�صلوا مع جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة البحرين ،ومع القطاعات الأخرى،
ومع اجلهات احلكومية ذات العالقة .وكان �أولئك ال�شباب هم من يعدون الدرا�سات،
ويطلقون الأفكار.
وكان ل�شركة «مكنزي» دور م�ساند مهم المتالكها معهدً ا للدرا�سات يرفدنا ويرفد ال�شباب
باملعلومات املطلوبة �أو املقارنات الالزمة بني جتارب بع�ض الدول خالل � 48ساعة فقط.
وكان للزيارات امليدانية التي قمنا بها لالطالع على جتارب الكثري من الدول التي
�شرعت يف تطبيق �إ�صالحات �سوق العمل واالرتقاء بالتدريب والتعليم والتنظيم دور
م�ساعد � ً
أي�ضا يف تطبيق �أفكار �إ�صالحات ال�سوق ،بالإ�ضافة �إىل ا�ست�ضافتنا جمموعة من
اخلرباء يف هذا املجال ،لتكون كلها حلقات متكاملة �أ�سهمت يف �صياغة ر�ؤية تطبيق هذه
الإ�صالحات على �أر�ض الواقع.
	•هل ترون �أ َّن ال�شارع التجاري بات مدر ًكا لأهمية م�شروع �إ�صالح �سوق العمل؟
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للأ�سف ،ف�إنَّ �إح�سا�س ال�شارع التجاري واملواطن البحريني بفائدة �إ�صالحات �سوق العمل
وخ�صو�صا يف ال�سنوات
ت�أخر ع ّما كنا ن�أمله ،ولكن بد�أ ال�شارع ي�ست�شعر هذه الفائدة،
ً
الثالث املا�ضية ،وهو ما ميكن تلم�سه من مواقف غرفة جتارة و�صناعة البحرين التي
رفعت ر�سالة يف العام � 2012إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر تدعو فيها �إىل ا�ستئناف ا�ستح�صال ر�سوم �سوق العمل بعد �أن طلبت
جتميدها يف  2011تخفي ًفا على القطاع مما كان يواجهه من م�صاعب يف ذلك الوقت.
كما تبعت الغرفة موقفها الداعي �إىل ا�ستئناف ا�ستح�صال الر�سوم ،مبوقف الفت �آخر
قبل نحو عام ون�صف العام؛ �إذ رفعت ر�سالة �أخرى �إىل �سمو رئي�س الوزراء تدعو فيها
�إىل �إلغاء جمال�س التدريب النوعية التي كانت ت�شرف عليها وزارة العمل ،و�إحلاق هذه
املهمة ب�صندوق العمل (متكني).
وال �شك يف �أنَّ هاتني الر�سالتني تعتربان نقلة نوعية يف طريقة تعامل القطاع اخلا�ص مع
هيئة تنظيم �سوق العمل ومع �صندوق العمل (متكني) ،ودللتا على حجم ا�ست�شعار القطاع
�أهمية الهيئة وال�صندوق ودورهما يف الإ�صالح االقت�صادي وتنمية �أعمال ال�شركات،
وا�ضحا دقة قراءتنا ودرا�ساتنا ،و�أهمية م�شروعنا الذي مل تقت�صر خدماته على
و�صار
ً
ال�شركات فقط ،و�إمنا امتد �إىل تطوير مهارات الأفراد ،حتى اخرتقت كل بيت تقري ًبا،
وبتنا نقطف ثمار ذلك.
وا�ستنادًا �إىل ما نلم�سه من جتاوب مع برامج «متكني» اليوم ،واقتناع القطاع اخلا�ص ب�أنَّ
الأموال امل�ستح�صلة مت توجيهها يف خدمة القطاع� ،أعتقد �أنَّ القطاع اخلا�ص لن يعار�ض
�أي زيادة تدريجية يف الر�سوم ،فهي الر�سوم الوحيدة التي يلم�س القطاع واملواطن
فائدتها بنحو مبا�شر.
ولكن يجب �أنْ ننظر ابتداء �إىل تناف�سية القطاع اخلا�ص وقدرته على النمو ،وعدم زيادة
الر�سوم يف الوقت احلا�ضر يف ظل زيادة عدد من الر�سوم احلكومية كال�صحة والكهرباء
وغريها .بالإ�ضافة �إىل �أننا ال نزال قادرين على ت�أدية براجمنا بالنحو املن�شود،
فال�صندوق ال يعاين من نق�ص املوارد ،ال�سيما مع تطبيق موازي البحرنة الذي ي�سهم
يف زيادة �إيراداته.
	•�أ�شرمت �إىل �أ َّن ا�ست�شعار الفائدة من امل�شروع كان �أبط�أ من املن�شود ،فما ال�سبب يف
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ذلك بر�أيكم؟
�أعتقد �أنَّ الت� ُّأخر يف �إبراز فوائد �صندوق العمل (متكني) هو ال�سبب الأكرب يف البطء
الذي ح�صل يف تل ُّم�س النا�س والقطاع اخلا�ص فوائد م�شروع �إ�صالح �سوق العمل ،فعندما
ا�ستلمت رئا�سة �صندوق العمل (متكني) يف نهاية العام  2010كان ال�صندوق ميتلك
ً
فائ�ضا مال ًّيا يفوق  100مليون دينار مل يتم الت�صرف فيها ،وعندما و�ضعنا خطة لإنفاقها
يف ال�سوق ،بد�أت ال�شركات واملواطنون يتلم�سون فوائد �إ�صالحات �سوق العمل .وملا جاءت
�أحداث � ،2011أطلق «متكني» �صندو ًقا لدعم امل�ؤ�س�سات املتعرثة ،ف�ساعد ذلك الكثري
من امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة على جتاوز ال�صعوبات ،مما �أثبت مدى �أهمية هذا
امل�شروع.
وقد مل�سنا ا�ست�شعار اجلميع لأهمية امل�شروع ب�صورة جلية عندما �أوقفنا ملدة معينة عددًا
من برامج «متكني» للقيام بدرا�سة جدوى للربامج املطروحة والت�أكد من �أن هذه الأموال
ت�صب يف م�صبها ال�صحيح.
	•قال �سمو ويل العهد يف كلمته يف افتتاح ور�شة �إ�صالحات �سوق العمال الثانية يف
« :2004التحدي احلقيقي �أمام االقت�صاد البحريني هو كيفية النهو�ض به �إىل
�أعلى م�ستويات القيمة امل�ضافة .و�أن تركز البحرين على �أن تكون الأف�ضل ولي�س
الأرخ�ص» ،فهل �أثرت الر�سوم �سل ًبا يف جاذبية البحرين اال�ستثمارية؟
التقارير االقت�صادية ت�ؤكد مبا ال يدع جمالاً لل�شك �أنَّ فر�ض هذه الر�سوم مل ي�ؤثر �سل ًبا
على جاذبية اململكة اال�ستثمارية ،بل ال تزال البحرين من �أرخ�ص الدول من حيث التكلفة
ر�سوما مماثل ًة �إنْ مل تكن �أعلى مما هي
الت�شغيلية ،ال�سيما و�أنَّ الدول الأخرى تفر�ض ً
عليه يف اململكة ،عالوة على �أنَّ تكلفة املعي�شة يف البحرين ال تزال تعد �أقل مما هي عليه
يف تلك الدول ،وهو عن�صر جذب �إ�ضايف.
ومما يدلل كذلك على عدم ت�أثر جاذبية اململكة هو ارتقاء ت�صنيفها يف م�ؤ�شرات
التناف�سية ،وارتفاع م�ستوى الإنتاجية ،ولدينا �أدلة على �أن ال�شركات تنظر �إىل هذا
التطور ،وتعمل على زيادة التوظيف .وميكن الرجوع �إىل جمل�س التنمية االقت�صادية
لالطالع على هذه التقارير.
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	•�إذا قارنا �سوق العمل بني اليوم والأم�س ،ما هي التغيريات التي ترونها؟
الأمور تغريت كث ًريا ،وهو ما نلم�سه من خالل الأرقام والإح�صائيات والدرا�سات
االقت�صادية .رمبا تكون بع�ض التغريات كالت�ضخم �أ�سهمت يف تقليل الآثار الإيجابية
لذلك ،ولكننا نلم�س من ًّوا وتطو ًرا على م�ستوى الدخل خالل ال�سنوات الـ  15املا�ضية،
ونلم�س حت�س ًنا كب ًريا على �صعيد البطالة وغريها .فنحن حققنا الكثري ،والتحدي الذي
ميثل �أمامنا اليوم يف زيادة هذه الفعالية وحجم اال�ستفادة .هذه وجهة نظري ،والأف�ضل
�أن ن�س�أل املواطن :هل مل�س هذا التح�سن؟ فهو املحور ،وهو الهدف من عملية الإ�صالح.
	•م�سرية الإ�صالح م�ستمرة وال تتوقف ،فما هي الر�ؤية امل�ستقبلية لعملية الإ�صالح؟
بد�أنا يف عملية الإ�صالح من خالل ثالثة م�شروعات؛ وهي� :إ�صالح �سوق العمل،
والإ�صالح االقت�صادي ،و�إ�صالح التدريب والتعليم ،وم ّثلت هذه امل�شروعات لبنة ومبادئ
الر�ؤية االقت�صادية ململكة البحرين .2030
و�أطلقنا اخلطة التنفيذية للر�ؤية ،وربطناها بربنامج عمل احلكومة ،لننتقل من
م�شروعات متفرقة �إىل برامج متكاملة وجمدولة زمن ًّيا ،وم�شروعنا املقبل هو �إ�ضافة
م�ؤ�شرات الأداء ،ففي املا�ضي كان بع�ض امل�س�ؤولني يرف�ضون ن�شر م�ؤ�شرات الأداء،
وتوجهنا اليوم هو ن�شرها.
هدفنا وا�ضح ،وهو التنمية من �أجل املواطن ،و�أن يلم�س املواطن كل م�ؤ�شرات التطور
والنمو ،وهو الهدف الرئي�س من ت�أ�سي�س جاللة امللك ملجل�س التنمية االقت�صادية ،وقد
�أكد جاللته يف بداية الت�أ�سي�س �أن «معاجلة البطالة لي�ست �سهلة ،فهي حتتاج �إىل درا�سة
قانونية ،و�إىل تدريب ،و�إىل خرباء ملعاجلتها ،يف اخلم�سينات وال�ستينات كانت لدينا
م�شكالت �سيا�سية برزت فيها فئات من املجتمع البحريني ،ومنذ ال�سبعينات لدينا فئات
�أخرى من املجتمع برزت فيها ،ما يعني �أن امل�شكلة لي�ست لها عالقة بالطائفية ،و�إمنا
بالظروف االقت�صادية التي تعر�ضت لها هذه الفئة �أو تلك.»...
	•ف�صل القرار ال�سيا�سي عن االقت�صادي� ،إىل �أي مدى خدم امل�شروع الإ�صالحي؟
متاما مع هذه العبارة ،فما حدث هو �إعطاء جمل�س التنمية االقت�صادية
قد ال �أتفق ً
احلرية يف اقرتاح ال�سيا�سات اجلريئة واجلديدة ،وال �شك يف �أنَّ ذلك قد �أ�سهم يف
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حتقيق الكثري من الإيجابيات للعمل االقت�صادي والإ�صالحي ،ف�أي جهة تريد �أن حت�صل
منها على العطاء املنا�سب البد �أن متنحها ال�صالحيات الالزمة لذلك.
	•هل من ر�سالة �أخرية توجهونها؟
ما نطلبه اليوم من املواطن البحريني هو العزم والإرادة ،فنحن ندرك �أنَّ احلياة لي�ست
�سهلة ،ولكن من ميتلك العزم والإرادة ويكون م�ستع ًّدا للعمل ف�إنَّ ثمة �آليات قادرة على
دعمه وم�ساعدته على حتقيق �أهدافه وطموحه.
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الدكتور زكريا أحمد هجرس

	• عضو مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين»
	• الرئيس التنفيذي للمصرف العالمي
	• رئيس لجنة قيادة وتوجيه مشروع إصالح سوق العمل ()2005 – 2004
ً
(سابقا)
	• نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية
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	•كيف بد�أت فكرة �إ�صالح �سوق العمل؟
يعترب الإ�صالح ال�شامل ل�سوق العمل �إحدى املبادرات الرائدة ل�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء حفظه اهلل ،والتي جاءت �شاملة وموجهة �إىل معاجلة اختالالت هيكلية
يف �سوق العمل .فقد كانت �سوق العمل م�صدر قلق كبري للجميع؛ للحكومة وللمواطنني،
ففي الوقت الذي كانت فيه اململكة ت�شهد من ًّوا اقت�صاد ًّيا ،وزياد ًة يف الإيرادات� ،صارت
الأو�ضاع تزداد �سو ًءا و�أخذت تهدد امل�ستوى املعي�شي ب�شكل عام ،ال�سيما مع ارتفاع
معدالت البطالة التي قاربت  ،%15فيما تراجع متو�سط الأجور للبحرينيني من 420
دينا ًرا �شهر ًّيا يف العام � ،1990إىل  325دينا ًرا يف العام .2002
وحري�صا على املعاجلة اجلذرية لق�ضية البطالة ملا متثله
وكان �سمو ويل العهد مهت ًّما
ً
من بعد ا�سرتاتيجي وم�صريي ،وخا�صة بعد احلوارات والزيارات امليدانية واالجتماع
مع الوزارات و�شخ�صيات اقت�صادية و�سيا�سية يف خمتلف القطاعات االقت�صادية ،التي
�أكدت على �أهمية املعاجلة ال�شاملة مل�شكلة البطالة ،ملا لها من �آثار �سلبية على املجتمع
واالقت�صاد على حد �سواء ،وبالتايل �ضرورة رفع مقدرة االقت�صاد الوطني على خلق
فر�ص عمل جديدة للقوى العاملة البحرينية ،مبا من �ش�أنه الإ�سهام يف االرتقاء بالرواتب
والأجور للمواطنني ،ويكفل لهم العي�ش الكرمي ،ويرفع امل�ستوى املعي�شي ب�شكل عام.
	•تبلورت فكرة �أهمية �إ�صالح �سوق العمل ،فما هي اخلطوة الفعلية التي قمتم بها
لإجراء الدرا�سات الالزمة للإ�صالح؟
متت درا�سة �إ�صالح �سوق العمل عرب مرحلتني اثنتني :الأوىل ت�شخي�ص امل�شكلة وكانت يف
العام  ،2003والثانية و�ضع مقرتحات باحللول وكانت يف العام  .2004وعند بداية العمل
على ت�شخي�ص �سوق العمل يف العام  2003كانت ال�سوق تعاين من م�شكالت كثرية تعيق
و�ضع ت�صور عام للحلول ،و�أهم تلك املعوقات تعدد م�صادر املعلومات ،وغياب املرجعية
الدقيقة للأرقام ،وعدم معرفة حجمها و�أماكن تركزها ،فلم تكن تلك الإجابات متوافرة،
وحتى �أن البع�ض كان ال ي�ست�شعر �ضرورة الت�صدي ومعاجلة �أزمة البطالة يف املجتمع،
لذلك ،ارت�أينا �ضرورة اختيار �إحدى ال�شركات العاملية العريقة لتقوم بجمع املعلومات
الالزمة وحتليلها.
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وقد مت تكليف ال�شركة اال�ست�شارية «مكنزي» من قبل جمل�س التنمية االقت�صادية للقيام
بالدرا�سة الت�شخي�صية مل�شكلة البطالة وو�ضع الت�صور العام حلالة البطالة يف اململكة،
والتوقعات امل�ستقبلية وتطورها وت�أثريها على املجتمع واالقت�صاد الوطني .وقدمت
ال�شركة درا�ستها الت�شخي�صية ،وبينت �أنه يف حال عدم معاجلة امل�شكلة ،ف�سن�صبح �أمام
م�شكلة كبرية ،يف ظل توقع دخول نحو � 100ألف مواطن �إىل �سوق العمل فيما بني عامي
 2003و .2013وبعد جمع املعلومات املطلوبة لت�شخي�ص امل�شكلة ،قمنا بعر�ض النتائج يف
ور�شة ق�صر الق�ضيبية التي كانت الأوىل من نوعها يف البحرين ،وتفاج�أ احل�ضور بتلك
الور�شة من حيث طبيعتها واملدعوون �إليها والأ�سلوب الذي اعتُمد فيها بالت�شاور والتحاور
واملناق�شة حول ق�ضية م�صريية ا�سرتاتيجية مثل البطالة ،وقد �أقر اجلميع بامل�شكلة،
واتفقوا على �ضرورة العمل على و�ضع احللول املنا�سبة ملعاجلة هذه الق�ضية الكربى ،التي
�ستتفاقم �إذا تباط�أ املعنيون يف عالجها ،و�أعرب اجلميع عن ثقتهم يف �سمو ويل العهد
ويف جمل�س التنمية االقت�صادية لو�ضع احللول لهذه امل�شكلة.
	•ح�صلتم على التفوي�ض ،فما اخلطوة الأخرى التي اتخذمتوها؟
يف املرحلة الثانية ،وبعد تفوي�ض �سمو ويل العهد وجمل�س التنمية االقت�صادية لإيجاد
احللول ،بد�أ العمل على م�سارين اثنني ،الأول متثل يف �إ�صدار �سمو ويل العهد قرا ًرا
بت�شكيل جلنة فرعية يف جمل�س التنمية االقت�صادية تعنى بقيادة وتوجيه �إ�صالحات �سوق
العمل ،تتمثل فيها خمتلف الوزارات واجلهات احلكومية املعنية ،وهي جمل�س التنمية
االقت�صادية ،وزارة العمل ،وزارة املالية� ،إدارة الهجرة واجلوازات ،اجلهاز املركزي
للمعلومات ،وديوان �سمو ويل العهد ،فيما حددت مهام اللجنة مبتابعة الدرا�سة التي
تقوم بها مكنزي ب�ش�أن �سوق العمل يف مملكة البحرين وتخت�ص على وجه اخل�صو�ص يف
التعاون مع اخلبري اال�ست�شاري ومتابعة �سري �أعماله ،االجتماع ب�شكل دوري مع اخلبري
اال�ست�شاري وبحث ما قام به �أعمال� ،إبداء الآراء والت�صورات واملالحظات ب�ش�أن مو�ضوع
الدرا�سة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية لتوفري املعلومات والبيانات التي يطلبها اخلبري
اال�ست�شاري.
�أما امل�سار الثاين فتمثل يف البحث عن �شركة للقيام بدرا�سة �أخرى عن احللول املمكنة،
فقد كانت هذه الدرا�سة حتتاج �إىل جهود و�إمكانات كبرية مل تكن متوافرة لدى جمل�س
التنمية االقت�صادية �أو يف البحرين لذلك مت دعوة عدد من ال�شركات اال�ست�شارية
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لتقدمي مقرتحات حول تنفيذ املرحلة الثانية من معاجلة م�شكلة البطالة .حيث مت ار�ساء
امل�شروع على �شركة ماكنزي.
بد�أنا العمل مع «مكنزي» على و�ضع احللول املنا�سبة وف ًقا للدرا�سة الت�شخي�صية ال�سابقة،
ومل يقت�صر العمل يف هذه املرحلة على اجلانب النظري واملكتبي ،بل ُ�ش ِّكلت جلان وفرق
عمل من داخل البحرين وخارجها ،وا�ستقطبنا عددًا من اال�ست�شاريني ،و�شاركت معنا
قطاعات عديدة ومتنوعة� ،إىل جانب م�شاركة �أطياف �سوق العمل جميعها ،فكانت هذه
املرحلة �أ�شبه بور�شة عمل �ضخمة على نطاق بلد ب�أكمله .كما مت اال�ستعانة بالعديد من
اخلربات العلمية والعملية من الهيئات وامل�ؤ�س�سات املتعددة االطراف والبلدان املتقدمة
مثل اليابان و�سنغافورة واململكة املتحدة واملانيا .ولذلك خرجنا ولأول مرة يف تاريخ
البحرين والوطن العربي ،بخطة متكاملة وجذرية لإ�صالح �سوق العمل ،تختلف عن
احللول اجلزئية ال�سابقة والتقليدية.
ومن اجلدير بالذكر � ً
أي�ضا �أنَّ حل م�شكلة البطالة مل يقت�صر على هذا احلد ،فقد كانت
ر�ؤية جمل�س التنمية االقت�صادية بقيادة �سمو ويل العهد تقوم على �أنَّ احلل ينبغي �أنْ
يكون �ضمن ثالثة م�سارات وخطوات ت�ش ِّكل جميعها ح ًّال كل ًّيا للم�شكلة ،الأول ق�صري
املدى وهو �إ�صالح �سوق العمل ،والثاين متو�سط املدى وهو الإ�صالح االقت�صادي ،والثالث
بعيد املدى ويقوم على �إ�صالح التعليم والتدريب .فا�ستطعنا و�ضع خطة �إ�صالح ذات
نظرة بعيدة املدى مرتبطة بالإ�صالح االقت�صادي و�إ�صالح التعليم والتدريب.
	•كم ا�ستغرقت عملية �إعداد درا�سة �سوق العمل؟
ا�ستغرقت «مكنزي» نحو ثالثة �أ�شهر لدرا�سة احلالة ،ونحو ت�سعة �أ�شهر لتقدمي احللول؛
�أي �أن جمموع مدة الدرا�سة وتقدمي احللول كان نحو � 12شه ًرا.
	•ما اخلطوات التي قمتم بها الح ًقا لإم�ضاء م�شروع �إ�صالح �سوق العمل؟ وكيف
تعاملتم مع املواقف املتباينة مع ر�ؤيتكم؟
بعد اجتماع الق�صر يف العام  ،2004مت جتميع املالحظات واملقرتحات التي تقدمت بها
خمتلف اجلهات والهيئات امل�شاركة يف ور�شة عمل الق�صر والتي بال�شك عك�ست توجهات
وم�صالح واهتمامات خمتلف اجلهات امل�شاركة.
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وعلى �ضوء ذلك مت و�ضع اخلطوط العامة واملحددات الرئي�سة يف عملية �إ�صالح �سوق
العمل ،والتي كنا نعتقد -وذلك على �ضوء التجارب ال�سابقة يف البحرين والتجارب
العاملية يف هذا املجال -ب�أنها توازن بني خمتلف التوجهات وامل�صالح ،ويف الوقت
نف�سه حتقق الأهداف الرئي�سة لإ�صالح �سوق العمل .ومن منطلق احلر�ص على مبادئ
ال�شفافية والإف�صاح ،فقد مت و�ضع جميع التفا�صيل واجلزئيات الدقيقة لعملية �إ�صالح
�سوق العمل للمناق�شة يف ور�ش العمل املتخ�ص�صة والندوات وال�صحافة والإعالم ب�شكل
عام .وقد �شملت هذه التفا�صيل �آلية فر�ض ر�سوم ا�ستقدام العمالة الأجنبية و�آلية تدريب
وتطوير مهارات وقدرات العمالة البحرينية ورفع الإنتاجية وحرية انتقال العمالة ب�شكل
عام ،و�إلغاء �آلية الكفيل املحلي ،وخدم املنازل.
وقد دارت حول هذه التفا�صيل لإ�صالح �سوق العمل الكثري من احلوارات واملناق�شات
املتباينة واملتعار�ضة حي ًنا ،وامل�ؤيدة ح ًينا �آخر ،وج�سدت هذه اخلطوة احلوارات
املجتمعية حول �أهم الق�ضايا التي تهم املجتمع واالقت�صاد الوطني .ولعبت ال�صحافة
رئي�سا يف �إبراز الق�ضايا املتعلقة ب�إ�صالح
املحلية وور�ش العمل وخمتلف املنتديات دو ًرا ً
�سوق العمل ،والتي ميكن �إيجازها يف تغيري �آلية فر�ض ر�سوم ا�ستقدام العمالة الأجنبية،
وكيفية توظيف �إيرادات هذه الر�سوم ،ويف حرية انتقال العامل الأجنبي ،وخدم املنازل،
ومن يف حكمهم.
	•ذكرت �أ َّن �إ�صالحات �سوق العمل واجهتها معار�ضة كبرية من قبل بع�ض الأطراف،
مما دفعكم �إىل الزيارات اخلارجية وا�ستقطاب بع�ض ال�شركات واملتحدثني
واالطالع على بع�ض التجارب ،ف�إىل �أي مدى ت�أثر م�شروع �إ�صالح �سوق العمل
جراء هذه احلمالت؟ وما مدى التغري الذي طر�أ على الت�صور الأ�سا�س للم�شروع؟
وخ�صو�صا فيما يتعلق بالر�سوم وب�صالحيات هيئة
احلقيقة �أنَّ امل�شروع قد ت�أثر كث ًريا،
ً
تنظيم �سوق العمل يف حتديدها ،وكذلك احلال بالن�سبة ل�صندوق العمل (متكني) الذي
كنا نرغب يف منح جمل�س �إدارته مزيدً ا من ال�صالحيات يف عملية اال�ستثمار دون تقييدها
بنظام حمدد� ،أو فر�ض �إيداع الودائع يف بنوك �إ�سالمية .و�أعتقد �أن التعديالت التي
طر�أت على امل�شروع �أ�ضعفته كث ًريا من وجهة نظري ،خا�صة من حيث ر�سوم ا�ستقدام
العمالة الأجنبية.
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	•بعد �إعداد الدرا�سة ،واالنتهاء من اللقاءات والنقا�شات بد�أمت يف �صياغة قانون
هيئة تنظيم �سوق العمل ،فكم ا�ستغرقت مدة �صياغة القانون؟
ا�ستغرقت �سنتني تقري ًبا ،وقد حر�صنا على ت�ضمني امل�شروع حم�صلة م�شاوراتنا ولقاءاتنا
م�شروعي قانوين هيئة تنظيم
مع �أطياف املجتمع ،والأخذ مبرئياتهم ،وليتم بعد ذلك رفع
ْ
�سوق العمل و�صندوق العمل (متكني) �إىل ال�سلطة الت�شريعية.
	•هل ميكن �أن نخت�صر �إ�صالح �سوق العمل يف ت�أ�سي�س هيئة تنظيم �سوق العمل
و�صندوق العمل (متكني)؟
�إ�صالح �سوق العمل مبني على ثالثة �أعمدة ،وهي:
�1 .1إ�صالح �إجراءات وزارة العمل وت�شريعاتها وبيئة العمل.
�2 .2إن�شاء هيئة تنظيم �سوق العمل ،وو�ضع خطة تطوير لل�سوق ،و�إ�صدار الرخ�ص
والرقابة.
�3 .3إن�شاء �صندوق العمل (متكني) ،وو�ضع خطة لتطوير وتدريب القوى العاملة ،ورفع
م�ستوى الإنتاجية للمواطن البحريني لي�ستفيد منه القطاع اخلا�ص.
	•ما اخلطوات التي اتخذت على م�ستوى الإ�صالح االقت�صادي و�إ�صالح التعليم
والتدريب؟
بالتوازي مع �إ�صالحات �سوق العمل كانت هناك جمموعة من فرق العمل يف جمل�س
التنمية االقت�صادية تعمل على الإ�صالحات الأخرى ،وكان اجلميع يعمل بخطوات
متوازية و�سرعات خمتلفة ،مع الرتكيز على �إ�صالح �سوق العمل ملا له من �أهمية كبرية
على املدى الق�صري.
�أما فيما يتعلق بالإ�صالح االقت�صادي فقد عملنا على �أكرث من �صعيد ،ف�أجرينا
�إ�صالحات �سريعة وذات ت�أثري كبري على امل�ستثمرين واالقت�صاد؛ ومنها االنفتاح
االقت�صادي ،وحماربة الف�ساد ،واحلد من الإجراءات الإدارية البريوقراطية العقيمة
بالوزارات وبع�ض اجلهات ،واالهتمام بالقطاعات االقت�صادية ،وخا�صة قطاع اخلدمات
املالية وقطاع ال�صناعة وال�سياحة ،واعتماد ال�شفافية وتوفري البيانات واملعلومات.
lmra.bh

203

شهادات على اإلصالح

كما عملنا يف م�سار �آخر يتمثل يف ت�أ�سي�س الأذرع اال�ستثمارية وال�شركات القاب�ضة ك�شركة
ممتلكات البحرين القاب�ضة ،وتطوير عمل بنك البحرين للتنمية من حيث �إجراءاته
وزيادة ر�أ�سماله وقدرته على متويل امل�شروعات ،وعملنا كذلك على �إزالة العراقيل التي
حتول دون قدرة البحرينيني على اال�ستفادة يف امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،وقمنا
ب�إ�صدار دليل ت�سجيل ال�شركات ،وبتفعيل اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة
الأمريكية ،و�أن�ش�أنا مكت ًبا ملركز البحرين للم�ستثمرين ،فكل هذه اخلطوات كانت متثل
حزمة واحدة تهدف �إىل حتقيق نقلة نوعية يف اململكة .وقد جاءت الر�ؤية اال�سرتاتيجية
للبحرين بعد ذلك لت�ضع كل هذه اخلطوات �ضمن �صياغة اال�سرتاتيجية.
وفيما يتعلق باملحور الثالث واملتمثل يف �إ�صالح قطاع التعليم والتدريب فقد مت تنفيذ عدد
من اخلطوات يف هذا املجال� ،إال �أن تلم�س نتائجه يتطلب فرتة زمنية �أطول من بقية
الإ�صالحات لتحديد عوائدها على االقت�صاد الوطني.
قيا�سا مبا كانت عليه قبل الإ�صالح؟
	•كيف ترى و�ضع �سوق العمل اليوم ً
منوذجا ُيحتذى يف
ال توجد مقارنة ،فقد �شهدت �سوق العمل تطو ًرا كب ًريا ج ًّدا ،و�صرنا
ً
املنطقة ،وقد �أ�سهم �إ�صالح �سوق العمل ب�شكل جذري يف تفادي وتخفي�ض الآثار ال�سلبية
للأزمة التي مرت بها اململكة ،وخا�صة بالن�سبة للربامج والإجراءات التي اتخذها
�صندوق العمل واملتعلقة بدعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
ولكن باعتقادي ،ما زالت هناك حاجة �إىل مرحلة ثانية لتطوير �سوق العمل ،مع الرتكيز
على م�ستويات التوظيف للعمالة البحرينية وم�ستويات الرواتب والأجور لها وفق بع�ض
القطاعات االقت�صادية .بالإ�ضافة �إىل مراجعة بع�ض الت�شريعات والإجراءات التي
تهدف �إىل حترير �سوق العمل و�إ�ضافة مزيد من املرونة عليها لتتما�شى مع املتغريات
املحلية والعاملية.
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السيد أسامة بن عبداهلل العبسي

	• الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
	• نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية
	•نائب الرئيس التنفيذي والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة
تنظيم سوق العمل 2006
	• عضو لجنة قيادة وتوجيه مشروع إصالح سوق العمل ()2005 – 2004
	• المكلف بتأسيس هيئة تنظيم سوق العمل ()2005
ً
(سابقا)
	• مدير إدارة التوظيف في وزارة العمل
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	•كيف بد�أ م�شروع �إ�صالحات �سوق العمل؟
بد�أ م�شروع �إ�صالح �سوق العمل ب�س�ؤال وجهه �سمو ويل العهد :كيف ميكن احتواء املواطنني
يف �سوق العمل �إذا كانت البالد ت�ستورد وت�ستقطب هذا العدد من العمالة الوافدة؟
هذا ال�س�ؤال فتح الباب �أمام �إعادة النظر يف �سوق العمل البحرينية ،وعلى �إثره مت تكليف
�شركة «مكنزي» يف العام  2003للبحث عن �إجابة لهذا ال�س�ؤال من خالل القيام بدرا�سة
لت�شخي�ص و�ضع �سوق العمل البحرينية.
يف تلك املرحلة كنت مدي ًرا للتوظيف يف وزارة العمل ،وكنا ن�شهد حتر ًكا كب ًريا فيما يتعلق
مبلف البطالة يف اململكة ،وكان هناك حراك �شعبي وجتمعات للعاطلني �شبه �أ�سبوعية
يتم تنظيمها يف وزارة العمل ،يف وقت كنا نفتقر فيه �إىل الأرقام الدقيقة التي حت�صر
�أعداد العاطلني ،فلم يكن لدينا برامج حل�صر تلك الأعداد كما هي احلال الآن يف ظل
وجود برنامج الت�أمني �ضد التعطل ،فكانت قائمة العاطلني لدى الوزارة عر�ضة للأخذ
والرد ،وكنا ُنح�صي يف قائمتنا من ي�أتي للوزارة بح ًثا عن عمل ،ورمبا كان بع�ضهم لي�س
عاط ًال ،فالقائمة املوجودة كانت غري م�ستندة �إىل معيار دقيق ،وكانت ت�ضم عاطلني
وغري عاطلني ،ف�ض ًال عن �أنَّ كل العاطل الذي مل ي�أت للوزارة لي�سجل �سيكون غري مق ِّيد
يف �سجالت العاطلني!
وبعد تكليف «مكنزي» ،قامت ال�شركة ب�إعداد دار�ستها الأوىل بزيارات ميدانية للكثري
من اجلهات احلكومية ،ومنها وزارة العمل ،كما زارت غرفة جتارة و�صناعة البحرين،
وعقدت اجتماعات مع اللجان القطاعية يف الغرفة� ،أي �أنها مل تقت�صر يف ا�ستقاء
معلوماتها على اجلانب احلكومي ،لتجمع معلومات �أكرث دقة عن حقيقة الو�ضع ،ولتتمكن
من درا�سة البيانات واملعلومات امل�ستح�صلة ميدان ًّيا.
فقامت «مكنزي» التي تعد من كربيات بيوت اخلربة اال�ست�شارية العاملية ،بتقدمي قراءة
مهمة عن م�شكلة �سوق العمل ،والتقديرات املتعلقة ب�أعداد الداخلني �إليها ،وفجوة الأجور
بني البحرينيني والأجانب ،ومت ا�ستعر�ض نتائجها يف ور�شة العمل الأوىل التي �أقيمت حتت
رعاية �سمو ويل العهد يف دي�سمرب  ،2003بح�ضور �شخ�صيات متنوعة من اقت�صاديني،
ورجال �أعمال ،وجتار ،وممثلني للقطاع العمايل ،وعدد من امل�س�ؤولني احلكوميني.
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وعلى �إثر الدرا�سة الت�شخي�صية ،مت تكليف �شركة «مكنزي» جمددًا يف العام 2004
لإعداد درا�سة متكاملة ل�سوق العملُ ،
و�شكلت �آنذاك جلنة لقيادة امل�شروع وتوجيهه
برئا�سة الدكتور زكريا هجر�س ،واخرتت ع�ض ًوا فيها �إىل جانب الأخ عبدالإله القا�سمي
ممثلني عن وزارة العمل ،بالإ�ضافة �إىل ال�شيخ �أحمد بن عي�سى �آل خليفة ،ود.حممد
العامر ،ويو�سف خلف ،و�سريين ال�شرياوي ،وعوف �سايل ،وبوب �آيل ،ممثلني عن كل
من :وزارة املالية ،والهجرة واجلوازات ،واجلهاز املركزي للمعلومات ،وديوان �سمو ويل
العهد ،وجمل�س التنمية االقت�صادية.
وبا�شرت اللجنة عملها باجتماعات منتظمة مبعدل اجتماعني �أ�سبوع ًّيا طوال مدة
امل�شروع؛ �أي منذ تكليفها يف �أبريل  2004وحتى مايو  2006حني �صدور قانون هيئة
تنظيم �سوق العمل.
وكانت اللجنة �شري ًكا يف �إعداد الدرا�سة �إىل جانب «مكنزي» ،و�شاركت يف �صياغة
م�شروع ت�أ�سي�س هيئة تنظيم �سوق العمل ،و�صندوق العمل (متكني) ،وعملت على الرتويج
للم�شروع والقانون ،وعقدت الكثري من اللقاءات مع التجار واملجتمع املدين والنواب �إىل
�أن انتهى امل�شروع و�صدر القانون.
	•كيف كانت العالقة بني «مكنزي» وجلنة القيادة؟
جماف للحقيقة �-سواء كان ذلك مق�صودًا �أم ال
من �أكرث النقاط التي ظهرت بنحو
ٍ
– هو ن�سبة درا�سة �إ�صالح �سوق العمل �إىل �شركة «مكنزي» وحدها دون الإ�شارة �إىل
الدور الرئي�س للجنة القيادة .فنحن ال نبخ�س ال�شركة حقها ودورها ،فهي تعد من �أعرق
ال�شركات يف جمال اال�ست�شارات والدرا�سات االقت�صادية عامل ًّيا ،ولكن م�شكلة البطالة يف
البحرين مل تكن اقت�صادية بحتة يف تلك املرحلة ،و�إمنا كانت م�شكل ًة مت�شعب ًة اجتماع ًّيا
و�سيا�س ًّيا واقت�صاد ًّيا ،فلم يكن بالإمكان و�ضع احللول لهذه امل�شكلة وف ًقا لأ�س�س نظرية
واقت�صادية فقط ،فكانت اللجنة هي القائمة بهذا التكييف واملواءمة ،وكانت هي القائم
بقيادة �إ�صالح �سوق العمل وتوجيهه.
وكنا نتفق مع «مكنزي» يف بع�ض احللول ،ونختلف يف �أكرثها ،وكان التباين كب ًريا يف
بع�ض وجهات النظر ،غري �أنَّ ر�أي جلنة القيادة هو ما كان ي�سود يف حال االختالف
رئي�سا يف الدرا�سة والبحث.
غال ًبا .فاللجنة كانت قائدً ا وموج ًها للعمل ،و�شري ًكا ً
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	•منذ ك�شف النقاب عن درا�سة �إ�صالح �سوق العمل يف �سبتمرب  2004وحتى تقدمي
م�شروع قانون ت�أ�سي�س هيئة تنظيم �سوق العمل و�صندوق العمل (متكني) �إىل
ال�سلطية الت�شريعية ،كيف كان دور جلنة القيادة مع احلراك املجتمعي؟
تعد هذه املرحلة من ت�شكيل اللجنة وحتى �صدور قانون هيئة تنظيم �سوق العمل ،من
بنقد ذاتي.
�أ�صعب و�أجمل مراحل حياتي ،وال ب�أ�س من �أنْ �أبد�أ ٍ
م�ضن ،ذهبنا �إىل ور�شة العمل التي قدمت فيها درا�سة �إ�صالح �سوق
فبعد عمل جاد ٍ
العمل ،وقدمنا ت�شخي�صنا مل�شكلة �سوق العمل يف البحرين ،وعر�ضنا ت�صورنا للحل،
وكنا نظن �أنَّ املجتمع �سيتقبل ر�أينا ويقتنع بت�صورنا وحلولنا بكل ي�سر و�سهولة مبجرد
طرحها ،وحر�صنا على �أنْ نكون �شفافني �إىل �أق�صى درجة ممكنة ،وميكن الرجوع
�إىل قائمة املدعوين �إىل ور�شة العمل للت�أكد من مدى ال�شفافية .واحلقيقة �أننا ن�سينا
قول �أحد الفال�سفة ب�أن «افرتا�ض �أن يكون املنطق وحده كفيل بتغيري ر�أي حماورك هو
افرتا�ض �ساذج»!
فتفاج�أنا ب�أنَّ اجلميع ن�سي الدرا�سة ،وخماطر دخول � 100ألف مواطن �إىل �سوق العمل
خالل � 10سنوات ،و�صب تركيزه على �آخر دقائق من الدرا�سة ،وحتديدً ا يف بند الر�سوم،
وك�أنها البند الوحيد .فعندما عر�ضنا امل�شكلة واحلل يف جل�سة واحدة ،ن�سي النا�س
امل�شكلة و %80من احلل ،وركزوا على الر�سوم فقط!
�أعتقد �أنه كان يتوجب علينا �إ�شراك املجتمع منذ البداية يف فهم امل�شكلة �أولاً  ،وثم
�إ�شراكهم يف البحث عن حلول ،قبل �أن نطرح ت�صورنا ،حتى ي�صبح الو�صول �إىل احلل
�أم ًرا منطق ًّيا لديهم كما كان كذلك لدينا.
وعموما ،دفعنا هذا الواقع اجلديد �إىل عقد اجتماعات كثرية ج ًّدا ومتتالية لتو�ضيح
ً
ال�صورة و�إقناع املجتمع بت�صورنا ،فعقدنا اجتماعات مع خمتلف �أطياف املجتمع،
َّ
ت�ستثن �أحدً ا من غرفة جتارة و�صناعة البحرين والنقابات
ونظمنا ور�ش عمل متتالية مل
ِ
العمالية ،والتجار والنواب ،ومل تقت�صر اللقاءات على مكان واحد ،و�إمنا عقدت يف
�أماكن خمتلفة؛ بد ًءا بديوان �سمو ويل العهد ،وجمل�س التنمية االقت�صادية ،و�صو ًال �إىل
مبنى غرفة جتارة و�صناعة البحرين واملجال�س ال�شعبية ،والفنادق وغريها .فلم ندخر
جهدً ا يف �سبيل �إقناع املجتمع ب�أهمية ال�سري يف �إ�صالحات �سوق العمل ،حتى فاق عدد
االجتماعات التي عقدناها  700 - 600اجتماع يف �أقل من عامني.
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	•كيف كان انعكا�س هذه اللقاءات واالجتماعات على م�شروع �إن�شاء الهيئة ومتكني؟
مل يكن لدى جمل�س التنمية االقت�صادية وجلنة قيادة �إ�صالح �سوق العمل وتوجيهه ،م�شروع
قانون ،فقد خرجنا من ور�شة العمل الثانية يف �سبتمرب 2004بتو�صيات ،و�شرعنا بعد ذلك
يف �صياغة القانون ،مع قناعتنا التامة ب�أهمية �أخذ �آراء جميع �أطياف املجتمع بد ًءا من
املواطن العادي الذي مت ترهيبه من الإ�صالحات وانعكا�سها على الأ�سعار والت�ضخم،
و�صولاً �إىل االقت�صاديني ورجال الأعمال ،ف�شهدنا حينذاك �أكرب و�أطول حراك جمتمعي
يف تاريخ البحرين� ،إذ مل ت�شهد البالد مثل ذاك النقا�ش وبذاك احلجم والعمق من قبل.
حما�سا و�شدة من �أطراف احلوارات الكثرية �آنذاك ،ب�أ�سلوب و�شكل مل
وقد كنا نلم�س ً
نعهده من قبل .كانا عامني من احلراك والنقا�ش ،انتقلنا فيها من النقا�شات الر�سمية
�إىل غري الر�سمية والعك�س ،وعقدنا اجلل�سات مع النواب والكتل ،و�أقمنا الندوات يف
�أماكن كثرية .فهذا امل�شروع هو �أول م�شروعات الإ�صالح يف اجلانب االقت�صادي ،وي�أتي
نتيج ًة للإ�صالح يف اجلانب ال�سيا�سي واحلقوقي ،فكان اجلميع ميار�سون �صالحيات
جديدة كفلها لهم جاللة امللك ،و�أعطاهم �إياها ميثاق العمل الوطني والد�ستور ،وكنا
جمي ًعا يف مرحلة ا�ستخدام حرياتنا التي مل نكن معتادين عليها من قبل.
حمموما يف تلك املرحلة� ،إال �أنها كانت من �أجمل مراحل البحرين،
ورغم �أنَّ الو�ضع كان
ً
وكان للجميع دور يف �صياغة امل�شروع النهائي� ،سواء �أكانوا م�ؤيدين للم�شروع �أم معار�ضني.
	•قبل االنتقال �إىل النقا�ش يف املجل�س النيابي ،هل كانت هناك مواقف معار�ضة
للم�شروع غري نقطة الر�سوم؟
ال نبالغ �إنْ قلنا �إنَّ  %90 - 80من امللحوظات كانت منح�صرة يف مو�ضوع الر�سوم ،وبقية
امللحوظات كانت تدور حول الت�شكيك يف قدرة وجدية البحريني الباحث عن عمل.
	•خل�صت الدرا�سات �إىل �أهمية وجود م�ؤ�س�سة م�ستقلة هي هيئة تنظيم �سوق العمل،
فلماذا ر�أيتم �ضرورة كونها م�ستقلة؟ مِ َ
ول مل توكل املهمة �إىل وزارة العمل؟
نحن نتحدث عن م�شروع �إ�صالح متكامل ،والإ�صالح يعني �أن هناك خللاً يجب معاجلته،
فال �إ�صالح دون خلل .وهذا اخللل مل يكن لدى وزارة معينة ،و�إمنا كان يف منظومة
التعامل مع املو�ضوعات املهمة واحل�سا�سة التي تتطلب مزيدً ا من املرونة وال�سرعة يف
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اتخاذ القرار ،وكنا حري�صني على التعاطي مع جوهر الإ�صالحات بدرجة عالية من
اجلدية ،يف الوقت الذي كنا نفتقر �إىل الآليات املنا�سبة لدى الأجهزة القائمة حينذاك.
لقد كانت �أمامنا م�شكلة كبرية تتمثل يف �أنَّ � 100ألف مواطن �سيدخلون �إىل �سوق العمل
خالل � 10سنوات ( 8000خريج من املدار�س واجلامعات �سنو ًّيا ،ي�ضاف �إليها الزيادة
الطبيعية يف عدد ال�سكان� ،إىل جانب منو م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل بفعل الإ�صالحات
والتطور املجتمعي) ،وهذه احلقيقة كانت تفر�ض علينا التعاطي مع املو�ضوع بجدية
و�سرعة ودقة كي ال جند �أنف�سنا �أمام كارثة ال ميكن التحكم فيها بعد حني.
فكنا يف احلقيقة بني خيارين اثنني :البناء اجلديد �أو الرتميم ،ووجدنا �أنه من الرتف
الذي لن نكون قادرين على حتمل تبعاته �أنْ نتجه �إىل حماولة التغيري والرتميم يف
طريقة معاجلة قائمة منذ ع�شرات ال�سنني ،فر�أينا �أنَّ البناء على �أ�س�س جديدة �أجدى
من الدخول على خط تغيري فكر قائم .فجاءت فكرة ت�أ�سي�س هيئة م�ستقلة تعنى مبعاجلة
مو�ضوع الإ�صالحات ب�أ�سلوب خمتلف عما كانت تنتهجه بع�ض الأجهزة يف ذلك الوقت.
وقد ن�ص قانون هيئة تنظيم �سوق العمل على �أنَّ �إدارة الهيئة تكون لدى جمل�س �إدارة
يعد «ال�سلطة العليا التي تتوىل �ش�ؤون الهيئة ور�سم �سيا�ستها التي ت�سري عليها ،والإ�شراف
على تنفيذها» ،ويتكون املجل�س من ت�سعة �أع�ضاء من بينهم الرئي�س؛ �أربعة �أع�ضاء ميثلون
احلكومة وي�سميهم جمل�س الوزراء ،وع�ضو ي�سميه جمل�س التنمية االقت�صادية ،وع�ضوان
يتم اختيارهما من بني مر�شحني ت�سميهم غرفة جتارة و�صناعة البحرين ،وع�ضوان يتم
اختيارهما من بني مر�شحني ت�سميهم االحتادات النقابية لعمال البحرين .وقد ا�ستطاع
هذا الت�شكيل حتقيق ال�شراكة بني القطاعات الإنتاجية بنحو مل يحدث �ساب ًقا ،ومل يكن
ممك ًنا يف النظام ال�سابق.
	•بعد جل�سات نقا�ش مطولة مع خمتلف �أطياف املجتمع ،متت �صياغة م�شروع
القانون وتقدميه �إىل املجل�س النيابي ،كيف كانت املواقف النيابية؟ وكيف
تعاملتم معها؟
مع تقدمي م�شروع �إن�شاء هيئة تنظيم �سوق العمل �إىل املجل�س النيابي كان الر�أي العام
ور�أي ال�سادة النواب قد ت�شبع بالتخوف من امل�شروع ،وكان هناك �إح�سا�س ب�أنَّ هذا
املو�ضوع الذي بات �أحد هواج�س ال�شارع واملجتمع يجب �أن ي�أخذ حقه من النقا�ش،
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فدخلنا يف حلقة من النقا�شات مع النواب؛ بع�ضها كان ر�سم ًّيا وبع�ضها غري ر�سمي،
وبع�ضها كان مع اللجان وبع�ضها يف قاعة املجل�س ،وح�ضرنا جمال�س بع�ض النواب
والتقينا بجماهريهم ،بالإ�ضافة �إىل ترتيب اجتماعات مع النواب يف ديوان �سمو ويل
العهد لت�سهيل عملية النقا�ش والتفاهمات ،وكان �سمو ويل العهد يحر�ص على املرور يف
كل اجتماع من واقع اهتمام �سموه بها وللإجابة عن بع�ض الت�سا�ؤالت.
وبعد حلقات من النقا�ش واملداوالت امل�ضنية ،جنحت البحرين ،وجنحنا جمي ًعا يف
ً
تر�سيخا لأ�س�س
تغليب لغة املنطق ،ومت �إ�صدار القانون بعد تقدمي تنازالت من اجلانبني،
الدميقراطية التوافقية ،ال�سيما يف املادة  42املتعلقة بالر�سوم ،والتي ا�ستحوذت على
�أكرب قدر من النقا�ش واالقرتاحات املتنوعة ،فقد اقرتح النواب مث ًال ربط الر�سوم
وزيادتها مع تخفي�ض ن�سبة البحرنة ،وهي املادة التي مت االرتكاز عليها يف �إطالق مبادرة
موازي البحرنة.
ومما توافقنا على تعديله هو جهة �إ�صدار الر�سوم ،فكان امل�شروع يعطي الهيئة تلك
ال�صالحية ،ولكن ،وبعد النقا�ش مع التجار والنواب وتلم�س خماوفهم ،مت تغيري املادة
لي�صبح لدى الهيئة �صالحية اقرتاح الر�سوم ،وملجل�س الوزراء �صالحية �إ�صدارها ،فلم
نكن نرى �أي فرق يف �صدورها من جمل�س الوزراء �أو من جمل�س �إدارة الهيئة ،فاجلهاز
احلكومي واحد� ،إال �أنَّ النقطة التي مل يكن لدينا ا�ستعداد للتنازل عنها هي طلب ت�ضمني
مقدار الر�سوم يف القانون ،وهو ما �سعى بع�ض النواب �إليه ل�ضمان عدم تغيريه �إال بعد
الرجوع �إىل ال�سلطة الت�شريعية ،حتى تو�صلنا �إىل نقطة و�سطية يف هذا املو�ضوع .كما
وافقنا على �إيجاد نظام جديد خلدم املنازل ،وت�أجيل �إ�ضافتهم �إىل �سوق العمل.
وبعد كل ذلك املخا�ض ،جنحت البحرين يف مترير القانون ،وبغ�ض النظر عن التنازالت
والتعديالت ،فقد �شكل �صدور القانون وم�شاركة جميع �أفراد املجتمع فيه ن�ص ًرا كب ًريا
للمجتمع نف�سه.
وبذلك كنا �أمام والدة �أول قانون متكامل ي�صدر من ال�سلطة الت�شريعية بعد عودة احلياة
ال�سيا�سية ،وم َّثل �إ�صداره جت�سيدً ا للعملية الدميقراطية لي�س يف جانبها ال�سيا�سي فقط،
و�إمنا االجتماعي والإن�ساين واحلقوقي واالقت�صادي.
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	•كيف كان موقف جمل�س ال�شورى من امل�شروع؟
ا�ستغرق النقا�ش يف جمل�س ال�شورى مدة �أقل مما كان عليه النقا�ش يف املجل�س النيابي،
لعدد من الأمور؛ ومنها �أن جمل�س النواب �أحال م�شروع القانون على جمل�س ال�شورى
مرف ًقا مب�ضبطة �ضخمة من النقا�شات والأ�سئلة والإجابات ،مما خلق �صورة متكاملة
لدى �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،و�سهل من عملية النقا�ش واملوافقة عليه.
	•متى مت تكليفكم فعل ًّيا ببدء العمل على ت�أ�سي�س هيئة تنظيم �سوق العمل؟
يف يناير  2005بد�أت تت�شكل نواة العمل ،فقد كلفت �إىل جانب عملي يف وزارة العمل،
وع�ضويتي يف جلنة القيادة ،واجلهد املبذول للنقا�ش واملباحثات مع النواب ،كلفت ب�إدارة
م�شروع ت�أ�سي�س الهيئة وحتديد االحتياجات التي تتطلبها عملية الت�أ�سي�س ،وكان معي
�شخ�صان مفرغان بالكامل ،فبد�أنا بو�ضع احتياجات هذا اجلهاز وت�صورنا لكيفية عمله.
ويف �شهر �أبريل – مايو  ،2005بد�أ ت�شكيل الفريق التنفيذي للم�شروع .ويف مطلع �سبتمرب
 2005تركت موقعي يف وزارة العمل وتفرغت لإدارة امل�شروع وت�أ�سي�س الهيئة من خالل
جمل�س التنمية االقت�صادية .وبد�أنا العمل بفريق مكون من � 5أ�شخا�ص ما زال غالبيتهم
يعملون حتى الآن يف الهيئة ،وعندما مل�سنا تطو ًرا يف امل�شروع ،و�شعرنا مبزيد من الثقة
واالطمئنان ل�سريه ،عزّزنا كادرنا الوظيفي.
وبعد �صدور قانون هيئة تنظيم �سوق العمل ،مت �إ�صدار مر�سوم بت�شكيل جمل�س �إدارة
هيئة تنظيم �سوق العمل الأول ،وبد�أنا بو�ضع �آليات عمل الهيئة واحتياجاتها بناء على ما
�أعددناه م�سب ًقا ،وا�ستمريت يف العمل بالهيئة حتى �أكتوبر  ،2006ثم عدت �إىل جمل�س
التنمية االقت�صادية ،قبل �أن �أعود جمددًا �إىل الهيئة يف يونيو .2011
	•كيف كانت نظرتكم مل�شكلة البطالة؟
مو�ضوعا اجتماع ًّيا ،يف حني
كان املجتمع يف تلك املرحلة ينظر �إىل البطالة باعتبارها
ً
�أ َّنها يف الواقع مو�ضوع اقت�صادي بحت ،فلم يكن من ال�صحيح �أنْ يعترب مو�ضوع العمالة
جان ًبا اجتماع ًّيا يف حني �أنَّ ال�سوق وكل ما يتعلق بها جوانب اقت�صادية ،فكان من املهم �أنْ
ي�صنف مو�ضوع البطالة والعمالة �ضمن �سياقه ال�صحيح ،وانطال ًقا من تلك الر�ؤية ،جاء
قانون الهيئة ليعطيها القدرة على الت�أقلم والتعلم ،والقدرة على الفعل ورد الفعل طب ًقا
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للمتغريات االقت�صادية ،وب�أعلى درجات من املرونة ،وقد خول القانون الهيئة العديد من
الآليات التي ميكن عن طريقها �إدارة هذا امللف باعتباره جز ًءا من العملية االقت�صادية
ولي�س االجتماعية.
ففي حني كان دور وزارة العمل ينح�صر يف �إ�صدار الرتاخي�صُ ،منحت الهيئة �صالحيات
مل تكن لدى الوزارة؛ ومنها �صالحية و�ضع �سقف �أق�صى للعمالة يف البالد ،وهي �إحدى
�آليات التحكم االقت�صادي يف ال�سوق ،وحتديد الر�سوم و�أنواعها وزيادتها وتخفي�ضها،
لتكون �إدارة �سوق العمل جز ًءا من منظومة اقت�صادية مرنة ،و�أن تكون فاعلاً �سري ًعا يف
�سوق العمل يت�أقلم مع املتغريات.
	•يقال �إ َّن قطف ثمار م�شروع �إ�صالح �سوق العمل ت�أخر نتيجة �إىل ت�أخر ا�ستفادة
النا�س من م�شروع �صندوق العمل (متكني) ،فكيف ترون ذلك؟
ال ميكن �أن نغفل ال�سياق التاريخي ،فبعد �صدور القانون وا�ستكمال عملية الت�أ�سي�س
والتجهيز لالنطالقة ،بد�أت هيئة تنظيم �سوق العمل يف مبا�شرة مهامها ،وبد�أت يف
ا�ستح�صال ر�سوم �سوق العمل يف العام  ،2008وبعد ذلك بعدة �أ�شهر ،بد�أ االقت�صاد
لزاما على
ينج منها �أي بلد ،فكان ً
العاملي يتداعى بفعل الأزمة املالية العاملية ،التي مل ُ
الهيئة وعلى القائمني عليها وعلى الدولة ،وانطال ًقا من املرونة التي نتحدث عنها� ،أن
توائم �أعمالها وم�شروعاتها مع هذه التطورات اخلارجة عن �إرادة الدول ،والتي ت�سببت
يف انهيار م�ؤ�س�سات مالية كربى ،وم�ؤ�س�سات جتارية و�صناعية ،وكان ال بد من اتخاذ
�إجراءات لدعم القطاع اخلا�ص كما فعلت العديد من الدول ،فت�أخر �صدور قرار
زيادة الر�سوم.
وعندما جاءت الر�سوم مل يكن هناك زيادة فعلية ،وبع�ضهم يرى ذلك تراج ًعا ،ولكننا
نراه جز ًءا من املرونة التي نتحدث عنها ،والتي �سنها القانون ،فبعد �أن كانت احلكومة
قبل �صدور قانون الهيئة ت�ستح�صل ر�سوم �إ�صدار الت�صاريح والإقامة و�شهادات عدم
املمانعة وغريها مبا ي�صل جمموعها �إىل  192دينا ًرا ،باتت الهيئة ت�ستح�صل  200دينار
ر�س ًما لإ�صدار ت�صريح عمل عن كل �سنتني� ،أي بزيادة قدرها  8دنانري فقط ،عل ًما
ب�أن درا�سة امل�شروع كانت تتحدث عن  600دينار .بالإ�ضافة �إىل ما ا�ستجد عن حتديد
الر�سوم بخم�سة دنانري عن �أول خم�سة عمال ،و 10دنانري عن بقية العمال ،عل ًما �أنَّ %85
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من امل�ؤ�س�سات يف البحرين هي م�ؤ�س�سات �صغرية ال يتجاوز عدد عمالها خم�سة فقط.
فكل ذلك كان له دور يف ت�أخر اال�ستفادة من برامج «متكني».
فال �شك يف �أنَّ القطاع اخلا�ص ت�أثر كث ًريا ب�سبب الأزمة املالية العاملية وتداعياتها
التي ا�ستمرت عامني تقري ًبا ،كما ت�أثر بعد ذلك بالأزمة املحلية ،فكان ل�صندوق العمل
(متكني) دور ريادي يف دعم جميع امل�ؤ�س�سات املت�أثرة بالأزمة املالية والأحداث املحلية،
فم َّد لها ال�صندوق يد امل�ساعدة ب�آليات مي�سرة ،مكنتها من البقاء واال�ستمرارية .ويف تلك
املرحلة حتديدً ا بد�أ القطاع اخلا�ص واملجتمع البحريني ي�ست�شعر كث ًريا �أهمية «متكني»
ويلم�س ثمار م�شروع �إ�صالح �سوق العمل ،حتى بلغ الأمر �أنْ ترفع غرفة جتارة و�صناعة
البحرين خطا ًبا �إىل �سمو رئي�س الوزراء تطلب فيه عودة ا�ستقطاع ر�سوم �سوق العمل بعد
�أن طلبت �إيقافها يف  ،2011وهو م�ؤ�شر مهم على ا�ست�شعار �أهمية الإ�صالح وفوائده ،وما
عموما ،وهو
كان ذلك ليكون لوال �أنَّ الغرفة مل�ست فائدة هذه الر�سوم عليها وعلى القطاع ً
ما �أثبت جناح فكرة �إ�صالح �سوق العمل التي كنا نتحدث عنها.
وحتى بعد �أزمة النفط وانهيار �أ�سعاره ،اليزال «متكني» يلعب دو ًرا يف تخفيف تداعيات
ذلك على القطاع اخلا�ص ،فنحن اليوم �أمام �آلية مرنة ووا�ضحة وقادرة على الت�أقلم مع
الظروف واملتغريات ب�سرعة مل تكن معهودة قبل.
	•ما هي ر�سالتك الأخرية؟
ال بد �أنْ يدرك اجلميع �أنَّ الأ�سواق اخلليجية تختلف عن نظرياتها يف الدول الأخرى من
حيث تركيبتها ،وحجم العمالة الوافدة ،و�أعتقد �أنَّ الف�صل بني ال�سوقني عرب خلق �سوق
عمل للعمالة الوافدة و�أخرى للمواطنني �أدى �إىل مناف�سة غري متكافئة بني ال�سوقني،
وحلها ال يكون �إال ب�إعطاء ال�سوق مرونة �إ�ضافية ،ال تلزم �صاحب العمل بتحديد جن�سية
العامل ،ويكون التناف�س فيها على م�ستوى الإنتاجية ولي�س على الأجر� ،إال �أ َّنه ال بد يف
الوقت نف�سه من �إيجاد الآليات الكفيلة بحماية املواطنني وحماية �أرزاقهم ومكت�سباتهم.
و�أختم حديثي بالقول� :إننا و�ضعنا �أقدامنا على خط الإ�صالح ،ويجب �أال تتوقف هذه
اخلطوات ،فال ميكن لأي م�ؤ�س�سة تطمح �أن تكون مرنة ومتطورة وداعمة لالقت�صاد �أن
تركن �إىل جناحات �سابقة وتن�سى �أنَّ عجلة التطور االقت�صادي ال تنتظر �أحدً ا ،ومن ال
يتقدم للأمام فهو تلقائ ًيا يرجع �إىل اخللف.
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السيد عبداإلله إبراهيم القاسمي

	• عضو مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين»
	• الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» ()2010 – 2006
	• عضو لجنة قيادة وتوجيه مشروع إصالح سوق العمل ()2005 – 2004
	• المكلف بتأسيس صندوق العمل ()2005
ً
(سابقا)
	• الوكيل المساعدة للتدريب في وزارة العمل
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	• كيف بد�أت فكرة �إ�صالح �سوق العمل؟
بد�أت الفكرة انطال ًقا من ر�ؤية �سمو ويل العهد لو�ضع �سوق العمل والعوائق التي حتيط
بها .وكان ارتفاع ن�سبة البطالة يعد التحدي الأبرز ،ال�سيما يف ظل توقع دخول نحو
� 100ألف مواطن �إىل �سوق العمل خالل � 10سنوات فقط ما بني عامي  2003و،2013
و�سط خماوف من عدم قدرة االقت�صاد الوطني على توليد فر�ص عمل كافية قادرة على
ا�ستيعاب هذه الأعداد ،ويف وظائف تنا�سب م�ؤهالتهم ومهاراتهم وتعليمهم ،وهو ما يعد
م�ؤ�ش ًرا خط ًريا .واحلقيقة �أنَّ �سوق العمل يف تلك املرحلة مل تكن �سليم ًة ،وكانت تعاين
�إ�شكاليات �أ�سا�سية حتول دون ت�شجيع املواطنني على العمل يف القطاع اخلا�ص ،ومن هذه
املعوقات انخفا�ض الرواتب والأجور ،وتدين م�ستوى بيئة العمل؛ �إذ كان عدد من العمال
ينتقلون من مواقع �سكناهم �إىل مواقع العمل ب�سيارات غري مريحة ومك�شوفة ،وهو ما ال
نقبل به للأجانب ،فكيف نقبل به للبحريني؟!
وقد �سعينا للبحث عن �آلية لإ�صالح هذه البيئة يف ظل وجود عدد كبري من العمالة الأجنبية
مما يحول دون �إمكانية و�ضع حد �أدنى للأجور ،فجاءت فكرة الإ�صالح ال�شامل والهيكلي
ل�سوق العمل ،والإ�صالح االقت�صادي ،و�إ�صالح التدريب والتعليم؛ ليكون البحريني م�ؤه ًال
القتنا�ص فر�ص العمل مبهاراته وخرباته ال بجن�سيته .وبذلك يكون احلل بعيد املدى ،فال
يعالج ق�ضية الداخلني اجلدد �إىل �سوق العمل والعاطلني فقط� ،أو ي�سعى �إىل رفع الأجور
وح�سب ،بل ي�شمل تهيئة بيئة العمل لتكون جاذبة للبحرينيني ،ويف املقابل نرفع من كفاءة
ومهارة املواطنني للح�صول على وظائف جيدة تنا�سب م�ؤهالتهم.
	•كيف انطلقتم يف �صياغة طريق الإ�صالح؟ ومتى؟
بعد ور�شة العمل الأوىل التي دعا �إليها �سمو ويل العهد يف العام  ،2003مت اختيار �شركة
«مكنزي» لإجراء الدرا�سات ،وخ ّول �سمو ويل العهد جمل�س التنمية االقت�صادية تويل
م�س�ؤولية �إ�صالح �سوق العمل.
وقد ُطرحت يف تلك املرحلة فكرة ت�شكيل فريق عمل ي�ضم ممثلني عن الوزارات املعنية
كوزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة املالية واجلهاز املركزي للمعلومات ،وممثلني عن
ديوان �سمو ويل العهد� ،إىل جانب �شركة «مكنزي» التي كان لها دور كبري يف �إجناح
امل�شروع من حيث توفري املعلومات والإح�صاءات والدرا�سات .فكان ت�أ�سي�س اللجنة
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التنفيذية للم�شروع التي ا�صطلحنا عليه با�سم «جلنة القيادة» ()committee steering
برئا�سة نائب رئي�س جمل�س التنمية االقت�صادية الدكتور زكريا هجر�س ،و�ض َّمت اللجنة
يف ع�ضويتها ك ًّال من عبدالإله القا�سمي ،و�أ�سامة العب�سي ،وال�شيخ �أحمد بن عي�سى �آل
خليفة ،ود.حممد العامر ،وبوب �آيل ،و�سريين ال�شرياوي ،ويو�سف خلف ،وعوف �سايل.
وعكفت اللجنة على درا�سة امل�شروع ،وعقدت لذلك اجتماعات �أ�سبوعية متتالية ،بل
عقدت بع�ض اجتماعاتها مرتني يف الأ�سبوع ،وحتى �أنَّ بع�ضها كانت يف �أيام الإجازات
الأ�سبوعية .و�إىل جانب ذلك كان �سمو ويل العهد يعقد اجتماعات �شبه يومية مع عدد
من ال�شخ�صيات املمثلة يف اللجنة كالدكتور زكريا هجر�س ،وال�شيخ حممد بن عي�سى
بعد توليه رئا�سة جمل�س التنمية االقت�صادية ،و�شركة «مكنزي» ،كما كان يعقد �سموه
اجتماعات دورية مع اللجنة .وقد ُمنح �أع�ضاء اللجنة مطلق احلرية يف احلديث والنقا�ش
حول �أي من الآراء التي تطرح؛ �سوا ًء من قبل «مكنزي» �أو من قبل زمالئهم الأع�ضاء،
وكانت الآراء تقبل من اجلميع ب�صدر رحب ،مما جعل منها جلنة قوية ومتما�سكة
ومت�سقة ومتجان�سة بع�ضها مع بع�ض.
	•�إىل متى ا�ستمر عمل اللجنة؟
بد�أت اللجنة عملها بعدما �أ�صدر �سمو ويل العهد قرار ت�شكيلها يف �أبريل  ،2004وا�ستمرت
فت
حتى مايو  ،2006ف ُك ّلف الأخ �أ�سامة العب�سي بت�شكيل هيئة تنظيم �سوق العمل ،و ُك ِّل ُ
بت�شكيل �صندوق العمل (متكني) ،وكانت اللجنة على توا�صل م�ستمر معنا لالطالع
ومتابعة عملية الت�أ�سي�س .كما كنا على توا�صل م�ستمر مع ال�شيخ حممد بن عي�سى بعد
ت�سلمه دفة رئا�سة جمل�س التنمية االقت�صادية لو�ضعه يف �صورة ما تو�صلنا �إليه يف
عملية الت�أ�سي�س.
	•هل ت�ش َّكلت جلان �أخرى ملتابعة �إ�صالحات �سوق العمل؟
جمل�س التنمية االقت�صادية �ش َّكل جلنة واحدة فقط لإ�صالح �سوق العمل ،وتف َّرعت
عنها فرق عمل كثرية كانت تلتقي مع التجار و�أ�صحاب الأعمال ،والنقابات العمالية،
واجلمعيات املهنية وال�سيا�سية ،فعقدنا مئات االجتماعات يف غ�ضون �سنتني تقري ًبا.
	•كيف �أُعدَّت الدرا�سة املتعلقة ب�إ�صالح �سوق العمل؟
218

قصة اإلصالح :تزام ًنا مع ذكرى مرور عقد على تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل

عر�ضت �شركة «مكنزي» جمموعة من املقرتحات واحللول التي كانت يف احلقيقة معروفة
عندنا ،ولكنها كانت غري مدرو�سة ،فاجلميع يعلم ب�أن م�ستوى الأجور يف البحرين متدن،
واجلميع يعلم بعزوف املواطنني عن العمل يف القطاع اخلا�ص ،ولكن مل تكن لدينا درا�سة
حول الأ�سباب و�آليات العالج ،فطلبنا من �شركة «مكنزي» �إعداد درا�سة تف�صيلية عن
ذلك ،ملا مييزها من خربة واطالع على جتارب الكثري من الدول املتقدمة وامل�شابهة لنا،
وكذلك الدول النامية.
نحن مل نخرتع العجلة يف البحث عن حلول لإ�صالح �سوق العمل ،و�إمنا ا�ستفدنا من
جتارب الآخرين مبا يتنا�سب مع حاجتنا و�إمكاناتنا وطبيعة جمتمعنا وبيئتنا االقت�صادية.
و�شركة «مكنزي» مل تفر�ض حلو ًال ،و�إمنا اقرتحت ،ونحن بدورنا در�سنا هذه احللول،
واخرتنا ما يتنا�سب معنا ،بعد الت�شاور مع خمتلف الأطياف املجتمعية من غرفة جتارة
و�صناعة البحرين ،والتجار و�أ�صحاب الأعمال ،والنقابات ،و�أ�صحاب املهن ،واجلمعيات
املهنية وال�سيا�سية ،انطال ًقا من توجيهات �صاحب ال�سمو ويل العهد الذي �أكد على
�ضرورة عدم اتخاذ �أي قرارات منفردة من دون �إطالع ذوي ال�ش�أن ،لذلك مل يكن
احلا�ضرون ور�شة ق�صر الق�ضيبية متفاجئني مبا طرح ،بل كان عدد كبري منهم جاهزين
للحديث عن نقاط حمددة .فـ «مكنزي» �إذن طرحت ت�صو ًرا وحلو ًال ،وقمنا نحن بتقييم
هذه احللول ،وا�ستعر�ضنا جتارب دول �أخرى قمنا بزيارتها ،وعدلنا وفق ما نراه الأ�صلح،
وعر�ضت اخلطة يف �سبتمرب � 2004أمام النخب املجتمعية يف ق�صر الق�ضيبية يف ور�شة
ُ
العمل الثانية التي دعا �إليها �صاحب ال�سمو ويل العهد.
	•كيف كانت ردود الفعل املجتمعية على م�شروع الإ�صالح؟
بعد عر�ض امل�شروع على النخب واملجتمع البحريني ،مل�سنا ترحي ًبا عا ًّما من قبل الغالبية
التي اطلعت على امل�شروع ،ويف املقابل �أثارت بع�ض الأطراف عددًا من امللحوظات
نتيجة �سوء الفهم لبع�ض النقاط ،ال �سيما فيما يتعلق بر�سوم العمل؛ �إذ فهم بع�ضهم �أنَّ
الإ�صالحات �ستُفر�ض حزمة واحدة ،كما كانت هناك خماوف �أخرى من تطبيق الر�سوم
على خدم املنازل ،وانعكا�سات ذلك يف ظل وجود عامل �أو عاملني منزليني يف كل بيت
تقري ًبا.
وبعد الور�شة ،عقدنا يف جمل�س التنمية االقت�صادية عددًا من اللقاءات واالجتماعات
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مع خمتلف اجلهات ،و�أهمها اللقاءات املتتالية مع غرفة جتارة و�صناعة البحرين ،ومع
التجار ورجال الأعمال ،ومع اجلمعيات الأهلية ذات العالقة ،حتى �أ�صبح املجل�س �أ�شبه
بخلية نحل للوفود الداخلة واخلارجة ،و�أو�ضحنا لهم �آلية الإ�صالح ،والهدف منها،
و�أكدنا لهم قبل ور�شة الق�صر وبعدها �أنَّ الر�سوم �سيتم فر�ضها تدريج ًّيا ،ومبا يتنا�سب
مع الو�ضع االقت�صادي واملايل يف البالد ،ولكن بع�ضهم كانوا يرون �أنَّ جمرد احلديث عن
ذلك يعني �أن احلكومة �ستفر�ضها.
وميكننا �أن نرى اليوم �أنه ورغم مرور �سنوات عدة على بدء فر�ض ر�سوم �سوق العمل،
�إال �أنها م�ستقرة عند  10دنانري �شهر ًّيا عن كل عامل �أجنبي دون �أي زيادة ،بل ُج ِّمدت
يف بع�ض الأوقات مراعا ًة للظروف االقت�صادية ،كما ُخ ّف�ضت عن �أول خم�سة عمال �إىل
 5دنانري �شهر ًّيا.
وقد �أو�ضحنا �أنه يف حال ارتفع راتب البحريني من  200دينار �إىل نحو  400دينار ف�إنَّ
ذلك �سي�صب يف م�صلحة العجلة االقت�صادية ،ويف م�صلحة التجار ورجال الأعمال
واالقت�صاد .لكنَّ بع�ض اجلهات ف�ضلت الرتكيز على مو�ضوع الر�سوم ،وجتاهلت كل
الإ�صالحات التي يت�ضمنها امل�شروع .وقد �أثبتت املمار�سة �أنَّ الإ�صالحات الأخرى كانت
وت�صب يف م�صلحة التاجر والعامل.
�أقوى و�أ�شمل،
ُّ
ويف املقابل ،وجدنا �أنَّ العمال يدعمون امل�شروع بقوة ،فهو ي�سهم يف معاجلة م�شكلة
البطالة ،ويف توفري فر�ص العمل املنا�سبة للمواطنني ،وي�ضع حلو ًال لرفع الأجور ،واالرتقاء
مبهارات العمال واملوظفني ،وتطوير وحت�سني بيئة العمل .وكان الهاج�س الوحيد لدى
منتجا ،فنحن ال ميكننا �أنْ نلزم ال�شركات
العمال هو ت�سريح البحريني �إذا مل يكن ً
بالإبقاء على البحريني �إذا مل يكن يقوم بواجبه يف العمل ،ولكننا �أكدنا �ضرورة �إن�شاء
حماكم عمالية تكون قادرة على �سرعة البت يف الق�ضايا العمالية.
كما كانت بع�ض اجلمعيات ال�سيا�سية داعمة ومتفهمة للم�شروع كذلك ،وبع�ضها َّ
نظمت
لقاءات لنا يف جمال�سها للتعريف مب�شروعات «متكني» والت�سجيل فيها ،وقد بلغ عدد
احل�ضور يف بع�ض املجال�س نحو � 400إىل  500مواطن.
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	•ولكن مناق�شة القانون ا�ستغرقت مدة طويلة ،فلماذا الت�أخري يف ظل هذا التفاهم؟
من حق النواب �إبداء �آرائهم وملحوظاتهم على القانون ،وكانت لديهم بع�ض الت�صورات
واملطالبات؛ ومنها املطالبة ب�أ�سلمة معامالت «متكني» بحيث ال ميكن ل�صندوق العمل
�أن مي ِّول �أو يودع �أمواله �أو ي�ستثمرها �إال من خالل بنوك �إ�سالمية ،وقد اعرت�ض جمل�س
ال�شورى على هذه النقطة ،وكدنا ن�صل �إىل مرحلة ت�أجيل امل�شروع �إىل ف�صل ت�شريعي �آخر.
ومن �ضمن امللحوظات النيابية كذلك ،م�س�ألة حتديد ال�شخ�صية امل�س�ؤولة عن �صندوق
العمل (متكني) وهيئة تنظيم �سوق العمل �أمام ال�سلطة الت�شريعية ،وقد بينا لهم �أ َّنه
يوجد وزير م�س�ؤول يكون حلقة و�صل وحما�سبة لأي خلل ،كما بني امل�ست�شار القانوين
يو�سف خلف �أنَّ القانون يحوي عددًا من النقاط القانونية التي حتمي امل�شرع.
وفيما يتعلق ب�آلية اقرتاح الر�سوم ،كان النواب م�صرين على �أن يتم اقرتاح الر�سوم من
قبل الهيئة ،و�إعالنها من قبل جمل�س الوزراء خال ًفا للم�شروع الذي كان مينح جمل�س
�إدارة الهيئة هذه ال�صالحية ،وقد وافقنا على مقرتح النواب.
	•�إىل �أي مدى �أ�سهم وجود م�ؤ�س�ستني متكاملتني الأوىل تعمل على �إ�صالح ال�سوق
وحت�صيل الر�سوم ،فيما تقوم الأخرى ب�إعادة �ضخ الأموال امل�ستح�صلة وا�ستثمارها
يف تطوير وتدريب امل�ؤ�س�سات وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف تقبل املجتمع
مل�شروع الإ�صالح؟
كان احلر�ص على ت�أ�سي�س م�ؤ�س�ستني�« :سوق العمل» و»متكني» بهدف �إزالة �أي نوع من
الت�ضارب يف العمل وامل�س�ؤوليات ،فهيئة تنظيم �سوق العمل تقوم بالت�شريع وحت�صيل
الر�سوم ،وحتويل  %20منها �إىل احلكومة ،و� %80إىل �صندوق العمل (متكني) ،الذي
يعمل بدوره على ا�ستثمار هذه الأموال يف تطوير امل�ؤ�س�سات وحت�سني �إنتاجيتها ،ورفع
كفاءة املوظفني من خالل الدورات التدريبية.
وميكننا اليوم القول �إنَّ �إ�صالحات �سوق العمل نفذت �إىل جميع البيوت يف البحرين؛
�سواء من خالل دعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وتطوير �إنتاجيتها� ،أم من خالل
تدريب �أبنائها .بل ميكننا القول �إن الكثري من امل�ؤ�س�سات متكنت من ا�ستعادة الر�سوم
التي دفعتها كافة من خالل اال�ستفادة من برامج «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 ()2014- 2005
ً
(سابقا).
	• رئيس اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية
	•مستشار اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية .
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	• مِب ت�ستذكر مرحلة �إ�صالحات �سوق العمل يف البحرين؟
ا�ستكما ًال للم�شروع الإ�صالحي جلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة الذي متثل يف
اهتماما بتطوير و�إ�صالح �سوق العمل ،وقد عهد
ميثاق العمل الوطني� ،أولت اململكة
ً
جاللة امللك �إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة بقيادة �إ�صالحات
�سوق العمل ،ودار�سة الثغرات املوجودة يف ال�سوق ،و�سبل التغلب عليها ،واالرتقاء بكفاءة
املواطن البحريني ليكون اخليار املف�ضل لدى القطاعات االقت�صادية املختلفة.
وقد انطلقت �إ�صالحات �سوق العمل فعل ًّيا يف العام  2004 – 2003عندما عينّ جمل�س
التنمية االقت�صادية �شركة ا�ست�شارية متخ�ص�صة ،وهي �شركة «مكنزي» للقيام بدرا�سة
عن �سوق العمل واقرتاح احللول املنا�سبة ،وقد �أحيلت لها جميع امللفات املتعلقة بهذه
ال�سوق .وتزامنت هذه الدرا�سة مع مبادرات متعددة من �سمو الأمري �سلمان بن حمد �آل
خليفة باال�ستماع �إىل الآراء املختلفة ،وعقد االجتماعات مع جميع القطاعات االقت�صادية،
والأكادمييني ،و�أ�صحاب الأعمال ،عرب عدة جل�سات يف ق�صر ال�شيخ حمد بالق�ضيبية،
�إىل جانب ا�ستقدام جمموعة من اخلرباء الدوليني يف جمال �سوق العمل من خمتلف
الدول ل�شرح الإ�صالحات املقرتحة ،وتبيان ظروف العمل التي كانت �سائدة ،وخماطر
اال�ستمرار عليها ،وحجم البطالة يف ذلك الوقت ،والتوقعات املتعلقة بعدد الداخلني �إىل
�سوق العمل خالل ال�سنوات الع�شر املقبلة (.)2013-2003
	•ما موقف غرفة جتارة و�صناعة البحرين من �إ�صالحات �سوق العمل �آنذاك؟
لقد �أبدت غرفة جتارة و�صناعة البحرين اهتمامها بعملية �إ�صالحات �سوق العمل،
و�شاركت يف ور�ش العمل التي عقدت برعاية �سمو ويل العهد ،وقدمت مرئياتها ،وكانت
نقطة اخلالف الرئي�سة تتمثل يف حجم الر�سوم التي اقرتحتها ال�شركة اال�ست�شارية
«مكنزي» على كل عامل �أجنبي ،والتي كانت تهدف من خاللها �إىل رفع تكلفة العمالة
الأجنبية ،مبا يجعل من العمالة الوطنية خيا ًرا مف�ض ًال لدى القطاع اخلا�ص البحريني،
ومبا ي�سمح ح�سب مرئياتها ب�إيجاد �آالف فر�ص العمل لل�شباب وال�شابات املتوقع دخولهم
�إىل �سوق العمل .واحلقيقة �أنَّ اال�ستعانة بخرباء و�شركات ا�ست�شارية متخ�ص�صة
�أجنبية قد ال تكون لها معرفة كافية بال�سوق املحلية قد �أثارت ً
نقا�شا لدى البع�ض ،وكان
اجلدل ين�صب على �أن �شركة «مكنزي» ،بالرغم من كونها �شركة عاملية كربى يف هذا
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املجال ،ولكنها لي�ست على دراية تامة بال�سوق املحلية وظروف العمل فيها ،ال�سيما و�أن
النظريات االقت�صادية التي ميكن تطبيقها يف الواليات املتحدة الأمريكية �أو يف �أي دولة
�أوروبية قد ال ي�صلح تطبيقها يف ال�سوق اخلليجية .لذلك� ،أثارت الر�سوم املقرتحة من
قبل �شركة «مكنزي» حفيظة الفعاليات االقت�صادية ،وباخل�صو�ص غرفة جتارة و�صناعة
البحرين ب�صفتها ممثلة للقطاع اخلا�ص ،مما ا�ستدعى مناق�شات مكثفة ،واجتماعات
متكررة ،وت�شكيل جلان مع اجلانب احلكومي� ،إىل �أن ارت�أى اجلانب احلكومي تخفي�ض
املبلغ املقرتح من قبل احلكومة من  75دينار �شهر ًّيا �إىل  20دينا ًرا لكل عامل �أجنبي.
وعلى الرغم من تخفي�ض املبلغ �إىل  20دينا ًرا �إال �أن الغرفة حتفظت عليه جمددًا ،ب�سبب
تخوفها من حدوث ت�أثريات �سلبية على جممل االقت�صاد الوطني ،مما قد ي�ؤدي �إىل
ارتفاع كلفة اخلدمات والإنتاج ال�صناعي والتجاري على املجتمع برمته ،ومبا ي�سهم يف
ارتفاع معدالت الت�ضخم يف البالد ،وبالتايل فقدان القدرة التناف�سية ململكة البحرين
مقارنة بدول املنطقة الأخرى ،وهو ما دفع الغرفة �إىل منا�شدة الدولة �إعادة النظر
يف ذلك .ومل يكن القلق من مو�ضوع الر�سوم مقت�ص ًرا على غرفة التجارة والفعاليات
االقت�صادية ،بل تعداه �إىل الهيئة الت�شريعية بغرفتيها النواب وال�شورى ،فقد �أبدى الإخوة
يف النواب وال�شورى ملحوظاتهم بهذا ال�ش�أن ،وتعاطفوا مع وجهة نظر القطاع اخلا�ص،
وارتفعت بع�ض الأ�صوات املطالبة بتخفي�ض تلك الر�سوم.
	•ما تفا�صيل املفاو�ضات التي خا�ضتها الغرفة مع احلكومة وجمل�س التنمية
االقت�صادية ب�ش�أن م�شروع الإ�صالحات؟
احلقيقة �أنَّ ك ًّال من �سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد كانا حري�صني على اال�ستماع
�إىل خمتلف الآراء ،وتقبل خمتلف وجهات النظر ب�صدر رحب ومفتوح ،وكانت احلكومة
حري�صة على الت�شاور مع غرفة جتارة و�صناعة البحرين باعتبارها جهة ا�ست�شارية
وب�صفتها ممثلة للقطاع التجاري الذي �سيت�أثر حت ًما بالطروحات اجلديدة.
ولعبت الغرفة دو ًرا كب ًريا يف تعديل م�شروع الإ�صالحات ،وقدمت درا�ساتها وت�صوراتها
ووجهة نظرها يف عدد من املرا�سالت ،ويف االجتماعات التي �شاركت فيها مع اجلهات
املعنية يف احلكومة وجمل�س التنمية االقت�صادية الذي كان يقود �إ�صالح �سوق العمل،
ف�ض ًال عن احل�ضور الإعالمي الذي قامت به لإبداء �آرائها.
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و�أتذكر �أن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء ،وكعادة
�سموه وحر�صه على متابعة جميع التفا�صيل االقت�صادية و�ش�ؤون اململكة ،ارت�أى �أن يجتمع
�سموه مع جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة البحرين للوقوف على موقف ر�أ�س القطاع
التجاري من الإ�صالحات والر�سوم ،وب�صفتي نائ ًبا للرئي�س تر�أ�ست حينذاك وفد الغرفة
لهذا االجتماع؛ �إذ كان رئي�س الغرفة الدكتور ع�صام فخرو خارج البالد.
وقد اجتمعنا يف ديوان �سموه بح�ضور معظم �أع�ضاء جمل�س �إدارة الغرفة املوجودين
يف البالد ،بالإ�ضافة �إىل ممثلي احلكومة ،وجمل�س التنمية االقت�صادية ،وامل�س�ؤولني
وامل�ست�شارين ،وقد �أتاح �سموه للأطراف كافة الفر�صة لإبداء وجهة نظرهم ،فطلب
من اجلانب احلكومي �أنْ يتقدم بوجهة نظره ،ثم طلب من الغرفة �إبداء ر�أيها ،وقد
ً
خ�صو�صا يف مو�ضوع الر�سوم؛ �إذ
ملحوظا يف وجهات النظر،
عك�ست املناق�شات تباي ًنا
ً
�أ�صر اجلانب احلكومي على �أهمية �إقرار الر�سوم ،وهي  20دينا ًرا �شهر ًّيا عن كل عامل
�أجنبي ،فيما كانت ر�ؤية الغرفة �أنَّ فر�ض الر�سوم �سينعك�س �سل ًبا على �أداء القطاع
اخلا�ص ،مطالب ًة ب�إلغائها �أو تخفي�ضها �إىل  5دنانري �شهر ًّيا.
وبعد انتهاء املداوالت ،وجه �سمو رئي�س الوزراء �س�ؤاله �إىل ممثلي الغرفة عن موقفهم
النهائي ،فقلت ل�سموه�« :سموك �سمعت وجهات النظر املختلفة ،وب�صفتك احلكم الفي�صل
يف مثل هذه الأمور ،فالأمر مرتوك �إىل �سموكم التخاذ ما ترونه منا�س ًبا .فكما ر�أيت،
ف�إنَّ هناك تباي ًنا يف وجهات النظر ،والأمر لكم» ،وانف�ض االجتماع على هذا النحو،
وكنا على ثقة ب�أن �سمو رئي�س الوزراء �سيتخذ القرار املنا�سب وف ًقا مل�صلحة االقت�صاد.
بعد ذلك� ،صدر القرار النهائي من �سمو رئي�س الوزراء بالتو�صل �إىل احلل الو�سط،
وفر�ض ر�سوم �شهرية على كل عامل �أجنبي قدرها  10دنانري �شهر ًّيا ،مع طم�أنة القطاع
اخلا�ص ب�أنَّ  %80من هذه الر�سوم �سيتم توجيهها وا�ستخدامها يف تنمية وتدريب العمالة
الوطنية ،ودعم الفعاليات االقت�صادية والقطاع التجاري وال�صناعي ،مبا ي�سهم يف رفع
كفاءة امل�ؤ�س�سات وحت�سني �إنتاجيتها .ويف ال�سنوات الأوىل من تطبيق امل�شروع ،ظهر ت�أثري
الر�سوم بجالء على القطاع اخلا�ص ،وانعك�س على كلفة امل�شاريع واخلدمات التي ي�ؤديها
القطاع ،ولو طبقت درا�سة «مكنزي» كما كانت ،و ُفر�ضت الر�سوم باملبالغ التي كانت
مقرتحة يف بداية طرحها ،لكان الو�ضع االقت�صادي �سي ًئا ج ًّدا ،ولكن ،احلمد هلل �أن
القيادة ا�ستجابت ملنا�شدات الغرفة والتجار.
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و�أعتقد �أنه لوال موقف الغرفة وحراك القطاع التجاري حينذاك ،لطبقت الر�سوم
التي اقرتحتها «مكنزي» ب�صورتها الأولية� ،أو حتى الر�سوم التي اقرتحتها احلكومة
مدمر
بعد ذلك ،والبالغة  20دينا ًرا �شهر ًّيا على كل عامل وافد ،ولكان لذلك �أثر ِّ
على االقت�صاد.
	•هل ترون اليوم ،وبعد مرور �سنوات من تطبيق الإ�صالحات ،أ� َّن الر�سوم �أ�سهمت
يف حتويل اعتماد ال�سوق املحلية من العمالة الأجنبية �إىل العمالة الوطنية؟
أرقاما و�إح�صاءات بهذا ال�ش�أن .ولكن ،ومن خالل
لي�س ب�إمكاين تقرير ذلك ،ف�أنا ال �أملك � ً
امل�ؤ�شرات العامة� ،أرى �أنَّ اعتماد ال�سوق املحلية على العمالة الوافدة ال يزال م�ستم ًّرا،
وال تزال ن�سبة االرتقاء مب�ستوى رواتب القطاع العمايل دون الطموح واملتوقع ،و�أعتقد �أنَّ
ال�سوق املحلية �ست�ستمر يف ال�سنوات املقبلة يف ا�ستقطاب العمالة الوافدة ،ومن جن�سيات
متعددة؛ لأن القطاع الأكرب يف �سوق العمل هو قطاع الإن�شاءات والعمالة غري املدربة،
والتي ال ن�شجع على دفع العمالة الوطنية للعمل فيها .وميكن الت�أكد من ذلك من خالل
الإح�صاءات التي لدى هيئة تنظيم �سوق العمل ،و�أمتنى من الهيئة التي قامت بالكثري
من الإيجابيات منذ ت�أ�سي�سها� ،أنْ تعد درا�سة متكاملة حول مدى ا�ستفادة �سوق العمل من
هذه الر�سوم ومدى ت�أثريها على اعتماد ال�سوق املحلية على العمالة الوطنية ،با�ستثناء
قطاع الإن�شاءات وقطاع العمالة غري املدربة .والهدف من هذه الدرا�سة هو تقييم ما
حتقق ،وتركيز جهودنا على القطاعات التي نرغب يف تنميتها .فمملكة البحرين -على
�سبيل املثال -تتمتع بن�سبة بحرنة عالية ج ًّدا يف القطاع املايل وامل�صريف ،ويكاد يكون هذا
القطاع مق�صو ًرا على البحرينيني فقط ،وهذا ما كان ليكون لوال وجود خمرجات تعليمية
تواكب احتياجات �سوق العمل يف هذا القطاع ،ولوال وجود معاهد متخ�ص�صة كمعهد
البحرين للدرا�سات املالية وامل�صرفية ،فهذه التجربة ميكن �أن ننقلها �إىل قطاعات
�أخرى وتوجيه البحرينيني �إليها كالقطاع الفني واملهني؛ �إذ توجد فر�ص عمل منا�سبة
للبحرينيني يف هذا القطاع ،ولكن �ضعف خمرجات التعليم وقلة املعاهد املهنية ،حتول
دون �إ�شغالها من قبل املواطنني ،وحتى نتمكن من ت�أهيل البحرينيني يجب �أن ن�ؤ�س�س
معاهد قادرة على رفد ال�سوق بخريجني م�ؤهلني يف هذه القطاعات.
	•ما تقييمكم لتجربة �صندوق العمل (متكني)؟
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�أُ�س�س �صندوق العمل (متكني) بهدف توجيه الر�سوم امل�ستح�صلة لدعم امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة ،وتطوير كفاءات العمالة الوطنية ،و�أعتقد �أنه ب�إمكاننا تعظيم
اال�ستفادة من ال�صندوق بت�أ�سي�س معاهد تدريب مهنية جمانية �أو مببالغ رمزية،
لت�شجيع الطلبة على الدخول يف القطاع املهني ،م�ستفيدين من جتربة معهد التدريب
يف «بابكو» يف ال�سنوات ال�سابقة والذي تخرج منه الكثري من امل�س�ؤولني وقيادات معظم
امل�ؤ�س�سات الناجحة ،وكذلك معهد البحرين للدرا�سات املالية وامل�صرفية .فاحلقيقة �أنَّ
التجربة �أثبتت �أنَّ �صندوق العمل (متكني) ،وعلى الرغم من مرور عدة �سنوات على بدء
ا�ستح�صال ر�سوم العمل ،و�إحالة  %80من هذه الر�سوم �إليه ،ال يزال يعاين من �صعوبة
يف ا�ستغالل كل هذه ال�سيولة يف عملية التطوير والتنمية ،وال يزال ميتلك �سيولة كبرية
مرتاكمة على مر ال�سنوات املا�ضية مل ي�ستطع ا�ستغاللها بالطريقة املثلى ،فكيف كان
�سيكون الو�ضع لو ا�ستُح�صلت ر�سوم �أعلى وظل ال�صندوق عاجزً ا عن اال�ستفادة منها؟!
ف�أمتنى �أن يتم الرتكيز م�ستقب ًال على كيفية �إدارة هذه املبالغ ،ويف �أوجه امل�ساعدة يف
التنمية االقت�صادية وخو�ض جماالت �أخرى.
	•من بني امللحوظات التي �أثارتها غرفة جتارة و�صناعة البحرين رف�ضها �ضم خدم
املنازل �إىل م�شروع �إ�صالحات �سوق العمل وفر�ض ر�سوم على العمالة املنزلية .فما
�سبب هذا املوقف؟
يجب درا�سة و�ضع خدم املنازل درا�سة معمق ًة ومبعزل عن �سوق العمل؛ �إذ بات هذا
القطاع جز ًءا من املجتمع اخلليجي والبحريني ،وله ت�أثريات اجتماعية وخدمية ،و�ضمه
إزعاجا كب ًريا للأ�سر .فالأ�سر ت�ضج اليوم من ارتفاع
�إىل نظام �سوق العمل �سي�سبب � ً
ر�سوما �شهري ًة
تكلفة ا�ستقدام العمالة املنزلية ،فكيف �سيكون الو�ضع �إذا �أ�ضفنا عليها ً
�ستقع على عاتق الأ�سر؟! و�أعرتف �أنَّ مو�ضوع العمالة املنزلية م�شكلة كبرية على امل�ستوى
عموما يف ظل هذا االزدياد امللحوظ يف �أعداد
االجتماعي واالقت�صادي يف منطقة اخلليج ً
هذه العمالة ،ولكن تقلي�ص هذا العدد �أو تنظيمه قد يكون �صع ًبا ،وقد يت�سبب يف م�شاكل
كثرية بعدما باتت معظم الأ�سر مبختلف م�ستوياتها املعي�شية تعتمد اعتمادًا كل ًّيا على
خدم املنازل .فهذا املو�ضوع يحتاج �إىل مزيد من الدرا�سة لي�س فقط من اجلانب املايل،
بل � ً
أي�ضا من اجلانب االجتماعي ،ويجب �إ�شراك م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واجلمعيات
الن�سائية ب�شكل �أكرب للو�صول �إىل مقرتح قابل للتنفيذ.
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السيد عثمان شريف الريس

	• رئيس وعضو مجالس إدارة عدد من الشركات.
	• عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
	• عضو مجلس النواب لدورتين ( )2006-2002و(.)2014 – 2010
	• عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
	• عضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية.
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	•كيف ت�ستذكر مرحلة �إ�صالح �سوق العمل ب�صفتك كنت نائ ًبا وع�ض ًوا يف غرفة
جتارة و�صناعة البحرين �آنذاك؟
بعد ا�ستالم جاللة امللك مقاليد احلكم� ،أطلق جاللته م�شروعه الإ�صالحي ،وقد
مثل ميثاق العمل الوطني الإطار العام مل�شروع الإ�صالح الهيكلي ل�سوق العمل ،وقد
عهد جاللته �إىل �سمو ويل العهد با�ستالم امللف االقت�صادي ،و�أن�شئ جمل�س التنمية
االقت�صادية ،وو�ضعت �أ�س�س بنية عملية الإ�صالح الهيكلي �آنذاك على ثالثة �أعمدة ،هي:
�إ�صالح التعليم والتدريب ،و�إ�صالح االقت�صاد ،و�إ�صالح �سوق العمل.
ويف بداية طرح م�شروع �إ�صالح �سوق العمل ح�ضرنا ور�شة العمل التي دعا �إليها �سمو
ويل العهد رئي�س جمل�س التنمية االقت�صادية لالطالع على الدرا�سة التي �أجرتها �شركة
«مكنزي» ،وكنت حينذاك ع�ض ًوا يف جمل�س النواب ،وع�ض ًوا يف جمل�س �إدارة غرفة
جتارة و�صناعة البحرين ،مما مكنني من متابعة امل�شروع على امل�سارين االقت�صادي
وال�سيا�سي ،وقد تفاج�أنا حقيق ًة مبا ُطرح يف ور�شة العمل؛ �إذ كانت متثل حتو ًال جذر ًّيا،
فقد كان القطاع اخلا�ص معتادًا على كون وزارة العمل هي اجلهة الوحيدة التي ت�ضع كل
الأنظمة واللوائح وت�ست�صدر الرتاخي�ص وتقوم مبهمة التدريب وغريها من امل�س�ؤوليات.
ووجدنا �أن امل�شروع �سيفر�ض جمموعة من التبعات والأعباء على القطاع اخلا�ص وعلى
كاهل �صاحب العمل ،ال�سيما �صغار التجار وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،كما وجدنا
يف غرفة جتارة و�صناعة البحرين �أنه يف حال مترير امل�شروع ف�إنَّ القطاع اخلا�ص
�سيت�أثر �سل ًبا ،فدفعنا بعدد من املرئيات واحللول التوفيقية التي تدفع هواج�س التجار
ورجال الأعمال ،وتخلق بيئة منا�سبة لتقبل امل�شروع وتطبيقه.
ويف العام ُ 2004عقدت ور�شة العمل الثانية يف ق�صر الق�ضيبية بدعوة من �سمو ويل
العهد ،وح�ضرها جمموعة من املهتمني يف كل القطاعات ،و ُقدِّ م امل�شروع والدرا�سة
بت�صورات خمتلفة عما ُطرح يف املرة الأوىل ،فاللقاء الأول مل يكن يتوافق مع تطلعات
القطاع اخلا�ص ورغباته ،غري �أنَّ اللقاء الثاين �شهد تفاع ًال كب ًريا ً
ونقا�شا مه ًّما ،وتبادل
احلا�ضرون فيه وجهات النظر وامللحوظات والآراء ،ف�أُدخلت بع�ض التعديالت على مواد
امل�شروع نتيج ًة لتلك اجلل�سة التفاعلية ،ومن ثم ُقدِّ م امل�شروع �إىل جمل�س النواب.
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	• ُقدِّم ت�صور م�شروع �إ�صالح �سوق العمل يف الور�شة الثانية يف العام  ،2004فيما ُقدِّم
م�شروع القانون يف العام � 2005إىل املجل�س النيابي ،فكيف كانت �أجواء النقا�ش
واحلوار بني هاتني املرحلتني؟
حر�صت غرفة جتارة و�صناعة البحرين يف هذه املرحلة على االجتماع مع ممثلي
القطاعات التجارية املعنية ،و�أخذ �آرائهم وملحوظاتهم ورفعها �إىل امل�س�ؤولني املعنيني.
فقد �شهدت املدة ما بني الور�شة الثانية وتقدمي امل�شروع �إىل جمل�س النواب حرا ًكا كب ًريا
وتوا�ص ًال م�ستم ًّرا للو�صول �إىل توافقات مهمة تهيئ الأر�ضية املنا�سبة للم�شروع ،ف�أُدخلت
بع�ض التعديالت عليه ،غري �أ َّنها مل تدفع جميع هواج�س ال�شارع التجاري وتخوفه من
خ�صو�صا فيما يتعلق بالر�سوم ،ف�شركة «مكنزي»
�أن ي�ض َّر هذا امل�شروع ب�صغار التجار،
ً
منوذجا ،والواقع �أننا نتكلم عن البحرين ،ففي البحرين
و�ضعت يف درا�ستها �سنغافورة
ً
لدينا ثقافة خمتلفة ،و�سوق خمتلفة.
وقد ح َّدد الت�صور الأويل للم�شروع الر�سوم بـ  75دينا ًرا عن العامل الأجنبي يلتزم بدفعها
�صاحب العمل ،وو�ضع �صالحية حتديدها و�إقرارها لدى جمل�س �إدارة هيئة تنظيم �سوق
العمل ،وكنا نرى �أنَّ هذا املبلغ ي�شكل عب ًئا كب ًريا على التجار ،و�سيدفع بالكثريين من
�صغار التجار �إىل اخلروج من ال�سوق ،كما كنا نرى � ً
أي�ضا �أنَّ �إعطاء �صالحية حتديد
الر�سوم للهيئة غري �إيجابي ،وقد تكون له انعكا�سات �سلبية على القطاع اخلا�ص .ورمبا
كان القائمون على امل�شروع يرون �أنَّ فر�ض هذه الر�سوم يهدف �إىل رفع تكلفة العامل
الأجنبي مبا يجعل من املواطن البحريني خيا ًرا �أف�ضل يف التوظيف ،ولكن ذلك مل يكن
متنا�س ًبا مع �سوقنا ومع واقعنا.
وعموما ،ا�ستمر هذا اجلدل ملا بعد تقدمي امل�شروع �إىل جمل�س النواب ،ف�أخذت هذه
ً
املادة بالتحديد ً
مقرتحا لتعديل هذه املادة،
نقا�شا طوي ًال يف املجل�س ،و ُقدِّ م نحو 15
ً
وقد متخ�ض عن النقا�ش �إدخال عدد من التعديالت قبل مترير امل�شروع ،كت�ضمني
قانون الهيئة بندً ا يلزمها مب�شاورة اجلمهور ،و�إلزام الهيئة ب�أخذ �آراء الأطراف املعنية
وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة ،و�أخذ موافقة جمل�س الوزراء ،وعدم حتديد قيمة الر�سم يف
القانون ،لأنه قد يتغري وف ًقا للظروف االقت�صادية يف البالد ،وهو ما ح�صل فعل ًّيا �إبان
الأزمة التي �أثرت على التجار وعلى الو�ضع االقت�صادي واملحلي ،مما دفع احلكومة �إىل
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م�ساعدة القطاع التجاري بتجميد هذه الر�سوم مدة حمددة ،فانعك�س ذلك �إيجا ًبا على
الو�ضع املايل ،و�سمح ببقاء وا�ستمرارية الكثري من امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
وبعد مترير امل�شروع ،وقبل �أن يقر مقدار الر�سوم ،كان التوجه لدى احلكومة حتديدها
بـ  20دينا ًرا عن العامل الواحد �شهر ًّيا ،وكانت الغرفة تطالب بتخفي�ضها �إىل � 5أو 10
دنانريُ ،ترفع بنحو تدريجي �إذا ما �سارت الأو�ضاع على ما يرام ،وبعد قيا�س مدى
ت�أثريها على القطاع اخلا�ص .وعقدنا اجتماع عمل مع احلكومة برئا�سة �سمو رئي�س
الوزراء ،وا�ستجاب �سموه ملطلب القطاع اخلا�ص باعتماد  10دنانري ،وهو ر�سم نعتقد �أنه
نوعا ما.
منا�سب ً
	•هل كانت حتفظات الغرفة منح�صرة يف ر�سوم �سوق العمل؟
كانت لدى الغرفة جمموعة من التحفظات الأخرى ،ومنها دعوتنا العتماد نظام خا�ص
خلدم املنازل ،بالإ�ضافة �إىل النقطة املتعلقة بحرية انتقال العامل ،التي كانت يف احلقيقة
جز ًءا من االتفاقية التي كانت منظمة العمل الدولية تطالب بها على �أ�سا�س �إعطاء العامل
احلق واحلرية يف التنقل واختيار العمل املنا�سب و�إنهاء خدمته دون اعرتا�ض اجلهة �أو
الكفيل ،ومنع احتفاظ �صاحب العمل بجواز �سفر العامل ،ف ُيعامل معاملة املواطن ،وكان
الهدف من هذا يف احلقيقة جعل املواطن البحريني خيا ًرا �أف�ضل.
وقد �أبدينا ملحوظاتنا ومرئياتنا بخ�صو�ص حرية انتقال العامل؛ �إذ كنا نرى �أنَّ تطبيق
هذا البند قد ال ي�ؤثر �سل ًبا يف املهن والوظائف املتدنية وغري املاهرة ،ولكنه قد يكون
م�ؤث ًرا وم�ض ًّرا مب�صالح امل�ؤ�س�سات الكبرية التي تعتمد على العمالة املاهرة واملد َّربة،
فهذه امل�ؤ�س�سات تنفق مبالغ كثرية لتح�صل على العمالة املاهرة ،فهي لتح�صل على
املهند�سني الفنيني مث ًال �-سواء ال�صناعيني �أم املعماريني -تن�شر �إعالنات مدفوع ًة
يف الدول امل�صدرة للعمالة ،و ُتر�سل فري ًقا من �إدارة املوارد الب�شرية لإجراء املقابالت
واالختبارات للفنيني واالختيار بينهم ،فلي�س من املعقول �أنْ ي�أتي �أحد املناف�سني فيغري
املوظف مببلغ �إ�ضايف على راتبه فينتقل �إىل م�ؤ�س�سته .فكانت ر�ؤيتنا �أ َّنه �إذا �أردنا �أنْ
ن�سمح بحرية انتقال العامل ،فيجب �أنْ يكون ذلك وفق عدد من ال�ضوابط.
وعندما و�صلنا �إىل مرحلة التطبيق يف العام  2009وجدنا تفه ًما من قبل هيئة تنظيم
�سوق العمل ،وتوافقنا على و�ضع جمموعة من ال�ضوابط؛ منها �أنْ يكمل العامل �سنة
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واحدة من العمل على الأقل قبل �أنْ يطلب االنتقال ،ويف حال رغبته يف االنتقال قبل هذه
املدة يتحمل �صاحب امل�ؤ�س�سة التي يرغب يف االنتقال �إليها جميع التكاليف التي �أنفقت
يف �سبيل توظيفه.
واحلقيقة �أنَّ الهواج�س واملخاوف التي كانت عندنا كبرية من �أنْ يت�سبب القانون يف ن�سبة
عالية من ت�س ُّرب العمال من �شركات �إىل �أخرى ،لكننا فوجئنا بعد التطبيق �أنَّ الن�سبة
جاءت متدنية ومل تتع َّد � %1إىل  %2وف ًقا لإح�صاءات هيئة �سوق العمل ،و�أنَّ خماوفنا مل
تكن يف حملها ،و�أنَّ هذه الن�سبة املتدنية كانت موجودة حتى قبل �إقرار القانون.
	•كيف كنتم تو�صلون وجهات نظركم فيما يتعلق بامل�شروع ،ومن �أي نافذة؟
كانت لدى الغرفة جلنة م�شرتكة مع جمل�س التنمية االقت�صادية ،جتتمع دور ًّيا وتناق�ش
جميع املو�ضوعات املتعلقة بالرخ�ص التجارية ،وا�ستقطاب اال�ستثمارات من الداخل
واخلارج ،وت�سهيل مهمة امل�ستثمرين ،وتنظيم الزيارات الرتويجية ،وترتيب زيارات
الوفود �إىل اخلارج ،وا�ست�ضافة الوفود� ،إىل جانب ممثلي الغرفة والقطاع اخلا�ص يف
جمل�س �إدارة جمل�س التنمية االقت�صادية.
	•هل كانت هذه اللجنة معنية مبناق�شة �إ�صالحات �سوق العمل؟
ال .كانت اللقاءات تتم من قبل قيادة الغرفة ،ومن خالل االجتماعات واملرا�سالت،
ومعظم اللقاءات كانت مع جمل�س التنمية االقت�صادية وديوان �سمو ويل العهد ،ومل يكن
لدينا ات�صال مبا�شر مع «مكنزي».
	•يف املجل�س النيابي ،ما اجلهات امل�ساندة للم�شروع واملعار�ضة له؟
مل تكن هناك معار�ضة مل�شروع �إ�صالح �سوق العمل ،ولكن كانت هناك حتفظات وتخوفات
من امل�شروع ،وكنا يف كتلة النواب االقت�صاديني و�أع�ضاء اللجنة املالية واالقت�صادية يف
املجل�س نقود هذه التحفظات واملخاوف ،وحر�صنا على تقدمي التعديالت واقرتاحها،
وبعد التو�صل �إىل توافقات �سارت الأمور على ما يرام.
	•من هم �أع�ضاء الكتلة؟
عثمان �شريف الري�س ،وجهاد بوكمال ،وجا�سم عبدالعال ،وفريد غازي ،وعبدالنبي
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�سلمان ،وعبدالهادي مرهون ،ويو�سف زينل ،وح�سن بوخما�س.
	•كيف كان موقف اجلمعيات والكتل الإ�سالمية؟
اجلمعيات الإ�سالمية والكتل مل يكن لديها حتفظات ،وكان موقفهم مت�ضام ًنا مع
توجهات الكتلة االقت�صادية باعتبارها الأكرث قدرة على الت�شخي�ص مع الأخذ يف االعتبار
م�صلحة املواطنني.
	•هل كان للكتلة االقت�صادية توا�صل مع الغرفة؟
الكتلة االقت�صادية كانت ت�ضم ع�ضوين من جمل�س �إدارة الغرفة ،وت�ضم جتا ًرا كح�سن
بوخما�س ،وحما�سبني كجا�سم عبدالعال ،كما كانت اللجنة املالية االقت�صادية ت�ضم
كذلك �شخ�صيات جتارية كعبدالعزيز املري ،وم�صرفية كعي�سى �أبوالفتح ،فكانت لدينا
القدرة الكاملة على درا�سة امل�شروع وانعكا�ساته.
و�أثناء مناق�شة امل�شروع ،قام ديوان �سمو ويل العهد بتنظيم عدد من اللقاءات للنواب يف
الديوان ،والتقى �سموه بجميع النواب على �شكل جمموعات .واجتمعت الكتلة االقت�صادية
يف الديوان مع عدد من ال�شخ�صيات القائمة على امل�شروع ومع �شخ�صيات قانونية من
جمل�س التنمية االقت�صادية وديوان �سمو ويل العهد؛ وهم :يو�سف خلف ،و�إبراهيم
املاجد ،وزكريا هجر�س ،و�أ�سامة العب�سي ،وكان هدف االجتماع تبادل وجهات النظر،
و�شرح بع�ض الأمور للنواب ،وبعد نهاية كل اجتماع ،كان يح�ضر �سمو ويل العهد وتدور
بع�ض احلوارات ،وهي اخلطوة التي �أ�سهمت يف تفهم امل�شروع.
	•هل ميكن القول �إ َّن �أول م�شروعني �أجنزتهما ال�سلطة الت�شريعية هما قانون هيئة
تنظيم �سوق العمل ،و�صندوق العمل (متكني)؟
نعم .هما �أول م�شروعني يتم �إجنازهما.
	•�أُقر امل�شروع ،وبد�أت الهيئة عملها ،فكيف تقيمون م�ستوى التغيري والإ�صالحات
على �أر�ض الواقع؟
كانت ال�سوق املحلية تواجه عددًا من التحديات ،وقد �أ�سهم وجود هيئة تنظيم �سوق العمل
يف حلحلة هذه الق�ضايا ،ال�سيما املتعلقة بالتوظيف وحرية انتقال العامل ،وقد ات�سم �أداء
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الهيئة ب�أعلى درجات الدقة واالحرتافية يف اخلدمة ،ففي ال�سابق كنا نعاين من بطء
يف �إجراءات وزارة العمل التي كانت م�س�ؤولة عن �إ�صدار الرتاخي�ص والتدريب ،فلم
تكن لديها �ضوابط و�آليات وا�ضحة يف العمل ب�صراحة .وكنا يف ال�سابق � ً
أي�ضا نفتقر �إىل
قاعدة بيانات متكاملة ،كما هو متوافر لدى الهيئة اليوم ،فهذه البيانات املوجودة اليوم
تخدم احلكومة والقطاع اخلا�ص ،بل وتخدم طلبة اجلامعات والباحثني يف ا�ست�شراف
م�ستقبل �سوق العمل � ً
أي�ضا.
وال نغفل كذلك عن �أ َّنه ،وبعد تد�شني الر�ؤية اال�سرتاتيجية االقت�صادية ململكة البحرين
� ،2030صارت خطة وا�سرتاتيجية الهيئة متوافقة مع هذه الر�ؤية.
و�شخ�ص ًّيا� ،أعتقد �أنَّ هذا النجاح يح�سب للهيئة ،وتحُ �سب لرئي�سها �أ�سامة العب�سي الذي
عاي�ش ت�أ�سي�سها من البدايات.
	•هل حققت العملية الإ�صالحية مبتغاها من وجهة نظركم؟
�أعتقد ذلك ،والدليل انخفا�ض حجم البطالة ،فبعد �أنْ كنا نتحدث عن � 20ألف عاطل
عن العمل يف  ،2003ومع توقع دخول � 100ألف مواطن ل�سوق العمل خالل � 10سنوات،
نرى �أ َّننا يف العام  2016ال تتعدى ن�سبة البطالة  ،%4وب�أقل من � 5آالف عاطل ،وهو �إجناز
حقيقي.
	•بالن�سبة ملخاوفكم من العملية الإ�صالحية ،هل ترون �أنها كانت حقيقية �أم �أنها
كانت جمرد هواج�س؟
كانت جمرد هواج�س ،وهذا �أمر طبيعي يف بداية �أي م�شروع يطرح .وكنا نتخوف من
ملف حرية انتقال العامل ومن ت�أثري الر�سوم ،ولكننا جند �أ َّنها مل ت�ؤثر �سل ًبا يف القطاع
اخلا�ص ب�صراحة ،وقد �أح�سنت احلكومة التعامل مع مو�ضوع الر�سوم يف الظروف
ال�صعبة والطارئة بتجميدها م�ؤقتًا.
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