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«العمل» تطلــق متجرًا ذكيا
يضــم  7تطبيقات تتميز بســهولة اإلســتخدام
شــكوى عمالية تكشــف عصابة
للتحايــل والنصــب على البنوك

ناعمة طارش ..
بالمثابــرة تحقق
أحالمهــا الوظيفية

إســعاد عامل بقضاء
عطلــة العيد بين أفراد
أســرته في بلده

افتتاحية العدد

ثالثية عالقة العمل

مع

مطلــع العــام  2016يشــهد ســوق العمــل
ت
الــى أصدرهــا
تطبيــق القــرارات الثالثــة ي
ـال صقــر غبــاش وزيــر العمــل بشــأن العمــل
معـ ي
بنمــاذج العقــود المعتمــدة مــن الــوزارة  ،وحــاالت
انتهــاء عالقــة العمــل ،ومنــح العامــل ترصيــح
عمــل جديــد لالنتقــال مــن منشــأة إىل أخــرى بعــد
انتهــاء عالقــة عملــه مــع المنشــأة المنقــول منهــا.
هــذه القـرارات ،تشــكل ثالثيــة تم�ابطــة مــن شــأنها
االرتقــاء بعالقــة العمــل ،والتحــول بهــا نحــو
المزيــد مــن الشــفافية بالتعاقــد ي ن
بــ� أصحــاب
العمــل والعمــال ،ليكــون ذلــك منطلقــا لعالقــة
عمــل أكـ ثـر توازنـاً ،يلـ ت ز
ـ�م بموجبهــا الطرفــان بــأداء
الحقــوق والقيــام بالواجبــات المتفــق عليهــا،
باالســتناد اىل عقــد العمــل المـ بـرم بينهمــا ،والــذي
وبالتــال
يضعهمــا أمــام مســؤولياتهما القانونيــة ،ض ي
ت
ا� أو
فــان انهــاء العالقــة تبينهمــا يكــون امــا بالــر ي
باخــال اي منهمــا ز
بال�اماتــه حيــال الطــرف االخــر،
ليصــار بعــد ذلــك إىل تحديــد وضــع العامــل ،فإمــا
ان ينتقــل إىل منشــأة أخــرى أو العــودة اىل موطنــه
ت
ـى تحددهــا القـرارات.
وذلــك بموجــب الضوابــط الـ ي
ت
ـأ� الق ـرارات الجديــدة
وفقــا لهــذه المعطيــات ،تـ ي
لتحــدد شــكل عالقــة العمــل بمحطاتهــا المختلفــة،
بــدءاً مــن مرحلــة مــا قبــل التعاقــد ســواء أكان
العامــل خــارج الدولــة أو داخلهــا ،مــروراً بالتعاقــد
ش
ومبــا�ة العامــل لعملــه لــدى صاحــب العمــل،
وأخــرا انتهــاء تلــك العالقــة وهــو مــا يعــرف بـــ
ي
«دورة العمــل التعاقــدي».
إذن ،فــإن هــذه القــرارات يــراد منهــا تنظيــم
وضبــط عالقــة العمــل ،وإضفــاء المزيــد الشــفافية
والتــوازن واالســتقرار عــى تلــك العالقــة  ،وهــو
أ
ـا� عــى
المــر الــذي ســينعكس تلقائيـاً بشــكل إيجـ ب ي
ســوق العمــل مــن حيــث رفــع مســتوى إنتاجيتــه

وتعزيــز مرونــة االنتقــال بمــا ف ي� ذلــك تلبيــة حاجــة
أصحــاب العمــل مــن الخـ بـرات والكفــاءات واالبقــاء
عليهــا ف ي� الســوق الــذي سيشــهد ف ي� ضــوء ذلــك
المزيــد مــن االســتقرار وسيســهم بفاعليــة ف ي� جهود
ف
ـر�
الدولــة المبذولــة للتحــول نحــو االقتصــاد المعـ ي
ـ� ومحــوره المواطــن.
التنافـ ي
وبالنظــر اىل القــرارات الثالثــة مــن زاويــة حمايــة
الحقــوق ،فــإن القــول بأنهــا توفر الحمايــة للعمال،
والتوقــف عنــد هــذا الحــد ،فيــه مغالطــة كبـ يـرة ،
أ
ض
لن التدقيــق بالقــرارات شــكال ً ومضمونــاً ،يفــ ي
اىل نتيجــة مفادهــا أنهــا _ أي القــرارات_ تحقــق
هدفــا رئيس ـاً مــن بـ ي ن
ـ� أهدافهــا المتعــددة ،وهــو
ف
النتــاج ال ســيما وأن الضامــن
ـر� إ
حمايــة حقــوق طـ ي
لتلــك العالقــة هــو العقــد المـ بـرم بينهمــا والــذي
يعــد قانــون تنظيــم عالقــة العمــل مرجعيتــه ممــا
يعطــي الحــق لــوزارة العمــل بالتدخــل ف ي� تلــك
العالقــة مـ تـى دعــت الحاجــة لذلــك ومنــح تصاريح
ش
والــروط المنصــوص
العمــل وفــق الضوابــط
عليهــا ،ويبقــى الفيصــل ف� أيــة منازعــة تنشــأ بـ يـ�ن
ي
ن
ز
الطرفـ ي ن
ـ� هــو القضــاء المشــهود لــه بال�اهــة.
ت
تــأ� ف ي� إطــار
خالصــة القــول ،هــذه القــرارات ي
ســعي وزارة العمــل نحــو تطويــر ت�ش يعــات
ف
للرتقــاء بالعالقــة ي ن
طــر�
بــ�
ســوق العمــل إ
ي
االنتــاج وتعزيــز مســتويات الشــفافية واالســتقرار
ت
واســراتيجية
والتــوازن واالنتاجيــة بمــا ينســجم
الــوزارة المنبثقــة عــن اسـ تـراتيجية الحكومــة ســعياً
المــارات  2021مــن جهــة،
وراء تحقيــق رؤيــة إ
واالنســجام مــع المعايـ يـر والمواثيــق الدوليــة ذات
الصلــة مــن جهــة أخــرى.

أسرة التحرير

مجلة دورية تصدر عن وزارة العمل
رئيس التحرير
حسين العليلي
مستشار التحرير
أيمن رمانة
مدير التحرير
فاطمة الحمادي
سكرتير التحرير
عالء البدري

مكاتب الوزارة
مكتــب عمــل أبوظبــي -مكتــب عمــل العين-مكتــب عالقــات العمــل بمزيــد
مــول مكتــب عمــل بــدع زايــد -مكتــب عمــل دلما-مركــز خدمــة غرفــة تجــارة
وصناعــة أبوظبي-مركــز خدمــة  -بلديــة أبوظبــي -مركــز خدمــة اإلدارة العامــة
لإلقامــة وشــؤون األجانــب -مكتــب عمــل عجمان-مكتــب عالقــات العمــل
بمحكمــة دبــي -مكتــب عمــل دبي-مركــز خدمــة الطــوار -مركــز خدمــة فــرع
دائــرة التنميــة االقتصادية-مركــز خدمــة المحيصنة-مركــز اإللغــاء بالوصــل -
دبــي -مركــز خدمــة مركــز المنــارة -مكتــب عمــل الفجيرة-مكتــب عالقــات
العمــل محاكــم الفجيــرة -مكتــب عمــل رأس الخيمــة -مكتــب عمــل الذيــد-

هيئة التحرير
ليلى أميري

مكتــب عمــل خورفــكان -مكتــب عمــل الشــارقة -مكتــب عمــل كلباء-مكتــب

أحمد المجايدة

عالقــات العمــل محاكــم الشــارقة -مكتــب عمــل أم القيويــن

التصوير :فتحي فرج

مركز االتصال800665 :
http://www.mol.gov.ae
http://www.facebook.com/moluae
http://www.twitter.com/MOLUAE

مراكز الخدمة
أبوظبي:مركــز معامــات ذ.م.م-مركــز انجــازات ســيرفيس-مركز جــود للخدمــات
العامة-مركــز كرييتــف للمعامــات ذ.م.م-مركــز االتحــاد العالميــة للطباعــة ومتابعــة
المعامالت-مركــز انفنتــي ســيرفيس دوكمنتــس -مركــز الوقــت للخدمــات اإلداريــة
ذ.م.م-مركــز مشــروعات ارادة – فــرع 1-

http://www.instagram.com/MOL_UAE

العين:مركــز انفنيتــي سيرفيســس دوكمنتــس – فــرع العين-مركــز الرعايــة

http://www.youtube.com/MOLUAE

للخدمات-مركــز الشــامل لخدمــات رجــال االعمــال

تطبيقات ابل ستورMOL :
تطبيقات اندرويد MOL :
تطبيقات بالك بيريMOL :
اإلخراج الفني و الطباعة
ند الشبا للعالقات العامة وتنظيم المعارض
محمد الجاروف
هاتف + 9714 2566707
فاكس + 9714 2566704
الموقع االلكتروني www.naddalshiba.com
البريد االلكتــــروني info@naddalshiba.com

دبــي :أون تايــم لتخليــص المعامالت-إتقــان لخدمــات رجــال األعمال-إســتمارات
للخدمات-الرعايــة للخدمات-مركــز تســهيل لالعمال-مركــز معاملــة لخدمــات رجــال
االعمــال -مركــز النخبــة لخدمــات رجــال االعمــال-دي اكــس بــي لخدمــات رجــال االعمــال

الشــارقة:مركز الصقــر لخدمــات رجــال األعمال-اســتمارات للخدمات-مركــز الثقــة
للخدمــات المتكاملة-مركــز معلومــات لألعمــال -إجــراءات للخدمــات -مركــز تصاريــح
الذيد:الشــامل لخدمــات رجــال األعمــال

خورفكان:الشمالية لخدمات رجال األعمال
كلباء:االتحاد لخدمات رجال االعمال

عجمان:اســتمارات للخدمات-شــركة عجمــان للخدمــات اإللكترونية-مســتندات
لخدمــات المعلومــات التجاريــة
أم القيوين:مركز معامالت-لتخليص المعامالت

رأس الخيمة:الطالــب للخدمات-معامــات لتخليــص المعامالت-بيانــات اإلمــارات

الفجيرة:المســتند لخدمــات رجــال األعمال-المســتقبل للخدمــات
تسهيل لخدمات رجال األعمال

 اآلراء والمقــاالت الــواردة فــي المجلة تعبر عن أصحابها

رؤيتنا
سوق عمل ُمستقر وقوى عاملة ُمنتجة بما ُيعزز اقتصادًا معرفيًا تنافسيًا محوره المواطن

رسالتنا
تنظيم سوق العمل بما يعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة  ،وتحقيق الحماية والمرونة واستقطاب الكفاءات
من خالل منظومة متكاملة من المعايير ،والسياسات  ،واألدوات الرقابية والشراكة المؤسساتية ،والخدمات
المتميزة

قيمنا
المهنية .
احترام كرامة اإلنسان.
النزاهة واألمانة.
العمل بروح الفريق
المبادرة واإلبداع
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واستقطاب الكفاءات ورفع اإلنتاجية
تحقيق استقرار سوق العمل في اطار التوازن بين مصالح طرفي اإلنتاج
وفق التشريعات الوطنية
المساهمة في تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية
تعزيز الكفاءة المؤسسية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية
ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية
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جائزة تقدير

تشــمل قطاع التشييد
والبنــاء والعمال في دبي
كمرحلة أولى

حمدان بن
محمد يطلق
جائزة «تقدير»
لتحفيز
مستويات
متقدمة
في رعاية
العمال

ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد
أطلق
ول عهــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،ي
د� رئيــس المجلــس التنفيــذي جائــزة
بي
أ
«تقديــر» الوىل مــن نوعهــا عــى مســتوى
المــارات
العالــم ،تأكيــداً لريــادة دولــة إ
ف ي� مجــال رعايــة حقــوق العمــال وتقديــم
الــدول
نمــوذج يحتــذى عــى المســتوى
ي
ف ي� االهتمــام بهــذه ال�ش يحــة المجتمعيــة
ت
ـى تمثــل عنـراً مؤثـراً ف ي� معادلة
المهمــة الـ ي
يز
ش
والــركات
بتحفــ� المؤسســات
التنميــة
عــى تقديــم مســتويات متقدمــة مــن
ين
التابعــ� لهــا.
الرعايــة والعنايــة بالعمــال
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حــث آلياتــه وأهدافــه ومــن ثــم تطبيقــه عــى
وتهــدف الجائــزة الســنوية إىل
ّ
ش
الــركات عــى االرتقــاء بمقومــات مســتوى المنطقــة والعالــم.
ين
المنتســب�
الحيــاة الكريمــة للعمــال
إليهــا ،وتشــجيعهم عــى إحــداث تغيـ يـر وتقــوم فكــرة برنامــج الجائــزة عــى نظــام
لمعايــر دقيقــة
نوعــي تراكمــي ومســتدام ف ي� الثقافــة تقييــم شــامل يخضــع
ي
العماليــة ،وخلــق مناخــات عمــل تعــزز عالميــة المســتوى لمنــح الـ شـركات تصنيــف
ف
العالقــة ي ن
النتــاج مــن خمــس نجــوم وفــق نظــام احتســاب
بــ�
طــر� معادلــة إ
ي
ف
بإجمــال ألــف نقطــة يتــم
وهمــا أصحــاب العمــل والعمــال ي� نقــاط محــدد
ي
ش
د� ،واســتهالل مرحلــة جديــدة مــن منحهــا لــكل �كــة وفــق أســلوب توزيــع
بي
ن
ن
ـا� والمثمــر بـ يـ� الطرفـ يـ� النقــاط المعتمــد عــى مســارات التقييــم
التعــاون إ
اليجـ ب ي
المــارة فقــط المختلفــة ،ويتــم منــح النجــوم وفــق
ليــس عــى مســتوى إ
ً
وإنمــا تقديــم نمــوذج يمكــن اســتلهام مجمــوع النقــاط بــدءا مــن نجمــة واحــدة،

جائزة تقدير

صقر غباش  :الجائزة تشكل دعما مهما
لمنظومة عالقة العمل في االمارات
ـال صقــر غبــاش وزيــر العمــل بمبــادرة الجائــزة
مــن جهتــه أشــاد معـ ي
ف
والـ ت
والمــارات العربيــة
د� إ
ـى ســيكون لهــا أثــر فاعــل ي� تعزيــز مكانــة ب ي
ي
المتحــدة عــى الخارطــة العالميــة ف ي� مجــال رعايــة حقــوق العمــال،
وتوفــر بيئــة العمــل المحفــزة آ
وبالتــال زيــادة
والمنــة لهــم،
ي
ي
ف
ف
إنتاجيتهــم ،والتأكيــد عــى دورهــم الفاعــل ي� التنميــة ي� إطــار
ش�اكتهــم مــع أصحــاب العمــل بموجــب عالقــة عمــل تعاقديــة بـ ي ن
ـ�
الطرفـ ي ن
ـ�.
وقــال معاليــه ،إن مبــادرة ســموه تعـ بـر عــن مــدى اهتمامــه وحرصــه
ف
عــى تطويــر العالقــة ي ن
طــر� إالنتــاج ال ســيما وأنهــا ترتكــز إىل
بــ� ي
والنتــاج بالشــكل
معايـ يـر واشـ تـراطات مــن شــأنها بلــورة ثقافــة العمــل إ
المطلــوب لــدى قطــاع التشــييد والبنــاء الــذي سيشــهد تطبيــق الــدورة وأشــار معاليــه إىل أن المبــادرة ستشــكل إضافــة نوعيــة ودعم ـاً مهم ـاً
أ
لمنظومــة عالقــة العمــل ف� دولــة إالمــارات ت
الــى تشــهد تحــوال ً ف ي�
الوىل مــن المبــادرة.
ي
ي
ن ف
ـر�
مجــال ترســيخ وتعزيــز عالقــة تعاقديــة ومتوازنــة وشــفافة بـ يـ� طـ ي
ت
كبــر التعاقــد تكــون مرجعيتهــا عقــد العمــل والقانــون ،بمــا يحفــظ حقــوق
المعايــر
وأضــاف أن تلــك
واالشــراطات تســهم بشــكل ي
ي
ف
ن
ن
ً
ـال صقــر
ي� رفــع وعــي أصحــاب المنشــآت المســتهدفة بحقــوق العمــال الطرفـ يـ� ويبـ يـ� واجباتهمــا حيــال بعضهمــا بعضـا .وأكــد معـ ي
واليفــاء بهــا ،خصوصــا وأن الجائــزة ت
تشــرط عــى المنشــآت غبــاش ســعي وزارة العمــل الحثيــث ،وبموجــب توجيهــات ورؤى القيادة
إ
أ
ف
ـر� عالقــة العمــل وبالشــكل الــذي ينســجم
ي
توفــر المعلومــات الساســية ،مثــل السياســات العماليــة الرشــيدة لحفــظ حقــوق طـ ي
ت
�ش
المعايــر واالتفاقيــات
الــى تتوافــق مــع
والمرافــق
ي
والمنشــآت والصحــة والســامة المهنيــة وأمــن العمــال ،مــع الت يعــات الوطنيــة ي
أ
ت
ت
ن
ز
الــى صادقــت عليهــا دولــة
وغ�هــا والشــفافية ،وااللــ�ام
ي
والتعيينــات والجــور ي
بالقوانــ� الدوليــة ذات العالقــة بقضايــا العمــل ي
والت�ش يعــات العماليــة ،إىل جانــب الوقــوف عــى انطباعــات إالمــارات العربيــة المتحــدة.
ومــؤ�ات أ
ش
الداء الرئيســة الخاصــة بإدارتهــم،
العمــال وآرائهــم
أ
أ
وغ�هــا مــن القضايــا ،المــر الــذي ينعكــس عــى العمــال ذاتهــم ،وأعــرب معاليــه عــن ثقتــه بــأن «جائــزة تقديــر» ســتحقق الهــداف
ي
ال ســيما وأن هــذا القطــاع يضــم عمالــة تصنــف غالبيتهــا ضمــن المنشــودة منهــا ،خاصــة وأنهــا تحظــى برعايــة ســمو الشــيخ حمــدان بن
المســتويات المهاريــة البســيطة ت
د� رئيــس المجلــس التنفيــذي،
والــى تحتــاج إىل رعايــة ب
ول عهــد ب ي
أكــر محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ي
ي
لحمايــة حقوقهــا ،كونهــا ال تتمتــع بالثقافــة العماليــة ،مقارنــة وســيتم تنفيذهــا مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لشــؤون العمــال ف ي� إمــارة
بد� الـ تـى تعتـ بـر أحــد الـ شـركاء االسـ تـر ي ن
اتيجي� لــوزارة العمــل.
بالمســتويات المهاريــة العليــا.
ي ي
وصــوال ً إىل فئــة النجــوم الخمــس وهــي
أ
العــى ف ي� تراتبيــة التصنيــف ضمــن
ال�نامــج.
ب
وبهــذه المناســبة قــال ســمو الشــيخ
حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،

البــداع واالبتــكار ف ي� مختلــف
د� ،رئيــس المجلــس التنفيــذي ،محفــزات إ
ول عهــد ب ي
ي
«تــأ� جائــزة مرافــق العمــل والقطاعــات االقتصاديــة �ف
ت
راعــي جائــزة «تقديــر»:
ي
ي
المــارة”.
«تقديــر» كإضافــة جديــدة لمنظومــة إ
ت
يز
الــى أطلقتهــا
جوائــز
التمــ� إ
والبــداع ي
د� ،بهــدف ترســيخ مفاهيــم وأضــاف ســموه  »:إننــا نعمــل ليــل
حكومــة ب ي
جديــدة للحيــاة والعمــل وإطــاق نهــار مــن أجــل تنفيــذ توجيهــات الوالــد
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عبيد بن سرور

عبيد بن سرور:
صممت معايير
بناء على أفضل
الجائزة ً
الممارسات العالمية

لتوفــر بيئــة
المــارات وســعيها الحثيــث
إ
ي
عمــل آمنــة ومحفــزة للعمــال.

وقــال ســموه« :لــم تدخــر دولتنــا يومــا
جهــدا ف� تطويــر أ
الطــر الت�ش يعيــة
ي
ت
الــى تحفــظ عــى العمالــة
والقانونيــة ي
حقوقهــا كاملــة وتكفــل لهــم ســبل الحيــاة
الكريمــة ،واليــوم نعمــل مــن خــال هــذه
وأشــاد ســمو الشــيخ حمــدان الجائــزة لتأكيــد أهميــة توطيــد العالقــة
بــن محمــد بــن راشــد بجهــود بـ ي ن
ـ� الـ شـركات والعمــال ضمــن بيئــة راعيــة
ف
اليجابية
وزارة العمــل ي� دولــة ومح ّفــزة وداعمــة نظـراً للتأثـ يـرات إ

صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد
آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
د� ،رعــاه اللــه،
مجلــس الــوزراء حاكــم ب ي
خاصــة تلــك الداعيــة إىل إســعاد النــاس
تميــ� ي ن
يز
بــ�
بكافــة ش�ائحهــم بــدون
جنســهم أو دينهــم ،مــع ترســيخ ثقافــة
ين ت
الــى
رفــع مســتويات رضــا
العاملــ� ي
ً
المــارات شــعارا لهــا،
تعتمدهــا دولــة إ
د� بــأن تصبــح المدينــة
وتحقيــق رؤيــة ب ي
أ
الفضــل عالميــاً للعيــش والعمــل ،إذ
إيجــا� ملمــوس للجائــزة
نتطلــع ألثــر
بي
ف ي� تحقيــق هــذه الرؤيــة ،كونهــا تطــال
ين
العاملــ�
ش�يحــة واســعة مــن فئــات
ف� د� ممــن يســهمون بدورهــم �ف
ي بي
ي
ت
ـى تشــهدها
مسـ يـرة البنــاء واالزدهــار الـ ي
المــارة”.
إ
وأوضــح ســموه أن هــذه الجائــزة تؤكــد
عــى الــدور الريــادي الــذي تلعبــه دولــة
ين
القليميــة
المــارات عــى
الســاحت� إ
إ
ف
والدوليــة ي� مجــال رعايــة العمــال،
وحفــظ حقوقهــم وفــق المواثيــق
أ
ين
والقوانــ� الدوليــة ،والحفــاظ
والعــراف
ف
النتاجيــة
طــر� المعادلــة إ
عــى حقــوق أ ي
وهمــا أصحــاب العمــال والعمــال وتوفـ يـر
البيئــة المناســبة لنجــاح هــذه المعادلــة
مــع ضمــان حقــوق وواجبــات كال الطرفـ ي ن
ـ�
المعايــر المعتمــدة دوليــاً.
وفــق
ي

8

العمل  -نوفمبر 2015

جائزة تقدير
لهــذه البيئــة عــى رفــع مســتويات أ
ين
التابعــ� لهــا،
الداء والعيــش لعمــال البنــاء
ت
الــى تســتند إىل
وفــق
وجــودة ورسعــة تنفيــذ المشــاريع” .
ي
معايــر الجائــزة ي
الجائزة تؤكد على الدور
أفضــل الممارســات الدوليــة ،ومنهــا
الريادي الذي تلعبه دولة
وتشــمل جائــزة «تقديــر» ،ت
الــى ش
المعايــر المعتمــدة مــن قبــل وزارة
تــرف
ي
ي
ف
اإلمارات على الساحتين
المــارات.
عــى إدارتهــا وتنظيمهــا اللجنــة الدائمــة العمــل ي� إ
ف
د� ،ف ي� دورتهــا
اإلقليمية والدولية
لشــؤون العمــال ي� ب ي
أ
الــركات المتخصصــة ف� ف� حـ ي ن
الوىل ،فئــة ش
ـ� تتضمــن الخطــة االسـ تـراتيجية
ي ي
في مجال رعاية العمال
قطــاع البنــاء والتشــييد فقــط ،حيــث للجائــزة توســيع نطاقهــا ف ي� الــدورات
الخــراء المقبلــة لتشــمل قطاعــات عماليــة
ســيقوم فريــق مختــص مــن
ب
والمقيم ي ن
ش
ــ� باختيــار أفضــل الــركات أخــرى خــارج دائــرة قطــاع البنــاء
ّ
ت
المعايــر الفنيــة للجائــزة ،قــال
وحــول
الــى توفــر أحســن ظــروف العمــل والتشــييد.
ي
ي
مهــر بــن رسور ،نائــب
اللــواء عبيــد
ي
للقامــة
لــ�دارة العامــة إ
المديــر العــام إ
أ
ف
د� رئيــس اللجنــة
وشــؤون الجانــب ي� ب ي
ف
د� «صممت
الدائمــة لشــؤون العمــال ي� ب ي
معايــر الجائــزة بنــا ًء عــى أفضــل
ي
الممارســات العالميــة خاصــة تلــك
المعتمــدة لــدى وزارة العمــل ف ي� الدولــة
وغ�هــا مــن
ومنظمــة العمــل الدوليــة ي
المنظمــات والجهــات المعنيــة بحمايــة
ف
النتــاج وهمــا العمــال
حقــوق
طــر� إ
ي
وأصحــاب العمــل”
واشــار إىل أن الجائــزة ســيتم تنظيمهــا
ســنوياً وســتقترص ف� دورتهــا أ
الوىل عــى
ي
ش�كات البنــاء والتشــييد فقــط.
ت
ف� ي ن
االســراتيجية
حــ� تتضمــن الخطــة
ي
للجائــزة توســيع نطاقهــا لتشــمل العمــال
ف ي� المصانــع ومــن ثــم المناطــق الحــرة ف ي�
لــ� تعــم الفائــدة عــى
دورات الحقــة ،ي
أكـ ثـر مــن  500ألــف عامــل ينتســبون لتلــك
الجهــات.
ف
و�
وبنــا ًء عــى نتائــج عمليــة التقييــم ي
ختــام دورة الجائــزة ،يتــم منــح الـ شـركات
فئــى الخمــس أ
ت
والربــع
الفائــزة بتصنيــف ي
بالضافــة إىل
نجــوم شــهادات تقديــر إ
ضمــان منحهــا أ
الولويــة ف ي� الفــوز بعقــود
تنفيــذ المشــاريع الحكوميــة.
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خــال الملتقى الســنوي الخامس للموارد البشــرية

الظاهــري  :نجــاح المؤسســات يكمن بقدرة كوادرها
علــى إيجاد أســاليب عمل ابتكارية

مبــارك ســعيد الظاهــري وكيــل وزارة
أكد العمــل أن نجــاح المؤسســات يقــاس
بمــدى قــدرة كادرهــا ش
البــري عــى إيجــاد
أ
ف
أســاليب عمــل ابتكاريــة تســهم ي� تطويــر الداء
ـ� بالشــكل الــذي يـ بـرز حجــم جهودهــا
المؤسـ ي
ز
وتم�هــا .
المبذولــة لالرتقــاء بخدماتهــا ي

تســاهم ف� إحــداث نقلــة نوعيــة ف� أ
الداء
ي
ي
الحكومــي ،إضافــة إىل حــرص قيــادات الــوزارة
عــى جعــل الكــوادر الب�ش يــة ضمــن قائمــة
ت
االســراتيجية
أولوياتهــا عنــد صياغــة الخطــط
والمبــادرات النوعيــة .
ن
تبــى
وأكــد أالظاهــري حــرص الــوزارة عــى ي
ت
ـى تنمــي كفــاءات
كافــة الســاليب التطويريــة الـ ي
وقــدرات كوادرهــا الب�ش يــة وتكــون مؤهلــة
وفــق أعــى المعايـ يـر العالميــة لتمكينهــم مــن
ترجمــة أ
الهــداف االسـ تـراتيجية للــوزارة وصــوال
لتحقيــق رؤيــة دولــة إالمــارات . 2021

جــاء ذلــك ف ي� كلمــة ألقاهــا بحفــل الملتقــى
الســنوي للمــوارد الب�ش يــة الــذي نظمتــه وزارة
ف
د� مؤخ ـرا بحضــور ماهــر
العمــل بديوانهــا ي� ب ي
حمــد العوبــد الوكيــل المســاعد لشــؤون
التفتيــش وســيف أحمــد الســويدي الوكيــل
المســاعد لشــؤون الخدمــات المؤسســية
والمســاندة وعــدد مــن مــدراء إالدارات وعقــد عــى هامــش الحفــل نــدوة بعنــوان
ين
ين
الموظفــ�» قدمهــا الدكتــور مالــك
والموظفــ� الجــدد ممــن ألتحقــوا مؤخــرا «مشــاركة
ن
اليمــا� تطــرق خاللهــا إىل أســباب تحقيــق
بالعمــل ف ي� الــوزارة .
ي
الســعادة ف� العمــل ودعــوة الموظفـ ي ن
ـ� لالبتــكار
ي
والبــداع  ،كمــا قامــت الموظفــة مريــم كــرم
وأضــاف الظاهــري ف ي� كلمتــه « إننــا ف ي� وزارة
إ
العمــل نحــرص عــى توفـ يـر بيئــة عمــل تنافســية بمكتــب عمــل الشــارقة والموظــف حســن
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الفجــرة بعــرض
عــ� حســن بمكتــب عمــل
ي
ي
ف
حاصلــ�ن
ز
التمــ� كونهمــا
ي
تجربتيهمــا ي� مجــال ي
عــى تقييــم أداء يفــوق التوقعــات بشــكل
ملحــوظ .
واســتعرضت ريــم الســويدي نائــب مديــر إدارة
ز
ـ� خــال النــدوة رؤيــة ورســالة
التمـ يـ� المؤسـ ي
ت
الــوزارة وأهدافهــا االســراتيجية وهيكلهــا
التنظيمــي وأبــرز إنجازاتهــا  ،كمــا تــم عــرض
نتائــج قيــاس رأي رضــا المــوارد الب�ش يــة مــن
قبــل الدكتــورة شـ يـرين أبــو الهيجــاء مــن إدارة
يز
المؤســ� بالــوزارة.
التمــ�
ي
ئ
اليحيــا� مــن مكتــب عمــل
وقــدم عيــى
ي
ين
العــ� عرضــا عــن جائــزة برنامــج “تســتاهل”
ف
ت
الــى اطلقتهــا الــوزارة ي� العــام  2015بمــا
ي
ينســجم مــع برنامــج «تســتاهل» الــذي يعــد
مــن ي ن
بــ� أبــرز مبــادرات الهيئــة االتحاديــة
للمــوارد الب�ش يــة الحكوميــة.

أخبار الوزارة

اإلمــارات و «العمــل الدولية» تبحثــان التعاون الفني
وزارة العمــل ومنظمــة العمــل
بحثت
الدوليــة ،آليــات تفعيــل التعــاون
ن
الفــى بينهمــا ف ي� مجــاالت تطويــر أنظمــة
ي
معلومــات ســوق العمــل والتفتيــش آ
والليــات
الخاصــة بتســوية المنازعــات العماليــة الفرديــة،
ف
ـ� الجانبـ ي ن
الم�مــة بـ ي ن
ـ�
وذلــك ي� إطــار االتفاقيــة ب
بالضافــة إىل بحــث مجــاالت التعــاون أ
الخــرى.
إ

ومــن المنتظــر أن ينبثــق عــن برنامــج التعــاون
الفـ نـى ،تقييــم أ
للنظمــة والمبــادرات المطبقــة ف ي�
ي
عالقــات العمــل ،وكيفيــة التعامــل مــع المنازعــات
العماليــة الــواردة إىل الــوزارة ،تمهيــداً ت
القــراح
آليــات مســتحدثة لتســوية تلــك المنازعــات،
العمــال
وكذلــك تطويــر أنظمــة التفتيــش
ي
وقــدرات مفتــش ي الــوزارة ،إىل جانــب تحديــث
نظــام معلومــات ســوق العمــل ،بمــا يضــع
متخــذي القــرار ف ي� الــوزارة ف ي� صــورة معلومــات
ســوق العمــل واتجاهاتــه بشــكل دوري.

جــاء ذلــك ف ي� لقــاء عقــد مؤخ ـراً بديــوان وزارة
ف
د� برئاســة مبــارك ســعيد الظاهــري
العمــل ي� ب ي
كبــر
وكيــل الــوزارة وهانــس فــان دي جلينــد ي
ش
اختصاصــى الهجــرة ورئيــس وفــد المنظمــة وتنــاول اللقــاء ،المــروع الريــادي مــن أجــل
يي
ن
ً
تحســ� نظــم اســتقدام العمالــة ،بغــرض
الــذي زار الدولــة مؤخــرا.
ي

الوصــول إىل ممارســات اســتقدام شــفافة بـ ي ن
ـ�
الــدول المرســلة والمســتقبلة للعمالــة ،وذلــك
كإحــدى مبــادرات مســار حــوار
أبوظــى،
بي
والمقــرر أن تطبــق بشــكل تجريـ بـى بـ ي ن
ـ� دولــة
ي
رض
إالمــارات وجمهوريــة الهنــد .حــ اللقــاء
حميــد بــن ديمــاس الســويدي وكيــل الــوزارة
المســاعدة لشــؤون العمــل ،وماهــر العوبــد
وكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون التفتيــش،
والدكتــور عمــر النعيمــي وكيــل وزارة العمــل
المســاعد لشــؤون السياســات واالسـ تـراتيجية،
ق
المــرزو� مديــر مكتــب
وعبــد الرحمــن
ي
ف
العالقــات الدوليــة ي� الــوزارة ،وعــدد مــن
ين
ين
الجانبــ�.
المعنيــ� لــدى كال

مناقشــة تطويــر آلية تســجيل عقود المواطنين فــي القطاع الخاص
ـ�
وزارة العمــل عــددا مــن ممثـ ي
إلتقت منشــآت القطــاع الخــاص
ومتعامــ� الــوزارة بهــدف تبــادل آ
الراء
ي
ووجهــات النظــر حــول تطويــر آليــة
ين
ين
العاملــ�
المواطنــ�
تســجيل عقــود
ف ي� القطــاع الخــاص .وأكــدت عائشــة
ف
د�
بالحرفيــة مديــر إدارة مكاتب العمــل ي� ب ي
خــال االجتمــاع حــرص وزارة العمــل عــى
تســهيل كافــة اجــراءات تســجيل عقــود

المــوارد الب�ش يــة الوطنيــة العاملــة ف ي�
القطــاع الخــاص ت
الك�ونيــا وذلــك ف ي� اطــار
الـ ت ز
ـ�ام الــوزارة بتوجيهــات صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد ال مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
د� رعــاه اللــه بــرض ورة تقديــم
حاكــم ب ي
ن
ز
للمتعاملــ� عــى مــدار
متمــ�ة
خدمــات
ي
ي
 24ســاعة تلبيــة لتطلعاتهــم وتحقيــق
رضاهــم.

حـــرض اللقـــاء كل مـــن قاســـم محمـــد
الح�ض مـــي مديـــر ادارة مكاتـــب العمـــل
ق
المـــرزو� نائـــب مديـــر
بأبوظـــي ،وجابـــر
ي
بي
بـــد� ،ومـــازن عنـــان
إدارة التفتيـــش
بي
وعبـــر
مستشـــار مكتـــب إدارة المشـــاريع
ي
ـ� م ــن مكت ــب العم ــل
فتمي ــم إداري رئي ـ ي
د� ملـــكاوي مـــن إدارة دراســـات
ي� ب ي
ومعلومـــات ســـوق العمـــل.
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 58منشــأة فقــط من إجمالي  65ألفـ ًا خالفت القرار

 % 99,9مــن المنشــآت تلتزم بقــرار «حظر العمل وقــت الظهيــرة»
أ
ت
الــى
سجل قــرار حظــر تأديــة العمــال ف ي
و�
تــؤدى تحــت أشــعة الشــمس ي
أ
الماكــن المكشــوفة الـ ت زـ�ام نحــو  99,9ف ي� المائــة
ت
ـى تمــت زياراتهــا خــال نفــاذ
مــن المنشــآت الـ ي
ـبتم�
القـرار منــذ الفـ تـرة  15يونيــو وحـ تـى  25سـ ب
ين
الماضيــ� والبالــغ عددهــا  65الــف و204
منشــأة عــى مســتوى الدولــة مــن بينهــا 58
منشــأة فقــط خالفــت الق ـرار.

بلــغ مجمــوع الزيــارات التوجيهيــة خــال فـ تـرة
الحظــر ث
أكــر مــن  28الــف زيــارة ميدانيــة
اســتهدفت توعيــة أصحــاب العمــل والعمــال
ض
المحــا�ات
اىل جانــب تنظيــم العديــد مــن
وورش العمــل الـ تـى تــم خاللهــا ش�ح مضامـ يـ�ن
ي
ت
ت
ز
الق ـرار وكيفيــة الحفــاظ وااللــ�ام باشــراطات
الســامة والصحــة المهنيــة.
كمــا شــملت الزيــارات  2484زيــارة نفذهــا
قســم التواصــل مــع أصحــاب العمــل ف ي� ادارة
التوجيــه بقطــاع التفتيــش ف ي� وزارة العمــل
و 5520زيــارة نفذهــا قســم التواصــل مــع
العمــال ف ي� االدارة.

وثمــن ماهــر العوبــد وكيــل الــوزارة المســاعد
لشــؤون التفتيــش « ت ز
االلــ�ام الــذي ابــداه
اصحــاب العمــل بالقــرار وهــو أ
المــر الــذي
يؤكــد حرصهــم عــى توفــر بيئــة العمــل آ
المنــة
ي
ين
للعاملــ� لــدى منشــاتهم والحفــاظ عــى
واوضــح العوبــد « أن خطــة التوعيــة بالقــرار
ســامتهم ودرء المخاطــر عنهــم.
كبــر مــن
تضمنــت أيضــا تنظيــم عــدد ي
ت
الــى نفذتهــا الحمــات بالتعــاون مــع مؤسســات وجهــات
وقــال ان الحمــات والفعاليــات ي
الــوزارة للتوعيــة بالقـرار ســاهمت بشــكل فاعــل حكوميــة وخاصــة احتــوت عــى توزيــع آالف
تز
االلــ�ام المرتفعــة خصوصــا وان بال�وشــورات وكتيبــات التوعيــة بلغــات عــدة
ف ي� نســبة
بالضافــة إىل إجـراء الفحــوص الطبيــة المجانيــة
قطــاع التفتيــش بــدأ بتنفيــذ تلــك الفعاليــات
إ
ف
ض
ـا� اي قبــل  15عــى آالف العمــال ي� أماكــن تجمعاتهــم
منــذ مطلــع شــهر يونيــو المـ ي
ش
المنتــرة بإمــارات الدولــة المختلفــة.
يومــا مــن تطبيــق القـرار وخــال رسيانــه حيــث
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ت
الــى شــكلتها الــوزارة
وقــال إن فــرق العمــل ي
لمراقبــة تطبيــق منشــآت القطــاع الخــاص لقـرار
الظهــرة نفــذت
حظــر تأديــة االعمــال وقــت
ي
 9827زيــارة تفتيشــية ف� أبوظــى ،و� 7288ف
ي
ي
ب في
ف
ين
د� ،و 7006ي� الشــارقة،
العــ� 17574 ،ي� ب ي
ف
ف
و 5529ي� عجمــان ،و 3167ي� أم القيويــن،
و 7115ف ي� رأس الخيمــة ،و 7756زيــارة تفتيشــية
ف
ت
ـى كشــفت عــن
ي� الفجـ يـرة وهــي الزيــارات فالـ ي
نســبة ت ز
الــ�ام بلغــت  99,9ي� المائــة حيــث
بلــغ مجمــوع المنشــات المخالفــة للقــرار 58
ت
ـى تمــت
منشــأة فقــط مــن اجمـ ي
ـال المنشــات الـ ي
زياراتهــا.
وأوضــح وكيــل الــوزارة المشــاعد لشــؤون
التفتيــش « ان الــوزارة اتخــذت االجــراءات
المنصــوص عليهــا بالقــرار حيــال المنشــآت
المشــار اليهــا وذلــك بعــد التيقــن مــن مخالفتها
للقـرار مــن خــال التدقيــق ف� محـ ض
ـا� الضبــط
ي
ت
الــى اعدهــا المفتشــون المعنيــون ويحــدد
ي
الق ـرار قيمــة الغرامــة للمنشــأة المخالفــة بـــ 5
آالف درهــم عــن كل عامــل يتــم ضبطــه يعمــل
بصــورة مخالفــة للقــرار.

أخبار الوزارة

وزارة العمــل معرضــا لتعزيــز
نظمت
مهــارات ومواهــب موظفيهــا وذلــك
ضمــن مبــادرة اطلقتهــا ادارة االتصــال الحكومــي
تحــت شــعار « ســاحة المواهــب» وبرعايــة
مبــارك ســعيد الظاهــري وكيــل وزارة العمــل.

وغ�هــا مــن
وقدراتهــم الفنيــة والثقافيــة ي
إالبداعــات المتنوعة.وأشــار الظاهــري إىل حــرص
الــوزارة عــى تبـ ن يـى مثــل هــذه المبــادرات الـ ت يـى
تســهم ف� تجديــد النشــاط وكــر روتـ ي ن
ـ� العمــل
ي
ز
تحف�يــة إضافــة إىل
اليومــي وخلــق بيئــة عمــل ي
تشــجيع روح التعــاون والمنافســة اليجابيــة �ف
إ
ي
ين
العمــل ي ن
الموظفــ� .
بــ�

وأكــد الظاهــري أن الــوزارة تهــدف مــن خــال
هــذه المبــادرة إىل تفعيــل المشــاركة االيجابيــة
للمــوارد الب�ش يــة وتنميــة وتشــجيع موظفــي وتضمنــت المبــادرة تنظيــم معرضــا لمواهــب
ين
الموظفــ� افتتحــه ســيف أحمــد الســويدي
الــوزارة عــى إب ـراز مواهبهــم وتنميــة مهاراتهــم

الوكيــل المســاعد لشــؤون الخدمــات
المؤسســية والمســاندة بالــوزارة ،حيــث
قــام بجولــة ف ي� المعــرض الــذي شــارك فيــه
ـ� المبدعـ ي ن
مجموعــة مــن الموظفـ ي ن
ـ� بأعمالهــم
أ
المتمـ ي ز
ـ�ة ف ي� مجــال التصويــر والعمــال اليدوية
وغ�هــا مــن المجــاالت المتنوعــة.
والرســم ي
ف
وقــام الســويدي ي� نهايــة المعــرض بتكريــم
ين
ين
المشــارك� وتقديــم الشــهادات
الموظفــ�
التقديريــة لهــم والتقــاط الصــور التذكاريــة
معهــم .

إعتمــاد إصــدار جديد لأليزو في إدارة أمــن المعلومات
وزارة العمــل إالصــدار
اعتمدت الجديــد مــن مواصفــات
أ
اليــزو العالميــة والخاصــة بــإدارة أمــن
المعلومــات  ،27001:2013وهــو معيــار
دول يختــص بمتطلبــات إدارة نظــام
جــودة ي
أمــن المعلومــات المعروفــة اختصــارا بـــ
. ISMS
وأفــاد أحمــد آل نــارص مديــر إدارة تقنيــة
المعلومــات بــوزارة العمــل أن الــوزارة
اعتمــدت تطبيــق إالصــدار الجديــد الــذي

تــم اعتمــاده دوليــا ف� العــام الحــال  2015وهــو أ
المــر الــذي يتســق مــع احتياجــات
ي
ي
لمــا يقدمــه مــن آليــات وممكنــات تتيــح الخطــط التشــغيلية للــوزارة ذات الصلــة.
توفـ يـر الحمايــة المأمولــة والتطويــر المســتمر
للخطــط التشــغيلية المرتبطــة بنظــم وأكــد حــرص وزارة العمــل عــى مطابقــة كافــة
الــدول
بالضافــة إىل اتســاقه مــع خطــة اجراءاتهــا وخدماتهــا لهــذا المعيــار
المعلومــات إ
ي
الــوزارة ف ي� تقديــم خدمــات ذات مســتوى حيــث تهــدف الــوزارة مــن خــال تطبيــق
تنافــ� .وأشــار آل نــارص إىل أن إالصــدار مواصفــات االيــزو  27001:2013اىل حمايــة
ي
ت
الجديــد يعمــل عــى تحديــث سياســات جميــع الخدمــات إاللك�ونيــة الداخليــة
ـ� وزارة العمــل
وعمليــات إدارة تقنيــة المعلومــات بالــوزارة والخارجيــة لموظفــي ومتعامـ ي
ز
ومتمــ�ة مــع
ويمتــاز بقدرتــه الفائقــة والعمليــة عــى وتحويلهــا اىل خدمــات آمنــة
ي
مواكبــة التغيـ يـرات والمتطلبــات المســتقبلية ،متعامليهــا ومــزودي الخدمــة لهــا.

العمل  -نوفمبر 2015

13

يقــدم خدمــات لموظفي الــوزارة والمتعاملين معها والجهــات الحكومية

«العمــل» تطلــق متجراً ذكي ًا يضم 7

وزارة العمــل خــال مشــاركتها ف ي�
أعلنت
معــرض جيتكــس 2015عــن متجر
ذك يضــم ســبعة تطبيقــات ســيتم تشــغيلها
ي
ـ� الــوزارة
قريبــا توفــر خدمــات موجهــة لمتعامـ ي
والموظفـ ي ن
ـ� والجهــات الحكوميــة.
وقــال ســيف الســويدي وكيــل وزارة العمــل
المســاعد لشــؤون الخدمــات والمســاندة «ان
ت
ـأ� انطالقــا مــن حــرص الــوزارة عــى
المتجــر يـ ي
توفــر تطبيقــات ذكيــة مــن شــأنها تقديــم
ي
خدمــات بإجــراءات ســهلة ومبســطة وكفــاءة
ين
المتعاملــ� وتنجــز
تلــى احتياجــات
عاليــة ب ي
معامالتهــم مــن أي مــكان عــى مــدار الســاعة».
وأوضــح إن المتجــر الجديــد يضــم  7تطبيقــات
الــذك
تشــمل النســخة الثالثــة مــن التطبيــق ي
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لــوزارة العمــل بحلتــه الجديــدة والــذي يواكــب
معايـ يـر الحكومــة الذكيــة حيــث يهــدف تطبيــق
ـذك إىل إجـراء كافة معامــات اصحاب
الــوزارة الـ ي
ن
العمــل بيــر وأمــان وإبقائهــم مطلعـ يـ� بشــكل
ق
ـتبا� عــى حالــة منشــآتهم والعاملـ ي ن
ـ� فيهــا
اسـ ي
بمــا يحقــق لهــم عــدم التعــرض للغرامــات أو
بالضافــة إىل ي ن
تمكــ� العمــال مــن
المخالفــات إ
التعــرف عــى حقوقهــم وواجباتهــم والتواصــل
مــع الــوزارة بشــكل مبـ ش
ـا� كمــا يوفــر التطبيــق
ض
ت
ا� الــذي يتيــح
خدمــة ســوق العمــل االفــر ي
ين
للمســتخدم� الوصــول إىل عــروض العمــل
ذك إضافــة إىل خدمــة
والتقديــم عليهــا بشــكل ي
احتســاب نهايــة الخدمــة.

بالضافــة إىل أنــه يقــدم
العمــل والعامــل إ
خدمــات إالبــاغ عــن المخالفــات وخدمــات
حمايــة أ
الجــور والشــكاوى العماليــة كمــا يوفــر
ت
الــذا�
ألصحــاب العمــل خدمــة التقييــم
ي
ت ض
ا� و
لمنشــآتهم وخدمــة ســوق العمــل االفــر ي
احتســاب نهايــة الخدمــة.

ت
ـأ� ترجمــة
و أ يوفــر « تطبيــق أبـ شـر» والــذي يـ ي
لحــد محــاور مبــادرة صاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة
ين
ين
حفظــه اللــه ش
العاملــ�
للمواطنــ�
«أبــر»
بالقطــاع الخــاص قاعــدة بيانــات لكافــة
العــروض تال�ويجيــة للمنتجــات والخدمــات
المقدمــة مــن الـ شـركات المشــاركة ف ي� بال�نامــج
بالضافــة إىل أنــه يســمح لهــم بتقييــم واختيــار
ويضــم المتجــر أيضــا «تطبيــق آمــن» الــذي
إ
يقــدم المعرفــة والمعلومــة القانونيــة لصاحــب العــروض المقدمــة بمــا يناســب احتياجاتهــم

تطبيقات تتميز بســهولة اإلســتخدام
كمــا يمكنهــم الوصــول إىل أماكــن العــروض
بطريقــة ذكيــة حيــث يوفــر التطبيــق عــرض
تفاعــ� عــى الخريطــة المتاحــة لهــم ف ي�
ي
التطبيــق.
ومــن ضمــن التطبيقــات ت
الــى يضمهــا
ي
ن
ـى» والــذي يســهم ف ي�
المتجــر «تطبيــق وجهـ ي
تعزيــز مشــاركة الطاقــات الشــابة المواطنــة
ف ي� ســوق العمــل حيــث يتيــح لطلبــة
المــدارس والجامعــات فرصــة االلتحــاق
ن
المهــى ش
للــركات المشــاركة ف ي�
بالتدريــب
ي
التطبيــق .
كمــا يضــم المتجــر « تطبيــق ســامة « حيــث
يوفــر ألصحــاب العمــل والعمال خدمــة إالبالغ

والمنشــآت المســجلة لــدى وزارة العمــل
مــع إمكانيــة اســتخدام لوحــة التحكــم
الــذك للحصــول عــى إحصائيــات دقيقــة
ي
لهــذه المنشــآت كمــا يحتــوي المتجــر عــى
« تطبيــق  « G2Eالــذي يوفــر مجموعــة
مــن الخدمــات الذكيــة الموجهــة لموظفــي
الــوزارة.

عــن أي اصابــة عمــل أو الحــوادث المهنيــة
كمــا يتيــح مجموعــة مــن الخدمــات الصحيــة
ن
مــى وهــي خريطــة
منهــا خدمــة بالقــرب ي
تفاعليــة تبـ ي ن
ـ� أقــرب المستشــفيات الحكوميــة
إىل الشــخص المســتخدم للتطبيــق وخدمــة
ن
ـعف� وهــي عبــارة عــن فيديوهــات تفاعليــة
اسـ ي
تبـ ي ن
ـ� للعامــل كيفيــة التعامــل مــع الحــوادث
وغ�هــا و خدمــة
المهنيــة كإصابــات الشــمس ي
الــذك
تعويــض ي وهــي خدمــة يتــم فيهــا احتســاب وأوضــح ســيف الســويدي أن المتجــر
ي
يتمــ� بالموثوقيــة أ
نســبة العجــز ت
يز
والمــان والحفــاظ عــى
إلك�ونيــا .
ين
بالضافــة إىل
البيانــات الخاصــة
بالمتعاملــ� إ
ويحتــوي المتجــر كذلــك عــى « تطبيــق أنــه يعــزز مــن آليــات وإجــراءات التعــاون
ـ� للـ شـركاء مــع ش�كاء الــوزارة مــن الجهــات الحكوميــة ف ي�
« « G2Gوهــو موجــه بشــكل رئيـ ي
ين
الحكوميــ� حيــث يوفــر معلومــات دقيقــة مجــاالت تبــادل المعلومــات بطريقــة دقيقــة
ومحدثــة عــن أصحــاب العمــل والعمــال وآمنــة تضمــن وجــود بيئــة عمــل مســتقرة.

إســدال الســتار عن الدورة األولى لـ «جائزة وزارة العمل
للخدمــات والتطبيقــات الذكية»
الســتار عــن الــدورة أ
الوىل مــن
أسدل
«جائــزة وزارة العمــل للخدمــات
والتطبيقــات الذكيــة باالعــان عــن الفائزيــن
ف ي� فئــات الجائــزة وذلــك عــى هامــش مشــاركة
وزارة العمــل ف ي� معــرض «جيتكــس .»2015
وكانــت الــوزارة بــدأت بتلقــي طلبــات المشــاركة
ف� الجائــزة خــال ت
الفــرة مــن شــهر يوليــو
ي
ض
ت
ش
ســبتم�
المــا� وحــى الخامــس عــر مــن
ب
ي
ض
ـا� .وهنــأ ســيف أحمــد الســويدي الوكيــل
المـ ي
المســاعد لشــؤون الخدمــات المؤسســية

ف
ت ن
ت
ـذك لــدى
والمســاندة ي� الــوزارة الفائزيــن بالجائــزة الـ يـى الذكيــة وتعزيــز النضــج االلكــر ي
و� الـ ي
ت
ـأ� دعمــا للخطــط والسياســات الـ ت يـى تنتهجهــا الفئــات المســتهدفة .
تـ ي
وزارة العمــل ف ي� مجــال التحــول إىل تقديــم
ين
المتعاملــ� وتضــم الجائــزة  4فئــات رئيســية تشــمل فئــة
الخدمــات الذكيــة بنــاء عــى أراء
وذلــك مــن خــال تقديمهــم أفــكار وحلــول موظفــي وزارة العمــل ،وفئــة طلبــة الجامعــات
ابداعيــة مبتكــرة ف ي� مجــال تطبيقــات الهواتــف والكليــات والمعاهــد ،فئــة التكريــم الخــاص
الذكيــة بمــا يســهم ف ي� الحصــول عــى الخدمات وتشــمل كافــة المنشــآت المســجلة ف ي� قاعــدة
الحكوميــة عــى مــدار الســاعة بإجـراءات ســهلة بيانــات الــوزارة ،شو�كاء الــوزارة مــن القطاعـ ي ن
ـ�
وكفــاءة عاليــة وشــفافية وبمــا يلـ ب يـى احتياجــات الحكومــي والخــاص ،وكافــة مكاتــب العمــل
المتعاملــ� إضافــة إىل تشــجيع أ
ين
الفــكار ومراكــز الخدمــة والوحــدات التنظيميــة التابعــة
ت
والمق�حــات المبتكــرة للتطبيقــات والخدمــات لــوزارة العمــل.
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أخبار الوزارة

المــرأة االماراتيــة تقــدم جهوداً فاعلة في مســيرة التنمية

اإلحتفــاء بقدامــى موظفات وزارة العمل

ن
يز
والمهــى ســواء عــى
والتمــ� الوظيفــي
كرمت وزارة العمــل عــدداً مــن
ي
ت
الــدول .
المحــ� أو
يعتــرن مــن المســتوى
الموظفــات
اللــوا� ب
ي
ي
ي
أقــدم الموظفــات التحاقــا بالعمــل لــدى
الــوزارة وذلــك عــى هامــش االحتفــال باليــوم وأضــاف النعيمــي « أن وزارة العمــل تؤمــن
إيمانــا كامــا بــدور الم ـرأة ف ي� التنميــة باعتبارهــا
المــرأة االماراتيــة.
ف
ش
�يــكا فاعــا ي� كافــة مناحــي الحيــاة ،حيــث
وأكــد الدكتــور عمــر عبدالرحمــن النعيمــي تتبـ نـى الــوزارة نفــس النهــج الحكومــي الداعــم
يز
والتمــ�
الوكيــل المســاعد لشــؤون السياســات للمــرأة لتمكينهــا مــن تحقيــق النجــاح
ت
واالســراتيجية بالــوزارة ف ي� كلمــة ألقاهــا وإثبــات الــذات ،وهــو مــا أثبتتــه مــن خــال
ف
ـد� شــغلها لمناصــب ومواقــع إداريــة مختلفــة
بالحفــل الــذي نظــم ي� ديــوان الــوزارة بـ ب ي
أن قيــادة دولــة إالمــارات العربيــة المتحــدة بالــوزارة وتحملهــا مســؤولية بــكل كفــاءة ».
بذلــت كافــة جهودهــا مــن أجــل شإ�اك
مســرة التنميــة ت
ـ�
المــرأة االماراتيــة ف ي�
ي
الــى وشــهد الحفــل تكريــم شــيخة راشــد آل عـ ي
ي
تشــهدها الدولــة مــن خــال توفـ يـر حزمــة مــن باعتبارهــا أقــدم موظفــة ف ي� وزارة العمــل  ،كما
ت
ـا� أبدعــن ف ي� تــم تكريــم شــيخة المظلــوم باعتبارهــا أقــدم
الممكنــات لنســائها وفتياتهــا الـ ي
مجالهــن بــكل جــدارة ولــم يدخــرن أي جهــد مفتشــة عمــل ،إضافــة إىل تكريــم أســماء
للوصــول إىل مســتويات عليــا مــن النجــاح إســماعيل باعتبارهــا أقــدم باحثــة قانونيــة
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.وتــم خــال الحفــل اســتعراض تجــارب نجــاح
نســاء إماراتيــات أثبـ ت ن
ـ� جدارتهــن ف ي� المسـ يـرة
ن
ـى
المهنيــة  ،حيــث اســتعرضت خولــة الحوسـ ي
الحاصلــة عــى وســام رئيــس مجلــس
ن
ســرتها
الــوزراء عــن فئــة العمــل
الميــدا� ي
ي
ت
الــى امتــدت  22عامــا تدرجــت
المهنيــة ف ي
خاللهــا ي� مواقــع العمــل بالميــدان تال�بــوي
ت
حــى أصبحــت اليــوم مديــر إدارة التدريــب
ن
بالنابــة ف ي� وزارة تال�بيــة
والتطويــر
المهــى إ
ي
والتعليــم .
ق
المــرزو� الرئيــس
كمــا اســتعرضت نــورة
ي
ت
التنفيــذي لالبتــكار ومديــر التخطيط االســراتيجي
أ
مســرتها المهنيــة
وإدارة الداء بــوزارة العمــل ي
ت
الــى بدأتهــا ف ي� وقــت مبكــر وتقلــدت خاللهــا
ي
مناصــب عــدة حـ تـى وصلــت اليــوم إىل مــا هــي
عليــه مــن مناصــب قياديــة ف ي� الــوزارة.

أخبار الوزارة

ضمــن مبادرة أطلقتها تحت شــعار «أسـ ِـعد عامل»

«العمــل» تهدي عامل تذكرة ســفر لقضاء
عطلــة العيد بين افراد أســرته في بلده

وزارة العمــل الفرصــة ألحــد
أتاحت العمــال لقضــاء عطلــة عيــد
االضحــى المبــارك ي ن
بــ� افــراد أرستــه ف ي� الهنــد
بعــد ان قدمــت لــه تذكــرة ســفر مجانيــة وذلــك
ضمــن مبــادرة أطلقتهــا الــوزارة تحــت شــعار
«أســعد عامــل».
ِ
وقــال حسـ ي ن
العليل نائــب مديــر ادارة االتصال
ـ�
ي
الحكومــي ف� وزارة العمــل «ان مبــادرة الوزارة تأ�ت
ي
ي
انطالقــا مــن الحرص عــى االضطالع بمســؤوليتها
ن
ـا�
المجتمعيــة وتعزيــز التالحــم والتكافــل االنسـ ي
بــ� أفــراد المجتمــع وخصوصــا ي ن
ين
بــ� فئــات
العمــال الذيــن تحــرص الــوزارة عــى مشــاركتهم
ف ي� مختلــف المناســبات عـ بـر تنظيــم الفعاليــات
وال�امــج ال ســيما تال�فيهيــة» .وأوضــح ان مبــادرة
ب
«أســعد عامــل» تــم تنفيذهــا قبيــل عطلــة عيــد
أ
الضحــى المبــارك بالتعــاون مــع ادارة التوجيــه

ف
ت
والــى تواصلــت بدورهــا مــع ظروفــه الماديــة المتعـ ثـرة لــم تمكنــه مــن الســفر
ي� وزارة العمــل ي
عــدد مــن المنشــات المســجلة لــدى الــوزارة خــال ي ن
عامــ� و  4أشــهر مضــت.
الختيــار أحــد العمــال لتمكينــه مــن قضــاء عطلــة
ف
العيــد بـ ي ن
ـ� أفـراد ارستــه ف ي� موطنــه وذلــك وفــق وأوضــح العامــل الــذي يعمــل ي� البنــاء أنــه
ف
ث
معايـ يـر أخــذت باالعتبــار أكــر العمــال انتاجيــة يعمــل ي� دولــة االمــارات منــذ ســنوات وانــه
ف
ت
�ش
الــى توفــر
وانضباطــا ي� عملــه وممــن حالــت ظروفــه ســعيد جــدا بعملــه لــدى ال كــة ي
الماليــة دون التمتــع باجازتــه الســنوية ت
لفــرة لــه ولزمالئــه بيئــة العمــل المناســبة االمــر الــذي
ســاهم ف ي� انتاجيتــه العاليــة واكتســابه الخـ بـرات
أطــول ف ي� بلــده».
ف ي� مهنتــه
مــن جانبــه قــال العامــل محمــد رابيــك الــذي
اســتفاد مــن المبــادرة بعــد ان وقــع االختيــار واعتــر ان هــذه المبــادرة ليســت بغريبــة �ف
ب
ي
ت
الــى تحــرص عــى حمايــة
عليــه «إنــه تلقــى ي
بكثــر مــن الســعادة نبــأ دولــة االمــارات ي
حصولــه عــى تذكــرة ســفر تمكنــه مــن قضــاء حقــوق العمــال واطــاق العديــد مــن المبــادرات
إجــازة عيــد أ
الضحــى المبــارك ي ن
بــ� أوالده االنســانية الـ ت يـى تؤكــد عــى اعــاء قيمــة العمــل
وزوجتــه وأهلــه وأصدقائــه ف� بلــده ،مؤكــدا وتقديــم الشــكر للعاملـ ي ن
ـ� ف ي� مختلــف مواقعهــم
ي
ف
ت
أن وزارة العمــل حققــت لــه مــن خــال هــذا ي� اطــار مــن ال�احــم والتكافــل المجتمعــي
ين
للمحتاجــ�».
المبــادرة أمنيــة غاليــة كان يتمـ نـى تحققهــا لكــن وتقديــم العــون
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منازعات عمالية

إحالــة ملف المنشــأة الى النيابة

شــكوى عمالية تكشــف عصابة
للتحايــل والنصــب على البنوك
شــكوى عماليــة تقــدم بهــا ثالثــة عمــال وحصلــوا عــى القــروض الماليــة مــن
كشفت
عمــال إىل وزارة العمــل عن تشــكيل البنــوك وهربــوا اىل بلدهــم بعــد ان تقاســموا
عصابــة تقــوم بالتحايــل والنصــب عــى البنــوك مبالــغ القــروض مــع صاحــب المنشــأة.
مــن خــال الحصــول عــى قــروض ماليــة ومــن
ثــم الهــروب مــن الدولــة وعــدم دفــع أ
القســاط وطالــب العمــال الثالثــة بالحصــول عــى
أجورهــم المســتحقة دوال فـ تـرة عملهــم لــدى
الشــهرية المســتحقة عــى هــذه القــروض.
المنشــأة والغــاء بالغــات االنقطــاع عــن العمــل
وتعــود التفاصيــل اىل تقــدم ثالثــة عمــال المقدمــة ضدهــم مــن قبــل صاحــب المنشــأة
اسـ ي ن
ـيوي� بشــكوى اىل وزارة العمــل اللغــاء بــاغ الــذي هــرب مــن الدولــة بعــد حصولــه عــى
ت
كان قدمــه صاحــب المنشــأة الــى يعملــون لديهــا المبالــغ الماليــة مــن العمــال الحاصلـ ي ن
ـ� عــى
ي
وهــو اســيوي الجنســية مدعيــا انقطاعهــم القــروض.
عــن العمــل حيــث افــاد العمــال خــال نظــر
ين
ين
القانونيــ� مــن جانبهــا  ،اتخــذت وزارة العمــل اجراءاتهــا
الباحثــ�
شــكواهم مــن قبــل احــد
ف
تبــ�ن
ي� الــوزارة أنهــم مــن ضمــن تســعة عمــال للتحقــق مــن افــادة العمــال حيــث ي
اســتقدمتهم المنشــأة المعنيــة للعمــل لديهــا خــال زيــارة المنشــأة المشــار اليهــا مــن
ف� مجــال ف� أ
العمــال الفنيــة والصيانــة بأجــور قبــل مفت ـش ي الــوزارة انهــا مغلقــة منــذ ثالثــة
ي
ي
ف
ت
ن
تــراوح قيمتهــا بـ يـ�  7إىل  10آالف درهــم شــهريا ،أشــهر ي� الوقــت الــذي ابلــغ فيــه عاملــون
وبعــد ت
قصــرة مــن بدايــة العمــل طلــب لــدى منشــات مجــاورة للمنشــاة المفتشـ ي ن
ـ� ان
فــرة ي
منهــم صاحــب المنشــأة التقــدم اىل البنــوك صاحبهــا غــادر الدولــة لتلقــي العــاج ف ي� بلــده
الـ ت يـى يســتملون اجورهــم مــن خاللهــا للحصــول بحســب مــا ابلغهــم قبــل ســفره.
عــى قــروض شــخصية بحيــث يتــم تقاســم
تلــك المبالــغ مناصفــة بينــه وبـ ي ن
ـ� كل منهــم وان
يغــادروا الدولــة بعــد ذلــك وعــدم العــودة اليهــا
وذللــك قبــل حلــول موعــد ســداد القســط أ
الول.

واحالــت الــوزارة ملــف المنشــأة اىل النيابــة
التخــاذ االج ـراءات الالزمــة وذلــك بعــد التيقــن
افــادة العمــال ومــن ان صاحــب المنشــأة غـ يـر
موجــود ف ي� الدولــة فيمــا احالــت مطالبــات
العمــال بالحصــول عــى أجورهــم المتأخــرة
اىل القضــاء.
كمــا الغــت الــوزارة بالغــات االنقطــاع عــن
العمــل المقدمــة ضــد العمــال التاحــة
المجــال امامهــم لاللتحــاق اىل العمــل
لــدى منشــات اخــرى بعــد الحصــول عــى
التصاريــح الجديــدة مــن الــوزارة وفقــا
لالجــراءات المتبعــة.
ف
ين
المواطنــ�
و� الســياق  ،دعــت الــوزارة
ي
ش
الــركاء ف ي� المنشــأت اىل ض�ورة المتابعــة
أ
ت
ـى يتشــاركون
المســتمرة لوضــاع المنشــات الـ ي
ين
والعاملــ� لديهــا وذلــك تجنبــا
فيهــا
ت
ـى تنجــم عــن مخالفــة
للمســاءلة القانونيــة الـ ي
ين
للقوانــ�.
ش�كائهــم

وافــاد العمــال الثالثــة ان صاحــب المنشــأة
ابلغهــم بأنــه ســيتقدم اىل وزارة العمــل ببــاغ
انقطــاع عــن العمــل ضــد اي عامــل يرفــض
ـال وفــق الســيناريو
الحصــول عــى القــرض المـ ي
المعــد».
وأشــاروا اىل أنهــم رفضــوا االنصيــاع ألوامــر
صاحــب العمــل بينمــا اســتجاب لــه ســتة

العمل  -نوفمبر 2015

19

ملف العدد

تدخــل حيــز التنفيــذ إعتباراً من مطلع 2016

 3قرارات تعزز إســتقرار
عالقة العمل
وزارة العمل اعتبارا من مطلع العام المقبل  2016تطبيق حزمة قرارات جديدة
تبدأ
معال صقر غباش وزير العمل ف ي� شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة
صادرة عن ي
من وزارة العمل ،وحاالت انتهاء عالقة العمل ومنح العامل ترصيح عمل جديد لالنتقال من
منشأة إىل أخرى بعد انتهاء عالقة عمله مع المنشأة المنقول منها .
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معــال وزيــر العمــل« ان القــرارات
وقــال
ي
ف
ت
ـأ� ي� اطــار مواصلــة
الثالثــة المشــار اليهــا تـ ي
�ش
ســعي الــوزارة نحــو تطويــر الت يعــات
المنظمــة لســوق العمــل ،لتأكيــد االنتقــال بــه
ُ
اىل مرحلــة جديــدة تقــوم عــى اســاس ارســاء
وتعزيــز عالقــات عمــل متوازنــة ومنتجــة بـ ي ن
ـ�
طرفيهــا مرجعيتهــا عقــد العمــل وترتكــز اىل
ت ض
ا� والشــفافية ف ي� التعاقــد بمــا يحفــظ
الــر ي
ين
الطرفــ�”.
الحقــوق لــكال
ف
صحــا�« ان
وأوضــح معاليــه ف ي� ترصيــح
ي
الق ـرارات الجديــدة تم�ابطــة وتكمــل بعضهــا
البعــض وتؤطــر العالقــة بـ ي ن
ـ� طرفيهــا بــدءاً
مــن مرحلــة عــرض فرصــة العمــل عــى العامل
قبــل مغادرتــه لبلــده مــرورا بتعاقــد صاحــب
العمــل والعامــل بعــد دخــول أ
الخـ يـر اىل أرض
الدولــة ثــم االرتبــاط بعالقــة تعاقديــة متوازنة
ين
الــ�ام متبــادل ي ن
ومبنيــة عــى ت ز
الطرفــ�
بــ�
للحقــوق والواجبــات المتفــق عليهــا بموجــب
عقــد العمــل  ،واالليــة القانونيــة النهــاء عالقة
العمــل ســواء بانتهاء مــدة العقــد دون االتفاق
ت ض
ا� اثنــاء مــدة رسيانــه
عــى تجديــده او بالــر ي
ضمــن مجموعــة مــن الضوابــط ش
والــروط،
بمــا يؤســس لتوضيــح ضوابــط منــح ترصيــح
جديــد للعامــل الــذي تنتهــي عالقــة عملــه
وفــق احــكام القانــون.

وأشــار معاليــه اىل مســاهمة الق ـرارات
المذكــورة بشــكل فاعــل ف ي� المحافظــة
يز
تتمــ� بالشــفافية
عــى بيئــة عمــل
والوضــوح وجــذب الكفــاءات الــىت
ي
تضيــف القتصــاد الدولــة ف ي� ظــل
الحــرص عــى حقــوق أصحــاب
العمــل والعمــال وهــو أ
المــر الــذي
ف
ت
الــى
يتناغــم ي� مجملــه مــع الثوابــت ي
تؤكــد عليهــا القيــادة الرشــيدة ويحــرص
عليهــا دســتور الدولــة وبالشــكل الــذي
ت
ـى
يحافــظ عــى الســمعة والمكانــة الـ ي
وصلــت اليهــا االمــارات ي ن
بــ�
دول العالــم.
ويقــض ي القــرار الصــادر عــن
معــال وزيــر العمــل ف ي� شــأن
ي
العمــل بنمــاذج العقــود المعتمــدة مــن وزارة
العمــل ،بالــزام صاحــب العمــل بــأن يقــدم
للعامــل
االجنــى المزمــع اســتقدامة ف ي� دولــة
بي
تفصيــ� يحتــوى عــى
المنشــأ عــرض عمــل
ي
وصــف شــامل لحقــوق وواجبــات كل طــرف مــن
طرفيــه ش
ولــروط وظــروف العمــل  ،لضمــان
ان يكــون العامــل قــد اطلــع عليــه ووافــق عــى
ت
ش
الــى يفهمهــا.
هــذه الــروط وذلــك باللغــة ي
كمــا ينــص القــرار عــى ان يرفــق بطلــب
إصــدار ترصيــح العمــل لــدى وزارة العمــل،
عــرض العمــل المشــار اليــه بعــد أن يتــم
توقيعــه مــن قبــل العامــل وصاحــب العمــل،
ليتــم اســتخراجه مــن قاعــدة بيانــات الــوزارة
عنــد وصــول العامــل اىل الدولــة تمهيــدا
لتوقيعــه مــن صاحــب العمــل والعامــل ومــن
ثــم يســجل رســميا لــدى الــوزارة كعقــد عمــل
ن
ـو� بمــا ال يســمح باســتبدال أو تعديــل أيــا
قانـ ي
مــن بنــوده إال بعــد موافقــة الطرفـ ي ن
ـ� وبـ شـرط
أن ال يخــل التعديــل بحقوقــه العامــل وبعــد
موافقــة الــوزارة عــى هــذا التعديــل .

معــال وزيــر العمــل « ان حزمــة
وأكــد
ي
القــرارات الجديــدة مــن شــأنها تلبيــة
احتياجــات أصحــاب العمــل مــن العمــال
مــن داخــل الدولــة أو خارجهــا بمــا يضمــن
اســتمرارية منشــآتهم ف ي� المســاهمة الفاعلــة
ف ي� اقتصــاد الدولــة فضــا عــن تحقيــق
وتوفــر
االســتقرار ف ي� الســوق مــن جانــب
ي
عوامــل المرونــة مــن جانــب آخــر والتأكيــد
عــى طبيعــة عالقــة العمــل التعاقديــة بـ ي ن
ـ�
طرفيهــا والـ ت
ـى تقــوم عــى الرضــاء المتبــادل
ي
ف
ـر�
وعــى أســاس ان يــؤدي كل طــرف مــن طـ ي
عالقــة العمــل مــا عليــه مــن ت ز
ال�امــات ونــص الق ـرار عــى االج ـراءات ذاتهــا ف ي� حــال
وجــود العامــل داخــل دولــة إالمــارات بحيــث
ويحصــل عــى مــا لــه مــن حقــوق .

صقر غباش:
إرساء عالقة عمل
تعاقدية متوازنة
وشفافة مرجعيتها
العقد وأحكام قانون
العمل
ين
يتعــ� أن يتــم توقيــع العامــل عــى عــرض
العمــل وذلــك قبــل أن يتقــدم صاحــب
العمــل للحصــول عــى الموافقــة المبدئيــة
إلســتخدام هــذا العامــل .
ـال وزيــر العمــل ف ي� شــأن
وحــدد ق ـرار معـ ي
ش�وط وضوابــط انتهــاء عالقــة العمــل ســت
حــاالت تنتهــي بموجبهــا العالقــة ف ي� العقــود
ت
الــى
محــددة المــدة ( وهــي العقــود ي
تعتمدهــا الــوزارة بمــا ال تتجــاوز مدتهــا
عامـ ي ن
ـ� ) حيــث تشــمل حالــة انتهــاء مــدة
ـ� الطرفـ ي ن
المتفــق عليهــا بـ ي ن
ـ�  ،ولــم
العقــد ُ
يتــم تجديــد هــذا العقــد  ،اضافــة اىل
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سفراء :القرارات تعكس الحرص على حماية حقوق
طرفي عالقة العمل

وأجــاب معاليــه خــال اللقــاء عــى استفســارات الحضــور
الذيــن أشــادوا بالقــرارات مؤكديــن أنهــا تعكــس حــرص
ف
ـر� عالقــة العمــل.
دولــة إ
المــارات عــى حمايــة حقــوق طـ ي

ـف�ة جمهوريــة الفلبـ ي ن
ـ�
المتحــدة وجريــس ار زبرنسيســا سـ ي
ـف� الواليــات المكســيكية
وفرانسيســكو جافيـ يـر إســكوبار سـ ي
أ
ورو�
المتحــدة وباتريــزو فونــدي سـ ي
ـف� بعثــة االتحــاد ال ب ي
لــدى الدولــة ..بجانــب كاترينــا جيجليوتــو ســكر يت� أول
الســفارة االيطاليــة ت
العمــال ف ي�
ونيــرا باهــادور الملحــق
ي
ســيناف�اثن رئيســة البعثــة
الســفارة النيباليــة وايــه .اس
ي
ف
ن
المســؤول� ي� ســفارات الــدول
الســرالنكية وعــدد مــن
ي
ي
الحضــور.

ـف� جمهوريــة بنجالديــش
ح ـرض اللقــاء محمــد عم ـران سـ ي
ســف�
مــرا دي فاســكو نســيلوس
ي
الشــعبية وباولــو ي
ال�ازيــل االتحاديــة وآصــف عــ� خــان درا�ن
جمهوريــة ب
ي
ي
الســامية وباربــارا أ ليــف
ســف� جمهوريــة باكســتان إ
ي
أ
ت
و�  .ب ي�  .ســيثارام
ي
ســف�ة الواليــات المتحــدة المريكيــة ي
ســف� المملكــة
ســف� جمهوريــة الهنــد وفيليــب بــارام
ي
ي

كمــا حــرض اللقــاء مبــارك ســعيد الظاهــري وكيــل وزارة
العمــل وحميــد بــن ديمــاس الســويدي وكيــل الــوزارة
المســاعد لشــؤون العمــل وماهــر العوبــد الوكيــل المســاعد
لشــؤون التفتيــش والدكتــور عمــر النعيمــي الوكيــل
ت
واالســراتجية وعــدد مــن
المســاعد لشــؤون السياســات
ين
المعنيــ� ف ي� وزارة العمــل.

ـال صقــر بــن غبــاش وزيــر العمــل مــع عــددا
اســتعرض معـ ي
ف
ن
ـؤول� ي� ســفارات دول صديقــة ،حزمــة
مــن الســفراء والمسـ ي
ت
الــى أصدرتهــا الــوزارة وذلــك خــال
القــرارات
الجديــدة ي
ف
ف
ـى
ـ
أبوظ
�
ارة
ز
ـو
ـ
ال
ـوان
ـ
دي
�
ا
ر
ـ
مؤخ
ـد
لقــاء عقـ
بي.
ي
ي

ين
الطرفــ� ( العامــل وصاحــب
حالــة اتفــاق
العمــل )عــى انتهــاء هــذا العقــد أثنــاء
رسيانه.وتشــمل الحالتــان الثالثــة والرابعــة
قــرار صاحــب العمــل بمفــرده  ،أو قــرار
العامــل بمفــرده  ،إنهــاء العقــد أثنــاء ت
فــرة
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ف
تز
االلــ�ام
غــر ذلــك مــع
تجديــده ،أو ي� ي
بالجــراءات القانونيــة المتمثلــة ف ي� إخطــار
إ
آ
ف
الطــرف الخــر كتابــة بنيتــه ي� إنهــاء العقــد
المحــدد ت
بفــرة يتفــق
قبــل موعــد إالنهــاء ُ
عليهــا الطرفــان بحيــث ال تقــل عــن شــهر

وال تزيــد عــى ثالثــة أشــهر  ،وإذا لــم يكــن
الطرفــان قــد اتفقــا عــى فـ تـرة إخطــار تكــون
هــذه الفـ تـرة ثالثــة أشــهر واســتمرار الطــرف
الــذي قــرر انهــاء العقــد ف ي� تنفيــذ عالقــة
واخــرا ســداد
العمــل طيلــة مــدة إالخطــار
ي

ملف العدد

للنهــاء حســبما يُتفــق عليــه الطرفــان قانــون تنظيــم عالقــات العمــل  :مثــل حالــة
مقابــل إ
أ
ـال لثالثــة اعتــداء العامــل عــى صاحــب العمــل  ....إلــخ
بحيــث ال يزيــد عــى الجــر إالجمـ ي
أشــهر  ،وإذا لــم يكــن الطرفــان قــد اتفقــا
عــى مقــدار هــذا المقابــل  ،يكــون أ
ف
الجــر ونــص القـرار عــى انــه ي� جميــع أحــوال انتهــاء
أ
ف
ـر� العالقــة
جمــال لثالثــة أشــهر.
العالقــة يجــوز لي طــرف مــن طـ ي
إال ي
اللجــوء للقضــاء طلبــا للتعويــض وأيــة حقــوق
وتتمثــل الحالــة الخامســة النتهــاء عالقــة أخــرى يرتبهــا لــه قانــون تنظيــم عالقــات
العمــل ف ي� حــال قــرر صاحــب العمــل وحــده ،العمــل المشــار إليــه  ،والقــرارات الصــادرة
أو قــرر العامــل وحــده  ،إنهــاء العقــد  ،تنفيــذاً لــه .
بالج ـراءات القانونيــة المشــار
بــدون االلـ ت زـ�ام إ
آ
ـال وزيــر العمــل عالقــة العمل
اليهــا وبــدون أن يكــون الطــرف الخــر ســبباً واعتـ بـر قـرار معـ ي
ف ي� حكــم المنتهيــة ف ي� اي مــن الحــاالت التاليــة
ف ي� االنهــاء.
:ثبــوت إخــال صاحــب العمــل ت ز
بال�اماتــه
كمــا شــمل القــرار حالــة سادســة وهــي المقــررة قانون ـاً أو اتفاقــا ( عــى ســبيل المثــال
حالــة قيــام صاحــب العمــل بانهــاء عالقتــه ال الحــر  :حالــة عــدم ســداد أ
الجــور لمــدة
ف
ن
و� حالــة الشــــكوى
مــع العامــل نتيجــة ارتكابــه مخالفــة مــن تزيــد عــى سـ يـت� يوم ـاً) ي
المخالفــات الــواردة ف� المــادة (  ) 120مــن المرفوعــة مــن العامــل عــى المنشــأة الــىت
ي
ي
قانــون تنظيــم عالقــات العمــل  :مثــل حالــة يعمــل لديهــا بســبب عــدم إلحاقــه بالعمــل
ت
ويشــرط ف ي� هــذه
اعتــداء العامــل عــى صاحــب العمــل  ....إلــخ  .إلغــاق تلــك المنشــأة ،
الحالــة وجــود تقريــر مــن قطــاع التفتيــش
ف
و� مــا يتعلــق بالعقــود غـ يـر محــددة المــدة ،بالــوزارة يثبــت عــدم مزاولــة المنشــأة لنشــاطها
ي
فقــد نــص الق ـرار عــى أربــع حــاالت تنتهــي لمــدة تزيــد عــى شــهرين  ,عــى أن يكــون
العالقــة ف ي� حــال توافــر احداهــا حيــث تشــمل العامــل قــد راجــع الــوزارة خــال هــذه المــدة.
ف
ن
و� أي وقــت يرغــب فيــه
اتفــاق الطرفـ يـ�  ،ي
ف
ـر� العقــد إنهــاءه بعــد إنــذار الطــرف كمــا نــص عــى حالــة الشــكوى العماليــة
أحــد طـ ي
آ
ت
ويشــرط
الخــر  ،واســتمراره ف ي� تنفيــذ العقــد خــال المحالــة مــن الــوزارة للمحكمــة ،
ف
ئ
ت
ـا� لصالــح
فــرة إالنــذار بحيــث ال تقــل عــن شــهر وال ي� هــذه الحالــة صــدور حكــم نهـ ي
العامــل متضمنــاً أحقيتــه ف ي� أجــر شــهرين
تزيــد عــى ثالثــة أشــهر .
أ
عــى القــل  ،أو التعويــض عــن الفصــل
وتنتهــي العالقــة بموجــب الحالــة الثالثــة التعســفي أو فســخ العقــد المحــدد قبــل
ف ي� حــال قــرر صاحــب العمــل وحــده  ،أو نهايتــه أو أيــة حقــوق أخــرى لــم يعطهــا
قــرر العامــل وحــده  ،إنهــاء العقــد  ،بــدون صاحــب العمــل للعامــل مــن تلقــاء نفســه
تز
بالجــراءات القانونيــة المنصــوص دون ســبب يقــره القانــون  ،أو حرمانــه مــن
االلــ�ام إ
عليهــا  ،وبــدون أن يكــون الطــرف آ
الخــر ســبباً مكافــأة نهايــة الخدمــة وكذلــك ف ي� حالــة
إنقطــاع العامــل الدائــم عــن العمــل دون أن
ف ي� االنهــاء
يُــرح لــه بذلــك .
كمــا شــمل الق ـرار حالــة رابعــة وهــي حالــة
ـال وزيــر العمــل المتعلــق
قيــام صاحــب العمــل بانهــاء عالقتــه وحــدد ق ـرار معـ ي
مــع العامــل نتيجــة ارتكابــه مخالفــة مــن بـ شـروط وضوابــط منــح ترصيــح عمــل جديــد
المخالفــات الــواردة ف ي� المــادة (  ) 120مــن للعامــل بعــد انتهــاء عالقــة العمــل اربــع

حميد بن ديماس

بن ديماس  :إجراءات
جديدة لتجديد العقود
والتصاريح إعتباراً من
مطلع 2016
حــاالت الصــدار الترصيــح ف ي� حــال كان عقــد
العمــل ي ن
بــ� طرفيــه محــدد المــدة حيــث
تشــمل تلــك الحــاالت انتهــاء مــدة العقــد
ين
الطرفــ� ( العامــل
دون تجديــده واتفــاق
وصاحــب العمــل )عــى انهــاء هــذا العقــد
أثنــاء رسيانــه  ،بـ شـرط أن يكــون العامــل قــد
أمـ ضـى فـ تـرة ال تقــل عــن ســتة أشــهر لــدى
صاحــب العمــل .وتشــمل الحالــة الثالثــة
انهــاء صاحــب العمــل العقــد بــدون ســبب
يرجــع للعامــل  ،ويشـ تـرط ف ي� هــذه الحالــة أن
يكــون العامــل قــد أمـ ضـى مــدة ال تقــل عــن
ســتة أشــهر لــدى صاحــب العمــل.
واسـ ن
ـتث� الق ـرار مــن ش�ط م ـض ي ســتة اشــهر
ين
ين
الســابقت�
الحالتــ�
عــى عمــل العامــل ف ي�
العاملــون مــن ذوي المســتويات المهاريــة
أ
ن
والثــا� والثالــث وفقــا للتصنيفــات
الول
ي
المعتمــدة لــدى الــوزارة.
ين
الطرف�
وتتمثــل الحالــة الرابعــة ف ي� قيــام أحــد
( صاحــب العمــل أو العامــل ) بإنهــاء عالقــة

العمل  -نوفمبر 2015

23

ملف العدد
العمــل أثنــاء ت
فــرة تجديدهــا (أيــا مــا يكــون
بــرط ت ز
تاريــخ التجديــد ) ش
االلــ�ام بإخطــار
الطــرف آ
ف
الخــر كتابــة بنيتــه ي� إنهــاء العقــد
المحــدد بفـ تـرة يتفــق عليهــا
قبــل موعــد إالنهــاء ُ
الطرفــان بحيــث ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر ،وإذا
كان التجديــد قــد تــم فعــا قبــل العمــل بهــذا
القـرار  ،ولــم يتفــق الطرفــان عــى فـ تـرة إخطــار
 ،تكــون هــذه الفـ تـرة ثالثــة أشــهر.
كمــا اشـ تـرط القـرار االســتمرار ف ي� عالقــة العمــل
وأخــرا ســداد مقابــل
طــوال مــدة إالخطــار ي
للنهــاء حســبما يتفــق عليــه الطرفــان بحيــث
إ
أ
ـال لثالثــة أشــهر ،
ال يزيــد عــى الجــر إالجمـ ي
وإذا كان التجديــد قــد تــم فعــا قبــل العمــل
بهــذا القـرار  ،ولــم يتفــق الطرفــان عــى هــذا
المقابــل  ،يكــون هــذا المقابــل مســاوياً أ
للجــر
ـال لثالثــة أشــهر .
إالجمـ ي

القرارات تصب في مصلحة صاحب
العمل والعامل

سكوت مارشيل

قــال ســكوت مارشــل صاحــب ش�كــة «أن
أهــم مــا ي ز
يمــ� القــرارات الجديــدة هــو
ف
تال�كـ ي زـ� عــى الشــفافية والوضــوح ي� عقــد
العمــل ،الفتــا ف ي� هــذا الصــدد اىل إقــرار
ض�ورة توقيــع العامــل قبــل قدومــه مــن
تفصيــ� يتضمــن كافــة
بلــده عــى عــرض
ي
ـال ال يســتطيع طرفــا
حقوقــه وواجباتــه وبالتـ ي
العقــد التنصــل مــن ت ز
ال�اماتهمــا وواجباتهمــا
المنصــوص عليهــا ف ي� عقــد العمــل عنــد
ابرامــه”.

ف
و� مــا يتعلــق بـ شـروط وضوابــط منــح ترصيــح
ي
عمــل جديــد للعامــل بعــد انتهــاء عالقــة العمــل
ف ي� العقــود غـ يـر محــددة المــدة فقد حــدد القرار
ثــاث حــاالت تشــمل اتفــاق الطرفـ ي ن
ـ� عــى انهــاء
العقــد أثنــاء رسيانــه  ،بـ شـرط أن يكــون العامــل
قــد أمـ ضـى فـ تـرة ال تقــل عــن ســتة أشــهر لــدى
صاحــب العمــل ،وتتمثــل الحالــة الثانيــة ف ي�
حــال أنهــى أحــد الطرفـ ي ن
ـ� العقــد وقــام بإنــذار
الطــرف آ
الخــر بذلــك مــع اســتمرار تنفيــذ العقد
واشــار اىل ان ســوق العمــل سيشــهد
بعــد دخــول القــرارات الجديــدة ي ز
خــال فـ تـرة إالنــذار المتفــق عليهــا بـ شـرط أن ال
حــ�
تتجــاوز ثالثــة أشــهر  ،وبـ شـرط أن يكــون العامــل
التنفيــذ سيشــهد انخفاضــا ف ي� المنازعــات
ت
والخالفــات الــى قــد تنشــأ ي ن
قــد أمـ ضـى لــدى صاحــب العمــل فـ تـرة ال تقــل
بــ� صاحــب
ي
عــن ســتة أشــهر فيمــا تتمثــل الحالــة الثالثــة
العمــل والعامــل خصوصــا ف ي� ظــل وضــوح
ف ي� أنهــاء صاحــب العمــل العقــد بــدون ســبب
العالقــة بينهمــا.
ت
ويشــرط ف ي� هــذه الحالــة أن
يرجــع للعامــل
ض
يكــون العامــل قــد أمــى مــدة ال تقــل عــن
واجــاز القــرار منــح ترصيــح عمــل جديــد
ســتة أشــهر لــدى صاحــب العمــل.
للعامــل بعــد اعتبــار عالقــة عملــه منتهيــة �ف
ي
الــرط المتعلــق ت
ن
واســتث� القــرار مــن ش
وغ�محــددة المــدة
بفــرة العقــود محــددة المــدة ي
ين
الحالتــ� الثانيــة والثالثــة وفقــا لثــاث حــاالت تشــمل ثبــوت إخــال
الســتة اشــهر ف ي�
العاملــون مــن المســتويات المهاريــة أ
الول صاحــب العمــل ت ز
بال�اماتــه المقــررة قانونــاً
ن
أو اتفاقــا ( عــى ســبيل المثــال ال الحــر :
والثــا� والثالــث .
ي
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شنفاس حسين

مــن جهتــه أوضــح شــنفاس حسـ ي ن
ـ� صاحــب
ش�كــة « أن قــرارات وزارة العمــل الجديــدة
وخصوصــا مــا يتعلــق منهــا بانتقــال العامــل
مــن منشــأة اىل أخــرى مــن شــأنه تلبيــة
احتياجــات اصحــاب العمــل مــن العمالــة
الموجــودة ف ي� الســوق حيــث يتيــح هــذا القرار
إجــراءات ميــرة لالنتقــال ي ن
بــ� المنشــآت
أ
المــر الــذي يســاهم ف ي� توفـ يـر قــدر كبـ يـر مــن
المرونــة واســتغالل أمثــل للخـ بـرات والمهــارات
الوظيفيــة وهــو االمــر الــذي يســتفيد منــه
صاحــب العمــل والعامــل ف ي� ان”.
وأضــاف أن القـرارات الجديــدة توفــر الثقــة
والشــفافية ف ي� مرحلــة التعاقــد وتحــدد
حــاالت انتهــاء عالقــة العمــل وتمنــح
تيسـ يـرات ف ي� مســألة االنتقــال وهــو مــا يــؤدي
اىل حفــظ الحقــوق.
حالــة عــدم ســداد أ
الجــور لمــدة تزيــد عــى
ف
ين
و� حالــة الشــــكوى المرفوعــة
ســت� يومــا ي
ت
ـى يعمــل لديهــا
مــن العامــل عــى المنشــأة الـ ي
بســبب عــدم إلحاقــه بالعمــل إلغــاق تلــك
ت
ويشــرط ف ي� هــذه الحالــة وجــود
المنشــأة )،
تقريــر مــن قطــاع التفتيــش بالــوزارة يثبــت

ملف العدد

تعزيز مرونة اإلنتقال
من منشأة الى أخرى
وجذب الكفاءات
عــدم مزاولــة المنشــأة لنشــاطها لمــدة تزيــد
عــى شــهرين  ,عــى أن يكــون العامــل قــد
راجــع الــوزارة خــال هــذه المــدة.
وتتمثــل الحالــة الثالثــة ف ي� الشــكوى العماليــة
ت
ويشــرط
المحالــة مــن الــوزارة للمحكمــة ،
ف
ئ
ـا� لصالــح
ي� هــذه الحالــة صــدور حكــم نهـ ي
العامــل متضمنـاً أحقيتــه ف ي� أجــر شــهرين عــى
أ
القــل  ،أو التعويــض عــن الفصــل التعســفي
أو فســخ العقــد المحــدد قبــل نهايتــه أو أيــة
حقــوق أخــرى لــم يعطهــا صاحــب العمــل
للعامــل مــن تلقــاء نفســه دون ســبب يقــره
القانــون  ،أو حرمانــه مــن مكافــأة نهايــة
الخدمــة .

حماية قانونية لطرفي عقد العمل
ن
القانــو� الدكتــور عــادل
الخبــر
أكــد
ي
ي
عبــد اللطيــف «أن تطبيــق القــرارات
ف
الجديــدة يحقــق التــوازن ي ن
طــر�
بــ�
ي
عقــد العمــل بمــا يعــزز الحمايــة
القانونيــة لحقوقهمــا ويبـ ي ن
ـ� واجباتهمــا
أ
حيــال بعضهمــا البعــض المــر الــذي
يســاهم بفاعليــة ف ي� ايجــاد المزيــد مــن
وبالتــال
االســتقرار ف ي� ســوق العمــل
ي
النتاجيــة
زيــادة االســتثمارات ورفــع إ
ف
وهمــا عن ـران مهمــان للتنميــة ي� أيــة
دولــة”.
وقــال إن قــرارات وزارة العمــل
الجديــدة ســوف تــؤدي إىل رفــع
مســتويات الشــفافية والوضــوح ف ي�
الماراتيــة ،حيــث تقــوم
بيئــة العمــل إ
هــذه الق ـرارات عــى مبــادىء قانونيــة

عادل عبد اللطيف

هامــة مــن حيــث انهــاء عالقــة العمــل
واالنتقــال اىل جانــب الــزام صاحــب
العمــل بــأن يقــدم للعامــل المزمــع
اســتخدامه عــرض عمــل تفصيليــاً
يحتــوي عــى وصــف شــامل لحقــوق
ين
الطرفــ� .
وواجبــات
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ملف العدد

توقيع العامل على عرض
العمل شرط أساسي
للموافقة المبدئية على
إصدار التصريح
يذكــر ان القــرار المشــار اليــه الغــى قــرار
وزيــر العمــل رقــم (  ) 1186لســنة  2010م
ف ي� شــأن ضوابــط ش
و�وط منــح ترصيــح عمــل
جديــد للعامــل بعــد انتهــاء عالقــة العمــل
لالنتقــال إىل منشــأة أخــرى.
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ت
واالشــراطات الــواردة ف ي� عقــد
مــن جهتــه قــال حميــد بــن ديمــاس االمتيــازات
الســويدي وكيــل وزارة العمــل المســاعد العمــل المــراد تجديــده».
لشــؤون العمــل « انــه مطلــع العــام المقبل
ســوف تطبــق الــوزارة اجــراءات جديــدة وأوضــح « ان االجــراءات الجديــدة لتجديــد
ت
تــأ� تطبيقــا للقــرارات
لتجديــد تصاريــح العمــل والعقــود المنتهيــة العقــود والتصاريــح ي
ـال صقــر غبــاش
حيــث ب
يعتــر توقيــع العامــل عــى العقــد الجديــدة الصــادرة عــن معـ ي
ش�طــا اساســيا العتمــاد التجديــد مــن قبــل وزيــر العمــل والمقــرر تطبيقهــا مطلــع العام
وزارة العمــل وهــو االمــر الــذي ســيتم المقبــل حيــث ســيتاح المجــال امــام العامــل
بموجبــه الغــاء االجــراءات المتبعــة حاليــا بموجــب االج ـراءات الجديــدة المشــار اليهــا
للتعبــر عــن ارادتــه ســواء بتجديــد العقــد
والمتمثلــة بتجديــد ترصيــح العمــل بعــد ان
ي
ت
تتلقــى الــوزارة اخطــارا مــن صاحــب العمــل وفقــا لالمتيــازات واالشــراطات المنصــوص
يوضــح فيــه انــه اتفــق مــع العامــل عــى عليهــا ف ي� العقــد منتهــي الصالحيــة أو تعديــل
ت
واالشــراطات واالتفــاق
تجديــد العقــد المـ بـرم بينهمــا وفقــا لــذات تلــك االمتيــازات

ملف العدد
ين
الطرفــ� ممــا يســهم بشــكل
عليهــا مــن
فاعــل ف ي� اقامــة عالقــة عمــل صحيــة بينهمــا
او انهــاء العالقــة واالنتقــال اىل منشــأة أخــرى
أو عــودة العامــل اىل بلــده».
وأكــد الســويدي « ان القــرارات الثالثــة
الجديــدة متكاملــة مــع بعضها البعــض ومبنية
ن ف
ـر� العقــد مشــددا عىل ان
عــى الرضــا بـ يـ� طـ ي
ف
ـر�
الــوزارة تقــف عــى مســافة واحــدة مــن طـ ي
عالقــة العمــل والعمــال وانهــا توفــر بموجــب
هــذه القـرارات بيئــة عمــل جاذبــة ومســتقرة ف ي�
إطــار مــن الشــفافية والوضــوح والعدالــة بـ ي ن
ـ�
اصحــاب العمــل والعمــال,

واشــار وكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون
العمــل « اىل ان وزارة العمــل تجــري حاليــا
التحضــرات الالزمــة لتنفيــذ القــرارات
ي
ف
الجديــدة ي� موعدهــا المقــرر وذلــك حرصــا
منهــا عــى تيسـ يـر وتســهيل االجـراءات عــى
أصحــاب العمــل والعمــال ال ســيما ف ي� مــا
يتعلــق بعــروض العمــل ونمــاذج العقــود
الــى ت
ت
يفــرض التوقيــع عليهــا مــن قبــل
ي
العمــال ســواء اكانــوا ف ي� خــارج الدولــة او
داخلهــا وضمــان المامهــم بمــا تتضمنــه
العــروض ســواء مــن حيــث قيمــة االجــر
وغــر ذلــك مــن الحقــوق
واالجــازات
ي
والواجبــات».

 6حاالت إلنهاء العقود
المحددة و 4أخرى
للعقود غير محددة
المدة
وذكــر الســويدي « أن الــوزارة اجــرت
دراســة للوقــوف عــى كيفيــة اســتقدام
المنشــات الخاصــة للعمالــة الوافــدة
وراعــت مخرجــات ذلــك ف ي� قراراتهــا
الجديــدة خصوصــا مــا يتعلــق منهــا
بعــرض العمــل واليــة اطــاع العامــل
ت
ـى يفهمهــا وتوقيعــه عــى
عليــه باللغــة الـ ي
هــذا العــرض وتذليــل ايــة عقبــات قــد
تواجــه أصحــاب العمــل الذيــن تبـ ي ن
ـ� انهــم
يختــارون العمــال مــن خــال عــدة طــرق
منهــا التعامــل مــع وكاالت التوظيــف أو
ين
مســؤول� ف ي� المنشــأة
مــن خــال ايفــاد
اىل الدولــة المـراد اســتقدام العمالــة منهــا
الجـراء المقابــات مــع العمــال الذيــن يقــع
عليهــم االختيــار أو مــن خــال المواقــع
ت
االلك�ونيــة المعنيــة بالتوظيــف وهــي
طــرق مــن شــأنها تســهيل اجــراء توقيــع
العامــل عــى عــرض العمــل قبــل قدومــه
اىل الدولــة.
ولفــت « اىل ان حــاالت انتهــاء عالقــة
العمــل الـ ت
ـى ينــص عليهــا الق ـرار الــوزاري
ي
ف
ـر�
الجديــد مــن شــأنها حفــظ حقــوق طـ ي
العالقــة وفقــا لــكل حالــة ســواء كان
االنتهــاء باالتفــاق أو بطلــب أحــد الطرفـ ي ن
ـ�
أو اخــال أحدهمــا بـ شـروط التعاقــد مشـ يـرا
اىل ترابــط القـرار المشــار اليــه بالقـرار االخر
المتعلــق بمنــح العامــل ترصيــح عمــل
جديــد لالنتقــال مــن منشــأة إىل أخــرى
بعــد انتهــاء عالقــة عملــه مــع المنشــأة
المنقــول منهــا والــذي يعمــل عــى تعزيــز
مرونــة ســوق».
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تفوق اماراتي

تشــغل موقع مدير فرع في شــركة خاصة

ناعمة طارش ..
بالتحــدي والمثابرة
تحقق أحالمها
الوظيفية
أن يكون النجاح والتفرد ف ي� تحقيق االرتقاء الوظيفي
من أولوياتها القصوى  ،وعملت مع مرور الوقت عىل
تنفيذ حلمها ت
ح� رأته شاخصا أمامها  ..هذا ما حققته المواطنة
ت
ال� توجت نجاحها بتحولها من مجرد
ناعمه إسماعيل طارش ي
المارات العربية للرصافة.
موظفة إىل مديرة فرع شب�كة إ

قررت

تقــول ناعمــه طــارش ف ي� حوارهــا مــع مجلــة الــذي يقــود إىل تحقيــق معــدالت عاليــة
«العمــل» إن النجــاح الوظيفــي ليــس أ
يز
وجدت نفسي أمام
التمــ� الوظيفــي.
بالمر مــن
المســتحيل أو الصعــب ،إنــه أمــر بســيط
مفترق طرق ففضلت
التخل
للغايــة فقــط يتطلــب مزيــدا مــن الجهــد وتشـ يـر ناعمــه طــارش اىل أنها قــررت
ي
العمل في القطاع
وترتيــب أ
الولويــات ومعرفــة متطلبــات عــن وظيفتهــا الحكوميــة بالرغــم ممــا توفره
الخاص على الحكومي
الوظيفــة جيــدا ،الفتــة إىل أنهــا أدركــت مــن اســتقرار وظيفــي والتوجــه إىل القطــاع
مبكــرا ض�ورة فهــم واســتيعاب مهامهــا الخــاص بتحدياتــه  ،لتخــوض غمار الســباق
يز
والتمــ� بافــاق
الوظيفيــة وعملــت عــى تطويــر مهاراتهــا المحمــوم نحــو النجــاح
ف
تحقيــق االزدهــار ي� المجــاالت كافــة خاصة
أرحــب.
بمــا يتناســب مــع أحتياجــات العمــل.
مــا يتعلــق بتقديــم الخدمــات للمتعاملـ يـ�ن
وتضيــف « ان فهــم بيئــة العمــل بمــا وحــول البدايــات ف� حياتهــا العمليــة تقــول ف� قطاعــات أ
العمــال.
ي
ي
ف
تتضمنــه مــن احتياجــات ومهــام يــؤدي ناعمــة إنهــا تخرجــت ي� جامعــة الشــارقة
حتمــا إىل معرفــة الواقــع الوظيفــي وهــي تخصــص تقنيــة المعلومــات ف ي� العــام وتضيــف « أنهــا بــدأت العمــل الوظيفــي
المعرفــة ت
كبــر  2006ومنــذ ذلــك الوقــت وهــي تجتهــد كمســاعدة إداريــة ف ي� إحــدى المؤسســات
الــى تســاهم بشــكل ي
ي
ف
ف
ف
د� وعملــت خــال تلــك
ي� اختصــار الوقــت وتقليــل الجهــد ،ي� تعلــم كل مــا هــو متعلــق بعالــم الحكوميــة ي� ب ي
ت
ت
الفــرة عــى تطويــر نفســها وظيفيــا ف ي�
الــى تتطــور كل
بالضافــة إىل القيــام بعمــل
إ
خطــة تأهيــل المعلومــات وتقنياتهــا ف ي
وتدريــب تتضمــن المشــاركة ف� بعــض يــوم ،حيــث وجــدت � هــذا التخصــص المســائل المتعلقــة بمهــام العمــل الــىت
ي
ي
ي
ف
التحضــر لالجتماعــات
ال�امــج التدريبيــة المتخصصــة ،االمــر المســتقبل الــذي ينشــده العالــم مــن أجــل كانــت تنحــر ي�
ي
ب
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تفوق اماراتي

سبل النجاح متوفرة
لكل من يتطلع وينشد
التميز الوظيفي
وتطوير ذاته
والقيــام بأعمــال الســكرتارية المختلفــة
وهــو أ
المــر الــذي وجدتــه روتينيــا ف ي�
المقــام أ
الول رغــم اســتخدامها لوســائل
ت
ـى تعلمتهــا ف ي�
وآليــات تقنيــة المعلومــات الـ ي
الدراســة».
وتســتكمل ناعمــه طــارش حديثهــا بقولهــا
أنهــا ف� هــذه أ
الثنــاء أدركــت أنهــا أمــام
ي
ـ� مختلفـ يـ�ن
مفـ تـرق طــرق وأختيــار لعالمـ ي ن
تمامــا همــا عالــم االســتقرار والثبــات
الوظيفــي الــذي يوفــره القطــاع الحكومــي
وعالــم التحــدي والتنافــس الوظفــي ف ي�
القطــاع الخــاص ،وذلــك ف ي� ظــل النظــرة
الســائدة بـ ي ن
ـ� الشــباب االمــار ت يا� عــن العمــل
ف
ف
و� لحظــة قــررت خــوض
ي� هــذا القطــاع  ،ي
تجربــة التحــدي لتحقيــق الحلــم.

وهــو أ
المــر الــذي يؤكــد أن مــن ينشــد
النجــاح عليــه خــوض التجربــة وااللتحــاق
بوظيفــة مــا ف ي� إحــدى منشــآت القطــاع
الخــاص.
وتشــر المواطنــة ناعمــة طــارش اىل أنهــا
ي
تعشــق مهنتهــا الجديــدة المتعلقــة بإنهــاء
إجــراءات الحــواالت الماليــة المختلفــة
واســتغلت مهاراتهــا ف ي� اســتخدامات
ف
الرساع
تكنولوجيــا وتقنيىــة المعلومــات ي� إ
الجـراءات ف ي� أوقــات قياســية بنســبة
بتلــك إ
إنجــاز عاليــة.
وتســتكمل حديثهــا أنهــا خــال تلــك الفـ تـرة
الكثــر مــن الم�ش ي ن
فــ� والزمــاء
تعلمــت
ي
أ
أ
ث
القــدم منهــا والكــر خـ بـرة ،وعملــت أيضا
عــى االســتفادة مــن البيئــة المحيطــة ومــا
يقدمــه العمــل مــن دورات وبرامــج تدريبيــة
ت
حــى تطــور نفســها وظيفيــا .وأكــدت
بأنهــا كفتــاة إماراتيــة تفتخــر جــدا بوطنهــا
ت
ـى وفــرت لهــا ولمثيالتهــا مــن
وقيادتهــا الـ ي

الفتيــات فــرص تحقيــق النجــاح بــا أي
المــارات تعتـ بـر البيئــة
عائــق ،الفتــة إىل أن إ
أ
ن
بــ� دول المنطقــة
الجاذبــة الفضــل ي
وتضاهــي مثيالتهــا مــن دول العالــم
ت
الــى توفــر كل الدعــم أمــام
المتقــدم ي
الشــباب خاصــة المــرأة لتحقيــق النجــاح
يز
والتمــ�.
وأوضحــت ناعمــة طــارش أن القيــادة
المــارات لــم تدخــر أي
الرشــيدة لدولــة إ
جهــد أو إمكانيــات مــن أجــل تشــجيع
المــار ت يا� عــى االلتحــاق بمنشــآت
الشــباب إ
القطــاع الخــاص ،حيــث نجــد الكثـ يـر مــن
ت
ـى تهــدف إىل تقليــص حجــم
المبــادرات الـ ي
ين
والتيســرات ي ن
القطاعــ�
بــ�
االمتيــازات
ي
الحكومــي والخــاص ،مشــيدة بمبــادرة
أبــر ت
ش
الــى أطلقهــا صاحــب الســمو
ي
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الكثــر
وال تحمــل
ي
الدولــة ،حفظــه اللــه ،ي
ـ� العاملـ يـ�ن
مــن الدعــم الالفــت للمواطنـ ي ن
بالقطــاع الخــاص.

وانتــرت رغبــة ناعمــة ف ي� تجــاوز القلــق
غــر المســتقر
والخــوف مــن المســتقبل ي
وخاضــت غمــار التحــدي واســتغلت البيئــة
ت
الــى يمنحهــا القطــاع الخــاص
الجيــدة ي
يز
التمــ� فــا إجــراءات
لمــن يريــد تحقيــق
معقــدة وال ي ن
روتــ� محــدد يهــدم الهمــم
ن
زمــى محــدد يتطلبــه االرتقــاء
وال وقــت ي
الوظيفــي ،وهــا هــي تشــغل منصبهــا
قيــاس
الوظيفــي كمديــرة فــرع ف ي� وقــت
ي
للغايــة.
وتؤكــد بــأن القطــاع الخــاص يعــد البيئــة
الخصبــة ألزدهــار أ
العمــال بفضــل مــا
يقدمــه مــن تســهيالت وتيسـ يـرات متعــددة
تخدمهــا وســائل التكنولوجيــا المتطــورة،
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دليل الخدمات

ت
ال� تقدمها
تستعرض هذه الزاوية احدى الخدمات ي
ين
للمتعامل� متضمنة تعريفاً بهذه الخدمة
وزارة العمل
�ش
والجراءات والمستندات وال وط المطلوبة إلنجازها ...
إ
للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع
إ ت ن
و�www.mol.gov.ae
اللك� ي

إصدار بطاقة مندوب:

هــي خدمــة تقدمهــا الــوزارة للمنشــأة لتخويــل مســؤول العالقــات العامــة (المنــدوب) بتقديــم و متابعــة
إنجــاز معامالتهــا بالــوزارة وتكــون مــدة صالحيــة البطاقــة سـ ي ن
ـنت� .

متطلبات ي ن
للناث المواطنات فقط التقدم
تأم� الخدمة
4.4يسمح إ
لوظيفة مندوب.
1.1صورة جواز السفر و خالصة القيد
5.5ان ال يقل سن الشخص عن  18سنة .
للمندوب المواطن.
ن
مواط� دولة
2.2صورة الجواز و إالقامة للمندوب يغ� 6.6أن يكون المندوب من
ي
ن
مواط� دول مجلس التعاون
االمارات أو
المواطن.
ي
المسجل�ن
ن
العامل�
الخليجي اذا كان عدد
س�ة و سلوك سارية
ي
ي
3.3شهادة حسن ي
ث
بالمنشاة  100عامل و اك�.
المفعول .
4.4صور الرخص التجارية وبطاقات إعتماد
التواقيع لمنشآت صاحب العمل عىل أن اجراءات وخطوات تقديم الطلبات
1.1يتم طباعة طلب بطاقة مندوب �ف
تكون جميعها سارية.
ي
مراكز الخدمة “تسهيل” أو عن طريق
المش�كة ف� برنامج أ
ت
ش
الستمارات
المنشآت
ال�وط :
ي
ت
االلك�ونية.
1.1ان يكون الشخص لديه إقامة عىل
2.2تقديم الطلب منافذ الخدمة بمكاتب
المنشأة ) للمندوب يغ� المواطن).
العمل.
2.2ان تكون إالقامة و البطاقة سارية
ف
�ش
 3.3ي� حالة إستيفاء ال وط والمستندات
المفعول ) للمندوب يغ� المواطن).
يتم إنجاز المعاملة
3.3ان تكون البطاقة سارية المفعول
ف
ومسجلة ف ي� هئية المعاشات وصندوق  4.4ي� حالة النواقص يتم إشعار المتعامل
بالنواقص ليقوم بإستكمالها.
ابوظ� للتقاعد للمندوب المواطن.
بي

إلغاء بطاقة مندوب :

هي خدمة تقدمها الوزارة لصاحب العمل لتقدم بطلب إلغاء بطاقة «مندوب» قبل تاريخ إنتهائها .

متطلبات ي ن
اجراءات و خطوات تقديم الطلبات
تأم� الخدمة
رسالة من مالك المنشأة تفيد بإلغاء بطاقة المندوب .تقديم رسالة ا إللغاء بع� منافذ الخدمة بمكاتب
العمل ليتم إلغاء بطاقة المندوب .
ش
ال�وط
قنوات وأوقات تقديم الخدمة
ال يوجد
ف
منافذ تقديم الخدمة ي� مكاتب العمل
من أ
الحد إىل الخميس
من الساعة  8:00صباحا و ت
ح� الساعة  7:00مساء

30

العمل  -نوفمبر 2015

قنوات وأوقات تقديم الخدمة:
مراكز الخدمة «تسهيل»
من السبت إىل الخميس.
ت
من الساعة  8:00صباحا ح� الساعة 8:00
مساء.
ف
منافذ تقديم الخدمة ي� مكاتب العمل
من أ
الحد إىل الخميس
من الساعة  8:00صباحا و ت
ح� الساعة 7:00
مساء
متوسط إنجاز الخدمة
 3أيام عمل
ن
المتعامل� المستهدفة
فئات
ي
أصحاب العمل
رسوم الخدمة
سنت�ن
إصدار بطاقة مندوب(مواطن) لمدة ي
التوجد رسوم
إصدار بطاقة مندوب( يغ� مواطن) لمدة
ين
سنت�  2000درهم إمار ت يا�

تتيح هذه الزاوية للقراء تقديم استفساراتهم واسئلتهم
ذات الصلة بعالقة العمل ،حيث سيتم االجابة عليها
ين
المختص� ف ي� الشؤون القانونية لدى الوزارة.
من قبل
ال�يد إ ت ن
و�
يمكنكم التواصل من خالل ب
اللك� ي

مستشارك القانوني

magazine@mol.gov.ae

يجيب عىل االستفسارات محمد أحمد مبارك مدير
بد�
مكتب عالقات العمل بوزارة العمل ب ي

السؤال أ
الول

ال�كات ف� دولة االمارات خالل ت
عملت لدى احدى ش
الف�ة من العام  2004اىل
ت ي
اجاز� السنوية تعرضت ف� بلدي لحادث حيث منع�ن
العام  2013وخالل
ي
ي
ي
ذلك من العودة ف ي� الموعد المحدد النتهاء االجازة بسبب تلقي العالج المناسب وقد
ض
م� عىل ذلك ث
اك� من العام ونصف العام االمر الذي انتهت بموجبه عالقة العمل
مع ش
تأش�ة زيارة لدولة االمارات واتضح ان
ال�كة،وتقدمت الحقا بطلب الحصول عىل ي
صاحب ش
ال�كة المشار اليها لم يقم بالغاء بطاقة العمل واالقامة.
أود االستفسار عن االجراء المطلوب اللغاء البطاقة واالقامة ت
ح� أتمكن من الحصول
تأش�ة الزيارة .أ.ح
عىل ي

الجابة
إ

ن
ين
المع� الخاصة بصاحب السؤال الذي بامكانه عقب
يتع� عىل صاحب السؤال توكيل شخص ف ي� تلقيها الشكوى مع صاحب العمل
ي
تأش�ة
داخل الدولة لغرض تقديم شكوى اىل وزارة لتسوية الموضوع من خالل اتباع االجراءات اتمام اجراءات االلغاء التقدم بطلب ي
العمل نيابة عنه حيث ستتواصل الوزارة فور المنصوص عليها اللغاء بطاقة العمل واالقامة الزيارة لدى الجهة صاحبة االختصاص.

السؤال ن
الثا�
ي

أ
ف
خ� عمله قبل انتهاء مدة االختبار
هل يحق لصاحب العمل الحصول عىل تعويض من العامل ي� حال ترك ال ي
ف
و� حال حق صاحب العمل بالتعويض  ..هل يعتمد ذلك عىل نوع عقد العمل
سواء أكانت ثالثة أو ستة أشهر ؟ ي
سواء محدد المدة او يغ� المحدد المدة ؟ وما قيمة هذا التعويض وكيف يتم حسابه ؟ أ.خ

الجابة
إ

هنــاك حالتــان يجــوز لصاحــب العمــل
بموجبهمــا المطالبــة بالحصــول عــى
تعويــض مــن العامــل الــذي يـ تـرك العمــل
خــال ت
فــرة االختبــار وهمــا :
أوال ً  :اذا كان عقــد العمــل محــدد المــدة،

وتســبب تــرك العامــل للعمــل خــال فـ تـرة
االختبــار بـرض ر عــى صاحــب العمــل فمــن
الممكــن ان يطالــب صاحــب العمــل العامــل
بدفــع تعويــض مقــداره أجــر  45يومــا
ش�يطــة ان يثبــت صاحــب العمــل الــرض ر
الــذي وقــع عليــه .

ثانيــاً  :مــن الممكــن ان يطالــب صاحــب
ت
ـى رصفهــا
العمــل العامــل بدفــع المبالــغ الـ ي
نظـ يـر تدريــب العامــل وتأهيلــه او الحاقــه
بــدورات تخصصيــة وذلــك( ف ي� العقــود
وغــر المحــددة المــدة )
المحــددة المــدة ي
ش�يطــة ان يثبــت صاحــب العمــل ذلــك .
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شركاء في التنمية

َق ِدمــت مــن الفلبين بموجب تأشــيرة زيارة للبحــث عن فرصة عمل

بولين جوتيريز ..تبدأ مشــروعها الشــخصي
بعد  3ســنوات من العمل لدى شــركة خاصة
ين
قدمت ي ن
جوت�يز من
الفلب� اىل االمارات كان حلهما متمحورا حول الحصول عىل وظيفة تدر عليها دخال ً
بول� ي
ض
م� ثالث سنوات عىل عملها لدى احدى
شهريا يوفر لها سبل العيش
الكريم  ...لكن هذا الحلم تطور مع ي
ف
ش
ال�كات الخاصة  ،وباتت تتطلع اىل الدخول ي� عالم ريادة االعمال  ،وبالفعل كان لها ما ارادت.

عندما

جوت�يز ف� سياق حديثها لمجلة وتعاون وتفاهم ي ن
تقول ي ن
ب� مختلف زمالئها الذين
بول� ي ي
ف
«العمل « انها دخلت اىل الدولة ي� العام تتعدد جنسياتهم».
تأش�ة زيارة للبحث عن فرصة
 2006بموجب ي
ال� توافرت لها الحقا بانضمامها اىل وتضيف « عملت عىل تعزيز وتطوير مهارا�ت
عمل ت
ي
ي
ف
ف
ف
ن
و� البيع ايضا
ش�كة ي� ب ي
د� تع� باالزياء كموظفة استقبال ي� التعامل مع زبائن ال�ش كة ي
يز
والتم� االمر
حيث كانت تلك الوظيفة بمثابة االنطالقة وحققت معدل مرتفع ف ي� االنتاج
الحقيقة لها نحو تحقيق النجاحات الوظيفية الذي كان السبب وراء ت
ترقي� الحقا واصبحت
ي
ال سيما وانها عملت ف ي� بئية عمل جاذبة اشغل مهنة منسقة تسويق لثالث سنوات
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المشروع وفر لعائلتي
الحياة الكريمة
والتعليم الجيد ومنز ًال
خاص ًا في الفلبين

شركاء في التنمية

الشخص
الكث� عىل الصعيد
اضافت يل ي
ي
ن
ن
ان� حققت نجاحات ملموسة.
والمه� حيث ي
ي

سوق العمل
في اإلمارات جاذبة
للمستثمرين
والباحثين عن الوظائف

ت
ال� حققتها ي ن
بول� وشعورها
النجاحات ي
النفس واالجتماعي  ،كانت
باالستقرار
ي
�ش
وراء بلورة فكرة تأسيس م وع خاص بها
ف
ت
د�
بالتشارك مع اخواتها
اللوا� يعملن ي� ب ي
ي
ايضا حيث ش�عن ف ي� اعداد دراسة جدوى
ين
لتأسيس « ب ز
واضع� نصب اعينهن
مخ�»
ف
ت
ين
وتعت� ي ن
والثالث� من
بول� وهي ي� الرابعة
ما ادخرهن من المال خالل ف�ة عملهن
ب
ف
�ش
يعت� خطوة من خطوات
باالمارات وبدأن الحقا ي� الخطوات التنفيذية عمرها ان الم وع ب
النجاحات ي ت
ال� تنشد تحقيقها هي
اىل ان رأى م�ش وعهن النور.
الكب�ة ي
وأرستها خالل السنوات المقبلة ال سيما عىل
بز
المخ�».
ووصفت يوم افتتاح الم�ش وع بأنه الحدث صعيد تطوير «
االبرز الذي يغ� مسار حياتها واخواتها
�ش
حيث تحولت الفكرة اىل واقع ملموس وتقول «لم يحقق الم وع السعادة يل
ت
والخوا� فحسب ،بل كان لهذا الم�ش وع
وبات الحلم حقيقة وتتوج الجهد والعمل
ي
ف
ن
الفلب� حيث
ف ي� دولة االمارات كموظفة ف ي� هذا الم�ش وع انعكاساته عىل العائلة ي�
ي
الذي تتوىل فيه ادارة المبيعات والتسويق نقوم بتحويل االموال اىل افراد العائلة
ت
ال� اكتسبتها هناك بشكل منتظم لمساعدتهم ال سيما ف ي�
مستفيدة من ب
خ�تها السابقة ي
�ش
وتوف� المأوى
خالل سنوات عملها بال كة.
الحصول عىل التعليم الجيد ي

المناسب فقد أصبح لنا هناك ن ز
م�ال خاصا
وتمكن أخي من ارسال اطفاله اىل مدرسة
مرموقة  ،كما أصبحنا قادرين عىل مساعدة
وتوظيف بعض أقاربنا الذين هم ف ي� أمس
الحاجة إىل وظيفة توفر لهم سبل العيش
الكريم».
وتش� اىل أن نجاح م�ش وعها يعود أيضا
ي
ف
للمناخ االستثماري المتوافر ي� سوق العمل
يعت� سوق جاذبا
بدولة االمارات الذي
ب
ف
ين
و� الوقت ذاته
للباحث� عن فرصة العمل ي
المثال الذي يتطلع اليه أي
يمثل النموذج
ي
رجل أعمال أو أي شخص يبحث عن النجاح
والتم� ف� إدارة أ
ز
العمال وإنشاء وتأسيس
ي ي
م�ش وعاتهم الخاصة  ،فاالمارات توفر
البيئة االيجابية والمناسبة لنمو االستثمارات
بقطاعاتها المختلفة نظرا لما تقدمه من
تيس�ات وإجراءات مرنة ف ي� مجال تأسيس
ي
�ش
بالضافة إىل الشفافية
وإنشاء ال كات ،إ
المطلقة ت
ال� تنتهجها مؤسسات الدولة
ي
المعنية باالستثمار وقطاع أ
العمال.
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أبحاث ودراسات

تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ثلث سكان الوطن العربي يعملون

والبطالة تفوق المعدالت العالمية
تقرير صادر عن صندوق
العر� حول «بطالة
النقد ب ي
الشباب ف ي� الدول العربية» حجم القوة
العاملة بنحو  124مليون نسمة ،تمثل
ثلث عدد السكّان ،وهي تنمو بأعىل
المعدالت عالمياً.

قدر
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أبحاث ودراسات
كما قدر التقرير نسبة البطالة ف ي� الدول
العربية بنحو  11,3ف ي� المائة وهو من أعىل
معدالت البطالة عىل مستوى أ
القاليم
الجغرافية المختلفة بحسب التقرير الذي
الحصاءات الرسمية قد تكون
اشار اىل ان إ
يغ� دقيقة.

من هو العاطل عن العمل ؟
تعــرِّف منظمــة العمــل الدوليــة العاطــل
عــن العمــل بــكل مــن هــو قــادر عــى
العمــل وراغــب فيــه ويبحــث عنــه
ويقبلــه عنــد مســتوى أ
الجــر الســائد
ولكــن ن
دو� جــدوى حيــث ينطبــق
ين
العاطلــ� الذيــن
هــذا التعريــف عــى
أ
يدخلــون ســوق العمــل لول مــرة،
ين
العاطلــ� الذيــن ســبق
وكذلــك عــى
أ
ت
لهــم العمــل واضطــروا ل�كــه لي ســبب
مــن أ
الســباب.

وتعد البطالة من أبرز التحديات االقتصادية
واالجتماعية ،ال سيما تب�كزها ف ي� فئة الشباب
ين
ين
والداخل� الجدد إىل سوق
والمتعلم�
العمل حيث لفت التقرير اىل ان البطالة ي ن
ب�
العر� تصل إىل نحو  28ف ي� المائة
الشباب ب ي
ف
�ش
من مجمل السكان ي� ال يحة العمرية من
 24-15عاما ،مقارنة بنحو  12,4ف ي� المائة
للمتوسط العالمي لمعدالت بطالة الشباب.

تأكيد أهمية دور
السياسات االقتصادية
كمح ّرك للنمو

المجاالت ،لكنها تبقى خجولة ف ي� أفضل
وبحسب التقرير ،فان نسبة البطالة للناث أ
الحوال ،وفقا للتقرير.
إ
تبلغ نحو  43,4ف� المائة أ
المر الذي ينعكس
ي
واعت� ان نجاح سياسات تشغيل الشباب
النتاجية يغ� المستغلة
عىل حجم الطاقات إ
ب
ف
ن
تب� عىل رؤية واضحة بالنسبة إىل االستقرار
كث� من البلدان العربية.
ي� ي
والسياس ،مع سياسات
االقتصادي
ي
�ش
واعت� التقرير ان هناك عدم توافق اقتصادية واضحة تمكّن ال كات من
ب
أ
ن
المطلوب يب� مخرجات التعليم وسوق بناء توقعات لنشطتها ،ما يحفّزها عىل
ف
وتوف� المزيد من فرص
العمل
العر� ،معيدا ذلك اىل سياسة االستثمار ي� إ
النتاج ي
بي
ن
للباحث� عن العمل.
ال�امج التعليمية التوظيف
ي
القطاع العام الذي يحدد ب
ف� ث
أك� الك ّليات من دون دراسات معمقة
ي
ف
للسوق المحلية وسوق العمالة ي� الدول وتطرق التقرير اىل تحديات زيادة
ت
وال� من بينها
المجاورة.
مستويات تشغيل الشباب ي
تسارع نمو القوة العاملة وتراجع النمو
االقتصادي ،وعدم مساهمة القطاع
ف
توف� فرص العمل بالشكل
الخاص ي� ي
المطلوب.
 % 28البطالة بين

الذكور و 43,4
وجدد التأكيد عىل ان البطالة ي ن
ب� الشباب
بين اإلناث
العر� تعد من أبرز التحديات ف ي� الدول
بي
العربية عىل اختالف هياكلها االقتصادية �ف
ي
وقت تقدر فيه الطاقة المهدورة ف ي� العالم
العر� بنحو  45مليار دوالر سنوياً ،بحسب
بي
ويتطرق التقرير إىل سياسات وبرامج مؤسسة التمويل الدولية.
ّ
تشغيل الشباب من حيث التدريب وزيادة
ويش� التقرير اىل أهمية دور السياسات
كفاءة التشغيل ،وإعادة دمج الذين انهيت
ي
كمحرك للنمو وكذلك أهمية
خدماتهم ف ي� سوق العمل ،وتشجيع ريادة االقتصادية
ّ
أ
العمال ،ودعم التدريب ،وتشجيع إنشاء ن
تب� سياسات وطنية للتشغيل وإصالح
ي
الصغ�ة والمتوسطة القادرة عىل قطاع التعليم ومراجعة ت�ش يعات أسواق
ال�ش كات
ي
ين
العامل� ،ودعم العمل وإصالحها ومساهمة القطاع
كب�ة من
استيعاب أعداد ي
ف
الحركة االقتصادية برسعة ،مع أمثال الخاص و أهمية دمج المرأة ي� سوق
كث�ة لمساهمات الدول العربية ف ي� هذه العمل.
ي
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مساحة للرأي

نحو مزيد من إســتقرار
سوق العمل

جديــدة يدخلهــا ســوق العمــل بالدولــة تتســم بمزيــد
مــن االنضبــاط والتنظيــم واالســتقرار ،وذلــك مــن
أ
ت
ـال صقــر غبــاش وزيــر
ـى أصدرهــا معـ ي
خــال الق ـرارات الخـ يـرة الـ ي
ت
ـى يبــدأ العمــل بهــا بدايــة العــام المقبــل . 2016
العمــل  ،الـ ي

مرحلة

ممدوح عبد الحميد  -كاتب صحفي

ويمكــن القــول ،أن القــرار المتعلــق بعــرض العمــل عــى العامــل
قبــل التعاقــد معــه مــن دولتــه ،او العامــل مــن داخــل الدولــة ،جــاء
ليضــع النقــاط عــى الحــروف ف ي� عالقــة العمــل  ،حيــث ســيكون
العامــل بموجــب ذلــك عــى علــم وبينــة بظــروف وطبيعــة العمــل
ت
ـى ســيحصل عليهــا مــن رعايــة صحيــة ومــأكل
والراتــب ،والمزايــا الـ ي
وغ�هــا مــن ش�وط.
ومســكن ومواصــات ي

وبعيــدا عــن الهــدف مــن تلــك القـرارات  ،فقــد جــاءت بعــد قـرارات
ســابقة نظمــت الســوق خــال الفـ تـرة الماضيــة وتحديــدا منــذ بدايــة
وحــى أ
 2011ت
قصــرة إلعــادة النظــر ف ي�
الن  ،وهــى مــدة زمنيــة
ي
ق ـرارات تنظيميــة ف� أي دولــة بالعالــم أ
،المــر الــذي يؤكــد حــرص
ي
الــوزارة عــى مراجعــة وتقييــم اثــر قراراتهــا أوال بــأول ،وتصويبهــا اذا
مــا تــم اكتشــاف مالحظــات ف ي� تطبيقهــا ،أو ف ي� اطــار ســعيها نحــو
التطويــر واالرتقــاء باليــات العمــل ف ي� الســوق  ،وهــذا مــا تؤكــده
وأمــا القــرار المتعلــق ش
بــروط وضوابــط انتهــاء عالقــة العمــل،
الق ـرارات الجديــدة .
ت
ـى تبلــغ
ف فقــد جــاء جامعــا للحــاالت المرتبطــة بعالقــة العمــل ،والـ ي
ف
ف
ن
ـر�  10حــاالت  6منهــا للعقــود محــددة المــدة و 4حــاالت للعقــود
و� الواقــع  ،فــان الق ـراراتأ تصــب ي� تنظيــم العالقــة بـ يـ� طـ ي
ي
غــر محــددة المــدة  ،بحيــث ال ت
يــرك أي مجــال لالجتهــاد لــدى
العمــل ،وهمــا الحلقــة الهــم ف ي� الســوق « العامــل وصاحــب
ي
العمــل «والـ ت
ـى اذا مــا شــهدت انضباطــا واســتقرارا انعكســت إيجابيــا انتهــاء عالقــة العمــل لتحديــد شــكل العالقــة  ،بــل أوجــدت الــوزارة
ي
عــى الســوق برمتــه ألنهــا جــاءت محــددة لحقــوق وواجبــات كل مرجعيــة لالســتناد اليهــا ف ي� حــاالت انتهــاء العالقــة ،لضمــان حصــول
طــرف وســوف تحــدث نقلــة نوعيــة جديــدة ف ي� عالقــات العمــل أي طــرف عــى حقوقــه كاملــة ،وحمايــة كل طــرف ف ي� اطــار مــن
وتؤكــد حــرص الدولــة الدائــم عــى حمايــة وصــون حقــوق العمــال العدالــة والشــفافية.
باعتبارهــم الطــرف أ
الضعــف ف ي� عالقــة العمــل وبالمقابــل ضمــان
أ
خــر الخــاص ش
بــروط وضوابــط مــن
مصالــح اصحــاب العمــل.
وجــاء القــرار الثالــث وال ي
ترصيــح عمــل جديــد بعــد انتهــاء عالقــة العمــل ،مكمــا للق ـرار
وبقــراءة للقــرارات الثالثــة  ،نــرى أنهــا تقــض ي تمامــا عــى أيــة الســابق مــن اجــل اســتمرار حركــة العمــل ف ي� الســوق وعــدم
افـ تـراءات تســوقها بعــض المنظمــات الدوليــة عــن ســوق العمــل انقطاعهــا ،والــذي ينظــم ش�وط وضوابــط انتقــال العمــال بعــد
بالدولــة ،ومــا تدعيــه مــن تعــرض العمالــة أ
الجنبيــة بالدولــة للظلــم انتهــاء العالقــة ومحــددا ســبع حــاالت إلصــدار ترصيــح العمــل
وغ�هــا مــن التقاريــر المغرضــة الـ ت
ـى تصدرهــا الجديــد ،اربــع حــاالت لعقــد العمــل محــدد المــدة وثــاث
وانتقــاص حقوقهــم ،ي
ي
ـ� أ
للخــر  ،وتؤكــد بــان الدولــة ســباقة ف� القيــام بدورهــا حــاالت ف� العقــد غـ يـر محــدد المــدة ،ليغطــي كافــة الحــاالت الــىت
ـ� الحـ ي ن
بـ ي ن
ي
ي
ي
ت
تعت�هــم وزارة العمــل ش�كاء لهــا مــن الممكــن أن يشــهدها ســوق العمــل ،بنــاء عــى دراســة الــوزارة
ف ي� توفـ يـر الحمايــة
ـى ب
للعمــال والـ ي
لواقــع الســوق .
وتأكيدهــا عــى ذلــك ف ي� كل مناســبة.
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عليك اإلستعداد لكثير من التحديات والعقبات

 7أساسيات للتحول من الوظيفة
إلى ريادة األعمال
ال� تريد أن تت�ك الوظيفة وتتحول إىل عالم أ
ت
تكون
العمال الخاصة
أنت من الغالبية ي
أ
ت
ز
وريادة العمال ولكن تثقلك االل�امات الشخصية وعدم وجود رأس المال والعديد
أ
أ
ال� تكبلك عن االنطالق بفكرتك والدخول إىل عالم ريادة أ
ت
العمال.
من المور الخرى ي

ربما

ال شك أن االنتقال من الوظيفة إىل تأسيس عليك أن تعرف أنه ال �ش ي ء كامل ف ي� الكون
لكث� من التحديات
كث� من الجهد وعليك االستعداد
ي
وإدارة ش�كة يحتاج إىل ي
ت
ال� لم تكن معتا ًدا عليها أثناء
والعمل الشاق ليكون االنتقال آم ًنا دون والعقبات ي
ف
تأث� عىل عائلتك أو عىل ت ز
�ش
وجودك موظفًا ي� إحدى ال كات ،إدارة
ال�اماتك.
ي
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تماما عن العمل موظفًا.
وتأسيس ش�كة يختلف ً
إذا كنت قررت أن تصبح رائد أعمال فعليك
ن
القانو� والتسويق
االعتناء بأمور كالتأسيس
ي
والتمويل والعالقة مع المستثمرين والتوظيف

دراسة إدارية

والنتاج والمبيعات ومشاكل ال حرص
والبداع إ
إ
لها لم تكن جز ًءا من حياتك كموظف ولكن عىل
قدر صعوبة أ
المر تكون متعة أن تصبح أنت
مدير نفسك بشكل كامل.
ولمساعدتك عىل اتخاذ هذا القرار اليك
ت
ال� تساعدك عىل االنتقال من
بعض النصائح أي
الوظيفة إىل ريادة العمال.
جيدا ماذا تحب أن تفعل :
اعرف ً
ح� النأ
إذا كنت ما زلت تقرأ هذا التقرير ت
ت
فأف�ض أنك تريد أن تتحول من كونك موظفًا
الغ� إىل أن تصبح رائد أعمال ،من المهم
لدى ي
أ
ف
ف
ائدا للعمال أن تعمل ي� مجال
ي� بداية حياتك ر ً
ت
ال� قد
تحبه بالفعل ،عىل خالف الوظيفة ف أي
تق�ض ي فيها  8ساعات لمدة  5أيام ي� السبوع
تقوم بأعمال روتينية عىل خالف ذلك ريادة
أ
العمال تتطلب ت ز
ال� ًاما عىل مدار الساعة ،ستعمل
من المكتب والبيت ،ستعمل كل يوم ت
ح� ف ي�
العطالت الرسمية خاصة ف ي� بداية م�ش وعك،
سيتطلب منك حل المشاكل بطرق يغ� تقليدية
أو روتينية عىل إالطالق ولالستمرار ف ي� فعل ذلك
يجب عليك أن تحب المجال الذي تعمل فيه ت
ح�
تستطيع االستمرار وتحقيق حلمك ،بدون الشغف
ت
ال� ستواجهك.
لن يمكنك مقاومة الصعاب ي

لديك أهداف واضحة ت ز
وال�ام كامل :
أ
الهداف القابلة للتحقيق هي مفتاح االستمرار
أ
ف
الكب�ة يجب
بعيدا عن الحالم ي
ي� أي عملً ،
عليك أن تكتب أهدافًا جزئية قابلة للتحقيق
يوميا ،ت ز
تز
االل�ام هنا مهم
وتل�م بالعمل عليها ً
جدا حيث يخطئ الناس ف ي� تصور أن العمل
الحر يضمن لك الوقت وحرية التحرك
ت
صحيحا ولكن بعد
وال�فيه ،قد يكون هذا
ً
سنوات من العمل الشاق ف ي� المستقبل عندما
تأسس ش�كة قوية ،لكن ف ي� البدايات تحتاج
إىل أن تلزم نفسك دون وجود رقيب أو مدير
عىل العمل الشاق بشكل يومي ت
ح� تصل إىل
هدفك وتأسيس ش�كتك.

ابحث عن مرشد يرغب ف ي� مساعدتك :
بما أنك جديد ف� مجال ريادة أ
العمال ستحتاج
ي
ف
خ�ه ي� هذا المجال ليكون
إىل شخص له ب
أ
جدا لي رائد
مرشدك ،وظيفة المرشد مهمة ً
أعمال حيث أنه من خالل مرشدك الخاص
ستحصل عىل نصائح تجنبك الوقوع ف� أ
الخطاء
ي
ت
ال� وقف فيها مرشدك من قبل كذلك ستحصل
ي
عىل شبكة عالقات واسعة من خالل عالقات
مرشدك وستعرض عليه أعمالك بشكل مستمر،
الحصول عىل مرشد يرغب ً
فعل ف ي� مساعدتك
ف
أمر ليس ً
أبدا ،تحتاج إىل البحث ي� محيط
سهل ً
ف
بخ�ة ي� مجال
معارفك عن شخص يتمتع ب
آ
ريادة أ
العمال ولديه القابلية لمساعدة الخرين
ال تتوقع دع ًما من حولك ف ي� البداية :
أصدقاؤك وأقاربك ت
ين
المبتدئ� ف ي� هذا المجال مثلك.
وح� عائلتك ربما لن يكونوا
ف ي� صفك ف ي� البداية ،عليك أن تكسب تأييدهم
مع الوقت بإثبات أن ما قمت به كان صحيحا ،العالقات ليست أمرا ثانويا بعد آ
الن :
ً
ً
ً
ستميل عائلتك إىل الخيار أ
ال ثك� استقرا ًرا وهو وأنت موظف لربما كان لديك حرية االختيار
باالل�امات المادية ي ن
تز
تكون عالقات ف ي� مجال عملك من
الوظيفة لضمان الوفاء
ب� أن ّ
أ
الدورية وسيدفعون ف ي� اتجاه أن المخاطرة عدمه ،العالقات الهم بالنسبة إليك كانت
جنو� ،توقع أصحابك ف� الوظيفة ،ف� ريادة أ
ن
العمال
بالوظيفة مقابل إنشاء ش�كة أمر ي
ي
ي
تماما ،رأس مالك هو
بسبب انشغالك أن تخرس عد ًدا منهم مع الوضع مختلف
ً
الوقت ،عليك أن تكون قويًا كفاية لتقف أمام العالقات الشخصية ،سواء بالمستثمرين أو
هذا السيل من االنتقادات وتركز بشكل كامل ت
ين
احتمالي� لالستفادة
ح� بأشخاص هناك
ف ي� عملك ،مع الوقت ومع نجاحك التدريجي منهم ف ي� المستقبل ،لتكوين شبكة عالقات
ستتغ� وجهات نظرهم وستحصل عىل الدعم جيدة وقوية تحتاج إىل حضور المؤتمرات
ي
وورش العمل والتواجد بشكل مستمر �ف
المطلوب مع الوقت.
ي

األهداف القابلة
للتحقيق هي مفتاح
اإلستمرار في أي عمل
ال� تجمع رواد أ
ت
العمال ف ي� بلدك،
التجمعات ي
باختصار قل يل من تعرف أقل لك أين ستكون
ف� عالم ريادة أ
العمال.
ي
ين
موظف� ف ي� ش�كتك سيحددون إىل أين
أول 5
أنت ذاهب :
الموارد الب�ش ية مجال معقد للغاية سيكون
ش
ومبا�
شخص
عليك التعامل معه بشكل
في
ين
ش
موظف� للعمل معك ي� �كتك،
الختيار أول
كب� اتجاه
هؤالء الخمسة سيحددون بشكل ي
الداء ف� المرحلة أ
ال�ش كة وطبيعة أ
الوىل ،عليك
ي
جدا ف ي� اختيارك ،أنت ال تحتاج
أن تكون دقيقًا ً
إىل موظف متحامل وكسول ليعمل معك �ف
ي
ش�كتك الناشئة تحتاج إىل من هم أفضل منك
تقنيا ث
وأك� حماسة منك للم�ش وع وهذا من
ً
جدا الحصول عليه لكن مع البحث
الصعب ً
ن
تعي� من
ستصل إىل ما تريده ،ال تخف من ي
هم أفضل منك ،االستثمار فيهم سيسمح
لك بتطوير ش�كتك واالستفادة عىل المستوى
الشخص ،المدير الذك ي ن
يع� من هم أفضل
ي
ي
دائما.
منه ً
أنت مسئول عن كل قرار سواء كان سيئا أو
جيدا:
ً
ف
ش
أك� إىل أصغر
كل قرار يؤخذ ي� �كتك من ب
موظف يصبح مسئوليتك أنت ،كل قرار يخرج
سل� عىل ال�ش كة،
سيؤثر إما أبشكل ب ي
إيجا� أو ب ي
ف ي� بعض الحيان ستجد أن عليك اتخاذ قرارات
ف� وقت ضيق تتعلق بأمور ف� غاية أ
الهمية،
ي
ي
أ
ت
الكث� من الخطاء
مع مرور الوقت س�تكب ي
وستتخذ بعض القرارات يغ� الصحيجة ،ال
تقلق يمكنك تصحيح ذلك مع الوقت ،فقط كن
ً
مسئول عن كل ما تقوم به بشكل كامل.
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ضابط حرارة ذكي وشوارع ومنارات وقفازات ذكية

 5إختراعات ضمن تكنولوجيا
«إنترنت األشياء» تغير طريقة حياتنا
بدأ

أ
ت
التخل عنها
يغ� حياتنا بالفعل ،فكل يوم تصبح أجهزة ،كان يتم
«إن�نت الشياء» ي
ي
أك� ذكاء بفضل ربطها بعالم ث
ف� السابق ،ث
أك� اتساعا.
ي

التغي� الذي يمكن أن يحدثه تإن�نت
ويعد مدى ي
أ
الشياء متسعا للغاية ،فباستخدام تطبيقات
أك� لالطالع عىل
وخدمات يمكنها منحنا فرصة ب
تغي� طريقة حياتنا بحيث
البيانات ،يمكننا ي
ث
يل أهم
تصبح أسهل وأك� استمرا ًرا.وفيما ي
خمسة ت
اخ�اعات ف ي� إطار تلك التكنولوجيا نعتقد
س
أنها ي
ستغ� طريقة حياتنا وفقا لمجلة ب ي
«� ي
وورلد»:
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أ
ت
ال�
ضابط الحرارة ي
الذك :من أول الشياء ي
نز
الذك هو ضابط الحرارة
ستنضم إىل الم�ل ي
«تادو»  ،Tadoالذي يتيح لك بمجرد تركيبه
التحكم ف ي� حرارة المكان من خال تطبيق عىل
ت ن
و� لـ«تادو»
هاتفك أو بع� الموقع إاللك� ي
عىل الكومبيوتر الخاص بك  ،وإذا كان لديك
جهاز واحد منه ،فإنك لن تعرف أبدا الشعور
باالستيقاظ ف� ن ز
م�ل بارد بعد ذلك.
ي

و سوف يعلم «تادو» نمط عملك ،وسيستخدم
نظام التموضع العالمي «جي ب ي� إس» ف ي� هاتفك
لمعرفة مواعيد خروجك من ن ز
الم�ل وعودتك إليه،
تسخ� الجو ف� ن ز
بحيث يتمكن من بت�يد أو ي ن
الم�ل
ي
ف
لتوف� الطاقة والحفاظ عىل دفئك ي� الوقت
ي
ف
ذاته.تخيل أن جميع الناس ي� العالم لديهم
ذك للتحكم ف ي� درجة حرارة البيئة المحيطة
جهاز ي
بهم ،وما يوفره من طاقة ،إذا كنا نستطيع جعل

تقنية المعلومات
أك� فعالية ،ن
توليد الطاقة ث
سيع� هذا معدل
ي
استهالك أقل للوقود الحفري ،ومعدل تلوث
أقل ،وعدم االضطرار إىل بناء محطات جديدة
كث�ة لتوليد الطاقة ،ويمكن أن يساعد تإن�نت
ي
أ
ف
�ض
ت
ال� نحتاجها،
الشياء ي� اندالع الثورة الخ اء ي
بوت�ة أرسع.
ي

غلوف»  ProGloveالحياة ضمن م�ش وع «إنتل
إديسون» ،لكنه تطور آ
الن وحقق نجاحا تجاريا
كامال ،فما يفعله هذا ت
االخ�اع هو تحويل
القفازات من مجرد وسيلة لحماية أ
اليدي
ت
ال� يمكنها
إىل جهاز فمحمل بالمستشعرات ي
مساعدتك ي� العمل.

منارات ت
إلك�ونية :لدينا نظام التموضع العالمي
منذ تف�ة طويلة إىل حد جعلتنا نشعر أنه بات
جزءا ال يتجزأ من حياتنا اليومية ،لكن مع ذلك
ف
ن
المبا� .لذا فإن المنارات
فإنه ال يعمل ي� داخل ي
إال ت
لك�ونية  iBeaconsهي الحل  ،ويمكن تعليق
بإن�نت أ
هذه المبتكرات الخاصة ت
الشياء عىل
قص�ة المدى منخفضة
جدار ،وإرسال إشارات ي
الطاقة بع� البلوتوث يستطيع الهاتف التقاطها
بحيث يستطيع ن
المب� ،الذي تتواجد فيه ،معرفة
مكانك بالتحديد.

وعىل سبيل المثال ،يمكن أن يتم بواسطة
هذه القفازات التعرف عىل صناديق البضائع
ت
ذا� باستخدام تقنيات التعرف عىل
بشكل ي
الهوية بالموجات الراديوية  .RFIDوربما
تحس� درجة أ
أ
ين
المان،
الهم هو أنه يستطيع
فبفضل خاصية تعقب الحركة ،وقدرة القفاز
عىل االتصال بمزود خدمة مركزي بحيث
يستطيع معرفة موقع مرتدي الجهاز ف ي� عملية
إالنتاج ،ويمكنه كذلك إصدار تحذيرات عندما
يحدث �ش ي ء يغ� متوافق مع تال�تيب المحدد
لخطوات العمل.

مع هذا النوع من بيانات الموقع شديد المحلية،
يمكن إرسال إخطار عاجل إىل هاتفك حامال
معلومات محددة بشأن ما تنظر إليه ،أو بالطبع
خريطة تستند إىل نظام التموضع العالمي عندما
تكون داخل ن
كب�.
مب� ي
كب� من التطبيقات التجارية لها ،وعىل
هناك عدد ي
سبيل المثال فإن المتاجر تستخدمها بالفعل �ف
ي
إطار تجارب محدودة إلرسال رسائل تعلن خاللها
عن عروضها ،ورسائل تتعلق بما تبحث عنه،
وهناك أيضا تطبيقات ال تتمحور حول الذات.
عىل سبيل المثال تخيل متحفا ،أو قاعة عرض
أعمال فنية ،باستخدام «منارات ت
إلك�ونية»
لمعرفة المعرض الذي تتطلع إليه ،إضافة إىل
ف
ش
ال�ء ،يمكن لهاتفك
فقرة واحدة ي� نص بجوار ي
استقبال صور ،مقاطع مصورة ،ومعلومات أخرى
من أجل تعزيز تجربة التعلم والمعرفة .ويتوقع
الكث� من المنارات إال ت
لك�ونية عىل مدى
أن نرى ي
السنوات القليلة المقبلة.
قفازات ذكية :هل يمكن أن يجعل تإن�نت
أ
الشياء صناعة ما ،ث
أك� أمنا؟ بدأ القفاز «برو

إنترنت األشياء سوف
يغير العالم بالدرجة
ذاتها الذي غير بها
ما يسمى بـ«إنترنت
الشاشات»
ين
«إنسول� أنجيل»  Insulin Angelفهو
أما جهاز
ض
ت
جهاز مماثل لمر� السكري .وح� ساعة «أبل
ووتش» المتواضعة نراها حاليا عىل أذرع آ
الالف
من الب�ش لرصد وتسجيل ض�بات قلوبهم.

وحصلت «غوغل» عىل براءة ت
اخ�اع لدمية دب
كام�ا ،وسماعات ،وأجهزة مراقبة يمكن
ذك بها ي
ي
أ
استخدامها لمرافقة الطفال والعجائز لتذكرهم
بتناول الدواء ورصد الحالة الصحية العامة من
أجهزة طبية ذكية :من وجهة النظر التقليدية ،خالل رصد التفاعالت اللغوية الطبيعية عىل
أ
فإن التفاعل ش
س�ي.
المبا� مع الطباء أمر نادر ،وبعد طريقة ي
االنتظار أسابيع عدة للحصول عىل موعد ،لن
تحظى سوى بع�ش دقائق مع الطبيب ،ثم تأمل شوارع ذكية :مع ازدحام المدن ،كيف يمكن
أ
ت
ال�
بعد ذلك أ أن تتحسن حالتك ومع ذلك بفضل لنا وضع حد لزمة المرور؟ من الوسائل ي
تإن�نت الشياء ،قد نكون ت
اق�بنا من مرحلة يمكن أن تهدئ الوضع هي أن نجعل إشارات
وغ�ها من الوسائل الموجودة ف ي� الشارع
يستطيع فيها الطبيب الحصول عىل المزيد من المرور ي
أك� قدرة عىل اتخاذ قرارات ث
البيانات ،ويكون ث
أك� ذكاء من خالل توصيلها ببعضها البعض،
بحيث يمكن تعديل توقيت إشارة المرور
أفضل تتعلق بصحتنا.
الموقوتة للحفاظ عىل السيولة المرورية،
وقد حاز تطبيق «هيلث»  Health appمن وربما يكون من يغ� المستغرب أن نجد لندن،
«أبل» ،و«فيتبيت»  itbitالذي يتابع حالتنا المدينة شديدة االكتظاظ ،عىل أعتاب هذه
الصحية عىل إالعجاب ،لكن ليست هذه سوى التكنولوجيا ،حيث تم تطبيق نظام «سكوت
 »SCOOTللنقل ف ي� لندن ف ي�  90ف ي� المائة من
البداية.
ف
ت
مف�قات الطرق ي� قلب المدينة ،وهناك حاليا
وتزداد أ
ف
الجهزة ت
س�
ال� تصمم بتقنية استخدام
تفك� ي� توسيع نطاق النظام لمراقبة ي
ي
ي
الالسلك أو الهواتف ف ي� إرسال بيانات الدراجات.
إال تن�نت
ي
إىل أ
الطباء ،وعىل سبيل المثال ،يمكن أن يسجل
أ
يغ�
الذك » �Kinsa Smart Thermom
وأخ�ا يمكن القول إن تإن�نت الشياء سوف ي
ي
«محرار كينسا ي
 eterدرجة حرارة جسمك ،ويرسلها إىل الطبيب العالم بالدرجة ذاتها الذي يغ� بها ما يسمى
ت
بـ«إن�نت الشاشات» العالم.
إذا استدعت الحاجة إىل ذلك.
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صحة

الوقاية منها أسهل من عالجها

السمنة  ..أسبابها عدة
ومخاطرها وخيمة
زيادة الوزن والسمنة بأنهما تراكم يغ� طبيعي أو مفرط للدهون قد يلحق ال�ض ر بالصحة  ،و يعد منسب
ت َّ
ُعرف كتلة الجسم هو ش
مؤ� بسيط لقياس الوزن إىل الطول يشيع استخدامه لتصنيف زيادة الوزن والسمنة
البالغ�  .وهو يُعرف بأنه وزن الشخص بالكيلوغرام مقسوم عىل مربع طوله ت
ين
بالم� (كغ/م.)2
لدى
َّ
وهناك اسباب عدة لزيادة الوزن وللسمنة
من ابرزها وجود اختالل توازن الطاقة ي ن
ب�
ت
ال� تدخل الجسم
السعرات الحرارية ي
والسعرات الحرارية ت
ال� يحرقها وعىل
ي
المستوى العالمي هناك و الزيادة ف ي�
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مدخول أ
الغذية كثيفة الطاقة والغنية
بالدهون وكذلك الزيادة ف� الخمول ن
البد�
ي
ي
كث�
بسبب عدم الحركة الذي يتسم به ي
المتغ�ة
من أشكال العمل ووسائل النقل
ي
وارتفاع نسبة العمران الح�ض ي.

التغي�ات ف ي� النظم الغذائية
وغالباً ما تكون
ي
ن
التغ�ات
وأنماط النشاط
البد� ناتجة عن ي
ي
البيئية والمجتمعية المرتبطة بالتنمية
وعدم اتباع سياسات داعمة ف ي� قطاعات
مثل الصحة والزراعة والنقل والتخطيط

صحة

يعاني األطفال
المصابين بالسمنة
صعوبات في التنفس
وتجه� أ
يز
الغذية والتوزيع
العمر ن يا� والبيئة
والتسويق والتعليم.
وتؤدي حاالت فرط الوزن والسمنة إىل آثار
صحية وخيمة مثل أ
المراض القلبية الوعائية
والسكري واالضطرابات العضلية الهيكلية
(وخصوصاً الفُصال العظمي -وهو مرض
ويسبب العجز
تنكس يصيب المفاصل
ّ
ي
إىل حد بعيد) وبعض أنواع الرسطان مثل
رسطان الغشاء المبطن للرحم ورسطان
الثدي ورسطان القولون).
أن ثمة عالقة ي ن
وقد ي ّ ن
ب� سمنة
تب� أيضاً ّ
الطفولة وزيادة احتمال الوفاة المبكّرة
الصابة بحاالت العجز ف ي� مرحلة
واحتمال إ
بالضافة إىل زيادة المخاطر
الكهولة .ولكن إ
أ
ن
يعا� الطفال المصابون
المستقبلية
ي
ف
بالسمنة صعوبات ي� التنفس وتزداد
مخاطر خطر إصابتهم بالكسور وضغط
الدم المفرط وذلك من العالمات المبكرة
ألمراض القلب أ
والوعية الدموية ومقاومة
نسول� آ
أ
ال ي ن
والثار النفسية.
ويمكن إىل حد بعيد الوقاية من زيادة
الوزن والسمنة ومن أ
المراض يغ� السارية
المرتبطة بها ،وتلعب البيئات والمجتمعات
المحلية الداعمة دوراً رئيسياً ف ي� تحديد
معالم اختيارات الناس وذلك باختيارات
ث أ
ن
البد�
صحية أك� للغذية وممارسة أالنشاط ي
بانتظام باعتباره االختيار السهل (متوافر
ومتاح وميسور التكلفة) مما يساهم ف ي�
الوقاية من السمنة.

وعىل الصعيد الفردي ال بد أن يحدوا من ويمكن أن تلعب صناعة أ
الغذية دوراً بارزاً
إجمال الدهون والسكريات ف ي� تعزيز النظم الغذائية الصحية من
مدخولهم من
ي
وأن يزيدوا استهالكهم للفاكهة والخضار خالل:
وكذلك البقوليات والحبوب يغ� المنخولة
والجوز والبندق وأن يمارسوا النشاط ن
البد�  -1خفض محتوى الدهون والسكر والملح
ي
للطفال ف� اليوم ف� أ
بانتظام ( 60دقيقة أ
الغذية المجهزة.
ي
ي
للبالغ� ف� أ
ن
السبوع).
و 150دقيقة
ي ي
 -2ضمان إتاحة االختيارات الصحية
وال يمكن أن تحقق المسؤولية الفردية والمغذية بتكلفة ميسورة لجميع
ين
المستهلك�.
تأث�ها الكامل إال عندما يتاح للناس اتباع
ي
أنماط حياة صحية ،لذا فمن المهم عىل
الصعيد المجتمعي ان يتم دعم أ
الشخاص  -3ممارسة التسويق المسؤول ،وخصوصاً
ف� اتباع التوصيات المذكورة أعاله ،من إذا كان يستهدف أ
الطفال والمر ي ن
اهق�.
ي
ن
البد� المنتظم
خالل إتاحة النشاط
ي
أ
واالختيارات الغذائية الصح بتكلفة ميسورة  -4ضمان إتاحة االختيارات الغذائية
وبسهولة للجميع – وخصوصاً لمحدودي الصحية ودعم النشاط ن
البد� المنتظم ف ي�
ي
مكان العمل.
الدخل والفقراء.
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المرشد سياحي

روما ..المسرح
العالمي المفتوح
بآثارها وسكانها
لكث� من السياح الذين يزورون إيطاليا
تعد روما الوجهة المفضلة ي
للمرة أ
الشه�
الوىل ،حيث يستمتعون بفنونها ومطبخها
ي
أ
وغ� ذلك ،فهي مثل
وتاريخها وثقافتها وتصميمات الزياء فيها ي
المرسح العالمي المفتوح بآثارها وسكانها وسياحها.
وتشهد روما ث
أك� إقبال سياحي ف ي� تف� ت ي� الربيع ليس فقط إىل روما ،بل إىل المناطق السياحية
أ
والخريف ،ويعد أسبوع عيد الفصح هو الخرى ي ف� أرجاء البالد.
أ
كث� من سياح العالم
ال ثك� ازدحاما إذ يقبل ي
ف
و� هذا الصدد أجرت هيئة السياحة إاليطالية
لزيارة روما والفاتيكان ف ي� الوقت نفسه.ويفضل
ي
البعض فصل الشتاء ف� روما حيث تنخفض بعض أ
البحاث الخاصة بها حول ما يفضله سياح
ي
آ
خالله أسعار الفنادق ويقل ازدحام المطاعم منطقة الخليج ،وهي تعمل الن عىل توعية
المنشآت السياحية إاليطالية بهذه المطالب من
ف ي� المدينة.
أجل جذب مزيد من السياحة العربية.
ولمن يعتاد عىل درجات الحرارة العالية فإن
روما ف ي� الصيف تمثل توقيتا سياحيا مثاليا ،إذ
يتوجه أغلب أهل المدينة إىل الشواطئ خالل
شهر أغسطس  ،أما أفضل الشهور مناخا
خالل العام فهي أبريل ومايو وأكتوبر.وتتطلع
إيطاليا إىل استقطاب مزيد من السياح العرب
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تتطلع إيطاليا إلى
استقطاب مزيد من
السياح العرب ليس
فقط إلى روما ،بل إلى
المناطق السياحية
األخرى في أرجاء البالد
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وعلوم
سوالف وعلوم
سوالف وعلوم

حكاية مهنة

اضاءة

المر
اللبان ُ
استخراج اللؤلؤ  ..مهنة عريقة
البناء الخليج العربي

مهنـة

الغــوص الســتخراج اللؤلــؤ
ت
ال� اشــتهر
مــن أعــرق المهــن ي
ـر� وكانــت هــذه المهنــة مــن
بهــا أبنــاء الخليــج العـ ب ي
ابــرز المهــن الـ ت يـى شــكلت مصــدرا للعيــش ،ويتــم
االعــداد للغــوص قبــل بــدء الموســم بحـو يال شــهر
االهــال
وأول عمــل يقــوم بــه البحــارة بمســاعدة
ي
هــو ان ـزال الســفن اىل البحــر واغراقهــا ف ي� مياهــه ،
فقــد جــرت العــادة بســحب الســفن ووضعهــا عــى
الشــاطىء بعــد االنتهــاء مــن موســم الغــوص،
ثــم يقــوم البحــارة بعــد ذلــك بتنظيفهــا واصــاح
مــا يتطلــب اصالحــه ال ســيما مــن خــال النجــار
ليقــوم بعمــل الصيانــة الالزمــة ،ثــم يقــوم البحــارة
بطــاء الجــزء العلــوي مــن الســفينة بدهــان الصــل
واســفلها بدهــان الشــونة لحمايــة الســفينة مــن
طــول مــدة بقائهــا ف ي� البحــر ،ويقــوم قــادة الســفن
«النوخــذة» باختيــار البحــارة شو�اء ل ـوازم الرحلــة،
وكذلــك البحــارة يقومــون بـ شـراء لوازمهــم ول ـوازم
ارسهــم·
يبــدأ موســم الغــوص مــع بدايــة الصيــف وينتهــي
بالــرودة ممــا يحــول دون
عندمــا يبــدأ الطقــس ب
مواصلــة الغــوص بحثــا عــن اللؤلــؤ اىل تف�تـ يـ� ·ن
ويتكــون طاقــم ســفينة الغــوص مــن :النوخــذة
وهــو ربــان الســفينة والمقدمــي :رئيــس البحــارة،
والســيب وهــو الــذي يســحب الغيــص ،والجــاس
وهــو الــذي يفتــح المحــار ،ووليــد وهــو الــذي
يقــوم أ
بالعمــال الخفيفــة ف ي� الســفينة ،والنهيــم
ن
مغــى الســفينة ،والطبــاخ·
وهــو ي
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ويبــدأ الغواصــون العمــل بعــد طلــوع الشــمس
نز
قصــر
فيــ�ل الغيــص اىل البحــر ويمســك بحبــل ي
مربــوط ف ي� احــد مجاديــف الســفينة ،ويضــع الغيــص
الفطــام  ،عــى رقبتــه يمســكه خيــط رفيــع يلــف عــى
الرقبــة ،ويضــع الديـ ي نـ� عــى رقبتــه ايضــا ويضــع
الزيـ ب نـ� الحبــل الــذي يربــط بالحجــر الحصــاة إلنـزال
الغيــص اىل قــاع البحــر ف ي� رجلــه ،ويضــع أاليــده وهو
حبــل لســحب الغيــص يســحبه الســيب لمســاعدة
الغيــص ف ي� الفطــام عــى أنفــه ثــم يغــوص·
عندمــا يصــل الغيــص اىل قــاع البحــر يســحب
الســيب ب ن
الزيــ� الحبــل الــذي بــه الحجــر حيــث
لــم يعــد الغيــص بحاجــة اليــه ويقــوم الغيــص
بجمــع المحــار بيديــه ثــم يضــع المحــار الــذي
يجمعــه ف ي� الديـ ي نـ� وقبــل ان ينتهــي نفــس الغيــص
يجــر الحبــل االيــده ويكــون الســيب آنــذاك متيقظــا
ينتظــر هــذه االشــارة مــن الغيــص فيجــره بأقــى
قــوة حيــث يضــع الغيــص الديـ ي نـ� ف ي� يــده ويمســك
حبــل االيــده باليــد االخــرى فيخــرج اىل ســطح البحــر
قــرب السفينة،ويمســك بطــرف المجــداف المغلطــة
ويتنــاول الســيب منــه الديـ ي نـ� ليفــرغ المحــار الــذي
بداخلــه عــى ســطح الســفينة مــع المحــار  ،وهكــذا
حـ تـى تنتهــي نوبتــه بــأن يغــوص عـ شـر مـرات وتســمى
الفصلــة والمــرة الواحــدة تبــه بعــد ذلــك يصعــد اىل
ظهــر الســفينة ثــم يعــود اىل الغــوص مــرة اخــرى
ويقــوم بهــذا العمــل طــوال اليــوم ت
حــى تغــرب
الشــمس عندئــذ ينتهــي العمــل الشــاق المتعــب
المحفــوف بالمخاطــر  ،اذ يظــل يعمــل ويعمــل ف ي�
الغــوص مــدة موســم الغــوص بأكملــه·

اللبــان ال ُمــر أو مــا يعرف شــعبياً باللبان الذكــر  ،هــو عبــارة
عــن صمــغ ناتــج مــن شــجر الكنــدر ومنشــأه ف� اليمــن وعمــان
ودول شــمال أفريقيــا ومــن أجــود أ
النـواع العالميــة لهــذا اللبان
ن
ـا� ثــم اليمـ ن يـى  ..ويتــم اســتخدامه إمــا عــن طريــق
هــو العمـ ي
المضــغ  ..أو نقعــه ف ي� المــاء  ،ومــن ثــم اســتخدام المــاء
ش
كــراب أو كمحلــول مطهــر يوضــع عــى الجــروح ومواضــع
التهابــات الجلــد المختلفــة .
يحتوي اللبان عىل فوائد عده تتجىل ف ي� كونها:
 - 1عالج ألمراض الصدر كالربو والسعال.
 - 2مطهر عام لكل الجسم داخلياً وخارجياً .
 - 3مضاد لالنتفاخ والغازات .
 - 4منظم لوظائف الجهاز الهضمي .
البول .
 - 5مدر للبول ومطهر للجهاز ي
التناسل .
 - 6منشط للرحم ومطهر للجهاز
ي
 - 7مهدئ أ
للعصاب .
 - 8يســتخدم �ف منتجــات التجميــل ويســتخلص منــه مــواد
مطهــرة ومعطــرة.

سوالف وعلوم

سؤال العدد :

تم� بدأت وزارة العمل ف� تشغيل «نظام حماية أ
الجور» ؟
ي
 -1عام  -2 2008عام  -3 2009عام 2010

الفائز ف ي� مسابقة العدد الثالث
ف
وردت اىل المجلة العديد من االجابات الصحيحة عن سؤال العدد ض
الما�  ،وفاز ي� المسابقة القارئة
ي
ت ن
عىل الر ي ن
التال magazine@mol.gov.ae
اغب� بالمشاركة إرسال إجابة سؤال العدد عىل بال�يد إاللك� ي
و� ي

الشامس
بدرية محمد
ي
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معالم من االمارات :

قلعة البثنة
تعت�
ب

قلعــة البثنــة مــن أشــهر
القــاع ف ي� إالمــارات العربيــة
المتحــدة ،وكان لهــا دور ف ي� حمايــة المنطقــة
ين
ين
االســتعماري� ،وتبعــد 13
المهاجمــ�
مــن
ت
ً
الفجــرة.
كيلومــرا غــرب إمــارة
ي

ت
وتــأ�
شــيدت “قلعــة البثنــة” ف ي� ،1735
ي
شــهرتها مــن شــكلها المعمــاري الفريــد
وحالتهــا الجيــدة مــن حيــث البنــاء إىل جانــب
موقعهــا المتمـ ي ز
ـ� ،كمــا أنهــا تقــع ف ي� منطقــة
الفجــرة،
ئيــ� إلمــارة
ي
ّ
تعــد المدخــل الر ي
باهتمــام بالــغ لدورهــا �ف
لذلــك حظيــت
ي
حمايــة إالمــارة بشــكل محــدد مــن غــزوات
أ
العــداء.

عــى ت
مــر واحــد ،ويــؤدي هــذا البــاب إىل
كبــر ،ويوجــد عــى جانبيهــا برجــان
فنــاء ي
ز
كبـ يـران يمـ يـ�ان شــكلها مــن الخــارج ،وتتخلــل
جدرانهــا فتحــات كانــت تســتخدم مــن قبــل
ين
المدافعــ� عنهــا ،وكذلــك توجــد فتحــات
أ
بأعــى الـ بـرج تكفــي لعــداد ال بــأس بهــا مــن
المدافعـ ي ن
ـ� ،ولزيــادة حمايــة القلعــة شــيدت
آ
ت
تقــع قلعــة البثنــة عــى بعــد مســافة  13مــن الطــوب المحــروق وهــي حــى الن ال
ت
ـر� مدينــة الفجـ يـرة بـ ي ن
ـ� تــزال بحالــة جيــدة،
كيلومــراً تقريب ـاً غـ ب ي
ف
طــر� وادي
سلســلة مــن الجبــال عــى
ي
ث
تعتــر “قلعــة البثنــة” مــن أكــر القــاع
كبــر
ب
حــام والحيــل ،وتطــل عــى عــدد ي
أ
مــن الواحــات الزراعيــة ،شــيدت القلعــة ثــرا ًء مــن حيــث المكتشــفات الثريــة،
عــى شــكل مربــع تقريبــاً ،وتتكــون مــن ومــن المدافــن ت
الــى تــم اكتشــافها مــن
ي
مبــى رئيــ� مخروطــي الشــكل مــن ثالثــة قبــل البعثــة الفرنســية آ
ن
للثــار ف ي� تســعينات
ي
ض
ـا� ،مــا يشـ يـر إىل قريــة أثريــة
أطوابــق تعلوهــا أجــزاء هرميــة الشــكل القــرن المـ ي
لغـراض دفاعيــة  .فــا يمكــن الدخــول إليهــا متكاملــة ،حيــث ث
عــر عــى مواقــع شــبه
صغــر ال يزيــد ارتفاعــه متالصقــة ال يفصــل بينهــا ســوى مســافات
إال بواســطة بــاب
ي

بســيطة وتقــع خلــف القلعــة ،أمــا تاريــخ
هــذه القريــة أ
الثريــة ،فيعــود إىل نهايــة
اللــف أ
الثــا� وبدايــة أ
أ
ن
الول قبــل
اللــف
ي
الميــاد ،وبســبب هــذه أ
الهميــة التاريخيــة
ـ� بهــا البثنــة قامــت “دائــرة آ
الـ تـى تتمـ ي ز
الثــار
ي
ف
ت
بتوفــر كل مــا يلــزم
الفجــرة”
والــراث ي�
ي
ي
مــن معلومــات ،كمــا تعاونــت مــع البعثــة
الفرنســية الكتشــاف المزيــد مــن آ
الثــار
أ
ف
ت
الــى
ي� المنطقــة ،حيــث القرائــن والدلــة ي
تفيــد بوجــود آثــار أخــرى بالقــرب مــن
ث
،وعــر علمــاء آثــار ســويرسيون ف ي�
القريــة
أ
 1987عــى مكتشــفات أخــرى مــن الحجار،
عليهــا نقــوش بــارزة تأخــذ شــكل الثعبــان
اللــف أ
يعــود تاريخهــا أيضـاً إىل أ
الول قبــل
الميــاد ،وتقــف هــذه القلعــة شــامخة
عـ بـر السـ ي ن
النســان عــى
ـ� حكايــة إ
ـن� لتحـ ي
أرضهــا.
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