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بــن محمد تقدي ٌر
لدور العمال
فــي التنمية

مجموعــة الفطيم..
نموذج يحتــذى بالتوطين

حظــــر العمل وقــــت الظهــيرة
«مظلـــة إماراتيـــة» لوقايـة العمـال

إعالن

افتتاحية العدد

تعـزيز مكـانة اإلمـارات
في المحافل الدولية
وزارة العمــل إهتمامـاً خاصـاً بعالقاتهــا
الدوليــة وتمثيلهــا لحكومــة دولــة
االمــارات ف ي� المنظمــات والمحافــل والمســارات
بمعايــر وحقــوق
القليميــة والدوليــة المعنيــة
إ
ي
العمــل والعمالــة التعاقديــة المتنقلــة.

ت
الــى باتــت
وغ�هــا مــن
والمتوســطة ،ي
المحــاور ي
ف
تشــكل مكتســبات لســوق العمــل ي� الدولــة  ،وهو
أ
ـ� فــرق الحكومــات
المــر الــذي لفــت أنظــار ممثـ في
واصحــاب العمــل والعمــال ي� المؤتمــر وكان
محــل اهتمامهــم وتقديرهــم.

وتنطلــق الــوزارة ف ي� نســج عالقاتهــا هــذه ،مــن
ف
النفتــاح عــى
رؤيــة ونهــج حكومتنــا الرشــيدة ي� إ
ـدول ،بمــا يســهم ف ي� تعزيــز ســمعة
المجتمــع الـ ي
أ
ومكانــة الدولــة عالميــا  ،وهــو المــر الــذي يعــد
أحــد أ
الهــداف الرئيســية ف ي� الخطــة االسـ تـراتيجية
لــوزارة العمــل أ
للعــوام .2016 _ 2014

وعــى الجانــب االخــر ،لــم تكــن عالقــات
دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة مــع الــدول
المرســلة للعمالــة  ،بمعــزل عــن "أجنــدة" وفــد
الدولــة الــذي شــارك ف ي� المؤتمــر ،حيــث تــم
ف
ف
و� االجتماعــات الجانبيــة
ي� المناقشــات العامــة ي
تأكيــد الحــرص عــى تعزيــز تلــك العالقــة ســواء
ئ
ـا� أو عـ بـر دول مجلــس التعــاون لــدول
بشــكل ثنـ ي
الخليــج العربيــة ،تحــت مظلــة مســار (حــوار
أبوظـ بـى) الــذي يهــدف إىل تعزيــز التعــاون بـ ي ن
ـ�
ي
الــدول المرســلة والمســتقبلة للعمالــة المؤقتــة
ف ي� إدارة دورة العمــل التعاقــدي بمــا يخــدم
أ
والقتصاديــة للــدول االعضــاء
الهــداف التنمويــة إ
ف ي� "الحــوار" ويســهم ف ي� التنميــة ش
الب�يــة للعمــال
المتعاقديــن وتحسـ ي ن
ـ� ظــروف أرسهــم المعيشــية
أ
ف
صــ�.
ي� موطنهــم ال ي

تول
ي

وانطالقــا مــن هــذا النهــج ،جــاءت تأكيــدات
ـال صقــر غبــاش وزيــر العمــل ف ي� ترصيحاتــه
معـ ي
ف
الصحافيــة ي� جنيــف عــى هامــش مشــاركة وفــد
الدولــة برئاســة معاليــه ف ي� أعمــال الــدورة 104
الــدول الــذي انعقــد مؤخــراً
لمؤتمــر العمــل
ي
مــن حيــث " الحــرص عــى المشــاركة بفاعليــة
ف ي� مؤتم ـرات وفعاليــات منظمــة العمــل الدوليــة
الخــراء
ولجانهــا المتخصصــة واجتماعــات
ب
والــدول
الراميــة اىل تعزيــز التعــاون االقليمــي
ي
فيمــا يخــص قضايــا العمــل الرئيســية ،بمــا يـ بـرز
ف
المــارات واســتعراض
منج ـزات ســوق العمــل ي� إ
تجاربنــا ف ي� تنظيــم وادارة هــذا الســوق ،بمــا ف ي�
ف
ن
ـر� االنتــاج
ذلــك تعزيــز التــوازن بالعالقــة بـ يـ� طـ ي
مــن أصحــاب العمــل والعمــال.
لقــد تمكــن وفــد الدولــة مــن تســجيل حضــوره
الالفــت ف ي� مختلــف أعمــال المؤتمــر المشــار
اليــه ،وســعى جاهــدا نحــو ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى قضايــا
العمــل الرئيســية ،منهــا حمايــة أجــور العمــال ،
وتوفــر بيئــة العمــل الالئقــة ،ومرونــة االنتقــال
ي
الصغــرة
والعمــل المــرن  ،ودعــم المشــاريع
ي

وبــكل تأكيــد  ،فــان انتخــاب دولــة االمــارات
العربيــة المتحــدة كعضــو أصيــل ف ي� مجلــس
ادارة منظمــة العمــل الدوليــة عــن حكومــات
مجموعــة اســيا والباســفيك للــدورة 2017_ 2014
لــم يــأت مــن ف ـراغ ،بــل هــو انعــكاس لالحـ تـرام
ـدول لالمــارات وتقديــره
الــذي يكنــه المجتمــع الـ ي
ت
ـى يشــهدها ســوق العمــل فيهــا ،
للمنج ـزات الـ ي
لجهــة حمايــة الحقــوق العماليــة وضمــان مصالــح
أصحــاب العمــل ف ي� الوقــت ذاتــه.
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هيئة التحرير

ليلى أميري

أحمد المجايدة

مــول مكتــب عمــل بــدع زايــد -مكتــب عمــل دلما-مركــز خدمــة غرفــة تجــارة
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مراكز الخدمة
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http://www.youtube.com/MOLUAE
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أم القيوين:مركز معامالت-لتخليص المعامالت
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الدورة  104لمؤتمر العمل الدولي

خــال المشــاركة بأعمــال الدورة  104لمؤتمــر العمل الدولي بوفد ترأســه صقر غباش

اإلمارات تؤكــد التزامهــا بتطبيق منظومة
متكاملــة لحمايــة أجور العمال

دولــة إالمــارات العربيــة المتحــدة
شاركت ف ي� أعمــال الــدورة  104لمؤتمــر
ـدول الــذي انعقــد خــال الفـ تـرة مــن
العمــل الـ ي
ف
ض
ـا� ي� مدينــة جنيــف
 1اىل  13شــهر يونيــو المـ ي
بســويرسا بمشــاركة فــرق الحكومــات وأصحــاب
العمــل والعمــال الممثلـ ي ن
ـ� للــدول االعضــاء ف ي�
المنظمــة.
ـال صقــر غبــاش وزيــر العمــل رئيــس
وأكــد معـ ي
ف
وفــد الدولــة الــذي شــارك ي� المؤتمــر «الحــرص
عــى المشــاركة بفاعليــة ف ي� مؤتمــرات منظمــة
ف
و�
العمــل
الدوليــة ولجانهــا المتخصصــة ي
أ
فعالياتهــا الخــرى واجتماعــات الخـ بـراء الراميــة
والــدول ف ي�
اىل تعزيــز التعــاون االقليمــي
ي
التعاطــي مــع قضايــا العمــل الرئيســية بمــا يـ بـرز
منج ـزات ســوق العمــل واســتعراض تجاربنــا ف ي�
مجــال حمايــة حقــوق العمــل».
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وقــال معاليــه «:ان منظمــة العمــل الدوليــة
تشــكل مظلــة ومحفـا ً دوليـاً إللتقــاء حكومــات
ف
ـر� االنتــاج مــن اصحــاب
الــدول االعضــاء وطـ ي
العمــل والعمــال وهــو االمــر الــذي يتيــح
المجــال امــام الســعي نحــو تعزيــز العالقــة
ين
بــ� ش
الــركاء الثالثــة وفــق مبــدأ تــوازن
المصالــح والحــوار المســؤول بمــا يخــدم
قضايــا العمــل.
وأضــاف «:ان دولــة إالمــارات تحــرص عــى
تعزيــز عالقاتهــا مــع منظمــة العمــل الدوليــة
وخصوصــا ف ي� المجــاالت التقنيــة واالســتفادة
مــن خـ بـرات المنظمــة ف ي� هــذا المجــال لتطويــر
برامــج ومبــادرات وزارة العمــل.

الخليــج العربيــة مــع جــاي رايــدر مديــر عــام
منظمــة العمــل الدوليــة عــى هامــش المؤتمــر
حيــث جــرى خــال اللقــاء اســتعراض ســبل
تعزيــز الحــوار ي ن
بــ� مجلــس وزراء العمــل
لــدول الخليــج العربيــة والمنظمــة وتوطيــد
ـ� الجانبـ ي ن
العالقــات بـ ي ن
ـ� مــع االخــذ ف ي� االعتبــار
ف
خصوصيــة اســواق العمــل ي� دول التعــاون
الـ تـى تشــهد تنوعــا ف� ثقافــات العاملـ ي ن
ـ� لديهــا
ي
ي
غــر الوطنيــة ومــا
وغالبيتهــم مــن العمالــة ي
توفــره تلــك الــدول مــن فــرص عمــل تعــود
بالفائــدة التنمويــة لشــاغليها مــن العمالــة
و الــدول المرســلة لهــا والذيــن يســهمون ف ي�
عمليــة التنميــة ف ي� دول التعــاون.

معــال وزيــر العمــل ف ي� االجتمــاع
كمــا شــارك
ي
والتقــى معــال صقــر غبــاش وزيــر العمــل الخمسـ ي ن
ـ� لمجلــس وزراء العمــل بــدول مجلس
ي
ف
ـر� الــذي انعقــد
ووزراء العمــل ي� دول مجلــس التعــاون لــدول التعــاون لــدول الخليــج العـ ب ي
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الــدول
عــى هامــش أعمــال مؤتمــر العمــل
ي
حيــث ناقــش االجتمــاع تنســيق المواقــف بـ يـ�ن
دول التعــاون ف ي� مــا يتعلــق بالموضوعــات
ت
الــى تناولهــا المؤتمــر بمــا يعــزز مــن العمــل
ي
ت
المشــرك.
الخليجــي

جمعيــة التنســيق ي ن
بــ� الجمعيــات المهنيــة ف ي� تمثلهــا دولــة إالمــارات ف ي� مجلــس ادارة منظمــة
ن
الدولــة وابراهيــم الحوســ ي ممثــل جمعيــة العمــل الدوليــة.
ين
ين
والقانونيــ� وســعيد
للمحامــ�
إالمــارات
ف
ف
ن
ـى رئيــس مجلــس ادارة جمعيــة المعلمـ يـ� وأكــد الظاهــري ي� كلمتــه ي� االجتمــاع الــذي
الكعـ ب ي
ين
ممثلــ� عقــد عــى هامــش اعمــال المؤتمــر « ان
وعــ� المنصــوري وهيــا بــن ســفيان
ي
دولــة إالمــارات وســائر دول مجلــس التعــاون
عــن الجمعيــة.
لــدول الخليــج العربيــة الشــقيقة تتطلــع
وســجل وفــد دولــة إالمــارات حضــورا الفتــا إىل إالرتقــاء بمســتوى التعــاون مــع الــدول
ت
الــى ينضــوي
ومشــاركة فاعلــة ف ي� اعمــال المؤتمــر الــذي
االســيوية المرســلة فللعمالــة ي
أ
ـى
ناقــش تقريــر مديــر عــام المنظمــة والــذي العــدد الكـ بـر منهــا ي� مســار حــوار ابــو ظـ ب ي
يتنــاول فيــه مبــادرة بشــأن مســتقبل العمــل التشــاوري مــن أجــل إحــداث نقلــة نوعيــة
اضافــة اىل مناقشــة تقريريــن حــول ســبل
تســهيل االنتقــال مــن االقتصــاد غـ يـر المنظــم
ت
ـى تواجــه
اىل االقتصــاد المنظــم والتحديــات الـ ي
«دول التعاون» :
ين
والعاملــ�
الصغــرة والمتوســطة
المنشــآت
ي
ف
حوار أبوظبي يلعب
لديهــا ودور تلــك المنشــآت ي� اســتحداث
ً
ً
هاما في تعزيز
دورا
الوظائــف واســهاماتها ف ي� نمــو االقتصــادات
الوطنيــة.
التعاون مع الدول

وضــم وفــد الدولــة ف ي� عضويتــه كال ً مــن مبــارك
الظاهــري وكيــل وزارة العمــل وحميــد بــن ديمــاس
الســويدي الوكيــل المســاعد لشــؤون العمــل
والدكتــور عمــر النعيمــي الوكيــل المســاعد
لشــؤون السياســات و ت
االســراتيجية وابراهيــم
ن
لمعــال الوزيــر
ي
العــور مديــر المكتــب الفــ ي
واليكــس زلمــي مستشــار العالقــات الدوليــة
وأيمــن رمانــة المستشــار االعالمــي وعبــد الرحمــن
ق
ـرزو� مديــر مكتــب العالقــات الدوليــة وعبــد
المـ ي
ـ� مديــر ادارة الدراســات ومعلومــات
اللــه العليـ ي
اليــاس مديــر مكتــب
ســوق العمــل وســالم
ي
العمــل ف ي� عجمــان وعبــد اللــه بافــرج رئيــس قســم
مكافحــة االتجــار بالبـ شـر وحصــة الخيــال وشــيخة
المــا الباحثــان القانونيتــان ف ي� قطــاع العمــل ونــور كمــا ناقــش المؤتمــر المالحظــات المتعلقــة
النعيمــي الباحثــة القانونيــة ف ي� قطــاع التفتيــش .بتطبيــق االتفاقيــات المصــادق عليهــا مــن قبــل
الــدول أ
العضــاء ف ي� منظمــة العمــل الدوليــة
يز
وغ�هــا
كمــا ضــم الوفــد أيمــن رساج الديــن ابراهيــم
وال�امــج الماليــة للمنظمــة ي
والم�انيــة ب
مستشــار معــال وزيــر االقتصــاد للسياســات مــن الموضوعــات .وشــارك وفــد الدولــة �ف
ي
ي
ـدول ومصطفــى عبد الله الهاشــمي اجتمــاع عقدتــه المجموعــة العربيــة وذلــك
والتعــاون الـ ي
ف
مديــر ادارة تطويــر ودعــم المؤسســات ي� وزارة بهــدف تنســيق مواقــف وفــود الــدول العربيــة
ت
الــى شــاركت ف ي� المؤتمــر.
االقتصــاد وعبــد العزيــز داود المازمــي مديــر
ي
ادارة تطويــر رواد االعمــال بمؤسســة محمــد بــن
ف
و� الســياق ذاتــه ،أكــدت دولــة إالمــارات
راشــد لتنميــة المشــاريع الصغـ يـرة والمتوســطة .ي
ف
ض
بــ�ن
أهميــة المــ ي قدمــا ي� الحــوار البنــاء ي
ف
ـى الــدول المرســلة والمســتقبلة للعمالــة تحــت
وم ّثــل اصحــاب العمــل ي� الوفــد خليفــة الكعـ ب ي
عضــو مجلــس ادارة منظمــة العمــل الدوليــة مظلــة «مســار حــوار
أبوظــى» وبدعــم مــن
بي
ـال عضــو مجلــس ادارة غرفــة تجــارة منظمــة العمــل الدوليــة وصــوال إىل تعــاون
وســند المقبـ ي
ت
ز
ـى
ـ
أبوظ
الــى ترافــق دورة
وصناعــة ف ب ي وأحمــد القـ يـري مديــر االدارة مثمــر لمعالجــة التحديــات ي
االقتصاديــة ي� اتحــاد غــرف التجــارة وعائشــة ال العمــل التعاقــدي عــى قاعــدة المســؤولية
ت
ش
المشــركة والفائــدة المتبادلــة.
ـرو� عضوتــا مجلــس ادارة
عـ ي
ـ� وهــدى المطـ ي
ســيدات أعمــال إالمــارات.
ف
جــاء ذلــك ي� كلمــة القاهــا مبــارك ســعيد
ين
ممثلــ� عــن العمــال وهــم الظاهــري وكيــل وزارة العمــل خــال اجتمــاع
وضــم الوفــد
عائشــة الطنيجــي نائــب رئيــس مجلــس ادارة مجموعــة حكومــات اســيا والباســفيك الــىت
ي

المرسلة للعمالة

ف
ت
الــى يجــب أن تتوافــر
ي� وســائل الحمايــة ف ي
للعمالــة المتنقلــة ي� مختلــف مراحــل دورة
عملهــا التعاقــدي».
واضــاف « إننــا مطالبــون بوضــع حلــول تكفــل
حمايــة العمــال مــن الممارســات المجحفــة ف ي�
ت
والــى تهــدد دورة العمــل
مرحلــة التوظيــف ي
التعاقــدي برمتهــا مــن خــال مــا ت ز
ينــرع مــن
العمــال مــن مبالــغ ماليــة ضخمــة لقــاء
ت
الــى
خدمــات التوســط ومرحلــة التعاقــد ي
يجــب أن نكفــل شــفافيتها عـ بـر ضمــان ِإطــاع
وموافقــة العامــل عــى ش�وط التعاقــد وحظــر
بتوفــر
ممارســة إســتبدال العقــود مــرورا
ي
بيئــة العمــل الالئقــة آ
والمنــة وضمــان الصفــة
الطوعيــة الرصفــة للعمــل عــى إمتــداد فـ تـرة
إقامتهــم ومــن ثــم تأهيلهــم وتمكينهــم مــن
العــودة إىل بالدهــم وإنخراطهــم مجــددا
ف ي� العمــل المنتــج .وعرضــت دولــة إالمــارات
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دعوة منظمة العمل
الدولية إلى تأسيس
لجنة دائمة للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة
أمــام المؤتمــر تجربــة الدولــة ف ي� مجــال حمايــة
أ
الجــر عـ بـر منظومــة متكاملــة تســتند اىل عــدة
مرتك ـزات مــن شــأنها ضمــان حصــول العامــل
عــى أجــره ف ي� الموعــد المحــدد مــن دون ايــة
اقتطاعــات تتعــارض مــع القانــون.
وقــال حميــد بــن ديمــاس الســويدي وكيــل وزارة
العمــل المســاعد لشــؤون العمــل ف ي� العــرض
الــذي قدمــه امام المؤتمــر « ان أجــر العامل ف ي�
إالمــارات يعتـ بـر خطــا أحمــر ال يجــوز التعــدي
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عليــه بــأي حــال مــن االحــوال أو حـ تـى االقـ تـراب
منــه حيــث ان الــوزارة ال تتهــاون ف ي� هــذا
ت
ـأ� انعكاســا للقيــم
الجانــب وهــو االمــر الــذي يـ ي
ف
ت
ـى
والمبــادىء فالســائدة ي� مجتمــع إالمــارات الـ ي
ت
ش
الــى
تجســدت ي� الت�يعــات والممارســات ي
وجهــت بهــا القيــادة الرشــيدة.
واســتعرض الســويدي ف ي� كلمتــه عــدة مرتكـزات
تشــكل ف ي� مجملهــا منظمومــة حمائيــة متكاملــة
الجــور العمــال ف ي� دولــة إالمــارات حيــث
تشــمل هــذه المنظومــة الــزام منشــآت
ين
العاملــ�
القطــاع الخــاص بتحويــل أجــور
لديهــا اىل البنــوك ومراكــز الرصافــة بشــكل
ت ن
و� مــن خــال « نظــام حمايــة االجــور»
الكــر ي
ت
الــى تتخلــف
اىل جانــب تحويــل
المنشــآت ي
أ
ث
عــن ســداد االجــر لكــر مــن شــهرين اىل
الجهــات القضائيــة التخــاذ االجـراءات الالزمــة
حيالهــا وفــرض غرامــات ماليــة بحــق تلــك
ت
ـى ال تشـ تـرك
المنشــآت والمنشــآت االخــرى الـ ي

ف ي� نظــام حمايــة االجــور فضــا عــن اتخــاذ
اجــراءات اداريــة بحــق المنشــآت المخالفــة.
ت
ـى عرضها الســويدي
كمــا شــملت المرتكـزات الـ ي
الـزام المنشــآت المســجلة لــدى وزارة العمــل
بتقديــم ضمانــات بنكيــة عــن اي عامــل جديــد
ترغــب ف ي� تشــغيله واتاحــة المجــال امــام
العامــل الــذي يثبــت عــدم حصوله عــى أجره
الكـ ثـر مــن شــهرين االنتقــال الفــوري للعمــل
لــدى منشــأة مــن خــال اصــدار ترصيــح عمــل
جديــد لــه وفــق اجــراءات رسيعــة وســهلة
اىل جانــب توفـ يـر عــدة قنــوات امــام العامــل
للتقــدم بالشــكاوى ذات العالقــة بأجــره
اىل وزارة العمــل والســماح للعامــل بالعمــل
لــدى منشــأة أخــرى اىل حـ ي ن
ـ� انتهــاء العمــل
بموجــب مــن خــال منحــه ترصيــح عمــل
مؤقــت وذلــك حرصــا مــن الــوزارة عــى وجــود
دخــل مــادي للعامــل خــال ت
فــرة النظــر ف ي�
شــكواه .وأكــد الســويدي ف ي� كلمــة أخــرى امــام
المؤتمــر ت ز
الــرام دولــة إالمــارات ف ي� تعزيــز
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العمــل المؤقــت ولبعــض الوقــت اىل جانــب
اتاحــة فــرص العمــل الالئــق أمــام أرس العمالــة
الذيــن قدمــوا اىل الدولــة كمر ي ن
افقــ� لهــم ال
ســيما الزوجــات والبنــات”.
وأكــد الســويدي ف ي� كلمتــه الحــرص عــى توفـ يـر
ين
العاملــ� وذلــك
الحمايــة لهــذه الفئــات مــن
وبــ�ن
مــن خــال ابــرام عقــود عمــل بينهــم ي
المنشــآت المســتخدمة لهــم يتــم توثيقهــا
لــدى وزارة العمــل وفقــا لالجـراءات المنصــوص
عليهــا حيــث تســتند ف ي� نصوصهــا اىل قانــون
تنظيــم عالقــات العمــل ومــن ي ن
بــ� ذلــك
وغ�همــا مــن
مــا يتعلــق باالجــر واالجــازات ي
ت
ـى نــص عليهــا القانــون
الحقـ فـوق والواجبــات الـ ي
لطــر� العقــد”.
ي

الحمايــة القانونيــة للعمــال الذيــن يعملــون
لــدى صاحــب عمــل اخــر بموجــب التصاريــح
المؤقتــة ولبعــض الوقــت وكذلــك الفــراد
ارسهــم الذيــن ف ي� ســن العمــل ويشــتغلون
لــدى منشــآت القطــاع الخــاص بموجــب
تصاريــح مــن هــم عــى اقامــات ذويهــم.
وقــال « ان مفاهيــم العمــل لــدى صاحــب
عمــل واحــد وبعقــد نمطــي محــدد بقيــت
ســائدة ف ي� ســوق العمــل بالدولــة سياســة
وممارســة حـ تـى وقــت قريــب وهــو االمــر الــذي
يحــد مــن اســتثمار المــوارد ش
بالب�يــة بالشــكل
االمثــل وهــدر طاقاتهــا كمــا انــه ال يســاعد
عــى تعزيــز انتاجيــة المنشــآت لذلــك بــادرت
وزارة العمــل وبعــد التشــاور مــع ش
الــركاء
االجتماعيـ ي ن
ـ� باجـراء منظومــة اصالحيــة متكاملــة
لتعزيــز مرونــة العمــل مــن خــال نظــام يتيــح
للعمالــة الوافــدة العمــل لــدى ث
أكــر مــن
صاحــب عمــل ف ي� وقــت واحــد بموجــب ترصيــح

أصحاب العمل يؤكدون
التزامهم بتوفير فرص
العمل الالئق في
مختلف القطاعات الخاصة
وآليــات تمكــن العمــال الوافديــن مــن توثيــق
ت
واالعــراف المتبــادل بهــا.
مهاراتهــم

ودعــت دولــة إالمــارات العربيــة المتحــدة
منظمــة العمــل الدوليــة اىل تأســيس لجنــة
متخصصــة ودائمــة لمناقشــة كافــة القضايــا
الصغــرة والمتوســطة
المتعلقــة بالمشــاريع
ي
وتقديــم التقاريــر والتوصيــات بشــكل دوري
عــى صعيــد متصــل  ،أكــد مجلــس وزراء بمــا يمكــن مــن تطبيقهــا عمليــا بالتعــاون بـ ي ن
ـ�
العمــل ف ي� دول مجلــس التعاون لــدول الخليج الحكومــات واصحــاب العمــل والعمــال.
ـى ف ي�
العربيــة الــدور الهــام لمســار حوار أبوظـ ب ي
ف
تعزيــز التعــاون بـ ي ن
ـ� دول المجلس كمســتقبلة جــاء ذلــك ي� مداخــات تقــدم بهــا مصطفــى
للعمالــة والــدول المرســلة لهــا بمــا يخــدم عبــد اللــه الهاشــمي مديــر ادارة تطويــر ودعــم
أســواق العمــل ف ي� هــذه الــدول ومصالحهــا .المؤسســات ف ي� وزارة االقتصــاد وعبــد العزيــز
جــاء ذلــك ف� كلمــة ت
مشــركة لــوزراء العمــل داود المازمــي مديــر ادارة تطويــر رواد االعمــال
ي
ف ي� دول التعــاون القاهــا الدكتــور عبداللــه بمؤسســة محمــد بــن راشــد لتنميــة المشــاريع
الصغــرة والمتوســطة عضــوا وفــد الدولــة
بــن صالــح الخليفــي وزيــر العمــل والشــؤون
ي
ف
االجتماعيــة ف ي� دولــة قطــر الشــقيقة رئيــس المشــارك ي� المؤتمــر.
مجلــس وزراء العمــل ف ي� دول التعــاون امــام
ـال صقــر مــن جهتهــم  ،أكــد أصحــاب العمــل ف ي� الدولــة
ـدول بحضــور معـ ي
مؤتمــر العمــل الـ ي
ال�امهــم بتوفــر فــرص العمــل الالئــق �ف
ت
ز
غبــاش وزيــر العمــل رئيــس وفــد الدولــة
ي
ي
ت
ـى تهتــم
واعضــاء الوفــد.
مختلــف القطاعــات الخاصــة ســواء الـ ي
ش
الصغــرة والمتوســطة أو الــركات
بالمنشــآت
ي
ف
ن
التجريــى
واعتــر المجلــس ان بال�نامــج
العاملــ� ي� الدولــة وذلــك
الكــرى ولجميــع
ب
ي
ب
بي
ش
لتدريــب واختبــار العمالــة الــذي أطلقتــه دولــة بال�اكــة مــع الحكومــة مــن أجــل دفــع عجلــة
إالمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة الكويــت التنميــة وتعزيــز االســتثمار مــن خــال إقتصــاد
ـال إالنتاجيــة.
ـ� نزيــه ومتنــوع وعـ ي
مؤخــرا بالتعــاون مــع الهنــد والباكســتان تنافـ ي
ين
والفلبــ� يعــد احــدى المبــادرات الرئيســية
ف
ـى
أبوظــى حيــث جــاء ذلــك ي� كلمــة القاهــا خليفــة مطــر الكعـ ب ي
المنبثقــة عــن مســار حــوار ف ب ي
يمكــن اســتثمار هــذا بال�نامــج ي� مواجهــة عضــو مجلــس ادارة منظمــة العمــل الدوليــة
التحديــات المســتقبلية ال ســيما وانــه يشــكل ممثــا عــن عــن أصحــاب العمــل ف ي� الدولــة
ت
ـدول.
مبــادرة إقليميــة مشــركة لبلــورة سياســات أمــام مؤتمــر العمــل الـ ي
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أخبار الوزارة

اإلتفاقيــة تســتهدف تطوير أنظمــة المعلومات والمنازعــات والتفتيش

اإلمارات و«العمــل الدولية» توقعان
إتفاقيــة تعاون تقني
مــن جانبــه  ،قــال مديــر عــام منظمــة العمــل
الدوليــة “ ان االتفاقيــة تؤكــد ســعي وزارة العمــل
نحــو تعزيــز قدراتهــا ف ي� اطــار ادارتهــا لســوق
العمــل وانفــاذ قانــون تنظيــم عالقــات العمــل.
واشــاد بسياســات ش
وت�يعــات ســوق العمل وحرص
دول ا إلمــارات عــى تطويــر تلــك ش
الت�يعــات
والممارســات بهــدف تعزيــز الحمايــة للحقــوق
العماليــة وضمــان مصالــح أصحــاب العمــل.

دولــة إالمــارات ومنظمــة العمــل
أبرمت
ن
الدوليــة اتفاقيــة للتعــاون التقــ ي
ف ي� مجــاالت أنظمــة معلومــات ســوق العمــل
وتفتيــش العمــل والســامة والصحــة المهنيــة
اضافــة اىل تســوية المنازعــات العماليــة وذلــك
معــال صقــر غبــاش وزيــر العمــل
بحضــور
ي
وجــاي رايــدر مديــر عــام منظمــة العمــل
الدوليــة.
وقــع االتفاقيــة مبــارك ســعيد الظاهــري وكيــل
وزارة العمــل وفرانــك هاجمــان نائــب مديــر
المكتــب االقليمــي للــدول العربيــة ف ي� منظمــة
العمــل الدوليــة.
ت
ـأ� ف ي�
ـال صقــر غبــاش « ان االتفاقية تـ ي
وأكــد معـ ي
اطــار حــرص وزارة العمــل عــى تعزيــز قدراتهــا
الخــرات التقنيــة المتوافــرة
واالســتفادة مــن ب
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وبموجــب االتفاقيــة ســيتم وضــع برنامــج عمــل
ت
الجانبــ� يســتمر لمــدة ي ن
ين
مشــرك ي ن
عامــ�
بــ�
يتــم خاللهمــا تحديــث نظــام معلومــات ســوق
ت ن
و�
العمــل ب
عــر تعزيــز نظــام الربــط االلكــر ي
ف
بمــا يتيــح لمتخــذي القــرار ي� الــوزارة نتيجــة
معلومــات حــول ســوق العمــل واتجاهاتــه
لــدى منظمــة العمــل الدوليــة بمــا يســهم ف ي� بشــكل دوري االمــر الــذي يســهم ف ي� تعزيــز
تحديــث بعــض االنظمــة الـ ت
ـى تطبقهــا الــوزارة السياســات والمبــادرات نتيجــة االســتخدام
ي
وتحديــدا نظــام معلومــات ســوق العمــل أ
المثــل للبيانــات المتاحــة.
الــذي تــم تدشــينه قبــل ســنوات اىل جانــب
ف
وضــع آليــات للحــد مــن المنازعــات العماليــة كمــا يســهم برنامــج العمــل ي� تعزيــز قــدرات
الفرديــة وتعزيــز كفــاءة الــوزارة ف ي� تســويتها التفتيــش ووضــع سياســة وطنيــة للصحــة
ـ� أنظمــة التفتيــش وقــدرات المفتشـ ي ن
وتحسـ ي ن
ـ� والســامة المهنيــة وزيــادة الوعــي عــى صعيــد
وهــو أ
المــر الــذي مــن شــأنه ايجــاد المزيــد مــن الوقايــة مــن الحــوادث واالصابــات المهنيــة
االســتقرار ف ي� ســوق العمــل ال ســيما ف ي� ظــل وفــق أفضــل الممارســات المهنيــة.
تطبيــق منظومــة مــن ش
الت�يعــات والسياســات
أ
ومــن المنتظــر ان ينبثــق عــن بال�نامــج تقييــم
والدوات الرقابيــة.
أ
للنظمــة والمبــادرات المطبقــة ف ي� عالقــات
معــال وزيــر العمــل عــن أملــه العمــل وكيفيــة التعامــل مــع المنازعــات
وأعــرب
ي
ت
ت
ن
ن
بــأن تؤســس االتفاقيــة لعالقــات أمــ� بـ يـ� العماليــة الــواردة اىل الــوزارة تمهيــدا القــراح
حكومــة دولــة المــارات ومكتــب العمــل آليــات مســتحدثة بالشــكل الــذي يعــزز آ
الليــات
إ
ت
الــدول بمــا يخــدم المصالــح المشــركة المتبعــة لحــل تلــك المنازعــات وكذلــك تعزيــز
ي
المعنيــ�.ن
ن
ن
الموظفــ�
قــدرات
للجانبــ� .
ي
ي
ي
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صقــر غباش يشــيد بمبــادرة حمدان بن محمد
والخدمــات المقدمة لعالج أســنان العمال

ـال صقــر غبــاش وزيــر العمــل ان
معـ ي
قال
ت
الــى اطلقهــا ســمو الشــيخ
المبــادرة ي
ول
حمــدان بــن محمـــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ي
د�
د� رئيــس المجلــس التنفيــذي المــارة ب ي
عهــد ب ي
للعنايــة بصحــة العمــال تؤكــد مــدى اهتمــام
ســموه شب�يحــة العمالــة وتقديــره لهــم
ولدورهــم ف ي� عمليــة التنميــة ال ســيما انهــم
ئيــ� ف ي� إالنتــاج.
طــرف ر ي
وأضــاف معاليــه «:إن المبــادرة مــن شــأنها نـ شـر
الوعــي الصحــي بـ ي ن
ـ� العمــال وتثقيفهــم حــول
أ
أ
ت
ـى تصيــب اللثــة والســنان
أهــم الم ـراض الـ ي
وتوفــر
وإجــراء الفحــوص الرسيريــة الالزمــة
ي
العالجــات ال�ض وريــة لهــم خصوصــا ان
أ
ـال
تكاليــف عــاج الســنان تعتـ بـر مرتفعــة وبالتـ ي
ليــس بمقــدور العامــل البســيط أن يتحمــل
هــذه التكاليــف ويعالــج أســنانه بمفــرده”.
د�
ج أــاء ذلــك خــال زيــارة معاليــه اىل عيــادة ب ي
للســنان ف ي� كليــة حمــدان بــن محمــد لطــب

أ
الســنان لالطــاع عــى الخدمــات المقدمــة
للعمــال ف ي� اطــار المبــادرة حيــث رافقــه ف ي�
الزيــارة حميــد بــن ديمــاس الســويدي الوكيــل
المســاعد لشــؤون العمــل وماهــر العوبــد
الوكيــل المســاعد لشــؤون التفتيــش ورجــاء
القــرق نائــب رئيــس مجلــس إدارة ســلطة مدينة
د� الطبيــة واللــواء عبيــد مهـ يـر بــن رسور نائــب
بي
للقامــة وشــؤون
مديــر عــام إالدارة العامــة إ
أ
ف
د� رئيــس اللجنــة الدائمــة لشــؤون
الجانــب ي� ب ي
ف
د� والدكتــورة خولــة بالهــول مديــرة
العمــال ي� ب ي
العمليــات إالكلينيكيــة ف ي� كليــة حمــدان لطــب
أ
الســنان ،والدكتــور عامــر أحمــد ش�يــف
المديــر التنفيــذي لقطــاع التعليــم ف� مدينــة وتــم تصميــم عيــادة د� لطــب أ
الســنان
بي
ي
بشــكل يالئــم المراجــع والطبيــب لتطبيــق
مســؤول الكليــة.
د� الطبيــة وعــدد مــن
بي
ي
أر� المعايــر وتقديــم أفضــل الخدمــات �ف
ق
ي
ي
أ
ـال وزيــر العمــل “:ان مبــادرة ســمو مجــال طــب الســنان .وتقــدم العيــادة مختلــف
وقــال معـ ي
تعتــر بمثابــة العالجــات التخصصيــة وفــق أحــدث التقنيــات
الشــيخ حمــدان بــن محمــد
ب
ف
دعــوة رصيحــة لــكل المؤسســات وخصوصــا التكنولوجيــة الرائــدة ي� مجــال طــب صحــة
الــى الفــم أ
ت
ن
والســنان.
الخاصــة لتبــ ي المبــادرات االنســانية ي

تُشــعر العمالــة بأنهــم مســاهمون فاعلــون ف ي�
ت
ـى تشــهدها دولــة إالمــارات
التطــور والنهضــة الـ ي
عــى مختلــف االصعدة”.وأكــد معاليــه «أن
دولــة إالمــارات العربيــة المتحــدة تحــرص عــى
توفــر الحمايــة للحقــوق العماليــة وتقديــم
ي
أفضــل أشــكال الرعايــة لهــم بمــا يســهم
ف
توفــر بيئــة العمــل المناســبة والالئقــة».
ي� ي
ت
الــى توفرهــا عيــادة طــب
وأشــاد
بالخدمــات ي
أ
ف
د� للعمــال الذيــن يتــم عالجهــم
الســنان ي� ب ي
تنفيــذا للمبــادرة مثمنــا ف ي� الوقــت ذاتــه جهــود
ين
العاملــ� ف ي� العيــادة ومــا يقدمونــه للعمــال.
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بدعــوة من وزارة العمل لتنفيذ دورها كمنســق رئيســي

إطالق إطار عمل مشــترك يضم
 20جهة لتحقيق مؤشــرات
التوطين فــي األجندة الوطنية
ت
المشــرك ومــن ثــم خطــوة إدارة
العمــل
عمليــة التنفيــذ ويليهــا المتابعــة ورفــع
التقاريــر اىل مكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء.

 20جهــة حكوميــة اتحاديــة
شكلت
ت
مشــركاً
ومحليــة اطــار عمــل
ـؤ�ات التوطـ ي ن
لتحقيــق مـ ش
ـ� ضمــن االجنــدة
الوطنيــة وذلــك بموجــب مبــادرة أطلقتهــا
وزارة العمــل ت
معــال صقــر غبــاش وزيــر العمــل
تعتــر منســقا رئيســيا وأكــد
الــى
ب
ي
ي
المــؤ�ات ف� اطــار تنفيــذ أ
الجنــدة .خــال االجتمــاع ت ز
ش
الــرام الــوزارة بالعمــل
لتلــك
ي
مــع جميــع الجهــات كفريــق واحــد لتحقيــق
ف
ت
ش
ـى كلفــت
فجــاء ذلــك ي� اجتمــاع عقــد بديــوان الــوزارة المــؤ�ات الوطنيــة ســواء تلــك الـ ي
ت
الــى كلفــت
معــال صقــر غبــاش وزيــر الــوزارة
د� برئاســة
ي� ب ي
ي
بــدور المنســق لهــا أو ي
أ
ن
لخريبــا� الجهــات الخــرى بهــا وتســاهم وزارة العمــل
العمــل وحضــور ســعادة راشــد
ي
ف
ين
وأمــ� عــام المجلــس ي� تحقيقهــا.
النعيمــي عضــو
االتحــادي ت
لل�كيبــة الســكانية والمهندســة
مريــم الحمــادي المديــرة التنفيذيــة لقطــاع وثمــن معاليــه اســتجابة الجهــات الحكوميــة
ت
المشــرك
االداء الحكومــي بمكتــب رئاســة مجلــس المعنيــة لتشــكيل اطــار العمــل
الــوزراء ومحمــد المــري المديــر العــام لهيئــة الــذي مــن شــأنه تجميــع كافــة الجهــود
تنميــة وتوظيــف المــوارد ش
الب�يــة الوطنيــة وتكاملهــا بمــا يســهم ف ي� تحقيــق رؤيــة
ف
ف
ت
ين
الــى تبلــورت ي� رؤيــة
« تنميــة» وعــدد مــن
المســؤول� ي� وزارة قيادتنــا الرشــيدة ي
ين
وممثلــ� عــن الجهــات الحكوميــة إالمــارات .2021
العمــل
المعنيــة.
وقــال “ان أولويــات أ
الجنــدة الوطنيــة الــىت
ي
ت
ـأ� اطــار العمــل المشـ تـرك كخطــوة أوىل أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
ويـ ي
تتخذهــا وزارة العمــل لتنفيــذ االجنــدة وفقــا بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
د� رعــاه اللــه،
للمنهجيــة المعتمــدة مــن قبــل مكتــب رئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ب ي
مجلــس الــوزراء حيــث تتضمــن المنهجيــة رســمت لنــا خارطــة طريــق واضحــة لمــا
ش
بالمــؤ� تريــد أن تـراه قيادتنــا الرشــيدة واقعــا بحلــول
ثــاث خطــوات تشــمل التعريــف
الوطــن ي وتحديــد الجهــات ذات العالقــة العــام  2021وجعلــت مســؤولية تحقيــق
بتحقيقــه عــى المســتوى الوط ـن ي واالتفــاق ذلــك الواقــع الطمــوح عــى عاتــق الحكومــة
تــرز بشــكل
عــى أدوارهــا ومســؤولياتها ضمــن اطــار ككل
مشــرا اىل ان االجنــدة ب
ي
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واضــح التكامــل والتفاعــل بـ ي ن
ـ� المؤسســات
الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة لتحقيــق
أ
ت
المشــركة.
الهــداف
وأشــاد معاليــه بــدور مكتــب رئاســة مجلــس
الــوزراء ف ي� دعــم الــوزارة لتنفيــذ االجنــدة
الوطنيــة ومتابعتــة الحثيثــة للوقــوف عــى
ســر العمــل بهــذا ش
المــروع.
تطــور ي
مــن جهتهــا ،أكــدت المهندســة مريــم
الحمــادي المديــر التنفيــذي لقطــاع أ
الداء
الحكومــي بمكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء

أخبار الوزارة

حــرص المكتــب عــى تقديــم الدعــم
لمحتلــف الجهــات بمــا يســاعدها عــى
مشــرة اىل ان
االيفــاء بالمطلــوب منهــا
ي
االجتمــاع الــذي دعــت اليــه وزارة العمــل
ت
ـأ� ف ي� اطــار ســعيها الــدؤوب نحــو تحقيــق
يـ ي
المـ ش
ـؤ�ات الوطنيــة وذلــك ف ي� اطــار المنهجية
الموضوعــة الســتيفاء متطلبــات وخطــوات
تنفيــذ االجنــدة الوطنيــة».
وقــدم الدكتــور عمــر النعيمــي وكيــل
وزارة العمــل المســاعد لشــؤون السياســات
ت
واالســراتيجية خــال االجتمــاع عرضــا

ـ� العاملـ ي ن
ورفــع نســبة المواطنـ ي ن
ـ� ف ي� القطــاع
ـ� �ف
ن
ن
ـال المواطنـ يـ� العاملـ ي ي
الخــاص مــن إجمـ ي
الدولــة إىل الضعــف عمــا هــو مســجل حاليــا
عامــ� المعرفــة مــن
وكذلــك رفــع نســبة
ي
ف
إجمــال العاملـ ي ن
ـ� ف ي� الدولــة إىل  40ي� المائــة.
ي

تضمــن اســتعراضا لــدور وزارة العمــل ف ي�
ئيــ�
تنفيــذ االجنــدة الوطنيــة كمنســق ر ي
للمــؤ�ات المناطــة بالــوزارة ت
ش
والــى تشــمل
ي
ف
ين
التوطــ� ي� القطــاع الخــاص ونســبة
نســبة
ف
ن
ن
العاملــ� ي� هــذا القطــاع مــن
المواطنــ�
ي
ي
ـال القــوى الوطنيــة العاملــة اىل جانــب
إجمـ ي
ن
ـال العاملـ يـ� كمــا اســتعرض النعيمــي خــال االجتمــاع
ـ� المعرفــة مــن إجمـ ي
نســبة عامـ ي
وال�امــج المســتهدف تنفيذهــا اىل
ف ي� الدولــة.
المبــادرات ب
جانــب توضيــح االدوار والمســؤوليات المنــاط
وأوضــح ان المســتهدف بحلــول العام  2021تنفيذهــا بالجهــات المشـ تـركة ف ي� اطــار العمــل
ين
ش
المــؤ�ات
التوطــ� ف ي� القطــاع الــذي تــم تشــكيله لتحقيــق
يتمثــل ف ي� رفــع نســبة
ين
بالتوطــ�.
الخــاص اىل  10أضعــاف المســجل حاليــا الوطنيــة ذات الصلــة
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بدأها الظاهري بلقاء مع رؤســاء األقســام

«ساعة دردشة»
لتعـــزيز التواصـــل الداخـلي
مبــارك الظاهــري وكيــل وزارة
أكد
العمــل « الســعي نحــو تحقيــق
الرضــا الوظيفــي بمختلــف الوحــدات
التنظيميــة ف ي� الــوزارة االمــر الــذي يســاهم
بشــكل فاعــل ف ي� الوصــول اىل مســتويات
ين
المتعاملــ� وتلبيــة
عاليــة مــن رضــا
تطلعاتهــم .
جــاء ذلــك خــال لقائــه مؤخــرا برؤســاء
االقســام ف ي� الــوزارة ضمــن مبــادرة
ت
الــى تســتهدف عقــد
«ســاعة دردشــة» ي
لقــاءات دوريــة بـ ي ن
ـ� قيــادات وزارة العمــل
ف
ين
والموظفــ� بمــا يســهم ي� تعزيــز
ف
الداخــ� ي� الــوزارة.
التواصــل
ي
وأشــار الظاهــري « اىل ان المبادرة المشــار
اليهــا تعتـ بـر واحــدة مــن قنــوات التواصل
ين
ين
والموظفــ� للتحــاور ف ي�
بــ� القيــادة
مختلــف الموضوعــات واالســتماع اىل
ت
المق�حــات والمبــادرات الراميــة اىل تطوير
المؤســ� بمــا ينعكــس ايجابــا
االداء
ي
للمتعاملــ�ن
عــى الخدمــات المقدمــة
ي
ت
االســراتيجية للــوزارة
تجســيدا للخطــة
ت
ـال صقــر
ـى تلقــى متابعــة مــن قبــل معـ ي
الـ ي
غبــاش وزيــر العمــل ســعيا وراء حســن
التنفيــذ وتحقيــق االهــداف االسـ تـراتيجية
الموضوعــة.
وأكــد وكيــل وزارة العمــل أهميــة المشــاركة
االيجابيــة للمــوارد ش
الب�يــة ف ي� تنفيــذ
ت
االســراتيجية وتعزيــز التنافــس
الخطــة
مشــرا إىل أن تفعيــل
والــوالء الوظيفــي
ي
ت
يتــأ� إال مــن خــال
هــذه المشــاركة لــن ي
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إدراك المهــام والصالحيــات الوظيفيــة
عــى نحــو دقيــق.

ين
الموظفــ�
وبالتــال
بالوحــدات االداريــة
ي
وفقــا للتسلســل الوظيفي.والقــت مبــادرة
«ســاعة دردشــة» ترحيبــا واســعا مــن قبــل
عــروا عــن ســعادتهم
الحضــور الذيــن ب
بهــذه المبــادرة خصوصــا وانهــا تســهم
الداخــ� وترســيخه
ف ي� تعزيــز التواصــل
ي
كثقافــة مؤسســية وذلــك ف ي� اطــار الحــرص
عــى ايجــاد بيئــة عمــل محفــزة ومشــجعة.

وأكــد الظاهــري ف ي� معــرض ردوده عــى
استفســارات ومداخــات الحضــور الذيــن
بلــغ عددهــم أكـ ث
ـر مــن  40رئيــس قســم
الثقــة بقــدرات موظفــي الــوزارة ودورهــم
الفاعــل ف ي� تطويــر االداء وذلــك بالتــوزاي
مــع االســتمرار ف ي� تقديــم الدعــم لهــم
ت
ـأ� تنظيــم هــذه المبــادرة ضمــن خطــة
بمــا يســاعد عــى تعزيــز تلــك القــدرات ويـ ي
ت
الــى ش
تــرف عليهــا
الخــرات كل ف ي� التواصــل
واكســابهم مزيــدا مــن
ب
ي
الداخــ� ي
إدارة االتصــال الحكومــي بالــوزارة  ،حيــث
موقعــه الوظيفــي.
الدارة ســنويا حزمــة مبــادرات
تعتمــد إ
ولفــت وكيــل وزارة العمــل إىل ان متنوعــة تســتهدف موظفــي الــوزارة بكافــة
الــوزارة تعتمــد ف ي� خطتهــا التشــغيلية مســتوياتهم الوظيفيــة وذلــك مــن أجــل
ـ� الموظفـ ي ن
عــى منهجيــات واليــات واضحــة تراعــي تعزيــز التواصــل الداخــ� بـ ي ن
ـ�
أ ي
الدقــة ف ي� انجــاز المهــام المنــاط تنفيذهــا وترســيخ مفهــوم الرسة الواحــدة.

أخبار الوزارة

تمثــل  % 70مــن المنشــآت المخالفة

 28ألــف منشــأة تصوب أوضاع  58ألف عامل
خالل مهلة تســوية الغرامات

 27الــف و 962منشــأة بتســوية
قامت أوضــاع  58الــف و 365عامـا ً عــى
اقاماتهــا وذلــك خــال المهلــة الـ ت يـى أقرهــا مجلــس
الــوزراء لتســوية غرامــات بطاقــات العمــل عــن
ـم� مــن العــام
المــدد الســابقة لتاريــخ  31ديسـ ب
ت
الــى اســتمرت مــن مطلــع شــهر ينايــر
 2014و ي
ض
ض
ت
ـا�.
ـا� وحــى نهايــة شــهر يونيــو المـ ي
المـ ي
ت
الــى اســتفادت مــن
وبلغــت نســبة فالمنشــآت ي
المهلــة نحــو  70ي� المائــة مــن مجمــوع المنشــآت
ت
الــى لديهــا بطاقــات مخالفــة وعددهــا  40الــف
ي
منشــأة بينمــا بلغــت نســبة العمــال الذيــن تــم
تعديــل أوضاعهــم بطاقــات عملهــم  61ف ي� المائــة
مــن مجمــوع البطاقــات المخالفــة وعددهــا 95
يشــر اىل نجــاح
الــف بطاقــة وهــو االمــر الــذي ي
المهلــة بشــكل الفــت وتحقيــق أ
الهداف المنشــودة
منهــا ،بحســب حميــد بــن ديمــاس الســويدي وكيــل
وزارة العمــل المســاعد لشــؤون العمــل.

وقــال “ ان الــوزارة ســتقوم اعتبــارا مــن االســبوع
المقبــل ت
وحــى نهايــة العــام الجــاري بالتفتيــش
عــى المنشــآت الـ ت يـى لــم تقــم بتســوية غرامــات
بطاقــات العمــل المخالفــة العائــدة للعمــال
الذيــن عــى اقاماتهــا وعددهــا  12الفـاً و 38منشــأة
عــى مســتوى الدولــة عــى اقاماتهــا  36الفـاً و635
ـال
عامـا ً للوقــوف عــن كثــب عــى أوضاعهــا وبالتـ ي
اتخــاذ االج ـراءات الالزمــة بحقهــا.

مقدارهــا  50ألــف درهــم عــى كل صاحــب
منشــأة اغلــق او اوقــف نشــاط منشــأة دون
تســوية اوضــاع الذيــن عــى اقامتهــا مشـ يـرا اىل انــه
مــن غـ يـر المقبــول ان تســتمر تلــك المنشــآت ف ي�
اقامــة عالقــات عمــل صوريــة مــع العمــال الذيــن
عــى اقاماتهــا والذيــن يعتـ بـرون عمالــة ســائبه لهــا
انعكاســتها الســلبية عــى ســوق العمــل والمجتمع
بشــكل عــام”.

ت
تــأ� تنفيــذا لقــرار
واكــد “ ان خطــوة الــوزارة ي
صــادر عــن مجلــس السياســات ف ي� وزارة العمــل
ـال صقــر غبــاش وزيــر العمــل الــذي
برئاســة معـ ي
تــدارس نتائــج المهلــة حيــث تــم التأكيــد عــى
�ض ورة متابعــة هــذه المنشــآت ال ســيما وانهــا
ترتكــب مخالفــات رصيحــة لقانــون تنظيــم
ف
ودعــا المنشــآت المذكــورة اىل االرساع ي� تصويــب
عالقــات العمــل”.
أوضــاع البطاقــات المخالفــة مــن خــال تســديد
وأضــاف « انــه ســيتم تطبيــق اج ـراءات جنائيــة الغرامــات ت
الم�تبــة عليهــا أوالغــاء البطاقــات
ت
عــر العائــدة للعمــال المتواجديــن خــارج الدولــة
الــى يثبــت انهــا صوريــة ب
بحــق المنشــآت ي
وقــال الســويدي “ ان المنشــآت الـ ت يـى اســتفادت احالــة ملفاتهــا اىل النيابــة وذلــك تطبيقــا لقانــون او التقــدم اىل الــوزارة ببالغــات االنقطــاع عــن
مــن المهلــة قامــت بتعديــل أوضــاع العمــال تنظيــم عالقــات العمــل الــذي ينــص عــى غرامــة العمــل وفــق االجــراءات المتبعــة”.
ين
ين
العاملــ� لديهــا وعددهــم  58الــف
المخالفــ�
و 365عامـا ً مــن خــال الغــاء بطاقــات  43الــف
و 914عامــا ً وتجديــد بطاقــات  13الــف و221
عام ـا ً اخــر بينمــا أخطــرت الــوزارة عــن انقطــاع
 1230عامــا ً عــن العمــل.
وأضــاف الســويدي انــه ســيتم ايضــا اتخــاذ
اج ـراءات اداريــة بحــق المنشــآت غـ يـر المتفاعلــة
مــع المهلــة تتمثــل ف ي� ايقــاف منحهــا والمنشــآت
االخــرى العائــدة لصاحــب العمــل ذاتــه تصاريــح
العمــل بمختلــف أنواعهــا”.

ت
الــى تفاعلــت مــع
واشــار « اىل أن المنشــآت ي
المهلــة حققــت وف ـرا ماليــا بقيمــة مليــار و812,5
مليــون درهــم حيــث ســددت  37مليونـاً و 500الف
درهــم فقــط بينمــا كانــت مطالبــة قبــل تطبيــق
المهلــة بســداد نحــو مليــار و 850مليــون درهــم
غرامــات اداريــة عــى بطاقــات العمــل المخالفــة”.
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يعتبــر األول من نوعه فــي المنطقة

العمل تســتعرض نظــام «التفتيش الذكي»
بالقمــة العالميــة للمعلومات
وزارة العمــل نظــام
الــذك» ف ي�
استعرضت «التفتيــش
ي
منتــدى القمــة العالميــة حــول مجتمــع
المعلومــات الــذي انعقــد مؤخــرا ف ي� مقــر
الــدول لالتصــاالت بمدينــة جنيــف
االتحــاد
ي
ن
تمكــ� قطــاع
الســويرسية تحــت عنــوان « ي
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات لخدمــة
أهــداف التنميــة المســتدامة».
وشــاركت الــوزارة ف ي� أعمــال المنتــدى بوفــد
ترأســه ســيف الســويدي وكيــل الــوزارة
المســاعد لشــؤون الخدمــات والمســاندة
ن
الزرعــو� نائــب مديــر إدارة
وعضويــة نبيــل
ي
تقنيــة المعلومــات وابراهيــم العمــاري مديــر
مكتــب حمايــة أ
الجــور ف� الــوزارة وذلــك شــأنه اب ـراز المنج ـزات الـ تـى تــم تحقيقهــا �ف
ي
ي
ي
ضمــن وفــد مــن الدولــة برئاســة هيئــة تنظيــم ســوق العمــل ال ســيما مــن حيــث التطــور ف ي�
ت
الــى تقدمهــا وزارة العمــل وفقــا
االتصــاالت.
الخدمــات ي
لمعايـ يـر الجــودة والكفــاءة والتمـ يـر.ز
وأوضــح وكيــل وزارة العمــل المســاعد لشــؤون
الخدمــات والمســاندة أن مشــاركة الــوزارة ف ي� وتضمــن العــرض الــذي قدمــه وفــد الــوزارة
ت
الــذك خــال فعاليــات
تــأ� تجســيدا لخطتهــا حــول التفتيــش
فعاليــات المنتــدى ي
ي
االسـ تـراتيجية الراميــة إىل تعزيــز اســتخدامات المنتــدى اليــة عمــل النظــام الــذي يعتمــد ف ي�
تكنولوجيــا المعلومــات وتطبيقاتهــا الذكيــة مراحــل عملــه عــى تحليــل بيانــات المنشــآت
ين
للمتعاملــ� المســجلة لــدى وزارة العمــل باالعتمــاد عــى
ف ي� مجــاالت تقديــم الخدمــات
مــع الــوزارة  ،وكذلــك العمــل مــن أجــل االنظمــة الداخليــة للــوزارة مثــل نظــام حمايــة
تفعيــل برامــج تبــادل المعلومــات والبيانــات االجــور والشــكاوى العماليــة وتصاريــح العمــل
ت
مــع الجهــات ش
الــذا� ونظــام االنقطــاع
ال�يكــة بطريقــة ســهلة وآمنــة ونظــام التقييــم
ي
وغ�هــا مــن االنظمــة اضافــة اىل
وفعالــة.
عــن العمــل ي
ت
الــى يتــم اســتقاؤها مــن
تحليــل البيانــات ي
وأكــد ســعي الــوزارة الحثيــث نحــو المســاهمة االنظمــة التابعــة لـ شـركاء الــوزارة الذيــن ترتبــط
ف� تعزيــز ســمعة ومكانــة الدولــة ف� المحافــل معهــم ت
الك�ونيــا مثــل وزارة الداخليــة ودوائــر
ي
ي
ف
وغ�هــا مــن الجهــات
الدوليــة عـ بـر المشــاركات الفاعلــة ي� الفعاليات التنميــة إالقتصاديــة ي
الدوليــة ذات الصلــة وهــو االمــر الــذي مــن الحكوميــة إالتحاديــة والمحليــة ذات الصلــة.
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ويقــوم النظــام الــذي يعتـ بـر االول مــن نوعــه
ف ي� المنطقــة  ،بنــاء عــى عمليــات تحليــل
البيانــات بتصنيــف المنشــآت وفقــا لدرجــة
الخطــورة ضمــن خمــس مســتويات ومــن
ين
للمفتشــ�
ثــم تحديــد اولويــات المتابعــة
بشــكل يومــي مــن خــال أجهــزة تفتيــش ذكيــة
تضمــن رسعــة ودقــة إج ـراءات التفتيــش عــى
المنشــآت المســتهدفة.
وتشــكل القمــة العالميــة حــول مجتمــع
المعلومــات (  )WSISمنصــة دوليــة رفيعــة
المســتوى يتــم مــن خاللهــا تنســيق الجهــود
ين
بــ� مختلــف دول العالــم ف ي� كل مــا يتعلــق
بموضوعــات االتصــاالت وتكنولوجيــا
المعلومــات والمحتــوى الرقمــي حيــث تـ بـرز
أهميــة الــدور الــذي لعبــه المنتــدى ف ي� إرســاء
أ
ت
المشــركة لتكويــن وصياغــة رؤيــة
الرضيــة
عالميــة واضحــة محــددة أ
الهــداف عــى
مســتوى هــذا القطــاع.

أخبار الوزارة

شــملت حمــات للتبرع وتوزيع المســاعدات وافطاراً رمضاني ًا

وزارة العمــل تنظــم حزمة مبادرات
بمناســة «يوم زايد للعمل اإلنســاني»
وزارة العمــل عــددا مــن الفعاليــات
نظمت بمناســبة « يــوم زايــد للعمــل
ت
ن
يــأ� تزامنــا مــع الذكــرى
نســا� « الــذي ي
إال ي
الحاديــة ش
عــرة لرحيــل المغفــور لــه بــإذن
اللــه تعــاىل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان
طيــب اللــه ثــراه.
وشــملت الفعاليــات حزمــة مــن المبــادرات
أ
ت
الــى تشــاركت ف ي� تنظيمهــا
والنشــطة ي
الخ�يــة ف ي
الوحــدات التنظيميــة ي� الــوزارة ومكاتــب العمــل
ن
ـا�
د� المـ يـر الرمضـ ي
ومنهــا توزيــع مكتــب عمــل ب ي
عــى عــدد مــن العمــال و حفــل إفطــار نظمتــه

ف
د� لنحــو  300طفــل يتيــم
ادارة التفتيــش ي� ب ي
اس  ،ووزع
وكرمــت  30منهــم لتفوقهــم الــدر ي
مكتــب عمــل العـ ي ن
ـ�  100كوبــون مشـ تـريات عــى
العمال.وتضمنــت الفعاليــات قيــام مكتــب عمــل
الشــارقة بجمــع الحقائــب المدرســية المســتعملة
أ
للطفــال المحتاجـ ي ن
ـ� ،وقــام مكتــب عمــل الذيــد
الت�عــات العينيــة والماديــة وكســوة
بجمــع ب
الخ�يــة
العيــد بالتعــاون مــع جميعــة الشــارقة ي
اليتــام أ
لتوزيعهــا عــى أ
والرس المتعففــة
والمحتاجــة ،وقــام مكتــب عمــل عجمــان كذلــك
ين
المحتاجــ�
الت�عــات وتوزيعهــا عــى
بجمــع ب
بالتعــاون مــع الهــال أ
الحمــر إالمــارا�.ت
ي

الفجــرة بتوزيــع 150
وقــام مكتــب عمــل
ي
صندوقــا مــن الميــاة المعدنيــة والعصائــر
أ
واللبــان عــى عــدد مــن الخيــام الرمضانيــة
بالضافــة إىل تنظيــم فعاليــة إفطــار
والمســاجد إ
صائــم أل ث
كــر مــن  50عامــا.
ونظــم المفتشــون ف ي� مكتــب عمــل رأس
ن
ـا�
الخيمــة حملــة بت� أعــات لتوزيــع المـ يـر الرمضـ ي
عــى عــدد مــن الرس المتعففــة بالتعــاون مــع
بالضافــة إىل قيــام إدارة
الخــر إ
جميعــة بيــت ي
التوجيــة بتوزيــع المصاحــف وســجادات الصــاة
عــى عــدد كبـ يـر مــن العمــال.

إنســيابية العمل داخل «تســهيل»
بعدإتاحــة إنجــاز معامالت المنشــآت في أي مركز
خليــل خــوري مديــر ادارة مراكــز
أبوظــى
أكد الخدمــة «تســهيل» ف ي�
بي
ف
ـى
انســابية العمــل ي� المراكــز القائمــة بأبوظـ ب ي
بعــد قــرار الــوزارة اتاحــة المجــال امــام
المنشــآت لطباعــة وتقديــم معامالتهــا مــن
خــال مــن أي مراكــز عــى مســتوى الدولــة
ت
ـى تــم تال�خيــص
بغــض النظــر عــن االمــارة الـ ي
فيهــا للمنشــأة ومكتــب العمــل المســجلة
لديــه.

بمراكــز «تســهيل» عــى مســتوى الدولــة.
ويســهم القــرار ف ي� تقليــل النفقــات عــى
أصحــاب العمــل واختصــار الوقــت والجهــد
ال ســيما وان هنــاك العديــد منهــم لديهــم
ش�كات ش
منتــرة ف ي� مناطــق عــدة مــن الدولــة
وتــدار مــن امــارة معينــة ممــا يتطلــب مــن
مســؤول العالقــات الحكوميــة ف ي� المنشــآت
ي
ن
ن
«المندوبـ يـ�» التنقــل بـ يـ� إالمــارات المختلفــة
النجــاز معامــات تلــك المنشــآت حيــث
يتيــح الق ـرار لـ«المندوبـ ي ن
ـ�» التعامــل مــع اي
مركــز للخدمــة ف ي� ايــة امــارة النجــاز معامــات
منشــات أصحــاب العمــل».

خليل خوري

وجــاء ق ـرار الــوزارة بعــد ان تــم ف ي� الخامــس
ض
ش
المــا� حــر خدمــات
عــر مــن يونيــو
ي
ف
ابوظــى
وزارة العمــل المقدمــة للمنشــات ي�
مــع مراكــز الخدمــة ومواصلــة تقديــم الدعــم
بي
بمراكــز الخدمــة القائمــة ف� االمــارة وهــي وجــدد خــوري تأكيــدات الــوزارة مــن حيــث لهــا بمــا يمكنهــا مــن االنتقــال بالخدمــات الــىت
ي
ي
ت
ش
المرحلــة االخـ يـرة مــن مراحــل حــر الخدمــات حرصهــا عــى تعزيــز �اكتهــا االســراتيجية تقدمهــا اىل مصــاف خدمــات ســبع نجــوم.
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منازعات عمالية

األول اتهــم المحاســب باخفــاء مســتندات حصوله على أجوره طــوال فترة عمله

«اليميــن القانونيــة» تنهــي نزاع ًا بين صاحب
عمل ومدير حســابات منشأته
صاحــب العمــل أن مديــر حســابات
الحظ ش�كتــه يقــوم بترصفــات مريبــة رغــم
الثقــة الـ ت يـى منحهــا لــه طــوال عملــه لديــه ،فقــرر
أن يراقبــه ويتابــع ترصفاتــه بطريقــة غـ يـر مبـ ش
ـا�ة
ليقطــع الشــك باليقـ ي ن
ـ� وللتأكــد مــن مــدى أمانته
وصدقــه ف ي� العمــل خاصــة وأنــه مســؤول عــن
كافــة أ
المــور الماليــة ف ي� ش
ال�كــة ومــا يتضمنهــا
مــن رصف أجــور العمــال وتحصيــل إاليــرادات
بالضافــة إىل مســؤوليته ف ي� حفــظ الدفاتــر
إ
وغ�هــا
والســجالت والشــيكات البنكيــة والفواتـ يـر ي
مــن المســائل الماليــة ،اســتنادا الفــادة صاحــب
العمــل.
وافــاد صاحــب العمــل انــه عندمــا أكتشــف
االخــر
مديــر الحســابات مراقبتــه لــه قــرر
ي
االنتقــام بطريقتــه الخاصــة وباالعتمــاد عــى مــا
يمتلكــه مــن مســتندات وســجالت ماليــة ،وفجــأة
وقبــل أن يتمكــن صاحــب المنشــأة مــن الوصــول
ألي معلومــة بخصــوص ســلوكه الوظيفــي قــرر
تــرك العمــل بــدون أيــة مقدمــات ومــن دون
أخبــار أي أحــد بنيتــه وقــام بتقديــم شــكوى
لــدى وزارة العمــل.
ف
و� الوقــت الــذي واصــل فيــه صاحــب العمــل
ي
ســعيه الكتشــاف مــا يقــوم بــه مديــر حســاباته
تلقــى رســالة مــن وزارة العمــل تفيــد بوجــود
شــكوى ضــده مــن قبــل المحاســب ،أ
المــر الــذي
أثــار اســتغرابه واندهاشــه خاصــة أنــه يظــن أن
وغــر ش
مبــا�ة وأنــه دومــا
مراقبتــه لــه رسيــة ي
كان يقــدم لــه المســاعدة ويمنحــه راتبــا جيــدا
ق
ـا�
إ
بالضافــة إىل معاملتــه الحســنة للمحاســب وبـ ي
ف
ن
ش
العاملــ� ي� ال�كــة.
ي

وحــاول صاحــب العمل إثبــات حصــول الموظف
المشــتك عــى أجــوره مســتعينا بعــدد مــن
ي
ـ� الذيــن أقــروا امــام الباحــث القانــو�ن
الموظفـ ي ن
ي
بحصولهــم جميعــا ومعهــم زميلهــم المحاســب
مقــدم الشــكوى عــى أجورهــم شــهريا وأكــدوا
ت
الــى يعاملهــم
أيضــا عــى المعاملــة الحســنة ي
بهــا صاحــب ش
ال�كــة.

وكانــت المفاجــأة مدويــة لصاحــب العمــل
حينمــا حــرض اىل قســم المنازعــات ف ي� وزارة
العمــل بنــاء عــى االســتدعاء الموجــه اليــه
ض
يتقــا�
حيــث ادعــى المحاســب بأنــه لــم
اجــره طــوال مــدة عملــه لــدى ش
ال�كــة ،وهــو
أ
المــر الــذي رفضــه صاحــب العمــل أمــام
ن
القانــو� وطلــب امهالــه ألحضــار
الباحــث
ي
ت
الــى تــدل عــى حصــول
المســتندات ي
المشــتك تحويــل الشــكوى اىل القضــاء
المحاســب عــى كافــة مســتحقاته الماليــة طلــب
ي
للنظــر والبــت فيهــا وهــو االمــر الــذي دفــع
تأخــر .
شــهريا دون أي
ي
ن
ـتك
بالباحــث القانـ ي
ـو� اىل االســتجابة لطلب المشـ ي
ن ف
ـال تطبيــق مــا ينــص عليــه قانــون تنظيــم
وطلــب صاحــب العمل مــن الموظفـ يـ� ي� االدارة وبالتـ ي
الماليــة ف ي� ش�كتــه احضــار تلــك المســتندات عالقــات العمــل حيــث قــرر احالــة الشــكوى
ن
المشــتك
ـال اىل القضــاء للنظــر والبــت ف ي� احقيــة
ي
غـ يـر ان الموظفـ يـ� لــم يجــدوا أيـاً منهــا وبالتـ ي
لــم يســتطع صاحــب العمــل إثبــات حصــول بالحصــول عــى اجــور ســنة مــن عدمه.وطلــب
ض
ـا� مــن المحاســب صاحــب الشــكوى حلف
المحاســب عــى أجــوره واكتشــف أن مديــر القـ ي
حســاباته قــام بإخفــاء جميــع المســتندات اليمـ ي ن
ـ� بأنــه لــم يســتلم أجــوره وهــو مــا قــام
مســتغال موقعــه الوظيفــي ف ي� ش
ـتك حيــث حكــم لصالحــه بمبلــغ مائــة
ال�كــة  ،وفقــا بــه المشـ ي
الــف درهــم مجمــوع اجــوره عــى مــدار عــام.
الفــادة صاحــب العمــل.
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ملف العدد

تطبقــه وزارة العمــل منــذ العام  2005وســط إلتزام كبير مــن أصحاب العمل

حظــر تأدية األعمــال وقت الظهيرة
«مظلــة إماراتيــة» لوقاية العمال
من أشــعة الشمس
المارات العربية المتحدة السبق من ي ن
ب� دول المنطقة ف ي� تطبيق قرار حظر
لدولة إ
يُسجل
ف
ف
و� االماكن المكشوفة ي� اشهر الصيف وهو القرار
تأدية االعمال تحت اشعة الشمس
ي
الذي يعد بمثابة «مظلة اماراتية» لوقاية العمال ال سيما وانه يشهد منذ ان طبقته وزارة العمل ف ي�
ف
ال�اما ملحوظا من قبل اصحاب العمل وصل اىل ث
العام  2005ت ز
بالضافة إىل
أك� من  99,7ي� المائة إ
المجتمع الذي يبادر غالبية افراده إىل تزويد العمال بأنواع السوائل المختلفة ف ي� مواقع عملهم بما
المارات الداعية إىل ت
الخ�
ينسجم مع تعاليم ديننا الحنيف وثقافة وتقاليد شعب إ
ال�احم وحب ي
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 5االف درهم غرامة
عن كل عامل
بحق المنشآت المخالفة
حــدد القــرار قيمــة الغرامــة للمنشــأة
المخالفــة بـــ  5آالف درهــم عــن كل عامــل
وبحــد أقــى  50ألــف درهــم ف ي� حالــة
تعــدد العمــال الذيــن يتــم تشــغيلهم
وهــي الغرامــة المنصــوص عليهــا ف ي� قــرار
ســابق صــادر عــن مجلــس الــوزراء والــذي
ت
ـى كانــت وزارة
الغيــت بموجبــه الغرامــة الـ ي
العمــل تطبقهــا ســابقا والمتمثلــة بغرامــة
ماليــة مقدارهــا  15الــف درهــم عــن كل
حالــة مخالفــة.

أصحاب عمل وعمال
يشيدون بالقرار
ويؤكدون مساهمته
في زيادة االنتاجية
ت
ـأ� القـرار الــذي يشــكل ســمة رئيســية مــن
ويـ ي
ســمات ســوق العمــل ف ي� الدولــة ف ي� اطــار
حــرص وزارة العمــل عــى التدابـ يـر الوقائيــة
الالزمــة لحمايــة العمــال مــن مخاطــر
العمــل خصوصــا ف ي� ظــل ارتفــاع درجــات
ـر� ف ي� ســاعات
الحـرارة بمنطقــة الخليــج العـ ب ي
الظهــرة خــال فصــل الصيف.ويشــهد
ي
ف
ســوق العمــل ي� الوقــت الراهــن مواصلــة

تطبيــق الق ـرار للعــام الحــادي عـ شـر عــى
التــوال حيــث حظــرت وزارة العمــل منــذ
ي
 15يونيــو الفائــت العمــل «وقــت الظهـ يـرة»
مــن الســاعة الثانيــة عـ شـرة والنصــف ظه ـرا
ت
وحــى الســاعة الثالثــة مــن بعــد الظهــر
ت ت
ـى يســتمر تطبيقهــا حـ تـى 15
وهــي الفــرة الـ ي
ســبتم� المقبــل.
ب

وتصــل العقوبــات المنصــوص عليهــا
ت
ـى ســيتم تطبيقهــا خــال فـ تـرة الحظــر
الـ ي
المقــررة ،اىل ايقــاف ملــف المنشــأة
المخالفــة أو خفــض درجــة تصنيفهــا ف ي�
نظــام تصنيــف المنشــآت المعتمــد لــدى
الــوزارة وذلــك بنــاء عــى مــدى جســامة
المخالفــة المرتكبــة».

وألــزم القــرار أصحــاب العمــل بوضــع جــدول
بســاعات العمــل اليوميــة ف ي� مــكان بــارز مــن مكان
العمــل طبقــا الحــكام هــذا القـرار عــى أن يكــون
باللغــة الـ ت يـى يفهمهــا العامــل اىل جانــب اللغــة
توفــر مــكان مظلــل
العربيــة ،إ
بالضافــة إىل ي
ت
معــال صقــر لراحــة العمــال خــال فــرة توقفهــم عــن العمــل.
وحــدد القــرار الــذي أصــدره
ي
غبــاش وزيــر العمــل ف ي� شــأن «تحديــد ســاعات
العمــل وقــت الظهـ يـرة ســاعات العمــل اليوميــة كمــا الــزم أصحــاب المنشــآت بتوفـ يـر الوســائل
ف ي� تف�تيهــا الصباحيــة والمســائية او ف ي� أي منهمــا الوقائيــة ،لحمايــة العمــال مــن أخطــار
ـا� ســاعات فو� حالــة قيــام العامــل بالعمــل الصابــات أ
ن
والم ـراض المهنيــة الـ ت يـى قــد تحــدث
إ
بثمـ ي
ي
ن
ث
الثمــا� المحــددة خــال أثنــاء ســاعات العمــل ،وكذلــك أخطــار الحريــق
الكــر مــن الســاعات
ي
الـــ  24ســاعة فــإن الزيــادة تعــد عمــا إضافيــا وســائر أ
الخطــار الـ ت يـى قــد تنجــم عــن اســتعمال
آ
ض
وغ�هــا مــن أدوات العمــل ،واتبــاع
يتقــا� العامــل عنهــا أجــرا اضافيــا حســب الالت ي
جميــع أســاليب الوقايــة أ
الخــرى المقــررة ف ي�
أحــكام القانــون.
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األعمال المستثناة
من الحظر

ت
الــى اســتثناها قــرار
تشــمل االعمــال ي
ـال وزيــر العمــل مــن ق ـرار الحظــر:
معـ ي
وصــب
فــرش الخلطــة إالســفلتية
ّ
الخرســانات ،إذا كان ال يمكــن تنفيذهــا أو
تكملتهــا خــال فـ تـرة مــا بعــد الظهـ يـرة،
وكذلــك أ
العمــال الالزمــة لــدرء خطــر
أو إصــاح أ�ض ار أو أعطــال أو خســائر
عرضيــة طارئــة.
ت
ـى حددهــا
كمــا تشــمل تلــك االعمــال الـ ي
قــرار اداري صــادر عــن مبــارك ســعيد
الظاهــري وكيــل الــوزارة باالســتناد اىل
ـال وزيــر العمــل قطــع خطــوط
ق ـرار معـ ي
تغذيــة المياه والمجــاري والتيــار الكهربا�ئ
ي
وقطــع حركــة السـ يـر أو إعاقتهــا ف ي� طــرق
عامــة ،إضافــة إىل قطــع خطــوط أنابيــب
الغــاز أو البـ تـرول ،بالضافــة إىل أ
العمــال
إ
ت
ـى يتطلــب تنفيذهــا ترصيحــا مــن جهــة
الـ ي
حكوميــة مختصــة.

سعيد الرحبي

وأوضــح العوبــد « ان الــوزارة تســتهدف
تنفيــذ  60ألــف زيــارة ميدانيــة للوقــوف عىل
مــدى الـ ت ز
ـرام المنشــآت بالق ـرار مــن عدمــه
اىل جانــب تنفيــذ  20ألــف زيــارة ميدانيــة
ين
بمضامــ�
عــى مســتوى الدولــة للتوعيــة
القـرار والتأكيــد عــى �ض ورة التقيــد بــه مــن
ف
ـر� االنتــاج”.
قبــل طـ ي

شبير علي

مالحظات الجمهور
أكــدت وزارة العمــل انهــا ســتتعامل
كعادتهــا بجديــة مــع ايــة مالحظــة
تصــل اليهــا مــن الجمهــور عــن حــاالت
تشــغيل العمــال خــال ت
فــرة الحظــر
حيــث ســيتم اتخــاذ االج ـراءات الالزمــة
لمتابعــة تلــك المالحظــات والتأكــد
ت
عــر مركــز
الــى تــرد منهــا ب
منهــا ســواء ي
ن
ـا� 800665
االتصــال عــى الرقــم المجـ ي
عــر تطبيــق الــوزارة عــى الهواتــف
أو ب
الذكيــة .

وأكــد أن فــرق التفتيــش ســتقوم بتوثيــق
المخالفــات المضبوطــة حيــث ســيتم
توثيــق المخالفــات مــن خــال تصويــر
العمــال أثنــاء أداء أ
العمــال خــال الحظــر
قانــون العمــل والق ـرارات الوزاريــة المنفــذة فوتوغرافيــا وضــم تلــك الصــور إىل
لــه ،وألــزم العمــال كذلــك بــرض ورة اتبــاع محــا�ض الضبــط ت
الــى تعــرض الحقــا
ي
ت
الــى تهــدف إىل حمايتهــم مــن عــى اللجنــة المعنيــة للنظــر ف ي� تلــك
التعليمــات ي
وتنفــذ الــوزارة حمــات توعيــة موازيــة
المخالفــات.
المخاطــر خــال تأديــة مهــام عملهــم.
ت
اتيجي�ن
ن
ش
بالتعــاون يب� الــوزارة و�كائها االســر ي
ش
وبــا�  18فريقــا مــن قطــاع التفتيــش ف ي� وكانــت حمــات التوعيــة بــدأ تنفيذهــا مــن حيــث ســيتم خاللهــا إجــراء فحوصــات
وزارة العمــل عملهــم منــذ دخــول القــرار قبــل فــرق التفتيــش منــذ مطلــع شــهر يونيــو طبيــة مجانيــة وتوزيــع بال�وشــورات والهدايــا
ض
ين
حـ ي ز
المشــارك�.
المــا� حيــث تتضمــن توزيــع االالف مــن العينيــة للعمــال
ـر التنفيــذ لمتابعــة تنفيــذ ق ـرار الحظــر
ي
لهــذا العــام وذلــك بالتــوازي مــع إطــاق ملصقــات التوعيــة المعــدة ش
بعــر لغــات
ف
حمــات لتوعيــة أصحــاب العمــل والعمــال ف ي� الوقــت الــذي ينتظــر ان يتــم تنفيــذ  13ي� هــذه االثنــاء  ،اشــاد أصحــاب عمــل
بأهميــة القـرار ف ي� درء المخاطــر عــن العمــال ورشــة توعيــة خــال أشــهر الحظــر حيــث وعمــال بقــرار «حظــر تأديــة العمــل وقــت
ف
ف
ت
أبوظــى
بمنطقــى الوثبــة الظهـ يـرة» مؤكديــن لمجلــة « العمــل» أهميــة
ي
ي� مواقــع العمــل وتجنيبهــم إالصابــة تشــمل  5ورش ي� ف ب ي
د� بالخيــل مــول القـرار مــن حيــث درء المخاطــر عــن العمــال
ب�ض بــات الشــمس إ
والنهــاك الحـراري ،وهــو وجزيــرة يــاس ،و 5ي� ب ي
االمــر الــذي اشــار اليــه ماهــر العوبــد وكيــل ومنطقــة المحيصنــة ،و 3ورش ف ي� الشــارقة وزيــادة انتاجيتهــم وهــو مــا ينعكــس ايجابــا
عــى مصالــح أصحــاب العمــل.
بمنطقــة الصجعــة.
الــوزارة المســاعد لشــؤون التفتيــش.
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أحمد ابراهيم

دويان كوتينهو

وقــال ســعيد
الرحــى صاحــب إحــدى
بي
أ
ف
ش
الــركات المتخصصــة ي� العمــال
الكهروميكانيكيــة أن هنــاك العديــد مــن
المبــادرات الـ ت
ـى تنفذهــا وزارة العمــل تؤكــد
ي
ف
طــر�
مــن خاللهــا الحــرص عــى مصالــح
ي
االنتــاج ومــن بينهــا قــرار حظــر تأديــة
أ
الظهــرة».
العمــال وقــت
ي

وأضــاف «أن قـرار الحظــر يصــب ف ي� مصلحة
صاحــب العمــل أيضــا فدرجــة الحــرارة
المرتفعــة قــد تمنــع العامــل عــن العمــل
ت
للصابــة
لفــرات أطــول ف ي� حــال تعرضــة إ
ب�ض بــات الشــمس واالنهــاك الحـراري أ
المــر
الــذي يؤثــر ف ي� العمليــة إالنتاجيــة لــدى
المنشــأة».

واعتــرت رينيتــا مارتيــس مديــر إحــدى
ب
ف
ش
الــركات الخاصــة العاملــة ي� مجــال
الشــحن ان القــرار يؤكــد حــرص دولــة
إالمــارات عــى حمايــة العمــال وتوفـ يـر بيئــة
العمــل المناســبة والالئقــة لهــم.

بــدوره قــال أحمــد محمــد ابراهيــم
عامــل بأحــد المصانــع المتخصصــة ف ي�
صناعــة العــود إن قــرار حظــر العمــل
وقــت الظهـ يـرة يعتـ بـر بــكل معـ نـى الكلمــة
انســانياً مشـ يـرا اىل أن فـ تـرة الحظــر مناســبة
نظ ـرا الرتفــاع درجهــات الح ـرارة ف ي� أوقــات
الظهــرة».
ي

وقالــت « أن المجتمــع إالمــار ت يا� يســوده
قيــم التســامح ت
وال�احــم لذلــك تعلمنــا هنــا
ف ي� إالمــارات أهميــة القيــام بالمســاعدات
إالنســانية للفئــات المحتاجة».واشــارت اىل
إنهــا قامــت برفقــة صديقــة لهــا بتوزيــع
الميــاه والعصائــر البــاردة عــى العمــال ف ي�
ف
د�».
عــدد مــن المواقــع العماليــة ي� إمــارة ب ي
شــب� عــ� مديــر إحــدى ش
الــركات
وقــال ي
ي
العاملــة ف ي� قطــاع الســياحة « إن القـرار مــن
شــأنه حمايــة العمــل وتجيبهــم المخاطــر
ت
الــى قــد يتعرضــون لهــا بســبب
الصحيــة ي
ارتفــاع درجــة الحــرارة ».

وأكــد رضــوان ســهيل عامــل بإحــدى
الـ شـركات الخاصــة أن القـرار يســاعد العمــال
كثــرا ويحميهــم مــن التعــرض لمخاطــر
ي
الشــمس.
وثمــن دويــان كوتينهــو عامــل بإحــدى
ش
الــركات المتخصصــة ف ي� مجــال النقــل
ش
مفتــ� وزارة العمــل الذيــن
والشــحن دور
ي
عــر عــدة
يحرصــون عــى توعيــة العمــال ب
وســائل بأهميــة الق ـرار وكيفيــة الوقايــة مــن
مخاطــر العمــل».

رينيتا مارتيس

مد فترة الحظر لثالثة
أشهر بدالً من شهرين
فرضــت وزارة العمــل منــذ العــام
 2005عــى القطــاع الخــاص منــح
ين
العاملــ� الذيــن يــؤدون اعمالهــم
ف
و� االماكــن
تحــت اشــعة الشــمس ي
المكشــوفة الراحــة خــال ســاعات
الظهــرة لمــدة شــهرين تبــدأ مــن
ي
مطلــع شــهر يوليــو وتســتمر حــىت
نهايــة شــهر اغســطس وهــي الفـ تـرة
الــى طبــق خاللهــا القــرار ت
ت
حــى
ي
العــام  2009الــذي تــم خاللــه وبنــاء
ـال صقــر غبــاش
عــى توجيهــات معـ ي
وزيــر العمــل اجـراء اســتبيان للوقوف
ف
ـر� االنتــاج حيــال توجــه
عــى اراء طـ ي
الــوزارة بتمديــد فـ تـرة الحظــر لشــهر
ـا� وهــو االمــر الــذي ق
ف
ال� ترحيبــا
اضـ ي
ين
الطرفــ� ،وتــم
واســعا مــن كال
بموجــب ذلــك اصــدار ق ـرار وزاري �ف
ي
العــام  2010بحظــر تأديــة االعمــال
ف
و� االماكــن
تحــت اشــعة الشــمس ي
المكشــوفة ف ي� ســاعات الظهـ يـرة خــال
الفــرة مــن  15يونيــو و ت
ت
حــى 15
ســبتم�.
ب
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تفوق اماراتي

إختــار العمــل الخاص بعد أن شــغل وظيفة مهندس

خالد باســعيد يحقق الريادة بمشــروع
تجاري يحمــل عالمة اماراتية
ألن

ف
ت
عل
ال� تدر عليه دخال شهريا ثابتا  ..فقد قرر خالد ي
طموحه لم ينحرص ي� مجرد فشغل الوظيفة ي
باسعيد اجراء تحول جذري � حياته العملية حيث توجه اىل العمل الخاص من خالل ش
م�وع تجاري
ي
يضم مجموعة منتقاه من المنتجات ت
يس�
ال� تحمل عالمة اماراتية صممها بنفسه وهو االمر الذي جعله ي
ي
بخطوات واثقة عىل طريق تحقيق حلمه وطموحه الذي ال تحده حدود.
ف
د�
ويــروي خالــد لمجلــة «
» قصتــه يحــدث ي� مناطــق ومياديــن وشــوارع ب ي
والمــارات كلهــا.
مــع التفــوق والنجــاح باالشــارة اىل ان النهضــة
إ
ت
د� حيــث ولــد
الــى شــهدتها ب ي
العمرانيــة ي
وترعــرع عــى ارضهــا كانــت وراء توجهــه اىل وأكــد لمجلــة « العمــل « أنــه لــم يكتــف
ت
ال�
لــ� يســاهم ف ي� بشــهادته الجامعيــة ف ي�
دراســة الهندســة المعماريــة ي
الهندســة المعماريــة ي
ف
هــذه النهضــة و يسـ يـر ف ي� ركــب التطــور الــذي حصــل عليهــا العــام  2000ي� جامعــة إالمــارات
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حيــث قــرر بعدهــا الحصــول عــى الماجسـ يـت�
مــن إحــدى الجامعــات العالميــة ،حيــث غــادر
اىل بريطانيــا وبعــد ثــاث ســنوات حصــل عــى
الماجســت� ف ي� التصميــم المعمــاري مــن كليــة
ي
أدنــرة للفنــون ،وهنــاك عــزز مــن هوايتــه �ف
ب
ي
التصميــم بأنواعــه المختلفــة والمتعــددة.

تفوق اماراتي

أسعى إلى المنافسة
العالمية وتحقيق
التميز والوصول
إلى الرقم 1
وبــدأت تتكــون لديــه فكــرة إعــداد تصميــم
خــاص يحمــل طابعــا إماراتيــا يكــون عالمــة
ت
الــى تســتهوي
تجاريــة لعــدد مــن المنتجــات ي
ين
وتجــذب ش
المواطنــ�
ال�يحــة العريضــة مــن
ف
ين
بالضافــة إىل زوار
والمقيمــ� ي� الدولــة إ
أ
إالمــارات مــن الخليجيـ ي ن
ـ� والعــرب والجانــب،
ت
ـى ظلــت تـراوده لعــدة ســنوات.
وهــي الفكــرة الـ ي
وبــدأ خالــد باســعيد مرحلــة إعــداد ش
م�وعــه من
ت
الــى ســوف تحمــل
خــال اختيــار المنتجــات ي
عالمتــه التجاريــة « »feathersوالبحــث عــن
ت
ش
ـى ســوف تتعــاون معــه
فالــركات والمصانــع الـ ي
ومعايــر الجــودة،
ي� التصنيــع وفقــا لخامــات
ي
ـنت� كاملتـ يـ�ن
وظــل ف� هــذه المرحلــة لمــدة سـ ي ن
ي
ت
حــى يتأكــد تمامــا مــن إمتالكــه أساســيات
النجــاح قبــل التنفيــذ.

ق
ت
الــى
ي
الــر� وجــودة المنتجــات المعروضــة ي
تحمــل العالمــة إالماراتيــة ،موضحــا أن عالماتــه
ت
ـى صممهــا بنفســه تحمــل ف ي� طياتهــا
التجاريــة الـ ي
الـ تـراث الوط ـن ي حيــث اســتلهم التصميــم مــن
النقــوش والرســومات الشــعبية القديمــة.

وأضــاف وهــو يشـ يـر بيــده مبتســما فرحــا بنجاحــه
إىل مجموعــة مــن المنتجــات الفاخــرة الـ ت يـى تحمــل
عالمتــه التجاريــة الوطنيــة والـ ت يـى تزيــن جــدران
ف
د� ،أنــه لــم يتخــل
وأرفــف أحــد محالتــه ي� ب ي
ت
الــى التحــق بهــا بعــد
بســهولة عــن
وظيفتــه ي
ف
ش
التخــرج مبـ ش
د� القابضــة فقــد كان
ـا�ة ي� �كــة ب ي
آ
الق ـرار مغامــرة ،لكنهــا كانــت مدروســة وتتســق ويخطــط الن لتأســيس مصنــع إلنتــاج الحقائــب
مــع النجاحــات الـ ت يـى حققهــا عــى أرض الواقــع .الرجاليــة والنســائية مــن جلــود الجمــال ،وهــي
ت
الــى يراهــا متاحــة بوفــرة ف ي�
ف المــواد الخــام ي
فقــد بــدأ شم�وعــه التجــاري الخــاص وهــو ي� إالمــارات مضيفــا  ،أنــه يســعى مــن خــال
ت
الــى لــم تي�كهــا إال بعــد أن منتتجــات هــذا المصنــع إىل المنافســة العالميــة
وظيفتــه كمهنــدس ي
أزدهــر شم�وعــه وشــاهد أمامــه النجــاح شــاخصا وتحقيــق التمـ ي زـر والوصــول إىل الرقــم « واحــد».
وبعــد استشــاره أ
الصدقــاء مــن أهــل الخـ بـرة قــرر أن
يتفــرغ تمامــا ش
تعتــر بــا شــك
لم�وعــه الــذي يحتــاج وقــت طويــل ويقــول « إن دولــة إالمــارات ب
وجهــد يتضاعــف ف� كل يــوم وهــو أ
المــر الــذي بيئــة مثاليــة لمــن يبحــث عــن النجــاح فالدولــة �ف
ي
ي
كثــرا وال يشــعره بــأي تعــب أو ارهــاق .ظــل القيــادة الرشــيدة توفــر إالمكانــات والظــروف
يســعده ي
والبــداع والنجــاح الــذي ال يــأ�ت
ز
المناســبة للتمـ يـر إ
ي
واشــار خالــد اىل أنــه يواصــل العمــل ليــل صدفــة وإنمــا بعــد جهــد حقيقــي لعمــل نحبــه
نهــار خاصــة مــع قــرب افتتــاح فرعــه الجديــد فالشــخص الموهــوب الناجــح ال يــكل او يمــل
ين
يســر عــى طريــق
ف ي�
العــ� مــول ،الــذي صمــم أن يكــون طالمــا يــدرك ويؤمــن أنــه ي
الفــرع أ
بنفــس مســتوى أ
الخــرى مــن حيــث تحقيــق الهــدف الــذي يســعى اليــه».

ويســتكمل روايتــه باالشــارة اىل إنــه أفتتــح أول
فــرع لمحلــه ف ي� العاصمــة
أبوظــى ف ي� «دلمــا
بي
صغــرا يعــرض
مــول « حيــث كان محــا
ي
منتجــات بســيطة عبــارة عــن حقائــب وأوشــحة
نســائية ،وبعــض المنتجــات الجلديــة ،وخــال
عــام واحــد مــن االفتتــاح اســتقطب الفــرع
كثــرة مــن الزبائــن وأصبحــت عالمتــه
أعــدادا ي
التجاريــة معروفــة.
ويقــول خالــد « بعــد مــرور عامـ ي ن
ـ� بــدأت مرحلة
ف
االنتشــار الحقيقيــة وقــررت أن أتوســع ي� قائمــة
الــى تضــم آ
ت
الن أصنافــاً متعــددة
المنتجــات ي
مــن الحقائــب النســائية والرجاليــة والســاعات
أ
والقــام والعطــور والمجوهــرات ومجموعــة
مــن االكسســوارات».
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نموذج يحتذى

توفــر لموظفيهــا القــروض والمنح الســكنية والرعاية الطبية

مجموعــة الفطيــم  :التوطين ركيزة أساســية
وجــزء ال يتجزأ من خططنا االســتراتيجية
مجموعة الفطيم واحدة
من أبرز وأقوى المجموعات
ت
ال� بنيت عىل اسس
الوطنية التجارية ي
ومبادئ تجارية مرموقة .ومن هذا المنطلق
ين
التوط� من بداية التأسيس وال يزال
كان
ت
جزءاً ال يتجزأ من الخطط االس�اتيجية
ت
ال� وضعتها إدارة الموارد ش
الب�ية
ي
للمجموعة تجسيدا لفكر االدارة العليا
ف ي� المجموعة واليمانها بوجود الكفاءات
الوطنية المؤهلة ت
ال� باستطاعتها التنافس
ي
والندماج مع الكفاءات أ
الجنبية ف ي� مختلف
إ
التخصصات واالدارت داخل المجموعة،
أ
زه� الحاج
وهو المر الذي أشار اليه ي
المدير التنفيذي للموارد ش
الب�ية
ال�ق أ
ن
والتوط� ف� ش
الوسط وشمال
يف ي
ت
تعت�
ال� ب
افريقيا ي� مجموعة فالفطيم ي
ين
التوط� .
نموذجاً يحتذى به ي�

تعت�
ب

زهير الحاج

الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد ال نهيــان
رئيــس الدولــة حفظــه اللــه حيــث تــم ابـرام
اتفاقيــة تقــض ي بتوظيــف  200مواطــن
ســنويا ف ي� المجموعــة عــى امتــداد الســنوات
االربــع المقبلــة.

وأكــد الحــاج« ان مجموعــة الفطيــم
ين
التوطــ� كنســبة مفــروض
ال تنظــر اىل
تعتــره احــدى ركائــز
تحقيقهــا وانمــا
ب
ـال هنــاك فــرص وظيفيــة
المجموعــة وبالتـ ي
ين
للنخــراط والتطويــر
عــده
للمواطنــ� إ
ت
ـى يعمــل لديهــا االن
داخــل المجموعــة الـ ي
وقــال « ان لــدى مجموعــة الفطيــم
نحــو  600مواطــن».
ف
ت
ن
ً
للتوطــ� ي� كل
خططــا اســراتيجية
ي
» قطــاع مــن قطاعــات المجموعــة الــىت
واشــار ف ي� لقــاء مــع مجلــة «
ي
اىل ان المجموعــة تعتـ بـر ش�يــكا اسـ تـراتيجيا تشــمل العقــارات ،التجزئــة ،الســيارات
ت
ش
الــى أطلقهــا صاحــب والخدمــات حيــث تســتند تلــك الخطــط
لمبــادرة «أبــر» ي
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ت
االســراتيجية الرئيســية
اىل الخطــة
ت
الــى تنفــذ حاليــا برامــج
للمجموعــة
ي
المواطنــ�ن
تدريبيــة العــداد القــادة مــن
ي
ين
العاملــ� ف ي� المجموعــة خاصــة الذيــن
اثبتــوا قدرتهــم عــى االنتاجيــة وتقلــد
المناصــب القياديــة».
وأكــد الحــاج ف ي� ســياق حديثــه عــن
ين
التوطــ�« ان مجموعــة الفطيــم
خطــط
تســعى الســتقطاب الكــوادر الوطنيــة
الخريجــ� والخريجــات والر ي ن
ين
اغبــ� ف ي�
مــن

نموذج يحتذى
ف
الدارات التجاريــة واالداريــة ف ي�
االندمــاج ي� إ
المجموعــة حيــث يتــم شا�اكهــم ف ي� برامــج
العمــ� والنظــري لمــدة
تشــمل التدريــب
ي
 18شــهرا يتــم عقــب انتهائهــا تثبيتهــم �ف
ي
مناصــب اداريــة وســطى».
وأضــاف « ان مجموعــة الفطيــم تعمــل
عــى إســتقطاب الكــوادر الوطنيــة مــن كافــة
المراحــل الدراســية والخرجـ ي ن
ـ� ش
وا�اكهــم ف ي�
برامــج تأهيليــة وتدريبيــة مــن شــأنها رفــع
كفاءتهــم المهنيــة.
وأشــار اىل أن المجموعــة تســعى باســتمرار
ال�امــج التدريبيــة المختلفــة داخــل
لتنفيــذ ب
المــارات العربيــة المتحــدة أو
دولــة إ
خارجهــا والعمــل عــى تطويرهــا بمــا يتــاءم
مــع التطــور التكنولوجــي الرسيــع واالنفتــاح
االقتصــادي حيــث تنظــم المجموعــة
بعثــات تدريبيــة خــارج الدولــة للمواطنـ ي ن
ـ�
يز
المم�يــن بالمجموعــة للســفر إىل الواليــات
أ
المتحــدة ال يم�كيــة وســنغافورة واليابــان
وذلــك للتعــرف عــى احــدث التقنيــات
ش
الــركات
الدارة المختلفــة ف ي�
ونظــم إ
العالميــة».

ت
ـى يحصــل
وحــول الحوافــز واالمتيــازات الـ ي
عليهــا المواطنــون والمواطنــات العاملــون
ف ي� مجموعــة الفطيــم قــال الحــاج « ان
المجموعــة تقــوم ســنويا باجــراء مســح
للمزايــا المقدمــة مــن ش
الــركات المماثلــة
بســوق العمــل ومقارنتهــا بمــا تقدمــه
ين
للمواطنــ� وذلــك للعمــل عــى تعديلهــا
وتحســينها لتقديــم أفضــل المزايــا
إلســتقطاب المواطنـ ي ن
ـ� للعمــل بالمجموعــة
والحفــاظ عــى الكفــاءات العاملــة لديهــا
حيــث قامــت المجموعــة ف ي� الســنوات
االخـ يـرة بتحسـ ي ن
ـ� الرواتــب والمزايــا المقدمة

زهير الحاج:نسعى
الستقطاب الكفاءات
الوطنية اليمان االدارة
العليا بقدرتها على
التنافس

ين
وفيمــا أكــد الحــاج ي ز
المواطنــ�
تمــر أداء
والمواطنــات العاملـ ي ن
ـ� ف ي� مجموعــة الفطيم
ف
أشــار اىل أن الــدوران الوظيفــي ي� قســم
يعتــر مرتفعــا مقارنــة بالوظائــف
التجزئــة ب
ف
االداريــة االخــرى موضحــا ي� الوقــت ذاتــه
ن
للعاملــ� مــن خــال اضافــة « منحــة
ان المنافســة بــدأت تــزداد الســتقطاب
ي
الســكن «وقــرض للســيارات بــدون فوائــد»
الكــوادر االمارتيــة المؤهلــة».
ن
ز
كمـ يـرة خاصــة بالمواطنـ يـ� عنــد اســتكمالهم
وأضــاف « ان المســار الوظيفــي الواضــح مــدة خدمــة معينــة ش
بال�كــة وحفاظهــم
ت
يز
متمــر باالضافــة اىل
ـى يجــب عــى مســتوى أداء
يعتـ بـر مــن اولويــات العنــارص الـ ي
عــى كل القطاعــات ان تؤسســها الســتقطاب تذاكــر الســفر والرعايــة الطبيــة واالجــازة
ين
المواطنــ� حيــث ان االجيــال الجديــدة الدراســية كمــا قامــت ش
ال�كــة بوضــع مســار
حريصــة كل الحــرص عــى رؤيــة جــدول وظيفــي واضــح وبرامــج تدريبيــة عــدة
واضــح مــن التطــور والنمــو الوظيفــي قبــل لمســاعدة المواطنـ ي ن
ـ� عــى تقلــد المناصــب
العليــا ش
بال�كــة .
البــدء ف ي� العمــل».

عــى صعيــد متصــل  ،أكــد عــدد مــن
موظفــي وقيــادات ش�كات مجموعــة الفطيم
«أن المجموعــة توفــر لهــم بيئــة العمــل
عــر العديــد مــن
المحفــزة والمشــجعة ب
ت
وال�امــج
ـى يحصلــون عليهــا ب
االمتيــازات الـ ي
التدريبيــة الـ ت
ـى مــن شــأنها تطويــر ذاتهــم
ي
واكســابهم مزيــدا مــن الخــرات أ
المــر
ب
الــذي مــن شــأنه مســاعدتهم عــى التفــوق
والنجــاح بشــكل متواصــل.
الشــامس مديــر مبيعــات
وقــال محمــد
ي
بإحــدى ش�كات مجموعــة الفطيــم « إنــه
بــدأ حياتــه الوظيفيــة ف ي� المجموعــة منــذ 16
عامــا كمنفــذ مبيعــات وتــدرج ف ي� العمــل اىل
ـال وذلــك
ان شــغل موقعــه الوظيفــي الحـ ي
بعــد رحلــة مــن العمــل والتدريــب تكللــت
كل مراحلهــا بالنجــاح الــذي يفتخــر بــه
معيــدا ذلــك كلــه إىل بيئــة العمــل االيجابيــة
ت
الــى وجدهــا منــذ اليــوم االول لــه ف ي�
ي
ش
ال�كــة».
الداريــة ف ي� المجموعــة
وأضــاف «أن القيــادة إ
كثــرا بقــدرات الشــباب المواطــن
تؤمــن ي
وقدرتــه عــى تحقيــق النجــاح طالمــا
توافــرت الظــروف المواتيــة لــه ،لذلــك
ن
تقــوم المجموعــة بتنفيــذ برنامــج وطــ ي
المــار ت يا�
طمــوح يســتهدف الشــباب إ
الراغــب ف ي� تحقيــق النجــاح ،مــن خــال
توفـ يـر الســبل الممكنــة للتدريــب الوظيفــي
ـامس
وفقــا لــكل لتخصــص» .آوأوضــح الشـ ي
أن القطــاع الخــاص الن أصبــح جاذبــا
ين
الكبــر
للمواطنــ� ،خاصــة بعــد الدعــم
ي
الــذي توفــره القيــادة الرشــيدة للدولــة مــن
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عبدالله البنا

 200فرصة وظيفية
خالل االربع سنوات
المقبلة بالشراكة
مع «أبشر»
ين
التوطــ� ف ي� القطــاع
أجــل تفعيــل برنامــج
ش
الخــاص ،مشــيدا بب�نامــج « أبــر» الــذي
أطلقــه صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه
اللــه ،خاصــة أنــه يتضمــن مجموعــة كبـ يـرة
ت
الــى تمكــن
مــن التســهيالت
والحوافــز ي
ف
المواطنـ ي ن
ـ� مــن االســتمرار ي� العمــل بهــذا
القطــاع الهــام.

علي األنصاري

وأوضــح البنــا «أنــه منــذ التحــق بالعمــل ف ي�
مجموعــة الفطيــم قبــل نحــو خمس ســنوات
كثــرا مــن النجاحــات الوظيفيــة
حقــق ي
ف
خصوصــا وان مهاراتــه ي� تطــور مضطــرد
وهــو أ
المــر الــذي يقــف وراء شــغله لموقعــه
الوظيفــي المتقــدم ف ي� ش
ال�كــة».
وقــال عــ� أ
النصــاري مديــر التطويــر
ي
ش
بالوحــدات الســكنية بإحــدى �كات
مجموعــة الفطيــم انــه منــذ التحاقــه
بالعمــل ف ي� ش
ال�كــة منــذ العــام 2012
وهــو يسـ يـر عــى طريــق التمـ ي ز
ـر الوظيفــي،
مثنيــا عــى برنامــج «إنطــاق» الــذي تنفــذه
المجموعــة العــداد جيــل مــن المديريــن
ين
المواطنــ� ف ي� تخصصــات مختلفــة».
وأضــاف « ان برنامــج « إنطــاق» أهلــه
ال�نامــج
ليصبــح مديـرا ناجحــا ال ســيما وان ب
يمكــن المشـ تـر ي ن
ك� فيــه مــن تحقيــق التطــور
ف أ
بالضافة
الرسيــع ي� الداء والثقــة بالنفــس ،إ
إىل مــا يتضمنــه مــن تقييــم دوري مســتمر
للوقــوف عــى مســتوى أداء مــا تعلمــه
المتدرب».وأكــد أ
النصــاري ان عملــه ف ي�
مجموعــة الفطيــم اتــاح لــه الفرصــة إلثبــات
الــذات وتحقيــق النجــاح الــذي كان يصبــو
إليــه دومــا.

بــدوره أكــد عبــد اللــه البنــا مديــر إدارة
االمتثــال والمــوارد ش
الب�يــة بالفطيــم
للتمويــل «إن مجموعــة الفطيــم توفــر
البيئــة المناســبة لجــذب الشــباب المواطــن
تغيــر النظــرة
االمــر الــذي يســاهم ف ي�
ي
التقليديــة حيــال العمــل ف ي� القطــاع الخــاص
وذلــك انطالقــا مــن ايمــان المجموعــة
المــار ت يا�
العميــق بأهميــة مشــاركة الشــباب إ
ف ي� التنميــة بفاعليــة مــن خــال االلتحــاق
ين
للعاملــ� مــن جهتهــا قالــت رينــا شـ يـراز مديــر ادارة
ف ي� القطــاع الخــاص الــذي يتيــح
فيــه المجــال واســعا امــام الـ تـر ق ي� الوظيفــي المــوارد ش
الب�يــة ف ي� الفطيــم للســاعات
واكتســاب الخـ بـرات والمعــارف المختلفــة» .والمجوهــرات احــدى ش
الــركات التابعــة
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رينا شيراز

لمجموعــة الفطيــم انهــا التحقــت بالعمــل
مــع المجموعــة ف ي� العــام  1996حيــث
بــدأ مشــوارها كمنســق مبيعــات ف ي� احــدى
مشــرة اىل
المحــال التجاريــة للمجموعــة
ي
ت
الــى تنفذهــا
أهميــة ب
ال� فامــج التدريبيــة ي
الموظفــ�ن
المجموعــة ي� تطويــر قــدرات
ي
وبالتــال
وصقــل مهاراتهــم وكفاءاتهــم
ي
المســاهمة بشــكل فاعــل ف ي� وصولهــم اىل

 600مواطن ومواطنة
يشغلون الوظائف
في قطاعات العقارات
والتجزئة والسيارات
والخدمات
المراكــز االداريــة القياديــة ف ي� ش
ال�كــة.
ين
وذكــرت ان ش
للموظفــ�
ال�كــة تنظــم
جــوالت ورحــات إىل العديــد مــن المــدن
وكــرى ش
الــركات التجاريــة حــول العالــم
ب
وعــى مــدار الســنة لالطــاع عــى أفضــل
الممارســات المقدمــة ف ي� قطــاع خدمــة
العمــال ومتابعــة أ
ـ� وادارة أ
المتعاملـ ي ن
المــور
المتعلقــة بالموظفـ ي ن
ـ� مــن كـ بـرى الـ شـركات
ف ي� تلــك المنطقــة.

نموذج يحتذى

 12برنامجًا لتأهيل المواطنين والمواطنات

وصقل قدراتهم وإكسابهم المهارات

عزة الهاشمي

ت
ز
ـى يحصــل عليهــا
وأشــارت اىل الممـ يـرات الـ ي
ين
ين
المواطنــ�
الموظفــ� وخاصــة
كافــة
ف
ن
اتيــ� ي� مجموعــة الفطيــم وبيئــة
إ
المار ي
العمــل الجاذبــة حيــث يحصلــون عــى
ال�كــة ش
قــروض شــخصية مــن ش
لــراء
المنــازل وبــدون فوائــد وكذلــك قــروض
تصــل إىل مئــة ألــف درهم لـ شـراء الســيارات
مــن وكالــة الفطيــم للســيارات فض ـا ً عــن
الخصومــات المتاحــة لهــم وبــدون فوائــد
وذلــك بعــد أن يكمــل الموظــف خمــس
ســنوات مــع احــدى ش
الــركات التابعــة
لمجموعــة الفطيــم اىل جانــب منــح دراســية
جامعيــة كاملــة مقدمــة مــن ش�كات الفطيــم
للموظفــ� للر ي ن
ين
اغبــ� بالدراســة.
وقالــت عــزة ســيد الهاشــمي مديــر شــؤون
الـ شـركات ف ي� ش�كــة الفطيــم للســيارات انهــا
التحقــت بالعمــل لــدى ش
ال�كــة عقــب
تخرجهــا ف ي� الجامعــة العــام  2013حيــث
انضمــت اىل برنامــج « انطــاق» وشــاركت
ف ي� دوراتــه التدريبيــة داخــل الدولــة
وخارجهــا».
واعربــت عــن ت ز
اع�ازهــا وســعادتها بالعمــل
لــدى الفطيــم خصوصــا ف ي� ظــل توافــر بيئــة
يز
والتحفــر عــى التفــوق
العمــل الجاذبــة
ف
يز
والتمــر واالبــداع داعيــة ي� الوقــت ذاتــه
ين
ين
الخريجــ� اىل
المواطنــ� والمواطنــات
االنخــراط ي ف� وظائــف القطــاع الخــاص».

ويعــد برنامــج « خدمــة مــا بعــد البيــع
«واحــدا مــن بال�امــج الـ ت يـى تنفذهــا مجموعــة
الفطيــم حيــث تبلــغ مــدة هــذا بال�نامــج 6
ين
المواطنــ� للعمــل بخدمــة
أشــهر لتأهيــل
مــا بعــد البيــع للســيارات اضافــة اىل برنامــج
«مركــز االتصــال» الــذي يتيــح لطلبــة
الجامعــات فرصــة التدريــب والعمــل بــدوام
ئ
ـز� أو دوام كامــل ف ي� مركــز االتصــال التابــع
جـ ي
للمجموعــة واكســابهم المهــارات المختلفــة
ت
الــى تســاعدهم عــى تطويــر مســتقبلهم
ي
المهــن فضــا عــن برنامــج ش
«مــرف أمــن
ي
وســامة» الــذي تــدرب مــن خاللــه عــدد مــن
كم�فـ ي ن
المواطنـ ي ن
ـ� و تــم تأهيلهــم للعمــل ش
ـ�
أ
ف
ت
ـي� وعــدد
للمــن والســامة ي� ب ي
د� فيســتفال سـ ي
مــن معــارض الســيارات.

مجموعــة الفطيــم  12برنامجــا
تنفذ تســتهدف مــن خاللهــا تأهيــل
ين
المواطنــ� والمواطنــات وصقــل قدراتهــم
ف
حيــث تشــمل برنامجــا تدريبيــا ي� قطــاع
التجزئــة والــذي تــم تدشــينه ف ي� العــام 2010
حيــث تصــل مــدة بال�نامــج إىل  6أشــهر
ـ� إالماراتيـ ي ن
يتــم خاللهــا مســاعدة المبتدئـ ي ن
ـ�
وتطويرهــم ف ي� مجــال البيــع بالتجزئــة اضافــة
اىل برنامــج ألعــداد القــادة « إنطــاق» الــذي
بــدأ تنفيــذه ف ي� العــام  2011وهــو برنامــج
ين
الخريجــ� الجــدد
مكثــف يســتهدف منــح
ف
مــن الشــباب الفرصــة للعمــل ي� إالدارة مــن
خــال مســار رسيــع ف ي� مختلــف قطاعــات
ش
ال�كــة اىل جانــب برنامــج «التلميــذ إالداري»
ف
الــذي انطلــق ي� العــام  2012بهــدف تأهيــل
ين
المتدربــ� مــن خريجــي مرحلــة الثانويــة
والدبلــوم والدراســات العليــا للتعلــم كمــا تنفــذ مجموعــة الفطيــم برنامــج «نجــم
والعمــل ف ي� الوظائــف إالداريــة المختلفــة .ســهيل» التدريـ ب يـى الــذي بــدأ ف ي� العــام 2013
تحــت قســم الفطيــم للســياحة والغــرض
كمــا تشــمل برنامــج « التلميــذ الف ـن ي » الــذي منــه تدريــب ربــات البيــوت عــى البيــع مــن
بــدأ ف ي� عــام  2012ويعمــل عــى تدريــب خــال المــنز ل لباقــات الســفر ثــم انضــم
الشــباب إالمــار ت يا� لمــدة ســنة لتعلــم مهــارة طلبــة الجامعــات الحقــا لهــذ بال�نامــج المــرن
كث�يــن عــى الحصــول عــى
جديــدة وهــي تقنيــة اصــاح الســيارات للعمل حيــث شــجع ي
ف ي� ورش الصيانــة المختلفــة بالمجموعــة فرصــة عمــل بأوقــات مرنــه ولهــا عائــد مجــز
التدريــى» اضافــة اىل برنامــج « التأمـ ي ن
وبرنامــج «مبيعــات الســيارات
ـ�» ومدتــه  6أشــهر
بي
ف
ف
ـ� للعمــل � قطــاع التأمـ ي ن
حيــث اتــاح هــذا بال�نامــج منــذ انطالقــه � لتأهيــل الموطنـ ي ن
ـ�
ي
ي
ف
العــام  2012فــرص عمــل جديــدة ف ي� عــدة ومســاعدتهم ي� التطــور بهــذا المجــال
ين
توفــر الفرصــة لهــم الســتكمال
إمــارات بعــد ان يتــم تدريــب
المواطنــ� مــن خــال ي
لمــدة  6أشــهر عــى بيــع الســيارات نظريــا دراســتهم والحصــول عــى الشــهادات
وعمليــا مــن خــال العمــل جنبــا اىل جنــب المعتمــدة الالزمــة لمســارهم الوظيفــي
مــع الموظفـ ي ن
ـ� ذوي الخـ بـرة ف ي� معــارض البيــع وبرنامــج «ال ـراف» الــذي يســتهدف تحفـ ي زـر
أ
ين
المواطنــ� للدخــول والعمــل بهــذا المجــال
التابعــة للمجموعــة والتعلــم منهــم لكتســاب
أ
والتنافــس مــع الكفــاءات الجنبيــة.
مهــارات البيــع والتســويق.
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ت
ال�
تستعرض هذه الزاوية احدى الخدمات ي
ين
للمتعامل� متضمنة
تقدمها وزارة العمل
والجراءات والمستندات
تعريفاً بهذه الخدمة إ
ش
وال�وط المطلوبة إلنجازها ...

دليل الخدمات

للمزيد من المعلومات يمكن زيارة
الموقع إ ت ن
و� لوزارة العمل
اللك� ي
www.mol.gov.ae

إصدار ترخيص جديد لوكالة التوسط :

خدمــة تقدمهــا الــوزارة أ
ـ�  /االعتباريـ ي ن
للشــخاص الطبيعيـ ي ن
ـ� الذيــن يرغبــون
ن ف
ـر� العمــل أو مــن
بإصــدار ترخيــص جديــد لوكالــة التوســط « التوســط بـ يـ� طـ ي
يمثلهمــا  ،والتفــاوض عنهمــا عــى ش�وط العقــد واالســتخدام ســواء أدى هــذا
إىل نشــوء عالقــة عمــل أو غـ يـر ذلــك ،ودون أن تصبــح الوكالــة طرفــا ف ي� عالقــة

العمــل الـ تـى قــد تنشــأ نتيجــة هــذا التوســط ،وتدخــل أ
النشــطة التاليــة ضمــن
ي
هــذا النشــاط :جمــع وحفــظ قاعــدة معلومــات أو بيانــات خاصــة بالعمــال أو
حــول فــرص العمــل المتاحــة وطلبــات االســتخدام وأيــة معلومــات متعلقــة
بذلــك لوضعهــا تحــت تــرف صاحــب مصلحــة فيهــا»

متطلبات ي ن
تأم� الخدمة
1.1صورة من جواز مقدمي الطلب سارية المفعول .
ف
جديد ي(� مراكز الخدمة “تسهيل” أو عن طريق
4.4أن يكون له مقر واضح العنوان مخصص لمزاولة
2.2صورة من خالصة مقدمي الطلب.
ف
ت
ت
المنشآت المش�كة ي� برنامج ا إلستمارات ا إللك�ونية .
أعمال الوكالة دون يغ�ها وأن يكون هذا المقر
3.3صورة من الهوية سارية المفعول .
ت
ت
ً
ال� تحددها 2.2يتم تحويل الطلب إلك�ونيا إىل قاعدة بيانات الوزارة
مرخصا لهذه الغاية حسب
س�ة وسلوك سارية المفعول أو رد
ي
4.4شهادة حسن ي
المعاي� ي
عليها بموجب أحكام هذا النظام وعدم التقيد اجراءات و خطوات تقديم الطلبات :
1.1يتم طباعة نموذج طلب ترخيص وكالة التوسط)
بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

االعتبار.
ت
5.5صورة من حجز االسم االقتصادي لل�خيص الجديد.
6.6ا إلقرار والتعهد معتمد من مقدمي الطلب
كروك لموقع المنشأة .
7.7رسم توضيحي ي

ش
ال�وط :
1.1أن يكون بالغاً من العمر إحدى ش
وع�ين سنة  ،كامل

أ
ت
طبيعيا،وأن
الهلية  ،إمار يا� الجنسية إذا كان شخصاً ً
ت
ش
ش ف ش
ال�
يكون جميع ال�كاء ي� ال�كة أو ال�كات ي
تتقدم للحصول عىل هذا تال�خيص إمار ي يت� الجنسية
2.2أن ال يكون الشخص الطبيعي ،أو أي من ش
ال�كاء،
بال�ف أو أ
قد حكم عليه ف ي� جريمة مخلة ش
المانة او
من جرائم إالتجار ش
بالب� ،أو الجرائم المنصوص
عليها ف ي� قانون تنظيم عالقات العمل أو القرارات
الصادرة تنفيذاً له  ،ما لم يكن قد ر َّد إليه إعتباره
إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ،أو
بعد م�ض ي سنة من تاريخ الحكم إذا كان صادراً
بالغرامة .
ف
ً
ً
3.3أن يقدم للوزارة ضمانا بنكيا ال تقل قيمته ،ي� جميع
أوقات رسيان تال�خيص ،عن ثالثمائة ألف درهم
ويجب أن يتجدد هذا الضمان تلقائياً .وللوزارة
القيام بتخصيص كل أو بعض الضمان المقرر ف ي�
هذه المادة لسداد أية مبالغ تكون مستحقة عىل
الوكالة نتيجة عدم قيامها بتنفيذ ا إل ت زل�امات ت
الم�تبة
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التعليمات وا إلجراءات التنفيذية الصادرة بناء عىل
هذا القرار  ،وال يجوز ممارسة عمل الوكالة إال من
خالل المقر المحدد.
5.5أن يقدم تعهداً مكتوباً بعدم إجراء اي تغي� �ف
ي ي
ش
ال�كاء من إضافة أو انسحاب إال بعد الموافقة
المكتوبة من الوزير.
ن
ن
ش
داري� والم� يف� العدد
6.6أن تستخدم الوكالة من ا إل ي
ف
ف
الخ�ة المناسبة ي� مجال العمل
الكا� ،ممن لديهم ب
ي
7.7أن ي ن
يع� مديراً لوكالة التوسط  ،إمار ت يا� الجنسية ،
أ
حاصال ً عىل مؤهل ثانوي عىل القل .واستثناء من
ذلك إذا كان طالب تال�خيص شخصا طبيعياً ،جاز
أن يكون مديراً للوكالة وأن يكون حاصال عىل مؤهل
ثانوي  ،ش�يطة قيده بكل من وزارة العمل والهيئة
أبوظ� للمعاشات
العامة للمعاشات أو صندوق ب ي
بصفته مديراً.
ً
8.8أن يكون المخول بالتوقيع عن الوكالة مستوفيا ذات
ش
ال�وط المتطلبة مدير الوكالة
9.9أن يقوم بسداد الرسوم المطلوبة منه قانوناً
فور الموافقة المبدئية عىل تال�خيص له بالنشاط
المطلوب.
ف
ش
1010أن ال يكون مالكا أو �يكا ي� منشأة تكرر منها عدم
سداد أجور العمال وفقا ش
لل�وط والضوابط المقررة
ف ي� الوزارة ،أو ثبت أن لديه منشآت وهمية ،أو ارتكب
مخالفة جوهرية شل�وط السكن المقررة.

للتدقيق والتأكد من إستيفاء ش
ال�وط والمستندات
المطلوبة.
ش
 3.3ف ي� حالة استيفاء ال�وط والمستندات يتم إنجاز
المعاملة ويقوم المتعامل بالدخول عىل موقع
الوزارة للحصول عىل إشعار ورقم الموافقة عىل
التالhttp:www.mol.gov.ae :
العنوان ي
ف
4.4يقوم المتعامل بسداد الرسوم المقررة ي� مراكز
الخدمة “تسهيل” أو عن طريق المنشآت ت
المش�كة
ف� برنامج ا إلستمارات ا إل ت
لك�ونية الخاص بالوزارة .
ي
 5.5ف ي� حالة النواقص يتم إشعار المتعامل بالنواقص
ليقوم باستكمالها واتباع الخطوات المذكورة أعاله.

متوسط إنجاز الخدمة :
 15يوم عمل

قنوات تقديم الخدمة :

يتم تقديم طلب ترخيص وكالة التوسط ) جديد ( ف ي� مراكز
الخدمة “تسهيل” أو عن طريق المنشآت ت
المش�كة ف ي�
برنامج ا إلستمارات ا إل ت
لك�ونية.
الرسوم :
طلب إصدار ترخيص وكالة التوسط للعمالة  50.000درهم
إمار ت يا�
ف
الضمان
المرص�  300.000درهم إمار ت يا�
ي

تتيح هذه الزاوية للقراء تقديم
استفساراتهم واسئلتهم ذات الصلة بعالقة
العمل ،حيث سيتم االجابة عليها من قبل
ين
المختص� ف ي� الشؤون القانونية لدى الوزارة.

مستشارك القانوني

ال�يد إ ت ن
و�
يمكنكم التواصل من خالل ب
اللك� ي

magazine@mol.gov.ae

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

السؤال أ
الول

ئ
ـا� لــدى احــدى الـرش كات منــذ 2013 - 13 - 07
أعمــل بوظيفــة مهنــدس كهربـ ي
ز
ش
ـؤال :
وتوافــرت يل فرصــة وظيفيــة لــدى �كــة أخــرى بممـ يـ�ات أفضــل  ،سـ ي
ش
مــا المــدة القانونيــة المطــوب اتمامهــا منــذ تقديــم خطــاب االســتقالة مــن ال�كــة ،
ال�كــة أ
ومــاذا بخصــوص اصــدار ترصيــح عمــل جديــد للعمــل لــدى ش
الخــرى ؟ فهــل
أحصــل عليــه بشــكل فــوري أم االنتظــار لحـ ي ن
ـ� مــرور ســتة اشــهر ؟ س.ك

الجابة
إ

لم يحدد قانون العمل مدة معينة لتقديم
االستقالة فللعامل تقديم استقالته تم� شاء،
ولكن مع مراعاة آ
ال ت ي� :
 1.1ف ي� حال العقد المحدد المدة ولم يكمل
العامل مدة العقد وقدم استقالته دون
اثبات إخالل صاحب العمل ت ز
بال�اماته
تجاهه فيتم تطبيق المادة  128من قانون
وبالتال لن يتم
تنظيم عالقات العمل
ي
اصدار ترصيح عمل جديد للعامل اال بعد
مرور عام عىل االلغاء ما لم يتفق العامل
مع صاحب العمل عىل االلغاء العادي .

 2.2ف ي� حال العقد يغ� المحدد المدة فعىل
العامل الذي سيقدم استقالته التوضيح ف ي�
االستقالة أنه مستعد للعمل تف�ة االنذار
ت
ال� نص عليها القانون ؛ إال إذا
القانونية ي
كان صاحب العمل ال يرغب بعمله تف�ة
إالنذار فعليه اثبات ذلك بأي طريقة من
طرق االثبات أو اللجوء للقضاء إلثبات
ذلك وإن لم ت ز
يل�م العامل ولم يثبت ذلك
فيتم تطبيق المادة  129من قانون العمل
ما لم يتفق مع صاحب العمل عىل إاللغاء
العادي.

لللغاء العادي وما يتعلق بعدم اصدار
وبالنسبة إ
ترصيح عمل جديد اال بعد مرور  6أشهر فعىل
العامل مراجعة مركز تسهيل لطباعة شكوى
عمالية يطالب فيها باالنتقال للعمل لدى آخر
وستحول إىل الجهة المختصة التخاذ إالجراءات
المتبعة بهذا الشأن .
لللغاء الذي ال يصدر بموجبه الترصيح
وبالنسبة إ
الجديد اال بعد مرور عام فيستطيع العامل
تقديم ت
ين
المتعامل� لرفعه للجهة
اس�حام لخدمة
المختصة بنظر ت
االس�حام والقرار بشأنه .

السؤال ن
الثا�
ي

أود االستفســار عمــا اذا كانــت الـرش كات ملزمــة بتغطيــة مصاريــف التأمـ ي ن
ـ�
الصحــي لموظفيهــا وعائالتهــم ؟ ج.س

الجابة
إ

التأمـ ي ن
ـ� الصحــي للعامــل وارستــه يكــون اجباريــا عــى ش
ال�كــة اذا تضمــن عقــد العمــل
ـ� الطرفـ ي ن
الصــادر مــن الــوزارة او العقــد الداخــ� بـ ي ن
ـ� مــا ينــص عــى ذلــك الن العقــد
ي
ش
ش�يعــة المتعاقديــن  ،الســيما اذا كان العقــد يتضمــن �وطــا فيهــا منفعــة للعامــل كونــه
الطــرف التابــع ي ف� العالقــة العماليــة.
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قـ ِـدم من بريطانيا قبل  8ســنوات

جون بالل :اإلمــارات بلد التعايش
وتحقيق األحالم
ف
التم� ت
المارات فرصة ال تعوض ألي شخص يبحث عن ي ز
وال� ق ي� ولكل إنسان
والعيش ي� دولة إ
أ
ن
يطا�
يبتغي العيش الكريم والراحة ولكل من ينشد السالم والمن...هكذا وصف جون بالل ب
ال� ي
ف
المارات.
الجنسية الحياة ي� دولة إ

العمل

ف
المارات
وأكد ي� حديثه لمجلة «العمل» أن إ
توفر بيئة عمل جاذبة للغاية وسوقاً واعدة
يز
المارات
يتم� بالقوة والديناميكية كما تمتاز إ
بتوف� سبل مثىل للتعايش وتحقيق
ي
أ
النجازات عىل الصعدة كافة.
إ

ن
يطا� جون بالل إن رحلة إقامته
ويقول ب
ال� ي
ف
المارات بدأت منذ عام  2007ال�ت
ي� إ
ي
استمرت ت آ
الكث� من
ح� الن ،حقق خاللها ي
النجازات الشخصية عىل مستوى وظيفته
إ
ت
ت
ال� بدأها كاستشاري توظيف ح� أصبح
ي
ف
ش
ش
حاليا �يكا رئيسيا ي� احدى ال�كات
الخاصة تدعى «ميتس كونسالتينج»
المتخصصة ف ي� استشارات رأس المال
ش
وتوف� الحلول التنفيذية.
الب�ي ي
ويستكمل حديثه بأنه حاصل عىل
بكالوريوس ف ي� العلوم الطبية وعلم النفس
ف
بالضافة
من جامعة كوليدج ي� لندن  ،إ
ماجيست� ف ي� علم النفس المه�ن ي بكلية
إىل
ي
ف
غولدسميث ي� لندن وهي المؤهالت
والخ�ات العلمية ت
ال� ساعدته بفضل
ب
ي
ف
المارات عىل
البيئة الحاضنة المستقرة ي� إ
ز
والنجاز
التم� إ
تنفيذ مخططه الطموح نحو ي
الوظيفي.
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وبعد ان حصل عىل فرصة عمل مناسبة
سعى بكل جد وجهد لتحقيق النجاح ت
ح�
أسس مع ش�كاء اخرين ش�كة متخصصة
ف ي� استشارات التوظيف والموارد ش
الب�ية،
ف
المارات يستوعب
مؤكدا أن سوق العمل ي� إ
كل من يسعى إىل تحقيق التفرد والنجاح
بفضل ما يوفره من عدل ومساواة وتطبيق
القانون عىل الجميع.

شركاء في التنمية

يوفر سوق العمل
اإلماراتي فرصة قوية
للنمو الوظيفي
وتنمية الشخصية
في مجاالت عدة

انه يوفر فرصة
قوية جدا للعثور
عىل النمو الوظيفي وتنمية
الشخصية ف ي� مجاالت عدة.

ويأمل جون بالل أن يبقى ف ي� دولة إالمارات
ب� عدة جهات من االمارات ي ز
لتطوير العالقات التجارية ي ن
تتم� بتنوع الجنسيات والثقافات
ت
ش
ال� يديرها وكذلك جهات مختلفة مقارنة بدول العالم».
ف فخالل ال�كة ي
ويصف جون بالل ذو الـ  39عاما إقامته ي� ي� منطقة ش
ال�ق االوسط وشمال افريقيا.
ومع توفر بيئة العمل المناسبة والحياة العملية
دولة إالمارات بأنها قصة نجاح بكل المقاييس
ف
ف
بفضل البيئة االيجابية المشجعة ت
ال� وفرت له وحول ما حفزه للقدوم واالستقرار ي� إالمارات الناجحة هنا ي� دولة االمارات _يقول جون _
ي
كل السبل الممكنة لتحقيق أحالمه وتطلعاته يقول ما جذب�ن للقدوم والعمل ف� دولة هناك أيضا فرصة لمساعدة أفراد أ
الرسة ف ي�
ي
ي
أ
الخ�ات االمارات هو نمط الحياة هنا من حيث تنوع المملكة المتحدة ودعوتهم والصدقاء للقدوم
الكث� من ب
المستقبلية فقد اطلع عىل ي
ش
�ء هنا.
المهنية والتجارب الوظيفية الناجحة وتعلم الجنسيات وانفتاح الدولة عىل مختلف الثقافات إىل الدولة وزيارتها والتمتع بكل ي
الكث� من أصحاب العالمية .يل عدة أصدقاء الذين نجحوا شب�اء
مهارات التواصل مع
ي
أ
الباحث� عن فرص استثمار �ف
ت
ين
ش
ويوص جون
المنازل وتأسيس ال�كات الناجحة .
ال� تزخر بها إالمارات.
ي
ي
الجنسيات الخرى ي
الذات والنمو وتحقيق النجاحات المختلفة
ويقول«:يعت� سوق العمل ف ي� الدولة احدى ويستكمل «:لقد منحت�ن ي فرصة العمل ف ي� باختيار دولة إالمارات كأحد ابرز الوجهات
ب
أ
ً
أهم االسواق العالمية حيث توفر االمارات سوق دولة االمارات فهما أوسع لمختلف لتحقيق ذلك الحلم لنه توجد العديد من
المن أ
بيئة فريدة من نوعها للعمالة االجنبية مش�ا إىل الثقافات التجارية وكيفية تطوير شبكات الفرص للنمو والتطور عدا عن أ
والمان
ي
أ
وال�حيب بجميع الجنسيات والثقافات �ف
ت
أن أهم ما ي ز
يم� هذه السوق هو النمو الهائل دولية وطرق متباينة لممارسة العمال
ي
أ
والمث�ة كما التجارية مع الثقافات المختلفة لن دولة مجتمع يحفظ حقوق الجميع.
والملحوظ ف ي� المشاريع الجديدة
ي
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تطبقها المؤسسات نتيجة متغيرات ثقافة العمل

أماكن العمل الناجحة توازن
بين الحياة المهنية واألسرية

الفاعلية ف ي� خفض التضارب
ين
ب� العمل والعائلة ومنعها
من التقدم إىل أ
المام تحتم عىل
المؤسسات أن تركز عىل آليات دعم
الحياة والعمل يغ� الرسمية لتعزيز
ثقافة العمل والعائلة ولزيادة سهولة
استعمال السياسات المتوافرة.

إن
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كب� ف ي� أماكن العمل صديقة العائلة
تغ�ت تركيبة القوى العاملة بشكل ي
ي

العقود الماضية ،إذ أصبح المفهوم التقليدي
للرسة أ
المتمثل ف� الذكر معيال أ
والن�ث مدبرة
ً
ي
أ
ض
الما� ،مع ممارسة الزواج اليوم
لها شيئاً من
ي
أ
وبشكل ت ز
م�ايد مهناً مزدوجة ،وسعي الهل
ن أ
بوت�ة عالية للحصول عىل
المعيل� لطفال ي
ي
آ
وبالتال يصبح لكل من الباء
وظائف خارجية،
ي
أ
ف
�نز
والمهات مسؤوليات هامة ي� العمل والم ل
عىل حد سواء.
المتغ�ات تقوم المؤسسات
واستجابة لهذه
ي
بتنفيذ أحكام صديقة للعائلة لمساعدة القوى
العاملة أ
الك�ث تنوعاً لديها عىل إدارة مسؤوليات
العمل والعائلة بشكل أفضل ،والحد من
التضارب ي ن
ب� العمل والعائلة.
وبينما تبدو هذه إالحكام الصديقة للعائلة
مصممة للحد من التضارب ي ن
ب� متطلبات العمل
والعائلة ،إال أن الدليل الذي يدعم هذا الجدل
يبدو ملتبساً ف� أحسن أ
الحوال .الدليل ت
يق�ح
ي
أ
عىل العكس من ذلك أن من شأن الحكام
الصديقة للعائلة ي ن
تحس� نتائج المؤسسة نفسها،
مثل التوظيف ومزاج العمل.
وظهر أن خفض التضارب ي ن
ب� العمل والعائلة
وهو أ
المر الذي يحدث عندما تتدخل مطالب
المجال� أ
ين
بالداء الناجح للمجال
أحد هذين
أ
الخر ،يؤدي إىل خفض إجهاد العمل ،والتغييب
عن العمل ،أ
والعراض الجسدية والنفسية
والحباط ،ف ي�
المضادة ،مثل متاعب النوم إ
العائل.
الوقت الذي يؤدي فيه إىل زيادة الرضا
ي
وعليه فإن المؤسسات تال� تنفذ أ
الحكام
ي
الصديقة للعائلة تال� تحد من التضارب يب�ن
ي
�ن
العمل والعائلة ستج ي فوائد ذلك عىل شكل
تقديم العمال إلنتاجية أعىل وتمتعهم بصحة
أفضل .وتعمل المزيد من المؤسسات عىل تنفيذ
أ
الحكام صديقة العائلة لمساعدة موظفيها عىل
إدارة مسؤوليات أعمالهم وعائالتهم بشكل
أفضل.

ويتمتع الموظفون ف ي� أماكن العمل الصديقة
للعائلة بمستويات أعىل من الرضا الوظيفي،
واالل�ام التنظيمي ،والنتاجية ،والصحة أ
تز
الفضل،
إ
وبمستويات أقل من التغييب عن العمل ت ز
واع�ام
تركه ،وذلك وفقاً لتقرير «سوديكو وركبليس تريندز
ريبورت» .وتتضمن أ
الحكام الرسمية الصديقة
للعائلة الرعاية المستقلة ،وهي خدمات الرعاية
ضمن أو خارج موقع العمل ،وترتيبات العمل
ت
ال� تتضمن بدورها وقت العمل المرن،
المرنة ي
ئ
جز�،
ومكان العمل المرن ،والعمل بدوام ي
ومشاركة الوظيفة ،وأسابيع العمل المضغوطة،
الب أ
والعمل من الم�نز ل ،وإجازة رعاية أ
للوالد.

األحكام الصديقة للعائلة
تحسن نتائج المؤسسة
نفسها مثل التوظيف
ومزاج العمل

حياتهم ضمن العمل وحياتهم ضمن العائلة،
وأن المؤسسات تمتلك عدداً من السياسات
صديقة العائلة رهن ترصفها ،حيث من شأن
توفر هذه أ
الحكام وسهولة استعمالها ف ي� آن
ين
الموظف� بأن مؤسساتهم
معاً أن تدعم إدراك
والم� ي ن
ش
ف� عليهم يقدرون الحياة خارج العمل،
ف
ما يعزز ثقافة العمل والعائلة ي� المؤسسة».
«وتميل أماكن العمل صديقة العائلة الستخدام
ين
الموظف� القادرين عىل تحقيق مستويات
ت
ز
واالل�ام التنظيمي،
أعىل من الرضا الوظيفي،
أ
والنتاجية ،والصحة أ
الفضل ،والمستويات القل
إ
من التغييب عن العمل والعزم عىل ترك العمل.
وتعتمد درجة فاعلية أ
الحكام صديقة العائلة ف ي�
خفض التضارب ي ن
كب�
ب� العمل والعائلة ،إىل حد ي
عىل السياسة المعينة صديقة العائلة وعىل اتجاه
ين
الموظف�
هذا التضارب ،حيث يتذمر العديد من
من االنفصال ي ن
ب� السياسات الموفرة لهم،
أ
واالحتياجات المحددة لعمالهم وعائالتهم.

ت
واق�ح التقرير أن الفاعلية ف ي� خفض التضارب
ين
ب� العمل والعائلة ومنعها من التقدم إىل
أ
المام تحتم عىل المؤسسات أن تركز عىل
أ
كما تتضمن هذه الحكام أيضاً أنماط سلوك آليات دعم الحياة والعمل يغ� الرسمية لتعزيز
الم� ي ن
ش
ف� الداعمة للعائلة ،مثل الدعم ثقافة العمل والعائلة ولزيادة سهولة استعمال
العاطفي والفعال ،ونمذجة أنماط السلوك السياسات المتوفرة.
الصديقة للعائلة ،واستيعاب حاجات الموظف
أك�
ف ي� العمل والعائلة ،وثقافة العمل والعائلة ،ومن ثقة ب
االف�اضات والمعتقدات والقيم ت
ذلك ت
المش�كة ويرى التقرير أن عىل المؤسسات خلق مكان
ت
ال� يمكن وفقاً لها ،لمؤسسة عمل جامع للكل يعمل عىل إدراك القيم
المتعلقة بالدرجة ي
ين
وتقيم عالياً التكامل ي ن
الموظف�،
ب� حياة والتنوع الذي تنطوي عليه حاجات
ما ،أن تدعم ً
الموظف ضمن العمل والعائلة .وأشار التقرير وتفضيالتهم الشخصية ،وقيمهم الخاصة
ال� تتب�ن أ
ت
الحكام الصديقة بإدارة أدوارهم ف ي� العمل وخارج العمل .كما
إىل أن أماكن العمل ي
ين
ين
الموظف� يكتسبون نفوذاً
الموظف� عملية إيجاد لحظ التقرير أن
للعائلة تسهل عىل
ف
التوازن ي ن
ش
أك� من نمط سلوك �كاتهم ،ويرجع الفضل
ب� مسؤولياتهم ي� العمل والعائلة ،ب
وهو أ
ف
ف
ت
المر الذي يحد من التضارب ي ن
الكب� ي� التجارة االلك�ونية
ب� العمل ي� ذلك إىل التطور ي
والمشاركة االجتماعية ،حيث يرتب شكل جديد
والعائلة.
ش
ً
للمسؤولية ضغطا يغ� مسبوق عىل ال�كات
واستنتج التقرير أن «أماكن العمل الصديقة للترصف بشفافية ،ما بي�ز أحد أهم التحوالت
ن ف
ت
ال� يتغ
للعائلة تساعد موظفيها عىل إيجاد التوازن يب� ي� الكيفية ي
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ركائز

المجتمــع ن
تبــى عــى ش
الت�يعــات ومــدى تطبيقهــا
والفئــة المســتهدفة منهــا وانســجامها مــع ثقافــة
ين
الذيــن تطبــق عليهــم هــذه ش
والقوانــ�.
الت�يعــات
مصطفى الزرعوني

توفــر الحمايــة لحقــوق
وزارة العمــل تعمــل جاهــدة عــى
ي
العمــال وتعزيــز حقــوق االنســان وضمــان مصالــح أصحــاب
العمــل مــن خــال وضــع شت�يعــات تواكــب المرحلــة مــن جهــة ،
للقوانــ� تعــي ســمعة الدولــة ودورهــا �ف
ين
ش
الــركات المطبقــة
وتطبيقهــا عــى أرض الواقــع مــن جهــة أخــرى.
ي
ف
النســان أم إنهــا تفكــر ي� الربحيــة فقــط.
الحفــاظ عــى كرامــة إ
ومــن بـ ي ن
ـ� تلــك ش
الت�يعــات والممارســات عــى ســبيل المثــال
أ
ال الحــر ق ـرار حظــر تأديــة العمــال تحــت اشــعة الشــمس وهنــا ال أشــمل الــكل فهنــاك ش�كات قدمــت العديــد مــن
و� أ
ف
الماكــن المكشــوفة الجــاري تطبيقــه االن ف� ســوق العمــل الخدمــات للعاملـ ي ن
ـ� بهــا لــم تكــن مطالبــة بهــا  ،وراحــت توفــر
ي
ي
والهــدف منــه توفـ يـر بيئــة العمــل االمنــة للعمــال بمــا يقيهــم كل ســبل الراحــة لهــم بنــاء عــى مبادئهــا وتحفـ ي ز
ـر العامــل ،بينمــا
�ض بــات الشــمس واالنهــاك الحــراري خصوصــا وان أشــهر عمــدت فئــة بســيطة إىل محاولــة التحايــل عــى العامــل رغــم
ين
القوانــ� الموضوعــة ،خاصــة أن بعــض العمــال يخشــون
كل
الصيــف تشــهد ف ي� منطقتنــا ارتفاعــا ف ي� درجــات الح ـرارة.
البــاغ لمــا قــد تي�تــب عليــه ذلــك مــن إج ـراءات مــن قبــل
مــن إ
وكذلــك نظــام حمايــة أ
الجــور الــذي يضمــن للعمــال الحصــول صاحــب العمــل وانهــاء خدماتــه .
عــى أجورهــم ف ي� مواعيدهــا كمــا انــه يوفــر الصحــاب العمــل
بال�اماتهــم الماليــة حيال كيــف نبــن ثقافــة ت
اليــة ت
الك�ونيــة تســاعدهم عــى الوفــاء ت ز
احــرام العامــل مــن قبــل جميــع فئــات
ي
العاملـ ن ف
وغ�همــا مــن المجتمــع ،إماراتيـ ي ن
ـ� أم مــن الجنســيات ( )206الذيــن يعيشــون
ـ� ي� منشــآتهم بأســهل الطــرق وأيرسهــا  ،ي
ي
ف
ش
االنظمــة والت�يعــات ممــا ســاهم ي� تطويــر وتنظيــم العالقــة عــى أرض الدولــة ؟ كيــف نحافــظ عــى العالقــات المتوازنــة
ـ� طـ ف
ين
بـ ي ن
بــ� أصحــاب العمــل والعمــال؟ ف ي� ظــل اســتغالل وســائل
ـر� االنتــاج مــن أصحــاب عمــل وعمــال  ،حيــث بنيــت
ي
ف
ف
ن
ت
ين
ش
ـى تبـ ي عليهــا
هــذه
القوانــ� بعــد دراســة طويلــة ي� ي
تأث�هــا عــى الــركات اعــام خارجيــة بعــض االخطــاء ي� الممارسـ فـات الـ ي
تحقيقــات صحافيــة تسـ يـىء لملــف العمــال ي� الدولــة .ومــن هنــا
وعــى العمــال والموازنــة بينهمــا .
ف
أنــا مــع االنتقــاد ولكــن الب ّنــاء الــذي يســاهم ي� تطويــر المجتمــع.
فللعامــل حقــوق كثـ يـرة فرضهــا القانــون كمــا ان لديــه واجبــات
ت
ت
ز
ين
ش
ـى ال تلــرم وتتحايــل
تجــاه أصحــاب العمــل ،وقــد تزيــد هــذه
القوانــ� رصامــة أويجــب ان يتــم التشــديد عــى الــركات الـ ي
�ض
�ض
ش
ف ي� المســتقبل لزيــادة االهتمــام بالفــرد ،ولكــن التســاؤل هــل لن ر العامــل فــردي و ر الــركات عــام عــى المجتمــع .
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ضمن كتاب (فك رموز األجيال)

طرق عدة لتخفيف حدة التصادم
بين جيل وآخر في مواقع العمل
قدمت استشارية دولية ف� سن أ
ال ي ن
ربع� عرضاً تقديميا عىل
ي
ف
ً
الشاشة أمام رؤسائها مؤخرا ي� فرنسا ،أصيبت بصدمة
كب�ة ،بعد أن أقدم شاب عىل إحراجها أمام الجميع.
ي

عندما

فعند االنتهاء من إلقاء كلمتها ،وقف شخص ف ي�
عمر  25عاماً ،والذي كان قد بدأ العمل مؤخراً
ف ي� ش
ال�كة ،وانتقدها قائالً« :ال يستحق عملك كل
هذا العناء ،ليس ذلك تماماً ما كنت سأقوم به”.
ت
ال� قبلت رسد حكايتها
وقالت االستشارية ،ي
شب�ط عدم ذكر اسمها« :تدرك فجأة أن الجيل
ش
النا�ء ليس بالضبط مثل جيلك .جيل الشباب
ي
أك�ث طموحاً وحباً للفردية ،ويحاول خلق ما
يز
يم�هم .لكنهم قد يوغلون ف ي� تجاوزهم
ت
ال� تفصل الجيل المولود
للحدود ”.إن الفجوة ي
ين
ب� عامي  1965و  ،1977والذي يعرف بالجيل
أ
ت
“ ،”Xوجيل اللفية الذين ولدوا بعد تلك الف�ة،
ويعرفون باسم الجيل “ ”Yتتضح بشكل ت ز
م�ايد
ف� محل العمل؛ إذ كانت عالقات العمل ي ز
تتم�
ي
أ
أ
أ
ت
ن
العامل� الصغر لقرانهم ال بك� سنا،
باح�ام
ي
أما آ
الن يقل احتمال إقامة عالقات بينهم
كتلك تال� تنشأ ي ن
ب� المدرب والمتدرب ،ويزداد
ي
االحتمال بأن يغلب عليها التصادم الرصيح عند
(اليجابية) أثناء الكالم.
غياب تبادل النظرات إ
لكن ،إذا تفهمنا أسباب حصول ذلك فقد نتوصل
إىل ت
اس�اتيجيات تساعد ف ي� سد تلك الفجوة –
وتفادي رصاع يغ� مستحب.
الخ�اء
س كابيتال» سأل عددا من ب
موقع ب ي
«� ب ي� ي
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وتضيف« :كان كل ش�ء مبنياً عىل ت
اح�ام
أ ي
ت
الذات ،لم يكن الطفال يُ�كون وحدهم،
الطرق التقليدية
أما آ
الن فهم ينضمون إىل أماكن العمل
بمخاطبة المدير ألفراد
وهم معتادون عىل أن يروا الكبار يدربونهم
فريق عمله لم تعد
ويشجعوهم ،بينما يقول أبناء جيل إكس ،مثال
‹كال ،عليك االعتماد عىل نفسك’».ركزت ليوتّا
تنفع
ف
ف
ي� عملها عىل أربع مجموعات توجد ي� زمننا
ف ي� مواقع العمل ،وهم :التقليديون (الجيل
المولود ي ن
ب� عامي )1945 1927-؛ وجيل الطفرة
عن وجهات نظرهم حول كيفية تخفيف حدة السكانية (المولود ي ن
ب� )1946-1964؛ و «جيل
إكس» (المولود ي ن
التصادم ي ن
ب� )1965-1977؛ وجيل
ب� جيل وآخر ف ي� موقع العمل.
أ
«اللفية» أو «جيل واي» (المولود ي ن
ب� 1978-
تع ّلم لغة التخاطب مع آ
 .)1999وقامت ليوتّا بتحليل سلوكياتهم حول
الخر
عليك أن تفك رموز سلوكيات الجيل آ
الخر ،مواضيع متنوعة تخص مكان العمل.
وتتكيف مع عقليتهم ،ولغتهم قدر المستطاع،
وذلك ما نصحت به «آنا ليوتا» ،مؤلفة كتاب وتعتقد ليوتا عموماً أنه فيما يخص أ
الداء �ف
ّ ّ
ي
أ
أ
ن
التقليدي� يرون أن
يث� الجيال العمل ،فإن أبناء جيل
ي
«فكّ رموز الجيال :إدراك ما ي
يرس»،
وما يستف ّزهم» .عىل سبيل المثال ،لدى جيل «عدم ورود أخبار جديدة يدل عىل ما ّ
أ
اللفية متطلبات وجدانية مختلفة بالكامل عما أما أبناء جيل الطفرة السكانية ،المعتادين عىل
الجيال أ
لدى أ
كث�ة ف ي� العمل ،ولحاجتهم لمعرفة
الخرى ،كما تقول ليوتّا.
منافسة ي
المزيد عن أنفسهم ،فهم مولعون بالتقييم
اللفية عىل العمل ضمن فريق »،السنوي لس� العمل أ
نشأ «جيل أ
والداء .أما جيل «إكس»،
ي
حسب قول ليوتّا تال� تعمل استشارية ش
كاف ألنه يجرى مرة
لل�كات
ب
فيعت� التقييم السنوي يغ� ٍ
ي
أ
ف
حول طرق فهم احتياجات كل جيل ي� بيئة واحدة .لكن جيل اللفية يحتاجون إىل تقييم
العمل لتجنب سوء التفاهم وتقليل نسبة دوري ألنهم نشأوا وتربّوا عىل تعزيز أنفسهم
ين
وإيجا�.
بشكل ن يآ�
العامل� الذين تي�كون وظائفهم.
بي
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طريقة خاصة

يبلغ «الرس سودمان»  38عاما ،ويعمل كمدير
تنفيذي ومدرب ،وقد أعد طريقة خاصة به
ين
العامل� معه ،ممن هم
للحصول عىل تقييم
ف ي� ش
الع�ينات من أعمارهم  ،واستخدم «الرس»
برنامجاً تطبيقياً ف ي� ش�كته البلجيكية لتأسيس
ت
«بريس-ماس�».
المشاريع ،تحت اسم
يقول «سودمان« :قرأت عن حاجة أبناء جيل
أ
اللفية إىل تقييم أدائهم ،لك�ن ي ذهلت عندما
أ
ت
مداوال�
بنفس ،احتجت إىل ضبط
ي
واجهت المر ي
الفردية معهم وتقديم أفكار عن كيفية ي ن
تحس�
ت
ت
اتيجي� تعتمد عىل البحث
العمل ،كانت اس� ي
عن نصائح يمكن�ن ي أن أقدمها أسبوعياً”.ويقول
«سودمان» إن الطلب المستمر منهم أسبوعياً
عن التقييم والنتائج كان «مثل اسطوانة
ش
م�وخة» ،مرة بعد أخرى ،كان نفس الطلب
يعاد تقريباً بنفس العبارة وبنفس إاليقاع،
ويضيف« :وجدت توقاً شديداً للتقييم وردود
ن
ت
كو� مديراً ،كنت قد قدمت
الفعل .فح� مع ي
الكث� من التقييم”.
لهم ي

يرغب كل جيل جديد
مر
ناشىء ،وعلى ّ
التاريخ ،في أن ُيظهر
ً
التمرد
شيئا من
ّ
واالختالف عن سابقه

ف� التعامل ،ت
ح� ف ي� أمور تخص مثال ً رواتب
ي
أ
زمالئهميقول رينديل« :بدأ هذا المر يلعب
دوره ف ي� موقع العمل ،لم تعد الطرق التقليدية
بمخاطبة المدير ألفراد فريق عمله تنفع”.

عمل «رينديل» ف� العام ض
الما� مع واحد
ي
ي
ن
ش
التنفيذي� ل�كة عالمية تصنع
من المديرين
ي
ف
الط�ان والفضاء.
التقنيات الحديثة ي� مجال ي
ً
استخلص ذلك المدير بع�اً ودروسا مستوحاة
من طرق التواصل االجتماعي لجيل أ
اللفية ،لقد
استخدم المدير التنفيذي قناته الخاصة به ف ي�
العثور عىل قناة التفاهم المناسبة
ت
العامل�ن
ش
مر التاريخ« ،يوتيوب» لمناقشة االس�اتيجيات مع
ي
نا�ء ،وعىل ّ
فيرغب كل جيل جديد ي
ت
التمرد واالختالف عن والحصول عىل تقييمهم ومق�حاتهم حول
ي� أن يُظهر شيئاً من ّ
سابقه ،ذلك ما قاله «مايكل رينديل» ،ش
ال�يك المشاهد المعروضة.
ف
س ».ف ي� بريطانيا ،حيث يدير
ي� ب ي
«� .دبليو .ي
االستشارات العالمية بقسم الموارد ش
الب�ية وكانت أداة اتصال جديدة أثبتت فعاليتها
ف
ش
ي� مجال صناعي ُعرف بكونه مقاوماً بشدة
لل�كة.
ف
ين
العامل�
للتغي� ،ويعود السبب ي� ذلك إىل أن
ي
ما هو مختلف هذه المرة هو أن أبناء جيل يستطيعون رؤية أفالم الفيديو المعروضة عىل
الشباب يتواصلون فيما بينهم بشكل جيد جداً قناته تم� وأينما أرادوا ذلك ،وهذا ما يطالب به
عن طريق الوسائل التقنية ،ويريدون الشفافية جيل أ
اللفية ،كما يقول.
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يعمل في المصانع والتمريض واالنقاذ ويهتم باالطفال والمسنين

الروبوت المبرمج..
هل فع ً
ال العمـال في خطـر؟

40

رجل أعمال هندي
ضحك
مع احد الروبوتات
قائال «أعتقد انك الرجل المناسب
ت
لزوج�» فرد عليه هان قائال «لن
ي
أفعل كل ما تمليه عل  ..ل ت
حري�
ي ي
ي
الخاصة».

تش� بعض المصادر ،هو
والروبوت كما ي
آلة قادرة عىل القيام بأعمال بم�مجة سلفا،
إما بإيعاز وسيطرة ش
النسان أو
مبا�ة من إ
غالبا ما تكون
بإيعاز من برامج حاسوبيةً .
أ
العمال ت
ال� بت�مج أداءها أعماال ً شاقة أو
ي
خط�ة أو دقيقة ،مثل البحث عن أ
اللغام
ي
والتخلص من النفايات المشعة ،أو أعماال ً
صناعية دقيقة أو شاقة.

ف ي� ظل ازدياد التقدم العلمي والتطور
الخ�اء
الكب� يرى بعض
التكنولوجي
ب
ي
ان العالم اليوم يعيش ثورة علمية
كب�ة وهي مقدمة لعرص جديد يمكن
ي
آ
النسان ال يل» ففي
ان يسمى بـ«عرص إ
المستقبل القريب ستلعب أنواع مختلفة
من الروبوتات الشبيهة ش
بالب� ف ي� المظهر
والترصفات ،دوراً مهماً خصوصا وأنها
ف
الكث� من مجاالت الحياة
دخلت اليوم ي� ي
وبخاصة ف� أ
العمال العسكرية والم�نز لية.
ي

ف ي� السنوات القليلة المقبلة وكما تنقل
بعض المصادر ،سوف تلعب الروبوتات
الجتماعية والشبيهة
وخاصة الروبوتات إ
ش
بالب� ف ي� المظهر والترصفات والسلوكيات
أ
ف
بكث� ي� حياتنا .وهذا المر
أك� ي
أدواراً ب
الكث� من التحديات
يث�
ي
الجديد ي
والتداعيات االقتصادية واالجتماعية
أ
والخالقية ،خصوصا وان هذه التقنيات
المتطورة أصبحت مثار جدل ونقاش،
خصوصا أنها ومع استمرار المشكالت
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تكاليف العمل
ستنخفض عالميا
بنسبة % 16
في المتوسط
حتى العام 2025

االقتصادية المتفاقمة باتت تشكل تهديدا
للكث� من ش
الب� ،الذين قد يفقدون
واضحاً ي
وظائفهم وأعمالهم بسبب هذه الروبوتات
ت
ال� قد تكون سببا ف ي� حدوث مشكالت
ي
كب�ة ف ي� نظام العام.
ي
خصوصا وان العالم اليوم يعيش حربا
تنافسية ي ن
ب� مصممي إنتاج الروبوتات ف ي�
ت
ال� قد ال تخضع إىل
جميع المجاالت ي

تقنية المعلومات
تجارب كافية ،أ
المر الذي يزيد من مخاطر
وقوع أخطاء ف ي� تصميم أو برمجة هذه
ت
ال� باتت محط اهتمام بعض
الروبوتات ي
العلماء الذين حذروا من مخاطر هذه
آ
النسان.
الالت عىل إ
من جانب اخر يرى البعض ان ما يقال
فالكث�
هو مجرد فرضيات ال صحة لها
ي
تش� اىل أن الروبوتات الذكية
من الدالئل ي
التخل عنه،
أصبحت واقعا ال يمكننا
ي
خصوصا وانها قد أثبتت قدرتها ونجاحها
ف أ
النتاج ومحاربة
ي� المور العلمية وزيادة إ
الخطار والجريمة ،وتنظيف المنازل و
إ
أ
أ
ش
وغ�ها من المور الخرى.
العناية بالب� ي

الروبوت يقوم حاليا
بنحو  % 10من مهام
التصنيع التي يمكن
إنجازها بالمعدات

وكانت كوريا الجنوبية واليابان والواليات
المتحدة والمانيا أك� أ
السواق العام
ب
ف
ض
ين
الص� ي� مبيعات الروبوت
الما� بعد
ي
وفقا لبيانات االتحاد الذي اشار اىل ان
االسواق الخمسة تشكل ثالثة ارباع كل
المبيعات عىل مستوى العالم.

ارتفاع المبيعات
ف
ف
و� هذا الشأن فقد ارتفعت مبيعات العمال ي� خطر
ي
الل أ
آ
للغراض الصناعية من جانب اخر أفاد بحث جديد بان
أجهزة االنسان ي

بنسبة  27ف� المئة خالل  2014عىل مستوى انخفاض أسعار االنسان آ
ال يل (الروبوت)
ي
ف
العالم مدفوعة بنمو الطلب لدى صناعات ي� مجال الصناعة سيتيح لجهات التصنيع
ت
ين
الص� استخدامه كبديل عن االستعانة بمزيد من
وااللك�ونيات خاصة ف ي�
السيارات
عمال المصانع خالل العقد القادم لخفض
وكوريا الجنوبية.
تكاليف االنتاج.
وقال االتحاد الدول ألجهزة االنسان آ
ال يل
ي
ف
ان نحو  225ألف جهاز بيعت ي�  2014وقالت مجموعة (بوسطن كونسالتانت)
ثلثاها تقريبا ف ي� آسيا.وأوضح االتحاد أن العاملة ف ي� مجال االستشارات االدارية إن
الص� وهي بالفعل أ
المبيعات ف� ي ن
ال بك� ف ي� الروبوت يقوم حاليا بنحو  10ف ي� المئة
ي
آ
ت
ال� يمكن انجازها
سوق أجهزة االنسان ال يل فالبالغ قيمتها  9.5من مهام التصنيع ي
مليار دوالرات قفزت  54ي� المئة إىل نحو بالمعدات وتوقعت ش
ال�كة ارتفاع هذه
 56ألف وحدة .ووزع موردون محليون ف ي� النسبة اىل نحو  25ف ي� المئة بحلول عام
ين
الص�  16ألف وحدة بينما تولت ش�كات . 2025وقال البحث إنه ف ي� مقابل ذلك فان
ايه �.ب ي �.السويرسية وكوكا تكاليف العمل ستنخفض عالميا بنسبة 16
اجنبية مثل ب ي
ف
ف
ت
االلمانية وياسكاوا اليابانية توريد العدد ي� المئة ي� المتوسط ح� العام . 2025
ق
البا� .
ي
س� ي ن
كب� ف ي�
ك� وهو ش�يك ي
وقال هال ي
ين
الص�  30جهازا فقط لكل ش
ع�ة مجموعة (بوسطن كونسالتانت) إن هذا
وتوفر
ف
�ن
التغي� يع ي زيادة الطلب عىل العمالة
آالف عامل ي� الصناعات التحويلية مقارنة
ي
آ
ف
ت
ال� تقوم بتشغيل الالت .واضاف
بما يصل اىل ف 473عامال ي� كوريا الجنوبية الماهرة ي
لكنها تجاهد ي� الوقت الراهن لزيادة هذه ان عمال المصانع «سيتقاضون رواتب
النسبة نظرا الرتفاع أ
أعىل لكن عددهم سيكون أقل» .ووجد
الجور.

البحث ي ز
م�ة نسبية لالستعانة بالروبوت إذ
ف
ان ش
ال�كات تميل اىل البدء ي� االستغناء
عن العمال عندم تنخفض تكلفة امتالك
وتشغيل نظام يآل بنسبة  15ف ي� المئة عن
تشغيل عامل.
وعىل سبيل المثال فانه ف ي� مجال صناعة
ت
ال� من
السيارات بالواليات المتحدة ي
أك� الجهات
المتوقع ان تصبح من ب
منافسة ف ي� االستعانة بالروبوت فان ماكينة
اللحام الفوري تكلف ثمانية دوالرات ف ي�
الساعة مقابل  25دوالرا ف ي� الساعة للعامل.
ومن المتوقع خالل العقد القادم ان
تي�كز تركيب ثالثة أرباع اعداد الروبوت ف ي�
اربعة مجاالت هي معدات النقل -بما ي
ذلك قطاع السيارات -ومنتجات الكمبيوتر
وااللك�ونيات والمعدات الكهربية آ
ت
والالت.
وقالت الدراسة إن دوال بعينها من المتوقع
ان تكون اك�ث اقباال عىل االستعانة بالروبوت
ين
الص� والواليات المتحدة واليابان
هي
ال� تمثل النآ
والمانيا وكوريا الجنوبية ت
ي
نحو  80ف� المئة من ت
مش�يات الروبوت
ي
ومن المتوقع ان تحافظ عىل هذه النسبة
خالل العقد المقبل.
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الكشف المبكر يبطل مضاعفاتها

األمراض الصامتة...
قنابل موقوتة تهدد حياتنا
أ
الصامتة قنابل موقوتة
اض
ر
م
ال
تهدد حياتنا ،ألنها ال
تعطي عوارض إال بعد أن تكون قد
أك� من أ
بطشت بعضو أو ث
العضاء
الحيوية ف ي� الجسم.وإذا لم يتم
الكشف عن هذه أ
المراض الصامتة
ف ي� الوقت المناسب ،فإن مضاعفات
قاتلة تلوح ف� أ
الفق قد ض
تف� إىل هالك
ي
ي
أ
العضاء ،وربما إصابتها بالفشل الذريع،
فتفقد وظائفها كلياً بحيث ال ينفع ف ي�
إصالحها أي دواء وال ت
ح� أي رجاء.
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صحة

وغالبية أ
ت
المراض ت
للكوليس�ول النافع ال سيما وان هذا النوع يساعد ف ي� تج ّنب
النسان ،هي أمرض صامتة ال تُكشف
ال� تصيب إ
ي
إال بعد تدهور الوضع الصحي ،ومن هنا فان القيام بفحوص الصابة أ
بالمراض القلبية الوعائية ويدعم جهاز المناعة ف ي� القضاء
إ
أ
ف
أك�.
بوت�ة معينة ،تسمح برصد هذه المراض قبل أن تصل إىل عىل الخاليا الرسطانية ي� رسعة ب
دورية ي
مرحلة االنفجار.
ت
ويمكن رفع مستوى الكوليس�ول الجيد من خالل تناول بروتينات
وتشمل هذه الفحوصات معرفة نسبة سكر الدم حيث انه فول الصويا يومياً و ممارسة تمارين رياضية منتظمة لمدة ال تقل
والقالل من
اذا زادت النسبة عىل  120فهذا يع�ن ي أنك قد تصاب بالسكر عن نصف ساعة يومياً و محاربة زيادة الوزن والسمنة إ
ف
و� هذه الحالة يجب إرجاع السكر إىل مستواه الطبيعي استهالك الدهون المشبعة.
ي
لقطع الطريق عىل اختالطات داء السكري خصوصاً أمراض
القلب والدورة الدموية وتلف أ
العصاب واضطرابات الرؤية كما تشمل الفحوصات فحص الدهون الثالثية فاذا زادت تللك
الشحوم عىل المستوى الطبيعي فانها تفتح الطريق أمام زيادة
ومضاعفات كلوية.
أ
ن
ش
ّ
الصابة بالزمات القلبية والدماغية
خطر تصلب ال� ياي�
وبالتال إ
ي
ت
الكوليس�ول الضار فكلما زاد مستواه الوعائية.
كما تشمل فحص مستوى
ف
وال� ياي�ن
الصابة بأمراض القلب ش
ي� الدم زاد خطر احتمال إ
ت
الكوليس�ول الضار ويمكن خفض مستوى الدهون الثالثية من خالل الحد من تناول
التاجية ويمـــكن خــــفض مـــســتوى
أ
ت
ال� تقــوم الدهون المشبعة وتج ّنب الطعمة المقلية والوجبات الرسيعة
باعتماد مجموعة من أالبدائل الصحية المفيدة ي
الكثار من تناول
عىل تناول الشوفان والسماك الدهـنيــــة والمكرسات والشـاي و إبعاد الزيوت المهدرجة عن لوائح الطعام و إ
الطعمة الغنية أ
أ
أ
باللياف مثل الحبوب الكاملة والشوفان والبذور
الخــضــر والشوكوالتة الداكنة والبقوليات ،وإذا لم تفلح هذه
ت
مفر من االستعانة بخافضات و الحد من تناول الحلويات ش
الكوليس�ول ي ئ
والم�وبات السكرية ومن استهالك
ف ي� خفض
الس� ،فال ّ
ت
سكر الفواكه.
الكوليس�ول الدوائية.
ت
بتكدس الصفيحات الدهنية
وإذا كان
الكوليس�ول الضار يسمح ّ
ن
ش
ويعرضها للتضيقات واالنسـدادات فإن
عىل بطانة ال� ياي�
ّ
أ
ت
ترسب
الكوليس�ول النافع يم ّثل الصورة الجميلة لنه يحول دون ّ
لل� ي ن
الصفيحات الدهنية عىل الغشاء المبطن ش
اي� ما يحميها من
وبالتال فالبد من اجراء فحص
خطر التضيقات واالنسدادات
ي

كما يفضل تناول المزيد من أ
الطعمة الغنية بأوميغا  3مثل
أ
السماك والجوز وإنقاص الوزن وممارسة نشاط ض
ريا� منتظم،
ي
بمعدل ال ّ
يقل عن خمس مرات أسبوعياً اىل جانب التوقف عن
ين
الحد من استهالك الملح والسيطرة عىل العوامل
التدخ� و
ّ
النفس.
المث�ة للقلق والضغط
ي
ي
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بالصور ..فينيسيا مدينة
الراحة واإلستجمام
ب� أولئك الذين زاروها ورأوها رأي ي ن
ين
الع� ،كان ثمة إجماع عىل أن هذه
من
المدينة تعد واحدة من أجمل مدن العالم .إذ أن مدينة فينسيا ،أو كما
نسميها بالعربية (مدينة البندقية) ،هي بالفعل أجمل مدينة ف ي� العالم.

وتوصف بأنها فريدة من نوعها؛ فكل مب�ن
من مبانيها تحفة فنية بحد ذاته ،سيما ي ن
ح�
ن
المبا� عىل مياه
تنعكس مالمح جمال هذه
ي
ت
تع� المدينة.
ال� ب
القنوات ي
والمناظر ف ي� فينيسيا ساحرة وتأرس العقول
واللباب فما أن تراها للوهلة أ
أ
الوىل ت
ح�
يتجسد لديك الشعور بأنك عىل وشك
الدخول إىل عالم الحكايات والقصص
ين
منصف�
الخرافية القديمة .لذا ،ربما ال نكون
لو أطلقنا اسم فينيسيا عىل مدن أخرى ،كما
لن يكون من العدل مقارنتها بأي من مدن
العالم.
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وسائل التنقل

تعت� القوارب وسيلة التنقل أ
الك�ث انتشارا
ب
�ث
ف ي� فينيسيا ،فهي عبارة عن أك من مئة
جزيرة ملتصقة كانت وما زالت من أصعب
أماكن التنقل عمليا وهندسيا.
طرق التنقل ف ي� فينيسيا محصورة ف ي� القوارب
�ث ف
ت
وال�
الكالسيكية المتوفرة بك ة ي� المدينة ي
يطلق عليها ال  Gondolaأو الجناديل.
ف
توف� سكة حديد إىل
و� القرن التاسع تم ي
ي
البندقية وتقع خارج مركز المدينة أيضا .ف ي�
ش
ئيس يوصل
القرن الع�ين تم بناء شارع ر ي
إىل المدينة ومواقف عامة.

الكرنفال

يبدأ الكرنفال ف ي� 28يناير حيث تي�اشق
الناس المياه وتجتمع الفرق الموسيقية
وتعزف أ
اللحان وتجد العروض ف ي� الساحات
والمسارح من ساحة سان ماركو إىل سان
باولو ومن جزيرة جوديكا إىل جزيرة مورانو
ت
وس�ى محالت المالبس التنكرية تعج
أ
ت
ال� يرتدونها
بالملبوسات الغريبة والقنعة ي
وهي عادة من أيام الرومان وحفالتهم
ت
ت
ال� تسمح بالجنون وإرتكاب
الم�فة ي
الحماقات وإحتفظت فينيسيا بهذه التقاليد
ت
ح� يومنا هذا.
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وعلوم
سوالف وعلوم
سوالف وعلوم

حكاية مهنة

أمثال شعبية
اللي ما يشاور يندم

صناعة الخوص ..
تلخص صبر النساء ودقة عملهن
ت
الــى أتقنتهــا النســاء
الخــوص أو الســفافة واحــدة مــن المهــارات ي
فاســتطعن أن يؤمــن احتياجــات بيوتهــن مــن ســعف النخيــل الــذي
كان يتوافــر ف ي� الطبيعــة مــن حولهــن ،حيــث اقتــرت أدواتــه عــى أمــور قليلــة أهمهــا
مهــارة اليديــن والصـ بـر والدقــة ف ي� العمــل إلنتــاج مصنوعــات مختلفــة مثــل ســجادة صــاة،
وغ�هــا الكثـ يـر .
أو مفــرش طعــام يفــرد للضيــوف ي

صناعة

والســفافة تبــدأ بخطــوات عمليــة حيــث كانــت النســاء تجتمــع تحــت ظــال النخيــل
خصوصــاً ف ي� مواســم القيــظ ،ليقمــن بســف الحــر والــرود والمكبــات ،حيــث يتــم
تحضـ يـر الخــوص الملــون بغليــه مــع المــاء و أاللـوان الـ ت يـى يجلبهــا الرجــال مــن العطاريــن.

وبعدهــا يجفــف الخــوص ،ويبــدأ العمــل بــه ،كل ام ـرأة تصنــع مــا تحتاجــه ،وتســتخدم
ألوانــا متعــددة منهــا أالحمــر و أالخــرض و أالزرق و أالصفــر ،وتســتغرق المــرأة أحيانــا
خمســة أيــام لســف المكبــة الكبـ يـرة وثالثــة أيــام للصغـ يـرة ،ألن العمــل ف ي� الســف ال يكــون
متواصــا؛ فالمـرأة تقــوم بهــذا العمــل بعــد أن تنهــي أعمالهــا الم�نز ليــة .وربمــا تكــون مــع
صديقاتهــا فيتحدثــن ويقمــن بصناعــة الــرود أو المكبــات أو يغ�هــا.
ف
الكثــر مــن أدوات الخــوص لتعطيهــا هدايــا
ي� مواســم الرطــب كانــت النســاء تصنــع ي
للمقيظـ ي ن
ـ� ف ي� المنطقــه  ،وهنــاك مــن تكــون ذات مهــارة عاليــة وتســتطيع ســف كميــات
كبـ يـرة فتبيــع مــا يفيــض عــن حاجــة بيتهــا ،وكانــت الم ـرأة تعلــم بناتهــا الســفافة معهــا
تحضــره وكيفيــة عمــل
فهــن يجلســن حولهــا ليعرفــن كيفيــة اســتخدام الخــوص أو
ي
الضفـ يـرة منــه.
وتختلــف اســتخدامات ســعف النخيــل ف ي� الســفافة ؛ فالــذي ف ي� قلــب النخلــة أو قمــة رأســها
يســتخدم ف ي� صناعــة الســال والح ـران ،أمــا الســعف الكبـ يـر أالخ ـرض فيســتخدم ف ي�
وغ�هــا مــن أالدوات ،وال تســتخدم أاللـوان ف ي� صناعــة ســجادة
الســال الكبـ يـرة والمكانــس ي
الصــاة ،حيــث تـ تـرك بيضــاء ال يضــاف وتصنــع بشــكل دقيــق وأنيــق.

وكان الخــوص ينقــع بالمــاء لتليينــه وتســهيل جدلــه ،وتجــدل النســوة مــن هــذا الخــوص
جدائــل تشــبك مع ـاً ،وتصنــع منهــا الســفة الـ ت يـى تكــون ن ـواة ألي أداة تســتخدمها الم ـرأة،
وقــد كان عــى المـرأة أن تقــرر مــا تريــد صنعــه بالخــوص منــذ البدايــة لتعــرف نــوع الغــرز
والعقــد الـ ت يـى تضعهــا ف ي� الجدائــل؛ فلــكل أداة طريقــة صناعــة مختلفــة ،مــا يجعــل منهــا
حرفــة ممـ ي زـرة تهتــم بهــا النســاء وتختــص بهــا لحاجتهــا إىل الصـ بـر والجلــوس لفـ تـرات طويلة.
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يستش�  ،يأخذ برأي االخرين
يشاور :
ي
ف
ن
ح�ة عند اتخاذه القرار حيال
المع� :الشخص الذي يقع ي� ي
الخ�ة أو ممن يثق برأيهم
أي مسألة البد له أن يشاور أهل أ ب
الخ�ة نظرة مغايره نتيجة
وحينها يقرر ،حيث دائما ما يكون لهل ب
تفك� أو دون
دون
تجاربهم المسبقة ،بينما من يتخذ القرار
ي
ف
الخ�ة دائما ما يندم نتيجة ترسعه ي� اتخاذ قراراته.
مشاورة أهل ب

اضاءة

المها العربي
حيـوان رشــيق القـوام يصــل وزنــه إىل  130كــم وطولــه حـو يال  170ســم،
يميــل لــون الجســم إىل البيــاض ومنــه اشــتق االســم  ،وهنــاك عالمــات
فارقــة للمهــا مثــل البقعــة البنيــة عــى الوجــه وتمتــد لتغطــي العـ ي ن
ـ�  ،كمــا
ـ� طويلـ ي ن
يمتــاز المهــا بقرنـ ي ن
ـ� يصــل طــول الواحــد منهــا إىل  70ســم وهــي
ف
ف
حــادة النهايــة ،وهــي ي� الذكــور اكـ بـر وتســتخدم ي� العـراك مــع الحيوانــات
أ
الخــرى خــال فـ تـرة الـ ت زـراوج والدفــاع عــن النفــس.
تعيــش المهــا العــر� ف� الســهول المغطــاة بالحــى ،و أ
الوديــة المفتوحــة
بي ي
والكثبــان الرمليــة ومناطــق المنخفضــات الصخريــة ،ولقــد تــم تســجيل
ـر� نحــو الكثبــان الرمليــة بعــد هطــول االمطــار ومــن ثــم
انتقــال المهــا العـ ب ي
تعــود اىل المناطــق الســهلية خــال فصــل الصيــف حيــث تتوافــر مســاحات
أكـ بـر مــن الظالل.تســتمر فـ تـرة الحمــل  255-273يومـاً .وعــاد ًة مــا تلــد االنــاث
مولــوداً واحــداً ،وتنــدر والدة التوائــم .وال يوجــد موســم محــدد للـ ت زـراوج.
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سؤال العدد :

الظه�ة ؟
تم� بدأت وزارة العمل بتطبيق قرار حظر العمل وقت ي
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الفائز ف� مسابقة العدد ن
الثا�
ي
ف
وردت ياىل المجلة العديد من االجابات الصحيحة عن سؤال العدد ض
الما�  ،وفاز ي� المسابقة القارئ
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

محمد أكرم

سيتم إالعالن عن الفائز ف ي� العدد القادم .

معالم من اإلمارات :

متحف عجمان :

يعت�
ب

حصــن عجمــان أحــد
المعالــم أ
الثريــة ف ي� دولــة
إالمــارات العربيــة المتحــدة ،حيــث ُش ّــيد ف ي�
أواخــر القــرن الـــ 18للميــاد ،واســتخدمت
ف ي� بنائــه مــواد محليــة ،منهــا حجــارة البحــر
المرجانيــة والجــص ،وتــم تســقيفه بالجنــدل،
وهــو نــوع مــن جــذوع أ
الشــجار يتــم جلبهــا
مــن ش�ق إفريقيــا ،وقــد تعــرض الحصــن
عــام  1820مثــل بقيــة القــاع والحصــون ف ي�
إالمــارات الشــمالية ،لقصــف الســفن الحربيــة
للتدمــر ف ي� وقتهــا،
بال�يطانيــة ،إذ تعــرض
ي
حـ تـى أعــاد بنــاءه المغفــور لــه الشــيخ راشــد
بــن حميــد أ
الول.
وخضــع الحصــن عــى مــدار الســنوات
لعمليــات ترميــم ،إذ بقــي مقــراً أ
لــ�رسة
الحاكمــة ت
حــى عــام  1907عندمــا انتقــل
المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن حميــد
للقامــة ف ي� قــر الزاهــر ،وتحــول
النعيمــي إ
ش
الحصــن إىل مقــر للقيــادة العامــة ل�طــة
ف
و� أواخــر الثمانينــات تمــت إعــادة
عجمــان ،ي
ترميمــه بتوجيهــات مــن صاحــب الســمو
حاكــم عجمــان ،وتحويلــه إىل متحــف ت ـر ث يا�،
أ
خــرة ثالثــة
واســتغرقت عمليــة تال�ميــم ال ي
أعــوام .ويهــدف المتحــف إىل تعريــف

أ
ف
ف
ض
ـا� ،وأنــواع العالجــات،
فالجيــال بطبيعــة الحيــاة ي� مجتمــع إالمــارات كانــت شــائعة ي� المـ ي
ض
ت
ت
ـ�
ي�
الــى ســبقت مثــل «الحجامــة» والعــاج عــن طريــق الـ ي
المــا� ،وتحديــداً الفــرة ف ي
ي
اكتشــاف النفــط ،كمــا يســهم ي� تعريــف والمســح بأنواعــه.
ين
المقيمــ� والزائريــن والســياح العــرب
أ
ف
ت
ت
ـى ال تقــل
والجانــب بــراث إالمــارات ونمــط الحيــاة .أمــا القاعــة أالثانيــة ي� المتحــف ،الـ ي
تمـ ي ز
ـراً عــن الوىل ،فقــد تم تخصيصها للســوق
ـع� ،الــذي يضــم مجســمات عــدة تمثــل
يضــم المتحــف أقســاماً عــدة منهــا ب
القــر الشـ ب ي
أ
الثــري ،وأقســام بيــوت الجريــد ،والســفن ،مهنـاً وحرفـاً وعــادات شــعبية كثـ يـرة ،مــن بينها
والصيــد البحــري ،وإذاعــة عجمــان ،والزراعــة ،مهنــة الطــواش والحــاق والمحلــوي والخيــاط
والمطبــخ القديــم ،ومخــزن التمــور ،والطــرب والحــداد والق ّطــان وبائــع الحــر ،إضافــة إىل
الشــع� ،إضافــة إىل قاعــة الثقافــة ت
والــراث مهنــة بنــاء الجــص وصناعــة النســيج وتجــار
أ بي
آ
واللعــاب الشــعبية والثــار والوثائــق الجملــة والقهــوة الشــعبية ،وتــم تجســيد كل
والمخطوطــات والمجلــس أو مــا كان يعــرف ذلــك عــن طريــق تماثيــل ممـ ي ز
ـرة ومعـ بـرة ،تــم
بـ«الـ بـرزة» ،كمــا أضيفــت إىل المتحــف قاعتان ،تصميمهــا وتصنيعهــا بدقــة وحرفيــة عاليــة ،إذ
أ
ـع� الــذي يضــم تــم تزيينهــا وإبرازهــا بجميــع إالكسســوارات
خصصــت الوىل للطــب الشـ ب
ي
ت
الــى كانــت تســتخدم ف ي� كل مهنــة وحرفــة
قســماً لالستشــفاء بالقــرآن ،وقســماً لعــاج
ي
تجبــر الكســور وأقســاماً ألمــراض أخــرى عــى حــدة.
ي

العمل  -يوليو 2015

47

