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افتتاحية العدد

الموارد البشرية والتوطين
ين
مبــا�ة وزارة المــوارد ش
ش
والتوطــ�
الب�يــة
ت
الــ� أضيفــت اليهــا ،
مع لالختصاصــات والمهــام
ي
نكــون قــد بدأنــا خطــوات المرحلــة المتجــددة ف ي� ادارة
ت
ـ�
ســوق العمــل ضمــن رؤيــة حكومــة المســتقبل ،الـ ي
رســمت معالمهــا قيادتنــا الحكيمة،وفــق مرتكــزات
تتطلــب منــا جميعــا ان نكــون عــى مســتوى التطلعــات
والتحديــات.
ـ� ،يعــد التحــدي أ
فالتوطـ ي ن
الكـ بـر ،وتحقيــق منج ـزات
ف ي� هــذا الجانب،هــدف يســعى اليــه الجميــع  ،ســواء
مــن هــم ف� موقــع المســؤولية ،أو أبناؤنــا المواطنـ ي ن
ـ�
ي
الذيــن يتطلعــون اىل شــغل فــرص العمــل المناســبة،
لذلــك تحــرص القيــادة الحكيمــة عــى مواصلــة دعمهــا
لهــذا الملــف  ،الــذي أنيــط مــن جديــد بالــوزارة ،حيــث
بــات التوطـ ي ن
ـ� جــزءا مــن مســماها ،وهــي خطــوة تؤكــد
ين
المواطنــ� وتوظيفهــم ف ي�
عــى ان تدريــب وتأهيــل
ف
ســوق العمــل ،وضمــان اســتمرارهم ي� تلــك الوظائــف،
كانــت جميعهــا وال ت ـزال مــن أبــرز وأهــم االهتمامــات
الوطنيــة.
ين
ومــن جانبنــا ،فاننــا ف ي� وزارة المــوارد ش
والتوط�،
الب�يــة
لــ� نكــون عــى قــدر المســؤولية
لــن نألــو جهــدا ي
ف
الملقــاة عــى عاتقنــا ،فقــد بدأنــا فعليــا ي� خطــوات
ترتيــب أوراق هــذا «الملف»مســتفيدين مــن التجــارب
الـ ت
ـ� امتــدت عــى مــدار الســنوات الماضيــة ،واخذيــن
ي
بعــ� االعتبــار ،أهميــة ض
ين
و�ورة تفعيــل ش
الــراكات
ف
و� مقدمتهــا القطــاع
مــع الجهــات ذات العالقــة  ،ي
الخــاص ،وذلــك انطالقــا مــن المســؤولية الوطنيــة
المشــركة ،ض
ت
و�ورة تضافــر الجهــود النجــاز وتحقيــق
االهــداف المنشــودة.
أ
ولن ســوق العمــل يعتـ بـر الحاضنــة للوظائــف الجاذبــة
والمســتقرة،ولعالقات العمــل التعاقديــة الشــفافة
المتوازنــة ،فاننــا ف ي� الوقــت ذاتــه ،ماضــون ف ي� تطويــر

ت
واســراتيجياتنا الراميــة اىل االرتقــاء بهــذا
خططنــا
ش
الســوق ،ورفــع انتاجيتــه ،بمــا ّيمكــن مواردنــا الب�يــة
الوطنيــة للمنافســة عــى الوظائــف ويجــذب الكفــاءات
ف
ـ� يكون
والخـ بـرات والحفــاظ عليهــا ي� ذات الوقــت ،ولـ ي
ايضــا رافعــة مهمــة القتصــاد المعرفــة القائــم عــى
التنافســية ،وذلــك باالســتناد اىل حزمــة مــن السياســات
أ
والدوات ت
الــ� تســتهدف تشــجيع منشــات القطــاع
ي
الخــاص وحثهــا عــى االلـ ت ز
ـرام بالقانــون ش
والت�يعــات،
وكذلــك تطويــر المــوارد ش
الب�يــة ف ي� ســوق العمــل
واحــكام الرقابــة عليــه.
اننــا نعــي تمامــا ،بــأن المرحلــة المقبلــة ســتكون مليئــة
بالتحديــات  ،لكننــا عازمــون عــى تحقيــق غاياتنــا ف ي�
اطــار مــا كلفنــا بــه  ،كمــا اننــا ســنواصل عملنــا ف ي�
الــوزارة  ،وفــق نهجنــا الــذي يقــوم عــى أســاس العمــل
والخ�ات
ـ� ،فلدينــا مــن القيــادات والكفــاءات
ب
المؤسـ ي
مــا يمكننــا مــن تحقيــق تطلعاتنــا وأهدافنــا.
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أخبار الوزارة

خلــوة إلعداد الخطة اإلســتراتيجية لألعوام 2021_2017

صقر غباش  :نســتهدف
تمكيــن المواطنين
في ســوق العمل وجذب
الكفاءات
ين
أعــدت وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
ت
االســراتيجية لالعــوام - 2017
الخطــة
 2021حيــث تــم رفعهــا اىل مكتــب رئاســة
مجلــس الــوزراء للمراجعــة واالعتمــاد.
جــاء ذلــك خــال «خلــوة « عقــدت مؤخ ـرا
عــى مــدار يومـ ي ن
ـ� ف ي� رأس الخيمــة بحضــور
معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد ش
الب�يــة
ي
ن
والتوطـ يـ� وقيــادات الــوزارة.

طموح القيادة
الحكيمة يضعنا امام
تحد ويحفزنا على بذل
الجهود المضاعفة

توجيهــات ومتابعــة ســموه المســتمرة لـ أ
ـ�داء
وقــال معــال صقــر غبــاش «ان طمــوح وهــو مــا أوجــد تنافســا ايجابيــا بـ ي ن
ـ� مختلف
ي
المــارات المؤسســات لتقديــم أفضــل مــا لديهــا.
القيــادة الحكيمــة بريــادة دولــة إ
وتم�هــا وتبوأهــا المراكــز أ
يز
الوىل عالميــا
ف
ت
يضعنــا جميعــا امــام تحــد ويحفزنــا ي� وأوضــح «أن الخطــة االســراتيجية لــوزارة
ين
ذات الوقــت عــى بــذل الجهــود المضاعفــة المــوارد ش
والتوط� للمرحلــة المقبلة
الب�يــة
ـ� �ف
ف
ن
ن
والســعي الجــاد لنكــون عــى مســتوى تســتهدف ي� مجملهــا تمكـ يـ� المواطنـ ي ي
الطمــوح الــذي تتطلــع اليــه القيــادة” .ســوق العمــل وجــذب الكفــاءات والخـ بـرات
والحفــاظ عليهــا بالشــكل الــذي يســهم ف ي�
وأكــد معاليــه « أن الحكومــة بقيــادة رفــع انتاجيــة الســوق وتعزيــز اســتقراره
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد وذلــك انســجاما مــع االجنــدة الوطنيــة
المــارات 2021
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس وتحقيقــا لمتطلبــات رؤيــة إ
ت
ـ� جــاءت ضمــن رؤيــة شــاملة للقيــادة
مجلــس الــوزراء حاكــم ب ي
د�  -رعــاه اللــه  -والـ ي
ت
تعمــل بموجــب خطــط اســراتيجية طموحة السياســية بهــدف احقــاق مســتويات عاليــة
وواضحــة وقابلــة للتنفيــذ خصوصــا ف ي� ظــل مــن التنميــة عــى مختلــف االصعــدة”.
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وأشــار «اىل أن الــوزارة ســتعمل خــال
المرحلــة المقبلــة عــى تطبيــق منظومــة
مــن السياســات واالدوات الرقابيــة ف ي�
ســوق العمــل وتقديــم الخدمــات المتمـ ي ز
ـرة
ين
للمتعاملــ� وذلــك ف ي� إطــار الســعي نحــو
ت
وبالتــال
تحقيــق الخطــة االســراتيجية
ي
المســاهمة ف ي� تحقيــق مســتهدفات حكومــة
المســتقبل وفقــا لطموحــات وتوجيهــات
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم.
ت
االســراتيجي
وأكــد أهميــة دورة التخطيــط
المقبلــة كونهــا ت ز
ت�امــن مــع تحقيــق رؤيــة
المــارات  2021والـ ت
ـ� تعتـ بـر موجهــا ومرتكزا
إ
ي
أ
ت
اســراتيجيا للخطــة يضــاف اليهــا الجنــدة
يز
التمــر الحكومــي
الوطنيــة ومنظومــة
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والحكومــة الذكيــة اىل جانــب االسـ تـراتيجية
الوطنيــة لالبتــكار.
ولفــت معــال وزيــر المــوارد ش
الب�يــة
ي
والتوطـ ي ن
ـ� إىل أن تنظيــم «الخلوة» بمشــاركة
واســعة مــن قيــادات الصــف االول والثــا�ن
ي
ف
ت
ـأ� انطالقــا مــن الحــرص عــى
ي� الــوزارة يـ ي
مواصلــة تجســيد مبــدأ الحــوار والتشــاور
الداخــ� واالســتماع لوجهــات النظــر
ي
المختلفــة وهــو االمــر الــذي ينــدرج ضمــن
المؤســ� الجماعــي
منظومــة العمــل
ي
يعتــر نهجــا نحــرص عــى تعزيــزة
الــذي
ب
باســتمرار”.

خصوصــا أن المرحلــة المقبلــة تتطلــب
مزيــدا مــن العمــل والجهــد” .وكانــت
الــوزارة عقــدت ورشــة عمــل ف ي� شــهر ينايــر
ض
ـا� حيــث تــم خاللهــا اعــداد المســودة
المـ ي
أ
ت
ت
ـ� اعتمــدت
فالوليــة للخطــة االســراتيجية الـ ي
ي� «الخلــوة».

ت
ـ� اســتمرت
واســتعرضت خــال الورشــة الـ ي
لنحــو  10ســاعات أبــرز نتائــج اسـ تـراتيجية
الــوزارة لالعــوام  2016_2014واالنجــازات
الــ� تحققــت خــال هــذه ت
ت
الفــرة عــى
ي
صعيــدي ســوق العمــل والتطويــر
المؤســ� والتحديــات واحتياجــات
ي
ن
المتعاملــ� وكذلــك أفضــل الممارســات
ي
ف
ـال صقــر غبــاش ثقتــه بموظفــي العالميــة ي� ادارة وتنظيــم اســواق العمــل.
وجــدد معـ ي
الــوزارة وقدرتهــم عــى العطــاء المضاعــف كمــا شــهدت الورشــة تشــكيل  6فــرق

رفع انتاجية السوق
وتعزيز استقراره
انسجاما مع االجندة
الوطنية ورؤية اإلمارات
2021
لمناقشــة ت
مق�حــات للخطــة االسـ تـراتيجية
مــن حيــث الرؤيــة والرســالة والقيــم
أ
والهــداف االسـ تـراتيجية وتــم عــرض نتائــج
عمــل كل فريــق عــى الحضــور للتصويــت
ئ
ـد� للخطــة
وذلــك بهــدف بلــورة تصــور مبـ ي
ت
االســراتيجية للــوزارة.
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تضــم ممثليــن عــن «الموارد البشــرية والتوطين» وجهــات حكومية في اإلمارة

لجنة دائمة إلســعاد عمال دبي في مســاكنهم
معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
ي
ن
أكد ش
الب�يــة والتوطـ يـ� حــرص دولــة إالمارات
ـال المالئــم والمتوافــق
عــى توفـ يـر الســكن العمـ ي
مــع المعايـ يـر واالشـ تـراطات المعمــول بهــا دوليــا
ســواء ف ي� الجانــب ش
الت�يعــي أو مــن خــال
الممارســات العمليــة ت
الــ� يشــهدها ســوق
ي
العمــل” .وقــال معاليــه « ان الــوزارة ماضيــة ف ي�
ت
ـ� مــن بينهــا عــدم منــح
تطبيــق سياســاتها الـ ي
ت
الــ�
تصاريــح العمــل الجديــدة للمنشــات ي
ت
ين
الــ� توفرهــا
يتبــ� عــدم مطابقــة مســاكنها ي
ت
ين
المعايــر واالشــراطات
للعاملــ� لديهــا مــع
ي
المنصــوص عليهــا”.
جــاء ذلــك خــال اجتمــاع عقــد مؤخ ـرا بديــوان
ف
معــال صقــر غبــاش
د� برئاســة
الــوزارة ي� ب ي
ي
وحضــور مبــارك الظاهــري وكيــل الــوزارة
واللــواء محمــد أحمــد المــري مديــر إالدارة
أ
ـد� وســامي
العــام إ
للقامــة وشــؤون الجانــب بـ ب ي
القمــزي مديــر عــام دائــرة التنميــة االقتصاديــة
وحسـ ي ن
ـ� لوتــاه مديــر عــام البلديــة واللــواء عبيد

8

العمل  -أبريل 2016

مهـ يـر بــن رسور رئيــس اللجنــة الدائمــة لشــؤون
ف
د� وحميــد بــن ديمــاس الســويدي
العمــال ي� ب ي
الوكيــل المســاعد ف ي� وزارة المــوارد ش
الب�يــة
والتوطـ ي ن
ـ� لشــؤون العمــل وماهــر العوبــد وكيل
الــوزارة المســاعد لشــؤون التفتيــش وعــدد مــن
ين
المســؤول� ف ي� الجهــات المشــاركة باالجتمــاع.

د�
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ب ي
رعــاه اللــه .وتــم خــال االجتمــاع اســتعراض
ف
د� والخطــط
واقــع المســاكن العماليــة ي� امــارة ب ي
ت
ت
الــ� مــن
وال�امــج
االســراتيجية ب
والمبــادرات ي
شــأنها اســعاد العامــل ف ي� مســكنه ومتابعــة
ومراقبــة أوضــاع المســاكن القائمــة حاليــا.

معــال صقــر غبــاش « أهميــة االجتمــاع
وأكــد
ي
ف
ن
وذلــك ي� اطــار مواصلــة التنســيق بـ يـ� الجهــات
المعنيــة ومتابعــة تنفيــذ دليــل المعايـ يـر العامــة
ـال الجماعــي عــى مســتوى الدولــة
للســكن العمـ ي
والمعتمــد مــن قبــل مجلــس الــوزراء .واشــاد
ت
ـ� تبذلهــا
معاليــه خــال
االجتمــاع بالجهــود الـ ي
ف
د� كل حســب اختصاصهــا
الجهــات المعنيــة ي� ب ي
والراميــة اىل توفـ يـر المســاكن العماليــة المناســبة
ف
ت
ـ� تشــهد مجمعــات ســكنية للعمال
ي� االمــارة الـ ي
ذات مواصفــات
تلــ� لهــم
ي
ومعايــر متقدمــة ب ي
مســتلزمات الراحــة والســامة وبالشــكل الــذي
ينســجم مــع توجيهــات ورؤى صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد ال مكتــوم نائــب

وأكــد الحضــور الحــرص عــى تعزيــز التعــاون
انطالقــا مــن تكامــل أ
الدوار ي ن
بــ� وزارة المــوارد
الب�يــة والتوطـ ي ن
ش
ـ� بوصفهــا الجهــة االتحاديــة
المنــاط بهــا تنظيــم وضبــط وســوق العمــل
والدوائــر المحليــة ذات العالقــة ف ي� االمــارة.
ومــن المقــرر ان تعمــل لجنــة دائمــة ت
مشــركة
ين
ممثلــ� عــن وزارة المــوارد ش
الب�يــة
تضــم
ف
ن
د�
والتوطـ يـ� وعــدد مــن الجهــات الحكوميــة ي� ب ي
عــى بلــورة خطــط عمــل وبرامــج ت
ومق�حــات
تســتهدف المتابعــة الدائمــة لملــف المســاكن
العماليــة ف ي� االمــارة بمــا ف ي� ذلــك تشــكيل فــرق
ت
المشــركة.
التفتيــش
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مذكرة تفاهم
بين اإلمارات
وموريشيوس
للتعاون
فــي مجاالت العمل
دولــة إالمــارات العربيــة المتحــدة
أبرمت ممثلــة بــوزارة المــوارد ش
الب�يــة
ين
والتوطــ� ،وجمهوريــة موريشــيوس ممثلــة
بــوزارة العمــل والعالقــات الصناعيــة
والتوظيــف والتدريــب مذكــرة تفاهــم لتعزيــز
ـ� البلديــن الصديقـ ي ن
التعــاون بـ ي ن
ـ� ف ي� مجــاالت
العمــل والقــوى العاملــة.
معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
وقــال
ي
ن
ش
الب�يــة والتوطـ يـ� عقــب توقيعه عــى مذكرة
ف
ـد� مؤخ ـرا «إن
التفاهــم ي� ديــوان الــوزارة بـ ب ي
ت
ـأ� ف ي� إطــار حــرص البلديــن
توقيــع المذكــرة يـ ي
عــى توطيــد عالقــات الصداقــة وتطويــر
آفــاق التعــاون بينهمــا بمــا يخــدم المصالــح
ت
المشــركة” .وأضــاف «المذكــرة تســهم ف ي�
تطبيــق أفضــل الممارســات ف ي� مجــال إدارة
دورة العمــل التعاقــدي المؤقــت بـ ي ن
ـ� البلدين
الصديقـ ي ن
ـ� الســيما مــن خــال تنفيــذ برامــج
ف
ت
وأنشــطة مشــركة ي� هــذا المجــال وتقويــة

ـ� الطرفـ ي ن
أنظمــة الرقابــة عــى وكاالت التوظيــف بـ ي ن
ـ� بمــا يحفــظ حقوقهمــا كاملــة”.
الخاصــة ســعيا نحــو تطبيــق ممارســات
ش
عادلــة وشــفافة ف ي� مجــاالت توظيــف العمالــة مــن جانبــه ،أشــاد ســوديش ســاتكام كاليت�ن
الموريشيوســية ف ي� الدولــة وفقــا ش
للت�يعــات وزيــر العمــل والعالقات الصناعيــة والتوظيف
الوطنيــة المنظمــة لســوق العمــل ت
والــ� والتدريــب ف ي� جمهوريــة موريشــيوس عقــب
ي
ش
«بالت�يعــات
تضمــن الحمايــة للحقــوق العماليــة ومصالــح توقيعــه عــى مذكــرة التفاهــم
المنظمــة لســوق العمــل ف ي� الدولــة مبديــا
أصحــاب العمــل عــى حــد ســواء”.
ف
رغبــة بــاده ي� االســتفادة مــن أســلوب إدارة
وأكــد معاليــه «أن ســوق العمــل ف ي� الدولــة ســوق العمــل ف ي� الدولــة باعتبــاره نموذجــا
والنتاجيــة ناجحــا خصوصــا ف ي� ظــل السياســات
يتجــه نحــو المزيــد مــن االســتقرار إ
ت
والتــوازن ف� عالقــة العمــل ي ن
ش
ـ� طبقتهــا وزارة المــوارد الب�يــة
ي
بــ� طرفيهــا الجديــدة الـ ي
ن
والتوطــ�”.
إضافــة إىل مرونــة انتقــال العمــال مــن منشــأة
ي
والخــرات
إىل أخــرى وجــذب الكفــاءات
ب
ف
والمحافظــة عليهــا وذلــك ف ي� ظــل السياســات وأكــد «أن ســوق العمــل ي� دولــة إالمــارات
ت
يعتــر ســوقا جاذبــا لعمالــة بــاده ،نظــرا
الــ� بــدأ تطبيقهــا منــذ مطلــع
ب
الجديــدة ي
العــام الجــاري ت
وتوفــر الحمايــة للحقــوق
والــ� مــن شــأنها التأكيــد لتنــوع الوظائــف
ي
ي
ت ض
ا� والشــفافية ف ي� التعاقــد والمســتحقات العماليــة”.
عــى مبــدأ الــر ي

تعزيــز التعــاون الفنــي بين اإلمارات ومنظمــة العمل الدولية
قــدرات التفتيــش ،ومعلومــات ســوق العمــل،
وعالقــات العمــل ،واالســتفادة مــن الدعــم
الفـ نـ� ،الــذي تقدمــه المنظمــة للــدول أ
العضــاء،
ي
بمــا يفتــح آفاقـاً أوســع للتعــاون المســتقبل بـ يـ�ن
ي
إالمــارات والمنظمــة.

معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
ي
ن
بحث ش
والتوطــ� ،مــع الدكتــورة
الب�يــة
ي
ربــا ج ـرادات المديــر إالقليمــي للــدول العربيــة
ف ي� منظمــة العمــل الدوليــة ،تعزيــز التعــاون
بـ ي ن
ـ� دولــة إالمــارات والمنظمــة .وأكــد الجانبــان،
خــال اللقــاء الــذي عقــد مؤخــرا حرصهمــا
ف
ئ
ض
ن
الثنــا� واســتعرض االجتمــاع ،حزمــة الق ـرارات الجديــدة
الفــ�
ي
فعــى المــ ي قدمــاً ي� التعــاون ي
ت
الــ� دخلــت ي ز
حــر التنفيــذ مطلــع العــام
ي� العديــد مــن المجــاالت ،ومــن بينهــا تعزيــز
ي

الجــاري ،حيــث تــم تأكيــد أهميــة هــذه القـرارات
ف� تعزيــز عالقــات عمــل متوازنــة ومنتجــة ي ن
بــ�
ي
طرفيهــا ،مرجعيتهــا عقــد العمــل ،وترتكــز إىل
ت ض
ا� والشــفافية ف ي� التعاقــد بمــا يحفــظ
الــر ي
الحقــوق لــكال الطرفـ ي ن
ـ� ،إىل جانــب تعزيــز مرونــة
االنتقــال ف ي� ســوق العمــل .مــن جانبهــا ،أشــادت
ت
الــ� شــهدتها سياســات
جــرادات باالصالحــات ي
بالمــارات.
ســوق العمــل إ
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مذكــرة تفاهم
مع «دو»لإلرتقاء
بجودة الخدمات
ين
وزارة المــوارد ش
التوطــ�
الب�يــة و
وقعت
مذكــرة تفاهــم مــع ش�كــة ا إلمــارات
لالتصــاالت المتكاملــة «دو» بهــدف تعزيــز التعــاون
ت
ين
ين
المشــركة
الجانبــ� بمــا يخــدم مصالحهمــا
بــ�
ين
وتحســ� أداء العمليــات وتبســيط ا إلجــراءات
وتبــادل المعلومــات واالرتقــاء بجــودة الخدمــات للحكومــة وبمــا ينعكــس ايجابــا عــى الخدمــات
المقدمــة ف ي� ســوق العمــل» .وقــال « إن التعــاون
ذات الصلــة.
كبــر ونتائــج فاعلــة
مــع دو ســيكون لــه مــردود ي
ش
وقــع المذكــرة مبــارك الظاهــري وكيــل الــوزارة خصوصــا ف ي� إطــار تقديــم خدمــات ال�كــة لفئــات
وأحمــد عــ� بــو رحيمــة النائــب أ
الول للرئيــس العمــال خــال الفعاليــات المقــرر أن تنظمهــا
ي
ف
ن
ش
للعالقــات الحكوميــة ي� « دو « وذلــك خــال حفــل وزارة الم ـوارد الب�يــة والتوطـ يـ� بمناســبة اليــوم
خــاص أقيــم ف� ديـوان الــوزارة بــد� بحضــور عــدد العالمــي للعمــال الــذي يصــادف ف� أ
الول مــن
بي
ي
ي
ن
ن
شــهر مايــو المقبــل”.
الجانبــ�.
المســؤول� مــن كال
مــن
ي
ي
ت
تــأ� ف ي�
وأكــد الظاهــري « أن مذكــرة التفاهــم ي
إطــار حــرص الــوزارة عــى تطويــر آفــاق ش
ال�اكــة
ت
االســراتيجية ي ن
بــ� القطــاع الحكومــي والخــاص
وتعزيــز التعــاون لتحقيــق أ
الهــداف االسـ تـراتيجية

مــن جانبــه قــال أحمــد عـ يـ� بــو رحيمــة «نجــدد
عــر توقيــع مذكــرة التفاهــم مــع وزارة
اليــوم ب
ت
ز
ن
ش
الم ـوارد الب�يــة والتوطـ يـ� التأكيــد عــى ال�امنــا
المطلــق بدعــم مجتمــع العمــال ف ي� دولــة ا إلمــارات

العربيــة المتحــدة وذلــك لمــا تمثلــه هــذه الفئــة من
ن
الوطــ�
أهميــة مطلقــة بالنســبة لنمــو ا إلقتصــاد
ي
وازدهــاره ..وضمــن إطــار حرصنــا عــى توفـ يـر أبــرز
الخدمــات المتخصصــة لجميــع فئــات المجتمــع
ا إلمــار ت يا� بهــدف تلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة
نســعى دومــا إىل المســاهمة ف ي� إثـراء حيــاة العمــال
ف ي� الدولــة مــن خــال تعزيــز القيمــة المضافــة عـ بـر
مجموعتنــا الرائــدة مــن الخدمــات والعــروض”.
وبمقتـ ضـى مذكــرة التفاهــم تكــون دو هــي الراعــي
الرســمي ليــوم العمــال العالمــي با إلضافــة إىل
وضــع آليــة عمــل ت
مشــركة للعمــل عــى ترويــج
مختلــف العــروض والخدمــات المقدمــة لفئــات
العمــال المختلفــة.

ملتقــى «تســهيل» يســتعرض التجارب الناجحة فــي تقديم الخدمات
ين
وزارة المــوارد ش
التوطــ�
الب�يــة و
نظمت ملتقــى تجــارب مراكــز الخدمــة
«تســهيل» وذلــك بهــدف اســتعراض أبــرز
التجــارب الناجحــة ف ي� كفــاءة وجــودة تقديــم
الخدمــات وذلــك بحضــور  200مشــارك مــن
ـ� الجهــات الحكوميــة والخاصــة ذات الصلــة
ممثـ ي
وقالــت فاطمــة المــا نائــب مديــر ادارة مراكــز
ف
ـد� «ان الملتقــى اســتعرض
الخدمــة ي� الــوزارة بـ ب ي
يز ت
الــ� ســاهمت ف ي�
التجــارب الناجحــة و
المتمــرة ي
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تحقيــق معــدالت عاليــة مــن االنجــاز ف ي� مجــال تحقيــق معــدالت أداء عاليــة ف ي� مراكــز الخدمــة
رفــع كفــاءة الخدمــات الحكوميــة ف ي� كافــة الجهات «تســهيل» وفقــا ألفضــل الممارســات وبمــا
ين
للمتعاملــ�.
إىل مســتوى الســبع نجــوم ،مــن خــال تطبيــق يحقــق الســعاد
معايــر برنامــج إالمــارات للخدمــة الحكوميــة
ي
ز
العبــدول مديــر إدارة
مــن جانبــه أكــد نــارص
المتمــرة».
ي
ي
دعــم المراكــز بهيئــة إالمــارات للهويــة أهميــة
واســتعرض ســالم باليوحــه رئيــس نظــام النجــوم تعزيــز ارتبــاط رؤيــة الجهــة الحكوميــة االتحاديــة
العالمــي لتصنيــف الخدمــات بمكتــب رئاســة باسـ تـراتيجية الحكومــة االتحاديــة بحيــث تشــتمل
مجلــس الــوزراء خــال الملتقــى مــا يتضمنــه االهــداف االسـ تـراتيجية عــى مبــدأي تال�كـ ي زـر عــى
بال�نامــج مــن معايـ يـر وضوابــط حاكمــة تســتهدف المتعامــل ورفــع الكفــاءة الحكوميــة».

أخبار الوزارة

الــوزارة تحصــل على شــهادة االيزو في مجاالت عدة

الظاهــري :ربــط خططنا التشــغيلية بالمعاييــر العالمية
ين
وزارة المــوارد ش
التوطــ�
الب�يــة و
حصلت عــى عــدد مــن شــهادات المطابقــة
العالميــة «االيــزو» المتعلقــة بمجــاالت إدارة
الجــودة وإدارة الصحــة والســامة المهنيــة
وتطبيــق أفضــل الممارســات ف ي� مجــال خدمــة
المتعاملـ ي ن
ـ� ،وذلــك مــن خــال تقييــم شل�كــة «
ت
ت
الــ� اشــورانس ليمتــد».
لويــدز ريجســر كو ي
حصلت الوزارة عىل شهادة
المطابقة العالمية ايزو
( )9001/2015ف ي� مجال ادارة
الجودة عن خدماتها وعملياتها
المتعلقة بإصدار التصاريح
وبطاقات العمل ،وإدارة مراكز
الخدمة وترخيص وكاالت
التوسط والتوظيف ،والتفتيش
عىل المنشآت ،ومبادرة ش
«أب�»،
وتنظيم حمالت التوعية.

وأكــد مبــارك الظاهــري وكيــل الــوزارة « أن
الحصــول عــى شــهادة المطابقــة العالميــة «
االيــزو » يؤكــد الـ ت زـرام الــوزارة وســعيها الحثيــث
المعايــر العالميــة ف ي�
نحــو تطبيــق أعــى
ي
المجــاالت ذات الصلــة خاصــة مــا يتعلــق منهــا
ين
للمتعاملــ� وإدارة الصحــة
بتقديــم الخدمــات
ت
والســامة المهنيــة .وأوضــح « أن اســراتيجية

الــوزارة تســتهدف تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات
ـ� خطتهــا التشــغيلية أ
الخاصــة بتحسـ ي ن
المــر الذي
يجعــل قطاعاتهــا المختلفــة ووحداتهــا إالداريــة
تعمــل وفقــا لمعايـ يـر الجــودة والتمـ ي زـر وااللـ ت زـرام
بهــا  ،مشـ يـرا إىل أن حصــول الــوزارة عــى شــهادات
أ
اليــزو يعــزز مــن ارتبــاط الخطــط التشــغيلية
المعايــر والضوابــط.
المختلفــة بهــذه
ي

كما حصلت عىل شهادة «االيزو»
ف� مجاالت متابعة ت
اش�اطات
ي
ش
وال�اف
الصحة والسالمة المهنية ،إ
أ
ش
وال�اف
عىل نظام حماية الجور ،إ
عىل عالقات العمل وحل المنازعات
ن ف
طر� إالنتاج ،ش
وت�يع
العمالية يب� ي
ين
القوان� المنظمة لسوق العمل
ومراجعة السياسات وتحديثها ،وتحديد
أ
الهداف ت
االس�اتيجية العامة للوزارة
والدول.
العر�
عىل المستوى ب ي
ي

وتضمنت مجموعة شهادات
االيزو شهادة ا ()10001
المتعامل�ن
والمتعلقة بميثاق خدمة
ي
ز
المتم�ة حيث قامت
وسياسات الخدمة
ي
الجهة المانحة للشهادة بقياس مدى
مطابقة البنود الواردة ف ي� ميثاق خدمة
ين
المتعامل� وسياسة الوزارة ف ي� تقديم
يز
المتم�ة مع ما يتم تنفيذه عىل
الخدمة
أرض الواقع ومقارنة ذلك مع متطلبات
المواصفة العالمية.

كما تضمنت شهادة آ
اليزو ()10002
الخاصة بنظام شكاوى ومالحظات
المتعامل� ،أ
ين
المر الذي يعكس حرص الوزارة
والجابة عىل
عىل رفع نسبة رضا عمالئها ،إ
مالحظاتهم بأرسع وقت ممكن .حيث قامت
الجهة المانحة للشهادة بإجراء عمليات التدقيق
ت ن
و� لمركز
عىل وثائق وسجالت النظام االلك� ي
االتصال للتأكد من مدى مطابقة إالجراءات
المتبعة ف ي� معالجة الشكاوى والمالحظات
الواردة إىل الوزارة مع متطلبات المواصفة
العالمية ،كما تم استعراض مدى فعالية
إالجراءات المتبعة ف ي� مركز االتصال ف ي� منع تكرار
الشكاوى ذات أ
ت
المش�كة.
السباب

ف
و� مجال إرشادات حل ن ز
ال�اعات خارج الوزارة حصلت الوزارة عىل
ي
شهادة المطابقة العالمية( ، )10003وشهادة المطابقة العالمية ()10004
ين
المتعامل� ومدى تطبيق منهجية
المتعلقة بتطبيق أنظمة مراقبة وقياس رضا
ن
المعني� بخدمات الوزارة.
تحديد وتقييم احتياجات وتوقعات
ي

وكذلك حصلت الوزارة عىل شهادة المطابقة العالمية « »18001ف ي� إدارة
معاي� الصحة والسالمة
الصحة والسالمة المهنية المتعلقة بتطبيق ي
المهنية لموظفيها ،من خالل تقديم بيئة عمل آمنة تخلو من أية مخاطر أو
والبداع ف ي� العمل وهي واحدة
توف� منصة مستدامة االنتاجية إ
ضأ�ار بهدف ي
ت
ال� تعتمدها الوزارة لالرتقاء بمستوى أداء الكفاءات الوظيفية
من أبرز المهام ي
لتحقيق أهدافها ت
االس�اتيجية .
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أخبار الوزارة

تتويجــا لريادتهــا في تقديــم خدماتها عبر حلــول ذكية ومبتكرة

«المــوارد البشــرية والتوطين» تحصد
 6جوائــز محليــة وإقليمية ودولية

الب�يــة والتوطـ ي ن
حصــدت وزارة الم ـوارد ش
ـ� أربــع صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد ال
ـدول مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
ـ� واالقليمــي والـ ي
جوائــز عــى الصعيــد المحـ ي
ف
ض
توفــر
د� رعــاه اللــه بــرورة ي
وذلــك تتويجــا لريادتهــا ي� تقديــم خدماتهــا عـ بـر الــوزراء حاكــم ب ي
الخدمــات الحكوميــة وتســهيل وصولهــا إىل
حلــول ذكيــة ومبتكــرة.
ف
ن
المتعاملــ� ي� اي وقــت ومــكان”.
ي
ت
ويــأ� ف ي� مقدمــة هــذه الجوائــز جائــزة أفضــل
ي
عــر الهاتــف المحمــول ضمــن وأضــاف معاليــه «ان الفــوز بفئــة االقتصــاد
خدمــة حكوميــة ب
ن
ن
ـا� عــى الت ـو يال يؤكــد اننــا
الثــا� عــى والتجــارة للعــام الثـ ي
فئــة االقتصــاد والتجــارة للعــام ي
ف
نســر بخطــوات ثابتــة ي� اطــار تنفيــذ خططنــا
ذك ضمــن
ي
التـو يال وكذلــك جائــزة أفضــل تطبيــق ي
ت
ن
الوطــ� وذلــك االســراتيجية ومــا يتعلــق منهــا بتعزيــز الكفــاءة
فئــة التعليــم عــى المســتوى
ي
ضمــن الجوائــز ت
الــ� تــم االعــان عنهــا خــال المؤسســية لتقديــم خدمــات حكوميــة ذات جودة
ي
القمــة العالميــة للحكومــات الـ تـ� عقــد ف� شــهر عاليــة تحقــق رضــا المتعاملـ ي ن
ـ� وتلـ ب يـ� تطلعاتهــم
ي
ي
بف�ايــر ض
معايــر الحكومــة الذكيــة”.
وبمــا ينســجم مــع
بــد�.
ي
المــا� ب ي
ي
وقــال « ان فــوز تطبيــق « وجهـ ن يـ� « الــذي يعتـ بـر
معــال صقــر غبــاش «ان فــوز الــوزارة أحــد التطبيقــات الخمســة المتوافــرة ف ي� «المتجــر
وقــال
ي
ن
ش
الــذك» الــذي أطلقتــه وزارة المــوارد الب�يــة
تــ� يشــكل انطالقــة متجــددة لمواصلــة
بالجائز ي
ي
ف
ف
ت
ن
يــأ� ي� اطــار حــرص الــوزارة
الســعي نحــو احقــاق المزيــد مــن التطويــر ي� و
ي
التوطــ� مؤخــرا ي
الخدمــات الذكيــة وبأســاليب ابتكاريــة وابداعيــة عــى تجســيد مبــدأ تكامــل االدوار مــع الجهــات
االلــرام بتوجيهــات وتطلعــات الحكوميــة المعنيــة وفــق ش�اكات ت
وذلــك ف� اطــار ت ز
اســراتيجية
ي
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ت
المشــركة حيــث يســتهدف
تحقــق المســؤولية
التطبيــق المذكــور تعريــف الطلبــة عــى
احتياجــات القطاعــات المختلفــة ف ي� ســوق العمــل
بمــا يضمــن حســن اختيارهــم للتخصــص المـراد
االلتحــاق بــه ف ي� مراحــل التعليــم المختلفــة
وبالتــال االلتحــاق بمنشــآت القطــاع الخــاص
ي
ـال صقــر غبــاش جهــود
عنــد التخــرج” وثمــن معـ ي
ف
الفريــق الــذي تــم تشــكيله ي� وزارة المــوارد
ين
ش
الــذك
الب�يــة و
التوطــ� الدارة ملــف التحــول ي
لخدمــات الــوزارة والــذي ســعى نحــو توفـ يـر باقــة
متنوعــة مــن الخدمــات عـ بـر التطبيقــات الذكيــة”.

درع الحكومة الذكية العربية

ين
كمــا فــازت وزارة المــوارد ش
التوطــ�
الب�يــة و
مؤخ ـرا بجائــزة « درع الحكومــة الذكيــة العربيــة
«عــن فئــة التطبيقــات الذكيــة أ
الفضــل عربيــا
ت
الــ� نظمتهــا
لقطــاع الــوزارات وهــي الجائــزة ي
ـال الشــيخ محمــد
دولــة الكويــت تحــت رعايــة معـ ي
عبــد اللــه المبــارك الصبــاح وزيــر الدولــة لشــؤون

أخبار الوزارة
ت ن
ن
الــذك لــدى
مجلــس الــوزراء وبالتعــاون بـ يـ� الجهــاز المركــزي الذكيــة وتعزيــز النضــج االلكــر ي
و� ي
ين
المتعاملــ�
لتكنولوجيــا المعلومــات واكاديميــة جوائــز التمـ ي زـر
ف ي� المنطقــة العربيــة.

جائزة الريادة

وقــال ســيف الســويدي الوكيــل المســاعد لشــؤون
الخدمــات والمســاندة ف ي� وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ين
التوطــ� « إن حصــول الــوزارة عــى الجائــزة
و
يـ تـأ� تأكيــدا لالنجــازات الكبــرة الـ تـ� حققتهــا �ف
ي
ي
ي
ي
ن
عــر
مجــاالت تقديــم الخدمــات
للمتعاملــ� ب
ي
التطبيقــات الذكيــة وعــى مــدار الســاعة .وأوضــح
أن فــوز الــوزارة بهــذه الجائــزة عــى مســتوى
ـال
المنطقــة العربيــة جــاء تنفيــذا لتوجيهــات معـ ي
التوطــ�ن
صقــر غبــاش وزيــر المــوارد ش
الب�يــة و
ي
وتطبيقــا لخطــة الــوزارة االسـ تـراتيجية الراميــة إىل
تطويــر بنيتهــا التحتيــة و ت ت
يــأ� ف ي� مقدمتهــا
الــ� ي
ي
تعزيــز اســتخدمات التكنولوجيــا الحديثــة ودعــم
الخطــة التشــغيلية بالتطبيقــات الذكيــة المتاحــة
يلــ� طموحــات
ب
عــر الهواتــف أالمحمولــة بمــا ب ي
يســاهم بفاعليــة �ف
ن
المتعاملــ� ،المــر الــذي
ي
ي
ف
ضبــط وتنظيــم ســوق العمــل ي� الدولــة.

ت ن
و�
عــى صعيــد متصــل  ،حصــل الموقــع االلكــر ي
ين
لــوزارة المــوارد ش
التوطــ� عــى جائــزة
الب�يــة و
ف
الريــادة “ “ LEADER AWARDي� فئــة المواقــع
الحكوميــة بعــد ان فــاز بالمركــز أ
الول مــن ي ن
بــ�
 1300مشــاركة قدمــت مــن  11دولــة لنيــل
الجائــزة الـ ت يـ� تنظمهــا ســنويا مؤسســة» ســاميت
العالميــة إللبــداع” .وقــال أحمــد آل نــارص مديــر
إدارة تقنيــة المعلومــات – رئيــس فريــق تطويــر
ت ن
و� بالــوزارة « ان الفــوز بالجائــزة
الموقــع إاللكــر ي
ت ن
و� للعديــد
جــاء نتيجــة لتحقيــق الموقــع االلكــر ي
ت
الــ� تتجــى
مــن
ي
المعايــر والمقاييــس الهامــة و ي
ف ي� ســهولة التصفــح وهيكلــة الموقــع وشــمولية
المحتــوى ،إىل جانــب المشــاركة المتكاملــة ف ي�
قنــوات التواصــل االجتماعــي وســهولة الوصــول
للمعايــر الدوليــة حيــث تــم تنفيــذ
وتحقيقــه
ي
أ
ً
المعايــر الدوليــة”.
الموقــع وفقــا لعــى
ي

مــن جانبــه أكــد أحمــد آل نــارص مديــر إدارة تقنيــة
المعلومــات أن تطبيــق الــوزارة يقــوم عــى تطوير
اســتخدام التقنيــات الذكيــة لالرتقــاء بمســتوى
الخدمــات الـ ت يـ� تقدمهــا الــوزارة ،وتوفـ يـر خدمــات
تفاعليــة تســمح لهــم بانجــاز المعامــات بيــر
ـذك ف ي� أي زمــان ومــكان
وســهولة عـ بـر الهاتــف الـ ي
ودون الحاجــة للتوجــه اىل مراكــز تقديــم الخدمــة
بالضافــة إىل فتــح
خــال فـ تـرة أعمالهــم الرســمية ،إ
قنــاة تواصــل جديــدة مــع متعامليهــا.

اعتــر ي ن
العليــ� نائــب مديــر
حســ�
مــن جانبــه ب
ي
إدارة االتصــال الحكومــي بالــوزارة « ان الفــوز
بالجائــزة جــاء نتيجــة الجهــود الحثيثــة الـ ت يـ� تقــوم
ت ن
و�
بهــا الــوزارة مــن أجــل تطويــر موقعهــا االلكــر ي
مــن ناحيــة الشــكل والمضمــون وتطبيــق المعايـ يـر
العالميــة ف� تطويــر بنيــة المواقــع إال ت
لك�ونيــة
ي
وتقديــم أفضــل الخدمــات مــن خاللــه .

جائزتان ضمن “جائزة
اإلمارات للموارد البشرية
في الحكومة االتحادية”
ين
فــازت وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
بجائز ي ن
تــ� وذلــك ف ي� الــدورة الثانيــة مــن
الب�يــة �ف
«جائــزة إالمــارات للمــوارد ش
ي
ت
ـ� أطلقتهــا الهيئــة
الحكومــة االتحاديــة» الـ ي
االتحاديــة للمــوارد ش
الب�يــة الحكوميــة
قبــل عامـ ي ن
ـ� برعايــة ســمو الشــيخ منصــور
بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة.
وحصلــت الــوزارة عــى الجائــزة أ
الوىل
ت
والــ�
عــن «فئــة الجهــة الممكنــة»
ي
تضــم مـ ش
ـؤ�ات اكتمــال خطــط التدريــب
ين
والموظفــ� الذيــن
والتطويــر الســنوي
لديهــم خطــط تطويــر فرديــة ومعــدل
وغ�هــا
ســاعات التدريــب لــكل موظــف ي
ش
المــؤ�ات  ،بينمــا جــاءت الجائــزة
مــن
الثانيــة عــن “فئــة الجهــة الخدميــة”
ت
مــؤ�ات ت ز
الــ� تضــم ش
االلــرام بتوقيــع
ي
ت
لبيانــا�
اتفاقيــات مســتوى الخدمــة
ي
واتمتــة اج ـراءات المــوارد ش
الب�يــة بشــكل
ت ن
و� وتفعيــل نظامــي ادارة االداء
الكــر ي
ت
االلك� ي ن
ونيــ�.
والتدريــب

مــن جهتهــا أشــارت زمــزم الحمــادي مديــر إدارة
يز
التمــر المؤســ� اىل أن وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ي
ف
والتوطـ ي ن
ـ� أطلقــت ي� عــام  2015جائــزة الــوزارة
للخدمــات والتطبيقــات الذكيــة وذلــك دعمــا
ت
الــ� تنتهجهــا الــوزارة ف ي�
للخطــط والسياســات ي
مجــال التحــول إىل تقديــم الخدمــات إال ت
لك�ونيــة
ين
المتعاملــ�
والذكيــة وتطويرهــا بنــاء عــى أراء
أ
ت
ومق�حاتهــم إضافــة إىل تشــجيع الفــكار
و ت
المق�حــات المبتكــرة للتطبيقــات والخدمــات
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خــال اجتماعــات مجلس إدارة منظمــة العمل الدولية

بــن ديمــاس  :اإلمارات ماضية في تعزيز الشــفافية
والتــوازن في عالقات العمــل التعاقدية

توفــر
دولــة إالمــارات مواصلتهــا
ي
أكدت الحمايــة للحقــوق العماليــة مــن
خــال منظومــة السياســات الـ ت يـ� تطبــق ف ي� ســوق
العمــل ومــن ابرزهــا حزمــة القــرارات الجديــدة
الـ ت يـ� دخلــت حـ ي زـر التنفيــذ مطلــع العــام الجــاري
والـ ت يـ� مــن شــأنها تعزيــز الشــفافية والتــوازن ف ي�
عالقــات العمــل التعاقديــة .وطالــب حميــد بــن
ديمــاس الســويدي وكيــل وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ين
والتوطــ� المســاعد لشــؤون العمــل منظمــة
ن
بتبــ� الممارســات والمبــادرات
العمــل الدوليــة ي
ت
ن
الــ� تجســد ش
بــ� الــدول المرســلة
ال�اكــة ي
ي
والمســتقبلة للعمالــة ،مؤكــدا ان اقامــة عالقــة
عمــل تعاقديــة شــفافة تعــد مســؤولية مشـ تـركة
وتضامنيــة ي ن
بــ� هــذه الــدول.
جــاء ذلــك خــال اجتماعــات مجلــس ادارة
ت
الــ� عقــدت مؤخــرا ف ي� جنيــف
المنظمــة ي
بمشــاركة الدولــة بوفــد مــن وزارة المــوارد
الب�يــة والتوطـ ي ن
ش
ـ� برئاســة الســويدي وعضويــة
الدكتــور عمــر النعيمــي وكيــل الــوزارة المســاعد
ت
واالســراتيجية واليكــس
لشــؤون السياســات
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لجنــة خـ بـراء المنظمــة المقــرر انعقــاده ف ي� شــهر
ســبتم� المقبــل خطــوات متقدمــة ف ي� هــذا
ب
االتجــاه .وعــرض الســويدي امــام المجلــس
ت
الــ� دخلــت ي ز
حــر
حزمــة
القــرارات الجديــدة ي
ف
التنفيــذ ي� ســوق العمــل مطلــع العــام
الجــاري ،مؤكــدا ان اتخــاذ هــذه القــرارات
ت
يــأ� انطالقــا مــن حــرص دولــة إالمــارات عــى
ي
ـ� طرفيــه وهــو أ
ضمــان شــفافية التعاقــد بـ ي ن
المــر
الــذي يعتــر مطلبــا مهمــا ومرتكــزاً أساســياً �ف
ب
ي
معادلــة التوظيــف العــادل كمــا أنــه يؤكــد عــى
ض�ورة وأهميــة التعــاون ي ن
بــ� الدولــة المرســلة
والمســتقبلة للعمالــة وان تتحمــل تلــك الدولــة
زلمــي مستشــار العالقــات الدوليــة وعبــد مســؤولياتها ف ي� هــذا االطــار.
ق
المــرزو� مديــر مكتــب العالقــات
الرحمــن
ي
ف
ف
الدوليــة ي� الــوزارة حيــث تمثــل دولــة إالمــارات وأكــد ان السياســات الجديــدة ي� ســوق العمــل
حكومــات مجموعــة اســيا والباســفيك بمجلــس تمكــن العامــل مــن االطــاع عــى ش�وط التعاقــد
ادارة المنظمــة ف� دورتــه الممتــدة ت
حــى العــام واالمتيــازات وظــروف العمــل خــال تواجــده ف ي�
ي
ت
الــ� يفهمهــا وذلــك مــن خــال
المقبــل.2017
بلــده وباللغــة ي
عــرض العمــل والمالحــق المرفقــة بــه حيــث
وقــال الســويدي ف ي� كلمــة خــال االجتماعــات «ان يعتـ بـر هــذا االجـراء بمثابــة دعــوة القامــة عالقــة
التوظيــف يعتـ بـر عمليــة مركبــة ومعقــدة وعابــرة عمــل يقدمهــا صاحــب العمــل اىل العامــل قبــل
للحــدود وتتعــدد فيهــا المســؤوليات ويكـ ثـر فيهــا الـ شـروع ف� اج ـراءات التعاقــد وهــو أ
المــر الــذي
ي
أ
الطــراف ت
الــ� تلعــب أدواراً رئيســية كالــوكاالت يمنــع كافــة أشــكال االحتيــال واســتبدال العقــود
ي
وغ�هــا وهــو او محــاوالت لخــداع العامــل خصوصــا ف ي� ظــل
والوســطاء والســلطات الحكوميــة ي
مــا يتطلــب تكامــا ف� أ
ف
الدوار بـ ي ن
ـ� الــدول المرســلة موافقتــه وتوقيعــه ي� بلــده عــى العــرض الــذي
ي
والمســتقبلة للعمالــة لضمــان شــفافية التوظيــف” .يتوجــب ان تتطابــق بنــوده مــع عقــد العمــل
الــذي يوقعــه العامــل ذاتــه فــور وصولــه اىل
ودعــا مجلــس ادارة المنظمــة خــال االجتماعــات دولــة إالمــارات.
اىل ض�ورة االنتقــال مــن مرحلــة تشــخيص
تحديــات التوظيــف إىل مرحلــة وضــع الحلــول وشــدد الســويدي عــى ان االج ـراء المشــار اليــه
أ
ت
الــ� مــن شــأنها يعتـ بـر مطلبــا اساســيا للموافقــة عــى اســتقدام
والمبــادرات والدلــة العمليــة ي
الوصــول اىل عالقــات عمــل تعاقديــة عادلــة العامــل الوافــد بموجــب ترصيــح العمــل الــذي
الب�يــة والتوطـ ي ن
وشــفافة  ،معربــا عــن أملــه بــأن يحقــق اجتمــاع تصــدره وزارة المــوارد ش
ـ�».

أخبار الوزارة

لســداد مســتحقات  13,6الف عامل خالل  6ســنوات

العوبد:تســييل  42,3مليــون درهــم ضمانات مصرفية

ين
وزارة المــوارد ش
التوطــ�
الب�يــة و
أعلنت عــن تســييل نحــو  42مليونــاً و300
الــف درهــم ضمانــات مرصفيــة تعــود لعــدد 43
منشــأة لســداد مســتحقات  13الــف و 616عامــا
وذلــك منــذ العــام  2010ت
وحــى نهايــة العــام
ض
المــا� .2015
ي
وقــال ماهــر العوبــد وكيــل الــوزارة المســاعد
لشــؤون التفتيــش «:ان خطــوة الوزارة جــاءت جراء
عــدم ت ز
الــرام المنشــات المعنيــة بســداد أجــور
العاملــ� لديهــا أل ث
ين
كــر مــن شــهرين حيــث تــم
التواصــل مــع أصحــاب المنشــات المشــار اليهــا
والذيــن أبــدوا موافقاتهــم عــى ســداد مســتحقات
ت
الــ� كانــوا
العمــال مــن الضمانــات المرصفيــة ي
تقدمـوا بهــا اىل الــوزارة قبــل اســتقدامهم للعمــال
وذلــك تنفيــذا لق ـرار مجلــس الــوزراء الصــادر ف ي�
العــام  2010ف ي� شــأن نظــام تصنيــف المنشــات
والضمانــات المرصفيــة المقــررة عليهــا .وأوضــح
العوبــد «ان نحــو  8االف و 493عامــا مــن العمــال
الذيــن اســتفادوا مــن تســييل الضمانــات المرصفية
خــال الســنوات الســت الماضيــة فضلـوا العــودة
تسييل 42,3
مليون درهم
ضمانات مصرفية
منذ عام 2010
حتى عام 2015

ت
الــ� تــم تســييلها خــال العــام  2014نحــو 13
اىل بلدانهــم بعــد ان حصل ـوا عــى مســتحقاتهم
ي
الماليــة بينمــا أبــدى نحــو  5االف و 123عامــا اخــر مليــون و 684الــف درهــم تعــود لعــدد  3منشــات
رغبتهــم باالنتقــال اىل منشــات أخــرى بعــد ان حيــث اســتفاد منهــا نحــو  6االف و 67عامــا.
حصل ـوا عــى مســتحقاتهم حيــث أصــدرت لهــم
ف
الــوزارة تصاريــح عمــل جديــدة لهــذه الغايــة” .كمــا بلغــت قيمــة الضمانــات المســيلة ي� العــام
 2013نحــو  4ماليـ ي ن
ـ� و 519الــف درهــم اســتفاد
وقــال «ان هنــاك عمــاال ً مــن المســتفيدين حصلـوا منهــا نحــو ألــف و 53عامــا وتعــود لثــاث
عــى أجورهــم المتأخرة جـراء المتابعــة المتواصلة منشــات فيمــا قامــت الــوزارة خــال العــام 2012
لنظــام حمايــة أ
تبــ� انهــم لــم بتســييل ث
الجــور حيــث ي ن
اكــر مــن  918الــف درهــم ضمانــات
يحصلــوا عــى أجورهــم أل ث
كــر مــن شــهرين مرصفيــة تعــود لخمــس منشــات وذلــك لســداد
االمــر الــذي قامــت بموجبــه الــوزارة بالتواصــل مســتحقات  169عامــا”.
ت
الــ� يعملــون لديهــا
مــع اصحــاب المنشــات ي
واالتفــاق معهــم عــى ســداد تلــك المتأخـرات مــن وحصــل نحــو  999عامــا عــى مســتحقاتهم
الضمانــات المرصفيــة المقدمــة اىل وزارة الم ـوارد الماليــة خــال العــام  2011بعــد ان قامــت وزارة
ين
ين
المــوارد ش
ش
والتوطــ� بتســييل ضمانــات
الب�يــة
التوطــ�”.
الب�يــة و
مرصفيــة قدمتهــا  13منشــأة بقيمــة نحــو 3
ت
ين
ماليــ� و 367الــف درهــم فيمــا بلغــت قيمــة
الــ� تــم
وبلغــت قيمــة الضمانــات المرصفيــة ي
تســييلها خــال العــام المـ ضـا� أكـ ثـر مــن  7ماليـ ي ن
ـ� الضمانــات المســيلة خــال العــام  2010نحــو
ي
ً
و 671الــف درهــم لصالــح الــف و 714عامــا  12مليونــا و 131الــف منشــأة وذلــك لســداد
كان ـوا يعملــون لــدى  9منشــات عجــزت عــن ســداد مســتحقات  3االف و 813عامــا كانــوا يعملــون
مســتحقاتهم الماليــة بينمــا بلغــت قيمــة الضمانــات لــدى  11منشــأة.

43

42,3
تعود لعدد
 43منشأة

لسداد
مستحقات
 13,6الف
عامل

13,6

الضمانات المصرفية التي تم تسييلها خالل األعوام

2010
12,1

مليون درهم

2011
3,67

مليون درهم

2012
918

ألف درهم

2013
4,5

مليون درهم

2014
13,68

مليون درهم

2015
7,67

مليون درهم
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 4,7مالييــن عامــل في ســوق العمل بزيادة % 6

القطاعــات الداعمــة القتصاد المعرفة
األكثــر نموا ًفــي التوظيف وقطاع الصحــة بالمقدمة
الب�يــة والتوطـ ي ن
وزارة المــوارد ش
ـ� «ان
المــا� شــهد ارتفاعــا �ف
ض
أعلنت العــام
ي
ي
ـجل� ف� الــوزارة بنحــو � 6ف
ن
ن
ي
أعــداد العاملـ يـ� المسـ ي ي
ف
المائــة عــن العــام  2014ي� الوقــت الــذي تصــدر
ن
ـوال
فيــه قطــاع الصحــة للعــام الثـ ي
ـا� عــى التـ ي
المرتبــة االوىل بـ ي ن
ـ� كافــة القطاعــات االقتصاديــة
مــن حيــث أ
ف
العــى نمــوا ي� نســب توظيــف
العمالــة .واعتـ بـر حميــد بــن ديمــاس الســويدي
وكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون العمــل «ان
معطيــات ســوق العمــل خــال العــام 2015
عــى صعيــد زيــادة اعــداد العمالــة ونســبة
نمــو الماهــرة منهــا وكذلــك نمــو التوظيــف ف ي�
قطاعــات تدعــم اقتصــاد المعرفــة  ،تعكــس
ن
الوطــ� وذلــك
وتؤكــد متانــة وتنــوع االقتصــاد
ي
ف� ظــل منظومــة السياســات الحكوميــة الــ�ت
ي
ي
ف
اثبتــت نجاحهــا ي� الســعي نحــو التحــول اىل هــذا
ف
التنافــ�”.
المعــر�
االقتصــاد
ي
ي

تســجيلهم ت
مشــرا
حــى نهايــة العــام  2014ي
اىل ان نســبة نمــو العمالــة ف ي� القطــاع الخــاص
تعتـ بـر مرتفعــة قياســا بالنســب المســجلة عالميــا
والـ تـ� تـ تـراوح بـ ي ن
ـ�  1اىل  2ف ي� المائــة وهــو االمــر
ي
ف
يشــر اىل ان ســوق العمــل ي� الدولــة
الــذي ي
يعتــر ســوقا جاذبــا للعمالــة والمســتثمرين
ب
العاملــ�ن
عــى حــد ســواء” .وقــال « ان نســبة
ي
ن
ين
المســتوي� الرابــع
المســجل� لــدى الــوزارة ف ي�
ي
ف
والخامــس تبلــغ نحــو  79ي� المائــة مــن
الــكل للعمالــة بينمــا يبلــغ عــدد
المجمــوع
ي
أ
ف
ين
العاملــ� ي� مهــن المســتويات المهاريــة الول
ن
ـا� والثالــث نحــو مليــون عامــل بنســبة تبلــغ
والثـ ي
نحــو  21ف ي� المائــة وهــي النســبة الـ ت يـ� ســجلت
ارتفاعــا تصاعديــا عــى امتــداد الســنوات الثــاث
الماضيــة حيــث بلغــت نســبتهم ف ي� العــام 2013
ف
ف
و� العــام  2014نحــو 20,5
نحــو  20ي� المائــة ي
ف ي� المائــة”.

وأوضــح « ان عــدد العمالــة المســجلة لــدى
الب�يــة والتوطـ ي ن
وزارة المــوارد ش
ـ� بلــغ مــع نهايــة
ض
ـا� نحــو  4ماليـ ي ن
ـ�  700الــف عامــل
العــام المـ ي
مقارنــة بنحــو  4ماليـ ي ن
ـ� و 417الــف عامــل تــم

واشــار الســويدي «اىل ان الزيــادة ف ي� اعــداد
العمالــة الماهــرة خــال العــام المـ ض
ـا� شــكلت واشــار « اىل ان قطاعــات االنشــاءات والتجــارة
ي
ف
ـكل بلــغ نحــو  12ف ي� والصناعــة تعتـ بـر أكـ ثـر ثالثــة قطاعــات توظيفــا
نســبة نمــو ي� مجموعهــا الـ ي
ين
العاملــ� ف ي� هــذه
للعمالــة حيــث تبلــغ نســبة
المائــة “.
ف
القطاعــات نحــو  67ي� المائــة مــن المجمــوع
ـكل لعمالــة القطــاع الخــاص المســجلة لــدى
الـ ي
والتوطــ�”.ن
ش
وزارة المــوارد الب�يــة
ي

واعــاد وكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون العمــل
نمــو العمالــة المصنفــة ف ي� المســتويات المهاريــة
أ
ن
والثــا� والثالــث اىل منظومــة السياســات
الول
ي
ت
الــ� تــم تطبيقهــا ف ي� ســوق العمــل ف ي� العــام
ي
معــال
 2011بموجــب القــرارات الصــادرة عــن
ي
الب�يــة والتوطـ يـ�ن
صقــر غبــاش وزيــر المــوارد ش
والـ تـ� اســتهدفت ف� جانــب منهــا ي ز
تحف� المنشــات
ي
ي
والخــرات
عــى اســتقدام وتشــغيل الكفــاءات
ب
واالبقــاء عليها”.وأوضــح الســويدي « ان نحــو
 68الــف عامــل يعملــون ف ي� قطــاع الصحــة الــذي
ســجل مــع نهايــة العــام ض
المــا� نســبة نمــو
ي
ف ي� التوظيــف بلغــت  18ف ي� المائــة حيــث تصــدر
بموجــب ذلــك قائمــة اكـ ثـر ثالثــة قطاعــات نمــوا
يليــه قطــاع الوســاطة الماليــة الــذي يعمــل فيــه
 57الفــا حيــث ســجل نســبة نمــو ف ي� التوظيــف
بلغــت  13ف ي� المائــة بينمــا ســجل قطــاع التعليــم
الــذي يعمــل فيــه  79الفــا نســبة نمــو بلغــت
نحــو  7ف ي� المائــة”.

وقــال الســويدي « ان عــدد المنشــات المســجلة
لــدى الــوزارة شــهد زيــادة بواقــع  12الــف منشــأة
عــن العــام  2014حيــث بلــغ مجمــوع المنشــات
ض
ـا�  325الــف منشــأة عــى
مــع نهايــة العــام المـ ي
مســتوى الدولــة مــن بينهــا  9االف و 500منشــأة
تعتـ بـر كبـ يـرة ومتوســطة توظــف مــا نســبته  51ف ي�
المائــة مــن العمالــة بواقــع  2مليــون و 400الــف
عامــل.
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في مؤشــر ايجابي النعكاســات حزمة القرارات الجديدة على ســوق العمل

عالقــات العمــل التعاقدية تتجه
نحــو العقــود غير محددة المدة
ين
وزارة المــوارد ش
والتوطــ� ان العالقــة التعاقديــة
الب�يــة
أعلنت بـ ي ن
ـ� أصحــاب العمــل والعمــال اتجهــت نحــو ابـرام العقود
ت
ـ� ســجلت نســبة بلغــت  75,53ف ي� المائــة مــن
غـ يـر محــددة المــدة والـ ي
ت
والــ� تــم تجديدهــا خــال شــهري ينايــر
مجمــوع العقــود الجديــدة ي
وف�ايــر الماضـ ي ن
ـ�.
ب
جــاء ذلــك ف ي� دراســة تحليلــة أجرتهــا الــوزارة للوقــوف عــن كثــب عــى
ـال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
أثــر الق ـرارات الثالثــة الصــادرة عــن معـ ي
ين
ش
والتوطــ� ف ي� شــأن العمــل بنمــاذج العقــود المعتمــدة مــن
الب�يــة
الــوزارة وحــاالت انتهــاء عالقــة العمــل ومنــح العامــل ترصيــح عمــل
جديــد لالنتقــال مــن منشــأة إىل أخــرى بعــد انتهــاء عالقــة عملــه مــع
ت
والــ� دخلــت ي ز
حــر التنفيــذ مطلــع العــام
المنشــأة المنقــول منهــا ي
الجــاري.
وقــال حميــد بــن ديمــاس الســويدي وكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون
تشــر بوضــوح اىل ان مرونــة ســوق
العمــل« ان مخرجــات الدراســة ي
ت
العمــل تأخــذ منحــى تصاعديـاً وهــو أحــد ابــرز االهــداف االســراتيجية
للق ـرارات الثالثــة المشــار اليهــا حيــث ان العقــود غـ يـر محــددة المــدة
تتيــح المجــال واســعا أمــام العمــال لالنتقــال مــن منشــأة اىل أخــرى وفق
الضوابــط المنصــوص عليهــا ومــن أهمهــا أن يكــون العامــل قــد أمـ ضـى
فـ تـرة ال تقــل عــن ســتة أشــهر لــدى صاحــب العمــل وهــي فـ تـرة االختبــار
واخطــاره برغبتــه ف ي� انهــاء العقــد مــع االلـ ت زـرام بفـ تـرة إالنــذار المتفــق
عليهــا والـ تـ� تـ تـراوح مدتهــا بـ ي ن
ـ� شــهر وثالثــة اشــهر.
ي

عقــود العمــل خالل شــهري ينايــر _ فبراير
عقــود عمــل غير محددة المدة

جديدة

 151الف

% 75,53

مجددة

 233,4الف
عقــود عمل محددة المدة

جديدة

 60,1ألف

% 24,47

مجددة
 65ألف

ت
وف�ايــر بلــغ
ـ� صادقــت عليهــا الــوزارة خــال شــهري ينايــر ب
المــدة الـ ي
 151الــف و 56عقــدا والمحــددة المــدة  60الــف و 153عقــدا بينمــا بلــغ
ت
ـ� تــم تجديدهــا خــال الفـ تـرة ذاتهــا
مجمــوع العقــود غـ يـر المحــددة الـ ي
 233الــف و 403عقــود والمحــددة المــدة  65الــف و 50عقــدا.

واعتــر الســويدي « ان اســتمرار توجــه ســوق العمــل نحــو العقــود
ب
ت
الــ� أجرتهــا الــوزارة
غــر محــددة المــدة وفقــا للدر
ي
اســة التحليليــة ي
ف
مــن شــأنه ان يحــدث أثــرا تنمويــا ي� الســوق ســيما وان هــذا النــوع
مــن العقــود يتيــح للطرفـ ي ن
ـ� حريــة أكـ بـر ف ي� انهــاء العالقــة التعاقديــة
ـال تعزيــز مرونــة التنقــل وفقــا
مقارنــة بالعقــود محــددة المحــدة وبالتـ ي
واضــاف « ان نتائــج الدراســة التحليلــة تؤكــد حــدوث تحــول نوعــي للضوابــط المنصــوص عليهــا وهــو االمــر الــذي يســهم بشــكل فاعــل
ف� ســوق العمــل حيــال طبيعــة العالقــة التعاقديــة يتمثــل ف� انحيــاز ف� رفــع انتاجيــة واداء ســوق العمــل وتحسـ ي ن
ـ� ش�وط العمــل واالجــور”.
ي
ي
ي
غــر محــددة المــدة الدراكهــم بــأن هــذا
أصحــاب العمــل للعقــود ي
النــوع مــن العقــود يحمــي مصالحهــم ويمكنهــم مــن انهــاء التعاقــد مــع وقــال « ان العقــود غـ يـر محــددة المــدة تنعكــس ايجابــا عــى اســتقرار
ف
ف
ن
ن
ش
ـال خفــض المنازعــات العماليــة
العمــال بمــا ال يؤثــر ي� حقــوق الطرفـ يـ� خصوصــا ي� ظــل وجــود �ط العالقــة التعاقديــة بـ يـ� طرفيهــا وبالتـ ي
تشــر معطيــات ملفــات المنازعــات المقيــدة لــدى الــوزارة اىل
االنــذار وفقــا للمــدد المنصــوص عليهــا وذلــك بخــاف العقــود محــددة حيــث ي
ن
المــدة الـ تـ� ترتــب عليهــم ت ز
ال�امــات ماليــة متمثلــة بســداد تعويضــات ان نســبة كبـ يـرة المنازعــات تنشــأ بـ يـ� أصحــاب عمــل وعمــال يرتبطــون
ي
ت
الم�مــة معهــم” .بعقــود عمــل محــددة المــدة وخصوصــا فيمــا يتعلــق بطريقــة انتهــاء
للعمــال عنــد انهــاء التعاقــد قبــل انتهــاء فــرة العقــود ب
ت
ت
ز
غــر محــددة التعاقــد ومــا ي�تــب عــى ذلــك مــن ال�امــات قانونيــة”.
وأوضــح الســويدي «ان عــدد عقــود العمــل الجديــدة ي
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«الفريــق البرتقالــي» يناقش مبادراته
في ســباق «بناة المدينة»
تقــال» المشــارك ف ي�
«الفريــق بال� ي
ناقش ســباق «بنــاة المدينــة» الــذي أطلقــه
ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد
د� رئيــس المجلــس
ول عهــد ب ي
آل مكتــوم ي
ت
ش
ـ� يــرف عليهــا
التنفيــذي أبــرز المبــادر
ات الـ ي
ف
ن
ـ� بالفصــل ي� الدعــاوى العماليــة.
الفريــق المعـ ي
جــاء ذلــك خــال اجتمــاع عقــد مؤخــرا ف ي�
ين
ديــوان وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
ـد� برئاســة ماهــر العوبــد الوكيــل المســاعد
بـ ب ي
ف
ض
ـا�
لشــؤون التفتيــش ي� الــوزارة وحضــور القـ ي
جمــال الجابــري رئيــس المحكمــة العماليــة
ـ� الجهــات
بمحاكــم ب ي
د� وأعضــاء الفريــق ممثـ ي
الب�يــة والتوطـ يـ�ن
المشــاركة مــن وزارة المــوارد ش
التخصــ� «أعــرف
د� التدريــب والتثقيــف
د� ومحاكــم ب ي
والقيــادة العامــة شل�طــة ب ي
ي
ف
ت
والــ� تســتهدف تدريــب 50
واللجنــة الدائمــة لشــؤون العمــال ي� ب ي
د� .حقوقــك» ف ي
د� خــال عــام 2016
ألــف عامــل ي� إمــارة ب ي
ـال أحــد الفرق المشــاركة بحيــث يتــم توعيتهــم بالحقــوق والواجبــات
ويعتـ بـر الفريــق بال�تقـ ي
الــ� كفلهــا لهــم قانــون العمــل إالمــارا�ت
ت
ن
ف ي� الســباق الــذي يســتهدف تحسـ يـ� الخدمــات
ي
ي
ين
القوانــ� الخاصــة
واطالعهــم عــى أهــم
الحكوميــة .
بالدولــة ،ونظــام العقــود والحقــوق
بالضافــة إىل
وأكــد الوكيــل المســاعد لشــؤون التفتيــش والواجبــات المقــررة بموجبهــا ،إ
ت
الــ� يمكــن التواصــل
الكبــر لســباق « بنــاة المدينــة
الــدور
ي
تزويدهــم بالجهــات ي
ف
ف
«بدورتــه الثانيــة ي� إحــداث نقلــة نوعيــة معهــا ي� حــال وجــود أي استفســارات وكذلــك
ت
المشــركة ،إجـراءات ومعايـ يـر الصحــة والســامة المهنية.
بمســتوى الخدمــات الحكوميــة
يلــ� توجيهــات وتطلعــات القيــادة
بمــا ب ي
ف
ف
الرشــيدة ي� الوصــول إىل الريــادة ي� تقديــم وتحتــوي الخطــة كذلــك عــى مبــادرة «مــن
ئ
ت
القضــا�»
والــ� تتضمــن «الصلــح
ي
الخدمــات بالشــكل الــذي يحقــق الســعادة أجلــك» ي
كبــرة مــن
لكافــة أفــراد المجتمــع” .وتتضمــن خطــة حيــث تســتهدف تســوية نســبة ي
ـال حزمــة مــن المبــادرات الشــكاوى العماليــة لعــام  2016وتســعى
عمــل الفريــق بال�تقـ ي
ق
االســتبا� المبــادرة إىل تقليــل الدعــاوى العماليــة
أبرزهــا إطــاق مبــادرة التدخــل
ي
أ
جــر أجــره » وذلــك لمتابعــة المحولــة للمحاكــم ،وزيــادة نســبة الصلــح
« أعــط ال ي
دفــع أجــور العمــال ف ي� وقتهــا مــن خــال بشــأنها والعمــل عــى تقليــل التكلفــة الماديــة،
أ
بالضافــة إىل تطبيــق «التنفيــذ الــودي» و»
ـذك
إ
النظمــة الحديثــة وبرنامــج التفتيــش الـ ي
 .كمــا تتضمــن الخطــة مبــادرة إنشــاء معهــد المحكمــة العماليــة المتنقلــة « بهــدف الوصول
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إىل ف
طــر� العالقــة التعاقديــة لزيــادة نســبة
ي
الصلــح وتقليــل الدعــاوى العماليــة المحولــة
إىل المحاكــم .
«د�
وتتضمــن الخطــة كذلــك مبــادرة ب ي
ت
والــ� تســتهدف مــد يــد العــون ف ي�
ي
الخــر» ي
ن
نســا� المتعلقــة
كل القضايــا ذات البعــد إال ي
بالعمالــة ،وتعزيــز ســمعة الدولــة .إضافــة
ت
االلكــر نو� ي ن
بــ� الجهــات
إىل مبــادرة الربــط
ي
ت
ـ� تتضمــن « الالئحــة
المعنيــة «المزامنــة» والـ ي
ن
ت
و�».
النموذجيــة» و«االعــان االلكــر ي
كمــا تشــمل كذلــك مبــادرة « مركــز التســوية
ت
والــ� تتضمــن «الصلــح
واالتصــال الموحــد» ي
ت
ـذا�» و«مركــز االتصــال الموحــد» و«مكتــب
الـ ي
الشــكاوي المتنقــل» وهــي جميعهــا مبــادرات
ض
التقــا� الخاصــة
تســتهدف تقليــل مــدة
ي
بالدعــاوى العماليــة  ،وتقليــل التكلفــة الماليــة
ن ف
ـر�
عــى العمالــة وزيــادة نســبة الصلــح بـ يـ� طـ ي ّ
االنتــاج وتقليــل الدعــاوى العماليــة الجماعيــة
والمحولــة للمحاكــم.

أخبار الوزارة

لتحســين بيئــة العمل ودعــم التميز واإلبتكار

الســويدي 23 :مبادرة إلســعاد موظفي «الموارد البشــرية والتوطين»
ش
الب�يــة
وزارة المــوارد
أعلنت والتوطـ ي ن
ـ� عــن تنفيــذ  23مبــادرة
الب�يــة وتحسـ ي ن
إلســعاد مواردهــا ش
ـ� جــودة
للنتاجيــة ودعــم
بيئــة العمــل المحفــزة إ
يز
التمــر واالبتــكار الوظيفــي وذلــك تنفيــذا
ـال صقــر غبــاش وزيــر
لقـرار صــادر عــن معـ ي
ن
المــوارد ش
والتوطــ� بشــأن تشــكيل
الب�يــة
ي
فريــق عمــل لهــذه الغايــة .
وأكــد ســيف الســويدي الوكيــل المســاعد
لشــؤون الخدمــات المؤسســية والمســاندة،
رئيــس فريــق رفــع مســتوى رضــا المــوارد
ش
الب�يــة بالــوزارة « إن تحقيــق الســعادة
أ
ت
ـأ� مــن ضمــن الولويــات
لموظفــي الــوزارة يـ ي
الـ تـ� يتــم ت
ال�كـ ي ز
ـر عليهــا لتمكينهــم ودعمهم
ي
واليجابيــة  ،حيــث
للمشــاركة الفاعلــة إ
أن ت
اســراتيجية عمــل الفريــق نابعــة مــن
توجهــات الحكومــة الرشــيدة للمســاهمة ف ي�
إســعاد موظفــي الدولــة وجــودة الخدمــات
المقدمــة لهــم».

وأشــار إىل أن هنــاك ســبعة فــرق فرعيــة
تقــوم بمتابعــة عمــل هــذه المحــاور وهــي
فريــق دراســة نتائــج اســتبيان رضــا المــوارد
الب�يــة وفريــق مجموعــات ت
ال�كـ ي ز
ش
ـر وفريــق
الزيــارات الميدانيــة وفريق جلســات العصف
ن
ـ� وفريــق نظــام مبــادرة وفريــق لجنــة
الذهـ ي
التظلمــات وفريــق تطويــر واســتحداث
قنــوات ت
الك�ونيــة .حيــث تتكامــل مخرجــات
هــذه الفــرق بمــا يــؤدي إىل بلــورة الحلــول
إالبداعيــة والمبــادرات االبتكاريــة واســتغالل
الفــرص المتوافــرة مــع تحويــل التحديــات
إىل فــرص أخــرى ،تســهم بشــكل مؤثــر ف ي�
إســعاد المــوارد ش
الب�يــة بالــوزارة.
ويســعى فريــق العمــل الــذي انبثقــت عنــه
ســبعة فــرق إىل مشــاركة قيــادة الــوزارة
مــن خــال طرحــه للمبــادرات لموظفيهــا ف ي�
برامجهــم وفعالياتهــم وتفعيــل التواصــل
ش
المبــا� فيمــا بينهــم مــن خــال القنــوات
ت
المتعــددة ،وفتــح بــاب ال�شــح للموظفـ ي ن
ـ�

للمشــاركة ف ي� بعــض الفــرق بالــوزارة،
بالضافــة إىل دراســة العــاوة للوظائــف
إ
المتخصصــة ليتــم إرســالها للهيئــة
االتحاديــة للمــوارد ش
الب�يــة الحكوميــة ،
وتطويــر المرافــق والخدمــات  ،واتاحــة
بعــض ال�امــج أ
الكاديميــة والتدريبيــة لرفــع
ب
ن
الموظفــ� «.
مســتوى أداء
ي
وتشــمل المبــادرات تفعيــل خطــة التواصــل
القيــادي ودبلــوم بال�امــج التخصصيــة
وفتــح المجــال امــام الموظفـ ي ن
ـ� الســتكمال
دراســتهم ف ي� التخصصــات المناســبة للمهــام
الداخــ�
الوظيفيــة وزيــادة التواصــل
ي
بــ� كافــة الفئــات الوظيفيــة �ف
المبــا� ي ن
ش
ي
الــوزارة مــن خــال أطــاق مبــادرة «تطبيــق
يامــر» اىل جانــب تشــكيل لجنــة المكافــآت و
مبــادرة برنامــج « فرســان القطــاع» فضــا عن
ن
«شــارك�» إل ش�اك موظفــي الــوزارة
مبــادرة ف ي
للمســاهمة ي� صياغــة بعــض القـرارات قبــل
اتخاذهــا.

تســخ� كافــة المــوارد
وأكــد «أنــه تــم
ي
أ
ف
والدوات العمليــة ي� دراســة احتياجــات
الموظفــ� ،واالســتماع إىل ت
ين
مق�حاتهــم
ن
ت
ومالحظاتهــم حــى يتســى للفريــق
إعــداد المبــادرات التطويريــة ف ي� هــذا
الصــدد».
وأوضــح الســويدي « أن تلــك المبــادرات
تنــدرج ضمــن  8محــاور رئيســية تشــمل
والدارة والتعويضــات
محــور القيــادة إ
أ
والمزايــا الماليــة وتقييــم الداء والتقديــر
وفــرص التطويــر الوظيفــي وأداء الجهــة
وأخــراً
الداخــ�
واســتقرارها واالتصــال
ي
ي
محــور ظــروف وبيئــة العمــل.
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مكتبــة متنقلة ومســابقات ثقافية

«الموارد البشــرية والتوطيــن» تنظم حزمة
فعاليــات على مســتوى الدولــة احتفاءاً بعام القراءة
ين
وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
نظمت حزمــة مــن المبــادرات الداخليــة
والمجتمعيــة وذلــك انســجاما مــع توجيهــات
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اللــه بتخصيــص
عــام  2016عامــا للقــراءة.
وأكــد الدكتــور عمــر النعيمــي الوكيــل المســاعد
ت
واالســراتيجية بالــوزارة
لقطــاع السياســات
الحــرص عــى تنفيــذ المبــادرات الوطنيــة الــ�ت
في
ت
ـ� تحمل ي�
تطلقهــا القيــادة الرشــيدة ســنويا والـ ي
طياتهــا مضامـ ي ن
ـ� قيمــة و تعــزز أهدافــا راســخة
تســهم ف ي� إرســاء مجتمــع متســلح بالقيــم
مشــرا اىل ان مبــادرة
والمبــادئ إاليجابيــة
ي
القــراءة لهــذا العــام تعــد اســتثمارا معرفيــا
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عــى المــدى البعيــد يســهم ف ي� تأســيس جيــل
واعــد يواكــب التطــور الحضــاري الــذي تشــهده
الدولــة  .ودشــن النعيمــي مبــادرة المكتبــة
ت
ـ� أطلقتهــا إدارة االتصــال الحكومــي
المتنقلــة الـ ي
ضمــن خطــة فعاليــات وأنشــطة االتصــال
ت
ـأ� التدشـ ي ن
ـ�
ـ� للــوزارة لعــام  ،2016ويـ ي
الداخـ ي
الموظفــ�ن
ن
بــ�
ي
بهــدف تعزيــز ثقافــة القــراءة ي
تفك�هــم.
وتنميــة مداركهــم وتوســعة آفــاق ي

االعــى حاكــم الشــارقة ،إضافــة إىل الكتــب
ت
ـ� تصــب ف ي� مجــال االبتــكار
التاريخيــة وتلــك الـ ي
ـا� وبنــاء الشــخصيات والقيــادة
و التفكـ يـر االيجـ ب ي
ت
 ،و اعــداد الخطــط االســراتيجية ،والتغذيــة
وتربيــة أ
الطفــال ،كمــا شــملت المكتبــة كتــاب
ســرة شــهداء إالمــارات ،إضافــة إىل
يــؤرخ ي
ش
إصــدارات مجلــة وزارة المــوارد الب�يــة
والتوطـ ي ن
ـ�.

وتشــتمل المكتبــة عــى كتــب قيمــة متنوعــة
منهــا   سلســلة مــن كتــب صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
د�
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ب ي
رعــاه اللــه وصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور
ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس

كمــا أطلقــت الــوزارة مســابقة داخليــة ألفضــل
المبــادرات ت
المق�حــة مــن قبــل الموظفـ ي ن
ـ� لعــام
الق ـراءة  ،حيــث تــم اقـ تـرح  54مبــادرة تهــدف
إىل تعزيــز ثقافــة المعرفــة وتأســيس جيــل
المســتن� .وأطلقــت
متســلح بالعلــم والفكــر
ي
إدارة المــوارد الماليــة ف ي� الــوزارة مبــادرة « الكتاب

عام القراءة
المتنقــل » وذلــك مــن خــال افتتــاح مكتبــة ف ي�
االدارة تحــوي كتــب متنوعــة شــاملة لمختلــف
المواضيــع منهــا إالدارة والقيــادة واالسـ تـراتيجية،
ت ن
و�»
كمــا تــم إطــاق «نــادي القــراء االلكــر ي
ف
ـ�
وذلــك عـ بـر صفحــة إالدارة ي� الموقــع الداخـ ي
ت
«بوابــ�»  .كمــا قامــت إدارة التوجيــه بتنظيــم
ي
زيــارة لموظفيهــا إىل «كتــاب كافيــه» حيــث تمــت
مناقشــة أبــرز الــدروس المســتفادة مــن الكتــب
الـ ت
ـ� تمــت قراءتهــا خــال الزيــارة فيمــا وفــرت
ي
االســراتيجي أ
ت
والداء مكتبــة
إدارتــا التخطيــط
تتضمــن العديــد مــن الكتــب المتنوعــة والــ�ت
ي
عــى صعيــد المبــادرات المجتمعيــة  ،نظمــت
تصــب ف ي� مجــاالت مختلفــة.
بالمــارات الشــمالية المبــادرة
إدارة التفتيــش إ
الب�يــة المجتمعيــة ( جيـ ٌـل يقـرأ وجيـ ٌـل يزدهــر ) الــ�ت
كمــا نفــذ مكتــب وزارة المــوارد ش
ي
ت
والتوطــ� ف� ي ن
ن
ـأ� تزامن ـاً مــع حزمــة الفعاليــات واالنشــطة
العــ� مبــادرة الموظــف القــارئ تـ ي
ي ي
ت
عـ بـر توفـ يـر مكتبــة داخليــة تحتوي عىل موســوعة المجتمعيــة الــ� تطلقها وزارة المــوارد ش
الب�ية
ف ي
غنيــة مــن الكتــب والمعلومــات القيمــة ،لتغذيــة والتوطـ ي ن
ـ� ي� عــام الق ـراءة بمشــاركة موظفــي
الفكــر وتنميــة الــذات  ،كمــا نظــم مكتــب العـ ي ن
ـ� االدارة ف ي� كل مــن مكتــب الشــارقة والذيــد
المبــادرة المجتمعيــة (أمــة تقـرأ  ..أمــة تســمو ) ،وام القيويــن والفج�ة،وتمثلــت المبــادرة �ف
ي
ي
حيــث شــارك بهــا نحــو ( )65طالبـاً وطالبــة مــن توزيــع حقيبــة تعليميــة عــى طــاب مدرســ�ت
ي
أ
ـاس ،بهــدف
 3مــدارس مــن خــال عقــد ورش تثقيفيــة لقـراءة البــرق ومريشــيد للتعليــم االسـ ي
الكتــب وتلخيصهــا تلخيصــاً كتابيــاً ومصــوراً ،إثـراء المعرفــة وتنميــة قــدرات الطلبــة وزيــادة
ف
ـا� والعلمــي .كمــا قــام مكتــب
إ
بالضافــة اىل مشــاركة ( )80متعامــا ً ممــن مخزونهــم الثقـ ي
والتوطــ� ف
ف
ن
ن
ش
أبوظــ�
�
يــة
الب�
المــوارد
ارة
ز
و
العــ� إلنجــاز
تــرددوا عــى مكتــب المــوارد ي� ي
ي ي
بي
ف
معامالتهــم وانتهــزوا وقــت االنتظــار ي� قــراءة بتنظيــم فعاليــة مجتمعيــة معرفيــة بالتعــاون
مــع احــدى دور ش
النــر تمثلــت ف ي� افتتــاح
الكتــب ذات المحتويــات المتنوعــة .
ن
للمتعاملــ�  ،حيــث
معــرض كتــب مصغــر
ي
ومــن جانبــه أطلــق مكتــب الــوزارة ف� د� مبــادرة ق
المتعاملــ�ن
ال� المعــرض ثنــاء واعجــاب
ي
ي بي
ت
ت
ـ�» وتهــدف المبــادرة إىل غــرس
ـ� ضيافـ ي
« ثقافـ ي
ن
ت
تــرز
القيم إاليجابيــة
الــ� ب
ي
والمعــا� الســامية ي
ت
ـ� تحفــز
أهميــة القـراءة ،فوتعكس المفاهيــم الـ ي
توطيــد أســلوبها ي� الحيــاة اليوميــة
مــع برنامــج ثقافــة بــا حــدود بإطــاق مبــادرة «
ســاعة ق ـراءة» .ونظــم مكتــب الفجـ يـرة جائــزة
داخليــة ربــع ســنوية للموظفـ ي ن
ـ� تحــت مســمى
( جائــزة القــراءة ) ،تهــدف إىل قــراءة مجموعــة
مــن الكتــب الثقافيــة المتنوعــة ش
ونــر موجــز
ـ� عـ بـر بال�يــد إاللكـ تـرو�ن
عنهــا لبقيــة الموظفـ ي ن
ي
بهــدف خلــق بيئــة عمــل تســودها روح المعرفــة
والثقافــة ،وعليــه فقــد تــم تكريــم الموظــف
ـ� وإعالنــه كفائــز بالجائــزة عــن
بــدر كـ
ـرم الريـ ي
أ
الربــع الول للعــام 2016م.

النعيمي:
اإلستثمار المعرفي
يؤسس جي ًال واعداً
ين
والموظفــ� عــى حــد ســواء الذيــن توافــدوا
تباعـاً لقـراءة الكتــب ذات المضامـ ي ن
ـ� المختلفــة
واســتغلوا وقــت انتظــار انتهــاء معاملتهــم �ف
ي
تز
الــرود بالمعــارف.
كمــا نظــم مكتــب وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ين
الفجــرة وبالتعــاون مــع ش
مــروع
والتوطــ� ف ي�
ي
ثقافــة بــا حــدود بتنظيــم فعاليــة مجتمعيــة
معرفيــة تحــت عنــوان « اقـرأ معــي » تــم خاللها
توفـ يـر مكتبــات تتضمــن كتــب تثقيفيــة متنوعــة
ف ي� صــاالت تقديــم الخدمــة ،وحظيــت المبــادرة
ـال كبـ يـر من قبــل المتعاملـ ي ن
ـ� الذيــن اغتنموا
بإقبـ ٍ
وقــت انتظارهــم لنجــاز معامالتهــم بالــوزارة �ف
إ
ي
ت
ز
االطــاع والتثقيــف والــرود بالمعرفــة.

ووفــر مكتــب الــوزارة ف ي� الشــارقة بالتعــاون
مــع برنامــج ثقافــة بــا حــدود عربــة « ثقافــة
بــا حــدود» وهــي عربــة متنقلــة تحتــوي عــى
مجموعــة مختلفــة مــن الكتــب المتنوعــة ،تنتقــل
ين
بــ� االقســام حيــث تمكــن الموظــف مــن
اســتعارة الكتــب وإرجاعهــا .كمــا قــام مكتــب
ين
المــوارد ش
والتوطــ� ف ي� كلبــاء بالتعــاون
الب�يــة
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منازعات عمالية

المحكمــة العماليــة حكمت لــه بمبلغ  40الف درهم

اســتمع لنصيحــة صديــق  ..فطالب بنصف
مليــون درهم مســتحقات مالية
أحــد العمــال فــور انهــاء التعاقــد
سارع بينــه ي ن
وبــ� صاحــب العمــل اىل وزارة
ين
المــوارد ش
التوطــ� لتقديــم شــكوى
الب�يــة و
طالــب مــن خاللهــا بمســتحقات ماليــة تزيــد عــى
نصــف مليــون درهــم وذلــك كبــدل عــن ســاعات
العمــل االضافيــة وايــام العطــات واالجــازات
الرســمية الـ ت يـ� عملهــا عــى مــدار  16عامــا لــدى
ت
ـأ� مطالبــة العامــل بالمبلــغ
أحــد المطاعــم .وتـ ي
المشــار اليــه بعــد ان قــام احــد اصدقائــه مــن
ين
الملمــ� بقانــون تنظيــم عالقــات العمــل
غــر
ي
ت
الــ� قدرتهــا اضطــر عــى أثرهــا اىل انهــاء خدمــات عــدد مــن
باحتســاب مكافــأة نهايــة خدمتــه ي
ف
ن
العاملــ� ي� المطعــم ومــن بينهــم العامــل
المحكمــة بمبلــغ نحــو  39الفــا و 600درهــم.
ي
ف
صاحــب الشــكوى مبديــا ي� الوقــت ذاتــه
ف
و� التفاصيــل  ،تلقــى قســم الشــكاوى العماليــة جاهزيتــه لســداد كافــة مســتحقاته القانونيــة
ي
ن
ف ي� دي ـوان وزارة الم ـوارد ش
ـد� باالضافــة اىل منحــة مكافــأة خاصــة واعطائــه
الب�يــة والتوطـ يـ� بـ ب ي
ن
الخــرة.
شــكوى مــن العامــل
المعــ� والــذي افــاد بهــا شــهادة ب
ي
انــه عمــل لــدى احــد المطاعــم بموجــب عقــد
ف
ض ف
ن
القانــو� جلســات
و� الســياق ،عقــد الباحــث
ي
غـ يـر محــدد المــدة بمهنــة نــادل حيــث تقــا� ي� ي
ف
طــر� الشــكوى وذلــك
بدايــة عملــه اجــرا اساســيا مقــداره  500درهــم تشــاورية عــدة بحضــور ي
واالجمــال  1500درهــم وتــدرج حـ تـى وصــل اجــره ف� اطــار ســعيه نحــو ايجــاد حــل مــرض للطرفـ ي ن
ـ�
ي
ي
االجمــال  4000درهــم .فيمــا توصــل اىل تحديــد قيمــة المبلــغ المســتحق
االســاس  1500درهــم و
ي
ي
للعامــل وفقــا للقانــون وعقــد عملــه بنحــو 41
وطالــب العامــل ف ي� شــكواه بمســتحقات ماليــة الــف درهــم شــاملة تذكــرة الســفر.
تقــدر بنحــو  550ألــف و 100درهــم نظـ يـر عمــل
ف
ـا� قــام بــه طـوال ســنوات عملــه ف ي� المطعــم وأبــدى صاحــب العمــل موافقتــه عــى التســوية
اضـ ي
ن
ت
القانــو� مضيفــا
الــ� حددهــا الباحــث
ي
وهــي عبــارة عــن بــدل أيــام الجمــع بقيمــة  153الوديــة ي
ألفــا و 67درهمــا ،وبــدل أيــام العطــل الرســمية اليهــا مبلــغ  4آالف درهــم مكافــأة خاصــة منــه
ـال تكــون المســتحقات ا إلجماليــة 45
بقيمــة  37ألفــا و 798درهمــا ،وبــدل ســاعات للعامــل وبالتـ ي
عمــل إضافيــة بقيمــة  248ألفــا و 735درهمــا ،ألــف درهــم وهــو االمــر الــذي رفضــه العامــل
بالضافــة إىل المســتحقات االعتياديــة االخــرى .معتـ بـرا ان المبلــغ المشــار اليــه ال يفــي بمســتحقاته
إ
ف
الماليــة خصوصــا ي� ظــل نصيحــة صديــق لــه
مــن جانبــه  ،أفــاد صاحــب العمــل امــام الباحــث والــذي قــام باحتســاب مســتحقاته وتقديرهــا
ن
ـو� ف ي� الــوزارة انــه تعــرض لضائقــة ماليــة بالمبلــغ الــذي يزيــد عــى نصــف مليــون درهــم.
القانـ ي

ن
القانــو� بقيــد الشــكوى
بــدوره قــام الباحــث
ي
الــ� تداولتهــا �ف
وإحالتهــا للمحكمــة العماليــة ت
ي
ي
أروقتهــا لفـ تـرة زمنيــة ليصــدر حكــم محكمــة أول
درجــة لصالــح العامــل بأحقيتــه ف ي� مبلــغ قــدره 39
ألفــا و 619درهمــا.
واســتأنف العامــل الحكــم وحكمــت محكمــة
االســتئناف بتأييــد حكــم محكمــة أول درجــة
ورفضــت طلبــات المســتأنف وقالــت ف ي�
حيثيــات الحكــم الخاصــة بالمطالبــة ببــدل
ف
ـا�
ســاعات العمــل االضافيــة أو الوقــت االضـ ي
إىل أن منــاط اســتحقاق العامــل لهــذا البــدل
أن يكــون رب العمــل هــو الــذي كلفــه بالقيــام
بــه ،وأن العامــل هــو الــذي يقــع عليــه
عبءاثبــات ذلــك واثبــات اشــتغاله لهــذه
الســاعات االضافيــة.
وأضافــت المحكمــة ف ي� حكمهــا أن ادعــاء العامــل
ببقائــه ف ي� المنشــأة خــال فـ تـرة الراحــة المقــدرة
بأربــع ســاعات دون أن يذهــب مــع بقيــة العمــال
اىل الســكن المخصــص لموظفــي ش
ال�كــة والقريب
مــن مقــر العمــل ،فــإن ذلــك ليــس بدليــل عــى
عملــه لســاعات اضافيــة .
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ملف العدد

ضمــن حملة لتعريف العمال بسياســات ســوق العمل

اعــرف حقوقك بـ  11لغة

ين
وزارة الموارد ش
والتوط� حملة تحت شعار (أعرف حقوقك) لتوعية العمال بسياسات سوق العمل ف ي�
الب�ية
أطلقت الدولة .وشهدت المرحلة أ
ال� انطلقت ف�  18بف�اير ض
الوىل من الحملة ت
ين
القادم�
الما� توعية االف العمال
ي
ي
ي
ت
ال� انطلقت ف ي� السادس من شهر ابريل توعية العمال
د� الدولية بينما
اىل الدولة بع� مطارات ب ي
استهدفت المرحلة الثانية في
ف
ف
أبوظ� .
المتواجدين ي� سوق العمل حيث انطلقت ي� المدينة العمالية «ايكاد» ي� ب ي
معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
وقــال
ي
ن
ش
والتوطــ� « ان هــذه الحملــة
الب�يــة
ي
ف
ت
تــأ� ي� اطــار حــرص الــوزارة عــى توعيــة
ي
ت
الــ� تدخــل اىل
العمالــة
الوافــدة ومنهــا ي
أ
ف
ســوق العمــل ي� الدولــة للمــرة الوىل
بقانــون تنظيــم عالقــات العمــل والقـرارات

24

العمل  -أبريل 2016

المنفــذة لــه خصوصــا مــا يتعلــق منهــا
ت
الــ� دخلــت
بحزمــة القــرارات الجديــدة ي
يز
حــر التنفيــذ مطلــع العــام الجــاري
والمتعلقــة بالعمــل بنمــاذج العقــود
المعتمــدة مــن الــوزارة وحــاالت انتهــاء
عالقــة العمــل ومنــح العامــل ترصيــح عمــل

جديــداً لالنتقــال مــن منشــأة إىل أخــرى بعد
انتهــاء عالقــة عملــه مــع المنشــأة المنقــول
منهــا ،لمــا لذلــك مــن تأثـ يـر كبـ يـر ف ي� اســتقرار
عالقــة العمــل التعاقديــة ي ن
بــ� طرفيهــا
وذلــك ف ي� ظــل ادراك العمــال بحقوقهــم
وواجباتهــم القانونيــة».

ملف العدد

ـ� الحملــة
واشــار معاليــه خــال تدشــينه مرحتـ ي
« اىل انــه تــم التواصــل مــع الجهــات والهيئــات
المعنيــة بتوجيــه العمــال ف ي� الــدول المرســلة
تأطــر مضمــون القــرارات
لهــا مــن أجــل
ي
المشــار اليهــا ف ي� برامجهــم لتوعيــة العمــال
المغادريــن وتزويدهــم بالمــواد التثقيفيــة».
الب�يــة والتوطـ ي ن
وأضــاف « ان وزارة المــوارد ش
ـ�
تــول اهتمامــا كبــرا لرفــع مســتوى وعــي طــر�ف
ي
ي
ي
التعاقــد بسياســات ســوق العمــل وماتنــص
ال�امــات الطرفـ ي ن
عليــه مــن ت ز
ـ� حيــال بعضهمــا
البعــض وذلــك مــن خــال حزمــة مــن بال�امــج
ت
الــ� يتــم تنفيــذ العديــد منهــا ف ي� مواقــع
ي
ت
الــ�
العمــل والمســاكن العماليــة وباللغــات ي
يفهمهــا العمــال».
ـال صقــر غبــاش «:ان دولــة إالمــارات
وأكــد معـ ي
تز
بتوفــر الحمايــة لحقــوق العمــال
مل�مــة
ي
وضمــان مصالــح أصحــاب العمــل وهــو
أ
المــر الــذي تؤكــد عليــه شت�يعاتنــا الوطنيــة
ت
الــ� شــهدت تطــورا الفتــا باقــرار وتطبيــق
ي
السياســات الجديــدة الـ ت
ـ� تتمثــل ف ي� القـرارات
ي
المذكــورة ت
والــ� تســهم بشــكل فاعــل ف ي�
ي
تعزيــز عالقــات عمــل متوازنــة ومنتجــة ي ن
بــ�

ين
والتقــى معال وزيــر الموارد ش
والتوط�
الب�يــة
ي
أ
ن
تدشــ� المرحلــة الوىل مــن الحملــة
خــال
ي
كتيبات ارشادية واعالنات
ن
بعــدد مــن العمــال القادمـ يـ� اىل الدولــة كمــا
توعية عبر الشاشات
شــارك عــى هامــش اطالقــه المرحلــة الثانيــة
الرقمية في المطارات
مــن الحملــة ف ي� جانــب مــن ورش عمــل نظمتهــا
ف
الــوزارة ي� القاعــة الرياضيــة بمدينــة «ايــكاد»
حيــث تــم تقســيم نحــو  400عامــل عــى اربع
طرفيهــا مرجعيتهــا عقــد العمــل وترتكــز اىل مجموعــات لتوعيتهــم بحقوقهــم ت ز
وال�اماتهــم
ت ض
ا� والشــفافية ف ي� التعاقــد بمــا يحفــظ القانونيــة بلغــات عــدة.
الــر ي
ين
الطرفــ�».
الحقــوق لــكال
معــال صقــر غبــاش عــى اليــة
كمــا اطلــع
ي
وثمــن معاليــه الدعــم الــذي قدمــه ســمو عمــل جهــاز التوجيــه الــذك المتوافــر �ف
ي
ي
الشــيخ أحمــد بــن ســعيد ال مكتــوم رئيــس القاعــة الرياضيــة ف ي� مدينــة «ايــكاد» والــذي
الطــران المـ ن ف
د� للحملــة وكذلــك كافــة تــم ابتــكارة مــن قبــل ادارة التوجيــه ،وتفقــد
ي
ـد� ي� ب ي
ي
والتوطــ� �ف
ف
ين
ن
ش
ـدول والذيــن أبــدوا منصــة وزارة المــوارد الب�يــة
المعنيـ يـ� ي� مطــار ب ي
ي
د� الـ ي
الحــرص عــى توفـ يـر ممكنــات نجــاح الحملــة المركــز التجــاري بالمدينــة العماليــة «ايــكاد».
ت
يــأ� ف ي� اطــار تكامــل االدوار بمــا
وهــو مــا ي
ف
ض
ين
د� مبــارك
حــر
يســهم ف ي� تعزيــز مكانــة الدولــة عالميــا.
تدشــ� الحملــة ي� مطــار ب ي
ســعيد الظاهــري وكيــل الــوزارة والدكتــورة ربــا
ين
المســؤول� ف ي� ج ـرادات المديــر االقليمــي للــدول العربيــة ف ي�
كمــا ثمــن معاليــه تعــاون
ف
المدينــة العماليــة «ايــكاد» مــع الــوزارة ي� منظمــة العمــل الدوليــة وجمــال الحــاي عضــو
ن
ـ� االتحــادي نائــب الرئيــس ف ي�
اطــار
تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن الحملــة المجلــس الوطـ ي
ف
مهــر بــن رسور
د� واللــواء عبيــد ي
مشــيدا ي� الوقــت ذاتــه بمســتوى الخدمــات مطــارات ب ي
ف
د�.
المقدمــة للعمــال».
رئيــس اللجنــة الدائمــة لشــؤون العمــال ي� ب ي
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كمــا ض
ين
التدشــ� مــن وزارة المــوارد
حــر
ين
ش
والتوطــ� حميــد بــن ديمــاس
الب�يــة
الســويدي الوكيــل المســاعد لشــؤون العمــل
وماهــر العوبــد الوكيــل المســاعد لشــؤون
التفتيــش وســيف الســويدي الوكيــل المســاعد
لشــؤون الخدمــات والمســاندة والدكتــور عمــر
النعيمــي الوكيــل المســاعد لشــؤون السياســات
ت
واالســراتيجية وعــدد مــن مديــري االدارات
ـ� والمسـ ي ن
والموظفـ ي ن
ـؤول� ف ي� المدينــة العماليــة
«ايــكاد».
مــن جانبــه ،أشــاد جمــال الحــاي عضــو
ن
ـ� االتحــادي ،نائــب الرئيــس ف ي�
المجلــس الوطـ ي
د� بالحملــة واهدافهــا مشـ يـرا اىل ان
مطــارات ب ي
ـدول الــذي
انطالقهــا مــن خــال مطــار ب ي
د� الـ ي
اســتخدمه اكـ ثـر مــن  ٧٨مليــون مســافر العــام
ض
المــا� ،خطــوة باالتجــاه الصحيــح حيــث
ي
ســتصل مفاعيلهــا اىل ش�يحــة واســعة مــن
د�
العمالــة القادمــة اىل الدولــة عـ بـر مطــارات ب ي
لحظــة دخولهــم اىل البــاد.
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مــن جهتــه  ،أكــد ماهــر العوبــد الوكيــل
المســاعد لشــؤون التفتيــش بــوزارة المــوارد
زيارات ميدانية لمواقع
ن
ش
والتوطــ� « حــرص الــوزارة عــى
الب�يــة
ي
العمل والمساكن
ش
توعيــة العمــال بسياســات وت�يعــات ســوق
العمالية وورش وندوات
العمــل ومــا تتضمنــه مــن حقــوق وواجبــات
ف
للتوعية
لطــر� التعاقــد االمــر الــذي يســهم ف ي�
ي
اســتقرار وتــوازن عالقــات العمــل الــ�ت
ي
ت ض
ا�
تســتند اىل فعقــد العمــل وترتكــز اىل الــر ي
وتتضمــن الحملــة توزيــع كتيبــات ارشــادية والشــفافية ي� التعاقــد بمــا يحفــظ الحقــوق
ين
الطرفــ�».
عــى العمــال تــم اعدادهــا بـــ( 11لغــة) تشــمل لــكال
واالنجل�يــة والهنديــة أ
يز
والوردو ولغــة
العربيــة
أ
المااليــاالم واللغــة الفغانيــة والســنهالية وأشــار « اىل أن قطــاع التفتيــش يطبــق
ت
اســراتيجية شــاملة لتوعيــة العمــال
والصينيــة والنيباليــة ولغــة التاميــل والبنغالية.
وأصحــاب العمــل عــى مســتوى الدولــة
وشــهدت المرحلــة أ
الوىل مــن الحملــة ش
نــر بحقوقهمــا وواجباتهمــا حيــال بعضهمــا
عــر الشاشــات الرقميــة ف ي� البعــض مــن خــال الزيــارات الميدانيــة
اعالنــات التوعيــة ب
ف
د� بينمــا تــم تنظيــم ورش عمــل ي� لمواقــع العمــل والمســاكن العماليــة واقامــة
مطــارات ب ي
ض
«ايــكاد» حيــث مــن المقــرر ان يتــم تنظيــم وتنظيــم الــورش والنــدوات والمحــا�ات
ت
ين
الطرفــ� وعــى مــدار
الــ� تســتهدف
ورش مماثلــة عــى مســتوى الدولــة وفــق
ي
ن
العــام».
زمــ� معــد لهــذه الغايــة.
جــدول ي
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ارشــادات تغطي مراحــل دورة العمل التعاقدي
تشــتمل الكتيبــات محــاور عامــة يتوجــب
ان يكــون العامــل ملمــا بهــا مــن حيــث
ان تكاليــف اســتقدامه وســفره ونفقــات
ترصيــح اقامتــه للعمــل ف ي� دولــة إالمــارات
العربيــة المتحــدة يجــب ان يتحملهــا
صاحــب العمــل وكذلــك ض�ورة االحتفــاظ
بصــورة مــن عــرض العمــل الــذي وقــع
عليــه العامــل ف ي� بلــده وكذلــك التوقيــع
عــى عقــد العمــل بعــد قدومــه اىل الدولــة
ض
و�ورة تتطابــق ش�وط وبنــود عقــد العمــل
مــع العــرض الــذي وقــع عليــه ف ي� بلــده
اضافــة اىل االحتفــاظ بالمســتندات الثبوتيــة
ف ي� مــكان امــن والتواصــل مــع الــوزارة ف ي�
بتوفــر
حــال لــم يقــم صاحــب العمــل
ي
ف
فرصــة العمــل المتفــق عليهــا أو ي� حــال
ف
و�
لــم يحصــل العامــل عــى أجــوره كاملــة ي
موعدهــا

المتحــدة ومنهــا ض�ورة ان يعــي العامــل
أن يكــون وكيــل توظيفــه أو صاحــب
العمــل الــذي اتفــق معــه عــى التعاقــد
قــد أوضــح لــه ش�وط وأحــكام التوظيــف
عنــد تســلمه عــرض العمــل قبــل الســفر إىل
الدولــة إالمــارات العربيــة المتحــدة اضافــة
التفصيــ�
اىل االطــاع عــى الملحــق
ي
المرفــق بعــرض العمــل والــذي يضعــه �ف
ي
صــورة حقوقــه وواجباتــه المنصــوص ف ي�
قانــون تنظيــم عالقــات العمــل.

ودعــت الــوزارة العامــل مــن خــال الكتيــب
اىل التواصــل معهــا ف ي� حــال طلــب منــه
صاحــب العمــل توقيــع عقــد يتضمــن
ش�وطــاً وأحكامــاً مختلفــة عــن عــرض
وغ�هــا مــن االرشــادات.
العمــل ي

ويتطــرق الكتيــب اىل ارشــادات عنــد مزاولــة
العمــل تدعــو العامــل اىل ض�ورة القيــام
بمهامــه المحــددة ف ي� عقــد عملــه ف ي� الوقــت
الــذي يتطــرق فيــه الكتيــب اىل مجموعــة
ت
الــ� يتوجــب ان يعلمهــا
مــن
االجــراءات ي
ف
كمــا يتضمــن الكتيــب ارشــادات مــا بعــد العامــل ي� حــال انهــاء التعاقــد ونشــوء
الوصــول اىل الدولــة ومنهــا توقيــع العامــل منازعــة بينــه وبـ ي ن
ـ� صاحــب العمــل.
عــى عقــد العمــل خــال اســبوع مــن
وصولــه والطلــب مــن صاحــب العمــل كمــا يشــتمل الكتيــب عــى ارشــادات
صــورة مــن عقــد العمــل بعــد التوقيــع خاصــة باجــراءات االنتقــال إىل صاحــب
عليــه فضــا عــن توضيــح ان صاحــب عمــل جديــد وفقــا للقــرار الصــادر عــن
العمــل مســؤول عــن إجــراءات ترصيــح معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد ش
الب�يــة
ي
ف
ن
والتوطــ� ي� هــذا الشــأن والــذي دخــل
ويتضمــن الكتيــب ارشــادات ماقبــل وصــول إالقامــة الخــاص العامــل دون أن يتحمــل
ي
ز
حــر التنفيــذ مطلــع العــام الجــاري.
االخــر أيــة نفقــات.
العامــل اىل دولــة إالمــارات العربيــة
ي
ي

7

يجب عليك التوقيع
على عقد عملك بعد
قدومك إلى دولة اإلمارات
العربية المتحدة

يتوجب عليك التواصل معنا
فورًا في حال لم يقم صاحب
العمل بتوفير فرصة العمل
المتفق عليها أو في حال لم
تحصل على أجورة كاملة
وفي موعدها

يجب أن تتطابق شروط وبنود
عقد عملك مع عرض العمل
الذي وقعت عليه في بلدك
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عمال يشيدون

بالحملة ويؤكدون

مساهمتها الفاعلة
في توعيتهم
بحقوقهم

حسين علي أسخبوف

التقــت «مجلــة العمــل» عــدداً مــن العمــال
د�
خــال قدومهــم اىل الدولــة عـ بـر مطــار ب ي
الــدول حيــث اشــادوا بالحملــة مؤكديــن
ي
دورهــا الفاعــل ومســاهمتها بتوعيتهــم
بحقوقهــم ت ز
وال�اماتهــم القانونيــة.

ســابقة للعمــل خــارج بلدانهــم ،أ
المــر الذي
يضعهــم ف ي� صــورة حقوقهــم وواجباتهــم
القانونيــة واالج ـراءات المطلــوب اتباعهــا ف ي�
حــال اخــال صاحــب العمــل ت ز
بال�اماتــه.

لو رانز

المقــاوالت والنشــاءات أ
ولن هــذه هــي
إ
تجربتــه أ
الوىل للعمــل خــارج دولتــه كان
الكثــر مــن التخــوف ،مؤكــدا أن
يحمــل
ي
ت
الــ� توزعهــا الــوزارة تبــدد
الكتيبــات ي
الكثــر مــن القلــق خاصــة أنهــا بلغتــه
ي
الهنديــة”.

وقــال بشــوا نــاث هنــدي الجنســية “ أن
وعــر رام ســواروب هنــدي الجنســية عــن هــذه هــي رحلتــه أ
الوىل إىل دولــة إالمــارات
ب
ف
ن
ت
ـتا� ســعيد رحمــن إنــه فوجيء
ـ� جــاء إليهــا بغــرض العمــل ي� إحــدى وقــال الباكسـ ي
امتنانــه الشــديد لمبــادرة الــوزارة بتوعيــة الـ ي
الب�يــة والتوطـ يـ�ن
الــركات الخاصــة العاملــة ف ي� مجــال بموظفــي وزارة المــوارد ش
ش
العمــال خاصــة ممــن ال يملكــون أيــة تجارب
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سعيد رحمن

وهــم يســتقبلونه ويزودونــه بالكتيــب الــذي
ت
ـ�
يتضمــن نصــوص الضوابــط القانونيــة الـ ف ي
تثقفــه بحقوقــه وواجباتــه أثنــاء العمــل ي�
دولــة المــارات وبلغتــه الـ تـ� يفهمهــا ،أ
المــر
إ
ي
الــذي يســتحق الكثـ يـر مــن الثنــاء والتقديــر”.

رام سواروب

بأصحــاب العمــل ســوف يكــون لــه دور كبـ يـر
ف ي� تقليــل نســبة حــدوث أي خالفــات قــد
ت
ن
ن
ال�
تنشــأ بـ يـ� الطرفـ يـ� خاصــة أن الكتيبــات ي
يتــم توزيعهــا بلغــات مختلفــة تتضمــن كافــة
ت
الــ� يجــب ت ز
االلــرام
الحقــوق والواجبــات في
بهــا خــال فـ تـرة التواجــد ي� إالمــارات”.

ن
ـ� الجنســية
مــن جانبــه أكــد لــو رانــز فلبيـ ي
ين
عــ� اســخابوف
“أن توعيــة العمــال خاصــة الجــدد منهــم وأوضــح الــروس
حســ� ي
بالقانــون والق ـرارات الـ تـ� تحكــم عالقتهــم “أنــه لــم يكــن ييظــن أن مــا يتــم توزيعــه �ف
ي
ي

بشوا ناث

ين
القادمــ�
الــدول عــى العمــال
د�
مطــار ب ي
ي
مــن دولهــم إىل دولــة إالمــارات كتيبــات
تحمــل نصوصــاً قانونيــة لضبــط العالقــة
ين
بــ� العمــال وأصحــاب العمــل ،فقــد
كان يظــن أنهــا أمــر أخــر ،وفوجــيء أكــرث
أنهــا بعــدة لغــات منهــا لغتــه الروســية
أ
الم ،واصفــا المبــادرة بأنهــا فاعلــة للغايــة
كبــر عــى اســتقرار
وســيكون لهــا مــردود ي
أ
عالقــات العمــل ي ن
بــ� كل الطــراف”.
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اســتكملت تعليمهــا الجامعــي خالل عملها

معصومــة المازمي ..

 18عامـ ًا مــن النجاح الوظيفي
فــي القطاع الخاص
عبد الرزاق المازمي ،سيدة إماراتية قررت أن تواجه اية تحديات تعوق تحقيق طموحها
ن
الوظيفي
كث�ون صعبا ومرهقا ألي إمرأة ،
يعت�ه ي
والمه� ،واختارت الطريق الذي ب
ي
ف
واستطاعت ان تحقق نجاحات الفتة عىل مدار  18عاما من عملها ي� القطاع الخاص.

معصومة
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وتؤكــد معصومــة المازمــي وهــي مديــر إدارة العالقــات الحكوميــة
الماراتيــة ال تدخــر جهــدا
بمجموعــة «جريــن كوســت» إن المـرأة إ
نساء اإلمارات أثبتن قدرتهن
ف ي� المشــاركة الفاعلــة ف ي� عمليــة التنميــة اذا مــا توافــرت لهــا
على الريادة والتفوق الوظيفي
وبالتــال
الفرصــة الوظيفيــة وبيئــة العمــل الجاذبــة والمســتقرة
ي
فــان مســؤولياتها االرسيــة واالجتماعيــة لــن تعيــق عملهــا وتحقيــق
احالمهــا الوظيفيــة قهــي قــادرة عــى االضطــاع بمســؤولياتها
ش
النجــاح خصوصــا وانهــا مســؤولة عــن ملفــات � 45كــة أمــام
ســواء ف ي� البيــت أو ف ي� العمــل».
الجهــات والدوائــر الحكوميــة كافــة ،وال يوجــد لديهــا ف ي� هــذا
وتقــول « قبــل  18عامــا قــررت ان التحــق بالقطــاع الخــاص ،الشــأن أي قيــود أو مخالفــات .كمــا تؤكــد عــى النجاحــات
ت
وبالرغــم مــن عــدم توافــر الوظيفــة الـ ت
الــ� حققتهــا العديــد مــن المواطنــات العامــات ف ي� مهنــة
ـ� اتطلــع اليهــا انــذاك
ي
ي
ن
يمنعــ� مــن مواصلــة البحــث عــن الفرصــة مســؤول العالقــات الحكوميــة ف ي� منشــات القطــاع الخــاص
اال ان ذلــك لــم
ي
ت
ت
ت
ـ� تفتــح امــام شــاغليها افاقــا رحبــة للتطــور
طموحــا� واحالمــي».
والــ� تحقــق يل
الوظيفيــة المناســبة
ي
وهــي المهنــة الـ ي
ي
ز
والتمـ يـر».
وتضيــف معصومــة لـ«مجلــة العمــل» بعــد رحلــة البحــث وجدت
ف
ن
ت
ت
ت ف ش
الماراتيــة ي� جميــع المجــاالت والنجاح
بيــ�
الثــا� ،وتقــول « إن وجــود المـرأة إ
الــ� ب
ي
اعت�هــا ي
ضالــ� ي� �كــة «جريــن كوســت» ي
ي
العــال حيــث الــذي حققتــه ،أمــر يؤكــد قــوة الدعــم والتشــجيع الــذي تقدمــه
ففيهــا تطــورت وظيفيــا واســتكملت تعليميهــا
ي
أ
ف
المــارات للم ـرأة ،وإنــه لفخــر لنــا جميعــا أن تكــون هنــاك
حصلــت شــهادة البكالريــوس ي� إدارة العمــال بفضــل مســاندة دولــة إ
إماراتيــات متمـ ي ز
ودعــم ش
ـرات بجميــع التخصصــات.
ال�كــة».

بيئة العمل الجاذبة والمستقرة
تحفز الموظفين على االبداع والتميز
وبينــت أن ســنوات عملهــا لــدى ش
ال�كــة شــهدت نجاحــات الفتــة
فبعــد ســبع ســنوات مــن العمــل كموظفــة إداريــة بذلــت فيهــا
الكثـ يـر مــن الجهــد ،وبفضــل ي ز
تم�هــا وتقاريــر رؤســائها االيجابيــة
تــم ترقيتهــا إىل نائــب مديــر المــوارد ش
الب�يــة ،وعملــت خــال
الدارة وكرســت وقتهــا مــن أجــل خلــق
هــذه الفـ تـرة عــى تطويــر إ
البيئــة المالئمــة لتحقيــق ذلــك.
وتشــر المازمــي إىل أنــه بعــد مــرور  5ســنوات كنائــب مديــر
ي
ش
المــوارد الب�يــة حصــدت النجــاح الجديــد ليتــم ترقيتهــا إىل
مديــرة العالقــات الحكوميــة ف ي� المجموعــة مؤكــدة بــأن النجــاح
الــذي حققتــه جــاء بفضــل الدعــم الــذي وجدتــه مــن أرستهــا
ت
الــ� وفــرت لهــا ولزمالئهــا ف ي�
ونتيجــة بيئــة العمــل الجاذبــة ي
العمــل كل التســهيالت والدعــم.
وتؤكــد معصومــة المازمــي أنهــا آ
الن ال تقبــل بغـ يـر اســتحقاق

ت
ـ� تواجههــا النســاء
وتعتـ بـر معصومــة المازمــي «أن التحديــات الـ ي
ليســت ســهلة ولكــن المــرأة قــادرة عــى العطــاء دون حــدود،
مشـ يـرة إىل أن المـرأة يجــب ان تتســلح بــاالرادة واالرصار والعزيمــة
حـ تـى تتمكــن مــن تجــاوز ايــة تحديــات قــد تقــف حجــر عـ ثـرة ف ي�
طريــق تحقيــق احالمهــا الوظيفيــة».
وتنهــي المازمــي حوارهــا مــع مجلــة « العمــل « بقولهــا إن دور
الماراتيــة قــد تعــزز كثـ يـرا ،واكتســب أبعــادا جديــدة مــع
الم ـرأة إ
والتمك�ن
تطــور الدولــة ،إذ حظيــت المـرأة بــكل التشــجيع والتأييــد
ي
مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة حفظــه اللــه واخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد ال مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
د� رعــاه اللــه وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد ال
حاكــم ب ي
ـ�
ـ
أبوظ
ـد
ـ
عه
ول
ب ي نائــب القائــد االعــى للقــوات المســلحة
نهيــان ي
أ
المــارات ،الفتة
وأصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس العــى حــكام إ
إىل قــول المغفــور لــه بــإذن اللــه تعــاىل الشــيخ زايــد رحمــه اللــه
ن
ش
ـعد� أكـ ثـر مــن رؤيــة الم ـرأة
�ء يسـ ي
لحظــة إعــان االتحــاد ف« ال ي
الماراتيــة تأخــذ دورهــا ي� المجتمــع وتحقــق المكانــة الالئقــة بهــا .
إ
ف
ش
�ء ي� وجــه مسـ يـرة تقدمهــا ،للنســاء الحــق مثــل
 .يجــب فأال يقــف ي
الرجــال ي� أن يتبــوأن أعــى المراكــز ،بمــا يتناســب مــع قدراتهــن
ومؤهالتهــن».
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 408مواطنيــن ومواطنــات يعملون لديها

«تعاونيــة االتحاد» ..تمكين الموارد البشــرية
المواطنــة بوظائف محفزة ومســتقرة
أ
ف
ت
ين
تول إدارتها العليا
عملية
التوط� من أهم الهداف االس�اتيجية ي� تعاونية االتحادف حيث ي
اهتماماً خاصاً بجذب واستقطاب الشباب المواطن للعمل لديها ي� مختلف الوظائف المناسبة
لمهاراتهم وقدراتهم وتخصصاتهم ف ي� ظل بيئة عمل محفزة ومستقرة ،وذلك إليمانها بأن الكوادر
ش
أساس من مقومات نجاح عملية التنمية بمختلف ابعادها  ،و
الب�ية المواطنة عنرص مهم ومقوم ف ي
ف
ين
يعت� قطاعاً مهماً وفاعال ي� دفع عجلة
لحرصها عىل تعزيز مشاركة
المواطن� ي� القطاع الخاص الذي ب
التوط� مسؤولية ت
مش�كة يب�ن
ين
النمو واالزدهار ف ي� الدولة جنباً إىل جنب مع الجهات الحكومية  ،ولكون
جميع المؤسسات والهيئات ش
وال�كات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

تعد
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الفالسي :ننفذ خطط
وبرامج عدة لتوطين
الوظائف لإلسهام
في تحقيق تطلعات
قيادتنا الرشيدة

ت
الــ�
ف ي� دعــم
ي
مســرة البنــاء فوالتطويــر ي
تشــهدها الدولــة وخاصــة ي� قطــاع البيــع
يعتــر أحــد القطاعــات
بالتجزئــة الــذي
ب
ف
الحيويــة الهامــة ي� الدولــة.

ف
الفــاس
و� هــذا الصــدد أكــد خالــد
ي
ي
المديــر العــام لتعاونيــة االتحــاد ف ي� لقــاء
مــع مجلــة « العمــل» أن التوطـ ي ن
ـ� يعتـ بـر
ت
ـ� أطلقتهــا
احــدى المبــادرات المهمــة الـ ي
المــارات العربيــة المتحــدة بهــدف
دولــة إ
الب�يــة �ف
ش
توظيــف وتطويــر مواردهــا
ي
ين
ً
مشــرا إىل
القطاعــ� العــام والخــاص،
ي
أن تعاونيــة االتحــاد تنفــذ العديــد مــن
ين
لتوطــ� الوظائــف
وال�امــج
الخطــط ب
للســهام ف ي� تحقيــق تطلعــات القيــادة
إ
ف
الرشــيدة المتمثلــة ي� صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة « حفظــه اللــه» ،وأخيــه صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
د� « رعــاه اللــه».
مجلــس الــوزراء حاكــم ب ي

ـاس «نحــرص عــى توظيــف
وأضــاف الفـ
المواطنــ� ف� يالتعاونيــة لنأ
التوطــ�ن
ن
ي
ي ي
ت
نابــع مــن صلــب أهدافهــا االســراتيجية،
موضح ـاً أن تعاونيــة االتحــاد لديهــا أعــى
نســبة توطـ ي ن
ـ� بالمقارنــة بـ شـركات القطــاع
الخــاص حيــث تتيــح سياســة التوظيــف وأضــاف بــن كنيــد « يبلــغ عــدد المواطنـ ي ن
ـ�
ين
العاملــ� حاليــاً ف ي� تعاونيــة
المتبعــة ف ي� التعاونيــة خيــارات وظيفيــة والمواطنــات
االتحــاد  408موظفـ ي ن
ين
ـ�  ،حيــث تعــد نســب
للمواطنــ� »
واســعة
ت
ن
الــ� حققتهــا مــن أعــى نســب
التوطــ�
ي
التوطــ� ف� يالقطــاع الخــاص ،وتشــكل �ف
ين
وأوضــح « ان تعاونيــة االتحــاد تؤمــن
ي
ي
بأهميــة االســتثمار بالعقــول ش
الب�يــة الوظائــف القياديــة العليــا  % 81وتصــل
ف
المواطنــة وتمكينهــا كمــا ت ز
تلــرم بدعــم إىل  % 42ي� الوظائــف الوســطى و% 31
ين
المواطنــ� للوصــول إىل أهــم ف ي� الوظائــف الصغــرى ،كمــا تهــدف إدارة
تطويــر
الموظفــ�ن
المراكــز الرياديــة عــى مختلف المســتويات التعاونيــة إىل زيــادة عــدد
ي
ين
المواطنــ� ف ي� عــام  2016ليتجــاوز
الداريــة والفنيــة ،وتمكينهــم مــن التحــول
إ
ن
ً
ً
مســتقبلي� يتمتعــون بمســتوى عددهــم الـــ  432موظف ـا مواطن ـا بنســبة
إىل قــادة
ي
ث
ن
توطــ� تصــل إىل أكــر مــن .35%
عــال مــن الكفــاءة ».
ي
مــن جانبــه أكــد أحمــد بــن كنيــد مديــر
إدارة المــوارد ش
الب�يــة ف ي� تعاونيــة االتحاد،
ش
الب�يــة
“دعــم وتوظيــف الكــوادر
المواطنــة وجذبهــم واســتقطابهم
والبقــاء عليهــم للعمــل لديهــا ف ي� مختلــف
إ
للتوطــ�،ن
الوظائــف المتاحــة القابلــة
ي
موضحــاً أن التعاونيــة تســعى إىل تأهيــل
وتدريــب الكــوادر الوطنيــة لتســليحها
أ
ت
ـ� تمكنهــا المســاهمة الفاعلــة
بــالدوات الـ ي

وقــال بــن كنيــد « نظمــت تعاونيــة االتحاد
ض
المــا�  9أيــام توظيــف
خــال العــام
ي
مفتوحــة أجــرت خاللهــا نحــو  248مقابلــة
ـ� ،أســفرت عــن تعيـ ي ن
عمــل مــع مواطنـ ي ن
ـ�
ف
نحــو  163مواطنــاً ي� مختلــف إدارات
التعاونيــة ،مشـ يـراً إىل أنهــا تنظــم بشــكل
دوري يومــاً للتوظيــف لدعــم وتوظيــف
الكــوادر ش
الب�يــة المواطنــة وجذبهــم
ف
واســتقطابهم للعمــل لديهــا ي� مختلــف
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ين
لتأمــ� بيئــة عمــل مثاليــة تضمــن
لهــم
ف
انخراطهــم ي� روح فريــق العمــل الواحــد
للعطــاء بأعــى إنتاجيــة وفاعليــة ،والــذي
يتجــى بشــكل واضــح وملمــوس بنجــاح
مســرة عمــل تعاونيــة االتحــاد عــى مــر
ي
الســن�.ن
ي

أحمد بن كنيد :
زيادة نسبة التوطين
في 2016

وأضــاف «دعمــا لنهــج سياســة دولتنــا ف ي�
ين
التوطــ� حرصــت تعاونيــة االتحــاد عــى
التواصــل والتنســيق مــع هيئــة تنميــة
وتوظيــف المــوارد ش
الب�يــة الوطنيــة
ت
الــ� تــم دمجهــا مــع وزارة
«تنميــة» ي
ين
المــوارد ش
والتوطــ� لالطــاع
الب�يــة
عــى مــن هــم بحاجــة للعمــل وتتوافــق
مؤهالتهــم ومهاراتهــم مــع حاجــة
التعاونيــة يتــم تعينهــم».

ين
للتوطــ�».
الوظائــف المتاحــة القابلــة
وأشــار إىل أن التعاونيــة ومــن منطلــق
االهتمــام بالكــوادر الوظيفيــة والمنبثقــة
الدارة العليــا ،يتــم اختيــار
مــن رؤيــة إ
وتأهيــل ،وتدريــب وتطويــر الكــوادر
ش
الب�يــة وتكريمهــم عــى إنجازاتهــم،
بالضافــة إىل تقديــم أفضــل الخدمــات
إ

وأشــار بــن كنيــد اىل ان الهيئــة كرمــت
تعاونيــة االتحــاد خــال حفــل اختتــام
يز
«تمــر ...وفالــك طيــب» الــدورة
جائــزة
الثامنــة الــذي أقيــم تحــت رعايــة ســمو
الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد
د� ،وذلــك
آل مكتــوم نائــب حاكــم ب ي
إلســهامها ف ي� إنجــاح الجائــزة ،ولحرصهــا
ين
المواطنــ�
عــى تطويــر مهــارات
المار ي ن
اتيــ� وتوظيفهــم خــال العــام
إ

خدمات متميزة تقدمها المورادة البشرية المواطنة
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سهيل البستكي :
برامج متقدمة للتدريب
ووحدة إلسعاد الموظفين
 ،2015مــا يؤكــد صوابيــة خططنــا
ين
التوطــ�».
وبرامجنــا اتجــاه
ف
البســتك مديــر
و� الســياق ،قــال ســهيل
ي
ي
إدارة التســويق واالتصــال ف ي� تعاونيــة
االتحــاد “بهــدف االســتثمار ف ي� تطويــر
المار ي ن
اتيــ� ليصبحــوا قــادة ف ي�
الشــباب إ
ف
ً
القطــاع الخــاص ،وتحديــدا ي� مجــال تجــارة
التجزئــة ،أطلقــت التعاونيــة برنامــج مــدراء
للماراتيـ ي ن
ـ�،
الغــد لتحقيــق فوائــد مســتدامة إ
وذلــك ليــس مــن خــال توفـ يـر فــرص عمــل
فقــط ،ولكــن عــن طريــق ي ز
تجه�هــم للتقــدم
الوظيفــي عــى المــدى الطويــل والقيــادة
ف ي� المســتقبل ،ولتطويــر الكفــاءة والثقــة،
ليصبحــوا قــادة ف ي� هــذا المجــال».
وأوضــح أن التعاونيــة رصفــت نحــو 3
ين
ماليــ� و 800ألــف درهــم خــال عــام
 2014لدعــم برنامــج مــدراء الغــد الــذي
يهــدف إىل تدريــب عــدد مــن طــاب
الجامعــات لمــدة ســنة ف ي� التعاونيــة
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ت
ن
ن
ـ� تؤهلهــم
وإعطــاء المؤهلـ يـ� المتحمسـ يـ� مــن طــاب المرتبطــة بالمســار الوظيفــي الـ ي
المار ي ن
اتيــ� أفضــل فرصــة للحصــول عــى فــرص التطــور الوظيفــي
الجامعــات إ
لــ� يتأهلــوا بالشــكل المطلــوب ،داخــل المؤسســة.
ممكنــة ي
ف
وعــى مــر الزمــن ،ليصبحــوا قــادة ي� هــذا
الدارة
المجــال.
ـتك “بنــا ًء عــى توجيهــات إ
وقــال البسـ ي
العليــا لتعاونيــة االتحــاد أن يكــون عــام
ين
الموظفــ� تــم إنشــاء
البســتك أن تعاونيــة االتحــاد تعــد  2015عــام اســعاد
واعتــر
ب
ي
ف
ن
الموظفــ� بهــدف تحقيــق
مــن أفضــل الجهــات الخاصــة ي� الدولــة مــن وحــدة إســعاد
ي
المكانيــات بيئــة عمــل محفــزة مــن خــال تنظيــم
حيــث بيئــة العمــل وتقديــم كل إ
ف
ز
للموظفـ ي ن
للبــداع والتمـ يـر ي� فعاليــات وأنشــطة مختلفــة مثــل الجــوالت
ـ� بشــكل عــام إ
ت
يز
ين
المتم�يــن،
للموظفــ� وتكريــم
مجــال العمــل حيــث تنظــم العديــد مــن ال�فيهيــة
المبــادرات وال�امــج أ
ض
يز
المتمــرة وزيــارة المــر� منهــم وإقامــة البطــوالت
والنشــطة
ب
ف
ت
وغ�هــا مــن المبــادرات
الــ� تســهم ي� بلــورة وغــرس فكــرة ان الرياضيــة لهــم ي
ي
ت
ـأ�
تعاونيــة االتحــاد ليســت مجــرد ش�كــة إنمــا إضافــة إىل تكريــم نحــو  975موظف ـاً ،يـ ي
عائلــة تم�ابطــة .وأضــاف أن التعاونيــة ذلــك إليمانهــا بــأن العالقــة بـ ي ن
ـ� المؤسســة
يز
الممــرات لموظفيهــا وموظفيهــا هــي عالقــة ود متبادلــة وأن
تقــدم العديــد مــن
ت
الــ� تــوازي ي ز
ممــرات القطــاع الحكومــي تعاونيــة االتحــاد ارسة واحــدة هدفهــا
ي
ت
والــ� منهــا الرواتــب والمزايــا المغريــة واحــد».
ي
وســاعات العمــل المناســبة لظــروف
المواطنــ�ن
المتقدمـ ي ن
بالضافــة إىل عمليــة التدريــب وبهــدف جــذب واســتقطاب
ـ� ،إ
ي

والبقــاء عليهــم ف ي� تعاونيــة االتحــاد تنظــم
إ
أ
التعاونيــة العديــد مــن النشــطة والفعاليات
مــن خــال وحــدة اســعاد الموظفـ ي ن
ـ� ومنهــا
للســهام �ف
ملتقــى الموظفـ ي ن
ـ� « تواصــل» ،إ
ي
ف
تكريــس نهــج تفاعــ� � العالقــة بـ ي ن
الدارة
ـ� إ
ي ي
ت
ين
والموظفــ� ف ي� إطــار اســراتيجية شــاملة
لبنــاء منظومــة عمــل متكاملــة إلســعادهم
مــن خــال تحقيــق راحــة وأمــن وســامة
الموظفـ ي ن
ـ� بهــدف تقديــم أفضــل الخدمات
ين
للمتســوق�.
إضافــة إىل تنظيــم جــوالت ثقافيــة
وترفيهيــة حيــث اســتفاد منهمــا نحــو 200
الدارات العــام
موظــف مــن مختلــف إ
ض
ش
ـا� ،كمــا أنــه تــم التعاقــد مــع �كات
المـ ي
خارجيــة لتقديــم خدمــات مختلفــة بأســعار
تنافســية لموظفــي الجمعيــة ،والعديــد
أ
ت
الــ�
مــن الفعاليــات والنشــطة المتنوعــة ي
ش
مــؤ�ات
أســهمت بشــكل فعــال برفــع
الرضــا الوظيفــي.
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موظفــون يشــيدون باالمتيازات والحوافز وبيئــة العمل الجاذبة
التقــت مجلــة «العمــل» عــدداً مــن
موظفــي تعاونيــة االتحــاد لالطــاع عــى
تجربتهــم فيهــا ونظرتهــم للسياســات
أ
والنظمــة الداخليــة ت
الــ� تنتهجهــا
ي
التعاونيــة ف� اســعاد وتطويــر الموظفـ ي ن
ـ�
ي
ف
وتجاربهــم ي� القطــاع الخــاص.
ن
الحوســ� رئيــس قســم
وقــال طــارق
ي
التوظيــف « لــم يكــن لــدي أي تــردد �ف
ي
االنخــراط بالعمــل ف ي� القطــاع الخــاص
بــل كنــت متحمســا لخــوض مثــل
هــذه التجربــة الجديــدة ف ي� العمــل
بعــد االنتهــاء مــن الدراســة ،والصــورة
الســلبية ف ي� أذهــان الشــباب المتمثلــة
بعــدم وجــود أمــان وظيفــي وحوافــز،
خاطئــة وال تمــت للواقــع بصلــة مــن
خدمة العمالء في تعاونية االتحاد
ث
تجربــ� ت
ت
الكــر
الــ� امتــدت
خــال
ي
ي
ف
مــن  10أعــوام مــن العمــل ي� القطــاع مخزونهــم بالخـ بـرات العمليــة ،وتنميــة
االبتــكار وخلــق بيئــة عمــل صحيــة
الخــاص».
وتذليــل كافــة العوائــق والعقبــات أمــام
ت
ن
ـ� موظفيهــا.
ـ� مــن خــال تجربـ ي
فوأضــاف الحوسـ ي
ي� تعاونيــة االتحــاد اكتشــفت أن العمــل
ن
الحوســ� نصيحــة للشــباب
بالقطــاع الخــاص يســهم بتعزيــز ووجــه
ي
النتاجيــة ،ويشــجع عــى التنافــس المواطــن بتحمــل المســؤولية والتعلــم
إ
ف
ً
مشــرا إىل أن التعاونيــة والتدريــب والعمــل ي� القطــاع الخــاص
الوظيفــي ،
ي
ن
المواطنــ� لتعزيــز الثقــة بالــذات».
تتيــح الفــرص أمــام
ي
لالرتقــاء بالمســتوى الوظيفــي ،حيــث
أن كل جهــد مبــذول فيهــا يتــم تقديــره مــن جانبــه قــال شــعيب الحمــادي
ويحصــل باذلــه عــى الثمــرة المناســبة مديــر قســم التســويق بالجمعيــة
إنــه يــرى ف ي� القطــاع الخــاص الفرصــة
لذلــك العمــل.
أ
الهــم والمنصــة المثاليــة لتحقيــق
ئ
االســتثنا� الــذي يبتغيــه أي
وقــال لــم تغفــل تعاونيــة االتحــاد أيضاً الطمــوح
ي
تطويــر القــدرات العقليــة والذهنيــة شــاب مواطــن يبحــث عــن النجــاح ،
للموظفـ ي ن
ئيــ�
ـ� ،ولــم تبخــل عليهــم برفــد
ب
معتــرا أن ذلــك هــو الســبب الر ي
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الــذي جعلــه يســعى إليجــاد فرصــة
عمــل ف ي� إحــدى المؤسســات الكـ بـرى ف ي�
القطــاع الخــاص.
وأوضــح الحمــادي أن عملــه ف ي� البدايــة
ف ي� جمعيــة االتحــاد عــام  2013كمســاعد
العــام وبرامــج الــوالء
مديــر قســم إ
منحــه فــرص عــدة يك يطــور مــن مهاراته
الوظيفيــة عــن طريــق التحاقــه بب�امــج
التدريــب وورش العمــل المتخصصــة
الـ تـ� يتــم تنظيمهــا دوريــا للموظفـ ي ن
ـ�،
أ ي
المــر الــذي مكنــه مــن صقــل شــخصيته
بالخـ بـرات والمهــارات.
وأضــاف أن بيئــة العمــل ف ي� جمعيــة
االتحــاد ســاعدته عــى أن يكــون لــه
رؤيــة لتطويــر العمــل فقــدم خطــة

نموذج يحتذى

محمد عباس

تحديــث أهلتــه للـ تـر ق ي� إىل وظيفــة مديــر
قســم التســويق ف ي� عــام  ،2015حيــث
أن العمــل ف ي� القطــاع الخــاص يخضــع
النجــاز واالجتهــاد ف ي� العمــل
لمقاييــس إ
وبنــا ًء عليــه يتــم التطــور والمكافــأة.

إ حدى المواطنات خالل العمل

شعيب الحمادي

طارق الحوسني

وقــال محمــد عبــاس مديــر فــرع أم وبفضــل اللــه تدرجــت وظيفيــاً ت
حــى
ذك ف ي� الـ شـرق
ذك عــى مســتوى
ســقيم
تســلمت أول مديــر فــرع ي
(أول فــرع ي
أ
أ
ت
ش
رحلــ� الناجحــة الوســط.
الــرق الوســط)”
ي
يز
والممــرة بــدأت مــع تعاونيــة االتحــاد
ف
ـوال  12عام ـاً واضــاف « لــم يــأت ذلــك صدفــة إنمــا
ي� عــام  2004أي قبــل حـ ي
بالعمــل المســتمر والجــد والمثابــرة
ن
ســاعد� ف ي� ذلــك
ولتحقيــق مــا اريــد
ي
الــدورات التدريبــة والتأهيليــة والدعــم
المــادي (التكريــم) والمعنــوي مــن
الدارة العليــا ف ي� التعاونيــة».
قبــل إ
ت
بدايــا� ف ي� تعاونيــة االتحــاد
وأوضــح «
ي
ف
كانــت مـ شـرف مجموعــة أول ي� صــاالت
ن
العــرض حيــث ن
ثــا� مواطــن
أنــ� ي
ي
يشــغل هــذا المنصــب منــذ تأسيســها
وبعــد ذلــك تــم
تنســي� لــدورات
بي
تدريبــة وتأهيليــة مــن قبــل التعاونيــة
ف
الدارة وتطويــر المهــارات والقــدرات
ي� إ
ين
وحــ� تــم افتتــاح فــرع أم ســقيم
الــذك ولنشــاطي
وحــ� للعمــل تــم
ي
بي
تكليفــي الســتالم إدارة الفــرع الجديــد
لــ� أكــون بذلــك أول مواطــن وأول
ي
ش
عــر� عــى مســتوى الــرق أوســط
بي
ذك».
يشــغل منصــب مديــر فــرع ي
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دليل الخدمات

ت
ال� تقدمها وزارة الموارد
تستعرض هذه الزاوية احدى الخدمات ي
ين
الب�ية و ي ن
ش
للمتعامل� متضمنة تعريفاً بهذه الخدمة
التوط�
و إالجراءات والمستندات و ش
ال�وط المطلوبة إلنجازها ...
للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع
إ ت ن
و�www.mohre.gov.ae
اللك� ي

طلب بحث الشكاوى العمالية

ف
طر� إالنتاج لحل نز
ال�اع وديا او احالتها للقضاء
خدمة مجانية تقدمها الوزارة لكل من صاحب العمل والعامل وهي استقبال الشكاوى العمالية والتواصل مع ي
متطلبات ي ن
تأم� الخدمة
ف
طر� إالنتاج
وجود شكوى عمالية مقيدة من أحد ي
ف ي� نظام الوزارة
اجراءات و خطوات تقديم الطلبات
الشاك بطلبه اىل احدى مراكز تسهيل
-1يتقدم
ي
بع� نموذج شكوى عمالية  ،ويأخذ رقم مرجع
 mb0000000000aeويتم ارسال رسالة نصيه
ن
الثا� بوجود شكوى مقيدة من الطرف
له وللطرف ي
االول  ،وعليهما محاولة انهاء الشكوى وديا خالل
 48ساعة واال سيتم قيدها رسميا ف ي� الوزارة .
ف
ين
الطرف� مع بعضهما وتسوية
 �-2حال تواصل
ي
الشاك
الشكوى وديا خالل  48ساعة االوىل بامكان ي
اغالق الشكوى ف ي� مركز تسهيل دون الحاجة
الستكمال اجراءاتها ف ي� الوزارة وتكون الشكوى
بالتال قد اغلقت .
ي

ف
ين
الطرف� يتم كتابة مح�ض تسوية
 �-9حال اتفاق
وذلك بارسال رسالة نصية لهما محدد فيها الموعد
ي
ن
الطرف� عىل أن يتم حفظ
وتوقيعه من قبل
اليوم والتاريخ والساعة .
ي
ف
الشكوى بعد ذلك ي� النظام ( مرفقات )
ين
الطرف� ف ي� الموعد المحدد بي�ز
-5عند حضور
أ
ف
 �-10حال تعذر التسوية يتم إحالة المر إىل
الرسالة النصية لموظف االستقبال الذي بدوره
ي
يرصف له تذكرة انتظار خدمة وينتظر الطرفان ف ي� القضاء استنادا للمادة  6من قانون العمل حيث
ن
ين
الطرف�
القانو� ومتابع يتم كتابة مح�ض مدرج فيه أقوال
الصالة للدخول لمكتب الباحث
ي
ف
ن
الطرف� يتم تحويلهما عىل
و� تواجد
ي
بحث الشكوى ،فاذا توصل الطرفان للتسوية قيد وطلباتهم ي
ف
ن
ض
العمال المتواجد ي� مقر مكتب عالقات
القا�
القانو� ملخص التسوية وحفظ الشكوى
الباحث
ي
ي
ي
ف
ف
وابوظ�
د�
�
العمل
ب ي  ،اما ي� إالمارات االخرى
بنتيجة تسوية  ،واذا دعت الحاجة لموعد آخر حدد
ي بي
لهما موعدا جديدا ف ي� النظام وسيستلم الطرفان فيعطى الطرفان موعدا للمراجعة الخذ نسخة من
االحالة والذهاب للمحكمة العمالية لتسجيلها .
رسالة نصية مفادها وجود موعد جديد .

ين
الطرف� ف ي� الموعد المحدد يقومان قنوات تقديم الخدمة
-6عند حضور
بإبراز الرسالة النصية لموظف االستقبال الذي مكاتب عالقات العمل يف ابوظبي وديب واقسام
بدوره يقوم برصف تذكرة انتظار خدمة له وينتظر املنازعات العاملية فيها .
ن
القانو� قسم املنازعات العاملية يف مكاتب العمل االخرى يف
الطرفان ف ي� الصالة للدخول لمكتب الباحث
ي
ومتابعة بحث الشكوى  ،وعندها اما تنتهي الشكوى باقي اإلمارات .
-3اذا مضت  48ساعة عىل قيد الشكوى ولم تغلق بالتسوية او يتم احالتها للقضاء وتحفظ النتيجة
ن
الشاك  ،تنتقل ش
القانو� .اما تسوية او قضاء  .متوسط إنجاز الخدمة
مبا�ة اىل نظام الوزارة ف ي� حسب قرار الباحث
ي
من قبل ي
ن
 10ايام عمل
الطرف� رسالة نصية
صندوق قسم تواصل ويصل
ي
الثا� بالحضور �ف
ف
ف
ال�ام الطرف ن
 �-7حال عدم ت ز
مفادها ان الشكوى قيدت رسميا ي� نظام الوزارة
ي
ي
ي
ين
الطرف� خالل  3ايام عمل الموعد االول يعطى الطرفان موعدا ثانيا ونهائيا ،اوقات تقديم الخدمة
وانه سيتم التواصل مع
ف
ن
ت
ز
الثا� بالحضور ي� الموعد خدمة تسجيل وقيد الشكوى :
من قبل احد موظفي الوزارة .
واذا لم يل�م الطرف ي
ن
الثا� تحال الشكوى للقضاء  ،حفاظا عىل وقت منافذ تقديم الخدمة يف مراكز تسهيل عىل مستوى
ي
ف
الدولة من السبت إىل الخميس من الساعة 8:00
الشاك وهو الطرف االول .
بطر� الشكوى
ي
-4يقوم موظف تواصل باالتصال ي
صباحا و حتى الساعة 7:00مساء
ومحاولة تسوية الشكوى وديا بع� دائرة اتصال
ف
ف
ت
ز
الشاك بالحضور ي� الموعد
 �-8حال لم يل�م
والشاك والمشكو
هاتفي يكون فيها الموظف
ي
ي
ي
ضده ،فاذا توصل االطراف اىل التسوية قام المحدد يتم تحوبل المعاملة اىل صندوق االنتظار خدمة بحث الشكوى :
الشاك تم تفعيل منافذ تقديم الخدمة يف مكاتب عالقات العمل
الموظف بقيد ملخص التسوية واغالق الشكوى  ،لمدة اقصاها  10ايام  ،فاذا راجع ي
ين
الطرف� الشكوى واعطي الطرفان موعدا بع� ارسال رسالة واقسام املنازعات العاملية يف مكاتب العمل من
واذا لم يتمكن من تسويتها او طالب احد
ن
القانو� يقوم الموظف بتحديد نصية  ،اما اذا مضت مهلة  10ايام ولم يراجع االحد اىل الخميس من الساعة  8:00صباحا حتى
مقابلة الباحث
ي
ن
ين
 2:00ظهرا
الشك فإن الشكوى يتم اغالقها بنتيجة حفظ .
القانو�
للطرف� للحضور امام الباحث
موعد
ي
ي
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تتيح هذه الزاوية للقراء تقديم استفساراتهم واسئلتهم
ذات الصلة بعالقة العمل ،حيث سيتم االجابة عليها
ين
المختص� ف ي� الشؤون القانونية لدى الوزارة.
من قبل
ال�يد إ ت ن
و�
يمكنكم التواصل من خالل ب
اللك� ي

مستشارك القانوني

magazine@mohre.gov.ae

يجيب عىل االستفسارات محمد أحمد مبارك مدير
مكتب عالقات العمل بوزارة الموارد ش
الب�ية
ين
بد�
والتوط� ب ي

السؤال

يعمل لدي موظف اعتاد عىل التأخر يوميا ف ي� الحضور اىل العمل  ،وبعد ان استنفدت
كافة الطرق القناعه ب�ض ورة ت ز
يبال
االل�ام بالموعد المحدد وجهت اليه انذارا يغ� انه لم ِ
واستمر ف ي� الحضور متأخرا علما بأن عقد عمله محدد المدة.
ت
افاد� بكيفية التعامل معه وفقا للقانون  ،فهل يمكن انهاء خدماته بشكل
وعليه  ،ارجو ي
ف
ت
ت
ز
عل ي� ضوء ذلك اية ال�امات مالية مثل تعويضه ؟ وهل يستحق
فوري ؟ وهل ي�تب ي ّ
ف
الموظف مكافأة نهاية الخدمة ي� مثل هذه الحالة ،عندما يتم إنهاء خدماته؟
ج .س .م

الجابة
إ

نظم قانون تنظيم عالقات العمل ف ي� الباب
السادس منه قواعد للتأديب وكذلك منح
اصحاب العمل الحق ف ي� وضع الئحة جزاءات
ين
بالموظف� تحدد فيها المخالفات
خاصة
ت
ال� من الممكن ايقاعها
وتدرج العقوبات ي
عىل العمال الذين ترتكبون تلك المخالفات
وعىل سبيل المثال اوردت الالئحة النموذجية
ش
ع� مخالفات تتعلق بمواعيد العمل ،وعليه
ن
المع� اىل اعداد الالئحة
نوجه صاحب العمل
ي
ت
الموظف�ن
واالس�شاد بها وتعميها عىل جميع
ي
بعد تصديقها من اللجنة المشكلة من الوزارة
ف
وبالنسبة للتعويض ،فانه ي� بعض الحاالت
لتصديق تلك اللوائح .
كمثل هذه الحالة إن استنفذ صاحب العمل كل
وفيما يتعلق بانهاء خدمة العامل فقد نصت الوسائل وعدم تحسن سلوك العامل الوظيفي
المادة  120من القانون عىل حاالت محددة وتم اتخاذ قرار بفصله رغم ان عقده محدد
ت
ال� أمامنا المدة  ،فإن العامل ال يستحق أية تعويضات مدة الخدمة  ،نوع الوظيفة  ،مدة االنقطاع
النهاء
الخدمة  ،وعليه فإن الحالة ي
ف
ت
ال� ارتكبها العامل.
التأخ� المتكرر ،رغم اتباع كبدل الفصل التعسفي.
المتمثلة ي� عادة
ي
ي
والتأخ�  ،اثر المخالفات ي
صاحب العمل الوسائل الالزمة إلجباره عىل
تز
االل�ام  ،مثل توجه االنذار له وعقد جلسات
حوارية معه لحثه عىل ت ز
االل�ام الوظيفي إال
أن العامل استمر ف ي� تجاوزاته لذا يتوجب عىل
صاحب العمل البدء بخصم أجر العامل
تدريجيا و إن لم تظهر عليه عالمات ت ز
االل�ام
ئ
نها� للعامل
فإنه يتوجب عليه توجيه انذار أ ي
بإمكانية االستغناء عن خدماته للسباب السالفة
وبالتال يكون الفصل من الخدمة مسبباً
الذكر
ي
ودون تعسف .

اما ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة المكافأة
تعت� بمثابة شكر وتقدير للعامل الذي
فهي ب
ف
احسن واجاد ي� عمله وترك بصمات ايجابية
ن
ف� مقر عمله ي ن
يع� معه ان
ي
وب� أ زمالئه  ،مما ي
ت
ز
من يتم فصله لسباب مثل عدم االل�ام
الوظيفي والتأخر والتغيب المتكرر فإن فصله
يكون مسببا وبقدر ال�ض ر الذي سببه لصاحب
العمل يتم تقدير استحقاقه للمكافأة من
ت
ال� من
عدمه ،وتكون هناك بعض االمور ي
ن
ين
القانو� او
يستع� بها الباحث
الممكن ان
ي
ض
ن
ز
العمال عند بحثه هذا النوع من ال�اع
القا�
ي
ي
يستطيع من قراءتها اتخاذ القرار المناسب ف ي�
منح العامل المكافأة من عدمه وعىل سبيل
المثال :
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شركاء في التنمية

ســويدية تخرجــت في جامعــات بريطانيا وتعمل في دبي منذ  3ســنوات

حيــاد علي  :طموحــي المهني بدأ
يتحقــق على أرض اإلمارات
عل الطريق ممهدا
حياد ي
امام تحقيق طموحها
ن
المه� والوظيفي وذلك بعد ان توافرت
ي
د� للسكري
لها فرصة للعمل لدى مركز ب ي
ين
بالقدم� ..
كاخصائية ف ي� طب العناية
ف
المارات كان بمثابة حلم
فالعمل ي� إ
تحقق لها قبل ثالث سنوات.

وجدت

تقول حياد وهي من السويد « بعد ان
ت
اس� ف ي� جامعة ش�ق لندن
استكملت در ي
ين
وحصول
بالقدم�
للطب كلية العناية
ي
عىل شهادة البكالوريوس كثفت جهودي
ف
ف
المارات
ي� البحث عن فرصة العمل ي� إ
ت
ال� وجدت فيها المكان المناسب لبدء
ي
ن
مستقبل ن
وان� زرتها سابقا
ي
المه� خصوصا ي
ي
ت
شقيق� تدرس
لمرات عدة حيث كانت
ي
ف
د� وهو ما اتاح يل فرصة
الجامعة ي� ب ي
للتعرف عىل هذا البلد الذي ي ز
يتم� بتنوع
وتعدد الفرص الوظيفية ال سيما ف ي� المجال
الذي تخصصت فيه”.
وتضيف ف ي� حوارها مع مجلة « العمل»
ف
المارات البيئة المناسبة
“وجدت ي� إ
ت
ت
وطموحا� ولم اتردد
لتطلعا�
والحاضنة
ي
ي
للحظة ف� االلتحاق بفرصة العمل ال�ت
ي
في
ف
تحف�ز
د� للسكري كأخصائية ي� بيئة العمل ما كانت تتطلع اليه من ي
اتيحت يل ي� مركز ب ي
ن
ودعم وهو االمر الذي من شأنه ان يشجع
بالقدم�”.
طب العناية
ي
اي موظف عىل تحقيق النجاحات ال�ت
ي
عل « اىل انها ومنذ اليوم االول يتطلع اليها».وتقول « بالتوازي مع تأدية
ي
وتش� حياد ي
لعملها ف� المركز حرصت عىل تأدية مهامها عمل أحرص باستمرار عىل تطوير مهارا�ت
ي
ي
ي
ف
ف
ت
ز
تخصص من خالل
وخ� يا� ي� مجال
بتم� خصوصا وانها وجدت ي�
ب
الوظيفية ي
ي
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االستفادة القصوى من برامج التدريب
ت
ال� يوفرها
وصقل القدرات
والمهارات ي
ف
المركز الذي يعمل ي� ظل المنظومة
ف
ت
وال�
الطبية والصحية ي� دولة إ
المارات ي
تعد متقدمة للغاية وتواكب اية تطورات
ومستجدات ف ي� هذه المجاالت».

شركاء في التنمية

أحرص باستمرار على
تطوير مهاراتي وخبراتي
في مجال تخصصي

وتتطرق اىل طبيعة عملها باالشارة اىل ان
ين
بالقدم� يلعبون دورا مهما
أطباء العناية
ف
ضمن فريق متعدد التخصصات ي� عالج
القدم� أ
ين
والطراف حيث ان طب
أمراض
ن
القدم� هو تخصص تم وضعه
عالج
ي
لتشخيص وعالج أمراض القدم والكاحل،
ومهمتنا هي منع االلتهابات والجروح من
النمو واالنتشار ع� أ
الطراف عن طريق
ب
الكشف المنتظم عىل المنطقة والرعاية
بالضافة إىل
الروتينية من أي مضاعفات إ
ذلك نقوم ش
بن� الوعي والثقافة المتعلقة
بتلك أ
المراض وأهمية االستشارات الطبية
لمنع انتشارها ع� القدم أ
والطراف.
ب

أ
وبالتال تقليل المخاطر المحتملة
والطراف
ي
أ
ت
ال� يتعرض لها بعض
من العراض ي
ين
المصاب� وخصوصا الذين يعانون من داء
السكري.

اإلمارات ملتقى عالمي
لتحقيق األحالم
المستقبلية

ف
المارات
عمل ي� دولة إ
وتقول حياد” ان ي
ف
ت
خ� يا� المهنية
كب� ي� تطور ب
ساهم بشكل ي
ت
معرف� وتطوير أساليب
بالضافة اىل تعزيز
إ
ي
ف
ض
ن
يعت�
اجع� والمر� وتضيف « ان ما يحدث ي� إ
المارات ب
التعامل والتواصل مع المر ي
ئ
ً
استثنائيا بكل المقايس ،فحالة التطور
وزمال� ف ي� العمل”.
ي
الالفت الذي تشهده كافة مناحي الحياة
عل اعجابها الشديد بما توفره هنا يؤكد أن الدولة اختارت أن تكون
وتبدي حياد ي
أ
ن
ً
تمك� ودعم للمرأة ملتقى عالميا لتحقيق الحالم المستقبلية
دولة إ
المارات من ي
ز
وتحف�ها وتشجعيها للمشاركة لكل الناس دون أي عوائق ،هنا يحقق كل
العاملة
ي
أ
ف
ت
ال� تشهدها أصحاب الحالم مستقبلهم من غرب
وتؤكد انها ستكرس ب
خ�اتها للمساهمة الفاعلة ف ي� عملية التنمية ي
ين
ش
العالم و�قه وجنوبه وشماله”.
تحس� إدارة عالجات أمراض القدم الدولة ي� مختلف المجاالت”.
ف ي�
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أبحاث ودراسات

 10االف مغتربة من  25بلداً شاركن به

استطالع :اإلمارات أفضل دولة
للمرأة العاملة المغتربة
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أبحاث ودراسات

دراسة صدرت مؤخراً
عن استطالع HSBC
ت
المغ� ي ن
ب� لعام  2015أن دولة
آلراء
المارات العربية المتحدة ودولة
إ
تعت� من أفضل البلدان للمرأة
قطر ب
ت
ال� ت
تغ�ب عن بلدها.
العاملة ي

كشفت

وشارك ف� االستطالع نحو  10آالف ت
مغ�بة
ي
ً
اعت�  % 58من النساء
من  25بلدا ،حيث ب
المستطلعات ف ي� دولة إالمارات و% 56من
المستطلعات ف ي� دولة قطر ان المحفزات
المالية مثل الدخل والمدخرات والمهن من ي ن
ب�
أ
ت
ال� دفعتهن إىل مغادرة بلدهن
أهم السباب ف ي
أ
الم والعيش ي� الخارج.

المحفزات المالية
والدخل والمدخرات
والمهن من اسباب
اغتراب المرأة للعمل

ت
المغ�بة دولة قطر ( )% 88ودولة إالمارات
( )% 87كأحد أفضل بلدين من بلدان العالم
من ناحية المزايا ت
ال� يقدمها أرباب العمل .أما
ي
السيوية ،فتحتل المرتبة أ
الوىل البلدان آ
الوسط المرتبة أ
ال�ق أ
واحتلت منطقة ش
الوىل من جهة
ن
بحسب ت
المه� للمرأة.
المغ�بات من ناحية المكافآت المالية فرص التطور
ي
ت
ال� يوفرها لهن .ي ّ ن
وب� االستطالع أن المرأة
ي
ف
اخت�ت البلد وتقول ( )% 63من النساء ت
ت
المغ�بات تقريباً إن
ال� ي
العاملة تنجح ي� دولة قطر أي
أ
مس�تهن
تعت� مكاناً جيداً لتطوير ي
الفضل من ناحية المردود ال بك� ( )% 57هونغ كونغ ب
والقدرة أ
ين
الص� ( )% 59وسنغافورة
المهنية ،تليها
الفضل عىل ادخار المال (.)% 73
( )% 56بفارق بسيط ،فيما ترى نحو نصف
ت
المغ�بات ف ي� دولة إالمارات ( )% 49ف ي� الدولة
وحققت دولة إالمارات نتائج الفتة ف ي� هذا
ن
المه� ،وهي نسبة تفوق
السياق ،إذ أعربت  4من أصل  10نساء (أي فرصة للتطور
ي
بكث�.
نسبة  )% 40أنهن يحققن مردوداً أعىل هناك المتوسط العالمي ( )% 38ي
مقارنة ببلدهن أ
الم ،وهي نسبة تفوق المتوسط
العالمي وهو  ،% 31ورصحت  % 54منهن و قال جيفورد ناكاجيما ،رئيس تطوير ال�ث وات
وال�ق أ
ف
ف
المارات العربية المتحدة ش
الوسط
أنهن يستطعن ادخار المزيد ي� دولة إالمارات .ي� إ
وتتجىل المزايا المالية المتأتية عن العيش وشمال أفريقيا ف ي� قسم الخدمات المرصفية
أ
للفراد وإدارة ال�ث وات ف ي� بنك  HSBCش
ال�ق
ف ي� المنطقة بوضوح أيضاً ،إذ تصنف المرأة

 % 49من العامالت
المغتبرات في الدولة
يتطورن مهني ًا
أ
الوسط المحدود« :من المشجع جداً أن
المارات
نرى المرأة تس ّلط الضوء عىل دولة إ
كوجهة ي ز
مم�ة لما تقدمه من محفزات مالية
وفرص مهنية ،مما يؤكد مجدداً السبب الذي
المارات واحدة من ي ن
ب� أشهر الوجهات
يبقي إ
عالمياً.
ويعطينا استطالع  HSBCآلراء ت
المغ� ي ن
ب� هذه
المالمح الفريدة ويشكل مورداً شامال ً لجميع
ت
ين
ين
المغ� ي ن
والمستقبلي� الذين يفكرون
الحالي�
ب�
ف ي� مغادرة موطنهم.
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مساحة للرأي

التكيف مــع بيئة العمل
ت
يــأ� مــن فــراغ ،يقــول أحــد
مــع بيئــة العمــل ال ي
ين
كنــت مــن أصحــاب الحظــوة عنــد
الموظفــ�
ُ
آ
ن
يكرهــ� الن!
الم َجــن ،وهــا هــو ذا
قلــب يل ظهــر ِ
مديــري لكنــه َ
ي
ت
ـ� مــع مديــري كانــت متوتــرة إال أنهــا
ويقــول آخــر :صحيــح ٌ أن عالقـ ي
ازدادت توتــراً هــذا اليــوم وال أعــرف الســبب.

التكيف
ّ

إن كنــت كذلــك فانتبــه ،وعــى أال ّ تكــون قــد ارتكبــت واحــداً مــن
الترصفــات آ
التيــة:

د.سعيد المظلوم

الســابع :أن تــرى ف� مديــرك بعــض التقصــر أو أ
الخطــاء ومــن ثــم
ي
ي
أ
ف
الول :أن تنتظــر قــدوم مديــرك مــع بدايــة الــدوام الرســمي لتدخــل تبــدأ ف ي� التلميــح والتعريــض بأنــه هــو الســبب ي� كل ذلــك!
ف
و� الوقــت نفســه
عليــه خلســة ،فتأخــذ بمديــح نفســك وإطرائهــا ،ي
تصــف زميلــك بالتقصـ يـر وعــدم القــدرة عــى إنجــاز المهــام الموكلــة الثامــن :طلبــك المتكــرر لالنتقــال إىل قســم آخــر لمجــرد شــعورك
ـت نظــر المديــر إىل النتائــج غـ يـر المتحققــة لتطلــب بأنــك غـ يـر ســعيد ،عــى الرغــم مــن أن ســبب تعاســتك هــو أنــت
إليــه ،وربمــا تُلفـ ُ
وليــس عملــك!
منــه تكليفــك بهــا!
ن
ـا� :أن يأخــذك الحمــاس إىل االنفعــال أثنــاء النقــاش تف�فــع نـ بـرة التاســع :أن تتــرف بــا استشــارة وكأنــك أنــت الرقــم واحــد ف ي�
الثـ ي
ف
ت
المؤسســة ،مســبباً الـ ضـرر لغـ يـرك ف ي� ترصفــك الفــردي الــا مســؤول!
ـ� يح�ض هــا المديــر.
الصــوت عــى زمالئــك ،ي� االجتماعــات الـ ي
ـا� أ
الثالــث :وإيّــاكَ إيّــاك أن تصبــح مشــهوراً بأنــك «سوســة» ،تلقــي العـ ش
والخـ يـر :أن تعالــج الخطــأ بخطــأ أكـ بـر بــأن تتــذرع بالفشــل
أ
آ
ت
ش
ـ� تســتحقها.
فشــلك عــى الخريــن وتنــر الفتنــة وتنقــل إىل مديــرك كل شــاردة فقــط لنــك لــم تحصــل عــى العــاوة الـ ي
يثــر الخــاف!
ممــا ي
وواردة ّ
هــذه  10محاذيــر وضعتهــا «فوربــس» لبيئــة عمــل أفضــل ،يبــدو يل
«م ِســج» إىل مديــرك تب ّلغــه فيهــا بأنــك قــد أنهــا جديــرة باالهتمــام وتســتحق أن تحفــظ.
الرابــع :أن ترســل رســالة َ
حصلــت عــى عــرض أفضــل ،أو تهــدده باالســتقالة إن لــم يــز ْد مــن
راتبــك أو يمنحــك عــاوة!
madhloom@hotmail.com
الخامــس :إذا تجــاوزك قطــار ت
@Saeed_AlSuwaidi
ال�قيــات ،وفاتتــك الرحلــة ،فــا
تذهــب إىل مديــرك مطالبـاً بحقــك بنــاء عــى أقدميتــك! بــل ُعـ ْـد إىل
نفســك واســأل :مــاذا قدمــت مــن جديــد لعملــك!
الســادس :حينمــا تواجهــك العقبــات ابحــث لهــا عــن حلــول بــدال ً
مصدع ـاً!
مــن الذهــاب إىل مديــرك شــاكياً مقلق ـاً ِّ
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دراسة إدارية

صعوبة التركيز بسبب االفكار االبداعية

هل تتشتت كثيرًا في العمل؟

ال تقلق ..أنت ذكي !
دراسة حديثة أن أولئك الذين
يتشتتون بسهولة أثناء العمل
ين
متفوق� ذهنياً عىل زمالئهم.وعزت
قد يكونون
ت
ال� رصدتها صحيفة االندبندنت ،سبب
الدراسة ي
أ
ن
الموظف� الذكياء قد يعانون من
ذلك إىل أن
ي
ث
ت
ز
صعوبة ف ي� ال� يك� بسبب ك�ة افكارهم االبداعية
ت
ال� تنبثق ف ي� عقولهم الموهوبة.
ي

كشفت
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دراسة إدارية

األشخاص االكثر ذكاء
يواجهون صعوبة
تتعلق باختيار األولويات
أثناء العمل

ووفق تقرير شن�ته صحيفة التليغراف حيث قدرت حدوث هذا أ
المر بمعدل مرة
ال�يطانية ،فإن أ
الشخاص االك�ث ذكاء واحدة كل ثالث دقائق.
ب
يواجهون صعوبة أخرى تتعلق باختيار
أ
الولويات أثناء العمل ،فيما وصفه الطبيب وكان بحث أجرته GlobalWebIndex
النفس نيد هالويل بـالشعور بالنقص وعدم المتخصصة ف ي� أبحاث سلوك مستخدمي
ي
أ
ت
القدرة عىل التعامل مع أعباء العمل بشكل الجهزة إاللك�ونية ،وجد أن متوسط الوقت
الذي يقضيه أ
الشخاص عىل هواتفهم الذكية
كامل».

ف
ووفق الدراسة ت
كث�
ال� أجرتها ش�كة  Steelcaseوأضاف هالويل «أن أك�ث العقول نبوغاً ي� ي
ي
عىل  10آالف عامل ف�  17دولة مختلفة ،فإن من أ
الحيان تفشل ف ي� تحقيق المتوقع منها من
ي
أ
أك�ث من نصف هذا العدد يواجهون صعوبات قبل أصحاب العمال».
ف� تال� ي ز
ك� ف ي� عملهم.
ي
ك� �ف
الدراسة عزت انخفاض معدالت تال� ي ز
ي
وقال بوستيان ليوبيتش نائب رئيس ش
الحال عن أوقات سابقة إىل توافر
ال�كة الوقت
ي
ف
ف
ال� توفر مساحة عمل ت
ت
ح� تفرس ارتفع بنسبة  % 200منذ العام  � ،2012ي ن
للباحث� وسائل التكنولوجيا الحديثة � ،ي ن
ين
ح�
مش�كة
ي
أي
ي
العمال جامعة كاليفورنيا أ
العصاب « ان أصحاب أ
وعلماء أ
ت ن
المر بك�ث ة الشياء ت
و� بمعدل
ال� تؤدي يتفقد الموظفون بريدهم إاللك� ي
ي
ين
الموظف� أو تشتيتهم 30 ،مرة ف ي� الساعة الواحدة.
دائماً ما يبحثون عن أك�ث العقول النابغة إىل مقاطعة عمل
لتوظيفهم ،إال أن هؤالء أ
الك�ث ذكا ًء يجدون
كب�ة جداً ف ي� التعامل مع عدة مهام ف ي�
صعوبة ي
نفس الوقت ،وأنهم يواجهون مشكلة التشتت
وعدم تال� ي ز
ك� بدرجة أك�ث من يغ�هم».

موظفون يتفقدون
بريدهم اإللكتروني 30
مرة في الساعة الواحدة

وأضاف ليوبيتش» ان طريقة عمل
ين
الموظف� بشكل عام تواجه حالياً
ف
قص�
التغ�ات ي� وقت ي
كث�ا من ي
ي
ً
جدا وهو ما لم يكن يحدث
سابقاً .قدرة العقل عىل
التعرض للضعوط تؤدي
إىل إالرهاق وإنهاك
العقل حيث تظهر
إالحصائيات أن مسببات
التشتت ف ي� أماكن العمل زادت
كب�».
بشكل ي
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تقنية المعلومات

تستعمل بجوالت افتراضية في العقارات و محاكاة اإلضاءة

نظارات الواقع االفتراضي ..
هل تصبح جزءًا من حياتنا اليومية ؟!
ت ض
ا� مستقبل واعد ،فبفضل التطورات التكنولوجية الرسيعة لم
نظارات الواقع االف� ي
يعد انتشار هذه النظارات يقترص عىل عالم ألعاب الفيديو ،بل إن قطاعات صناعة
ت
كب�ة مستقبالً.
تغي�ات ي
نزل ستشهد ي
السينما وال�فيه الم� ي

ينتظر

وتتيح نظارات الواقع ت ض
ا� لمشاهد
االف� ي
الفيلم ان يكون ف� داخل أ
الحداث ،وليس
ي
متفرجا عليها فبدال ً من شاشة العرض،
سيتوافر للمشاهد نطاق رؤية  360درجة.
وبعد أن قامت ش�كة سامسونغ بكشف
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ت ض
ا�  Gearمقاطع الفيديو  360درجة الالزمة لنظارات
النقاب عن نظارة الواقع االف� ي
ت ض
 VRبدأت العديد من ش�كات إ ت
ا� .
اللك�ونيات الواقع االف� ي
أ
ف
ت ض
ا�
الخرى ي� تطوير نظارات الواقع االف� ي
كام�ات متعددة وأعلنت ش�كة نوكيا مؤخراً عن الموديل Ozo
الخاصة بها أو طرح ي
ف أ
كام�ات لتسجيل اللقطات
العدسات ي� السواق من أجل تسجيل المزود بثمانية ي
البانورامية  ،وهنا ظهرت نقاشات ي ن
ب�
الخ�اء حول ما إذا كانت نظارات الواقع
ب
ض
ت
الصغ�ة مع المستشعرات
ا�
ي
االف� ي
سوف تسحب البساط من تحت أقدام
أجهزة التلفاز الحالية .ويعتقد تيم لوتر
من الرابطة أ
اللمانية لالتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ان التلفاز سوف يستمر عىل

تقنية المعلومات

هذا النحو ،وذلك ألسباب تتعلق بالرفقة
الشخاص آ
والمؤانسة مع أ
الخرين.
ويضيف «أما عند استعمال نظارات الواقع
االف� ض
ت
ا� فإن المستخدم لن يكون بحاجة
ي
الشخاص آ
للجلوس بجوار أ
الخرين عىل
أ
الريكة ف ي� غرفة المعيشة».
وأظهرت نتائج استبيان للرابطة أ
اللمانية
كب� بهذه التقنية الجديدة؛
وجود اهتمام ي
ف
ن
المشارك� ي� االستبيان
حيث أعرب  % 20من
ي
عن قناعتهم بإمكانية استعمال نظارات
ت ض
ا� ف ي� ألعاب الحاسوب أو
الواقع االف� ي
مشاهدة مقاطع الفيديو  360درجة.
وبعيداً عن ألعاب الحاسوب يرى تيم
لوتر أنه يمكن استعمال نظارات الواقع
ت ض
ا� بصفة خاصة ف ي� الفعاليات
االف� ي
الرياضية المصورة والحفالت الموسيقية
ش
بالضافة إىل أنه يمكن استعمال
المبا�ة إ
ت
هذه النظارات للقيام بجوالت اف�اضية

ف
الضاءة أو ويمكن أن يشاهد اثنان من الجمهور نفس
ي� العقارات أو عمليات محاكاة إ
وسائل المساعدة ت
الفيلم ،ولكنهم يعايشون تجربة مختلفة
االف�اضية للمنازل.
تماماً نظراً الختالف زاوية رؤية ومنظور كل
لما� أن صناعة السينما منهما عن آ
ي أ ن
الخر.
ويؤكد
الخب� ال ي
كب�ة ،حيث سيكون
تغ�ات ي
سوف تواجه ي
ض
ت
“تغي�ات
ا� إحداث ويعتقد بريان بالو حدوث
بمقدور نظارات الواقع
ي
االف� ي
أ
ف
ف
النتاج التليفزيو�ن
ثورة ي� صناعة السينما من الساس ،كونها جذرية” ي� مجال إ
ي
تتيح للمشاهد أن يكون ف� وسط أ
ئ
التغي�ات المرئية
والسينما� وستتمثل
الحداث،
ي
ي
ي
أ
أ
ف
ش
وهو ما سيفتح طرقاً جديدة لرسد القصص الوىل ي� الفعاليات المبا� ًة والحداث
أ
ت
ال� يتم نقلها بشكل ش
مبا�.
والحكايات ،وإعادة إحياء الحداث مرة الرياضية ،ي
أخرى.
ن
يع� ذلك للتلفاز عىل المدى
ولكن ماذا ي
وللجابة عىل هذا السؤال أوضح
ويتوقع بريان بالو ،محلل تكنولوجيا البعيد؟ إ
أ
المعلومات شب�كة غار نت� ،أن يشهد عام روالن شتيله ،من الجمعية اللمانية
 2016ظهور أول أ
لك�ونيات ت
الفالم السينمائية إل ت
ال�فيه ،أن ذروة انتشار
ت ض
ت ض
ا� ف ي� غرف المعيشة
ا� ،كما نظارات الواقع االف� ي
المخصصة لنظارات الواقع االف� ي
يتوقع أن توفر هذه النظارات مزيداً من لم يحن وقتها بعد.
التفاعل للجمهور ومتعة جديدة تماماً عند
أ
مشاهدة أ
الفالم ،ومن الناحية النظرية ون المرجح أن يستغرق المر بعض الوقت
ت ض
ا�
يمكن أن تتحول القاعة بأكملها حول إىل أن تصبح نظارات الواقع االف� ي
ين
للمستخدم� .
جزءاً من الحياة اليومية
المشاهد إىل مساحة لعرض الفيلم.
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صحة

 8احتياطات تساعد على تجنبه:

«زيكا» ..ال عالج

شاف منه وال لقاح
لمنع اإلصابة به

أ
ف آ
«ف�وس «زيكا» ( )Zika virusف ي� جميع العناوين
خ�ة االسم ي
ي� الونة ال ي
العالمية ،فما هو يف�وس زيكا وما هي أعراض
االخبارية والوكاالت إ
االصابة به ؟وكيف ينتقل .زيكا هو عدوى يف�وسية استوائية جديدة ،تنتقل عن طريق
نوع محدد من البعوض ،تماما مثل حمى الضنك والحمى الصفراء.

تردد

«ف�وس زيكا» ( )Zika virusألول
واكتشف ي
ف
ش
مرة ف ي� غابة زيكا ي� اوغندا عام  1947وانت�
بعدها ف ي� كل من افريقيا ،جنوب ش�ق اسيا
وجزر المحيط الهادئ ،وانتقل يف�وس زيكا
ألول مرة اىل الجزء االخر من الكرة االرضية
ف� شهر ايار من العام ض
الما� ( )2015وذلك
ي
في
عندما تم تسجيل حالة اصابة ي� بال�ازيل.
وينتقل يف�وس زيكا عن طريق نوع محدد
ين
ومع� من البعوض يدع ى �Aedes mosqui
ت
ال� تسبب
( toايديس  -هي نفس البعوضة ي
االصابة بحمى الضنك وحمى الشيكونغونيا
ت
ال� تقوم بالتكاثر عىل
 ،)Chikungunyaي
ئ
ما� ت
صغ�ا جدا وتلسع
ح� لو كان ي
مسطح ي
االشخاص خالل ساعات النهار عادة.
بف�وس زيكا تكون بدون اعراض
ان االصابة ي
عادة ،مما يصعب تشخيصها ،ولكن لم يكن
الف�وس ت
ح� وقت قريب اي
يشكل هذا ي
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ين
الف�وس،
تهديد ،حيث ان واحد من كل خمسة
مصاب� وال يوجد عالج شاف او لقاح لهذا ي
ف
ت
يظهر عليهم اعراض المرض .وتجدر االشارة اما العالج المتوافر ح� االن يتوفر ي� خفض
اىل انه ت
ين
وتسك� االلم ،كمل يجب القيام
ح� االن ال يوجد هناك فحص متوفر الحرارة
ت
ال� من شأنها ان تساعد ف ي�
بالف�وس.
للكشف عن االصابة ي
ببعض االمور ي
تجنب االصابة بالجفاف.
وتتمثل اهم االعراض الشائعة للإصابة
تش� بان
بف�وس زيكا ف ي�:
ي
ان المعلومات المتوافرة حاليا ي
الف�وس ال يسبب الوفاة ،اال ان بعض
ارتفاع درجة الحرارة
ي
تش� اىل زيادة حدة االعراض وحدة
طفح جلدي
المعطيات ي
ن
المرض ووجود بعض التعقيدات الصحية
الع� ()Conjunctivitis
التهاب ملتحمة ي
ض
لدى بعض المر� مما ادى اىل وفاتهم.
الم ف ي� العضالت والمفاصل
وعكة صحية  Malaiseتبدا بعد ي ن
يوم� اىل
بف�وس زيكا،
سبعة ايام من لسعة البعوضة.
ويواجه الجميع خطر االصابة ي
أ
بالف�وس من قبل
وبالخص من لم يصب ي
ت
ح� االن المعلومات قليلة حول هذا والذين يقطنون باماكن يتواجد فيها هذا
أ
الف�وس من االم النوع من البعوض وتتواجد فيها بعض حاالت
الموضوع وبالخص انتقال ي
الجن� خالل مرحلة الحمل او الوالدة ،اال االصابة.وال توجد ت
اىل ي ن
ح� هذه اللحظة توصيات
انه تم تسجيل حاالت لذلك ،ويقوم العلماء تنص عىل تجنب السفر لالماكن حيث ش
ينت�
الف�وس،لذا فان الحماية للمسافرين لدول
والباحثون بدراستها حاليا.
ي

صحة
وغ�ها ،تتمثل ف ي� تجنب
امريكا الجنوبية ي
ت
وال� تحدث عادة
االصابة بلسعة البعوض ي
خالل ساعات النهار .ومن اجل ذلك قد يفيد
ت
ال� صدرت عن منظمة
اتباع النصائح التالية ي
االمريك
الصحة العالمية ( )WHOوالمركز
ي
للسيطرة عىل االمراض والوقاية منها (:)CDC

أهم االعراض الشائعة لإلصابة
بفيروس زيكا في:

تجنب الوقوف بجانب اي نوع من
المسطحات المائية.
القيام بتغطية خزانات المياه
نز
الم�لية يك ال يصل البعوض اليها.

ارتفاع درجة الحرارة

طفح جلدي

ألم في العضالت والمفاصل

كب�ة من
تجنب تجميع كميات ي
القمامة.
جمع النفايات ف ي� اكياس بالستيكية
محكمة االغالق والتأكد من وجودها
ف ي� مكبات النفايات المغلقة ايضا.
التأكد من ان جميع المصارف
مفتوحة وعدم تجمع المياه فيها.
تقليل فرص التواصل ما ي ن
ب�
البعوض ش
والب� من خالل وضع
شبكات عىل االبواب والنوافذ.

التهاب ملتحمة العين
()Conjunctivitis

وعكة صحية  Malaiseتبدا بعد يومين

ارتداء مالبس ذات اكمام طويلة لتغطية
وبالتال تجنب
اك� قدر ممكن من الجلد
ب
ي
االصابة بلسعات البعوض.

إلى سبعة أيام من لسعة البعوضة.

الحماية من البعوض كالنوم تحت
ت
ال� تحمي من البعوض مثال.
شبكة ي
ت
للجابة
ح� االن ال توجد معلومات كافية إ
عن مثل هذا السؤال ،فالباحثون ال يعرفون
بالتحديد العالقة ما ي ن
بالف�وس
ب� االصابة ي
ف
ض
والتشوهات الخلقية واحداث �ر ي� دماغ
الف�وس
الرضع .ولكن يعتقد الباحثون ان ي
يسبب االصابة بصغر الراس(  (�Microceph
وبالتال يؤدي اىل فشل تطور الدماغ
)aly
ي
ف
ن
للجن� ي� مرحلة الحمل.
السليم ي
بالف�وس ف ي� مراحل مبكرة من
ان االصابة ي
خط�ا وبالتحديد اثناء
يعت� امرا
ي
الحمل ب
الثلث االول من الحمل ،اال ان طريقة دخول
الف�وس اىل المشيمة واحداث ض�ر ف ي� دماغ
ي
الطفل ال تزال مجهولة.

العمل  -أبريل 2016

51

المرشد السياحي

موريشيوس  ..سحر الطبيعة
والشواطىء الرملية البيضاء

جزيرة موريشيوس واحدة من جزر المحيط
المتعددة وتبلغ مساحتها ما يقارب
الهندي
ّ
أ
ت
ال ي ن
لف� وخمسمائة كيلوم�اً ،وعاصمتها بورت لويس،
نئ ت
أهم
ال� تقع بالقرب
وقد جعلها موقعها أحد ّ
الموا� ي
من خطوط المالحة البحرية الدولية.

تعت�
ب

فيعت�ون خليطاً
أما سكان موريشيوس
ب
من أعراق ،وديانات ،وجنسيات متعددة
ال ي ز
ين
نجل�ية والفرنسية.
ويتحدثون
اللغت� إ
وبفضل الموقع ف ي� المحيط الهندي فإن
ئ
استوا� يسوده
موريشيوس تتم ّتع بطقس
ي
الدفء ،وقلة أ
المطار ف ي� المناطق الشمالية
والغربية من الجزيرة ،كما تتساقط أ
المطار
بوفرة عىل بقية أنحائها ،مما ساعد عىل نمو
الغابات ف ي� بعض أنحاء الجزيرة ،وقد ساعد
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ت
عىل ذلك ت
ال� توجد بشكل
ال�بة الخصبة ي
ف أ ض
ال�كانية.
ا� ب
طبيعي ي� الر ي
وتعد موريشيوس من أفضل أ
الماكن
تعت� مكانا مهما ت
لالس�خاء
الطبيعية حيث ب
واالستمتاع بالشواطئ الرملية البيضاء،
والمجموعات الجبلية الشاهقة ف ي� الجنوب
الغر� وكهوف وشالالت وخلجان ،ت
وال�
بي
ي
ف
تفي جميعها بأذواق الزائرين ي� أجواء تتمتع
بالخصوصية والهدوء.

فيؤجرون منازلهم و قواربهم وسياراتهم
للسواح بأسعار مغرية.

وتعد موسيقي ” السيجا” من ابرز مالمح
وعالمات تال�اث التقليدي بموريشيوس ،ومن
المرجح أن أصول هذه الموسيقي تعود يإل بالد
الستمتاع ن ز
ب�هات بالقوارب أفريقيا الغربية كغانا و ساحل العاج وتعزف
ويستطيع السائح إ
ن
كب�ة مصنوعة من
بمرافقة السكان
المحلي� أو بدونهم و هؤالء موسيقى السيجا عىل طبول ي
ي
بدورهم يهتمون بالقطاع السياحي جدا جلد الماعز و تسمي بطبول «الرافان».
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وعلوم
سوالف وعلوم
سوالف

سؤال العدد :

تم� يصادف االحتفال بيوم العمال العالمي ؟
 1أبريل  1 -مايو

 1 -يونيو

الفائز ف ي� مسابقة العدد الخامس:
وردت اىل المجلة العديد من االجابات الصحيحة عن سؤال العدد الماضـي ،وباجراء القرعة فاز ي ف� المسابقة القارئ:

ت ن
عىل الر ي ن
التال magazine@mohre.gov.ae
اغب� بالمشاركة إرسال إجابة سؤال العدد عىل بال�يد إاللك� ي
و� ي

أزهر الدين

سيتم إالعالن عن الفائز ف ي� العدد القادم .

العرصة  180 ..عامًا من الصفقات التجارية
سوق
َ

العرصــة الواقــع ف ي� إمــارة
ســوق َ
أ
الشــارقة أحــد أقــدم الســواق
الشــعبية ف ي� دولــة إالمــارات العربيــة المتحــدة
ف
ض
ـا� كمركــز للتعامل
حيــث عــرف ي� القــرن المـ ي
التجــاري أنـ ش ئ
ـ� منــذ مــا يقــرب مــن  180عامــا
تقريبــا ،وكان يعــج بالحركــة والنشــاط منــذ
الصبــاح الباكــر وحـ تـى العشــاء ،ولــم يقتــر
عــى عمليــات البيــع ش
والــراء فقــط بــل كان
مكانــا يجتمــع فيــه النــاس مــن كل مــكان
ويفــد إليــه كل غريــب وتعقــد فيــه الصفقــات
ـ� تجــار اللؤلــؤ وتتــم فيــه االتفاقــات بـ ي ن
بـ ي ن
ـ�
النواخــذة والبحــارة.

يعد

ض
المــا� عبــارة عــن
وكان ســوق العرصــة ف ي�
ي
مســاحة بســيطة تقصدهــا إالبــل والمطايــا
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والمقاعــد القديمــة حيــث يجلــس الرجــال
ليتجاذبــوا أطـراف الحديــث وهــم يرتشــفون
شــايهم أو يتداولــون أخبارهــم وحكاياهــم،
وهــم ينتظــرون إىل خليــط أ
اللــوان ورعشــة
الذهــب وألــق الفضــة يتوهــج ف ي� أركان
الســوق وردهاتــه العابقــة بأريــج الزمــن
النفــاس الـ تـ� أ
المعتــق ،وروعــة أ
ملتــه ذات
ي
يــوم بالصخــب والفــرح.

المحملــة بالبضائــع ،وســمي بالعرصــة
الزدحامــه بالـركاب والمطايــا والبـ شـر ،ويضــم
الســوق عــدة محالت كبـ يـرة وصغـ يـرة ،تعرض
أ
الدوات تال�اثيــة ت
الــ� كانــت مســتخدمة ف ي�
ي
مجتمــع إالمــارات قديمــا ،ويقــوم الباعــة ف ي�
الحــ�
هــذا الســوق ببيــع منتجاتهــم مــن
ي
الفضيــة ومصنوعــات الحــرف اليدويــة
وصناديــق التحــف والخناجــر العمانيــة
آ
وللئ الخليــج وبعــض االنتيــكات ( البضائــع
وكانــت تقصــد الســوق الســفن المحملــة
القديمــة )،
بالبضائــع القادمــة مــن بلــدان عــدة  ،ولذلــك
واحتــوى الســوق أيضــا عــى القهــوة امتــاز الســوق بتنــوع معروضاتــه ث
وكــرة
الشعبيـــة التقليديــة حيــث يمكــن للمــرء رؤية رواده ،وكان أحــد مصــادر الــرزق ألهــل
النــاس يجتمعــون للعــب الــورق والدومينــو ،الشــارقة وتجارهــا وكيانــا اقتصاديــا هامــاً
للمــارة.
كمــا يمكنــه رؤيــة الحــاق التقليــدي للرجــال إ

سوالف وعلوم

إنجازات  :عالم فراري  ..البهجة والخيال واالبتكار
عالم يف�اري ف ي� جزيرة ياس عىل الجانب الشمال ش
ال� ق ي� لمدينة
ي
ف
أبوظ�  ،ويعد عالم يف�اري أول مدينة ترفيهية ي� العالم
بي
ف
وأك� مدينة ترفيهية مغطاة ي� العالم.
تحمل عالمة يف�اري ب

يقع

تم إنشاء هذه المدينة تال�فيهية المستوحاة من قصة ف�اري أ
السطورية
ي
ف ي� العام  2010وهي تقدم عالماً مليئاً بالبهجة والخيال واالبتكار.
كب�ة من المرافق تال�فيهية وألعاب
وتحتوي المدينة عىل مجموعة ي
أ
أ
والثارة مما يجعلها المكان المثل لقضاء أجمل الوقات لكافة
التشويق إ
أفراد أ
الرسة .

الجال�يا عدداً من سيارات يف�اري الكالسيكية والمعارصة ف ي�
وتعرض
ي
ت
ال� يفخر مالّكها
محيط إبداعي ،ومن ضمنها العديد من السيارات ي
الجال�يا تحفاً
بعرضها عىل الزوار من مختلف أنحاء العالم ،كما تعرض ي
وأفالماً ووثائق تشاهد خارج ماراني ّلو للمرة أ
الوىل.ويفتح عالم يف�اري
ُ
أ
أبوظ� أبوابه طيلة أيام السنة ،ويمنح زائريه من مختلف العمار فرصة
بي
ف
داخل منعش ويتم التحكم بمناخه.
عيش مغامرة استثنائية ي� جو ي

روسا Formula
وتضم المدينة مرافق ترفيهية عدة أبرزها  :الـفورموال ّ
 ،Rossaأ
أ ف
ت
ال� تصل رسعتها إىل  250كلم
والفعوانية الرسع ي� العالم ي
ف
ف
ثوان؛ ومعالم جذب سياحية تُناسب العائلة ،وأجهزة
ي� الساعة ي� ٍ 4.9
محاكاة بأحدث التقنيات ،وعربات الكارتيج الكهربائية والعروض الحية.
لف�اري خارج
جال�يا يف�اري – وهو أضخم معرض ي
كما تضم المدينة ي
مدينة ماراني ّلو إاليطالية  ،ويحتوي عىل عروض تفاعلية تروي تاريخ
المتم� منذ عام  1947ت
يز
وح� اليوم.
يف�اري

إضاءة  :الكينوا  ..ذهب شعوب االنكا

تعت�
ب

الكينــوا نــوع مــن الحبــوب
الصالحــة لـ أ
ـ�كل ويعــود تاريــخ
زراعتهــا إىل مــا قبــل  3آالف ســنة ،إذ
أ
صــ�
ب
تعتــر أمريــكا الجنوبيــة الموطــن ال ي
ً
لوجودهــا ،وكانــت تعــرف قديم ـا بـــ «ذهــب
شــعوب آ
النــكا» وكذلــك بـ«حبوب المســتقبل
الخارقــة» و «أم الحبــوب» ،وذلــك نظــراً
لخصائصهــا العالجيــة المذهلــة وفوائدهــا
الصحيــة الفعالــة ف� عــاج أ
الم ـراض ،حيــث
ي
يعت�ونهــا رس الصحــة الدائمــة .كمــا
كانــوا ب
ً
تعتــر بــذور الكينــوا نوعــا مــن الخضــار
ب
أو البقوليــات ،حيــث يمكــن اســتخدامها
إىل جانــب الخضــار أو إدخالهــا مــع
التبولــة أو تناولهــا كشــوربة ســاخنة،
وهــي تشــبه نبــات الســبانخ والســلق
كبــر .وتمتــاز الكينــوا بأنهــا
إىل حــد ي

ـ� مــن جميــع أ
أغـ نـى مصــادر بال�وتـ ي ن
الغذيــة،
ت
حــى أنهــا تفــوق النســبة الموجــودة ف ي�
الحليــب أو اللحــوم الحمــراء ،إذ إنهــا
الحمــاض أ
تحتــوي عــى معظــم أ
المينيــة
ال�ض وريــة للجســم ،ومحتوياتهــا ســهلة
الهضــم واالمتصــاص عــى عكــس اللحــوم،
كمــا أنهــا غنيــة جــداً أ
بالليــاف ،وتخلــو تمامـاً
ّ
ت
ن
ـ� تســبب الحساســية
مــن مــادة أالجلوتـ يـ� الـ ي
لبعــض الشــخاص جـراء تناولهــم للقمــح أو
الحبــوب أ
الخــرى.

مفردات إماراتية :
شاطوحه  :رسير الطفل
غرشه  :زجاجة تحتوي عىل
عص�
السوائل سواء ماء أو ي
غ�ه.
أو ي
ميهود  :مريض
المخرافه  :وعاء مصنوع
من السعف لجمع البلح او
الرطب
انقفض  :عجل ف� أ
المر و
ي
أرسع
كام�ة التصوير
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