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افتتاحية العدد

 6قرارات في ثالثة اتجاهات
القــرارات الســتة ت
الــى أصدرهــا مؤخــرا
ي
جاءت معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد ش
الب�يــة
ي
ف
والتوطـ ي ن
ـ� لتوضــح مالمــح سياســات الــوزارة ي� اطــار
ادارتهــا لســوق العمــل ف ي� الدولــة ،بمــا ف ي� ذلــك تطوير
المــوارد ش
الب�يــة والقــوى العاملــة ،وذلــك وفقــا
ت
ـى رســمت
لمرتك ـزات ورؤيــة «حكومــة المســتقبل» الـ ي
معالمهــا القيــادة السياســية.
وباســتعراض رسيــع لتلــك القــرارات ،نجــد انهــا
جــاءت ف ي� ثالثــة اتجاهــات متوازيــة ،أولهــا ،الســعي
الحثيــث نحــو االســتثمار أ
المثــل لطاقــات الشــباب
ف ي� الدولــة ،وتدريبهــم وتهيئتهــم لشــغل الوظائــف
المتوافــرة ف ي� ســوق العمــل  ،بمــا يعــود بالفائــدة
عليهــم ،وكذلــك المســاهمة ف ي� رفــع انتاجيــة الســوق،
ف
ـال صقــر
وهــو مـ فـا يتجــى ي� القـرار الصــادر عــن معـ ي
غبــاش ي� شــأن «تشــغيل وتدريــب الطلبــة».
ن
ثــا� تلــك االتجاهــات  ،فيتمثــل ف ي� الدفــع
امــا ي
ين
التوطــ� اىل االمــام ،مــن خــال تعزيــز
بملــف
ف
ش
فــرص توظيــف المــوارد الب�يــة الوطنيــة ي� القطــاع
الخــاص ،حيــث يتيــح القـراران الصــادران عــن معاليــه
ف� شــأن ي ن
توط�”ضابــط صحــة وســامة مهنيــة لــدى
ي
مدخــ�
قطاعــي االنشــاءات والصناعــة ،ومهنــة
ي
البيانــات ف ي� المنشــآت الكـ بـرى ،المجــال امــام العديد
مــن المواطنـ ي ن
ـ� والمواطنــات ،لشــغل وظائــف جاذبــة
ومســتقرة.
وباالضافــة اىل ذلــك ،فــان هذيــن القراريــن يؤكــدان
ف ي� مضمونهمــا ،جاهزيــة وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ين
والتوطــ� لرفــد المنشــآت المســتهدفة ،بالكــوادر
ين
ين
المهنتــ�،
هاتــ�
الوطنيــة القــادرة عــى العمــل ف ي�
يشــر اىل حــرص الــوزارة عــى االضطــاع
وهــو مــا ي
جانــى
بدورهــا ف ي�
ب ي التأهيــل والتدريــب.

ف
و� ســياق اخــر حرصــت الــوزارة عــى اعطــاء الوقــت
في
الــكا� لتلــك المنشــآت بهــدف ترتيب أوضاعهــا ي ن
لتعي�
ي
ف
ن
المواطنــ� والمواطنــات ي� الوظائــف المســتهدفة
ي
اعتبــارا مــن مطلــع العــام المقبــل.
ف
الصغ�ة
و� االتجــاه ذاتــه ،جــاء قـرار اعفاء المنشــآت
ي
ي
والمتوســطة المرخصــة مــن مؤسســات دعــم مشــاريع
الشــباب مــن تقديــم الضمانــات المرصفية واحتســاب
رســوم مخفضــة عــى الخدمــات الـ ت
ـى تقدمهــا الــوزارة
ي
لتلــك المنشــآت وفــق ضوابــط محــددة ،وهــو أ
المــر
ـر المواطنـ ي ن
الــذي مــن شــأنه تحفـ ي ز
ـ� والمواطنــات عــى
ريــادة أ
العمــال ،بانشــاء مشــاريع ذات قيمــة مضافــة،
وقيــادة قطاعــات اقتصاديــة هامــة.
امــا ثالــث تلــك االتجاهــات ،فهــو التأكيــد عــى مبــدأ
عــر تطويــر منظومــة
صــون الحقــوق العماليــة ،ب
ف
و� اطــار عالقة
السياســات الضامنــة لتلــك الحقــوق ،ي
عمــل متوازنــة ومســتقرة ي ن
بــ� العمــال وأصحــاب
العمــل ،حيــث جــاء القـرار الصــادر « ف ي� شــأن حمايــة
أ
الجــور» وكذلــك القــرار الــذي يلــزم المنشــآت
المســتخدمة  50عامــا فأكـ ثـر بتوفـ يـر الســكن لعمالهــا
ممــن تقــل أجورهــم عــن  2000درهــم شــهريا،
ليؤكــدا مجــددا عــى ان حقــوق العمــال ف ي� دولــة
االمــارات  ،تعتـ بـر خطــا أحمــر ال يجــوز االقـ تـراب منــه
أو تعديــه ،حيــث تحميــه ش
الت�يعــات المتقدمــة ،
والممارســات العمليــة المثــى.
اخــرا ،يمكــن القــول ،ان القــرارات الســتة المشــار
ي
اليهــا ،تمثــل باكــورة سياســات الــوزارة  ،بعــد ان تغـ يـر
الب�يــة والتوطـ ي ن
مســماها اىل وزارة المــوارد ش
ـ� .
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أخبار الوزارة

رئيــس الدولة يصدر مرســومين اتحادييــن بتعيين

ناصر الهاملي وســيف الســويدي وكيلين لوزارة
الموارد البشــرية والتوطين
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة
أصدر
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة « حفظــه اللــه « مرســوما اتحاديــا
ن
ن
ـا� جمعــة محمــد
بتعيـ يـ� ســعادة نــارص ثـ ي
الهامــ� وكيــا لــوزارة المــوارد ش
الب�يــة
ي
التوطــ� .ن
ن
والتوطــ� لشــؤون
ي
ي
ويعمــل بهــذا المرســوم  -رقــم / 112 /
لســنة  - 2016اعتبــارا مــن تاريــخ صــدوره
ف ي�  13يوليــو.
كمــا أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة
سيف السويدي
ناصر الهاملي
«حفظــه اللــه» مرســوما اتحاديــا تب�قيــة
ســعادة ســيف أحمــد مصبــح الســويدي
ف
و� العــام  2010عمــل مديـرا الدارة مراكز
إىل درجــة وكيــل وزارة وتعيينــه وكيــا وشــغل ســابقا منصــب مديــر تنفيــذي
ي
ف
ين
والتوطــ� لقطــاع سياســات المــوارد ش
لــوزارة المــوارد ش
الب�يــة بالهيئة الخدمــة «تســهيل» ي� الــوزارة ليكــون
الب�يــة
االتحاديــة للمــوارد ش
لشــؤون المــوارد ش
الب�يــة الحكوميــة .مســؤوال عــن تأســيس أول نمــوذج لمركــز
الب�يــة.
معايــر حقــوق
خدمــة اتحــادي وفــق
ي
ويعمــل بهــذا المرســوم  -رقــم  / 113 /وعمــل قبــل التحاقــه بالهيئــة مديــرا االمتيــاز ومــن ثــم وكيــا مســاعدا لشــؤون
لســنة  - 2016اعتبــارا مــن تاريــخ صــدوره إلدارة شــؤون المجلــس التنفيــذي إلمــارة الخدمــات المؤسســية والمســاندة ف ي� وزارة
الب�يــة والتوطـ ي ن
اال�اف عــى تنفيــذ وتطويــر المــوارد ش
د� وتــوىل ش
ـ� منــذ العــام
ف ي�  13يوليــو.
بي
وتشــغيل عــدد مــن المشــاريع والمبادرات . 2012
ت
ت
ـى ســاهمت ف ي�
وشــغل ســعادة نــارص
ي
الهامــ� منــذ االســراتيجية الحكوميــة الـ ي
ت
وتــرأس وشــغل عضويــة العديــد مــن
د� االســراتيجية .2015
 2012منصــب الوكيــل المســاعد لقطــاع تنفيــذ خطــة ب ي
اللجــان وفــرق العمــل عــى صعيــد
التنســيق الحكومــي ف ي� وزارة شــؤون
الماجســت� ف ي� الحكومــة االتحاديــة.
الهامــ� درجــة
الرئاســة وقــد تـرأس العديــد مــن اللجــان ويحمــل
ي
ي
التوجيهيــة وفــرق العمــل الوطنيــة والـ ت
ش
ـى المــوارد الب�يــة مــن جامعــة بنســلفانيا
ي
هدفــت إىل تطويــر العمــل الحكومــي بالواليــات المتحــدة أ
الماجســت�
المريكيــة .وعمــل ويحمــل الســويدي درجــة
ي
وإيجــاد الحلــول والمبــادرات للقضايــا ســعادة ســيف الســويدي مدي ـرا لمكتــب ف� إدارة أ
العمــال تخصــص تخطيــط
ي
ت
اســراتيجي وقيــادة.
عمــل عجمــان منــذ العــام .2006
المجتمعيــة.
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 53مفتشـ ًا جديــداً يباشــرون مهامهم في قطــاع التفتيش
ين
اليمــ� تصــل إليهــم بالرسيــة المطلقــة واال يبوحــوا
 53مفتشــا ومفتشــة
معــال صقــر بأمرهــم لصاحــب العمــل أو مــن يقــوم
أدى القانونيــة أمــام
ي
ين
غبــاش وزيــر المــوارد ش
والتوطــ� مقامــه».
الب�يــة
حيــث بـ ش
ـا�وا أعمالهــم لــدى قطــاع التفتيــش
ين
بالمفتشــ�
معــال صقــر غبــاش
ورحــب
ف ي� الــوزارة .
ي
الجــدد خــال لقائــه بهــم عقــب آدائهــم
ين
اليمــ� القانونيــة مؤخــرا بديــوان الــوزارة ف ي�
وينــص قانــون تنظيــم عالقــات العمــل عــى
أن يقســم مفتشــو العمــل قبــل ش
د� بحضــور ماهــر العوبــد وكيــل الــوزارة
مبا�تهــم ب ي
أعمــال وظائفهــم بــأن ت
يح�مــوا القانــون المســاعد لشــؤون التفتيــش ومديــري ادارات
ويــؤدوا اعمالهــم بأمانــة وإخــاص واال القطــاع.
يفشــوا أي رس أو أي اخـ تـراع صناعــي أو غـ يـر
أ
ت
ـى يطلعــون عليهــا بحكم وأكــد معاليــه عــى قيــم ال�نز اهــة والشــفافية
ذلــك مــن الرسار الـ ي
ين
وظائفهــم ولــو بعــد انقطــاع صلتهــم بهــذه والحياديــة و�ض ورة ت ز
المفتشــ� بهــذه
الــرام
ت
ـى القيــم خــال تأديتهــم لمهامهــم الوظيفيــة
الوظائــف وعليهــم أن يحيطــوا الشــكاوى الـ ي

ت
الــى تخولهــم صفــة مأمــوري الضبــط
ي
ئ
ـا� ف ي� ســوق العمــل .وأعــرب عــن ثقتــه
القضـ ي
بقــدرة المفتشـ ي ن
ـ� الجــدد عــى القيــام بمهــام
ف
الرقابــة والتوعيــة ي� ســوق العمــل بكفــاءة
خصوصــا ف ي� ظل اشـ تـراكهم ف ي� دورات تدريبية
اســتهدفت صقــل مهاراتهــم وقدراتهــم
وتأهيلهــم لالنضمــام إىل قطــاع التفتيــش ف ي�
الــوزارة.
وشــملت الــدورات التدريبيــة قانــون تنظيــم
عالقــات العمــل والضبطيــة القضائيــة
وإدارة أ
الداء وخدمــة العمــاء ويبلــغ عــدد
ـ� العاملـ ي ن
المفتشـ ي ن
ـ� ف ي� وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ين
والتوطــ� 382مفتشــا ومفتشــة.
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بحضــور صقــر غباش وعهود الرومي

«مجلس الموارد البشــرية
والتوطين» يســتعرض ممكنات
الســعادة واإليجابية
المشــاركون ف ي� مجلــس نظمتــه
أكد مؤخــرا وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ين
والتوطــ� عــى �ض ورة تعزيــز الســعادة
ف
واليجابيــة ي� بيئــة العمــل وتبنيهمــا
إ
ت
ز
كأســلوب حيــاة والــرام حكومــي وروح
المــارات كمــا
حقيقيــة توحــد مجتمــع إ
اســتعرض المجلــس ممكنــات الســعادة
وااليجابيــة ف ي� العمــل الحكومــي.
ـال
وعقــد المجلــس بحضــور ومشــاركة معـ ي
صقــر غبــاش وزيــر المــوارد ش
الب�يــة
ين
ومعــال عهــود بنــت خلفــان
والتوطــ�
ي
الرومــي وزيــرة دولــة للســعادة وعــدد مــن
قيــادات وموظفــي وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ين
والتوطــ� ف ي� اطــار مبــادرة «المجلــس»
ت
الــى اطلقتهــا الــوزارة بهــدف تعزيــز
ي
واليجابيــة ي ن
عــر
الســعادة إ
بــ� موظفيهــا ب
الداخــ� وتبــادل المعرفــة
التواصــل
ي
والطــاع عــى أفضــل التجــارب
والــرأي إ
المتمـ ي ز
ـرة وطــرح أفــكار ومواضيــع للحــوار
بشــكل دوري والخــروج بنتائــج تعــزز بيئــة
العمــل الســعيدة.
ـال
ـال صقــر غبــاش أمشــاركة معـ ي
وثمــن معـ ي
ف
عهــود الرومــي ي� الجلســة الوىل لمبــادرة «
ف
ـى مشــيدا
المجلــس» الــذي نظــم ي� ابوظـ ب ي
بالجهــود المبذولــة تل�ســيخ وتعزيــز
الســعادة وااليجابيــة ضمــن منظومــة
العمــل الحكومــي بمــا ينســجم مــع رؤيــة
القيــادة الحكيمــة».
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وأكــد معاليــه المـض ي قدمــا ف ي� تعزيــز بيئــة
ت
الــى تمتــاز بالســعادة
العمــل الجاذبــة ي
وااليجابيــة داخــل وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ين
يز
ين
الموظفــ�
لتحفــر كافــة
والتوطــ�
بمختلــف مســتوياتهم الوظيفيــة
يز
التمــر واالبتــكار
وتشــجيعهم عــى
واطــاق الطاقــات االبداعيــة وهــو مــا
ت
ـى تقدمهــا
ينعكــس عــى جــودة الخدمــة الـ ي
الــوزارة للمتعاملـ ي ن
ـ� وتحقيــق ســعادتهم».
معــال عهــود بنــت
مــن جهتهــا أشــارت
ي
المــارات
خلفــان الرومــي إىل أن دولــة إ
بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «
حفظــه اللــه « ومتابعــة وتوجيهــات
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
د� «رعــاه اللــه «
مجلــس الــوزراء حاكــم ب ي
واليجابيــة
تؤكــد عــى أن تكــون الســعادة إ
أســلوب حيــاة ت ز
وال�امــا حكوميــا إلســعاد
ين
ين
والمقيمــ� والــزوار ولتكــون
المواطنــ�
الدولــة مركــزا ووجهــة عالميــة للســعادة
وااليجابيــة.

فيهــا وبتقديــم خدمــات تحقــق ســعادة
ين
المتعاملــ� وصــوال لتحقيــق ســعادة
أ
ســاس لعمــل
المجتمــع وهــو الــدور ال
ي
الحكومــة «.

وأشــادت معاليهــا بمبــادرة «المجلــس»
ت
الــى أطلقتهــا وزارة «المــوارد ش
الب�يــة
ي
ين
والتوطــ�» لتعزيــز عوامــل خلــق بيئــة
عمــل ســعيدة  ،معربــة عــن شــكرها
لمعــال الوزيــر غبــاش عــى
وتقديرهــا
ي
ز
دوره الداعــم وجهــوده المتمـ يـرة بتشــجيع
المبــادرات الخالقــة ف ي� مجــال إســعاد
ين
ين
والمتعاملــ� وعــى إطــاق
الموظفــ�
وقالــت الرومــي إن الحكومــة تعمــل مبــادرة «المجلــس» متمنيــة لــه ولفريــق
واليجابيــة الــوزارة دوام التقــدم والنجــاح.
عــى ترســيخ بيئــة الســعادة إ
وتعزيزهــا ف ي� جميــع الجهــات الحكوميــة
وتحــرص عــى تحويــل الــوزارات والهيئــات واســتعرضت وزيــرة الدولــة للســعادة مــع
ن
والمؤسســات الحكوميــة كافــة إىل جهــات المشـ ي ن
ـارك� أبــرز مالمــح ب
«ال�نامــج الوطـ ي
واليجابيــة» الــذي يهــدف إىل أن
ســعادة بسياســاتها وبرامجهــا وبيئــة العمل للســعادة إ

أخبار الوزارة

الــوزارات والجهــات االتحاديــة ف ي� ضمــان
أن تكــون كافــة السياســات والمشــاريع
ت
ـى تقــوم بهــا تلــك الجهــات
والمبــادرات الـ ي
لتحقيــق ســعادة فئــات المجتمــع المعنيــة
بهــا ومتعامليهــا باالضافــة اىل خلــق بيئــة
عمــل محفــزة وايجابيــة داخــل الجهــات.

واليجابيــة أســلوب حيــاة
تكــون الســعادة إ
والهــدف أ
الســمى للعمــل الحكومــي �ف
ي
المــارات عـ بـر مواءمــة خطــط الدولــة
دولــة إ
ش
وبرامجهــا وسياســاتها وت�يعاتهــا لتحقيــق
يز
وتحفــر
االيجابيــة وســعادة المجتمــع
الجهــات الحكوميــة والخاصــة والمجتمعيــة
إلطــاق وتبــن ي المبــادرات والمشــاريع
ش
مــؤ�ات
وأوضحــت أنــه ســيتم وضــع
والسياســات ف ي� هــذا المجــال.
عامــة لقيــاس الســعادة وااليجابيــة ف ي� دولــة
ش
ومــؤ�ات مؤسســية لقيــاس
ال�نامــج يســعى إىل ترســيخ االمــارات
وأوضحــت أن ب
ن
ن
والموظفــ� عــى
المتعاملــ�
واليجابيــة كأســلوب حيــاة ســعادة
ثقافــة الســعادة إ
ي
ي
ش
ونــر الوعــي بأهميتــه والعمــل عــى مســتوى كل جهــة.
تطويــر مـ ش
ـؤ�ات لقياس مســتوى الســعادة
ف ي� الجهــات الحكوميــة وعــى مســتوى وأشــارت الرومــي إىل أن حكومــة دولــة
الدولــة ت
المــارات انتقلــت مــن مرحلــة رضــا
وال�ويــج للدولــة وتعزيــز مكانتهــا إ
ـ� إىل مرحلــة ســعادة المتعاملـ ي ن
المتعاملـ ي ن
ـ�
واليجابيــة.
كمركــز عالمــي للســعادة إ
ف
وهــذا يتطلــب جهــدا مكثفــا ي� تطويــر
وأكــدت الرومــي عــى الــدور المهــم الــذي الخدمــات وتعزيــز كفــاءات ومهــارات
ين
ين
العاملــ� ف ي� مجــال إســعاد
الموظفــ�
تلعبــه مجالــس الســعادة وااليجابيــة ف ي�

المتعاملـ ي ن
ـ�  .كمــا شــددت الرومــي خــال
الجلســة عــى دور القطــاع الخــاص
ش
لل�نامــج وعــى أهميــة
ك�يــك أســاس ب
تحفــر ثقافــة ي الســعادة المؤسســية �ف
يز
ي
مؤسســاته.
ال�نامــج الوطــن ي للســعادة
يذكــر أن ب
واليجابيــة يتكــون مــن محــاور رئيســية
إ
ثالثــة تشــمل الســعادة واليجابيــة �ف
إ
ي
واليجابيــة
العمــل الحكومــي والســعادة إ
كأســلوب حيــاة وقيــاس الســعادة
وال يجابيــة.
إ
ـال عهــود
ـال صقــر غبــاش ومعـ ي
وشــارك معـ ي
الرومــي ف ي� إفطــار جماعــي لموظفــي الوزارة
الذيــن أعربــوا عــن ســعادتهم بمبــادرة
«المجلــس» ومــا تضمنتــه جلســته أ
الوىل
ن
مــن اســتعراض لمالمــح ب
ال�نامــج الوط ـ ي
واليجابيــة».
للســعادة إ
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بمشــاركة محلية ودولية واســعة

“المنتــدى الوطنــي لالنتاجية “ يناقش
سياســات تعزيــز انتاجية العمل
ش
د� االقتصــادي المســتوى وهمــا المرتكـزان اللــذان يدعمــان
“المنتــدى الوطــن ي لالنتاجيــة”
بال�اكــة مــع مجلــس ب ي
ف
ف
ناقش
تنافــ�
معــر�
ـال صقــر غبــاش الوصــول اىل اقتصــاد
أولويــات العمــل والسياســات مؤخ ـرا ي� ب ي
ي
د� برعايــة معـ ي
ي
ين
النتاجيــة عــى وزيــر المــوارد ش
محــوره المواطــن.
والتوطــ�.
الب�يــة
المطلوبــة لتعزيــز إ
الــكل واالنشــطة
مســتويات االقتصــاد
ي
ف
ف
معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد وأشــار معاليــه ي� كلمــة افتتــح بهــا أعمــال
االقتصاديــة والمنشــآت والعمالــة ي� ســوق وقــال
ي
ن
ش
والتوطــ� ” ان انعقــاد المنتــدى المنتــدى ” اىل ان القيــادة السياســية حددت
الب�يــة
العمــل وارســاء تقاليــد جديــدة ف ي� االعمــال
ي
ت
ن
ت
ـأ� ت ز
م�امنــا مــع انطــاق رؤيــة واضحــة وبوصلــة عمــل لحكومــة
ل�ســيخ االبتــكار وتوظيــف التقنيــات الوطـ ي لالنتاجيــة يـ ي
الجديــدة بمــا يســهم ف ي� توطيــد مكانــة مرحلــة جديــدة مــن العمــل الوط ـن ي ســعيا المســتقبل بمــا يقــود دولــة االمــارات
االمــارات عــى خارطــة االقتصــاد العالمــي  ،وراء تحقيــق رؤيــة االمــارات  2021وفقــا العربيــة المتحــدة عــى المــدى البعيــد اىل
ت
الــى تســتند اىل مرحلــة مــا بعــد النفــط مــن خــال تطويــر
فكمــا اســتعرضت أفضــل التجــارب العالميــة لنهــج حكومــة المســتقبل ي
ت
ـى تتســم بالقيمة
ي� مجــال االنتاجيــة خــال المنتــدى الــذي مرتك ـزات عــدة مــن أبرزهــا تطويــر المــوارد القطاعــات االقتصاديــة الـ ي
ين
ش
نظمتــه وزارة المــوارد ش
الب�يــة وايجــاد نظــام تعليمــي رفيــع المضافــة العاليــة وبمســتوى عــال مــن
والتوطــ�
الب�يــة
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االبتكار مدخ ً
ال جوهري ًا
لتوطيد مكانة االمارات
في االقتصاد العالمي
النتاجيــة  ،لضمــان المحافظــة عــى وتـ يـرة
إ
النمــو االقتصــادي وتنويــع مصــادر الدخــل
وتعزيــز الرفاهيــة االجتماعيــة.
وأضــاف ” ان اعــادة هيكلــة وزارة العمــل
شــكال ومضمونــا لتصبــح وزارة المــوارد
ين
ش
والتوطــ� جــاءت ضمــن هــذه
الب�يــة
ت
الرؤيــة لل�كـ ي ز
ـر عــى تطويــر القــوى العاملــة
ف ي� ســوق العمــل وتأهيلهــا لتقــوم بدورهــا
ف
المعــر�
المطلــوب ف ي� تحقيــق االقتصــاد
ي
ين
ين
المواطنــ�
وتمكــ�
التنافــ� مــن جهــة،
ي
ف
مــن المشــاركة الفاعلــة ي� القطــاع الخــاص
وقيــادة التحــول نحــو االقتصــاد المتنــوع
والمســتدام مــن جهــة أخــرى .
الب�يــة والتوطـ ي ن
وأكــد ” ان وزارة المــوارد ش
ـ�
ستســعى بشــكل حثيــث وصــادق لتكــون
بمســتوى تطلعــات وتوجيهــات وطمــوح
القيــادة الحكيمــة مــن خــال وضــع وتنفيــذ
ت
ت
ـى
الخطــط واالســراتيجيات والسياســات الـ ي
ين
ين
المواطنــ� وجــذب
تمكــ�
تعمــل عــى
الكفــاءات اىل ســوق العمــل بمــا يســهم
ف
ـال تحقيــق
ي� تعزيــز إنتاجيــة العمــل وبالتـ ي
مــردود اقتصــادي أعــى بعــدد أقــل مــن
ت
ـى تــؤدي عملهــا بكفــاءة أفضــل
العمالــة الـ ي
النتاج
وتســتخدم أحــدث وســائل وتقنيــات إ
وذلــك بالتــوازي مــع تعزيــز ش�اكــة الــوزارة
مــع المؤسســات الحكوميــة والخاصــة .
واعتــر معــال وزيــر المــوارد ش
الب�يــة
ب
ي
ن
والتوطــ� ان التخطيــط الســليم لتطويــر
ي
ف
انتاجيــة العمــل ي� دولــة االمــارات العربيــة
المتحــدة يتطلــب وقفــة أمــام الواقــع

ت
الــى يجــب
ي
الحــال واســتيعاب التحديــات ي
التعامــل معهــا بشــفافية واقتــدار مــن أجــل
النتاجيــة عــى مختلــف
تعزيــز مســتويات إ
الصعــد ســواء أكانــت إنتاجيــة الفــرد أو
المنشــأة أو أ
النشــطة االقتصاديــة أو
الــكل .
االقتصــاد
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
د� رعــاه
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ب ي
اللــه تشــهد نهضــة اقتصاديــة قوامهــا
رؤيــة ت
اســراتيجية واعيــة تجســدت برؤيــة
ت
والــى تهــدف إىل خلــق
المــارات 2021
إ
ي
بيئــة مواتيــة لتعزيــز التنافســية وتتطلــع اىل
مســتقبل تصطــف فيــه الدولــة اىل جانــب
االقتصــادات المتقدمــة ،وهدفــاً أســمى
هــو ان يكــون المجتمــع االمــار تا� أ
الســعد
ي
ف ي� العالــم”.

ن
ـا� راشــد الهامــ� االمـ ي ن
ـ�
مــن جانبــه أكــد هـ ي
ي
د� االقتصــادي ف ي� كلمتــه
العــام لمجلــس ب ي
خــال حفــل االفتتــاح “أهميــة االنتاجيــة
ف� مســرة أ
المــم فاالقتصــادات الناجــزة
ي
ي
اســتطاعت ان تحقــق طفــرات نوعيــة �ف
ي
االنتــاج والصــادرات والنمــو وإدامــة مكانتهــا
ف ي� الســوق العالميــة مــن خــال اهتمامهــا
باالنتاجيــة وســعيها المتواصــل اىل رفــع وناقشــت الجلســة الرئيســية للمنتــدى
انتاجيــة العمــل مــن منظــور التجــارب
انتاجيــة العامــل”.
الدوليــة مســتعرضة قضايــا ودروس للبلــدان
تعتــر المدخــل الغنيــة بالمــوارد والمرتفعــة الدخــل حيــث
واشــار” اىل أن االنتاجيــة
ب
أ
االم�ن
االسـ
ـاس ليــة عمليــة تنمويــة حقيقيــة ومــن ترأســها الدكتــور عبــد الــرزاق الفــارس ي
شــأنها يأن تحــدد معالــم المســتقبل نظــراً العــام المســاعد للشــؤون االقتصاديــة �ف
ي
د� االقتصــادي.
الرتباطهــا بالكثـ يـر مــن المتغـ يـرات الحاســمة مجلــس ب ي
ف ي� عمليــة النمــو االقتصــادي مــن قبيــل
كبــر
الكفــاءة االقتصاديــة ،والتنويــع االقتصادي ،وأكــدت الدكتــورة كاثريــن مــان ي
ين
االقتصاديــ� ف ي� منظمــة التعــاون
ورفــع مســتوى معيشــة االف ـراد”.
االقتصــادي والتنميــة خــال الجلســة أهميــة
وقــال “ان دولــة االمــارات وبتوجيهــات اســتخدام رأس المــال المســتند إىل المعرفة
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والعمــل مــن أجــل تعزيــز خطــط وبرامــج
تشــغيل الشــباب وإعطائهــم كافــة الفــرص
الممكنــة ش
لنــر ثقافــة االبتــكار واالبــداع
ين
مشــرة إىل أن هنــاك
لتحســ� االنتاجيــة،
ي
ت
تحديــات عــدة مشــركة تواجــه اقتصاديــات
والصغــرة ف ي�
الكبــرة والمتوســطة
العالــم
ي
ي
االنتاجيــة .
المــارات تعمــل عــى
وقالــت إن دولــة إ
ف
المعــر� وتنميــة رأس
تعزيــز االقتصــاد
ي
ش
بالضافــة إىل تبنيهــا
المــال
البــري ،إ
ف
ت
ن
تمكــ� الســيدات ي� ســوق
الســراتيجية
ي
العمــل أ
المــر الــذي جعلهــن يحصلــن عــى
الشــهادات العليــا والوظائــف المختلفــة ف ي�
القطاعــات االقتصاديــة كافــة والمناصــب
القياديــة ف ي� الدولــة.
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انتاجية العمل ف ي� االمارات
وشــهدت الجلســة االوىل تقييــم انتاجيــة
العمــل ف ي� دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة
حيــث ترأســها الدكتــور عمــر عبدالرحمــن
النعيمــي وكيــل وزارة المــوادر ش
الب�يــة
ين
والتوطــ� المســاعد لالتصــال والعالقــات
ف
الدوليــة ،وكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون وتحــدث ي� الجلســة الدكتــور أحمــد بن حســن
ت
الشــيخ رئيــس مجلــس ادارة دوكاب مشـ يـرا إىل
واالســراتيجية بالوكالــة.
السياســات
أن دولــة إالمــارات كانــت تعتمــد بشــكل كبـ يـر
ض
المــا� عــى العمالــة
واســتعرض الدكتــور ابراهيــم البــدوي مديــر ف ي� ســبعينيات القــرن
ي
مركــز السياســات واالبحــاث االقتصاديــة الرخيصــة نظــرا لكثافــة ش
م�وعــات البنيــة
أ
ف� مجلــس بد� االقتصــادي خــال الجلســة التحتيــة ت
كبــرة مــن
الــى تحتــاج لعــداد ي
ي
ي
ي
حــ� تعتمــد النآ
غــر الماهــرة ،ف� ي ن
االنتاجيــة عــى المســتوى
الــكل والقطاعــي العمالــة ي
ي
ي
آ
وانتاجيــة العمــل بعــض السياســات والليــات وبشــكل كبـ يـر عــى العمالــة الماهــرة خاصــة
غــر النفطــي
الـ ت يـى تــؤدي إىل رفــع مســتوى االنتاجيــة بشــكل بعــد توجههــا نحــو االقتصــاد ي
عــام ،والـ تـى جــاء ف ي� مقدمتهــا تال�كـ ي زـر عــى زيادة الــذي يتضمــن االســتثمار ف ي� ش
م�وعــات تحتــاج
ي
انتاجيــة العمــال وعــدم االكتفــاء فقــط بخطــط إىل وظائــف غـ يـر تقليديــة.

تقديــم خدمــات متمـ ي زـرة إىل العمــاء ،مشـ يـرا إىل
اتجــاه دولــة إالمــارات إىل االعتمــاد عىل سياســات
وخطــط اقتصاديــة غـ يـر تقليديــة ،حيــث بــدأت
خططهــا نحــو االســتثمار ف ي� الصناعــات وتقليــل
االعتمــاد عــى اقتصــاد النفــط.

وقــال احمــد ســيف بالحصــا رئيــس
مجموعــة بالحصــا ورئيــس جمعيــة
المقاولـ ن ف
المــارات
ـ� ي� دولــة االمــارات إن إ
ي
دول لتدريــب
أصبحــت محطــة ومركــز ي
العمالــة ،مشـ يـرا إىل أنــه ف ي� ظــل التحــوالت
والتغــرات ت
الــى تشــهدها السياســات
ي
ي
ت
ز
االقتصاديــة يتطلــب ال�كـ يـر عــى العمالــة
الرساع ف ي� عمليــة
الوطنيــة وهــو يســتدعي إ
تأســيس وإنشــاء معاهــد ومراكــز التعليــم
بالضافــة إىل االتجــاة نحــو تغيـ يـر
المهـن ي  ،إ
أســلوب العمــل ف ي� البنــاء وتقليــل االعتمــاد
عــى العمالــة الكثيفــة مــن خــال تعزيــز
اســتخدام أدوات التكنولوجيــة الحديثــة.
واشــار الدكتــور عبــد اللــه الكــرم المديــر
العــام لهيئــة المعرفــة والتنميــة ش
الب�يــة
ف
د� إىل أن ش
نــر المعلومــات للجميــع
ي� ب ي
وخلــق أجــواء الســعادة يزيــد مــن معدالت
بالضافــة إىل إعــادة المفاهيــم
االنتاجيــة ،إ
المطلوبــة مــن التعليــم بحيــث يتوافــق
مــع احتياجــات المجتمــع.
وأكــد مؤكــدا �ض ورة اتبــاع آليــات وخطــط
للتحفـ ي ز
ـر ف ي� التعليــم ونـ شـر ثقافــة المعرفة.
كمــا تحــدث ف ي� الجلســة الدكتــور ســعيد
ين
االمــ� العــام المســاعد
عبــد اللــه
ف
للسياســات والبحــوث ي� المجلــس
االتحــادي ت
لل�كيبــة الســكانية مشـ يـرا اىل انــه
كلمــا ارتفعــت ش
مــؤ�ات االنتاجيــة ترتفــع
ش
المــؤ�ات الخاصــة بأحتياجــات
معهــا
أ
ســوق العمــل المــر الــذي يخلــق مزيــد
ت
الــى
مــن فــرص التوظيــف وهــي البيئــة ف ي
ين
ين
التوطــ� ي�
تمكــ� خطــط
تســاعد عــى
القطــاع الخــاص.
ن
مــى الســويدي المديــر
وأوضحــت
ف
التنفيــذي لقطــاع االحصــاء باالنابــة ي� مركز
االحصــاء بابوظـ بـى أن مـ ش
ـؤ�ات االنتاجيــة
ي
ت
الــى أجراهــا المركــز خــال الســنوات
ي

اقتراح استراتيجيات
لالرتقاء باالنتاجية

نحــو تنميــة مســتدامة ورفــع مســتويات
ش
مــؤ�ات الســعادة
االنتاجيــة برفــع
ف
ن
ش
للعاملــ� ي� كافــة
المعيــ�
والمســتوى
ي
ي
ن
المواطنــ� والوافديــن.
القطاعــات مــن
ي
زك خــوري المديــر
كمــا اكــد الدكتــور ي
االقليمــي ف ي� مايكروســوفت عــن أهميــة
أ
ين
التأثــر الهائــل
بعــ� االعتبــار
الخــذ
ي
للتطــور التكنولوجــي ف ي� تطــور كافــة
القطاعــات ورفــع مســتويات االنتاجيــة.

الكــرى مــن
الماضيــة بينــت أن النســبة ب
االنتاجيــة تركــزت ف ي� قطــاع النفــط حيــث
انعكــس ذلــك عــى ارتفــاع أ
الجــور مقارنــة
بالقطاعــات أ
الخــرى ،مؤكــدة أهميــة
تعزيــز مكانــة وقيمــة العلمــاء والخـ بـراء ف ي�
ســكب�ت ف ي�
وتطــرق الدكتــور يــورج
المجتمــع.
ي
نز
ش
�كــة ماكيــ ي الدوليــة خــال الجلســة
ت
الــى تطرقــت إليهــا
التغــرات
اىل
التحول اىل اقتصاد المعرفة
ي
ي
ش
وناقشــت الجلســة الثانيــة انتاجيــة العمــل ســنغافورة مــن أنظمــة وت�يعــات لرفــع
واالبتــكار والتحــول اىل اقتصــاد المعرفــة مســتويات االنتاجيــة بغــض النظــر عــن
ن
ين
ـد� مســتويات طلــب العمــاء والســوق
حيــث تــرأس الجلســة تريفــور
ماكفرلــ� تـ ي
المؤســس والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة االقتصــادي.
االســواق الناشــئة والبحــوث.
ف
خــر ي� اســتاذ
واوضــح الدكتــور ســامر ي
وقــدم الدكتــور سـ ي ن
ـ� هــوم نائــب عميــد مســاعد ف ي� قســم االقتصــاد بكليــة ادارة
ف
ف
كليــة ادارة االعمــال ف ي� الجامعــة الوطنيــة االعمــال ي� الجامعــة االمريكيــة ي� الشــارقة
ف ي� ســنغافورة عرضــا خــال الجلســة تنــاول �ض ورة ان توفــر المؤسســات االحصــاءات
فيــه تجربــة ســنغافورة ف ي� ادارة انتاجيــة والبيانــات بمــا يمكننــا مــن قيــاس
ت
الــى واجهــت بــاده مســتويات االنتاجيــة عــى مســتوى الدولــة
العمــل والتحديــات ي
وكيفيــة مواجهتهــا للوصــول اىل الطفــرة بشــكل أدق.
االقتصاديــة ت
الــى تتمتــع بهــا بــاده.
ي
ف
ث
يذكــر ان المنتــدى ي� اطــار برنامــج بح ـ ي
ت
مشــرك ي ن
بــ� وزارة المــوارد ش
الب�يــة
كمــا قــدم الدكتــور رايمونــدو ســوتو
ف
ف
ن
د� االقتصــادي يتناول
اســتاذ مســاعد ي� معهــد االقتصــاد ي� والتوطـ يـ� ومجلــس ب ي
ـيل عرضــا تنــاول فيــه انتاجيــة مختلــف القضايــا المتعلقــة بانتاجيــة
جامعــة تشـ ي
ف
العمــل واالنتقــال اىل االقتصــاد القائــم العمــل ي� دولــة االمــارات حيــث يتضمــن
ش
المــروع أيضــا اعــداد أربــع دراســات
عــى المعرفــة مشـ يـرا اىل ان ارتفــاع قيمــة
ف
ـال بحثيــة ي� مجــاالت االنتاجيــة عــى مســتوى
االجــور تزيــد مــن انتاجيــة العامــل وبالتـ ي
الــكل ومحــددات انتاجيــة
االقتصــاد
تعزيــز انتاجيــة ســوق العمــل.
ي
والنتاجيــة
المنشــآت والتحــول
الهيــكل إ
ي
امــر ي ش
� نائــب وقانــون العمــل ودعــم االنتاجيــة واالبتــكار
وتحــدث الدكتــور ي
مــر ي
رئيــس منطقــة ش
الــرق االوســط وشــمال اضافــة اىل اعــداد ثمــان أوراق بحثيــة
افريقيــا ف ي� ش�كــة (ريوتينتــو ) عــن اهــم متخصصــة يتــم تنفيذهــا مــن قبــل خـ بـراء
ين
التحديــات الـ تـى تواجــه الربــط بـ ي ن
وأكاديميــ� .
ـ� التوجــه
ي
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أخبار الوزارة

اإلمــارات و«العمل الدولية »
تنفــذان برنامج «االبتكار
في حوكمة ســوق العمل»
ين
وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
بدأت ف ي� تنفيــذ برنامــج لدعــم وتطويــر
آليــات حوكمــة ســوق العمــل تحــت مســمى
« برنامــج االبتــكار ف ي� حوكمــة ســوق العمــل
« وذلــك بموجــب تعــاون ف ـن بـ ي ن
ـ� الــوزارة
ي
ومنظمــة العمــل الدوليــة

خ�اتهــا مــن أجــل ي ن
تمكــ�
واالســتفادة مــن ب
ن
وزارة المــوارد ش
الب�يــة والتوطـ يـ� مــن إحداث
نقلــة نوعيــة ف ي� حوكمتهــا لســوق العمــل
ت
الــى تصــب ف ي� االرتقــاء
ودعــم جهودهــا ي
بمخرجــات الســوق وحمايــة حقــوق العمــال
وضمــان مصالــح أصحــاب العمــل ممــا
ف
ن
يســهم ي� جهــود تعزيــز اقتصادنــا الوطــ ي
ف
ـ� بحيــث يتبــوأ المواطنــون
المعـ ي
ـر� التنافـ ي
المواقــع القياديــة للقطاعــات االقتصاديــة.

وجــاء االعــان عن بــدء تنفيــذ بال�نامــج خالل
ف
ـال صقر
ـى بحضور معـ ي
حفــل اقيــم ي� أبوظـ ب ي
ين
غبــاش وزيــر المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
والدكتــورة ربــا جــرادات المديــر االقليمــي وقــال معاليــه ف� رده عــى ســؤال :إننــا �ف
ي
ي
ف
للــدول العربيــة ف ي� منظمــة العمــل الدوليــة دولــة االمــارات ننطلــق ي� اطــار تعاملنــا مــع
ين
ين
القضايــا العماليــة مــن شت�يعاتنــا الوطنيــة
الجانبــ�.
المســؤول� ف ي� كال
وعــدد مــن
وتوجيهــات القيــادة السياســية وقناعاتنــا
ف
طــر� االنتــاج
معــال صقــر غبــاش ان بال�نامــج الراســخة بمســؤوليتنا تجــاه
وأوضــح
ي
ي
توفــر
وبالتــال نحــرص كل الحــرص عــى
يتكــون مــن ثالثــة محــاور ســيجري تنفيذهــا
ي
ي
بال�امــن وعــى مــدى ي ن
تز
عامــ� حيــث تشــمل الحمايــة لحقــوق العمــال وضمــان مصالــح
تطويــر أنظمــة معلومــات وإحصائيــات أصحــاب العمــل.
ســوق العمــل وتطويــر أنظمــة وسياســات
تفتيــش العمــل والصحــة والســامة المهنيــة وأضــاف أن دولــة االمــارات تتعامــل بانفتــاح
اىل جانــب تطويــر أنظمــة وآليــات اســتباق مــع ايــة انتقــادات ف ي� حــال كانــت حقيقيــة
خصوصــا اننــا نقــف عــى أرض صلبــة ف ي�
وتســوية المنازعــات العماليــة الفرديــة.
ظــل االرادة السياســية ..مشـ يـرا اىل ان الدولــة
وقــال معاليــه إن بال�نامــج ينســجم مــع وصلــت اىل مراحــل متقدمــة ف ي� اطــار حمايــة
متطلبــات االجنــدة الوطنيــة ورؤيــة االمــارات الحقــوق العماليــة وســتواصل تعزيــز تلــك
 2021حيــث تحــرص وزارة المــوارد ش
الب�يــة الحقــوق.
ين
والتوطــ� عــى تعزيــز وترســيخ االبتــكار
ف ي� عملهــا الرامــي اىل ادارة وضبــط وتنظيــم مــن جهتهــا قالــت الدكتــورة ربــا جــرادات
ان التعــاون ي ن
بــ� الــوزارة ومنظمــة العمــل
ســوق العمــل وتعزيــز انتاجيتــه.
ف
الدوليــة ي� تنفيــذ بال�نامــج المشــار إليــه
يــأ� ف� إطــار يعتــر أ
ت
الول مــن نوعــه عــى صعيــد المنطقــة
ب
وأضــاف ان تنفيــذ بال�نامــج ي ي
توثيــق العالقــة بمنظمــة العمــل الدوليــة ..مؤكــدة جاهزيــة المنظمــة لتقديــم الدعــم
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الكامــل بغيــة إنجــاح تنفيــذ هــذا بال�نامــج
ت
المشــرك والمهــم.
وأكــدت ثقتهــا بــأن ش
مــروع «االبتــكار ف ي�
ســي�ز كمثــال
حوكمــة ســوق العمــل»
ب
ن
يحتــذى عــى التعــاون المثمــر بـ يـ� منظمــة
العمــل الدوليــة ودولــة االمــارات كواحــدة
مــن ش�كاء المنظمــة ومــن الــدول أ
العضــاء
المهمــة فيهــا ..كمــا سيســاهم ف ي� تعــزز مكانــة
دولــة االمــارات عالميــا بوصفهــا محفــزا
لالبتــكار.
كمــا أكــدت عــى الــدور الفاعــل لدولــة
االمــارات ف ي� منظمــة العمــل الدوليــة
وريادتهــا ف ي� اطــاق المبــادرات ذات الصلــة
بالقضايــا العماليــة ..مشـ يـرة ف ي� هــذا الصــدد
ـى وتطرقــه اىل قضايــا
اىل مســار حــوار أبوظـ ب ي

أخبار الوزارة

مهمــة مــن بينهــا تعزيــز مرونــة االنتقــال ف ي�
اســواق العمــل لــدى الــدول المســتقبلة
للعمالــة التعاقديــة المؤقتــة.

مــن خــال ربــط البيانــات الحاليــة للســوق
وتحديــث بشــكل دوري وتطويــر ش
مــؤ�ات
شــاملة طنيــة ومحليــة لســوق العمــل
بمــا يســهم ف ي� تعزيــز قــدرات اســتخدام
المعلومــات والبيانــات ف ي� رســم وتقييــم
وال�امــج ذات الصلــة بســوق
السياســات ب
العمــل.

واشــادت جــرادات ف ي� معــرض الــرد عــى
اســئلة الصحافيـ ي ن
ـ� بحزمــة الق ـرارات االخـ يـرة
ف
الـ تـى دخلــت حـ ي ز
ـر التنفيــذ ي� ســوق العمــل
ي
مطلــع العــام الجــاري وأثــر تلــك الق ـرارات
ف
ف ي� تعزيــز التــوازن والشــفافية ف ي� عالقــات وأشــار ي� عــرض قدمــه حــول آليــة عمــل
ن
الثــا�
ال�نامــج ومخرجاتــه اىل ان المســار
العمــل وتوفـ يـر الحمايــة للحقــوق العماليــة .ب
ي
يســتهدف تطويــر القــدرات المؤسســية
ش
والب�يــة لتفتيــش العمــل وتأســيس وحــدة
بهنــ�
مــن جانبــه أوضــح الدكتــور كنــان
ي
ف
ت
الــذي تــم تعيينــه مــن قبــل منظمــة العمــل ي� قطــاع التفتيــش للدعــم االســراتيجي
الدوليــة مدي ـرا للمـ شـروع ان تطويــر أنظمــة فضــا عــن وضــع سياســة وطنيــة للصحــة
معلومــات واحصائيــات ســوق العمــل والســامة المهنيــة وزيــادة الوعــي ف ي� مجــال
والــذي يعــد أحــد مســارات بال�نامــج ســيتم الوقايــة مــن الحــوادث واالصابــات المهنيــة

وفــق أفضــل الممارســات المطبقــة ف ي�
هــذا المجــال .وقــال ان المســار الثالــث
ال�نامــج والمتمثــل ف ي� تطويــر أنظمــة
مــن ب
وآليــات اســتباق وتســوية المنازعــات
عــر اجــراء دراســات
العماليــة ســيتم ب
شــاملة للوقــوف عــن كثــب عــى اســباب
المنازعــات اضافــة اىل تعزيــز قــدرات
ـ� ف� الــوزارة والباحثـ ي ن
ن
ن
ـ�
الموظفـ يـ� المعنيـ ي ي
ين
القانونيــ� وزيــادة معارفهــم بالتقنيــات
واالليــات الحديثــة بمــا يمكــن مــن تفــادي
المنازعــات قبــل وقوعهــا وابـرام التســويات
ف
ـر�
الوديــة بالشــكل الــذي يحفــظ حقــوق طـ ي
المنازعــة اىل جانــب ت
اقــراح نظــام شــامل
الدارة حــاالت المنازعــات العماليــة واعــداد
التقاريــر حــول المنازعــات والتحكيــم
المتعلــق بهــا.
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مــن خالل وفد ثالثي برئاســة غباش

االمارات تشــارك بفاعلية
فــي الدورة  105لمؤتمــر العمل الدولي
ـال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
ترأس معـ ي
ن
ش
والتوطــ� وفــدا مــن
الب�يــة
ي
ف
الدولــة للمشــاركة ي� أعمــال الــدورة 105
الــدول الــذي انعقــد
لمؤتمــر العمــل
ي
ت
خــال الفـ تـرة مــن  30مايــو وحــى  10يونيــو
ين
الماضيــ� ف ي� مدينــة جنيــف الســويرسية
بمشــاركة فــرق الحكومــات وأصحــاب العمــل
ين
الممثلــ� للــدول االعضــاء ف ي�
والعمــال
المنظمــة.
وت ـرأس فريــق أصحــاب العمــل ضمــن وفــد
ـى عضــو
الدولــة خليفــة خميــس مطــر الكعـ ب ي
مجلــس ادارة منظمــة العمــل الدوليــة عــن
أصحــاب العمــل  ،كمــا تـرأس فريــق العمــال
ن
الشــامس
ثــا�
الدكتــور محمــد بطــي ي
ي
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رئيــس مجلــس ادارة جمعيــة التنســيق بـ ي ن
ـ�
معــال صقــر
الجمعــات المهنيــة .وأكــد
ي
والتوطــ�ن
غبــاش وزيــر المــوارد ش
الب�يــة
ي
“أن الـ ت ز
ـرام دولــة إالمــارات بتوفـ يـر الحمايــة
ت
ـأ� تطبيق ـاً ش
لت�يعاتنــا
للحقــوق العماليــة يـ ي
الوطنيــة ومــا تمليــه علينــا قيمنــا ت ز
وال�اماتنــا
أ
الخالقيــة حيــال مختلــف فئــات العمــال
الذيــن تســتضيفهم الدولــة ،وتوفــر لهــم
العمــل الالئــق ،وســبل العيــش الكريــم،
وتصــون كرامتهــم ،وذلــك ف ي� إطــار عالقــة
ت ض
ا�
عمــل تعاقديــة مؤقتــة ترتكــز إىل الــر ي
والشــفافية ي ن
بــ� طرفيهــا”.

والت�يعــات أ
ش
والدوات
مــن السياســات
الرقابيــة لتحقيــق التــوازن واالســتقرار �ف
ي
عالقــة العمــل بمــا يحفــظ حقــوق العمــال
ومصالــح أصحــاب العمــل بالتــوازي مــع
ين
الطرف�
تنفيــذ برامــج عــدة تســتهدف توعيــة
تز
بال�اماتهمــا القانونيــة”.

وأكــد ف ي� ترصيحــات صحافيــة أدىل بهــا
عــى هامــش الــدورة الـــ  105لمؤتمــر
العمــل الــدول “ أن وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ي
ين
والتوطــ� تحــرص عــى تعزيــز التعــاون
ف
نظ�اتهــا ي� الــدول المرســلة للعمالــة
مــع ي
ـى
ـ
أبوظ
ـوار
ـ
ح
ـار
ـ
مس
ـة
ـ
مظل
ـت
ـ
تح
ال ســيما
بي
ف
وأضــاف معاليــه “أن وزارة المــوارد ش
الب�يــة وبمــا يســهم ي� الحــد مــن أيــة ممارســات
ين
والتوطــ� تطبــق ف ي� ســبيل ذلــك منظومــة ســلبية قــد يتعــرض لهــا العمــال خصوص ـاً

الدورة  105لمؤتمر العمل الدولي
مــن قبــل وكاالت التوظيــف ف ي� بلدانهــم.
وأضــاف أن المشــاركة ف ي� أعمــال مؤتمــر
العمــل الــدول تـ ت أ
ت
ـى توليهــا
ي ي
ـأ� للهميــة الـ ي
ن
وزارة المــوارد ش
الب�يــة والتوطـ يـ� لعالقاتهــا
المــارات
الدوليــة وتمثيلهــا لحكومــة دولــة إ
ف
القليميــة والدوليــة المعنيــة
ي� المنظمــات إ
ف
و� مقدمتهــا منظمــة
بقضايــا العمــل ي
ت
الــى نتعــاون معهــا ف ي�
العمــل الدوليــة ي
العديــد مــن المجــاالت الفنيــة ،مشـ يـراً إىل
الحــرص عــى المشــاركة الفاعلــة مــن قبــل
وفــد الدولــة ف ي� كافــة أعمــال المؤتمــر بمــا
يســهم ف ي� تعزيــز مكانــة الدولــة وريادتهــا
عالميــاً.
وناقــش المؤتمــر تقريــر المديــر العــام
لمنظمــة العمــل الدوليــة الــذي يتنــاول
فيــه مبــادرة «القضــاء عــى الفقــر» وبرنامــج
المنظمــة حـ تـى العــام  2030وذلــك بهــدف
الوقــوف عــى مســؤوليات منظمــة العمــل
الدوليــة وهيئاتهــا المكونــة والفــرص
المطروحــة لتنفيــذ برنامــج أ
المــم المتحــدة
للتنميــة المســتدامة لعــام .2030
عــر لجانــه الدائمــة العمــل
كمــا ناقــش ب
أ
الالئــق ودوره ف ي� الســام والمــن والقــدرة
عــى مواجهــة الكــوارث اىل جانــب مناقشــة
أثــر إعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن
العدالــة االجتماعيــة مــن أجــل عولمــة
ت
ـى أدخلــت
عادلــة واســتعرض التعديــات الـ ي
عــى قانــون اتفاقيــة العمــل البحــري واقـرار
التعديــات عــى مرفقــات وثائــق هويــة
وغ�هــا مــن الموضوعــات ذات
البحــارة ي
العالقــة بقضايــا العمــل.
يذكــر ان دولــة االمــارات عضــو أصيــل
ف ي� مجلــس ادارة منظمــة العمــل الدوليــة
للــدورة  2017_ 2014ممثلــة عــن حكومــات
مجموعــة اســيا والباســفيك ،كمــا تشــغل
الدولــة عضويــة المجلــس عــن فريــق
أصحــاب العمــل ت
للفــرة ذاتهــا.

بحــث أوجه التعاون
مع منظمــة العمل الدولية
معــال صقــر غبــاش وزيــر
ي
والتوطــ�،ن
ش
التقى المــوارد الب�يــة
ي
جــاي رايــدر مديــر عــام منظمــة العمــل
الدوليــة وذلــك عــى هامــش المؤتمــر.
وناقــش اللقــاء ف ي� حضــور الدكتــورة ربــا
ج ـرادات ،المديــر إالقليمــي للــدول العربيــة
ف ي� منظمــة العمــل الدوليــة ،وعــدد مــن
ـؤول� ف� كال الجانبـ ي ن
ن
ـ� ،حزمــة القـرارات
المسـ ي ي
ف
ت
ـى دخلــت حـ ي زـر التنفيــذ ي� ســوق
الجديــدة ف الـ ي
العمــل ي� الدولــة مطلــع العــام الجــاري
والمتمثلــة بنمــاذج العقــود المعتمــدة مــن
ين
وزارة المــوارد ش
والتوطــ� ،وحــاالت
الب�يــة
انتهــاء عالقــة العمــل ،ومنــح العامــل
ترصيــح عمــل جديــد لالنتقــال مــن منشــأة
إىل أخــرى بعــد انتهــاء عالقــة عملــه مــع
المنشــأة المنقــول منهــا .وتــم التأكيــد
عــى دور هــذه القــرارات ف ي� إرســاء وتعزيــز
عالقــات عمــل متوازنــة ومنتجــة بـ ي ن
ـ� طرفيهــا
ض
ت
ا�
مرجعيتهــا عقــد العمــل وترتكــز إىل الــر ي

والشــفافية ف ي� التعاقــد بمــا يحفــظ الحقــوق
ن
ـال صقــر غبــاش،
لــكال الطرفـ يـ�» .وأكــد معـ ي
أن تلــك القـرارات جــاءت انطالقـاً مــن حــرص
توفــر
الدولــة عــى مواصلــة ســعيها نحــو ي
الحمايــة لحقــوق العمــال وضمــان مصالــح
أصحــاب العمــل ف ي� الوقــت ذاتــه.
مــن جانبــه ،قــال مديــر عــام المنظمــة «:إن
أ
خــرة تؤكــد عــى الــدور
حزمــة القــرارات ال ي
الريــادي لدولــة إالمــارات عــى صعيــد
ف
ت
الــى مــن
المنطقــة ي� اتخــاذ المبــادرات ي
شــأنها حفــظ الحقــوق العماليــة».

ئ
الثنــا�
كمــا بحــث اللقــاء أوجــه التعــاون
ي
ين
بــ� إالمــارات ومنظمــة العمــل الدوليــة
وخصوصــاً ف� المجــاالت الفنيــة ال ســيما �ف
ي
ي
ضــوء التعــاون ف� تنفيــذ «برنامــج االبتــكار �ف
ي
ي
حوكمــة ســوق العمــل» والــذي بــدأ تنفيــذه
بموجــب مذكــرة تفاهــم أبرمــت مؤخ ـراً بـ ي ن
ـ�
الب�يــة والتوطـ ي ن
وزارة المــوارد ش
ـ� والمنظمــة.
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العمل الالئق والرفاه من مرتكزات التنمية المستدامة في االمارات
أكــد حميــد بــن ديمــاس الســويدي وكيــل وزارة
ين
المــوارد ش
التوطــ� المســاعد لشــؤون
الب�يــة و
وتوفــر الحمايــة
العمــل ان العمــل الالئــق
ي
والرفــاه للعمــال يعتـ بـر ركـ ي زـرة مــن ركائــز التنميــة
المســتدامة ف ي� دولــة االمــارات الـ ت يـى تسـ يـر بخطى
ت
الــى رســمت
واثقــة نحــو تحقيــق رؤيــة  2021ي
معالمهــا القيــادة السياســية وتقــوم عــى اســاس
ف
تنافــ� وذلــك
معــر�
التحــول اىل اقتصــاد
ي
ي
بالت ـوازي مــع اســتهداف تطويــر م ـوارد الدخــل
عــر سياســات التنــوع االقتصــادي لتحقيــق
ب
ً
النمــو المســتدام بعيــدا عــن قطــاع النفــط
الــذي تبلــغ نســبة مســاهمته الحاليــة ف ي� الناتــج
الوطــن ي نحــو  30ف ي� المائــة.

مرحلــة اقتصــاد مــا بعــد النفــط بمــا يعــزز
مــن دعائــم االقتصــاد المتنــوع ويحفــز عــى
االســتثمار ف ي� ظــل بيئــة امنــة ومســتقرة وهــو
مــا يعـن ي خلــق المزيــد مــن الفــرص الوظيفيــة
ت
الــى تســقطب مواردنــا ش
الب�يــة الوطنيــة
ي
والخــرات مــن العمالــة الوافــدة
والكفــاءات
ب
التعاقديــة المؤقتــة.

حيــث تحقــق تلــك العمالــة منافــع متبادلــة
انعكســت ف ي� عمليــة التنميــة بمختلــف مجاالتهــا
ف
ف
كب�
و� الوقــت ذاتــه ســاهمت بشــكل ي
ي� الدولــة ي
ف� تطــور هــذه العمالــة وتحسـ ي ن
ـ� أوضــاع أرسهــا
ي
ف ي� بلدانهــا وتنميــة اقتصاداتهــا عـ بـر التحويــات
الماليــة الـ ت يـى تقــدر بمليــارات الــدوالرات ســنويا
ـدول.
وفــق تقدي ـرات البنــك الـ ي

جــاء ذلــك ف ي� كلمــة ألقاها خــال االجتمــاع الوزاري
لمجموعــة حكومــات دول آســيا والباســفيك والــذي
ناقــش مســألة «خلــق الوظائــف ف ي� ظــل التنميــة
الشــاملة» وذلــك عــى هامــش الــدورة 105
ـدول.
لمؤتمــر العمــل الـ ي

وقــال الســويدي ان دولــة االمــارات حققــت
نجاحــات الفتــة ضمــن هــذه الرؤيــة ف ي�
قطاعــات عدة مــن بينهــا الطاقــة والتنكنولوجيا
ت
ـى نعــول عليهــا ف ي�
ي
وغ�همــا مــن القطاعــات الـ ي

وأوضــح الســويدي ان دولــة االمــارات تســتضيف
نحــو اربعــة ماليـ ي ن
ـ� وســبعمائة الــف عامــل مــن
ف
مختلــف الجنســيات يعملــون ي� ســوق العمــل
الخــاص بموجــب عالقــة عمــل تعاقديــة مؤقتــة

وقــال« اننــا ف ي� دولــة االمــارات نــدرك تمامــا انــه
ال يمكــن تحقيــق التنميــة الشــاملة المســتدامة
توفــر العمــل الالئــق والقضــاء عــى اي
دون ي
ز
شــكل مــن اشــكال التميـ يـر حيــث حرصنــا عــى
تطويــر شت�يعاتنــا الوطنيــة الـ ت يـى تضمــن العمــل
عــر اقــرار حزمــة مــن السياســات مــن
الالئــق ب
شــأنها ارســاء وتعزيــز عالقــات عمــل متوازنــة
ومنتجــة ي ن
بــ� طرفيهــا مرجعيتهــا عقــد العمــل
ف
ض
ت
ا� والشــفافية ي� التعاقــد بمــا
وترتكــز اىل الــر ي
ن
الطرفــ�».
يحفــظ الحقــوق لــكال
ي

اإلمارات تترأس
باالنتخاب اللجنة المالية
في مؤتمر العمل الدولي
ترأســت دولــة االمــارت اللجنــة الماليــة ف ي�
ـدول
أعمــال الــدورة  105لمؤتمــر العمــل الـ ي
بعــد انتخابهــا مــن قبــل حكومــات الــدول
المشــاركة ف ي� المؤتمــر لموقــع رئاســة اللجنــة
ت
الــى تضــم ف ي� عضويتهــا منــدوب حكومــي
ي
واحــد عــن كل دول عضــو ف ي� المنظمــة وممثلة
ين
ش
والتوطــ� والــذي مثــل الدولــة
الب�يــة
ف ي� المؤتمــر ويحــرض أعمالهــا ممثــل عــن
فريــق أصحــاب العمــل واخــر عــن العمــال .ف ي� رئاســة اللجنــة « ان شــغل موقــع رئاســة
اللجنــة يعكــس مكانــة االمــارات عالميــا ف ي�
ق
المــرزو� مديــر ظــل القيــادة الحكيمــة ودورهــا الريــادي
وقــال عبــد الرحمــن
ي
ف
ف
مكتــب العالقــات الدوليــة ي� وزارة المــوارد والفاعــل ي� منظمــة العمــل الدوليــة ســيما
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وان الدولــة عضــو أصيــل ف ي� مجلــس ادارة
المنظمــة للــدورة  2017_ 2014ممثلــة عــن
حكومــات مجموعــة اســيا والباســفيك كمــا
تشــغل الدولــة عضويــة المجلــس عــن فريــق
أصحــاب العمــل ت
للفــرة ذاتهــا».

الدورة  105لمؤتمر العمل الدولي

إدراج «مسار حوار أبوظبي»
في وثائق «العمل الدولية»
كمبادرة هامة للتنسيق
بين الحكومات
أدرجــت منظمــة العمــل الدوليــة « مســار
ـى» ضمــن وثائقهــا كمبــادرة هامــة
حــوار أبوظـ ب ي
ئ
للتعــاون والتنســيق الثنــا� ي ن
بــ� حكومــات
ي
ف
الــدول المرســلة والمســتقبلة للعمــال ي� مجال
حمايــة حقوقهــم وتحسـ ي ن
ـ� ظــروف عملهــم.
جــاء ذلــك ف ي� دراســة اســتقصائية أعدهــا
الخــراء القانونيــون ف ي� منظمــة العمــل
ب
الدوليــة حــول حوكمــة دورة العمــل التعاقــدي
المؤقــت وتتــم مناقشــاتها داخــل لجنــة
المعايـ يـر ضمــن أعمــال الــدورة  105لمؤتمــر
الــدول.
العمــل
ي
ويضــم مســار حــوار
أبوظــى الــذي انطلــق
بي
ف ي� العــام  2008دول إقليــم آســيا المرســلة
والمســتقبلة للعمالــة وتشــمل إالمــارات
والســعودية وقطــر والبحريــن والكويــت
وعمــان واليمــن وأفغانســتان وبنغالديــش
والهنــد وأندونيســيا ونيبــال وباكســتان
ـ� وسـ يـرالنكا وتايلنــد وفيتــام ي ز
والفلبـ ي ن
ومال�يــا
ت
ـى تشــارك
إىل جانــب الحكومــة الســويرسية الـ ي
بصفــة مراقــب .
ت
الــى تناقشــها لجنــة
وتطرقــت ف الدراســة ي
المعايـ يـر ي� منظمــة العمــل الدوليــة إىل عــدد
ت
ـى أبرمتهــا الدولــة
مــن االتفاقيــات الثنائيــة الـ ي
ودول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية
مــع عــدد مــن الــدول المرســلة للعمالــة ..
مؤكــدة أهميــة هــذه االتفاقيــات ف ي� حمايــة
حقــوق العمــال خصوصــا ف ي� ظــل وجــود
سياســة ش
وت�يعــات وطنيــة متكاملــة ف ي� هــذا
ف
المجــال ف ي� جميــع الــدول المعنيــة ي� ارســال
واســتقبال العمــال.

اتحاد غرف الصناعة والتجارة في اإلمارات
يؤكد دعمه لسياسات سوق العمل
أكــد اتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة
ف ي� الدولــة دعمــه لسياســيات ســوق
العمــل مــن أجــل توفـ يـر كل ضمانــات
العمــل الالئــق للعمالــة التعاقديــة
المؤقتــة ،خصوصــاً فيمــا يتعلــق
ين
بتحســ� ظــروف التعاقــد والتنقــل
داخــل ســوق العمــل.
وأشــار االتحــاد إىل أن قــوة بنيــة
االقتصــاد الوطــن ي ســاعدت عــى
توفــر فــرص اســتثمارية هائلــة
ي
ف ي� قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة،
ين
ماليــ� الفــرص
ممــا أدى إىل توافــر
الوظيفيــة ت
الــى تشــغلها المــوارد
ي
ش
الب�يــة الوطنيــة والعمالــة الوافــدة،
تعتــر
المــارات
مشــراً إىل أن دولــة إ
ب
ي
أ
ث
ش
ً
مق ـرا لكــر مــن  25%مــن الــركات
الكــرى عــى مســتوى
ال 500
ب
ف
العالــم .جــاء ذلــك ي� كلمــة ألقاهــا
ـى عضــو مجلــس
خليفــة مطــر الكعـ ب ي
إدارة منظمــة العمــل الدوليــة عــن
أصحــاب العمــل أمــام المؤتمــر

قوة بنية االقتصاد
الوطني تساعد
على توفير فرص
استثمارية هائلة في
قطاعات اقتصادية
مختلفة
وذلــك ف ي� إطــار مناقشــة تقريــر مديــر
عــام المنظمــة.
ف
ت
وأكــد
الــى ألقاهــا
الكعــى ي� الكلمــة ي
بي
باســم اتحــاد غــرف الصناعــة والتجــارة
تز
«الــرام أصحــاب العمــل ف ي� الدولــة
بتوفــر فــرص العمــل الالئــق ف ي� كل
ي
ش
القطاعــات وذلــك بال�اكــة مــع
الحكومــة مــن أجــل دفــع عجلــة التنميــة
وتعزيــز االســتثمار مــن خــال اقتصــاد
ـال إالنتاجية».
ـ� نزيــه ومتنــوع وعـ ي
تنافـ ي
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أخبار الوزارة

اإلمــارات تســتضيف ماليين العمال مــن مختلف الثقافات

تقريــر حقوق العمالة 2015
يرصد سياســات ومبــادرات حمايتها

الب�يــة والتوطـ ي ن
وزارة المــوارد ش
ـ�»
أطلقت تقريــر حقــوق العمالــة »2015
يز
ين
واالنجل�يــة
باللغتــ� العربيــة
حيــث يرصــد
ف
واقــع العمالــة ي� ســوق العمــل والسياســات
ت
الــى يتــم تطبيقهــا لحمايــة تلــك
والمبــادرات ي
الحقــوق.
وأكــد معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد ش
الب�ية
ي
ف
ن
ين
العاملــ� ي� ســوق العمــل
والتوطــ� ،تمتــع
ي
بدولــة إالمــارات بحمايــة كاملــة لحقوقهــم الــىت
ي
تصونهــا ش
الت�يعــات الوطنيــة وبمــا يتوافــق مــع
المعايـ يـر الدوليــة.

ال ـزام أصحــاب العمــل ت زب�ويــد العمــال الم ـراد
اســتقدامهم للعمــل ف ي� الدولــة بعــروض العمــل
الـ ت يـى تتضمــن كافــة امتيــازات وظــروف العمــل
ف
ت
الــى
للتوقيــع عليهــا ي� بلدانهــم وباللغــة ي
يفهمونهــا وذلــك مــن ي ن
بــ�  11لغــة.

وأكــد التقريــر أثــر القـرارات عــى اســتقرار عالقــة
العمــل ي ن
بــ� طرفيهــا وتعزيــز التــوازن ف ي� تلــك
ض
ت
العالقــة التعاقديــة القائمــة عــى الــرا� بـ ي ن
ـ�
ي
طرفيهــا إىل جانــب أثرهــا ف ي� تعزيــز مرونــة التنقــل إاليفــاء بالحقــوق الماليــة للعمــال ،ال ســيما
مــن خــال إحالــة ملفاتهــا إىل النيابــة ألتخــاذ
مــن منشــأة إىل أخــرى.
إالج ـراءات الالزمــة بحقهــا.

وقــال ف ي� كلمتــه االفتتاحيــة للتقريــر إن «العمالــة
تعتــر ش�يــكاً فاعــا ً ف ي�
ف ي� دولــة إالمــارات
ب
عمليــة التنميــة ت
الــى تشــهدها الدولــة ،حيــث
ي
ســاهمت عــى امتــداد الســنوات الماضيــة ف ي� بناء
بنيــة تحتيــة متينــة وقويــة والتــزال تســاهم ف ي�
تطــور مختلــف القطاعــات مــن خــال الخـ بـرات
والكفــاءات ت
الــى تــرى ف ي� ســوق العمــل مكانــا
ي
امنــا للعمــل والعيــش الكريــم خصوصــا ف ي�
الت�يعــات الوطنيــة الـ تـى تصــون وأشــار التقريــر إىل نظــام حمايــة أ
ظــل وجــود ش
الجــور الــذي
ي
ف
الحقــوق وتحافــظ عــى الكرامــة إالنســانية» .بــدأ تشــغيله ي� العــام  2009والــذي يعتـ بـر أحــد
أبــرز أدوات وزارة العمــل للرقابــة عــى ســوق
وأكــد معاليــه أن دولــة االمــارات تســتضيف العمــل حيــث أســهم النظــام إىل حــد كبـ يـر ف ي�
الماليـ ي ن
ـ� مــن العمــال مــن مختلــف الثقافــات ف ي� اســتقرار عالقــات العمــل وتوفـ يـر بيئــة عمــل آمنة
أ
ف
ســوق العمــل الــذي يعتـ بـر مــن أهــم الســواق لكونــه يكفــل الحمايــة لحــق العمــال ي� الحصول
توفــر فــرص العمــل الجاذبــة عــى أجورهــم دون تأخـ يـر وفقـاً لعقــود عملهــم
العالميــة ف ي�
ي
للعمــال الذيــن يحدثــون أثــراً تنمويــاً الفتــاً ف ي� ويســاعد ف ي� الوقــت ذاتــه أصحــاب العمــل عــى
بلدانهــم جــراء عملهــم ف� إالمــارات وذلــك إاليفــاء ت ز
بال�اماتهــم القانونيــة حيــال العمــال
ي
مــن تحويــل أ
ت
المــوال إىل أرسهــم هنــاك والـ يـى بأســهل الطــرق وأيرسها.ولفــت التقريــر إىل أن
تقــدر ســنوياً بالمليارات.وأشــار التقريــر إىل أثــر النظــام ســاهم ف ي� تتبــع المنشــآت الـ ت يـى يشــتبه
القـرارات ف� ضمــان شــفافية التعاقــد مــن خــال عجزهــا عــن ســداد أ
وبالتــال الزامهــا ف ي�
الجــور
ي
ي

تنفيذ حزمة من
البرامج والمبادرات
لتوعية طرفي العالقة
بحقوقهما وواجباتهما
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العمال يحدثون
أثراً تنموي ًا الفت ًا في
بلدانهم جراء عملهم
في سوق العمل

ولفــت التقريــر اىل ان وزارة المــوارد ش
الب�يــة
والتوطـ ي ن
ـ� توفــر للعمــال قنــوات عــدة لالبــاغ
وتقديــم الشــكاوى ذات العالقــة باالجــر ســواء
ن
المجــا� أو
عــن طريــق االتصــال الهاتفــي
ي
ت ن
و� للــوزارة أو مــن خــال
ب
عــر الموقــع إاللكــر ي
خدمــات التطبيقــات الذكيــة أو بالحضــور إىل
مكاتــب الــوزارة المنتـ شـرة ف ي� كافــة إمــارات الدولة.
وأكــد التقريــر ف ي� ســياق حديثــه عــن ضمــان
المســتحقات الماليــة للعمــال صــون حــق
العامــل ف ي� الحصــول عــى بــدل ســاعات
ت
مشــرا اىل ان
الــى يؤديهــا ي
العمــل االضافيــة ي
الب�يــة والتوطـ ي ن
وزارة المــوارد ش
ـ� تنفــذ زيــارات
ميدانيــة اىل المنشــآت للتأكــد مــن مــدى تقيدهــا
ف ي� ســداد البــدل المطلــوب وفقــاً للقانــون
واتخــاذ االجــراءات العقابيــة حيــال المنشــآت
غــر ت ز
المل�مــة.
ي
وأكــد الحــرص عــى ســهولة ا إلجــراءات المتبعــة
ف ي� هــذا الجانــب مــع عــدم تحميــل العامــل أيــة

أخبار الوزارة
ض
التقــا� بــدءاً مــن تســجيل
رســوم خــال دورة
ي
الشــكاوى وانتهــاءاً بحلهــا ســواء داخــل الــوزارة أو
عـ بـر القضــاء الــذي ينظــر ف ي� الشــكاوى المحالــة إليــه
مــن الــوزارة والـ تـى يتعــذر حلهــا ودي ـاً بـ ي ن
ـ� طرفيهــا.
ي
وذكــر التقريــر ان متوســط الفـ تـرة الزمنيــة لفــض
المنازعــات العماليــة لــدى المحاكــم ف ي� الدولــة
ف ي� العــام  2015بلــغ  27يومــاً ،بينمــا انخفــض
إىل خمســة ايــام فقــط بعــد اطــاق مبــادرة
تمثلــت ف� تعيـ ي ن
ـ� قــاض لــدى مكتـ ب يـى الــوزارة ف ي�
ي
ف
ود� للنظــر ي� القضايــا العماليــة .وأكــد
أبوظـ ب يـى ب ي
العمــال
توفــر الســكن
التقريــر الحــرص عــى ي
ي
المالئــم والالئــق للعمــال بمــا يتوافــق مــع
المعايـ يـر المعمــول بهــا دوليــا والـ ت يـى نــص عليهــا
ـال الــذي
دليــل المعايـ يـر العامــة للســكن العمـ ي
يســتخدمه ث
أكــر مــن  500عامــل الــذي وافــق
عليــه مجلــس الــوزراء ف ي� العــام  2009والــذي
تتــوىل تطبيقــه وزارة المــوارد ش
الب�يــة والتوطينت
بالتعــاون مــع ش�كائهــا مــن الســلطات المحليــة
والتحاديــة المعنيــة وعــى رأســها البلديــات
إ
ن
االقتصاديــة المتخصصــة واللجنــة الدائمــة
المــد�.
والدفــاع
ي
ف
د� ،كمــا تنفــذ الــوزارة
لشــؤون العمــال ي� ب ي
وأشــار إىل أن الــوزارة تتخــذ مجموعــة إج ـراءات حمــات تفتيــش وتوعيــة يوميــة لضمــان توافــر
للتأكــد مــن مــدى ت ز
الــرام المنشــآت باســتيفاء وســائل صحــة وســامة عاليــة ذات معايـ يـر عاليــة
ف
ت
و� مقدمتهــا ف ي� مواقــع العمــل حيــث نفــذت الــوزارة خــال
متطلبــات واشــراطات الســكن ي
تنفيــذ زيــارات تفتشــية اىل مواقــع المســاكن العــام  2015نحــو  4127زيــارة ميدانيــة ف ي� هــذا
العماليــة ســواء تلــك الـ تـى يقــوم بهــا المفتشـ ي ن
ـ� االطــار .وأكــد التقريــر عــى الحمايــة الكاملــة
ي
ت
ز
تميــر عنــري أثنــاء فــرة
التابعــون للــوزارة أو الحمــات التفتيشــية للعمالــة مــن أي ي
ت
المشــركة مــع الجهــات المحليــة المعنيــة اقامتهــا للعمــل ف ي� دولــة إالمــارات.
ـال اتخــاذ عقوبــات مشــددة بحــق المنشــآت
وبالتـ ي
ف
ت
ن
يتبــ� وجــود مخالفــات جســيمة ي� ولفــت التقريــر إىل ان دولــة إالمــارات وقعــت
الــى ي
ي
المســاكن العماليــة التابعــة و احالتهــا إىل النيابــة عــى اتفاقيــات دوليــة ذات الصلــة بمنــع التميـ ي زـر
ـ� الرجــال والنســاء ف� العمــل وبتســاوي أ
بـ ي ن
الجــر
التخــاذ إالجــراء المناســب بحقهــا.
ي
ت
ز
وغـ يـر ذلــك .وأكــد التقريــر الــرام دولــة إالمــارات
ين
وأكــد التقريــر حــرص الــوزارة عــى ضمــان الـ ت زـرام متمثلــة بــوزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
المعايــر الدوليــة ذات الصلــة
بمعايــر الصحــة والســامة المهنيــة بدعــم كافــة
المنشــآت
ي
ي
ف
لحمايــة العمــال ي� مواقــع العمــل وذلــك مــن بالقضايــا العماليــة والحــرص عــى التعــاون مــع
خــال التعــاون مــع العديــد مــن الهيئــات المنظمــات الدوليــة والعمــل بشــكل وثيــق مــع
المتخصصــة مثــل مركــز
أبوظــى للصحــة حكومــات الــدول المرســلة للعمالــة لضمــان
بي
والســامة المهنيــة المؤسســة العليــا للمناطــق حصــول العمــال عــى كافــة حقوقهــم أثنــاء

ضمان شفافية التعاقد
واستقرار وتوازن عالقة
العمل بين طرفيها
اقامتهــم للعمــل ف ي� دولــة إالمــارات .وتطــرق
ت
الــى اتخذتهــا وزارة
التقريــر إىل
االجــراءات ي
ف
المــوارد ش
الب�يــة ي� إطــار ســعيها نحــو حمايــة
العمــال مــن أيــة ممارســات ســلبية قــد يتعرضون
لهــا خــال مــن قبــل وكاالت التوظيــف.
وأشــار التقريــر إىل أن وزارة المــوارد ش
الب�يــة
والتوطـ ي ن
ـ� تنفــذ حزمــة مــن بال�امــج والمبــادرات
لتوعيــة العمــال وأصحــاب العمــل بحقوقهمــا
وواجباتهمــا حيــال بعضهمــا البعــض ومــن بـ ي ن
ـ�
ذلــك إقامــة وتنظيــم ورش ومحــا�ض ات للتوعيــة
وزيــارات ميدانيــة لمواقــع العمــل والمســاكن
العماليــة لــذات الغــرض.
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خــال اجتماعات كبار المســؤولين في  16دولة

دول «مســار حــوار أبوظبي» تؤكد تعاونهــا لتطبيق
ممارســات استقدام شــفافة للعمالة

كبــار المسـ ي ن
ـؤول� ف ي� الــوزارات المعنيــة
عقد بملفــات العمــل وتنقــل العمالــة �ف
ي
الــدول أ
العضــاء ف ي� «مســار حــوار
أبوظــى»
بي
اجتماعـاً نظمــه المكتــب الدائــم للحــوار ومقــره
دولــة إالمــارات العربيــة المتحــدة ،عــى مــدار
ن ف
د�.
ي
يومــ� ي� ب ي
وشــارك ف ي� االجتماعــات وفــود حكوميــة مــن
بنغالديــش والبحريــن والهنــد وإندونيســيا
والكويــت ي ز
ومال�يــا ونيبــال وعمــان وباكســتان
والفلبـ ي ن
ـ� وقطــر والســعودية ورسيالنــكا وتايالنــد
والمــارات وفيتنــام ،إىل جانــب وفــود مراقبــة
إ
مــن الحكومــة الســويرسية ومنظمــة الهجــرة
الدوليــة ومنظمــة العمــل الدوليــة واللجنــة
االقتصاديــــة االجتماعيــــــة لغــــــرب آســيا
(الســكوا) ومنتــــــدى الهجــــرة بآســيا ،وخـ بـراء
إ
مــن جامعــات ومراكــز بحثيــة مــن البحريــن
والمــارات والواليــات المتحــدة أ
المريكيــة ،وكبــار
إ
ف
ن
المســؤول� ي� عــدد مــن الجهــات االتحاديــة
ي
ن
تنفيذيــ� لمؤسســات مــن
والمحليــة ومديريــن
ي
القطــاع الخــاص.
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وتركــزت النقاشــات حــول تطويــر نمــاذج
بديلــة تتجــاوز االختــــــــاالت الهيكليـــــــة
للنمــــــاذج المعمــول بهــا حاليــا وإرســاء التعاون
الحكــومــــــــــي الثنــــــائـــــي ومتعــــدد
أ
الطــراف بإقليـــــم آســـــيا ف ي� تطويــر نمــاذج
فعالــة وتســتند إىل
بديلــة تخضــع إىل رقابــة ّ
منظومــة مــن السياســات الـ ت يـى توثــق المهــارات.

لتنظيــم وأحــكام دخــول وإقامــة أ
الجانــب ف ي� كل
دولــة .كمــا أكــدوا ف ي� البيــان الختامــي أن تعزيــز
مرونــة انتقــال العمــال مــن شــأنه ان يحقــق
فوائــد تعــود عــى العمــال وأصحــاب العمــل
وســوق العمــل بالدولــة المضيفــة وإقتصــاد
الدولــة المرســلة للعمالــة وبالشــكل الــذي يمكــن
ســوق العمــل مــن االحتفــاظ بعمالــة مدربــة
ين
وتحســ� مزيــج المهــارات اىل جانــب إرتفــاع
ف
أجــر العامــل ومســتوى إنتاجيــة العمــل ي� آن
واحــد بمــا يخــدم تطويــر رأس المــال البـ شـري
ومصلحــة المنشــأة».

اختصــاص
كبــر
وقــال هانــس فانــد جالينــد ي
ي
ف
الهجــرة ف ي� منظمــة العمــل الدوليــة ي� ورقــة
عملــه « ان حزمــة القـرارات المشــار اليهــا تعتـ بـر
خطــوة رائــدة عــى صعيــد المنطقــة وتجربــة
ف
ن
ـؤول� ي� بيانهــم الختامــي عــن
يجــب التوقــف عندهــا باعتبارهــا نموذجــا وعـ بـر كبــار المسـ ي
لتحقيــق شــفافية التعاقــد وتنقــل العمــال مــن االهتمــام ش
بمــروع تطويــر نمــوذج منظومــة
ت
متناســقة مــن السياســات الــى تربــط بـ ي ن
ـ� تطويــر
منشــأة الخــرى.
ي
ت
والعــراف
المهــارات بالــدول المرســلة للعمالــة إ
وأكــد المشــاركون ف ي� االجتماعــات “ أن السياســات المتبــادل بهــا وبالمهــارات المكتســبة بــدول
الضابطــة إلنتقــال العمالــة مــن صاحــب عمــل إالســتقبال وسياســات إالســتقدام والتوظيــف
والنتقــال داخــل اســواق العمــل بــدول
إىل آخــر بعــد إنتهــاء عالقــة العمــل بموجــب
إ
تعتــر إالســتقبال وإعــادة تأهيــل وإنخــراط العمــال
ترصيــح عمــل
وتأشــرة إقامــة جديديــن ب
ي
شــأنا داخليــا للدولــة المســتقبلة للعمالــة يخضع بمجتمعاتهــم بعــد عودتهــم.
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مركــزان تابعــان لـ«تســهيل» يحصالن علــى تصنيف « 4نجوم»
مركــزان مــن مراكــز الخدمــة
حصل
«تســهيل» عــى تصنيــف «4
نجــوم» ضمــن نتائــج تصنيــف مراكــز
ين
المتعاملــ� ف ي� الحكومــة االتحاديــة
إســعاد
وفــق نظــام النجــوم العالمــي لتصنيــف
الخدمــات الــذي أطلقــه صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
د� رعــاه اللــه.
بي
ويهــدف نظــام النجــوم العالمــي لتصنيــف
الخدمــات إعــادة صياغــة مفهــوم مبتكــر
للمعايــر ف ي� تقديــم
وإطــار متكامــل
ي
الخدمــات الحكوميــة لرفــع كفاءتهــا إىل
أفضــل المســتويات العالميــة لتضاهــي تلــك
المطبقــة ف ي� المصــارف والفنــادق ش
و�كات
الطـ يـران مــا يحقــق تجربــة إيجابيــة وســعيدة بال�نامــج ونظــام النجــوم العالمــي لتصنيــف
ين
للمتعاملــ� ف ي� إطــار ســعي الحكومــة الخدمــات ف ي� إنجــاح هــذه التجربــة.
لتحقيــق أهــداف ومحــاور رؤيــة إالمــارات
وقــال إن مراكــز «تســهيل» حققــت إنجــازات
.2021
الفتــة ف� إطــار ســعيها إلســعاد المتعاملـ يـ�ن
ي
ز
وقــال حميــد بــن ديمــاس الســويدي الوكيــل عـ بـر تقديــم خدمــات متمـ يـرة وحرصهــا عــى
ين
للمواطنــ�
توفــر فــرص توظيــف جاذبــة
المســاعد لشــؤون العمــل ف ي� وزارة المــوارد
ي
ال�اكــة االسـ تـراتيجية بـ ي ن
الب�يــة والتوطـ ي ن
ـ� إن طلــب تصنيــف مراكــز وتعزيــز ش
ش
ـ� الــوزارة
ت
ـى تـ شـرف عليهــا الــوزارة والقطــاع الخــاص.
خدمــة «تســهيل» الـ ي
ً
جــاء بمبــادرة مــن الــوزارة حرصـا عــى تحقيق
ين
عــر صقــل مهــارات واشــار اىل أن حصــول مركزيــن عــى تصنيــف
ســعادة
المتعاملــ� ب
ت
ز
ن
بمعايــر
موظفــي مراكــز إســعاد المتعاملـ يـ� وتنميــة  4نجــوم يؤكــد الــرام المراكــز
ي
يز
المتمــرة والحــرص المتواصــل
قدراتهــم وتأهيلهــم لالرتقــاء بالخدمــات الخدمــة
ت
ـى تقدمهــا المراكــز لتصــل إىل مســتوى « 7لالرتقــاء بعمــل المراكــز البالــغ عددهــا 44
الـ ي
نجــوم» بشــكل يحقــق ســعادة متعامليهــا .مركــزا عــى مســتوى الدولــة بمــا ينعكــس
ين
المتعاملــ�.
إيجابــا ف ي� تحقيــق ســعادة
ـال صقــر غبــاش
وأضــاف الســويدي أن معـ ي
أ
ن
وزيــر المــوارد ش
والتوطــ� وجــه وحصــل مركــزا «تســهيل للعمــال»
الب�يــة
ي
معايــر برنامــج إالمــارات للخدمــة و»اســتمارت للخدمــات» عــى تصنيــف 4
بتطبيــق
ي
ت
ز
ز
المتمــرة عــى مراكــز «تســهيل» نجــوم الل�امهمــا بتطبيــق محــاور بال�نامــج
الحكوميــة
ي
ت
ت
ش
والــى تشــمل دعــم الســياق االســراتيجي
باالســتعانة بكــوادر وطنيــة وتحــت ا�اف
ي
ن
ين
والمتعاملــ� والخدمــات وقنــوات تقديــم
القائمــ� عــى
الــوزارة مثمنــا جهــود
ي

الخدمــات وتجربــة المتعامــل وكفــاءة الخدمــة
والبــداع والمــوارد ش
الب�يــة والتكنولوجيــا.
إ
ويقــدم مركــز «تســهيل أ
للعمــال» ومقــره
د� جميــع خدمــات الــوزارة إضافــة إىل
بي
أ
الخدمــات الحكوميــة الخــرى مثــل خدمــات
د�
الدائــرة االقتصاديــة
وخدمــات محاكــم ب ي
أ
ض
بــد�
ا�
والمــاك ب ي
وخدمــات دائــرة االر ي
أ
ومجموعــة مــن الخدمــات الخــرى تحــت
ســقف واحــد ويصــل عــدد المتعاملـ ي ن
ـ� مــع
المركــز نحــو  1000متعامــل يوميــا أمــا عــدد
ـ� العاملـ ي ن
المواطنـ ي ن
ـ� ف ي� المركــز فيبلــغ نحــو
 60مواطنــا ومواطنــة.
كمــا يقــدم مركــز «اســتمارات للخدمــات»
بالشــارقة جميــع خدمــات الــوزارة وخدمــات
إدارة القامــة وشــؤون أ
الجانــب وخدمــات
إ
وغ�هــا مــن الخدمــات
بلديــة الشــارقة ي
ـ� العاملـ يـ�ن
الحكوميــة ويبلــغ عــدد المواطنـ ي ن
ف ي� المركــز  45مواطنــا ومواطنــة فيمــا يصــل
ين
المتعاملــ� إىل نحــو  800متعامــل
عــدد
يوميــا.
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 18فريقـ ًا مــن المفتشــين راقبوا تطبيقه على مســتوى الدولة

اإللتــزام بقــرار “ حظر العمل وقــت الظهيرة “ يؤكد وعي
القطــاع الخــاص بتوفير بيئة العمــل اآلمنة للعمال
ض
ـا� وذلــك منــذ
العمــل بقــرار حظــر تأديــة اعتبــاراً مــن  15يونيــو المـ ي
أنهي أ
ت
الــى تــؤدى تحــت الســاعة الثانيــة ش
عــرة والنصــف ظهــراً
العمــال ف أي
ت
وحــى الســاعة الثالثــة مــن بعــد الظهــر.
و� الماكــن المكشــوفة
أشــعة الشــمس ي
ف
ت
ز
ـبتم� وســط نســبة الــرام مرتفعــة
ي�  15سـ ب
ت
ـى أوقفــت اعمــال عمالهــا وقــال ماهــر العوبــد وكيل الــوزارة المســاعد
مــن المنشــآت الـ ي
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لشــؤون التفتيــش « أن  18فريقــا مــن
ش
مفتــ� الــوزارة راقبــوا تطبيــق المنشــآت
ي
للقـرار عــى مســتوى الدولــة بواقــع  3فــرق
ين
ين
أبوظــى
ف ي�
العــ� و 4فــرق
وفريقــ� ف ي�
ب
ي
ف
ين
ين
وفريقــ� ف ي�
وفريقــ� ف ي� الشــارقة
د�
ي� ب ي

أخبار الوزارة
مــاء ش
الــرب البــارد بمــا يتناســب و عــدد
ين
العاملــ� و ش�وط الســامة و الصحــة
العامــة و وســائل و مــواد االرواء مثــل
االمــاح و الليمــون و يغ�همــا ممــا هــو
معتمــد لالســتعمال مــن الســلطات المحليــة
ف ي� الدولــة اضافــة توفـ يـر االســعافات االولية
ف ي� موقــع العمــل.

ـ� رأس الخيمــة وفريقـ ي ن
عجمــان وفريقـ ي ن
ـ� ف ي�
ف
الفجــرة وفريــق واحــد ي� أم القيويــن.
ي
وقــال الوكيــل المســاعد لشــؤون التفتيــش»
ش
مفتــ� الــوزارة قامــوا وللمــرة االوىل
ان
ي
ت
الــى يتــم
بالتعامــل مــع المخالفــات
ي
ضبطهــا ت
عــر نظــام التفتيــش
الك�ونيــا ب
آ
ت
ـى مــن شــأنها التيسـ يـر
الـ ي
ـذك وهــي الليــة الـ ي
عــى إجــراءات رصــد وتوثيــق مخالفــات
المنشــآت ف ي� هــذا الصــدد».
وحــدد قـرار «حظــر العمــل وقــت الظهـ يـرة»

معــال صقــر غبــاش وزيــر
الــذي أصــدره
ي
ن
المــوارد ش
الب�يــة والتوطـ يـ� ســاعات العمــل
ت
اليوميــة ف ي� ف�تيهــا الصباحيــة والمســائية
ف
ن
و� حالــة
او ف ي� اي منهمــا
ي
بثمــا� أســاعات ي
قيــام العامــل بالعمــل لكـ ثـر مــن الســاعات
ن
ش
والع�يــن
ـا� المحــددة خــال االربــع
الثمـ ي
ســاعة فــإن الزيــادة تعــد عمــا إضافيــا
يتقـ ض
ـا� العامــل عنهــا اجـرا اضافيــا حســب
وتعاقــب كل منشــأة لــم ت ز
تلــرم بتطبيــق
أحــكام القانــون.
ش
أحــكام و�وط القــرار بغرامــة مقدارهــا 5
وأكــد القـرار �ض ورة أال يتجاوز بقــاء العامل آالف درهــم عــن كل عامــل وبحــد أقىص 50
ف ي� موقــع العمــل بعــد الســاعة الثانيــة ألــف درهــم ف ي� حالــة تعــدد العمــال الذيــن
أ
ش
بالضافــة
عــرة والنصــف ظهــرا ويحظــر اســتئناف يتــم تشــغيلهم لحــكام الق ـرار ،إ
العمــل قبــل تمــام الســاعة الثالثــة ظه ـرا ،إىل ايقــاف ملــف المنشــأة المخالفــة أو
ويلــزم أصحــاب العمــل الذيــن يقومــون خفــض درجــة تصنيفهــا ف ي� نظــام تصنيــف
بتشــغيل العمــال ان يوفــروا لهــم مكانــا المنشــآت المعتمــد لــدى الــوزارة وذلــك
مظلــا للراحــة خــال ت
فــرة توقفهــم عــن بنــاء عــى مــدى جســامة المخالفــة المرتكبة.
العمــل.
واســتثنيت مــن تطبيــق القـرار أعمــال فــرش
ف
الســفلتية وصــب الخرســانات إذا
وألــزم أصحــاب العمــل بــأن يعلقــوا ي� مكان الخلطــة إ
بــارز مــن مــكان العمــل جــدوال بســاعات كان يســتحيل تنفيذهــا أو تكملتهــا خــال
العمــل اليوميــة طبقــا ألحــكام هــذا الق ـرار فـ تـرة مــا بعــد الظهــرة  ،أ
والعمــال الالزمــة
ي
�ض
عــى ان يكــون باللغــة الـ ت
ـى يفهمهــا العامــل لــدرء خطــر أو جـ بـر أو إ ار او أعطــال أو
ي
خســائر عرضيــة طارئــة وتشــمل أ
العمــال
بالضافــة إىل اللغــة العربيــة.
إ
الالزمــة إلصــاح قطــع خطــوط تغذيــة
كمــا ألــزم أصحــاب العمــل بتوفـ يـر الوســائل الميــاه  ،وخطــوط المجــاري  ،والتيــار
ئ
الســر أو تعويقهــا ف ي�
الكهربــا�  ،وحركــة
الوقائيــة المناســبة لحمايــة العمــال مــن
ي
ي
ت
الــى قــد تنجــم عــن الطــرق العامــة ،وخطــوط أنابيــب الغــاز أو
اخطــار
االصابــات ي
آ
ت
وغ�هــا مــن أدوات العمــل البــرول .
اســتعمال الالت ي
أ
واتبــاع جميــع أســاليب الوقايــة الخــرى
أ
ت
الــى يتطلــب
المقــررة ف ي� قانــون العمــل والقــرارات كمــا اســتثنيت العمــال
ي
الوزاريــة المنفــذة لــه ،وعــى العمــال إتبــاع تنفيذهــا ترصيحــاً مــن جهــة حكوميــة
ت
تأث�هــا عــى انســياب
ـى تهــدف اىل حمايتهــم مــن مختصــة بســبب ي
للتعليمــات الـ ي
االخطــار وان يمتنعــوا عــن القيــام بــأي حركــة المــرور والخدمــات وذلــك إذا اشـ تـرط
الترصيــح العمــل إلنجازهــا عــى مــدار
عمــل مــن شــأنه عرقلــة التعليمــات.
أ
الســاعة وتشــمل العمــال المــرح تنفيذهــا
ت
�ن
الســر الرئيســية أو
الــى يتحتــم مثــل قطــع خطــوط
و
ي
اســتث القــرار االعمــال ي
أ
ئ
ـا� وخطــوط
فيهــا لســباب فنيــة اســتمرار العمــل دون تحويلهــا وقطــع التيــار الكهربـ ي
توقــف مــن فـ تـرة الحظــر المنصــوص عليهــا االتصــاالت وأيــة أعمــال أخــرى يتــم
ش�يطــة ان يلـ ت ز
ـرم صاحــب العمــل بتوفـ يـر اعتمادهــا.
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تشــمل موظفيها وشــركاءها ومتعامليها

الموارد البشــرية والتوطين
تطلــق جائزة «االبتكار»
ش
د� «رعــاه اللــه» ف ي� دعــم
وزارة المــوارد
الب�يــة الــوزراء حاكــم ب ي
ف
أطلقت
ين
والبــداع ي� الدولــة.
والتوطــ� جائــزة « االبتــكار » عمليــة االبتــكار إ
مــن منطلــق حرصهــا عــى ترســيخ ثقافــة
ق
المــرزو� أن الفريــق الفــن
االبتــكار وتأكيــدا عــى تطبيــق أســاليب وأوضحــت
ي
ي
ف
يز
تحفــر للجائــزة بالــوزارة اعتمــد ي� تصميمــه لهــا
وبرامــج تنافســية تقــوم عــى
ن
والمعايــر
الموظفــ� عــى مجموعــة مــن الضوابــط
الفئــات المســتهدفة مــن
ي
ي
ف
ش
والــركاء والعمــاء عــى المشــاركة ي� المحــددة تقــوم عــى خلــق بيئــة محفــزة
تطويــر الخدمــات والمشــاريع ذات الصلــة البتــكار مشــاريع وأفــكار تدعــم الخطــط
التشــغيلية بالــوزارة أ
المــر الــذي يــؤدي إىل
بعمــل الــوزارة.
تقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة.
ق
المــرزو� الوكيــل المســاعد
وأكــدت نــورة
ي
ش
لقطــاع تنميــة المــوارد الب�يــة الوطنيــة
باالنابــة الرئيــس التنفيــذي لالبتــكار ف ي� وزارة
الب�يــة والتوطـ ي ن
المــوارد ش
ـ� أن إطــاق الوزارة
ف
ت
يــأ� ي� إطــار جهودهــا
لجائــزة االبتــكار ي
الراميــة إىل تطويــر القــدرات المؤسســية
ف ي� رســم خطــط مســتقبلية تقــود
يز
التمــر ف ي�
لمرحلــة جديــدة مــن
العمــل الحكومــي.
ق
ـرزو� إىل أن إطــاق
وأشــارت المـ ي
الــوزارة للجائــزة يضــاف لسلســلة
النجاحــات المتتاليــة ت
الــى تحققهــا
ي
الــوزارة ف� مجــال تبــن أفضــل أ
الفــكار
ي
ي
ف
والممارســات االبتكاريــة ي� العمــل تطبيقــا
لرؤيــة إالمــارات  2021واســتجابة لتوجهــات
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
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نورة المرزوقي

الجائزة تشمل  5فئات
وتعتمد على مجموعة
من الضوابط والمعايير

وأشــارت إىل أن الجائــزة مقســمة
إىل  5فئــات هــي فئــة
المبتكــر
الموظــف
والمتعامــل المبتكــر
ش
وال�يــك االسـ تـراتيجي
المبتكــر وطــاب
الجامعــات والكليــات
ش
والمــروع
والمعاهــد
ا لمبتكــر .
وحــددت الــوزارة يــوم  27أكتوبــر آخــر
موعــد الســتالم طلبــات المشــاركات ف ي�
الجائــزة عــى أن يتــم تقييمهــا خــال شــهر
نوفمــر المقبــل واعــان النتائــج وتكريــم
ب
ت
الفائزيــن خــال الفــرة مــن  22إىل 28
نوفمــر المقبــل.
ب

أخبار الوزارة

تطبق كل ثالثة أشــهر

«جائــزة أســعد بيئة عمل» لتحفيــز الموظفين
الــذي يســاهم ف ي� زيــادة نســبة االبتــكار
والــوالء الوظيفــي مــع انخفــاض معــدالت
والجــازات المرضيــة
الــدوران الوظيفــي إ
وضغــوط العمــل.

الب�يــة والتوطـ ي ن
وزارة المــوارد ش
ـ�
أطلقت الــدورة أ
الوىل لجائــزة « أســعد
ين
يز
الموظفــ�
تحفــر
بيئــة عمــل « ،بهــدف
ن
للســعي نحــو رفــع إنتاجيتهــم وتحسـ يـ� أداء
عملهــم  ،وتعزيــز قيــم ت
ال�ابــط والتواصــل
وتشــجيعهم عـ بـر توفـ يـر بيئــة عمــل محفــزة وتعــد الجائــزة واحــدة مــن ضمــن مبــادرات
تتيــح لهــم لعــب دور أكـ بـر ف ي� رفــع مســتوى فريــق رضــا المــوارد ش
الب�يــة ف ي� الــوزارة
ت
والــى صممــت لتكــون منصــة إلطــاق
أداء الــوزارة .
ي
الطاقــات االيجابيــة ورفــع مســتويات الرضا
ت
ين
الموظفــ�.
وتــأ� الجائــزة اســتجابة لرؤيــة صاحــب الوظيفــي لــدى
ي
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء ويتــم تطبيــق الجائــزة دوريــا كل ثالثــة
ت
معايــر ش
و�وط محــددة مــن
الــى أشــهر وفــق
ي
حاكــم ب ي
د� « رعــاه اللــه » و مقولتــه ف ي
تؤكــد عــى أن انتاجيــة الموظــف تــزداد ي� خــال اســتمارة يتــم تحريرهــا بمعرفــة
ظــل توفـ يـر بيئــة عمــل ســعيدة تســاهم ف ي� مديــر كل وحــدة تنظيميــة.
اطــاق طاقاتــه االبداعيــة.
معايــر الجائــزة تراعــي االختــاف
وتراعــي
ي
ف
ين
الموظفــ� واحــدة مــن والخصوصيــة ي� طبيعــة عمــل كل وحــدة
وتعتــر ســعادة
ب
أ
ت
ت
ـى تحققهــا،
أهــم ال
الــى تســعى الــوزارة تنظيميــة وتركــز عــى النتائــج الـ ي
ولويــات ي
ف
ت
الــى تتضمــن 4
إىل تحقيقهــا ي� المرحلــة الحاليــة وذلــك وفــق
ي
معايــر التقييــم ي
ش
معــال صقــر غبــاش ضوابــط يتــم قياســها حســب مــؤ�ات
بموجــب توجيهــات
ي
أ
ن
وزيــر المــوارد ش
والتوطــ� المــر محــددة.
الب�يــة
ي

وتتضمــن المعايـ يـر معيــار نتيجــة الســعادة
الداخــ� والــذي يقــاس بـــ  ، % 30ت
ويــأ�
ي
ي
ن
تحســ� بيئــة العمــل بمعــدل 20
معيــار
ي
ن
 %ف ي� حـ يـ� يقــدر معيــار انتاجيــة الوحــدات
ين
ضابطــ�
التنظيميــة بـــ  % 30ويقســم إىل
ين
فرعيــ� همــا عــدد االجــازات المرضيــة
ت
ز
االلــرام بالــدوام الرســمي يقــدر
ومــدى
ت
ـأ� معيــار التكريــم
كل منهمــا بـــ  ،% 15ويـ ي
يز
والتحفــر كمعيــارا رابعــا يقــاس بـــ % 20
وبــدوره يقســم إىل معيــار عــدد بطاقــات
ين
المشــارك� ف ي� برنامــج
مــا قــرت ونســبة
تســتاهل يقــاس كل منهمــا بـــ . % 10
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فعاليــات احتفالية بيــوم المرأة اإلماراتية

ـ� جهــدا ف� ســبيل دعــم وتمكـ ي ن
الب�يــة والتوطـ ي ن
وزارة المــوارد ش
ـ� الم ـرأة ف ي� كافــة
ي
أ
احتفلت بيــوم المــرأة االماراتيــة الــذي جوانــب الحيــاة المــر الــذي جعــل دولــة
يصــادف  28أغســطس مــن كل عــام وذلــك إالمــارات نموذجــا يحتــذى بــه.
تقديـرا لدورهــا الريــادي ومشــاركتها الفاعلــة ف ي�
وأشــارت اىل إن احتفــال وزارة المــوارد ش
الب�يــة
دعــم مسـ يـرة التنميــة.
ت
ن
يــأ� تأكيــدا عــى
ي
والتوطــ� بهــذه المناســبة ي
ت
الــى تحظــى بهــا المــرأة
وقــام وفــد مــن الــوزارة يضـ
ـم قيــادات نســائية المكانــة المرموقــة ي
ق
المرزو� وكيــل الــوزارة لــدى ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك
برئاســة نــورة محمــد
ي
أ
ئ
ش
ـا� العــام الرئيــس العــى
المســاعد لقطــاع تنميــة المــوارد الب�يــة رئيســة االتحــاد النسـ أ ي
الوطنيــة باالنابــة بزيــارة إىل متحــف المــرأة لمؤسســة التنميــة الرسيــة رئيســة المجلــس
العــى أ
الــذي أسســته الدكتــورة رفيعــة غبــاش الــذي أ
للمومــة والطفولــة» أم إالمــارات
يعــد مركــزا ثقافيــا وتوثيقيــا وتراثيــا حيــث « باعتبــار المــرأة ش�يــكا للرجــل والداعــم
ف
ئيــ� ف ي� بنــاء نهضــة الوطــن ورفعتــه.
يضــم ي� جنباتــه كل مــا يتعلــق بحيــاة الم ـرأة الر ي
إالماراتيــة مــن فكــر وثقافــة وفنــون وآداب
الب�يــة والتوطـ يـ�ن
واطلــع وفــد وزارة المــوارد ش
وتاريــخ ونمــط وطقــوس حياتهــا اليوميــة.
ف
الزائــر خــال جولتــه ي� المتحــف عــى المــادة
ق
ت
ـى قامــت شب�حهــا الدكتــورة رفيعة
وأكــدت نــوره المـ ي
ـرزو� خــال الزيــارة أن دولــة التوثيقيــة الـ ي
إالمــارات قدمــت عــى يــد الوالــد المؤســس غبــاش ،حيــث أوضحــت أن المتحــف يوثــق
المغفــور لــه الشــيخ زايــد «طيــب اللــه ث ـراه» الــدور الحقيقــي للمــرأة إالماراتيــة ف ي� كافــة
ين
المســتوي� االقليمــي المجــاالت ،ومــا تقدمــه دولــة إالمــارات مــن
تجربــة ثريــة عــى
ن
وتمكــ� عــزز مــن دور ومكانــة المــرأة
والــدول وســار عــى نهجــه صاحــب الســمو دعــم
ي
ي
ت
الكثــر مــن
الــى قدمــت بدورهــا
ي
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس إالماراتيــة ف ي
الدولــة « حفظــه اللــه « الــذي لــم يدخــر االنجــازات ي� المجــاالت والصعــد كافــة.
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وقــام الوفــد الزائــر ف ي� نهايــة الجولــة بتكريــم
الدكتــورة رفيعــة غبــاش بمناســبة يــوم الم ـرأة
يز
متمــرا للمــرأة
إالماراتيــة باعتبارهــا نموذجــا
إالماراتيــة  .ومــن جانبــه نظــم مكتب ســعادة
ين
ن بالعــ� مبــادرة (يــوم المــرأة
المتعامل�
ي
االماراتيــة ) حيــث تــم عــرض برنامــج مصــور
يــدور حــول عمــل المــرأة االماراتيــة ي ن
بــ�
ض
الحــا�ض
والمــا� وعمــق اهتمــام دولــة
ي
االمــارات بهــا ،كمــا تــم عــرض اهــم المهــن
ض
ت
المــا� قبــل
الــى شــغلتها المــرأة ف ي�
ي
ي
قيــام االتحــاد وتفوقهــا ف ي� جميــع المجــاالت
المتاحــة لهــا داخــل الدولــة وخارجهــا بجانــب
تربيتهــن ألبنائهــن.
  و قــام المكتــب باســتضافة المربيــة مــوزة
الكعــى ت
الــى تطرقــت إىل ســنوات
ي
ي
عــ� ف ب ي
ت
خدمتهــا ي� مجــال ال�بيــة والتعليــم .كمــا
عقــدت الوحــدات التنظيميــة ومكاتــب ســعادة
المتعاملـ ي ن
ـ� التابعــة للــوزارة فعاليــات احتفاليــة
عــدة احتــوت عــى انشــطة اجتماعيــة وتراثيــة
مســرة المــرأة إالماراتيــة
وتثقيفيــة تمــس
ي
ف
وتوضــح تجاربهــا الناجحــة ي� مختلــف
المياديــن.

أخبار الوزارة

 فــي إطار خطــة المســؤولية المجتمعية لعام 2016

تنظيــم  52فعاليــة لتعزيــز التالحم اإلنســاني ودعم المعرفة
افتتــاح معــرض كتــب مصغــر للمتعاملـ ي ن
ـ� .ونظم
مكتــب رأس الخيمــة وبالتعــاون مــع مركــز االبــداع
الب�يــة وهيئــة الهــال أ
للتنميــة ش
الحمــر فعاليــة
بمناســبة «يــوم اليتيم».ونظمــت كافــة مكاتــب
خ�يـاً ت ز
بال�امــن مــع
الــوزارة ( )16فعاليــة ونشــاطاً ي
ن
ـا�».
«يــوم زايــد للعمــل االنسـ ي

ين
وزارة المــوارد ش
التوطــ�
الب�يــة و
نفذت  52فعاليــة مجتمعيــة وذلــك خــال
النصــف أ
الول مــن العــام الجــاري.2016
ن
ـ� نائــب مديــر إدارة االتصــال
وأكــد حسـ يـ� العليـ ي
الحكومــي بالــوزارة إن تنظيــم الفعاليــات
ت
ـأ� انطالقــا مــن حــرص الــوزارة عــى
والمبــادرات يـ ي
ترســيخ دورهــا ف ي� مجــال المســؤولية المجتمعيــة
وبمــا ينســجم مــع رؤيــة الدولــة ف ي� اطــار تعزيــز
القيــم المجتمعيــة وترســيخ مفاهيــم التالحــم
ن
نســا�.
االجتماعــي و إال ي
وقــال إن خطــة الــوزارة للمســؤولية المجتمعيــة
لعــام  2016تتضمــن تنظيــم  82فعاليــة ونشــاط
ثقـ ف
ـا� وصحــي وتربــوي وخـ يـري نظمــت منهــا 52
ي
فعاليــة خــال النصــف أ
الول مــن العــام الجاري،
تضمنــت  18نشــاطا اجتماعيــا و 8أنشــطة للتوعيــة
و 4فعاليــات لدعــم البيئــة واالســتدامة و4
أنشــطة تثقيفيــة ونشــاط ت ـر ث يا�.
العليــ� إىل مضاعفــة الــوزارة جهودهــا
ولفــت
ي
الهادفــة إىل دعــم مجتمــع المعرفــة وذلــك
انســجاماً مــع توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة «حفظه

كمــا نظمــت الــوزارة مبــادرة تراثيــة تحــت عن ـوان
ت
هويــى) و ذلــك عــى امتــداد  3ايــام
(تــر ث يا�
ي
متتاليــة تمثلــت باســتضافة طلبــة المــدارس
للتعــرف عــى الـ تـراث االمــار ت يا� ومحــا�ض ة حــول
اللــه « باعتمــاد عــام  2016عامـاً للقـراءة ،تل�ســيخ «آداب المجالــس» ألقاهــا الباحــث ت
الــر ث يا�
الدولــة عاصمــة للمحتــوى والثقافــة والمعرفــة ،إالمــار ت يا� عبــد اللــه خلفــان الهامــور.
حيــث نظمــت الــوزارة  7فعاليــات ف ي� النصــف
أ
الول مــن العــام الجــاري منهــا مبــادرة « أمــة وتضمنــت المبــادرات كذلــك ش
نــر الثقافيــة
ـ� البيئيــة بـ ي ن
تقـرأ  ..أمــة تســمو» الـ تـى نُظمــت ف� مكتــب العـ ي ن
ـ� أفـراد المجتمــع حيــث تــم تنظيــم
ي
ي
ت
ت
مســؤولي�»
«بيئــى
واســتمرت لمــدة أســبوع حيــث اســتهدفت الطلبــة فعاليــة بيئيــة بعنــوان
ي
ي
ت
االســر ي ن
ين
المتعاملــ� و ش
تزامنــا مــع يــوم البيئــة العالمــي بالتعــاون مــع
اتيجي�.
الــركاء
و
ن
ش
هيئــة البيئــة بالعـ يـ� و إحــدى �كــة المقــاوالت
كمــا نظمــت الــوزارة فعاليــات ومبــادرات أخــرى والــري.
ت
الــى شــاركت
منهــا فعاليــة «عــام القــراءة « ي
بأبوظــى
بهــا ادارة الصحــة والســامة المهنيــة
بي
وذلــك مــن خــال زيــارة المــدارس واهــداء الكتــب
الهادفــة اىل الطلبــة ،ونظمــت إدارة التفتيــش
بالمناطــق الشــمالية المبــادرة المجتمعيــة
(جيـ ٌـل يق ـرأ وجيـ ٌـل يزدهــر) بمشــاركة
موظفــي إالدارة ف ي� كل مــن مكتــب
الشــارقة والذيــد وأم القيويــن
الفجــرة ،حيــث تــم توزيــع
و ي
حقيبــة تعليميــة عــى الطلبة.
ونظــم مكتــب وزارة المـوارد
ين
ش
التوطــ� ف ي�
الب�يــة و
أبوظــى فعاليــة مجتمعيــة
بي
معرفيــة بالتعــاون مــع
إحــدى دور النـ شـر تمثلــت ف ي�
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منازعات عمالية

مــن حيث ال يدري

مدير عام منشــأة يكشــف وهميتها
بعــد أن تقدم بشــكوى ضدها !
شــكوى تقــدم بهــا مديــر عــام
كشفت إحــدى المنشــآت اىل وزارة
الب�يــة والتوطـ ي ن
المــوارد ش
ـ� النقــاب عــن ان
المنشــأة المعنيــة وهميــة ولديهــا تصاريــح
عمــل منتهيــة الصالحيــة منــذ ســنوات ومــن
بينهــا ترصيــح المديــر المشــار اليــه.

وأوضــح التقريــر ان المديــر المذكــور
مخــول بالتوقيــع عــن صاحــب العمــل
أ
المــر الــذي مكنــه طــوال هــذه الفـ تـرة مــن
الجـراءات والمعامــات نيابــة
القيــام بكافــة إ
ف
ن
عــن صاحــب العمــل المع ـ ي بمــا ي� ذلــك
اســتخراج تصاريــح العمــل والـ تـى تبـ ي ن
ـ� ان
ي
ثالثــة منتهيــة الصالحيــة بمــا فيهــا ترصيــح
عمــل مقــدم الشــكوى.

وتعــود تفاصيــل الواقعــة اىل مطالبــة
المديــر العــام المشــار اليــه وهــو اســيوي
الجنســية بالغــاء ترصيــح عملــه ســعيا وأشــار تقريــر التفتيــش إىل أن المنشــأة
منــه للحصــول عــى ترصيــح عمــل جديــد وهميــة وأن العمــال الذيــن عــى اقاماتهــا
يمارســون انشــطة تجاريــة خاصــة مختلفــة
ف ي� مجــاالت بيــع ش
و�اء الســيارات والنقــل
والشــحن وهــو مــا يعتـ بـر مخالفــة رصيحــة
إلغاء تصريح عمل
لقانــون تنظيــم عالقــات العمــل.

المدير وعدم منحه آخر
إال بعد عام

للعمــل ف ي� منشــأة اخــرى حيــث قــام قســم
المنازعــات العماليــة ف ي� الــوزارة باحالــة
الشــكوى اىل قطــاع التفتيــش العــداد تقريــر
عــن المنشــأة للمــض ي ف ي� اجــراءات الغــاء
الترصيــح .ووفقــا للمعلومــات الــواردة ف ي�
تقريــر التفتيــش  ،فــان مقــدم الشــكوى
يمــارس مهــام المديــر المســؤول للمنشــأة
منــذ  10ســنوات بأجــر شــهري يبلــغ 20
ألــف درهــم وان ذلــك االجــر لــم يتــم
تحويلــه مــن خــال نظــام حمايــة االجــور
لثــاث ســنوات ماضيــة .

وقــررت الــوزارة إزاء هــذه المعلومــات
والوقائــع إلغــاء ترصيــح مديــر المنشــأة
مقــدم الشــكوى وعــدم منحــه ترصيــح
عمــل جديــد إال بعــد مــرور عــام يبــدأ مــن
تاريــخ مغادرتــه الدولــة مــع مطالبتــه بدفــع
الغرامــات ت
الم�تبــة عــى عــدم تجديــد
تصاريــح العمــل االخــرى بإعتبــاره كان
الفعــ� .
يقــوم بمهــام صاحــب العمــل
ي
ولــم يرتــض ي مقــدم الشــكوى بقــرارات
الــوزارة مطالبــا بإلغــاء ترصيــح عملــه إلغــا ًء
عاديــا مــع ترحيــل الغرامــات ت
الم�تبــة عــى
عــدم تجديــد التصاريــح عــى المنشــأة.
واوضحــت الــوزارة انــه مــن حيــث المبــدأ،
فــان مقــدم الشــكوى يعتـ بـر مســؤوال عــن

المنشأة تقيم عالقات
عمل صورية مع عدد
من العمال بمعرفة
المدير
المخالفــات المرتكبــة ف ي� المنشــأة كونــه
يديرهــا بالنيابــة عــن صاحــب العمــل ال
ســيما وانــه مخــول بالتوقيــع وهــو مــا يعــد
اخــاال منــه بمســؤولياته الوظيفيــة ومــن
ين
بــ� ذلــك اقامــة عالقــات عمــل صوريــة.
واشــارت الــوزارة اىل ان المســؤولية القانونية
ف� مثــل تلــك القضايــا تتداخــل ي ن
بــ�
ي
ن
والمالكــ� والمديريــن
اصحــاب المنشــآت
ي
وهــو أ
المــر الــذي ســيتضح بعــد إحالــة
وبالتــال للمحكمــة
ملــف المنشــأة للنيابــة
ي
ت
الــى ســتتخذ الحكــم المناســب حســب
ي
وقائــع القضيــة.
الب�يــة والتوطـ ي ن
وطالبــت وزارة المــوارد ش
ـ�
رض
أصحــاب العمــل ومــاك المنشــآت بـ ورة
متابعــة ومراقبــة أوضــاع المنشــآت العائــدة
بالجــراءات
اليهــم خاصــة مــا يتعلــق إ
والداريــة وإنهــاء المعامــات
القانونيــة إ
ت
الحكوميــة وأال ي�كــون ادارة أمــور منشــاتهم
للمديريــن دون متابعــة حقيقيــة الدائهــم
وبشــكل دوري.
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ملف العدد

 6قرارات لتمكيــن المواطنين

في ســوق العمــل وتعزيز االنتاجية

وحماية الحقــوق العمالية

ف
توفــر
أصحــاب العمــل ي� اطــار ي
ين
للعاملــ� لــدى المنشــآت
الســكن
المســتهدفة .والقــت الق ـرارات فــور
االعــان عنهــا مؤخـرا صــدى ايجابيــا
خصوصــا وانهــا تســهم بفاعليــة
ين
التوطــ� وتعزيــز
ف ي� دعــم ملــف
االنتاجيــة مــن جهــة ،وتؤكــد عــى
مبــدأ تــوازن عالقــة العمــل مــن
جهــة أخــرى.

معــال صقــر غبــاش
ي
ش
أصدر وزيــر المــوارد الب�يــة
ين
والتوطــ� ســتة قــرارات تتعلــق
ـ� والمواطنــات �ف
ـ� المواطنـ ي ن
بتمكـ ي ن
ي
ين
كموظفــ� أو
ســوق العمــل ســواء
أصحــاب عمــل اضافــة اىل تعزيــز
االنتاجيــة وحمايــة حــق العمــال ف ي�
الحصــول عــى أجورهــم بالمواعيــد
المحــددة وكذلــك حقهــم ف ي� التمتــع
بســكن الئــق يتوافــق واالشـ تـراطات
المطلوبــة وذلــك وفــق اجــراءات وتاليــا تفاصيــل حزمــة القــرارات
وضوابــط مــن شــأنها التســهيل عــى المشــار اليهــا والصــادرة مؤخــرا.

قرار وزاري رقم ( )591لســنة 2016
يف شــأن التزام املنشــآت بتوفري ســكن للعامل التابعني لها
قرار وزاري رقم ( )710لســنة 2016
يف شــأن مدخيل البيانات

قرار وزاري رقم ( )739لســنة 2016
يف شــأن حامية األجور

قرار وزاري رقم ( )711لســنة 2016
يف شــأن ضابط الصحة والســامة املهنية بقطاعي االنشــاءات والصناعة
قرار وزاري رقم ( )713لســنة 2016
يف شأن تشــغيل وتدريب الطلبة
قرار وزاري رقم ( )712لســنة 2016
بشــأن حوافز املنشــآت الصغرية واملتوســطة األعضاء يف مؤسســات دعم مشاريع الشباب
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تمكيــن الطلبــة مــن التدرب والعمل في منشــآت القطاع الخاص
ّيمكــن الق ـرار االول الطلبــة مــن التدريــب
والعمــل ف ي� منشــآت القطــاع الخــاص او
المنشــآت القائمــة والمعتمــدة الغــراض
التدريــب وذلــك وفــق تصاريــح العمــل
الداخليــة المعمــول بهــا ف ي� الــوزارة.
ت
واشــرط القــرار الحصــول عــى الموافقــة
الكتابيــة ممــن لــه الوصايــة او الواليــة عــى
الطلبــة االحــداث مــن ســن  12اىل  18عامــا
قبــل تدريبهــم وكذلــك عــى الطلبــة مــن
ســن  15اىل  18عامــا عنــد منحهــم تصاريــح
العمــل.
ونــص القــرار الــذي يشــمل الطلبــة
ين
ين
والمقيمــ� عــى معاملتهــم
المواطنــ�
ف
كالعمــال العاديـ ي ن
ـ� الذيــن يعملــون ي� ظــروف
مماثلــة وذلــك مــن حيــث كافــة االســتحقاقات
والمزايــا.
كمــا نــص عــى ت ز
االلــرام بكافــة الضوابــط
واالجــراءات ونوعيــة العمــل المســموح
بهعنــد تدريــب او تشــغيل الطلبــة.

معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد بالمهــام المنــاط بهــا تنفيذهــا الدارة وتنظيــم
وقــال
ي
ن
ش
الب�يــة والتوطـ يـ� “ان قرار تدريب وتشــغيل ســوق العمــل وفــق رؤيــة حكومــة المســتقبل
ف
ت
يــأ� ي� اطــار اضطــاع الــوزارة مــن حيــث تطويــر المــوارد ش
الب�يــة واســتثمار
الطلبــة ي
طاقاتهــا بمــا يعــزز االنتاجيــة ومشــاركتها �ف
ي
ســوق العمــل بالتــوازي مــع تهيئتهــا لشــغل
الوظائــف المتوافــرة ف ي� القطــاع الخــاص
وقيــادة قطاعاتــه مــن قبــل القــوى العاملــة
الوطنيــة وهــو مــا يشــكل دعمــا لملــف
ت
ين
التوطــ�”.
الــى ترفــق
وتشــمل المســتندات
ي
باالســتمارة صــورة عــن جــواز ســفر
وأكــد معاليــه« ان الق ـرار المشــار اليــه يــأ�ت
ين
(للمواطنــ�) وصــورة جــواز ســفر
ي
مكمــا ومعــززا للقــرارات الســابقة الــىت
لغــر
الطالــب موضحــاً بــه إالقامــة ( ي
ي
دخلــت ســوق العمــل ف� العــام  2011والــىت
ين
المواطنــ�) ورســالة عــدم ممانعــة
ي
ي
وضعــت ضوابــط ش
و�وطـاً الصــدار تصاريــح
بالضافــة
ممــن لــه الواليــة او الوصايــة إ
ن
العمــل لبعــض الوقــت والعمــل المؤقــت
الطرفــ�
إىل العقــد المعتمــد مــن
ي
يعتــر الطلبــة
وكذلــك االحــداث حيــث
(المنشــأة والطالــب) وصــورة شــخصية
ب
ت
عــى أن يتــم اعتمــاد الطلــب ت
الــى يجــوز تشــغيلها
الك�ونيــا
فمــن ضمــن الفئــات ي
ت ن
ي� منشــات القطــاع الخــاص بموجــب تلــك
و� .
بإســتخدام بطاقــة التوقيــع إاللكــر ي
التصاريــح».

إســتمارة الكترونية للتدريب
ين
اعــدت وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
اســتمارة ت
الك�ونيــة مجانيــة لغايــات تقــدم
المنشــآت بطلبــات تدريــب الطلبــة حيــث
ف
ت ن
و�
تتوافــر االســتمارة ي� الموقــع االلكــر ي
للــوزارة  www.mohre.gov.aeوتطبيقهــا
ئيــ� وتطبيــق «وجهــن ي »
ي
الــذك الر ي
المتوفريــن عــى متجــر أبــل ســتور و متجــر
بــري  .وتبلــغ
أندرويــد ومتجــر بــاك ي
مــدة التدريــب  3أشــهر يمكــن تجديدهــا
ين
الطرفــ�.
بموافقــة
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يشــمل المنشــآت المســتخدمة  500عامــل فأكثر والتطبيــق مطلع يناير 2017

توطيــن مهنة«ضابــط صحــة وســامة مــــــــــــــــــ
ين
ين
التوطــ� الــذي يحظــى بمتابعــة واهتمــام
توطــ� مهنــة
ينــص القــرار الثالــث عــى
ف
«ضابــط صحــة وســامة مهنيــة» ي� المنشــآت القيــادة الحكيمــة».
الــى لديهــا  500عامــل ث
ت
فأكــر والعاملــة ف ي�
ي
توفــر
قطاعــي االنشــاءات والصناعــة وذلــك اعتبــارا وأكــد « ان الــوزارة ســتعمل عــى
ي
المــوارد ش
الب�يــة المواطنــة المدربــة والمؤهلة
مــن مطلــع العــام المقبــل .2017
والكفــوءة للقيــام بهــذه المهنــة وذلــك عنــد
ومــن المقــرر وقــف منــح المنشــآت المشــار الطلــب مــن المنشــآت المســتهدفة بالقــرار.
اليهــا ايــة تصاريــح عمــل مــا لــم تقــم بتعيـ ي ن
ـ�
مواطــن عــى أ
القــل ف ي� مهنــة ضابــط صحــة وأوضــح معاليــه « ان هــذه المهنــة تعتـ بـر مــن
ت
ين
الباحثــ�
الــى تتناســب وتطلعــات
وســامة مهنيــة».
المهــن ي
ن
عــن العمــل ال ســيما الحاصلـ يـ� منهــم عــى
معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد مؤهــات تتوافــق ومتطلبــات مهنــة ضابــط
وقــال
ي
ن
ش
الب�يــة والتوطـ يـ� «ان حــر مهنــة ضابــط صحــة وســامة مهنيــة».
ف
صحــة وســامة مهنيــة ي� المنشــآت المشــمولة
توطــ�ن
بالقــرار يعــد واحــدا مــن المبــادرات واضــاف « ان الــوزارة اســتهدفت
ي
ت
ت
ـى تتخذهــا الــوزارة ف ي� اطــار مهنــة ضابــط صحــة وســامة مهنيــة بعــد
االســراتيجية الـ ي
ت
االســراتيجية الراميــة اىل تعزيــز دراســة متأنيــة لواقــع قطاعــي االنشــاءات
خططهــا
الب�يــة الوطنيــة ف� والصناعــة والمنشــآت الكــرى العاملــة �ف
ش
فــرص توظيــف المــوارد
ب
ي
ي
ف
ن
ن
القطــاع الخــاص بمــا يســهم ي� دعــم ملــف هذيــن القطاعـ يـ� حيــث تبـ يـ� امكانيــة توفـ يـر

توطيــن مهنــة «مدخلــي البيانــات» فــي المــــــــــــــــــــــــــ
ن
ـا� المنشــآت الـ تـى يعمــل عــن المنشــآت غـ يـر ت ز
المل�مــة بتنفيــذ الق ـرار
ويلــزم الق ـرار الثـ ي
في
لديهــا الــف عامــل فأكـ ثـر بالتســجيل ي� نظــام اعتبــارا مــن مطلــع العــام المقبــل .2017
ت ن
و� «تســهيل» للحصــول عــى
الــوزارة االلكــر ي
ت
ـى تقدمهــا الــوزارة مــن خــال ويتــم تســجيل المنشــآت ف ي� النظــام
الخدمــات الـ ي
ت ن
ت
ش
و� «تســهيل» وهــو النظــام ذاتــه
ذا�
ومبــا� االلكــر ي
الدخــول عــى النظــام بشــكل ي
وادخــال البيانــات المطلوبــة الي خدمــة مــن الــذي تســتخدمه مراكــز الخدمــة «تســهيل»،
ين
الخدمــات وذلــك بواســطة موظفـ ي ن
مواطن� مــن خــال خدمــة « eنتواصــل» المتوافــرة ف ي�
ـ�
ف
ن
ت
ن
ن
و� لــوزارة المــوارد ش
الب�يــة
اثنـ يـ� حرصيــا دون يغ�همــا مــن العاملـ يـ� ي� الموقــع االلكــر ي
والتوطــ�  .www.moher.gov.aeوقــال واضــاف معاليــه «ان النجاحــات الــىت
ين
كل منشــأة مــن المنشــآت المشــار اليهــا .ومــن
ي
ش
ـال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد الب�يــة حققهــا المواطنــون والمواطنــات العاملــون
المقــرر ان تحجــب الــوزارة تصاريــح العمــل معـ ي
ين
توفــر
والتوطــ� « ان القــرار مــن شــأنه
ي
ين
للمواطنــ�
العديــد مــن الفــرص الوظيفيــة
ين
الباحثــ� عــن العمــل وهــو
والمواطنــات
ـ� �ف
االمــر الــذي يشــكل دعمــا لجهــود التوطـ ي ن
أ ي
القطــاع الخــاص الــذي يعتـ بـر القطــاع المثل
ت
للتوظيــف ش
االســراتيجي للحكومــة
وال�يــك
ف ي� تشــغيل القــوى العاملــة المواطنــة.
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ـــــــــــــهنية» لــدى قطاعــي االنشــاءات والصناعة
فــرص جاذبــة ومســتقرة للباحثـ ي ن
ـ� عــن العمــل المطلــوب ال ســيما وان هــذه الوظيفــة تتطلــب
ت
قــدرا عاليــا مــن المهنيــة وال� ي ز
مــن المــوارد ش
كــر بهــدف
الب�يــة الوطنيــة».
ف
ن
ـال
ايجــاد بيئــة عمــل تجنــب العاملـ يـ� ي� مجـ ي
وأكــد ثقتــه « بتقيــد والـ ت ز
ـرام أصحــاب العمــل االنشــاءات والصناعــة التعــرض لالصابــات
ف ي� تنفيــذ القـرار خصوصــا وان توفـ يـر الفــرص وامــراض المهنــة.
ين
ين
يعتــر
المؤهلــ�
للمواطنــ�
الوظيفيــة
ب
ت
بــ�ن
مســؤولية وطنيــة تضامنيــة ومشــركة ي
الحكومــة والقطــاع الخــاص الــذي تتوافــر
لــه كافـ زـة فاالمتيــازات والتســهيالت والخدمــات برنامــج تدريبي متخصص
المتمــرة ي� ظــل بيئــة اســتثمارية جاذبــة
ي
لتأهيــل المواطنين
ومســتقرة».
الب�يــة والتوطـ ي ن
ودعــا معــال وزيــر المــوارد ش
ـ�
ي
ـ� اىل اســتثمار الفــرص الوظيفــة الــىت
المواطنـ ي ن
ي
ســتتاح لهــم لدى المنشــآت المســتهدفة بالقرار
وذلــك مــن خــال اثبــات ذاتهــم وقدراتهــم
عــى اداء المهــام المطلوبــة منهــم بكفــاءة
ف
ت
ز
ـى
وتمـ يـر خصوصــا ي� ضــوء برامــج التأهيــل الـ ي
ســتنظمها لهــم الــوزارة العدادهــم بالشــكل

ــــــــــــــــنشآت الكبــرى مطلــع 2017
ين
للمواطنــ�
ف ي� مراكــز الخدمــة «تســهيل» ف ي� مهامهــم العمــل المناســبة والمســتقرة
الوظيفيــة المتمثلــة ف ي� ادخــال بيانــات والمواطنــات المنتظــر التحاقهــم ف ي� تلــك
ف
ت ن
و� الوظائــف عنــد بــدء تطبيــق القــرار».
معامــات المنشــآت ي� النظــام االلكــر ي
«تســهيل» ،شــكلت دافعــا رئيســيا التخــاذ
ين
معــال صقــر غبــاش « جاهزيــة
مدخــ� البيانــات» وأوضــح
توطــ� «مهنــة
قــرار
ي
ي
ف
ش
تعتــر هــذه الــوزارة لتوفـ يـر المــوارد الب�يــة المواطنــة
الكــرى» حيــث ب
ي� المنشــآت ب
المهنــة جاذبــة ومحفــزة للمــوارد ش
الب�يــة الالزمــة للقيــام بمهــام ادخــال البيانــات
ف
ت
ذا� مــن قبــل
الوطنيــة لشــغلها واالســتمرار فيهــا» .وأكــد ي� نظــام «تســهيل» بشــكل ي
ف
معاليــه ثقتــه بتفاعــل المنشــآت المســتهدفة المنشــآت المســتهدفة وذلــك ي� حــال
ين
المواطنــ�».
توفــر هــؤالء
مــع الق ـرار ال ســيما مــن حيــث توفـ يـر بيئــة طلبهــا
ي

لشــغل المهنة

قــال ماهــر العوبــد وكيــل وزارة المــوارد
ين
ش
والتوطــ� المســاعد لشــؤون
الب�يــة
التفتيــش« انــه بالتعــاون ي ن
بــ� الــوزارة
ومعهــد
أبوظــى للتعليــم والتدريــب
بي
المهــن ي ســيتم تأهيــل العــدد المطلــوب
ين
المواطنــ� لشــغل مهنــة ضابــط
مــن
ـى
ـ
يل
ـا
ـ
بم
ـة
ـ
مهني
ـامة
ـ
وس
ـة
ـ
صح
ب ي احتياجــات
المنشــآت المســتهدفة عــى مســتوى
ـى ينظمــه
الدولــة مــن خــال برنامــج تدريـ ب ي
ـال
المعهــد ،وذلــك تنفيــذا لتوجيهــات معـ ي
صقــر غبــاش وزيــر المــوارد ش
الب�يــة
ين
والتوطــ� .
واشــار العوبــد «اىل ان بال�نامــج يتضمــن
ين
جانبــ� أولهمــا تنظيــم دورات تدريبيــة
ت
نظريــة وعمليــة تــراوح مدتهــا مــن
ين
أســبوع� اىل ثالثــة أســابيع والجانــب
االخــر مــن بال�نامــج يتضمــن التدريــب
عــى رأس العمــل بمــا يضمــن التأهيــل
ين
للمواطنــ� ومتابعــة عملهــم لــدى
التــام
المنشــآت المســتهدفة».
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في اطار الشــراكة مع مجلس المشــاريع الصغيرة والمتوســطة

اعفــاء المنشــآت الصغيرة والمتوســطة من الضمان
المصرفي واحتســاب رســوم مخفضــة على الخدمات
اعتبارًا مــن مطلع أكتوبر
ـال
أعفــى الق ـرار الرابــع الــذي أصــدره معـ ي
صقــر غبــاش وزيــر المــوارد ش
الب�يــة
والتوطـ ي ن
ـ� المنشــآت الصغـ يـرة والمتوســطة
المرخصــة مــن مؤسســات دعــم مشــاريع
الشــباب مــن تقديــم الضمانــات المرصفيــة
عــن العمالــة ت
الــى تســتخدمها اىل جانــب
ي
تصنيفهــا ضمــن منشــات الفئــة أ
الوىل وفقــا
للتصنيفــات المتبعــة لــدى الــوزارة وذلــك
كلــه وفقــا لضوابــط ش
و�وط نــص عليهــا
القــرار الــذي يطبــق اعتبــارا مــن مطلــع
شــهر أكتوبــر.

وال�امــج المحليــة المعنيــة بتلك المشــاريع
ب
مــن خــال ابـرام االتفاقيــات الثنائيــة الــىت
ي
يز
تحفــر رواد االعمــال واالرتقــاء
تســتهدف
بمشــاريعهم وتمهيــد الطريــق امــام
ـ� الراغبـ ي ن
المواطنـ ي ن
ـ� بدخــول هــذا القطــاع
ت
ـأ� الحيــوي والهــام.
ـال صقــر غبــاش « ان القـرار يـ ي
وقــال معـ ي
ش
ف ي� اطــار ال�اكــة مــع مجلــس المنشــآت
الصغــرة والمتوســطة وثمــرة واضــاف « ان القـرار جــاء ف ي� ســياق تطويــر
للمشــاريع
ي
ف
لقــاءات عــدة عقــدت ي� هــذا الصــدد ادوات الدعــم المقــدم لقطــاع المشــاريع
الصغــرة والمتوســطة بمــا ينســجم
وذلــك تنفيــذا لمنظومــة السياســات
ي
الحكوميــة الداعمــة لقطــاع المنشــآت والــدور المنــاط بالــوزارة ضمــن رؤيــة
الصغــرة والمتوســطة الــذي يعــد احــد حكومــة المســتقبل والمتمثــل بتطويــر
ي
المواطنــ� �ف
ن
ين
وتمكــ�ن
ش
أهــم ركائــز االقتصــاد الوطــ ي ومحــرك المــوارد الب�يــة
ي
ي
اســاس ف ي� جهــود التحــول نحــو اقتصــاد ســوق العمــل وتعزيــز انتاجيتــه واســتقراره
في
ف
ف
تنافــ� يشــارك ي� قيادتــه حيــث يســهم الق ـرار ي� تشــجيع الشــباب
معــر�
ي
ي
الشــباب المواطــن المؤهــل والمــدرب .المواطــن عــى ريــادة االعمــال وتحقيــق
وأكــد معاليــه« ان وزارة المــوارد ش
الب�يــة
والتوطـ ي ن
ـ� حرصــت عــى امتــداد الســنوات
ين
المواطنــ� مــن
الماضيــة عــى دعــم
اصحــاب المشــاريع الصغـ يـرة والمتوســطة
عــر تعزيــز تعــاون الــوزارة ش
و�اكاتهــا
ب
االســراتيجية مــع الجهــات الحكوميــة و�ف
ت
ي
مقدمتهــا وزارة االقتصــاد وكذلــك تطويــر
افــاق التعــاون مــع الصناديق والمؤسســات
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 15عامال الحد األعى
للعاملين في المنشآت
الصغيرة و  50عام ًال
للمنشات المتوسطة
تنافســية المنشــآت العاملــة ف ي� هــذا القطاع
ين
للمواطنــ�.
وايجــاد فــرص عمــل مثمــرة
معــال صقــر غبــاش اىل
وفيمــا اشــار
ي
ان الضمانــات المرصفيــة فرضــت عــى
المنشــآت المســجلة لــدى الــوزارة مــن
أجــل صــون حقــوق ومســتحقات العمالــة
ف� ســوق العمــل ،أكــد ثقتــه ت ز
بالــرام
ي
ن
المواطنــ� مــن اصحــاب المشــاريع
ي
الصغــرة والمتوســطة عــى االيفــاء
ي
العاملــ�ن
تز
بال�اماتهــم القانونيــة حيــال
ي
لديهــم وخصوصــا مــا يتعلــق بســداد
االجــور ف ي� مواعيدهــا المقــررة.
المواطنــ� الر ي ن
ين
اغبــ� بالدخــول اىل
ودعــا
قطــاع المنشــآت الصغـ يـرة والمتوســطة اىل
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بــرط اال يكــون مــىض
المرصفيــة وذلــك ش
ث
عــى االصــدار االول للرخصــة أكــر مــن
خمــس ســنوات.
ين
للعاملــ�
ووضــع القــرار حــدا أعــى
الصغــرة لالســتفادة مــن
بالمنشــآت
ي
الحوافــز بواقــع  15عامــا وبمــا ال يقــل عليهــا.
عــن  16وال يزيــد عــى  50عامــا للمنشــات
انشــاء المشــاريع ذات القيمــة المضافــة المتوســطة الـ ت
ـى نــص الق ـرار عــى اعــادة ونــص القــرار عــى اعــادة تصنيــف
ي
الصغــرة والمتوســطة وفقــا
للمعاي� الســارية ف ي� تصنيف المنشــأة
بمــا يعــود عليهــم بالنفــع ويســهم ف ي� تصنيفهــا وفقا
ي
ي
لمعايـ يـر التصنيــف المتبعــة لــدى الــوزارة
تعزيــز اقتصــاد المعرفــة واالبتــكار».
ض
بعــد مــ ي خمــس ســنوات مــن تمتعهــا
بالتصنيــف عــى الفئــة أ
الوىل.
ـال صقــر غبــاش الصــادر
اشتراط أن تدار المنشأة
وحــدد ق ـرار معـ ي
الصغــرة
ف ي� شــأن «حوافــز المنشــآت
ي
مدير
أو
صاحبها
قبل
من
يذكــر ان المنشــآت المصنفــة ف ي� االوىل
والمتوســطة االعضــاء ف ي� مؤسســات دعــم
مواطن
ت
مشــاريع الشــباب» ضوابطــاً ش
الــى
و�وط
تســدد رســوما أقــل عــى الخدمــات ف ي
ت
ـى تصنــف ي�
لــ� تتمتــع المنشــآت
اًيتوجــب توافرهــا ي
تقدمهــا الــوزارة للمنشــات الـ ي
الفئــة الثانيــة ذات التصنيفــات الثالثــة «أ»
باالعفــاء مــن تقــدم الضمانــات المرصفيــة
وتصنيفهــا ف� الفئــة أ
ف
و «ب» و «ج» وكذلــك ي� الفئــة الثالثــة.
الوىل وبحــد اقــى
ي
ين
منشــأت� لصاحــب العمــل الواحــد
وبحســب الق ـرار  ،يلغــى اعفــاء المنشــآت
حيــث تشــمل تلــك الضوابــط ان يكــون
الصغــرة والتوســطة مــن الضمــان
صاحــب المنشــأة أو جميــع الـ شـركاء فيهــا
ي
ف
ف
ين
المــر� وتلــزم بادائــه ي� حالــة عــدم
المواطنــ� وان تكــون حاصلــة عــى
مــن
ي
ث
ت
ز
ال�امهــا بدفــع اجــور العمــال الكــر مــن
عضويــة احــدى مؤسســات دعــم مشــاريع
متتاليــ�.ن
شــهرين
الشــباب المعتمــدة ف ي� الدولــة.
ي
كمــا ت
اشــرط ان تــدار المنشــأة مــن قبــل
صاحبهــا المواطــن او مــن قبــل مديــر مواطن
فضــا عــن اال يكــون لــدى صاحــب المنشــأة
ث
اكــر مــن  5منشــات يملكهــا او يشــارك
فيهــا أو يكــون وكيــل خدمــات فيهــا واخـ يـرا
اال يكــون لصاحــب المنشــأة ايــة منشــات
مقيــدة لــدى الــوزارة وعليهــا ايــة مخالفــات.
ت
واشــرط القــرار ايضــا لتمتــع المنشــأة
بالحوافــز المشــار اليهــا اال يكــون قــد
مــىض عــى االصــدار االول ت
لل�خيــص
بهــا ثــاث ســنوات حيــث اذا تجــاوزت
ت
ال�خيــص هــذه المــدة تتمتــع المنشــأة
فقــط باالعفــاء مــن تقديــم الضمانــات

المنشــآت ف� حــال زاد عــدد العاملـ ي ن
ـ� فيهــا
ي
عــن الحــد االعــى المذكــور مــع االبقــاء
ف
ـر� الــذي
عــى اعفائهــا مــن الضمــان المـ ي
تخضــع لالحــكام العامــة المنظمــة لــه ف ي�
حــال زاد عــدد العاملـ ي ن
ـ� ف ي� المنشــأة عــى
مائــة عامــل حيــث تخــرج المنشــأة بموجــب
ذلــك عــن نطــاق الحوافــز المنصــوص

كمــا يلغــى تصنيف المنشــأة ف� الفئــة أ
الوىل
ي
ويعــاد تصنيفهــا وفقــا للمعايــر الســارية �ف
ي
ي
ثــاث حــاالت تشــمل تشــغيل عمالهــا لــدى
الغـ يـر بــدون ترخيــص مــن الــوزارة او قيــام
المنشــأة بتشــغيل عمــال منشــات اخــرى
مــن دون ترخيــص او ثبــوت عالقــة عمــل
صوريــة بينهــا والعاملـ ي ن
ـ� لديهــا.
كمــا تشــمل الحاليــة الثانيــة بيــع المنشــأة
او نقــل ملكيتهــا لشــخص اخــر دون اخطار
مؤسســات دعــم مشــاريع الشــباب بينمــا
تشــمل الحالــة الثالثــة ثبــوت ان المنشــأة
غــر صاحــب المنشــأة أو مــن
تــدار مــن ي
غـ يـر مديرهــا المواطــن.
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تؤكــد علــى مبدأ حــق العامل بالحصــول على أجره دون تأخير

سياســات جديدة تعزيـزًا لمنظومة حماية
أجــور العاملين في ســوق العمل
ف
«� شــأن
تضمــن القــرار الخامــس الصــادر ي
حمايــة االجــور» سياســات جديــدة ف ي� اطــار
غــر ت ز
المل�مــة
تعامــل الــوزارة مــع المنشــآت ي
ين
العاملــ� لديهــا ف ي� المواعيــد
بســداد أجــور
المحــددة.
معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
وقــال
ي
ن
ش
والتوطــ� « ان القــرار مــن شــأنه
الب�يــة
ي
تعزيــز منظومــة السياســات واالدوات الرقابيــة
ت
الــى تطبقهــا الــوزارة منــذ ســنوات لحمايــة
ي
ت
ـى اثبتــت فاعليــة كبـ يـرة ف ي�
اجــور العمــال والـ ي
ضمــان هــذا الحــق للعمــال وســاهمت اىل
حــد كبـ يـر ف ي� اســتقرار ســوق العمــل خصوصــا
يعتــر اســاس عالقــة العمــل ي ن
بــ�
وان االجــر ب
طرفيهــا».
ت
يــأ� ف ي� ســياق حــرص
وأضــاف« ان القــرار ي
الــوزارة عــى مراجعــة وتطويــر سياســات
ســوق العمــل بالشــكل الــذي يعــزز
ف
ت
توفــر
الــى تحققــت ي� مجــال ي
المنجــزات ي
الحمايــة للحقــوق العماليــة وضمــان مصالــح
أصحــاب العمــل».

المقــرر تطبيقــه اعتبــارا مــن مطلــع شــهر
اكتوبــر ،فقــد أكــد عــى �ض ورة قيــام جميــع
المنشــآت المســجلة لــدى الــوزارة بســداد
اجــور العاملـ ي ن
ـ� لديهــا ف ي� تاريــخ اســتحقاقها
مــن خــال نظــام حمايــة االجــور عىل أســاس
أن اجــر العامــل يكــون مســتحقا بــدءا مــن
ـال النتهــاء المــدة المحــدد عــى
اليــوم التـ ي
ف
اساســها االجــر ي� العقــد.

وقف التعامل مع
المنشآت غير المشتركة
في نظام حماية األجور

وفــرق القـرار بـ ي ن
ـ� أمريــن  ،اولهمــا ان التأخـ يـر
َّ
أ
أ
ف
ف ي� ســداد الجــور يكــون ي� الوضــاع الطبيعيــة
خــال شــهر مــن تاريــخ اســتحقاق أ
الجــر،
ن
والثــا� ان التوقــف أو االمتنــاع عــن ســداد
أ ي
ـال لمــدة
الجــور يكــون بـ
ـدءا مــن الشــهر التـ ي
أ
التأخـ يـر ف ي� ســداد الجــر ،وحــدد القـرار معاملة
«بالــرام الكثــر مــن مختلفــة ف� كل أمــر مــن هذيــن أ
تز
المريــن.
واشــاد معاليــه
ي
ي
أصحــاب العمــل بســداد االجــور وفــق
ً
معــال صقــر غبــاش عــددا مــن
المواعيــد المحــددة وهــو االمــر الــذي وحــدد قــرار
ي
ف
يؤكــد وعيهــم بــرض ورة االيفــاء بالحقــوق االجــراءات يتــم اتخاذهــا ي� حــال تأخــرت
ت
ـى لديهــا مائــة عامــل فأكـ ثـر عــن
الماليــة للعمــال» ،ويتفــق مــع ثوابــت دولـ فـة المنشــأة الـ ي
االمــارات ،وتوجيهــات قيادتهــا الحكيمــة ي� ســداد االجــر لمــدة ش
عــرة ايــام مــن تاريــخ
�ض ورة اعطــاء العمــال حقوقهــم كاملــة ف ي� االســتحقاق حيــث تشــمل هــذه االجــراءات
مواعيدهــا طالمــا قامــوا بتأديــة مــا عليهــم تنبيــه المنشــأة بأنــه ســوف يتــم وقــف منحهــا
ف
تز
و� تفاصيــل القــرار الــذي ايــة تصاريــح عمــل بــدءا مــن اليــوم الســادس
مــن ال�امــات .ي
ش
التأخــر.
عــر مــن تاريــخ
معــال صقــر غبــاش والــذي مــن
أصــدره
ي
ي
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ت
ـى يســتمر
ونــص القـرار عــى تنبيــه المنشــأة الـ ي
تأخرهــا عــن الســداد حـ تـى نهايــة الشــهر مــن
تاريــخ اســتحقاق أ
الجــر ،بأنهــا دخلــت ف ي� مرحلة
وبالتــال
التوقــف أو االمتنــاع عــن الســداد،
ي
ـال ابــاغ الجهــات
ســيتم بــدءا مــن الشــهر التـ ي
القضائيــة وايــة جهــات اخــرى معنيــة التخــاذ
كافــة الشــؤون التحفظيــة والعقابيــة حيــال
المتســبب ف ي� التأخـ يـر اضافــة اىل وقــف تعامــل
ق
بــا� منشــات صاحــب العمــل
الــوزارة مــع ي
وحظــر فتــح ســجل ف ي� الــوزارة اليــة منشــأة
ت
ـى وقعــت فيهــا
جديــدة لصاحــب المنشــأة الـ ي
المخالفــة.
وبموجــب القــرار ،إذا اســتمرت المنشــأة
ف ي� التوقــف أو االمتنــاع عــن الســداد فــإن
الــوزارة تنظــر ف ي� إتخــاذ االجــراءات الالزمــة
ف
ـر� المقــدم
لغايــات تســييل الضمــان المـ ي
ت
الــى ال تبــدي تجاوبــا مــع
مــن المنشــأة ي
التنبيــه الموجــه اليهــا وذلــك بــدءا مــن
ـال لتوقفهــا عــن الســداد اضافــة
الشــهر التـ ي
اىل ت�نز يــل فئــة تصنيفهــا اىل الفئــة الثالثــة
ضمــن نظــام تصنيــف المنشــآت المتبــع
ين
لتمكــ�
لــدى الــوزارة مــع فتــح البــاب
العمــال مــن االنتقــال اىل صاحــب عمــل
اخــر.
وجــاء ف ي� القــرار «انــه ف ي� حــال اســتمرار
المنشــأة ف ي� التوقــف عــن الســداد حـ تـى نهايــة
 60يوميــا مــن تاريــخ اســتحقاق أ
الجــر  ،فانــه
يتــم توقيــع الغرامــات االداريــة عــى المنشــأة
باالضافــة االجـراءات المنصــوص عــى اتخاذها
ت
الــى تتوقــف عــن الســداد
بحــق المنشــآت ي
لمــدة شــهر.
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يذكــر ان قيمــة الغرامــة االداريــة تبلــغ  5االف
درهــم عــن كل عامــل يتأخــر ســداد أجــره
وبحــد أقــى  50الــف درهــم ف ي� حالــة تعــدد
العمــال غـ يـر المسـ ي ن
ـتلم� ألجورهــم لمــدة 60
يومــا فأكـ ثـر.
ومــن المقــرر ان الــوزارة ســتقوم برفــع الحظــر
ف ي� منــح تصاريــح العمــل للمنشــأة بشــكل
فــوري إذا قامــت خــال شــهر التأخـ يـر بســداد
اجــور العمــال المتأخــرة  ،بينمــا يســتمر الحظــر
لمــدة  60يومــاً بعــد قيــام المنشــأة بســداد
ت
الــى توقفــت أو امتنعــت عــن
اجــور عمالهــا ي
ســدادها لمــدة .
وأكــد القــرار انــه كلمــا تكــرر التوقــف أو
االمتنــاع ف ي� الســداد تتضاعــف مــدة اســتمرار
الحظــر بعــد ســداد أ
الجــور.
وفيمــا يتعلــق بالمنشــآت ت
الــى يعمــل لديهــا
في
أقــل عــن مائــة عامــل  ،فإنــه ي� حالــة تيقــن
تأخــر أو توقــف المنشــأة ،عــن
الــوزارة مــن ي
ســداد أ
الجــر ،يســتمر العمــل باالنظمــة
المعمــول بهــا حاليــا ف ي� الــوزارة بالنســبة
لهــذه المنشــآت مــن وقــف وغرامــات وإحالــة
للقضــاء بعــد سـ ي ن
ـت� يوم ـاً مــن عــدم الســداد
بعــد تاريــخ االســتحقاق ،وذلــك مــا لــم يكــن
التوقــف أو االمتنــاع عــن الســداد قــد تكــرر
منهــا ث
أكــر مــن مــرة خــال العــام الواحــد،
ففــي هــذه الحالــة يتــم التعامــل معهــا مثلمــا
ت
ـى
هــو منصــوص عليــه بالنســبة للمنشــآت الـ ي
بهــا مائــة عامــل ث
فأكــر.
ونــص القــرار عــى وقــف تعامــل الــوزارة
الــى لــم ت
ت
تشــرك ف ي� نظــام
مــع المنشــآت ي
حمايــة االجــور اضافــة اىل وقــف التعامــل مــع
حــ� ت
أصحــاب هــذه المنشــآت اىل ي ن
اشــراكها
ف
ف ي� النظــام ،وســوف تحــرص الــوزارة ي� كل
هــذه أ
الحــوال عــى عــدم اال�ض ار بحقــوق
العمــال حيــث اليكــون لهــم دخــل ف ي� مثــل
هــذه الحــاالت .
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إلزام المنشــآت المستخدمة
 50عامـ ً
ا فأكثر بتوفير
الســكن لعمالها
ممــن تقل أجورهم
عن  2000درهم شــهريًا
الــزم القــرار الســادس المنشــآت ت
الــى
ي
ث
ين
بتوفــر
فأكــر
خمســ� عامــا
تســتخدم
ي
ن
التابعــ� لهــا ممــن تبلــغ
ســكن للعمــال
ي
اجورهــم االجماليــة الفــي درهــم فأقــل
طبقــا لقيمــة أ
الجــر المقيــد ف ي� نظــام حمايــة
أ
الجــور المعمــول بــه ف ي� الــوزارة وذلــك اعتبارا
نوفمــر المقبــل.
مــن نهايــة شــهر
ب
معايــر
ونــص القــرار عــى ان تتوافــق
ي
المعايــر العامــة للســكن
الســكن مــع
ي
العمــال الجماعــي والخدمــات الملحقــة بــه
ي
ف
ت
ـى تســتخدم
والمعمــول بهــا ي� المســاكن الـ ي
أقــل مــن خمســمائة عامــل والمنصــوص
عليهــا ف ي� القــرار الــوزاري الصــادر ف ي� العــام
 2014أو المســاكن المخصصــة الســتخدام
أكـ ثـر مــن  500عامــل والمنصــوص عليهــا ف ي�
قــرار مجلــس الــوزراء لســنة .2009
وأجــاز قــرار معــال وزيــر المــوارد ش
الب�يــة
ي
والتوطـ ي ن
ـ� للســلطات المحليــة ان تضــع مــن
ث
الضوابــط مــا يكــون أكــر فائــدة للعمــال
ت
الــى يقــل عــدد
ســواء بالــزام المنشــآت ي
العمــال فيهــا عــن  50عامــا بتوفـ يـر الســكن
لهــم أو بشــمول العمــال الذيــن يتقاضــون
أجــورا تزيــد عــى الفــي درهــم شــهريا ف ي�
هــذه المســاكن.
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التدابــر
ونــص القــرار عــى اتخــاذ كافــة
ي
المنصــوص عليهــا ف� أ
النظمــة القانونيــة
ي
ش
المعمــول بهــا ف ي� وزارة المــوارد الب�يــة
ين
والتوطــ� ومنهــا ايقــاف التعامــل مــع
ت
ـى يشــملها القـرار ويثبــت عــدم
المنشــآت الـ ي
توف�هــا للســكن وفــق المعايـ يـر المنصــوص
ي
ت
الــى يثبــت مخالفتهــا
عليهــا أو المنشــآت ي
الســلطات المحليــة �ف
ت
ـى تقررهــا
ي
للضوابــط الـ ي
هــذا الصــدد.
معــال صقــر غبــاش “ ان القــرار
وقــال
ي
ف
ت
ـأ� ي� اطــار اســتكمال منظومــة
المشــار اليــه يـ ي
ت
ـى تســتهدف تعزيز
سياســات ســوق العمل الـ ي
الحمايــة للحقــوق العماليــة ومــن بينهــا توفـ يـر
ـى كافــة المســتلزمات
الســكن فالالئــق الــذي يلـ ب ي
ف
ت
ت
والمعايــر الــى مــن لهــؤالء العمــال المصنفـ ي ن
ـ� ي� المســتويات
االشــراطات
ويســتو�
ي
ي
ي
أ
شــأنها تمتــع هــؤالء العمــال بســكن الئــق المهاريــة القــل ضمــن التصنيفــات
المتبعــة لــدى الــوزارة».
وآمــن.
واشــار «اىل انــه تــم التواصــل مــع الســلطات
المحليــة المعنيــة عنــد االعــداد للقـرار وذلــك
تجســيدا لمبــدأ تكامــل االدوار بـ ي ن
ـ� الجهــات
االتحاديــة والمحليــة».

وأوضــح معاليــه «ان اســتهداف العمــال
الذيــن تبلــغ اجورهــم الشــهرية الفــي
درهــم فأقــل ممــن يعملــون لــدى
المنشــآت ت
الــى تســتخدم  50عامــا
ي
فأكـ ثـر جــاء بعــد دراســة متأنيــة اســتمرت
معــال صقــر غبــاش « حــرص الــوزارة
الشــهر عــدة تــم خاللهــا الوقــوف عــى وأكــد
ي
واقــع تلــك المنشــآت والحالــة المعيشــية عــى متابعــة أوضــاع المســاكن العماليــة غـ يـر

ملف العدد

المشــمولة بالقــرار ت
والــى توفرهــا المنشــآت
ي
ت
ـى تســتخدم اقــل مــن  50عامــا وذلــك مــن
الـ ي
ت
الــى
خــال الزيــارات والحمــات التفتيشــية ي
ـال
ينفذهــا المفتشــون التابعــون للــوزارة وبالتـ ي

لــدى منشــاتهم وهــو مــا يؤكــد وعيهــم
توفــر الراحــة واالمــان لهــؤالء
بأهميــة
ي
العمــال ف� مســكنهم ممــا يؤثــر ايجابــا �ف
ي
ي
انتاجيتهــم».

اتخــاذ االج ـراءات القانونيــة بحــق المنشــآت
ف
ت
الـ تـى يتبـ ي ن
ال�
ـ� وجــود
مخالفــات ي� المســاكن ي
ي
ف
يســتخدمها العاملــون ي� تلــك المنشــآت».

المعايــر المعمــول بهــا ف ي�
يذكــر ان
ي
ت
الــى تســتخدم أقــل مــن
المســاكن
ي
عامــل والمنصــوص عليهــا �ف
خمســمائة
ي
ف
القــرار الــوزاري الصــادر ي� العــام 2014
أو المســاكن المخصصــة الســتخدام ث
أكــر
مــن  500عامــل والمنصــوص عليهــا ف ي� قـرار

واشــاد معاليــه « بأصحــاب العمــل الذيــن
يوفــرون الســكن المالئــم والالئــق للعاملـ ي ن
ـ�

مجلــس الــوزراء لســنة  2009تشــمل حزمــة
ت
المعايــر
االشــراطات المتوافقــة مــع
مــن
ي
الدوليــة حيــث تحــدد مســاحة الســكن
ـال بمــا يتناســب مــع عــدد مســتخدميه
العمـ ي
بتوف� مســتلزمات العمال
والـزام المنشــآت ي
ت
ف ي� هــذا الســكن إىل جانــب اشــراطات تتصل
بمكونــات بنــاء المجمــع الســك�ن ي وموقعــه
فضــا عــن اســتيفاء متطلبــات الصحــة
ف
وغ�هــا مــن
والســامة ي� كافــة المرافــق ي
ت
ت
الــى توفــر الحمايــة والراحــة
االشــراطات ي
للعمــال.
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تفوق اماراتي

اختيارهمــا لمهنتهما كان مســار دهشــة واســتغراب األهل والصديقات

آمنــه وعائشــة مواطنتان  ..تصنعان
المخبــوزات والحلويات فــي كارفور الفجيرة
ين
ين
إماراتيت� التحقتا بالعمل
لشابت�
جمعة العزيزي وعائشة عبد الله خميس  ،قصتا نجاح
ف
ن
المه� ي� مجال صناعة
الس� بثبات عىل طريق العمل
لدى القطاع الخاص بعد ان قررتا ي
ي
ش
الفج�ة حيث أكدتا بذلك قدرة الموارد الب�ية الوطنية عىل
المخبوزات والحلويات ف ي� فرع كارفور ف ي�
ي
ف
ت
يز
ال� يشغلونها.
التم� والنجاح واثبات الذات ي� المهن ي

آمنة

وتقــول المواطنتــان ف ي� حوارهمــا مــع
مجلــة « العمــل» إن قرارهمــا وإختيارهمــا
للعمــل ف ي� المجــال المشــار اليــه كان مثــار
دهشــة واســتغراب أغلــب المحيطـ ي ن
ـ� بهما
مــن أ
الهــل والصديقــات لكنهمــا أقنعتــا
الجميــع بــأن أختيارهمــا لهــذه المهنــة لم
يكــن قـرارا مترسعــا وإنمــا هــو اختيــار تمت
دراســته بعنايــة .ومــن جهتهــا تصــف آمنــه
جمعــة ســالم العزيــزي العمــل ف ي� القطــاع
الخــاص بأنــه البيئــة أ
الفضــل والمــكان
ـال الــذي وفــر لهــا الفرصــة الممكنــة
المثـ ي
نحــو المســتقبل وتحقيــق طموحهــا
المه ـن ي بــا حــدود أو قيــود.
وتوضــح أن بدايــة حياتهــا الوظيفيــة
انطلقــت منــذ انضمامهــا لفريــق افتتــاح
فــرع «كارفــور» الفجـ يـرة ف ي� بف�ايــر 2012
ومــن ثــم التحقــت بالعمــل لــدى قســم
المخبــوزات والحلويــات تحقيقــا لرغبتهــا
وحبهــا لهــذه المهنــة ت
الــى تعلمــت
ي
مهاراتهــا ف ي� مــنز ل أرستهــا ثــم تطــورت
خ�اتهــا مــع الوقــت لتصبــح صانعــة
ب
ز
للخــر والحلويــات .وتضيــف
ماهــرة
ب
المواطنــة أمنــة العزيــزي أنهــا لــم

42

العمل  -أكتوبر 2016

اثباتهن لجدارتهن يؤكد
قدرة الموارد البشرية
الوطنية على التميز
والنجاح

الوظيفــة عــى تطويــر مهاراتهــا بمــا يتناســب
مــع طموحاتهــا المســتقبلية.

وتقــول أن القطــاع الخــاص يعتـ بـر ركـ ي ز
ـرة
ف
ن
مهمــة واساســية ي� إ
القتصــاد الوطــ ي
ـال فــان العمــل لــدى هــذا القطــاع
وبالتـ ي
ت
يجعــل الشــباب االمــار يا� مشــاركا فاعــا
ف
كغ�هــم مــن
ي� التنميــة وخدمــة الوطــن ي
العاملـ ي ن
ـ� ف ي� القطــاع الحكومــي ســيما وان
كثــرة الهــدف واحــد وهــو خدمــة المجتمــع
تجــد صعوبــات أو تحديــات
ي
تعــوق تقدمهــا ونجاحهــا ف ي� العمــل والوطــن.
كونهــا إمــرأة بســبب بيئــة العمــل
المشــجعة واالســتثنائية ت
وتعتــر امنــة أنــه لــم تعــد هنــاك
الــى توفــر
ب
ي
أ
ين
كبــرة ي ن
القطاعــ� العــام
بــ�
لهــا دومــا الجــواء االيجابيــة والفــرص فروقــات ي
يز
الممــرات الماليــة
الممكنــة ودعمتهــا بالتدريــب والتطويــر والخــاص مــن حيــث
والعــاوات وغــر ذلــك خصوصــا �ف
المســتمرين.
ي
ي
ظــل وجــود مؤسســات خاصــة تقــدم
وحــول طبيعــة المهنــة الـ ت
ين
لتمكــ� موظفيهــا مــن
ـى قــررت العمــل امتيــازات مهمــة
ي
المواطنــ� أ
ين
المــر الــذي جعــل القطــاع
بهــا تقــول إنهــا وجــدت ف ي� مهنــة صناعــة
الخـ ب ز
ـر الفرصــة المناســبة للتعبـ يـر عــن ذاتهــا الخــاص منصــة الريــادة بــا عوائــق.
المحبــة لممارســة بعــض المهــن المتعلقــة
بمــا يتــم انتاجــه عــادة ف ي� أي مــنز ل مثــل مــن جانبهــا تقــول المواطنــة عائشــة
أ
الطعمــة والمخبــوزات ،الفتــة إىل أنهــا خميــس إن ت ز
ال�اماتهــا االرسيــة كزوجــة وأم
عملــت منــذ اليــوم أ
الول اللتحاقهــا بهــذه لطفلـ ي ن
ـ� لــم تمنعهــا مــن تحقيــق النجــاح

تفوق اماراتي
الوظيفــي خاصــة أنهــا تمهلــت فـ تـرة من
الزمــن ت
حــى تكــون أرستهــا مســتعدة
ومؤهلــة يك تبــدأ رحلتهــا الوظيفيــة.
ن
وتوضــح أن التدريــب والتطــور المهـ ي
والخــرات المكتســبة المتالحقــة مــن
ب
ف
ت
شــأنها المســاهمة الفاعلــة ي� ال�قيــة
الب�يــة ت
الوظيفيــة للكــوادر ش
الــى
ي
يز
والتم�الوظيفــي.
تبتغــي النجــاح
وتضيــف عائشــة خميــس أنهــا لــم
تلتفــت كثــرا لبعــض أ
الراء والنظ ـرات
ي
ت
ـى واجهتهــا بســبب الق ـرار
الســلبية الـ ي
الــذي اتخذتــه منذ عــام  2012بالعمل
ف� مجــال صناعــة الخـ ب ز
ـر نظـرا لظــروف
ي
وبيئــة المهنــة الصعبــة مقارنــة ببــا�ق
ي
الوظائــف الـ تـى تســتقطب المواطنـ يـ�ن
ي
إليهــا ف ي� القطــاع الخــاص.
الفجــرة
وتصــف عملهــا ف ي� «كارفــور
ي
ســي� ت
ت
بز
الخــر
ســن�» بمجــال صناعــة
ي
بأنــه أمــر جيــد اســتغلته بــكل مــا
أوتيــت مــن قــوة وإرصار ت
حــى تثبــت
ذاتهــا وتؤكــد للجميــع أن الشــباب
المواطــن بشــكل عــام والمــرأة
الماراتيــة بشــكل خــاص قادريــن عــى
إ
آ
تحقيــق مــا يظنــه الخــرون بأنــه ضمــن
المهــام المســتحيلة.
وتقــول أن اتهــام البعــض للشــباب
المــار ت يا� بأنــه ال يريــد إال العمــل
إ
غــر موضوعــي
الســهل أنــه كالم ي
ف
يجــا� الحقيقــة حيــث
واتهــام
ي
ش
أصبحــت القــوى الب�يــة المواطنــة
هــي ت
الــى تقــود قاطــرة منشــآت
ي
القطــاع الخــاص بعــد أن تركــت مقاعد
المتفرجـ ي ن
ـ� وقــررت بممارســات فاعلــة
ف
أن تصبــح مشــاركة بقــوة ي� تنفيــذ
مخططــات وبرامــج التنميــة الشــاملة
ت
الــى تشــهدها الدولــة.
ي

آمنه جمعة العزيزي

عائشة عبد الله خميس
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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 ...

دليل الخدمات

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

الموافقة المبدئية عىل إصدار ترصيح عمل ( مؤقت)

والتوط� للمنشأة إلستخدام عامل (مواطن أو يغ� مواطن) مقيم داخل الدولة للقيام بعمل ض
ين
هي خدمة تقدمها وزارة الموارد ش
تقت� طبيعة تنفيذه
الب�ية
ي
أو إنجازه مدة التزيد عن  6أشهر.

متطلبات ي ن
تأم� الخدمة
ين
للمنشأت� )
.1صورة من الرخصة التجارية
المنشآة الحالية والمنشأة المقدمة للطلب)
.2صورة شمسية ملونة للعامل بخلفية بيضاء
.3صورة جواز سفر العامل سارية المفعول .
ف
 �.4حالة طلب المؤهل العلمي ( دبلوم فوق
ي
الثانوية أو مؤهل جامعي أو مايعادلهما ) يجب
إرفاق صورة من المؤهل العلمي مصدقاً من
وزارة الخارجية
.5ارفاق كتاب موافقة يصدر من الجهة
صيدل
المختصة إذا كانت تتطلب ذلك (طبيب
ي
ممرض مدرس )
.6صورة العقد .
.7شهادة ال مانع من الكفيل السابق
.8صورة إقامة العامل موضح بها ( اسم الكفيل
أو المنشأة ) سارية المفعول ألك�ث م  6أشهر.
ش
ال�وط
العامل� المسجلة بياناتهم �ف
ين
)1أن يكون من
ي
الوزارة وفق ش
ال�وط التالية:
والقامة سارية المفعول
•أن يكون الترصيح إ
ألك�ث من  6أشهر
•أال يتجاوز مدة الترصيح ف ي� المرة الواحدة عن 6
الحال أيهما أقرب
أشهر أو تاريخ إنتهاء الترصيح ي
ين
المخول� بالتوقيع عن المنشأة الحالية
•موافقة
والمقدمة للطلب
أ
ين
مسجل� ف ي� الوزارة وهم:
الغ�
)2الشخاص ي
ين
العامل� بالحكومة
•
•الطلبة ( ذكور واناث ) من سن  18سنة ( ممن
هم عىل كفالة ذويهم أو عىل كفالة المدارس
والجامعات ش�ط أن تكون المهنة ف ي� إالقامه (
طالب )
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ت
المش�كة ف ي�
•الناث من سن  18سنة فما فوق لمن هم عىل “تسهيل” أو عن طريق المنشآت
إ
ت
برنامج إالستمارات إاللك�ونية.
إقامة ذويهم
ت
.2يتم إحالة الطلب إلك�ونيا إىل وزارة العمل
•أزواج المواطنات
ش
ويتم التأكد من استيفاء ال�وط والمستندات
•أبناء وبنات المواطنات
ف
(وفقا ش
 �.3حالة النواقص يتم إشعار المتعامل
لل�وط التالية )
ي
ين
المواطين� بنوع النواقص ليتم استكمالها من خالل مراكز
•أن يكون للعامل وذويه من يغ�
الخدمة “ تسهيل”
إقامة سارية المفعول مثبتة ف ي� جواز السفر
•موافقة ول أ
ف
 �.4حالة استيفاء ش
ال�وط والمستندات يتم
المر
ي
ي
ف
طباعة إيصال الموافقة من خالل الموقع
•مدة الترصيح ي� المرة الواحدة  6أشهر
ن
ت
و� للوزراة ()www.moher.gov.ae
•إرفاق موافقات الجهات المعنية للمهن ذات إاللك� ي
إالختصاص ( وزارة الشؤون – وزارة الصحة-
وزارة تال�بية – هيئة الرياضة والشباب وتنمية قنوات تقديم الخدمة
يتم طباعة الطلبات ف ي� مراكز الخدمة «تسهيل»
المجتمع)
ف
ت
أو عن طريق المنشآت المش�كة ي� برنامج
إالستمارات إال ت
لك�ونية
( حاالت اخرى)
يجوز للوزارة الموافقة عىل منح ترصيح عمل
مؤقت دون ت
اش�اط موافقة صاحب العمل رسوم الخدمة
ف
السابق ورسيان إالقامة والبطاقة وذلك ي� .1طلب الموافقة المبدئية عىل إصدار ترصيح
عمل ( مؤقت )  :الفئة أ
الوىل  100درهم  ،الفئة
الحاالت التالية :
•إذا كان لدى العامل قضية عمالية محالة من الثانية(أ)  100درهم  ،الفئة الثانية (ب) 100
درهم  ،الفئةالثانية )ج( 100درهم  ،الفئة
الوزارة أىل المحكمة
•إذا ثبت بأن المنشأة الحالية لم تقم بسداد الثالثة  100درهم
أجور العامل لمدة شهرين فأك�ث بناء عىل تقرير .2الموافقة المبدئية عىل طلب إصدار ترصيح
الجور أو أقسام ومكاتب عالقات عمل ( مؤقت) لمدة  6اشهر  :الفئة أ
مكتب حماية أ
الوىل 500
درهم  ،الفئة الثانية (أ)  500درهم ،الفئة
العمل
الثانية (ب)  500درهم  ،الفئة الثانية (ج) 500
ش(�وط عامة للفئات أعاله)
•أن تكون رخصة المنشأه المقدمة للطلب درهم  ،الفئة الثالثة  500درهم
سارية المفعول
ت
ال� سيعمل بها العامل لدى اوقات تقديم الخدمة
•أن تكون المهنة ي
مراكز الخدمة تسهيل
صاحب العمل تتفق مع نشاط المنشأة
ت
من يوم السبت وح� الخميس.
•أال يقل سن العامل عن  18سنة
ت
ً
من الساعة  8:00صباحا ح� الساعة 8:00
اجراءات و خطوات تقديم الطلبات
.1يتم طباعة الطلبات ف ي� مراكز الخدمة مسا ًء.

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 األول

باستقال� قبل اتمام تف�ة اختبار أ
ت
ال�كات الخاصة ،وخالل هذه ت
أعمل منذ أربعة أشهر ف ي� إحدى ش
الشهر الستة ،وأنا
الف�ة طلب بيننا ،تقدمت عىل أثرها
ي
م�ن ي صاحب العمل أن أعمل وقتاً اضافياً عن عدد ساعات العمل المحددة ،أعمل بنظام العقد المحدد ،فهل ،وفقاً لقانون العمل ،يستطيع صاحب
ف
عل نظام الحرمان؟
وبحلول نهاية الشهر لم يرصف يل بدل عمل هذه الساعات ،فحدثت مشادة العمل ي� هذه الحالة أن يطبق ي

اإلجابة

التعامل مع مسائل الحرمان تتوخى فيه
الوزارة الحرص والتدقيق التام واالطالع عىل
تفاصيل ومالبسات كل حالة ،فليس كل طلب
من صاحب العمل بوضع الحرمان عىل العامل
يُ بل� ،وإنما هناك إجراءات عدة يجب عىل
مقدم الطلب أن يتبعها ،فيما يتم التحقق من
ن
القانو� ف ي�
الطلب المقدم من قبل الباحث
ي
ف
قسم المنازعات أو قسم نتواصل ي� الوزارة،
وذلك للتأكد من استحقاقه ،كما ال نتخذ أي
إجراءات قبيل االستماع إىل العامل ف ي� ما هو

منسوب إليه من قبل صاحب العمل ،ويتم يرفضه ،بعد ذلك يتم تنفيذ معاملة إاللغاء
الطرف� ف� مح�ض خاص ،بالحرمان ،أ
ن
فالمر ليس تم�وكاً لصاحب العمل
تسجيل إفادات
ي ي
ف
عالوة عىل تدوين رأي الباحث ي� الوزارة عىل وحده.
الحالة المعروضة عليه.
ف
ت
ال� أمامنا نرى عدم استحقاق
ي
و� الحالة ي
ويتم كذلك تسجيل قبول الموظف أو العامل العامل للحرمان ،لوجود إخالل واضح من
أو رفضه الستحقاق الحرمان من عدمه ،ولزيادة قبل صاحب العمل ت ز
بال�اماته التعاقدية تجاه
الدقة نحصل عىل توقيع من قبل أ
الطراف كافة موظف يعمل لديه ،وتالياً فال يستحق العامل
عىل المح�ض  ،وكزيادة ف ي� التأكيد ،يدقق مدير أو الموظف الحصول عىل حرمان من العمل
المكتب عىل المح�ض مجدداً ،ويعتمده أو ف ي� مكان آخر.

السؤال الثاني

ف
عام� ،وخالل هذه ت
الف�ة لم أصدرت لهم ش�كتهم بطاقة ي ن
أعمل ف� إحدى ش�كات القطاع الخاص منذ ي ن
و� ش�كات أخرى
تأم� صحي تخصهم ،ي
ي
أ
ئ
ن
ن
ش
التأم� عائالتهم أيضا ،هل بحسب القانون يحق لنا المطالبة
تأم� يشمل ي
زمال� الجدد أو القدامى بطاقة ي
تصدر ال�كة يل أو لي أحد من ي
ن
ش
تأم� صحي من إدارة ال�كة؟
صحي ،عىل الرغم من مطالباتنا المتكررة لصاحب العمل بتطبيق نظام بنظام ي
ين
تأم� صحي لنا ،ف ي� وقت يحظى زمالؤنا ف ي� ش�كات مماثلة بهذا االمر ،إذ

اإلجابة

وفقا لبنود قانون العمل ،ت ز
يل�م صاحب
ين
الموظف� بمؤسسته ،أن
العمل ،قبل التحاق
الط�
الفحص
يجري لهم
ب ي  ،ويتأكد من مدى
لياقة كل موظف من الناحية الطبية ،وبعد
ذلك يستخرج بطاقة صحية حكومية تمكنه
من تلقي العالج ف ي� المستشفيات الحكومية

عىل مستوى الدولة ،وهذا هو ت ز
االل�ام
الوحيد المحدد والمطالب به أصحاب العمل
وفق القانون .إال أن هناك بعض إالمارات
ين
المواطن�
المحل ،جميع
ألزمت ،ف ي� نظامها
ي
والمقيم� فيها بالحصول عىل نظام ي ن
ين
للتأم�
الصحي.

وعليه ،فإن ي ن
التأم� الصحي ف ي� حالة العامل
وزمالئه اختياري بالنسبة لصاحب العمل ،ح�ت
آ
الن ف ي� بعض إمارات الدولة ،مع العلم أن
هناك العديد من أصحاب العمل طبقوا نظماً
ين
للتأم� الصحي لعمالهم منذ تف�ة طويلة ،ف ي�
أ
ن
قانو� عليهم بهذا المر.
وقت ال يوجد إلزام ي
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7
يجب عليك التوقيع
على عقد عملك بعد

قدومك إلى دولة اإلمارات
العربية المتحدة

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

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

شركاء في التنمية

عملــه فــي االمارات احــدث نقلة نوعية في حياتــه المهنية

علي كاشف :
سوق العمل
جــاذب ويحفز على
التميــز المهني
له زياراته المتعددة لعائلته
المتواجدة ف ي� الدولة منذ
العام ، 2004المجال واسعا لالطالع
عىل الفرص الوظيفية المتوافرة ف ي� سوق
العمل الذي وصفه بالجاذب للكفاءات
والخ�ات نظرا الستقراره وحماية حقوق
ب
ف
طر� االنتاج.
ي

اتاحت

ف
عل كاشف الحاصل عىل
ي
و� العام  2009التحق ي
شهادة ادارة االعمال ف� جامعة ت
ليس� ف ي� بريطانيا
ي
بسوق العمل ف ي� الدولة بعد ان استقال من عمله
لدى احدى المؤسسات الخاصة ف ي� السعودية
مس�ته الوظيفية ف ي� احدى
حيث استكمل ي
ف
ش
ال�كات االستشارية وعمل لديها ي� مجال قياس
ف
ين
للمتعامل� ي� الوزارات
أداء تقديم الخدمات
والمؤسسات الحكومية ثم انتقل اىل العمل �ف
ي
مجال االعالم والعالقات العامة لدى احدى
ش
ال�كات الخاصة ليلتحق بعد ذلك بالعمل لدى
ف
ش�كة اخرى حيث يشغل وظيفة اداري ي� ش
ال�كة
تال� تعمل ف� النتاج الفيديوغر فا� والفوتوغرا�ف
ي إ
ي
ي
ي
وبالضافة إىل
وتحليل بال�امج التلفزيونية
إ
أ
القص�ة
كتابة السيناريوهات وإنتاج الفالم
ي
والعالنات التلفزيونية.
إ
عل كاشف وهو من السودان الشقيق»
ويقول ي
ان االستقرار واالمان والحالة االقتصادية
ت
ال� تتمتع بها دولة االمارات العربية
المنتعشة ي
المتحدة باالضافة تنوع الفرص الوظيفية كانت
جميعها وراء قدومه اىل الدولة للعمل والعيش».

ويضيف ف ي� حديثه لـ»مجلة العمل» ان عمله ف ي�
الخ�ات ال سيما
دولة االمارات اكسبه المزيد من ب
ف ي� ظل مرونة االنتقال من منشأة حيث اتاح له
ذلك العمل لدى اك�ث من مؤسسة وهو االمر
ف
مس�ته المهنية”
الذي أحدث نقلة نوعية ي� ي
عل كاشف «ان الشهادة الجامعية لم
ويرى ي
ئيس للحصول عىل الوظيفية
تعد المحرك الر ي
الخ�ة وتراكمها دورا
والتطور المه�ن ي حيث تلعب ب
كب�ا ف ي� هذا االمر وهو ما يتطلب من الشخص
ي
الطموح ان يصقل قدراته ومهاراته باستمرار وان
مش�ا اىل ان سوق
يستثمر الفرص المتاحة لذلك ي
العمل ف ي� دولة االمارات يشهد قصص لنجاحات
ين
العامل� ف ي� القطاع الخاص
سطرها العديد من

حيث تمكنوا من تحقيق احالمهم عىل الصعيد
الشخص والمه�ن ي » .ويقول «اسعى من خالل
ي
ف
تواجدي ي� دولة االمارات نحو تحقيق العديد
من أ
الهداف والغايات والمتمثلة ف ي� زيادة مهار ت يا�
ف
اعت�ه أحد
االنتاجية والعملية ي� سوق الذي ب
أهم أ
السواق العالمية والوصول إىل مناصب
قيادية إدارية ف ي� المجال الذي أعمل به».
للطامح� ي ز
ين
بالتم�
عل كاشف النصيحة
ويسدي ي
�ن
وببناء مستقبل مه ي واعد باستثمار الفرص
المتاحة ف ي� سوق بدولة إالمارات العربية المتحدة
وتخطي التحديات بارصار وعزيمة وصوال اىل
تحقيق االمآل والتطلعات وتحقيق أ
الهداف
المنشودة».
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أبحاث ودراسات

العطالت السنوية تتراوح بين  12و 30يوم ًا

 40ساعة أسبوعيًا متوسط العمل
في  12مدينة عالمية

ف
ال تن�نت ساعات
ش�كة ( )business-to-businessالمتخصصة ي� سوق العمل عىل إ
العمل والعطالت ف ي�  12مدينة عىل مستوى العالم ،وذلك بعد أن قامت بتصنيف
ت
ال� يعمل بها السكان أغلب الوقت عىل مدار العام ،ويصعب عىل مواطنيها
المدن العالم َّية ي
الموازنة ي ن
كالتال:
ب� الحياة الشخصية والعمل وهي
ي

رصدت

1
48

تشيل يعمل المدينة بذلك أك�ث ثالث مدينة ف ي� عدد ساعات متوسط عطالت  16,6يوماً ف ي� العام ،بينما
مدينة سانتياغو عاصمة
ي
ف
ً
أم�كا الالتينية ،ويحصلون عىل يعملون  2081,6ساعة سنويا.
العمال  40,03ساعة أسبوعيا ،لتكون العمل ي� ي
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6
7
8
9
10

و� عاصمة كينيا تصل عدد ساعات
ين� ب ي
العمل فيها إىل  42ساعة أسبوعيا ،و2184
ساعة سنوياً.
د� ويصل عدد ساعات العمل
مدينة ب ي
ً
فيها إىل  42,04ساعة أسبوعيا ،بينما يبلغ
يوما سنويًا.
متوسط العطالت ً 30

بانكوك عاصمة تايالند يعمل مواطنوها
أسبوعيا ،ويحصلون عىل أقل
 42,1ساعة
ً
من  9أيام عطلة سنويًا.
نيودلهي تصل عدد ساعات العمل بها إىل
أسبوعيا.
 42,6ساعة
ً

مدينة مكسيكو العاصمة الفيدرالية
للمكسيك ،يعمل المواطنون 43,5
أسبوعيا ،ويحصلون عىل متوسط عطالت
ساعة
ً
ً
 17,3يوما سنويًا.

11

مدينة مومباي الهنديَّة يصل عدد
ساعات العمل بها إىل  43,8ساعة
أسبوعيا ،ويق�ض ي مواطنوها  2,276,6ساعة ف ي�
ً
ف ي� مدينة تايبيه عاصمة تايوان تصل عدد المكتب سنويًا.
القاهرة يبلغ عدد ساعات العمل بها
ساعات العمل إىل  41,2ساعة أسبوعياً،
أسبوعيا ،فيما يع�ن ي أن عدد
 40,03ساعة
ً
ف
ف
ت
ت
ً
تأ� عىل رأس هذه
ال� ي� و 2140ساعة سنويا.
مدينة هونج كونج ي
ساعات العمل ي� القاهرة مماثلة لتلك ي
القائمة ،إذ يصل عدد ساعات العمل
مدينة سانتياغو.
أ
السبوعية إىل  50,1ساعة.
مدينة بوغوتا عاصمة كولومبيا يبلغ عدد
ساعات العمل فيها  40,3ساعة أسبوعيا،
و 2,096,3ساعة سنويًا ،وال يحصل العمال
سوى عىل  15يوماً عطلة فحسب.

2
3

5

12

4

منطقة ت
الم�و ف ي� العاصمة إالندونيسية
جاكرتا يوجد فيها  30مليون شخص،
يعمل هؤالء أ
الشخاص  40,4ساعة أسبوعيا،
وال يحصلون سوى عىل  12يوماً عطلة فحسب
سنوياً.
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مساحة للرأي

تقديــر جهود اإلمارات
فــي حماية العمالة
تــأ� الشــهادة مــن الطــرف آ
ت
الخــر ،تكــون ذات قيمــة
ي
حقيقيــة  ..وهــذا مــا يؤكــده ســفراء عــدد مــن الــدول
آ
الســيوية لــدى الدولــة عــن أهميــة تطبيــق قــرار وقــف العمــل خــال
فـ تـرة الظهـ يـرة ف ي� شــهور الصيــف ،وذلــك بعــد أن تــم تطبيــق هــذا القـرار
للعــام الثـ ن
ـوال ومــا لــه مــن دور لحمايــة صحــة العمــال
ـا� عـ شـر عــى التـ
ي
ي
وحياتهــم ،عــاوة عــى أن المــارات الدولــة أ
الوىل ف ي� المنطقــة كان لهــا
إ
الســبق والريــادة ف ي� تطبيــق مثــل هــذا القــرار المهــم.

حينما

أحمد عبد العزيز
صحافي  /جريدة االتحاد

ـ� لســوق العمــل والمهتمـ ي ن
ولعــل مــا يزيــد اهتمــام المتابعـ ي ن
ـ� بقضايــاه،
ف
هــو آراء الســفراء والقائمـ ي ن
ـ� عــى متابعــة شــؤون جالياتهــم ي� إالمــارات،
ن
ـف� الفلبيـ ي لــدى الدولــة القـرار
حيــث يصــف كونستاتشــيو آر فينجــو السـ ي
أ
ف
بالـ”مهــم” حيــث إنــه يســاعد العمال الذيــن يعملــون ي� الماكن المكشــوفة
ويوفــر لهــم الحمايــة ،ويعــد ق ـرارا جدي ـرا بالثنــاء وتأكيــدا عــى الـ ت زـرام
إالمــارات بحمايــة العمالــة مــن أخطــار إالصابــات المهنيــة.

تلــك السياســات والقوانـ ي ن
ـ� تجعــل الدولــة مــن الــدول المفضلــة للعمالــة،
أ
عــاوة عــى أ
المــن وحكــم القانــون وســيادة الدولــة والطــر الحكوميــة
الـ ت يـى تعتمــد عــى االبتــكار ،عــاوة عــى أن حكومــة بــاده تثمــن وتقــدر
اســتضافة إالمــارات للعمالــة الباكســتانية والعمــل المشـ تـرك مــع الحكومــة
إالماراتيــة مــن أجــل دعــم وتعزيــز الرفاهــة لهــم ف ي� إالمــارات.

ف
و� قـراءة لمــا شن�تــه صحيفــة «االتحــاد» ف ي� عددهــا الصــادر ف ي�  ٢٦يونيــو
ي
أ
ت
ن
الــى
مــن العــام الجــاري ،يؤكــد
ي
الســف� الفلبيــ ي إن أهــم الســباب ي
بالمــارات جاذبــة للعمالــة ،هــي صفــات المجتمــع
جعلــت ســوق العمــل إ
ن
ماليــ� العمالــة
إالمــار ت يا� وعــى رأســها “التســامح” ،وهــو مــا يدفــع
ي
ت
ـأ� وتعمــل وتعيــش ف ي� إالمــارات ،عــاوة عــى مــا قامــت بــه
المؤقتــة لتـ ي
دولــة إالمــارات مــن تحسـ ي ن
ـ� ش
للت�يعــات العماليــة بمــا يتوافــق مــع معايـ يـر
أ
حقــوق إالنســان الـ ت يـى نصــت عليهــا المــم المتحــدة والمعايـ يـر الدوليــة.

ومــن الالفــت للنظــر ،حديــث ســف� أكــر جاليــة للعمالــة أ
الجنبيــة المؤقتــة
ي ب
ـف� الهنــدي ،والــذي نقــل ترحيــب حكومــة
بالدولــة ،ت ي� ب ي� ســيثارام السـ ي
بــاده بتجديــد القــرار والــذي يعــد تأكيــدا عــى أن العمــال يتمتعــون
بحمايــة مــن الصابــة أ
بالمـراض الناتجــة عــن الحـرارة الشــديدة ،منوهــا إىل
إ
ث
أنــه بعــد مــرور أكــر مــن عقــد عــى تطبيــق الق ـرار اثبــت مــدى أهميتــه
ونفعــه للعمــال ،حيــث أدى إىل خفــض حــاالت إالصابــات الناجمــة عــن
االرتفــاع الشــديد ف ي� درجــات الح ـرارة ف ي� فصــول الصيــف.
ـف� الهنــدي دور دولــة إالمــارات ف ي� هــذا الصــدد حيــث كان
ويثمــن السـ ي
ف
لهــا الســبق ف ي� اتخــاذ قـرار وقــف العمــل ي� الظهـ يـرة تحــت أشــعة الشــمس
ين
ش
التأمــ� والحمايــة للعمــال ،حيــث
المبــا�ة ،الــذي يوفــر المزيــد مــن
ف
و� المقابــل يــؤدي إىل زيــادة إالنتاجيــة،
يقلــل مــن إالصابــات الخطـ يـرة ي
وهــو واضــح ف ي� ســوق العمــل بدولــة إالمــارات.

ف
ـف� باكســتان لــدى الدولــة “إن
و� هــذا الصــدد يقــول عاصــف دور ن يا� سـ ي
ي
الماليــ� مــن العمالــة أ
ين
الجنبيــة مــن مختلــف دول
إالمــارات تســتضيف
العالــم ومــن ضمنهــا باكســتان ،وخــال الســنوات الماضيــة شــاهدنا
الحكومــة إالماراتيــة قــد اتخــذت العديــد مــن إالجـراءات الـ ت يـى مــن شــأنها
حمايــة العمــال ،وتعزيــز رفاههــم ومــن هــذه القــرارات ،قــرار وقــف
الظهــرة تحــت الشــمس الــذي يعــد درعــا لحمايــة
العمــل ف ي� ســاعات
ي
العمــال مــن ح ـرارة الشــمس الشــديدة ف ي� فصــول الصيــف ،ونحــن نقــدر وأخـ يـرا وليــس آخ ـرا ،فــإن وجهــات نظــر الســفراء لــم تــأت مــن ف ـراغ إال
أنهــا جــاءت نتــاج ســنوات مــن العمــل والمتابعــة مــن حكومــة إالمــارات
هــذا الق ـرار المهــم واللفتــة إالنســانية”.
بشــأن حمايــة حقــوق العمالــة ،وذلــك يرجــع إىل مــدى إدراك القيــادة
ن
ـتا� إىل أن يدعــم وجهــة نظــره عــى إالماراتيــة الرشــيدة لحقــوق إالنســان والحفــاظ عــى ســامته ،وإن هنــاك
ولعــل أهــم مــا دفــع السـ ي
ـف� الباكسـ ي
ف
ت
أن دولــة إالمــارات تعــد مــن الــدول الـ يـى تجتــذب العمالــة إليهــا ،هــي ان مبــادرات عديــدة ي� إطــار توفـ يـر بيئــة عمــل أفضــل للعمــال.
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دراسة إدارية

من خالل معايير وأدوات مقارنة ووسائل تقييم مختلفة

 5خطوات لتقييم الراتب قبل
االلتحاق بالوظيفة المعروضة عليك
دراسة خمس خطوات يمكن من خاللها معرفة إذا
كان الراتب الذي يتقاضاه الموظف هو بالفعل
معاي� وظيفته.
الراتب الذي يستحقه ،وفق
ي

حددت

52

العمل  -أكتوبر 2016

دراسة إدارية

ت
خ�اء متخصصون
ال� أجراها ب
وذكرت الدراسة ي
أنه ف ي� ظل ارتفاع تكاليف المعيشة  ،أصبحت
الرواتب أهم عنارص قبول عرض العمل ،أو
مش�ة إىل أن الموظف بات يفكر قبل
رفضه ،ي
ش
�ء ،ف ي� ما إذا ما كان الراتب المعروض
كل ي
أ
عليه سيكون عادال ً مقارنة مع الرواتب الخرى
ف ي� الوظائف المماثلة ف ي� بلده.

عدد سنوات الخبرة
ومجال العمل يلعبان
دوراً مهم ًا في تحديد
الراتب

الخطوة الثالثة :تقييم المهارات ،حيث يجب
العمل عىل تقييم مهاراتك بع� اختبارات عدة
متوافرة ف ي� العديد من المجاالت ،تمكّ نك
من التعرف إىل نقاط القوة والضعف لديك،
سواء ف ي� مهاراتك العملية أو الشخصية ،وبعد
التعرف إىل نقاط ضعفك وقوتك ،ننصحك
ّ
بالعمل عىل صقلها وتحسينها ،لتتمكن من
نيل الراتب الذي تستحقه.

ال�كات ت
وأوضحت الدراسة أنه يمكن ألي موظف أو الرواتب المقدمة ف ي� ش
ال� تهم الباحث،
ي
مرشح لوظيفة ما ،تحديد ما إذا كان الراتب ومقارنة راتبه مع الرواتب ف ي� تلك ش
الخطوة الرابعة  :معرفة الراغب ف ي� تقييم
ال�كات.
ت
ش
ال� تهمه ،الفتة إىل أن
الذي يتقاضاه ،أو المعروض عليه ،هو الراتب
راتبه بوضع ال�كات ي
ف
ح�ن
ش
الذي يستحقه فعالً ،أم ال ،من خالل اتباع الخطوة الثانية :تتمثل ي� وضع الموقع قدرات ال�كات ليست متساوية ،ففي ي
معاي� وأدوات الجغر فا� للراغب ف� تقييم راتبه ،ف� ي ن
ع� يمكن شل�كة ما إعطاء رواتب أعىل من يغ�ها،
خمس خطوات ،الفتة إىل وجود ي
ي
ي
ي
ش
مقارنة ،واعتبارات ووسائل تقييم مختلفة ،االعتبار ،إذ أوضحت الدراسة إمكانية وجود هناك �كات ال تستطيع فعل ذلك ،لذا تجب
ين
تساعده عىل تحقيق هذه الغاية ،تاليا هذه فروق شاسعة ي ن
العامل� ف ي� مجال واحد ،دراسة أحوال السوق وأوضاع ش
ال�كات فيها
ب�
ف
ين
ين
مش�ة إىل قبل التقدم إليها.
موقع�
لدى
الخطوات:
مختلف� ي� البلد ذاته ،ي
�ض
ورة مقارنة الراتب الذي يتقاضاه الباحث،
الخ�ات
وضع
الخطوة االوىل :االستعانة بأدوات مقارنة أو المعروض عليه إذا كانت الوظيفة جديدة ،الخطوة الخامسة:
ب
الرواتب عىل ال تن�نت ،الفتة إىل أن هناك مع الوظيفة نفسها ف� البلدان أ
الخرى ،ألنه من والمؤهالت ف� ي ن
ع� االعتبار ،حيث أن عدد
إ
ي
ي
العديد من أ
ت
الخ�ة ومجال العمل يلعبان دوراً
ً
الدوات
ال� تتيح معرفة رواتب المهم جدا الحصول عىل معلومات كافية حول سنوات ب
ي
ت
ين
ال� مهماً جداً ف ي� تحديد الراتب الذي يتقاضاه،
العامل� ف ي� مختلف مجاالت العمل ،من خالل الرواتب ف ي�
البلدان والمجاالت والمهن ي
ف
المسمى الوظيفي حسب البلد أو يرغب الباحث ي� االنتقال إليها قبل أن يقوم والذي قد يُعرض عليك عند التقدم إىل
البحث عن
ّ
ً
وظيفة ما.
لتغي� حياته.
المجال ،كما يمكن أيضا الكشف عن أفضل بأي خطوة ي
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تقنية المعلومات

متجر آلي واثاث متحرك وغيرهما من التقنيات

اختراعات مريحة لإلنسان
ً
كسل
تجعله أكثر
ت
النسان ش
تتال� شي ًئا
ال� يقوم بها إ
ظهور الروبوتات أصبحت الوظائف ي
أ
تعت�
فشي ًئا ،وبذلك يظن إ
النسان أن الروبوت وسيلة للراحة ،ولكن للسف ب
هذه ت
النسان عىل الكسل.
اخ�اعات مريحة ولكنها تشجع إ

منذ

فقد أصبحت الروبوتات تحل محل
ف
الكث� من الوظائف ف ي� العالم،
إ
النسان ي� ي
ف
وهذا يجعل نسبة البطالة ي� ازدياد وكذلك
النسان ال يعتمد عىل نفسه ف ي�
يجعل إ
أ
العمال البسيطة.
وال ينحرص عمل الربوت ف ي� مجرد اداء
الوظيفية وانما يعمل عىل طهي الطعام
بدال من االنسان  ،فقد تم ي ز
تجه� روبوتات
تسمى  kuhovarkiبنحو  2000وصفة من
وصفات صنع الطعام.

المتجر آ
ال يل

مخ�ع روس ت
وقام ت
النسان سوى الضغط
باخ�اع فكرة تسهل عىل البعض ،وما عىل إ
ي
الناس عملية ش
ال�اء من المتاجر ،وهي وضع عىل الزر وبهذا يكون المنتج قد وصل إىل
ت
جميع البضائع المتشابهة بالقرب من بعضها المش�ي بسهولة بدون تعب أو مشقة.

انزيمات تمنع السمنة

مؤخرا انزيم  ،G3PPهذا
اكتشف العلماء
ً
االنزيم وظيفته حرق السكريات والدهون
الموجودة ف ي� الجسم ،وبدوره يحفز
النسان عىل تناول سكريات وأطعمة
إ
ت
الك�اث إىل
كما يريد بدون مباالة ودون إ
ممارسة الرياضة أو بذل أي جهد لحرق
السكر أو الدهون الموجودة ف ي� الجسم.
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تقنية المعلومات

اللعب مع الحيوانات أ
الليفة

النسان يغ�
تم تصميم جهاز يجعل إ
مبال بالحيوانات أ
الليفة الموجودة �ف
ٍ
ي
�نز
الم ل حيث يقوم الجهاز باللعب مع تلك
الحيوانات.

ئ
الكهربا�
المصباح
ي

النسان إىل التعرض ألشعة
يحتاج إ
أ
ف
الشمس ،لنها تساعد ي� اكتمال نمو
الجسم ،ولكن اكتشف العلماء ضوءاً
يعرف ب “ ”full-spectrum lampويحتوي
أ
ت
الكرس المتحرك
ال� ف ي�
عىل نفس الشعة الفوق بنفسجية ي
ي
النسان للذهاب إىل المطبخ أو إىل
أشعة الشمس ،ولكن يعتقد العلماء أن يحتاج إ
آ
المرحاض من وقت لخر أثناء جلوسه،
للنسان.
أشعة الشمس تبعث السعادة إ
ت
كرس متحرك مهمته هو
لذلك تم إخ�اع ي
التنقل من مكان إىل أخر دون الحاجة إىل
النسان عىل
الوقوف ،وهذا
الكرس يحفز إ
ي
الكسل.

أ
الثاث المتحرك

أ
ف
النسان أثناء
ي� بعض الحيان يحتاج إ
العمل إىل بعض أ
الوراق أو بعض
ت
ال� تكون محفوظة داخل
المستلزمات ي
أدراج المكتب ،لذا تم ت
اخ�اع تقنية
تمكن من جعل أ
الدراج أو أبواب المكاتب
تفتح بنفسها دون بذل أي جهد.

عقار بديل عن التدريبات الرياضية

ن
الكث� من الناس من قضاء أغلب أوقات فراغهم داخل صاالت الرياضة وممارسة
يعا� ي
ي
التدريبات ،وهذا شجع العلماء عىل البحث واكتشاف عقار يساعد الجسم عىل حرق
أ
ف
ت
النسان.
ال� بدورها تنتج الطاقة ي� جسم إ
الدهون وزيادة عمليات اليض ي
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صحة

ديسك الظهر ..

اآلم مبرحة

الظهر هو عبارة عن قرص
ب� كل ي ن
يوجد ي ن
فقرت� من
فقرات العمود الفقري ،وظيفته أ
الساسية
حماية العمود الفقري من الصدمات
وامتصاصها ،وهذا القرص بدوره يحوي
ين
الجالت� ،وهذا الديسك
ما ّدة ل ّينة تشبه
أو القرص محاط بحزام خارجي يمنع
تحرك القرص أو انزالقه من مكانه ،كما
ّ
الشوك
يحفظه من الضغط عىل النخاع
ي
أو الضغط عىل أ
العصاب الخارجة من
الشوك .
النخاع
ي

ديسك

56

العمل  -أكتوبر 2016

صحة

أسباب اإلصابة بديسك الظهر
ينتج ديسك الظهر عن سلوكيات خاطئة
�ن
يمارسها إ
النسان كالجلوس الخاطئ وح ي
الظهر لساعات طويلة كالجلوس عىل
المكتب ألداء أ
العمال ،أو أمام الكمبيوتر،
يتسبب
أو للخياطة وما شابه ،/كما قد
ّ

حمل أوزان ثقيلة كحقائب السفر أو بعض
أ
الكب�ة دون
أجهزة الم�نز ل ذات الحجام ي
جيداً لذلك ،وقد ينتج عن
االستعداد ّ
التقدم بالعمر نتيجة ضعف المفاصل،
ّ
ّ
وهشاشة العظم ،أو تكلس العظم ،أو

ين
بالضافة
ق ّلة الحركة ،أو إدمان
التدخ� ،إ
إىل عامل السمنة الذي يضغط عىل فقرات
كب� ،وهذه العوامل بدورها
الظهر بشكل ي
تتسبب بقطع الرباط المحيط بالقرص
ّ
يسمى بالديسك.
وهذا ما ّ

أعراض ديسك أسفل الظهر
قد يضعف إالحساس ف ي� منطقة معينة مع
آالم بم�حة ف ي� أسفل الظهر تتفاقم مع الحركة،
المتعة ،أو االنحناء أ
أو حمل أ
ضعف واضح ف ي� قوة العضالت ف ي� الساق
للمام أو للخلف.
والقدم أحياناً.
انحناء ف ي� العمود الفقري بسبب تش ّنج
المتقدمة قد يفقد
ف ي� حاالت الديسك
عضالت الظهر.
ّ
المريض القدرة عىل الحركة أو االستلقاء ،وقد
آالم ممتدة إىل الساق ،أو الفخذ ،أو تصاب عضالته بالضمور ،كما يمكن للديسك
أن يضغط عىل أعصاب التحكّم بالمثانة أو
القدم.
أ
مما يعيق القدرة عىل ضبط البول
المعاءّ ،
خدر أو تنميل ف� ي ن
وال�از.
الرجل�.
ب
ي

كيفية عالج الديسك
تناول المسكنات المعروفة لتخفيف
آ
الالم المصاحبة للديسك.
يز ئ
يا� وتدليك
االستعانة بالعالج
الف� ي
ف�يا�.ئ
خب� ي ز
المناطق المحيطة بالديسك عند ي
ي
استخدام الكمادات الساخنة للمناطق
المتأثرة بالديسك.

يفضل
القويّة المصاحبة للديسك.
اختيار الرسير المناسب بحيث ّ
صحية ال صلبة قاسية وال
أن تكون الفرشة
ّ
الهوائية الباردة طرية جداً.
التعرض للتيارات
عدم
ّ
ّ
كالمكيفات.
موضعية من
استخدام لبخات
ّ
تجنب حمل أ
الزنجبيل ،أو تدليك المكان بزيت الكافور،
المتعة الثقيلة.
ّ
ن
لتحس� حركة المفصل
أو زيت الزيتون
ي
وتخفيف أ
تج ّنب الجلوس بوضعية ت
اللم.
ال�بيع.

تناول أ
إذا لم تنجح الطرق السابقة فيمكن
التعود عىل الجلوس السليم مع أخذ
الدوية المرخية لحركة العضالت.
ّ
اللجوء للجراحة ف� حالة فشل أ
تف�ات ت
الساليب
اس�احة كل ساعة.
ي
السابقة وعدم القدرة عىل مقاومة أ
إعطاء إبر أسفل الظهر لتخفيف آ
اللم.
الالم
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المرشد السياحي

لوزان السويسرية  ..مدينة االسترخاء

بين التالل الخضراء والجبال الشاهقة

الشه�ة والجميلة
تعت� مدينة لوزان من المدن ي
ب
ف ي� سويرسا وهي تبعد عن جنيف مسافه 60
ين
كلم تقريبا وعىل الطريق ي ن
المدينت� توجد
ب�
بح�ة جنيف عىل
مناظر خالبة حيث تكون ي
�ض
ت
ين
وال� تتناثر
اليم� وتكون التالل الخ أ اء ي
عليها البيوت ذات القرميد الحمر عىل اليسار
أ
البح�ة ف ي� منظر
وجبال اللب الشاهقه خلف ي
من أجمل المناظر الطبيعية عىل مستوى
العالم.
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المرشد السياحي

أ
ف
وليم�
الشه�
ي
ويوجد ي� مدينة لوز فان المتحف ال ف ب ي
ش
أو� ي� وسط لوزان
وحديقة الحيوانات ،ي
و� منطقة ي
البح�ة يوجد فنادق فخمة ومطاعم
عىل ضفاف
ي
البح�ة
ومناطق رائعة للجلوس لالستمتاع بهواء
ي
العليل.
ن
أك� مدينة سويرسية تقع عىل
ثا� ب
وتعد لوزان ،ي
الشه�ة ،حيث تجمع ي ن
ب�
بح�ة جنيف
ي
ضفاف ي
ديناميكية المدينة التجارية مع موقعها المهم كمنتجع
وتعج أيضاً عاصمة إقليم « فود»
سياحي جذابُّ ،
بالحركة والحيوية والنشاط بوجود جامعتها واستضافة
المؤتمرات ،كما ّأن الرياضة والثقافة تمنحان هذه
العاصمة أ
الولمبية مكانة عالية ومرموقة.
كما ي ز
تتم� مدينة لوزان بمناخ محيطي نوع من المناخ
أ
من أبرز ي ز
مم�اته سقوط المطار طيلة السنة واعتدال
ف
لل�ودة ي� فصل الشتاء.
الحرارة مع ميل ب
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سوالف وعلوم

سؤال العدد :

ين
كم عدد الجوائز تال� فازت بها وزارة الموارد ش
والتوط� ف ي� جائزة أفضل خدمة حكومية
الب�ية
ي
ف
ت
وال� تم ا إلعالن عنها ي� القمة العالمية للحكومات  2016؟
بع� الهاتف المحمول ي

الفائز ف� مسابقة العدد ض
3 - 2 - 1
الما�:
ي
ي
وردت اىل المجلة العديد من االجابات الصحيحة عن سؤال العدد الماضـي ،وباجراء القرعة فاز ي ف� المسابقة القارئ :أحمد عبدالله
ت ن
عىل الر ي ن
سيتم إالعالن عن الفائز ف ي� العدد القادم .
التال magazine@mohre.gov.ae
اغب� بالمشاركة إرسال إجابة سؤال العدد عىل بال�يد إاللك� ي
و� ي

حي الفهيدي ..
تجسيد لنمط الحياة اإلجتماعية التراثية
ف ي� حــي الفهيــدي التاريخــي والمناســبات الدينيــة ،وتتــوزع ف ي� الحــي
نمــط الحيــاة التقليديــة الــذي المقاهــي والمطاعــم والــن ز ل ذات أ
الجــواء
ُُ
ف
د� منــذ منتصــف القــرن التاســع تال�اثيــة الخالبــة والمريحــة.
كان ســائداً ي� ب ي
عــر ت
وحــى ســبعينات القــرن ش
ش
الع�يــن،
ن
تعتــر
المبــا� ذات بال�اجيــل الشــامخةّ ،إن زيــارة حــي الفهيــدي التاريخــي
حيــث
ب
ي
والمشــيدة بمــواد البنــاء التقليديــة مــن الحجــر فرصــة ثمينــة للتعــرف عــى نمــط الحيــاة
ف
ن
ت
د�
ـا� ،والجــص ،وخشــب الســاج ،وخشــب االجتماعيــة ال�اثيــة الــذي كان ســائداً ي� ب ي
المرجـ ي
الشــندل ،وســعف وجــذوع النخــل ،تم�اصــة بمــا تحملــه مــن مخــزون قيمــي ثــري يستشــف
أ
ن
ئ
مبــا� الحــي وتوزيعهــا فيــه،
ـا� تفصــل بينهــا الزقــة والســكيك مــن تصميــم ي
بشــكل تلقـ ي
ت
ـى تضفــي عــى الحــي
والســاحات العامــة ،الـ ي
تنوعــاً جماليــاً طبيعيــاً .وقــد لعــب الحــي
ت
د�،
بحكــم موقعــه االســراتيجي عــى خــور ب ي
ف
د� وتنظيــم عالقاتهــا
دوراً مهمــاً ي� إدارة ب ي
التجاريــة العابــرة للبحــار.

تعايش

وتُســتغل ن
مبــا� الحــي حاليــاً ف ي� احتضــان
ي
العديــد مــن أ
النشــطة الثقافيــة والفنيــة
المتنوعــة (العامــة والخاصــة) مــن معــارض
فنيــة ،ومتاحــف متخصصــة ،وجمعيــات
ين
للفنانــ� ،ومراكــز
ثقافيــة وفنيــة ،ومراســم
ثقافيــة (مثــل مركــز الشــيخ محمــد بــن راشــد
ف
ـا� الحضــاري) ،كمــا
آل مكتــوم للتواصــل الثقـ ي
ويســتضيف الحــي العديــد مــن الفعاليــات
الثقافيــة والفنيــة الموســمية مثــل «معــرض
ســكة الفــن ي » و «برنامــج الفنــان المقيــم» و
ن
ت
«أســبوع الــراث» ،وفعاليــات اليــوم الوط ـ ي
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حيــث –عــى ســبيل المثــال -ال تخطــئ العـ ي ن
ـ�
اهتمــام المجتمــع بالخصوصيــة المتمثلــة
ن
المبــا� الخارجيــة وضيقهــا
ف ي� قلــة فتحــات
ي
وارتفاعهــا ،وأيضــاً ف ي� تعرجــات والتــواءات
الســكيك أ
والزقــة ،وكذلــك االجمــاع عــى
ن
مبــا� الحــي جهــة الجنــوب
توجيــه جميــع ي
ـر� لتكــون متوجهــة نحــو قبلــة الصــاة،
الغـ ب ي
ـ� الــىت
إضافــة إىل الكثـ يـر مــن القيــم والمضامـ ي ن
ي
يشــاهدها الزائــر للحــي.

سوالف وعلوم

إنجازات  :جزيرة فندق «برج العرب» الذكية «نورث ديك»
الجزيرة االصطناعية الذكية
«نورث ديك» من فنلندا متجهة
د� ،لتلتحم مع فندق « برج
إىل شواطئ ب ي
العرب» بامتداد عىل شكل سطح السفينة
ف
ف
و� عمق
أسفل افخم فندق ي� العالم ي
العر�.
الخليج ب ي

أبحرت

وتزن الجزيرة  5آالف طن من الفوالذ
ومساحتها  10آالف تم� مربع وتحتوي عىل
ين
ين
فاره� للسباحة أحدهما مياه
حمام�
آ
ت
مربعا والخر مياه
م�ا ً
مالحة بمساحة ً 828
ت
مربعا  ،و 32كابينة منها 8
م�ا ً
عذبة  612أً
من الدرجة الوىل ،و 24مخصصة لرجال
أ
العمال ،و 400رسير شاط�ئ ي  ،إضافة إىل والمحيطات بتاريخ  9يناير  ،2016ومن
جلسات شاطئية ومطاعم ي ز
المتوقع وصولها لفندق «برج العرب»
مم�ة.
منتصف بف�اير القادم .وعند وصولها سيتم
وصممت «نورث ديك « بطبقات فوالذية رفع أجزائها الستة وتركيبها عىل  90عمو ًدا من
للسماك والكائنات البحرية ،أ
تتيح الظل أ
الساسات الفوالذية ت
الم�اكمة فوق بعضها
وتجذب المخلوقات البحرية تحت القاعدة لضمان ثباتها ف ي� المياه ،ويبلغ قطر كل منها
ف
 914ت
العر�.
الفوالذية.
مليم�ا وتمتد ي� عمق الخليج ب ي
ً

شيد عىل مهبط الطائرات واستضاف مباراة
ين
ب� ي ن
ودية جمعت ي ن
عالمي� عىل ارتفاع
العب�
 312تم�اً من عىل سطح البحر ،إضافة إىل
عروض أ
اللعاب النارية ف ي� احتفاالت إمارة
ف
وغ�ها من
د� ي� استقبال العام الجديد ي
بي
المناسبات القومية.

كما اشتهر الفندق بواجهته أ
المامية البيضاء
ت
وتم شحن الجزيرة من فنلندا لتقطع مسافة ويعد فندق برج العرب معلماً بارزاً عزز ت
ش
وال� لها دور
ال� فترمز إىل �اع السفينة ي
ي
 8000ميل بحري ف� سابقة عالمية ،حيث من سمعة د� العالمية من خالل أ
كب� ي� إخطار الجمهور بأحداث ومناسبات
الحداث
ي
بي
ي
ت
د�.
ال� استضافها كملعب التنس الذي مختلفة تتعلق بالفندق وبإمارة ب ي
غادرت «نورث ديك» فنلندا بع� البحار المبتكرة ي

إضاءة  :األلماس

مفردات إماراتية :

وتعت� هذه الخصائص
هو أقىس وأصلب مادة عرفها والوضوح ،والقطع.
ب
النسان ،وكلمة (دياموند) بغاية أ
الهمية ،إذ بناء عليها يتم تقدير ثمن
إ
أ
مشتقة من الكلمة اليونانية القديمة «أداماس» اللماس وقيمته الجمالية.
أو «أدامو» وتع�ن الصالبة .ويعت� أ
اللماس
ب
أول عملة مادية ي عرفها العالم ،خصوصاً �ف
ي
ش�ق الهند وغربها ،واستخدمت قبائل العرب
وال�ق أ
البدو ف ي� أفريقيا ش
الوسط كلمة أذاماس
اللماس لوصف أ
أو أ
الحجار النادرة .ويوجد
أربع خصائص ز أ
والق�اط،
مم�ة لللماس :اللون ،ي
ي

تم�ووس :ممتلئ
الرصود  :هي فرشه للطعام ويقال
عنها رصوده.
الظه�ة .
القايله  :وقت
ي
القماط  :قماش يلف به المولود.
غوري  :ابريق خاص للقهوة او الشاي.
للرساع بان يعجل ف ي�
دهديه  :صيغة إ
أ
المر.

أ
اللماس
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