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افتتاحية العدد

في البدء
كلمة

مع

بدايــات العــام الجديــد  ،2015يكــون
العــدد أ
الول مــن مجلــة وزارة العمــل،
ف
ن
بـ ي ن
و� الفضــاء
ـ� أيـ
ـدي شف�كائنــا والمتعاملـ يـ� معنــا ،ي
ت ن
و� ي� الوقــت ذاتــه ،لنضيــف مــن خاللهــا
االلكــر ي
قنــاة تواصــل جديــدة ضمــن قنــوات وأدوات الوزارة
الراميــة اىل بلــورة الوعــي بقضايــا العمــل بمختلــف
ف
ـر�
ابعادهــا لــدى أفـراد المجتمــع بشــكل عــام ،وطـ ي
االنتــاج عــى وجــه الخصــوص ،وذلــك انطالقــا مــن
حرصنــا ف ي� الــوزارة عــى اطــاع الجمهــور عــى مــا
تقــوم بــه وزارة العمــل لتحقيــق رؤيتهــا المتمثلــة
بايجــاد ســوق عمــل مســتقر وقــوى عاملــة منتجــة
بمــا يعــزز اقتصــادا معرفيــا تنافســيا محــوره
المواطــن.

ف
و� الوقــت الــذي تســتهدف فيــه هــذه المجلــة
ي
زيــادة الوعــي والتوجيــه بالحقــوق والواجبــات
الـ ت
ـ� كفلهــا ونــص عليهــا قانــون تنظيــم عالقــات
ي
العمــل والقـرارات المنفــذة لــه ،فاننــا نتطلــع ألن
تكــون  ،مرجعــا توثيقيــا لســوق العمــل ف ي� دولــة
االمــارات العربيــة المتحــدة ،ومـرآة تعكــس واقــع
الســوق بــكل مــا فيــه مــن منجــزات وتحديــات،
مســتندين بذلــك اىل مرتكــزات تراعــي الدقــة
تز
بالمعايــر المهنيــة
وااللــرام
والموضوعيــة
ي
ف
ن
واالنســجام مــع الحــس الوطـ ي  ،ي� التعاطــي مــع
ت
ـ� تتناولهــا المجلــة عـ بـر
القضايــا والموضوعــات الـ ي
أبوابهــا المختلفــة.

لذلــك ،نأمــل ان تشــكل مجلــة «العمــل» اضافــة
مســرة صحافتنــا الوطنيــة ،وتحديــدا
نوعيــة ف ي�
ي
المتخصصــة منهــا ،بحيــث تســهم ف ي� اعــاء قيمــة
العمــل ،وزيــادة وعــي مجتمعنــا بهــذه القيمــة
الســامية ،وتحفـ ي ز
ـر مواردنــا ش
الب�يــة الوطنيــة عــى
االنخ ـراط ف ي� الوظائــف المتوافــرة ف ي� ســوق العمــل،
ال�اكــة بـ ي ن
والتأكيــد عــى ش
ـ� كافــة اط ـراف االنتــاج
ف ي� عمليــة
يلــ� رؤى وتوجيهــات
التنميــة ،بمــا ب ي
ت
ـيدة،ال� تشــكل بالنســبة لنــا المحفــز
قيادتنــا الرشـ
ي
للســر بثبــات عــى طريــق تحقيــق
والدافــع،
ي
ت
وبالتــال تنفيــذ االهــداف
خطتنــا االســراتيجية،
ي
ت
االســراتيجية لحكومتنــا المناطــة بــوزارة العمــل.
ف
و� اطــار حرصنــا عــى التطويــر الدائــم للمجلــة،
ي
واضفــاء قيمــة مضافــة ف ي� كل عــدد منهــا ،والســعي
الحثيــث نحــو تحقيــق االهــداف المنشــودة مــن
وراء اصدارهــا ..فاننــا نرحــب ونســعد بالمالحظــات
والمســاهمات ت
الــ� مــن شــأنها اثــراء موضوعــات
ي
ت
ـ� تطرحهــا وتعالجهــا ،حيــث
المجلــة والقضايــا الـ ي
ســتكون بــكل تأكيــد موضــع اهتمــام أرسة التحريــر..
ول التوفيــق .
واللــه ي
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5

مؤتمر مكافحة االتجار بالبشر

جانب من افتتاح المؤتمر

فــي مؤتمــر دولــي نظمته وزارة العمل بالتعاون مع شــركائها

اإلمارات:اإلتجار بالبشــر خط أحمر
ت
الــ� قــد تــؤدي
الدولــة مــن الممارســات ي
إىل وقــوع مثــل هــذه الجرائــم ش
ونــر
التوعيــة المجتمعيــة بطبيعتهــا وأهميــة
مكافحتهــا لمــا تمثلــه مــن انتهــاك لحقــوق
العمــال وهــو مــا يتعــارض مــع تعاليــم
ديننــا الحنيــف وقيمنــا وعاداتنــا وتقالدينــا
الراســخة ف ي� مجتمعنــا.

وزارة العمــل بالتعــاون مــع دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
نظمت
اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة االتجار وممثلــون عــن وكاالت التوســط والتوظيــف
ش
د� مؤتمــرا المؤقــت ف ي� الدولــة.
بالبــر والقيــادة العامــة شل�طــة ب ي
ش
بالبــر ودور وكاالت
حــول «جريمــة االتجــار
ف
الوســاطة وتوظيــف العمالــة ي� المعالجــة» وأكــد ســعادة مبــارك ســعيد الظاهــري
ش
المــارات
والعــا� مــن شــهر
يومــي التاســع
ديســم� وكيــل وزارة العمــل أن دولــة إ
ب
ف
ض
بــد� .وشــارك ي� الحضــور ممثلــون العربيــة المتحــدة تتصــدى لجرائــم االتجار
المــا� ب ي
ي
ش
بالبــر بمســاع صادقــة وجهــود حثيثــة
عــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة ومنظمــة العمــل
ف
ين
ين
ش
والمختصــ� ســواء اكان ذلــك مــن خــال الت�يعــات وقــال الظاهــري ي� كلمــة القاهــا بافتتــاح
المســؤول�
الدوليــة وعــدد مــن
ف ي� الجهــات المنظمــة وممثلــون عــن الجهــات أو الممارســات العمليــة واتخــاذ كافــة المؤتمــر :أن تكامــل أدوار المؤسســات
القضائيــة والنيابيــة ورجــال ش
ال�طــة ووفــود مــن التدابـ يـر الالزمــة مــن أجــل حمايــة مجتمــع والجهــات الحكوميــة ذات الصلــة تحــت
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مؤتمر مكافحة االتجار بالبشر

الظاهري :
«االمارات تتصدى لجرائم
االتجار بالبشر عبر التشريعات
والممارسات العملية»

مظلــة اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة االتجــار
ش
بالبــر المشــكلة بموجــب القانــون
ف
االتحــادي الصــادر ي� العــام  2006مــن
شــأنه أن يســهم بشــكل فاعــل ف ي� التصــدي
لجرائــم االتجــار بالبـ شـر ســيما وأن مختلــف
الجهــات المعنيــة تعمــل وفــق اسـ تـراتيجيات
وخطــط تتناغــم وتنســجم مــع رؤيــة الدولــة
ف
الحمايــة لحــق العمــال ي� الحصــول عــى
ف ي� هــذا الجانــب.
تأخــر وفقــاً لعقــود
أجورهــم مــن دون
ي
ولفــت ف ي� هــذا الســياق “اىل أن وزارة عملهــم ،ويســاعد أصحــاب العمــل عــى
ف
اليفــاء ت ز
بال�اماتهــم القانونيــة حيــال العمــال
العمــل أنشــأت ي� العــام  2010قســماً إ
ش
بالبــر انطالقــاً بأســهل الطــرق وأيرسهــا .
يعــىن بمكافحــة االتجــار
مــن منهجيــة الــوزارة الراميــة إىل ترســيخ
ن
مبــدأ حمايــة العمــال وضمــان حقوقهــم وأوضــح « ان مــن بـ يـ� التدابـ يـر الوقائيــة
ت
الــ� اتخذتهــا وزارة العمــل للمســاهمة
الماديــة والمعنويــة والشــخصية ب
عــر ف ي
تطويــر وتفعيــل آليــات رقابيــة وتنفيذيــة ي� الجهــود المبذولــة للتصــدي لجرائــم
ش
الجــري،
بالبــر أو العمــل
تدعــم عمــل قطــاع التفتيــش للحــد مــن االتجــار
ب
ت
الــ� قــد تؤثــر عــى اســتقرار تطبيــق مجموعــة مــن الضوابــط لتنظيــم
الممارســات ي
عمــل وكاالت التوظيــف الخاصــة ،ســعياً
ســوق العمــل وتوازنــه .
وراء تصحيــح أيــة ممارســات ســلبية
وأضــاف :أن الــوزارة تطبــق العديــد مــن قــد تتــم ف� المراحــل أ
الوىل الســتقدام
ي
توفــر الحمايــة العمــال مــن الــدول المرســلة ال ســيما أن
المبــادرات الراميــة إىل
ي
ف
للعمــال وإيجــاد بيئــة عمــل الئقــة تســهم ي� هــذه الضوابــط تراعــي تحقيق الشــفافية
الحــد مــن ارتــكاب جرائــم االتجــار بالبـ شـر ف ي� اطــاع العامــل عــى ش�وط التعاقــد
و� مقدمتهــا نظــام حمايــة أ
ف
ش
ومــروع العقــد قبــل اســتقدامه وهــو
الجــور الــذي
ي
يعــد أحــد أبــرز وأهــم أدوات الرقابــة عــى مــا يســهم ف ي� ضبــط دورة العمــل
ســوق العمــل ،حيــث أســهم هــذا النظــام التعاقديــة بــدءاً مــن الــدول المرســلة
ت
حــى وصولهــا إىل الدولــة
كبــر ف ي� اســتقرار عالقــات العمــل للعمالــة
إىل حــد ي
وتوفــر بيئــة عمــل آمنــة لكونــه يكفــل وممارســة مهــام اعمالهــا.
ي

وعقــدت خــال المؤتمــر أربــع جلســات عمل
ادار كل منهــا مبــارك ســعيد الظاهــري وكيــل
وزارة العمــل والدكتــور ابراهيــم العابــد
مديــر عــام المجلــس الوطــن ي لالعــام
ين
حســ� الســميطي مديــر
والدكتــور جمــال
ئ
ـا� والعميــد الدكتــور
د� القضـ ي
عــام معهــد ب ي
محمــد عبــد اللــه المــر مديــر االدارة العامــة
د� نائــب رئيــس
لحقــوق االنســان شب�طــة ب ي
اللجنــة العليــا الدارة االزمــات العماليــة �ف
ي
الدولــة.
مــن جهتــه ،اســتعرض حميــد بــن ديمــاس
الســويدي الوكيــل المســاعد لشــؤون
العمــل بــوزارة العمــل ف ي� ورقــة عمــل
تحــت عنــوان « سياســات ســوق العمــل
الجــري واالتجــار ف ي�
لمكافحــة العمــل
ب
البـ شـر « عنــارص جريمــة العمــل الجـ بـري،
مشـ يـرا إىل أنهــا تكمــن ف ي� التوظيــف القــري
مــن خــال الخــداع بتقديــم وعــود كاذبــة
ف ي� دولــة المنشــأ ،وإغــراق العمــال ف ي�
الديــون بتحميلهــم نفقــات االســتقدام
ين
للقوانــ� والتهديــد بالعقوبــة
بالمخالفــة
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بن ديماس:
«نتخذ التدابير الالزمة
حتى ال يصبح سوق
العمل بوابة خلفية
لوقوع ضحايا العمل
الجبري»

وأداء العمــل رغمــا عــن إرادتهــم وقســاوة
ش�وط وظــروف العمــل إضافــة إىل الحرمان
أ
ف
ضــا�،
مــن الجــر ،وســاعات العمــل إ
ال ي
والجــازات الســنوية أ
والســبوعية.
إ
وأكــد الســويدي إتخــاذ وزارة العمــل التدابـ يـر
والجــراءات الالزمــة ت
حــى ال يصبــح ســوق
إ
العمــل بوابــة خلفيــة لوقــوع ضحايــا العمــل
الجـ بـري ،مــن خــال اتبــاع سياســات تســتجيب
لمتطلبــات القضــاء عــى احتمــاالت تعــرض
العمــال لمثــل هــذه أ
النــواع مــن الجرائــم،
الفتــاً إىل أنــه تــم تســجيل  75ألــف شــكوى
عماليــة خــال عــام  2014وتــم النظــر فيهــا
وحلهــا جميع ـاً وهــو أ
المــر الــذي يؤكــد عــى
ف
ت
الــ�
الشــفافية ي� حــل جميــع المشــكالت ي
يتعــرض لهــا أي عامــل.
وقــال إن خــرق قانــون أو عقــد العمــل
ين
للقوانــ� تســتوجب
هــو مخالفــة رصيحــة
العقوبــة ،إال أنــه ال يشــكل بحــد ذاتــه
ج�يــا ،ولكــن
اســتعبادا غـ يـر طوعــي أو عمــا ب
المشــكلة تظهــر حـ ي ن
ـ� اســتعمال القــوة ضــد
العامــل أو التهديــد باســتعمال القــوة الماديــة
أو المعنويــة مــع تقييــد حريتــه لغــرض إبقائــه
مســتمرا ف ي� العمــل رغمــا عــن إرادتــه ،وهــو
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ين
والقوانــ� واللوائــح
مــا قــد ينتــج عنــه تحــول وضــع مــا إىل حالــة ف ي� عقــود االســتخدام
المنظمــة لعالقــات العمــل مــن خــال اتاحــة
عمــل قــري.
نســخ عقــود العمــل وجميــع المعلومــات
إلك�ونيــا للعمــال وأصحــاب أ
ت
ت
ت
العمــال عــى
الــ�
وأشــار إىل أن
ي
التدابــر االح�ازيــة ف ي
ستســاهم ف ي� القضــاء عــى جرائــم االتجــار ي� موقــع الــوزارة.
البـ شـر تتمحــور حــول سياســات االســتقدام،
وتقنـ ي ن
ـ� منــح تصاريــح عمــل العمــال الوافدين وأوضــح الســويدي أنــه يمكــن االتصــال عــى
وفــق تقديــر حاجــة العمــل ،والتأكــد مــن الخــط الســاخن لــوزارة العمــل � 800665ف
ي
الــرام صاحــب العمــل بالقانــون ،مــع حــال عــدم الحصــول عــى أ
تز
الجــر المتفــق
ش
الجــازة أو اختــاف طبيعــة العمــل،
تطبيــق سياســة اســتباقية لرصــد
المــؤ�ات عليــه أو إ
ف
الدالــة عــى احتماليــة وقــوع جريمــة عمــل موضحــا أنــه ي� حــال ثبــت أن بيئــة العمــل
ين
مالئمــ� للعيــش ،يمكــن
غــر
جــري.
أو الســكن ي
ب
ً
منــح العامــل ترصيحــا بنقــل الكفالــة أو
ال�كــة حـ تـى قبــل مــرور عامـ ي ن
وأضــاف الســويدي أن مــن ضمــن هــذه تغيـ يـر ش
ـ� عــى
التدابـ يـر تعزيــز سياســة مرونــة ســوق العمــل التحاقــه بهــا.
وتيســر انتقــال العامــل لصاحــب عمــل
ي
أ
ف
جديــد ي� حــال تعرضــه لي شــكل من أشــكال واســتعرض ماهــر حمــد العوبــد الوكيــل
االســتغالل أو ف ي� حــال أصبــح ف ي� موقــف المســاعد لشــؤون التفتيــش بــوزارة العمــل ف ي�
اســتضعاف يســهل عمليــة وقوعــه ف ي� العمــل ورقــة بعنــوان « وكاالت الوســاطة وتوظيــف
الجــري ،وإتاحــة ســبل االنصــاف للعمالــة العمالــة ،ش�يــك ت
اســراتيجي ف ي� مكافحــة
ب
آ
ش
الوافــدة مــن خــال الليــات المتعــددة لفض جرائــم االتجــار بالبــر» تحديــات مكافحــة
جرائــم االتجــار بالبـ شـر ف ي� ظــل وجــود أكـ ثـر
المنازعــات والمحاكــم العماليــة.
مــن  300ألــف منشــأة خاصــة يعمــل لديهــا
ـ� عامل مسـ ي ن
وأشــار وكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون أكـ ثـر مــن  4ماليـ ي ن
ـجل� لــدى وزارة
العمــل إىل أهميــة تعزيــز مبــدأ الشــفافية العمــل وذلــك ف ي� ظــل وجــود نحو  350مفتشــا
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العوبد:
«نحرص على اطالق
وتنفيذ برامج لتوعية
أصحاب العمل
والعمال»

 5مراكز إليواء الضحايا
عمــر
الدكتــور ســعيد بــن
ي
قال
ـ� وكيــل الــوزارة المســاعد
الغفـ ي
لشــؤون المجلــس الوطــن ي االتحــادي،
مقــرر اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة االتجــار
ش
بالبــر ف ي� ورقــة عمــل بعنــوان «جريمــة
ش
بالبــر وطبيعــة وتعقيــدات
االتجــار
ً
الظاهــرة محليــا» عــن نشــأة اللجنــة
ش
بالبــر
الوطنيــة لمكافحــة االتجــار
والج ـراءات الـ تـى اتخذتهــا
واسـ تـراتيجيتها ،إ
للوقايــة والمنــع مــن خــال تطبيــق
ين
القوانــ� ،والمبــادرات وتطويــر الموقــع
ن
ن
إ ت
ـا� « 800ســيف»
و� والخــط المجـ ي
اللكــر ي
والــذي يعمــل بعــدة لغــات ،والمالحقــة
القضائيــة ،مشــراً إىل أ
الحــكام الرادعــة
ي

ف
الطــار  .وأشــار إىل
الصــادرة ي� هــذا إ
المــارات تنتهــج نهجــاً شــامال ً
أن دولــة إ
بالبــر كمــا تتبــىن
ش
لمكافحــة االتجــار
مبــادرات مهمــة تحــدد كيفيــة معاملــة
ين
ين
القائمــ�
الموظفــ�
الضحايــا مــن قبــل
عــى تنفيــذ القانــون وأوجــدت  5مراكــز
إيــواء أحدهــم خــاص بالرجــال رغــم
عــدم وجــود ضحايــا ،وإنشــاء صنــدوق
لدعــم الضحايــا ،وإدخــال تعديــات
جذريــة عــى القانــون االتحــادي لضمــان
أكــر للضحايــا ،وتعزيــز
توفــر دعــم ب
ي
ـدول ،واالنضمــام لعــدد مــن
التعــاون الـ ي
االتفاقيــات والمبــادرات الدوليــة وتوقيــع
نحــو  11مذكــرة تفاهــم

وهــو االمــر الذي دفــع بالــوزارة اىل اســتحداث بالبـ شـر الــذي يتبــع قطــاع التفتيــش ف ي� وزارة
االلك�ونيــة الـ ت
عــدد مــن االنظمــة ت
مشــرا اىل انــه يضــم  35مفتشــا
ـ� تســاعد ف ي� العمــل
ي
ي
ين
متخصصــ� ف ي� هــذا الجانــب.
التفتيــش والرقابــة عــى ســوق العمــل منهــا
ـذك ونظــام بوابــة مراقبــة وكاالت
التفتيــش الـ ي
الــذا� .وأكــد حــرص الــوزارة عــى ممارســة دور وقــا�ئ
ت
التوظيــف وتطويــر نظــام التقييــم
ي
ي
كمــا اســتعرض مهــام قســم مكافحــة االتجــار وتوعــوي ضمــن جهــود مكافحــة جرائــم

ش
بالبــر حيــث اطلقــت الــوزارة
االتجــار
ت
ـ� مكنتهــا
ونفذتــذ العديــد مــن المبــادرات الـ ي
مــن التواصــل المبـ ش
ـا� مــع العمــال وأصحــاب
العمــل وتقديــم الخدمــات التدريبيــة
ـاس مــن خدماتهــا
والتوعويــة لهــم كجــزء أسـ ي
بغــرض التصــدي لهــذا النــوع مــن الجرائــم
حيــث تــم خــال الربــع الثالــث مــن العــام
 2014تنظيــم  656محــا�ض ة وورشــة للتوعيــة
بالحقــوق والواجبــات وبقانــون تنظيــم
عالقــات العمــل ومــن ضمنهــا مــا يتعلــق
بجرائــم االتجــار بالبـ شـر حيــث اســتفاد منهــا
ث
اكــر مــن  171الــف صاحــب عمــل وعامــل
عــى مســتوى الدولــة.
وأوضــح أن الــوزارة تقــوم بإجــراءات عــدة
لتنظيــم ســوق العمــل منهــا العمــل مــن
أ
جنــ� ف ي�
أجــل ضمــان حــق العامــل ال ب ي
ن
االختيــار الحــر للعمــل بالدولــة المبــ ي
عــى شــفافية المعلومــات والتعــاون مــع
الســلطات المختصــة ف ي� دول إالرســال
لتطويــر برامــج التوعيــة قبــل مغــادرة العامــل
ش
ومبــا�ة
بلــده بعــد وصولــه اىل الدولــة
ن
تقنــ� أنشــطة
مهــام عملــه إ
بالضافــة إىل ي
وكاالت االســتقدام بمــا يــردع ايــة ممارســات
ش
بالبــر
قــد تنطــوي عــى مظاهــر إتجــار
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دبلوم مهني في مكافحة جرائم االتجار بالبشر
اللــواء خميــس مطــر المزينــة القائــد
أكد
د� « ان الوقايــة
العــام شل�طــة ب ي
والحــد مــن الجريمــة تعــد أوىل أهــداف ش�طــة
د� حيــث تــم إنشــاء إدارة لمكافحــة الجريمــة
بي
بــالدارة العامــة للتحريــات والمباحــث
المنظمــة إ
ش
الجنائيــة ،ومركــز مراقبــة جرائــم االتجــار بالبــر،
يتبــع الدارة العامــة لحقــوق النســان ،يعــد أ
الول
إ
إ
ُ
أ
ف
ش
مــن نوعــه ي� الــرق الوســط ،ويهــدف إىل تعزيــز
إالجــراءات الوقائيــة للحــد مــن جرائــم االتجــار
بالبـ شـر مــن خــال دراســة وتحليــل تلــك الجرائــم،
وتقديــم حلــول ت
اســراتيجية لمكافحتهــا .

االتجــار بالبـ شـر» ليكــون الدبلــوم أ
الول مــن نوعــه
الــذي يُمنــح ف ي� هــذا المجــال وذلــك بهــدف ايجــاد
موظــف شــامل يكــون عــى درايــة بكافــة القو ي ن
انــ�
و أ
النظمــة المتعلقــة باالتجــار ش
بالبــر ويســتطيع
التعامــل مــع ضحايــا هــذه الجريمــة بأســلوب
إنسـ نـا� ويمكنــه أن يالحــق المجرمـ ي ن
ـ�
ي
أ
وفقــاً لحــدث الوســائل
و أ
الســاليب.

وأعلــن ف ي� كلمــة القاهــا خــال افتتــاح المؤتمــر عــن
مـ شـروع برنامــج «الدبلــوم المهـن ي ف ي� مكافحــة جرائــم

وتطويــر آليــات وإجــراءات منــح تصاريــح
العمــل بمــا يقطــع الطريــق عــى إالتجــار
بالتأشــرات وتعزيــز مرونــة االنتقــال داخــل
ي
ســوق العمــل.
وأضــاف أنــه لضبــط عالقــات العمــل يتــم
منــح العامــل الوافــد حــق االنتقــال للعمــل
لــدى صاحــب عمــل جديــد بانتهــاء مــدة
أ
صــ� ومنحــه حــق االنتقــال
العقــد ال ي
للعمــل لــدى صاحــب عمــل جديــد إذا
ثبــت عــدم وفــاء صاحــب العمــل ت ز
بال�اماته
تجــاه العامــل ودون االخــال بحقوقــه
بالضافــة إىل أنــه تــم تطويــر
القانونيــة إ
أ
نظــام حمايــة الجــور مــن أجــل ضمــان
حصــول العامــل عــى كامــل مســتحقاته
التعــرض إىل ضغــوط.
دون
َ
وتحــدث ســلطان بــن جويعــد رئيــس محكمــة
ن
االســتئناف ومحــام عــام بالمكتــب الفــ ي
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ين
بقوانــ� الدولــة وأنظمتهــا
للنائــب العــام للدولــة  ،مديــر ادارة فحــص العمــل واعالمــه
ومتابعــة القضايــا عضــو اللجنــة الوطنيــة وعقوبــة مخالفتهــا وكيفيــة اللجــوء اىل الحهــات
ش
بالبــر ،ف ي� ورقــة قدمهــا المختصــة وعــدم اســتخدام وســائل االكــراه.
لمكافحــة االتجــار
ت
خــال المؤتمــر حــول الســلوكيات الــى قــد
رض
تمهــد الرتــكاب جرائــم االتجــار ف ي� البـ شـر مــن واوىص بــ ورة توعيــة مكاتــب الوســاطة
قبــل مكاتــب الوســاطة وتوظيــف العمالــة بواجباتهــم وتوعيــة العمــال بحقوقهــم
مشـ يـراً إىل أن دولــة إالمــارات تطبــق المفاهيــم وواجباتهــم ومراجعــة العقوبــات التكميليــة
بالضافــة اىل العقوبــات الســابقة .
الدوليــة الخمســة عــى تلــك المكاتــب وهــي
إ
الوقايــة والمالحقــة القضائيــة والعقــاب
مهــر بــن رسور نائــب
الــدول .
وحمايــة الضحايــا والتعــاون
وتحــدث اللــواء عبيــد ي
ي
للقامــة وشــؤون
مديــر عــام االدارة العامــة إ
أ
بــد� ف ي� ورقتــه عــن دور االجهــزة
عــ� حميــد بــن الجانــب ب ي
بــدوره  ،أكــد المستشــار ي
ف
خاتــم المحامــي العــام رئيــس نيابــة الجنســية الحكوميــة ي� توجيــه وكاالت الوســاطة وتوظيــف
واالقامــة بـ ف
مشــرا اىل أهميــة توعيــة القــادم
ـد� ي� ورقــة طرحهــا بالمؤتمــر انــه العمالــة ي
بي
عــى مكاتــب الوســاطة لعــب دور هــام وفاعــل للدولــة بحقوقــه وواجباتــه إضافــة اىل تعريفــه
ين
وقوانــ� الدولــة وهــو االمــر الــذي
ف ي� حمايــة العمــال مــن االســتغالل والعمــل بثقافــة
الجــري مــن خــال ت ز
االلــرام بعــدم فــرض مــن شــأنه المســاهمة بشــكل كبـ يـر ف ي� خفــض
ب
تغيــر مهــام الجريمــة ويخفــف الضغــط عــى أجهــزة الدولــة
مبالــغ ماليــة عليهــم وعــدم ي
ت
الكثــر مــن
العامــل أو
الــ� ســتؤدي اىل حــل ي
ي
تغيــر راتبــه وتحديــد ســاعات المختلفــة ي
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المشــكالت وتخفيــف أعبــاء ماديــة هائلــة
عــن الدولة.وتطــرق اىل آليــات تطبيــق نظــام
للتوعيــة و�ض ورة شا�اك القطــاع الخــاص ف ي�
هــذه بال�امــج إضافــة اىل �ض ورة وجــود أليــات
مراقبــة لتطبيــق برامــج التوعيــة.
وتنــاول العميــد أحمــد بــن محمــد بــن نخـ يـرة
مديــر إدارة حقــوق إالنســان رئيــس لجنــة
مكافحــة االتجــار بالبـ شـر ف ي� وزارة الداخليــة دور
وكاالت الوســاطة وتوظيــف العمالــة ف ي� الحد من
جرائــم االتجــار بالبـ شـر مــن خــال اســتعراض
المعايــر والضوابــط وأطــر
ومناقشــة بعــض
ي
التنظيــم وواجبــات ومســؤوليات مكاتــب
الوســاطة والتوظيــف.

شراكات استراتيجية وتكامل لألدوار بين الجهات الحكومية

الوطنيــة لمواجهــة تجــاوزات ومخالفــات وكاالت
ت
ت
الــ� تســهم ف ي� ارتــكاب
وأوىص
باعتمــاد مبــدأ المســؤولية المشــركة الوســاطة والتوظيــف ي
ف
ش
ش
وتضمينــه ي� جميــع عقــود العمــل المؤقتــة جرائــم االتجــار بالبــر وفقــا للت�يعــات
والمعايــر الدوليــة .
والــذي يحمـــل وكاالت التوســط والتوظيــف الوطنيــة
ي
المؤقــت ف ي� بلــدان المصدر والمقصد مســؤولية
مشـ تـركة عــن أيــة تجــاوزات قــد تحصــل والــذي وشــهد المؤتمــر إطــاق وثيقــة توقيعــات
بالبــر» ت
ش
والــ�
اليعفيهــا مــن تحمــل مســؤولياتها تجــاه العمالة حملــت شــعار «ال لالتجــار
ي
ين
أكــر عــدد مــن التواقيــع المؤيــدة
المؤقتــة ..وتدريــب
العاملــ� بجهــات إنفــاذ ســتحمل ب
ف
وتطبيــق القانــون ي� أطــار رفــع القــدرات لهــذا الشــعار.

مــن جهتــه  ،أكــد مايــكل ناوســون مــن
المنظمــة الدوليــة للهجــرة ف ي� ورقــة عملــه
« أن دولــة إالمــارات ف ي� مقدمــة الدولــة
ت
ش
البــر
الــى تكافــح جرائــم االتجــار ف ي�
بعــدة آليــات مشـ يـراً إىل أن هنــاك  6قضايــا
تمكنــت إالمــارات مــن مواجهتهــا والنجــاح
ف ي� معالجتهــا بطــرق موضوعيــة وهــو مــا
شــهدت بــه دول العالــم أ
العضــاء ف ي�
المنظمــة .

خمس توصيات
المؤتمــر ف ي� ختــام اعمالــه اىل
دعا
اســتكمال الجهــود ش
الت�يعيــة
الجــري
والتنفيذيــة لمكافحــة العمــل
ب
واالتجــار بالبـ شـر مــن خــال تحقيــق االتســاق
الكامــل بـ ي ن
ـ� سياســة دخــول وإقامــة االجانــب
وسياســة ســوق العمــل وبمــا يراعــي تحقيــق
الشــفافية الالزمــة والتــوازن ف ي� عالقــات
العمــل ي ن
بــ� أصحــاب العمــال والعمــال
ويســاعد عــى منــع وقــوع العمــال االجانــب
ف ي� حالــة اســتضعاف تــؤدي إىل تعرضهــم
الجــري.
لخطــر العمــل ب

وأكــد عــى أهميــة التعــاون ي ن
بــ� دول مجــال تكنولوجيــا المعلومــات ش
والت�يعــات.
المرســلة للعمالــة والمســتقبلة لهــا مــن خــال
ش
كافــة االليــات الدوليــة واالقليميــة والوطنيــة ودعــا اىل إعــداد كــوادر ب�يــة متخصصــة
ف
ين
و� مقدمتهــا «اليــة حــوار
العاملــ� ف ي� كافــة الجهــات الحكوميــة
مــن
أبوظــ�”.
ب
ي
ي
المعنيــة بشــؤون العمالــة ف ي� الدولــة مــن
ال�اكــة بـ ي ن
كمــا أكــد أهميــة تدعيــم ش
ـ� القطاع أجــل ضمــان توفــر أقــى درجــات المهنيــة ف ي�
الحكومــي شو�كات توظيــف واســتخدام التعامــل مــع قضايــا العمــال وإعــداد نظــام
تدريــ� توعــوي الزامــي يخضــع لــه كافــة
العمالــة عــن طريــق اطــاق برامــج مشـ تـركة
ب
ي
لمكافحــة جريمــة االتجــار بالبـ شـر اىل جانــب فئــات العمالــة والعاملـ ي ن
ـ� ف ي� مكاتب الوســاطة
الخــرات العالميــة ف ي� مجــال إدارة وتوظيــف العمالــة لتوعيتهــم بحقــوق العمال
تبــادل
ب
ف
ف
ن
للقوانــ� العمــول بهــا ي� الدولــة.
وكاالت الوســاطة وتوظيــف العمالــة خاصــة ي� وفقــا
ي
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بمشــاركة  300مسؤول وخبير

«ملتقــى العمل»يطلــق عهــداً جديداً من الخدمات
ســت جهــات حكوميــة تجاربهــا ف ي�
عرضت
مجــاالت الخدمــات والمســاندة
وذلــك ف ي� ملتقــى «أفضــل الممارســات ف ي� قطــاع
الخدمــات المســاندة عــى مســتوى الحكومــة
االتحاديــة « الــذي نظمتــه وزارة العمــل بالتعــاون
مــع الهيئــة االتحاديــة للمــوارد ش
الب�يــة الحكومية
ـال صقــر غبــاش وزيــر العمــل
تحــت رعايــة معـ ي
ن
وبحضــور خـ بـراء وممثلـ يـ� عــن  30جهــة حكوميــة
اتحاديــة ومحليــة.
وأكــد ســعادة مبــارك الظاهــري وكيــل وزارة
العمــل أهميــة توحيــد الجهــود وتكامــل أ
الدوار
ـ� الجهــات الحكوميــة ســعيا لالرتقــاء بـ أ
بـ ي ن
ـالداء
ف
مؤســ� يســهم ي� تحقيــق أعــى
وفــق إطــار
ي
ف
مســتويات الجــودة والكفــاءة ي� تقديــم الخدمات
للمتعاملــ� بمــا يســهم ف� تحقيــق ت
ين
اســراتيجية
أ ي
الحكومــة االتحاديــة للعــوام .2016 – 2014
وقــال ف ي� كلمــة افتتــح بهــا اعمــال الملتقــى الــذي
ف
د� تحــت شــعار « عهــد جديــد مــن
انعقــد ي� ب ي
الخدمــات» إن مــا تشــهده دولــة إالمــارات بقيادة
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس الدولــة ،حفظــه اللــه ،مــن نمــو
متســارع ف ي� المجــاالت كافــة يحتــم علينــا كجهات
ومؤسســات حكوميــة أن نكثــف جهودنــا وســعينا
اليجــاد بيئــة عمــل إبداعيــة تتبــن ي المبــادرات
النوعيــة وتبتكــر أســاليب عمــل متمـ ي زـرة بمــا يلـ ب يـ�
ـ� أ
توقعــات و طموحــات المتعاملـ ي ن
المــر الــذي
يعــزز مــن مكانــة الدولــة ف ي� مجــال تقديــم
معايــر الجــودة والكفــاءة
الخدمــات وفــق
ي
والشــفافية.
وقــال إن هــذا الملتقــى مــن شــأنه ايجــاد حــوار
متبــادل ي ن
بــ� الوحــدات التنظيميــة يتــم مــن
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ف
ف
مشــرا إىل
خاللــه اســتعراض آخــر التطــورات والتجــارب ي� الطفــرة النوعيــة ي� عالــم االتصــال ي
أهميــة قطــاع االتصــال ف ي� تعزيز عمليــات التنمية
تقديــم الخدمــات المســاندة.
أ
بجوانبهــا المختلفــة المــر الــذي مــن شــأنه دفــع
مــن جانبــه أشــاد ســيف الســويدي وكيــل وزارة عجلــة التحــول نحــو االقتصــاد القائــم عــى
العمــل المســاعد لشــؤون الخدمات والمســاندة المعرفــة ف ي� دولــة إالمــارات.
ت
ـ� قدمتهــا الجهــات المشــاركة
فبــأوراق العمــل الـ ي
ن
ثمــا� جلســات عمــل
ي� الملتقــى خاصــة وأنهــا تقــدم تجــارب وعقــدت خــال الملتقــى ي
ت
ار� العمــل والداخليــة ومؤسســة
إيجابيــة تســتحق الدراســة ،إ
بالضافــة إىل أنهــا شــاركت بهــا وز ي
ن
تعــزز مــن منظومــة ش
بــ� مؤسســات إالمــارات للمواصــات والهيئــة االتحاديــة للمــوارد
ال�اكــة ي
ش
د�
القطــاع الحكومــي.
الب�يــة الحكوميــة وهيئــة كهربــاء أوميــاه ب ي
والدارة العامــة إللقامــة وشــؤون الجانــب �ف
إ
ي
وقــال إن الملتقــى يـ ت ف
ش
د� و�كــة إالمــارات إلدارة المرافــق حيــث
ـأ� ي� اطــار ســعي الــوزارة ب ي
ي
الحثيــث نحــو المســاهمة الفاعلــة بالتعــاون مــع اســتعرض ممثيلــن عــن تلــك الجهــات أفضــل
ش�كائهــا االسـ تـر ي ن
اتيجي� ف ي� ترجمــة رؤيــة االمــارات تجاربهــا ف ي� مجــاالت والمســاندة والـ ت يـ� تتضمــن
ت
االســراتيجية للحكومــة المــوارد ش
الب�يــة والماليــة وتقنيــة المعلومــات
 2021والخطــة
ت
ز
والتجهــرات.
ـ� تعتمــد عــى تفعيــل واســتغالل والخدمــات
ي
االتحاديــة الـ ي
كافــة إالمكانــات والمــوارد المتاحــة لتحقيــق
يز
ش
والتمــر ف ي� وتــم عــى هامــش الملتقــى تكريــم الــركاء
مســتويات متقدمــة مــن الريــادة
ف
ت
ن
اتيجي� ي� قطاعــات الخدمــات والمســاندة
الخدمــات الحكوميــة المقدمــة.
االســر ي
عــى مســتوى الحكومــة االتحاديــة ورعــاة الملتقى
بــدوره قــدم عثمــان ســلطان الرئيــس التنفيــذي وهــم ش�كــة االمــارات لالتصــاالت المتكاملــة
المــاس شو�كــة مفاهيــم الفــن
شل�كــة االمــارات لالتصــاالت المتكاملــة « دو» «دو» الراعــي
ي
ن
عرضــا خــال الجلســة الرئيســية للملتقــى تنــاول التقـن ي الراعــي البالتيـ ي شو�كــة افــاق االســامية
فيــه مســتقبل الخدمــات المســاندة ف ي� ظــل للتمويــل الراعــي
الذهــ�.
بي
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السويدي :
الدوام المرن يســهم
في ايجــاد بيئة ِّ
تحفز
الموظفيــن وتزيــد انتاجيتهم

ســيف أحمــد الســويدي وكيــل
أكد الــوزارة المســاعد لشــؤون الخدمــات
المؤسســية والمســاندة «حــرص الــوزارة عــى
تطبيــق احــدث االنظمــة واتبــاع السياســات
واللوائــح التنظيميــة بمــا يســهم ف ي� تعزيــز
قــدرات المــوارد ش
الب�يــة ف ي� الــوزارة وايجــاد
واســتدامة بيئــة عمــل جاذبــة وداعمــة للكــوادر
والمواهــب ش
الب�يــة”.
وقــال « ان الــوزارة حققــت انجــازات الفتــة
ف
و� مقدمتهــا تطبيــق نظــام
عــى هــذا الصعيــد ي
الــدوام المــرن عــى كافــة الموظفـ ي ن
ـ� ف ي� ديوانيهــا
د� و مكاتبهــا ف ي� االمــارات االخــرى
بابوظــ� و ب ي
بي
وذلــك كأول وزارة تطبــق هــذا النظــام الــذي
يتوافــق مــع قانــون المــوارد ش
الب�يــة ف ي� الحكومة
االتحاديــة وتعديالتــه والالئحــة التنفيذيــة
الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء الموقــر بهــذا
الشــأن وكذلــك القــرار الخــاص بالهيــكل
التنظيمــي للــوزارة و تعديالتــه.
وأوضــح الســويدي « ان النظــام ســاهم منــذ
تطبيقــه ف� الحــد حــاالت تأخــر الموظفـ ي ن
ـ� عــن
ي
ف
الوصــول الصباحــي للعمــل ي� الموعــد المقــرر
عنــد الســاعة الســابعة صباحــا نظــرا لكونــه
منحهــم وقتــا اضافيــا للوصــول بمــا ال يجــاوز
ين
ســاعت� بحيــث يتــم احتســاب مــدة الزيــادة

ف ي� الوصــول و اضافتهــا اىل الموعــد المقــرر
النتهــاء الــدوام وذلــك وفقــا للتنســيق المســبق
مــع مديــري االدارات والمكاتــب والرؤســاء وهــو
االمــر الــذي ســاهم ايضــا ف ي� زيــادة انتاجيــة
الموظفـ ي ن
ـ� مــن خــال تقليــل الوقت المســتقطع
جـراء تأخــر الموظــف او اســتئذانه النجــاز امــور
شــخصية ومــن ثــم العــودة اىل العمــل.
واشــار « اىل ان الــدوام المــرن يســاعد عــى
ين
للموظفــ� ومراعــاة
ايجــاد بيئــة عمــل محفــزة
حاجاتهــم االنســانية فضــا عــن االســتغالل
االمثــل النتاجيــة الموظــف بمــا يتوافــق
مــع طبيعــة عملــه وزيــادة معــدل الرضــا ف ي�
وبالتــال المســاهمة ف ي� تقليــل نســبة
الوظيفــة
ي
الــدوران الوظيفي.ويتيــح نظــام الــدوام المــرن
لموظفــي الــوزارة عــدا موظفــي تقديــم الخدمــة
للمتعاملــ� بــدء دوامهــم الرســمي مــا ي ن
ين
بــ�
الســاعة الســابعة اىل الســاعة التاســعة صباحــا
بحيــث ينتهــي دوام الموظــف بعــد مــرور ســبع
الفعــ� و ذلــك
ســاعات مــن وقــت حضــوره
ي
طــوال ايــام االســبوع مــن يــوم االحــد وحــىت
يــوم الخميــس.

فــرات تشــمل ت
ثــاث ت
الفــرة الصباحيــة حيــث
يبــدأ الــدوام عنــد الســاعة الســابعة صباحــا
وحــى الســاعة الثانيــة ظهــرا ت
ت
الظهــرة
وفــرة
ي
العــا�ة صباحــا ت
ش
وحــى الســاعة
مــن الســاعة
ت
الخامســة مســاء والفــرة المســائية مــن الســاعة
عــرة ظهــرا و ت
الثانيــة ش
حــى الســاعة الســابعة
مســاء.يذكر ان عــدد موظفــي وزارة العمــل يبلــغ
ف
ن
ـوا� الــوزارة
نحــو  1200موظــف يعملــون ي� ديـ ي
ف ي�
ود� والمكاتــب القائمــة ف ي� مختلــف
أبوظــ� ب ي
بي
ين
توطــ� تبلــغ نحــو
مناطــق الدولــة وبنســبة
 97,10ف ي� المائــة.
مــن جهــة أخــرى  ،اشــارت شــما المهـ يـري مديــر
ادارة المــورد ش
الب�يــة اىل ان وزارة العمــل
حصلــت عــى المركــز االول عــى المســتوى
ت
بيانــا� خــال
االتحــادي ف ي� اســتخدام نظــام
ي
العــام  2014حيــث تــم تنفيــذ نحــو  10االف
ين
عــر هــذا النظــام.
و 974اجــراء
للموظفــ� ب

ت
ـا�» ليشــمل أفضــل
وتــم تطويــر نظــام «بيانـ ي
الممارســات لخدمــة إدارات المــوارد ش
الب�يــة
ف ي� الــوزارات والهيئــات االتحاديــة وهــو النظــام
الموحــد إلدارة معلومــات المــوارد ش
الب�يــة
ووفــق هــذا النظــام اصبحــت اوقــات الــدوام كجــزء مــن برنامــج تطويــر المــوارد ش
الب�يــة
الرســمي لموظفــي تقديــم الخدمــة ف ي� صــاالت المطبــق مــن قبــل الهيئــة االتحاديــة للمــوارد
ش
الب�يــة الحكوميــة ووزارة الماليــة.
ومكاتــب العمــل واقســام التفتيــش عــى
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حجــب تصاريــح العمل عن المنشــآت الممتنعة
عــن تنفيذ األحكام القضائيــة العمالية
وزارة العمــل ان وقــف منــح
أكدت تصاريــح العمــل للمنشــأة
الممتنعــة عــن تنفيــذ االحــكام القضائيــة
العماليــة النهائيــة ســيتم بشــكل فــوري اثــر تلقي
ض
ـا� التنفيــذ ف ي� المحاكــم ،فيمــا
الــوزارة أمــر قـ ي
ســيتم منــح مهلــة اقصاهــا  30يومــا لصاحــب
ن
وللــركاء ف ي� ش
ش
ال�كــة الممتنعــة
العمــل المعــ ي
عــن تنفيــذ تلــك االحــكام ،قبــل اتخــاذ قــرار
الوقــف بحــق منشــاتهم االخــرى وذلــك تطبيقــا
ـال صقــر غبــاش وزيــر العمــل الصــادر
لقـرار معـ ي
ف ي� هــذا الشــأن.
ت
ـال وزيــر العمــل «بشــأن وقــف
ويـ ي
ـأ� ق ـرار معـ ي
منــح تصاريــح العمــل للمنشــآت الـ ت يـ� تمتنــع عــن
تنفيــذ االحــكام القضائيــة النهائيــة ف ي� الدعــاوى

والقضايــا العماليــة « ف ي� اطــار سياســات الدولــة
الراميــة اىل تعزيــز دولــة القانــون والمؤسســات
ت
واحــرام االحــكام الصــادرة عــن القضــاء،
شــىء يعلــو فــوق
انطالقــا مــن مبــدأ ان ال ي
القانــون واحــكام القضــاء الـ ت يـ� تعتـ بـر الفيصــل
ف
ت
الــ� تنشــأ ي ن
بــ�
ي� فالمنازعــات العماليــة ي
طــر� عقــد العمــل .ويدعــم القــرار منظومــة
ي
الت�يعــات واالدوات الرقابيــة والتنفيذيــة الــ�ت
ش
ي
ت
تطبقهــا الــوزارة ضمــن خطتهــا االســراتيجية
لحمايــة حقــوق العمــال ف ي� ظــل حــرص والـ ت زـرام
وزارة العمــل عــى توفـ يـر كافــة اشــكال الحمايــة
للعمــال وضمــان مصالــح اصحــاب العمــل
وفقــا ش
للت�يعــات الوطنيــة وبمــا ينســجم مــع
االتفاقيــات والمعايــر الدوليــة المعمــول بهــا �ف
ي
ي
هــذا الصــدد.

معــال وزيــر
وتســتند اجــراءات تنفيــذ قــرار
ي
ف
العمــل اىل بيانــات دوائــر التنفيــذ ي� المحاكــم
العماليــة حيــث ســتعمل الــوزارة عــى وقــف
كافــة انــواع تصاريــح العمــل عــن المنشــأة
ت
الــ� تمتنــع عــن تنفيــذ االحــكام القضائيــة
ي
النهائيــة أو االحــكام المشــمولة بالنفــاذ
المعجــل وذلــك بشــكل فــوري وبموجــب أمــر
مــن ض
قــا� التنفيــذ ،بينمــا ســتعمل الــوزارة
ي
عــى مخاطبــة صاحــب المنشــأة المعنيــة
الــذي يمتلــك منشــات أخــرى ش
والــركاء ف ي�
ش
ال�كــة الممتنعــة عــن التنفيــذ البالغهــم
بمنحهــم مهلــة اقصاهــا  30يومــا للتنفيــذ
حيــث سيشــمل الوقــف بعــد انقضــاء هــذه
لغــر
المهلــة ،المنشــآت االخــرى العائــدة ي
ين
المســتجب� ».

مكتب حماية األجور
في أبوظبي ينظم
ملتقى رياضي ًا
مكتــب حمايــة أ
الجــور ف ي� وزارة
نظم
العمــل
بأبوظــ� بالتعــاون مــع
بي
ض
ريــا� تحــت
نــادي الوصــل ملتقــى
ي
شــعار « روح االتحــاد  »43بمشــاركة
اربعــة فــرق مــن وزار ت يا� العمــل واالشــغال
ومواصــات االمــارات اضافــة اىل نــادي
النــ� مديــر ادارة
النرص.وأكــد محســن
ي
ف
أبوظــ�
�
ارة
ز
الــو
التفتيــش بديــوان
بي «
ي
ت
ـ� مــن
الحــرص عــى تنظيــم االنشــطة الـ ي
شــأنها توطيــد العالقــات االجتماعيــة بـ يـ�ن
يز
ين
وتحف�هــم عــى التواصــل
الموظفــ�
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الفعاليات واألنشطة تحفز العمال وتزيد انتاجيتهم

الدائــم فيمــا بينهــم وتنميــة روح
المشــاركة الفاعلــة ف ي� مختلــف الفعاليــات
والمناســبات ال ســيما الوطنيــة منهــا
النــ� الشــكر إىل الجهــات
.وقــدم ف ي
ض
الريــا� الــذي
المشــاركة ي� الملتقــى
ي
شــهد اقامــة مباريــات ف� كــرة القــدم بـ يـ�ن
ي

الفــرق االربعــة وفــق نظــام الــدوري.
وفــاز فريــق وزارة العمــل عــى المركــز
أ
الول برصيــد  9نقــاط بينمــا حصــل فريــق
ن
ـا�
قدامــى نــادي الوصــل عــى المركــز الثـ ي
برصيــد  4نقــاط بفــارق االهــداف عــن
المــارات.
فريــق مواصــات إ
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بهدف اإلرتقاء باألداء المؤسســي

النعيمي :
نســتعد للحصول على
«االيــزو» في  6مجاالت
العــام الحالي
وزارة العمــل للحصــول عــى
تستعد
ســت شــهادات دوليــة معـ تـرف
بهــا مــن منظمــة المواصفــات والمقاييــس
العالميــة ( االيــزو) انطالقــا مــن حــرص
المؤســ�
الــوزارة عــى االرتقــاء بــاالداء
ي
يز
التمــر المســتدام.
وتحقيــق
وقــال الدكتــور عمــر النعيمــي وكيــل
الــوزارة المســاعد لشــؤون السياســات
واالسـ تـراتيجية «:ان الــوزارة اطلقــت ش
م�وعــا
لتطويــر أنظمــة ادارة الجــودة لكافــة
الوحــدات التنظيميــة يمتــد العمــل بــه
ت
حــى شــهر مايــو الجــاري وذلــك تمهيــدا
للحصــول عــى اعتمــاد «االيــزو» ف ي� ســتة
أ
ت
يــأ� ف ي� اطــار
مجــاالت وهــو المــر الــذي ي
حــرص الــوزارة عــى االرتقــاء بمســتوى االداء
المؤســ� وتحقيــق الريــادة ف ي� العمــل
ي
ت
الحكومــي بمــا ينســجم مــع اســراتيجية
ويلــ� توقعــات
وزارة العمــل  2016-2014ب ي
ت
ز
الحكومــة االتحاديــة مــن خــال ال�كـ يـر عــى
ين
التحســ� والتطويــر المســتمرين
عمليــات
ن
المتعاملــ� مــع الــوزارة
وربــط احتياجــات
ي
بعملياتهــا وخدماتهــا المطــورة والمحدثــة».
وأوضــح ان «شــهادات االيــزو المزمــع
الحصــول عليهــا مــن منظمــة المواصفــات

وقــال« ان التطبيــق الصحيــح لسلســلة
مواصفــات االيــزو يحقــق مجموعــة مــن
ت
ـ� تنعكــس بشــكل
الفوائــد وااليجابيــات الـ ي
اســاس عــى مســتوى أداء الموظفـ ي ن
ـ� ،ممــا
ي
ً
يؤثــر ايجابيــا عــى الخدمــات المقدمــة
ين
للمتعاملــ� وتعزيــز صــورة الــوزارة
ف
وجهودهــا ي� تطويــر أداء مواردهــا ش
الب�يــة
ورفــع مســتوى االداء العــام».

والمقاييــس العالميــة تشــمل نظــام إدارة
الجــودة أ
اليزو  ، 9001:2008و نظام االيزو
للســامة والصحــة المهنيــة أ
الوشــاز 18001
 ، 2007 :ونظــام ميثــاق خدمــة المتعاملـ ي ن
ـ�
 ISO 10001:2007ونظــام التعامــل مــع
المالحظــات والشــكاوى ISO10002:2004
ين
المتعاملــ�
ونظــام حــل الخالفــات مــع
خارجيــاً  ISO 10003:2007اضافــة اىل
الحتياجــات وقيــاس رضــا
نظــام تحديــد إ
ين
واضــاف النعيمــي «:ان هــذه الفوائــد
المتعاملــ� .»ISO 10004:2007
تتمثــل بالحصــول عــى ثقــة أكـ بـر ونســبة
ين
المتعاملــ� وتطويــر
واشــار وكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون رضــا أعــى مــن
واالســراتيجية«:إىل ان أنظمــة للخدمــات بشــكل مســتمر ودائــم �ف
ت
السياســات
ي
الجــودة تقــدم مجموعــة مــن ادوات الوقــت الــذي تتيــح فيــه لــادارة امكانيــة
ت
يز
أكــر عــى
وتركــر
الــ� تســتخدم تحكــم وشــفافية
ب
وآليــات العمــل إالداريــة ي
ين
للموظفــ�
إلدارة أنشــطة الــوزارة وعملياتهــا مــن التطويــر وبالمقابــل توضــح
خــال توثيــق إجــراءات وطــرق العمــل أ
الدوار والمســؤوليات والنتائــج المطلوبــة،
وتحديــد المســؤوليات فيهــا وطــرق قيــاس وتقــدم لهــم فرصــة أمثــل لفهــم أهــداف
الداء وتســهيل المراجعــة والتدقيــق عــى الجــودة وآليــات تنفيــذ تلــك أ
أ
الهــداف
المســتوى المؤســ� ت
وال�كـ ي ز
عــر أدلــة عمــل معتمــدة.
ـر عــى تعريــف
ب
ي
المتعاملـ ي ن
ـ� بمســتويات الخدمــة المعتمــدة
ف� وزارة العمــل وحقوقهــم وآليــات التقــدم كمــا تشــمل فوائــد تطبيــق أنظمــة آ
اليــزو �ف
ي
ي
ت
بالمالحظــات واالق�احــات بهــدف المشــاركة مجــال الصحــة والســامة المهنيــة تقليــل
ين
وتوفــر بيئــة
التحســ� والتطويــر عــى الخدمــات احتمــاالت إصابــات العمــل
ف ي�
ي
ين
ين
والمتعاملــ�».
للموظفــ�
صحيــة
المقدمــة.
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بــدء تطبيق مهلة تســوية غرامــات «بطاقات العمل»
وزارة العمــل تطبيــق قــرار
بدأت
مجلــس الــوزاء ف ي� شــأن منــح
اصحــاب العمــل مهلــة لتســوية الغرامــات
الم�تبــة عــى تصاريــح العمــل ت
ت
االلك�ونيــة
«بطاقــات العمــل» المخالفــة عــن المــدد
ديســم� مــن العــام
الســابقة لتاريــخ 31
ب
 ،2014وذلــك مــن خــال ســداد الــف درهــم
كحــد اقــى عــن كل بطاقــة قبــل نهايــة شــهر
يونيــو المقبــل.
كمــا بــدأت الــوزارة تطبيــق الغرامــات االداريــة
ت
ـ� اقرهــا مجلــس الــوزارء مؤخ ـرا
الجديــدة الـ ي
ومــن بينهــا غرامــة مقدراهــا  500درهــم
عــى كل صاحــب عمــل ال ت ز
يلــرم بتحريــر
عقــد العمــل وموافــاة الــوزارة بــه خــال 60
يومــا مــن تاريــخ دخــول العامــل اىل الدولــة
أو تاريــخ تعديــل وضعــه اىل جانــب غرامــة
اداريــة مقدارهــا  500درهــم عــن كل ترصيــح

ت ن
ت
الــ� لــم وتــزداد بواقــع  500درهــم عــن كل شــهر تأخـ يـر
عمــل الكــر ي
و� «بطاقــة العمــل» ي
يتــم تجديدهــا او اســتخراجها خــال مــدة  60او جــزء منــه.
يومــا مــن تاريــخ انتهائهــا او دخــول العامــل اىل
الدولــة حيــث مــن المقــرر ان تطبــق الغرامتــان ويمكــن الصحــاب العمــل الوقــوف عــى
المشــار اليهمــا اعتبــارا مــن  5مــارس المقبــل أوضــاع العاملـ ي ن
ـ� لــدى منشــاتهم لالســتفادة
مــن المهلــة مــن خــال خدمــة «اي نتواصــل»
نظــرا لمــرور المــدة المذكــورة.
ف
ن
ت
و� الــوزارةwww.
المتوافــرة ي� الموقــع االلكــر ي
ودعــا حميــد بــن ديمــاس الســويدي وكيــل  mol.gov.aeأو مــن خالل خدمــات التطبيقات
الــوزارة المســاعد لشــؤون العمــل “ اصحــاب الذكيــة للــوزارة عــى متاجــر عــى متجــر ابــل
العمــل اىل االســتفادة مــن المهلــة واالرساع ســتور وجوجــل بــاي وبــاك بـ يـري باللغتـ ي ن
ـ�
يز
وبالتــال الحصــول مــن
واالنجل�يــة
ف ي� ســداد الغرامــات المطلوبــة منهــم خــال العربيــة
ي
وف�ايــر عــى ابعــد تقديــر خــال هــذه الخدمــة عــى كشــف بأوضــاع
شــهري ينايــر ب
ف
ت
الــ� نــص عليهــا العمالــة ومــن ثــم تســديد الغرامــات ي� حــال
وذلــك لتجنــب الغرامــة ي
ـ� كانــت مطلوبــة أو الغــاء العمــال المتواجديــن
القـرار وقيمتهــا  500درهــم عــن كل شــهر يـ ي
ف
المنقطعــ�ن
ين
االولــ� مــن المهلــة حيــث ســيتم ي� خــارج الدولــة او االبــاغ عــن
الشــهرين
ي
تطبيــق هــذه الغرامــة بحــق جميــع اصحــاب منهــم عــن العمــل وذلــك بمراجعــة مراكــز
العمــل الذيــن ينطــق عليهــم نــص القــرار الخدمــة تســهيل المنتـ شـرة ف ي� مختلــف مناطــق
اعتبــارا مــن الخامــس مــن شــهر مــارس المقبــل الدولــة.

خدمــات وزارة العمل عبــر تطبيقات الهواتف
الذكيــة تســتقطب  80ألف متعامل
ين
المســتخدم� التعليميــة
خدمــات وزارة العمــل مســتويات كافــة
استقطبت
عــر تطبيقــات الهواتــف والمعرفيــة وتمتــاز باســتخدام خاصيــة
ب
الذكيــة نحــو  80ألــف متعامــل قامــوا بتحميلها تحديــد المواقــع والتنقــل ي ن
بــ� الشاشــات».
مــن خــال متاجــر أبــل ســتور وجوجــل بــاي
ت
ز
ين
باللغتــ� (العربيــة وأكــد آل نارص«:الــرام الــوزارة بــان تحقــق
بــري
اضافــة اىل بــاك ي
ض
يز
ـا�  .2014خدماتهــا الذكيــة والبالــغ مجموعهــا
واالنجل�يــة) حـ تـى نهايــة العام المـ
ي
 74خدمــة أقــى درجــات الســهولة �ف
ي
وقــال أحمــد ال نــارص مديــر ادارة تقنيــة االســتخدام وعــى مــدار الســاعة دون التأثـ يـر
ت
تز
وااللــرام
ال� ف ي� فاعليــة وظائــف التطبيقــات
المعلومــات «ان الخدمــات االســتعالمية ي
ث
االكــر اســتخداما بالهويــة المرئيــة للحكومــة إالتحاديــة
تضــم  34خدمــة كانــت
مــن بـ ي ن
ـ� الخدمــات المتاحــة عـ بـر التطبيقــات وذلــك بالتــوزاي مــع تطويــر وتحديــث تلــك
ت
ين
المتعاملــ�
يلــ� تطلعــات
والــ� تشــمل ايضــا  30خدمــة معلوماتيــة الخدمــات بمــا ب ي
ي
و 10خدمــات اجرائيــة تتناســب جميعهــا مــع وتحقيــق رضاهــم».
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وتشــمل باقــات الخدمــات بأنواعهــا الثــاث
االجرائيــة والمعلوماتيــة واالســتعالمية تســديد
رســم ترصيــح العمــل والغائــه وتســجيل
بــاغ انقطــاع العامــل عــن العمــل واسـ تـرداد
ف
ـر� وتعديــل بيانــات صاحــب
الضمــان المـ ي
وغ�هــا مــن الخدمــات الموجهــة
العمــل ي
الصحــاب العمــل والعمــال.

منازعات عمالية

بعد أن قدما شــكوى إلى الوزارة

“العمــل” تعيــد مواطنين الــى وظيفتيهما
بعــد تســوية خالفهما مع مدير مؤسســة خاصة
نجح مكتــب عالقــات العمــل ف ي�
بأبوظــ�
ديــوان وزارة العمــل
بي
ف
ـ� اثنـ ي ن
باعــادة مواطنـ ي ن
ـ� إىل عملهمــا ي� إحدى
ف
المؤسســات الخاصــة القائمــة ي� العاصمــة
ين
الباحثــ�
أبوظــ� ،بعــد ان تمكــن احــد
بي
ف
ن
القانونيـ يـ� ي� المكتــب مــن التوصــل لحــل
ين
ودي لخــاف حــاد نشــب ي ن
المواطنــ�
بــ�
ت
الــ� اوقفتهمــا عــن
ومديــر أالمؤسســة ي
العمــل المــر الــذي دفــع بهمــا اىل التقــدم
بشــكوى اىل الــوزارة ومقاضــاة المديــر
مدنيــاً.
ف
و� التفاصيــل  ،تلقــى مكتــب عالقــات
ي
ف
ـ� مؤخ ـرا شــكوى تقــدم بهــا
العمــل ي� أبوظـ ب
ي
المواطنــان المشــار اليهمــا حيــث أوضحــا ف ي�
الشــكوى أنهمــا تعرضــا إلهانــة لفظيــة مــن
قبــل مديرهمــا عــن طريــق رســالة وردت
ت ن
و� نعتهمــا فيهــا
اليهمــا عـ بـر بال�يــد االلكــر ي
اعت�اهــا تجريحــا شــديدا وإهانــة
بأوصــاف ب
كبـ يـرة لشــخصيهما االمــر الــذي دفــع بهمــا اىل
التقــدم برســالة رســمية اىل إدارة المؤسســة
داخــ� ف ي� الواقعــة.
الجــراء تحقيــق
ي

الحلول الودية للمنازعات تسهم في استقرار عالقة العمل

وأوضحــا أن ادارة المؤسســة وجهــت اليهمــا
ـ� رسـ ي ن
خطابـ ي ن
ـمي� بايقافهمــا عــن العمــل يغ�
أن مضمــون الخطــاب يؤكــد عــزم االدارة
عــى انهــاء خدماتهمــا نظــرا لكــون االدارة
ين
التأمــ�
طلبــت منهمــا تســليم بطاقــات
الصحــي وكافــة المتعلقــات الخاصــة
والســر ف ي� اجــراءات اســتخراج
بالمؤسســة
ي
بــراءة الذمــة مــن أجــل تســليمهما مكافــأة
ف
ت
ـ� تقدمــا بهــا نهايــة الخدمــة.
وطالــب الشــاكيان ي� الرســالة الـ ي
اىل ادارة المؤسســة بـرض ورة إتخــاذ إالجـراءات
المعمــول بهــا ف ي� مثــل هــذه الحــاالت مــن جهتــه  ،وجــه قســم المنازعــات العماليــة
ف
تز
ـ� خطابــا اىل
وااللــرام بتطبيــق القواعــد واللوائــح الداخلية ي� مكتــب عالقــات العمــل بأبوظـ ب ي
للمؤسســة بالشــكل الــذي يــرد لهمــا اعتبارهمــا .ادارة المؤسســة طلــب مــن خاللــه حضــور ممثل
عــن المؤسســة للوقــوف عــى وجهــة نظرهــا ف ي�
وبحســب المواطنــان  ،فــان ادارة المؤسســة الشــكوى المقدمــة ضدهــا وذلــك بعــد ان تــم
ـ� المشـ ي ن
رفضــت إجـراء التحقيــق الداخــ� للوقــوف عــى االســتماع للمواطنـ ي ن
ـتكي� والوقــوف عــن
ي
حيثيــات اســاءة المديــر لهمــا ممــا اضطرهمــا إىل كثــب عــى الشــكوى المقدمــة منهما.وبدورههــا
ن
القانــو� اىل
اوفــدت المؤسســة مستشــارها
رفــع دعــوى مدنيــة ضــد المديــر .
ي

ين
الباحثــ�
الــوزارة حيــث اوضــح امــام احــد
ين
القانونيــ� ف ي� قســم المنازعــات العماليــة
خــال جلســة عقــدت لالســتماع اليــه ان ادارة
المؤسســة لــم تنهــي خدمــات المواطنـ ي ن
ـ� وانمــا
اوقفتهمــا عــن العمــل اىل ي ن
حــ� انتهــاء االدارة
ف
المعنيــة ف ي� المؤسســة مــن النظــر ي� حيثيــات
الواقعــة والوقــوف عــى كافــة المالبســات عـ بـر
الداخــ� الــذي تجريــه اســتجابة
التحقيــق
ي
ن
المواطنــ� وبمــا يتوافــق مــع اللوائــح
لطلــب
ي
ف
الداخليــة المعمــول بهــا ي� المؤسســة».
ن
ـو� بعــد عــدة جلســات
ونجــح الباحــث القانـ ي
ف
ـر� الشــكوى ف ي� التوصــل
عقــدت بحضــور طـ ي
اىل تســوية وديــة ي ن
بــ� طرفيهــا حيــث تنــازل
بموجبهــا المواطنــان عــن الدعــوى المدنيــة
ت
ـ� تقدمــا
ضــد مديــر المؤسســة والشــكوى الـ ي
بهــا اىل الــوزارة فيمــا قــررت ادارة المؤسســة
اعادتهمــا اىل عملهمــا.
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فــي حــوار شــامل تطرق فيه الى واقع وآفاق تطوير ســوق العمل واالرتقاء باألداء المؤسســي

صقــر غبــاش :حماية حقوق العمال وضمــان مصالح أصحاب
العمل مبدأ راســخ في أدبياتنا وممارســاتنا
معال صقر غباش وزير العمل
ي
توف� الحماية لحقوق
أكد ان ي
العمال وضمان مصالح أصحاب العمل
يعت� مبدأ راسخاً ف ي� أدبيات وممارسات
ب
وزارة العمل ت
ال� تتعامل مع ملف العمالة
ي
بشفافية مطلقة وبحزم مع اية تجاوزات
أو تعد عىل الحقوق.
واشار معاليه ف ي� حوار مع « مجلة العمل»
إىل أن الوزارة انتهت من اعداد ش
م�وع
متكامل لتعديل قانون العمل حيث يجري
حاليا التشاور بشأنه مع الجهات المعنية
مؤكد ان التعديالت تضمن وتشجع عىل
ين
للمواطن� ف ي� سوق العمل
اك�
مشاركة ب
ف
وذلك من خالل السعي ي� نصوص
رصيحة اىل التقريب ي ن
ب� ظروف العمل
ين
القطاع� الحكومي والخاص .وأعلن
ف ي�
معال صقر غباش انه يتم حاليا بلورة
ي
ش
م�وع العداد عقد عمل نموذجي يحقق
اعىل درجات الشفافية ف� التعاقد ي ن
ب�
ي
ف
مش�ا ف ي� سياق اخر
طر� عالقة العمل ي
ي
اىل ان نظام االنتقال ساهم برفع أجور
ت
ال� انتقلت اىل منشآت بنسبة
العمالة ي
 10ف ي� المائة.
تعتــر الواقــع الحقيقــي الوضــاع العمالــة ف ي� دولــة
وأكــد ان مراكــز الخدمــة «تســهيل»
ب
ـ� القطاعـ ي ن
لل�اكــة بـ ي ن
نموذجـاً مثاليـاً ش
ـ� الحكومــي االمــارات بــل تعمــم بعــض الحــاالت االســتثنائية
ين
التوطــ� وتقديــم الخدمــات لتصــل بذلــك اىل اســتنتاجات مغلوطــة.
والخــاص ف ي�
ين
يز
للمتعاملــ�.
المتمــرة
وتاليــا نــص الحــوار الــذي تحــدث فيــه
معــال صقــر غبــاش عــن واقــع وافــاق
واشــار معاليــه اىل ان بعــض التقاريــر الخارجيــة
ي
حــول اوضــاع العمالــة ف ي� الدولــة تبــىن عــى تطويــر ســوق العمــل واالرتقــاء بــاالداء
المؤســ� للــوزارة :
ـال فانهــا ال تعكــس
معلومــات غـ يـر دقيقــة وبالتـ ي
ي
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ـ�
ـ� الداخـ ي
يالحــظ ان االرتقــاء بــاالداء المؤسـ ي
والســعي لبلــورة ثقافــة التمـ ي ز
ـ� يســتحوذان عــى
جانــب مهــم مــن سياســات الــوزارة ي ف�االونــة
االخــرة  ..كيــف تــرى معاليكــم انعكاســات
ي
ف
المؤســ� ي� تفعيــل قــدرة
ودور التطويــر
ي
الــوزارة عــى تنظيــم ســوق العمــل؟
بــكل تأكيــد هنــاك ارتبــاط وثيــق ي ن
بــ� الكفــاءة
المؤسســية وقدرتنــا عــى القيــام بمهامنــا

ملف العدد

ومســؤوليتنا بالشــكل المطلــوب  ،فكلمــا تعــززت
ـا� وقــوة دفــع
تلــك الكفــاءة كان لذلــك اثــر ايجـ ب ي
ت
لتحقيــق رؤيتنــا ورســالتنا واهدافنــا االســراتيجية.
لذلــك ،فاننــا نســعى بشــكل حثيــث نحــو
ـ� والتمـ ي زـر
تحقيــق المزيــد مــن التطويــر المؤسـ ي
والجــودة مــن خــال مســارات عــدة ،تركــز عــى
تطويــر معايـ يـر االداء والمســاءلة وتطويــر المـوارد
ش
الب�يــة.
كمــا اننــا نعمــل عــى ترســيخ ش
ونــر ثقافــة
يز
التمــر لــدى مواردنــا ش
الب�يــة والوحــدات
التنظيميــة انطالقــا مــن الحــرص عــى ايجــاد
بيئــة عمــل محفــزة ومشــجعة عــى االبــداع
االيجــا�  ،حيــث اطلقنــا ف ي� ســبيل
والتنافــس
بي
تحقيــق ذلــك قبــل نحــو اربــع ســنوات جائــزة
ز
ـ� ،تســتند ف ي� فكرتهــا وأهدافهــا
للتمـ يـر المؤسـ ي
المنشــودة اىل «جائــزة محمــد بــن راشــد للتمـ ي زـر
ت
الــ� احدثــت اثــرا الفتــا ف ي� تطويــر
الحكومــي» ي
اداء المؤسســات الحكوميــة.
كنتــم معاليكــم اطلقتــم قبــل فـ تـرة الجائــزة ف ي�
دورتهــا الرابعــة وفــق مســمى جديــد « «جائــزة
وزيــر العمــل للتمـ ي ز
ـ�» ..مــا دالالت ذلــك؟
تغيــر مســمى الجائــزة بنــاء عــى رغبــة
تــم ي
وإقـ تـراح مــن قيــادات الــوزارة  ،وجــاء االطــاق
ـرص عــى تحقيــق التمـ ي زـر ف ي�
الجديــد ليؤكــد حـ ي
ق
أر� صــورة نأملهــا جميعــا  ،وكذلــك إهتمامــي
تز
وال�امــي ،مــع قيــادات الــوزارة  ،عــى االســتمرار
ين
والمبدعــ� مــن
ف ي� تقديــم الدعــم لالبــداع
أ
الف ـراد وفــرق العمــل والوحــدات التنظيميــة ف ي�
الــوزارة.
كمــا يعكــس هــذا المســمى إرصارنــا عــى تمكـ ي ن
ـ�
ت
الــ� ت ز
ش
نعــر بهــا ونؤمــن
كافــة كوادرنــا الب�يــة ي
بطاقاتهــا وقدراتهــا عــى العطــاء بالشــكل الــذي
يز
التمــر الــذي
يســهم ف ي� تحقيــق طموحنــا ف ي�
ال نتوقــف عنــد مجــرد طرحــه كشــعار للــوزارة
وانمــا نجســده عــى أرض الواقــع ف ي� أدائنــا وفقــا
للمنهجيــات الموضوعــة.

وأؤكــد هنــا مضينــا ف ي� طريــق التمـ ي زـر ،هــذا
الطريــق الــذي رســمته قيادتنــا الرشــيدة
واختارتــه نهجـاً اسـ تـراتيجياً وعنوانـاً عريضـاً
ال تحيــد عنــه لــاداء الحكومــي واالرتقــاء
بــه عــى الــدوام تعزيــزا لالنجــازات الــ�ت
ي
تحققــت ف ي� هــذا االطــار وبلــوغ الطمــوح
بــأن تكــون دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة
بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن
زايــد ال نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اللــه
بالطليعــة وصاحبــة الريــادة عــى مختلــف
المســتويات واالصعــدة.

ت
ـ� نتشــارك معهــا ف ي� تقديــم خدمــات عــدة
الـ ي
للمتعاملـ ي ن
ـ� اىل جانــب تنفيــذ حمــات التفتيــش
مشروع تعديل
والتوعيــة .كمــا تربطنــا مــع وزارة شــؤون
ت
الرئاســة ش�اكــة اســراتيجية ضمــن مبــادرة
القانون يحفز
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد ال
المواطنين على
نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اللــه « ش
ابــر»
االلتحاق بوظائف
حيــث تنفــذ وزارة العمــل “برنامــج الخصومــات
ين
يز
القطاع الخاص
للعاملــ� ف ي� القطــاع
الممــرة
والعــروض
الخــاص» والــذي يعــد احــد برامــج المبــادرة
وذلــك نيابــة عــن وزارة شــؤون الرئاســة نظــرا
تعتــر جهــة االختصــاص ف ي�
الن وزارة العمــل ب
كيــف تقيمــون عالقــة الــوزارة ومســتوى تنظيــم ســوق العمــل.
تنســيقها ش
و�اكاتهــا مــع الجهــات الحكوميــة
ت
كمــا اشـ يـر اىل ش�اكتنــا االســراتيجية مــع القضــاء
ذات الصلــة بســوق العمــل؟
ش
ال شــك هنــاك تنســيق دائــم و�اكات بمــا يســهل اج ـراءات احالــة الشــكاوى العماليــة
ت
بــ� وزارة العمــل والعديــد مــن الـ تـ� يتعــذر حلهــا وديــا بـ ي ن
اســراتيجية ي ن
ـ� اطرافهــا اىل المحاكم
ي
ت
ـ� كان وال ي ـزال لهــا دور المختصــة فضــا عــن ش�اكتنــا مــع النيابــات
الجهـ
ـات الحكوميــة الـ ي
ف
ت
ش
ريــادي ي� دعــم وتوفـ يـر �وط نجــاح خططنــا العامــة عــى مســتوى الدولــة والـ يـ� احلنــا اليهــا
ض
االسـ تـراتيجية انطالقــا مــن مبــدأ تكامــل االدوار مــا بـ ي ن
ـا� اكـ ثـر
ـ� ينايــر وسـ ب
ـبتم� مــن العــام المـ ي
ف ي� تنظيــم الســوق وضبطــه ،ونحــن ف ي� الــوزارة مــن  390منشــأة ارتكبــت مخالفــات متنوعــة مــن
تز
نعــر بهــذه ش
الــراكات ونســعى لالرتقــاء بهــا بينهــا مــا يتعلــق بتأخــر ســداد االجــر الكـ ثـر مــن
ف
مــع ش
و� مقدمتهــم وزارة الداخليــة شــهرين وتشــغيل العمالــة بصــورة مخالفــة
الــركاء ي
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حضور فاعل لالمارات في المحافل الدولية

لقانــون تنظيــم عالقــات العمــل وتــرك العمــال
الغــر ومنشــآت مغلقــة ولديهــا
يعملــون لــدى ي
وغ�هــا مــن
عمــال مســجلون لــدى الــوزارة ي
المخالفــات.
وهنــاك ش�اكات أخــرى مــن بينهــا التنســيق الدائم
مــع وزارة الخارجيــة ف ي� ســياق الســعي اىل حمايــة
ســمعة الدولــة والرفــع مــن شــأنها ف ي� المحافــل
وغ�هــا مــن الـ شـراكات مــع جهــات أخــرى
الدوليــة ي
اتحاديــة ومحليــة.

عالقتنا بالمنظمات
الدولية تكرس نهج
االمارات باالنفتاح على
المجتمع الدولي

ومواطنــة يعملــون ف ي� بيئــة عمــل جاذبــة مســتقرة
ماذا عن ش�اكة الوزارة مع القطاع الخاص؟
ف
يعتــر وهــو االمــر الــذي يســهم ي� جهــود الدولــة
ممــا ال شــك فيــه ان القطــاع الخــاص ب
ف
ف
ن
للتوطــ� ي� القطــاع الخــاص.
ـال
ي
طرفــا رئيســيا ي� عمليــة التنميــة واالنتــاج وبالتـ ي
فهــو ش�يــك ت
اســراتيجي للــوزارة  ،ونحــرص كل
الحــرص عــى ضمــان مصالحــه مثلمــا نحــرص كمــا نجحنــا ف ي� تقديــم خدمــات وزارة العمــل مــن
خــال هــذه المراكــز وفقــا لمعايـ يـر تنســجم مــع
توفــر الحمايــة لحقــوق العمــال.
عــى ي
ز
المتمــرة،
برنامــج االمــارات للخدمــة الحكوميــة
ي
ولعــل مراكــز الخدمــة «تســهيل» تعتـ بـر نموذج ـاً ونتطلــع لتحقيــق المزيــد مــن النجاحــات
ت
االســراتيجية التضامنيــة ي ن
مثاليــاً ش
بــ� خصوصــا ف ي� ظــل الضوابــط الجديــدة لمنــح
لل�اكــة
ت
ت
القطاعــ� الحكومــي والخــاص حيــث اثمــرت ال�اخيــص للمراكــز و ز
ين
الــرام اصحابهــا باســتيفاء
ف
هــذه ش
ال�اكــة عــن منجــزات الفتــة تمثلــت ي� المعايـ يـر المنصــوص عليهــا فضــا عــن الكفــاءة
ف
ت
فتــح المجــال امــام رجــال االعمــال المو ي ن
الــ� اظهرهــا العاملــون ي� هــذه المراكــز مــن
اطنــ�
ي
م�وعــات ناجحــة وآمنــة حيــث المو ي ن
لالســتثمار ف ي� ش
اطنــ� والمواطنــات.
يبلــغ عــدد المراكــز الحاصلــة عــى تال�اخيــص مــن
ف
ث
و� الحقيقــة ،لقــد اتاحــت تجربــة المراكــز امــام
الــوزارة  40مرك ـزا توظــف أكــر مــن  900مواطــن ي
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الــوزارة المجــال تلل� ي ز
كــر ف ي� رســم السياســات
والرقابــة عــى ســوق العمــل بشــكل أكـ بـر حيــث
ان تقديــم هــذه المراكــز للخدمــات نيابــة عــن
الــوزارة وتحــت شا�افهــا وفــر علينــا الوقــت
ين
العاملــ� ف ي� الــوزارة
والجهــد ،ال ســيما وان
المعنيــة بتنظيــم وضبــط الســوق يبلــغ عددهــم
نحــو الــف و 200موظــف ف ي� وقــت يبلــغ فيــه عــدد
المنشــآت المســجلة لدينــا أكـ ثـر  300الــف منشــأة
تســتخدم ث
أكــر مــن  4ي ن
ماليــ� عامــل.
ت
الــ�
مــا الغايــة مــن الضوابــط الجديــدة ي
تطرقــت اليهــا معاليكــم انفــا؟
ين
مضامــ� الضوابــط الجديــدة مــن شــأنها
ان
ف
ز
إضفــاء المزيــد مــن التمـ يـر ي� عمــل مراكــز الخدمة
الـ ت يـ� تشــكل احــدى أهــم قنـوات تقديــم خدمات
وزارة العمــل للمتعاملـ ي ن
ـ� الذيــن يعتـ بـرون محــور
ت
هــذه الخدمــات وهدفهــا االســراتيجي.
فهــذه الضوابــط تســتهدف تعزيــز النجاحــات
الـ ت يـ� حققتهــا هــذه التجربــة وذلــك مــن خــال
ف
ف
و� إطــار
التوســع المنضبــط ي� عــدد المراكــز ي
مــن تكافــؤ الفــرص والشــفافية ف ي� منــح تال�اخيــص
وفقــا للضوابــط والقواعــد المنصــوص عليهــا
توفــر بيئــة عمــل جاذبــة
اىل جانــب مواصلــة ي
ومســتقرة للمو ي ن
اطنــ� تشــعرهم باالســتقرار
الوظيفــي وتقديــم الخدمــة المتمـ ي زـرة للمتعاملـ ي ن
ـ�.
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 % 9,2من التصاريح
خالل العام 2014
صدرت لصالح
االختصاصيين

ف
ن
تــد� قيمــة االجــر
الســوق ال ســيما ي� ظــل ي
الســائد وعــدم انســجام الوظائــف مــع تطلعــات
المو ي ن
اطنــ� والمواطنــات.

ف
و� الســنوات الالحقــة اصبــح لــدى الدولــة
ي
ج ـراء تلــك المعطيــات ســوقان للعمــل  ،اولهمــا
القطــاع الخــاص وثانيهمــا القطــاع الحكومــي
 ،وباتــت بينهمــا فروقــات واضحــة مــن حيــث
قيمــة االجــور واالمتيــازات وذلــك ف ي� ظــل تزايــد
ين
معــدالت المو ي ن
الباحثــ� عــن العمــل
اطنــ�
شا�ت معاليــك اىل رســم سياســات ســوق والداخلـ ي ن
ـ� الجــدد اىل الســوق والذيــن يتطلعــون
العمــل وجهــود ضبطــه وتنظيمــه  ...ســؤالنا ،اىل الوظيفــة الحكوميــة لمــا توفــره لهــم مــن
كيــف تقيــم تطــور الســوق  ،واىل أيــن يتجــه امتيــازات واســتقرار وظيفــي.
مســتقبال؟
ال بــد مــن االشــارة هنــا اىل أن سياســات ســوق وازاء ذلــك ،اصبحــت سياســات ســوق العمــل
ـ� لقيــام الدولــة ،تخضــع لضغوطــات ت ز
العمــل خــال العقديــن التاليـ ي ن
م�ايــدة واختبــار حقيقــي
الفــرة حيــث تــم لجهــة مواءمتهــا وقدرتهــا عــى المســاهمة �ف
خدمــت التطلعــات ف� تلــك ت
ي
ي
توفــر
اتبــاع سياســة اســتقدام للعمالــة مــن الخــارج تحقيــق رؤيــة الحكومــة عــى صعيــد ي
ت
ت
الــ� تضمــن الوصــول اىل اقتصــاد
بمــا يلـ ب يـ� احتياجــات خليــط االنشــطة الـ يـ� تــم المقومــات ي
تال�خيــص لهــا انــذاك الســتيفاء متطلبــات بنــاء مــرن تقــوده كفــاءات اماراتيــة ماهــرة وتعــززه
ف
الخــرات.
البنيــة التحتيــة للدولــة خصوصــا ي� القطاعــات بأفضــل ب
الخدميــة والتشــييد والبنــاء ،حيــث شــهد ســوق
ف
العمــل تبعــا لذلــك كثافــة ف ي� العمالــة البســيطة وقــد ركزنــا جهودنــا ي� وزارة العمــل باتجــاه
ذات االجــور المتدنيــة لشــغل المهــن المتوافــرة المســاهمة الفاعلــة ف ي� تحقيــق رؤيــة االمــارات
والمطلوبــة ،وهــو االمــر الــذي ســاهم ف ي� الحــد  2021الـ ت يـ� باركهــا صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة
مــن فــرص انخــراط المــوارد ش
الب�يــة المواطنــة بــن زايــد ال نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اللــه،
ف
ف
ت
الــ� ف ي� ســن العمــل بالوظائــف المتوافــرة ي� وأعلنهــا ي� العــام  2010صاحــب الســمو الشــيخ
ي

معايير متقدمة في المساكن العمالية

محمــد بــن راشــد ال مكتــوم نائــب رئيــس
د� رعــاه
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ب ي
اللــه حيــث شــكلت تلــك الرؤيــة اطــارا مرجعيــا
لمجمــل انشــطة التخطيــط االسـ تـراتيجي للحكومــة
ف ت
دور�  2013_2011و 2016 _2014
االتحاديــة ي� ي
وكذلــك االجنــدة الوطنيــة الـ ت يـ� شــملت المهــام
المناطــة بــوزارة العمــل ف ي� اطــار االهــداف
ت
االســراتيجية للحكومــة عــى رأســها تحقيــق
ين
توطــ� الوظائــف بالقطــاع الخــاص واالرتقــاء
ف
بمزيــج المهــارات ي� ســوق العمــل لتلبيــة
ف
المعــر�.
متطلبــات االقتصــاد
ي

نظام االنتقال ساهم
برفع مستوى أجور
العمالة المنتقلة
بنسبة % 10

لقــد ســعينا ولــم نــزل منــذ اطــاق رؤيــة
االمــارات  2021نحــو ايجــاد ســوق عمــل مســتقر
وقــوى عاملــة منتجــة بمــا يعــزز اقتصــا ًدا معرفيـاً
تنافســياً محــوره المواطــن  ،وكذلــك نحــو
تنظيــم الســوق بمــا يزيــد مــن مشــاركة القــوى
العاملــة المواطنــة وتحقيــق المرونــة واســتقطاب
الكفــاءات مــن خــال تطبيــق منظومــة متكاملــة
المعايــر والسياســات واالدوات الرقابيــة
مــن
ي
ز
و ش
المتمــرة .
ال�اكــة المؤسســاتية والخدمــات
ي
تحدثتــم معاليكــم عــن منظومــة السياســات
ش
والت�يعــات  ...وقــد شــهد ســوق العمــل
أ
خــال الســنوات الربــع الماضيــة تطبيــق حزمــة
منهــا ولعــل ف ي� مقدمتهــا نظــام االنتقــال ...
كيــف تقيــم معاليــك هــذا النظــام ؟
هــذا النظــام الــذي دخــل حـ ي زـر التنفيــذ مطلــع
العــام  2011يمهــد الطريــق امــام زيــادة مرونــة
ســوق العمــل حيــث يســمح باالنتقال وفــق ش�وط
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« تسهيل» نموذج مثالي
للشراكة مع القطاع
الخاص في تقديم
الخدمات والتوطين
 6,9ف ي� المائــة مــن مجمــوع تصاريــح العمالــة
الصــادرة ف ي� ذلــك العــام.
كودار وطنية تقدم خدمات متميزة للمتعاملين في " تسهيل"

ومعايــر تســتجيب لمصلحــة كل مــن العامــل
ي
االخــر فرصــة
وصاحــب العمــل حيــث لــدى
ي
ف
لالختيــار مــن بـ ي ن
ـ� العمــال المتواجديــن ي� ســوق
العمــل مــن ذوي الخـ بـرة والكفــاءة واســتقطابهم
للعمــل لــدى منشــأته وهــو مــا يســهم بالـرض ورة
ف ي� رفــع مســتوى االنتاجيــة ف ي� ســوق العمــل.
كمــا يضمــن النظــام للعمــال أحــد الحقــوق
االساســية المتمثــل بااللتحــاق بوظيفــة يختارهــا
بعــد الوفــاء ت ز
بال�اماتــه تجــاه صاحــب العمــل
ف
و� اطــار مــا تقتضيــه ش
الت�يعــات
االصــ� ي
ي
ش
الســارية وتمليــه مصلحــة الدولــة والــروط
القانونيــة لتوظيــف العمالــة الوافــدة.
وقــد ســاهم هــذا النظــام ف ي� ايجــاد عالقــة
ن ف
ـر� عالقــة العمــل حيــث اصبــح
متوازنــة بـ يـ� طـ ي
صاحــب العمــل ث
اكــر تقيــدا بالوفــاء ت ز
بال�اماتــه
حيــال العامــل نظ ـرا الدراكــه بــان هــذا العامــل
قــد يـ تـرك العمــل بعــد مــرور عامـ ي ن
ـ� عــى العالقة
بينهمــا ويلتحــق بعمــل اخــر لــدى منشــأة أخــرى،
كمــا للعامــل مصلحــة ف ي� االداء الجيــد ســعيا اىل
تجديــد توظيفــه او فســح المجــال لــه لشــغل
وظيفــة افضــل ف ي� المســتقبل.
وعــى الجانــب االخــر  ،فــان مخرجــات النظــام
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تــؤدي اىل تحسـ ي ن
ـ� مســتويات االجــور الســائدة ف ي�
أ
ســوق العمــل وهــو المــر الــذي أكدتــه دراســة
حديثــة أعدهــا اكاديميــون مــن جامعــات امريكيــة
عريقــة باالســتناد اىل عقــود العمــال خــال فـ تـرة ما
قبــل وبعــد تطبيــق النظــام حيــث اشــارت هــذه
الدراســة مــن بـ ي ن
ـ� نتائجهــا اىل ان اجــور العمــال
الذيــن انتقلـوا اىل منشــآت اخــرى تحســنت بشــكل
ملحــوظ وبنســبة تزيــد عــى  10ف ي� المائــة.
ان االحصائيــات ذات الصلــة بتصاريــح العمــل
منــذ تطبيــق نظــام االنتقــال والــذي تزامــن
مــع اســتحداث انــواع جديــدة مــن التصاريــح
ت
ت
ـ�
ـ� جــاءت ضمــن المنظومــة الـ ي
الداخليــة الـ ي
تحدثــت عنهــا تشـ يـر اىل اننــا نسـ يـر عــى الطريــق
الصحيــح ال ســيما ف ي� اطــار اســتقطاب الكفاءات.
فمثــا بلغــت نســبة التصاريــح الصــادرة عــن
الــوزارة لفئــة االختصاصيـ ي ن
ـ� (المديــرون وحملــة
المؤهــات العليــا فــوق البكالوريــوس مثــل
ين
ين
ين
الماليــ�) ...
والمحللــ�
والمهندســ�
االطبــاء
مــن مجمــوع التصاريــح الصــادرة خــال العــام
 2014نحــو  9,2ف ي� المائــة بواقــع  116الفــا و137
ترصيحــا وهــي النســبة ذاتهــا تقريبــا خــال
العــام  2013بينمــا بلغــت  7,8ف ي� المائــة خــال
العــام  2012كمــا بلغــت  7,5ف ي� العــام 2011
ف
ين
االختصاصيــ�
و� العــام  2010بلغــت نســبة
ي

كمــا بلــغ عــدد تصاريــح العمــل المؤقتــة الصــادرة
خــال العــام ض
المــا�  22الفــا و 249ترصيحــا
في
بزيــادة مقدارهــا  10,3ي� المائــة عــن العــام 2013
واقــل بنحــو  0,07ف ي� المائــة عــن العــام 2012
وبزيــادة ايضــا مقدارهــا  41,3عــن العــام .2011
وبلــغ عــدد تصاريــح العمــل لبعــض الوقــت
الصــادرة ف� العــام ض
المــا� نحــو  8االف و504
ي
ي
ف
تصاريــح بزيــادة مقدارهــا  25,3ي� المائــة عــن
العــام  2013وبزيــادة قدرهــا  213,9ف ي� المائــة
عــن العــام .2012
اعتـ بـرت معاليــك ان نظــام االنتقــال يســهم ف ي�
توفـ يـر أحــد الحقــوق االساســية للعمــال وهــو
حــق االنتقــال  ،مــاذا عــن الحقــوق االخــرى ؟
توفـ يـر الحمايــة لحقــوق العمــال وضمــان مصالــح
أصحــاب العمــل  ،يعتـ بـر مبــدأ راســخاً ف ي� ادبيــات
وبالتــال فــان وزارة
وممارســات وزارة العمــل
ي
العمــل تســعى اىل ترجمــة ذلــك عـ بـر المنظومــة
الـ ت يـ� تحدثــت عنهــا ســابقا وبالشــكل الــذي يلـ ب يـ�
توجيهــات قيادتنــا الرشــيدة.
فعــ� ســبيل المثــال ،ســاهم نظــام حمايــة
ي
ف
االجــور اىل حــد كبـ يـر ي� ارســاء دعائــم اســتقرار
ن ف
ـر� االنتــاج
ســوق العمــل وتـوازن العالقــة بـ يـ� طـ ي
كونــه يضمــن للعامــل حقــه ف ي� الحصــول عــى
أجــره بالموعــد المحــدد كمــا يوفــر الصحــاب
العمــل اليــة ســهلة ومبتكــرة لاليفــاء بهــذا الحــق،
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ويبلــغ عــدد المنشــآت المشـ تـركة بالنظــام نحــو
 273الــف و 500منشــأة بينمــا يبلــغ عــدد العمــال
الذيــن يحصلــون عــى أجورهــم مــن خــال هــذا
النظــام نحــو  3ماليـ ي ن
ـ� و 500الــف عامــل.
وقــد حققــت دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة
العمــال عــى
خطــوات متقدمــة ف ي� ملــف الســكن
ي
صعيــدي أ
الطــر ش
الت�يعيــة وترجمتهــا عــى ارض
الواقــع بمــا يكفــل للعمــال حقهــم ف ي� ســكن
مناســب والئــق.
ف
و� الحقيقــة هنــاك العديــد مــن المبــادرات الـ ت يـ�
ي
تطبقهــا الــوزارة ف ي� اطــار ســعيها لتوفـ يـر الحمايــة
لحقــوق العمــال وضمــان مصالــح اصحــاب
العمــل منهــا مــا يتعلــق بايجــاد خيــارات متعــددة
امــام اصحــاب العمــل الســتخدام وتشــغيل
العمــال وفقــا الحتياجــات منشــآتهم مــن خــال
ترصيــح العمــل المؤقــت أو لبعــض الوقــت ومــن
هــم عــى اقامــات ذويهــم وتصاريــح اســتخدام
االحــداث وهــو مــا يفتــح المجــال ف ي� المقابــل
امــام العمــال الذيــن يتــم اســتخدامهم بموجــب
هــذه التصاريــح لزيــادة دخولهــم الشــهرية وفقــا
للضوابــط و ش
الــروط الموضوعــة.
ف
توفــر بيئــة
كمــا اننــا ي� الــوزارة نحــرص عــى ي
العمــل الالئقــة والمناســبة للعمــال وفقــا لمعايـ يـر
متقدمــة ف ي� الصحــة والســامة المهنيــة اىل جانــب

مــن حيــث مــدة ايــام االجــازة ف ي� هــذه
المناســبات  ..مــا تعليــق معاليكــم؟
االجــازات الرســمية للعاملـ ي ن
ـ� ف ي� القطــاع الخــاص
احالة  390منشأة
يحكمهــا وينظمهــا قانــون تنظيــم عالقــات
الى النيابة الرتكابها
وبالتــال فــان مــا يصــدر مــن قــرارات
العمــل،
ي
ت
مخالفات منها عدم
يــأ� تنفيــذا للقانــون
متعلقــة بهــذه االجــازات ي
الــذي يحــدد اجــازة بواقــع يــوم واحــد لــكل مــن
سداد االجور
اعيــاد رأس الســنة الهجريــة والميالديــة والمولــد
النبــوي ش
ال�يــف واالرساء والمعــراج واليــوم
الوطــن ي و ثالثــة ايــام لعيــد االضحــى ووقفــة
ين
ين
ويومــ� لعيــد الفطــر .
للمتنازعــ� مــن اصحــاب عرفــة
اتبــاع اليــات تضمــن
العمــل والعمــال الحصــول عــى حقوقهمــا
وفقــا للقانــون واتاحــة قن ـوات متعــددة لتقديــم هــذا يقودنــا اىل ســؤال معاليكــم عــن تعديــات
وغ�هــا مــن المبــادرات ذات قانــون العمــل ،أيــن وصلتــم ف� ش
مــروع
الشــكاوى العماليــة ي
ي
الصلــة وذلــك بالت ـوازي مــع الزيــارات التفتيشــية التعديــل؟
للمنشــات للتأكــد مــن ت ز
ش
ال�امهــا بقانــون تنظيــم انتهينــا مــن اعــداد مــروع متكامــل لقانــون
قانــون العمــل والقــرارات المنفــذة لــه اىل العمــل ويجــري حاليــا التشــاور بشــأنه مــع
جانــب تنفيــذ حزمــة مــن برامــج التوعيــة بحقــوق ش�كائنــا مــن الجهــات المعنيــة وذلــك تمهيــدا
وواجبــات أصحــاب العمــل والعمــال كجــزء لرفعــه اىل مجلــس الــوزراء للنظــر ف ي� اســتكمال
ـاس مــن واجبــات قطــاع التفتيــش ف ي� الــوزارة مراحــل اصــداره.
اسـ ي
ض
ـا� مئــات
حيــث اســتفاد منهــا خــال العــام المـ ي
ما طبيعة تلك التعديالت؟
االالف مــن العمــال وأصحــاب العمــل.
ش
بعيــدا عــن التفاصيــل ســيما وان المــروع كمــا
ف ي� االعيــاد والمناســبات الدينيــة والوطنيــة قلــت قيــد النقــاش والتــداول مــع الجهــات
توجــه االنتقــادات لــوزارة العمــل مــن قبــل المعنيــة ..لكنـن ي اســتطيع القــول اننــا حرصنــا ف ي�
العاملـ ي ن
ـ� ف ي� القطــاع الخــاص حيــث يطالبــون مـ شـروع تعديــل القانــون عــى ضمــان وتشــجيع
ن
ـ� ف� القطــاع الحكومــي مشــاركة اكـ بـر للمواطنـ ي ن
ـ� ف ي� ســوق العمــل وذلــك
بمســاواتهم مــع العاملـ ي ي
مــن خــال الســعي ف ي� نصــوص رصيحــة اىل
التقريــب بـ ي ن
ـ� ظــروف العمــل ف ي� القطــاع الخــاص
والقطــاع الحكومــي الــذي ي ز
يتمــر كمــا اســلفت
ســابقا بجذبــه للعنــارص المواطنــة.

نظام حماية االجور ساهم في استقرار سوق العمل

بالتــوازي مــع التعديــات المرتقبــة عــى قانــون
العمــل ...هــل لــدى الــوزارة ش
م�وعــات او
سياســات جديــدة ف ي� المســتقبل القريــب ؟
نســر بخطــى ثابتــة ف ي� تطبيــق خطتنــا
نحــن ي
ت
ت
االســراتيجية الممتــدة حــى العــام  2016مــن
خــال تنفيــذ حزمــة مــن المبــادرات التشــغيلية
ت
االســراتيجية والمتمثلــة ف ي�
لتحقيــق اهدافنــا
ف
ن
اطنــ� ي� القطــاع الخــاص
تعزيــز مشــاركة المو ي
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وتحقيــق المرونــة واســتقطاب الكفــاءات ورفــع
إالنتاجيــة وتحقيــق اســتقرار ســوق العمــل ف ي�
ف
ن
ـر� إالنتــاج وفــق
إطــار الت ـوازن بـ يـ� مصالــح طـ ي
ش
الت�يعــات الوطنيــة اىل جانــب المســاهمة
ف
ف ي� تعزيــز ســمعة ومكانــة الدولــة ي� المحافــل
الدوليــة وتعزيــز الكفــاءة المؤسســية لتقديــم
خدمــات حكوميــة ذات جــودة عاليــة وضمــان
معايــر
تقديــم كافــة الخدمــات إالداريــة وفــق
ي
الجــودة والكفــاءة والشــفافية.
ف
و� الحقيقــة نعمــل حاليــا عــى بلــورة ش
مــروع
ي
العــداد عقــد عمــل نموذجــي نســعى مــن خالله اىل
تحقيــق اعــى درجــات الشــفافية ف� التعاقــد بـ ي ن
ـ�
ي
ف
ـر� عالقــة العمــل بحيــث يكــون الطرفــان عــى
طـ ي
بينــة تامــة بحقوقهمــا وواجباتهمــا حيــال بعضهمــا
البعــض وهــو االمــر الــذي يســهم ف ي� ايجــاد
المزيــد مــن االســتقرار ف ي� تلــك العالقــة خصوصــا
وان العامــل ســيكون بموجــب النمــوذج الجديــد
عــى علــم تــام بـ شـروط التعاقــد قبــل قدومــه اىل
الدولــة.

إعداد عقد عمل
نموذجي يزيد شفافية
التعاقد بين الطرفين

فعاليات متنوعة لتوعية طرفي االنتاج
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ت
ـ� تقدمهــا
لننتقــل بالحديــث اىل الخدمــات الـ ي
وزارة العمــل للمتعاملـ ي ن
ـ�  ...ايــن تركــزت جهــود
الــوزارة ف ي� الفـ تـرة االخـ يـرة لتطويــر خدماتهــا ؟
اشاعة ثقافة التميز
يعتــر تقديــم الخدمــات بجــودة عاليــة
ب
لالرتقاء باالداء
ت
ن
للمتعاملــ� واحــدا مــن اهدفنــا االســراتيجية
ي
ف
وقــد حرصنــا ي� الســابق عــى تطويــر خدماتنــا
المؤسسي وتحقيق
باالســتناد اىل مجموعــة مرتكــزات تقــوم عــى
الجودة
تحــول دور الــوزارة مــن تقديــم الخدمــات
عــر ش
ال�اكــة مــع القطــاع
اىل ضمــان جودتهــا ب
الخــاص ومــن خــال مراكــز الخدمــة « تســهيل»
وزيــادة ثقــة المتعاملـ ي ن
ـ� ف ي� تلــك الخدمــات فضــا
عــن تعزيــز ش
د� رعــاه اللــه ،
ال�اكــة مــع الجهــات الحكوميــة ذات رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ب ي
عــر تطبيقــات
الصلــة بخدمــات الــوزارة لرفــع كفــاءة وفاعليــة جــاءت خدمــات وزارة العمــل ب
الهواتــف الذكيــة وفــق رؤيــة متكاملــة تســتهدف
الخدمــات الحكوميــة.
توفــر باقــة متنوعــة مــن الخدمــات بمــا يتيــح
ي
كمــا حرصــت الــوزارة عنــد صياغــة رؤيتهــا للمتعاملـ ي ن
ـ� الوصــول اليهــا بســهولة ويــر ويلـ ب يـ�
ت
االســراتيجية احتياجاتهــم و ظروفهــم ف ي� الوقــت ذاته.وعطفــا
ورســالتها واهــداف خطتهــا
للمتعاملــ�ن
لالعــوام  2016_2014عــى ان تتوافــق عــى ذلــك  ،فــان الــوزارة توفــر
ي
ث
أكــر مــن قنــاة للحصــول عــى الخدمــة ســواء
مضامينهــا مــع هــدف التطويــر المســتمر
ين
عــر
للخدمــات المقدمــة
للمتعاملــ� بمــا يتوافــق مــن خــال مراكــز الخدمــة « تســهيل» أو ب
ز
والتمــر والتحــول اىل تطبيقــات الهواتــف الذكيــة حيــث تراعــي جميعهــا
معايــر الجــودة
مــع
ي
ي
ف
ت
ن
ذك يســهم ي� تلبيــة احتياجــات المتعاملـ يـ� وتحقيــق رضاهــم.
مجتمــع
ي
معلومــا� نموذجــي ي
ت
دعــم المسـ يـرة التنمويــة بالشــكل الــذي ي�جــم
كيــف تقيــم معاليكــم عالقــة الــوزارة مــع
رؤى وتوجيهــات قيادتنــا الرشــيدة.
المنظمــات والمحافــل الدوليــة ذات الصلــة
وانســجاما مــع تحــول حكومــة دولــة االمــارات بمعايـ يـر وحقــوق العمــل والعمالــة المتنقلــة...
ت
الــ� ومــا اثــر تلــك العالقــات عــى ســمعة الدولــة
العربيــة المتحــدة اىل «الحكومــة الذكيــة» ي
أطلــق ش�ارتهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد خارجيــا؟
تــول وزارة العمــل إهتمامــا خاصــا بعالقاتهــا
بــن راشــد ال مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
ي
الدوليــة وتمثيلهــا لحكومــة دولــة االمــارات
العربيــة المتحــدة ف ي� المنظمــات والمحافــل
والمســارات إالقليميــة والدوليــة ذات العالقــة
وتنطلــق الــوزارة ف ي� نســج عالقاتهــا هــذه مــن
نهــج الحكومــة الثابــت ف ي� إالنفتــاح عــى المجتمــع
الــدول .
ي
وقــد اثمــر ســعينا ف ي� اطــار تنفيــذ احــد ابــرز
محــاور خطتنــا االسـ تـراتيجية والمتمثــل ف ي� تعزيــز
ســمعة ومكانــة الدولــة عالميــا عــن منجـزات مهمة
تمثلــت ف ي� رئاســة دولــة االمــارات لمجلــس ادارة

ملف العدد

نتعامل مع ملف
العمالة بشفافية
وبحزم مع اية تجاوزات
تنتقص من الحقوق
اهتمام كبير بتطبيق معايير الصحة والسالمة المهنية في مواقع العمل

منظمــة العمــل العربيــة وعضويــة مجلــس ادارة
منظمــة العمــل الدوليــة وكذلــك اختيــار الدولــة
ـدول
لموقــع نائــب رئيــس مجلــس إدارة المركــز الـ ي
للتدريــب التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة.
ف
و� الحقيقــة  ،فــان تلــك المنجزات جــاءت تتويجيا
ي
للــدور الريــادي للدولــة ضمــن منظومــة العمــل
ـر� الــذي ينطلــق مــن نهــج االعتــدال الــذي
العـ ب ي
ف
رســخته قيادتنــا الرشــيدة ي� التعامــل مــع القضايــا
العربيــة وســعيها الحثيــث ومســاهمتها الفاعلــة ف ي�
ـر� اىل جانــب المكانــة الرائــدة
االرتقــاء بالعمــل العـ ب ي
ت
للدولــة ف ي� المحافــل الدوليــة واالحــرام الــذي يكنــه
ـدول لدولــة االمــارات والثقــة بقــدرة
المجتمــع الـ ي
الدولــة عــى شــغل تلــك المواقــع بكفــاءة ال ســيما
ف ي� ظــل مــا تــم تحقيقــه مــن خطــوات متقدمــة
وانجــازات الفتــة ف ي� ســوق العمــل مــن حيــث حفــظ
وصــون الحقــوق العماليــة وتـوازن عالقــات العمــل
واســتقرار الســوق.

ومنظمــة العمــل الدوليــة و إالســكوا ف ي� اعمــال
وانشــطة الحــوار الــذي يهــدف اىل تعزيــز
التعــاون بـ ي ن
ـ� الــدول المرســلة والمســتقبلة ف ي� إدارة
دورة العمــل التعاقــدي للعمالــة الوافــدة بمــا
يخــدم أ
الهــداف التنمويــة و إالقتصاديــة للــدول
المشــاركة ويســهم ف ي� التنميــة ش
الب�يــة للعمــال
المتعاقديــن وتحسـ ي ن
ـ� ظــروف أرسهــم المعيشــية
أ
ف
ـ� .كمــا شــكلت مبــادرة الدولــة
ي� موطنهــم الصـ ي
بتأســيس مســار حـوار أبوظـ ب يـ� مدخــا لمشــاركتها
ف
ـدول حــول الهجــرة والتنميــة كمــا
ي� المنتــدى الـ ي
حققــت دورا فاعــا ف ي� انشــطته وفعالياتــه.

نسعى لتعديل مزيج
المهارات لصالح
العمالة الماهرة
وتحقيق اهداف
التوطين
بـ ي ن
ـ� طرفيهــا  ،لكننــا كمــا قلــت نتعامــل مــع
ف
تلــك الحــاالت بحــزم  ،وكنــت شا�ت ي� ســؤال
ســابق اننــا احلنــا منشــات مخالفــة اىل النيابــة ،
فنحــن نعيــش ف ي� دولــة القانــون والمؤسســات،
ت
الــ� تؤكــد عــى ســيادة قوانينهــا
والدولــة ي
ش
وت�يعاتهــا النافــذة ال يضــار فيهــا صاحــب
حــق لمــن يعيــش عــى ارضهــا.

ت
الــ�
كيــف تنظــرون اىل التقاريــر فالخارجيــة ي
تتحــدث عــن أوضــاع العمالــة ي� دولــة االمــارات
مــن فـ تـرة الخــرى؟
لدينــا ف ي� االمــارات شت�يعــات متقدمــة وممارســات
عمليــة تســتهدف الحــد مــن ايــة تجــاوزات عــى
أوضــاع العمالــة وحقوقهــا  ،حيــث جــاءت هــذه
وقــد حرصنــا ف ي� وزارة العمــل ان يكــون لنــا دور المنظومــة بموجــب ارادة سياســية ونهــج رســخته
فاعــل ف ي� سياســات منظومــة مؤسســات العمــل قيادتنــا الرشــيدة يقــوم عــى اســاس حمايــة ولالســف  ،نجــد أن بعض ـاً مــن تلــك التقاريــر
ىن
ـال فانها
الــدول حيــث جــاءت مبــادرة تأســيس «مســار الحقــوق وصــون كرامــة االنســان.
تبـ عــى معلومــات غـ يـر دقيقــة وبالتـ ي
ي
ت
ـ�
ـ
أبوظ
ح ـوار
ال تعكــس الواقــع الحقيقــي الوضــاع العمالــة
ب ي ” الــذي اصبــح عـ بـر مسـ يـرته الـ يـ�
ف
ف
بــدأت ي� العــام  2008أحــد أهــم المســارات وأؤكــد هنــا  ،اننــا نتعامــل مــع ملــف العمالــة ي� دولــة االمــارات بــل تعمــم بعــض الحــاالت
الحواريــة إالقليميــة المعنيــة بظاهــرة تنقــل ف ي� ســوق العمــل بشــفافية مطلقــة وبحــزم االســتثنائية لتصــل بذلــك اىل اســتنتاجات
العمالــة وزيــادة االهتمــام بظاهــرة العمــل مــع ايــة تجــاوزات أو تعــد عــى حقــوق هــذه مغلوطــة ،ونحــن ليــس لدينــا ايــة مشــكلة ف ي�
التعاقــدي المؤقــت وخصوصياتهــا وإســهاماتها العمالــة ،وســوق العمــل ف ي� دولــة االمــارات التعامــل مــع مثــل هــذه التقاريــر وتصويــب
كغــره مــن اســواق العمــل العالميــة ،ال بــد ايــة تجــاوزات تــرد فيهــا ،اذا مــا كانــت مبنيــة
ف ي� التنميــة الدوليــة و إالقليميــة ف ي� ظــل مشــاركة...
ي
منظمــات دوليــة أهمهــا منظمــة الهجــرة الدوليــة ان يشــهد حــاالت اخــال ش
بــروط التعاقــد عــى حقائــق دقيقــة.
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سـ َّ
ـطرت قصة نجاح خالل  7ســنوات عمل

خلود الشــحي ..
مــن ُمدخلة بيانات في
«تســهيل» إلى مديرة مركز
المارات فرصة رائعة وبيئة مشجعة للعمل وتحقيق النجاح الوظيفي الذي طالما حلمنا به
ولكث�ات من فتيات إ
يل ي
ف
ووفرت لنا إمكانات تدريبية ومهنية حقيقية جعلتنا رقما صعبا ال يستهان به ي� سوق العمل بالقطاع الخاص.
وبخطوات ثابتة شغلنا الوظائف التشغيلية والمناصب القيادية  ...بهذه العبارات بدأت خلود درويش الشحي مديرة مركز تسهيل
ال تك�ونية حديثها إىل مجلة « العمل».
بإمارة عجمان الذي تملكه ش�كة عجمان للخدمات إ

أتاحت

تصــف خلــود الشــحي رحلتهــا الوظيفيــة
ت
الــ� بدأتهــا ف ي� المركــز قبــل نحــو ســبع
ي
ســنوات بأنهــا رحلــة ممـ ي ز
ـرة  ،كونهــا حققــت
نجاحــات مهنيــة حقيقيــة بعــد أن وجــدت
ت
الــ� دعمتهــا ووفــرت
البيئــة إ
اليجابيــة ي
لهــا كل الســبل الممكنــة لتطويــر قدراتهــا
وإمكاناتهــا الشــخصية منــذ ألتحاقهــا
بعملهــا ف ي� المركــز قبــل نحــو ســبع ســنوات.
ولــم تخــف ت ز
اع�ازهــا بمــا حققتــه مــن
نجاحــات اثمــرت عــن تفوقهــا وظيفيــا خــال
ســنوات عملهــا  ،لتؤكــد بذلــك قــدرة
المــوارد ش
الب�يــة الوطنيــة عــى شــغل
الوظيفــة ف� القطــاع الخــاص بتمـ ي ز
ـر واقتــدار
ي
ال ســيما ف ي� ظــل التســلح بالعزيمــة والمثابــرة
مــن جهــة ،وتوافــر بيئــة العمــل المحفــزة
والمســتقرة مــن جهــة أخــرى.

مراكز الخدمة تتيح
للشباب االماراتي
فرص ًا وظيفية جاذبة
ومستقرة

ت
ـ�
بــدأت رحلــة البحــث عــن فرصــة
العمــل الـ ي
ف
توفــرت ل خــال ت
فــرة بســيطة ي� المركــز
ي
ف
ش
قبــول وا� ياك ي� دورة تدريبيــة
حيــث تــم
ي
ف
ت
لصقــل مهــار يا� ي� مهنــة ادخــال البيانــات
ت ن
و� لــوزارة العمــل».
بالنظــام االلكــر ي

واليفــاء
مــع بيئــة العمــل الجديــدة إ
باالحتياجــات الوظيفيــة ف ي� الوقــت ذاتــه ،
لكــن مــع مــرور الوقــت تولــد لــدى خلــود
دافــع قــوي وارصار عــى تحــدي الصعــاب
حيــث وضعــت نصــب عينيهــا النجاحــات
اليوميــة ت
الــ� كانــت تحققتهــا وهــو مــا
ي
زادهــا قــوة وعزيمــة عــى المـض ي ف ي� طريــق
ت
واليمــان لبلــوغ
النجــاح
المقــرن بالكفــاح إ
ف
هدفهــا ي� اثبــات ذاتهــا.
ولــم تتوقــف طموحــات خلــود عنــد مجــرد
اثبــات الــذات وانمــا التفــوق الوظيفــي ايضــا
حيــث قادتهــا هــذه الطموحــات بالمثابــرة
واالجتهــاد اىل موقــع القيــادة ف ي� المركــز
حيــث انتقلــت خــال ســنوات عملهــا مــن
مدخلــة بيانــات المتعاملـ ي ن
ـ� ف ي� نظــام وزارة
ت ن
و� اىل مديــرة للمركــز.
العمــل االلكــر ي

وتصــف بداياتهــا ف ي� الوظيفــة بالصعبــة
الكثــر مــن ف ي� هــذا الصــدد تقــول خلــود  «:ان بيئــة
تقــول خلــود عــن بدايــات التحاقهــا بالمركز «:حيــث حملــت ف ي� طياتهــا
ي
ـول عــى شــهادة الثانويــة العامــة التحديــات ،خاصــة مــا يتعلــق بالتكيــف العمــل الجاذبــة والمســتقرة ف ي� المركــز
بعــد حصـ ي
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شــكلت بالنســبة يل دافعــا قويــا وعنــراً
اساســيا للتــدرج والتفــوق الوظيفــي الــذي
ت
يــأ� ي ن
بــ� يــوم وليلــة وانمــا بالمثابــرة
ال ي
واالجتهــاد».

وتثمــن خلــود مبــادرة وزارة العمــل ف ي� انشــاء
ت
الــ� يديرهــا
مراكــز الخدمــة « تســهيل « ي
القطــاع الخــاص بكــوادر وطنيــة وتحــت
شا�اف الــوزارة .

وتؤكــد ف ي� ســياق حديثهــا عــن العوامــل
ت
ـ� ســاهمت ف ي� نجاحهــا الوظيفــي ،انهــا
الـ ي
اســتطاعت ايجــاد التــوازن ي ن
بــ� متطلبــات
ارستهــا وواجباتهــا حيالهــا ومتطلبــات قيامهــا
بمهامهــا الوظيفيــة بالشــكل المطلــوب
الســيما وانهــا تق ـض ي نحــو  8ســاعات يوميــا
ف ي� عملهــا.

وتضيــف «:قدمــت هــذه المبــادرة قدمــت
ين
للمواطنــ� والمواطنــات حيــث
الدعــم
مهــدت لهــم الطريــق لاللتحــاق بوظائــف
القطــاع الخــاص من خــال العمــل ف ي� مراكز
الخدمــة الـ تـ� تعمــل وفــق ضوابــط ش
و�وط
ي
مــن شــأنها ان توفــر دخــا جيــدا للعاملـ يـ�ن
لديهــا اىل جانــب تدريبهــم وتأهيلهــم بمــا
الخــرات والمهــارات
يســهم ف ي� اكســابهم
ب
الوظيفيــة».

واجهت التحديات
ُ
بعزيمة واصرار
على التفوق
والنجاح

ف
و� ختــام حديثهــا لمجلــة « العمــل»
ي
توجهــت خلــود الشــحي برســالة للشــباب
االمــار تا� دعتهــم فيهــا اىل عــدم ت
ال�كـ ي ز
ـر
ي
ف
ف ي� البحــث عــن الوظيفــة ي� القطــاع
ـال االنخـراط ف ي� الوظائــف
الحكومــي وبالتـ ي
المتوافــرة لــدى القطــاع الخــاص الســيما
ف ي� ظــل توافــر امتيــازات عــدة مــن

نجحت في ايجاد
التوازن بين متطلبات
اسرتي ومهام
وظيفتي

بينهــا انــه _ اي القطــاع الخــاص_
ين
المواطنــ�
يفتــح افاقــا رحبــه امــام
ز
التمــر وتطويــر
والمواطنــات لتحقيــق
ي
المهــارات الوظيفيــة والشــخصية ،مدللــة
ت
ـ�
عــى ذلــك باالشــارة اىل النجاحــات الـ ف ي
حققهــا المواطنــون والمواطنــات ي�
ت
الــ� تقــدم
مراكــز الخدمــة « تســهيل» ي
خدماتهــا لرجــال االعمــال فضــا عــن
النجاحــات المتحققــة ف ي� قطاعــات
وغ�هــا
االتصــاالت والتجــارة والبنــوك ي
ت
الــ� يعمــل
مــن القطاعــات الخاصــة ي
لديهــا الشــباب االمــار ت يا� .

الخدمة الجيدة للعمالء ،ضرورية ضمن رحلة التميز
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دليل الخدمات

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

ت
ال�
تستعرض هذه الزاوية احدى الخدمات ي
ين
للمتعامل� متضمنة
تقدمها وزارة العمل
والجراءات والمستندات
تعريفاً بهذه الخدمة إ
ش
وال�وط المطلوبة إلنجازها ...

فتح بطاقة منشأة:

هــي الخطــوة أ
الوىل لتســجيل بيانــات المنشــأة لــدى وزارة العمــل ومنحهــا رقمــا وإدخــال أســماء المــاك و المخولـ ي ن
ـ� بالتوقيــع ونمــاذج توقيعاتهــم
ت
ـارا� .
وبيانــات المنشــأة و نشــاطها إ
القتصــادي .ويتــم انجــاز الخدمــة خــال يومــي عمــل برســم يبلــغ  2000درهــم إمـ ي
متطلبات ي ن
تأم� الخدمة :

ش
ال�وط :
1.1أن تكون الرخصة سارية المفعول.
ش
2.2أن يحمل صاحب الرخصة أو أحد ال�كاء أو وكيل الخدمات جنسية
الدولة( وفقا) النشاط
ن
3.3أن يكون للمالك ش
والمخول� بالتوقيع رقم
وال�كاء ووكيل الخدمات
ي
شخص ف ي� الوزارة.
ي
4.4أن تكون جميع منشآت صاحب الرخصة أو وكيل الخدمات المسجلة
شخص واحد.
بالوزارة موحدة تحت رقم
ي
5.5أن يكون سجل منشآت المالك بالوزارة ال يوجد به بطاقات عمل
منتهية أك�ث من شهرين أو تصاريح عمل منتهية أك�ث من  6شهور أو
رخص منتهية أك�ث من  70يوما وعليها عمالة أو أية قيود أخرى.
6.6أن ال يقل سن صاحب الرخصة أو وكيل الخدمات عن  21عاما  ،ويجوز
أن يقوم الول أو الوص بالتوقيع بدال عن القارص ت
ح� يبلغ السن
ي
ي
ن
القانو�  ،كما يجوز للقارص التوقيع إذا حصل عىل إذن من المحكمة.
ي
7.7يعامل مواطنو مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة المواطن.
ين
المواطن� التوقيع ف ي� بطاقة إعتماد
8.8يجب عىل جميع أصحاب الرخصة
التواقيع.
9.9أن يكون لدى صاحب الرخصة أو وكيل الخدمات بطاقة منشآة
للقامة وشؤون االجانب.
مسجلة لدى إالدارة العامة إ
1010أن يكون لدى صاحب الرخصة المواطن أو وكيل الخدمات المواطن
ت ن
و� نشطة .
أو المخول بالتوقيع بطاقة توقيع إلك� ي

1.1نموذج طلب فتح بطاقة منشأة.
ً
2.2صورة الرخصة التجارية سارية المفعول موضحا بها (العنوان بال�يدي
ورقم الهاتف /الفاكس) ويجب تطابق الرقم المسجل بختم المنشأة
ف ي(� حالة تدوينه بختم المنشأة) مع رقم صندوق بال�يد المدون
بالرخصة التجارية  +إحضار الرخصة أ
الصلية.
3.3صورة جواز السفر سارية المفعول  +صور جوازات ش
ال�كاء .
4.4صورة خالصة القيد.
للقامة وشؤون االجانب.
للدارة العامة إ
5.5صورة بطاقة المنشأة إ
ف
6.6كشف بأسماء المالك صادر عن الدائرة إالقتصادية ي� حالة عدم وجود
أسماء أصحاب تال�خيص ف ي� الرخصة التجارية.
7.7صورة عقد التأسيس ف ي� حالة وجود ش�كاء  +ملحق بأسماء ش
ال�كاء.
شخص
أجن� ( ف ي� حالة عدم وجود رقم
ي
8.8طلب فتح ملف مواطن أو ب ي
ين
للمالك أو أحد ش
المخول� بالتوقيع(
ال�كاء أو وكيل الخدمات أو
9.9نموذج توكيل وإقرار لصاحب المنشأة المواطن معتمد من الكاتب
العدل أو وكيل الخدمات حسب النموذج المعتمد من الوزارة  +إقرار
وتعهد من المخول بالتوقيع معتمد من الكاتب العدل حسب النموذج
المعتمد من الوزارة.
ف
1010صورة ترخيص قارب الصيد صادر من وزارة البيئة و المياه ي(� حالة
قارب صيد).
ف
1111صورة ترخيص بع�ة صادر من وزارة البيئة و المياه ي(� حالة المنشأة
بع�ة).
اجراءات و خطوات تقديم الطلبات :
 1212موافقة من وزارة الشؤون االجتماعية (إذا كانت المنشأة عبارة عن
جمعية نفع عام)
الغ� إذا كان النشاط تخليص 1.1يتم طباعة طلب فتح بطاقة المنشأة من خالل مراكز الخدمة
1313رسالة تعهد بعدم متابعة معامالت ي
ف
ت
ت
«تسهيل» أو المنشآت المش�كة ي� برنامج إالستمارات إاللك�ونية
ومتابعة المعامالت.
ف
ف
1414يتم إرفاق عقد ش
أو بع� تطبيقات الوزارة ي� الهواتف الذكية (ابل ستور وجوجل بالي
ال�اكة مصدق من وزارة إالقتصاد ي� حالة كون المنشأة
وبالك يب�ي ).
ذات مسؤولية محدودة أو تضامنية.
1515شهادة من غرفة التجارة والصناعة ( إذا كان النشاط بالرخصة مكتب 2.2تقديم الطلب إىل شباك إالستالم.
ش
3.3يتم التدقيق عىل المعاملة والتأكد من استيفائها لل�وط والمستندات
تمثيل تجاري (
وإنجازها بالموافقة أو الرفض أو إعادتها إلستكمال النواقص.
كروك توضيحي لموقع المنشأة.
1616رسم ي
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تتيح هذه الزاوية للقراء تقديم
استفساراتهم واسئلتهم ذات الصلة بعالقة
العمل ،حيث سيتم االجابة عليها من قبل
ين
المختص� ف ي� الشؤون القانونية لدى الوزارة.

سؤال العدد
أعمــل ف ي� وظيفــة إداريــة ف ي� مؤسســة خاصــة منــذ ســتة أشــهر ،وتقدمــت
باســتقالة مســببة مــن العمــل قبــل إتمــام فـ تـرة االختبــار ،لعدم تناســب
ت
ـتغالل مــن قبــل صاحــب العمــل ف ي� ســاعات
الوظيفــة مــع توقعـ ي
ـا� واسـ ي
دوام إضافيــة دون أجــر ،وأود االستفســارعن المســتحقات ت
الم�تبــة عــى
ن
ـ� حـ تـى الشــهر
انتهــاء عالقــة العمــل ،خصوصـاً أنـ ي واظبــت عــى عمـ ي

مستشارك القانوني

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

magazine@mol.gov.ae

أ
الخـ يـر ويرفــض صاحــب العمــل منحــي راتب ـاً عــن هــذه الفـ تـرة بحجــة
أن ـن ي تســببت لــه ف ي� خســائر ،ويبحــث يل عــن بديــل ،وأن هــذا المبلــغ
(راتــب الشــهر) ســيكون عــى ســبيل التعويــض عــن الخســارة ،فهــل يل
الحــق ف ي� مســتحقات مــن نهايــة خدمــة ،وشــهر الــدوام ،وتذكــرة ســفر
إىل بلــدي؟

الجابة :
إ

مــؤداه اســتحقاق العامــل ألجــر الشــهر الــذي عملــه ،وال يحــق
المتنــاع عــن ســداد أجــره ،ألن اســتحقاق صاحــب
مســتحقات نهايــة الخدمــة ،حــق أصيــل للموظــف الــذي أكمــل ســنة لصاحــب العمــل إ
ش
عمــل فأكـ ثـر ،ومــن الواضــح ف ي� الحالــة المعروضــة أن مــدة خدمــة العمــل لهــذا التعويــض مــروط بتقديمــه إلثباتــات تؤكــد وقــوع
الــ� تعــرف عــى أنهــا ت
ت
«فــرة الــرض ر وتكبــده خســائر جــراء فســخ العقــد ،كمــا ورد ف ي� المــادة
الموظــف دون ســتة أشــهر ،وهــي ي
 116مــن قانــون العمــل ،ال أن يقــرر مــن تلقــاء نفســه ذلــك الـرض ر
االختبــار» ،وتالي ـاً ال يســتحق الموظــف مكافــأة نهايــة الخدمــة.
ويقــوم بالخصــم.
لكــن ف ي� مــا يتعلــق براتــب الشــهر الــذي أداه الموظــف ،فإنــه
مســتحق ،وال يجــوز عمــل مقاصــة مــع الموظــف عــى ســبيل
التعويــض عــن فســخ العقــد مــن قبــل الموظــف ف ي� هــذه الحالــة،
ألن فســخ العقــد باالســتقالة كان مســبباً ،بينمــا فيمــا يخــص
ن
ـو� للموظــف المســتقيل ف ي�
تذكــرة الســفر ،فهــي تمنــح بشــكل قانـ ي
حــال عــدم التحاقــه بــرب عمــل آخــر ،وهــي مســتحقة ف ي� الحالــة
المعروضــة أمامنــا.
أ
ف
ـر� عالقــة العمل
ووزارة العمــل تؤكــد آ أنــه ال يحــق لي طــرف مــن طـ ي
التغريــر بالطــرف الخــر ،وذلــك باســتغالل عقــد العمــل بــأي طريقة
ـ� ذلــك فــإن الطــرف آ
مــن الطــرق ،وإذا أثبــت أي مــن الطرفـ ي ن
الخــر
ف
و� الحالــة المعروضــة
أيــاً كان ســيكون مؤاخــذاً أمــام القانــون ،ي
النــذار
إمامنــا فــإن إل ـزام صاحــب العمــل للعامــل بالعمــل شــهر إ
إليجــاد بديــل لــه،
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شركاء في التنمية

استخدام وسائل السالمة يجنب العمال التعرض لإلصابات

يعمــل في قطاع المقاوالت منذ  7ســنوات

اللو بوكايا:
عملــي في اإلمارات أتاح لي
فرصــة بناء بيــت جديد في بلدي
ف
د�  ،توافر فرصة عمل له ف ي� احدى ش�كات
يخف عامل البناء اللو بوكايا فرحته الغامرة حينما ابلغه قريب له يعمل أ ي� ب ي
الك�ى  ،فحلمه الذي راوده ،نقلة نوعية ف ي� حياته المهنية والرسية بات عىل مقربة من تحقيقه سيما وان سنوات
المقاوالت ب
عمله الماضية ف ي� بلده الهند لم تمكنه من تحقيق هذا الحلم الذي استطاع جعله حقيقةعىل أرض الواقع خالل سبع سنوات من
عمله ف ي� االمارات.

لم
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شركاء في التنمية

وفرت الرعاية الالزمة
ألفراد أسرتي وأخطط
لمستقبل ابنتي
الصغيرتين

ف
د� ،حيث تمكنت خالل
ش�كة أخرى ي� ب ي
السنوات الماضية من االرتقاء بمهار ت يا�
الكث� ف ي� مجال البناء مما
المهنية وتعلمت ي
ساهم ذلك ف� احداث نقلة مهمة ف� حيا�ت
ي
ي
ي
أ
الشخصية والرسية حيث ارتفع أجري وزادت
ن
أك� من
مدخر ت يا� وأصبح
بإمكا� تحويل نسبة ب
ي
ت
ت
ارس� مقارنة بما
مدخر يا� المالية لمساعدة ي
كنت أقوم بتحويله ف ي� السابق.

ت
والرس�
عمل ف ي� االمارات حقق يل
ي
ويضيف « ي
ن
ان� تمكنت من بناء بيت
السعادة خصوصا ي
جديد بدال من ت
بي� القديم المتهالك الذي
ي
ف
الكث� من زمالء
وبحسب اللو بوكايا  ،فان االوضاع المعيشية لم استطع ترميمه بسبب
ظرو� االقتصادية الفرصة ،فقد شاهد وتعلم ي
ي
ف
الصعبة ت
ش
مهنة يجيدون العمل تحت إ�اف طاقم
المارات”.
ال� عاشها وأرسته ي� بلده دفعته الصعبة قبل قدومي إىل إ
ي
نف� مدرب تدريبا عاليا ،ت
ح� تعلم اللغات
نحو البحث عن فرصة عمل ف ي� االمارات
ي
ين
البنت� لم تكن صعبة المنال وال مستحيلة حيث
الكث� عن هذا البلد من ولم يخف اللو بوكايا وهو أب
السيما انه سمع ي
اصدقائه واقاربه الذين يعملون هنا  ،سعادته الغامرة كونه حقق الرسته االستقرار أدرك وتعلم مهارات التواصل مع الزمالء من
الجنسيات أ
الخرى.
وبالفعل توافرت له هذه الفرصة حيث قدم
د� ف ي� صيف العام 2007
من حيدر اباد اىل ب ي
ن
ش
تربط� عالقات صداقة وطيدة
ويضيف«:
بموجب ترصيح عمل استخرجته له ال�كة.
ي
مع اشخاص من باكستان وبنجالديش
تراكم خبراتي
ت
ن
ن
والص� وح� من جنسيات عربية
والفلب�
ويش� اللو ف ي� حديث لـ « مجلة العمل « اىل
ي
ي
ي
منحني
المهنية
ف
ف
ش
بعضهم زمالء يل ي� ال�كة والبعض االخر
ان القلق سيطر عليه ي� ايامه االوىل باالمارات
أ
ف
بأجر
أخرى
عمل
فرصة
ش
يعملون ي� �كات أخرى وهو المر الذي
كونه انتقل اىل مجمتع جديد ،يغ� انه مع
ن
منح� استقرارا نفسيا واجتماعيا كما ساهم
مرور الوقت تبدد قلقه واستطاع التأقلم
وامتيازات أفضل
ف ي
أ
ت
لغ� الم».
مع حياته الجديدة ،خصوصا انه وجد بيئة
ي� تعلمي لغات اخرى يغ� ي
عمل جاذبة وسكناً امناً ومريحاً وهو ما حفزه
ويقول«:إنه عازم عىل مواصلة عمله �ف
عىل العمل بجد وانضباط ف ي� ظل تسلحه
ي
االمارات خصوصا وانه ف ي� هذه المرحلة
بالعزيمة واالرصار عىل تحقيق مبتغاه».
�ث
اللت�ن
ن
والعيش الكريم وانه بات أك قدرة عىل يخطط لمستقبل ابنتيه
الصغ� يت� ي
ي
أ
مش�ا اىل عىل مشارف االلتحاق بمرحلة التعليم الوىل
وبعد م�ض ي ثالث سنوات عىل عمله لدى تلبية كافة متطلباتهم المعيشية ي
ت
ش
ال� استقدمته من بلده واثر انتهاء ان بيته الجديد شكل له مبعث فخر امام حيث يود الحاقهما بمدرسة جيدة تضمن
ال�كة ي
عالقة عمله مع هذه ش
لهما تعليما جيدا ،وان تعيشا بطريقة أفضل
ال�كة بانتهاء العقد اقاربه وابناء بلدته.
ف
ت
ين
الم�م ي ن
ال� عاشها هو ي� صغره».
الطرف� ،انتقل اللو بوكايا اىل
ب�
ب
من تلك ي
ف
ف
المارات
ش�كة أخرى ليعمل ي� ذات المهنة كعامل ويصف اللو بوكايا رحلة عمله ي� إ
ت
ال� يكتسبها
بناء لكن بامتيازات واجر افضل كونه اكتسب بأنها قصة نجاح بفضل البيئة الجيدة ويؤكد اللو بوكايا “ ان ب
الخ�ات ي
الخ�ة خالل سنوات عمله الثالث الماضية .والمناسبة ت
ال� وفرت له كل السبل الممكنة من عمله ف ي� االمارات سوف تفتح له افاقا
ب
ي
ف
لتحقيق أحالمه وتطلعاته المستقبلية ،فقد رحبه للعمل ي� بلده عند العودة اليها كما
ف
وخ�ات مهنية أنه لن يكون بحاجة اىل مغادرتها للبحث عن
ي� هذا الصدد يقول اللو «:اتاحت يل سنوات حصل عىل مهارات جديدة ب
عمل الماضية فرصة ذهبية للعمل لدى لم يكن ليتعلمها أو يدركها لو لم يحظ بهذه فرصة عمل خارجها».
ي
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أبحاث ودراسات
في دراسة أعدها مركز التنمية العالمية في اميركا

العمالة الهندية في االمارات رفعت
مستوى حياة أسرها وضخت مليارات
الدوالرات باقتصاد بالدها

ف
االم�كية ان عمل العمالة الهندية التعاقدية
دراسة أعدها مركز التنمية العالمية ي� الواليات المتحدة ي
ش
المؤقتة ف ي� دولة االمارات العربية المتحدة يؤثر بشكل الفت ف ي� الوضع
المعي� ألرس هذه العمالة
ي
القاطنة ف� بلدها الهند ويحدث أثرا تنمويا بالغا لدى تلك أ
الرس.
ي

أكدت

ت
ال� أعدها الدكتور نجحت بإرسال أحد افرادها للعمل ف ي� دولة  86فريق بحث
واستهدفت الدراسة ي

مايكل كليم�نز زميل اول ومدير ابحاث ف ي�
المركز بدعم من وزارة العمل ،قياس أ
الثر
التنموي لعمل العمال الهنود ف ي� دولة
االيجا� عىل أوضاع ارسهم
وتأث�ه
االمارات ي
بي
ف ي� الهند.واستندت الدراسة اىل مقارنة ما
آلت إليه أوضاع ألف وخمسمئة أرسة هندية
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االمارات العربية المتحدة بقطاع االنشاءات
مع أوضاع وألف خمسمئة أرسة هندية أخرى
تحمل مواصفات مشابهة وسعت ولم تنجح
ف ي� إرسال أحد أفرادها للعمل بالدولة خالل
أ
الزمة المالية واالقتصادية العالمية ف ي� عامي
 2008و. 2009

واجريت الدراسة البحثية خالل شهري يوليو
وسبتم� من العام  2011ونفذها  86فريق
ب
بحث استخدام ست لهجات محلية �ف
ي
ت
ال� تقطن
فالتخاطب مع االرس المستهدفة ي
ي�  10واليات هندية مختلفة ،وتم تجميع
وتحليل معلومات من سجالت وزارة العمل

أبحاث ودراسات
المعاي�
لحماية حقوق العمالة وفقا ألعىل
ي
الدولية انطالقا من حرصها عىل ت ز
االل�ام
ين
ش
والقوان� الوطنية واالتفاقات
بالت�يعات
الدولية .وتركز الجهود إالماراتية عىل ثالثة جوانب
معاي� صارمة شل�وط ومواصفات
اولها وضع ي
واالش�اطات ال�ت
ت
العمال والخصائص
السكن
ي
ي
ف
يجب ان تتوافر ي� السكن ومساحات الغرف
أ
رسة ووجود المرافق مثل الحمامات والمياه
وال ّ
الباردة والمطابخ والعيادات الطبية والنظافة.

ولفتت الدراسة إىل ان وجود احد افراد االرسة ف ي�
كب�اً من المعلومات الدقيقة
إالمارات وفر كماً ي
ف
ش
والمبا�ة حول ش�وط وظروف العمالة ي� الدولة
ارتفاع متوسط
مما حسن من فرص وصول العمالة الهندية
الدخل الشهري
لسوق العمل إالمار ت يا� ،وساهم ف ي� الوقت نفسه
لعمالة المقاوالت
ف ي� ترشيد مستوى التوقعات بشأن مستويات
بنسبة تتراوح بين
الربح والدخل بنسبة  25%عىل االقل.واكدت أن
ف
وجود العمالة الهندية ي� دولة إالمارات ساهم
 % 250و % 300
ف
ي� الحد من الفقر ،ووفر مئات االالف من فرص
العمل ،وزود االرس الهندية بمليارات الدوالرات
ش
من تحويالت العمال الذين ارتفع متوسط كما ركزت الجهود إالماراتية عىل ضمان �وط
أ
ت
ت
ت
ت
ن
ش
ال�
ال� دخلهم الشهري بنسبة ت�اوح يب�  % 250إىل السالمة والصحة المهنية ووضع االش�اطات ي
بشأن الجور فالمكتسبة ل�يحة العمالة ي
.% 300
سافرت للعمل ي� دولة إالمارات.
وتتبعت الدراسة فرص العمل ف ي� قطاع االنشاءات
ف� دولة االمارات العربية المتحدة حيث ي ن
تب� ان
ي
العمال الهنود الذين قدموا اىل الدولة للحصول
عىل العمل قبل االزمة المالية العالمية ش
مبا�ة
اك� لذلك بمقارنتهم بالعمال
كانت لديهم فرص ب
ش
الذين تقدموا للعمل بعد االزمة مبا�ة وفيما عدا
ت
ذلك فان الخصائص ي ن
مجموع� العمال كانت
ب�
ي
متقاربة وهو ما سمح بمقارنة حياة ارس ي ن
هات�
ين
المجموعت� بعد ثالث سنوات من االزمة المالية
آ
قص�ة المدى لعمل احد
العالمية وقياس الثار ي
افراد االرس الهندية ف ي� دولة االمارات بكل دقة.
واظهرت الدراسة ان العمال الهنود الذين
نجحوا ف ي� الحصول عىل فرص عمل ف ي� دولة
إالمارات والذين تمت مقابلتهم الغراض الدراسة
ين
ضعف� ونصف عما كانوا
يتقاضون أجورا توازي
عليه سابقا ف ي� بلدهم اىل جانب تضاعف اجورهم
المكتسبة بمقدار  3أضعاف”.

ديون أقل

ت
ال�
ي
وتش� الدالئل إىل عدم تأثر االرس الهندية ي
عمل احد افرادها لدى دولة االمارات خالل
االزمة المالية العالمية سلبا مثل تراكم الديون
عىل تلك االرس بل عىل العكس تماماً فقد أظهرت
نتائج الدراسة البحثية أن أ
الرس الهندية اصبحت
أقل ديونا.

وقالت الدراسة ان قائمة الفوائد تشمل أيضا
تزايد احتماالت تملك ارسة العامل ش
لم�وع
تجاري عائل بمقدار ي ن
ثالث� نقطة مئوية مقارنة
أ ي
ف
ت
ال� ال يعمل احد افرادها ي� الخارج.
مع الرس ي

 86فريق بحث نفذ
الدراسة على  3االف
اسرة في  10مناطق
باستخدام  6لهجات

ورفضت الدراسة التسليم بالرأي القائل بأن سفر
احد افراد االرسة للعمل ف ي� الخارج يدفع بقية
افراد االرس إىل تال�اخي والتكاسل عن العمل،
حيث اكدت أن سفر احد افراد االرسة يدفع بقية
أفراد االرسة إىل بذل المزيد من الجهد ف ي� محاولة
يجب ت ز
االل�ام بها من حيث توافر خوذات حماية
لكسب قدر مواز من الدخل.
الرأس ووسائل االسعاف والعالج ووضع ارشادات
وتوف�
وتعليمات السالمة بمختلف اللغات
تفنيد المزاعم
ي
ف
ف
ت
ال� ينتج عنها تلوث او
كب�ة ي� الرد عىل ي
وتكتسب الدراسة اهمية ي
كث� الكمامات ي� الصناعات ي
ف
ت
ال� ترد ي� غازات ضارة بالصحة ،كما طبقت إالمارات قرار
من االنتقادات النمطية والمزاعم ي
الظه�ة خالل موسم الصيف
بعض الدراسات االكاديمية ومن المنظمات حظر العمل وقت ي
�ض
الدولية ذات العالقة من حيث ان المكاسب لحماية العمالة من إالصابة ب بات الشمس،
ت
ت
ش
ال� ال
ال� يجنيها العمال القادمون من دول االرسال مع توقيع عقوبات صارمة عىل ال�كات ي
ي
تل�م ت
تعت� يغ� مجدية سيما وانهم ت ز
بف�ة الحظر .
اىل االستقبال ب
ش
يخضعون لالستغالل النابع من جهلهم بال�وط
والظروف ت
ال� يعملون فيها مما يرتب عليهم وركزت الجهود إالماراتية ايضا عىل وضع
ي
ضمانات صارمة لسداد االجور ف ي� مواعيدها
ديوناً تفوق قدرتهم عىل السداد.
ت
ش
ال� تتأخر
فواتخاذ اجراءات رادعة بحق ال�كات ي
ين
العامل� لديها من خالل نظام
ي� سداد اجور
حماية الحقوق
وأكدت الدراسة ان دولة إالمارات العربية حماية االجور المعروف بـ «  » wpsووضع نظام
لتوف� مظلة متطور للفصل ف ي� ال�نز اعات العمالية.
المتحدة سعت منذ وقت مبكر ي
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مساحة للرأي

هــل التوطين في القطاع
الخــاص معضلة ؟

التوطـ ي ن
ـ� معضلــة ؟ســؤال تتنــوع إالجابــات عنــه  ,لكنهــا
ال تخــرج عــن كونهــا قضيــة لــم تجــد لهــا حــا حــىت
آ
ين
ين
المواطنــ� ف ي� أزديــاد,
الباحثــ� عــن فــرص العمــل مــن
الن  ,فقائمــة
ابراهيم الهاشمي
الكثــر مــن المبــادرات والحلــول  ,مثــل
بالرغــم مــن طــرح الحكومــة ي
المدير التنفيذي المساعد لخدمات الموظفين
ن
مبــادرة ش
التوطــ�  ,أو قيــام
«أبــر»  ,أو تســمية العــام  2014بعــام
شركة ماجد الفطيم العقارية
ي
بعــض الجهــات المعنيــة مثــل “ تنميــة” بتدريــب الباحثـ ي ن
ـ� عــن عمــل مــن
ف
المواطنـ ي ن
ـ� وتأهيلهــم بمــا يتناســب وأحتياجــات ســوق العمــل ي� القطــاع
أ
ت
ت
الخــاص ,حــى وصــل المــر إىل إاللـ زـرام بدفــع نفقــات تكلفــة التدريــب وهنــا ال نقصــد أبــداً أن يقــوم القطــاع الخــاص بتوظيــف مــن هــب ودب
إلغـراء القطــاع الخــاص بالتجــاوب مــع مــا يطــرح مــن مبــادرات وحلــول  .بــل باختيــار مــا يناســبه مــن مخرجــات التعليــم مــن المواطنـ ي ن
ـ� حســب
تخصصاتهــم وميولهــم وحاجــة ســوق العمــل ف ي� القطــاع الخــاص نفســه
والت ـزان  ,خصوصــاً وأن كلفــة المواطــن عــى المــدى البعيــد أقــل  ,هــذا مــن
إن الحكومــة تتعامــل مــع هــذه القضيــة بكثـ يـر مــن التــوازن إ
فال�غــم مــن وجــود الكثـ يـر مــن البنــود ف� نصــوص قانــون العمــل الـ تـ� جانــب ومــن جانــب آخــر ،لمــا ف� ذلــك مــن دعــم لالقتصــاد الوطــن
ب
ي
ي
ي
ي
ن
ً
تلــزم بالتوطـ يـ� لكنهــا تتعامــل مــن خــال روح القانــون دون أجبــار أو ودعــم لتوجهــات الحكومــة وتطلعاتهــا  ,مــع العلــم أيضـا بــأن مخرجــات
ين
المواطنــ� أصبحــت تضاهــي ف ي� كفاءتهــا الجنســيات
ضغــط بــل بكثـ يـر مــن التحفـ ي زـر إليمانهــا المطلــق بــأن القطــاع الخــاص التعليــم مــن
الب�يــة  ,بــل لــه أ
هــو ش�يــك اسـ تـراتيجي ف ي� منظومــة العمــل والتنميــة ش
الخــرى .
دوره الفاعــل والحقيقــي والقــوي ليكــون الســند والقــوة المحركــة لعمليــة
ف
ن
ش
أســاس ي� عمليــة التنميــة ولــه دور فاعــل
إن القطــاع الخــاص �يــك
ـا� .
التوطـ يـ� ودفــع ســوق العمــل بشــكل فاعــل وايجـ ب ي
ي
أ
ف
كبــر ي� تحقيــق مــا تصبــو إليــة الجنــدة الوطنيــة
ويمكنــه أداء دور ي
وأرى مــن خــال عمــ� ف� القطــاع الخــاص أنــه قــادر ويملــك الكثــر للحكومــة التحاديــة ف� هــذا المجــال  ,وتحقيــق التــوازن المنشــود �ف
إ
ي
ي
ي
ي ي
ف
ن
ً
ً
مــن إالمكانــات ليكــون فاعــا ً ومضطلعــا بــدوره الوطــ ي دون مســاس جــذب العمالــة الوطنيــة إليــة  ,فكمــا أمكنــه أن يكــون فاعـا ً قويـا ي� تنمية
بمســتوى العمــل أو أ
الداء  ,فالمواطنــون العاملــون ف ي� القطــاع الخــاص إالقتصــاد الوط ـن ي وتنميــة التجــارة إىل أن وصلــت إىل مصــاف العالميــة،
أثبتــوا كفــاءة كبـ يـرة ومســتوى ال يقــل عــن أي جنســية أخــرى ف ي� العطــاء يمكنــه أن يــؤدي ويلعــب دوراً كبـ يـراً ف ي� تنميــة العمالــة الوطنيــة أيض ـاً .
ن
ـا� ويشــهد عــى ذلــك الكثـ يـر مــن إالنجــازات .
والبــذل والتفـ ي
ان ش�كات القطــاع الخــاص الـ تـ� فتحــت أبوابهــا للمواطنـ ي ن
ـ� تشــهد مــن
ي
ن
ز
الكثــر  ,فمــا يمتلكــه مــن إمكانــات خــال تجربتهــا أن الــكادر الوط ـ ي قــادر عــى النجــاح والتمـ يـر  ,وتشــهد
القطــاع الخــاص يمكنــه أن يقــدم ي
ن
التوطــ� وبفاعليــة عــى مــدى انتفاعهــا واســتفادتها مــن وجودهــم وكفاءتهــم .
أســاس ف ي� تحريــك عجلــة
تمكنــه مــن أداء دور
ي
ي
ف
عــر مــا يمتلكــه مــن ســهولة ي� اتخــاذ القــرار او التعامــل
وديناميكيــة ب
ت
ً
مــع معطيــات الســوق  ,خصوصــا وأن الحكومــة تقــدم لــه الحوافــز إن المســؤولية مشــركة وتحتــاج إىل تكاتــف كل الجهــود ســواء مــن
والمبــادرات المســاندة دون أيــة قيــود ,ممــا يمكنــه مــن إالنتفــاع بهــا الحكومــة او القطــاع الخــاص يــداً بيــد خدمــة للوطــن وتطــوره ودفع ـاً
لســوق عمــل ث
ين
ين
التوطــ�.
أكــر فاعليــة وإيجابيــة ف ي� تعاملــه مــع عمليــة
المواطنــ� فيــه ..
والمســاهمة ف ي� إالقتصــاد الوطــن ي ودعــم عمــل

هل
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القيــادة والحوكمة
فــي القطاع الخاص

أ
خــر ،أخــذ ص ّنــاع السياســة ،ش
والم�عــون،
العقــد ال ي
والمشــاركون ف ي� الســوق حــول العالــم ،أخــذوا يؤكــدون
وبشــكل ت ز
م�ايــد عــى الحاجــة إىل تطويــر سياســات وممارســات القيــادة
والحوكمــة المؤسســية .وتشــر الكثــر مــن أ
الدلــة التطبيقيــة إىل أن
ي
ي
ف
الحوكمــة المؤسســية الجيــدة تســاهم ي� تحقيــق التنافــس ،وتسـ ّهل
مــن وصــول المؤسســة إىل أســواق رأس المــال ،وهكــذا تســاعد ف ي�
تطويــر أ
الســواق الماليــة ودفــع عجلــة النمــو االقتصــادي.

خالل

إن أســاس القيــادة والحوكمــة الفعالــة هــو ال�نز اهــة الفكريــة لــدى
التعبــر عــن هــذه ال�نز اهــة
والدارة العليــا ،حيــث يتــم
المــدراء إ
ي
ش
الفكريــة مــن خــال العمــل بمــا يحقــق أفضــل مصالــح ال�كــة.
ش
فال�كــة ،عنــد تشــكيلها ،هــي عبــارة عــن شــخص ،لكنهــا تكــون غـ يـر
ـ� يتــم تعيـ ي ن
مفعلــة لحـ ي ن
ـ� مدراءهــا ،ويقــوم مجلــس إالدارة بــدوره
ّ
ش
بتفويــض عمليــة تنفيــذ قراراتهــا الجماعيــة إىل إدارة ال�كــة.
وهنــا تكــون نوعيــة أو جــودة الحوكمــة هــي المهمــة وليــس كميتهــا؛
ـرام مــن دون تف ّكــر بمجموعــة أ
وإن االلـ ت ز
الحــكام والقواعــد ال يعتـ بـر
حوكمــة جيــدة ،بــل أن الحوكمــة الجيــدة تع ـن ي العمــل بمســئولية
ومحاســبة وعدالــة وشــفافية .وللشــفافية تأثـ يـر كبـ يـر جــداً عــى ســوء
الســلوك ،وإنهــا تعــد حرجــة جــداً ف ي� توصيــل أي مــن قـرارات مجلــس
ن ف
و� هــذا الســياق ،تتطلــب الشــفافية أن تتكون
إالدارة إىل المتعاملـ يـ� .ي
االتصــاالت مــن شــكل ومضمــون وتحتــوي عــى جوانــب ايجابيــة
ف
وجــدت.و� الوقــت الحــا�ض  ،يضــع المســتثمرون
وســلبية ،إن
ي
المحليــون والخارجيــون تأكيــد اكـ بـر عــى طريقــة تشــغيل المحـركات
وتفعيلهــا وكيــف يســتجيبوا الحتياجاتهــا وطلباتهــا.

الدكتور قاسم كناكري

ت
ش
ـ� تتمتــع بنظــام حوكمــة جيــد تكــون ف ي� أفضــل
كمــا أن الــركات الـ ي
وضــع للقيــام بمســئولياتها االقتصاديــة ،والبيئيــة واالجتماعيــة،
ين
للتحســ� ف ي� ممارســات
والمســاهمة بالنمــو المســتدام.ويمكن
الحوكمــة المؤسســية أن يرفــع مــن مســتوى عمليــة صناعــة القــرار
ضمــن الجهــات الحاكمــة ف ي� ش
ال�كــة وفيمــا بينهــا ،وهكــذا يجــب
أن يعــزز مــن مســتوى كفــاءة العمليــات الماليــة والمهنيــة .كمــا أن
ين
ين
تحســ� ف ي� نظــام
تحســ� الحوكمــة المؤسســية يــؤدي أيضــاً إىل
المســاءلة /المحاســبة ،بمــا يقلــل مــن مخاطــرة االحتيــال أو الصفقات
الشــخصية مــن قبــل مســئول ش
ال�كــة.
ي
آ
والن ،وبعــد أن أصبحــت االســتدامة تشــكل الحقيقــة والــرض ورة
أ
ش
والع�يــن ،أصبحــت
الخالقيــة واالقتصاديــة للقــرن الحــادي
وال ت
ســراتجية واالســتدامة عنــارص متالزمــة فيمــا بينهــا.
الحوكمــة إ
لل ت
ســراتيجية البعيــدة المــدى ،أن تهتــم بخمســة جوانــب
والبــد إ
ش
رأســمالية مــن قبــل مجلــس إدارة ال�كــة وهــي :الجوانــب الماليــة،
ش
والب�يــة ،واالجتماعيــة ،والبيئيــة ،والصناعية/التقنيــة.

والغــرض أ
ســاس مــن القيــادة والحوكمــة المؤسســية هــو خلــق
ال
ي
الـ ثـروة بصــورة قانونيــة وأخالقيــة؛ وهــذا تي� َجــم مــن خــال تحقيــق
ف
�ث
ين
تز
والموظف�،
ـال مــن الرضــا لخمســة فئــات وهــي :العمــاء،
ودائمـاً مــا تكــون لــدى المســتثمرين الرغبــة الم�ايــدة ي� التعامــل أك مســتوى عـ ي
ـرم وتتقيــد بممارســات والمســتثمرين ،والبائعـ ي ن
مــع الـ شـركات ذات الحوكمــة الجيــدة والـ تـ� تلـ ت ز
ـ� ،والمجتمــع بشــكل عــام .وتجــدر إالشــارة
ي
باليـرادات
المجلــس الجيــدة ،وتهتــم بجانــب إالفصــاح عــن المعلومــات إىل أن مـ بـرر كل جهــة مؤسســية هــو ضمــان إمكانيــة التنبــؤ إ
والشــفافية الماليــة ،وتحـ تـرم حقــوق المسـ ي ن
واســتدامتها وربحيتهــا ســنة بعــد أخــرى.
ـاهم�.
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سوالف وعلوم
سوالف وعلوم

معالم
من اإلمارات
برج خليفة

•

ف
د� بدولة
يقع برج خليفة ي� إمارة ب ي
إالمارات العربية المتحدة ،و يعد
أعىل ناطحة سحاب ف ي� العالم
ت
م�ا.
شيدها االنسان بارتفاع ً 828
بدأ بناؤه ف ي� عام  2004وتم افتتاحه
ف ي� عام 2010
يضم بال�ج أعىل ش�فة مشاهدة
مفتوحة للجمهور ،و أعىل مسجد،
وأعىل مطعم ،وأعى حوض سباحة.
بال�ج يتألف من  200طابق ،
الب�ي ت
ت
وسي�كز النشاط ش
ح�
الطابق  ، 160حيث أن الطوابق
العليا ليست مأهوله للسكن .
 124هو رقم الطابق الذي تتواجد
فيه ش�فة «قمة برج خليفة» ،أعىل
ش�فة مراقبة مفتوحة للجمهور ف ي�
كافة أنحاء العالم.
«د�
 900قدم -طول ي
نواف� ب ي
تن
النواف� المجاورة
أك�
ي
فاون�» ،ب
النواف� االستعراضية
لل�ج وأطول
ي
ب
ف ي� العالم
 28261عدد أ
اللواح الزجاجية
المستخدمة ف ي� تنفيذ الواجهة
ين
والمبني�
الخارجية لـ«برج خليفة»
ين
الملحق� به.
ت
ت
ال� يمكن
 95كيلو م� المسافة ي
رؤية قمة بال�ج منها.
يحتضن ال�ج ق
أر� فنادق العالم
ب
ن
د� « ويضم
أرما� ب ي
وهو فندق « ي
 11طابقا .

•
•
•
•
•
•
•
•
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أمثال شعبية
البحر له ناس لفيحه يعرفون التوح
من اليره ،ما بكل من تاح سريحه
قال هذا خيط بايره
لفيحه :الناس الذين يجيدون صيد االسماك بطريقة اللفح وهي رمي الخيط ف ي�
أعماق البحر وسحبه برسعة·
التوح :هي رمي ما يتعلق بمعدات البحر من خيط وشباك·
ت
ال� ال يعتمد عليها ف ي� ادوات البحر أو الصيد
رسيحه :اي خيط من القماش ي
لعدم قوتها·
الخيط :هو الذي يستعمل لصيد االسماك بواسطة السنارة·
ن
خ�ة ف ي� مجال من المجاالت ينطبق عليه هذا
المع� :ان االنسان الذي ليس له ب
ف
ف
ت
ال� ال يفهمها·
المثل ي� ترصفاته وتماديه ي� االشياء ي

حرف وصناعات إماراتية
حرفة الت ّلي:
التــى حرفــة ش
منتــرة ف ي� دولــة إالمــارات العربيــة
ّي
المتحــدة ،وقــد كانــت تمارســها النســاء عــادة ،
تــى
ّ
«تــى بــوادل» أو « ّ ي
وتســمى هــذه الحرفــة ّ ي
ش
ّ
التــى وهــو� :يــط
بتــول» ،نســبة إىل كلمــة
ي
مزركــش بخيــوط ملونــة أبيــض وأحمــر ،وخيــوط
فضيــة متداخلــة « .تســتخدم (الكوجــة) ف ي� عمــل
ّ
أ
ـى ،والكوجــة هــي الداة
التـ ّ ي
الرئيســة للتطريــز وتتكــون
مــن قاعــدة معدنيــة عــى
ـ� ملتصقـ ي ن
شــكل قمعـ ي ن
ـ� مــن
الـرأس ،وبهمــا حلقتــان عــى
إحــدى القواعــد لتثبيــت
وســادة دائريــة تلــف عليهــا
خيــوط الذهــب والفضــة
للقيــام بعمليــة التطريــز»

سوالف وعلوم

سؤال العدد :

اجمال السكان ؟
مهنة امتهنها أبناء ا إلمارات قبل قيام االتحاد وشكلت نسبة القوى العاملة فيها نحو  % 85من ي
-1صيد السمك  -2الغوص الستخراج اللؤلؤ  -3الزراعة

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

سيتم إالعالن عن الفائز ف ي� العدد القادم .

من التراث
البشت :

أر� أنــواع أ
(البشــت أو العبــاءة) :تعتــر مــن ق
الزيــاء الشــعبية وأغالهــا
ب
ف
ت
الــ� تصنــع منهــا ،وطريقــة صنعهــا ؛
أيضــاً؛ فقيمتهــا تكمــن ي� المــواد ي
حيــث تحــاك يدويـاً .قديمـاً لــم يكــن لبــس البشــوت يرتبــط بطبقــة معينــة
أو ســن معينــة ،أو وقــت بذاتــهّ ،أمــا ف ي� وقتنــا الحــا�ض فقــد اقتــر لبــس
البشــوت عــى الح ـكّام والشــخصيات البــارزة  ،أو عــى الرجــال المسـ ي ن
ـن�،
االحتفاالت البشت الشار�ق
ويلبســها الشــباب ف� المناســبات العامــة الرســمية والمحليــة ،ف
و�
ي
ي
ي
أ
أ
ق
ف
ـار�
ـ
الش
ـت
ـ
،البش
ـوت
ـ
البش
ـواع
ـ
أن
ـهر
ـ
أش
ـن
ـ
م
ي ّ :وســمي بهــذا االســم؛ لنّــه كان
الــزي
والعــراس ،أو الذيــن يســافرون ي� مهمــات رســمية؛ فالبشــت هــو ّ
يصنــع بكاملــه ف ي� الشــارقة؛ حيــث كان يتـ ّـم الحصــول عــى الوبــر ،ثــم غزلــه
الرســمي الــذي يرتديــه الممثلــون الدبلوماســيون.
ف
ونســجه وخياطتــه وتطريــزه ي� الشــارقة ...وكان بعــض الحجــاج يســألون عــن
يصنــع البشــت مــن الصــوف المســتخرج مــن وبــر الجمــل أو صــوف الماعز ،هــذه البشــوت ف ي� مواســم الحــج.
فــإن كان مــن وبــر الجمــل اتفقــت ألوانــه مــع ألــوان الجمــال المختلفــة ..أمــا
الســود والب ـن أ
أشــهر ألــوان البشــوت فهــي :أ
ق
ت
ـار�
ـ
الش
ـت
ـ
البش
ـى
ـ
ع
ـز
ـ
التطري
ـز
ـ
ك
ّ
ي�
ي ّ فيكــون عــى الكتــف والرقبــة؛ ويسـ ّـمى:
والصفــر الذهـ ب يـ� والرمــادي
ي
أ
والبيــض
والحليــ� .وقمــاش البشــوت ّإمــا أن يكــون رفيعــاً أو ســميكاً؛ المكتــف ،وبــو حلــق ...وتنســج البشــوت الشــارقية عــى آلــة النســيج
ب
ي
آ
(النســاج)،
وذلــك حـ ت ّـى يتناســب مــع اســتخدامه ف ي� فصـ
ـ� الصيــف أو الشــتاءً .
وغالبــا المعروفــة آنــذاك ،ويسـ ّـمى الشــخص العامــل عــى هــذه اللــة ّ
ي
الســفل إىل أ
وكان النســاج يبــدأ ف� النســيج عــى آلتــه مــن أ
العــى بشــكل أفقي.
مــا يكــون مقــاس البشــوت واحــداً وإن اختلــف مقــاس مــن يرتديــه.
ّ
ي

رياضات إماراتية
الصيد بالصقور :
ُعــرف عــن البــدو امتالكهــم مهــارات فريــدة ف ي� صيــد
الصقــور وتدريبهــا ،إذ تتطلــب هــذه الرياضــة الكثـ يـر
الصــر والقــدرة عــى ترويــض الطيــور .وكانــت
مــن ب
عمليــة الصيــد تتــم أثنــاء هجــرة الصقــور خــال موســم الخريــف لــدى
عبورهــا شــبه الجزيــرة العربيــة ،ثــم يتــم إطالقهــا وإعادتهــا إىل بيئتهــا
بال�يــة مــرة أخــرى بعــد انقضــاء موســم الصيد.هــذا وقــد تــم تمثيــل تراث
الصقــارة عــى نحـ ٍـو بــارز ف ي� العديــد مــن الرمــوز الوطنيــة لدولــة ا إلمــارات،

مثــل أ
الوراق النقديــة والشــعارات الرســمية ،،ممــا يؤكــد عــى مكانــة هــذه
الرياضــة ف ي� ثقافــة البــاد وتاريخهــا .كمــا تبــذل الدولــة جهــو ًدا جبــارة
ض
وتنفــق ي ن
الريــا� الفريــد
ماليــ� الدراهــم للحفــاظ عــى هــذا النشــاط
ي
أ
للجيــال المقبلــة.
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