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افتتاحية العدد

على درب التميز
ماضون..
ت
بجائــز� أفضــل خدمــة
وزارة العمــل
ي
عــر الهاتــف المحمــول عــن
حكوميــة ب
قطــاع االقتصــاد والتجــارة  ،واالمــارات للمــوارد
ش
الب�يــة ف ي� الحكومــة االتحاديــة ضمــن فئــة
ف
المســتوى العــام  ،يحمــل ي� طياتــه دالالت هامــة،
ف
تســر بخطــى واثقــة
تؤكــد ي� مجملهــا أن الــوزارة ي
وثابتــة عــى طريــق التمـ ي ز
ـر الــذي رســمت معالمــه
ت
ـى أوجــدت حالــة مــن التنافــس
قيادتنــا الرشــيدة ،الـ ي
االيجــا� ي ن
بــ� الجهــات الحكوميــة كافــة ،لتقديــم
بي
أ
أفضــل مــا لديهــا ،وهــو المــر الــذي انعكــس عــى
مســتوى الخدمــات الحكوميــة ي ز
وتم�هــا.

فوز

فعــى صعيــد جائــزة «خدمــات الهاتــف
يعتــر فــوز الــوزارة بهــذه الجائــزة،
المحمــول» ،ب
تتويجــا لجهــود بذلــت عــى مــدار ســنوات ،تخللتهــا
جلســات للعصــف الذهــن ي  ،وبحــث وتجريــب،
واطــاع عــى أفضــل الممارســات المطبقــة ف ي�
هــذا الصــدد ،وذلــك ســعيا وراء بلــورة تطبيــق
ين
للمتعاملــ� الوصــول اىل الخدمــات،
ذك ،يتيــح
ي
بســهولة ويــر ،تلبيــة الحتياجاتهــم وتطلعاتهــم،
وبمــا يجســد رؤيــة الــوزارة ،وأحــد أبــرز أهدافهــا
االسـ تـراتيجية المتمثــل ف ي� تعزيــز الكفاءة المؤسســية
لتقديــم خدمــات حكوميــة ذات جــودة عاليــة.
ت
ـى تقدمهــا وزارة
وبالنظــر اىل طبيعــة الخدمــات الـ ي
العمــل ،وكذلــك تنــوع ثقافــات المتعاملـ ي ن
ـ� معهــا،
مــن أصحــاب عمــل وعمــال ،يؤكــد ان اســتحداث
قنــاة جديــدة لتقديــم الخدمــات الذكيــة لهــؤالء
المتعاملــ� ،ليــس أ
ين
ين
الهــ�،
بالمــر الســهل أو
أ
لكــن بالعزيمــة والرصار ،اســتطاع فريــق العمــل
معــال صقــر
المعــن ي  ،وبتوجيهــات ومتابعــة مــن
ي
غبــاش وزيــر العمــل ،الخــروج بخدمــات ذكيــة،

تفاعليــة ،واســتعالمية وأخــرى معلوماتيــة  ،وفــق
أعــى درجــات الجــودة والكفــاءة والشــفافية.
أمــا جائــزة «االمــارات للمــوارد ش
الب�يــة» فقــد جــاء
فــوز وزارة العمــل بهــا بعــد ان حصــدت النقــاط
أ
العــى ف ي� الفئــات الثــاث المكونــة للجائــزة ،وهــو
يشــر اىل ت ز
بتوفــر بيئــة العمــل
الــرام الــوزارة
ي
مــا ي
ن
المحفــزة  ،وســعيها الحثيــث نحــو تمكـ يـ� موظفيها،
وكذلــك حرصهــا التــام عــى اســتيفاء معايـ يـر توفـ يـر
الخدمــات الداخليــة لكوادرهــا ش
الب�يــة ،بمــا يتوافق
ومتطلبــات الهيئــة االتحاديــة للمــوارد ش
الب�يــة
ت
ـى
الحكوميــة  ،وهــي الجهــة المنظمــة للجائــزة الـ ي
تحظــى برعايــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل
نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون
الرئاســة.
هــذا الفــوز يؤكــد مــن جهــة أخــرى ،التخطيــط
ت
االســراتيجي الســليم الــذي تنتهجــه الــوزارة
لتطويــر قــدرات مواردهــا ش
وتوفــر كل
الب�يــة
ي
يعتــر
مــا يلــزم لذلــك ،خصوصــا وان الموظــف ب
المؤســ�.
المحــرك االســاس ف ي� تحقيــق االرتقــاء
ي
وبــكل تأكيــد ،فــان فــوز وزارة العمــل بالجائز ي ن
تــ�
المشــار اليهمــا ،يضعهــا ف ي� المرحلــة المقبلــة،
امــام تحــد ،يفــرض عليهــا تعزيــز مــا تــم انجــازه ،
لتتمكــن مــن مواصلــة مسـ يـرة التمـ ي ز
ـر الــذي ال تحــده
حــدود.

أسرة التحرير

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

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

هيئة التحرير
ليلى أميري

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

أحمد المجايدة

عالقــات العمــل محاكــم الشــارقة -مكتــب عمــل أم القيويــن

التصوير :فتحي فرج

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

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

http://www.instagram.com/MOL_UAE

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

http://www.youtube.com/MOLUAE

للخدمات-مركــز الشــامل لخدمــات رجــال االعمــال

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

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

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

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

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

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

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

 اآلراء والمقــاالت الــواردة فــي المجلة تعبر عن أصحابها

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

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

قيمنا
المهنية .
احترام كرامة اإلنسان.
النزاهة واألمانة.
العمل بروح الفريق
المبادرة واإلبداع

أهدافنا اإلستراتيجية
تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتحقيق المرونة
واستقطاب الكفاءات ورفع اإلنتاجية
تحقيق استقرار سوق العمل في اطار التوازن بين مصالح طرفي اإلنتاج
وفق التشريعات الوطنية
المساهمة في تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية
تعزيز الكفاءة المؤسسية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية
ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية
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والصحة والســامة المهنية
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أخبار الوزارة

صقر غباش يوقع ميثاق التميز

..ومبارك الظاهري يوقع الميثاق

وقــع عليها وزيــر العمل وقيادات الوزارة

إطــاق  3مواثيــق للجودة والتميز
والصحة والســامة المهنية
وزارة العمــل ثالثــة مواثيــق
أطلقت للتمـ ي زـر وسياســة الجــودة والصحــة
والســامة المهنيــة وذلــك ف ي� خطــوة تســتهدف
الــرام الــوزارة بتحقيــق ي ز
التأكيــد عــى ت ز
التمــر
وتوفــر بيئــة صحيــة وامنــة.
والجــودة
ي
ـال صقــر غبــاش
ووقــع عــى المواثيــق الثالثــة معـ ي
ز
وزيــر العمــل كمــا وقــع عــى ميثــاق التمـ يـر كل
مــن مبــارك ســعيد الظاهــري وكيــل الــوزارة
وحميــد بــن ديمــاس الســويدي الوكيــل المســاعد
لشــؤون العمــل وماهــر العوبــد الوكيــل المســاعد
لشــؤون التفتيــش وســيف أحمــد الســويدي
الوكيــل المســاعد لشــؤون الخدمــات المؤسســية
والمســاندة .وأكــد ميثــاق سياســة الجــودة الـ ت زـرام
معايــر الجــودة والعمــل مــع
الــوزارة بتطبيــق
ي
أ
ش�كائهــا لتحقيــق االســتثمار المثــل لمواردهــا
ين
آخــذ ّة ي ن
التحســ� والتطويــر
بعــ� االعتبــار
أ
المســتمرين للعمليــات والخدمــات وفقـاَ لفضــل
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الممارســات مــع الحــرص عــى تطبيــق القانــون
ش
والت�يعــات ذات العالقــة بعمــل الــوزارة بمــا
ين
المعنيــ� ويتجــاوز
يحقــق متطلبــات كافــة
توقعاتهــم وتطبيــق نظــام إدارة الجــودة
المتوافــق مــع مواصفــة االيــزو . 9001:2008

ت
ن
ـذا� لتحقيــق أعــى
العاملـ يـ� عــى التطويــر أ الـ ي
ف
مســتويات الجــودة ي� الداء والتأكــد مــن ش
نــر
سياســة الجــودة لكافــة فئــات المعنيـ ي ن
ـ� والتأكــد
مــن فعاليتهــا دوريــاً.

ز
ـال صقــر
وأكــد ميثــاق التمـ يـر الــذي وقعــه معـ ي
ويركــز الميثــاق عــى تنظيــم ســوق العمــل غبــاش وقيــادات وزارة العمــل عــى ت ز
االلــرام
بمــا يعــزز مشــاركة القــوى العاملــة المواطنــة بــروح الفريــق الواحــد واالخــاص ف ي� بــذل
وتحقيــق الحمايــة والمرونــة واســتقطاب الطاقــة والجهــد لتعزيــز ســمعة الــوزارة.
الكفــاءات مــن خــال منظومــة متكاملــة مــن
المعايــر والسياســات أ
والدوات الرقابيــة كمــا أكــد ميثــاق الصحــة والســامة المهنيــة
ي
ت
ز
ز
ش
وال�اكــة المؤسســاتية وتقديــم خدمــات متمـ يـرة عــى الــرام الــوزارة بتوفـ يـر بيئــة عمــل صحيــة
ين
ين
والمتعاملــ� معهــا،
الموظفــ�
ورياديــة ومتطــورة تراعــي متطلبــات الحكومــة وآمنــة لكافــة
إال ت
لك�ونيــة والتطبيقــات الذكيــة عـ بـر التواصــل وذلــك مــن خــال انتهــاج أفضــل الممارســات
ين
ين
والتحســ� والتطويــر المســتمرين ،واالســتثمار
المتعامل�.كمــا يركــز
الفعــال مــع كافــة فئــات
أ
عــى تفعيــل ش
ال�اكــة المجتمعيــة بمــا يحقــق المثــل لمواردهــا وإدارتهــا بكفــاءة وفعاليــة
أ
الهــداف االسـ تـراتيجية للــوزارة وتنميــة معــارف تطبيق ـاً لنظــام إدارة الصحــة والســامة المهنيــة
ومهــارات المــوارد ش
الب�يــة وتشــجيع جميــع المتوافــق مع متطلبــات المواصفــة 18001:2007

أخبار الوزارة

..وحميد بن ديماس يوقع الميثاق

..وماهر العوبد يوقع الميثاق

تعزيز مكانة الوزارة ودعم
تنافسيتهـــا

..وسيف السويدي يوقع الميثاق

ين
 OHSASاىل جانــب ت ز
بالقوانــ� ش
والت�يعــات الخاصــة بنظــام
االلــرام
ف
الصحــة والســامة المهنيــة ي� دولــة إالمــارات العربيــة المتحــدة وضبــط
أ
والصابــات
المخاطــر واتخــاذ التدابـ يـر الوقائيــة لمنــع الحــوادث والمـراض إ
المهنيــة أو التقليــل منهــا إىل الحــد أ
ال ند�.
وجــاء ف� الميثــاق ت ز
االلــرام بتحديــد أهــداف نظــام الصحــة والســامة
المهنيـ يـة وقياســها باســتمرار لضمــان تنفيذهــا بمــا يتوافــق مــع أ
الهــداف
وتوفــر إرشــادات العمــل ض
ت
ال�وريــة والتدريــب
االســراتيجية للــوزارة
ي
وال�امــج التوعويــة المالئمــة وفــق متطلبــات نظــام الصحــة والســامة
ب
ن
ش
بــ� جميــع الفئــات
المهنيــة ونــر ثقافــة الصحــة والســامة المهنيــة ي
الـ ت يـى ترتبــط أنشــطتها بالــوزارة فضــا عــن التنســيق والتواصــل والمشــاركة
مــع كافــة الفئــات المعنيــة وفــق متطلبــات مواصفــة الصحــة والســامة
المهنيــة.

الدكتــور عمــر النعيمــي الوكيــل المســاعد لشــؤون
قال
ت
يز
التمــر
واالســراتيجية «ان مواثيــق
السياســات
وسياســات الجــودة والصحــة والســامة المهنيــة تؤكــد ســعي الــوزارة
الحثيــث نحــو تعزيــز مكانتهــا ودعــم تنافســيتها عــى خارطــة التمـ ي زـر
ق
ـا� الجهــات
ـ� مقارنــة مــع بـ ي
ـ� ســواء عــى الصعيــد الداخـ ي
المؤسـ ي
ش
حيــث تعتـ بـر هــذه المنافســة م�وعــة وتدعــم المصلحــة الوطنيــة
ت
المشــركة ف ي� تعزيــز كفــاءة العمــل الحكومــي ،او عــى الصعيــد
الخارجــي مقارنــة مــع الــوزارات والمؤسســات االقليميــة والدوليــة
المتخصصــة بقطــاع العمــل واالقتصــاد والتجــارة.
وأوضــح النعيمــي « ان هــذه المواثيــق ســوف تخــدم الــوزارة �ف
ي
خططهــا المســتقبلية بطريقــة غـ يـر مبـ ش
ـا�ة ف ي� المنافســة ف ي� جوائــز
يز
التمــر والحصــول عــى المواصفــات العالميــة االخــرى
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 % 73للتحفيــز و % 77للتمكيــن و  % 83للخدمــة

لهــذه األســباب حصلت وزارة العمــل على جائزة االمارات
للموارد البشــرية على «المســتوى العام»
تقريــر صــادر عــن الهيئــة االتحادية
قال للمــوارد ش
الب�يــة ان فــوز وزارة
العمــل ف ي� جائــزة االمــارات للمــوارد ش
الب�يــة
ف ي� الحكومــة االتحاديــة ضمــن فئــة المســتوى
العــام ي ف� الــدورة االوىل للجائــزة جــاء بعــد ان
حصلــت الــوزارة عــى مجمــوع  52نقطــة ف ي� كل
فئــات الجائــزة وبذلــك تفوقــت الــوزارة بأدائهــا
ف ي� معايـ يـر الجهــة المحفــزة والممكنــة والخدمية
بحيــث كان أداؤهــا أفضــل مــن المعــدل العــام
للــوزارات.
ت
الــى تقــوم عليهــا الهيئــة
وتنقســم الجائــزة ي
االتحاديــة للمــوارد ش
الب�يــة الحكوميــة برعايــة
ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة اىل
ـ� تعـ نـى أ
فئتـ ي ن
الوىل بتكريــم الجهــات االتحاديــة
أ
المتمـ ي زـرة وفقــا لربــع فئــات فرعيــة وهــي الجهــة
الفائــزة عــى المســتوى العــام «الشــامل»
والجهــة المحفــزة والممكنــة والخدميــة وتركــز
الفئــة الثانيــة عــى أ
الفــراد ي ز
المتم�يــن وتتفــرع
إىل عــدة فئــات هــي القائــد المتمـ ي زـر ف ي� المــوارد
الب�يــة والتنفيــذي الواعــد ف ي� المــوارد ش
ش
الب�يــة.

منصور بن زايد يسلم الجائزة إلى وزير العمل

.وبحســب تقريــر الهيئــة  ،فــان وزارة العمــل لديهــم خطــط تطويــر فرديــة ومعــدل ســاعات
ف
ف
وغ�هــا مــن المـ ش
ـؤ�ات.
حصلــت عــى نســبة  73ي� المائــة ي� فئــة الجهــة التدريــب لــكل موظــف ي
المحفــزة حيــث تضــم هــذه الفئــة عــدد مــن
ف
ف
ـؤ�ات منهــا تطويــر خطــة التوطـ ي ن
المـ ش
ـ� واالحــال كمــا حققــت الــوزارة نســبة  83ي� المائــة ي� فئــة
ين
ين
الموظفــ� ومعــدل الجهــة الخدميــة الـ تـى تضــم مـ ش
ـؤ�ات االلـ ت زـرام
التوطــ� ورضــا
ونســبة
ي
المــؤ�ات .بتوقيــع اتفاقيــات مســتوى الخدمــة لبيانــا�ت
ش
وغ�هــا مــن
الــدوران الوظيفــي ي
ي
ف
ش
وحققــت الــوزارة نســبة  77ي� المائــة فئــة الجهــة واتمتــة اجــراءات المــوارد الب�يــة بشــكل
ت ن
الممكنــة والـ تـى تضــم مـ ش
و� وتفعيــل نظامــي ادارة االداء والتدريــب
ـؤ�ات اكتمــال خطــط الكــر ي
ي
ت
االلك� ي ن
التدريــب والتطويــر الســنوي والموظفـ ي ن
ونيــ� .
ـ� الذيــن

«العمــل» تحصــل على جائزة دوليــة في أتمتــة العمليات الداخلية
وزارة العمــل عــى جائــزة
حصلت
معايــر
دوليــة لتطبيقهــا
ي
ف
ت ن
يز
و�
التمــر والتنافســية ي� النظــام االلكــر ي
ف
للعمليــات الداخليــة ي� الــوزارة.
جــاء االعــان عــن الجائــزة خــال مؤتمــر
دول نظمتــه ش�كــة ي ز
لــرر فيــش االمريكيــة
ي
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مؤخــرا ف ي� واليــة كاليفورنيــا بالواليــات
المتحــدة أ
المريكيــة بحضــور ومشــاركة
أحمــد آل نــارص مديــر إدارة تقنيــة
المعلومــات ف ي� وزارة العمــل ويعقــوب
يوســف التمامــي رئيــس قســم الحوكمــة
ث
وأكــر مــن
وأمــن المعلومــات ف ي� الــوزارة
ين
ين
حكوميــ�
مســؤول�
 2500مشــارك مــن

كــرى.
ورؤســاء
وممثــ� مؤسســات دوليــة ب
ي
وحصلــت الــوزارة عــى الجائــزة ضمــن فئــة
«االســتخدام المتمـ ي ز
ـر» ف ي� اتمتــة العمليــات
الداخليــة حيــث تعتـ بـر هــذه الفئــة واحــدة
مــن ي ن
بــ� مجموعــة فئــات ضمــن الجوائــز
ت
الــى تعلــن عنهــا ش
ال�كــة االمريكيــة عــى
ي
هامــش مؤتمرهــا الــذي تعقــده ســنويا.

أخبار الوزارة

شــملت  19وزارة وجهة حكومية

تكريم شــركاء وزارة العمل اإلســتراتيجيين
وموظفيهــا المتميزين
وزارة العمــل ش�كاءها االسـ تـر ي ن
اتيجي�
كرمت مــن القطاعـ ي ن
ـ� الحكومــي والخــاص
ت
وموظفيهــا ي ز
الــى أدت
المتم�يــن وفــرق العمــل ي
اعمالهــا بتمـ ي زـر خــال العــام  2014وذلــك خــال
ف
د� برعايــة وحضــور
حفــل نظمتــه الــوزارة ي� ب ي
ـال صقــر غبــاش وزيــر العمــل.
معـ ي
معــال وزيــر العمــل ف ي� كلمــة القاهــا
وقــال
ي
ف
خــال الملتقــى «إن الــوزارة ماضيــة ي� طريــق
التمـ ي زـر وتحقيــق الجــودة بعزيمــة وارصار وذلــك
ف
ت
خالل تكريم الهيئة االتحادية للموارد البشرية
الــى نتعلــم منهــا
ي� ظــل القيــادة الرشــيدة ف ي
دومــا اســس ومقومــات السـ يـر ي� هــذه الطريــق
رض
ئيــ� ديمــاس الســويدي وكيــل وزارة العمــل المســاعد
بثبــات لتعزيــز المنجــزات بمــا يمكننــا مــن حــ الملتقــى محمــد ي
مــر عبداللــه الر ي
المســاهمة بفاعليــة مــن أجــل رفعــة دولتنــا وكيــل وزارة الخارجيــة ومبــارك ســعيد الظاهــري لشــؤون العمــل وماهــر العوبــد الوكيــل المســاعد
ـ� حميــد بــن لشــؤون التفتيــش وســيف أحمــد الســويدي
وتقدمهــا وازدهارهــا”.
وكيــل وزارة العمــل والمستشــار عـ ي
خاتــم المحامــي العــام رئيــس نيابــة الجنســية الوكيــل المســاعد لشــؤون الخدمــات المؤسســية
ف
د� والدكتــور عبــد الرحمــن العــور والمســاندة والدكتــور عمــر النعيمــي الوكيــل
وأكــد معاليــه حــرص وزارة العمــل عــى االرتقــاء واالقامــة ي� ب ي
الب�يــة المســاعد لشــؤون السياســات و ت
الــركاء وتدعيــم مديــر عــام الهيئــة االتحاديــة للمــوارد ش
بكافــة اشــكال التعــاون مــع ش
االســراتيجية
أوجــه التعــاون معهــا مؤكــدا ف ي� الوقــت ذاتــه الحكوميــة واللــواء عبــد الرحمــن رفيــع مســاعد وممثلــون عــن  19وزارة وجهــة حكوميــة تــم
ف
د� تكريمهــا وكذلــك ممثلــون عــن عــدد مــن
االســتمرار ي� تقديــم الدعــم لــكل مــن يســعون القائــد العــام للقيــادة العامــة شل�طــة ب ي
إىل التمـ ي زـر مــن موظفــي الــوزارة وتمكـ ي ن
ـ� كوادرهــا لشــؤون خدمــة المجتمــع والتجهـ ي زـرات والدكتــور المؤسســات الخاصــة شو�كاء الوزارة ف ي� المســؤولية
ش
معــال المجتمعيــة وممثلــون عــن المؤسســات االعالميــة
الدرمــ� مستشــار
توفــر ســالم عبــد الرحمــن
الب�يــة ال ســيما مــن خــال مواصلــة ي
ي
ي
ف
كبــر مــن موظفــي الــوزارة.
بيئــة العمــل المحفــزة والمشــجعة عــى العطــاء .وزيــر الصحة.كمــا حــرض الملتقــى حميــد بــن ي� الدولــة وعــدد ي

وزير العمل يتوسط موظفي الوزارة المتميزين
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أخبار الوزارة

تجــرى ميداني ًا في الدولــة والهند ونيبال

«اإلمــارات والهجرة الدوليــة» توقعان اتفاقية
إلجراء دراســة حول ممارسات اســتقدام العمالة

غباش وسوينغ يتبادالن االتفاقية

دولــة إالمــارات ومنظمــة الهجــرة
أبرمت الدوليــة مؤخ ـرا اتفاقيــة الج ـراء
دراســة ميدانيــة حــول نشــاط اســتقدام العمالة
وذلــك ف� إطــار التعــاون بـ ي ن
ـ� الــدول االعضــاء
ي
ف
ـى بهــدف تطويــر فهــم
ي� مســار حــوار أبوظـ يب
ت
ت
الــى تواجــه
مشــرك للتحديــات االساســية ي
الــدول المرســلة والمســتقبلة للعمالــة  .وقــع
معــال صقــر غبــاش وزيــر العمــل
االتفاقيــة
ي
ووليــام ســوينغ المديــر العــام للمنظمــة
بحضــور الدكتــور عمــر النعيمــي وكيــل
وزارة العمــل المســاعد لشــؤون السياســات
ت
ين
المســؤول� ف ي�
واالســراتيجية وعــدد مــن
ف
المنظمــة .وتجــرى الدراســة ي� كل مــن إالمــارات
والهنــد ونيبــال وتســتغرق نحــو عــام حيــث
ينتظــر ان يتــم انجازهــا ف ي� شــهر مــارس مــن
العــام المقبــل.
ويشــارك ف ي� انجــاز الدراســة بالتعــاون مــع
حكومــات الــدول المعنيــة ومنظمــة الهجــرة
الدوليــة جامعــة زايــد والمعهــد الهنــدي
ـ�دارة ف ي� مدينــة احمــد أبــاد و كليــة االدارة ف ي�
لـ إ
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ـال صقــر غبــاش
جامعــة كاتمانــدو  .وأكــد معـ ي
ت
ـأ� انطالقــا مــن حــرص
أن توقيــع االتفاقيــة يـ ي
دولــة إالمــارات عــى مواصلــة دورهــا الفاعــل
ف ي� تطويــر نشــاط اســتقدام العمالــة التعاقديــة
المؤقتــة بمــا يخــدم المصالــح والمنافــع
المتبادلــة ي ن
بــ� الــدول المرســلة والمســتقبلة
للعمالــة ويوفــر الحمايــة للعمــال خــال دورة
تنقلهــم ي ن
بــ� تلــك الــدول ال ســيما تحــت
ـى الــذي أوجــد آليــة
مظلــة مســار حــوار أبوظـ ب ي
تشــاورية طوعيــة بـ ي ن
ش
ـ� الــدول المعنيــة بال�اكة
مــع المنظمــات الدوليــة ذات العالقــة بالقضايــا
العماليــة ..حيــث يتــم مــن خاللــه تبــادل
أ
والخــرات الجديــدة حــول أفضــل
الفــكار
ب
ت
الــى مــن شــأنها دعــم
الممارســات الواقعيــة ي
ئ
والقليمــي
وتعزيــز جهــود التعــاون
الثنــا� إ
ي
ش
والــراكات الهادفــة اىل تطويــر وتفعيــل إدارة
دورة العمــل التعاقــدي المؤقــت.

خــراء مــن مؤسســات اكاديمــة ف ي�
وينفذهــا ب
الــدول الثــاث االمــارات والهنــد ونيبــال وذلــك
تحــت ادارة منظمــة الهجــرة الدوليــة ..وهــو
أ
المــر الــذي مــن شــأنه الوقــوف عــن كثــب عــى
ت
الــى ترافــق مراحــل
التحديــات والســلبيات ي
دورة العمــل التعاقــدي والعالقــات المتداخلــة
ين
بــ� مختلــف االطــراف مــن العمــال ووكاالت
ين
الفرعيــ�
االســتقدام والتوظيــف ووكالئهــم
وبالتــال وضــع التوصيــات الالزمــة العــادة
ي
هيكلــة نشــاط االســتقدام وترشــيد هــذا القطاع
مــن خــال تنظيــم عمــل الــوكاالت المعنيــة ف ي�
الــدول المرســلة والمســتقبلة للعمــال.
المارات
«الهجرة الدولية» تشيد بجهود إ
مــن جانبــه ثمــن وليــام ســوينغ المديــر
العــام لمنظمــة الهجــرة الدوليــة جهــود دولــة
ت
الــى
إالمــارات العربيــة المتحــدة ومبادر فاتهــا ي
مــن شــأنها المســاهمة الفاعلــة ي� أعمــال
المنظمــة  .وأعــرب عــن ســعادته بالتعــاون
مــع دولــة االمــارات ممثلــة بــوزارة العمــل ف ي�
تنفيــذ مـ شـروع الدراســة الميدانيــة حول نشــاط
االســتقدام والتوظيــف ودعــم هــذه الدراســة
ت
الــى ســتكون ف ي� اطــار
مــن قبــل االمــارات ي
ش
المــروع كنمــوذج عــن الــدول المســتقبلة
للعمالــة.

وأوضــح ان اختيــار الهنــد ونيبــال لتكونــا
مــدار البحــث والدراســة كنمــوذج عــن
ت
يــأ� لتواجــد
الــدول المرســلة للعمالــة ي
ف
العديــد مــن وكاالت التوظيــف ي� البلديــن
وأوضــح معاليــه أن االتفاقيــة تتيــح المجــال اللذيــن يرســان اعــدادا كبـ يـرة مــن العمالــة
الجـراء دراســات وبحــوث ميدانيــة باتبــاع نظــم للعمــل ف ي� دول مجلــس التعــاون لــدول
تحليلــة وفقــا لمنهجيــات علميــة يقــوم عليهــا الخليــج العربيــة.

أخبار الوزارة

تنفيــذاً لقرار مجلس الوزراء

 23نوعـ ًا مــن الغرامات اإلدارية لضبط
وتنظيم ســوق العمل
وزارة العمــل  23نوعــا مــن
تطبق
الغرامــات االداريــة وذلــك تنفيــذا
لق ـرار مجلــس الــوزراء ف ي� شــأن رســوم الخدمــات
ت
الــى تقدمهــا الــوزارة.
ي
ت
ـأ� ف ي� اطــار ضبــط وتنظيــم
وحــدد القـرار الــذي يـ ي
ســوق العمــل  ،غرامــة مقدارهــا  500درهــم
تأخــر أو أي
تــزداد بــذات القيمــة عــن كل شــهر ي
جــزء منــه وتشــمل عــدم تحريــر عقــد العمــل
وموافــاة الــوزارة بــه خــال  60يومــاً مــن تاريــخ
دخــول العامــل للدولــة أو تاريــخ تعديــل الوضــع
وعــدم تجديــد ترصيــح العمــل خــال  60يومـاً من
تاريــخ انتهائــه .كمــا حــدد غرامــة مقدارهــا 100
درهــم تــزداد بــذات القيمــة عــن كل يــوم تأخـ يـر
وأي جــزء منــه وتشــمل عــدم تحريــر عقــد عمــل
لترصيــح مهمــة عمــل وموافــاة الــوزارة بــه خــال
 30يومــاً مــن تاريــخ دخــول العامــل إىل الدولــة
وعــدم تجديــد بطاقــة مهمــة بعــد  7أيــام مــن
تاريــخ االنتهــاء.
وحــدد ق ـرار مجلــس الــوزراء غرامــة مقدارهــا 20
الــف درهــم مــن كل حالــة مــن الحــاالت التاليــة:
ين
التوطــ� الصــوري وعــدم مطابقــة
مخالفــة
الســكن للمعايـ يـر المعتمــدة وعــدم اســتخدام أو
تشــغيل أو إلحــاق العامــل لمزاولــة العمــل لمــدة
تزيــد عــى شــهرين وعــدم التقيــد با إلجــراءات
المقــررة لتشــغيل المواطنـ ي ن
ـ� وعــدم التجــاوب مــع
اســتدعاء الــوزارة وعــدم اتخــاذ ا إلجـراءات الصادرة
مــن الــوزارة ل إلبــاغ عــن انقطــاع العامــل عــن
العمــل لســبب غـ يـر مـ شـروع وتقديــم بالغ كيــدي أو
صــوري عــن انقطــاع العامــل عــن العمــل وتقديــم
مســتندات أو بيانــات غـ يـر صحيحــة للــوزارة.

عدم االلتزام بمعايير الصحة والسالمة يعرض المنشأة للغرامة االدارية

وتفــرض الــوزارة بموجــب الق ـرار غرامــة مقدارهــا
 10االف درهــم عــن كل مخالفــة وتشــمل عــدم
االشـ تـراك بنظــام حمايــة أ
الجــور وعــدم االلـ ت زـرام
بمعايــر الصحــة والســامة المهنيــة أو عــدم
ي
اتبــاع إالجــراءات المقــررة لــدرء خطــر يداهــم
صحــة وســامة العمــال وعــدم إبــاغ الــوزارة

 10آالف درهم غرامة
عدم االشتراك في
نظام حماية األجور
عــن إصابــات العمــل أو المــرض المه ـن ي أو وفــاة
معايــر الســكن
العامــل وعــدم إزالــة مخالفــة
ي
خــال المواعيــد المحــددة مــن قبــل الــوزارة.
ت
الــى تبلــغ غرامــة كل منهــا
وتشــمل المخالفــات ي

 5االف درهــم ،توقيــع العمــال عــى مســتندات
صوريــة تفيــد اســتالم مســتحقاتهم وتحميــل
العامــل نفقــات رســوم االســتقدام واالســتخدام
المقــررة بالــوزارة والجهــات المعنيــة باالســتقدام
أو االســتقطاعات أو الخصــم مــن أجــر العامــل
ن
قانــو�.
دون ســند
ي
كمــا تشــمل الغرامــات المشــار اليهــا الـ ت يـى تســجل
عــن كل عامــل وبحــد أقــى  50ألــف درهــم،
عــدم االلـ ت زـرام بقـرار حظــر العمــل وقــت الظهـ يـرة
وإدخــال معلومــات غـ يـر صحيحــة ف ي� نظــام حمايــة
الجــور وعــدم ســداد أ
أ
الجــر المســتحق للعامــل
مــن خــال النظــام لمــدة  60يوم ـاً فأكـ ثـر .وتبلــغ
غرامــة عــدم تجديــد ترخيــص وكالــة التوســط
خــال  60يوم ـاً مــن تاريــخ انتهائــه الــف درهــم
عــن كل شــهر تأخـ يـر أو جــزء منــه وغرامــة و ألفــي
درهــم لعــدم تجديــد ترخيــص وكالــة التوظيــف
المؤقــت خــال المــدة المشــار اليهــا.
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شــهد زيــادة غير مســبوقة في اعــداد العمالة لم تســجل على امتداد  44عاما

بــن ديماس  :معطيات ســوق العمل تعكس
متانة ونمــو االقتصاد الوطني
وزارة العمــل أن ســوق العمــل
أعلنت
ف ي� الدولــة شــهد زيــادة ف ي� معــدل
العمالــة خــال العــام  2014بنحــو  10ف ي� المائــة
ف
الكل
مقارنــة ي� العــام  2013حيــث بلــغ المجمــوع ي
للعمالــة  4ماليـ ي ن
ـ� و 417الــف عامــل وهــو االمــر
الــذي لــم يشــهده ســوق العمــل عــى امتــداد 44
عاما.وقــال حميــد بــن ديمــاس الســويدي وكيــل
الــوزارة المســاعد لشــؤون العمــل  «:ان الــوزارة
أصــدرت نحــو مليــون و 212الــف ترصيــح عمــل
ض
ـا� الــذي شــهد ايض ـاً
جديــداً خــال العــام المـ ي
انهــاء عالقــة العمــل لنحــو  821الــف عامــل».
واعتـ بـر ان واقــع ومعطيــات ســوق العمــل خــال
ن
فالعــام  2014تؤكــد متانــة ونمــو االقتصــاد الوطـ ي
ي� جميــع قطاعاتــه الســيما وان نمــو معــدالت
ت
ـأ� انعكاســا لمتطلبــات التنميــة وحاجة
التوظيــف تـ ي
القطاعــات االقتصاديــة مــن العمالــة الـ ت يـى شــهدت
خــال العــام ذاتــه ح ـراكا ملموســا ف� تنقلهــا بـ ي ن
ـ�
ي
منشــآت القطــاع الخــاص خاصــة الماهــرة منهــا.
وأوضــح الســويدي أن قطــاع التشــييد والبنــاء
يتصــدر قائمــة ث
أكــر ثالثــة قطاعــات تشــغيال
ف
ين
العاملــ� ي� منشــآت
للعمالــة حيــث بلــغ عــدد
ض
ـا� نحــو مليــون
هــذا القطــاع خــال العــام المـ ف ي
و 500الــف عامــل بواقــع  34ي� المائــة مــن
الــكل للعمالــة ،يليــه قطــاع التجــارة
المجمــوع ي
بواقــع نحــو مليــون و 50الــف عامــل وبنســبة 24
ف ي� المائــة مــن مجمــوع العمالــة ومــن ثــم قطــاع
الصناعــة الــذي يعمــل لديــه نحــو  500الــف عامــل
بنســبة  12ف ي� المائــة ،حيــث تشــكل القطاعــات
الثالثــة مــا نســبته  70ف� المائــة مــن العاملـ ي ن
ـ� ف ي�
ي
منشــات القطــاع الخــاص المســجلة لــدى وزارة
العمــل.
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اعتــر الســويدي ان تصــدر قطــاع الصحــة
و ب
أ
ف
ث
للقطاعــات الكــر زيــادة ي� معــدالت التوظيــف
قطاع الصحة يتصدر
يــدل عــى التوجــه نحــو اقتصــاد المعرفــة
القطاعات االكثر
واالهتمــام بتعزيــز هــذا القطــاع نظــرا لمــا
ـ� والمقيمـ ي ن
يقدمــه مــن خدمــات تهــم المواطنـ ي ن
ـ�
توظيفا للعمالة بنسبة
عــى أرض الدولة.وأوضــح وكيــل الــوزارة المســاعد
 % 25,4خالل 2014
لشــؤون العمــل ان العمالة المصنفة ف� المسـ ي ن
ـتوي�
ي
النســبة أ
ن أ
ن
العــى
الثــا� ســجلت
ي
المهاريــ� الول و ي
مــن حيــث الزيــادة ف� عــدد العمــال بواقــع � 14ف
ي
ي
وأكــد ان قطــاع الصحــة تصــدر قائمــة القطاعــات المائــة فيمــا بلغــت نســبة الزيــادة ف ي� المســتويات
أ
الكـ ثـر زيــادة ف ي� معــدالت توظيــف العمــال خــال المهاريــة الثالــث والرابــع والخامــس نحــو  9ف ي�
ض
المــا� بنســبة بلغــت  25,4ف ي� المائــة المائــة.
العــام
ي
ف
مــن نســبة الزيــادة الكليــة � عــدد العمالــة الــىت
ي
ي
ـتوي� المهاريـ ي ن
التحقــت بســوق العمــل خــال العــام ذاتــه ومــن وقــال ان واقــع الزيــادة ف� المسـ ي ن
ـ�
ي
بالمســتويات الثالثــة أ
أ
ن
الخــرى
ـا� مقارنــة
ثــم قطــاع العقــارات والتأجـ يـر وخدمــات االعمــال الول الثـ ي
ف
يســر
بنســبة بلغــت  18,6ف ي� المائــة ،يليــه قطاعــا
يشــر اىل ان ســوق العمــل ي� الدولــة ي
ي
الخــرات ف ي�
الفنــادق والمطاعــم والنقــل والتخزيــن واللــذان باتجــاه اســتقطاب الكفــاءات وذوي ب
أ
ســجال نســبة متقاربــة بلغــت  12,3ف ي� المائــة .مجــاالت المهــن االختصاصيــة والفنيــة وهــو المــر
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الــذي يعكــس حاجــة القطــاع الخــاص لمثــل
ت ت
ـأ� ف ي� اطــار تركـ ي زـر االقتصــاد
هــذه المهــن الـ يـى تـ ي
الوطـن ي عــى العمالــة المنتجــة بمــا يعــزز اقتصــاد
المعرفــة ومحــوره المواطــن.
وبحســب التصنيــف الــذي تعتمــده وزارة العمــل
للعمالــة  ،فــإن المســتوى المهــاري أ
الول يشــمل
ت
الــى تتطلــب قــدراً عاليــاً
المهــن االختصاصيــة ي
مــن المهــارات العلميــة والفنيــة واالداريــة بمؤهــل
جامعــي كحــد ن
أد� ،بينمــا يضــم المســتوى
ن
ت
الــى تتطلــب
المهــاري ي
الثــا� المهــن الفنيــة ي
توافــر مهــارات «علميــة وفنيــة» ومهــارات عمليــة
و شا�افيــة بمؤهــل معهــد متوســط مــن عامـ ي ن
ـ� اىل
ثالثــة اع ـوام بعــد الثانويــة العامــة.
ويشــمل المســتوى المهــاري الثالــث العمالــة
ت
ـى تتطلــب مهــارات عمليــة ومهنيــة
المهنيــة الـ ي
تغطــي اطــار المهنــة بشــكل متكامــل بمؤهــل
المرحلــة الثانويــة فيمــا يضــم المســتوى
ت
ـى تشــغل
المهــاري الرابــع العمالــة الماهــرة الـ ي
مهن ـاً يتطلــب انجازهــا توافــر مهــارات عمليــة
ومهنيــة متعلقــة بجــزء مــن المهنــة لــدى
شــاغليها حيــث يحتــاج الفــرد ضمــن هــذه الفئة
اىل اعــداد وتدريــب لمــدة عامـ ي ن
ـ� ف ي� المتوســط،
ويضــم المســتوى المهــاري الخامــس فئــة
ت
ـى
العامــل محــدود المهــارة وتشــمل المهــن الـ ي
يتطلــب انجازهــا توافــر مهــارات عمليــة ومهنيــة
متعلقــة بجــزء ضيــق مــن المهنــة ويمكــن

 % 62,5زيادة في حاالت
انتقال العمال خالل اربع
سنوات

بعــد  2011حـ تـى وصــل عــدد العمــال المنتقلـ ي ن
ـ�
ض
ـا� نحــو
اىل منشــات أخــرى مــع نهايــة العــام المـ ف ي
 170الفــا بنســبة زيــادة بلغــت نحــو  62,5ي� المائــة.

ين
المدرجــ�
وقــال ان نســبة الزيــادة ف ي� العمــال
ن أ
ن
ين
الثــا�
المســتوي�
ضمــن
ي
المهاريــ� الول و ي
الذيــن انتقل ـوا اىل منشــات أخــرى خــال العــام
ض
ـا� بلــغ  14ف ي� المائــة بينمــا بلغــت النســبة ف ي�
اكتســابها مــن خــال التدريــب القصـ يـر لمــدة المـ ي
المســتويات المهاريــة الثالــث والرابــع والخامــس
اقــل مــن عــام.
ف
نحــو  7ي� المائــة.
مــن جهــة أخــرى ،كشــف وكيــل وزارة العمــل
طــ�ن
ش
المســاعد لشــؤون العمــل النقــاب عــن ان ســوق يذكــر ان نظــام االنتقــال يقــوم عــى � ي
العمــل شــهد ح ـراكا ملحوظــا ف� اعــداد العمالــة أساسـ ي ن
ـي� يســتطيع العامــل ف ي� حــال اســتيفائهما
ي
الـ ت يـى انتقلــت اىل منشــات أخــرى خــال فـ تـرة مــا الحصــول عــى ترصيــح عمــل جديــد يخولــه
بعــد تطبيــق نظــام االنتقــال الجديــد ف ي� العــام االنتقــال الفــوري اىل منشـــــــــــــــأة أخــرى
 2011مقارنــة بفـ تـرة مــا قبــل تطبيــق النظــام مــا  ،أولهمــا  :انتهــاء عالقــة العمــل ي ن
بــ� العامــل
االيجــا� للنظــام عــى مرونــة وصاحــب العمــل باالتفــاق ،وثانيهمــا :ان يكــون
يؤكــد االنعــكاس
بي
ت
ض
ن
ســنت� عــى االقــل لــدى
ـأ� العامــل قــد امــى ي
االنتقــال واســتقرار الســوق وهــو االمــر الــذي يـ ي
ف� اطــار تطبيــق ت
اســراتيجية وزارة العمــل مــن صاحــب العمــل.
ي
خــال منظومــة متكاملــة مــن المعايـ يـر والسياســات
واالدوات الرقابيــة و ش
ال�اكــة المؤسســاتية ويســتث�ن مــن الـ شـرط االول العمــال الذيــن يخــل
يز
اصحــاب العمــل بتنفيــذ عقــود العمــل معهــم،
المتمــرة.
والخدمــات
ن
�ن
ش
الثــا� العمــال الذيــن
كمــا يُســتث مــن الــرط ي
ف
وأوضــح الســويدي ف ي� هــذا االطــار ان مجمــوع يرغبــون بااللتحــاق بعمــل جديــد ي� المســتوى
ت
الــى انتقلــت اىل منشــآت أخــرى خــال المهــاري االول بأجــر ال يقــل عــن  12الــف درهــم
العمالــة ي
ن
الثــا� بأجــر ال يقــل عــن
العــام  2010اي مــا قبــل تطبيــق نظــام االنتقــال او المســتوى المهــاري ي
بلــغ  105االف عامــل حيــث شــهدت حــاالت  7االف درهــم او المســتوى المهــاري الثالــث و
االنتقــال ارتفاعــا تصاعديــا خــال االعــوام مــا بأجــر ال يقــل عــن  5االف درهــم.
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وقــف التعامــل مع  2050منشــأة غير ملتزمة

« العمــل » تنفــذ  332ألف زيــارة للتفتيش
على المنشــآت وتوعيتها
المعايــر والسياســات والق ـرارات المنفــذة لــه حيــث اتخــذت بحقهــا
قطــاع التفتيــش ف ي� وزارة العمــل  332منظومــة متكاملــة مــن
ي
نفذ ألــف زيــارة ميدانيــة خــال العــام واالدوات الرقابيــة ش
وال�اكــة المؤسســاتية االجــراءات القانونيــة المنصــوص عليهــا وفقــا
يز
لــكل مخالفــة.
المتمــرة.
 2014بهــدف التأكــد مــن مــدى الـ ت زـرام منشــآت وتقديــم الخدمــات
القطــاع الخــاص المســجلة لــدى الــوزارة بقانــون
ف
تنظيــم عالقــات العمــل والقــرارات الوزاريــة واوضــح ي� ســياق حديثــه عــن جانــب الرقابــة وكشــف أن الــوزارة أحالــت  479منشــأة مخالفــة
ف
ت
الــى نفــذت خــال اىل النيابــة التخــاذ االج ـراءات القانونيــة حيالهــا
المنفــذة لــه وتوعيــة طـ ي
ـر� إالنتــاج بحقوقهمــا ان الزيــارات الميدانيــة ي
ت
ث
الــى ارتكبتهــا،
وواجباتهمــا حيــال بعضهمــا البعــض.
العــام شــملت أكــر مــن  288الفــا و 670زيــارة بســبب المخالفــات الجســيمة ي
ت
ت
ت
ز
ز
والــى شــملت عــدم الــرام  107منشــآت
ميدانيــة اســتهدفت الوقــوف عــى مــدى الــرام
ي
ث
وقــال ماهــر العوبــد وكيــل وزارة العمــل منشــآت القطــاع الخــاص بتطبيــق ت
اشــراطات بســداد االجــور لشــهرين أو أكــر و 167منشــأة
ـ� العمــال المسـ ي ن
ومعايــر الصحــة والســامة المهنيــة أخــرى ال توجــد بينهــا وبـ ي ن
ـجل�
المســاعد لشــؤون التفتيــش “ان قطــاع التفتيــش العمــل
ي
يعمــل ف� ضــوء خطــة ت
اســراتيجية متكاملــة اىل جانــب التأكــد مــن اســتيفاء مواقــع العمــل لديهــا عالقــات عمــل حقيقيــة نتيجــة اغــاق
ي
والمعايــر ت
وفقــا لمســارين متوازيـ ي ن
ـ� اولهمــا الرقابــة عــى والمســاكن العماليــة ش
الــى تلــك المنشــآت دون الغــاء بطاقــات عمالهــا
وط
للــر
ي
ي
توفــر بيئــة العمــل االمنــة بمــا ف ي� او انهــا غـ يـر قائمــة اصــا وال تمــارس نشــاطها،
ســوق العمــل ،وثانيهمــا توعيــة اصحــاب العمــل مــن شــأنها ي
والعمــال وذلــك تجســيدا السـ تـراتيجية للــوزارة ذلــك الصحــة والســامة المهنية.وشــار اىل أنــه فضــا عــن  62منشــأة تركــت عمالهــا يعملــون
ف
ت
ن
ـى قامــت لــدى يغ�هــا مــن المنشــآت ،و 115منشــأة
الراميــة ي� مجملهــا اىل ايجــاد ســوق عمــل تبـ يـ� مــن خــال الزيــارات الميدانيــة الـ ي
ين
مخالفــ� اىل جانــب
مســتقر وقــوى عاملــة منتجــة بمــا يعــزز اقتصادا بهــا الفــرق التفتيشــية أن مــا يقــرب مــن  17الفــا قامــت بتشــغيل عمــال
غــر صحيحــة
معرفيــا تنافســيا محــوره المواطــن عـ بـر تطبيــق و 217منشــأة منشــأة ارتكبــت مخالفــات للقانــون  11منشــأة قدمــت مســتندات ي
ف
للــوزارة ،و 17منشــأة اخــرى عاملــة ي� نشــاطي
وكاالت التوســط والتوظيــف المؤقــت حيــث
ارتكبــت مخالفــات تتعــارض مــع ق ـرار تنظيــم
عمــل وكاالت التوظيــف الخاصــة.

استيفاء معايير
السالمة في مواقع
العمل
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بيئة العمل
اآلمنة

االلتزام بشروط السكن
العمالية

وذكــر العوبــد أن الــوزارة أوقفــت بموجــب
ت
الــى نفذهــا قطــاع
الزيــارات التفتيشــية ي
ض
المــا� ي ن
ألفــ� و 50منشــأة
التفتيــش العــام
ي
مخالفــة ،فضــا عــن فــرض الغرامــات الماليــة
المنصــوص عليهــا بحــق  142منشــأة أخــرى،
الفتــا إىل أن نحــو ي ن
الفــ� و 280منشــأة قامــت
ض
المــا� بتصويــب أوضــاع
خــال العــام
ي
ت
الــى ارتكبتهــا.
المخالفــات ي
وأشــار إىل أن قطــاع التفتيــش نفــذ  8االف و888
زيــارة لمســاكن عماليــة تبينــت مــن خاللهــا

أخبار الوزارة

توعية  294ألف عامل
و 1350صاحب عمل
وجــود مخالفــات بســيطة ال تشــكل خطــورة
عــى صحــة وســامة العمــال حيــث وجهــت
الــوزارة للمنشــآت المعنيــة انــذارات خطيــة
ف
و� المقابــل قامــت
الزالــة تلــك المخالفــات ي
بوقــف التعامــل مــع منشــآت أخــرى وتطبيــق
الغرامــة االداريــة بحــق منشــآت أخــرى .وذكــر
العوبــد انــه تــم تنفيــذ  4االف و 614زيــارة
لمواقــع عمــل عــى مســتوى الدولــة للتأكــد
مــن مــدى اســتيفاء ش�وط الصحــة والســامة
المهنيــة حيــث ي ن
تبــ� ان الغالبيــة العظمــى
ف
تســتو� المطلــوب منهــا بينمــا
مــن المنشــآت
ي
وجهــت انــذارات لمنشــات أخــرى لحثهــا عــى
التقيــد التــام بوســائل الســامة مشـ يـرا اىل تنفيــذ
الــف و 877زيــارة تفتيشــية لمتابعــة مــا يتعلــق
باصابــات العمــل.
وقــال  «:ان قطــاع التفتيــش ف ي� وزارة العمــل
بال�اكــة مــع وزارة الداخليــة ث
نفــذ ش
أكــر مــن
 44الفــا و 400زيــارة يوميــة لمتابعــة أوضــاع
العمالــة ف ي� المنشــات اىل جانــب تنفيــذ 34
ـ� الجانبـ ي ن
حملــة تفتيشــية كـ بـرى مشـ تـركة بـ ي ن
ـ�
نتــج عنهــا ضبــط  528عامــا مخالفــا تمــت
احالتهــم اىل النيابــات المتخصــة التابعــة
الدارات االقامــة وشــؤون االجانــب بينمــا
اتخــذت وزارة العمــل االجـراءات الالزمــة حيــال
ت
ـى تركتهــم
المنشــآت المشــغلة لهــم وتلــك الـ ي
الغــر.
يعملــون لــدى ي
وأوضــح الوكيــل المســاعد لشــؤون التفتيــش أن
قســم مكافحــة االتجــار بالبـ شـر الــذي انشــأته
وزارة العمــل ف ي� العــام  2010نفــذ خــال العــام
ض
المــا� ث
اكــر مــن ي ن
الفــ� و 370زيــارة بهــدف
ي
رصــد المـ ش
ـؤ�ات الدالــة عــى وجــود أو احتمــال
وجــود أعمــال تنطــوي عــى جريمــة اتجــار

أحالة  479منشأة
مخالفة الى النيابة
العامة
ين
ش
العاملــ� الذيــن يطبــق عليهــم
بالبــر ضــد
قانــون تنظيــم عالقــات العمــل والقــرارات
الصــادرة تنفيــذاً لــه.
وأوضــح العوبــد ف ي� ســياق حديثــه عــن الزيــارات
وال�امــج والفعاليــات الخاصــة
الميدانيــة ب
ض
ـا� « ان
بالتوعيــة والتوجيــه خــال العــام المـ ي
قطــاع التفتيــش نفــذ أكـ ثـر مــن  42الفــا و930
زيــارة ميدانيــة توجيهيــه اىل جانــب تنظيــم
نحــو  400فعاليــة اســتفاد منهــا اكـ ثـر مــن 294
الــف عامــل واكـ ثـر مــن الــف و 350صاحــب عمل
وذلــك مــن خــال ادارة التوجيــه ووحــدات
الرعايــة العماليــة والوحــدة المتنقلــة للرعايــة
العماليــة التابعــة للوزارة.مــن جهــة أخــرى ،
أكــد وكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون التفتيــش
« ان الــوزارة طبقــت عــى امتــداد الســنوات
الماضيــة عــدداً مــن المبــادرات المبتكــرة الراميــة

اىل االرتقــاء بــادوات التفتيــش ال ســيما ف ي� ظــل
مواصلــة تطويــر تلــك المبــادرات مشـ يـرا ف ي� هــذا
الصــدد اىل نظــام حمايــة االجــور الــذي حقــق
نتائــج ملموســة ف� اطــار اســتقرار العالقــة بـ ي ن
ـ�
ي
ف
طــر� عالقــة العمل.وأوضــح أهميــة نظــام
ي
ـذك الــذي يعتـ بـر االول مــن نوعــه
التفتيــش الـ ي
ف
ف ي� المنطقــة وأثــره ي� تطويــر عمليــات التفتيــش
ال ســيما وانــه يعتمــد ف ي� مراحــل عملــه عــى
تحليــل بيانــات المنشــآت المســجلة لــدى الوزارة
باالعتمــاد عــى االنظمــة الداخليــة للــوزارة،
ت
ـى يتــم اســتقاؤها
إضافــة اىل تحليــل البيانــات الـ ي
مــن االنظمــة التابعــة ش
لــركاء الــوزارة الذيــن
ترتبــط معهــم ت
الك�ونيــا.
و يقــوم النظــام المشــار اليــه بنــاء عــى
عمليــات تحليــل البيانــات بتصنيــف المنشــات
وفقــا لدرجــة الخطــورة ضمــن خمــس مســتويات
ومــن ثــم تحديــد اولويــات المتابعــة للمفتشـ ي ن
ـ�
بشــكل يومــي مــن خــال أجهــزة تفتيــش ذكيــة
تضمــن رسعــة ودقــة إجــراءات التفتيــش عــى
المنشــات المســتهدف.وذكر العوبــد ان نظــام
ت
ـذا� الــذي يعتـ بـر احــد المبــادرات
التقييــم الـ ي
الهامــة لالرتقــاء بالتفتيــش يشــمل حاليــا وضمن
مرحلتــه التجريبيــة أكـ ثـر مــن الــف و 300منشــأة.
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منازعات عمالية

مالكهــا طلــب الغــاء تصريح عمل شــقيقه واتهمــه بإختالس مليون درهم

نزاع بين شــقيقين يكشف
عن منشــأة وهميــة تعود ألحدهما !
ين
نــزاع ي ن
شــقيق� اىل الكشــف
بــ�
قاد
عــن منشــأة وهميــة تعــود
الحدهمــا الــذي اقــر امــام قســم
المنازعــات العماليــة ف ي� مكتــب عالقــات
العمــل ف ي� وزارة العمــل
بأبوظــى بــأن
بي
منشــأته ليــس لهــا مقــر وال تمــارس أي
نشــاط كمــا انــه ال يعمــل لديهــا اي عامــل.
وكان مكتــب عالقــات العمــل ف ي� وزارة
العمــل ف ي�
أبوظــى تلقــى شــكوى مــن
بي
صاحــب منشــأة يطلــب مــن خاللهــا الغــاء
ترصيــح عمــل شــقيقه المقيــد ف ي� ســجل
المنشــاة لــدى لــوزارة الفتــا ف ي� شــكواه
اىل أن شــقيقه ال يعمــل أصــا ف ي� هــذه
المنشــأة وأنــه يعمــل ف ي� منشــأة أخــرى
يمتلكهــا صاحــب الشــكوى الــذي اتهــم
شــقيقه باختــاس مليــون درهــم وانــه
يقاضيــه ف ي� احــد محاكــم الدولــة بتهمــة
االختــاس.
ت
واعــرف صاحــب المنشــأة ف ي� افادتــه
ن
القانــو� الــذي بحــث
امــام الباحــث
ي
الشــكوى « انــه يقــوم باســتخراج تصاريــح
واقامــات عمــل القربائــه مــن خــال احــدى
ـأت� العائدتـ ي ن
المنشـ ي ن
ـ� اليــه وهــي المنشــأة
الوهميــة مشـ يـرا اىل ان مــا دفعــه لتقديــم
شــكوى الغــاء ترصيــح عمــل شــقيقه انــدالع
الخالفــات بينهمــا وقيــام االخـ يـر باختــاس
المبلــغ المشــار اليــه ورفضــه اعــادة هــذا
المبلــغ اىل خزينــة المنشــأة.

يعمــل لــدى المنشــأة االخــرى وأنــه يقــوم
شــهريا بايــداع مبلــغ  4االف درهــم ف ي�
احــد البنــوك وهــو االجــر الشــهري المثبــت
ف ي� عقــد عملــه لــدى المنشــاة الوهميــة
العائــدة لشــقيقه.

العمــل العمــل تــم تحويــل ملف الشــكوى
اىل النيابــة العامــة التخــاذ االجــراءات
الالزمــة حيــال هــذه المخالفــة الرصيحــة
لقانــون تنظيــم عالقــات العمــل والقـرارات
ذات الصلــة المنفــذة لــه.

واشــار العامــل الشــقيق اىل انــه يرفــض
الغــاء ترصيــح عملــه كونــه لــم يســتلم
مســتحقاته الماليــة عــن عملــه ف ي� المنشــأة
االخــرى العائــدة لشــقيقه ايضــا والــذي
اعتــر انــه يتهمــه دون وجــه حــق
ب
باالختــاس وأن اتهامــه هــذا ليــس لــه
أســاس مــن الصحــة.

ويعاقــب قانــون تنظيــم عالقــات العمــل
بغرامــة مقدارهــا  50ألــف درهــم كل
صاحــب منشــأة اســتخدم اجنبيــا عــى
غـ يـر كفالتــه أو لــم يقــم بتشــغيله أو تركــه
يعمــل لــدى الغـ يـر دون االلـ ت ز
ـرام بالـ شـروط
واالوضــاع المقــررة ودون الحصــول عــى
الترصيــح الــازم لذلــك وتتعــدد الغرامــات
بتعــدد العمــال المخالفـ ي ن
ـ� حـ تـى تصــل إىل
خمســة ماليـ ي ن
ـ� درهــم فيمــا نــص القانــون
عــى إضافــة عقوبــة الحبــس إىل عقوبــة
الغرامــة ف ي� حــال عــودة صاحــب العمــل اىل
ارتــكاب هــذه المخالفــة.

وبنــاء عــى مــا جــاء ف� الشــكوى ومح ـرض
ي
بحثهــا ومــا تضمنه مــن ت
اع�افات للشـ ي ن
ـقيق�
مــن جانبــه  ،اقــر الشــقيق مــا جــاء ف ي� افــادة صاحــب العمــل والعامــل عــى الســواء مــن
شــقيقه صاحــب المنشــأة مــن حيــث انــه مخالفــات يجرمهــا قانــون تنظيــم عالقــات
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يشــكل قناة أخــرى لتقديم الخدمات تضاف إلى (تســهيل)

التطبيــق الذكي لوزارة العمل
يختصــر زمــن إنجــاز المعاملة إلى  3دقائق
الظاهــري  :الحلــول الذكيــة أحدثــت نقلة نوعية في مجــال تقديم الخدمات
الذك متوسط زمن انجاز المعامالت بع�
مستخدمون لتطبيق وزارة العمل ي
ين
المتعامل�
قدر الهواتف الذكية بنحو  3دقائق ف ي� الوقت الذي بلغ فيع عدد
الذين قاموا بتحميل التطبيق ضمن هواتفهم المحمولة ث
بأك� من  112ألف متعامل.
وكانــت وزارة العمــل حصلــت عــى جائــزة
أفضــل خدمــة حكوميــة عـ بـر الهاتــف المحمــول
عــن قطــاع االقتصــاد والتجــارة عــى المســتوى
الوطــن ي وذلــك ف ي� الــدورة الثانيــة مــن الجائــزة
ت
الــى تتضمــن فئــات عــدة عــى المســتويات
ي
الوطنيــة والعربيــة والعالميــة.
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تنفيــذا لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
د� رعــاه
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزارة حاكــم ب ي
اللــه بالتحــول نحــو الحكومــة الذكيــة".

وقــال مبــارك ســعيد الظاهــري وكيــل وزارة
العمــل "إنــه مــع ازدهــار ونمــو قطــاع أ
العمــال
ف ي� الدولــة وزيــادة الطلــب عــى خدمــات وزارة
العمــل أرتــأت الــوزارة �ض ورة أن تتضمــن خطتها
االسـ تـراتيجية مبــادرات عــدة تقــوم عــى تعزيــز
اســتخدامات التكنولوجيــة الحديثــة وذلــك ولفــت الظاهــري "إىل أن فــوز وزارة العمــل

ملف العدد

محمد بن راشد اثناء تسليم الجائزة لوزير العمل

بجائــزة أفضــل خدمــة حكوميــة عـ بـر الهاتــف
المحمــول عــن قطــاع االقتصــاد والتجــارة
ز ف
توفــر
يؤكــد حــرص الــوزارة عــى
التمــر ي� ي
ي
عــر التطبيقــات الذكيــة وفــق
خدماتهــا ب
ـى طموحــات واحتياجــات
خطــة تشــغيلية تلـ ب ي
ين
المتعاملــ�".

 % 86رضا المتعاملين
عن الخدمات الذكية
المتوافرة في التطبيق

وأكــد "أن تطبيــق الــوزارة المتــاح عـ بـر الهواتــف
الذكيــة أحــدث نقلــة نوعيــة ف ي� مجــال تقديــم
الخدمــات وتعــدد قنــوات التواصــل مــع
ين
المتعاملــ� مــن أصحــاب المنشــآت والعمــال
بالضافــة إىل تبســيط االجــراءات
عــى الســواء إ
أ
ن
المتعاملــ� المــر الــذي
يلــى احتياجــات
ي
بمــا ب ي
ف
يســاهم بفاعليــة ي� ضبــط وتنظيــم ســوق
العمــل".

وأوضــح إن التطبيــق الــذي يعتـ بـر أحــد قنــوات
تقديــم خدمــات وزارة العمــل يرتكــز عــى هــدف
ت
اســراتيجي يتمثــل ف ي� تقديــم خدمــات الــوزارة
للمتعاملـ ي ن
ـ� بجــودة عاليــة وســهولة وعــى مــدار
الســاعة ومــن أي مــكان وفــق تصميــم مبتكــر
ومتجــدد وســهل االســتخدام لكافــة المســتويات
الثقافيــة.

ن
ـو� نائب مديــر إدارة
مــن جهتــه ،قال نبيــل الزرعـ ي
تقنيــة المعلومــات ف ي� وزارة العمــل أن تطبيــق
الــوزارة يدعــم منصــة « أبــل» و«أندرويــد»
مــن خــال الهواتــف أ
والجهــزة اللوحيــة الذكيــة
يز
ين
واالنجل�يــة».
باللغتــ� العربيــة
ومتــاح

ن
ـو� إىل أن الــوزارة توفــر مــن خــال
وأشــار الزرعـ ي
ـذك باقــات مــن الخدمــات الخاصــة
التطبيــق الـ ي
باصحــاب العمــل واخــرى خاصــة بالعمــال
اىل جانــب الخدمــات االســتعالمية واخــرى
معلوماتيــة.

وتتضمــن الصفحــة الرئيســية للتطبيــق  6ايقونات
خماســية الشــكل حيــث تعـ نـى االيقونــة االوىل ف ي�
القــاء الضــوء عــى اخــر المســتجدات الهامــة
مثــل القـرارات الوزاريــة واالجـراءات المســتحدثة
والعطــات الرســمية حيــث تتيــح هــذه االيقونــة
المجــال امــام اضافــة ايــة مســتجدات او
تطــورات ترغــب الــوزارة ف� ابالغهــا للمتعاملـ ي ن
ـ�.
ي
وتتضمــن ايقونــة خدمــات اصحــاب العمــل
مجموعــة مــن الخدمــات ومنهــا الخدمــات
المتعلقــة بقطــاع التفتيــش واخــرى ذات الصلــة
ببطاقــة المنشــأة وتراخيــص وكاالت التوظيــف
الخاصــة وكل مــا يتعلــق بتصاريــح العمــل
ين
المتعاملــ� وعالقــات العمــل مثــل
وعالقــات
التقــدم ببــاغ انقطــاع العامــل عــن العمــل اىل
االطــاع عــى المعامــات المعلقــة.
الــذك خدمــات مســبقة
ويوفــر التطبيــق
ي
ت
ألصحــاب العمــل مــن خــال ايقونــة «صفحـ يـى»
وهــي عبــارة عــن لوحــة بيانــات توفــر معلومــات
بشــكل مســبق لصاحــب العمــل حــول منشــأته
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ين
بالضافــة إىل نظــام
وحالــة
العاملــ� لديهــا إ
«الشــعارات» وهــو عبــارة عــن تذكـ يـرات تخـ بـر
إ
صاحــب العمــل بقــرب إنتهــاء التصاريــح
وبطاقــات المنشــآت وكل معامالتــه المختلفــة
مــع الــوزارة ،أ
المــر الــذي يجنبــه الدخــول ف ي� أي
مخالفــات أو غرامــات.
ويتيــح التطبيــق الصحــاب العمــل عـ بـر ايقونــة
ســر انجــاز معامالتهــم
«االســتعالم» تتبــع ي
ف
عــر ادخــال رقــم المعاملــة ي� المــكان
ب
المخصــص.
ـذك للعمــال عـ بـر االيقونــة
كمــا يتيــح التطبيــق الـ ي
المخصصــة لهــم ف ي� الصفحــة الرئيســية تقديــم
الشــكاوى المتعلقــة باالجــر مــن خــال خدمــة
اتــى» واالطــاع عــى عقــود عملهــم وهمــا
«ر ب ي
ف
ن
الخدمتــ� اللتــان تتوافــران ي� خدمــة « اي
ي
نتواصــل»
وتعــرض الــوزارة مــن خــال ايقونــة خاصــة ف ي�
الــذك مــواد
الصفحــة الرئيســية مــن التطبيــق ي
قانــون تنظيــم عالقــات العمــل  ،كمــا تعــرض
عــر التطبيــق ت
اســراتيجية الــوزارة ورؤيتهــا
ب
وغ�هــا مــن الخدمــات.
ورســالتها ي
وأوضــح نائــب مديــر ادارة تقنيــة المعلومــات
ف ي� الــوزارة « أن تجديــد ترصيــح العمــل يعــد
أكـ ثـر خدمــات الــوزارة اســتخداما عـ بـر تطبيقــات
الهواتــف الذكيــة يليــه تســديد رســوم الموافقــة
المبدئيــة لترصيــح العمــل ت
واســرجاع الضمــان
ف
المــر� فضــا عــن تحديــث بيانــات ترصيــح
ي
العمــل وبيانــات الرخصــة التجاريــة للمنشــأة
وغ�هــا مــن الخدمــات.
ي
ن
الزرعــو� أن الــوزارة قامــت بتطويــر
وأكــد
ي
عــر الهواتــف النقالــة
الــذك المتــاح ب
تطبيقهــا ي
ف
بالشــكل الــذي يحقــق الســهولة ي� انجــاز
المعامــات ال ســيما وان هنــاك خدمــات يرتبــط
انجازهــا بجهــات حكوميــة أخــرى مثــل اســتخراج
تصاريــح العمــل.
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صالح حسين

أيمن عبد الباقي

جلسات عصف ذهني وإستبيانات للخروج
بتصميم يلبي تطلعات المتعاملين
الفريــق المعــن ي بتصميــم
اتخذ
الــذك مجموعــة
التطبيــق
ي
مــن الخطــوات قبــل اطــاق التطبيــق
حيــث اســتعرض ت
مق�حــات لتصاميــم
مختلفــة تتناســب مــع طبيعــة الخدمــات
ت
الــى تقدمهــا الــوزارة وبمــا يتوافــق مــع
ي
بالضافــة إىل إجــراء مجموعــة
متعامليهــا إ
مــن االســتبيانات للتعــرف عــى احتياجــات
المتعاملـ ي ن
ـ� ومســتوى تعليمهــم وثقافاتهم.

المختلفــة ســعيا وراء الخــروج بتصميــم
ين
المتعاملــ�
يلــى تطلعــات
للتطبيــق ي
الــذك ب ي
ويتوافــق مــع رؤيــة الــوزارة حيــث تــم عقــد
ورشــة عمــل جــرى خاللهــا تقييــم اربعــة
تصاميــم للتعــرف عــى ايجابيــات كل منهــا
ومحاولــة تجميــع تلــك االيجابيــات ف ي�
تصميــم واحــد يراعــي البســاطة والســهولة ف ي�
اســتخدام التطبيــق وبأقــل عــدد ممكــن مــن
اللمســات والخطــوات النجــاز المعامــات.

كمــا حــرص الفريــق عــى اجــراء دراســة
للمعايــر الخاصــة بجائــزة أفضــل
متأنيــة
ي
ذك ال ســيما مــن خــال
تطبيــق حكومــي ي
التواصــل مــع الجهــات المعنيــة للحصــول
عــى معلومــات إضافيــة تعــزز مــا يقدمــه
التطبيــق مــن خدمــات تشــغيلية ف ي� الوقــت
الــذي عقــد فيــه الفريــق جلســات عمــل عــدة
ن
جــرى خــال مــا يمكــن اعتبــاره عصــف ذهـ ي
ت
االســر ي ن
ش
اتيجي� للــوزارة.
الــركاء
بمشــاركة
ت
ـى امتــدت
واســتهدفت تلــك التحضـ يـرات الـ ي
لشــهرين الوقــوف عــى وجهــات النظــر

وقــام الفريــق الفــن ي المهــن ي بالتطبيــق
الــذك والمنبثــق عــن فريــق تطويــر
ي
خدمــات وزارة العمــل بتشــكيل مجموعــة
ين
يز
المتعاملــ� مــع
تركــر تضــم عــدداً مــن
الــوزارة وذلــك بالتعــاون مــع ادارة عالقــات
المتعاملـ ي ن
ـ� حيــث تــم تســجيل العديــد مــن
ت
والمق�حــات حيــال التصميــم
المالحظــات
أ
ـذك وهــو االمــر الــذي
المثــل للتطبيــق الـ ي
يؤكــد حــرص الــوزارة عــى التمـ ي ز
ـر ف ي� توفـ يـر
عــر التطبيقــات الذكيــة وفــق
خدماتهــا ب
خطــة تشــغيلية مبتكــرة.
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ولفــت نائــب مديــر ادارة تقنيــة المعلومــات إىل
أن الــوزارة قامــت خــال العــام  2014مــن خــال
ـذك وجلســات العصف
فريــق تطويــر تطبيقهــا الـ ي
والطــاع عــى أفضــل الممارســات ذات
الذهـن ي إ
الصلــة بتطويــر النســخة الثالثــة مــن التطبيــق،
وذلــك بنــاء عــى نتائــج رضــا مســتخدميه الـ ت يـى
بلغــت  86ف ي� المائــة خــال العــام ذاتــه وذلــك
اســتجابة لمتطلبــات وتطلعــات المتعاملـ ي ن
ـ�.
ف
و� ســياق متصــل أكــد متعاملــون يســتخدمون
ي
عــر الهواتــف
تطبيــق وزارة العمــل المتــاح ب
الذكيــة أن متوســط انجــاز معامالتهــم ومنهــا
إلغــاء وتجديــد تصاريــح العمــل يبلــغ نحــو 3
دقائــق.
ف
توفــر الخدمــة
وثمنــوا دور وزارة العمــل ي� ي
المتمـ ي زـرة للمتعاملـ ي ن
ـ� ســواء مــن خــال التطبيــق
ـذك الــذي يعتـ بـر أحــد قنــوات تقديــم الخدمة
الـ ي
أو مــن خــال مراكــز الخدمــة «تســهيل» الــىت
ي
أثبتــت تمـ ي زـراً ف ي� خدماتهــا .وأشــاروا إىل أن تطبيــق
الــذك أتــاح لهــم إنجــاز معامالتهــم
الــوزارة ي
أ
المختلفــة خــال  24ســاعة وعــى مــدار الســبوع
ومــن أي مــكان.
ين
حســ� مســؤول العالقــات
وأوضــح صالــح
ش
الحكوميــة ف ي� �كــة مســعود العامــري
المتخصصــة ف ي� مجــال تقديــم الخدمــات
ت
الــذك يختــر
االلك�ونيــة «أن التطبيــق
ي
زمــن انجــاز المعامــات وهــو االمــر الــذي
يوفــر الوقــت والجهــد المنشــات» وأكــد انــه
يقــوم بإنهــاء كافــة إالج ـراءات الخاصــة بإنجــاز
معامــات ش
ال�كــة خــال دقائــق معــدودة».
ق
ـا� صاحــب منشــأة خاصــة
وقــال أيمــن عبــد البـ ي
ف
ف
د� إن أصحــاب
تعمــل ي� مجــال النقليــات ي� ب ي
المنشــآت حصلــوا عــى العديــد مــن الممـ ي زـرات
كثــرا مــن تطبيــق وزارة العمــل
واســتفادوا ي
أ
عــر الهواتــف الذكيــة لنــه يقــدم
المتــاح ب
لمتعامــ� الــوزارة،
خدمــات هامــة ورئيســية
ي
يمكــن إنجازهــا خــال دقائــق قليلــة.

خاليا النحل تجسد

العمل بروح الفريق

الصفحــة الرئيســية للتطبيــق
تأخذ
الــذك شــكل خاليــا مملكــة
ي
النحــل حيــث تــم اختيــار هــذا التصميــم
االبتــكاري الجديــد اليقونــات التطبيــق
تجســيدا لفكــرة العمــل بــروح الفريــق
يلــى متطلبــات الجــودة
الواحــد الــذي ب ي
ف
ز
والتمــر ي� تقديــم
والدقــة المتناهيــة
ي
الخدمــات وعــى مــدار اليــوم والســاعة
ومــن أي مــكان يتواجــد بــه المتعامــل.
ـدس الــذي يمثــل
ويتيــح هــذا الشــكل الهنـ ي
تراكيــب فنيــة متداخلــة بصــورة ابداعيــة
المجــال امــام الفريــق الفــن ي الدخــال
أيــة تحســينات مســتقبلية عــى الصفحــة
الرئيســية للتطبيــق.

التطبيق يحتوي خدمات
ألصحاب العمل والعمال
واخرى معلوماتية
وإستعالمية
وذكــر أن ش�كتــه كانــت تواجــه صعوبــات ف ي� إنهــاء
معامالتهــا خاصــة مــا يتعلــق بالوقــت والجهــد
الــذي يتطلبــه إنجــاز معامــات إصــدار وتجديــد
تصاريــح العمــل عــى ســبيل المثــال ،حيــث
ـاعت� ،أمــا آ
كانــت تســتغرق مــا يقــرب مــن سـ ي ن
الن
فقــد قدمــت الــوزارة ألصحــاب ش
الــركات مــن
الــذك حلــوال جذريــة وفاعلــة
خــال تطبيقهــا ي
إلنجــاز المعامــات خــال دقائــق» .واشــار إىل أن

ش
ـ� وزارة العمــل
�كتــه تعتـ بـر مــن أوائــل متعامـ ي
ـذك
الذيــن يســتخدمون تطبيقهــا الـ ي
مــن جهتــه  ،وجــه مجــدي الشــايب صاحــب
ش�كــة متخصصــة ف ي� مجــال تجــارة التجزئــة «
ـذك
الشــكر لــوزارة العمــل الطالقهــا تطبيقهــا الـ ي
حيــث قدمــت الــوزارة لــكل منشــآت القطــاع
الخــاص تيسـ يـرات وتســهيالت حقيقيــة ف ي� اطــار
انجــاز المعامــات.
ـذك اتــاح شل�كتــه
وأضــاف أن تطبيــق الــوزارة الـ ي
حلــوال ت
الك�ونيــة جيــدة جــدا ،ووفــر لــه
وللموظفـ ي ن
ـ� كثـ يـرا مــن الوقــت والجهــد ،حيــث
آ
يســتطيع الن الدخــول عــى التطبيــق بــكل
ســهولة ويــر فو� اي وقــت ،فليــس أ
المــر
ي
مرتبــط بالوقــت المحــدد للعمــل ،وإنمــا عــى
مــدار ســاعات اليــوم ومــن اي مــكان.
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تفوق اماراتي

يعتبرهــا الوظيفــة األمثل لمــن يبحث عن النجاح

فــؤاد غميم  ...يدخــل القطاع الخاص
مــن بوابة «المندوب»
الكث� من الثناء والتقدير ألنها ببساطة اتاحت للشباب إ ت
مارا� فرصة ذهبية لاللتحاق ف ي� القطاع
عملية رائعة تستحق ي
ال ي
ف
ن
مسؤول العالقات الحكومية ي� منشآت القطاع
توط� مهنة
الخاص ..بهذه الكلمات وصف فؤاد غميم مبارك  ،مبادرة ي
ي
ت
ال� يزيد عدد عمالها عىل  100عامل،وهي المهنة المتعارف عىل تسميتها بـ «المندوب».
الخاص ي

مبادرة

ويقــول فــؤاد ف ي� حديثــه إىل مجلــة
ين
توطــ� مهنــة «المنــدوب»
» ان
«
لــدى المنشــآت الكـ بـرى تشــكل دعمــا كبـ يـرا
للمواطنــ� الر ي ن
ين
اغبــ� بااللتحــاق ف ي� وظائــف
يعتــر منصــة
القطــاع الخــاص الــذي
ب
ن
للطامحـ ي ن
ـ� بتطويــر ذاتهــم والباحثـ يـ� عــن
يز
التمــر واالبتــكار واالبداع».ولــم يخــف

فــؤاد غميــم انــه عندمــا التحــق بعملــه
قبــل نحــو ن
يعتــر مــن
ثمــا� ســنوات كان
ب
ي
يشــغل مهنــة مســؤول العالقــات الحكوميــة
ال يعــدو عــن كونــه مجــرد ناقــل لــاوراق
ت
الــى
والوثائــق والمســتندات مــن المنشــأة ي
يعمــل لديهــا اىل الجهــة الحكوميــة النجــاز
المعامــات المطلوبة.ويقــول « مــع مــرور

ً
فرصا وظيفية جاذبة للمواطنين
توطين مهنة (المندوب) يتيح
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الوقــت ايقنــت ان هــذه المهنــة تعتـ بـر وظيفــة
جيــدة لمــن يبحــث عــن النجــاح ال ســيما
وانهــا تحتــاج ألن يتمتــع شــاغلها بشــخصية
طموحــة قــادرة عــى التواصــل مــع االخريــن
وبدينامكيــة تمكنــه مــن التعامــل باتقــان مــع
اي مســتجدات تطــرأ خــال مراحــل انجــاز
المعامــات لــدى الجهــات الحكوميــة».

تفوق اماراتي

القطاع الخاص منصة
للطامحين إلى تطوير
ذاتهم والباحثين عن
التميز واالبداع
ق
ف
ـا� بمهنة مســؤول
ويضيــف « ي� بدايــة التحـ ي
كثــرا مــن
العالقــات الحكوميــة واجهــت ي
التحديــات والصعوبــات خصوصــا وانــن
ي
لــم أكــن عــى اطــاع والمــام كاف باجراءات
انجــاز المعامــات واالوراق والمســتندات
المطلوبــة لكن ـن ي تجــاوزت تلــك التحديــات
بعزيمــة وارصار عــى تحقيــق النجــاح وان
ت
أكــون الوســيط الجيــد ي ن
الــى
بــ� المنشــأة ف ي
أعمــل لديهــا والمجتمــع الخارجــي ســواء ي�
المؤسســات الحكوميــة أو الخاصــة حيــث
ت
ووقــى لتعزيــز هــذه
كرســت كل جهــدي
في
العالقــات بمــا يســاهم ي� تحقيــق نتائــج
جيــدة تصــب ف ي� صالــح العمــل».
ويثمــن فــؤاد الدعــم الــذي تلقــاه مــن
ت
ـى يعمــل لديهــا حيــث ســاهم
المنشــأة الـ ي
ف
ذلــك بشــكل كبـ يـر ي� فهــم طبيعــة المهنــة
وبالتــال التكيــف
وظروفهــا واحتياجاتهــا
ي
مــع طبيعــة العمــل الجديــد ومتطلباتــه».

فؤاد غميم يتحدث لــ

ف
و� أوقــات قياســية ش�يطــة أن
إ
النجــازات ي
تتوافــر لــه الفرصــة والظــروف المواتيــة».
ولــم يتوقــف طمــوح فــؤاد غميــم عنــد
مجــرد شــغل وظيفــة تناســب شــخصيته
المحبــة للنــاس وللعالقــات االجتماعيــة
ولطموحاتــه بــل قــام بتطويــر قدراتــه
الخــرات
وســعى الكتســاب مزيــد مــن
ب
ت
حــى يحقــق انتاجيــة عاليــة وفقــا
لمتطلبــات مهنــة مســؤول العالقــات
الحكوميــة ،والـ ت ت
ـأ� ف ي� مقدمتهــا حســن
ـى يـ ي
ي
التدبــر والتواصــل الفاعــل ي ن
بــ� المنشــأة
والجهــات الحكوميــة.

توفــر بيئــة العمــل الجاذبــة
ويؤكــد ان
ي
والمســتقرة يعــد أحــد أهــم مقومــات ويؤكــد أنــه أدرك مــع مــرور الوقــت أن
النجــاح وهــو االمــر الــذي توفــره المنشــأة هــذه المهنــة تتطلــب مزيــدا مــن الق ـراءة
ين
والبحــث وهــو االمــر الــذي دفعــه لالطــاع
للعاملــ� لديهــا».
ين
القوانــ� والقــرارات
عــن كثــب عــى
ويشـ يـر اىل انــه ســعى منــذ البدايــة إىل أن الوزاريــة ذات الصلــة بالمهــام الوظيفيــة
ت
الــى ينفذهــا يوميــا ،وكذلــك االطــاع
يكــون نموذجــا يحتــذى للموظــف الــذي
ي
الدائــم عــى اخــر المســتجدات ســواء �ف
يحقــق النجاحــات واضعــا أمــام عينيــه
ي
ف
ت
الــى يتــم
�ض ورة أن يثبــت لرؤســائه ي� المنشــأة تلــك القــرارات أو إ
الجــراءات ي
ين
ين
ين
المعنيــ� ف ي� اســتحداثها لــدى الجهــات الحكوميــة
والموظفــ�
وللمســؤول�
ت
الــى يتعامــل معهــا النجــاز المعامــات المطلوبة».كمــا يؤكــد
الجهــات الحكوميــة ي
أن الشــاب المواطــن قــادر عــى تحقيــق فــؤاد غميــم أهميــة الــدورات التدريبيــة

لست ناق ً
ال لألوراق
وإنما وسيط داعم
بين الشركة والجهات
الحكومية
وورش العمــل المتخصصــة ف ي� تعزيــز
ين
المواطنــ� ال ســيما
مهــارات الشــباب
ف
ين
مســؤول
الموظفــ� الجــدد ي� مهنــة
ي
العالقــات الحكوميــة بحيــث تتضمــن هــذه
لليفــاء
الــدورات أهــم
الخــرات الالزمــة إ
ب
ض
بمتطلبــات المهنــة ال�وريــة النجــاز
أ
ـاغل
المعامــات ،المــر الــذي يســاعد شـ ي
هــذه المهنــة عــى تجــاوز التحديــات
وبالتــال تحقيــق
وااللمــام بطبيعتهــا
ي
النجاحــات المطلوبــة».
ين
المواطنــ� اىل االلتحــاق
ودعــا الشــباب
بمهنــة مســؤول العالقــات الحكوميــة كونهــا
تفتــح امــام شــاغليها افاقــا رحبــة لنســج
العالقــات وهــو مــا يســهم ف ي� تطويــر
الــذات واالرتقــاء بــاالداء المهــن ي بشــكل
متواصــل.
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دليل الخدمات

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

ترصيح عمل جديد

تجديد ترصيح وعقد عمل

ت
الــ� ترغــب ف ي�
هــي خدمــة تقدمهــا الــوزارة للمنشــأة ي
ت ن
و� جديــد وتكــون
الحصــول عــى ترصيــح و عقــد عمــل إلكــر ي
ين
ســنت� .
مــدة الترصيــح

ت
الــ� ترغــب ف ي�
هــي خدمــة تقدمهــا الــوزارة للمنشــأة ي
ت ن
ين
ســنت� .
و� لمــدة
تجديــد ترصيــح عمــل إلكــر ي

متطلبات ي ن
تأم� الخدمة :
1.1صورة شمسية ملونة للعامل بخلفية بيضاء.
2.2صورة من إذن الدخول.
الط� سارية المفعول.
3.3صورة من الفحص ب ي
4.4ثالث نسخ من عقود العمل موقع من الطرف أ
الول و الطرف الثا�ن
ي
ومختوم بختم المنشأة.
ش
ال�وط :
1.1أن تكون الرخصة سارية المفعول.
2.2أن يكون العامل الئقا طبيا.
3.3أن يكون وضع المنشأة خاص
إلك�و�ن
4.4أن يكون لدى المنشأة بطاقة توقيع ت
ي
إجراءات وخطوات تقديم الخدمة :

متطلبات ي ن
تأم� الخدمة :
1.1صورة شمسية ملونة للعامل بخلفية بيضاء.
2.2صورة من عقد العمل القديم .
ش
ال�وط :
1.1أن تكون الرخصة سارية المفعول.
ت
2.2أن يكون لدى المنشأة بطاقة توقيع إلك�وني
إجراءات وخطوات تقديم الخدمة :
ف
ن
ت
و� ي� مراكز الخدمة “تسهيل”
1.1يتم طباعة نموذج تجديد ترصيح عمل إلك� ي
ت
أو عن طريق المنشآت ت
المش�كة ف ي� برنامج ا إلستمارات ا إللك�ونية.
2.2يتم تحويل الطلب ت
إلك�ونياً إىل قاعدة بيانات الوزارة للتدقيق والتأكد من
إستيفاء ش
ال�وط والمستندات المطلوبة.
ال�وط يتم تجديد الترصيح وعقد العمل ت
 3.3ف ي� حالة إستيفاء ش
إلك�ونياً.
 4.4ف ي� حالة رغبة المتعامل ف ي� متابعة الطلب أو طباعة الترصيح يمكنه الدخول
عىل خدمات ا إلستعالم من موقع الوزارة http://www.mol.gov.ae
ش�اك �ف
لك� نو� من خالل ا إل ت
ت
5.5يتم طباعة إيصال الترصيح و عقد العمل ا إل ي
ي
خدمة (و نتواصل ) http://eservices.mol.gov.ae/enetwasal/arabic/
 login.aspx?lang=arbأو عن طرق مراكز الخدمة «تسهيل»
•متوسط إنجاز الخدمة :

ت ن
و� و مسح المستندات
1.1يتم طباعة طلب ترصيح و عقد عمل إلك� ي
المش�كة �ف
المطلوبة ف� مراكز الخدمة “تسهيل” أو عن طريق المنشآت ت
ي
ي
ت
برنامج إالستمارات إاللك�ونية .
ش
2.2يتم التدقيق والتأكد من إستيفاء ال�وط أعاله.
 3.3ف ي� حالة رغبة المتعامل ف ي� متابعة الطلب أو طباعة إشعار الموافقة
يمكنه الدخول عىل خدمات االستعالم من موقع الوزارة www.mol.
gov.ae
ن
ت
و� من خالل
4.4يتم كذلك طباعة إيصال الترصيح و عقد العمل إاللك� ي
إال ت
ش�اك ف ي� خدمة (و نتواصل ) http://eservices.mol.gov.ae/
 enetwasal/arabic/login.aspx?lang=arbأو عن طرق مراكز الخدمة
«تسهيل».

متوسط إنجاز الخدمة :
• 2يوم عمل

قنوات تقديم الخدمة :

•يتم طباعة و تقديم الطلبات ف ي� مراكز الخدمة “تسهيل” أو عن طريق
المش�كة ف� برنامج االستمارات إال ت
المنشآت ت
لك�ونية .
ي

اوقات تقديم الخدمة :

•من يوم السبت ت
وح� الخميس.
•من الساعة  8:00صباحا ت
ح� الساعة  8:00مساء.
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ت
ال�
تستعرض هذه الزاوية احدى الخدمات ي
ين
للمتعامل� متضمنة
تقدمها وزارة العمل
والجراءات والمستندات
تعريفاً بهذه الخدمة إ
ش
وال�وط المطلوبة إلنجازها ...
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• 2يوم عمل

•رسوم الخدمة إن وجدت :
سنت�ن
1.1تجديد بطاقة عمل لمدة ي
2.2الفئة أ
ت
ت
الوىل (أ)  300درهم إمار يا� (ب)  600درهم إمار يا� (ج)  1500درهم
إمار ت يا�
3.3الفئة الثانية  2000درهم إمار ت يا�
 4.4الفئة الثالثة  5000درهم إمار ت يا�
5.5تجديد بطاقة عمل لمن تجاوز سن  65لمدة ي ن
سنت�  5000درهم إماراتي
•قنوات تقديم الخدمة :
•يتم طباعة و تقديم الطلبات ف ي� مراكز الخدمة «تسهيل» أو عن طريق المنشآت
المش�كة ف� برنامج االستمارات ا إل ت
ت
لك�ونية
ي

•اوقات تقديم الخدمة :

•من يوم السبت ت
وح� الخميس.
•من الساعة  8:00صباحا ت
ح� الساعة  8:00مساء.

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

مستشارك القانوني

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

magazine@mol.gov.ae

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

سؤال العدد
أعمــل ف ي� مؤسســة خاصــة ،وتعرضــت لوعكــة صحيــة ،لزمــت خاللهــا
فــراش المــرض ت
فــرة زمنيــة ،ورفضــت ش
ال�كــة الســماح يل بإجــازة
مرضيــة مدفوعــة أ
الجــر ،كونهــا ظرفـاً طارئـاً ال دخــل يل فيــه ،مــا الوضــع
ن
القانــو� الخــاص ب ي�؟
ي

للتحقــق مــن مرضــه .وال يســتحق العامــل أي إجــازة مرضيــة مدفوعــة
أ
الجــر خــال فـ تـرة التجربــة ،ف� حـ ي ن
ـ� إذا أمـ ضـى العامــل أكـ ثـر مــن ثالثــة
ي
أشــهر بعــد انتهــاء فـ تـرة التجربــة ف ي� خدمــة صاحــب العمــل المســتمرة،
إن المــواد  82و 83و 84و 85مــن قانــون العمــل االتحــادي رقــم ( )8وأصيــب بمــرض كان لــه الحــق ف ي� إجــازة مرضيــة ال تزيــد عــى  90يومـاً،
لســنة  ،1980نظمــت مســألة إالجــازات المرضيــة للعاملـ ي ن
ـ� ف ي� القطــاع متصلــة أو متقطعــة ،عــن كل ســنة مــن ســنوات خدمتــه.
ـال:
الخــاص عــى النحــو التـ ي
أ
ـال ،الـــ 15يومـاً الوىل بأجــر كامــل،
وتحتســب إالجــازة عــى النحــو التـ ي
ت
إذا أصيــب العامــل بمــرض غـ يـر نـ ش ئ
ـ� ذلــك مــن دون
ـى تـ ي
ـا� أعــن إصابــة عمــل وجــب عليــه أن والـــ 30يوم ـاً التاليــة بنصــف أجــر ،والمــدد الـ ي
أ
يبلــغ عــن مرضــه خــال يومـ ي ن
ـ� عــى الكـ ثـر ،وعــى صاحــب العمــل أن أجــر ،فيمــا تنــص المــادة  84عــى أنــه «ال يســتحق الجــر خــال
يبــادر إىل اتخــاذ إالجـراءات الالزمــة لتوقيــع الكشــف الطـ بـى عليــه فــوراً إالجــازة المرضيــة إذا كان المــرض قــد نشــأ مبـ ش
ـا�ة عــن ســوء ســلوك
ي
العامــل مثــل تعاطيــه المســكرات أو المخــدرات».

الجابة :
إ

وحســب المــادة  85فإنــه «يجــوز لصاحــب العمــل إنهــاء خدمــة
العامــل بعــد اســتنفاده إجازتــه المرضيــة المنصــوص عليهــا ف ي� المــواد
( )82و( )83و( )84مــن هــذا القانــون ،إذا لــم يتمكــن خاللهــا مــن
ف
و� هــذه الحالــة يتقـ ض
ـا� العامــل مكافأتــه وفق ـاً
أالعــودة إىل عملــه ،ي
لحــكام هــذا القانــون».
ـمية لتأييــد غيــاب
ويحــق لصاحــب العمــل طلــب شــهادة طبيــة رسـ ّ
الموظــف ضمــن إجــازة مرضيــة ،وإذا ثبــت ّأن ســبب المــرض يعــود
مبـ ش
ـا�ة إىل ســوء الســلوك ،أي ش�ب الكحــول أو تعاطــي المخـ ّـدرات،
أ
فلــن تكــون إالجــازة المرضيــة مدفوعــة الجــر ،بينمــا إذا ُوجــد أيضـاً ّأن
الموظــف يعمــل ف ي� مــكان آخــر خــال إجازتــه المرضيــة يحـ ّـق لصاحــب
العمــل فصلــه.

العمل  -أبريل 2015

25
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أســس شــركة تقدم خدمات تكنولوجيــا المعلومات

تحســين العتيبي ..
ينضــم الى «نادي رجال االعمال»
بعــد  10ســنوات من عمله لدى
شركة خاصة
ين
تحس�
 10سنوات من عمله لدى ش�كة خاصة ...انضم
العتي� اىل «نادي رجال االعمال» حيث تمكن
بي
من تأسيس ش�كة خاصة ف ي� مجال خدمات تكنولوجيا وتقنية المعلومات مسجال من خاللها نجاحات
ملموسة تمثلت ف� توسع عمل ش
ال�كة بشكل الفت بع�  7سنوات من انطالقها.
ي

بعد

ويؤكد
العتي� ان تحوله من موظف إىل
بي
ض
ش
صاحب م�وع يعود اىل ايمانه ب�ورة
ان يبذل الشخص كل جهوده ويتحىل
بالطاقة االيجابية وان يتسلح بالعزيمة
واالرصار لتحقيق طموحاته باالضافة
ت
ال� توفرها دولة االمارات
البيئة االيجابية ي
ف
ين
للر ي ن
والطامح� ي� تأسيس ش
م�وعاتهم
اغب�
االقتصادية الناجحة وتحقيق أحالمهم
المهنية المستقبلية.

ف ي� مجال تطوير خدماتها االمر الذي نجم ويروي
العتي� ف ي� حديثه اىل مجلة «العمل»
ب
ي
عنه رسعة ف ي� انجاز المعامالت السيما وان رحلته العملية ف ي� الدولة باالشارة اىل انه بدأ
الوزارة تطبق اساليب تشغيلية ذات جودة عمله ف ي� االمارات قادما من االردن ف ي� العام
 1998لدى احدى ش
ال�كات المتخصصة
ف ي� مجال تكنولوجيا المعلومات كمهندس
�ن ف
و� العام  2002تمت ترقيته
للدعم الف ي ي
توفير بيئة العمل
ليصبح مديرا للدعم الف�ن ي ثم مديرا
المحفزة على االبداع
للمبيعات وبعدها نائبا للمدير العام
مطلب هام لنجاح اي
العر�».
لمنطقة الخليج ب ي

تعت� الدولة ملتقى للحضارات
ويضيف « ب
أ
والثقافات والحاضنة لريادة العمال ال
ين
القوان� النافذة والتسهيالت
سيما ف ي� ظل
ت
ال� يبحث عنها كل مستثمر يتطلع اىل
ي
نجاح ش
م�وعه االستثماري حيث اصبحت
الدولة نموذجا يحتذى به عالميا من التقدم
يز
ين
التم�
للباحث� عن
واالزدهار ومقصدا
والسعادة».

ويش� اىل انه استمر ف ي� وظيفته لدى ش
ال�كة
ي
ت
ح� العام  2008الذي شهد انطالق
ف
ش
د� واضعا
م�وعه االستثماري ي� امارة ب ي
ف
نصب عينيه تحقيق النجاح خصوصا ي� ظل
توافر بنية تحتية وخدمات متكاملة وهو
االمر الذي يحفز ويشجع عىل تأسيس اي
ش
م�وع استثماري مبتكر.

مشروع استثماري

تعتمد عىل الحلول الذكية المتاحة بع�
أ
ف أ
ت
خ�ة
وال� عملت ي� الونة ال ي
الهواتف النقالة ي
ف
ين
تحس� وإختصار
عىل تحقيق نتائج مهمة ي�
معدل إنجاز المعامالت من خالل خطوات
قليلة ف
قياس اىل جانب تلبية
و� زمن
ي
ي
احتياجات ومتطلبات أصحاب العمل من ويصف المراحل أ
الوىل ف ي� تأسيس ش
م�وعه
ف
ت
ت
كث�ا
ال� تتبعها وزارة العمل العمالة الماهرة.
الخاص بالصعبة حيث حملت ي� طياتها ي
ويثمن االس�اتيجية ي
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ف
باليفاء
من التحديات خاصة ي� ما يتعلق إ
باالحتياجات المالية خصوصا وان انطالق
الم�وع جاء خالل أ
ش
الزمة المالية العالمية
ف
بالضافة إىل تحد اخر تمثل ي� السعي نحو
إ
ز
والتم� فيما
تحقيق مستوى عال من الجودة
ي
تقدمه ش
ال�كة من خدمات يك تتمكن من
أك� عدد من العمالء اال انه استطاع
جذب ب
ش
ان يتجاوز تلك التحديات والعبور بال�كة
ف ي� عامها االول اىل بر االمان .

االمارات بيئة حاضنة
لالستثمار ونموذج
عالمي في ريادة
األعمال

ان ينعكس ايجابا ف ي� تطور ش
ال�كة وتحقيق
النجاحات أ
والهداف المنشودة».

وينصح العتي� أصحاب أ
العمال الجدد
بي
ت
ضب�ورة اتباع اس�اتيجيات التخطيط
السليم والتسويق والعمل عىل جودة
بالضافة إىل االنضباط
الخدمات المقدمة ،إ
ف ي� العمل ،والسعي إلجراء اتفاقيات
ش
الك�ى ذات
و�اكات مع المؤسسات ب
لم�وعه الصلة ،مؤكدا أنها ت
ال بد ان تتوافر ف ي� كل شخص يريد ش
اس�اتيجيات مهمة تعزز
ين
تحس�
ويستطرد
من تطور المنشأة.
العتي� ف ي� حديثه بالقول النجاح واالستمرارية.
بي
ش
« بعد م�ض ي عام عىل تأسيس ال�كة بدأت
ت
�ث
ال�
أج�ن ي ما كنت أبتغيه من النجاح حيث ويؤكد �ض ورة ان يكون صاحب العمل أو
ي
ويش� إىل أن من أك نقاط الضعف ي
ال�كة من ش
اصبحت ش
ال�كات المعروفة المدير المسؤول ف ي� اي ش�كة قادر عىل يمكن أن تؤثر سلبا عىل تطوير المنشأة عدم
ن
ب� اتباع التخطيط ت
اد� قوة وإرصارا بث روح العمل بمنطق الفريق الواحد ي ن
يز
االس�اتيجي واتخاذ القرارات
بخدماتها
المتم�ة وهو ما ز ي
ف
ن
ز
بالضافة إىل
التم�
الموظف� عىل اختالف مواقعهم وثقافاتهم ي� الوقت السليم والمناسب ،إ
ي
عىل الم�ض ي قدما وبثبات عىل طريق ي
الذي ال يعرف الفشل طالما ت
يز
وتحف�يهم عىل اطالق طاقاتهم االيجابية عدم دراسة السوق ،فكلها نقاط ضعف
أق�ن الكفاح
ف
توف� بيئة العمل المحفزة يجب تفهمها ومحاولة تجنب الوقوع فيها
إ
واليمان بالجهد والمثابرة لتحقيق الهدف وذلك ي� ظل ي
المكان.
المنشود».
عىل االبداع واالبتكار االمر الذي من شأنه قدر إ

ويقول إنه مع مرور السنوات حققت ش
ال�كة
كب�ة وملموسة حيث يبلغ عدد
نجاحات ي
ين
الموظف� حاليا  130موظفا وأصبح لدينا
أربعة قطاعات بك�ى كما ارتفع عدد عمالء
ت
ش
كب�ة من شبكة
ال� لديها االن قائمة ي
ال�كة ي
أ
ف
العمال وفروع ي� امارات أخرى.
ال�كة خططا ت
ويضيف « ان لدى ش
اس�اتيجية
مستقبلية تمت دراستها بعناية فائقة حيث
نستهدف تحقيق المزيد من التطوير ف ي�
االداء بع� االستفادة من التقنيات الحديثة
ت
ال� يشهدها عالم التنكولوجيا وذلك تلبية
ي
لتطلعات عمالء ش
ال�كة وتزويدهم باستمرار
بالخدمات المتطورة».
ويسدي
العتي� النصيحة لكل حالم
بي
ش
بتأسيس م�وعه الخاص بأن يتحىل دوما
والص� والمثابرة
بالحكمة والتخطيط الجيد
ب
والقدرة عىل المنافسة وتقديم الخدمات
ت
ال� تمتاز بأعىل درجات الجودة وهي امور
ي
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فــي حوار شــامل مع مديرهــا العام بالتزامن
مــع مرور  50عام ًاعلى انشــائها:

لقمــان :منظمة العمل
العربيــة حاضرة بقوة
في المشــهد العربي
معال أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل
ي
قال العربية «ان المنظمة ض
حا�ة بقوة ف ي� المشهد
كب�ا لتحقيق
العر� وانها بذلت خالل خمسة عقود جهدا ي
بي
أهدافها ت
ال� رسمها لها دستورها وميثاقها وحاولت ان
ي
للتأقلم مع الظروف أ
والوضاع العربية من خالل
تسعى
ف
ت
وب�ن
ن
مواءمتها يب� الواقع الذي يفرض نفسه ي� اغلب الف�ات ي
آ
ت
ال� تتطلع اليها.
الطموح والمال ي
وأكــد معاليــه ف ي� حـوار شــامل أجرتــه معــه مجلــة
» ان العالقــات الـ ت يـى تمكنــت المنظمــة
«
مــن نســجها مــع الحكومــات ومنظمــات اصحــاب
العمــل والعمــال» اط ـراف االنتــاج الثالثــة» لــم
تكــن ف� يــوم مــن أ
اليــام بهــذه القــوة كمــا هــي
ي
عليهــا اليــوم مــن قــرب وتنســيق .
واشــار معاليــه ف ي� الحـوار الــذي ت زي�امــن مــع مــرور
 50عامــا عــى تأســيس منظمــة العمــل العربيــة
«اىل ان أدبيــات ووثائــق وأنشــطة المنظمــة تؤكــد
انهــا ادركــت مبكــرا خطــورة اســتفحال البطالــة
وســعت اىل لفــت االنتبــاه اىل هــذه القضيــة».
وتاليا نص الحوار :
مـ ضـى عــى انشــاء منظمــة العمــل العربيــة 50
عامــا ...كيــف تقيمــون عمــل المنظمــة خــال
هــذه الفـ تـرة ؟
كغ�هــا مــن
_ان منظمــة العمــل العربيــة ي
المنظمــات الـ ت يـى تعمــل ف ي� إطــار جامعــة الــدول
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ت
ـر� بــكل ولذلــك كانــت منظمــة العمــل العربيــة حــا�ض ة
العربيــة قــد عاشــت فــرات العمــل العـ ب ي
ف
العــر� بغــض النظــر عــن
ارتفاعاتــه وانخفاضاتــه لكنهــا حافظــت عــى قــدر بقــوة ي� المشــهد
بي
معـ ي ن
ـ� مــن المكانــة ومــن االهتمــام لــدى الــدول ظروفــه ومالبســاته.
االعضــاء وأط ـراف االنتــاج الثالثــة ربمــا لطبيعــة
ت
غــر والمتتبــع لمسـ يـرة المنظمــة خــال خمســة عقــود
الــى منحتهــا حركــة ي
تركيبتهــا الثالثيــة ي
محــدودة ال تتوافــر لــدى المؤسســات العربيــة يجــد انهــا بذلــت جهــدا كبـ يـرا لتحقيــق أهدافهــا
أ
الخــرى وربمــا لطبيعــة المواضيــع الـ ت يـى تختــص الـ ت يـى رســمها لهــا دســتورها وميثاقهــا وحاولــت ان
تســعى للتأقلــم مــع الظــروف و أ
الوضــاع العربيــة
بهــا وحساســيتها.
ن
مــن خــال مواءمتهــا بـ يـ� الواقــع الــذي يفــرض
ـ� الطمــوح و آ
وبالرغــم ممــا واجهــت المنطقــة العربيــة مــن نفســه ف� اغلــب الفـ تـرات وبـ ي ن
المــال
ي
ظــروف قاســية خــال مراحــل زمنيــة معينــة الـ ت يـى تتطلــع اليها.
ومــا انتــاب العالقــات العربيــة مــن فتــور تــارة
ف
وتدهــور تــارة اخــرى وهــدوء ف ي� بعــض المراحــل ماهي أولويات المنظمة ي� المرحلة المقبلة؟
اال ان حــرص جميــع الــدول عــى التواجــد _ مــن حســن الحــظ ان المنظمــة تمكنــت خــال
والمشــاركة ،ظــل هــو العنــر الحاكــم ناهيــك الفـ تـرة أ
الخـ يـرة مــن إيجــاد أرضيــة مشـ تـركة هــى
ـ� واالقتصاديـ ي ن
عــن ان مواضيــع وقضايــا التشــغيل وحركــة محــل إجمــاع الـ شـركاء االجتماعيـ ي ن
ـ�
ـر� للتشــغيل وإعــان الدوحــة
أس ـواق العمــل والتدريــب والضمــان االجتماعــي مثــل العقــد العـ ب ي
نوفمــر ، ) 2008
وغ�هــا مســائل تشــكل عن ـرا ضاغطــا بإمكانــك حــول التنميــة والتشــغيل (
ب
ي
ن
لتســك� آالمــه وتخفــض مــن وقــع اضافــة اىل إعــان الريــاض حــول الحمايــة
ان تســعي
ي
نتائجــه لكنــك ال تســتطيع إهمــال تلــك القضايــا ،االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة كمــا اجــازت
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بإجمــاع وثائــق هامــة و ت
اســراتيجيات تناولــت
مواضيــع مختلفــة.
لذلــك فــان الحــرص عــى محاولــة تفعيلهــا
ســيكون عنـرا حاكمــا ف� عمــل المنظمــة ف� ت
الف�ة
ي
ي
المقبلــة الســيما وان قضايــا التشــغيل وحركــة
اســواق العمــل وقضايــا الحمايــة االجتماعيــة
غــر مســبوق الســيما
أضحــت محــل اهتمــام ي
بعــد عــام  ، 2011بــل ان الحكومــات العربيــة
وضعــت تلــك القضايــا ضمــن أولوياتهــا لذلــك
فــإن اي مســعى للمنظمــة ف ي� هــذه المرحلــة
ســيكون محــل اعتبــار وتقديــر.
ـ� تجســيد وتفعيــل التصنيــف
كمــا ان الحــرص عـ ي
المعيــاري للمهــن ليكــون صالحــا للتطبيــق �ف
ي
الــدول العربيــة اضافــة اىل اســتمرار النهــج ف ي�
إصــدار تقريــر عــن واقــع وحركــة اس ـواق العمــل
بالحصــاءات ســيكون مفيــدا
العربيــة مشــفوعا إ
للمنظمــة وللــدول العربيــة لالرتــكاز عــى تلــك
المنهجيــة للتعامــل بصــورة علميــة وواقعيــة
ت
الــى تختلــف مــن دولــة إىل
وفقــا للظــروف ي
أخــرى وبالتــاىل ســتمنح القيــادات العربيــة فرصــة
لالســتناد اىل معلومــات للتعاطــي مــع تلــك
الملفــات االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن منطلــق
علمــي وليــس مــن بــاب التخمـ ي ن
ـ�.

العالقات بين اطراف
االنتاج الثالثة لم
تكن قوية كما هي
عليه اآلن

ذلــك المعيــار كـ شـرط للبقــاء وهــو معيــار الدخــل
ت
الــذا� فــان منظمــة العمــل العربيــة يجــب ان
ي
تكــون اول مــن يجــب إغالقهــا او إلغاؤهــا .

ولك ـن ي ال أظــن ان هــذه هــي نظــرة الحكومــات
أ
بكثــر مــن هــذه النظــرة
العربيــة لنهــا أعمــق ي
الســطحية أ
فالوضــاع الحاليــة تقتــض ي ان
يكــون لديــك كمجموعــة عربيــة مؤسســة تنظــر
بوعــي اىل قضايــاه وتقــدم لهــا حلــوال ً مقبولــة
وواقعيــة ف ي� إطــار الظــروف المحيطــة وان تشــكل
وكيف تنظرون اىل مستقبلها ؟
_ هنــاك محاولــة حاليــة ف ي� نطــاق الجامعــة هــذه المؤسســة العربيــة إالطــار الــذي تحتمــي
تز
اخــرال بــه ف ي� التعامــل مــع المؤسســات الدوليــة للدفــاع
العربية لعــادة التقييــم ومحاولــة
إ
المؤسســات العربيــة والتأكــد مــن مــدى الحاجــة عــن المصالــح العربيــة.
اىل هــذه المؤسســة او تلــك.
فمنظمــة العمــل العربيــة هــي الواحــة الــىت
ي
أنــا اتفــق مــع الــرأي القائــل بــأن المنظمــات تناقــش القضايــا بهــا وفقــا لمتطلبــات وأولويــات
العربيــة يجــب ان تنشــأ وفقــا للحاجــة وان ال المنطقــة لذلــك فــان المرحلــة المقبلــة بمــا
تكــون هــي او فروعهــا فقــط بهــدف خلــق فــرص ستشــهده مــن تحــوالت هامــة مــع التطــور
عمــل بغــض النظــر عــن الحاجــة اليهــا  ،فذلــك التكنولوجــي المذهــل الــذي حققــه االنســان
ـر� وان كان يســتخدم ســتصبح منظمــة العمــل العربيــة هــي الوســيط
ليــس مســعى العمــل العـ ب ي
وبــ�ن
ن
بــ� القــدرة عــى الفعــل للبعــض منــا ي
الخـ بـرات العربيــة للنهــوض بمتطلبــات التعــاون ي
آ
ت
ت
ن
الــى تذهــب التهيئــة للتأقلــم للبعــض االخــر دون ان ي�تــب
بي
العــر� لكنــ ي اختلــف مــع الراء ي
�ض
ت
ز
باتجــاه ال�كـ يـر عــى معيــار القــدرة عــى التمويــل عــى ذلــك التغيـ يـر اي ر ال يحتمــل او االندفــاع
ف
ف
ت
ـكا� إلنضــاج ذلــك
ي
الــذا�  ،وقــد أكــدت ي� اجتمــاع لهــذا الغــرض للتأقلــم دون إعطــاء الوقــت الـ ي
ف ي� االمانــة العامــة للجامعــة أنكــم اذا وضعتــم التغيـ يـر بــدون تكاليــف باهظــة   .

لقمان يطلع ميدانيا على تجربة وزارة العمل في انشاء مراكز الخدمة «تسهيل»
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وفاعليــة ث
اكــر ممــا تقــوم بــة كل دولــة عــى
حدة ،كمــا ان تعزيــز الحــوار االجتماعــي �ف
ي
أروقــة المنظمــة يقدمهــا للعالــم بصــورة
حضاريــة تعكــس فكــراً عربيــاً متطــوراً يكــون
مقدمــة للتفاعــل مــع قضايــا اخــرى ذات أهميــة
تخــدم المنطقــة.

ان التطــور مطلــوب بــل و�ض وري ولكــن اخــذ
ت
ت
الــى تجعــل منــه تطــورا مفيــدا هــو
ال�تيبــات ي
أمــر اكـ ثـر أهميــة ويتـوازى مــع أهميــة الحاجــة اىل
التطــور نفســه .
لهــذا فــإن التمســك ببقــاء المنظمــة بــل
ودعمهــا ومســاندتها أصبــح مهم ـاً جــداً وأكـ ثـر
مــن اي وقــت مــض ي الســيما وانــه الوعــاء
العــر� الوحيــد الــذي يجمــع الحكومــات
بي
ن
ـد� وهــو
مــع اهــم منظمــات المجتمــع المـ ي
تعايــش هــام يتناســب وواقــع العــر الــذي
نعيــش فيــه وإذا كانــت منظمــة العمــل
العربيــة قويــة فإنهــا قــادرة عــى التعامــل
مــع القضايــا بــدال مــن ان تذهــب مبـ ش
ـا�ة يال
المؤسســات الدوليــة .

أدبيات ووثائق
وأنشطة المنظمة
تؤكد ادراكها مبكرا
لخطورة البطالة

هــل تعتقــدون ان المنظمــة نجحــت ف ي� تعزيــز
التــوازن ف� العالقــات ي ن
بــ� أطــراف االنتــاج
ي
الثالثــة ؟
الــى تمكنــا �ف
_ اعتقــد جازمــا ان العالقــات ت
ي
ي
المنظمــة مــن نســجها مــع الحكومــات ومنظمــات
اصحــاب العمــل والعمــال لــم تكــن ف ي� يــوم مــن
أ
اليــام بهــذه القــوة كمــا هــي عليهــا اليــوم مــن
قــرب وتنســيق  .فقــد حرصــت عــى التواصــل
ف
المبـ ش
ـا�
ـا� كمــا وعــدت ي� اول خطــاب بعــد انتخـ ب ي
عــر المراســات ومــا اك�ث هــا
عــام  2007ليــس ب
ش
ولكــن عـ بـر التواصــل المبــا� س ـواء بالهاتــف او
مــن خــال اللقــاءات المبـ ش
ـا�ة او الزيــارات وهــذه
ولــدت قناعــة بالقضايــا الـ ت يـى يتــم تبــادل ال ـرأي
حولهــا وكذلــك كنــت حريصــا ف ي� المنتديــات
ت
الــى نظمناهــا عــى تشــكيل لجــان
ي
الكبــرة ي
أ
متنوعــة مــن مســتويات عليــا مــن جميــع الطـراف
الن ذلــك مــن شــأنه ان يــرس قواعــد التوافــق بـ ي ن
ـ�
ي
الفرقــاء وكنــت مؤمنــا بــأن الحـوار هو الســبيل اىل
الوصــول اىل أرضيــة مشـ تـركة قبــل التمـ تـرس خلــف
مواقــف محــددة يصعــب تجاوزهــا ويبــدو يل أنــه
يجــب الحــرص عــى اســتمرار هــذه القاعــدة الن
ف
ـر�.
فوائدهــا كبـ يـرة ي� تعزيــز العمــل العـ ب ي

مــا المطلــوب مــن الــدول االعضــاء للمســاهمة
الفاعلــة ف ي� تطــور اداء المنظمــة ؟
_ يجــب ت
االعــراف ان اهتمــام الــدول العربيــة
بأطرافهــا الثالثــة أصبــح واضحــا للعيــان وهــو
محــل تقديــر و ت
احــرام وإعجــاب  ،واذا أردنــا
دعــم المنظمــة فانــه مــن االوىل تقديــم الدعــم
المــال مــن خــال زيــادة موازنتهــا لتتمكــن مــن
ي
ن
الخــرات الفنيــة والتخصصــات اضافــة يال انــ ي ســعيت بهمــة اىل توســيع دائــرة
رفدهــا ببعــض ب
ت
ت
الــى نتناولهــا التقــف
لــذا فــان بعــض دعــوات إالجهــاز عــى بعــض
ي
غــر المتوافــرة بهــا حــى تتكامــل حلقــات الحــوار مــدركا ان القضايــا ي
عنــد حــدود الثالثيــة المتعــارف عليهــا (وزارات
المنظمــات ومنهــا منظمــة العمــل العربيــة مــن إطاراتهــا بالصــورة المرضيــة   
العمــل ومنظمــات اصحــاب العمــل والعمــال)
منطلــق معيــار المــوارد الماليــة الذاتيــة فإنهــا
دعــوة تفتقــد اىل عمــق التفكـ يـر واىل البصـ يـرة الن وانــا اعتقــد انــه كلمــا منحــت الــدول بأطرافهــا ولكنهــا تتعــدي ذلــك اىل قنــوات اخــرى ذات
العــر� اليمكــن ان ت ز
يخــرل ف ي� المــوارد الثالثــة ثقتهــا بالمنظمــة وجعلتهــا ش�يكــة ف ي� أهميــة وتأثـ يـر وهــي وزارات االقتصــاد والتخطيــط
العمــل
بي
ف
الماليــة ولكــن ي� بنــاء المصالــح العربية .والساســة التعامــل مــع المؤسســات الدوليــة كمنظمــة والتعليــم والتدريــب والضمــان االجتماعــي ثــم
دائم ـاً مــا يحكــم ترصفاتهــم بعــد النظــر ورؤيــة العمــل الدوليــة والمنظمــة الدوليــة للهجــرة طورنــا ذلــك يال التعاون مــع المجالــس االقتصادية
الــدول الــخ ....فــإن ذلــك ســيمنحها واالجتماعيــة العربية.صحيــح كانــت هنــاك مقاومــة
أعمــق لمعطيــات الواقــع ومتطلبــات مــا تحتاجــه والبنــك
ي
ف
العــر� بقــوة لهــذا التوجــه لكنــه انتــر ي� النهايــة الن الهــدف
للتعبــر عــن الموقــف
الفرصــة
المراحــل المختلفــة.
ي
بي
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كانــت مصلحــة الفكــرة ذاتهــا وان نجلــب اىل ملعبنــا
تأثــر يمكــن ان تقــدم دعمــا
قــوى جديــدة ذات ي
غـ يـر محــدود فالمصلحــة فرضــت نفســها باعتبــار
ان هنــاك أدوات وفاعلـ ي ن
ـ� علينــا اال نغفــل عنهــم
النهــم بإمكانهــم ان يقدمـوا دعمــا ومســاندة نحــن
ف� أمــس الحاجــة اليهــا.
وهــذا مــا حــدث فقــد تفاعلت معنــا تلــك الجهات
وكان المدخــل هــو الربــط بـ ي ن
ـ� التنميــة والتشــغيل
ف
هــو مــا مكنــا مــن هــذا التوســع ي� الحـوار الــذي
ســبقه موائــد مســتديرة لتســليط الضــوء حــول
ت
الــى شــاركتها ف ي� التعامــل مــع
أدواتهــا الفاعلــة ي
قضايــا التنميــة والتشــغيل ليصبــح ذات جــدوى
للوصــول اىل توافقــات هامــة تدعــم التعامــل
ت
الــى نحــن بصددها .كمــا ان
مــع تلــك القضايــا ي
منظمــات اصحــاب االعمــال والعمــال بإمكانهــم
ان يلعبــوا أدوارا هامــة ف ي� الدفــع بالتنميــة مــن
ن ت
ـو� العمــل ورأس المــال.
خــال التناغــم بـ يـ� قـ ي
ت
واالســراتيجيات المطلوبــة
ماهــي الخطــط
ف
العــر� ؟ ومــا
للحــد مــن البطالــة ي� الوطــن
بي
المطلــوب لرفــع إنتاجيــة العمالــة ؟
_ يجــب االعـ تـراف أوال بــان البطالــة واســتفحالها
بـ ي ن
ـ� الشــباب عــى وجــه الخصــوص لــه مضــار
أ
أ
ـ� والمــن
قــد تكــون خطـ يـرة عــى الســلم الهـ ي
وبالتــال فــان
المجتمعــي وعــى االســتقرار،
ي
موضــوع التشــغيل ودعمــه يجــب ان يحظــى
ف
الــكا� مــن قبــل الحكومــات بجميــع
باالهتمــام ي
أجهزتهــا وليــس فقــط وزارات العمــل الن االمــر
يرتبــط بجهــات عديــدة لهــا دور هــام ف ي� مســاندة
جهــود وزارات العمــل .

كمــا انــه ال بــد من الســعي لتعزيــز ثقافــة
العمــل وقيمتــه ف ي� المــدارس والجامعــات
تفعيل مخرجات
للحســاس بالمســئولية ف ي�
لتهيئــة شــبابنا إ
المنظمة عنصر
المشــاركة ف ي� بنــاء المجتمع وكذلك االهتمــام
حاكم في عملها
بجــذب االســتثمارات ف ي� مجــاالت االقتصــاد
ت
خالل الفترة المقبلة
الــى خلــق فــرص
الــى تــؤدي ي
المختلفــة ي
تشــغيلية فضــا عــن �ض ورة ان يكــون
للمواطــن أ
ين
توطــ�
وبالتــال دعــم
الفضليــة
ي
الوظائــف للفوائــد العديــدة مــن اســتيعاب وقبــل هــذا يحســن تعزيــز ثقافــة العمــل
الشــباب المقبــل عــى العمل وكذلــك منــح وقيمتــه وفوائــد ذلــك .
العــر� أفضليــة بعــد العمالــة
الشــاب
بي
ف
الوطنية.ويجــب التوســع ي� مراكــز التدريــب ماذا قدمت المنظمة بهذا الخصوص ؟
_ بإمكانكــم العــودة اىل أدبيــات ووثائــق وأنشــطة
المنظمــة فهــي أدركــت منــذ وقــت مبكــر خطــورة
«العمل االماراتية»
اســتفحال البطالــة وســعت اىل لفــت االنتبــاه اىل
من الوزارات النموذجية
هــذه القضيــة مــن خــال تقاريرهــا وفعالياتهــا .
المديــر العــام لمنظمــة
قال العمــل العربيــة ان وزارة
تعتــر مــن
العمــل ف ي� دولــة االمــارات
ب
ت
ـى طــورت اداؤهــا
الــوزارات النموذجيــة الـ ي
وأنظمتهــا بصــورة تدعــو اىل إالعجــاب
حيــث حققــت الــوزارة ف ي� اطــار التعامــل
مــع قضايــا العمــل والعمــال وتســهيل
كبــرة .
إالجــراءات ووضوحهــا انجــازات ي

لتطويــر قــدرات الشــباب وتنميــة المهــارات
ت
الــى يحتاجهــا ســوق العمــل باالضافــة اىل
ي
اســتيعاب دخــول المــرأة بقــوة اىل ســوق
العمــل بعــد أن شــغلت مــا يزيــد عــى 50
ف ي� المائــة ف ي� مقاعــد الدراســة ف ي� المؤسســات
والبــد ان يكــون هنــاك عالقــات ارتبــاط وثيقــة التعليميــة المختلفــة.
بــ� أجهــزة التعليــم بجميــع مراحلــه ي ن
ين
وبــ�
احتياجــات ســوق العمــل وأن تكــون مســتعدة امــا فيمــا يخــص رفــع إنتاجيــة العامــل فانــه
لتعديــل برامجهــا وفقــا لمــا تفرضــه تحــوالت تي�كــز ف ي� منحــه فــرص تدريبيــة إضافيــة
الســوق وذلــك بالتــوازي مــع رصــد التغيـ يـرات لرفــع درجــة مهارتــه ســواء قبــل دخولــه
ت
ـى تحــدث ف ي� ســوق العمــل حـ تـى تكــون أمــام ســوق العمــل او إعطائــه جرعــات تدريبيــة
الـ ي
ف
اصحــاب القــرار التخــاذ القــرار المناســب ي� إضافيــة اثنــاء عملــه ممــا يمنحــه فرصــا ليــس
ين
تحســ� دخلــه
ف ي� االحتفــاظ بالعمــل بــل ف ي�
الوقــت المناســب .

فالمنظمــة قدمــت تقاريــر ووضعتهــا ف ي� متنــاول
اصحــاب القــرار والمنتديــات ت
الــى دعــت
اليهــا وزارات االقتصــاد والتخطيــط والتعليــم
ومؤسســات التدريــب والضمــان االجتماعــي
وكذلــك المجالــس االقتصاديــة واالجتماعيــة،
وســعت للربــط بـ ي ن
ـ� التنميــة والتشــغيل ولذلــك
جــاء اعــان الدوحــة  2008ليمهــد الطريــق للعقد
ـر� للتشــغيل وصــدرت قـرارات قمــة الكويــت
العـ ب ي
االقتصاديــة واالجتماعيــة  2009مســتندة إليــه
كمــا جــاء اعــان الريــاض ف ي� بف�ايــر  2014ليشــكل
خارطــة طريــق للمنطقــة العربيــة يمــزج ي ن
بــ�
الحمايــة االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة ويـوازن
ين
بــ� التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وقــد
تعتــر مرجعيــة
أقــرت المنظمــة وثائــق هامــة ب
هامــة ألطــراف االنتــاج العربيــة.
كمــا أطلقــت المنظمــة العديــد من االسـ تـراتيجيات
والمواضيــع الفنيــة وطرحتهــا عــى النقــاش ف ي�
المؤتمــرات والمنتديــات العربيــة ي ن
بــ� أطــراف
إالنتــاج الثالثــة وهــذه الوثائــق و ت
االســراتيجيات
الـ تـى أقرتهــا المنظمــة ينبغــى تفعيلهــا واالهتمــام
بهــا مــن قبــل متخــذى الق ـرار حيــث أنهــا نتــاج
الح ـوار االجتماعــى الــذي نســعى إليــه .
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أبحاث ودراسات

في دراسة متخصصة اجرتها جامعات عريقة
للوقوف على أثر «نظام االنتقال» في سوق العمل في الدولة

 %10زيادة في أجور العمال المنتقلين
إلى منشآت أخرى في اإلمارات بعد 2011
دراسة خاصة ارتفاعا بنسبة تزيد عىل  10ف ي� المائة ف ي� اجور العمال الذين انتقلوا اىل منشآت
اخرى بموجب نظام االنتقال المطبق من قبل وزارة العمل اعتبارا من العام  2011والذي يضع
ضوابط ش
و�وط لمنح ترصيح عمل جديد للعامل بعد انتهاء عالقة العمل لالنتقال من منشأة اىل أخرى وذلك ف ي�
ف
ف
اطار المبادرات الرامية اىل ايجاد المزيد من المرونة � سوق العمل والتوازن � العالقة التعاقدية ي ن
ب� طرفيها.
ي
ي

رصدت

ت
ال� أعدها اساتذة وباحثون
وأكدت الدر فاسة ي
ت
بجامع� كولومبيا
متخصصون ي� كلية االقتصاد
ي
وبينسيلفينيا ف ي� الواليات المتحدة االمريكية
وجامعة نيويورك وجود اثارا ايجابية لنظام االنتقال
سواء من حيث اتاحة المجال امام اصحاب العمل
الستخدام وتشغيل العمالة المتواجدة ف ي� سوق
العمل أو من حيث اتاحة المجال للعمال الذين
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تنتهي عالقة عملهم بالمنشات المستخدمة لهم اىل منشـــــــــــــأة أخرى  ،أولهما  :انتهاء عالقة
ال�وط العمل ي ن
لاللتحاق بمنشات أخرى وفقا للضوابط و ش
ب� العامل وصاحب العمل باالتفاق ،
وثانيهما :ان يكون العامل قد ام�ض
ين
سنت� عىل
الموضوعة للتنقل.
االقل لدى صاحب العمل.
ين
ويقوم نظام االنتقال عىل ش� ي ن
أساسي�
ط�
يستطيع العامل ف ي� حال استيفائهما الحصول ويستث�ن من ش
ال�ط االول العمال الذين يخل
عىل ترصيح عمل جديد يخوله االنتقال الفوري اصحاب العمل بتنفيذ عقود العمل معهم  ،كما

أبحاث ودراسات
ن
يُستث�ن من ش
الثا� العمال الذين يرغبون
ال�ط ي
ف
بااللتحاق بعمل جديد ي� المستوى المهاري
االول بأجر ال يقل عن  12الف درهم او المستوى
ن
الثا� بأجر ال يقل عن  7االف درهم او
المهاري ي
المستوى المهاري الثالث و بأجر ال يقل عن  5االف
درهم.
وأمتدت الدراسة المشار اليها لثالث سنوات
وشملت عينة من العمال ضمت أك�ث من 427
الف عامل يعملون لدى اك�ث من  20الفا و300
منشأة نصفها تعمل ف ي� مجال التشييد والبناء
ت
ال� شملتها العينة
وتقوم جميع المنشات هذه ي
بتحويل اجور هؤالء العمال من خالل نظام
حماية االجور.
وتركز الرصد الذي اجرته الدراسة ف ي� االشهر الثالثة
ت
ال� سبقت انتهاء عقود عمل افراد العينة وخالل
ي
تف�ة االنتهاء وكذلك خالل االشهر الثالثة التالية
النتهاء عقود العمل مبينة اختالف الحاالت من
فرد آلخر من حيث تف�ة انتهاء العقد سواء ف ي�
بداية الشهر أو نهايته.
وتطرقت الدراسة اىل تف�ة ما قبل اقرار العمل
بنظام االنتقال الجديد ف ي� العام  2011حيث
كان العامل يحتاج اىل موافقة مسبقة من صاحب
العمل لالنتقال اىل منشاة اخرى عند انتهاء عقد
عمله” ورقة عدم الممانعة” أو مغادرة الدولة

الدراسة استمرت 3
سنوات وشملت 427
الف عامل يعملون لدى
 20الف منشأة
لمدة ستة أشهر بحيث يتمكن بعد انقضاء هذه
المدة من الحصول عىل ترصيح عمل جديد للعمل
لدى منشأة أخرى».

عدم ممانعته يغ� انه مع انتهاء «االنذار» رفض
االخ� بم�را ذلك حاجة المنشأة للعامل الذي
ي
اعرب عن سعادته بنظام االنتقال الجديد كونه
يضمن له حق االنتقال بعد انتهاء عقد عمله».
وأكدت الدراسة « انه سيكون لدى غالبية اصحاب
العمل بموجب نظام االنتقال فرصة أفضل
الخ�ة المتواجدين
الستقطاب العمال من ذوي ب
ف
يعت� تنقل
ي� سوق العمل ،ومع مرور الوقت ب
وبخ�اتهم
هذه العمالة الماهرة داخل السوق
ب
المكتسبة سيؤدي من دون شك إىل زيادة �ف
ي
مستويات أ
الجور وكذلك إىل زيادة إالنتاجية
ت
ش
ال� توظف العمالة الماهرة وهو كل ما
لل�كات ي
يحتاجه أي صاحب عمل بأي ش�كة.

واضافت الدراسة « انه ف ي� ضوء الضوابط و ش
ال�وط
المنصوص عليها ف ي� نظام االنتقال الجديد لم
ين
المستوف� لتلك الضوابط و ش
ال�وط
يعد العمال
بحاجة اىل موافقة صاحب العمل لالنتقال اىل
صاحب عمل اخر وهو االمر الذي أدى اىل زيادة
مستوى المنافسة ي ن
ب� أصحاب العمل وارتفاع
الوعي ضب�ورة االيفاء ت ز
بال�اماتهم القانونية حيال
العمال الذين بات بامكانهم االنتقال اىل صاحب
ف
الحال
عمل اخر ي� حال اخالل صاحب العمل ي
بتلك ت ز
االل�امات.

وختمت الدراسة باالشارة ان نظام االنتقال عاد
بشكل جيد عىل العمال حيث أعطاهم حرية
ف
ف
يعت�
أك� ي� التنقل وزيادة ي� أجورهم وبال شك ب
ب
أ
أ
ايجا� لصحاب العمل عىل المدى الطويل
المر ب ي
ف ي� طريق الحفاظ عىل مصالحهم من خالل خلق
العديد من الخيارات لتوظيف العمالة الماهرة
وفقا لمعادلة العرض والطلب.

ين
المشمول�
ونقلت الدراسة عن احد العمال
بالعينة قوله « انه ابلغ صاحب العمل عزمه عىل
االستقالة لالنتقال اىل منشأة أخرى بعد انقضاء
«شهر االنذار» حيث رحب صاحب العمل وابدى

ومن المتوقع ان يسهم النظام المشار اليه ف ي�
تعزيز كفاءة سوق العمل وخلق بيئة تنافسية
والتحول نحو اقتصاد قائم عىل المعرفة ومحوره
المواطن.

العمل  -أبريل 2015

33

ر

مساحة للرأي

آخــر برميل نفط ..
ماذا

مص�نــا بعــد
ســنفعل اذا نضــب خــام النفــط ومــاذا ســيكون ي
تصديــر آخــر برميــل نفــط مــن موانئنــا؟ ســؤال دارت حولــه
الكثـ يـر مــن إالجابــات وتناولتــه الكثـ يـر مــن المرسحيــات والروايــات وكانــت
ف ي� معظمهــا تــروى بطــرق تهكميــة وبأننــا ســنعود لســابق عهدنــا إىل مــا قبــل
النفــط وسـ تـن�اجع كثـ يـرا وســنفقد الكثـ يـر مــن المكتســبات بــل إن البعــض
ســار إىل أن البوصلــة ســتنقلب لنتحــول إىل دولــة مصــدرة للعمالة وســيهاجر
البعــض مــن أبنائنــا اىل دول أخــرى لكســب لقمــة العيــش .
ول
إىل أن جــاء صاحــب الســمو أ الشــيخ  /محمــد بــن زايــد آل نهيــان -ي
عهــد أبوظـ ب يـى نائــب القائــد العــى للقــوات المســلحة  -وأجــاب عــى هــذا
الشــه� بإجابتــه ش
الم�وطــة التاريخيــة عندمــا قــال  « :إذا كان
الســؤال
ي
ف
ش
االســتثمار اليــوم ي� مواردنــا الب�يــة صحيحــا فإنــا نراهــن أننــا ســنحتفل
بتلــك اللحظــة » وبالرغــم مــن التحديــات الكبـ يـرة الـ ت يـى ذكرهــا ســموه ف ي�
حديثــه إال انــه أكــد قــدرة إالمــارات عــى مواجهــة تلــك التحديــات والصمــود
أمامهــا والتغلــب عليهــا .
وعمــ�،
الرؤيــة الواضحــة للقيــادة الرشــيدة انعكســت بشــكل رسيــع
ي
التــال أطلــق ســمو الشــيخ /منصــور بــن زايــد آل نهيــان
ففــي اليــوم ي
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ( )7مبــادرات لالبتــكار
ليضــع أمــام الجميــع خارطــة الطريــق للوصــول لتلــك الرؤيــة ،حيــث أن
الوصــول لتلــك المرحلــة غـ يـر المســبوقة بحاجــة إىل طــرق ابداعيــة مبتكــرة
غــر مألوفــة  .وبــدا واضحــا جليــاً أننــا أمــام مرحلــة جديــدة وهــي
و ي
مرحلــة «االبتــكار».

قاسم محمد جميل
مدير إدارة مكاتب العمل في وزارة العمل بأبوظبي

والتجديــد « واســتغرب ســموه مــن الحكومــات الـ ت يـى تــرى ف ي� نفســها أنهــا
مســتثناة مــن تلــك القاعــدة .و أخــذا بزمــام المبــادرة ارتــأت حكومــة دولــة
االمــارات تحويــل هــذه أ
الفــكار اىل واقــع ملمــوس فتــم بتوجيهــات مــن
صاحــب الســمو الشــيخ  /خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه
اللــه ليكــون عــام  2015عامــا لالبتــكار .و مواكبــة لتلــك الرؤيــة تــم اطــاق
منظومــة التمـ ي زـر الحكومــي بحلتهــا الجديــدة الـ ت يـى يمثــل االبتــكار فيهــا أحــد
ثالثــة محــاور رئيســية لهــذه المنظومــة ممــا يســتدعي تغيـ يـرات جوهريــة ف ي�
منهجيــات وطــرق عمــل الــوزارات والهيئــات الحكوميــة .

وتناغمــا وانســجاما مــع تلــك الرؤيــة ووصــوال اىل جميــع المســتويات مــن
قطاعــات وإدارات وأقســام حكوميــة أصبــح االبتــكار هــو محــور االهتمــام
ومرتكــزا أساســيا للتخطيــط يقينــا منهــم بأنــه لــم تعــد تجــدي الطــرق
التقليديــة نفعــا ف ي� الوقــت الــذي تــدور فيــه عجلــة الزمــن بتغـ يـرات رسيعــة
يصعــب عــى مــن لــم يواكبهــا أن يلحــق بهــا ممــا حــدا بالمؤسســات
والــوزارات إىل خلــق بيئــة إيجابيــة إبداعيــة مشــجعة تنطلــق منهــا طاقــات
ـ� االبتــكار أو االندثــار» ذكــر صاحــب الســمو الشــيخ الموظفـ ي ن
فو� مقالــه «الــدول بـ ي ن
ـ� إىل آفــاق جديــد مــن االبتــكار والتجديــد .
ي
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم  -نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم د� رعــاه اللــه -دراســة مفادهــا أنــه لــم يتبــق ف� الوقــت الراهــن فو� وال يختلــف اثنــان عــى أن أ
الســاس لخلــق جيــل مبــدع يبــدأ مــن التعليــم
بي
ي
ي
ش
جــو المنافســة إال  % 11مــن أصــل � 500كــة عالميــة مــن عــام  1955بــل وعــى تنميــة المهــارات االبداعيــة للطــاب وغــرس ثقافــة االبتــكار منــذ
أ
آ
أ
تغيــر المســتقبل .
عامــا وأصبــح الن المراحــل الوىل للعمليــة التعليميــة ليقــودوا عمليــة ي
الكـ ثـر ادهاشــا إن متوســط عمــر الـ شـركات ســابقًا كان ً 75
 15عامــا فقــط ف ي� عالــم رسيــع يؤمــن بالمتغـ يـرات والمســتجدات واالبتــكار
بهــذه الــروح وهــذه االجــواء االيجابيــة الـ تـى نعيشــها تجعلنــا متفائلـ ي ن
ـ� بأننــا
والتطــور .
ي
ســننتقل مــن صح ـراء االمــارات اىل المريــخ لبنــاء مشــاريعنا القادمــة وأننــا
والــر ف ي� بقــاء تلــك ش
الــركات ف ي� المنافســة هــو نفــس الــر ف ي� تقــدم جميعــا ســنكون صفــا واحــدا ف ي� المينــاء احتفــاال بتحميــل آخــر برميــل نفــط
إالنســانية ووصولهــا لمــا وصلنــا عليــه اليــوم أال وهــو « االبتــكار والتغيـ يـر بــإذن اللــه.
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درب التميز

نموذج التميز المؤسســي
نمــوذج ي ز
المؤســ�  EFQMمــن المؤسســة أالوربيــة إلدارة
التمــر
ي
الجــودة هــو أداة شــاملة مــن شــأنها أن تم ّكــن المؤسســات مــن تقييــم
نقــاط قوتهــا الرئيســية وفجـوات ادائهــا مــن خــال  9معايـ يـر تتضمــن الممكّنــات
(القيــادة ،ا إل ت
الب�يــة ،ش
ســراتيجية ،المــوارد ش
الــراكات والمــوارد ،العمليــات،
والمنتجــات والخدمــات والنتائــج (نتائــج العمــاء ،نتائــج المـوارد ش
الب�يــة ،نتائــج
المجتمــع ،ونتائــج االعمــال).

إن

القيادة والمعرفة
يتحمــل القــادة المســؤولية النهائيــة عــن إنشــاء وتطبيــق ثقافــة مســتدامة إلدارة
المعرفــة ف ي� المؤسســة .ومــن أجــل القيــام بذلــك ،البــد أن يكــون القــادة نمــاذج
مثاليــة وقــدوة حســنة؛ والبــد أن يُظهــروا قيــادة واضحــة مــن خــال أفعالهــم
وســلوكياتهم .وهــذه تتضمــن مــا يـ يـ�:
•التوضيــح والتدعيــم الفاعــل لرؤيــة حيويــة مهمــه لدارة المعرفــة �ف
إ
ي
المتعاملــ� ت
ين
حــى تتضــح كيفيــة مســاهمة إدارة
المؤسســة اىل جميــع
المعرفــة ف ي� تحقيــق رؤيــة المؤسســة.
•إظهار قيم التعاون والتعلم من خالل منظومة القيم المؤسسية.
• تال�ويــج لثقافــة مؤسســية خاليــة مــن العقــاب ،بــل إنهــا توفــر بيئــة داعمــة
ومســاندة يتــم فيهــا التســامح مــع أالخطــاء ومعالجتهــا مــن خــال عمليــة
تع ّلــم تعاونيــة ،ضمــن المحــددات والحــدود التنظيميــة.
•تطويــر شــعور متبــادل بالغــرض ،والعمــل المشـ تـرك نحــو تحقيــق نفــس
ـ� جميــع المتعاملـ ي ن
أالولويــات والغايــات المؤسســية ،بـ ي ن
ـ�.
•إســتخدام مــوارد المعرفــة المتوفــرة ف ي� عمليــات صنــع القــرار وإظهــار
قيامهــم بذلــك.

الدكتور قاسم كناكري
خبير عربي في مجال التخطيط االستراتيجي والتميز المؤسسي

موارد المعرفة
يتوجــب خــزن المعرفــة وتنظيمهــا وإدارتهــا ومراجعتهــا من أجــل دعم عمليــة ادارة
المعرفــة ف ي� المؤسســة .وتعتـ بـر مـوارد المعرفــة حيويــة ومهمــة لتطبيــق اسـ تـراتيجية
إدارة المعرفــة وعمليــات إدارة المعرفــة .وهــذه المــوارد تشــتمل عــى مصــادر
ت
الــى تســتخدم ف ي� العمليــات المؤسســية (ضمــن مجــاالت
المعرفــة الفعليــة ي
ت
الــى تســتخدم لخــزن تلــك المصــادر
معرفــة محــددة) ،إضافــة اىل التقنيــة ي
وتبادلهــا ،والبنيــة التحتيــة الداعمــة الـ تـى تشــجع عــى االتصــال والتعــاون بـ ي ن
ـ�
ي
الموظفـ ي ن
ـ� ،والتنفيــذ الفعــال للعمليــات بغيــة تفعيــل إدارة المعرفــة.

عمليات إدارة المعرفة
ف
الغايــة مــن عمليــات إدارة المعرفــة ي� المؤسســة هــي تطويــر إدارة معرفــة فعالــة
مــن أجــل تحقيــق الغايــات المؤسســية وتلبيــة إحتياجــات المتعاملـ ي ن
ـ� .وتتألــف
ت
هــذه العمليــات مــن عمليــات إدارة المعرفــة (العمليــات ا إلداريــة إلدارة المعرفــة)
إس�اتيجية إدارة المعرفة
ف
ف
تهــدف إسـ تـراتيجية إدارة المعرفــة ي� المؤسســة اىل توفـ يـر التوجيــه ا إلسـ تـراتيجي وعمليــات تشــغيل أنشــطة إدارة المعرفــة ،بمــا ي� ذلــك إنشــاء وجمــع وخــزن
لتطويــر مؤسســة تقــوم عــى أســاس المعرفــة ،وزيــادة مســتوى نضــج إدارة وتبــادل وتحديــث المعرفــة (العمليــات التشــغيلية إلدارة المعرفــة).
ف
ـال اىل المســتوى المنشــود .والبــد أن
المعرفــة ي� المؤسســة مــن المســتوى الحـ ي
تركــز إسـ تـراتيجية إدارة المعرفــة عــى المتعاملـ ي ن
ـ� وأن تُبـ نـى عــى أســاس الرؤيــة النتائج
ف
والرســالة بمــا ينســجم مــع رؤيــة المؤسســة ورســالتها لتطويــر مؤسســة متمـ ي زـرة النتائــج ي� إطــار إدارة المعرفــة تســببها وتحددهــا الممكّنــات الخمــس المذكــورة
اعــاة ،علمــا أن النتائــج فيمــا يتعلــق بـ أ
ـالداء المؤســ� ،والمتعاملـ ي ن
ـ� ،والمـوارد
مــن خــال تعظيــم إســتخدام الموجــودات المعرفيــة. .
ي
ف
ش
الب�يــة ،والمجتمــع تتحقــق ي� المؤسســة مــن خــال القيــادة الواضحــة إلدارة
المعرفــة والـ ت يـى توجــه إسـ تـراتيجية إدارة المعرفــة ويقدمهــا عمــال المعرفــة مــن
ع ّمال المعرفة
ف
يكمــن دور عمــال المعرفــة ي� المؤسســة بتحويــل الخـ بـرات المؤسســية والوظيفيــة خــال إســتغالل مـوارد وعمليــات إدارة المعرفة.وتقــوم المؤسســة بقيــاس النتائــج
اىل معرفــة مــن خــال إدارة عمليــات إنشــاء المعرفــة واكتســابها وخزنهــا وتبادلهــا بخصــوص متعامليهــا ،ومواردهــا ش
الب�يــة ،والمجتمــع بشــكل عــام ،و أالداء
ـ� العــام.
وتطبيقهــا وتحديثهــا .ويعمــل عمــال المعرفــة كوســطاء معرفــة يضطلعــون المؤسـ ي
بالمســؤولية عــن حقــل أو مجــال محــدد ويعملــون كمرجعيــة أوىل.
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 7أشياء يجب تجنبها
في مقابالت العمل

يقع

بعض الناس ف� أخطاء أثناء مقابالت العمل ومن السهل أن تفسد مقابلة العمل ،ببعض أ
الخطاء ت
ال� ال ندرك الوقوع فيها.
واح�افية للحصول عىل وظيفة أ
ولذلك ينصح موقع»ليفو» بتجنب بعض أ
المور لضمان مقابلة عمل ناجحة ت
الحالم.

 - 1مقدمة ضعيفة

االنطباع أ
الول أمر هام ،لذا حاول أن تتحىل
بطاقة إيجابية وسلوكيات الئقة لتلفت نظر مدير
العمل ،فمثال تجنب تال�دد ف� مصافحة مدير
العمل أو انخفاض صوتك وحاول أن تظهر ف�
حماسة وإقبال عىل العمل المرشح إليه.

 - 2افتقاد الحوار

تتطلب مقابالت العمل نوع من الذكاء ف� محاورة
مدير العمل ،بحيث ال تظهر إجاباتك ش
مبا�ة
واحدة تلو أ
الخرى دون إظهار ارتياح أثناء
مقابلتك مع المدير أو محاولة مناقشة حوار
شيق دون الدخول ف� حياة المدير الشخصية.

 - 3طاقة منخفضة

ون�ة الصوت قد تكون ف�
طريقة نطق الكلمات ب
صالحك أو ضدك ،لذلك يجب محاولة إيصال
إالجابات بعناية ووضوح الصوت ،ولغة جسد
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مع�ة دون إالكثار من إالشارات أو إظهار رغبة  - 6إهمال البحث حول تاريخ ش
ال�كة
ب

مبالغ فيها للحصول عىل الوظيفة ،أو أنك قد تواجه او تواجيهن ،ف� بعض مقابالت العمل
شخص مرح فوق العادة ألنها أمور تنقص من أسئلة حول تاريخ ش
ال�كة ،عدد موظفيها أو
تتجن� الصمت
تقييمك الشخىص للعمل.
تاريخ إنشائها ،لذا ي
حاول أن ب ي
بالعداد الجيد
الذى سيحل عىل المقابلة إ
والبحث حول تاريخ ش
ال�كة وأى أخبار متعلقة
 - 4إجابات طويلة
ف
ت
ش
�ء ما � بها عىل إالن�نت.
لن تستطيع
إخفاء إجابتك السيئة عن ي
ف
بالطالة � عرض معلومات يغ� متعلقة
المقابلة إ
أ
أ
ف
الم�رة � الحديث  - 7شخصية تقليدية
بالسئلة ،لن إالطالة يغ� ب
عالمة عىل التوتر أثناء المقابلة ،وتأكد من أن إن كان لديك أى موهبة فريدة أو ي ز
متم�ة مثل
إجابتك ترتكز عىل أساس منطقي ،ولها عالقة التمثيل أو الغناء أو قدرتك عىل تسلق الجبال
وي�ز مؤهالتك كمرشح مثال للوظيفة .ال تت�دد ف� أن تذكر نبذة عن مواهبك ت
ال�
بالسؤال ب
ي
أ
آ
ز
يتم� بها الخرون ،لنها لفتة ستساهم
قد ال ي
ف� إضافة اهتمام مدير العمل بك ،وتذكره
الجابات شب�وط الوظيفة
 - 5ربط إ
ت
ش
تجنب أن تعيد �وط الوظيفة عىل مدير بالمقابلة معك ح� بعد انتهائها ،ولكن حاول
أ
جيدا أنك قرأت توظيفها ف� السياق المناسب دون إقحام ذكر
العمل أثناء المقابلة ،لنه يعلم ً
ال�وط ولكنه يريد التأكد من مدى قدرتك عىل هذا أ
ش
المر ف� وسط الحديث ألنها ستدعم فكرة
ال�وط ت ز
تنفيذ هذه ش
أنك شخص يغ� تقليدي.
واالل�ام بها.
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الذكاء وكيفية استغالله
لتحقيق النجاح
طريقة ذكاء كل فرد عن آ
الخر بناء عىل مقاييس متعددة .بهذه الجملة يمكن تلخيص نظرية
الذكاءات المتعددة ت
ال� يتحدث عنها ش
الدارية قائالً :ان هذه
«أ�ف عفيفى» مدرب التنمية إ
النظرية أثبتت للجميع أن الذكاء ليس حكراً عىل أشخاص بعينهم ،وأن كل فرد له طريقة ذكاء تختلف عن يغ�ه
الب� ،وذلك بناء عىل مقاييس متعددة ما ي ن
من ش
ب� المرتفع والمنخفض والمتوسط”.

تختلف

ويكمل «عفيفي» :تستخدم نظرية الذكاءات
المتعددة ف ي� عدة دول لتحدد مسار الطلبة ف ي�
الدراسة ،فلكل نوع من الذكاءات عدة مجاالت
يستطيع أن ينجح الشخص نجاحا باهرا إذا
عمل بها ،حيث تساعده قدراته العقلية ف ي�
اجتياز أقىص درجات الصعوبة ف ي� نحو محدد
يرجع إىل نوعية ذكائه ،وتم تحديدهم إىل
ثمانية ذكاءات وهي:

الذكاء المنطقي:

وهو ما يساعد ف ي� تحديد العالقات المنطقية
والقواعد والمسلمات ويب�ن عليها مبادئ
ين
وقوان� واستنتاجات.

الذكاء البرصي:

التفك� هنا بالغ الرسية والتعقيد ويبدع
يكون
الذكاء الطبيعي:
ي
آ
ف
التفك� دون أن يشعر به الخرون إال
هو إدراك قيمة الطبيعة والمناظر الطبيعية الفرد ي�
ي
للغ�.
يع� عما بداخله ي
الخالبة وقيمة النباتات والحيوانات وكيفية إذا قرر الشخص أن ب
استثمار الطبيعة لما يفيد ش
الب�ية معنويا
الذكاء اللغوي:
وماديا.
القدرة عىل استخدام اللغة والتعامل مع
المصطلحات والمفردات بمعناها دون إالخالل
الذكاء االجتماعي:
القدرة عىل تكوين عالقات جيدة وقوية مع بقواعد اللغة ،كما يستطيع بسهولة أن يصيغ
الغ� والعمل ف ي� فريق وتكوين صداقات الجمل والعبارات المتناسقة الرنانة.
ي
آ
وقيادة الخرين وفهم احتياجاتهم رسيعا.
وينهي كالمه :وبعد معرفة أنواع الذكاءات
الذكاء ت
يخت� كل إنسان ذكاءه ويبدأ ف ي�
الذا�:
فمن السهل أن ب
ي
هي القدرة عىل العمل منفردا وإدراك قيمة خطوة ال بأس بها ف ي� طريق النجاح بعد قياس
الذات ،ويعمل العقل هنا بشكل ي ز
متم� حيث علمي لقدراتك العقلية.

وهو قوة مالحظة وإدراك أ
للشكال ودرجات
اللوان وتناسقها وفهم أ
أ
الشكال والصور
والبداع ف ي� التشكيل والتصميم
بطريقة رسيعة إ
أ
النيق.

«الحس»:
الذكاء الجسدي
ي

هو إدارك الماديات باللمس وإبداع العمل
الحرك واليدوي والتحكم ف ي� القدرات الحركية
ي
الجسدية والرياضية.

وتقــا
الـرأي

الذكاء السمعي «الموسيقي»:

وهو التقدير واالستيعاب إاليقاعي والقدرة عىل
حفظ أ
اللحان وإعادة غنائها أو عزفها ف ي� حالة
تعلم العزف ومن ثم إبداع ألحان جديدة.
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تقنية المعلومات
فندق غالبية العاملين فيه من الروبوتات

التكنولوجيا
تهدد وظائف
في أسواق العمل
مفارقات االقتصاد الحديث إعالن ش�كة «أبل» أ
ال يم�كية تحقيق أعىل أرباح شل�كة عامة ف� تاريخ ش
ال�كات ،إذ بلغ
ي
(ديسم�) ض
الما�  74.6بليون دوالر ،ف� مقابل  57.6بليوناً ت
للف�ة ذاتها من
دخلها ف ي� الربع السنوي المنتهي ف ي� 27
ب
ي
ي
عام  .2013فيما أعلنت فيه معامل «فوكس كون» الصينية المصنعة لهواتف «آي فون» وأجهزة «آي باد» نيتها خفض
قوتها العاملة البالغة  1.3مليون عامل إىل نحو مليون.

من

ف
و� وقت حققت ش�كة «أبل» أرقاماً قياسية،
ي
برزت مشكلة استعداد المصانع العاملة
وظيفة من كل ثالث
لمصلحتها لتقليص قوتها العاملة واستبدالها
وظائف سيتوالها
بروبوتات حديثة .هذا الغزو التكنولوجي
انسان آلي
بات يقلق معظم الدول الصناعية خصوصاً
ت
ال� أصبحت
الطبقات المتوسطة والعاملة ،ي
تشعر أن العالم أمام مرحلة جديدة شبيهة
بالثورات الصناعية مطلع القرن ض
الما� ،لدى
ي
ف
ت
التاكس ي� الواليات المتحدة
اخ�اع ماكينات النسيج والكهرباء والسيارات ،وكان سائقو
ي
ت
ت
ش
ال�
كب� من الوظائف.
ال� قضت عىل عدد ي
شنوا حمالت ِ
معارضة ضد �كة «أوبر» ي
ي
تسمح للزبائن باستخدام الهواتف الذكية
وعىل سبيل المثال ،أعلنت ش�كة «هوي تن والتواصل مع أي شخص يرغب ف ي� نقل
بوش» اليابانية نيتها افتتاح فندق ف ي� (يوليو) ركاب ،ف ي� مقابل أجرة تحددها المسافة وزمن
العامل� فيه من آ
ال ي ن
ين
لي� ،ف ي� الرحلة.
المقبل غالبية
ين
ح� تواصل ش�كة «غوغل» اختباراتها إلنتاج
ف
سيارة تقود ذاتها ،وتبعتها � ذلك ش�كات لكن ت
ح� «أوبر» قد تصبح من دون عمل يوم
ي
ال ت
لك�ونية العاملة
كب�ة مثل «مرسيدس» و«تويوتا» ،تغزو السوق السيارات إ
سيارات ي
ف
�ث
وهي تتسابق ي� ما بينها للتوصل إىل هذا من دون سائق ،إذ يتوقع اقتصاديون ك أن
وصولها إىل أ
السواق بات مسألة وقت.
النوع من التقنية.
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وكانت مؤسسة «غارت�ن » للبحوث ّرجحت
ض
الما� ،حلول الروبوتات
الخريف
ي
والطائرات من دون طيار (درون) بدال ً من
قطاعات واسعة من العمال ،ما يؤدي إىل
انخفاض عددهم ف ي� الواليات المتحدة
بنحو الثلث عام  .2025وتعمل دوائر فرض
القانون مثل ش
ال�طة ،عىل اختبار طائرات
أ
ف
«درون» إلجراء دوريات مراقبة ي� الماكن
الخط�ة أو الشواطئ
النائية أو المناطق
ي
والحدود الشاسعة ،وهو عمل كان يتطلب
فرقاً تضم عدداً من رجال أ
المن .لكن بات
يمكن حالياً لعامل واحد مراقبة مساحات
واسعة ،وطلب دوريات أمن أو إطفاء وفق
أ
�ض
الوضاع.
ما تقت ي
وكانت ش�كة «أمازون» أيضاً أعلنت اتجاهها
إىل بدء استخدام طائرات «درون» إليصال
بضائعها للزبائن قبل عام  ،2018ما يدفع
ال�يد
إىل تقليص ساعات عمل موزعي ب

تقنية المعلومات
ف ي� الواليات المتحدة وعددهم .وكانت
المصارف بدأت منذ تف�ة استبدال عامليها
بماكينات السحب آ
ين
العامل�
ال يل ،واستبدلت
عىل الهاتف بماكينات ذكية تخاطب الزبائن.
الجراءات المرصفية إضافة
ودفعت هذه إ
ت
اللك�ونية ،المصارف إىل
إىل الخدمات إ
كب� من فروعها ودمج بعضها
إقفال عدد ي
آ
الخر.
وتوقعت «غارت�ن » أن توكل وظيفة من أصل
ثالث إىل برامج كومبيوتر وماكينات ذكية
ف
ت
ال�
ي� غضون  10سنوات .فهذه البطالة ي
تلحق بالعمال تساهم ي� تعميق الفجوة
بينهم ي ن
وب� أصحاب رأس المال ،وهو
الشه�
الموضوع الذي تطرق إليه الكتاب
ي
ش
«رأس المال ف ي� القرن الواحد والع�ين»
لالقتصادي الفرنس توماس ت
بيكي�.وأكدت
ي
«أوكسفام» وجود هذه يالفجوة �ف
مؤسسة
أ ي
تقرير لها ،أي أن «الواحد ف� المئة الغ�ن
ي

وظائفها بسبب التقدم الرسيع والرهيب
ف
ال�وفسور ف ي�
ي� التكنولوجيا.ويقول ب
الخدمات الذكية
ف
االقتصاد ي� جامعة نوتينغهام اندرو وايت
واإللكترونية دفعت
«يجب أن ت
تأ� الحلول لهذه المعضلة
ي
مصارف عالمية لدمج
ين
االقتصادي� ،لكن دوائر االقتصاد ف ي�
من
ن
فروع لها
تعا� مثل بقية دوائر العلوم
الجامعات ي
االجتماعية من ندرة التمويل ،ما يدفع
أ
ين
كاديمي� إما إىل تحويل أنفسهم إىل
ال
كب�ة أو إىل أحضان
مستشارين شل�كات ي
من سكان الكوكب سيملكون أك�ث من نصف دراسات العلوم المعروفة بـ «ستيم»،
ثرواته مع حلول العام المقبل».وقدم أي العلوم والتكنولوجيا والهندسة
التقرير عدداً من التوصيات لمواجهة والرياضيات».
أن
موجة البطالة العالمية المتوقعة ،منها ّ
ف
ف
عىل حكومات العالم «االستثمار ف ي� قطاعي ويؤكد ي� مقالة ي� صحيفة «واشنطن بوست»،
للمواطن� أن العالم «يحتاج إىل أفواج من أ
ين
ين
كاديمي�
ال
وتوف�هما
الصحة والتعليم
ي
أ
ن
االقتصادي� لدرس أثر «االقتصاد الرقمي»،
بأسعار زهيدة ،لن التعليم هو أحد
ي
ف
�ث
أبرز الوسائل الممكنة لرأب الصدع ي ن
ش
ب� الذي ب� ك بمساهمته ي� تقليص الفجوة
أ
الفقراء أ
والغنياء ،ويمكنه أن يطور قوة ي ن
تسبب وعىل
ب� الغنياء والفقراء ،فيما ّ
ت
ين
الماضي� أي منذ بدء انتشار
الكث� من مدى العقدين
ال� ستخرس ي
الكوكب العاملة ي
ت
االن�نت ،بتوسيع هذه الفجوة .ولم يمنع
«االقتصاد الرقمي» الواليات المتحدة من
ف
أك� أزمة اقتصادية عانت منها
السقوط ي� ب
منذ ثالثينات القرن ش
الع�ين.
ف
تث�
التغي�ات ي� التكنولوجيا وسوق العمل ي
ي
�ث
ن
االقتصادي� إىل
الذعر لدى ك  ،وتدفع
ي
دق ناقوس الخطر .لكن يبدو أن الحكومات
الغربية ،المثقلة بالديون بسبب أزمة
عام  ،2008ال تزال عاجزة عن التكيف مع
الواقع الجديد ،وهي بالكاد يمكنها تحمل
تكاليف تطوير قدرات قوتها العاملة ي ن
وتأم�
االستشفاء الصحي المطلوب لها.
لكن حسبما ورد ي ف� التقرير يمكن أن تضطر
هذه الحكومات إىل القيام بهذا الدور ،ألن
أ
ين
العاطل� من
الكب�ة من
من شأن العداد ي
العمل وكذلك المتقاعدين ف ي� مجتمعات
ف
ض
ائ�
تشيخ،
ي
التأث� سلباً ي� الدخل ال� أ ب ي
ت
ز
والتسبب باه�از المن
لهذه الحكومات
ّ
االجتماعي.
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وعلوم
سوالف وعلوم
سوالف وعلوم

حكاية مهنة

أمثال شعبية
اللي في القدر « الجدر »
يطلعه المالس

اإلماراتيون األوائل طوروا
صناعةالسفن وأرتادوا أعالي البحار

عرف

ســكان دولــة إالمــارات منــذ القــدم ركــوب البحــر لالتصــال بالــدول
المجــاورة للتجــارة وطلــب الــرزق ،وأتقنــوا مهــارات صناعــة
الوســيلة المناســبة الرتيــاد البحــر مسـ ي ن
ـتخدم� الـ شـراع لالســتفادة مــن قــوة دفــع
الريــاح ،واســتطاعوا تطويــر صناعــة الســفن وجعلهــا ذات أحجــام كبـ يـرة ليتمكن ـوا
مــن الوصــول بهــا ش�قــا وغربــا إىل أماكــن كالهنــد شو�ق أفريقيــا بغــرض المتاجــرة
أ
وغ�هــا .
بالخشــاب والبهــارات ي
الوليــة الالزمــة لصناعة الســفن وهي أ
الوائــل المـواد أ
ـ� أ
وتوافــرت إللماراتيـ ي ن
الخشــاب
أ
الـ ت يـى كان ـوا يحصلــون عليهــا مــن جــذوع الشــجار ،كمــا ظهــرت لديهــم الخـ بـرات
الفنيــة الالزمــة لصناعــة الســفن التقليديــة ت
فاح�فـوا (القالفــة) وهــي حرفــة شــعبية
قديمــة يرجــع تاريخهــا إىل زمــن بعيــد ،حيــث كانــت الق ـوارب قديمــا « مصنوعــة
مــن الجريــد (ســعف النخيــل) وكانــت تســمى البســط ،وكانـوا يثبتــون ســعف النخيــل
(بالخيــط الحيطــي) ،وهــو خيــط ســميك مــن القطــن  ،فتصبــح مركبــا صغـ يـرا يتســع
ألربعــة أشــخاص  ،ثــم بــدأوا بعــد ذلــك بصناعــة المراكــب مــن الخشــب؛ وذلــك
عــن طريــق حفــر جــذع الشــجرة  ،وتحويلــه إىل مركــب صغـ يـر يســمى (البانــوش) ،
ثــم اســتعملوا ألـواح الخشــب لصناعــة الســفن التقليديــة الكبـ يـرة.
كمــا كانــت هنــاك ســفن وق ـوارب صغـ يـرة تســتخدم للتنقــل الرسيــع بـ ي ن
ـ� الســفن
أ
هــال تســميات
ي
الكبــرة واالخــوار والشــواطئ داخــل إالمــارات يطلــق عليهــا ال ي
وغ�هــا وهــذه
«
ـة
ـ
الشاش
و
ـج
ـ
اللن
و
ـوري
ـ
اله
و
ـوة
ـ
الماش
و
ـاحوف
ـ
الش
«
ـل
ـ
مث
ـة
ـ
مختلف
ي
الســفن غالبــا مــا تســتخدم للغــوص ف ي� مســافات قريبــة مــن الشــاطئ وأحيانــا يتنقــل
بهــا الطواويــش بـ ي ن
ـ� ســفن الغــوص الكبـ يـرة وهــي ف ي� مواقــع الصيــد .ومــن أن ـواع
ف
ت
ت
ـر� «البــوم» الـ يـى كانــت تنقــل
الســفن الـ يـى اشــتهرت ي� إالمــارات ودول الخليــج العـ ب ي
ـر� وم ـو نئا� الهنــد شو�ق أفريقيــا و « الســنبوك»
البضائــع عـ بـر م ـو نئا� الخليــج العـ ب ي
مــن الســفن المعروفــة والمشــهورة ف� المــارات والخليــج العــر� وكان يســتعمل �ف
ي إ
بي
ي
ـر� تســتعمل
ـ
الع
ـج
ـ
الخلي
ـفن
ـ
س
ـن
ـ
م
ـوت»
ـ
الجالب
الصيــد والغــوص عــى اللؤلــؤ و «
بي
ف� الغــوص عــى اللؤلــؤ و أ
الســفار والصيــد أحيانــا و « البغلــة » مــن الســفن القديمــة
ي
ن
نئ
العــر� والهنــد وكانــت
الخليــج
ا�
و
مــ
بــ�
للتنقــل
تســتعمل
الحجــم
ة
الكبــر
ي
ي
بي
تســتعمل ف� أ
الســفار قبــل ظهــور البــوم و « شــوعي « ســفينة تســتعمل للغــوص
ي
اللؤلــؤ وصيــد أ
الســماك و هنــاك ســفن اخــرى كانــت تســتعمل للشــحن
عــى
أ
و أ
الســفار و صيــد الســماك.
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القدر «الجدر»  :الوعاء الذي يتم فيه إعداد وطبخ الطعام .
الكب�ة أو المغرفة.
المالس :الملعقة ي
تن� سوف تخرجها أ
أ
ن
ت
ال� لم تظهر ولم ش
اليام
المع� :الخبار ي
عاجال أم آجال وسيسمع بها الجميع.

اضاءة

الرطب  ..فوائد وحقائق
يعتـ بـر الرطــب غــذاء صحــي مركــز وطبيعــي ،ويتمـ ي زـر باحتوائــه عــى
العنــارص الغذائيــة المفيــدة لجســم االنســان ،فالرطــب غ ـن ي بالمــواد
الســكرية  % 75 65-كمــا انــه غــن أ
بالمــاح المعدنيــة والعديــد مــن
ي
الفيتامينــات  ،فهــو تي�كــب مــن  % 21مــاء  % 1.2 ، ،بروتـ ي ن
ـ�  ،و% 18
دهون ـاً  ،و % 73ســكريات  ،و % 3أليــاف ،ومــن أشــهر أنــواع الرطــب:
بال�حــي :يتمـ ي زـر بطيــب مذاقــه ف ي� جميــع مراحلــه (خــال – رطــب – تمــر)،
ومــن فوائــده يعمــل عــى المســاعدة ف ي� هضــم مــا قبلــه مــن غــذاء بعــد
أكلــه  ،ولذلــك فإنــه ينصــح بأكلــه ف ي� آخــر الوجبــة لتســاعد عــى الهضــم.
يعتــر مــن ضمــن أفضــل أنــواع النخيــل  ،وذلــك لطيــب
الخــاص :ب
مــذاق تمــره خصوص ـاً  ،يمتــاز بلمعانــه فجمــال منظــره يعــادل طيــب
مذاقــه  ،وذلــك لطيــب مــذاق تمــره خصوصـاً ومــا يمـ ي زـر الخــاص أيضـاً
بــأن بلحــه (خاللــه) غـ يـر طيــب المــذاق.
الســكري :كمــا هــو واضــح مــن إالســم فإنــه يــدل عــى حــاوة طعمــه،
فــإن طعــم تمــر الســكري يشــبه طعــم الســكر ،وأيض ـاً يمتــاز بلونــه
أ
وغ�همــا.
كال�حــي والخــاص ي
الحمــر فهــو ليــس أصفــر ب

سوالف وعلوم

سؤال العدد :

ت
ت
وال� تبلغ الف درهم عن كل بطاقة ؟
م� تنتهي مهلة تسوية غرامات « بطاقات العمل « المخالفة ي
ديسم�
 30 -1شهر يونيو  30 -2شهر يوليو  30 -3شهر
ب

الفائز ف ي� مسابقة العدد االول
ف
وردت اىل المجلة العديد من االجابات الصحيحة عن سؤال العدد ض
الي�ودي
الما�  ،وباجراء القرعة فازت ي� المسابقة القارئة زين أحمد ب
ي
ت ن
عىل الر ي ن
سيتم إالعالن عن الفائز ف ي� العدد القادم .
التال magazine@mol.gov.ae
اغب� بالمشاركة إرسال إجابة سؤال العدد عىل بال�يد إاللك� ي
و� ي

قصر الحصن ..

 200عام من الشموخ

قلعــة قــر الحصــن أول مبـ نـى
ف
ـى
يتــم تشــييده ي� إمــارة أبوظـ ب ي
ف ي� القــرن الثامــن عـ شـر كـ بـرج مراقبــة باســتخدام
المرجــان وأحجــار البحــر ،عــى أيــدي قبائــل
بــن ي يــاس ف ي�
لــ� ش�اف عــى طــرق
أبوظــى إ
بي
ت
ـى
التجــارة الســاحلية وحمايــة مصــادر الميــاه الـ ي
تــم اكتشــافها عــى الجزيرة.مــع إنجــاز بــرج
المراقبــة ،بــدأت التجمعــات الســكنية تظهــر
ن
وراح المجتمــع ّ
يتوســع .انتقلــت قبيلــة بــ ي
يــاس إىل الســاحل ،وقــام الشــيخ شــخبوط بــن
ـى مــن  1795حـ تـى
ذيــاب ،الــذي حكــم أبوظـ ب ي
 ،1816بتحويــل بــرج المراقبــة إىل قلعــة منيعــة.

تعت�
ب

ُصنعــت القلعــة مــن المرجــان وأحجــار البحر،
ـ�
و ُطليــت بطبقــة مــن الجـ يـر والرمــل المحـ ي

تأثــر
ومســحوق أصــداف البحــر .وبفضــل ي
الصــداف العاكــس للنــور ،أ
أ
تتــ� أل جــدران
القلعــة تحــت الشــمس لتش ـكّل أداة مالحيــة
ســاحلية وترحيبيــة لتجــار المنطقــة .كمــا تــم
اختيــار شــجر القــرم لصناعــة هيــكل أ
الرضيــة
والســقف بفضــل متانــة أخشــابها وقوتهــا
الطبيعية.خضعــت القلعــة لعمليــات توســعة
ف� القر ي ن
نــ�  18و .19فقــام الشــيخ طحنــون
ي
بــن شــخبوط ( )1818-1833بتوســيع القلعــة
ف ي� أوائــل القــرن التاســع ش
عــر ،ورسعــان مــا
تحولــت القريــة الصغـ يـرة المؤلفــة مــن بيــوت
مصنوعــة مــن ســعف النخيــل إىل مدينــةً
تضــم ث
أكــر مــن  5آالف مقيــم .فضــا ً عــن
ذلــك ،أجــرى الشــيخ ســعيد بــن طحنــون
( )1855 1845-المزيــد مــن عمليــات التوســعة

ين
والتحســ� للقلعــة ف ي� خمســينيات القــرن
ت
ت
ش
ال�
التاســع ع�.وبعــد فــرة مــن الصعوبــات ي
تلــت تراجــع تجــارة اللؤلــؤ  ،شــهدت قلعــة
قــر الحصــن فـ تـر ًة مــن التوســع خــال حقبــة
التنقيــب عــن النفــط واستكشــافه بـ ي ن
ـ� 1939
والخمســينيات .فاســتخدم الشــيخ شــخبوط
بــن ســلطان آل نهيــان ( )1966 1928-عائــدات
النفــط لبنــاء قــر بديــع يحيــط بالقلعــة.
أمــا مؤســس االتحــاد المغفــور لــه الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،فقــد أمــر بإجـراء
عمليــات ترميــم واســعة النطــاق لقــر
محــوال ً إيــاه مــن مقــر للحكــم إىل
الحصــنّ ،
متحــف ومســتودع للمجموعــات المتعلقــة
بأبوظــى والخليــج.
بي
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