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افتتاحية العدد

محطتان..
ديمومة سوق العمل

أمــا وقــد دخلــت حزمة القـرارات الجديــدة حـ ي ز
ـر التنفيذ
مــع مطلــع العــام الجــاري ..فقــد بــات أصحــاب
العمــل والعمــال أمــام اســتحقاقات قانونيــة ف ي� كافــة
مراحــل دورة العمــل التعاقــدي  ،وهــو مــا يســتوجب
ت
الــى
مــن كليهمــا  ،التعامــل معهــا وفقــا للمســؤولية ي
تحددهــا تلــك الق ـرارات لــكل منهمــا.

وبــكل تأكيــد ،أحدثــت القــرارات تحــوال إيجابيــا ف ي�
ف
طبيعــة العالقــة ي ن
النتــاج ،وكإنعــكاس
بــ�
طــر� إ
ي
طبيعــي لهــا ،اســتحدثت وزارة العمــل اجــراءات
جديــدة لتنفيــذ هــذه القـرارات ،وهــو مــا شــكل تغيـ يـرا
ف
ت
ـى كان معمــوال ً بهــا خــال فـ تـرة
مهمـاً ي� إ
الجـراءات الـ ي
مــا قبــل التطبيــق ،خصوصــا مــن حيــث متطلبــات
وخطــوات اســتخراج تصاريــح العمــل الجديــدة،
وتجديدهــا.
يز
تتمــر هــذه
وقــد حرصــت وزارة العمــل عــى أن
الجــراءات بســهولة اســتيفائها مــن قبــل أصحــاب
إ
ومســؤول العالقــات الحكوميــة ودون
العمــل
ي
تعقيــدات تذكــر ،هــذا مــن جهــة ،وبالشــكل الــذي
أ
ت
ـى وجــدت مــن أجلهــا
يحقــق الهــداف والغايــات الـ ي
القــرارات الثالثــة ،مــن جهــة أخــرى.
ان التغيــر أ
للفضــل مطلــوب لديمومــة ســوق العمــل
ي
وبالتــال فــان هــذه القــرارات
ولمواكبــة مســتجداته،
ي
ومــا ينبثــق عنهــا مــن اج ـراءات ،جــاءت بهــدف ارســاء
ين
وتعزيــز شــفافية التعاقــد ي ن
الطرفــ� وتــوازن
بــ�
العالقــة بينهمــا وحفــظ حقوقهمــا ،وكذلــك االرتقــاء
بانتاجيــة الســوق والحفــاظ عــى اســتقراره.

العام أ
الول
ف

� مثــل هــذه أ
ض
المــا� ،صــدر
اليــام مــن العــام
ي
ي
أ
ن
بــ� تلــك
العــدد الول مــن «مجلــة العمــل» ،ومــا ي
وهــذه أ
اليــام حيــث يصــدر العــدد الخامــس مــن
المجلــة  ..حرصــت أرسة التحريــر بســعي جــاد وصــادق
عــى ان تقــدم مــادة صحافيــة متخصصــة تت�جــم
ـال صقــر غبــاش وزيــر العمــل،
بموجبهــا توجيهــات معـ ي
ف
بـ ضـرورة أن تســهم المجلــة ي� زيــادة الوعــي بالقضايــا
العماليــة وبالحقــوق والواجبــات ،وأن تعكــس منجـزات
وتحديــات ســوق العمــل ،وأن تســلط الضــوء عــى
نجاحــات المــوارد ش
الب�يــة الوطنيــة العاملــة ف ي� القطــاع
الخاص..وذلــك كلــه مــن خــال المــواد الصحفيــة
ف
و� اطــار مــن الشــفافية والموضوعيــة ف ي�
المختلفــة ي
الطــرح والمعالجــة.
وإذا كنــا ف ي� البدايــات قــد عقدنــا العــزم عــى تحقيــق
النجــاح وتحــدي الصعوبــات ..فإننــا اليــوم  ،ازددنــا
ارصارا عــى المــض ي بثبــات ،وإحــداث التطويــر
المســتمر لصفحــات المجلــة  ،ف ي� ظــل الدعــم الــذي
ـال صقــر غبــاش وقيــادات الــوزارة ،ومــا
نلقــاه مــن معـ
يــرد الينــا مــن يمالحظــات ومشــاركات القــراء ســواء �ف
ي
داخــل الــوزارة أو خارجهــا.
كلمــة شــكر نســجلها هنــا ،لــكل مــن تواصــل معنــا عــى
ض
المــا� ،افــرادا ومؤسســات  ،ال ســيما
مــدار العــام
ي
ف ي� خــارج الدولــة ،ســواء أكان ذلــك إلبــداء االعجــاب
والتقديــر لمضــون المجلــة أو لتقديــم ت
المق�حــات
الــى حرصنــا عــى أ
التطويريــة ت
الخــذ بهــا ف ي� االعــداد
ي
حــى آ
الــى صــدرت ت
ت
الن.
ي
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 اآلراء والمقــاالت الــواردة فــي المجلة تعبر عن أصحابها

رؤيتنا
سوق عمل ُمستقر وقوى عاملة ُمنتجة بما ُيعزز اقتصادًا معرفيًا تنافسيًا محوره المواطن
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من خالل منظومة متكاملة من المعايير ،والسياسات  ،واألدوات الرقابية والشراكة المؤسساتية ،والخدمات
المتميزة
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أخبار الوزارة

العمــل تهدي موظفيها نسـ ً
ـخة منه

صقــر غباش :كتاب «ومضات مــن حكمة» قاموس
لقائد اســتثنائي
مــن الحكم واألقوال
ٍ

وزارة العمــل موظفيهــا البالــغ
أهدت عددهــم أكـ ثـر مــن  1200موظف
كتــاب «ومضــات مــن حكمــة» الصــادر عــن
المكتــب التنفيــذي لصاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
د�
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ب ي
«رعــاه اللــه “ .
ـال صقــر غبــاش وزيــر العمــل ف ي�
وقــال معـ ي
ف
الهــداء
كلمــة أرفقهــا لموظفــي الــوزارة ي� إ
« إن كتــاب «ومضــات مــن حكمــة» يشــكل
مرجعــا مهمــا وقيمــة مضافــة ومنهــاج

6
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عمــل وســلوكا للمؤسســات ف ي� ســعيها
ـر أ
والف ـراد الطامحـ ي ن
نحــو التمـ ي ز
للبــداع
ـ� إ
والتفــوق ف ي� حياتهــم الشــخصية والعمليــة
حيــث يجــد قــارئ الكتــاب نفســه أمــام
قامــوس مــن الحكــم أ
والقــوال لقائــد
ئ
ض
المــا�
اســتثنا� يوثــق مــن خاللهــا
ي
ي
ويحــدد منطلقــات النجــاح للحــا�ض
معــال صقــر غبــاش موظفــي وزارة
و دعــا
ي
ش
العمــل إىل التمعــن ف ي� قــراءة الومضــات
ويســت�ف المســتقبل .
ت
ـى يحتويهــا الكتــاب والوقــوف بدقــة عند
الـ ي
و أكــد معاليــه أن الكتاب كما يضــع القارىء معانيهــا ودالالتهــا واالســتفادة منهــا عــى
ف ي� صــورة رؤى وفكــر وإبداع صاحب الســمو صعيــدي تطويــر الــذات والمســاهمة ف ي�
المؤســ� .
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب االرتقــاء بالعمــل
ي
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم
د� رعــاه اللــه فإنــه ف ي� المقابــل يحفــز
بي
ـ� بالطاقــة
عــى العمــل إ
والنتاجيــة والتحـ ي
اليجابيــة والتفــاؤل والتحــدي واالبتــكار
إ
لتحقيــق النجــاح والريــادة.
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أكــد التعامــل بشــفافية مع المنازعــة العمالية والحيــاد بين طرفيها

وزيــر العمــل يطلع علــى خدمات مكاتب الوزارة
في الفجيــرة وخورفكان وكلباء
ـال صقــر غبــاش وزيــر العمــل
أكد معـ ي
الـ ت ز
ـرام الــوزارة باالضطــاع بدورهــا
الــذي يحــدده قانــون تنظيــم عالقــات
العمــل حيــال المنازعــات العماليــة ي ن
بــ�
طرفيهــا مــن حيــث ســهولة تســجيل
الشــكاوى وبحثهــا وذلــك باالســتناد اىل
اجــراءات تتســم بالشــفافية والحياديــة
ف
ـر� العقــد
والرسعــة بمــا يضمــن حصــول طـ ي
عــى حقوقهمــا كاملــة.
ض
ـا�
وشـ
ـدد معاليــه عــى ضمــان حــق التقـ ي
ف
ت
ـى يتعــذر حلها
لطـ ي
ـر� المنازعــة العماليــة الـ ف ي
ن
ش
بــ� طرفيهــا وذلــك ي� ظــل �اكــة
وديــا ي
ت
ن
بــ� وزارة العمــل والمحاكــم
اســراتيجية ي
وفقــا لمبــدأ تكامــل أ
ين
الدوار ي ن
الجانبــ� .وســيف الســويدي الوكيــل المســاعد لشــؤون
بــ�
الخدمــات والمســاندة وعــدد مــن مديــري
ف
ـى
وقــال معاليــه  «:ان وزارة العمــل تحــرص االدارات ي� الــوزارة بحضــور خالــد الكعـ ب ي
ين
يز
الفجــرة وســالم المطــوع
للمتعاملــ� مديــر مكتــب
المتمــرة
توفــر الخدمــة
ي
عــى ي
عــر مختلــف قنــوات تقديــم الخدمــة مديــر مكتــب خورفــكان وعبــد اللــه بــن
ب
ت
ش
ـى تقــدم مبــا�ة مــن خــال عــواش مديــر مكتــب كلبــاء.
الســيما تلــك الـ ي
مكاتــب الــوزارة المختلفــة وذلــك بالتــوازي
ين
ـال وزيــر العمــل خــال الجولــة
مــع توفـ يـر بيئــة العمــل المناســبة
للموظف� واطلــع معـ ي
ف
يز
لتحف�هــم عــى زيــادة االنتاجيــة بالشــكل عــى حجــم العمــل ي� المكاتــب الثالثــة
ف
يلــى توجيهــات ورؤى صاحــب وآليــة تقديــم الخدمــات ي� مختلــف
الــذي ب ي
أ
ين
المتعاملــ�
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد ال مكتــوم القســام وانجــاز معامــات
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء بأنواعهــا المختلفــة.
د�”.
حاكــم ب ي
الموظفــ�ن
ووجــه معاليــه خــال لقائــه
ي
جــاء ذلــك خــال جولــة تفقديــة قــام بهــا المعنيـ ي ن
ـ� بتقديــم الخدمــة بـ ضـرورة توفـ يـر
ين
للمتعاملــ� وانجــاز
معــال صقــر غبــاش لمكاتــب الــوزارة ف ي� كافــة ســبل الراحــة
ي
المطلوبتــ�ن
الفجــرة وكلبــاء وخورفــكان يرافقــه مبــارك معامالتهــم بالرسعــة والدقــة
ي
ي
ف
يلــى
وبمــا
ب ي تطلعاتهــم ..مثمنــا ي� الوقــت
ســعيد الظاهــري وكيــل وزارة العمــل وماهــر
ف
العوبــد الوكيــل المســاعد لشــؤون التفتيــش ذاتــه جهودهــم ي� ســبيل تســهيل حصــول

المتعاملـ ي ن
ـ� عــى خدمــات تمتــاز بالجــودة”.
ت
ن
ار� العمــل
وأكــد معاليــه التنســيق بـ يـ� وز ي
والداخليــة وذلــك ف ي� اطــار تكامــل دور
الوزار ي ن
تــ� ف ي� العديــد مــن الخدمــات
ين
للمتعاملــ� وذلــك خــال لقائــه
المقدمــة
بعــدد مــن موظفــي االدارة العامــة لالقامــة
وشــؤون االجانــب الذيــن يقدمــون الخدمــة
مــن خــال مكتــب وزارة العمــل ف ي� الفجـ يـرة.
معــال وزيــر العمــل خــال
كمــا اطلــع
ي
جولتــه التفقديــة عــى طبيعــة القضايــا
العماليــة المنظــورة لــدى االقســام
المعنيــة ف ي� مكاتــب الــوزارة بالفجـ يـرة وكلبــاء
وخورفــكان واجــراءات بحثهــا مــن قبــل
ين
ين
القانونيــ�.
الباحثــ�
والتقــى معاليــه خــال الجولــة بعــدد مــن
ين
المتعاملــ� للوقــوف عــى ارائهــم حيــال
الخدمــات المقدمــة اليهــم .
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مختبــر وبوابــة إلكترونيــة لالبتكار لبلورة
األفكار االبداعيــة ودعم أصحابها

معــال صقــر غبــاش وزيــر العمــل
ي
افتتح
«مختــر االبتــكار» ودشــن البوابــة
ب
إال ت
لك�ونيــة لالبتــكار وذلــك ف ي� ديــوان الــوزارة
ف
ن
ي� أ ب ي
د�  .وأكــد معاليــه حــرص الــوزارة عــى تبـ ي
ت
والمق�حــات والمبــادرات
الفــكار إاليجابيــة
ف
ن
للموظفــ� ي� جميــع مســتوياتهم
الخالقــة
ي
الوظيفيــة وتمكينهــم للمشــاركة الفاعلــة �ف
ي
ت
ـى
تنفيــذ الخطــة االســراتيجية للــوزارة بمــا يلـ ب ي
تطلعــات وتوجيهــات القيــادة الرشــيدة ومــا
يتعلــق باالبتــكار.
ت
االلك�ونيــة
المختــر والبوابــة
وأوضــح أن
ب
لالبتــكار مــن شــأنهما تقديــم الدعــم
المق�حــات أ
ألصحــاب ت
والفــكار ذات الحلــول
االبداعيــة االبتكاريــة بمــا ينســجم مــع
ت
اســراتيجية وزارة العمــل لالبتــكار ويطــور
أ
ـ� للــوزارة وسياســاتها ف ي� إطــار
الداء المؤسـ ي
تنظيــم وضبــط ســوق العمــل والوقــوف
عــى التحديــات وتذليلهــا لخدمــة المتعاملـ ي ن
ـ�
وفــق أفضــل الممارســات العالميــة وبجــودة
عاليــة اىل جانــب تعزيــز الـ شـراكات مــع كافــة
الجهــات الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة
والقطــاع الخــاص .واطلــع معاليــه عــى
يز
مختــر االبتــكار واســتمع ش
لــرح
تجهــرات
ب
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حــول آليــة عمــل البوابــة ت
االلك�ونيــة لالبتــكار
وذلــك بحضــور مبــارك ســعيد الظاهــري
وكيــل الــوزارة وحميــد بــن ديمــاس الســويدي
الوكيــل المســاعد لشــؤون العمــل وماهــر
العوبــد الوكيــل المســاعد لشــؤون التفتيــش
وســيف الســويدي الوكيــل المســاعد
لشــؤون الخدمــات والمســاندة والدكتــور
عمــر النعيمــي الوكيــل المســاعد لشــؤون
ق
ت
المــرزو�
واالســراتجية ونــورة
السياســات
ي
للبتــكار وعــدد مــن مديــري
الرئيــس التنفيــذي إ
والموظفــ�.ن
االدارات
ي

مشــاركة فــرق االبتــكار وحضــور جلســات
مختــر االبتــكار بالــوزارة
العصــف الذهــن ي ف ي�
ب
عــن بعــد دون الحاجــة اىل الحضــور شــخصيا
لتلــك الــورش والجلســات.

االلك�ونيــة لالبتــكار أ
وتســتقبل البوابــة ت
الفــكار
المبتكــرة مــن قبــل موظفــي الــوزارة حيــث
ت
الــى
يقــوم بعــرض كل المشــاريع االبتكاريــة ي
ت
الــى تحتــاج إىل
يتــم اختيارهــا للتطبيــق أو ي
تعديــل وتطويــر إضافــة إىل تكويــن شــبكة
ت
ن
ـ�
تواصــل الك�ونيــة بـ يـ� قــادة االبتــكار وممثـ ي
جميــع الوحــدات التنظيميــة عــى مســتوى
ن
ـال صقــر غبــاش عــى جهــود مجلــس قطاعــات الــوزارة المختلفــة.
وأثــى معـ ي
ويعمل«مختــر االبتــكار»
االبتــكار ف ي� الــوزارة.
ب
ين
الموظفــ� ف ي� وتتضمــن البوابــة عــددا مــن الصفحــات
عــى تعزيــز عمليــات مشــاركة
ت
ن
ين
والمتعاملــ� ش
اتيجي� الخاصــة بــكل إدارة مــن إدارات الــوزارة بمــا
الــوزارة
والــركاء االســر ي
ن
عـ بـر جلســات العصــف الذهـ ي الختيــار أفضــل يمكنهــا مــن عــرض مشــاريعها وأفكارهــا
الحلــول االبتكاريــة والعمليــة المناســبة حيــث االبتكاريــة
تــم تجهـ ي زـر المختـ بـر بأحــدث النظــم ت
االلك�ونية
ـتخدم� إضافــة إىل توفــر كمــا تتضمــن حاضنــة أ
الذكيــة لدعــم المسـ ي ن
للفــكار االبتكاريــة
ي
ف
ين
ين
وللمتعاملــ�
للموظفــ� ي� المرحلــة الحاليــة
البيئــة المحفــزة لالبتــكار واالبــداع.
ف
ش
و�كاء الــوزارة ي� المرحلــة المقبلــة لعــرض
ت
للطــاع عليهــا
الــذك أفكارهــم
مختــر االبتــكار الروبــوت
ويتضمــن
ومق�حاتهــم إ
ب
ي
ف
الــذي يمكــن قيــادات الــوزارة والمديريــن مــن واالســتفادة منهــا ي� عمليــات التطويــر.
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إطالق جهــاز التوجيه الذكــي لتوعية العمال
بحقوقهــم وواجباتهم
وزارة العمــل مؤخــرا جهــاز
أطلقت
الــذك لتوعيــة العمــال
التوجيــه ي
بحقوقهــم وواجباتهــم .وأكــد مبــارك الظاهــري
وكيــل وزارة العمــل حــرص الــوزارة بتوجيهــات
ـال صقــر غبــاش وزيــر العمــل عــى مواكبــة
معـ ي
التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة وتطبيــق
مفاهيــم الحكومــة الذكيــة بغــرض تطويــر أ
الداء
يز
المتمــرة بمــا
المؤســ� وتقديــم الخدمــات
ي
ن
ش
يلـ ب يـى تطلعــات المتعاملـ يـ� مــع الــوزارة و�كائهــا
ت
االســر ي ن
اتيجي� .
ـذك
جــاء ذلــك خــال إطالقــه جهــاز التوجيــه الـ ي
ف
ف
د� بحضــور ماهــر
ي� مركــز القــوز التجــاري ي� ب ي
العوبــد الوكيــل المســاعد لشــؤون التفتيــش
وعــدد مــن المسـ ن ف
بالضافــة
ـؤول� ي� وزارة العمــل إ
ي
كبــر مــن العمــال.
إىل عــدد ي
الــذك مــن
وقــال الظاهــري إن جهــاز التوجيــه ي
شــأنه المســاهمة بفاعليــة ف ي� زيــادة وعــي العمــال
بقانــون تنظيــم عالقــات العمــل والقــرارات

المنفــذة لــه وهــو أ
المــر الــذي ينعكــس إيجابــا
عــى اســتقرار العالقــة بينهــم وأصحــاب العمــل
ين
الطرفــ� بحقوقهمــا
الســيما ف ي� ظــل توعيــة
وواجباتهمــا حيــال بعضهمــا البعــض وذلــك مــن
ت
ال�
خــال العديــد مــن برامــج التوعيــة والتوجيــه ي
تحــرص وزارة العمــل عــى تنفيذهــا بمــا ينســجم
ت
االســراتيجية الراميــة ف ي� مجملهــا إىل
والخطــة
إيجــاد ســوق عمــل مســتقر وقــوى ممــا يعــزز ونــوه العوبــد إىل أنــه فــور انتهــاء العامــل مــن
مشــاهدة الفيلــم يحصــل عــى شــهادة تتــم
اقتصــادا معرفيــا تنافســيا محــوره المواطــن.
طباعتهــا مــن خــال طابعــة ترتبــط بالجهــاز وهــو
مــن جانبــه أوضــح ماهــر العوبــد الوكيــل االمــر الــذي يكــون بموجبــه العامــل قــد تلقــى
المســاعد لشــؤون التفتيــش أن جهــاز التوجيــه تدريبــا ت
الك�ونيــا بطريقــة ســهلة تنســجم مــع
الــذك تــم ابتــكاره مــن قبــل ادارة التوجيــه ف ي� ثقافتــه وبلغتــه الـ ت يـى يفهمهــا.
ي
ف
ت
يــأ� ي� اطــار المبــادرات التشــغيلية
الــوزارة ي
لــادارة الـ ت يـى تســعى اىل تطبيــق أســاليب مبتكــرة و أعــرب عــدد مــن العمــال الذيــن اســتخدموا
الــذك بعــد اطالقــه ف ي� مركــز
لتعزيــز الوعــي لــدى العمالــة خصوصــا ي
غــر جهــاز التوجيــه ي
ف
د� عــن ســعادتهم بمبــادرة
الماهــرة منهــا  ..مشـ يـرا إىل أن الجهــاز عبــارة عــن القــوز التجــاري ي� ب ي
شاشــة ذكيــة تعمــل باللمــس وترتبــط ت
مشــرين إىل أن المــادة الفيلميــة
باالن�نــت وزارة العمــل ي
ت
الــى يعرضهــا الجهــاز بينــت لهــم حقوقهــم
ويســتطيع العامــل بعــد ادخــال بياناتــه أو قـراءة
ي
بطاقــة هويتــه مشــاهدة فيلــم للتوعيــة مدتــه /وواجباتهــم بشــكل كامــل.
 / 20دقيقــة يتضمــن العديــد مــن المعلومــات
الـ ت يـى تزيــد معارفــه عــن حقوقــه وواجباتــه باللغــة
ت
الــى يفهمهــا نظــرا ألن الفيلــم تــم اعــداده
ي
ن
وال ي ز
نجل�يــة
بثمــا� لغــات تشــمل العربيــة إ
أ ي
والورديــة والهنديــة والصينيــة والماليــاالم
والفلبينيــة والفيتناميــة.
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ســلط الضــوء على القــدرات االبداعية للموارد البشــرية الوطنية

مواطنــون في القطاع الخــاص يعرضون مبادرات
مبتكــرة فــي ملتقى لوزارة العمل
ين
المواطن� والمواطنات مجموعة مبادرات مبتكرة وآليات تطبيقها
عدد من
عرض
ت
ال� يعملون لديها وذلك خالل
وأثرها
بي
االيجا� عىل مؤسسات القطاع الخاص ي
ين
المواطن� المبتكرين» الذي نظمته وزارة العمل مؤخرا.
«ملتقى
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الظاهري :
القيادة الرشيدة
تحرص على تمكين
المواطنين

القطــاع الخــاص أ
المــر الــذي يؤكــد ريادتهــم
وقدرتهــم عــى قيــادة منشــآتهم الخاصــة ف ي�
المســتقبل.

النعيمي :
مواطنون قادوا
مؤسسات خاصة
الى العالمية

مــن جانبــه أكــد الدكتــور عمــر النعيمــي
الوكيــل المســاعد لشــؤون السياســات
واالسـ تـراتيجية ف ي� وزارة العمــل خــال مداخلتــه
ف ي� الجلســة الحواريــة بالملتقــى الــذي نظــم
ف
ـد� أن وزارة العمــل
ي� فنــدق جرانــد حيــاة بـ ب ي
وقــال مبــارك الظاهــري وكيــل وزارة العمــل تــول اهتمامــا كبـ يـرا بإطــاق المبــادرات الـ ت
ـى الشــباب وتوفـ يـر الفــرص الوظيفيــة المناســبة
ي
ي
ف
ش
إن الملتقــى ي ســهدف إىل تســليط الضــوء تعــزز مــن دعــم واســتقطاب الكــوادر الب�يــة لهــم ي� المجموعــة.
عــى أ
الفــكار الخالقــة والقــدرات إالبداعيــة المواطنــة ف ي� القطــاع الخــاص.
ين
ين
وقــال عبــد اللــه ســلطان الصبــاغ الرئيــس
العاملــ� ف ي� القطــاع
للمواطنــ� المبتكريــن
أ
ف
ين
الخــاص ودعــم المــوارد ش
التوطــ� ي� التنفيــذي لمجموعــة ش�كات كارس للجــرة
الب�يــة الوطنيــة وأشــار النعيمــي إىل أن دعــم
ف
يعتــر مــن ي ن
الــدول
بــ� محــاور االجنــدة ورئيــس الــدورة الحاليــة لالتحــاد
لقيــادة قاطــرة القطــاع الخــاص ي� القطاعــات القطــاع
ب
ي
أ
الوطنيــة ويســتهدف بحلــول العــام  2021للمواصــات لقطــاع مركبــات الجــرة إن
االقتصاديــة المختلفــة.
ف
ن
أكــر عــدد
رفــع نســبة
التوطــ� ي� القطــاع الخــاص اىل المجموعــة تســعى لجــذب ب
ي
ف
ن
ش
المواطنــ� للعمــل ي� �كاتهــا
وأشــار الظاهــري ف ي� الكلمــة االفتتاحيــة  / 10/أضعــاف المســجل حاليــا ورفــع نســبة ممكــن مــن
ي
للملتقــى الــذي ض
ين
ين
العاملــ� ف ي� هــذا القطــاع مــن وقطاعاتهــا المختلفــة واســتعرض تجربــة
المواطنــ�
حــره مســؤولون ف ي� وزارة
ين
ين
العاملــ� ف ي� الدولــة إىل المجموعــة ف ي� تطبيــق فكــر الالمركزيــة ف ي�
المواطنــ�
إجمــال
العمــل وممثلــون عــن عــدد مــن المؤسســات
ي
أ
ين
ين
اتخــاذ القــرارات المــر الــذي عــزز مــن
العاملــ� لديهــا الضعــف عمــا هــو مســجل حاليــا.
والمواطنــ�
الخاصــة
ف
ن
ش
دعــم القيــادات الشــابة العاملــة ي� الــركات
تمكــ�
اىل حــرص القيــادة الرشــيدة عــى
ي
ت
المواطنـ ي ن
ـى يحققهــا التابعــة المجموعــة.
ـ� مــن خــال
توفـ يـر كافــة الوســائل وقــال إن قصــص النجــاح فالكثـ يـرة الـ ي
ف
ت
ـى تســهم ي� تطويــر قدراتهــم المواطنــون العاملــون ي� القطــاع الخــاص
إ
والمكانيــات الـ ي
ف
ت
ز
واعتــر غانــم ســهيل المــري رئيــس قســم
كــر عليهــا وإبرازهــا أمــام
ب
مــن أجــل مشــاركتهم الفاعلــة ي� عمليــة تحتــاج إىل ال� ي
ن
التنميــة وتحقيــق رؤيــة االمــارات  .2021المجتمــع حـ تـى تكــون نموذجــا ومثــاال يحتــذى التوطـ يـ� بمجموعــة فنــادق ومنتجعــات جبــل
..مشــرا إىل مــا حققتــه الكــوادر ش
عــ� إن تدريــب وتأهيــل الشــباب المواطــن
الب�يــة
بــه
ي
ي
وأوضــح أن وزارة العمــل تعمــل عــى دعــم المواطنــة مــن نجاحــات وظيفيــة جعلتهــم يتيــح لهــم تقلــد المناصــب القياديــة كمــا أن
توفــر البيئــة الحاضنــة لالبتــكار تتيــح لهــم
االسـ تـراتيجية الوطنيــة لالبتــكار وذلــك مــن خالل يتقلــدون المناصــب القياديــة ف ي� المنشــآت
ي
..مشــرا
والتفكــر الخــاق
فــرص إالبــداع
تعزيــز مسـ يـرة االبتــكار ف ي� القطــاع الخــاص عــن الخاصــة ويتوجهــون بهــا نحــو العالميــة.
ي
ي
طريــق توفــر بيئــة محفــزة حاضنــة أ
إىل خطــط المجموعــة التدريبيــة نجحــت ف ي�
للفــكار
ي
ف
ن
و� الســياق أشــار زهـ يـر حميــد الحــاج مديــر اســتقطاب عــدد كبـ يـر مــن المواطنـ يـ� الذيــن
الخالقــة ..مشـ يـرا إىل أن الملتقــى يســلط الضــوء ي
ف
ف
ن
ش
والتوطــ� ي� دول مجلــس يتقلــدون مناصــب عليــا ي� منشــآت المجموعة.
عــى الــدور الريــادي للمواطــن إالمــار ت يا� ف ي� هــذا المــوارد الب�يــة
ي
القطــاع وأبــرز إنجازاتــه ف� مجــال االبتــكار أ
المــر الخليــج وشــمال افريقيــا بمجموعــة ش�كات
ي
ن
ن
أغــدا� مديــر العالقــات
الــذي يســهم ف ي� تشــجيع الكــوادر الوطنيــة الفطيــم خــال الجلســة الحواريــة إىل تبــ ي وأكــد حمــد ســيف
ي
أ
ت
ين
والتوطــ� بمجموعــة اعمــار
الســراتيجية تقــوم ف ي� الحكوميــة
الخــرى بالقطــاع الخــاص عــى اســتحداث مجموعــة الفطيــم
الســاس عــى اســتقطاب الشــباب المواطــن للســياحة حــرص المجموعــة عــى تبـن أ
أ
العديــد مــن أ
الفــكار
الفــكار واالبتــكارات.
ي
للعمــل ف� المجموعــة ت
الــى تعمــل عــى االبداعيــة االبتكاريــة لموظفيهــا وإتاحــة
ي
ي
آ
ن
وأثــى وكيــل وزارة العمــل عــى النمــاذج تنفيــذ عــدد مــن بال�امــج التدريبيــة المختلفــة الســبل والليــات الالزمــة لتطبيقهــا عــى أرض
أ
ين
ين
ين
الخريجــ� الجــدد مــن الواقــع.
العاملــ� ف ي� لتأهيــل وتدريــب
للمواطنــ�
والفــكار االبتكاريــة
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العوبــد  10:آالف درهم غرامــة ووقف التعامل
مع المنشــآت غيــر المبلغة عن اإلصابــات المهنية
وزارة العمــل أهميــة ت ز
الــرام
أكدت
منشــآت القطــاع الخــاص
بتطبيــق معايـ يـر الســامة والصحــة المهنيــة
ف ي� مواقــع العمــل واالبــاغ عــن االصابــات
ت
الــى يتعــرض لهــا العمــال.
المهنيــة ي

وشــدد العوبــد عــى �ض ورة إبــاغ وزارة
العمــل عــن أيــة اصابــة تتســبب بتعطــل
العامــل عــن عملــه لمــدة ثالثــة أيــام
فأكـ ثـر وذلــك خــال  24ســاعة مــن تاريــخ
تعطلــه ش�يطــة أن تكــون االصابــة أثنــاء
العمــل أو بســببه أو أثنــاء ذهــاب العامــل
مــن مســكنه إىل محــل عملــه وبالعكــس
أو حــدوث االصابــة أثنــاء تنقالتــه ت
الــى
يقــوم بهــا بقصــد أداء مهمــة كلفــه بهــا
صاحــب العمــل أو االصابــة بأحــد االمـراض
المذكــورة ف� جــدول أ
المــراض المهنيــة ف ي�
ي
قانــون العمــل.

وأكــد ماهــر العوبــد الوكيــل المســاعد
لشــؤون التفتيــش بالــوزارة حــرص الــوزارة
عــى توفــر بيئــة العمــل آ
المنــة للعمــال
ي
بالشــكل الــذي يجنبهــم التعــرض لالصابــات
معايــر
المهنيــة وذلــك مــن خــال تطبيــق
ي
متقدمــة للصحــة والســامة المهنيــة ومراقبــة
تطبيقهــا واتخــاذ االجــراءات الالزمــة بحــق
غــر ت ز
و أشــار وكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون
المل�مــة.
المنشــآت ي
التفتيــش إىل أن الــوزارة تتلقــى البالغــات مــن
وأوضــح أن عــدم ابــاغ المنشــآت عــن خــال مركــز االتصــال عــى الرقــم 800665
ت ن
ن
و� wiis@mol.gov.ae
أيــة إصابــة عمــل أو مــرض مهــ ي أو وفــاة أو بال�يــد االلكــر ي
عامــل يعــد مخالفــة رصيحــة لقـرار مجلــس بحيــث يتــم ايضــاح اســم العامــل ورقــم
الــوزراء رقــم  40لســنة  2014والــذي ينــص ترصيــح عملــه واســم ورقــم المنشــأة
عــى غرامــة مقدارهــا  10آالف درهــم عــن وتاريــخ االصابــة ورقــم هاتــف للتواصــل.
كل حالــة لــم يتــم االبــاغ عنهــا وذلــك
ف
بالتــوازي مــع وقــف تعامــل وزارة العمــل وأكــد الــزام صاحــب العمــل ي� حالــة
مــع المنشــآت المخالفــة ف ي� هــذا الصــدد اىل إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة بدفــع
ين
نفقــات عــاج العامــل إضافــة إىل دفــع
حــ� تصويــب المخالفــة المرتكبــة.

ماهر العوبد

ت
ـى يقتضيهــا العــاج إىل
نفقــات االنتقــال الـ ي
أن يشــفى العامــل أو يثبــت عجــزه.
ن
جديــر بالذكــر أن اصابــة العمــل تعــ ي
تعــرض العامــل لحــادث أثنــاء العمــل أو
بســببه ينتــج عنــه �ض ر يصيــب العامــل
ف� ي ن
حــ� يقصــد بالمــرض المهــن ي إالصابــة
ي
أ
ف
بأحــد المـراض المهنيــة المذكــورة ي� قانــون
ت
ـى تنجــم عــن التعــرض لعوامــل
العمــل والـ ي
ف�يائيــة أو كيميائيــة أو ي ز
يز
ف�يولوجيــة خطــرة
ض
أو مــرة بالصحــة ممــا قــد يــؤدي إىل الوفــاة
أو إالصابــة بمــرض مزمــن.
وأكــد العوبــد ســعي وزارة العمــل الحثيــث
تز
بمعايــر
االلــرام
نحــو تعزيــز ثقافــة
ي
الســامة والصحــة المهنيــة مــن خــال تنفيــذ
ت
ـى
العديــد مــن برامــج التوعيــة والتوجيــه الـ ي
تســتهدف أصحــاب العمــل بمــا يحفزهــم
عــى توفـ يـر كل متطلبــات الســامة للعمــال
ف ي� مواقــع عملهــم واالبــاغ عــن أيــة اصابــات
يتعــرض لهــا العمــال الذيــن تســتهدفهم
تلــك بال�امــج لتوعيتهــم بأهميــة و�ض ورة
اســتخدام وســائل الســامة أثنــاء عملهــم.
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أخبار الوزارة

 5تطبيقــات مبتكرة
فــي المتجــر الذكي لوزارة العمل
الــذك لــوزارة العمــل
المتجــر
ي
دخل
يز
حــر التشــغيل الرســمي حيــث
ت
ـى
يضــم حزمــة مــن التطبيقــات المبتكــرة الـ ي
ـ�
تســتهدف توفـ يـر خدمــات ذكيــة لمتعامـ ي
ين
والموظفــ� والجهــات الحكوميــة.
الــوزارة

االلتحــاق بــه ف ي� مراحــل التعليــم المختلفــة
ومســاعدتهم عــى االلتحــاق بمنشــآت
القطــاع الخــاص للتدريــب المهــن ي مــن
خــال االطــاع عــى تخصصــات التدريــب
ت
ن
الــى تطرحهــا .
ي
المهــ ي

وقــال ســيف أحمــد الســويدي الوكيــل
المســاعد لشــؤون الخدمــات المؤسســية
والمســاندة ف ي� وزارة العمــل إن إطــاق
ت
يــأ� انطالقــا مــن حــرص الــوزارة
المتجــر ي
عــى إيجــاد قنــوات تفاعليــة مبتكــرة تســهم
ين
المتعاملــ� و إنجــاز
ف ي� تلبيــة احتياجــات
ف
ذك
معامالتهــم ي� أقــل وقــت وبشــكل ي
وهــو أ
المــر الــذي تي�جــم توجهــات قيادتنــا
الرشــيدة ف ي� التحــول نحــو الحكومــة الذكيــة
والعمــل عــى تطويــر اســتخدام التقنيــات
الذكيــة لالرتقــاء بمســتوى أداء الخدمــات
المقدمــة.

وأضــاف إن المتجــر يضــم أيضــا « تطبيــق
ســامة» والموجــه إىل أصحــاب العمــل
والعمــال أ
والطبــاء ويوفــر لهــم فرصــة
البــاغ عــن إصابــات العمــل المهنيــة مــن
إ
خــال فتــح قنــاة تواصــل مبتكــرة مــع
الــوزارة دون أيــة عوائــق و التوعيــة بمعايـ يـر
الســامة والصحــة المهنيــة والتوعيــة
أ
بالســاليب العالجيــة والتعــرف عــن كثــب
عــى مالحظــات العمــال ومعالجتهــا عــن
طريــق جمــع بيانــات إصابــات العمــال
بشــكل دقيــق ورسيــع عــى مســتوى الدولــة
إضافــة إىل أنــه يســهم ف ي� الحفــاظ عــى
كفــاءة أ
الطبــاء بتخصصاتهــم المختلفــة
وذلــك مــن خــال اطالعهــم عــى فــرص
ت
ـى تعرضهــا المؤسســات
العمــل المتوفــرة الـ ي
الصحيــة.

ين
المعني�
وأكــد الســويدي أنــه بإمــكان جميــع
ت
الــى تقدمهــا
االســتفادة مــن الخدمــات ي
عــر تحميــل
التطبيقــات الذكيــة وذلــك ب
متجــر وزارة العمــل مــن منصــة « جوجــل
بــاي» و« أبــل ســتور» موضحــا أن المتجــر
الجديــد يضــم  5تطبيقــات تشــمل النســخة
ـذك لــوزارة العمــل
الثالثــة مــن التطبيــق الـ ي
معايــر
بحلتــه الجديــدة الــذي يواكــب
ي
الحكومــة الذكيــة .
وقــال إن المتجــر يضــم أيضــا « تطبيــق
وجهــن ي » الــذي يســتهدف المؤسســات
ين
عــر
التعليميــة
والمعلمــ� والطــاب ب
تعريــف الطلبــة عــى احتياجــات القطاعــات
ف
المــار ت يا�
المختلفــة ي� ســوق العمــل إ
لضمــان صحــة اختيــار التخصــص المــراد

سيف السويدي

الوصــول إىل أماكــن العــروض بطريقــة
ذكيــة حيــث يوفــر التطبيــق عرضــاً
تفاعلي ـاً عــى الخريطــة المتاحــة لهــم ف ي�
التطبيــق.

ويضــم المتجــر أيضــا «تطبيــق آمــن»
البــاغ عــن
وهــو تطبيــق يقــدم خدمــة إ
أ
المخالفــات وخدمــات نظــام حمايــة الجــور
والشــكاوى العماليــة والمعرفــة والمعلومــة
القانونيــة لصاحــب العمــل والعامــل ..
ونــوه إىل أن المتجــر يشــمل كذلــك ويوفــر ألصحــاب العمــل خدمــة التقييــم
ت
ش
الــذا� لمنشــآتهم وخدمــة ســوق العمــل
أبــر» والــذي يســتهدف
«تطبيــق
ي
ف
ض
ت
ن
ن
ا� واحتســاب نهايــة الخدمــة .
المواطنـ يـ� العاملـ يـ� ي� القطــاع الخــاص االفــر ي
ويقــدم قاعــدة بيانــات لجميــع العــروض
والخصومــات ت
ـذك
ال�ويجيــة للمنتجــات وأوضــح ســيف السـ
ـويدي أن المتجــر الـ ي
ـر بالموثوقيــة أ
الــركات يتمـ ي ز
ش
والمــان والحفــاظ عــى
والخدمــات المقدمــة مــن
ن
بالضافــة
المشــاركة ف ي� برنامــج الخصومــات أحــد البيانــات الخاصــة
بالمتعاملــ� إ
ي
مبــادرات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة إىل أنــه يعــزز مــن آليــات وإجــراءات
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه التعــاون مــع ش�كاء الــوزارة مــن الجهــات
بالضافــة إىل أنــه يســمح الحكوميــة ف ي� مجــاالت تبــادل المعلومــات
اللــه « أبـ شـر » إ
لهــم بتقييــم واختيــار العــروض المقدمة بطريقــة دقيقــة وآمنــة تضمــن وجــود بيئــة
بمــا يناســب احتياجاتهــم ويمكنهــم مــن عمــل مســتقرة.
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ســيارة مســتقبلية للتفتيش تتضمــن نظام ًا ذكي ًا
وآليات متابعــة وغرفة تحكم
يز
تجهــر ســيارة
وزارة العمــل عــن
أعلنت مســتقبلية للتفتيــش تتضمــن نظامــا
ذكيــا وآليــات متابعــة وغرفــة تحكــم.
ق
المــرزو� الرئيــس التنفيــذي
وأكــدت نــورة
ي
لالبتــكار ف ي� وزارة العمــل حــرص الــوزارة عــى
والبــداع بـ ي ن
ـ� موظفيهــا
تعزيــز ثقافــة االبتــكار إ
لبلــورة وإطــاق أ
الفــكار الخالقــة ودعــم وتبـن
ي
ت
الــى مــن شــأنها
كل المبــادرفات االبتكاريــة ي
المســاهمة ي� الجهــود والمبــادرات الراميــة إىل
التحــول بســوق العمــل إىل اقتصــاد المعرفــة.
وشــددت عــى ت ز
بتوفــر
الــرام وزارة العمــل
ي
بيئــة محفــزة وحاضنــة أ
للفــكار واالبتــكارات
ين
للموظفــ� وتقديــم جميــع أشــكال
النوعيــة
الدعــم لهــم إىل جانــب دراســة جميــع
ت
ت
الــى يتقــدم بهــا
المق�حــات االبتكاريــة ي
الموظفــون والمتعاملــون مــع الــوزارة شو�كائهــا
ـال صقــر غبــاش
وذلــك بموجــب توجيهــات معـ ي
وزيــر العمــل مــا مــن شــأنه إنجــاح تنفيــذ
ت
االســراتيجية لالبتــكار.
خطــة الــوزارة

الــذك إىل جانــب غرفــة
ونظــام المفتــش
ي
للتحكــم المركــزي .وحــول نظــام التفتيــش
الــذك أوضــح الســعيدي أن النظــام يرســل
ي
ن
ن
المســتخدم� للمركبــة جميــع
المفتشــ�
إىل
ي
ي
إالشــعارات المتعلقــة بمهامهــم التفتيشــية
فيمــا تعــرض لوحــة ذكيــة مثبتــة داخــل المركبة
خرائــط خاصــة بمواقــع التفتيــش المســتهدفة
وكيفيــة الوصــول إليهــا.
ـذك يســاعد
و أشــار إىل أن نظــام المفتــش الـ ي
المفتــش عــى تنظيــم مهامــه والبقــاء عــى
تناغــم مــع غرفــة التحكــم المركزيــة « نظــام
المســؤول المنــاوب» والــذي يســتطيع المفتــش
مــن خاللــه إرســال تقاريــر التفتيــش لمســؤوله
المبـ ش
ـا�.

مــن جهتــه أوضــح خالــد الســعيدي رئيــس
قســم البنيــة التحتية ف ي� ادارة تقنيــة المعلومات
بــوزارة العمــل صاحــب فكــرة « ســيارة التفتيش
المســتقبلية « أن المركبــة تعتمــد ف ي� آلياتهــا
التشــغيلية عــى منظومــة متكاملــة مــن النظــم
الذكيــة ت
بالضافــة إىل
الم�ابطــة فيمــا بينهــا إ
أن مظهرهــا الخارجــي يعكــس صــورة الهويــة
المؤسســية لــوزارة العمــل وكذلــك يعطــي وأضــاف إن نظــام المفتــش يتيــح لمســتخدمه
تصميمهــا انطباعــا مســتقبليا باعتبارهــا مركبــة تحديــث حالــة مهامــه فــور انتقالهــا مــن
مرحلــة إىل آخــرى ي ن
لحــ� إنجازهــا ف ي� ظــل
ذات تطبيقــات ذكيــة.
ف
عــدادات تلقائيــة خاصــة تفيــد ي� التطويــر
ين
ين
المفتشــ� مــن
والتحســ� كمــا أنــه يمكــن
وقــال ان الســيارة المســتقبلية تعمــل وفــق
الــذك مراســلة زمالئهــم أو المســؤول المنــاوب عنهــم
ثالثــة أنظمــة تشــمل نظــام التفتيــش ي
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لمناقشــة أي مســتجدات تطــرأ ف ي� الميــدان.
وحــول غرفــة التحكــم المركزيــة « نظــام
المســؤول المنــاوب» قــال الســعيدي إنهــا
تعتـ بـر آليــة لمتابعــة سـ يـر المهــام التفتيشــية
منــذ توزيعهــا عــى المفتشـ ي ن
ـ� وحـ تـى إنجازهــا
مــن قبلهــم حيــث يتحكــم المســؤول المنــاوب
ف� ي ن
تعيــ� مهــام التفتيــش للمركبــات الذكيــة
ي
ن
وللمفتشـ يـ� ويرصــد تحـركات المركبــات وحالــة
نشــاطها إضافــة إىل قيــاس نســبة المهــام
المنجــزة أوال بــأول .
وأوضــح أن غرفــة التحكــم المركزيــة تمتلــك
ين
ش
المفتشــ�
المبــا� مــع
إمكانــات التواصــل
وتوجيههــم ألفضــل الممارســات العالميــة
بالضافــة إىل
المتبعــة ف ي� التفتيــش
العمــال إ
ي
التحكــم التــام باللوحــات الذكيــة المثبتــة
والكامــرات المثبتــة عليهــا.
بمركبــة التفتيــش
ي
ومــن المقــرر أن تخضــع فكــرة ســيارة التفتيــش
المســتقبلية إىل التجريــب للتأكــد مــن فاعليــة
أدائهــا وإنجازهــا أ
للهــداف المنشــودة وذلــك
قبــل تشــغيلها بشــكل رســمي .

أخبار الوزارة

اإلمارات تتــرأس فريق الحكومات
باجتمــاع المركز الدولــي للتدريب في تورين
دولــة االمــارات العربيــة
ترأست
المتحــدة فريــق الحكومــات
الــدول
ف ي� اجتمــاع مجلــس إدارة المركــز
ي
للتدريــب التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة
ف
ت
ـى انعقــدت بمدينــة
ي� دورتــه الـــ «  » 78الـ ي
توريــن إاليطاليــة مؤخــرا.
ق
ـرزو� مديــر مكتــب
وقــال عبــد الرحمــن المـ ي
العالقــات الدوليــة ف ي� وزارة العمــل ان دولــة
االمــارات نجحــت ف� تمكـ ي ن
ـ� الهويــة العربيــة
ي
داخــل أنشــطة وفعاليــات المركــز مــن خــال
التنســيق والتعــاون مــع أ
الطــراف المعنيــة
خاصــة وزارات العمــل حيــث تــم تفعيــل
اللغــة العربيــة كإحــدى اللغــات المتداولــة
لل�امــج التدريبيــة الخاصــة بالمركــز.
ب
ت
يــأ� ترجمــة
وأوضــح ان هــذا النجــاح ي
ـال صقــر غبــاش وزيــر العمل
لتوجيهــات معـ ي
بـ ضـرورة ان تحــرص الــوزارة عــى تمثيــل دولة
االمــارات ف ي� المجلــس مــن خــال موقعهــا

كنائــب للرئيــس عــن مجموعــة الحكومــات تدريبيــة تســتهدف صقــل مهاراتهــم وبنــاء
خــال ت
الفــرة مــن  2017 – 2014ومنســقا قدراتهــم.
للمجموعــة بالشــكل الــذي يعــزز مــن ســمعة
ت
الــدول وناقــش االجتمــاع مقــرح الخطــة
ومكانــة الدولــة ف ي� هــذا المحفــل
ي
وال�امــج خــال العامـ ي ن
ـ� 2015
وبمــا يعــود بالنفــع والفائــدة عــى الــدول االسـ تـراتيجية ب
الــدول للتدريــب وســبل
العربيــة بشــكل عــام خصوصــا وان المركــز و 2016للمركــز
ي
ن
ن
ين
للعاملــ� ف ي� دعــم أطــراف بيئــة العمــل وايجــاد منــاخ
يقــدم الدعــم الفــ ي والتقــ ي
ـ� يصــب لصالــح التنميــة بقطاعاتهــا
وزارات العمــل
والجهــات المعنيــة بقضايــا تنافـ ي
أ
ف
وغ�هــا مــن المحــاور.
عــر برامــج المختلفــة ي
العمــل ي� الــدول العضــاء ب

«العمــل» تطلق نظامـ ًا لتدريب موظفيهــا الكتروني ًا
وزارة العمــل نظــام التدريــب
أطلقت
ت ن
و� لموظفيهــا وذلــك
إاللكــر ي
بهــدف توفـ يـر بيئــة تفاعليــة تســهم ف ي� تطويــر
ين
الموظفــ� وتأهيلهــم بالشــكل الــذي
قــدرات
بال�امــج التدريبيــة الــىت
يمكنهــم مــن االلتحــاق ب
ي
توفرهــا الــوزارة ف ي� أي وقــت ومــن أي مــكان .

ت
المــوارد ش
ـأ� إطــاق نظــام التدريــب
الب�يــة « يـ ي
ت ن
و� انطالقــا مــن حــرص الــوزارة عــى
إاللكــر ي
ـذك
مواكبــة توجهــات الحكومــة نحــو التحــول الـ ي
وفتــح آفــاق جديــدة لعمليــة تطويــر مهــارات
ف
ش
ـى
وقــدرات الكــوادر الب�يــة ي� بيئــة تفاعليــة تلـ ب ي
االحتياجــات والمتطلبــات التدريبيــة للموظفـ ي ن
ـ�.

واســتعرضت ورشــة تعريفيــة نظمتهــا مؤخــرا
إدارة المــوارد ش
الب�يــة ف ي� الــوزارة آليــة عمــل
ن
ت
و� وأبــرز العوائــد
نظــام التدريــب إاللكــر ي
المه�ي مديــر إدارة
إاليجابيــة لــه  .وقالــت شــما ي

ت ن
و�
وأكــدت ي
المهــري أن نظــام التدريــب ا إللكــر ي
يســهم ف� إمكانيــة االتصــال والتفاعــل ا إللكـ تـرو�ن
ي
ي
ن
ن
ش
المتدربــ� وتعزيــز
بــ� المــدرب و
ي
المبــا� ي
ف
المعــر� فيمــا بينهــم  ،كمــا
المشــاركة والتبــادل
ي

يمكنهــم مــن اختيــار بال�امــج التدريبيــة بمــا
يناســب وظروفهــم العمليــة والشــخصية إضافة إىل
ســهولة الوصــول إىل المحتويــات العلميــة بلل�امــج
ت
الــى تتمتــع بأســاليب تقنيــة متطورة.وتعتمــد
ي
بال�امــج التدريبيــة ف ي� النظــام عــى  16مســارا
تدريبيــا يتضمــن كل منهــا مــوادا تقنيــة تفاعليــة
وأســئلة واختبــارات تســهم ف ي� انتقــال المتــدرب إىل
المرحلــة المقبلــة مــن كل مســار ،وتمكــن المــدرب
مــن متابعــة المتدربـ ي ن
ـ� ومــدى إنجازهــم للمســاق
التدريـ ب يـى بــكل ســهولة ويــر وإمكانيــة الحصــول
عــى تقاريــر فوريــة لــكل متــدرب .
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تغطــي قطاعات عدة بالبحث والدراســة منها مســتقبل ســوق العمل

 10تغييــرات جذرية تحول القمــة الحكومية
إلى مؤسســة عالمية
د� رعاه
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ب ي
تغي�ات جذرية ف ي� القمة الحكومية المقبلة المقرر عقدها ف ي� شهر بف�اير من العام  2016حيث
الله بتنفيذ ي
ف
تم تحويل القمة من حدث عالمي إىل مؤسسة عالمية تعمل عىل مدار العام وتركز عىل ش
است�اف المستقبل ي� كافة
ش
والمؤ�ات التنموية العالمية وبناء ش�اكات مع
القطاعات إضافة إلنتاج المعرفة لحكومات المستقبل وإطالق التقارير
أهم المنظمات الدولية مثل أ
المم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وجامعة الدول العربية والبنك
الدول ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية والمنتدى االقتصادي العالمي.
ي
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التغيــرات ت
الــى يبلــغ عددهــا 10
وبموجــب
ي
ي
تغــرات تتحــول القمــة إىل مركــز بحــث معــر�ف
ي
ي أ ي
حكومــي يصــدر العديــد مــن الدراســات والبحاث
والتقاريــر عــى مــدار العــام .كمــا ســتطلق القمــة
ش
المــؤ�ات التنمويــة العالميــة تجســيدا
بعــض
ف
ش
لدورهــا ي� اســت�اف المســتقبل بالتعــاون مــع
مؤسســات علميــة محايــدة ومعتمــدة عالميــا.
وتغطــي القمــة العالميــة للحكومــات قطاعــات
عــدة بالبحــث والدراســة هــي مســتقبل التعليم
والرعايــة الصحيــة والعمــل الحكومــي والعلــوم
واالبتــكار والتكنولوجيــا واالقتصــاد وســوق
العمــل وإدارة رأس المــال البـ شـري ومســتقبل
التنميــة واالســتدامة ومــدن المســتقبل.
ومــن ي ن
التغيــرات تحــول القمــة إىل مركــز
بــ�
ي
ف
ث
معــر� حكومــي يصــدر العديــد مــن
أي
بحــ ي
الدراســات والبحــاث والتقاريــر عــى مــدار
العــام كمــا ســتطلق القمــة بعــض المـ ش
ـؤ�ات
التنمويــة العالميــة تجســيدا لدورهــا �ف
ي
اسـ ش
ـت�اف المســتقبل بالتعــاون مــع مؤسســات

ـؤول� الحكوميـ ي ن
علميــة محايــدة ومعتمــدة عالميا.وشــملت المسـ ي ن
ـ� مــن اختبــار التقنيــات
ت
ـى تســاعدهم عــى قيــادة تغيـ يـر
التغيـ يـرات طبيعــة الجلســات ومدتهــا وآلياتهــا الحديثـ فـة الـ ي
وســيتم اختصــار وقتهــا ي ز
وترك�هــا وتوســيع رسيــع ي� حكوماتهــم اســتعدادا للمســتقبل.
ين
مســاحة الحــوار ي ن
والمتحدثــ�
بــ� الحضــور
الــذك والموقــع كمــا شــملت التغيـ يـرات مالمــح القمــة بضيــف
اىل جانــب تطويــر التطبيــق
ي
ت ن
ن
ن
ش
معرفيتــ� الــرف الســنوي الــذي تســتقبله القمــة
منصتــ�
و� ليتحــوال إىل
ي
ي
إاللكــر ي
ين
ين
ين
الحكوميــ� عــى العالميــة للحكومــات ،لعــرض تجربتــه ال�ث يــة
للمســؤول�
متكاملتــ�
والقليميــة والعالميــة بشــكل أوســع منوهــا إىل أن ضيــف ش�ف هــذا
المســتويات المحليــة إ
أ
ف
لمناقشــة أهــم التوجهــات المســتقبلية ي� العــام ســيكون الواليــات المتحــدة المريكيــة.
ت
الــى تغطيهــا القمــة.
القطاعــات الرئيســية ي
وتضمنــت التغيـ يـرات جائــزة ســنوية جديــدة
وســيتم توفـ يـر خاصيــة التواصــل الفعال ي ن
ب� بعنــوان جائــزة أفضــل وزيــر عــى مســتوى
ين
الــذك للقمــة هــذا العالــم ،لتكريــم أفضــل وزيــر قــام بقيــادة
المشــارك� ب
عــر التطبيــق ي
العــام مــا ســيمكن المشـ ي ن
ـارك� مــن البحــث عــن مـ شـروع حكومــي نوعــي جديــد وناجــح» حيــث
نظرائهــم والتواصــل معهــم لتبــادل المعــارف تــم اعتمــاد جهــة محايــدة ش
ك�يــك للبحــث
أ
ت
والتقييــم هــي مؤسســة «تومســون رويــرز»
والفــكار وخلــق فــرص للتعــاون.
ت
الــى تتــوىل تحديــد الشــخصيات الحكوميــة
ي
وينظــم مركــز محمــد بــن راشــد لالبتــكار وتقييــم إنجازاتهــا بنــاء عــى معايـ يـر محــددة
الحكومــي معرضــا يهــدف إىل تمكـ ي ن
ـ� نحــو  15واســتثنت مــن المشــاركة وزراء دولــة إالمــارات
حكومــة ممــن طبقــوا تجــارب مبتكــرة مــن عرض العربيــة المتحــدة حفاظــا عــى حياديــة
تجاربهــم وتبــادل المعرفــة والخـ بـرات وتمكـ ي ن
ـ� الجائــزة.
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منازعات عمالية

ادعــت انــه يســعى للتهرب من التزاماتــه المادية التي كفلهــا عقد العمل

إنهــاء ودي لمنازعــة بيــن طبيبة وصاحب عمل
حــاول دفعها لتقديم اســتقالتها
وزارة العمــل مــن انهــاء
تمكنت منازعــة بـ ي ن
ـ� طبيبــة وصاحــب
نقلها إلى مكان عمل
منشــأة طبيــة وديــا وذلــك بعــد ان تلقــت
آخر تابع للمنشأة لوضع
الــوزارة شــكوى مــن الطبيبــة افــادت مــن
العراقيل أمامها
خاللهــا بــأن الطــرف االخــر ســعى نحــو
دفعهــا اىل تقديــم اســتقالتها مــن العمــل
للتهــرب مــن ســداد ت ز
االل�امــات الماديــة
ين
العاملــ�
المفروضــة عليــه وفقــا لعقــد العمــل وانــه قــرر تخفيــض اعــداد
لديــه ومــن ثــم اختيــار عــدد محــدود
المــرم بينهمــا.
ب
أ
ن
والداريـ يـ� لتقليــل النفقــات
مــن الطبــاء إ
وبحســب الشــكوى ت
الــى تقدمــت بهــا الماليــة.
ي
الطبيبــة ،فانهــا كانــت تعمــل ف ي� المقــر
ئيــ� للمنشــأة ف ي�
أبوظــى وقبــل ورأت وزارة العمــل بعــد االســتماع ألقــوال
الر ي
بي
ت
انتهــاء الفــرة الزمنيــة المتبقيــة لعقــد الطبيبــة الشــاكية وصاحــب المنشــأة الطبية
ين
بســنت� قــرر صاحــب الــذي تمســك برغبتــه ف ي� تنفيــذ قـرار النقــل
عملهــا المحــدد
ف
د� وعــدم رجوعــه عنــه ،أن صاحــب العمــل
المنشــأة نقلهــا إىل فرعهــا ي� إمــارة ب ي
ف ي� محاولــة منــه لدفعهــا اىل تقديــم
اســتقالتها بســبب بيئــة العمــل الجديــدة
الصعبــة الـ ت
ـى تختلــف تمامــا عــن ظــروف
ي
ف
ـى الســيما وأن
عملهــا المســتقرة ي� أبوظـ ب ي
ذهابهــا مبكــرا اىل العمــل وايابهــا منــه
الكثــر
ف ي� ســاعات المســاء ســبب لهــا
ي
مــن الضيــق والمشــاكل أ
الرسيــة  ،وفقــا
الفــادة الطبيــة.

تعســف ف ي� اســتخدام حــق كفلــه القانــون،
مشــرة إىل أن قــرار النقــل مــن الحقــوق
ي
الـ ت
ـى كفلهــا القانــون لصاحــب العمــل لكنــه
ي
يجــب أال يســبب �ض را للعامــل أ
المــر الــذي
يتنـ ف
ـا� مــع الهــدف الــذي مــن أجلــه وضــع
هــذا الحــق وهــو تنظيــم العمــل وليــس
إلك ـراه العامــل.
ن
ـو� مــن التوصــل
وتمكــن الباحــث القانـ ي
ين
اىل حــل ي ن
الطرفــ� يقــض ي بإنهــاء
بــ�
عالقــة العمــل بينهمــا وحصــول الطبيبــة
عــى راتبهــا الشــهري وتعويــض شــهر
ونصــف وقيمــة تذكــرة ســفر العــودة اىل
بالضافــة إىل حقهــا ف ي� االنتقــال
بلدهــا ،إ
لمنشــأة أخــرى وعــدم تحويــل الشــكوى
للقضــاء.

ن
القانــو� ف ي�
واعتــرت أمــام الباحــث
ب
ي
الــوزارة أن قيــام صاحــب المنشــأة بنقلها
د� جــاء الجبارهــا طواعيــة عــى
إىل ب ي
تقديــم اســتقالتها خصوصــا وان عقدهــا
المـ بـرم بينهمــا ينتهــي بعــد ثمانيــة اشــهر
وهــو االمــر الــذي سـ يـرتب عــى صاحــب
العمــل ت ز
ال�امــا بدفــع تعويضــات ماليــة
لهــا ف ي� حــال قــام بانهــاء العقــد ال ســيما
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عــروض عمــل مطابقــة للعقود وعالقة قائمــة على التراضي

..وبدأت مرحلة
شــفافية التعاقد
وزارة العمل تطبيق حزمة القرارات الجديدة الصادرة مؤخرا
بدأت
معال صقر غباش وزير العمل ف ي� شأن العمل بنماذج
عن ي
العقود المعتمدة من وزارة العمل وحاالت انتهاء عالقة العمل ومنح
العامل ترصيح عمل جديد لالنتقال من منشأة إىل أخرى بعد انتهاء عالقة
عمله مع المنشأة المنقول منها .
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ملف العدد
واتخــذت الــوزارة كافــة ت
ال�تيبــات الالزمــة
ين
المتعامل� خــال انجازهم
للتســهيل عــى
االجــراءات الجديــدة لتنفيــذ القــرارات
ت
الــى مــن شــأنها ارســاء
المشــار اليهــا ي
وتعزيــز عالقــات عمــل متوازنــة ومنتجــة
ين
بــ� طرفيهــا مرجعيتهــا عقــد العمــل
ف
ض
ت
ا� والشــفافية ي� التعاقــد
وترتكــز اىل الــر ي
ن
الطرفــ� اىل
بمــا يحفــظ الحقــوق لــكال
ي
ف
جانــب تعزيــز مرونــة االنتقــال ي� ســوق
العمــل وتلبيــة احتياجــات أصحــاب
العمــل مــن العمــال مــن داخــل الدولــة
وخارجهــا بمــا يضمــن اســتمرارية منشــآتهم
ف ي� المســاهمة الفاعلــة ف ي� اقتصــاد الدولــة
واســتقطاب الخـ بـرات والكفــاءات اىل ســوق
العمــل.
وبحســب االجــراءات المنفــذة للقــرار
المتعلــق بنمــاذج العقــود المعتمــدة مــن
وزارة العمــل فــان عــى صاحــب العمــل
ـى مــن
الراغــب باســتقدام العامــل االجنـ ب ي
خــارج الدولــة بموجــب ترصيــح العمــل
ومدتــه عامــان أن يتقــدم اىل وزارة العمــل
بطلــب الحصــول عــى« الكوتــة» وبعــد
الحصــول عليهــا يقــوم بطباعــة عــرض
العمــل الــذي ســيقدمه للعامــل والــذي
يحتــوي عــى وصــف شــامل لحقــوق
ين
الطرفــ�
وواجبــات كل طــرف مــن
ش
ولــروط وظــروف العمــل وذلــك مــن
خــال مراكــز الخدمــة « تســهيل» أو عـ بـر
المنشــآت المشـ تـركة ف ي� نظــام « تســهيل» .

سيشــغلون المهــن المصنفــة ف� المسـ ي ن
ـتوي�
ي
الرابــع والخامــس” .كمــا يتوجــب عــى
صاحــب العمــل ارفــاق عــرض العمــل
الموقــع عليــه مــن قبــل العامــل ف ي� طلــب
الموافقــة المبدئيــة للترصيــح حيــث تعمــل
الــوزارة عــى التدقيــق ف ي� الطلــب للتأكــد مــن
اســتيفائه كافــة المســتندات المطلوبــة ومــن
ثــم الموافقــة عليــه وهــو مــا يتيــح للعامــل
القــدوم اىل الدولــة بموجــب ترصيــح
والســر ف ي� اجــراء توقيــع العقــد
العمــل
ي
ف
ش
الــذي يتطابــق ي� �وطــه مــع العــرض
وذلــك خــال مــدة أقصاهــا  14يومــا مــن
دخــول العامــل اىل الدولــة.

ضوابط النتهاء العالقة
ومرونة في انتقال العمال
من منشأة الى أخرى

لالنتقــال مــن منشــأة إىل أخــرى بعــد انتهــاء
عالقــة عملــه مــع المنشــأة المنقــول منهــا
ف
لطــر� العقــد
وهــو االمــر الــذي يضمــن
ي
ف
حــق انهــاء تلــك العالقــة بينهمــا ي� اي وقت
ســواء باالتفــاق او ف ي� حــال اخــال اي طــرف
تز
وبالتــال
بال�اماتــه حيــال الطــرف االخــر
ي
عــودة العامــل اىل بلــده حيــث ال يصــدر
ض
لــه ترصيــح عمــل جديــد اال بعــد مــ ي
عــام أو حصولــه عــى ترصيــح عمــل جديــد
تلبية احتياجات المنشآت
يخولــه االنتقــال الفــوري اىل منشــأة اخــرى
من العمالة الكفوءة
ت
ـى تم
وفــق الضوابــط المنصــوص عليهــا والـ ي
وزيادة انتاجية السوق
بموجبهــا الغــاء االجــراءات المعمــول بهــا
ت
ـى تنص
عــى امتــداد الســنوات الماضيــة والـ ي
ض
ت
فــرة الســتة اشــهر للموافقــة
عــى مــ ي
يذكــر أن عــرض العمــل ســيكون باللغتـ ي ن
ـ� عــى منــح ترصيــح عمــل جديــد للعامــل
يز
واالنجل�يــة باالضافــة اىل لغــة الــذي تنتهــي عالقــة عملــه مــع صاحــب
العربيــة
ثالثــة يفهمهــا العامــل وسـ يـرفق بــه ملحــق العمــل.
ت ن
و�
متــاح عــى موقــع الــوزارة االلكــر ي
 www.mol.gov.aeويحتــوي تفصيــا كمــا بــدأت الــوزارة ف ي� تطبيــق اجــراءات
شــامال لبنــود قانــون تنظيــم عالقــات مســتحدثة لتجديــد تصاريــح العمــل
والعقــود المنتهيــة حيــث ان توقيــع
العمــل.
ش
العامــل عــى العقــد يعتـ بـر �طــا اساســيا
ومــن المقــرر أن تطبــق الــوزارة االجـراءات العتمــاد التجديــد مــن قبــل الــوزارة وهــو
ذاتهــا المشــار اليهــا ف ي� حــال وجــود العامــل مــا ســيتيح المجــال امــام العامــل للتعبـ يـر
المــارات بحيث يتعـ ي ن
ـ� أن يتم عــن ارادتــه ســواء بتجديــد العقــد وفقــا
داخــل دولــة إ
ت
توقيــع العامــل عــى عــرض العمــل وذلــك لالمتيــازات واالشــراطات المنصــوص عليهــا
قبــل أن يتقــدم صاحــب العمــل للحصــول ف ي� العقــد منتهــي الصالحيــة أو تعديــل تلــك
ت
واالشــراطات واالتفــاق عليهــا
عــى الموافقــة المبدئيــة الســتخدام هــذا االمتيــازات
ن
الطرفــ� .
مــن
العامــل .
ي

ويتوجــب عــى صاحــب العمــل التوقيــع
ت
الك�ونيــا عــى عــرض العمــل وارســاله
اىل العامــل ف� بلــده ت
الك�ونيــا أو لوكالــة
ي
التوظيــف المعنيــة أو ايــة جهــة ترغــب
بهــا المنشــأة وذلــك لالطــاع عليــه مــن
قبــل العامــل وابــداء موافقتــه عليــه ســواء
يذكــر أن القــرارات الثالثــة الجديــدة
معــال
بالتوقيــع ف ي� حــال كان العامــل سيشــغل ويحــدد القــراران الصــادران عــن
ي
ت ن
و� لــوزارة
احــدى مهــن المســتويات االوىل والثانيــة وزيــر العمــل حــاالت انتهــاء عالقــة العمــل متوافــرة عــى الموقــع االلكــر ي
والثالثــة أو بالبصمــة للعمــال الذيــن ومنــح العامــل ترصيــح عمــل جديــد العمــل www.mol.gov.ae
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غباش :القــرارات تلبي توجيهات
القيــادة بحفظ الحقوق وتنســجم
مــع الدســتور والمعايير الدولية
معــال صقــر غبــاش وزيــر العمــل
قــال
ي
ـ� الــذي شــهدته وزارة
ان البنــاء المؤسـ ي
العمــل مــن حيــث اعــداد القيــادات
بمختلــف مســتوياتها وتعزيــز قــدرات
موظفــي الــوزارة والعمــل بــروح الفريــق
الواحــد والحــرص عــى اداء المهــام
يز
العــال
بتمــر وكفــاءة عاليــة واالحســاس
ي
ت
بالمســؤولية المشــركة يقــف وراء
ت
الــى تحققــت
فاالنجــازات والمكتســبات ي
ي� ســوق العمــل ومــن أبرزهــا حزمــة
ت
الــى بــدأ تطبيقهــا
القــرارات الجديــدة ي
ت
ـى
اعتبــارا مــن بدايــة العــام الجــاري والـ ي
تلــى توجيهــات القيــادة السياســية
بي
وتنســجم مــع دســتور الدولــة ومتطلبــات
االرتقــاء بســوق العمــل والتحــول نحــو
اقتصــاد المعرفــة اىل جانــب انســجامها
معايــر العمــل الدوليــة.
مــع
ي
وأكــد معاليــه ان اســتقرار ســوق العمــل
يعتــر انعكاســا الســتقرار عالقــة العمــل
ب
وهــو االمــر الــذي ينتظــر ان تعــززه تلــك
ت
الــى مــن شــأنها ان تؤســس
القــرارات ي
لعالقــة عمــل أكـ ثـر صحيــة بـ ي ن
ـ� صاحــب
العمــل والعامــل.
معــال وزيــر
جــاء ذلــك خــال لقــاء
ي
ث
بأكــر مــن  300موظــف مــن
العمــل
مديــري االدارات ونوابهــم ورؤســاء
ـ� القانونيـ ي ن
االقســام والباحثـ ي ن
ـ� ف ي� الــوزارة
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والــذي تــم خاللــه اســتعراض اهــداف
وابعــاد القــرارات الثالثــة واالجــراءات
المنفــذة لهــا وذلــك بحضــور مبــارك
ســعيد الظاهــري وكيــل الــوزارة وحميــد
بــن ديمــاس الســويدي الوكيــل المســاعد
لشــؤون العمــل والدكتــور عمــر النعيمــي
الوكيــل المســاعد لشــؤون السياســات
ت
واالســراتيجية.
ـال صقــر غبــاش خــال اللقــاء
وأكــد معـ ي
«ان ملــف حقــوق االنســان ومــا ينبثــق
عنــه مــن حمايــة لحقــوق العمــال يعتـ بـر
ت
مــن ي ن
الــى تحظــى
بــ� أهــم الملفــات ي
باهتمــام ومتابعــة القيــادة السياســية
ت
توفــر
الــى تؤكــد دومــا عــى �ض ورة
ي
ي
تلــك الحمايــة وذلــك انطالقــا مــن قيمنــا
ت
وتنفيــذا ش
الــى
لت�يعاتنــا الوطنيــة
ي
تخضــع للتطويــر باســتمرار بمــا ينســجم
مــع دســتورنا الــذي ينــص رصاحــة عــى
ان تكــون القوانـ ي ن
ـ� ش
والت�يعــات متوافقــة
مــع اعــى المعايـ يـر الدوليــة وهــو االمــر
ت
الــى
الــذي تجســده القــرارات الجديــدة ي
تمثــل سياســات رئيســية لســوق العمــل.
وقــال ان القــرارات الثالثــة جــاءت ف ي�
ظــل وجــود اقتصــاد قــوي واســتكماال
ت
ش
الــى انجزتهــا الــوزارة عــى
للت�يعــات ي
امتــداد الســنوات الماضيــة الســتقرار
ســوق العمــل تنفيــذا لخططنــا

ت
االســراتيجية الراميــة اىل تحقيــق رؤيتنــا
المنبثقــة عــن رؤيــة االمــارات 2021
بإيجــاد ســوق عمــل مســتقر وقــوى
عاملــة منتجــة بمــا يعــزز اقتصــادا معرفيــا
تنافســيا محــوره المواطــن بمــا ف ي� ذلــك
توفــر مزيــد مــن الحمايــة
التأكيــد عــى ي
لحقــوق العمــال وضمــان مصالــح
أصحــاب العمــل الذيــن نثمــن ونقــدر
وعيهــم وتفهمهــم لمتطلبــات طبيعــة
عالقــة العمــل المســتقرة وترحيبهــم
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بالقـرارات الجديــدة ال ســيما الذيــن تــم
التشــاور معهــم عنــد االعــداد لهــذه
الق ـرارات وذلــك بالتــوازي مــع التشــاور
بشــأنها مــع الجهــات الحكوميــة المحليــة
ت
ـى رحبــت بدورهــا ف ي� هــذه الق ـرارات.
الـ ي
واشــاد معاليــه خــال اللقــاء بقــدرات
موظفــي الــوزارة كل ف ي� موقعــه الوظيفــي
وبرغبتهــم الصادقــة وســعيهم
الحثيــث نحــو اســتحداث المزيــد مــن

المؤســ� مبديــا ثقتــه ف ي� بينهمــا بمــا يحفــظ حقوقهمــا اســتنادا
التطويــر
ي
ن
يعتــر قانــون
قــدرة الموظفـ يـ� عــى التنفيــذ الســليم اىل عقــد العمــل الــذي
ب
للقـرارات الجديــدة بمــا يحقــق االهــداف تنظيــم عالقــات العمــل مرجعيتــه.
المنشــودة منهــا.
وعقــدت خــال اللقــاء ورشــة عمــل قدم
ت
الــى يبذلهــا الباحثــون خاللهــا حميــد بــن ديمــاس الســويدي
وثمــن
الجهــود ي
ف
القانونيــون ي� الــوزارة وحرصهم الشــديد وكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون
عــى ان يكونــوا عــى مســافة واحــدة مــن العمــل اســتعراضا شــامال لنصــوص
ف
طــر� المنازعــة العماليــة وســعيهم القــرارات الثالثــة الجديــدة واالجــراءات
ي
الحثيــث نحــو ايجــاد الحلــول الوديــة المســتحدثة لتطبيــق تلــك القــرارات.
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بن ديماس :الوزارة

تقف على مسافة

واحدة بين طرفي
عالقة العمل

أكــد حميــد بــن ديمــاس الســويدي وكيــل
الــوزارة المســاعد لشــؤون العمــل « ان
ايفــاء العمــال ت ز
الل�اماتهــم القانونيــة حيــال
اصحــاب العمــل وفقــا لعقــود العمــل
ـ� الطرفـ ي ن
الم�مــة بـ ي ن
ـ� ،يعــد ش�طــا لموافقــة
ب
الــوزارة عــى انتقالهــم اىل منشــآت أخــرى �ف
ي
الوقــت الــذي ســتوافق فيــه الــوزارة عــى نقل
العمــال اىل منشــات اخــرى ف ي� حــال اخــال
اصحــاب العمــل ت ز
بال�اماتهــم القانونيــة بمــا
ف ي� ذلــك مــا تنــص عليــه العقــود الجديــدة.

ـ� الطرفـ ي ن
بـ ي ن
ـ� أو ف ي� حــال رغبــة أي منهمــا ف ي�
االنهــاء بالشــكل الــذي يتعــارض مــع بنــود
وبالتــال تحميلــه
المــرم بينهمــا
العقــد ب
ي
التبعــات القانونيــة ال ســيما مــن حيــث وضــع
العامــل بعــد انتهــاء تلــك العالقــة ســواء
بالموافقــة عــى انتقالــه اىل منشــأة أخــرى أو
ض
وقــال ان وزارة
العمــل تقــف عــى فمســافة عــدم منحــه ترصيحـاً جديــداً اال بعــد مـ ي
ف
طــر� عالقــة العمــل ي� كافــة عــام”.
واحــدة مــن ي
مراحــل قيــام تلــك العالقــة أو عنــد انتهائهــا
ين
للطرفــ� حقوقهمــا وقــال ان عــدم قيــام صاحــب العمــل
بالشــكل الــذي يكفــل
ن
ن
كاملــة .جــاء ذلــك خــال ورشـ يـت� منفصلتـ يـ� بتجديــد العقــد المحــدد المــدة المنتهيــة
نظمتهمــا الــوزارة ف ي�
ود� بحضــور صالحيتــه مــن خــال تحديــث بياناتــه تي�تــب
ابوظــى ب ي
بي
ســعيد الكرمســتجي مديــر مكتــب العمــل عليــه غرامــة مقدارهــا  500درهــم شــهرياً
ف
ـى وحمــد النعيمــي مديــر مكتــب ..مشـ يـرا اىل ان االســتمرار بعالقــة العمــل ف ي�
ي� أبــو ظ فـ ب ي
العمــل � ي ن
المنهــال مديــر ضــوء العقــد المنتهــي ،يعتـ بـر اتفاقــا ضمنيــا
العــ� وزهــرة
ي
ي
ف
ف
ن
ـى
ـ
أبوظ
�
ـة
ـ
ناب
بال
ـل
ـ
العم
ـات
ـ
عالق
مكتــب
ب ي بـ يـ� طرفيــه عــى االســتمرار ي� تنفيــذ العقــد
إ
ي
وعائشــة بالحرفيــة مديــر ادارة مكاتــب العمــل بــذات ش
الــروط فيمــا عــدا ش�ط المــدة
ف
غــر محــدد المــدة”.
كبــر مــن اصحــاب العمــل ويصبــح العقــد ي
د� وعــدد ي
ي� ب ي
ومســؤول العالقــات الحكوميــة حيــث تــم
ي
ف
ن
ش
ومضامــ� وأكــد الســويدي ي� معــرض رده عــى
خاللهمــا �ح غايــات واهــداف
ي
القــرارات الجديــدة واالجــراءات المنفــذة استفســارات الحضــور انــه ال يجــوز االتفــاق
لهــا .وأوضــح وكيــل وزارة العمــل المســاعد بـ ي ن
ـ� صاحــب العمــل والعامــل عــى االعفــاء
لشــؤون العمــل ت ز
الــرام الــوزارة باتخــاذ مــن ش�ط االنــذار المشــار اليــه أو تخفيــض
ف
ـال وزيــر
االجـراءات المنصــوص عليهــا ي� حــال انتهــاء مدته.وقــال انــه بموجــب ق ـرار معـ ي
ت ض
ا� العمــل ف ي� شــأن منــح العامــل ترصيــح عمــل
عالقــة العمــل ســواء باالتفــاق والــر ي
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جديــد لالنتقــال مــن منشــأة إىل أخــرى بعــد
انتهــاء عالقــة عملــه فــان الــوزارة ســتوافق
الحــال عــى
اعتبــارا مــن مطلــع العــام
ي
االنتقــال الفــوري للعمــال من أصحــاب عقود
العمــل غـ يـر المحــددة المــدة والمصنفـ ي ن
ـ� ف ي�
المســتويات المهاريــة االوىل والثانيــة والثالثــة
اىل منشــآت أخــرى ســواء ف ي� حــال اتفاقهــم
مــع اصحــاب العمــل عــى انهــاء العالقــة أو
رغبــة أي مــن الطرفـ ي ن
ـ� بذلــك ف ي� ظــل وجــود
ف
ش�ط االنــذار المنصــوص عليــه ي� القــرار
أو إذا أنهــى صاحــب العمــل العقــد بــدون
ســبب يرجــع للعامــل وذلــك دون االعتــداد
ض
للجــراء
بــرورة مــض ي ســتة اشــهر وفقــا إ
المتبــع حاليــا.
واشــار اىل ان الموافقــة عــى انتقــال العمــال
ين
ين
المســتوي� الرابــع والخامــس
المصنفــ� ف ي�
ض
ت
اىل منشــاة أخــرى مرتبطــة بمــ ي فــرة ال
تقــل عــن ســتة أشــهر عــى عملهــم لــدى
صاحــب العمــل وبخــاف ذلــك فــان الــوزارة
لــن تمنــح العمــال المشــار اليهــم تصاريــح
عمــل جديــدة لالنتقــال اىل منشــات اخــرى اىل
بعــد مـض ي عــام عــى انتهــاء عالقــة عملهــم
وذلــك باســتثناء الحــاالت المنصــوص عليهــا
ف ي� الق ـرار.
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 4حاالت إلنهاء العقود غير المحددة
و  6أخرى لغير المحددة
ـال وزيــر العمل ف ي� شــأن ش�وط
حــدد قـرار معـ ي
وضوابــط انتهــاء عالقــة العمــل ســت حــاالت
تنتهــي بموجبهــا العالقــة ف ي� العقــود محــددة
ت
الــى تعتمدهــا
المــدة ( وهــي العقــود ي
الــوزارة بمــا ال تتجــاوز مدتهــا عامـ ي ن
ـ� ) حيــث
المتفــق
تشــمل حالــة انتهــاء مــدة العقــد ُ
ـ� الطرفـ ي ن
عليهــا بـ ي ن
ـ�  ،ولــم يتــم تجديــد هــذا
العقــد  ،اضافــة اىل حالــة اتفــاق الطرفـ ي ن
ـ� (
العامــل وصاحــب العمل)عــى انتهــاء هــذا
العقــد أثنــاء رسيانه.وتشــمل الحالتــان الثالثــة
والرابعــة قــرار صاحــب العمــل بمفــرده ،أو
قــرار العامــل بمفــرده ،إنهــاء العقــد أثنــاء
فـ تـرة تجديــده ،أو ف ي� غـ يـر ذلــك مــع االلـ ت زـرام
بالجــراءات القانونيــة المتمثلــة ف ي� إخطــار
إ
آ
ف
الطــرف الخــر كتابــة بنيتــه ي� إنهــاء العقــد
المحــدد ت
بفــرة يتفــق
قبــل موعــد إالنهــاء ُ
عليهــا الطرفــان بحيــث ال تقــل عــن شــهر
وال تزيــد عــى ثالثــة أشــهر ،وإذا لــم يكــن
الطرفــان قــد اتفقــا عــى فـ تـرة إخطــار تكــون
هــذه الفـ تـرة ثالثــة أشــهر واســتمرار الطــرف
الــذي قــرر انهــاء العقــد ف ي� تنفيــذ عالقــة
واخــرا ســداد
العمــل طيلــة مــدة إالخطــار ي
مقابــل إللنهــاء حســبما يُتفــق عليــه الطرفــان
أ
ـال لثالثــة
بحيــث ال يزيــد عــى الجــر إالجمـ ي
أشــهر  ،وإذا لــم يكــن الطرفــان قــد اتفقــا
عــى مقــدار هــذا المقابــل ،يكــون أ
الجــر
ـال لثالثــة أشــهر.
إالجمـ ي

قــرر العامــل وحــده  ،إنهــاء العقــد  ،بــدون
تز
بالجــراءات القانونيــة المنصــوص
االلــرام إ
عليهــا  ،وبــدون أن يكــون الطــرف آ
الخــر
ســبباً ف ي� االنهــاء

كمــا شــمل القــرار حالــة سادســة وهــي
حالــة قيــام صاحــب العمــل بانهــاء عالقتــه
مــع العامــل نتيجــة ارتكابــه مخالفــة مــن
المخالفــات الــواردة ف ي� المــادة (  ) 120مــن
قانــون تنظيــم عالقــات العمــل  :مثــل حالــة
اعتــداء العامــل عــى صاحــب العمــل  ....إلخ .كمــا شــمل الق ـرار حالــة رابعــة وهــي حالــة
قيــام صاحــب العمــل بانهــاء عالقتــه
ف
و� مــا يتعلــق بالعقــود غـ يـر محــددة المــدة ،مــع العامــل نتيجــة ارتكابــه مخالفــة مــن
ي
فقــد نــص القـرار عــى أربــع حــاالت تنتهــي المخالفــات الــواردة ف ي� المــادة (  ) 120مــن
العالقــة ف ي� حــال توافــر احداهــا حيــث قانــون تنظيــم عالقــات العمــل  :مثــل حالــة
ف
ين
و� أي وقــت اعتــداء العامــل عــى صاحــب العمــل  ....إلــخ
تشــمل اتفــاق
الطرفــ�  ،ي
ف
ـر� العقــد إنهــاءه بعــد
يرغــب فيــه أحــد آ طـ ي
ف
ف
إنــذار الطــرف الخــر  ،واســتمراره ي� تنفيــذ ونــص القــرار عــى انــه ي� جميــع أحــوال
أ
ف
ت
ـر�
العقــد خــال فــرة إالنــذار بحيــث ال تقــل انتهــاء العالقــة يجــوز لي طــرف مــن طـ ي
العالقــة اللجــوء للقضــاء طلبــا للتعويــض
عــن شــهر وال تزيــد عــى ثالثــة أشــهر .
وأيــة حقــوق أخــرى يرتبهــا لــه قانــون تنظيــم
وتنتهــي العالقــة بموجــب الحالــة الثالثــة عالقــات العمــل المشــار إليــه  ،والقــرارات
ف ي� حــال قــرر صاحــب العمــل وحــده  ،أو الصــادرة تنفيــذاً لــه .

وتتمثــل الحالــة الخامســة النتهــاء عالقــة
العمــل ف ي� حــال قــرر صاحــب العمــل
وحــده ،أو قــرر العامــل وحــده  ،إنهــاء
تز
بالجــراءات
العقــد  ،بــدون
االلــرام إ
القانونيــة المشــار اليهــا وبــدون أن يكــون
الطــرف آ
الخــر ســبباً ف ي� االنهــاء.
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أكد أن مبادرات محمد بن راشــد
تحفز الشــباب وتدعم االبداع

حيــدر محمد يحاكي
قضايــا مجتمعية
بشــخصيات كرتونية
شخصياته الكرتونية المبتكرة الصغار والكبار
ف ي� ذات الوقت  ..وعالج وتطرق من خاللها اىل
العديد من القضايا المجتمعية ..ليؤكد ان الشاب المواطن لديه
القدرة عىل االبداع والتفرد».

استقطبت

مــروع «شــعبية منفــذ ،حـ تـى قــرر التفــرغ تمامــا ش
حيــدر محمــد صاحــب ش
لم�وعــه
الكرتــون» يحــل ضيفــا عــى مجلــة االبتــكاري.
لــروي قصــة نجــاح ش
م�وعــه
«العمــل» ي
ف
ض
ش
ـه� منــذ بــدء فكرتــه مــرورا بالتحديــات ويقــول مــى ي� تنفيــذ م�وعــه بعــزم
الشـ ي
ت
ـى تخطاهــا باقتــدار واخـ يـرا وليــس اخـرا وارصار بالرغــم مــن ان البعــض كان يــرى
الـ ي
ش
ش
المــروع الــذي
صعوبــة تحقيــق هــذا
المــروع اىل النــور.
خــروج
ف
يقــوم ي� االســاس عــى بلــورة عمــل
ويؤكــد حيــدر ف ي� حــواره مع مجلــة «العمل» فــن ي جديــد يرتكــز عــى البيئــة المحليــة
أن مبــادرات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد الماراتيــة  ،أ
المــر الــذي يزيــد مــن قيمــة
إ
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة تكاليفــه وصعوبــة تنفيــذه ال ســيما باعتبــاره
د� رعــاه عمــا جديــدا خالصــا.
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ب ي
اللــه الداعمــة لالبــداع واالبتــكار تشــكل
تحفـ ي ز
المــار ت يا� للسـ يـر ويســتكمل حديثــه بقولــه ان التحديــات لــم
ـرا وتشــجيعا للشــباب إ
ف
بثبــات � طريــق التمـ ي ز
تمنعــه مــن تســويق ش
م�وعــه والحصــول
ـر والنجــاح.
ي
ت
عــى الدعــم الــازم لتنفيــذه حــى اصبــح
ويشـ يـر حيــدر محمــد بفخــر واعـ ت ز
الكاريكات�يــة
ـراز اىل ان أبطــال وأشــخاص رســومه
ي
قصــة ابتــكار شــخصيات شــعبية الكرتــون يتحركــون ويتكلمــون ويخاطبــون النــاس
ت
عــر
الــى بــدأت مالمحهــا تتشــكل ف ي� ذهنــه
عــر شاشــة التليفزيــون وليــس ب
ب
ي
ف
ت
الــى كان يعمــل بهــا.
منــذ مراســاالته
ي
الكاريكات�يــة لصحــف ي� صفحــات الجرائــد ي
المــارات منــذ العــام  1986واســتكملت
إ
ف
ويشــر حيــدر محمــد اىل ان شــخصيات
مالمحهــا مــع بدايــة عملــه عــام  1996ي�
ي
كاريكاتــر ومخــرج « شــعبية الكرتــون » اســتمدت مالمحهــا
جريــدة البيــان كرســام
ي
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الماراتيــة
وتكوينهــا ولغتهــا مــن البيئــة إ
والعربيــة ،وهــو أ
المــر الــذي يــراه ســبب
ق
تفــرد ش
بــا�
م�وعــه واختالفــه عــن
ي
مشــرا إىل
المشــاريع المشــابهة عالميــا،
ي
أن ســعيه وحلمــه لــم يتوقــف عنــد مجــرد
ـ�
تنفيــذ حلقــات كرتونيــة ذات طابــع محـ ي
وإنمــا هــي بدايــة لطريــق طويــل مــن
النجــاح.
الكثــر مــن
ويوضــح أن فكرتــه حققــت
ي
ت
ت
يــأ� ف ي� مقدمتهــا جائــزة
الــى ي
الجوائــز ي
أفضــل رائــد أعمــال عــام  2007مــن قبــل
مؤسســة محمــد بــن راشــد لدعــم مشــاريع
الشــباب ،وهــي الجائــزة ت
الــى أكــدت
ي
أنــه ش
يســرون ف ي�
و�كاءه وفريــق العمــل ي
الطريــق الصحيــح نحــو التفــرد ،ثــم جائــزة
ئ
ـينما� عــام  2008كأفضــل
د� السـ ي
مهرجــان ب ي
موهبــة إماراتيــة ،لتتــواىل بعدهــا الجوائــز
واســتحقاقات النجــاح.
ويضيــف ان النجــاح الــذي حققــه ال ســيما
ت
الــى حصدهــا جعلتــه يســعى
الجوائــز ي

تفوق اماراتي

بالعزم واالصرار نفذت
مشروع «شعبية
الكرتون»
مشــرا إىل أن
لتأســيس مؤسســة خاصــة
ي
ش
االيجــا� مــع �يكــه
االتفــاق والتعــاون
بي
ـدور أ
الســاس �ف
وفريــق العمــل يلعــب الـ
ي ي
تحقيــق نجــاح واســتقرار المؤسســة الــىت
ي
ظهــرت للنــور.
ويؤكــد أنــه ش
و�يكــه وفريــق العمــل
ت
يواصلــون العمــل ليــل نهــار وال ي�كــون
خ�اتهــم ت
حــى يكــون
فرصــة لتعزيــز ب
منتجهــم الفــن ي ذو جــودة عاليــة تليــق
المــارات ت
الــى تبتغــي دومــا
بدولــة إ
ي
أ
ز
التمــر والمركــز الول،
الحصــول عــى
ي
أ
المــر الــذي يجعلــه ال يدخــر أي جهــد
للســفر مــن أجــل التعــرف عــى التجــارب
المماثلــة ف ي� دول العالــم.

ويضيــف» ليــس بغريــب أن تكــون
المــارات نقطــة جــذب واســتقطاب
إ
أ
لــرواد العمــال عــى مســتوى دول
العالــم أجمــع لمــا تقدمــه وتنجــزه مــن
ش
م�وعــات ومبــادرات مبتكــرة أبهــرت
الجميــع».

ويؤكــد ان عــى الجميــع تحمــل مســؤولياته
الوطنيــة بالســعي نحــو العمــل الصــادق
والســر ف ي� ركــب التطــور الــذي
والجــاد
ي
تنتهجــه قيادتنــا الرشــيدة ،متســائال كيــف:
علينــا أن نغفــل طريــق التمـ ي ز
ـر وهــو مضــاء
بدعــم حكومــي متواصــل وال محــدود؟.

ويشـ يـر حيــدر محمــد الحــرص اىل اســتثمار
البيئــة التكنولوجيــة والبنيــة التحتيــة
المعلوماتيــة الـ ت
ـى وفرتهــا الدولــة ،مؤكــدا
ي
أن ســوق العمــل وريــادة أ
العمــال
ش
والم�وعــات المختلفــة ف ي�
المــارات تســتفيد بشــكل
إ
ش
كبــر مــن الدعــم الت�يعــي
ي
ق
ئ
الداريــة
وبــا�
والجــر يا�
التيســرات إ
إ
ي
ي
اىل جانــب الدعــم اللوجسـ تـى التق ـن
ي
ي
والتكنولوجــي الــذي ال يســتهان بــه.
ويقــول إن هــذه البيئــة الداعمــة أ
للعمــال
الكثــر مــن االمتيــازات
وفــرت لــه
ي
والتســهيالت ،ومكنتــه مــن تأســيس
م�وعــه بنســبة تفــوق توقعاتــه ،أ
ش
المــر
الــذي يؤكــد أن دولــة إالمــارات تختلــف
وتتفــرد ف� ريادتهــا أ
للعمــال».
ي
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ت
ال� تقدمها
تستعرض هذه الزاوية احدى الخدمات ي
ين
للمتعامل� متضمنة تعريفاً بهذه الخدمة
وزارة العمل
ش
والجراءات والمستندات وال�وط المطلوبة إلنجازها ...
إ

دليل الخدمات

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

الموافقة المبدئية عىل إصدار ترصيح عمل (لبعض الوقت)

هي خدمة تقدمها الوزارة للمنشأة إلستخدام عامل (مواطن أو يغ� مواطن) من داخل الدولة للقيام بعمل تقل ساعات تنفيذه
ين
العامل� لكل الوقت ف ي� نفس الوظيفة ومدة صالحية هذا الترصيح ال تزيد عن سنة.
إالعتيادية عن ساعات عمل نظرائه

متطلبات ي ن
تأم� الخدمة
ين
للمنشأت�
 -1صورة من الرخصة التجارية
ت
ال� تقدمت
(المنشآة الحالية والمنشأة ي
لطلب ترصيح العمل لبعض الوقت)
 -2صورة شمسية ملونة للعامل بخلفية بيضاء
 -3صورة جواز سفر العامل
 -4ف ي� حالة طلب المؤهل العلمي ) دبلوم
فوق الثانوية أو مؤهل جامعي أو مايعادلهما
( يجب ارفاق صورة من المؤهل العلمي
مصدقاً من وزارة الخارجية
 -5ارفاق كتاب موافقة يصدر من الجهة
المختصة إذا كانت تتطلب ذلك (طبيب
صيدل ممرض مدرس).
ي
ت
ال� يعمل عليها
 -6شهادة ال مانع من المنشأة ي
 -7صورة العقد.
ش
ال�وط :
تمنح الموافقة عىل ترصيح عمل لبعض
ين
ين
التاليت� ووفقا ش
لل�وط
للفئت�
الوقت
العامة:
 -1أن تكون رخصة المنشأة المقدمة للطلب
سارية المفعول وال توجد عليها أية مخالفات.
ت
ال� سيعمل بها العامل
 -2أن تكون المهنة ي
لدى صاحب العمل تتفق مع نشاط المنشاة.
 -3أال يقل سن العامل عن  18سنة وال يزيد
عن  65سنة
ش�وط الفئة االوىل العمال الذين لديهم
ين
(مسجل� ف ي� الوزارة):
تصاريح عمل فعالة
والقامه سارية المفعول
 -1أن تكون البطاقة إ
ف
 -2أال يتجاوز مدة الترصيح ي� المرة الواحدة
عن سنة أو تاريخ إنتهاء البطاقة أيهما أقرب
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ين
المخول� بالتوقيع عن المنشأة
 -3موافقة
الحالية والمقدمة للطلب
(الغ�
ش�وط الفئة الثانية فئة االشخاص ي
ين
مسجل� بالوزارة):
ين
العامل� بالحكومة
-1
 -2الطلبة ( ذكور وإناث ) من سن  18سنة
( ممن هم عىل كفالة ذويهم أو عىل كفالة
المدارس والجامعات ش�ط أن تكون المهنة ف ي�
إالقامة ( طالب )
 -3إالناث من سن  18سنة فما فوق لمن هم
عىل إقامة ذويهم
 -4أزواج وأبناء وبنات المواطنات
(وفقا ش
لل�وط التالية )
ين
المواطن�
 -1أن يكون للعامل وذويه من يغ�
اقامه سارية المفعول مثبتة ف ي� جواز السفر
للقامة وشؤون
 -2موافقة إالدارة العامة إ
أ
الجانب بكل إمارة وتصديقهم عىل موافقة
الجهات ت
ال� يعمل لديها العمل ف ي� المنشآت
ي
والغ� مسجلة ف ي� الوزارة من المؤسسات
ي
الحكومية لحصول العمل عىل ترصيح عمل.
 -3مدة الترصيح ف ي� المرة الواحدة سنة
ش(�وط عامة للفئات أعاله)
 -1أن تكون رخصة المنشأة المقدمة للطلب
سارية المفعول
ت
ال� سيعمل بها العامل
 -2أن تكون المهنة ي
لدى صاحب العمل تتفق مع نشاط المنشأة

 -2يتم إحالة الطلب ت
إلك�ونيا إىل وزارة العمل
ويتم التأكد من استيفاء ش
ال�وط والمستندات
 -3ف ي� حالة النواقص يتم إشعار المتعامل
بنوع النواقص ليتم استكمالها من خالل
مراكز الخدمة « تسهيل»
 -4ف ي� حالة استيفاء ش
ال�وط والمستندات يتم
طباعة إيصال الموافقة من خالل الموقع
ت ن
و� للوزراة ()www.mol.gov.ae
إاللك� ي
قنوات تقديم الخدمة
ف
يتم طباعة الطلبات ي� مراكز الخدمة
«تسهيل» أو عن طريق المنشآت ت
المش�كة ف ي�
برنامج إالستمارات إال ت
لك�ونية
متوسط إنجاز الخدمة
يوم عمل واحد
ين
المتعامل� المستهدفة
فئات
أصحاب العمل

رسوم الخدمة
الفئة االوىل  500 :درهم
الفئة الثانية (ا-ب-ج ) 500درهم
الفئة الثالثة 500:درهم
اوقات تقديم الخدمة
مراكز الخدمة تسهيل
من يوم السبت ت
وح� الخميس.
من الساعة  8:00صباحاً ت
ح� الساعة 8:00
اجراءات و خطوات تقديم الطلبات
 -1يتم طباعة الطلبات ف ي� مراكز الخدمة مسا ًء.
«تسهيل» أو عن طريق المنشآت ت
المش�كة ف ي�
برنامج إالستمارات إال ت
لك�ونية.

تتيح هذه الزاوية للقراء تقديم استفساراتهم واسئلتهم
ذات الصلة بعالقة العمل ،حيث سيتم االجابة عليها
ين
المختص� ف ي� الشؤون القانونية لدى الوزارة.
من قبل
ال�يد إ ت ن
و�
يمكنكم التواصل من خالل ب
اللك� ي

مستشارك القانوني

magazine@mol.gov.ae

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

السؤال أ
الول

عملت لدى منشأة لمدة عام وتسعة أشهر بعقد يغ� محدد المدة ،وبراتب
 4000درهم شهرياً ،وكانت ت
عالق� بصاحب العمل ممتازة ،ولكن لظروف مالية
ي
ين
ف� ش
الموظف�
ال�كة ،قرر صاحب العمل تخفيض عدد العمالة واالستغناء عن عدد من
ي
آ
عمل  ،وحصلت عىل فرصة عمل جديدة الن ،ولكن
كنت أحدهم ،حيث تم إلغاء بطاقة ي
عند تقديم المنشأة الجديدة طلب ترصيح يل ،رفضت الوزارة منحي الترصيح اال بعد
مرور ستة أشهر ،كيف ن
ت
يمكن� االلتحاق بالعمل الجديد وهل هناك مخرج
لمشكل�؟
ي
ي

الجابة
إ

ش ف
ت
ال� تعمل لمدة  12ساعة متواصلة ،وأن
عىل السائل التقدم بطلب انتقال عن طريق أحد مراكز تسهيل المنت�ة ي� إال فمارة ،ي
يرفق بطلبه أية مستندات تؤيد طلبه مثل رسالة إنهاء الخدمة  ،وستنظر الوزارة ي� طلبه وبحد أقىص  10أيام.

السؤال ن
الثا�
ش ي

كنت أعمل بإحدى �كات المقاوالت ف� د� ،ونظراً إىل عدم استالمي رات� ت
لف�ة ثالثة أشهر ،تقدمت بشكوى عمالية وأحيلت
ي بي
بي
قضي� العمالية ف� المحكمة بعد تسجيلها ،ما أدى إىل شطب ت
إىل القضاء  ،إال أنه لظروف خاصة لم أتابع ت
دعو� القضائية،
ي
ي
ي
وأتساءل هنا إن كان ن
ن
ُ
بإمكا� إعادة تحريك الدعوى من جديد لدى القضاء ،وهل
يمكن� أن أمنح فرصة إقامة جديدة؟
ي
ي

الجابة
إ

إن هــذا أ
المــر ت
مــروك لتقديــر المحكمــة
ت
الــى لهــا الصالحيــة
العماليــة ،وهــي ي
والق ـرار ف ي� قبــول إعــادة تحريــك الدعــوى
مــن عدمــه ،أمــا الشــق آ
الخــر مــن الســؤال
الــذي يــدور حــول إمكانيــة منحــه فرصــة
فالجابــة عنــه تنقســم إىل
إقامــة جديــدة ،إ
ـق� ،الشــق أ
شـ ي ن
الول يتعلــق بمــا إذا كانــت
إقامــة العامــل ســارية المفعــول أم ال.
ف
القامــة ســارية المفعــول
و� حــال كانــت إ
ي
فــإن العامــل بإمكانــه دخــول الدولــة بتلــك

القامــة ومحاولــة إعــادة تحريــك الدعــوى
إ
ف ي� المحكمــة ،فــإذا تــم قبــول تحريكهــا
يســتطيع المطالبــة بمنحــه ترصيــح عمــل
مؤقتــاً ي ن
لحــ� انتهــاء القضيــة العماليــة،
أمــا إذا لــم تقبــل المحكمــة بتحريــك
دعوتــه ،فــإن ذلــك يكــون حائــا ً دون
الحصــول عــى ترصيــح العمــل المؤقــت.
والحالــة الثانيــة تتمثــل ف ي� أن تكــون
إقامتــه قــد انتهــت ،وتاليــاً يســتطيع
الســائل دخــول الدولــة بــأي نــوع آخــر

مــن التصاريــح ،ســواء زيــارة أو ســياحة،
ويتوجــب عليــه عنــد دخــول الدولــة أن
يقــوم بإتمــام إجــراءات إلغــاء ترصيــح
عملــه الســابق ،إذا لــم يلغــه صاحــب
العمــل.
ث
المــارات مــن أكــر الــدول
إن دولــة إ
ً
حرصـاً وضمانـا لحقــوق العمــال ،وتضمــن
ـاض مجانيــة لهــم ،كمــا كفلــت
عمليــات تقـ ٍ
ف
النتــاج للتقــدم
ـر� إ
الســبل الميــرة لطـ ي
بالشــكوى العماليــة.
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شركاء في التنمية

يصنــع البالســتيك ويهوى الحفر على الخشــب

رادهاكريشنان:
اإلمارات قدمــت لي فرصة عمل
غيرت مســار حياتي وظروف
َّ
أســرتي المعيشية
رادهاكريشنان أونيالت وجوده ف ي�
المارات بالفرصة الذهبية
دولة إ
ت
ال� يغ�ت مسار حياته الوظيفية وظروف
ي
أرسته المعيشية.

يعت�
ب

ويقول رادهاكريشنان ف ي� حواره مع مجلة
(العمل)«:ح�ض ت اىل االمارات قادما من
الهند قبل نحو  5سنوات ولم يكن لدي
ف
الكا� لشغل
والخ�ة بالشكل
المهارة
ب
ي
ت
ال� اتطلع اليها يغ� ان حظي
الوظيفة ي
ف
ن
ش
قاد� إىل العمل ي� �كة هيبورث للصناعات
ي
البالستيكية ت
ال� منحت�ن ي ما هو مختلف
ي
ق
يز
با� الفرص الوظيفية المتاحة ف ي�
ومتم� عن أ ي
ش
ال�كات الخرى).
ويضيف « بدأت العمل ف ي� ش
ال�كة كعامل
بسيط ف ي� صناعة البالستيك وتطورت
قدر ت يا� المهنية عاما بعد عام خصوصا
ف ي� ظل الدورات التدريبية وورش العمل
ت
ت
ش
وال� تستهدف تعزيز
ال� تنفذها ال�كة ي
ي
ين
الموظف� والعمال كل حسب
مهارات
ت
ال� يشغلها».
مهنته ي
ويقول «:خالل بدايات عمل لدى ش
ال�كة
ي
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حرصت عىل ت ز
االل�ام التام باداء مهام انعكس ذلك ف ي� زيادة دخله المادي جراء
ت
ت
ال� القت اعجاب
عمل
ي
بالشكل المطلوب وان اعزز قدر يا� بيعه العديد من اعمال ي
ف
ت
ت
ال� شارك بها».
بما يساهم ي� زيادة االمتيازات ال�
احصل وقبول زائري المعارض ي
عليها وهو االمر الذي كان له تأث� يواضح �ف
ي
ي
ف
ش
المارات
تطور وضعي المه�ن ي والمادي ي� ال�كة وقد ويؤكد رادهاكريشنان «أن دولة إ
ش
تقدم فرصاً ذهبية للعمل وللعيش الكريم
المبا�».
مسؤول
حزت عىل ثقة
ي
بالضافة
للوافدين اىل هذا البلد المعطاء إ
أ
ين
ويش� رادهاكريشنان« اىل ان ش
تحس� الظروف المعيشية لرسة
ال�كة تسعى إىل إمكانية
ي
أ
أ
ف
صل ،وهو المر الذي
دائما
لتوف� البيئة االجتماعية إ
ي
والنسانية العامل ي� موطنه ال ي
الموظف� من خالل مشاركتهم يؤدي إىل حدوث تحول مص�ي وجذري �ف
ن
ن
االيجابية يب�
ي
ي
ي
أ
مناسباتهم االجتماعية والعمل من أجل حياة تلك الرس”.
ب� الجميع ،أ
تعزيز التواصل الفعال ي ن
المر
ال�كة ال�ت
ت
الذي أدى إىل رفع مستوى الطاقة االيجابية ويبدي ز
اع�ازه بعمله لدى ش
ي
ب� العمال وايجاد أ
ين
الجواء الداعمة للعمل» .وفرت له الفرصة المناسبة حيث اتاحت
توف� فرصة التعليم
له القدرة عىل
ي
أ
ف
بالضافة إىل
ويقول «ان بيئة العمل المشار اليها الجيد لبنه وأبنته ي� بلده ،إ
ساهمت ف ي� تنمية موهبته ف ي� النحت عىل رعاية أفراد عائلته ومساعدتهم ماديا».
ت
ويش� إىل أنه ال يدخر أي جهد وال
االش�اك
الخشب واستطاع بموجب ذلك
ي
ف
ن
ف ي� العديد من المعارض ذات العالقة حيث يتوا� ي� االستفادة من أية فرصة تقدمها
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ش
ال�كة لالرتقاء بمهاراته الوظيفية.ويؤكد
رادهاكريشنان انه يشعر باالمان الوظيفي
وبالحماية الكاملة لحقوقه ال سيما ف ي� ظل
وجود منظومة متكاملة من ش
الت�يعات
ف
ت
ال� تطبقها
ي� سوق العمل والمبادرات ي
توف�
وزارة العمل وهو ما من شأنه
ي
الرعاية للحقوق العمالية حيث يؤكد ذلك
ت
ين
للعامل� ف ي� سوق
اح�ام دولة االمارات
العمل».
ويشيد بالبيئة القانونية المطبقة ف ي� دولة
االمارات ويقول ف ي� هذا الصدد «:ال
أحد فوق القانون والكل سواء ،دون أي
استثناءات وهو أ
المر الذي يعطي أنطباعا
قويا لدى الجميع بأن حقوقه محفوظة».
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أبحاث ودراسات

في دراسة حول مشروعية شرط التحكيم الوارد في عقود العمل

محمود فياض  :ال يجوز للعامل التنازل

عن حقوقه خالل فترة عالقة العمل

الدكتور محمود فياض ف ي� كلية القانون بجامعة الشارقة انه ال يجوز للعامل التنازل
لصالح صاحب العمل عن أية حقوق مقررة لهذا العامل طالما كانت عالقة العمل
الطرف� ،ف� ي ن
ن
مستمرة ي ن
ح� يجوز هذا التنازل بعد انتهاء العالقة التعاقدية فيما بينهما.
ب�
ي ي

أكد

جاء ذلك ف ي� دراسة أعدها فياض تحت عنوان التحكيم إذا كان مؤسسياً ،كما يمتاز بالرسية،
ش
فالكث� من أطراف ال�ن ز اع يرى ف ي� رسية إجراءات
م�وعية ش�ط التحكيم الوارد ف ي� عقود العمل...
ي
التحكيم ي ز
م�ة مقارنة بالقضاء العادي.
وتاليا الدراسة :
دأبت العديد من المشاريع التجارية عىل ي ن
تضم�
عقود العمل لديها ش�طاً يق�ض ي بعرض أي نزاع
ين
عمال بينها ي ن
العامل� لديها إىل هيئة
وب� أحد
ي
ف
تحكيم خاصة يتم تسميتها ي� عقد العمل،
رغبة منها ف ي� تجنب تدخل مكاتب العمل ف ي�
هذه ال�ن ز اعات إضافة إىل رغبتها ف ي� اختصار أجل
وإجراءات وسائل فض ال�ن ز اعات بالطرق القضائية.
وهنا يثور التساؤل حول مدى ش
م�وعية هذا
ال�ط التعاقدي ف� ضوء أحكام قواعد قانو�ن
ش
ي
ي
ت
والجراءات المدنية إالمار يا�؟
العمل إ
عرف التحكيم بأنه اتفاق أطراف عالقة
بداية ،يُ َّ
قانونية -معينة عقدية أو يغ� عقدية -عىل أن
ف
ت
ال� ثارت بينهم بالفعل
يتم الفصل ي� المنازعة ي
أو ت
ال� يحتمل أن تثور ،عن طريق أشخاص
ي
كمحكم� ،حيث يتوىل أ
ين
الطراف
يتم اختيارهم
ن
المحكم� أو أن يعهدوا لهيئة
تحديد أشخاص
ي
تحكيم ،أو إحدى هيئات التحكيم الدائمة أن
تتوىل تنظيم عملية التحكيم وفقاً للقواعد أو
اللوائح الخاصة بهذه الهيئات أو المراكز .ويمتاز
التحكيم ببساطة إالجراءات ورسعتها مقارنة مع
القضاء العادي ،كما يوفر أ
للطراف الحرية ف ي�
اختيار المحكم أو هيئة التحكيم أو مؤسسة
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يم� القانون ي ن
فو� االتفاق عىل التحكيم ي ز
ب�
ي
ش�ط التحكيم ومشارطة التحكيم ،ويقصد
شب�ط التحكيم ش
ال�ط الذي يرد ف ي� العقد والذي
ف
يق�ض ي بجعل أي خالف ينشأ ي� المستقبل عن
هذا العقد عن طريق التحكيم ،ومثال ذلك أن
بي�م صاحب العمل عقد عمل مع أحد العمال
ت
مستقبل
ويش�ط عليه عند التعاقد حل أي نزاع
ي
قد ينشأ بينهما عن طريق لجنة تحكيم خاصة
يعينها الطرفان إما ف ي� العقد أو عند نشوء ال�ن ز اع.
ويالحظ ف ي� ش�ط التحكيم انه يتعلق ب�ن ز اعات
مستقبلية محتملة وليس ب�ن ز اعات قائمة ،وقد
يقع مثل هذا ال�ن ز اع فعال فيحال إىل التحكيم،
وقد ال يقع فال يعمل شب�ط التحكيم بداهة ،ف ي�
ف
طر�
المقابل ،يقصد بمشارطة التحكيم اتفاق ي
العالقة التعاقدية عىل حل نزاع قائم فيما بينهما
عن طريق التحكيم ،وهذا يع�ن ي عدم وجود
�ن ز ن ف
ف
طر�
ش�ط تحكيم ي� العقد ويقع ال اع يب� ي
العقد ،فبدال من اللجوء للقضاء ،يتفقان عىل
إحالته للتحكيم ،ونكون هنا ف ي� إطار ما يسمى
بمشارطة التحكيم.

ين
ح� تتعلق المشارطة ب�ن ز اع أكيد وقع فعال،
أ
ف
ت
خ�ة أن يتضمن االتفاق
ويف�ض ي� الحالة ال ي
ماهية ال�ن ز اع الذي سيعرض عىل هيئة التحكيم،
ومن الناحية العملية ،تبدأ مشارطة التحكيم
بحيثيات تتعلق بال�ن ز اع وطبيعته ،ومن ثم إالشارة
ين
الطرف� عىل إحالته للتحكيم مع بيان
إىل اتفاق
المحكم�.ن
أسماء
ي

وقد أوىل ش
الم�ع إالمار ت يا� أهمية قصوى لتنظيم
التحكيم عىل المستوى االتحادي رغبة منه �ف
ي
مواكبة تطور آليات تسوية ال�ن ز اعات عىل المستوى
الدول ،وفتح المجال أمام أ
الفراد لحل ال�ن ز اعات
ي
المدنية والتجارية فيما بينهم بشكل ودي وسلس
ئ
القضا� ،لهذا تضمن
بعيداً عن رسميات العمل
ي
ت
قانون إالجراءات المدنية إالمار يا� رقم ()11
لسنة ( )1992العديد من الفصول الخاصة
ت
ال� نظمت موضوع التحكيم ،وما يهمنا ف ي� هذا
ي
التنظيم هو نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة
ف
ت
( )203تال� ال ي ز
ال� ال
تج� التحكيم ي� المسائل ف ي
ي
يجوز فيها الصلح كما ال يجوز التحكيم � ال�ت
ي ي
تتدخل فيه النيابة العامة فيما لو عرض عىل
القضاء تنفيذا لرغبة المشـرع بوجوب التدخل
أمام القضاء مـن جهـة أ
ولن النيابـة العامـة ال
�ن
ين
تعمل أمام
محكم� من جهة أخري ،هذا يع ي
أن نصوص قانون إالجراءات المدنية إالمارا�ت
ي
فالفرق ما ي ن
ب� ش�ط التحكيم ومشارطة التحكيم ال تحظر بشكل رصيح إمكانية التسوية الودية
هو أن أ
ف
�ن
�ن
مستقبل محتمل ،ي� لل ز اعات العمالية أمام هيئات التحكيم الخاصة.
الول يتعلق ب ز اع
ي

أبحاث ودراسات
ف� المقابل ،إىل أي مدى ي ز
تج� نصوص قانون
ي
العمل االتحادي رقم ( )8لسنة ( )1980التحكيم
للجابة عىل هذا التساؤل
ف ي� المنازعات العمالية ،إ
ين
يتع� علينا بداية بيان وسائل فض ال�ن ز اعات
العمالية تال� نص عليها قانون العمل إالمارا�ت
ي
ي
واالنتقال بعد ذلك للحديث عن الطبيعة
القانونية لنصوص قانون العمل ومدى جواز
االتفاق عىل مخالفتها ف� عقد العمل .بمع�ن
ي
آخر ،إىل أي مدى يمكن اعتبار نصوص قانون
ت
ال� ال يجوز االتفاق
العمل من
النظام العام ي
ف
عىل مخالفتها ي� عقد العمل؟
رغبة من ش
الم�ع إالمار ت يا� ف ي� تجنيب اطراف
عقد العمل إجراءات وآليات عمل المحاكم،
أوجب قانون العمل ف ي� مادته السادسة عند
تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق
عنهما ف� أي حق من الحقوق ت
الم�تبة ألي منهما
ي
�ن
ز
بموجب هذا القانون البدء بحل ال اع عن
ت
ال� يتبعها
طريق التوجه إىل الدائرة العمالية ي
مكان العمل وطلب تسوية ال�ن ز اع ودياً ،فاذا
لم تتم التسوية الودية خالل ( )15يوماً من
تاريخ إحالة ال�ن ز اع إليها ي ن
يتع� عىل هذا الدائرة
إحالة هذا ال�ن ز اع إىل المحكمة المختصة ،عىل
أن يتضمن طلب إالحالة مذكرة تتضمن ملخصاً
لل�ن ز اع وحجج أ
الطراف ومالحظات هذه الدائرة
عىل ال�ن ز اع ،وعىل المحكمة خالل تف�ة ثالثة
أيام من تاريخ وصول الطلب إليها أن تقود
بتحديد جلسة لنظر العوى كما يجوز لها أن
تطلب مندوباً عن دائرة العمل الستيضاحه
فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها ،هذا يع�ن ي أن
قانون العمل إالمار ت يا� قد نص عىل آلية تسوية
المنازعات العمالية بشكل رصيح ال لبس فيه .ف ي�
المقابل ،إىل أي مدى يمكن اعتبار هذه أ
اللية
ت
ال� ال يجوز االتفاق عىل
من
النظام العام ي
ف
مخالفتها ي� عقد العمل؟
تعت� نصوص قانون العمل نصوص آمرة ال
ب
ف
يجوز االتفاق عىل مخالفتها ي� عقد العمل وذلك
فيما يتعلق بأي ش�ط قد ينتقص من الحقوق
ت
ال� منحها القانون للعامل ،بمع�ن آخر أن
ي

هذه النصوص تمثل الحد أ
ال ند� من الحقوق
ت
ال� يجب أن يتضمنها عقد العمل
واالمتيازات ي
وبالتال يجوز االتفاق عىل
لمصلحة العامل،
ي
مخالفتها ف ي� عقد العمل إن كان هذا االتفاق يمنح
العامل حقوق ومزايا اك�ث مما هو منصوص عليه
ف ي� القانون ،هذا ما نصت عليه المادة السابعة
ت
ت
ال� جاء فيها
من قانون العمل إالمار يا� رصاحة ي
«يقع باطال ً كل ش�ط يخالف أحكام هذا القانون
ولو كان مسبقاً عىل نفاذه ما لم يكن اك�ث فائدة
للعامل».
وبالنظر إىل مضمون هذه المادة يمكننا أن
نستنتج أن البطالن الوارد ف ي� هذا النص هو بطالن
د.محمود فياض
ال�وط التعاقدية ت
نس� ،حيث أنه يرد عىل ش
ال�
ي
بي
أ
ف
خ�
تحد من الحقوق العمالية المنصوص عليها ي� مواجهة رب العمل بسبب سطوة ونفوذ ال ي
قانون العمل وال تمتد ألية ش�وط تمنح أفضلية عليه ،ومن ثم إن زالت هذه السطوة زالت العلة
من النص ،ويجوز ف ي� مثل هذه الحالة اتفاق
للعامل عن ما هو مقرر ف ي� القانون.
ت
�ن ز
ف �ن ز
ال�
ي
طر� ال اع عىل حل ال فاع بالطرق الودية ي
.فئ
متكا�
عىل سبيل المثال ،ينص قانون العمل عىل يرونها مناسبة طالما كانا ي� مركز تعاقدي
حق العامل ف� الحصول عىل إجازة سنوية عىل هذا أ
الساس ،ال يجوز للعامل التنازل لصالح
ي
ف
ً
وبالتال ال مانع صاحب العمل عن أية حقوق مقررة لهذا العامل
قدرها ثالثون يوما ي� السنة،
ي
الطرف�،ن
ن
من أن ينص عقد العمل عىل مدة إجازة أطول طالما كانت عالقة العمل مستمرة يب�
ي
ح� ال يجوز االتفاق عىل ف� ي ن
من هذه المدة ف� ي ن
ح� يجوز هذا التنازل بعد انتهاء العالقة
ي
ي
ف
انتقاص هذه المدة ي� عقد العمل ،إضافة إىل التعاقدية فيما بينهما.
ذلك ،يجب أن تقرر هذه أ
الفضلية بمقياس
أ
خ�ة إىل استنتاج هام يجيب
موضوعي وليس
شخص ،فقد يحدث أن يكون تقودنا النتيجة ال ي
ي
أ
ف
ساس ي� هذه الدراسة مفاده
من مصلحة العامل الشخصية أن يعمل عدد عىل تساؤلنا ال ي
ت
ساعات اك�ث مما هو مسموح به قانونا صاو انه ينبغي ي ز ن
ش
ال� يتم
التمي� يب� �وط التحكيم ي
االتفاق عىل العمل ف ي� تف�ة إالجازة السنوية االتفاق عليها ف ي� عقد العمل ،ومشارطة التحكيم
ن ف
بمقابل نظراً لحاجة العامل الملحة للمال ،إال ت
طر� عقد العمل
ال� يتم االتفاق عليها يب� ي
ي
أن هذه الحاجة هي شخصية وال يجوز إعمالها عقب نشوء ال�ن ز اع .فيما يتعلق شب�وط التحكيم
ف ي� هذا المجال ،الن السياسة ش
فيعت� االتفاق عليها باطال ً من الناحية القانونية
الت�يعية لهذه
ب
ف
توف� قسط هام ألنها تمت وقت التعاقد بسبب سطوة ونفوذ
الحقوق هدفت ي� مجملها إىل ي
من الراحة للعامل للحفاظ عىل صحته وكفاءة صاحب العمل عىل العامل خالل هذه ت
الف�ة.
وبالتال ال يجوز قياس الحالة العامة أما فيما يتعلق بمشارطة التحكيم فيجوز هنا
إنتاجيته
ي
ن
ن
ش
الطرف� عقب
بالحالة الخاصة ،ومن ثم ال يجوز االتفاق عىل االتفاق عليها ب�ط أن تتم يب�
ي
انتهاء عالقة العمل عىل نحو يضمن عدم تبعية
مثل هكذا ش�وط.
العامل لصاحب العمل ،أما اذا تمت عقب نشوء
الف�ة ت
أخ�اً ،إن حماية العامل تقترص عىل ت
ال� ال�ن ز اع ولكن ف ي� وقت كانت عالقة العمل مازالت
ي
ي
ف
ف
ف
ف
ومعر� ي� مستمرة فال تجوز ي� هذه الحالة.
يكون فيها ي� موقف ضعف اقتصادي
ي
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أيــن القطاع الخالق
من عام القراءة؟
ض
ـا� للالبتــكار ،أمــر
الحـ ي
ـال للقـراءة بعــد أن كان العــام المـ ي
أ
ف ي� غايــة الهميــة ،فبــدون الق ـراءة كيــف يكــون لالبتــكار أو
غــره مجــال ،ولكــن! هــذا أ
المــر ال يع ـن ي القطــاع الحكومــي فقــط ،بــل كل
ي
فعاليــات المجتمــع ،بمــا فيهــا القطــاع الخــاص.
الـ شـركات ،والمؤسســات الكـ بـرى ف ي� البــاد معنيــة قبــل يغ�هــا بــأن يكــون هــذا
أ
المــر ف ي� صميــم خططهــا للتطويــر ا إلداري والفــن ي  ،والتدريــب ف ي� منظمــات
أعمالهــا .فو� حـ ي ن
ـ� يجلــس القطــاع العــام ليفكــر كيــف يجعــل هــذه الحملــة
ي
فعالــة ،باقـ تـراح العديــد مــن الفعاليــات ،نــرى القطــاع الخــاص غـ يـر متجــاوب
ـدول ،الــذي يشــيع ثقافــة
تمام ـاً معهــا ،وهــو المرتبــط أساس ـاً بالرأســمال الـ ي
والطــاع ومتابعــة كل جديــد ،ف ي� مجــال إالبتــكار ،والتحديــث ،وهــذا
القـراءة ،إ
ت
ن
ـأ� اال مــن المتعلمـ يـ� أساس ـاً.
ال يتـ ي
ـ� الجــدد المؤهلـ ي ن
وإذا كان القطــاع الخــاص يســتقطب الداخلـ ي ن
ـ� بالعلــم،
مــن خــال تأهيليهــم ف ي� مــدارس وجامعــات القطــاع العــام ،دون أن يقــدم
هــو أي نــوع مــن أنــواع الدعــم ،ســوى النــذر اليسـ يـر ،فــإن عليــه ،ليــس
االنخ ـراط ق ـراً ف ي� مثــل هــذه الحملــة ،ولكــن بحكــم حيثيــات الواقــع فإنــه
قــد يكــون هــو أ
الجــدر بــأن يكــون البــادئ ف ي� طــرح مثــل هــذه المبــادرات.
فالقطــاع الخــاص يعتمــد أساســاً عــى البــداع واالبتــكار ف� طــرح أ
الفــكار
إ
ي
الجديــدة والمنتجــات الجديــدة ألي مجتمــع ،ولهــذا فــإن هــذا العــر شــهد
ئ
النهــا� للرأســمال ،بــكل أفــكاره الخالقــة ف ي� اجتيــاح العالــم مــن
االنتصــار
ي
أ
ت
العولمــة للشــبكة الدوليــة ،إىل الحريــات الساســية الـ يـى تتيــح لــه التحــرك الحــر،
ف
ئ
بالنســانية
ـا� إ
والمــرن ي� أنحــاء المعمــورة ،مرحب ـاً بــه مــن أجــل إالرتقــاء النهـ ي
أ ف
أســمال الجديــد.
الرسع ي� مرحلتــه عــن كل المراحــل الســابقة للعــر الر ي
التغيــر المدنيــة ف ي� المجتمعــات الرأســمالية
هــذا القطــاع يقــود عمليــات
ي
المتطــورة ،ممــا يجعــل تلــك المجتمعــات نابضــة بالحيويــة والتطــور
وبالســتثمار الهائــل لــكل
الشــامل لــكل أرجــاء المجتمعــات الـ ت يـى يعمــل فيهــا ،إ
إمكانياتهــا بشــكل خــاق ومبــدع ،ولــكل الطاقــات الـ تـى يجدهــا مــن حولــه �ف
ي
ي
المجتمــع الــذي يعمــل فيــه.

العام

د .إبراهيم راشد الحوسني،
أستاذ اإلعالم بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

ـ� نتحــدث عــن التعلــم ،فــإن هــذا القطــاع نفســه هــو المســتفيد أ
وحـ ي ن
الكـ بـر
مــن القضــاء عــى أ
الميــة ،كـ شـرط النتشــار القـراءة والمبــادرة الخالقــة باالبتــكار،
اس
المعتمــد عليهــا .ألــم يســتفد القطــاع الخــاص مــن مواجهــة التــرب الــدر ي
المبكــر للكثـ يـر مــن الطلبــة ف ي� مجتمعنــا ،بتأســيس الجامعــات الخاصــة الـ ت يـى
ـ� مــن التعليــم ،و ي ن
تســتفيد بشــكل كبـ يـر مــن اســتقطاب هــؤالء المترسبـ ي ن
الباحث�
فيمــا بعــد عــن تطويــر وضعهــم الوظيفــي بالعــودة لمقاعــد الدراســة ،ف ي�
جامعــات القطــاع الخــاص؟!
عليــه إذن كقطــاع خــاص ،وهــو المســتفيد منــه بمشــاريعه ،أو ت
حــى لتطويــر
أعمالــه ف ي� الحصــول عــى عمالــة مؤهلــة ،قــادرة عــى التعلــم ،واالبتــكار ،بدعــم
هــذا ا إلتجــاه ليــس ألغراضــه الشــخصية فقــط ،بــل لخدمــة المجتمــع ككل.
ومــن هــذا المنطلــق ،فــإن مبــادرات كمبــادرة أنديــة الق ـراءة ت
المق�حــة مــن
بالمــكان دعمهــا ،وطــرح مثيــات لهــا مــن القطــاع
الجهــات الحكوميــة إ
ف
ف
و� مواقــع مختلفــة مــن المجتمــع ،وبأشــكال،
الخــاص ،ي� مواقــع عملــه ،ي
خالقــة ،كعنــر إالبــداع نفســه الــذي يعتمــد عليــه ،وبشــكل صــارم ف ي�
مجــال عملــه.
إننــا ف ي� بدايــة هــذا العــام ،المقــرر للقــراءة كمنحــى لتطــور مجتمعنــا،
والنهــوض بــه لمصــاف جديــدة ف ي� ركــب الحضــارة إالنســانية ،والقطــاع
أكــر فيهــا كحملــة .لكــن هــذا
غــره ،ليلعــب أدواراً ب
الخــاص مدعــو قبــل ي
يحتــاج لــوازع وط ـن ي  ،وحضــاري ،ووعــي تــام بــدوره المنــوط بــه ،كمــا هــو
ف
ت
الــى ســبقتنا ف ي� هــذا المســار.
الحــال ي� المجتمعــات ي

عندنــا ،لمــاذا يتخلــف هــذا القطــاع ليكــون مجــرد مســتثمر مســتفيد ممــا يفعلــه
فهــل يتجــاوب هــذا القطــاع الخــاق مــع مبــادرة الدولــة ،والحكومــة الخالقة،
القطــاع الحكومــي ،ويتــكل عليــه ،دون االنطــاق باتجــاه قيــادة المجتمــع
المتمـ ي زـرة المنطلقــة مــن هــذا المجتمــع الصغـ يـر ذو الــرؤى العمالقة؟
أ
ف
وغ�هــا ،والـ ت يـى كلهــا تعتمــد عــى التعلــم.
لفــكاره الخالقــة ي� إالدارة ،ي
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دراسة إدارية

وفقا لدراسة بحثية اجريت على  700مشارك

العامل السعيد
تزيد انتاجيته % 12
دراسة بحثية ان العمال الذين يشعرون بالسعادة تزيد انتاجيتهم بنسبة  12ف ي� المائة
ف
ت
بينما تقل انتجاية العمال يغ� الر ي ن
ال� اجراها
اض� بنسبة  10ي� المائة .ب
واعت�ت الدراسة ي
ف
ت
أك�
فريق عمل ي� جامعة وارويك ب
وال� شملت  700عامل أننا نؤدي أعمالنا بفاعلية ب
ال�يطانية في
وبإبداع ي ز
متم� وبتعاون جيد ف ي� كوننا سعداء ي� بيئة العمل.

أكدت
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زيادة قيمة الراتب
ليست السبب الوحيد
السعاد العامل
وأوضحت الدراسة ان زيادة االنتاجية
ال ترتبط فقط بزيادة الراتب فحسب
وانما هناك امور أخرى تساهم ف ي�
ت
ال� أجريت
ذلك حيث بينت البحوث ي
مؤخرا أنه توجد عالقة ي ن
ب� سعادة
ين
الموظف� وإنتاجيتهم ف ي� العمل لذلك
تحرص بعض ش
ال�كات عىل تدوين

المصطلحات وتطبيق بعض النظريات خالل االستثمار ف ي� مستوى المعيشة
ين
ين
للموظف� .
وتحس� مستوى بيئة العمل
واجراء البحوث المختلفة وتسجيل آراء
العمال ف ي� مهاهم الوظيفية وذلك ف ي�
ين
تحس� بيئة العمل ولفت فريق إعداد الدراسة إىل أن
اطار سعيها نحو
ز
وتحف�هم وتنشيط هناك مسألة تحوم حول كمية الموارد
واسعاد موظفيها
ي
المتوافرة والمتاحة لتطبيق النظرية
طاقتهم االيجابية.
وتطويرها عمليا ،وهناك حاجة إىل مزيد
البحاث لتحديد الممارسات أ
واعتمدت الدراسة عىل تجارب تفاعلية من أ
الك�ث
عدة حيث عرضت عىل مجموعة من نجاحا ف ي� توليد تلك النتائج ،والعلم من
ت
ين
ال� تجعل
وسمح أجل ي
المشارك� لقطة من فيلم فكاهي ُ
توف� البيئة الصالحة ي
�ث
ين
الموظف� من حولنا أك سعادة.
لهم بتناول ما يحلو لهم من الشيكوالتة
ف
و� المقابل ،طرحت عىل
والفاكهة ،ي
آخرين أسئلة عن مآس عائلية حديثة،
مثل فقدان شخص عزيز ،بغية تقييم
تسجيل مالحظات
ما إذا كان ن
تد� معدالت السعادة يرتبط
ي
واراء العمل بمهامهم
النتاجية.
الحقا تب�اجع إ

الوظيفية يعزز
طاقتهم االيجابية

وأظهرت نتائج التجارب التفاعلية أن
العمال أ
الك�ث سعادة يستغلون الوقت
ّ
وت�ة
أك� ،ما يرسع ي
المتوافر لهم بفاعلية ب
العمل بطريقة إيجابية وفاعلة حيث
ف
ت
ال� تم وأكدت الدراسة أن عىل أصحاب العمل
تجلت هذه النتيجة ي� التجارب ي
ين
أن يبذلوا الجهد ليحولوا مكان العمل
المشارك� .
تنفيذها عىل مجموعة
إىل مساحة مالئمة تعزز من إنتاجية
وأشارت الدراسة اىل مسح أجرته احدى العمال ،الفتة إىل أنه قد ثبت بطريقة
ش
ال�كات مؤخرا حيث أظهر أن  13ف ي� علمية أن اسعاد العمال يؤدي إىل فوائد
ين
كب�ة عىل بيئة العمل.
الموظف� هم فقط سعداء
المائة من
ي
�ن
بوظائفهم ،وهذا يع ي أن الغالبية
ف
ين
ال�وفيسور أوزوالد
العامل� ال يتمتعون
العظمى من
و� سياق متصل ذكر ب
ي
ف
ن
المشارك� ي� اعداد الدراسة أن
بعملهم وهذا يؤثر سلبا عىل العموم أحد
ي
ش
حيث اتضح أن النقص ف ي� االنتاجية يكلف هناك مجموعات من ال�كات استثمرت
ال�كات أ
ش
لتوف� سبل إسعاد
المريكية مثال ما يقرب من ف ي� هذا المجال
ي
ت
ش
ال� قامت
 550 450مليار دوالر سنويا.موظفيها مثل �كة غوغل ي
بدعم موظفيها بطريقة فاعلة مستهدفة
وأضافت أن توف� الفرص االيجابية ف� ذلك تحقيق رضاهم أ
المر الذي أدى
ي
ي
أمام العمال من ذوي الدخل المحدود إىل إرتفاع مستوى إنتاجيتهم بنحو � 37ف
ي
النتاجية وذلك من المائة .
يزيد من مستوى إ
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تقنية المعلومات

دراسة عالمية تتوقع توسع تطبيقات
وخدمات المدن الذكية في 2016
الحال ،وذلك مع زيادة
دراسة عالمية  ،توسع تطبيقات وخدمات «المدن الذكية» خالل العام
ي
أ
ت
ت
وال� لم تعد تقترص عىل الهواتف الذكية ،مع
وانتشار الجهزة الموصولة بشبكة االن�أنت ي
توافر أ
ت
الجهزة الذكية القابلة لالرتداء مثل الساعات وال
ال� توفر معلومات
ساور الذكية ،وأجهزة االستشعار ي
عن أ
الشياء :منازل ،سيارات ،وكل ما يحيط بالمستخدم ف ي� حياته اليومية والعملية.

توقعت

أ
ت
ال� تتحدث عنها الدراسة
وتشمل الجهزة ي
وتندرج تحت مفهوم «المدينة الذكية»:
أجهزة الرعاية الصحية ،أ
الجهزة الذكية
المرتبطة بقطاع النقل ،أجهزة المنازل
الذكية ،والبنايات التجارية الذكية ،أ
والجهزة
وغ�ها.
الذكية المقدمة لخدمات عامة ي
ت
ال� شن�تها قبلوذكرت الدراسة العالمية ي
أيام مؤسسة «غارت�ن » البحثية العالمية -أنه
من المتوقع أن يبلغ عدد أ
الجهزة الموصولة
(المربوطة بشبكة ت
االن�نت) ضمن مفهوم
«المدن الذكية» خالل العام المقبل قرابة
 1.64مليار جهاز.
وقالت الدراسة إن عدد أ
الجهزة الموصولة
ت
باالن�نت ضمن مفهوم المدن الذكية سينمو
بنسبة تصل اىل  ،% 39وذلك لدى المقارنة
بعدد أ
ت
باالن�نت ضمن
الجهزة الموصولة
الحال
مفهوم المدن الذكية المسجل العام ي
والبالغ  1.2مليار جهاز.
ت
ال� تتكون منها
وتشمل التكنولوجيات ي
المدينة الذكية الشبكات عالية الرسعة بما
فيها شبكات أ
اللياف البرصية وشبكات
االستشعار والشبكات السلكية والالسلكية
الالزمة لتحقيق منافع مثل أنظمة النقل
الذكية والشبكات الذكية والشبكات الم�ن ز لية.
وأوضحت الدراسة أن «البنايات التجارية
الذكية» ستضم  518مليون جهاز مربوط
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بال تن�نت العام المقبل ،كما ستشمل
إ
حوال  339مليون جهاز،
«المنازل الذكية»
ي
وستشمل خدمات «النقل» الذكية  347مليون
جهاز ،فيما سيضم قطاع الرعاية الصحية
حوال  5.3ي ن
وغ�ها من الخدمات.
مالي� جهاز ،ي
ي
ولليضاح ،فقد طورت التكنولوجيا وأتاحت
إ
اليوم أجهزة جديدة ذكية وأجهزة استشعار
تكون مرتبطة بشبكة ت
االن�نت لتوفر لنا
معلومات عىل هواتفنا الذكية تفيدنا ف ي�

حياتنا اليومية ،فيمكننا استخدام وتركيب جميعها تحت مفهوم «المدن الذكية”.
هذه أ
الجهزة ف ي� منازلنا لمراقبتها عن بعد
وتعرف المدينة الذكية بأنها مدينة «معرفة»،
مثال ،كما يمكن أن نستخدمها للتحكم ف ي�
ّ
«سي�انية»
والت�يد ف ي� منازلنا أو «مدينة رقمية» ،أو مدينة
ب
الكهرباء وأنظمة التكييف ب
ومكاتبنا ،كما أن أ
الجهزة القابلة لالرتداء مثل أو مدينة «إيكولوجية» ،وذلك يتوقف
أ
ت
ال� يحددها المسؤولون
الساعات الذكية ،أصبحت توفر لنا ي
الكث� من عىل الهداف ي
وغ�ها من عن تخطيط المدينة ،الفتا اىل أن المدينة
المعلومات عن حالتنا الصحية ي
ف
ش
إضا� أو مكمل الذكية تست�ف المستقبل عىل الصعيدين
خدمات االتصاالت بشكل
ي
للخدمات ت
ال� توفرها الهواتف الذكية ،االقتصادي واالجتماعي ،وتسمح برصد البنية
ي
ال� تنضوي التحتية أ
الكث� من التطبيقات ت
الساسية بما فيها الطرق والجسور
وغ�ها ي
ي
ي
أ
والنفاق والسكك الحديدية وأنفاق القطارات
نئ
والموا� البحرية واالتصاالت
والمطارات
أ
والمياه والطاقة بل والبنية الرئيسية ،من
أجل الوصول إىل الدرجة المثىل من الموارد
أ
والمن.
الدول لالتصاالت،
ويوضح تقرير لالتحاد
ي
ت
ال� تسمح
أن المدينة الذكية هي المدينة ي
للمواطن�،ن
بتعظيم الخدمات المقدمة
ي
وتوفر بيئة مستدامة تعزز الشعور بالسعادة
والصحة ،وتعتمد هذه الخدمات عىل البنية
التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
الكث� من المدن حول العالم
وبدأت
ي
بالتوجه لتطبيق مفهوم «المدينة الذكية»
ال تن�نت
مستفيدة ومطوعة انتشار شبكات إ
ين
الجيل� الثالث والرابع،
عريضة النطاق من
وشبكات أ
اللياف الضوئية والشبكات العامة
لالتصاالت ،واالنتشار الكب� أ
للنظمة
ي
أ
والجهزة والتطبيقات الذكية ومنها أجهزة
الهواتف الذكية أ
والجهزة اللوحية ،وارتباطها
بالالت أ
آ
والماكن؛ حيث يجري الحديث
إن�نت أ
وتطبيق مفاهيم ت
الشياء والذي يعد
أساسا لتطبيق المدن الذكية مع اعتماد إدارة
خدمات الصحة والنقل والتعليم والتسويق،
الزراعة والطاقة عىل أ
الجهزة الذكية والربط
وتوف� المعلومة للمواطن
ال تن�نت
بشبكة إ
ي
ف
توف� الوقت
أو المسؤول ،ما يسهم ي� ي
والجهد وزيادة فعالية وجاهزية الخدمات
سابقة الذكر.
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صحة

التطعيم أنجع وسيلة للوقاية منه

األنفلونزا  ..عدوى فيروسية
تنتشر بالسعال واأليدي الملوثة به
النفلونزا الموسمية A -و  Bو  Cوتتفرع ف�وسات أ
ثالثة أنماط من أ
النفلونزا من النمط  Aكذلك إىل أنماط فرعية
ّ ي
ت
ال� ي ن
ال� تخضع لها .وهناك ،من ضمن العديد من
وت� السطحي ي
حسب مختلف أنواع ب
للف�وس ومختلف التوليفات ي
النماط الفرعية لف�وس أ
أ
ن
النفلونزا  ،Aالنمطان الفرعيان ( A(H1N1و ( A(H3N2ال ّلذان يدوران حالياً يب� ش
الب� .والجدير بالذكر
ي
النفلونزا تدور ف� كل منطقة من مناطق العالم ،أما حاالت أ
أن ف�وسات أ
ين
النفلونزا من النمط  Cفهي ّ
النمط�
أقل حدوثاً من
ّ ي
ّ
أي
آ
ن
النمط�  Aو .B
الف�وسات من
الخرين ،وعليه ّ
ي
فإن لقاحات النفلونزا الموسمية ال تشمل إال ي

هناك

40
40

2016
يناير
العمل -
2016
يناير
العمل -

صحة

العالمات أ
والعراض

أ
الوبئة الموسمية وعبء المرض

ويكتسب التطعيم أهمية خاصة بالنسبة
للناس المعر ي ن
ض� ،أك�ث من يغ�هم ،لمخاطر
ّ
أ
جراء النفلونزا
إالصابة بمضاعفات ي
خط�ة ّ
أ
والشخاص الذين يعيشون معهم أو يعتنوا
بهم.

تتسم أ
النفلونزا الموسمية بارتفاع حرارة
والصابة بسعال (عادة
الجسم بشكل مفاجئ إ
ف
ما يكون جافاً) وصداع وألم ي� العضالت
والمفاصل وغثيان وخيم (تو ّعك) والتهاب
الحلق وسيالن أ
النف ،ويُشفى معظم ض
المر�
والعراض أ
من الحمى أ
وتوص منظمة الصحة العالمية بتطعيم
الخرى ف ي� غضون أسبوع وعىل الصعيد العالمي تحدث إالصابة
ي
أ
بالنفلونزا بمعدل هجمات سنوي تي�اوح الفئات التالية (الوارد تسلسلها حسب درجة
واحد دون الحاجة إىل عناية طبية.
أ
ت
ن
ن
ن
ن
البالغ� ،وي�اوح يب� الولوية):
يب�  5٪و 10٪يب�
ي
للنفلونزا أن تتسبب ف� حدوث حاالت  20٪و 30٪ن أ
ويمكن أ
ف
الحوامل ي� جميع مراحل الحمل.
تتسبب
ي
ب� الطفال ،ويمكن أن ّ
ّ ي
ف
ف
االطفال ف� سن  6أشهر اىل  5ي ن
سن�.
و�
ي
مرضية وخيمة أو أن تؤدي إىل الوفاة إذا ما االعتالالت ي� الدخول إىل المستشفيات ي
(اك� من  65سنة).
ألمت بإحدى الفئات الشديدة االختطار الوفاة ،وخصوصاً ف ي� صفوف الفئات المعرضة
المسنون ب
ّ
أ
ت
ت
ن
المصابون بحاالت مرضية مزمنة.
ال� تفصل يب� اكتساب العدوى لمخاطر شديدة (الطفال الصغار السن
وتدوم الف�ة ي
ت
ت
الصحي�.ن
ن
العامل�
وال� تُعرف بف�ة الحضانة ،أو المسنون أو المصابون بأمراض مزمنة)،
ي
ي
وظهور المرض ،ي
أ
ف
ين
وتتسبب تلك الوبئة السنوية ي� حدوث نحو
يوم� تقريباً.
ّ
ثالثة إىل خمسة ي ن
مالي� من حالة اعتالل وخيم
وفيما تي�اوح ي ن
ب�  250 000و 500 000وفاة.
من هي الفئات المختطرة؟
يمكن أن تصيب أوبئة أ
النفلونزا السنوية
جميع الفئات العمرية وتؤثّر فيهم بشدة ،ف
سجل معظم الوفيات
و� البلدان الصناعية تُ ّ
ي
ب� أ
عام� من المرتبطة أ
غ� أن أ
ين
بالنفلونزا ي ن
الطفال الذين لم يبلغوا ي ن
البالغ� من
الشخاص
ي ّ
أ
ف
�ث
ن
والبالغ� من الفئة العمرية  65سنة فما العمر  65فأك  ،وتتسبب الوبئة ي� مستويات
العمر
ي
تتاح أ
أ
ف
للف�وسات ف ي�
المضادة
دوية
ال
و�
فوق والشخاص
ُ
ي
من جميع الفئات العمرية مرتفعة من الغياب عن العمل /الدراسة ي
أ
ف
ين
بعض البلدان ومن الممكن ان تقلل من
كب�ة ي� إالنتاجية.
المصاب� ببعض المراض المزمنة
المعينة ،خسائر ي
ّ
أ
المضاعفات الحادة والوفيات ،المر
مثل أمراض القلب أو أمراض الرئة أو أمراض
الثار الناجمة عن المثال هو إعطاء العالجات مبكراً ف
المراض االستقالبية وال يعرف عىل وجه الدقة آ
الكىل أو أمراض الدم أو أ
(�
ُ
ي
ي
غضون  48ساعة من ظهور أ
(مثل السكري) أو حاالت ضعف النظام أوبئة أ
العراض) ف ي�
النفلونزا الموسمية ف ي� البلدان النامية،
المناعي،هم أك�ث الفئات عرضة لمخاطر ولكن تقديرات البحوث تدل عىل نسبة عالية حالة المرض ،وهناك صنفان من هذه
أ
الطفال من جراء الصابة أ
من وفيات أ
الدوية ،هما:
بالنفلونزا
إالصابة بمضاعفات العدوى.
إ
ف
أ
أ
ً
ي� البلدان النامية سنويا.
الدامانتان (المانتادين والريمانتادين)
أ
انتشار العدوى
مثبطات نيورامينيداز النفلونزا
ش
تنت� أالنفلونزا الموسمية بسهولة ويمكنها الوقاية
اناميف�) وكذلك
(أوسيلتاميف� وز
ي
ي
اقتحام المدارس ومراكز الرعاية الخاصة التطعيم هو أنجع وسيلة للوقاية من المرض
والنيناميف� المرخص بهما ف ي�
اميف�
ي
يب� ي
ن
المبا� التجارية والمدن ويقوم أو حصائله الوخيمة ،وقد تم إتاحة
والبيوت أو
ي
اللقاحات عدة بلدان).
�ث
المصاب ،عندما يسعل ،بإفراز الرذاذ الحامل المأمونة والناجعة واستخدامها طيلة أك
وتطور بعض ف�وسات أ
النفلونزا
ي
أ
ّ
ف
للعدوى ي� الهواء وتعريض من يستنشقه من  60عاماً ،ويمكن أن يوفر لقاح النفلونزا مقاومة حيال أ
الدوية المضادة لها،
للبالغ� أ
ين
الصحاء ،ومع ذلك
للف�وس حماية معقولة
لمخاطر إالصابة بالمرض ،كما يمكن ي
مما يحد من نجاعة العالج .وتقوم
أ
أ
ّ
ف
الملوثة به ،وللوقاية فقد يكون لقاح النفلونزا أقل نجاعة ي� حماية
االنتشار عن طريق اليدي ّ
حساسية
برصد
العالمية
الصحة
منظمة
ّ
ين
من انتشار العدوى ينبغي للناس تغطية
النفلونزا الدائرة إزاء أ
المسن� من االعتالل ولكنه يمكن أن يحد ف�وسات أ
الدوية
ي
أفواههم وأنوفهم بمنديل عند السعال من وخامة المرض ومن حدوث المضاعفات
المضادة لها.
والوفاة.
وغسل أيديهم بانتظام.
ف ي� المناطق المعتدلة المناخ تحدث أساساً
أوبئة أ
النفلونزا كل عام أثناء فصل الشتاء ف ي�
ين
ح� أنه يمكن أن تحدث ف ي� المناطق المدارية
طيلة العام مسببة فاشيات أقل انتظاماً.

العالج
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المرشد السياحي

«هاليو» تستقطب ماليين
السيـاح إلى كــوريا الجنوبية
دونــغ منطقــة ف ي�
ميونغ
قلــب ســيول عاصمــة
ف
و� قلــب
كوريــة الجنوبيــة ي
ميونــغ دونــغ يوجــد شــارع بطــول
كيلومـ تـر واحــد صــار آ
الن جوهــر
حركــة التســوق الشــبا� أ
والزيــاء
بي
والموضــة ف ي� كوريــا ،ويضــج دومــا
بالحركــة والنشــاط ،إذ أصبــح
مقصــدا وقبلــة للســياح أ
الجانــب.
ِ
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المرشد السياحي
ف
وغ�ها من مناطق عدة ف ي� سيول يوجد سائحون من
ي� تلك المنطقة ي
كل أنحاء العالم ،هذا يمسك بدليل سياحي ،وذاك يتحدث بع�
ين
ش
المنت�ين
المتسوق�
هاتفه الجوال ،وهنا مجموعة من
أ
ت
ال� تفوح
ف ي�
الضاحية يتذوقون الطعمة آ الكورية ي
روائحها ف ي� الشارع ،والبعض الخر يلتقط صورا
فوتوغرافية تذكارية لتلك الزيارة.
وساهمت الموجة الكورية «هاليو» إىل
زيادة رغبة أعداد هائلة من السياح ف ي�
زيارة كوريا لالطالع عىل الفنون الكورية
المختلفة من موسيقى وغناء ورقص ودراما
وسينما ومسلسالت تلفزيونية وبدأ السياح
يتدافعون لمشاهدة مسارح ومواقع ومناطق
تصوير تلك أ
الفالم والمسلسالت ،بل ت
وح�
المطاعم أ
والسواق ت
ال� تكرر ظهورها ف ي� لقطات
ي
ومشاهد مختلفة من تلك أ
الفالم والمسلسالت
وتكونت لنجوم الدراما والغناء والرقص ف ي� كوريا
ين
المعجب� ،وكان نتاج كل ذلك أن بلغ
كب�ة من
روابط ي
أ
ف
ن
السائح� الجانب لكوريا إىل  14مليونا ي� عام .2014
عدد
ي
السياحة ف ي� كوريا كانت مقترصة عىل أشياء محددة مثل المناطق البيئية
والطبيعة الخالبة آ
والثار والمتاحف والقصور التاريخية القديمة وما شابه ،لكنها
آ ش
�ء مختلف تماما حسب الميول وحسب التوجهات ،ومزيج من أشياء
الن ي
مختلفة ومتنوعة تخاطب مختلف الحواس ،وهو ما يجعل من كوريا بشكل
تز
للكث�ين ،من مختلف ارجاء العالم.
م�ايد مقصدا سياحيا مهم ي
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وعلوم
سوالف وعلوم
سوالف

سؤال العدد :

ت
الذك لوزارة العمل ؟
ال� يتضمنها المتجر ي
كم عدد التطبيقات ي
 4تطبيقات  5تطبيقات  6تطبيقات

الفائز ف ي� مسابقة العدد الرابع
وردت اىل المجلة العديد من االجابات الصحيحة عن سؤال العدد الماضـي ،وباجراء القرعة فازت ي ف� المسابقة القارئة :أمل رساج

سيتم إالعالن عن الفائز ف ي� العدد القادم .

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

قصر المويجعي ..معلم تراثي عالمي

يعت�
ب

قــر المويجعــي مــن
المعالــم التاريخيــة ت
وال�اثيــة
ت
تحــ� تاريــخ وتسلســل حــكام آل
الــى
ي
ي
نهيــان ف� مدينــة ي ن
العــ� ،فقــد شــيد عــى
ي
يــد المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ خليفــة
بــن زايــد أ
الول ،ويمثــل «قــر المويجعــي»
رصحــا وطنيــا وتاريخيــا مهمــا ف ي� تاريــخ
المنطقــة كمــا شــهد هــذا القــر مولــد
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اللــه.

ويعتـ بـر قــر المويجعــي أحــد أهــم معالم
العـ ي ن
ـ� والمدرجــة عــى قائمــة «اليونســكو»
ن
ت
نســا� العالمــي حيــث
لمواقــع الــراث إال ي
يعكــس عراقــة وتاريــخ إالمــارات وثــراء
تقاليدهــا أ
الصيلــة ودوره كحصــن تاريخــي ف ي�
قلــب «واحــة المويجعــي» .
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ـوال 60
والقــر مربــع الشــكل طــول ضلعه حـ ي
مـ تـراً تقريبـاً ولــه أربــع واجهــات يبلــغ ارتفاعهــا
ـوال  7أمـ تـر محاطــة بجــدران ســميكة مــن
حـ ي
أســفل ،وتقــل ســماكتها مــن أعــى ،تعلوهــا
ش�فــات مثلثــة ومــزودة بفتحــات للرمــي كمــا
يحتــوي ثالثــة أب ـراج اثنــان منهــا مســتطيالن
والثالــث مربــع وبــه مبنيــان كبــران أ
الول
ي
ف� الزاويــة الشــمالية الغربيــة وهــو المبــىن
ي
ف
ن
والثــا� ي� الزاويــة الجنوبيــة
ئيــ�،
ي
الر ي
والدارة،
الغربيــة والمبنيــان معــدان للســكن إ
ومكــون مــن ثالثــة طوابــق وتعلــو الطابــق
الثالــث فتحــات مصنوعــة مــن جــذوع النخــل
لترصيــف ميــاه أ
المطــار.

المويجعــي» لمــا يزيــد عــى أربعــة عقــود بهدف
اســتعادة صورتــه أ
الصليــة وإبــراز مقوماتــه
أ
الثريــة بمــا يتناســب مــع مكانتــه ف ي� تاريــخ دولــة
إالمــارات العربيــة المتحــدة .

ويضــم قــر المويجعــي مقتنيــات
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد
آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اللــه»،
مــن «بشــت» ،وخناجــر وقلــم ســموه
حينمــا كان وليــا للعهــد ،وممثــل الحاكــم
ف ي� المنطقــة ش
ـ� قصــة تاريــخ
ال�قيــة ،ويحـ ي
الدولــة ألربعــة أجيــال مــن أرسة آل نهيــان،
منــذ الشــيخ خليفــة بــن زايــد أ
الول صاحــب
القــر ،إىل عهــد الشــيخ زايــد بــن ســلطان
وخضــع قــر المويجعــي لعمليــة ترميــم دقيقة آل نهيــان« ،طيــب اللــه ثـراه» وميــاد وترعــرع
وإعــادة تأهيــل متطــورة وفــق ق
أر� المســتويات صاحــب الســمو رئيــس الدولــة
العالميــة حيــث يجســد هــذا الــرح التاريــخ «حفظــه اللــه».
ف
الثقــا� والحضــاري للمنطقــة وقــد
والرث
إ
ي
اســتمر برنامــج ترميــم «قــر

سوالف وعلوم

إنجازات  :اكسبو  2020تواصل العقول  ..وصنع المستقبل
فازت دولة إالمارات باستضافة معرض إكسبو
ف
د� ،وستكون
2020
والذي سينظم ي� إمارة ب ي
أ
ال� ينظم فيها المعرض �ف
ت
هذه المرة الوىل ي ُ
ي
ال�ق أ
منطقة ش
الوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وانطلق «معرض إكسبو الدول» للمرة أ
الوىل
ي
ف ي� لندن عام  1851تحت عنوان «المعرض
العظيم لمنتجات الصناعة من دول العالم»
يز ت
ال� ترمي إىل
كأحد الفعاليات
المتم�ة ي
تعزيز العالقات الدولية ،واالحتفاء بالتنوع
ف
الثقا� ،وتقدير إالبداعات التكنولوجية.وما
ي
زال المعرض إىل اليوم يمثل نقطة التقاء
الدول لمشاركة االبتكارات
رئيسية للمجتمع
ي
ت
ال� تهم العالم
وإحراز تقدم بشأن القضايا ي
كاالقتصاد العالمي ،والتنمية المستدامة،
ين
وتحس� مستوى المعيشة لجميع الناس ف ي�
مختلف أنحاء العالم.

إضاءة :

«معرض إكسبو شنغهاي  »2010عىل تحويل
ت
ال� تقع وسط مدينة
منطقة الصناعات الثقيلة ي
شنغهاي الصينية إىل منطقة نابضة باالزدهار
ف
والثقا� .وقد ت
اس�عى هذا المعرض -
التجاري
ي
الذي أقيم تحت شعار «مدينة أفضل ،حياة
أفضل»  -اهتمام نحو  73مليون شخص.
الدول» كل  5أعوام،
ويقام «معرض إكسبو
ي
القادم�ن
ن
مالي� الزوار
وهو يستقطب
ي
ي
الستكشاف أ
الجنحة والفعاليات الثقافية ال�ت
ي
ين
المشارك� بما ف ي� ذلك الحكومات،
ينظمها مئات
ش
والمنظمات الدولية ،وال�كات.
الدول» حافزاً قوياً لعملية
ويعد «معرض إكسبو ي
ف
والثقا� واالجتماعي ،ناهيك
التحول االقتصادي
ي
عما ينجم عنه من تركات ّقيمة للمدينة المضيفة
والبلد المضيف .فعىل سبيل المثال ،ساعد

الحبة السوداء

القرحة  ،الرسطان  ،ارتفاع الضغط ،
الحبة السوداء أو يطلق عليها حبة
المغص المعوي  ،الغازات والتقلصات،
بال�كة أو الكمون أالسود ،واسمها
الحموضة  ،القولون  ،أمراض العيون
العلمي بالالتينية  Nigella sativaهي
أ
وغ�ها من المراض .
عشبة حولية  ،لها ساق منتصبة متفرعة
ي
وأوراق دقيقة عميقة الفصوص وأزهار
ين
((الصحيح�)) :من حديث ب يأ�
زرقاء إىل رمادية وقرون وبذور مسننة ،و ثبت ف ي�
ض
ر� هللا عنه ،أن
موطنها الجزيرة العربية و ش
العر� سلمة ،عن ب يأ� هريرة ي
الم�ق
ب
ي
والمغرب العر� وإيران والهند وباكستان ،رسول هللا صىل هللا عليه وسلم قال:
بي
((عليكم بهذة الحبة السوداء ،فإن فيها
كث� من أنحاء آسيا ومنطقة
تزرع ف ي�
ي
شفاء من كل داء إال السام)) .والمقصود
حوض البحر أالبيض المتوسط.
بالسام الموت.
وللحبة السوداء العديد من الفوائد
ت
ال� تفيد ف ي� عالج الصداع وآالم
أي
السنان واللوز والحنجرة  ،أمراض
الغدد واضطراباتها ،العقم  ،الربو ،

ف
د� سيقام معرض اكسبو  2020تحت
أما ي� ب ي
شعار« :تواصل العقول وصنع المستقبل» ،مما
ت
ش
ال� كانت وراء
يعكس
روح ال�اكة والتعاون ي
ف
د� ي� إيجاد طرق جديدة للنمو واالبتكار.
نجاح ب ي
ومن خالل هذا الشعار ،سيلعب معرض
ف
د� دور المحفِّز من خالل
إكسبو  2020ي� ب ي
تواصل العقول من جميع أنحاء العالم ودفع
ت
ين
المش�كة خالل
المشارك� لمناقشة التحديات
معرض ي ز
دول فريد ،وبمفاهيمه
متم� بطابع ي
الفرعية الثالثة :الفرص والتنقل واالستدامة.

مفردات إماراتية :
سكيك :الطرق الضيقة ي ن
ب� المنازل
ومفردها  :سكة.
فواله  :ما يقدم للضيف أو الزائر
وغ�ها من الحلويات
من أ فاكهة وتمر ي
والطعمة الخفيفة .
طعس :الكثبان الرملية وجمعها :
طعوس
ٍطرفشانه :نوع من أنواع الفراشات
ت
ال� تحوم دائما حول المصابيح ليالً.
ي
الهوب :الهواء الجاف الحار .
الغ� معبد ويسمى
قرقره :الطريق ي
أيضا  :الكدش .
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