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ملف العمالة المساعدة
الب�يــة والتوطـ ي ن
ان تســلمت وزارة المــوارد ش
ـ�
بعد
ملــف العمالــة المســاعدة مــن وزارة الداخلية،
بموجــب تكليــف مــن مجلــس الــوزراء ،تكــون «عمالــة
المنشــآت الخاصــة» و»العمــال الذيــن يــؤدون
خدمــات اىل أ
الرس» ،قــد صــارت تحــت مظلــة جهــة
حكوميــة واحــدة وهــو االمــر المعمــول بــه ف ي� غالبيــة
دول العالــم.

مــن فئــات العمالــة المســاعدة وذلــك مــن خــال
مراكــز الخدمــة «تســهيل» ت
الــ� اثبتــت نجاحــاً
ي
الفت ـاً ف ي� تطبيــق معايـ يـر برنامــج االمــارات للخدمــة
يز
المتمــرة ،وباتــت نموذجــاً ش
لل�اكــة
الحكوميــة
ن
ن
الناجحــة بـ يـ� القطاعـ يـ� الحكومــي والخــاص الــذي
يديــر هــذه المراكــز بكــوادر وطنيــة وتحــت شا�اف
الــوزارة.

معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
وكمــا أكــد
ي
ف
ف
ن
ش
ـا� ســابق ،فــإن
الب�يــة والتوطـ ي
ـ� ،ي� ترصيــح صحـ ي
ف
الــوزارة ســتنطلق ي� ادارة ملــف العمالــة المســاعدة
ت
ـ� تحققــت ف ي� هــذا
مــن المنج ـز تات والمكتســبات الـ ي
ـ� جــاءت بموجــب توجيهــات ومتابعــة
القطــاع والـ ي
الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة.

ن
توفــر الحمايــة
الثــا� ،فيتمثــل ف ي�
ي
امــا المســار ف ي
لطــر� العالقــة ،شت�يعــاً وممارســة،
القانونيــة
ي
بالشــكل الــذي يضمــن حقوقهمــا وواجباتهمــا حيــال
وبالتــال التأكيــد عــى مكانــة
بعضهمــا البعــض،
ي
ت
الدولــة عالميــاً ف ي� مجــال احــرام ورعايــة حقــوق
االنســان وصــون كرامتــه ،ف ي� ضــوء انفــاذ القانــون
ض
ـا� للجميــع ،وهــو
عــى الجميــع
وضمــان حــق التقـ ي
أ
ف
المــر الراســخ ي� دولــة االمــارات ،المشــهود لهــا
بأنهــا دولــة القانــون والمؤسســات.

تلــك المعطيــات تؤكــد مجــدداً  ،ان منظومــة العمــل
الحكومــي ف ي� دولــة االمــارات تعتمــد عــى مبــدأ
تكامــل االدوار ي ن
بــ� مختلــف الجهــات الحكوميــة،
وتســتند اىل رؤيــة واضحــة يتــم تنفيذهــا بموجــب
ت
ت
ن
ش
ـ� تســعى
�اكات اســراتيجية بـ يـ� هــذه الجهات،الـ ي
جميعهــا نحــو ترســيخ وتعزيــز الســعادة المجتمعيــة
ـ� توجيهــات وتطلعــات
بمفهومهــا الشــامل ،بمــا يلـ ب ي
القيــادة الحكيمــة.
وضمــن هــذا الســياق  ،ســتواصل وزارة المــوارد
ين
ش
الســر عــى الطريــق الــذي
والتوطــ�
الب�يــة
ي
ف
اختطتــه وزارة الداخليــة ي� ادارة هــذا «الملــف»
عـ بـر مســارين متوازيـ ي ن
ـ� ،أولهمــا :الحــرص الشــديد
عــى تقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة ف ي� كافــة
االجـراءات المطلوبــة الســتقدام وتشــغيل ايــة فئــة

يبقــى القــول  ،انــه ال يمكــن الحديــث عــن ملــف
العمالــة المســاعدة بمعــزل عــن االشــارة اىل «وكاالت
التوســط» او مــا يصطلــح عــى تســميتها بـ«مكاتــب
اســتقدام وتوريــد العمالــة» والتأكيــد عــى ض�ورة
تقيدهــا التــام ت ز
وال�امهــا بمجموعــة الضوابــط
والــروط ت
ش
الــ� وضعتهــا ســابقاً وزارة المــوارد
ي
ن
ش
والتوطــ� لتنظيــم وضبــط عمــل هــذه
الب�يــة
ي
ـ� طــر�ف
الــوكاالت المعنيــة بلعــب دور الوســيط بـ ي ن
ي
عالقــة العمــل.
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أخبار الوزارة

تفقــد مركــز ســعادة المتعاملين في الذيد

صقــر غباش :تمكيــن الباحثيــن القانونيين وتعزيز
قدراتهــم في بحث المنازعــات العمالية
معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
ي
ن
تفقد ش
ســر العمــل
الب�يــة
والتوطــ� ي
ي
ين
المتعاملــ� التابــع للــوزارة
ف ي� مركــز ســعادة
ف ي� الذيــد وذلــك ف ي� إطــار برنامــج يســتهدف
ن
الميــدا� ي ن
بــ� قيــادات الــوزارة
التواصــل
ي
ف
ن
ن
العاملــ� ي� مراكــز ســعادة
والموظفــ�
ي
ي
ف
ن
المتعاملـ يـ� التابعــة للوزارة ي� مختلــف المناطق
بهــدف الوقــوف عــى احتياجــات المراكــز ســعياً
وراء تطويــر أ
الداء بشــكل متواصــل بمــا ينعكــس
باليجــاب عــى الخدمــات المقدمــة للمتعاملـ ي ن
ـ�
إ
وإســعادهم.
معــال صقــر غبــاش خــال الزيــارة
واطلــع
ي
ف
ن
ـؤول� ي� الــوزارة عــى أداء
بحضــور كبــار المسـ ي
مختلــف أ
القســام ف ي� مركــز الذيــد وآليــة تقديــم
ت
الــ� تحولــت غالبيتهــا إىل مراكــز
الخدمــات ي
ت
ـ� تــدار مــن قبــل القطــاع
الخدمــة “تســهيل” الـ ي
الخــاص بكــوادر وطنيــة وتحــت شإ�اف وزارة
ين
المــوارد ش
والتوطــ�.
الب�يــة
وأكــد معاليــه عــى ض�ورة توفـ يـر ســبل الراحــة
للمتعاملـ ي ن
ـ� وإنجــاز معامالتهــم بســهولة ويــر
بمــا يحقــق ســعادتهم ورضاهــم.
وشــدد معاليــه خــال حضــوره جانباً مــن برنامج
ين
ين
تدريــ�
القانونيــ� تزامــن انعقــاده
للباحثــ�
بي
ض
مــع الزيــارة التفقديــة “عــى �ورة أن يكــون
ن
القانــو� عــى مســافة واحــدة مــن
الباحــث
ي
ف
ت
ـ� تــرد إىل الــوزارة
طـ ي
ـر� المنازعـ فـة العماليــة الـ ي
واتخــاذ قـراره ي� أي منازعــة بعــد أن يتــم بحثهــا
ف
و�
مــن مختلــف جوانبهــا بشــفافية وحياديــة ي
ين
ين
المتنازعــ� والســعي
الطرفــ�
ظــل إفــادات
ت
وجهــ� نظريهمــا وصــوال ً إىل الحــل
لتقريــب
ي
الــودي بينهمــا أو إحالــة المنازعــة إىل القضــاء
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بمــا ينســجم مــع قانــون تنظيــم عالقــات ضــوء اســتحداث أيــة ق ـرارات لتنظيــم عالقــة
العمــل” .وأكــد “حــرص الــوزارة عــى ي ن
تمكــ� العمــل”.
ـ� القانونيـ ي ن
الباحثـ ي ن
ـ� وصقــل وتطويــر قدراتهــم
ف
ت
الــ� يبذلهــا الباحثــون
مــن خــال شإ�اكهــم ي� برامــج تدريبيــة وثمــن الجهــود
ي
خصوصــاً الجــدد منهــم ليتمكنــوا مــن تأديــة القانونيــون ف ي� الــوزارة خصوصــاً وأنهــم
مهامهــم الوظيفيــة بالشــكل أ
المثــل الســيما ف ي� يتعاملــون مــع ثقافــات متعــددة.

أخبار الوزارة

الــوزارة تتلقــى طلبــات المتعامليــن في دبي خالل الربع االول مــن  2017كمرحلة أولى

مجلس الــوزراء يكلف"الموارد البشــرية والتوطين"
االشــراف على قطاع العمالة المســاعدة
مجلــس الــوزراء وزارة المــوارد ش
الب�يــة
كلف
ين
ش
بــاال�اف عــى قطــاع
والتوطــ�
ف
العمالــة المســاعدة ي� الدولــة .ومــن المقــرر ان
ين
تبــدأ وزارة المــوارد ش
والتوطــ� خــال
الب�يــة
الربــع أ
الول مــن العــام  2017بتلقــي طلبــات
اســتقدام وتشــغيل العمالــة المســاعدة ف ي� امــارة
د� وذلــك كمرحلــة أوىل فيمــا ســيتم تطبيــق
بي
المرحلــة الثانيــة عــى مســتوى الدولــة خــال
ن
الثــا� مــن العــام.2017
الربــع ي
معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
وأكــد
ي
ن
ش
الب�يــة والتوطـ يـ� ســعي الــوزارة الحثيــث نحــو
ف
تركـ ي زـر الجهــود ي� االدارة المثــى لملــف العمالــة
المســاعدة الــذي تــم الحاقــه بــوزارة المــوارد

الب�يــة والتوطـ ي ن
ش
ـ� ضمــن اطــار رؤيــة حكومــة
ـ� تكــون العمالــة بمختلــف فئاتهــا
المســتقبل ولـ ي
ضمــن اختصــاص جهــة حكوميــة واحــدة وهــو
االمــر المعمــول بــه ف ي� غالبيــة دول العالــم.
وأضــاف معاليــه ان الــوزارة ســتعمل عــى
ادارة قطــاع العمالــة المســاعدة انطالقــا مــن
ت
الــ� تحققــت ف ي�
المنجــزات والمكتســبات ي
هــذا القطــاع والـ ت يـ� جــاءت نتيجــة لتوجيهــات
ومتابعــة الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد
ال نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر
الداخليــة ســواء مــن حيــث ش
الت�يعــات الناظمــة
لهــذا القطــاع أو مــن حيــث الخدمــات االجرائيــة
تلل�خيــص لعمــل هــذه الفئــة مــن العمالــة.

واشــار اىل حــرص وزارة المــوارد ش
الب�يــة
والتوطـ ي ن
ـ� عــى وضــع وتنفيــذ سياســات وخطــط
ت
اســراتيجية تســتهدف تحقيــق المواءمــة ي ن
بــ�
ين
للعاملــ�
سياســات تنظيــم عالقــات العمــل
ف ي� القطــاع الخــاص والســمات الخاصــة لفئــات
العمالــة المســاعدة بمــا يراعــي خصوصيــة تلــك
الفئــات.
معــال صقــر غبــاش عــى التنســيق
وأكــد
ي
والتعــاون مــع وزارة الداخليــة ممثلــة بــاالدارات
العامــة لالقامــة شــوؤن االجانــب لالســتفادة مــن
خ�اتهــا ت
الم�اكمــة ف ي� تقديــم خدماتهــا المتمـ ي زـرة
ب
ف
ت
ن
للمتعاملــ� ي� اطــار اجــراءات ال�خيــص
ي
للعمالــة المســاعدة.

تكريــم الفائزين بمســابقة أفضل األفــكار لعام القراءة
معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
ي
ن
ش
أكد
الب�يــة والتوطـ يـ� “حــرص الــوزارة
عــى تعزيــز ثقافــة القــراءة واالضطــاع
بمســؤولياتها المجتمعيــة مــن خــال اطــاق
ت
الــ� تســهم بزيــادة الوعــي
المبــادرات ي
المجتمعــي بأهميــة المطالعــة بمــا ينســجم
مــع توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة
بــن زايــد ال نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه
اللــه والـ تـ� توجــت بإصــدار القانــون الوطـ ن
معــال صقــر غبــاش
ـ� مــن موظفيهــا .وقــال
ي
ي
ي
ف
“ان ترســيخ ثقافــة القــراءة ي� بيئــة العمــل
للقــراءة».
الداخليــة بمــا ال يؤثــر عــى أداء المهــام
جــاء ذلــك خــال تكريــم معاليــه للموظفـ ي ن
كبــر ف ي� توســيع
ـ� الوظيفيــة تســهم بشــكل ي
الفائزيــن بمســابقة نظمتهــا وزارة المــوارد مــدارك الموظــف وتحفــزه عــى االيجابيــة
والتوطــ� ألفضــل أ
ين
ش
الفــكار واطــاق طاقاتــه االبداعيــة االمــر الــذي
الب�يــة
ت
والمق�حــات الداخليــة وذلــك ضمــن مبادراتها ينعكــس ايجابــا عــى االداء العــام والتطويــر
المؤســ� المنشــود”.
لعــام القـراءة بحضــور قيــادات الــوزارة وعدد
ي

ووجــه بــرض ورة الســعي المتواصــل
نحــو تطويــر مبــادرات القــراءة واســتثمار
المطبوعــات ذات الصلــة بالتطويــر االداري
ت
يز
والــ� تصــدر عــن
والتمــر والجــودة
ي
مؤسســات مرموقــة عربيــة وأجنبيــة والعمــل
عــى ترجمتهــا واعــداد ملخصــات عنهــا
وتوزيعهــا عــى موظفــي الــوزارة لالســتفادة
مــن محتوياتهــا ومضامينهــا.

العمل  -ديسمبر 2016

7

أخبار الوزارة

تعميــم التجربــة على الوزارات لالســتفادة منها

وزراء العمــل في “دول التعاون”
يشــيدون بنظــام التفتيش الذكي
ف
ف
المــارات
مجلــس وزراء العمــل ي� دول النظــام الــذي تــم تطبيقــه ي� إ
أشاد مجلــس التعــاون لــدول الخليــج منــذ عامـ ي ن
ـ� وذلــك كأول نظــام مــن نوعــه
الــذك” باعتبــاره ف ي� المنطقــة.
العربيــة بنظــام “التفتيــش
ي
آليــة مبتكــرة للرقابــة ف ي� ســوق العمــل.
جــاء ذلــك خــال اجتماعــات الــدورة الـــ 33
ت
الــ� عقــدت مؤخــرا ف ي� مدينــة
ودعــا المجلــس بعــد اطالعــه عــى آليــة للمجلــس ي
عمــل النظــام ومخرجاتــه وزارات العمــل الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية
ف
ـال صقــر غبــاش وزيــر
ي� “دول التعــاون “ إىل االســتفادة مــن الشــقيقة بمشــاركة معـ ي
الب�يــة والتوطـ ي ن
الب�يــة والتوطـ ي ن
ـ� المــوارد ش
خـ بـرات وزارة المــوارد ش
معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
ـ� عــى رأس وفــد وشــارك
ي
ف
الب�يــة والتوطـ ي ن
ش
ـ� ي� أعمــال الــدورة الثالثــة
وتجربتهــا الرائــدة ف ي� تصميــم وتشــغيل رفيــع المســتوى مــن الــوزارة.
وناقشــت االجتماعــات برامــج العمــل
المشـ تـركة لزيــادة فــرص توظيــف المواطنـ ي ن
ـ�
ف ي� دول التعــاون والدليــل الخليجــي للتصنيف
ن
المهــ� ،إىل جانــب اســتعراض
والتوصيــف
ي
ش
نتائــج أعمــال فريــق الخـ بـراء ضمــن مــروع
خطــة عمــل المجلــس للســنوات الثــاث
وغ�هــا مــن الموضوعــات.
المقبلــة ،ي
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االجتماعات ناقشت
برامج العمل المشتركة
لزيادة فرص توظيف
المواطنين في دول
التعاون والدليل الخليجي
للتصنيف والتوصيف
المهني
للجنــة وزراء العمــل بــدول مجلــس التعــاون
ت
ـ� بحثــت العديــد
لــدول الخليــج
العربيــة الـ ي
ف
مــن الموضوعــات ي� مجــال قضايــا العمــل
بمــا يعــزز العمــل الخليجــي المشـ تـرك.
معــال صقــر غبــاش والوفــد المرافــق
وشــهد
ي
حفــل تكريــم منشــآت القطــاع الخــاص
ين
يز
وتوطــ� الوظائــف
المتمــرة ف ي� مجــال إحــال
ف� “دول التعــاون” حيــث تــم تكريــم ش�كــ�ت
ي
ي

وســركو ليمتــد مــن الدولــة،
الــدار العقاريــة ي
تكنولوجــرز
إىل جانــب تكريــم ش�كــة اكســتل
ي
كواحــدة مــن ش
الصغ�ة والمتوســطة
الم�وعــات
ي
العــر�.
الرائــدة عــى مســتوى الخليــج
بي
ف
و� الســياق ذاتــه ،عقــدت لجنــة وكالء
ي
وزرات العمــل بــدول مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة اجتماعــاً ناقشــت خاللــه
عــدداً مــن الموضوعــات ،وذلــك بمشــاركة
وحضــور أعضــاء الوفــد ســيف الســويدي
ين
وكيــل وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
لشــؤون المــوارد ش
الب�يــة وحميــد بــن ديماس
الوكيــل المســاعد لشــؤون العمــل ،وماهــر
العوبــد الوكيــل المســاعد لشــؤون التفتيــش،
والدكتــور عمــر النعيمــي الوكيــل المســاعد
لالتصــال والعالقــات الدوليــة ،وعبدالرحمــن
ق
المــرزو� مديــر مكتــب العالقــات الدوليــة
ي
ف ي� الــوزارة ،كمــا ضــم الوفــد ف ي� عضويتــه
ن
ن
ـ�
ـ� نائــب مديــر المكتــب الفـ ي
وليــد الحوسـ ي
لمعــال الوزيــر ،وســلطان الســعدي نائــب
ي
ف
بأبوظــ�
ارة
ز
الــو
�
التفتيــش
إدارة
مديــر
بي.
ي

ورشة عمل لمناقشة تطوير نظام إلكتروني إقليمي إلدارة استقدام العمالة
ين
نظمــت وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
ورشــة عمــل ناقشــت خاللهــا تطويــر نظــام
ت ن
و� إقليمــي إلدارة اســتقدام العمالــة
الكــر ي
بمــا يتوافــق مــع متطلبــات الــدول المرســلة
والمســتقبلة للعمــال.

العمــل الفلبينيــة ومديــر إدارة التشــغيل
الســريالنكية ومديــر إدارة
ف ي� وزارة العمــل
ي
التخطيــط والتدريــب ف ي� وزارة القــوى
العاملــة والتدريــب ف ي� بنجالديــش وعــدد
ين
ين
والدوليــ�.
المحليــ�
الخــراء
مــن
ب

رض
ت
الــ� عقــدت مؤخــرا عــى
حــ الورشــة ي
ين
يومــ� بفنــدق المــروج روتانــا
مــدى
الدكتــور عمــر النعيمــي الوكيــل المســاعد
لالتصــال والعالقــات الدوليــة ف ي� وزارة
الب�يــة والتوطـ ي ن
المــوارد ش
ـ� وزيــاد الصايــغ
الوكيــل المســاعد لعالقــات العمــل
الدوليــة ف ي� وزارة العمــل بالمملكــة العربيــة
الســعودية وسـ يـرياكو الجون ـزاد وكيــل وزارة

وناقشــت الورشــة دورة اســتقدام العمالــة
الوافــدة مــن منظــور الــدول المســتقبلة لهــا
ف
طــر�
والمرســلة منهــا وكذلــك مــن منظــور ي
إالنتــاج مــن أصحــاب االعمــال والعمــال
للوقــوف عــى المعوقــات و الفجــوات واقـ تـراح
افضــل الســبل الممكــن تطبيقهــا مــن خــال
االلك�ونيــة ت
المنصــة ت
المق�حــة لمواجهــة هــذه
إالشــكاليات .

التفكــر
واتبعــت الورشــة منهجيــة
ي
التصميمــي وهــي منهجيــة جديــدة للتفكـ يـر
إالبداعــي وإيجــاد الحلــول للمشــكالت
خاصــة ف ي� مجــال عالــم االعمــال ،كمــا انهــا
تمهــد إليجــاد افضــل البدائــل واالســاليب
التغيــر المنشــود ف ي� نمــط او
إلحــداث
ي
نمــوذج العمــل القائــم.
وأكــد الخـ بـراء المشــاركون ف ي� الورشــة أهميــة
تحقيــق التــوازن ي ن
بــ� تشــجيع اســتخدام
ت
أنظمــة التوظيــف إاللك�ونيــة ومتطلبــات
ت
ين
الدولتــ� المرســلة
بحكومــ�
الرقابــة
ي
والمســتقبلة ،كالرقابــة عــى إجــراءات
تز
وااللــرام بضوابطهــا.
التعاقــد

العمل  -ديسمبر 2016

9

أخبار الوزارة

ضمــن مبادرة «االتصال الذكي»

“الموارد البشــرية والتوطين”
تتيــح لموظفيهــا اداء مهامهم
دون الحضــور لمقر العمل
ين
وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
أ
بدأت تطبيــق المرحلــة الوىل مــن مبــادرة
الــ� تتيــح أل ث
ت
كــر مــن 70
“االتصــال
ي
الــذك” ف ي
موظفــا وموظفــة ي� الــوزارة إنجــاز مهامهــم
الوظيفيــة دون الحاجــة اىل الحضــور لمقــر
العمــل.
وقــال معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد ش
الب�ية
ي
ف
ت
ن
ـأ� ي� اطــار الخطــط
والتوطـ يـ� ” إن المبــادرة تـ ي
الراميــة إىل تمكـ ي ن
ـ� الكــوادر الوظيفيــة مــن خــال
ت
اســتثمار المنج ـزات الـ يـ� حققتهــا الــوزارة عــى
صعيــد البنيــة التقنيــة وتوظيــف التكنولوجيــا
ف ي� تطويــر بيئــة العمــل الداخليــة وتنميــة رأس
المــال البـ شـري بمــا يتواكــب مــع رؤيــة حكومــة
المســتقبل.
يز
تحفــر
وأكــد أهميــة المبــادرة ومســاهمتها ف ي�
ين
والبــداع والريــادة
الموظفــ� عــى االبتــكار إ
أ
ف ي� تقديــم الخدمــات وذلــك تحقيقــا لحــد
أ
ت
االســراتيجية للــوزارة المتمثــل ف ي�
الهــداف
ضمــان تقديــم كافــة الخدمــات إالداريــة وفــق
معايــر الجــودة والكفــاءة والشــفافية.
ي

مــع النظــم واللوائــح الوظيفيــة المعمــول بهــا.
ين
الموظفــ� والموظفــات إىل التطبيــق
و دعــا
أ
ت
كبــرة مــن
الــ� تتيــح مرونــة ي
المثــل للمبــادرة ي
خــال ســاعات العمــل غـ يـر المقيــدة وهــو االمــر
الــذي مــن شــأنه مســاعدة الموظفــات العامــات
ف� الــوزارة عــى تحقيــق التــوازن ي ن
بــ� المهــام
ي
ت
ز
الوظيفيــة واالل�امــات االرسيــة.

يقومــون جميعــا مــن خــال عملهــم ف ي� ادارة
الخدمــات إال ت
لك�ونيــة بالــوزارة بالتدقيــق عــى
المعامــات ذات الصلــة بتصاريــح العمــل وذلــك
ـغيل يكفــل القيــام بالمهــام
بموجــب نظــام تشـ ي
ت
ين
وتمكــ� ادارة الخدمــات االلك�ونيــة
المطلوبــة
أ
ف ي� الــوزارة مــن عمليــة متابعــة االداء لغــراض
القيــاس والمراجعــة لهــذه المبــادرة.
وذكــر أنــه تــم تصميــم لوحــة تفاعليــة تمكــن
المـ شـرف عــى عمــل ادارة الخدمــات ت
االلك�ونيــة
مــن ضبــط آليــة العمــل وتحديــد أولويــة التوزيع
ئ
ين
للموظفــ�
العشــوا� للمعامــات وتخصيصهــا
ي
ين
المشــمول� بالمبــادرة اىل جانــب تحديــد
متغــرة لموظــف االتصــال
مســتهدفات يوميــة ي
ـذك “حصــة المعامــات” وفقــا لحجــم تدفــق
الـ ي
المعامــات اليومــي.

مــن جهتــه أوضــح ســيف أحمــد الســويدي
وكيــل الــوزارة لشــؤون المــوارد ش
الب�يــة أنــه تــم
اعتمــاد اطــار وضوابــط إلدارة المــوارد ش
الب�يــة
الذيــن ســيعملون عــن بعــد بمــا يضمــن التوافــق
مــع المحــددات الموضوعــة مــن قبــل الهيئــة
االتحاديــة للمــوارد ش
الب�يــة الحكوميــة وكذلــك
ووجــه معاليــه فريــق العمــل الداخــ� المعـ نـ� ضمــان انتاجيــة الموظــف ومــن بـ ي ن
ـ� ذلــك تحديد
ي
ي
ت
ت
بتنفيــذ المبــادرة بــرض ورة التقيــد بممارســات معــدل يومــي للمهــام الـ يـ� يفــرض ان ينجزهــا
وغ�هــا مــن الضوابــط ذات الصلــة .وأكــد الســويدي أن فريقــا داخليــا يتــوىل متابعــة
حوكمــة المبــادرة بمــا يضمــن رسيــة وأمــن الموظــف ي
آ
تنفيــذ المبــادرة إذ يعمــل عــى تعزيــز الليــات
المعلومــات والبيانــات وعــدم تأثــر زمــن
ف
تقديــم الخدمــة وجودتهــا ي ز
وتم�هــا وكذلــك وأشــار الســويدي إىل أن المبــادرة تشــمل ي� الممكنــة للتطبيــق الجيــد مــن خــال التدريــب
المشــمول� �ف
ف
ث
ن
ين
ين
ين
ين
للموظفــ�
الالزمــ�
المشــمول� ي� مرحلتهــا االوىل أكــر مــن  70موظفــا مــن بينهــم والتأهيــل
الموظفــ�
ضمــان انتاجيــة
ي ي
ت
ن
الــ� مــن شــأنها تحقيــق الســعادة
المبــادرة وانضباطهــم الوظيفــي بمــا ينســجم  6موظفـ يـ� مــن فئــة ذوي االحتياجــات الخاصــة المبــادرة ي
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يعبرن عن
موظفــات ّ

ســعادتهن ويؤكدن على

امتيــازات العمل عن بعد
ف
و� الســياق  ،عـ بـرت مجموعة مــن الموظفات
ي
عــن ســعادتهن بالمبــادرة ومــا توفــره لهــن
مــن امتيــازات  ،حيــث أكــدت مــوزة ســلطان
الموظفــة ف� ادارة الخدمــات ت
االلك�ونيــة ف ي�
ي
ن
ش
وزارة المـوارد الب�يــة والتوطـ يـ� « ثقتهــا بأن
مبــادرة العمــل عــن بعــد ستســهم ف ي� رفــع
مســتوى ســعادة الموظفـ ي ن
ـ� وزيــادة إالنتاجية
لمــا توفــره مــن مرونــة ف ي� تحديــد الوقــت
المناســب ليقــوم الموظــف بممارســة عملــه
كمــا تتيــح حريــة اختيــار البيئــة والمــكان الـ ت يـ�
يقــوم فيهــا بممارســة هــذا العمــل».
ـ� ي ز
للموظفـ ي ن
وتحف�هــم عــى تقديــم الخدمــات
ين
المتعاملــ� واســعادهم.
يلــ� تطلعــات
بمــا ب ي
ولفــت إىل أن الــوزارة أجــرت ســابقا اســتطالعا
ين
الموظفــ� حول”مبــادرة
للوقــوف عــى آراء
ـذك ” قبــل اتخــاذ ق ـرار تطبيقهــا و
االتصــال الـ ي
عكســت النتائــج رغبتهــم خاصــة إالنــاث منهــم
ضمــن الفئــة العمريــة مــن  42 - 25عامــا بالقيام
بمهــام عملهــن مــن ن ز
المــرل وبالقــرب مــن
أفــراد أرسهــن دون الحاجــة لقطــع المســافات
للحضــور إىل مقــر العمــل وهــو مــا يســهم
غــر ش
مبــا�ة ف ي� تخفيــف مســتويات
بطريقــة ي
ن
إالجهــاد والتعــب عــى الموظفـ يـ� الســيما تلــك
الناجمــة عــن االزدحــام المــروري.

موضحــا أن نتائــج التقييــم تدعــم أعمــال
ن
المعــ� بتطبيــق المبــادرة ف ي� مجــال
الفريــق
ي
تطويرهــا وفقــا للمعايـ يـر العالميــة ذات الصلــة
 ..وأكــد أن المرحلــة الثانيــة مــن المبــادرة ســيتم
تنفيذهــا ف ي� منتصــف العــام  2017لتشــمل نحــو
 300مفتــش.

ونــوه الســويدي إىل أن مبــادرة العمــل تعتمــد ف ي�
تطبيقهــا عــى ضوابــط ومعايــر أ
اليــزو /27001/
ي
ف� أمــن المعلومــات أ
المــر الــذي يضمــن تأمـ يـ�ن
ي
أ
ت
جميــع البيانــات المتعلقــة بالجهــزة االلك�ونيــة
ت
الــ� يســتخدمها الموظفــون وأنظمــة الــوزارة
ي
توفــر
والبيانــات المتبادلــة عــن بعــد ،مؤكــدا ي
ن
ش
المبــا�
التقــ�
خاصيــة طلــب الدعــم
ي
ـ� المشـ ي ن
للموظفـ ي ن
ـذك
ـمول� بمبــادرة االتصــال الـ ي
ت
وقــال إن هنــاك خطــوات متتابعــة يتــم تنفيذهــا وذلــك مــن خــال النظــام وخدمــة ال�اســل
والم� ي ن
ين
المبــا� ي ن
الموظفــ� ش
ش
فــ�.
بــ�
دوريــا لقيــاس مــدى تحقيــق أهــداف المبــادرة
مــن خــال تقييــم آ
الثــار ت
الم�تبــة عــى تطبيقهــا
ين
الب�يــة وجــودة يذكــر ان وزارة المــوارد ش
داخليــا مــن حيــث رضــا المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
ف
بالضافــة إىل تقييــم طبقــت ي� العــام  2013مبــادرة «الــدوام
الخدمــات وانتاجيــة العمــل إ
ن
اثــر التنفيــذ خارجيــا عــى مســتوى المتعاملـ يـ� المــرن» كأول جهــة حكوميــة عــى المســتوى
ين
ش
بالقطاعــ� الحكومــي والخــاص  ،االتحــادي.
والــركاء

ســم�ة مبــارك ش
م�فــة ف ي� ادارة
وقالــت
ي
ت
الخدمــات االلك�ونيــة « ان المبــادرة تعمــل
عــى تخفيــض الكثـ يـر مــن التكاليــف المبـ ش
ـا�ة
وغـ يـر المبـ ش
ـا�ة عــى الموظــف وجهــة العمــل
مــن خــال توفـ يـر الوقــت والجهــد الالزمـ ي ن
ـ�
للذهــاب والعــودة مــن واىل الــدوام إضافــة
إىل التقليــل مــن تكاليــف وقــود الســيارات
واالنبعاثــات الكربونيــة فضــا عــن تقليــل
شــعور الموظــف بالتوتــر وضغوطــات
العمــل الـ ت يـ� قــد يتعــرض لهــا خــال ســاعات
الــدوام الرســمي».
وقالــت نهــاد حميــد الموظفــة ف ي� وزارة
ين
المــوارد ش
التوطــ� « ان مبــادرة
الب�يــة و
«العمــل عــن بعــد» تعطــي الموظفــات
فرصــة رائعــة لتحقيــق التـوازن بـ ي ن
ـ� حياتهــن
الوظيفيــة و أ
الرسيــة ،بمــا يتيــح لهــن تنفيــذ
ال�امــات أ
مهــام العمــل و ت ز
الرسة ف ي� وقــت
قصـ يـر ومــن مــكان مناســب خصوصــا ف ي� ظــل
وجــود أشــخاص يحتاجــون رعايــة الموظفــات
مثــل كبــار الســن واالطفــال».
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ضمــن إطار عمل المســرعات الحكومية

بحــث تعزيــز التوطين في القطــاع المصرفي والمالي
فريــق المرسعــات الحكوميــة
اجتمع الــذي ش
تــرف عليــه وزارة
ين
المــوارد ش
ممثــ�
والتوطــ� مــع
الب�يــة
ي
عــدد مــن البنــوك والمصــارف الماليــة �ف
ي
الدولــة لدعــم ملــف التوطـ ي ن
ـ� ف ي� القطــاع
ف
والمــال ،وذلــك ف ي� إطــار عمــل
المــر�
ي
ي
ت
ـ� أطلقهــا
مبــادرة المرسعــات الحكوميــة الـ ي
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
د� «رعــاه اللــه».
مجلــس الــوزراء حاكــم ب ي
معــال حميــد القطامــي رئيــس
وأكــد
ي
ش
لجنــة تنميــة المــوارد الب�يــة المواطنــة
ف
والمــال ،الحــرص
المــر�
ف ي� القطــاع
ي
ي
عــى تعزيــز مشــاركة المواطنـ ي ن
ـ� ف ي� القطــاع
ف
ت
والمــال مــن خــال اســراتيجية
المــر�
ي
ي
وطنيــة متكاملــة المراحــل والخطــوات
التنفيذيــة بمشــاركة قويــة ومؤثــرة مــن
قبــل المؤسســات الماليــة والمرصفيــة
العاملــة ف� الدولــة ،مشـ يـرا اىل ض�ورة تركـ ي ز
ـر
ي
ت
ش
الجهــود وتكثيــف العمــل خــال الفــرة تعزيــز ال�اكــة مــع القطــاع الخــاص
توفــر  1000فرصــة عمــل
المقبلــة لتحقيــق نســبة  100%مــن هــذه مــن أجــل
ي
ف
ن
للمواطنـ ي ن
ـ� الباحثـ يـ� عــن عمــل ي� القطــاع
المســتهدفات.
ف
المــال ي� الدولــة ،خــال  75يومــا ،وذلــك
ي
ف
ن
التوطــ� ي� القطــاع
حــرض االجتمــاع الــذي عقــد مؤخــرا ف ي� تمهيــدا لرفــع نســبة
ي
ـ� وكيــل الخــاص إىل  5%بحلــول عــام  ،2021وهــو
أبـراج إ
المــارات بـ ب ي
ـد� نــارص الهامـ ي
ن
ش
ش
وزارة المــوارد الب�يــة والتوطـ يـ� لشــؤون الهــدف الــذي تســعى الــوزارة و�كاؤهــا
التوطــ� رئيــس فريــق الــوزارة وجمــال إىل تحقيقــه مــن خــال الدفعــة أ
ين
الوىل
المــارات بل�نامــج المرسعــات الحكوميــة ،الــ�ت
الجســمي مديــر عــام معهــد إ
ي
للدراســات المرصفيــة والماليــة وفريــدة تهــدف إىل تحقيــق نتائــج رسيعــة وملموســة
آل عــ� الوكيــل المســاعد لتوظيــف تضمــن إنجــاز مســتهدفات أ
الجنــدة
ي
ش
ش
المــارات  ،2021وتدعــم
المــوارد الب�يــة بــوزارة المــوارد الب�يــة الوطنيــة لرؤيــة إ
ين
ش
وال�امــج
السياســات
والتوطــ� .
والمــؤ�ات الوطنيــة ب
لنقــل الخدمــات الحكوميــة إىل مســتويات
وتــم خــال االجتمــاع مناقشــة ســبل متقدمــة ،باعتمــاد اليــة تركــز عــى النتائــج.
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واســتعرض االجتمــاع آليــات تحديــد فــرق
ت
ـ� تقــوم
العمــل والخطــوات التنفيذيــة الـ ي
توفــر
عــى تعزيــز وترسيــع عمليــات
ي
ين
للمواطنــ� داخــل
الفــرص الوظيفيــة
المؤسســات الماليــة والمرصفيــة وكيفيــة
خلــق البيئــة الالزمــة لتحقيــق ذلــك
ت
ـ�
والعمــل مــن أجــل إزالــة المعوقــات الـ ي
تحــد مــن التنفيــذ.
وشــارك ف ي� االجتمــاع نحــو  25مــن الرؤســاء
ين
التنفيذيــ� ورؤســاء المــوارد ش
الب�يــة ف ي�
المــارات للدراســات المرصفيــة
معهــد إ
ن
التأمــ� والمــرف
والماليــة وهيئــة
ي
المركــزي ،اضافــة إىل عــدد مــن المصــارف
ين
ش
والتأمــ�.
و�كات الرصافــة

أخبار الوزارة

خــال لقــاء حضره  100مــن أصحاب العمل وممثلي المنشــآت

اســتعراض إجــراءات توطين مهنتــي ضابط الصحة
والســامة المهنيــة ومدخلي البيانات
ش
الب�يــة
وزارة المــوارد
نظمت
ين
والتوطــ� لقــاءا تــم خاللــه
اســتعراض القراريــن الوزاريـ ي ن
ـ� الصادريــن
ـ� مهنــة مدخــ� البيانــات �ف
ف� شــأن توطـ ي ن
ي
ي
ي
ن
المنشــآت الكـ بـرى وتوطـ يـ� مهنــة ضابــط
الصحـــة والسالمـــة المهنيــة بقطاعــي
االنشــاءات والصناعــة والمقــرر تطبيقهمــا
مطلــع العــام المقبــل.
وحــرض اللقــاء الــذي نظــم مؤخــرا ف ي�
الهامــ� وكيــل وزارة المــوارد
د� نــارص
بي
ي
التوطــ�ن
ن
ش
والتوطــ� لشــؤون
الب�يــة
ي
ي
عــ� الوكيــل المســاعد
وفريــدة آل
ي
ش
لتوظيــف المــوارد الب�يــة الوطنيــة
ق
ـرزو� الوكيــل المســاعد لتنميــة
ونــورة المـ ي
ش
الب�يــة الوطنيــة ونحــو 100
المــوارد
ن
وممثلــ� عــن المنشــات
صاحــب عمــل
ي
المســتهدفة بالقــرار .وقالــت فريــدة آل
ت
يــأ� ف ي� اطــار حــرص
عــ� « ان اللقــاء ي
ي

ين
وزارة المــوارد ش
والتوطــ� عــى
الب�يــة
ت
تعزيــز وتطويــر ش
ال�اكــة االســراتيجية
مــع مؤسســات القطــاع الخــاص لدعــم
وتعزيــز مشــاركة المواطنـ ي ن
ـ� والمواطنــات
ف
ف ي� ســوق العمــل وبمــا يســهم ي� الجهــود
المبذولــة لتحقيــق مســتهدفات االجنــدة ويســتهدف ق ـرار توطـ ي ن
ـ� مهنــة «ضابــط
صحــة وســامة مهنيــة» المنشــات الــ�ت
المــارات .« 2021
الوطنيــة ورؤيــة إ
في
ث
لديهــا  500عامــل فأكــر والعاملــة ي�
وأكــدت « ت ز
الــرام وزارة المــوارد ش
الب�يــة قطاعــي االنشــاءات والصناعــة فيمــا يلــزم
والتوطــ� بتقديــم الدعــم الــازم القراراالخــر المنشــات الـ ت
ين
ـ� يعمــل لديهــا
ي
ف
ث
ت
ين
مهنــ� الــف عامــل فأكــر بالتســجيل ي� نظــام
بتوطــ�
للمنشــات المســتهدفة
ي
ن
ت
و� «تســهيل» للحصــول
مدخــ� البيانــات وضبــاط الصحــة الــوزارة االلكــر ي
ي
ت
ـ� تقدمهــا الــوزارة مــن
والســامة المهنيــة بمــا ّيمكنهــا مــن عــى الخدمــات الـ ي
اســتيفاء المطلــوب منهــا وهــو توظيــف خــال الدخــول عــى النظــام بشــكل ذا�ت
ي
الب�يــة الوطنيــة المؤهلــة ف ي� ومبـ ش
المــوارد ش
ـا� وادخــال البيانــات المطلوبــة الي
ين
ين
خدمــة مــن الخدمــات وذلــك بواســطة
المهنتــ� .
هاتــ�
مواطنــ� ي ن
ين
ين
اثنــ� حرصيــا دون
موظفــ�
ف
وثمــن اصحــاب العمــل وممثــ� المنشــات يغ�همــا مــن العاملـ ي ن
ـ� ي� كل منشــأة مــن
ي
خطــوة الــوزارة المتمثلــة بتنظيــم المنشــات المشــار اليهــا.
اللقــاء الــذي شــهد نقاشــا حــول اليــات
واجــراءات تطبيــق القراريــن ودورهمــا
ين
توطــ� نوعــي لــدى منشــات
ف ي� تحقيــق
القطــاع الخــاص.
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اطالق جائزة «تســهيل» لتحســين
جودة خدمــات مراكز الخدمة
ش
الب�يــة
وزارة المــوارد
أطلقت والتوطـ ي ن
ش
ـ� ش
بال�اكــة مــع �كــة
الســامية للتمويــل «جائــزة تســهيل»
آفــاق إ
تحســ� جــودة الخدمــات الــ�ت
ين
بهــدف
ي
تقدمهــا مراكــز الخدمــة تســهيل للمتعاملـ يـ�ن
وتحقيــق ســعادتهم.
وقــال ســيف الســويدي وكيــل وزارة المــوارد
ين
ش
والتوطــ� لشــؤون المــوارد
الب�يــة
ف
ت
ش
ـأ� ي� إطــار حــرص
الب�يــة « ان الجائــزة تـ ي
أ
الــوزارة عــى التطويــر المســتمر لداء مراكــز
ين
والعاملــ� فيهــا وذلــك بهــدف
الخدمــة
ت
الــ� تقدمهــا تلــك
االرتقــاء
بالخدمــات ي
أ
المراكــز وهــو المــر الــذي ينســجم مــع
أحــد أ
ت
االســراتيجية للــوزارة مــن
الهــداف
حيــث تعزيــز الكفــاءة المؤسســية لتقديــم
خدمــات حكوميــة ذات جــودة عاليــة».

والعاملـ ي ن
ـ� لديهــا للم ـض ي قدمــا ف ي� تطبيــق
المــارات لتقديــم الخدمات
معايـ يـر برنامــج إ
ز
المتمــرة اىل جانــب تعزيــز
الحكوميــة
ي
ت
ن
الــ� تــدار
التنافســية ي
بــ� هــذه المراكــز ي
مــن قبــل القطــاع الخــاص بكــوادر وطنيــة
وتحــت شا�اف وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ين
والتوطــ�».

مــن جهتهــا ،أوضحــت فاطمــة المــا نائــب
مديــر إدارة مراكــز الخدمــة ف ي� وزارة المــوارد
ش
الب�يــة ان «جائــزة تســهيل» تنظــم ســنويا
ـ� رئيسـ ي ن
وتضــم فئتـ ي ن
ـيت� همــا ،فئــة مراكــز
الخدمــة تســهيل وتشــمل  3فئــات فرعيــة،
وفئــة العاملـ ي ن
ـ� ف ي� المراكــز وتضــم  5فئــات
فرعية.وأوضحــت المــا «أن عمليــة اختيــار
المراكــز الفائــزة بالجائــزة تتــم عــن طريــق
زيــارات ميدانيــة تقــوم بهــا جهــة مســتقلة
وذلــك لتقييــم االداء وفقــا لمعايـ يـر برنامــج
الدارة
وأكــد الســويدي « ان الجائــزة مــن شــأنها «ســبع نجــوم» المعتمــد لــدى إ
يز
تحفــر وتشــجيع مراكــز الخدمــة تســهيل وتحــت شإ�افهــا.
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وتشــمل فئــة مراكــز الخدمــة ثــاث فئــات
يز
متمــر
فرعيــة وهــي فئــة أفضــل مركــز
ـر وفئــة أفضــل مركــز �ف
وفئــة المركــز المتمـ ي ز
ي
ين
المتعاملــ�.
إســعاد
ين
العاملــ� ف ي� مراكــز الخدمــة
أمــا فئــة
تســهيل فتضــم خمــس فئــات فرعيــة
تشــمل فئــة أفضــل موظــف اســتقبال وفئــة
أفضــل مديــر وفئــة أفضــل موظــف شإ� ف يا�
وفئــة أفضــل موظــف إلســعاد المتعاملـ ي ن
ـ�
اضافــة اىل فئــة أفضــل موظــف مدخــل
بيانــات لعــام .2015

أخبار الوزارة

ادراج خدمــات جديدة تلبيــة الحتياجات المتعاملين واســعادهم

وزارة الموارد البشــرية
والتوطيــن  400:الف
مســتفيد من خدمات
التطبيقــات الذكية
ت
الــ� تقدمهــا وزارة
عــدد المســتفيدين مــن الخدمــات ي
الب�يــة والتوطـ ي ن
بلغ المــوارد ش
ـ� مــن خــال تطبيقاتهــا الذكيــة
البالــغ عددهــا خمســة تطبيقــات ث
أكــر مــن  400الــف مســتفيد
قامــوا بتحميلهــا عـ بـر متجــري «جوجــل بــاي» و«أبــل ســتور » .
وأكــد محمــد بــن صقــر النعيمــي الوكيــل المســاعد للخدمــات
الب�يــة والتوطـ ي ن
المســاندة ف ي� وزارة المــوارد ش
ـ� حــرص الــوزارة عــى
إســعاد المتعاملـ ي ن
ـ� مــن خــال تقديــم حزمــة مــن الخدمــات عـ بـر
أ
ـذك بمــا يتواكــب مــع أفضــل المعايـ يـر العالميــة المــر
تطبيقهــا الـ ي
ف
المــارات . 2021
الــذي مــن شــأنه أن يســهم ي� تحقيــق رؤيــة دولــة إ
وأوضــح النعيمــي « ان خدمــة ســداد رســم الموافقــة المبدئيــة
لترصيــح العمــل جــاءت ف� المرتبــة أ
الوىل ضمــن ث
أكــر ثــاث
ي
خدمــات اســتخداما ف ي� التطبيقــات الذكيــة تلتهــا خدمــة طلــب كوتــة
المنشــأة ومــن ثــم خدمــة طلــب الغــاء ترصيــح العمــل».
ـرم بتقديــم خدمــات تســعد المتعاملـ ي ن
وأشــار إىل ان الــوزارة تلـ ت ز
ـ�
وتدعــم توجهــات الحكومــة نحــو تحقيــق الســعادة ف ي� الخدمــات
وذلــك مــن خــال تطويــر وتحديــث محتــوى تطبيقاتهــا الذكيــة
عــر إجــراء تقييــم دوري لحزمــة الخدمــات االجرائيــة
باســتمرار ب
ت
الــ� تقدمهــا التطبيقــات بالشــكل الــذي يتوافــق
والمعلوماتيــة ي
يلــ�
وبمــا
الذكيــة
الحكومــة
معايــر
مــع
ب ي احتياجــات وتطلعــات
ي
ين
المتعاملــ� واســعادهم».

خدمة سداد رسم تصريح
العمل األكثر استخدام ًا

وأوضــح النعيمــي «انــه تــم مؤخ ـرا ادراج خدمــات ذكيــة جديــدة
ت
ـ� واليــة رفــع الحظــر عــن المنشــآت
تشــمل اســرجاع الضمــان البنـ ي
المخالفــة وامكانيــة عــرض مســتندات المنشــآت والعمالــة اضافــة تطبيقــات مبتكــرة تشــمل تطبيــق يحمــل مســمى «،»mohre
أ
ن
ـ�» و«تطبيــق ســامة» و«تطبيــق أبـ شـر» و«تطبيــق
اىل خدمــة لوحــة معلومــات نظــام حمايــة الجــور» .وتقــدم وزارة و«تطبيــق وجهـ ي
الب�يــة والتوطـ ي ن
المــوارد ش
ـ� خدماتهــا الذكيــة مــن خــال خمســة آمــن».
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يضــم  12فريق ًا على مســتوى الدولة

“المفتش الشــامل” يعيد مســتحقات
 10500عامل خالل  9أشــهر
ســبتم� مــن العــام  2016ي ن
الفــ�
ينايــر -
ب
و 200زيــارة شــملت  598منشــأة و740
ســكنا عماليــا و 870موقــع عمــل عــى
مســتوى الدولــة.

فــرق «المفتــش الشــامل»
نجحت ف ي� وزارة المــوارد ش
ال�يــة
ين
والتوطــ� ف ي� إعــادة مســتحقات ماليــة
لنحــو  10آالف و 500عامــل بمــا نســبته
نحــو  2,6ف ي� المائــة مــن مجمــوع نحــو
 409آالف عامــل اســتفادوا مــن الحمــات وأوضــح ماهــر العوبــد وكيــل وزارة
ت
ين
الــ� نفذتهــا الفــرق مــا ي ن
بــ� المــوارد ش
والتوطــ� المســاعد
الب�يــة
والزيــارات ي
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لشــؤون التفتيــش « أن فــرق «المفتــش
الشــامل» رصــدت وجــود مخالفــات
متنوعــة لــدى  122منشــأة تتعلــق بعــدم
تز
ال�امهــا ف ي� دفــع مســتحقات ماليــة
للعمــال حيــث شــملت التأخــر ف ي� ســداد
االجــر وعــدم دفــع بــدل ســاعات العمــل
ف
ـا� وكذلــك بــدل العمــل ف ي� العطــل
إ
الضـ ي

أخبار الوزارة

واالجــازات الرســمية وفقــا لمــا ينــص عليــه
قانــون تنظيــم عالقــات العمــل».
وأضــاف «أن الــوزارة اخطــرت المنشــآت
المعنيــة بتلــك المخالفــات وامهلتهــا اىل
حـ ي ن
ـ� تصويــب تلــك المخالفــات قبــل ان
يتــم اتخــاذ االجــراءات الالزمــة بحقهــا
مشــرا اىل ان «فــرق المفتــش الشــامل»
ي
عــاودت زياراتهــا للمنشــآت المســتهدفة
حيــث ي ن
تبــ� قيامهــا بســداد المســتحقات
الماليــة للعمــال البالــغ عددهــم نحــو 10
االف و 500عامــل.
وأوضــح العوبــد « ان إطــاق مبــادرة
ت
الــ� ينبثــق عنهــا
«المفتــش الشــامل» ي

ت
يــأ� حرصــا مــن وزارة المــوارد بالتفتيــش حيــث يتــم التفتيــش الــدوري
 12فريقــا ي
ين
ش
ئيــ� للمنشــأة وفروعهــا
الب�يــة
والتوطــ� عــى اســتحداث عــى المقــر الر ي
وتوفــر أدوات رقابيــة مبتكــرة لضمــان والتدقيــق عــى جميــع ســجالت المنشــأة».
ي
ش
تطبيــق الت�يعــات بمــا يحقــق المصلحــة
ف
ت
لطــر� االنتــاج واالرتقــاء وأشــار إىل زيــارات اخــرى تســتهدف
المشــركة
ي
ت
ش
المبــا� مــع العمــال للوقــوف
ـ� يقدمهــا قطــاع اللقــاء
بمســتوى فالخدمــات الـ ي
عــى أوضاعهــم ومطابقــة مخرجــات
التفتيــش ي� الــوزارة».
تلــك اللقــاءات مــع مخرجــات الزيــارات
وقــال «أن المبــادرة تهــدف اىل توعيــة التفتيشــية الدوريــة للمنشــآت فضــا عــن
ت
الــ� تنظيــم زيــارات لمواقــع العمــل الخارجيــة
المنشــآت والرقابــة عليهــا وتحديــدا ي
ت
االشــراطات
يعمــل لديهــا أكـ ثـر مــن  50عامــا وتوفــر للتأكــد مــن مــدى توافــر
الســكن لهــؤالء العمــال حيــث تعمــل الخاصــة بالصحــة والســامة المهنيــة
فــرق “المفتــش الشــامل» عــى زيــارة تلــك وزيــارات أخــرى للمســاكن العماليــة للتأكــد
ت
واشــراطات الســكن
معايــر
المنشــآت لتوعيــة اصحابهــا والعمــال مــن توافــر
ي
ش
بت�يعــات ســوق العمــل إضافــة إىل المنصــوص عليهــا قانونيــا».
ت
التحقــق مــن ز
الــرام المنشــأة بقانــون
ف
تنظيــم عالقــات العمــل بمــا ي� ذلــك وقــال أن فــرق «المفتــش الشــامل» تســتند
الــذك»
تشــغيل العمــال وفقــا لســاعات العمــل ف ي� عملهــا عــى «نظــام التفتيــش
ي
وااللــرام بســداد أ
تز
الجــور الــذي يعتمــد ف ي� مراحــل عمله عــى تحليل
القانونيــة،
بيانــات المنشــآت وتصنيفهــا وفقــا لدرجــة
والمســتحقات الماليــة.
الخطــورة ضمــن خمســة مســتويات ومــن
وأشــار إىل أهميــة «المفتــش الشــامل» مــن ثــم تحديــد اولويــات المتابعــة للمفتشـ ي ن
ـ�
حيــث متابعــة الـ ت ز
ـرام المنشــآت بالقانــون مــن خــال أجهــزة تفتيــش ذكيــة تضمــن
وتصحيــح أوضــاع المخالفــة منهــا رسعــة ودقــة إجــراءات التفتيــش عــى
والتعــرف عــى أوضــاع العمــال بصــورة المنشــآت المســتهدفة.
أكـ ثـر شــمولية ممــا يســهم ف ي� رد الحقــوق
تز
الــرام «المفتــش
العماليــة وزيــادة خـ بـرات المفتــش وصقــل وأكــد الســاعدي
أ
مهاراتــه والمامــه بكافــة أنــوع التفتيــش» .الشــامل» بالمبــادئ الخالقيــة أثنــاء
القيــام بعملــه والتعريــف عــن نفســه
وأكــد «أهميــة المبــادرة أيضــا ف ي� ش
نــر قبــل القيــام بالعمليــة التفتيشــية
تز
وااللــرام للمنشــأة ش
و�ح فكــرة «المفتــش الشــامل»
مبــادئ وأخالقيــات العمــل
ف
ف
بــه كقيمــة حضاريــة تســهم ي� بنــاء لصاحــب العمــل أو مــن يمثله ي� المنشــأة
المؤسســات ف
توفــر فــرص العمــل و اطالعــه عــى متطلبــات العمليــة
و�
ي
ي
وزيــادة االنتــاج والكفــاءة ف� أ
الداء بمــا التفتيشــية».
ي
يحقــق تنميــة المؤسســات».
ض
وشــدد عــى �ورة تفاعــل اصحــاب
مــن جانبــه ،أوضــح ســلطان الســاعدي المنشــآت مــع الفــرق التفتيشــية مــن
رئيــس مبــادرة «المفتــش الشــامل» أن خــال تقديــم كافــة التســهيالت الالزمــة
ت
ين
المفتشــ� وتمكينهــم مــن انجــاز
ـ� تنفذهــا الفرق تأخذ اشــكاال لعمــل
الزيــارات الـ ي
متعــددة منهــا مــا يتعلــق بالتوعيــة وأخــرى مهامهــم».
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تكريــم الفائزيــن بجائزة الخدمات
والتطبيقــات الذكية

ين
وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
كرمت الفائزيــن ف ي� الــدورة الثانيــة لجائــزة
الب�يــة والتوطـ ي ن
وزارة المــوارد ش
ـ� للخدمــات
ف
والتطبيقــات الذكيــة وذلــك ي� جنــاح الــوزارة
ضمــن منصــة الحكومــة االتحاديــة بمعــرض
جيتكــس . 2016
وأكــد محمــد بــن صقــر النعيمــي الوكيــل
المســاعد للخدمــات المســاندة ان الجائــزة
ت
ت
االســراتيجية للــوزارة
تــأ� ضمــن الخطــة
ي
ومبادراتهــا الراميــة اىل تعزيــز اســتخدامات
التطبيقــات الذكيــة ف ي� مجــال تقديــم
الخدمــات الحكوميــة مــن أجــل إســعاد
المتعاملـ ي ن
ـ� وبمــا يتوافــق وتوجهــات الحكومة
الذكيــة.
وقــام النعيمــي بتكريــم الفائزيــن بفئــات
ين
الموظف�
الجائــزة الرئيســية االربــع وهي فئــة
وحصــل عــى المركــز أ
الول الموظــف يوســف
ـد�
عبداللــه الكثـ يـري بــإدارة مكاتــب العمــل بـ ب ي
ن
الثــا� أحمــد حســن محمــد بــإدارة
والمركــز ي
تقنيــة المعلومــات والمركــز الثالــث أحمــد
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ال�كــة أ
المجايــدة بــإدارة االتصــال الحكومــي كمــا تطبيــق الــوزارة فقــد فــازت ش
الهلية
ضمــت فئــة الموظفـ ي ن
ـ� فئــة فرعيــة ثانيــة هــي للتجــارة العامــة الخاصــة المحــدودة
بأبوظــ� .
ذك مــن
فئــة أفضــل فكــرة لخدمــة أو تطبيــق ي
بي
فريــق عمــل وفــاز بهــا فريــق إدارة مكاتــب
ش
وعــن أفضــل �يــك خــاص أو حكومــي
ـد�.
العمــل بـ ب ي
ف
ت
ي� تقديــم الخدمــات إاللك�ونيــة والذكيــة
ت
أمــا ف� فئــة المتعاملـ ي ن
المشــركة حصلــت وزارة الماليــة وهيئــة
ـ� ألفضــل فكــرة مبتكــرة
ي
أ
ش
ذك لي مــن خدمــات الــوزارة فقــد تنظيــم االتصــاالت عــى أفضــل �يــك
لتطبيــق
فــاز بالمركـ يـز أ
الول إبراهيــم رشــدي وبالمركــز حكومــي وذلــك العتبارهمــا ش�يــكاً رئيســياً
ن
ـا� محمــد ســامي الســمان والمركــز الثالــث ف ي� عمليــات الدفــع لجميــع خدمــات الــوزارة
الثـ ي
المقدمــة ت
الك�ونيــا كمــا ســاهما ف ي� تبســيط
خليفــة إبراهيــم البـ شـر.
اج ـراءات الدفــع للمتعامــل عنــد اســتخدامه
ف
الــذك  ..أمــا عــن أفضــل ش�يــك
و� فئــة طلبــة الجامعــات والكليــات للتطبيــق
ي
ي
والمعاهــد ألفضــل فكــرة مبتكــرة لتطبيــق ذك خــاص ف� تقديــم الخدمــات إال ت
لك�ونيــة
ي
ي
ت
ش
ألي مــن خدمــات الــوزارة فقــد فــازت بالمركــز والذكيــة المشــركة فقــد فــازت بهــا �كــة
أ
الول ســارة إقبــال مــن جامعــة الحصــن و إيفنتــو.
ن
ـ� بكليــة التقنيــة
بالمركــز الثـ ي
ـا� بخيتــه الكعـ ب ي
ـ� وضمــت فئــة التكريــم الخــاص كذلــك فئــة
العليــا بالشــارقة وبالمركــز الثالــث عهــود عـ ي
أفضــل إدارة أو مكتــب عمــل أو مركــز خدمــة
البــدواوي بجامعــة إالمــارات.
قــام بتســويق التطبيقــات حيــث فــاز مركــز
أمــا عــن فئــة التكريــم الخــاص أل ث
كــر ســعادة المتعاملـ ي ن
ـ� بعجمــان بجائــزة أفضــل
منشــأة اســتخداما للخدمــات الذكيــة ف ي� مكتــب قــام بتســويق التطبيقــات.
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االجابــة على االستفســارات في بث حي

اطــاق خدمة التواصل المباشــر بين «الموارد
البشــرية والتوطيــن» ومتعامليها عبر فيســبوك

ت
ين
وزارة المــوارد ش
ـ�
الب�يــة
والتوط� ال ســيما مــا يتعلــق بالجوانــب القانونيــة ب ي
د� للــرد عــى االستفســارات القانونيــة الـ ي
ف
أطلقت خدمــة التواصــل الحــي المبـ ش
عــر فيســبوك
ـا� لعالقــة العمــل
وبالتــال المســاهمة ي� وصلــت لصفحــة الــوزارة ب
ي
ـ� الــوزارة والمتعاملـ ي ن
بـ ي ن
بشــكل ش
مبــا�.
ـ� معهــا مــن خــال اســتقرار هــذه العالقــة.
حســابها عـ بـر فيســبوك.
وأكــد « أن الــوزارة تحــرص مــن خــال هــذه كمــا اســتضافت الخدمــة أحمــد ال نــارص
ين
حســ� العليــ� نائــب مديــر إدارة المبــادرة عــى تخصيــص آليــة الــرد المبـ ش
ـا� مديــر ادارة تقنيــة المعلومــات الــذي تواصــل
وقــال
ي
ف
ف
ن
ن
ش
المتعاملــ� ي� بــث حــي ومبــا� مــع المتابعـ يـ� وقــام
االتصــال الحكومــي ي� وزارة المــوارد عــى استفســارات ومداخــات
ي
ين
ش
والتوطــ� ان الخدمــة الجديــدة بالشــكل الــذي يجســد مفهــوم المشــاركة بالــرد عــى استفســاراتهم ذات العالقــة
الب�يــة
ف
ت
ت
ت
الــ� تقدمهــا الــوزارة.
تـ ي
ـأ� ي� اطــار حــرص الــوزارة عىل فاســتحداث إاللك�ونيــة ويقــدم نموذجـفـا عمليــا للتواصل بالخدمــات ي
ن
ـر� إالنتــاج.
قنــوات تواصــل تفاعليــة مبتكــرة ي� مجــاالت الفعــال بـ يـ� الــوزارة وطـ ي
تقديــم الخدمــات واســعاد المتعاملـ ي ن
ش
عــرات االالف مــن
وتابــع اللقــاءان
ـ� مــن
ين
المتعاملــ� الذيــن اشــادوا بالخدمــة
أصحــاب العمــل والعمــال وتعزيــز ســبل واســتضافت الخدمــة منــذ اطالقهــا محمــد
ف
ين
المتعاملــ� بطريقــة ســهلة مبــارك مديــر مكتــب عالقــات العمــل ف ي� وأهميتهــا ي� الــرد عــى استفســاراتهم
التواصــل مــع
ف
ف
ن
ش
والتوطــ� ي� وا ســئلتهم .
وميــرة ووضــع المعلومــة ي� متناولهــم ديــوان وزارة المــوارد الب�يــة
ي
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ضمن فعاليات أســبوع االبتكار

افتتــاح مختبريــن واطالق منصــة ذكية لالفكار
وجهــازاً للحفــاظ على الصحة والســامة المهنية
ت
ين
وزارة المــوارد ش
المخــرع إالمــار ت يا� أحمــد تكريم المبتكرين
والتوطــ� ابتكاريــة قدمهــا
الب�يــة

أطلقت عــدداً مــن المبــادرات االبداعيــة
وذلــك ضمــن فعاليــات «أســبوع االبتــكار».
ف
و� هــذا الصــدد نظمــت الــوزارة منصــة ابتكارية
ي
ن
ـ� وكيــل وزارة المــوارد
بحضــور نــارص ثـ ي
ـا� الهامـ ي
ين
ين
ش
التوطــ� ونــورة
والتوطــ� لشــؤون
الب�يــة
ق
ـرزو� الرئيــس التنفيــذي لالبتــكار وقيــادات
المـ ي
الــوزارة وعــدد مــن موظفيهــا.
واســتعرضت خــال المنصــة تجــارب ومشــاريع
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مجــان وهشــام مايــا مــن ش�كــة  SPAلتطويــر
أنظمــة الحاســوب وعاصــم خــان مــن ش�كــة
يز
جــري مــن
اكســبوننت
تكنولوجــر وأميتافــا ي
ش�كــة «بـ تـرول إالمــارات الوطنيــة المحــدودة»
اىل جانــب ماثيــو جوهانســون مــن ش�كــة تــك
ورلــد ســمارت سليوشـ ن زـر المتخصصــة ف ي� حلــول
ت ن
و� ،كمــا شــاركت مدرســة جريــن
التعلــم إاللكــر ي
وود تان�ناشــونال ف ي� المنصــة وذلــك مــن خــال
تقديــم عــرض يتحــدث عــن االبتــكار مــن
منظــور طلبــة المــدارس.

الهامــ� خــال
مــن جهــة أخــرى ،كــرم نــارص
ي
ف
فعاليــات المنصــة االبتكاريــة الفائزيــن ي� جائــزة
االبتــكار ت
الــ� أطلقتهــا وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ي
والتوطــ� ف� شــهر ف� أغســطس ض
ن
المــا�.
ي
ي ي
ي
وفــاز ف ي� فئــة الموظــف المبتكــر كل مــن محمــد
أ
ن
ـا�
ســعيد الشــحي بالمركــز الول  ،وبالمركــز الثـ ي
خالــد محمــد الســعيدي  ،وبالمركــز الثالــث
يوســف عبداللــه الكثـ يـري ،أمــا ف ي� فئــة المـ شـروع
المبتكــر فقــد فــاز فريــق الصحــة والســامة
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المهنيــة عــن مـ شـروع «مقيــاس»  ،فيمــا فــازت
ش�كــة بــاك آنــد وايــت لحلــول الكمبيوتــر ف ي� فئــة
المتعامــل المبتكــر .
وتــم تكريــم الطالبــة عليــا أحمــد مطــر
الســويدي مــن مدرســة صفيــة بنــت عبــد
المطلــب للتعليــم أ
بــد� وذلــك
ال
ســاس ب ي
ي
ت
الخ�اعهــا جهــازاً آليــاً [ روبــوت ] يعمــل
بالطاقــة الشمســية وذلــك لشــحن أجهــزة
ألعــاب أ
الطفــال بــدال مــن مولــد الكهربــاء
وذلــك لحمايــة أ
الطفــال مــن االنفجــارات
ت
الــ� قــد تحــدث أثنــاء شــحن
المفاجئــة ي
ألعابهــم إال ت
لك�ونيــة  ،كمــا تــم تكريــم
الفائزيــن ف� المســابقات أ
واللعــاب االبتكاريــة
ي
ت
الــ� تــم تنظيمهــا عــى هامــش المنصــة و
ي
كبــر .
تفاعــل معهــا الحضــور بشــكل ي

مخت�ان لالبتكار
ب

وضمــن فعاليــات أســبوع االبتــكار افتتحــت
الب�يــة والتوطـ ي ن
وزارة المــوارد ش
ـ� بالتعــاون مــع
ف
مختــرا لالبتــكار ي� الســكن
تعاونيــة االتحــاد
ب
بــد�.
العمــال التابــع للتعاونيــة ب ي
ي

ف
ف
و� المســاكن
مبتكــرة جديــدة تســهم ي� إضافــة لمســه نوعيــة المهنيــة داخــل مكاتــب الــوزارة ي
عــى مفهــوم إســعاد المجتمــع إالمــار ت يا� بشــكل العماليــة ومواقــع العمــل.
عــام والمتعاملـ ي ن
ـ� مــع تعاونيــة االتحــاد بشــكل
ويســهم الجهــاز الــذي شأ�ف عــى ابتــكاره فريــق
خــاص “.
عمــل الصحــة والســامة المهنيــة برئاســة خليفــة
يز
والتجهــرات
الكتــ� مديــر إدارة الخدمــات
كمــا افتتحــت الــوزارة مختـ بـرا لالبتــكار ف ي� ديوانهــا
ب
ي
ف ي�
أبوظــ� بعــد ان كانــت افتتحــت ف ي� العــام ف ي� الــوزارة ف ي� تعزيــز بيئــة العمــل صحيــة
ب
ي
ف
ف
ض
والمحافظــة عــى الصحــة والســامة المهنيــة
د�.
ـا� مختـ بـرا لالبتــكار ي� ديوانهــا ي� ب ي
المـ ي
ين
العاملــ� مــن خــال قيــاس درجــات
لكافــة
الحــرارة والرطوبــة والضوضــاء و شــدة الضــوء
قناة ذكية
ف
ت
كمــا أطلقــت الــوزارة ضمــن فعاليــات أســبوع ي� بيئــة العمــل حيــث ت�كــز آليــة عملــه عــى
ف
ت
الــ� تؤثــر بشــكل ش
مبــا�
االبتــكار قنــاة تواصــل جديــدة ي� حســاباتها عـ بـر تســجيل العنــارص ف ي
مواقــع التواصــل االجتماعــي تويـ تـر وانســتغرام عــى المتواجديــن ي� مــكان العمــل مــن خــال
تحــت مســمى  ibtikar_mohre#وذلــك لتوفـ يـر رصــد درجــات الحـرارة والرطوبــة وشــدة الضــوء
منصــة الســتقبال أ
الفــكار إالبداعيــة واالبتكاريــة والضوضــاء وتخزيــن المعلومــات عــى أجهــزة
ين
ين
ين
للمختصــ�.
والمتعاملــ� وأفــراد الهواتــف الذكيــة
الموظفــ�
مــن قبــل
المجتمــع لتطويــر الخدمــات.
ويســتخدم الجهــاز كمرحلــة أوىل داخــل مكاتــب
الــوزارة فيمــا ســيتم اســتخدامه ضمــن المرحلــة
جهاز مقياس
ف
ن
ش
ودشــنت وزارة المــوارد الب�يــة والتوطـ يـ� جهــاز الثانيــة ي� مســاكن العمــال ومواقــع العمــل
ف
و� المصانــع والــورش.
« مقيــاس» لتعزيــز بيئــة العمــل والســامة االنشــائية ي

افتتــح فعاليــات المختـ بـر ماهــر العوبــد الوكيــل
المســاعد لشــؤون التفتيــش بــوزارة المــوارد
ق
ين
ش
المــرزو� الوكيــل
والتوطــ� و نــورة
الب�يــة
ي
المســاعد لتنميــة المــوارد الوطنيــة (الرئيــس
البســتك
التنفيــذي لالبتــكار) بالــوزارة وســهيل
ي
مديــر إدارة التســويق واالتصــال بتعاونيــة
االتحــاد .
مختــر االبتــكار»
وقــال العوبــد “ إن افتتــاح «
ب
ت
ـأ� ف ي� إطــار حــرص الــوزارة عــى توفـ يـر بيئــة
يـ ي
محفــزة الســتلهام االفــكار االبتكاريــة التطويريــة
بمــا يســهم ف ي� ترســيخ ثقافــة االبتــكار وتحقيــق
ت
االســراتيجية الوطنيــة لالبتــكار”.
و قــال أحمــد بــن كنيــد مديــر إدارة المــوارد
ين
ش
والتوطــ� ف ي� تعاونيــة االتحــاد «:ان
الب�يــة
مختــر االتحــاد يســتهدف الخــروج بأفــكار
ب
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علــم اإلمارات يرفرف
على ســارية مركز سعادة
المتعامليــن في الذيد
معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
ي
ن
رفع ش
الب�يــة والتوطـ يـ� علــم ا إلمــارات عــى
ين
المتعاملــ� التابــع للــوزارة
ســارية مركــز ســعادة
ف ي� الذيــد تزامنــا مــع فعاليــات احتفــاالت الدولــة
بيــوم العلــم .وشــارك ف ي� احتفاليــة رفــع العلــم
نــارص الهامــ� وكيــل وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ي
ن
والتوطـ ي ن
ـ� لشــؤون التوطـ يـ� والــوكالء المســاعدين
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وعــدد كبـ يـر مــن مديــري االدارات وموظفي الــوزارة.
معــال صقــر غبــاش ان االحتفــال بيــوم
وقــال
ي
ن
معــا� االنتمــاء للوطــن
العلــم يجســد أســمى
ي
ـع� حــول القيــادة الحكيمــة الــ�ت
ي
وااللتفــاف الشـ ب ي
عــززت بنهجهــا ورؤيتهــا الثاقبــة الشــعور الوطــ�ن
ي
ـال والنفيــس مــن
بالــذود عــن ترابــه وتقديــم الغـ ي
أجــل رفعتــه ونمائــه .وأكــد معاليــه بهذه المناســبة

ان المنج ـزات الـ ت يـ� حققتهــا دولــة ا إلمــارات عــى
غــر صعيــد تضــع الجميــع امــام تحديــات
ي
للحفــاظ عــى المكتســبات وتعزيزهــا وذلــك مــن
خــال بــذل الجهــود المضاعفــة ف ي� مختلــف مواقــع
العمــل والمســاهمة الفاعلــة ف ي� تحقيــق رؤيــة
ت
تعــر عــن
الــ� ســتبقى رايتهــا خفاقــة ب
ا إلمــارات ي
ن
الوطــ� ي ن
بــ� القيــادة والشــعب.
التالحــم
ي

صقر غباش  :شــهداء اإلمارات
حاضــرون ببطوالتهــم وتضحياتهم

ت
الــ� تحمــي الوطــن
وقواتنــا المســلحة ي
ين
الرادة
برجالهــا الغــر
الميامــ� أصحــاب إ
ت
الــ� لــم تنكــر يومــا والعزيمــة
الصلبــة ي
الـ تـ� ال تلـ ي ن
ـ� والجاهزيــة للدفــاع عــن الحــق
ي
ت
ن
المظلومــ� باح�افيــة عســكرية
ونــرة
ي
مشــهود لهــا”.

ـال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
معـ ي
ن
قال ش
والتوطــ� “ إن شــهداء
الب�يــة
ي
الوطــن والواجــب لــم يغيبــوا يومــا عــن
المــارات قيــادة وشــعبا فهــم
ذاكــرة إ
ض
حــا�ون عــى الــدوام بتضحياتهــم
ت
ـ� ســطروا
وبطوالتهــم وبدمائهــم الزكيــة الـ ي
ن
ـا� البطولــة وأبهــى
مــن خاللهــا أســمى معـ ي
ووجــه معاليــه التحيــة إىل أمهــات الشــهداء
صــور التضحيــة.
ت
ن
ـوا� أنجـ بـ� رجــاال أبطــاال غرســن فيهــم
اللـ ي
وأضــاف ف ي� كلمــة بمناســبة « يــوم الشــهيد « حــب الوطــن والــذود عــن ترابــه لتبقــى
الــذي يصــادف يــوم  30مــن شــهر نوفمـ بـر رايتــه خفاقــة ف ي� ظــل القيــادة الحكيمــة
ت
الــ� توفــر الرعايــة ألرس الشــهداء وفــاء
مــن كل عــام “أننــا اليــوم نجــدد التأكيــد
ي
عــى التفافنــا حــول قيادتنــا الحكيمــة لمــا قدمــوه للوطــن وتأكيــدا عــى مكانــة

ف
المــارات الــذي تســوده
الشــهيد ي� مجتمــع إ
قيــم ت
ال�احــم والتعاضــد والوفــاء” .مــن
جهــة أخرى،احيــت وزارة المــوارد ش
الب�يــة
رض
ين
والتوطــ� «يــوم الشــهيد» وتــ ع
الموظفــون إىل اللــه عــز وجــل أن يتغمــد
شــهداء الوطــن أ
البــرار ف ي� واســع رحمتــه
ين
النبيــ�
وأن يســكنهم فســيح جناتــه مــع
ين
والصديقــ� لمــا بذلــوه مــن
والشــهداء
ت
ـ� ســتظل
تضحيــات فبأرواحهــم الغاليــة الـ ي
محفــورة ي� صفحــات وذاكــرة الوطــن
المــارات وستســتلهم
ووجــدان أبنــاء إ
أ
ض
الحــا�ة والمقبلــة عطاءهــم
الجيــال
وبذلهــم وأعمالهــم الجليلــة.
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دالالت ومعانــي اليــوم الوطني تؤكد
وحدة القيادة والشــعب
معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد الســمو حــكام إالمــارات وشــعبها بمناســبة
ي
ن
واالربعــ�.ن
ن
ش
هنأ
الوطــ� الخامــس
والتوطــ� صاحــب الســمو اليــوم
الب�يــة
ي
ي
ي
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة حفظــه اللــه وأخيــه صاحــب الســمو وأكــد معاليــه “ان مناســبة اليــوم الوطــ�ن
في
ف
ن
ـا� ودالالت عــدة تؤكد ي�
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب تحمــل ي� طياتهــا معـ ي
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم مجملهــا عــى وحــدة إالماراتيـ ي ن
ـ� قيــادة وشــعبا
ض
د� رعــاه اللــه وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد ف ي� الهــدف والمصـ يـر ماضيــا وحا�ا ومســتقبال
بي
ف
أبوظــ�
عهــد
ول
نهيــان
آل
ايــد
ز
بــن
ب ي نائــب وعــى مشــاركة الجميــع ي� حمايــة الوطــن
ي
القائــد أ
العــى للقــوات المســلحة وأصحــاب واعــاء بنيانــه والحفــاظ عــى المكتســبات.

24

العمل  -ديسمبر 2016

وقــال ف ي� كلمــة لــه بهــذه المناســبة « نجــدد
اليــوم الــوالء واالنتمــاء لقيادتنــا الحكيمــة
ت
الــ� ســارت عــى نهــج الشــيخ زايــد بــن
ي
والمؤسســ� أ
ين
الوائــل
ســلطان ال نهيــان
رحمهــم اللــه حيــث تعــززت المسـ يـرة بخطــى
ثابتــة حـ تـى أصحبــت دولــة إالمــارات عالمــة
مضيئــة عــى خارطــة العالــم مــن حيــث
ت
ـ� تحققــت منــذ
التطــور والنمــاء والتنميــة الـ ي
قيــام الدولــة ».

عروض فلكلورية وصناعات تراثية في
احتفاالت “الموارد البشرية والتوطين”
ين
ش
والمقيمــ� باختــاف جنســياتهم
الب�يــة
احتفلــت وزارة المــوارد
ف
ن
ين
الوطــ�  45ي� وثقافاتهــم.
والتوطــ� باليــوم
ي
ود� ومراكــز ســعادة
ـ� ب ي
ديوانيهــا بأبوظـ ب ي
المتعاملـ ي ن
ـ� المنتـ شـرة بإمــارات الدولــة وأعــد موظفــو الــوزارة البصمــة
ت
ت
اللك�ونية»
اللك�ونيــة «وثيقــة الــوالء إ
بمشــاركة قيــادات الــوزارة وموظفيهــا .إ
لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن
وتضمنــت الفعاليــات االحتفاليــة زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة ،حفظــه
ين
والمتعاملــ�
عروضــا فلكلوريــة وحفــات غنائيــة اللــه ،حيــث ســجلوا
وطنيــة ومعــارض وصناعــات مــن بصماتهــم عــى الوثيقــة وفــاء وتقديـرا
الـ تـراث ،إضافــة إىل أ
النشــطة ت
ال�فيهيــة لســموه .كمــا تضمنــت االحتفــاالت
المختلفــة أ
والكالت الشــعبية بمشــاركة جلســة حــوار وطنيــة حــول الوطــن
عــدد مــن المؤسســات والهيئــات ورد الجميــل وتجديــد الــوالء واالنتمــاء
لقيادتنــا الرشــيدة والتأكيــد عــى بــذل
االتحاديــة والمحليــة والخاصــة.
الغــال والنفيــس مــن أجــل الحفــاظ
ي
كمــا شــهدت احتفــاالت الــوزارة تالحمــا عــى المنجـزات والمكتســبات الوطنيــة.
نوعيــا ،حيــث أتــت ف ي� صــورة تفاعليــة
إنســانية بـ ي ن
ـ� موظفــي الــوزارة والـ شـركاء واســتضافت الــوزارة الشــاعر حميــد
ين
عــرت عــن الحالــة الدرعــي المعــروف بشــاعر درع
والمتعاملــ� ب
ف
ت
المــارات ي� الجزيــرة ،الــذي قــام بإلقــاء أحــدث
الــ� تعيشــها إ
المتفــردة ي
ن
ن
المواطنــ� قصائــده الوطنيــة.
بــ�
ي
التعايــش النموذجــي ي
واضــاف « مــا كان لــكل ذلــك ان يتحقــق لــوال
ن
ـ� والعزيمــة
صالبــة البنيــان والتالحــم الوطـ ي
ـتن� الــذي يقــود دولــة
واالرصار والفكــر المسـ ي
إالمــارات ويهيئهــا لولــوج المســتقبل بنظــرة
ثاقبــة وواثقــة بغــد واعــد ث
اكــر تقدمــا
وازدهــارا».
معــال صقــر غبــاش اىل ان دولــة
واشــار
ي
المــارات تســجل ف� كل عــام نجاحــات الفتة �ف
إ
ي
ي
مختلــف المجــاالت تســتهدف تعزيــز ممكنــات
الحيــاة الهانئــة الكريمــة ألبنــاء الوطــن الــذي
يعــد نموذجــا عالميــا ف ي� التعايــش الســلمي
ت
ن
ـ� تســتضيفها دولــة
بـ يـ� مختلــف الثقافــات الـ ي
إالمــارات للعمــل والعيــش االمــن.
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7
يجب عليك التوقيع
على عقد عملك بعد

قدومك إلى دولة اإلمارات
العربية المتحدة

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

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

منازعات عمالية

اشــتكى مالك الرخصــة والمحكمة ترد
الدعوى إلنتفــاء عالقة العمل

صاحــب عمل يطالب
بمســتحقاته المالية!

المحكمــة العماليــة برفــض
قضت دعــوى تقــدم بهــا عامــل ضــد
مالــك رخصــة منشــأة للمطالبــة بمســتحقات
ماليــة وذلــك النتفــاء عالقــة العمــل ي ن
بــ�
الطرفـ ي ن
ـ� وهــو الحكــم الــذي ايدتــه محكمــة
االســتناف.
وتعــود تفاصيــل القضيــة ،اىل شــكوى
تقــدم بهــا عامــل اىل وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ين
والتوطــ� مطالبــا مالــك رخصــة «بقالــة»
بمســتحقات ماليــة مقدارهــا  163ألفــا و500
درهــم تشــكل ف ي� مجموعهــا اجــوراً متأخــرة
لثالثة اشــهر وبــدل اجازاتــه الســنوية ومكافأة
نهايــة الخدمــة وبــدل الفصــل التعســفي وما
لحــق بــه مــن ضا�ار نفســية وماديــة جــراء
ت
الــ� عمــل بهــا نحــو 27
اغــاق «البقالــة» ي
اجمــال يبلــغ  3500درهــم .
عامــا براتــب
ي
ن
ـو� بســماع
مــن جانبــه  ،قــام الباحــث القانـ ي
أقــوال المشــتىك ضــده والــذي افــاد ف ي�

العامــل يعمــل باســم صاحــب العمــل
لحســاب نفســه وليــس تحــت شا�اف أو إدارة
مالكهــا وبذلــك انتفــت اهــم صفــة للعالقــة
العماليــة وهــي ش�ط التبعيــة أ
والجــر.

مفاجــأة غـ يـر متوقعــة بــأن صاحــب الشــكوى
ـ� حيــث تذهــب
هــو صاحــب المحــل الفعـ ي
ش
االيـرادات الماليــة لصالحــه مبــا�ة مــن دون
أي شأ�اف مــن قبلــه موضحــا ان « اغــاق
«البقالــة» جــاء تنفيــذا لقــرار صــادر عــن
ن
المبــى الــذي تقــع فيــه ولــم يتقبــل صاحــب الشــكوى الحكــم وقام
البلديــة بهــدم
بالطعــن عليــه حيــث صــدر حكــم محكمــة
بســبب قدمــه.
االســتئناف بقبــول االســتئناف شــكال ورفــض
ن
القانــو� بعــد دراســته الطعــن موضوعــا وتأييــد حكــم محكمــة أول
وخلــص الباحــث
ي
للشــكوى مــن كافــة جوانبهــا اىل انــه ال درجــة بمــا قضــت بــه .
توجــد عالقــة عمــل ي ن
بــ� طرفيهــا وهــو
االمــر الــذي ابلغــه لصاحــب الشــكوى يذكــر أن المــادة ( )1مــن قانــون تنظيــم
الــذي رفــض قبــول ذلــك مطالبــا باحالتهــا عالقــات العمــل تنــص ف ي� تعريفهــا للعامــل
اىل القضــاء للنظــر والبــت فيهــا لقناعتــه «هــو كل ذكــر او انـىث يعمــل لقــاء أجــر مهما
ف
ت
ـ� كان نوعــه ف ي� خدمــة صاحــب العمــل وتحــت
الراســخة بأحقيتــه ي� المبالــغ الماليــة الـ ي
إدارتــه أو شإ�افــه ولــو كان بعيــدا عــن نظــره
يطالــب بهــا.
وينــدرج تحــت هــذا المدلــول الموظفــون
وصــدر حكــم أول درجــة برفــض كافــة والمســتخدمون الذيــن يعملــون ف ي� خدمــة
ت
الــ� يطالــب بهــا صاحــب صاحــب العمــل والخاضعــون ألحــكام هــذا
المطالبــات ي
الشــكوى حيــث انتهــى الحكــم اىل أن القانــون ».
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اشــادات دولية بسياســات “ الموارد البشــرية والتوطين”
لحماية الحقــوق العمالية

حصــاد  : 2016انطالقة جديدة
للتوطيــن ..وتــوازن عالقة العمل

جــاءت ضمــن إطــار إدارتهــا لســوق العمــل ف ي� وبرامجهــا الجديــدة لدعــم وتعزيــز هــذا
الدولــة بمــا ينســجم مــع متطلبــات أ
معــال صقــر غبــاش
الجنــدة الملــف حيــث أصــدر
ي
ين
الوطنيــة وتحقيــق رؤيــة إالمــارات  2021ووفقا وزيــر المــوارد ش
والتوطــ� منتصــف
الب�يــة
العــام  2016قراريــن مــن المقــرر تطبيقهمــا
لمرتكــزات ورؤيــة «حكومــة المســتقبل».
مطلــع العــام . 2017

شــهد ســوق العمــل خــال العــام 2016
 2016تحــوال الفتــا باتجــاه الدخــول ف ي�
ـ� المواطنـ ي ن
مرحلــة جديــدة تســتهدف تمكـ ي ن
ـ�
والمواطنــات بوظائــف جاذبــة ومســتقرة �ف
ي
مؤسســات القطــاع الخــاص وتعزيــز االنتاجيــة
التوط�ن
وشــفافية عالقــة العمــل ،حيــث اتخــذت وزارة دعم ملف
ي
ين
المــوارد ش
والتوطــ� حزمــة سياســات وأعلنــت الــوزارة عــن جانــب مــن سياســاتها ويســتهدف القــراران إتاحــة فــرص توظيــف
الب�يــة
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ت
ـ� تقدمهــا
رســوم مخفضــة عــى الخدمــات الـ ي
الــوزارة لتلــك المنشــآت وفــق ضوابــط
محــددة وهــو أ
المــر الــذي مــن شــأنه تحفـ ي ز
ـر
ـ� والمواطنــات عــى ريــادة أ
المواطنـ ي ن
العمــال
مــن إنشــاء مشــاريع ذات قيمــة مضافــة
وقيــادة قطاعــات اقتصاديــة هامــة.

تعزيز منظومة حماية
األجر وبرامج للتوعية
بالحقوق العمالية
ـال غبــاش ف ي� شــأن
ثالثــة قـرارات أصدرهــا معـ ي
العمــل بنمــاذج العقــود المعتمــدة مــن قبــل
الــوزارة وحــاالت انتهــاء عالقــة العمــل ومنــح
العامــل ترصيــح عمــل جديــد لالنتقــال مــن
منشــأة إىل أخــرى بعــد انتهــاء عالقــة عملــه
مــع المنشــأة المنقــول منهــا.

ين
المواطنــ� والمواطنــات بوظائــف نوعيــة
ت
ين
مهنــ� «ضابــط
توطــ�
وذلــك مــن خــال
ي
صحــة وســامة مهنيــة» لــدى قطاعــي
و«مدخــ� البيانــات»
االنشــاءات والصناعــة
ي
ف
ف
الكــرى ي� ظــل التأكيــد عــى
ي� المنشــآت ب
جاهزيــة الــوزارة لرفــد المنشــات المســتهدفة
بالكــوادر الوطنيــة القــادرة عــى العمــل ف ي�
ـ� المهنتـ ي ن
هاتـ ي ن
ـ� مــا يشـ يـر إىل حــرص الــوزارة
ف
جانــ� التأهيــل
عــى االضطــاع فبدورهــا ي� ب ي
والتدريــب وذلــك ي� إطــار إعــان الــوزارة عــن
ين
للتوطــ� ف ي�
سياســتها وبرامجهــا الجديــدة
القطــاع الخــاص.
ـال صقــر غبــاش قـرارا باعفــاء
كمــا أصــدر معـ ي
الصغــرة والمتوســطة المرخصــة
المنشــآت
ي
مــن مؤسســات دعــم مشــاريع الشــباب مــن
تقديــم الضمانــات المرصفيــة واحتســاب

ت
ويــأ� ذلــك ف ي� ظــل مواصلــة الــوزارة تنفيــذ
ي
ت
ش
ـ� أطلقهــا صاحــب الســمو
مبــادرة «أبــر» الـ ي
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة «حفظــه اللــه» ف ي� عــام  2012إذ
تعمــل الــوزارة مــن خــال مكتــب « ش
أب�»عــى
ـ� المؤهلـ ي ن
تســجيل المواطنـ ي ن
للنضمــام إىل
ـ� إ
برنامــج الخصومــات والعــروض الممـ ي ز
ـرة وهــو
أحــد برامــج المبــادرة الســامية وذلــك بعــد والقــت تلــك الق ـرارات ترحيبــا وإشــادة دوليــة
التأكــد مــن توافــر ش
الــروط الالزمــة لذلــك .مــن قبــل المنظمــات المعنيــة بقضايــا العمــل
نظ ـرا لكــون تلــك الق ـرارات تســتهدف ارســاء
كمــا حققــت مراكــز الخدمــة «تســهيل» وتعزيــز عالقــات عمــل متوازنــة ومنتجــة بـ ي ن
ـ�
ت
الــ� يديرهــا القطــاع الخــاص بكــوادر طرفيهــا مرجعيتهــا عقــد العمــل وترتكــز إىل
ي
ت ض
وطنيــة تحــت شإ�اف وزارة المــوارد ش
ا� والشــفافية ف ي� التعاقــد بمــا يحفــظ
الب�
يــة الــر ي
ف
والتوطــ� منجــزات ومكتســبات مهمــة � الحقــوق لــكال الطرفـ ي ن
ين
ـ� بجانــب تعزيــز مرونــة
ي
ف
مجــال اســتقطاب وجــذب مئــات المواطنـ ي ن
ـ� االنتقــال ي� ســوق العمــل وتلبيــة احتياجــات
والمواطنــات للعمــل ف ي� هــذه المراكــز أصحــاب العمــل مــن العمــال مــن داخــل
المنتـ شـرة بمناطــق وإمــارات الدولــة المختلفة .الدولــة وخارجهــا بمــا يضمــن اســتمرارية
منشــآتهم ف ي� المســاهمة الفاعلــة ف ي� اقتصــاد
ين
الخــرات والكفــاءات إىل
توطــ� مهنــة
وتواصــل الــوزارة
مســؤول الدولــة واســتقطاب ب
ي
ن
«المندوبــ�» لــدى ســوق العمــل.
العالقــات الحكوميــة
ي
الكــرى وتحــرص عــى االســتثمار
المنشــآت ب
أ
ف
المثــل لطاقــات الشــباب ي� الدولــة وتدريبهم ورافــق إالعــان عــن هــذه القــرارات حملــة
ف
كــرى ال تــزال تنفذهــا الــوزارة مــع
وتهيئتهــم لشــغل الوظائــف المتوافــرة ي� توعيــة ب
ت
االســر ي ن
اتيجي� للتعريــف بهــذه
ســوق العمــل بمــا يعــود بالفائــدة عليهــم ش�كائهــا
بجانــب المســاهمة ف ي� رفــع إنتاجيــة الســوق القـرارات وذلــك ضمــن برامــج تحــرص الــوزارة
أ
ف
ف
ـر�
وهــو المــر الــذي تجــى ي� القــرار الصــادر عــى تنفيذهــا بشــكل متواصــل لتوعيــة طـ ي
معــال صقــر غبــاش منتصــف العــام االنتــاج بحقوقهمــا وواجباتهمــا القانونيــة.
عــن
ي
 2016والــذي يتيــح للطلبــة فــرص التــدرب
حماية الحقوق
والعمــل ف ي� منشــآت القطــاع الخــاص.
وطبقــت الــوزارة قــرارا جديــدا دخــل ي ز
حــر
ض
المــا�
التنفيــذ اعتبــارا مــن شــهر أكتوبــر
عالقات تعاقدية شفافة ومتوازنة
ي
ف
وطبقــت الــوزارة مــع بدايــة العــام  2016وذلــك لتعزيــز سياســتها ي� شــأن صــون
 2016حزمــة مــن سياســات جديــدة تمثلــت ف� الحقــوق العماليــة ض
و�ورة قيــام جميــع
ي
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باقة متنوعة من
الخدمات الذكية السعاد
المتعاملين
المنشــآت المســجلة لــدى الــوزارة بســداد
أجــور العاملـ ي ن
ـ� لديهــا ف ي� تاريــخ اســتحقاقها
أ
مــن خــال نظــام حمايــة الجــور عــى أســاس
أن أجــر العامــل يكــون مســتحقا بــدءا مــن
التــال النتهــاء المــدة المحــدد عــى
اليــوم أ ي
ف
أساســها الجــر ي� العقــد.
وتضمــن القــرار سياســات جديــدة ف ي� إطــار
تعامــل الــوزارة مــع المنشــآت غـ يـر ت ز
المل�مــة
ين
العاملــ� لديهــا ف ي� المواعيــد
بســداد أجــور
المحــددة أ
المــر الــذي يولــد عالقــة عمــل
متوازنــة ومســتقرة ي ن
بــ� العمــال وأصحــاب
العمــل.
وتؤكــد هــذه الخطــوة أن حقــوق العمــال
ف
تعتــر خطــا أحمــر ال
المــارات
ي� دولــة إ
ب
ت
االقــراب منــه أو تعديــه حيــث
يجــوز
ش
تحميــه الت�يعــات المتقدمــة والممارســات
العمليــة المثــى ال ســيما وأن الــوزارة تتخــذ
غــر ت ز
المل�مــة إجــراءات
حيــال المنشــآت ي
رادعــة وحازمــة مــن خــال إحالتهــا إىل
الج ـراءات القانونيــة بحقهــا
النيابــة التخــاذ إ
إضافــة إىل وقــف تعامــل الــوزارة مــع
تلــك المنشــآت وتســهيل إجــراءات انتقــال
العمــال غـ يـر الحاصلـ ي ن
ـ� عــى أجورهــم إىل
منشــآت أخــرى.
ين
وتواصــل وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
بالتعــاون مــع ش�كائهــا ف ي� القطــاع الحكومــي
والحــال رقابتهــا ف ي� المســاكن
االتحــادي
ي
ت
للعاملــ�ن
الــ� توفرهــا المنشــآت
ي
العماليــة ي
ت
لديهــا للتأكــد مــن توافقهــا االشــراطات
المنصــوص عليهــا ف ي� ش
الت�يعــات الوطنيــة
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ت
ـ� تتوافــق مــع المعايـ يـر الدوليــة المعمول
والـ في
بهــا ي� هــذا المجــال.

ف
لطــر� المنازعــات العماليــة حيــث يتــم
ي
التعامــل مــع أي منازعــة قــد تنشــأ بـ ي ن
ـ� أي مــن
ف
ـر� العالقــة التعاقديــة بشــفافية وحياديــة
طـ ي
مطلقــة ومــن خــال خطــوات تضمــن ســهولة
تقديــم الشــكاوى وبحثهــا ودراســتها خــال
ت
قصــرة ومحاولــة حلهــا وديــا أو
فــرة زمنيــة ي
إحالتهــا ف ي� حــال تعــذر ذلــك إىل القضــاء للبت
فيهــا ف ي� ظــل تعــاون شو�اكــة مــع المحاكــم ف ي�
الدولــة لتبــادل المعلومــات بغــرض تســهيل
بــ� أ
ض
التقــا� ي ن
الطــراف
وتيســر إجــراءات
ي
ي
المتنازعــة.

وتتخــذ الــوزارة عقوبــات مشــددة بحــق
ت
الــ� ي ن
يتبــ� وجــود مخالفــات
المنشــآت ي
جســيمة ف ي� المســاكن العماليــة التابعــة لهــا
ســواء بتطبيــق الغرامــات الماليــة المنصــوص
عليهــا قانونــا أو إحالتهــا إىل النيابــة التخــاذ
إالجـراء المناســب بحقهــا فيمــا يتــم التعامــل
مــع المخالفــات البســيطة ف ي� المســاكن
العماليــة ت
والــ� ال تؤثــر ف ي� ســامة العمــال
ي
عــر تنبيــه المنشــآت المعنيــة بــرض ورة
ب
تصويــب تلــك المخالفــات ومعــاودة التفتيــش وتعتمــد الــوزارة مجموعــة مــن المبــادرات
ت
الــ� تدعــم ثقافــة التوعيــة
عــى تلــك المســاكن بعــد فـ تـرة للوقــوف عــى
إ
والجــراءات ي
مــدى االســتجابة بتعديــل أ
بمعايــر الصحــة والســامة المهنيــة مــن
الوضــاع.
ي
ت
ـ� تطلقهــا
خــال برامــج التوعيــة والتثقيــف الـ ي
ض
ـا� إضافــة إىل الزيــارات الميدانيــة الدوريــة
وتحــرص الــوزارة عــى ضمــان حــق التقـ ي

ملف العدد

لمواقــع العمــل للتأكــد مــن تطبيــق وتوافــر لالســتفادة مــن الخدمــات بالشــكل الــذي
ـ� احتياجاتهــم وظروفهــم ف ي� الوقــت ذاتــه
المعايــر.
تلــك
ي
يلـ ب ي
ويحقــق ســعادتهم.
وتســعى الــوزارة إىل مواصلــة تطبيــق حظــر
أ
ف
و� ويبلــغ عــدد المســتفيدين مــن الخدمــات الــ�ت
تأديــة العمــال تحــت أشــعة الشــمس ي
ي
أ
الماكــن المكشــوفة خــال أشــهر الصيــف تقدمهــا الــوزارة مــن خــال تطبيقاتهــا الذكيــة
ث
وفاقــت نســبة االلـ ت ز
حملوهاعــر
أكــر مــن  400ألــف مســتفيد
ـرام خــال تطبيــق القـرار
ب
ن
الثــا� ش
عــر متجــري» جوجــل بــاي» و «أبــل ســتور».
العــام الجــاري وذلــك للعــام ي
التــوال  99ف ي� المائــة وهــو مــا يؤكــد
عــى
ي
وعــي أصحــاب العمــل بأهميــة الق ـرار ودوره وفــازت الــوزارة بجوائــز عــدة مــن أبرزهــا «جائــزة
أفضــل خدمــة حكوميــة عـ بـر الهاتــف المحمول»
ف ي� حمايــة العمــال وزيــادة االنتاجيــة.
عــن قطاعــي االقتصــاد والتجــارة والتعليــم
لعامــي  2015و« 2016وجائــزة درع الحكومــة
خدمات ذكية
ن
ش
والتوطــ� الذكيــة العربيــة» عــن فئــة التطبيقــات الذكيــة
وتقــدم وزارة المــوارد الب�يــة
ي
عــر خمســة لقطــاع الــوزارات للعــام .2016
باقــة متنوعــة مــن خدماتهــا ب
ن
المتعاملــ� مــن
تطبيقــات ذكيــة بمــا يمكــن
ي
والتوطــ�ن
ش
التواصــل الدائــم معهــا وعــى مــدار الســاعة وتحــرص وزارة المــوارد الب�يــة
ي
عــى تطويــر أنظمــة رقابــة ســوق العمــل
مــن خــال االســتخدام أ
المثــل للتكنولوجيــا
ف
ـذك
حيــث يتجــى ذلأــك ي� نظــام التفتيــش الـ ي
الــذي يعتـ بـر الول مــن نوعــه عــى مســتوى
المنطقــة كونــه يحقــق مخرجــات ذات كفــاءة
عاليــة مــن حيــث ق ـراءة المعطيــات الســلبية
ئ
تلقــا� وتحديــد
ف ي� ســوق العمــل بشــكل
ي
ين
للمفتشــ� بشــكل يومــي
أولويــات المتابعــة
مــن خــال أجهــزة تفتيــش ذكيــة تضمــن رسعــة
ودقــة إجــراءات التفتيــش عــى المنشــآت
المســتهدفة.

توظيف المواطنين في
وظائف نوعية ودعم
ريادة األعمال
حيــث يســتطيع العامــل بعــد إدخــال بياناتــه
تفاعــ� وبلغــات
مشــاهدة فيلــم توعــوي
ي
عــدة.
ين
وتســتعد وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
م�وعـ ي ن
لتشــغيل ش
ـ� مبتكريــن احدهمــا يتمثــل
باســتخدام ســيارة مســتقبلية للتفتيــش تعتمد
ف ي� آليتهــا التشــغيلية عــى منظومــة متكاملــة
الم�ابطــة ،آ
مــن النظــم الذكيــة ت
والخــر عبــارة
عــن طائــرة اســتطالع ذكيــة تعمــل بجهــاز
ش
مفتــ� الــوزارة
تحكــم عــن بعــد لدعــم
ي
خــال تنفيــذ حمالتهــم التفتيشــية.

تعزيز مكانة الدولة عالميا

وتمثــل الــوزارة دولــة إالمــارات ف ي� المنظمــات
والقليميــة
والمحافــل والفعاليــات الدوليــة إ
ش
ذات العالقــة بقضايــا العمــل بمــا يتمــا� مــع
توجهــات الحكومــة ف ي� إالنفتــاح عــى المجتمــع
الــدول أ
المــر الــذي يســهم ف ي� تعزيــز مكانــة
ي
الدولــة عالميــا.
وتشــارك الــوزارة ف ي� فعاليــات وأنشــطة
واجتماعــات مجلــس إدارة منظمــة العمــل
الدوليــة كــون الدولــة عضــوا أصيــا ف ي�
المجلــس للــدورة  2017_ 2014وذلــك عــن
حكومــات مجموعــة آســيا والباســفيك.

وطــورت الــوزارة نظامــا ت
إلك�ونيــا يتيــح
للمنشــآت تقييــم ذاتهــا مــن حيــث حجــم
العمــل وعــدد العمالــة وهــو مــا مــن شــأنه
ين
المفتشــ� عنــد زيارتهــم
تســهيل عمــل
للمنشــأة بجانــب إيجــاد عالقــة تمتــاز
بالشــفافية بـ ي ن
ـ� الــوزارة وأصحــاب المنشــآت يذكــر ان دولــة إالمــارات ممثلــة بــوزارة
ين
ين
المــوارد ش
والتوطــ� تشــغل موقــع
الب�يــة
المســجل� لديهــا.
الــدول
نائــب رئيــس مجلــس إدارة المركــز
ي
وابتكــرت الــوزارة جهــازا ذكيــا لتوعيــة العمــال للتدريــب التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة عــن
بحقوقهــم وواجباتهــم يعتمــد ف ي� عملــه عــى مجموعــة الحكومــات وذلــك خــال الفـ تـرة مــن
بال تن�نت .2017 – 2014
شاشــة ذكيــة تعمــل باللمــس وترتبــط إ
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دليل الخدمات

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

الموافقة المبدئية عىل استبدال ترصيح عمل :

يقصد بها طلب تتقدم به المنشأة للموافقة المبدئية عىل استبدال ترصيح عمل لعامل موافق عليه
ومسدد الرسوم بعامل آخر وذلك وفق النموذج المعمول به.

متطلبات ي ن
6.6إلغاء اذن الدخول للشخص المراد قنوات تقديم الخدمة
تأم� الخدمة
ت ن
يتم طباعة الطلبات ف ي� مراكز الخدمة
استبداله
و�
1.1بطاقة توقيع إلك� ي
«تسهيل» أو عن طريق المنشآت
7.7يكون االستبدال لشخص جديد
2.2صورة بطاقة اعتماد التوقيع .
ف
ت
المش�كة ي� برنامج االستمارات
بنفس المهنة ونفس الجنس و
3.3صورة من جواز سفر العامل
ت
إاللك�ونية أو من خالل التطبيقات
تغي� الجنسية إذا
الجديد
سيمنع النظام ي
أدت إىل تحول المنشأة لفئة أخرى .الذكية .
4.4صورة شمسية للعامل الجديد
ف
8.8بعد تعديل الترصيح ي� وزارة
بخلفية بيضاء
ن
ش
والتوط� عىل
الموارد الب�ية
5.5تقديم موافقات الجهات المختصة
ي
صاحب العمل التوجه إىل إالدارة
للعامل الجديد إذا كانت المهنة
أ
متوسط إنجاز الخدمة
للقامة وشؤون الجانب
تنتمي للقطاعات التالية ( الصحة
العامة إ
– التعليم – حضانات أ
الستكمال اجراءات التعديل عىل يوم عمل واحد
الطفال –
التدريب ض
إالقامة.
الريا�)
ي
6.6تقديم الشهادة العلمية إذا كانت
المهن تنتمي إىل المستويات
رسوم الخدمة ان وجدت
المهارية () 3– 2 – 1
7.7صورة اذن الدخول للعامل القديم اجراءات و خطوات تقديم الطلبات ال يوجد
1.1يتم طباعة الطلبات ف ي� مراكز
باللغاء
المراد استبداله مختومة إ
الخدمة «تسهيل» أو عن طريق
للقامة وشؤون
من إالدارة العامة إ
أ
ف
ت
اوقات تقديم الخدمة
المنشآت المش�كة ي� برنامج
الجانب.
ت
الذك  24ساعة
االستمارات إاللك�ونية أو من خالل التطبيق ي
مراكز الخدمة تسهيل
التطبيقات الذكية
ت
ت
من يوم السبت وح� الخميس.
2.2يتم إحالة الطلب إلك�ونيا إىل
ت
ش
ً
من الساعة  8:00صباحا ح� الساعة
الوزارة ويتم التأكد من استيفاء
ال�وط
ش
 8:00مسا ًء.
ال�وط والمستندات
1.1أن تكون الرخصة سارية المفعول
ف
 3.3ي� حالة النواقص يتم إشعار
2.2أن يكون الترصيح المراد تعديله
ف
المتعامل بنوع النواقص ليتم
المرص�.
مدفوع الرسوم والضمان
ي
استكمالها من خالل مراكز الخدمة
3.3أن تكون مدة التعديل خالل 60
« تسهيل»
يوم من اصدار الترصيح.
ف
ش
 4.4ي� حالة استيفاء ال�وط
4.4أعمار أصحاب التصاريح
المستبدلة ما ي ن
والمستندات يتم طباعة إيصال
ب� ( 18سنة) و (60
الموافقة من خالل الموقع
سنة)
أ
ن
ت
و� للوزارة (www.mohre.
5.5الحد القىص الستبدال الترصيح
إاللك� ي
مر ي ن
)gov.ae
ت� فقط.
32

العمل  -ديسمبر 2016

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

مستشارك القانوني

magazine@mohre.gov.ae

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

السؤال األول

ين
الموظف� لعدة أشهر
يسدد االجور لجميع
اعمل لدى مكتب استشارات هندسية بعقد محدد المدة حيث سينتهي
ف
ن
سؤال  :ي� حال انهيت العقد  ،هل احرم من العمل لدى منشأة أخرى ،
ان� ارغب ف ي� انهاء العقد قبل موعد انتهائه نظرا
ي
أبعد خمسة اشهر  ،اال ي
لن صاحب العمل لم يسدد اجري لعدة اشهر كما ان يل مستحقات مالية وهل انا ملزم
ن
م .ع  .ب
بدفع اي مبالغ لصاحب العمل ؟
يعا� من ضائقة مالية ولم
عن االجازة السنوية  ،مع العلم ان المكتب ي

اإلجابة

اذا أخل صاحب العمل ت ز
بإل�اماته المنصوص
عليها ف ي� العقد أو القانون  ،فإنه يحق للعامل
ويعت� تركه
ترك العمل وااللتحاق بعمل آخر ،ب
ت
ز
للعمل ف ي� هذه الحالة ش
م�وعاً  ،فعدم إل�ام
نظ� عمله
صاحب العمل برصف الراتب للعامل ي
يعت� إخالال ً ت ز
بإل�اماته تجاه
بما يجاوز الشهرين ب
العامل ويحق للعامل انهاء العقد المحدد مع

صاحب العمل ،ويكون بذلك مستحقاً لكافة
مستحقاته العمالية المنصوص عليها قانونا
وهذا ما اكدته المادة ( )١٢١من قانون العمل.
وتجدر االشارة اىل أن عدم إخالل صاحب العمل
أ
تز
خ�
بإل�اماته تجاه العامل يستوجب قيام ال ي
بالوفاء بواجباته المنصوص عليها ف ي� عقد العمل
من حيث إكمال مدة العقد المحدد المدة ت
ح�

نهاية مدته ،فإذا قام العامل تب�ك العمل اثناء
العقد لسبب يغ� ش
م�وع وجب عليه تعويض
صاحب العمل وفق ماجاءت به نص المادة
( )١١٦من قانون العمل ،كما يحق لصاحب العمل
طلب عدم اصدار ترصيح عمل جديد للعامل
مدة عام بعد إاللغاء وذلك وفق ماجاءت به نص
المادة ( )١٢٨من قانون العمل.

السؤال الثاني
لل�كة اعطائه انذار علما بأنه يتأخر للمرة أ
ع� دقائق عن العمل هل يحق ش
تأخر موظف لمدة ش
الوىل ؟

ف .ب

اإلجابة
أ
الصل أنه يجب عىل كل عامل أن ت ز
يل�م
بأوقات العمل المقررة له وفق نظام
ت
ال� يعمل
العمل المعتمد لدى المنشأة ي
الم�م
لديها وفق مايقرره عقد العمل ب
بينهما ،ففي حال تأخر العامل عن الوقت
المحدد للعمل أو تغيبه وجب عىل العامل
تقديم عذر ش
م�وع لصاحب العمل بي�ر
فيه سبب التأخر والغياب  ،أما اذا كان
تأخر العامل عن الوقت المحدد للعمل

أو تغيبه بسبب يغ� ش
م�وع ،فإنه تت�تب
ف
عليه إحدى الجزاءات الموضحة ي� الئحة
الجزاءات الخاصة بالمنشأة والمعتمدة
من قبل اللجنة المشكلة ف ي� وزارة الموارد
ين ت
ش
وال� توافق ماجاءت به
الب�ية
والتوط� ي
نص المادة ( )١٠٢من قانون تنظيم عالقات
ت
ال�
العمل بشأن تدرج الجزاءات التأديبية ي
يجوز لصاحب العمل او من يقوم بمقامه
توقيعها عىل عماله .

التأخ� لمدة
نش� ف ي� هذا الشأن بأن
ي
وكذلك ي
أ
ش
ع� دقائق يختلف من وظيفة لخرى ،فهناك
ين
الموظف� إذا تأخروا هذه المدة من
من
تأخ�هم إىل تعطيل العمل
الممكن أن يؤدي ي
الموظف�ن
ف ي� المنشأة بالكامل ويتعطل بقية
ي
بسببه  ،وهناك بعض الوظائف ال يؤدي
وبالتال تتفاوت
اىل نفس القدر من ال�ض ر
ي
الجزاءات وتدرجها مع التأكيد عىل أن أ
الصل
دائماً وابداً هو إال ت ز
ل�ام بمواعيد الدوام .
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شركاء في التنمية

قــدم مــن نيبال إلــى اإلمارات منذ  14عام ًا ولم تكــن لديه اية مهارات

يبدل حال «رام يوداجار» من عامل بســيط
برنامــج تدريبــي ّ
الــى مهنــي متخصص في لحــام كابالت الكهرباء

لم

يكن رام يوداجار يتوقع عندما قدم من
نيبال اىل إالمارات قبل نحو  14عاما ان
يشغل ف ي� يوم من االيام مهنة متخصصة تدر عليه
وارسته دخال شهريا جيدا سيما وانه ال يمتلك شهاد ًة
علميةً او اية مهارات ...حيث كان ف ي� بلده عامال
بسيطا واستمر به الحال كذلك خالل ت
الف�ة االوىل
من عمله لدى احدى ش�كات المقاوالت ف ي� العاصمة
أبوظ�  ..لكنه رسعان ما تبدل حاله بعد ان اتاحت
بي
لالش�اك ف
ال�كة الفرصة ت
ش
تدري�
نامج
ر
ب
�
تلك
له
ي
بي
ف ي� مجال لحام كابالت الكهرباء ليصبح بعد مدة
يز
وج�ة واحدا من العمال الماهرين الذين يمتلكون
ف
خ�ات فنية عالية ي� هذا المجال.
ب
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لم اكن اتوقع أن اصبح
ال مؤه ً
عام ً
ال لديه
خبرات في هذه المهنة
هذه هي قصة رام يوداجار الذي يؤكد لمجلة
«العمل» بأن حياته العائلية والعملية شهدت
تحوال جذريا وشامال منذ ان قدم اىل الدولة
للعمل بهدف ي ن
تحس� االحوال المعيشية الفراد
ت
ال� تقطن ف ي� بلده.
ارسته ي

ويقول رام مستعرضا رحلة عمله « عندما ضاق
ب ي� الحال ف ي� بلدي قررت البحث عن فرصة عمل
ف� إالمارات خصوصا ن
كث�ا عن
وان� سمعت ي
ي
ي
ف
هذا البلد وامكانية الحصول ي� فرصة عمل فيه
وبالفعل توافرت يل الفرصة وعملت لدى ش�كة
مقاوالت ف ي�
ابوظ� قبل  14عاما حيث تركز
ب
ي
عمل ف ي� حمل ونقل االدوات والمستلزمات ف ي�
ي
ت
ش
ال� تنفذها ال�كة واستطاعت
مواقع العمل ي
ن
ن
الن� عملت بجد
المسؤول�
كسب ثقة
ي
ي
ت
واخالص حيث تم ترشيحي بعد ف�ة لالنضمام
تدري� متخصص ف ي� مجال لحام
اىل برنامج ب ي
الكابالت الكهربائية».

شركاء في التنمية

عملي مكنني من توفير
الحياة الكريمة السرتي
في بلدي وتدريس
اوالدي االربعة
ويضيف « بعد انتهاء بال�نامج
التدري� عملت
بي
ف ي� هذا المجال وبمرور الوقت اكتسبت المزيد
ين
بالمسؤول� ف ي� ش
ال�كة
الخ�ات وهو ما دفع
من ب
اىل زيادة اجري الشهري ومنحي امتيازات
ف
ن
عمل
اضافية
جعلت� ابذل جهوداً مضاعفة ي� ي
ي
ئ
ت
ش
ولزمال� بيئة العمل
ال� توفر يل
ي
بال�كة ي
والمحفزة عىل االنتاج العال خصوصا �ف
الالئقة
ي
ي
ظل برامج التدريب تال� تجعلنا ف� تطور مه�ن
ي
ي
ي
ش
مستمر اضافة اىل حرص ال�كة عىل تعزيز
ن
ين
واالنسا� ي ن
العامل� ف ي�
ب�
التواصل االجتماعي
ي
ش
ال�كة من كافة الجنسيات.
كث�ا
ويقول العامل
النيبال « إنه يحب عمله ي
ي
ويسعى جاهدا إىل تطوير مستوى ما يقوم
بإنجازه يوميا ف ي� موقع العمل وفقا للمعاير
المحددة ت
ح� يتمكن من الحصول دوما عىل ثقة
رؤسائه ف ي� ش
ال�كة».
ويش� رام يوداجار « اىل أنه يدخر جزءا من
ي
اجره الشهري ويقوم بتحويله اىل ارسته �ف
أ ي
نيبال لسداد الرسوم الدراسية ألوالده الربعة
ق
بالضافة إىل
با� المرصوفات المعيشية إ
وتغطية ي
قيامه بقدر المستطاع بمساعدة بعض من أفراد
عائلته ممن يحتاجون المساعدة وذلك من تف�ة
اىل اخرى».
ويختم رام يوداجار بالقول « إالمارات بلد
التسامح وملتقى جنسيات العالم حيث تتوافر
هنا كل سبل النجاح للعمل والعيش الكريم ف ي�
ظل حماية الحقوق ..انا سعيد جدا بالعمل ف ي�
دولة إالمارات وبما حققته من نجاح ف ي� ش
ال�كة
ت
ال� اتاحت يل الفرصة لذلك».
ي
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مساحة للرأي

هــل أنت العب أم متفرج ؟
ف ي�

مبــاراة الحيــاة يوجــد نوعــان رئيســيان مــن أ
الشــخاص  :العــب
ومتفــرج  ،الالعــب هــو ذلــك الشــخص الــذي لديــه أهــداف
يســتيقظ ألجلهــا ويشــمر عــن ســاعديه ليعمــل ويكــد ويكافــح  ،يجــازف
ـاض ف ي� اللعــب وعزيمتــه قويــة صلبــة
ويخاطر،يخطــئ ويصيــب لكنــه مـ ٍ
ش
�ء حـ تـى يحــول أحالمــه ورؤاه اىل حقيقــة يلمســها وينعــم
ال يثنيهــا ي
بنتائجهــا ويقطــف ثمارهــا .أمــا المتفــرج فهــو ذلــك الــذي يكتفــي
بمراقبــة االخريــن وهــم يلعبــون ف ي� مبــاراة الحيــاة  ،هــو ذلــك الــذي
تحــد وأصيــب بخيبــات
استســلم مــن أول هزيمــة وفشــل عنــد أول ٍ
أمــل فانســحب مــن لعبــة الحيــاة وصعــد أدراج الملعــب ليكمــل
حياتــه وهــو يتفــرج عــى نجاحــات آ
الخريــن ويتخيــل نفســه مكانهــم
يحفــظ أخبارهــم ويتحمــس ألجلهــم ويكمــل حياتــه ف ي� مشــاهدتهم
ـواس بهــا نفســه
والتصفيــق لهــم ويقنــع نفســه بأعــذار ومـ بـررات يـ ي
ويتعلــل بظــروف وحظــوظ وأســباب بانهــا لــو أتيحــت لــه لــكان مــن
أمهــر الالعبـ ي ن
ـ�.

ناريمان معتصم الحكيم
خبير مساعد

ســدى ف ي� مشــاهدة االخريــن دون أن ينجــزوا ف ي�
ويذهــب عمرهــم
ً
ف
حياتهــم شــيئاً ودون أن يعيشــوا دور البطولــة ي� الحيــاة الحقيقيــة!

كمــا أن هنــاك مــن المتفرجـ ي ن
ـ� مــن صحــا مــن غفوتــه وقــرر أن يغـ يـر
موقعــه ف ي� ملعــب الحيــاة ووعــى أنــه باســتطاعته أن يكــون العبـاً مؤثـراً
ف ي� الحيــاة يســتمتع بلعبتهــا بــكل جوانبهــا ويعيــش لحظاتهــا كاملــة
أكــر لــذا فــإن الالعــب بحلوهــا ومرهــا وكل معانيهــا  ،يتعــب ويقــع ليقــف مــن جديــد ف ي� كل
وكمــا أن النجــاح والعزيمــة يعــدان بنجــاح ب
ت
المجتهــد ال يتقاعــس عــن التمريــن المســتمر وبــذل الجهــد حــى مــرة  ،يحــاول ويجــرب الفشــل ليصنــع النجــاح.
يرتقــي بأدائــه إىل درجــات أعــى مــن المهنيــة ليصبــح العبــاً ت
مح�فــاً
يقــف عــى منصــات التتويــج وهــذا مــا يفــر نجاحــات المجتهديــن ف ي� كمــا أنــه مــن الرائــع ف ي� لعبــة الحيــاة ومبارياتهــا أنــه ال يوجــد ســن
ـ� يتقاعــد فيهــا الالعــب ويعـ ت ز
كل المياديــن الـ تـ� تــزداد يومـاً بعــد يــوم .كذلــك فــإن تال�اخــي والدعــة معـ ي ن
ـرل لفقــدان لياقتــه ألنــه ال يوجــد
ي
تســتدعي المزيــد مــن تال�اجــع والفشــل فيتحــول المتفــرج قــو ٌة تمنــع االنســان صاحــب العزيمــة مــن أن يســتمر عطاؤه وانجــازه �ف
والراحــة
ي
ف
ف
ن
ت
ً
ومتابــع مــن بعيــد ال يملــك أد� فكــرة عــن الحيــاة حــى آخــر لحظــة ي� عمــره  ،يتجــى ذلــك ي� إرصاره عــى العمــل
متغيــب
تدريجيــا اىل
ٍ
ٍ
ت
ً
ً
والتغيــر حــى يكــون مؤثــرا ومنجــزا وذو بصمــة
أحــداث الحيــاة ومجرياتهــا وليــس لديــه أيــة خطــط لينفذهــا فيعيــش واالنجــاز والعطــاء
ي
ويـ تـرك أث ـراً يخلــده بعــد وفاتــه.
كريشــة ف ي� مهــب الريــح .
ف ي� كل صبــاح ف ي� أفريقيــا يســتيقظ غــزال يــدرك أنــه يجــب أن يعــدو
ف
و� كل
بخطــوات أرسع مــن خطــوات االســود وإال كان المــوت مصـ يـره  ،ي
صبــاح ف ي� أفريقيــا يســتيقظ أســد يــدرك أنــه يجــب أن يعــدو بخطــوات
أرسع مــن أبطــأ غــزال وإال ســيموت جوعــاً  .ال يختلــف عليــك أ
المــر
ســواء أكنــت غ ـزاال ً أم أســداً ،عندمــا تـ ب ز
ـرغ الشــمس عليــك أن تعــدو
ت
ـ� لســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
بأقــى رسعــة – (مــن كتــاب رؤيـ ي
ال مكتــوم).

وتــرة التنافســية ف� عالمنــا المتســارع ت ز
ي�ايــد كل يــوم
ومــع ارتفــاع ي
ي
ن
ن
عــدد المتفرجـ ي ن
ـ� ويقــل معــه عــدد الالعبـ يـ� .فهنالــك الماليـ يـ� مــن
ـ� �ف
ن
ن
المتابعـ يـ� الذيــن يقضــون ســاعات طويلــة يتابعــون أخبار الناجحـ ي ي
الحيــاة عـ بـر مواقــع التواصــل االجتماعــي يالحقونهــم من انســتغرام اىل
تويـ تـر ثــم فيســبوك ويوتيــوب وانتهــاء بســناب شــات يتابعــون تفاصيل
ت
الــ�
حياتهــم وصــور فرحهــم وانتصاراتهــم وتكريمهــم والجوائــز ي
حصدوهــا والهدايــا الـ ت
ـ� حصلــوا عليهــا وأخبــار أحبائهــم ومغامراتهــم
ي
أ
ت
ت
الــ� اســتمتعوا بمذاقهــا دون أن
الــ� زاروهــا والطعمــة ي
والبلــدان ي
ين
ين
بائســ� تنقــض ي أيامهــم ولياليهــم Nm.alhakim@mohre.gov.ae
متفرجــ�
يدركــوا أنهــم أضحــوا
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دراسة إدارية

هواء نقي وشرب الماء والمشي اثناء
االستراحة وغيرها

 8خطوات تخفف
عنك ضغط العمل
ض
يق�
ي

معظم الناس أيامهم ف ي� وظيفة مكتبية حيث
تي�تب عىل ذلك مخاطر صحية ما لم يتم
اتباع طرق سليمة ف ي� بيئة العمل.

الكرس إذا كان
وهناك بعض الطرق الواجب عليك اتباعها كرة التمرين المطاطية بدال ً من
ي
ف
لتجعل مكتبك مكاناً أفضل لصحتك وتقلل من المكتب الواقف خياراً يغ� متاح ي� مكان عملك.
تلك المخاطر :

 - 1الهواء النقي

تؤثر بيئة العمل المحيطة بكل جوانب الراحة
والنتاج ،وال يقترص جو العمل فقط عىل
إ
أ
ن
المحيط� بك ،فببساطة يتحسس
الشخاص
ي
بعض الناس من روائح معينة ،من نباتات،
ت
وح� من السجاد الموجود ،وأحياناً يؤثر الهواء
المكتوم بتقليل القدرات إالنتاجية والعقلية.
ولهذا حسب دراسة حديثة أجريت ف ي� جامعة
ت
ال� فيها فتحات تهوية
هارفارد فإن المكاتب ي
جيدة ،وملوثات الهواء بها قليلة ،يكون مستوى
ين
العامل� فيها أفضل.
أداء

 - 2المكاتب الواقفة

ت
ال� يمكن استخدامها
هناك نوع من المكاتب ي
من خالل وضعية الوقوف ،ولهذا حاول السؤال
ف ي� عملك إن كنت تستطيع الحصول عىل هذه
المكاتب ،فهي تكون إما بضبطه وقوفا أو
جلوسا ،بحيث تستطيع رفع سطح المكتب أو
تخفيضه ،أو أن تستخدم كرسياً من المر ي ن
تفع�
أ
كب� ،كما يمكنك استخدام
عن الرض بشكل ي
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 - 3ضع إبريق ماء عىل مكتبك

وفقاً لمجلة  Glozineفالماء ال يُحسن ش
الب�ة
فقط ،بل يمنع الصداع أيضا خالل درجات
الحرارة العالية والجافة ،كما أنه يقلل الشهية،
ين
والكليت�
وهو ض�وري أيضاً من أجل عمل الكبد
بشكل جيد ،كما أنه يساعد عىل إخراج السموم
أ
من الجسم ،لذا ت
اخ� إبريقا أو زجاجة مياه  32الحصول عىل ضوء بارد يميل إىل الزرق إذ إنه
أونصة عىل أ
التحليل ،بينما الضوء
التفك�
سيساعدك ف ي�
القل لتبق مرتوياً خالل اليوم.
ي
ي
فئ
الدا� يكون أفضل لتنشيط التفاعل االجتماعي
آ
 -4ت
مكت�
اخ� المكتب القريب من النافذة
مع الخرين ،لذلك قم باختيار مصباح ب ي
تقول دراسات صدرت من جامعة نورث ت
وس�ن بدال ً مصباح السقف للتقليل من إجهاد ي ن
الع�.
إن أ
الشخاص الذين لديهم نوافذ ف ي� مكاتبهم
يكونون أك�ث نشاطاً ،كما أنهم يحصلون عىل  - 5استخدم زيوتا عطرية
أك� قدر تجاوز معطرات الهواء والشموع تال� ش
تن�
نوم أفضل ،لذلك حاول الحصول عىل ب
ي
ش
ممكن من الضوء الطبيعي من خالل جلوسك روائح صناعية إذ أن بعضها ين� مواد كيميائية
بجوار نافذة ،فالتعرض لضوء النهار الطبيعي مزعجة ،واتجه بدال ً من ذلك إىل موزعات الهواء
يساعد عىل إبقاء مستوى القلق منخفضاً وكذلك تال� تستخدم زيوتاً عطرية فهي ش
عب�اً
تن� ي
ي
يُبقي ساعتك البيولوجية تعمل بشكل جيد ،طبيعياً رقيقاً.
أك� خالل
ويجعلك أيضا تشعر بطاقة وحماس ب
إذ تستطيع رائحة الحمضيات وحدها أن تحسن
اليوم.
وتفك�ك بينما ترفع من معنوياتك ،وإذا
ذاكرتك ي
أما إذا لم يكن لديك نافذة بجوار مكتبك ،فحاول كانت معظم الروائح قوية بالنسبة لك ،جرب

دراسة إدارية

رائحة قريبة من رائحة الليمون ستكون أهدأ تحتوي عىل نسبة سكريات لذا يجب أن تؤكل مع  - 8ضع نباتات ف ي� المكتب

أطعمة صحية أخرى ،ويمكن أن تختار التفاح مع أظهرت الدراسات أن وجود النباتات ف ي� المكتب
كث�ا.
وألطف ي
زبدة اللوز ،أو أعواد الجزر مع زبدة الحمص ،أدى لزيادة إالنتاج بنسبة  ،38%ورفع إالبداع
 -6ت
فإنهما يمثالن وجبات خفيفة صحية تساعد عىل إىل نسبة  ،45%وساعد أيضا عىل رفع مستوى
اخ� الطعام الصحي
الصحة العامة بنسبة 47%
قد يكون ش�اء الطعام يومياً من المطاعم ،أو الشعور بالشبع.
من آلة الطعام القريبة منك ،حال ً دائماً من أجل
ت
ش
الكسل والتعب الذي ت
وستساعد النباتات كذلك عىل تنقية هواء
يع�ي أي إنسان ،ولكن  - 7تم� أثناء االس�احة
الم�ل يكون صحياً ومفيداً خالل ت
الطعام المح�ض ف� ن ز
اس�احة العمل ال تنتقل من الجلوس المكتب ،والتقليل من التشويش وضوضاء
ي
ف
ش
ً
للم� المكتب ،وتأكد من اختيارك لنبات يمكنه العيش
كرس أخر ،ابدأ برنامجا
الكرس إىل
أك�ث  ،فجرب طريقة أن تعد طعامك ي� علب عىل
ي
ي
ي
ف
ف
ف
ف
ت
ت
و� أماكن مغلقة ،مثل نبات
بالستيكية ي� الصباح أو ي� الليلة السابقة ،وحاول أو الهرولة أثناء ف�ة االس�احة أو بعد انتهاء ي� إضاءة خافتة ي
أن تجرب تناول الفواكه والخ�ض اوات الطازجة العمل ،وقم بإقناع زمالئك ف ي� العمل لالنضمام العنكبوت وزنبق السالم والصبار .وعليك أن
ف
ف
ن
يع�
والزبادي والمكرسات لتشعر بالشبع بشكل دائم معك ي� تلك التجربة ،مما سيؤدي ذلك ٍ
لحياة تدرك جيدا أن العمل ي� وظيفة مكتبية ال ي
التغي�ات
التخل عن الحياة الصحية ،فهذه
أك�ث صحية وحيوية ف ي� العمل.
وبسعرات حرارية أقل.
ي
ي
ف
ف
ن
الروت� اليومي
و�
ي
ي
الصغ�ة ي� مكان العمل ي
ستساعدك عىل الحصول عىل صحة أفضل خالل
ومن المهم معرفة أن فواكه مثل بال�تقال والتفاح
ش
اليوم.
تتما� تماماً مع المكرسات ،خاصة أن الفواكه
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تقنية المعلومات

الدماغ البشري يفعل ذلك بشكل ِفطري

سر إدمان وسائل التواصل االجتماعي
أ
تفك� إىل فيسبوك ،أو ت
توي� ،أو أي موقع من مواقع
العديد من السباب تجعلنا نتوجه بدون ي
التواصل االجتماعي حالماً تبدأ تف�ه الراحة أثناء العمل لكن بجوار الفراغ ،أو الملل ،هناك أسباب
كالمدمن�  ،حيث قام فريق من علماء المخ أ
أخرى علمية لمتابعة الشبكات االجتماعية ث
ين
والعصاب
بك�ة جعلتنا
بدراسة ربما تكشف لنا أسباب ذلك.
بجامعة كاليفورنيا
ٍ

هناك

إن المخ يريد أن يكون اجتماعياً ،ماساتشوستس للتكنولوجيا بالواليات
ببساطةَّ ،
أ
أو يريد بالحرى ممارسة التواصل المتحدة قبل العام .2015
االجتماعي وقد يتساءل الناس إذا ما كان
ش
الجابة عن سؤال
خط� ،أو إذا ما كان يعكس وحاولت الدراسة إ
�ء ي
ذلك ي
ين
والباحث�
ح�ة علماء المخ
كَسال ً أو انحرافاً عن المسار الطبيعي لطالما أثار ي
للنسان الذي لطالما ترسخ ف ي� ذهنه بع� لعقدين من الزمان ،أال وهو :ماذا يفعل
إ
ف
سنوات طويلة من العمل ي� الوظائف العقل أثناء الراحة؟ ما كشف عنه فريق
النظامية أن الدقة ،والتكريس للمجهود ،علماء جامعة كاليفورنيا ،وجاء عىل لسان
ت
وال� ي ز
لي�مان أستاذ علم النفس والتحليل
ك� ،وبذل الجهد هم أدواتك اليومية ماثيو ب
ألداء عملك بشكل ت
النفس والسلوك الحيوي هو «أن العقل
مح�ف نقال عن صحيفة
ي
ش
شبك ُمعقد ،وهذا
الب�ي لديه نظام
هافينتجون بوست .
ي
النظام يستطيع التحري بدقة عن
أ
الوقات ت
لكن ثَبت بشكل علمي أن الدماغ ش
ال� يرتاح فيها العقل ،ثم
الب�ي
ي
ف
ئ
تلقا� ،يسارع يك يجعلنا نرغب ي� ممارسة
يفعل ذلك بشكل ِفطري ،أو بشكل ي
وتناولت الدراسة موقع فيسبوك كمثال االجتماعيات».
وتم شن�ها ا ف ي� المطبوعة الرسمية لمعهد
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قص�ة فإن
وأضاف «عندما نأخذ راحة
ي
الدماغ ش
ً
اللمام
الب�ي يتطلع تلقائيا إىل إ
أ
أ
بآخر تحديثات الصدقاء ،أو أفراد الرسة،
وهذا السلوك يغلب عىل شبكتنا العصبية
بدافع ُم ِلح ،وبشكل عام تقريباً ف ي� أغلبية
ين
ش
الباحث�
الب�» ،ف ي� تلك الدراسة قام فريق
بإجراء استبيان عىل  10رجال ،و 11امرأة ما
ين
ب� أعمار  18و ،31والذين قاموا بتصفح
حوال  40صورة ُمقسمة عىل  3مجموعات
ي
مع تسجيل أنشطة المخ لكل منهم.

تقنية المعلومات

وأظهرت نتائج تصوير بالر ي ن
المغناطيس
ن�
ي
ين
منخرط� ف ي� أنشطة اجتماعية،
ألشخاص
أو يظهرون نوعاً محدداً من المشاعر ،ومع
ت
ال� تبدو
الصور أتعليق فيعكس الحالة ي
عليها الشخاص ي� كالملل ،أو الدهشة..
إلخ.
ف
و� المجموعة الثانية كانت
ي
الصور مطابقة للصور ف ي�
المجموعة أ
الوىل ،ولكن
تلك المرة كانت تصف
ت
ال�
الفعل،
أو الحالة ف ي
أ
عليها الشخاص ي�
الصور مثل «يريح رأسه،
أو تنظر خارج النافذة،
وهكذا.”..
ف
و� المجموعة الثالثة من
ي
الصور احتوت عىل عدد من
المعادالت الرياضية المبسطة ،بعد

ذلك تم سؤالهم أن يصفوا الصور بدقة ،االجتماعية يكون مخ االنسان يغ� نشط،
المعادلة
ومن إ
الجابات الذي حصلوا عليها استطاع بعكس ما يحدث أثناء النظر إىل ُ
أ
العلماء تحديد أنه أثناء النظر للنشطة الرياضية مثالً ،وأن الجزء المسؤول عن
المخ ،ينشط غالباً أثناء النوم،
الراحة داخل ُ
ف
ت
أو الحلم ،أو االس�خاء ،ويكون ي� أوج
حاالت استعداده للتواصل االجتماعي.
أ
الشخاص ف ي�
كما استطاع
التجربة قبل أن يُسألوا عن
محتوي المجموعة الثانية
من الصور وأن يستنتجوا
أن محتواها واصف للفعل
بشكل أرسع مما أجابوا عن
محتوى المجموعة أ
الوىل من
الصور ،ويثبت هذا أن المخ
ش
الب�ي ينتقل من حالة الراحة
اىل ممارسة التواصل االجتماعي
بشكل أرسع ،ويتهيأ بشكل أوسع
للتفاعل مع آ
الخرين ،أو الرد عليهم
َ
مثلً.
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صحة

الرجال والنساء معرضون
آلالم العصب الوركي
الكث� من أ
الشخاص ان
ي
مرض عرق ال َّنسا أو كما
يطلق عليه طبيا باسم ألم العصب
الورك ،بالنساء فقط ولكن هذا مفهوم
ي
خاطئ تماما حيث أن هذا المرض
يصيب كال ً من الرجال والنساء عىل حد
سواء ،ويمر أ
بالرداف نزوال إىل الفخذ
والصابع أيضا ،أ
والقدم أ
واللم الذي
يشعر به الشخص المصاب بالمرض
يكون بسبب هذا العصب وتفرعاته،
ومنشأ المرض يكون من منطقة الفقرات
القطنية بالعمود الفقري أسفل الظهر
بالرجل ،وهذا أ
اللم يظهر أ
إال أن أ
اللم
غالبا ما يكون حاد ويصحبه شعور
بالتنميل والوخز والضعف ف ي� الرجل
المصابة ،كما أن حدة أ
اللم تزداد عند
الجلوس وعند السعال بل وعند العطاس
أيضا.

يظن
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صحة

5

وقد يكون السبب ور ث يا� ينتج عنه
ضعف ف ي� غ�ض وف الفقرات القطنية
مما يؤدي إىل رسعة حدوث االنزالق
الغ�ض ف
و�
ي

6

وقد يسبب ك�ث ة الجلوس نتيجة
لطبيعة العمل مثال أو االنحناء ت
لف�ات
طويلة هي السبب لظهور المرض

ت
ال� تريحه
•يأخذ المريض الوضعية ي
مع تجنب نث� الظهر وينصح ض
المر�
ي
ش
الم�
بعمل تمارين خفيفة مثل
ي
والسباحة .وإذا استمر أ
اللم فيجب
البحث عن إمكانية وجود انزالق
و� يسبب أ
غ�ض ف
اللم.
ي

أعراض المرض :

باللم الحاد ف� أ
•الشعور أ
الرجل
ي
المصابة وضعف بها وهذا الشعور
يكون مشابه لصعقة الكهرباء حسب
وصف بعض ض
المر� .

أسباب المرض:

1

التهاب أو الضغط عىل جذور العصب
الورك ف ي� منطقة الفقرات القطنية
ي
و� �ف
أسفل الظهر الناتج عن انزالق غ�ض ف
ي ي
الفقرات القطنية

2
3

•الشعور بالتنميل والوخز ف ي� الساق
والقدم.
•وإذا لم يتم عالج المرض فقد يؤدي
ذلك إىل ضعف وضمور ف ي� العضالت
ت
الورك .
ال� تغذيها تفرعات العصب
ي
ي

ف
ت
ال� تخرج منها
تضييق ي� الفتحات ي
أ
الورك أو
العصاب المكونة للعصب
ي
بسبب وجود ضيق ف ي� القناة الشوكية

•وإذا كان االنزالق الغ�ض ف
و� شديد
ي
فإنه يؤثر عىل الفقرات العصبية
ويؤدي ف ي� حدوث مشاكل وعدم
ف
والت�ز.
تحكم ي� التبول ب

ف
و� مرحلة كبار السن تكون أعراض
ي
ظهور المرض أقل حدة وتظهر ببطء،
تزداد عند الوقوف أو ش
الم� وتختفي عند
ي
الجلوس ،والسبب هو حدوث خشونة
بالفقرات تؤدي لظهور زوائد عظمية عىل
مدى سنوات العمر تضغط عىل أ
العصاب
وتسبب عرق النسا

•التمارين الخاصة لعضالت الظهر

ف ي� مرحلة الشباب يكون السبب
للصابة بالمرض هو حدوث العالج :
ئيس إ
الر ي
ف
ف
ف
انزالق غ�ض
يوم�،ن
و� ي� الفقرات القطنية يضغط
•الراحة ي� الفراش لمدة يوم أو ي
ي
وال داعي للراحة لمدة أطول من ذلك
عىل العصب ويسبب الشعور بآالم حادة
فقد وجد أن إطالة الراحة تؤخر
تظهر خالل أيام أو أسابيع وتزداد حدة
آ
العالج
الالم عند بذل أي مجهود

4

•يمكن استخدام الثلج أو الحرارة
موضعياً فوق المنطقة المصابة 12
دقيقة تكرر عدة مرات ف ي� اليوم ،أن
تخفف أ
اللم خاصة إذا استخدم
مبكراً.

العالج ي ز ئ
يا�
الف� ي

الصابة بمرض
كيف تقي نفسك من إ
عرق النسا:
يجب أن تنتبه دائما ألي ألم بالظهر
خصوصا ف ي� أسفل الظهر وأن تعمل
عىل عالجه بأرسع وقت.
ش
�ء ثقيل ألن
احرص عىل أال تحمل ي
النسيج الغ�ض و�ف
ذلك يؤدي إىل تحرك
ي
ين
ب� العضالت وحدوث االنزالق
ف
�ض
و� ،واحرص كذلك عىل عدم
الغ
ي
االنحناء بطريقة خاطئة
الحرص عىل ممارسة الرياضة خصوصا
تمارين الظهر والعمود الفقري
ش
والم� أيضا
وممارسة السباحة
ي
إذا كان عملك يتطلب منك الجلوس
ت
لف�ات طويلة فيجب أن تحرص عىل
ين
ساعت�
أخذ  5أو  10دقائق راحة كل
عىل أ
القل لتمارس فيهم التمارين
الرياضية أو ش
الم�
ي
إذا كان هناك تاريخي ور ث يا� للمرض
بالعائلة فيجب أن تتابع مع طبيب
مختص ت
الصابة بالمرض
ح� تتجنب إ
قبل أن تصاب به.
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المرشد السياحي

العقة  ..جبال شاهقة
تحرس شواطئها الفيروزية

الطبيعة الساحرة ي ن
وب� ركوب
أ
المواج والغطس والسباحة،
بالت�ه ي ن
مروراً ن ز
ب� الجبال وتسلقها وصوال ً إىل
االس�خاء عىل الشاطئ ..تجد أ
ت
الرس والسياح
متنفساً بعيداً عن الضوضاء وزحام المدن

وسط

ت
ت
كيلوم�اً
ال� تقع عىل بعد 50
بمنطقة العقة ي
الفج�ة بإطاللة ش
مبا�ة عىل خليج
شمال إمارة ي
أ
عمان ،وتعد من أبرز الماكن الجاذبة للسياح
من مختلف مناطق الدولة والعالم ،تتجسد
فيها كل مقومات الطبيعة وسحرها فتحيط

بها الجبال الشاهقة وكأنها حارس لشواطئها
الف�وزية ذات الرمال الذهبية ،أ
وتتل أل مياهها
ي
بأشعة الشمس مكونة لوحة فنية بديعة تبهج
أ
البصار ش
وت�ح الصدور وتذهل زوارها طول
العام.
يز
تتم� المنطقة بسحرها الجذاب وبشواطئها
الرائعة  ،كما ي ز
تتم� بوجود محمية بحرية
طبيعية تتكاثر فيها الشعاب المرجانية
ت
ال� تشكل عند خروجها من البحر
والسالحف ي
مناظر كأنها من نسيج الخيال ،خاصة وقت
الليل ت
وح� ما قبل ش�وق الشمس  ،كما
يز
تتم� بوجود المناظر الخالبة وسحر جبالها
الشاهقة الصخرية والكهوف الجبلية فيها،
إضافة إىل صفاء مياهها العميقة والنقية،
ت
ال� ي ز
تتم� بك�ث ه
ووجود جزيرة
الطيور البحرية أي
أ
ف
ت
ال� تحلق ي� سمائها والشجار بال�ية
النواع ي
ت
ال� توفر الظل لمرتادي المكان.
ي
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وتمتاز المنطقة باعتدال مناخها وصفاء ونجحت منطقة العقة ف ي� فرض نفسها كوجهة
مياهها وهدوء أمواجها ونظافة شواطئها ،سياحية مهمة عىل خريطة السياحة العالمية،
تضمه من
وتتوافر فيها بيئة مثالية لنمو المرجان وأنواع وأصبحت لها مكانتها ي
الكب�ة لما ّ
فنادق ومنتجعات مطلة عىل أجمل شواطئ
مختلفة متعددة من الحياة البحرية.

العر� من فئة الخمس نجوم،
الخليج
بي
ف
ً
ما أسهم ي� جعل المنطقة مركزا للجذب
تستقطب سنوياً مئات آ
الالف من الزوار
والسياح من كل أرجاء العالم ويستطيع
السائح أن يستقل سيارة ذات دفع رباعي
ب�هة ي ن
للقيام ن ز
ب� وديان وجبال منطقة العقة
ت
ال� تتخللها المزارع الغنية بأشجار النخيل
ي
ومختلف أنواع الفاكهة ،كما يمكنه االستمتاع
برياضة تسلق الجبال ،حيث المرتفعات
المتباينة أ
والخاديد المطلة عىل الشواطئ
ووديان المنطقة تضفي عىل المكان جماال ً
مح� رياضة التسلق ف ي� مختلف
ساحراً يجذب ب ي
المواسم .
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سوالف وعلوم

سؤال العدد :

تم� تم إصدار قانون تنظيم عالقات العمل ف ي� دولة ا إلمارات العربية المتحدة
1980 - 1972

1985 -

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

إنجازات  :متحف االتحاد  ..أيقونة تاريخية

«متحف االتحاد» الذي تم
ف
ن
الوط� الــ45
افتتاحه ي� اليوم ف ي
موقعاً ي ز
د� ،حيث
متم�اً عىل شاطئ ي
جم�ا ي� ب ي
ال� احتضنت �ف
يقع محاذياً لدار االتحاد ،ت
ي
ي
 2ديسم�/كانون أ
الول  1971التوقيع عىل
ب
المارات ،وذلك عىل مساحه تصل اىل
اتحاد إ
أ
ت
نحو  25ألف م� مربع من الرض المحيطة
بدار االتحاد وسارية العلم العمالقة ،وتصل
ن
المبا� التاريخية
تكلفة إنشائه إىل  600مليون درهم.
ويضم المتحف مجموعة من ي
المرممة والمعاد بناؤها ،وتم تصميم مدخل
واستلهم تصميم الهوية المؤسسية للمتحف الجناح الجديد عىل شكل مخطوطة مع
ن
الوط� والهوية االتحادية سبعة أعمدة مائلة تمثل القلم المستخدم
من ألوان العلم
ي
ف
وعدد إالمارات السبع ،وتتضمن الهوية ي� توقيع وثيقة الدستور ،كما يضم المتحف
يعت� أحد صاالت لعرض المقتنيات التاريخية والوطنية
المؤسسية للمتحف إ
«الطار» الذي ب
العنارص الرئيسية للهوية ،وفيه أربعة عنارص للمتحف وصالة صياغة قصة المحتويات

يتخذ
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مرتبطة باالتحاد وهي  :العام  - 1971قيام
ن
ن
الوط�،
ديسم� اليوم
والثا� من
ب
االتحاد  ، -ي
ي
و«إ.ع.م» اختصار دولة إالمارات العربية
المتحدة ،والرقم « »7عدد إمارات الدولة،
والخط الذي اعتمد فيه تصميم شعار الهوية
باللغة العربية مستوحى تماماً من ذات الخط
الذي كتب به دستور الدولة ف� النسخة أ
الصلية.
ي

ف
المارات السبع
وتاريخ العائالت الحاكمة ي� إ
ت
ال� احتضنت اجتماع الشيخ زايد
والخيمة ي
والشيخ راشد ،طيب الله ثراهما ،لالتفاق
عىل تأسيس دولة االتحاد ،إضافة إىل صالة
إنجازات دولة االتحاد والمكتبة والمرسح
والحدائق الداخلية والخارجية والمرافق
الخدمية ت
وال�فيهية لزوار المتحف.
ويعد المتحف أيقونة للمعلومات التاريخية
والوطنية والوثائق والصور والمقتنيات
ال� تفيد أ
وال�اثية ت
الخاصة ت
الجيال المتعاقبة
ي
المارات ف ي�
من أبناء وبنات شعب دولة إ
حياتهم الدراسية والعملية واالجتماعية،
ين
وتشكل كذلك مصدراً موثقاً
للباحث�
ين
والمؤرخ� ذوي االختصاص.

سوالف وعلوم

السدو..
ابداع المرأة
اإلماراتية
الم ـرأة إالماراتيــة ف ي� الصناعــات
اليدويــة باســتخدام ( الســدو )؛
ت
ـ� تتمتــع بهــا ؛
وهــذا يـ بـرز القــوة النفســية الـ ي
فالعمــل ( بالســدو ) يحتــاج إىل وقــت طويــل
وصــر جميــل إىل جانــب االبــداع ف� أ
الشــكال
ب
ي
أ
ت
ـ� تنســجم مــع
الهندســية وتناســق اللــوان الـ ي
ت
مــن دون اســتخدام أي أدوات إلك�ونيــة،
البيئــة إالماراتيــة .
وســجادته تحفــة فنيــة وثــروة يحــرص عــى
الكثــرون ،وكلمــا تقــدم بهــا الزمــن
ويعــد الســدو مــن الصناعــات الحرفيــة ذات اقتنائهــا ي
بالبــل ،كــون صوفهــا هــو تحافــظ عــى جودتهــا ويرتفــع ســعرها،
الصلــة الوثيقــة إ
المــادة أ
ت
ـ� يصنــع منهــا ،والســدو وتختلــف طريقــة صناعــة الســدو عــن صناعــة
الساســية الـ
ي
ـا� الجميــل يصنــع بخيــوط الســجاد مــن حيــث آ
ض
الالت المســتخدمة
تحفــة مــن المـ ي
يز
ويتمــر بأشــكاله والنقــوش والزخــارف.
مــن القطــن والصــوف،
ز
وألوانــه الزاهيــة وزخارفــه الممـ يـرة ،وصناعتــه
يدويــة بحتــة تنفــذ باســتخدام آلــة النــول ،إذ و اســتطاعت المـرأة إالماراتيــة أن تبــدع الكثـ يـر
تركــب الخيــوط عليهــا وتنســج بهــا ،لنحصــل مــن منتجــات الســدو مثــل:
ف� النهايــة عــى أ
الشــكال والزخــارف المطلوبــة،
ي

أبدعت

إضاءة  :الزعفران
الزعفران أغىل توابل العالم ،ويطلق
عليه الذهب أ
الحمر أو ذهب الصحراء
أ
الحمر  ،وهو صبغ أصفر زاهي اللون يضيف
نكهة طيبة للطعام ،يُن َتج عن طريق تجفيف

يعد

العشــرية :وتكــون ســجادة كبـ يـرة الحجــم
ي
مكونــة مــن أربــع قطــع طوليــة أو ثــاث يتــم
تشــكيلها مــع بعــض ،وهــي تســتخدم كفاصــل
ف� الخيمــة ي ن
بــ� مجلــس الســيدات ومجلــس
ي
بــ� المجلــس وغرفــة النــوم �ف
الرجــال ،أو ي ن
ي
الخيمــة الواحــدة .
الســاحة  :قطعــة فنيــة مســتطيلة نســجت
لتوضــع عــى ظهــر الجمــل ،وتكــون منقوشــة
بخطــوط متعرجــة توضــع آ
الن عــى الجــدران
إظهــا ًرا بل�اعــة فنهــا .

مفردات إماراتية :
مياسم الزهرة وجزء من أ
القالم لنبات زعفران
الخريف البنفسجي ،الذي يعرف علميا باسم
ن
السوس� (االسم العلميCrocus :
الزعفران
ي
.)sativus
يعد مضاداً للتش ّنج  ،وهو
ومن فوائد الزعفران ّ :
أ
أ
كث� من المراض ،مثل
منبه للعصاب و عالج ي
ّ
نال�زالت المعوية و التخفيف من غازات المعدة
بالضافة اىل ان الزعفران يضفي
واضطراباتها  ،إ
نكهة ورائحة لعدة وصفات  ,فإنه يمتلك مزايا
الجمال حيث انه يحتوي عىل خصائص تجعله
مفيد جدا ش
للب�ة .

ردت حليمة لعادتها القديمة  :يقال هذا
المثل للشخص الذي ترك عادة ثم عاد
إليها من جديد.
الحي يحييك  ،والميت يزيدك ب ن
غ� :
ن
الفط�ن
مع� هذا المثل أن الشخص ي
يعيد
الذك يريحك ويزيل همك
ي
وكأنه أ
الحمق
الحياة لك أما الشخص الكسول
يز
ف�يدك تعباً وهماً.
تموت الديايه [ الدجاجة ] وعينها عىل
السبوس  :وهذا المثل يدل عىل الطمع
والمقصود به طمع إالنسان الذي ت
اق�ب
من الموت ومع ذلك مازال يركض وراء
الدنيا ومتاعها .
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