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اســتحداث«مراكز تدبير»
لتقديم الخدمــات المرتبطة
بـ (العمالة المســاعدة)

برنامــج متكامل لتدريب
وتوظيــف المواطنين
فــي القطاع الخاص

تعييــن  914مواطنا ومواطنة
فــي القطــاع المالي خالل  75يوما
 4موجهــات في أجندة
«حــوار أبوظبي» إلدارة العمل
التعاقــدي المؤقت

“الموارد البشــرية والتوطين”
تتبنــى طباعة قصــص كتبتها
طالبــات فــي المرحلة االبتدائية

800-66473

افتتاحية العدد

لماذا مراكز تدبير؟

ين
خطــوة وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
جاءت
ت
الــى مــن
تدبــر»
باســتحداث «مراكــز
ي
ي
المقــرر ان تدخــل حـ ي ز
ـر التشــغيل خــال الربــع االخـ يـر
ـ� مهمـ ي ن
مــن العــام الجــاري ،لتؤكــد عــى جانبـ ي ن
ـ� ف ي�
خطــة الــوزارة ش
لــا�اف عــى ملــف عمــال الخدمــة
المســاعدة.
الجانــب أ
الول ،يتمثــل ف ي� حــرص وزارة المــوارد
يز
ين
ش
متمــرة
توفــر خدمــات
والتوطــ� عــى
الب�يــة
ي
ف
ن
اغبــ� ي� اســتقدام هــذه الفئــات مــن
ومتكاملــة للر ي
العمالــة ،وبمــا يمكنهــم مــن انجــاز كافــة المتطلبــات
ف� مقــر واحــد ،وهــو أ
المــر الــذي تؤكــده حزمــة
ي
ت
ش
الــى تــم تحديدهــا لمنــح
الــروط والضوابــط
ي
ت
ن
اغبــ� بتشــغيل هــذه
ال�اخيــص للمســتثمرين الر ي
ت
ـى ســتقدم الخدمــات نيابــة عــن الــوزارة،
المراكــز الـ ي
وتحــت شا�افهــا ،وبالشــكل الــذي يتوافــق مــع معايـ يـر
يز
المتمــرة.
برنامــج االمــارات للخدمــة الحكوميــة
ت
تدب�”
ـى ســتقدمها «مراكــز ي
وبعيــدا عــن الخدمــات الـ ي
ين
المتعاملــ� وتحويلهــا
مــن حيــث اســتالم طلبــات
اىل الــوزارة وانجــاز متطلبــات حصــول العامــل عــى
وتوفــر فئــات عمــال الخدمــة المســاعدة
االقامــة
ي
وغ�هــا
وفقــا لمتطلبــات واحتياجــات صاحــب العمــل ي
مــن الخدمــات ذات الصلــة ،فــإن التدقيــق ف ي� معايـ يـر
ش
و�وط تشــغيل هــذه المراكــز وخصوصــا مــع يتعلــق

بتوفــر الســكن المناســب والالئــق لعمــال
منهــا
ي
الخدمــة المســاعدة كلمــا دعــت الحاجة لذلــك وكذلك
مركــز دعــم متخصــص لضمــان تــوازن العالقــة بـ ي ن
ـ�
طرفيهــا ،يقودنــا اىل الجانــب المهــم االخــر ،وهــو
ســعي الــوزارة نحــو الحــد مــن الممارســات الخاطئــة
الـ ت
ـال
ـى قــد ير
تكبهــا العامــل أو صاحــب العمــل وبالتـ ي
ي
التأثــر ســلبا ف ي� عالقــة التعاقــد بينهمــا وهــو االمــر
ي
الــذي ســيكون لــه تداعياتــه الســلبية عــى غـ يـر صعيد.
ان الصــورة النمطيــة للخدمــات ت
الــى تقدمهــا
ي
وكاالت التوســط القائمــة حاليــا ،لــم تعــد مقبولــة أو
منســجمة مــع رؤيــة الحكومــة لتمـ ي ز
ـر الخدمــة وفــق
معادلــة ش
ال�اكــة مــع القطــاع الخــاص بهــدف إســعاد
ن
المتعاملـ يـ� الذيــن يتطلعــون بدورهــم اىل خدمــات
راقيــة توفــر عليهــم الوقــت والجهــد.
ولــ� تحقــق « مراكــز تدبــر» أ
الهــداف المنشــودة
ي
ي
منهــا ،يقــع عــى عاتــق المســتثمرين الذيــن
ســيحصلون عــى تراخيــص تشــغيلها ،مســؤولية
االيفــاء بالمطلــوب منهــم ،ألنــه بغـ يـر ذلــك ســوف
ال�اكــة مــع وزارة المــوارد ش
تختــل معادلــة ش
الب�يــة
والتوطــ� ،ت
ين
الــى تضــع إســعاد متعامليهــا وتعزيــز
ي
مكانــة الدولــة ف ي� المحافــل الدوليــة  ،ف ي� مكانــة
ت
االســراتيجية إلدارة ملــف
متقدمــة ضمــن خطتهــا
عمــال الخدمــة المســاعدة.
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أخبار الوزارة

“الموارد البشــرية والتوطين”
تحصــد جائــزة “الحكومة الذكية”

غباش :محمد بن راشــد رسخ
بفكــره وفلســفته ثقافة التميز
فــي العمل الحكومي
معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
ي
قال
ن
ش
والتوطــ� «:ان صاحــب
الب�يــة
ي
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد ال مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
د� رعــاه الله رســخ ثقافة التمـ ي زـر ف ي� االداء
حاكــم ب ي
ـ� الحكومــي مــن خــال فكــر وفلســفة
المؤسـ ي
ن
بــ� مختلــف
تقــوم عــى اســاس التنافــس ي
ت
المؤسســات ووضــع الخطــط واالســراتيجيات
وتطبيقهــا بالشــكل أ
المثــل وذلــك كلــه بهــدف
ز ت
ـى تطلعــات
تقديــم الخدمــة المتمـ يـرة الـ ي
ـى تلـ ب ي
المتعاملـ ي ن
ـ� وتحقــق رضاهــم وســعادتهم حيــث
ت
ـى اصبحت
انعكــس ذلــك عـ فـى مكانــة الدولــة الـ ي
نموذجــا عالميــا ي� هــذا الجانــب»
وأضــاف معاليــه «ان جائــزة محمــد بــن
راشــد لــاداء الحكومــي المتمـ ي ز
ـر تلعــب دورا
مهمــا ف� تحفـ ي ز
ـر المؤسســات الحكوميــة عــى
ي
تطويــر ادائهــا باســتمرار وتقديــم خدمــات
ذات جــودة عاليــة ســعيا منهــا للوصــول إىل
منصــة التتويــج وهــو أ
المــر الــذي يدفــع
بالمؤسســات الفائــزة إىل تعزيــز مــا حققتــه
مــن مكتســبات والسـ يـر قدمــا عــى طريــق
يز
التمــر وبالمقابــل يشــجع المؤسســات
ت
الــى لــم يحالفهــا الفــوز لبــذل
االخــرى ي
مضاعفــة ف� ســبيل الفــوز بالجائزة �ف
جهــود
ي
ي
دوراتهــا الالحقــة وهــو مــا يــؤدي إىل تحقيــق
ف
يز
الدارة الحكوميــة».
التمــر المنشــود ي� إ
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جــاء ذلــك خــال لقائــه فريــق الحكومــة
الذكيــة ف ي� الــوزارة الــذي فــاز بجائــزة محمــد
بــن راشــد لــاداء الحكومــي المتمـ ي ز
ـر ف ي� فئــة
ين
والموظفتــ� ف ي� الــوزارة
الحكومــة الذكيــة
اللتـ ي ن
ـ� فازتــا بوســام رئيــس مجلــس الــوزراء
وذلــك بحضــور قيــادات الــوزارة وعــدد مــن
الموظفـ ي ن
ـ�.
ـال صقــر غبــاش خــال اللقــاء ان
واكــد معـ ي
والتوطــ�ن
ش
موظفــي وزارة المــوارد الب�يــة
ي
بمختلــف مواقعهــم الوظيفيــة يســاهمون
مــن خــال ادائهــم لمهامهــم الوظيفيــة
بالشــكل المطلــوب ف� ي ز
تمــر الــوزارة عــى
ي
ـال حصولهــا عــى الجوائز
غـ يـر صعيــد وبالتـ ي
مشــددا عــى مواصلــة توفـ يـر بيئــة العمــل
الداخليــة المحفــزة والداعمــة للكــوادر
الوظيفيــة بمــا يســهم ف ي� إطــاق الطاقــات
ين
للموظفــ�».
االبداعيــة
الب�يــة والتوطـ ي ن
وثمــن جهــود فريــق الحكومــة الذكيــة ف ي� المــوارد ش
ـ� لكافــة الجهــود
ين
الموظفتــ� الراميــة إىل تطويــر الخدمــات الذكيــة
الــوزارة مشــيدا بهــم وبــاداء
ف
اللتـ ي ن
وبالتــال الوصــول إىل منصــة
ـ� فازتــا بوســام رئيــس مجلــس الــوزراء .ي� الــوزارة
ي
التتويــج».
بــدوره ،أكــد ســيف الســويدي وكيــل الــوزارة
لشــؤون المــوارد ش
الب�يــة  ،رئيــس فريــق واشــاد بــاداء أعضــاء فريــق الحكومــة
الحكومــة الذكيــة عــى الدعــم الالمحــدود الذكيــة واعضــاء كافــة الفــرق الفرعيــة الــىت
ي
معــال صقــر غبــاش وزيــر عملــت جميعهــا بــروح الفريــق الواحــد».
الــذي قدمــه
ي

أخبار الوزارة

عــر الهاتــف المتعاملـ ي ن
ـ� وآمنــة راشــد الكنــدي الفائــزة
واشــار إىل أهميــة فئــة الحكومــة الذكيــة أفضــل خدمــة حكوميــة ب
ف
ن
الميــدا� فخرهمــا
انطالقــا مــن ان التنافــس للفــوز بهــذه المحمــول عــن قطاعــي االقتصــاد والتجــارة بالوســام ي� المجــال
ي
تز
واع�ازهمــا بفوزهمــا وحصولهمــا عــى
الفئــة يســهم بشــكل كبـ يـر ف ي� تحقيــق رؤيــة والتعليــم لعامــي  2015و 2016إىل جانــب
الوســام.
جوائــز عربيــة وعالميــة.
الحكومــة الذكيــة».
الب�يــة والتوطـ ي ن
يذكــر ان وزارة المــوارد ش
ـ� مــن جهــة أخــرى ،أبــدت الموظفــة وأكدتــا « ان حصولهمــا عــى الوســام
ف
حصــدت ســابقا العديــد مــن الجوائــز ي� مــوزة راشــد اليماحــي الفائــزة بوســام يشــكل لهمــا دافعــا قويــا لبــذل المزيــد مــن
مجــال الخدمــة الذكيــة مــن أبرزهــا جائــزة رئيــس مجلــس الــوزراء ف ي� مجــال خدمــة الجهــود ف ي� عملهمــا».
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ضمــن مبادرة «قراء الغد»

“المــوارد البشــرية والتوطيــن” تتبنــى طباعــة			

ـال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
معـ ي
ن
التقى ش
والتوطــ� مجموعــة مــن
الب�يــة
ي
الطالبــات ف� المرحلــة االبتدائيــة الفائ ـزات �ف
ي
ي
مســابقة نظمتهــا مدرســة االبــداع النموذجيــة
القصــرة حيــث ســلمهن
لكتابــة القصــة
ي
نســخاً مــن قصصهــن بعــد ان تبنــت الــوزارة
طباعتهــا.
ت
ت
ـى
يـ ي
ـأ� ذلــك ضمــنف مبــادرة « ق ـراء الغــد» الـ ي
اطلقتهــا الــوزارة ي� اطــار دعمهــا لالسـ تـراتيجية
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الوطنيــة للقــراءة انطالقــا مــن ت ز
والتحــ� بالنشــاط.
ال�امهــا وطاعــة الوالديــن
ي
باالضطــاع بمســؤوليتها المجتمعيــة ف ي� هــذا
وأبــدى معاليــه اعجابــه بأســلوب الطالبــات ف ي�
الجانــب.
كتابــة قصصهــن وقدرتهــن عــى التعبـ يـر عــن
ـال صقــر غبــاش مــن الطالبــات افكارهــن بالرغــم مــن صغــر ســنهن.
واســتمع معـ ي
ش
بحضــور قيــادات وزارة المــوارد الب�يــة
والتوطــ� إىل ش�ح مختــر حــول فكــرة وحــث الطالبــات عــى تنميــة مواهبهــن �ف
ين
ي
ت
ـى عـ بـرن مــن خاللهــا عــن أهميــة الكتابــة مــن خــال االهتمــام الدائــم بالقـراءة
قصصهــن الـ ي
المحتاجــ� والتقيــد بالعــادات بمختلــف المجــاالت االمــر الــذي يســهم �ف
ين
مســاعدة
ي
الصحيــة الســليمة واالبتعــاد عــن الغــرور صقــل شــخصياتهن وتحقيــق طموحاتهــن
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قصــص كتبتهــا طالبات فــي المرحلة االبتدائية
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ﻫﺮع اﺧﻮان إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺒﺦ ﺣﻀﺎر اﻟﻤﺎء
َ
ﻟﻪ ،ﻓﺠﺄة ﻗﻔﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎب اﻟﻤﻄﺒﺦ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ .ﻓﺸﻌﺮا ا ﺧﻮان ﺑﺎﻟﺨﻮف وﻇﻼ
ﻳﺼﺮﺧﺎن إﻟﻰ أن ﺗﻌﺒﺎ وﻧﺎﻣﺎ.

ﻓﻲ ﺻﺒﺎح أﺣﺪ اﻳﺎم
اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺻﻐﺎر
اﻟﺤﺸﺮات اﻟﻮدودة
ﻟﺘﻠﻌﺐ ﻣﻊ اﻟﺰﻫﻮر
اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ،وﺗﻤﻀﻲ أﺟﻤﻞ
اوﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ.
ﻓﺮﺣﺖ اﻟﺰﻫﻮر
ﺑﺎﺻﺪﻗﺎء اﻟﺠﺪد،
وأﺧﺬت ﺗﻀﺤﻚ وﺗﺘﻤﺎﻳﻞ
ﻣﻊ اﻟﻨﺤﻞ واﻟﻔﺮاﺷﺎت
ﻣﺴﺘﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ
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ﻗﺼﺔ :ﻋﻠﻴﺎء ﺣﺎرب ﺣﺴﻦ
"ﻗﺮاء اﻟﻐﺪ"
ﻣﺒﺎدرة ّ

إﺣﺪى ﻣﺒﺎدرات وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻟﻠﻘﺮاءة

"ﻗﺮاء اﻟﻐﺪ"
ﻣﺒﺎدرة ّ

ﻗﺼﺔ :روﺿﺔ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺠﺴﻤﻲ

إﺣﺪى ﻣﺒﺎدرات وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻟﻠﻘﺮاءة
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ﺗﻌﺠﺒﺖ ام ﻣﻦ اﺑﻨﺘﻬﺎ اﻟﻨﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﻃﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﻮاﻟﺪﻳﻬﺎ وﻣﻌﻠﻤﺎﺗﻬﺎ،
ﺟﻤﻴﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﻘﻮل اﻟﻘﻤﺢ
ﺑﺮﺣﻠﺔ
ﻓﻜﺎﻓﺄﺗﻬﺎ
ٍ
ٍ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻛﺎﻧﺖ ﺻﺪﻳﻘﺘﻨﺎ اﻟﻨﻤﻠﺔ ﺳﻌﻴﺪة
ﺟﺪا ﺟﺪا ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ

17/13/3

3/19/17

7:04

1

cover seller.pdf

cover seller.pdf

C

C

M

ً

M

M

Y

اﻟﻨﻤﻠﺔ

C

Y

Y

CM

CM

CM

MY

MY

MY

CY

CMY

K

CY

CY

CMY

CMY

K

K

اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ

"ﻗﺮاء اﻟﻐﺪ"
ﻣﺒﺎدرة ّ

إﺣﺪى ﻣﺒﺎدرات وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻟﻠﻘﺮاءة

"ﻗﺮاء اﻟﻐﺪ"
ﻣﺒﺎدرة ّ

ﻗﺼﺔ :روﺿﺔ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻤﺮ

إﺣﺪى ﻣﺒﺎدرات وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻟﻠﻘﺮاءة
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المســتقبلية .واشــار معاليــه إىل ان هــؤالء
الطالبــات يمثلــن نموذجــاً الطفــال إالمــارات
ت
الــى
الذيــن نفتخــر بمواهبهــم وبقدراتهــم ي
تتطلــب صقلهــا وتنميتهــا إلعدادهــم بالشــكل
االمثــل ت
ين
مشــارك�
حــى يكونــوا مســتقبال
فاعلـ ي ن
ـ� ف ي� تحقيــق مزيــد مــن التنميــة للدولــة
ف ي� ظــل القيــادة الرشــيدة.
ومــن المقــرر ان تقــوم وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ت
ين
الــى كتبتهــا
والتوطــ� بتوزيــع القصــص ي

الطالبــات عــى العــدد االكـ بـر مــن المــدارس
الحكوميــة ف� مختلــف المناطــق وذلــك ي ز
لتحف�
ي
ﺗﻘﺼﻴﺮﻫﺎـتفادة مــن
وﺣﺰ ًﻧـﺎـةﻣﻦواالسـ
والكتاب
ﻋﻠﻴﺎءراءة
ﻃﺄﻃﺄتالقـ
الطلبــة عــى
رأﺳﻬﺎ ﺧﺠ ًﻠﺎ
ف
وواﺟﺒﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ت
ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎقصصهــن
ـات ي�
الطالبـ
تنأولتهـ
ـى
ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻤﻔﻴﺪة،ـاﻓﻼﺣﻈﺖ
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ
االفــكار الـ ي
ﻓﺎﻃﻤﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻀﺎﻳﻘﺖ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻋﻠﻴﺎء.
الخبــاز
وهــن حمــده صــاح عيــى (قصــة ّ
البخيــل) وعليــاء حــارب حســن (قصــة الــوردة
المغــرورة) وآمنــة عبيــد مطــر (قصــة عليــاء
الفتــاة النظيفــة) وروضــة نجيــب عمــر (قصــة
النملــة النشــيطة) وروضــة ســلطان الجســمي
(قصــة ال تفتحــي البــاب يــا مريــم).
"ﻗﺮاء اﻟﻐﺪ"
ﻣﺒﺎدرة ّ

إﺣﺪى ﻣﺒﺎدرات وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻟﻠﻘﺮاءة
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إعتمدهــا الوزراء فــي «إعالن كولومبو»

 4موجهــات فــي أجندة “حوار أبوظبي
 2018-2017إلدارة العمــل التعاقــدي المؤقت
اعتمد اللقــاء الــوزاري التشــاوري
ـى» اربعــة
الرابــع لـ«حــوار أبوظـ ب ي
ئ
الثنــا� ومتعــدد
موجهــات للتعــاون
ي
االطــراف ي ن
بــ� الــدول االعضــاء خــال
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العامـ ي ن
ـ�  2018 _ 2017ف ي� مجــال المشــاريع
والمبــادرات ذات العالقــة بالعمل التعاقدي
المؤقــت بـ ي ن
ـ� الــدول المرســلة والمســتقبلة
للعمالــة ف� اقيلــم اســيا .جــاء ذلــك �ف
ي
ي

ختــام اللقــاء الــذي انعقــد نهايــة شــهر
ض
المــا� ف ي� العاصمــة الرسيالنكيــة
ينايــر
ي
معــال صقــر غبــاش
كولومبــو بمشــاركة
ي
ن
وزيــر المــوارد ش
والتوطــ� عــى
الب�يــة
ي

إعطاء األولوية للتعاون
االقليمي للرقابة على
ممارسات استقطاب
العمالة
باســتقطاب العمالــة التعاقديــة المؤقتــة
تعــد تحديــا رئيســيا لذلــك ســتواصل
ّ
الــدول االعضــاء إعطــاء أولويــة للتعــأون
االقليمــي الهــادف إىل تشــجيع ومراقبــة
تنفيــذ ممارســات قانونيــة وشــفافة وتمكـ ي ن
ـ�
الحكومــات مــن حــر الممارســات الســلبية
أ
ت
الــى ال
وردعهــا ومحاســبة كافــة الطــراف ي
تز
تلــرم ش
بالت�يعــات والنصــوص الرقابيــة
الوطنيــة.

رأس وفــد مــن الــوزارة إىل جانــب مشــاركة
وزراء العمــل والتشــغيل الخارجــي ورؤســاء
وفــود الــدول االعضــاء ف ي� «الحــوار»
وهــي أفغانســتان والبحريــن وبنغالديــش
يز
ومال�يــا
والهنــد واندونيســيا والكويــت
ن
ونيبــال وعمــان وباكســتان والفلبـ يـ� وقطــر
والســعودية ورسيالنــكا وتايالنــد وفيتنــام.
وقــال الدكتــور عمــر النعيمــي وكيــل وزارة
ين
المــوارد ش
والتوطــ� المســاعد
الب�يــة
لالتصــال والعالقــات الدوليــة عضــو وفــد
الــوزارة « ان البيــان الختامــي للقــاء الــذي

ف
ن
ـا� ســعي
وأكــد إ
«العــان» ي� الموجــه الثـ ي
الــدول نحــو تطويــر المهــارات وتوثيقهــا
ت
واالعــراف المتبــادل بهــا وذلــك إدراكا
ن
المهــى وتطويــر
بمــا يكتســبه التدريــب
ي
المهــارات مــن أهميــة خاصــة وذلــك
كأحــد ركائــز نجــاح السياســات الوطنيــة
للتوظيــف ف ي� دول االرســال وكمدخــل لتلبيــة
احتياجــات دول مجلــس التعــاون ت ز
الم�ايــدة
للعمالــة الماهــرة ف ي� ســياق انتقالهــا إىل
اقتصــادات المعرفــة وبكــون توثيــق هــذه
صــدر تحــت عنــوان «إعــان كولومبــو» المهــارات عــن طريــق تزويــد حامليهــا
ت
يعتــر عنــرا ممكّ نــا
ـى حققهــا «حــوار بشــهادات معتمــدة
ب
أكــد عــى النجاحــات الـ ي
أبوظــى» مــن حيــث االرتقــاء بمخرجــات للعامــل وصاحــب العمــل عــى حــد ســواء.
بي
ف
العمــل التعاقــدي المؤقــت ي� اقليــم اســيا
ف
ف
ين
ش
العــان ي� هــذا االطــار بالتعــاون
تحســ� المســتوى
و�
المعيــ� للعمــال ورحــب إ
ي
ي
ثنائيــا ومـ تـى ســمحت الظــروف مــن خــال
المتعاقديــن وأرسهــم».
أ
ش
اطــر متعــددة الطـراف مــن اجــل الــروع
وتطــرق الموجــه أ
الول الجنــدة عمــل ف ي� مواءمــة منظوماتنــا الوطنيــة للمؤهــات
وتيســر اصــدار الشــهادات
ومعاي�هــا
«الحــوار خــال عامــي  »2018_2017إىل
ي
ي
ممارســات اســتقطاب العمالــة لغــرض المهاريــة وشــهادات اكتســاب المهــارات
توظيفهــا ف ي� الخــارج حيــث أكــد « إعــان ف ي� بيئــة العمــل وتراكــم مهــارات العمــال
ت
واالعــراف المتبــادل
كولومبــو» ان الممارســات المرتبطــة العائديــن وتوثيقهــا
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بهــا إىل جانــب اســتثمار المهــارات الموثّقــة
ف ي� ترشــيد سياســات وممارســات اســتقطاب
العمالــة وسياســات أســواق العمــل ف ي�
الــدول المســتقبلة وسياســات اســتيعاب
وتأهيــل العمالــة العائــدة بــدول المنشــأ،
بمــا يســهم ف ي� تطويــر حوكمــة نمــوذج
العمــل التعاقــدي المؤقــت.

معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
أكــد
ي
ف
ن
ش
الب�يــة والتوطـ يـ� ي� ترصيحــات صحافيــة
أدىل بهــا عــى هامــش اعمــال اللقــاء «حــرص
دولــة إالمــارات العربيــة المتحــدة عــى
أبوظــى
مواصلــة تقديــم الدعــم لحــوار
بي
الــذي اصبــح واحــدا مــن أهــم المســارات
الحواريــة إالقليميــة المعنيــة بتنقــل العمالــة
للعمــل ف ي� الــدول المســتقبلة بموجــب عالقــة
تعاقديــة مؤقتــة».

ت
ـى تجريهــا الــدول االعضــاء تحــت مظلــة
الـ ي
وأكــد «إعــان كولومبــو» ف ي� الموجــه الثالــث «الحــوار» وتعزيــز التعــاون فيمــا بينهــا بمــا
ت
المشــركة.
عــى اســتثمار تقنيــة المعلومــات ف ي� ادارة يخــدم المصالــح
وتحسـ ي ن
ـ� مخرجــات تن ّقــل العمالــة ف ي� اقليم
آســيا ف ي� ضــوء تزايــد اعتمــاد دول أعضــاء بدورهــا ، ،قالــت هنــد صبيــح بــراك
الجتماعيــة
عــى تقنيــة المعلومــات ومنصــات رقميــة الصبيــح وزيــرة الشــؤون إ
ف ي� ادارة انتقــال العمالــة وتطويــر منصــات والعمــل ،وزيــرة دولــة للشــؤون االقتصادية
ـى
ثنائيــة رائــدة وناجحــة .
بدولــة الكويــت«:ان مســار حــوار أبوظـ ب ي
حقــق منجـزات مــن خــال التعــاون المثمــر
ف
ت
ش
ـى انطلقــت تحــت
ي� تنفيــذ الم�وعــات الـ ي
مظلتــه وهــو االمــر الــذي يعــود بالفائــدة
عــى الدولــة المرســلة والمســتقبلة للعمالــة
استثمار تقنية
التعاقديــة المؤقتــة ف ي� اقليــم آســيا.

واشــاد معاليــه بــادارة دولــة الكويــت
الشــقيقة لمســار حــوار
أبوظــى ف ي� دورتــه
بي
ت
الــى شــهدت منجــزات وتعــاون
الســابقة ي
الفتــ� ي ن
ين
بــ� الــدول االعضــاء.

واشــارت إىل الدعــم ن
الفــى الــذي تقدمــه
ي
المنظمــات الدوليــة ذات العالقــة بقضايــا
العمــل ألنشــطة ش
وم�وعــات «حــوار
ـى» بمــا يعــزز حوكمــة دورة العمــل
أبوظـ ب ي
ف
التعاقــدي ي� الــدول االســيوية».

ئ
الثنــا�
وأبــدى ثقتــه بمواصلــة التعــاون
ي
بــ� الــدول االعضــاء �ف
ومتعــدد االطــراف ي ن
ي
ظــل ادارة جمهوريــة رسي النــكا الصديقــة
لمســار ح ـوار أبوظـ ب يـى الــذي انتقلــت اليهــا
رئاســته لمــدة ي ن
عامــ�.

المعلومات في ادارة
وتحسين مخرجات تنقل
العمالة

كمــا أكــد ف ي� اطــار الموجــه الرابــع عــى
ـى ف ي� التأثـ يـر عــى
دور مســار حــوار أبــو ظـ ب ي
مخرجــات الحــوار العالمــي الدائــر بشــأن
حوكمــة الهجــرة مــن خــال المســاهمة ف ي�
تقديــم حلــول مبتكــرة لمعالجــة التحديــات
ف� تحسـ ي ن
ـ� إدارة انتقــال العمــال ف ي� دولهــم
ي
ف
مــن أجــل العمــل ي� الــدول المســتقبلة
لهــم».
واشــاد رانيــل ويكرامــا ســينغ رئيــس وزراء
جمهوريــة رسي النــكا ف ي� كلمــة القاهــا
خــال حفــل افتتــاح اعمــال اللقــاء الــوزاري
أبوظــى
التشــاوري الرابــع بمســار حــوار
بي
مؤكــدا عــى أهميــة اللقــاءات التشــاورية
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تطوير المهارات
وتوثيقها واالعتراف
المتبادل بها

اإلمارات تؤكد
الحــرص على مواصلة
دعــم «حوار ابو ظبي»
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مــن جانبهــا ،وجهــت ثاالتــا اتوكــوراال
ف
ت
ـى
ـ
أبوظ
ـى تواجــه
وزيــرة التشــغيل ف ي� الخــارج ف ي� جمهوريــة
ب ي ي� معالجــة التحديــات الـ ي
المــارات تنقــل العمالــة.
رسي النــكا الشــكر لدولــة إ
العربيــة المتحــدة عــى دعمهــا الكبــر �ف
ي ي
أبوظــى
حــوار
مســار
ان
يذكــر
ب ي انطلــق
العــداد للقــاء التشــاوري الرابــع لمســار
إ
أبوظــى
حــوار
المــارات
ب ي  ،مؤكــد ًة أهميتــه « وعــى بموجــب مبــادرة اطلقتهــا دولــة إ
ومواصلــة التعــاون بـ ي ن
ـ� الــدول االعضــاء العربيــة المتحــدة ف ي� العــام  2008باعتبــاره
مســارا حكوميــا طوعيــا يشــكل منصــة
فيــه».
ن
للحــوار بـ يـ� الــدول المرســلة والمســتقبلة
وأكــد وليــام ســوينغ المديــر العــام للعمالــة ف ي� اقليــم اســيا بهــدف التعــرف
لمنظمــة الهجــرة الدوليــة ف ي� كلمــة لــه خالل عــى افضــل الممارســات وتعزيــز فوائــد
افتتــاح اعمــال اللقــاء التشــاوري الرابــع تنقــل العمالــة التعاقديــة المؤقتــة ي ن
بــ�
اهميــة الــدور الــذي يلعبــه مســار حــوار هــذه الــدول.

تشــمل أذونات الدخــول والفحص الطبي

غبــاش يشــيد بخدمات مركز إصدار
التأشــيرات في كولومبو
معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
ي
ن
أكد ش
الب�يــة والتوطـ يـ� حــرص الــوزارة عــى
ف
تمكـ ي ن
ـ� العمــال مــن االطــاع ي� بلدانهــم عــى
ف
ش�وط التعاقــد وظــروف العمــل ي� المنشــآت
الـ ت يـى ترغــب باســتقدامهم للعمــل لديهــا ،وذلــك
قبــل قدومهــم إىل الدولــة أ
المــر الــذي يســهم
بشــكل فاعــل ف ي� اســتقرار عالقــة العمــل وإضفــاء
الشــفافية عليهــا.
جــاء ذلــك خــال زيــارة قــام بهــا معاليــه إىل
التأشــرات ف ي� العاصمــة
مركــز خدمــة إصــدار
ي
ش
الرسيالنكيــة كولومبــو الــذي تــرف عليــه
ـدول يرافقــه عبــد
وزارة الخارجيــة والتعــاون الـ ي
ـف� الدولــة
الحميــد عبــد الفتــاح كاظــم المــا سـ ي
لــدى رسيالنــكا.
ت
ـال صقــر
وتـ ي
ـأ� الزيــارة عــى هامــش مشــاركة معـ ي
غبــاش عــى رأس وفــد مــن الــوزارة ف ي�
ف ي� اللقــاء الــوزاري التشــاوري الرابــع لـ«حــوار العمــل مــن خــال إتاحــة المجــال للعمــال
أبوظـ ب يـى» الــذي انعقــد ف ي� كولومبــو نهايــة شــهر بالتوقيــع عــى عــروض العمــل داخــل هــذه
المراكــز وهــو أ
ينايــر ض
المــر الــذي مــن شــأنه التســهيل
المــا�.
ي
عليهــم وعــى أصحــاب العمــل ف ي� اســتيفاء
القائمــ� الجــراءات أ
ين
الوليــة للتعاقــد بينهمــا.
معــال صقــر غبــاش بجهــود
وأشــاد
إ
ي
ت
عــى المركــز وبمســتوى الخدمــات الـ يـى يوفرهــا
للمتعاملــ� ،وهــو أ
المــر الــذي يؤكــد ي ز
ين
تمــر وقــدم أحمــد الهــام الظاهــري الوكيــل المســاعد
ف
ت
الخدمــات الحكوميــة الـ يـى تمتــد إىل خــارج دولــة لشــؤون الخدمــات القنصليــة ي� وزارة الخارجيــة
ـ�  -مديــر مركــز
إالمــارات.
والتعــاون الـ ي
ـدول ،وأســامة آل عـ ي
ت
ش
ً
الــى يقدمهــا
ي
التأشــرات �حــا حــول الخدمــة ي
ت
ت
وأشــار إىل التنســيق ي ن
ار� الخارجيــة المركــز الـ يـى تشــمل الخدمــات إالداريــة المرتبطــة
بــ� وز ي
الب�يــة والتوطـ ي ن
والتعــاون الــدول والمــوارد ش
التأشــرات وأذونــات الدخــول للدولــة
ـ� بإصــدار
ي
ي
ف
بهــدف اســتثمار هــذه المراكــز ي� دعــم سياســة والتحقــق مــن صحــة الوثائــق الثبوتيــة والفحــص
بــ� ف
ت
تعزيــز شــفافية التعاقــد ي ن
البيوم�يــة «بصمــة
الطــى ومســح البيانــات
طــر� عالقــة
ي
بي

ين
العــ� ،البصمــة ش
الع�يــة ،بصمــة الوجــه»
ف
وغ�هــا مــن
للمتعامــل خــال تواجــده ي� المركــز ي
الخدمــات ت
الــى تقدمهــا مراكــز خدمــة إصــدار
ي
التأشـ يـرات المنتـ شـرة ف ي� العديــد مــن الــدول بمــا
ومعايــر مكتــب
المعايــر العالميــة
يتوافــق و
ي
ي
رئاســة مجلــس الــوزراء «ســبع نجــوم».
الب�يــة والتوطـ ي ن
يذكــر أن وزارة المــوارد ش
ـ� تلــزم
صاحــب العمــل بــأن يقــدم للعامــل أ
الجنــى �ف
بي ي
بلــده عــرض عمــل تفصيليـاً يحتــوي عــى وصــف
شــامل لحقــوق وواجبــات كل طــرف مــن طرفيــه
ش
ولــروط وظــروف العمــل لضمــان أن يكــون
العامــل قــد اطلــع عليــه ووافــق عــى هــذه
الـ شـروط .
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تحقيــق نتائج تجاوزت المســتهدفات

تعييــن  914مواطنـ ًا ومواطنة فــي القطاع المالي
ضمن المســرعات الحكومية
معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
ي
ن
أعلن ش
والتوطــ� أن فريــق عمــل
الب�يــة
ي
مبــادرة المرسعــات الحكوميــة ،المعـ ن يـى بإيجــاد
ألــف فرصــة عمــل للمــوارد ش
الب�يــة الوطنيــة ف ي�
ف
ف
ـر� وشــغل  80ي� المئــة
ـال والمـ ي
القطــاع المـ ي
مــن تلــك الوظائــف خــال  75يومــا ،حقــق نتائــج
ـال خــال
تجــاوزت تلــك المســتهدفات مــن اجمـ ي
تعيـ ي ن
ـ�  914مواطنــا ومواطنــة مــن  1026فرصــة
عمــل توافــرت لــدى  111بنــكا ومؤسســة شو�كــة
عاملــة ف ي� القطــاع.
وأوضــح معاليــه أن  774مواطنــا ومواطنــة

14
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بــا�وا مهامهــم وهيئــة التأمـ ي ن
مــن الذيــن تــم تعيينهــم ش
ـ� ومعهــد إالمــارات للدراســات
الوظيفيــة فيمــا يســتعد آ
الخــرون وعددهــم  139المرصفيــة.
مواطنــا ومواطنــة لشــغل الوظيفــة بعــد إتمــام
وأقيــم الحفــل لتكريــم فريــق عمــل المرسعــات
إالجــراءات المطلوبــة لتعيينهــم.
ش
الحكوميــة والبنــوك والمؤسســات والــركات
ف ت
ين
وثمــن معــال وزير المــوارد ش
الــى
المــال
والتوط� ،العاملــة ف ي� القطــاع
الب�يــة
ي
ي
ي
والمــر� ي
ف
ن
خــال حفــل نظمتــه الــوزارة مؤخـرا ي� ديوانهــا وظفــت المواطنـ يـ� والمواطنات ،وذلــك بحضور
ف
د�  ،جهــود فريــق المرسعــات الحكوميــة نــارص الهامــ� وكيــل وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ي� ب ي
ي
ن
ن
الــذي ضــم الــوزارة ،المــوارد ش
ـا�
الب�يــة والتوطـ يـ� لشــؤون التوطـ يـ� ،وإبراهيــم الزعـ ب ي
ين
ين
الفــاس
التأمــ� ،ومحمــد
والتوطــ� ومكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء مديــر عــام هيئــة
ي
ف
ولجنــة تنميــة المــوارد ش
الب�يــة المواطنــة ي� نائــب محافــظ المــرف المركــزي ،وســلطان
ف
الشــعال مديــر إدارة مبــادرة المرسعــات
ـال والمــرف المركــزي
القطــاع المـ ي
ي
ـر� والمـ ي
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الحكوميــة ف ي� مكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء
وممثــ� الجهــات المكرمــة.
وقيــادات الــوزارة
ي
معــال صقــر غبــاش« :إن البنــوك
وقــال
ي
ت
ش
الــى وظفــت هــؤالء
والمؤسســات والــركات ي
ين
المواطنــ� والمواطنــات ضمــن المرسعــات
ف
الحكوميــة أثبتــت أنهــا جــادة ي� االضطــاع
بمســؤوليتها المجتمعيــة والوطنيــة وبدورهــا
المطلــوب منهــا للمســاهمة معنــا ف ي� تحقيــق
ين
التوطــ� الــذي يحظــى
منجــزات ف ي� ملــف
باهتمــام خــاص مــن قبــل القيــادة السياســية
الـ تـى توجــه باالســتمرار بـ ضـرورة تمكـ ي ن
ـ� شــباب
ي
الوطــن».
وأضــاف معاليــه « ف ي� الوقــت الــذي نثمــن فيــه
قيــام تلــك الـ شـركات والمؤسســات بفتــح ابوابهــا
ين
المواطنــ� ،فإننــا
الوظيفيــة البنائنــا وبناتنــا
أ
ت
ش
الــى ال
نذكــر المؤسســات فوالــركات الخــرى ي
تــزال تــراوح مكانهــا ي� هــذا الجانــب بمطالبــة
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد ال
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
د� رعــاه اللــه ،بــأن يتحمــل
الــوزراء حاكــم ب ي
ف
ن
القطــاع الخــاص مســؤولياته ي� التوطـ يـ� ليكــون
مشــاركاً ف ي� تطــور هــذا البلــد المعطــاء الــذي
الكثــر لهــذا القطــاع
قــدم واليــزال يقــدم
ي
ولتشــجيع االســتثمار».

ين
المواطنــ� والمواطنــات الذيــن
ودعــا معاليــه
تــم تعيينهــم ضمــن المرسعــات الحكوميــة،
وغ�هــم ممــن يعملــون لــدى القطــاع الخــاص،
ي
إىل إثبــات ذاتهــم وقدرتهــم عــى المنافســة
الوظيفيــة وأن يكونــوا مثــاال ً يحتــذى بــه ف ي�
ت
ين
تز
بتعيــ�
الــى قامــت
والنتاجيــة العاليــة.
االلــرام إ
كمــا تــم تكريــم البنــوك ي
ين
المواطنــ� والمواطنــات ومــن ضمنهــا خمــس
كمــا دعــا الباحثـ ي ن
ـ� عــن العمــل أن يكونــوا جاديــن بنــوك حققــت مســتهدفاتها وهــي بنــك إالمارات
ف
ن
د� الوطـ يـى  ،بنــك المـ شـرق  ،مــرف أبوظـ ب يـى
ي� بحثهــم عــن الوظيفيــة ونظرتهــم إليهــا ،ب ي
وذلــك حـ تـى يحصلــوا عــى الفائــدة الكـ بـرى مــن إالســامي  ،بنــك أبوظـ ب يـى التجــاري و بنــك رأس
ـ� خدمــات التوطـ ي ن
الب�يــة والتوطـ ي ن
وأكــد «حــرص وزارة المــوارد ش
الخيمــة .
ـ� الـ ت يـى تقدمهــا الــوزارة.
عــى التواصــل المســتمر مــع القطــاع الخــاص
ت
ن
ن
يز
ش
بتعيــ� كمــا شــمل التكريــم �كات التأمـ يـ� ومــن بينهــا 5
الــى قامــت
وتحفــره عــى توظيــف وتشــمل
مــن خــال تشــجيعه
ي
قائمــة الجهــات ي
ف
ف
ت
ن
ين
ش
ش
ش
والمــر� � 36كات حققــت مســتهدفاتها وهــي �كــة �كــة
المــال
المواطنــ� ي� القطــاع
الــى
ي
المواطنــ� وذلــك ب
ي
ي
عــر حزمــة المبــادر فات ي
ن
ين
الوطــى للتوظيــف ي� هــذا بنــكا ومرصفــا اتاحــت  566فرصــة عمــل وقامــت ضمــان  ،ش�كــة
للتأمــ� ،
أبوظــى الوطنيــة
يتضمنهــا بال�نامــج
بي
ي
ن
ن
ش
ش
بتوظيــف  554مواطنــا ومواطنــة مــن بينهــم �كــة إالمــارات للتأمـ يـ� � ،كــة آكســا للتأمـ يـ� ،
القطــاع».
التعيــ� أضافــة إىل  39ش�كــة أمريــكان اليــف للتأمـ يـ�.ن
ين
 111قيــد اجــراءات
المواطنــ� ش�كــة تأمـ ي ن
ين
ـ� اتاحــت  188فرصــة عمــل وقامــت
معــال صقــر غبــاش
ودعــا
ي
ش
والمواطنــات الذيــن تــم تعيينهــم ضمــن بتوظيــف  160مواطنــا ومواطنــة منهــم  13قيــد وشــمل التكريــم �كات الرصافــة والتمويــل ومــن
ين
التعيــ� و 36ش�كــة رصافــة وبيتــاً ضمنهــا  5ش�كات حققــت المســتهدفات وهــي
وغ�هــم ممــن يعملــون اجــراءات
المرسعــات الحكوميــة ي
لــدى القطــاع الخــاص إىل اثبــات ذاتهــم للتمويــل وفــرت  272فرصــة وقامــت بتوظيــف إالمــارات للرصافــة  ،فــردان للرصافــة  ،الذهــب
النصــاري للرصافــة  ،رضــا أ
وقدرتهــم عــى المنافســة الوظيفيــة وان يكونــوا  200مواطــن ومواطنــة مــن ضمنهــم  15قيــد للرصافــة  ،أ
النصــاري
ين
مثــاال ً يحتــذى ف� ت ز
للرصافــة .
التعيــ�.
والنتاجيــة العاليــة .اجــراءات
االلــرام إ
ي
وتــم خــال الحفــل تكريــم ش�كاء مبــادرة
المرسعــات الحكوميــة وفريــق المرسعــات
واللجنــة ش
اال�افيــة أضافــة إىل الفريــق
التنفيــذي .
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الجديــة فــي البحــث عن العمل معيار مهم لالســتفادة مــن خدمات التوطين

برنامــج وطني متكامــل لتدريب وتوظيف
المواطنين فــي القطاع الخاص
ن
ن
ين
وزارة الموارد ش
الب�ية
الوط�
«ال�نامج
وط� متكامل تحت مسمى ب
والتوط� تطبيق حزمة سياسات ضمن اطار برنامج ي
ي
ف
ين
الباحث� عن
ال�نامج تدريب وتأهيل وتوظيف
للتوظيف ي� القطاع الخاص «يستهدف اصحاب العمل ،كما يستهدف ب
ين
ين
المسجل� ف ي� قاعدة بيانات الوزارة لدى مؤسسات القطاع الخاص.
المواطن� والمواطنات
العمل من

بدأت

وقامــت الــوزارة ضمــن حزمــة سياســاتها الخاصــة
بالتوطـ ي ن
ـ� بتفعيــل المــادة  14مــن قانــون تنظيم
أ
ت
عالقــات العمــل الـ يـى تعطــي الحــق والولويــة
ين
للمواطنــ� ف ي� شــغل الوظائــف المتوافــرة ف ي�
القطــاع الخــاص حيــث تــم وضــع اليــة لتفعيــل
هــذه المــادة لضمــان حســن التنفيــذ بمــا يعــزز
ين
ين
المؤهلــ� ف ي� مهــن
المواطنــ�
فــرص توظيــف
ف
و� الوقــت ذاتــه ضمــان مصالــح
مســتهدفة ي
اصحــاب العمــل.
وطــورت الــوزارة بوابــة ت
الك�ونيــة لتســجيل
ـ� الباحثـ ي ن
المواطنـ ي ن
ـ� عــن العمــل وبمــا يســهل
مــن تفعيــل المــادة  14مــن قانــون تنظيــم
عالقــات العمــل وذلــك مــن خــال ربــط نظــام
ين
الباحثــ�
تصاريــح العمــل بقواعــد بيانــات
عــن عمــل ف ي� الــوزارة للتأكــد مــن عــدم وجــود
ـ� باحثـ ي ن
مواطنـ ي ن
ـ� عــن عمــل قادريــن عــى أداء
العمــل المطلــوب قبــل منــح ترصيــح العمــل
لغــر المواطــن .
ي

ين
التوط�
نادي ش�كاء

«ال�نامــج الوطـ ن يـى للتوظيــف ف ي� القطــاع
ويقــدم ب
أ
الخــاص” حزمــة مــن المزايــا الحرصيــة لصحــاب
العمــل الذيــن يتعاونــون ف� توظيــف المواطنـ ي ن
ـ�
ي
المســجل�ن
ين
الباحثــ� عــن العمــل
والمواطنــات
ي
ف
لــدى قاعــدة بيانــات الــوزارة بمــا ي� ذلــك
ف
ش
ســداد رســوم مخفضــة عــى تصاريــح العمــل عــى اســاس عضويــة المنشــآت ي� «نــادي �كاء وتمنــح عضويــة النــادي لمنشــآت القطــاع
واعطائهــم أ
الولويــة ف� الحصــول عــى خدمــات التوطـ ي ن
ـ�» الــذي يعــد أحــد المرتكـزات الرئيســية الخــاص الـ ت يـى تعمــل ف ي� القطاعــات االقتصاديــة
ي
ـ� ف� القطــاع الخــاص» .ذات أ
ن
ن
الولويــة ف ي� ســوق العمــل وفقـاً للتوجهــات
الــوزارة وذلــك وفــق نظــام متكامــل يقــوم بلل�نامــج الوطـ يـى للتوطـ ي ي
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تفعيل المادة  14من
قانون العمل لتوظيف
المواطنين المؤهلين
في مهن مستهدفة
تعزيــز برامــج التوطـ ي ن
ـ� ،وتبـ ن يـى السياســات الـ ت يـى
مــن شــأنها تشــجيع المواطنـ ي ن
ـ� وتحفزيهــم عــى
االلتحــاق بالقطــاع الخــاص وخلــق بيئــة عمــل
مناســبة الســتمرارهم فيــه.
الحكوميــة ،ولديهــا إدارة للمــوارد ش
الب�يــة وذلــك
معايــر رئيســية تشــمل نســبة
وفقــا لثالثــة
ي
ن
ـال
عــدد العمــال المواطنـ يـ� بالمنشــأة إىل اجمـ ي
عــدد العمــال بهــا مــن فئــات العمــال ضمــن
المســتويات المهاريــة للعمــال المعمــول بهــا
ت
والــى تضــم ثالثــة مســتويات
لــدى الــوزارة أ ي
أضافــة إىل تعــدد النشــطة االقتصاديــة بالمنشــأة
واالنتشــار الجغ ـر ف يا� لهــا عــى مســتوى إمــارات
الدولــة وكذلــك نســبة العمــال مــن فئــات
ـال عــدد
المســتويات المهاريــة الثــاث إىل إجمـ ي
العمــال بالمنشــأة.
وتــم تقســيم العضويــة ف ي� النــادي إىل ثالثــة
مســتويات تشــمل شــارة العضويــة البالتينيــة
والذهبيــة والفضيــة وذلــك بموجــب نظــام
يعتمــد عــى اكســاب المنشــآت نقاطــاً يتــم
احتســابها باالســتناد إىل عمليــات التوظيــف
والتوظيــف المبتكــر والتدريــب ت ز
والــرام إالدارة
العليــا وبيئــة العمــل ف ي� المنشــأة.
ويتيــح النــادي العضائــه العديــد مــن المزايــا
والمكافــآت وفقــا لمســتوى عضويتهــا ف ي� النــادي
ـ� ذلــك التصنيــف ف� الفئــة أ
ومــن بـ ي ن
الوىل ضمــن
ي
نظــام تصنيــف المنشــآت المتبــع لــدى الــوزارة
وبالتــال حصــول المنشــأة المعنيــة عــى ي ز
مــرة
ي
ســداد رســوم مخفضــة عــى تصاريــح عمــل

وتلــزم هــذه االدوار المنشــأة باج ـراء المقابــات
ين
ين
ين
والمطابقــ� الحتياجــات
المؤهلــ�
للمواطنــ�
نظام لتحفيز المنشات
ت
المنشــأة وااللـ زـرام بتوفـ يـر تغذيــة عكســية عــن
على استقطاب
المرشـ ي ن
ـح� للمقابــات ،وتســجيل أســباب عــدم
عــرض أي وظيفــة عــى المرشـ ي ن
المواطنين من خالل نادي
ـح� الذيــن يتــم
بالضافــة
اختيارهــم إلجـراء مقابــات التوظيــف إ
شركاء التوطين
إىل توفـ يـر فــرص التدريــب والتأهيــل والتوظيــف
ين
وتوفــر البيانــات والمعلومــات
للمواطنــ�
ي
الخاصــة بنظــام النقــاط وبشــكل دوري وفــق
العمــال ف� المتســويات المهاريــة أ
ن
والثــا� النمــاذج المعتمــدة مــن الــوزارة.
الول
ي
ي
ت
الــى تســددها
والثالــث مقارنــة
بالرســوم ي
ف
واســتحدثت الــوزارة خدمــة تحــت مســمى
المنشــآت المصنفــة ي� الفئــات االخــرى.
ت
والــى توفــر حزمــة مــن
«الســجادة الحمــراء» ي
ف
ش
يذكــر ان الــوزارة تصنــف المنشــآت المســجلة الخدمــات للمنشــات االعضــاء ي� نــادي �كاء
لديهــا ضمــن ثــاث فئــات تشــمل أ
الوىل وتســدد التوطـ ي ن
ـ� وتشــمل خدمــة الخــط الرسيــع (Fast
رســوم اصــدار ترصيــح العمــل بواقــع  )Track 300والـ تـى تمنــح بموجبهــا المنشــأة أ
الولويــة
ي
درهــم والفئــة الثانيــة المســتوى أ
الول  600ف ي� تقديــم وإنجــاز خدمــات الــوزارة اضافــة
ن
ـا�  1500إىل خدمــة مديــر الحســاب مــن خــال تعيـ ي ن
ـ�
درهــم لترصيــح العمــل والمســتوى الثـ ي
درهــم والمســتوى الثالــث  200درهــم بينمــا موظــف مــن الــوزارة بهــدف التواصــل مــع
ف
والرشــاد والدعــم
تســداد المنشــات المدرجــة ي� الفئــة الثالثــة المنشــأة وتقديــم المســاعدة إ
ن
الفــى لهــا إىل جانــب خدمــة (بــدل ترصيــح
رســم ترصيــح العمــل بواقــع  5االف درهــم.
ي
ملغــي) حيــث يتــم منــح المنشــأة خدمــة
أ
ت
الــى إصــدار ترصيــح عمــل – بــدل ترصيــح ملغــي
وحــددت الــوزارة الدوار والمســؤوليات ي
تقــع عــى المنشــآت أعضــاء نــادي ش�كاء وذلــك خــال  6أشــهر مــن تاريــخ المعاملــة
ن
ين
مجــا� خــاص
التوطــ� حيــث تشــمل تلــك االدوار المشــاركة وكذلــك يتــم تخصيــص رقــم
ي
ف
ين
التوطــ�.
الفاعلــة ي� بال�امــج والفعاليــات الهادفــة إىل بمنشــآت نــادي ش�كاء
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ويمكــن للمنشــات التســجيل ف ي� نــادي ش�كاء تاريــخ طلبــه للعمــل مــن الجهــات المعنيــة (
ـ� مــن خــال الموقــع إاللكـ تـر نو� لبوابــة باســتثناء ذوي االعاقــة) واال يرفــض ث
التوطـ ي ن
اكــر مــن
ي
ف
ين
ثــاث فــرص عمــل مناســبة ي� القطــاع الخــاص
التوطــ� . www.mohre.gov.ae
(باســتثناء ذوي االعاقــة) وكذلــك اال يرفــض اكــرث
أولويــات االســتفادة مــن خدمــات مــن عقــد عمــل مناســب.
ين
التوطــ� :
ين
والتوطــ� مــن كمــا تشــمل ش
وتقــدم وزارة المــوارد ش
الــروط اال يرفــض الباحــث عــن
الب�يــة
ف
ث
ن
الوطــى للتوظيــف ي� القطــاع عمــل االلتحــاق بأكــر مــن ثالثــة برامــج تدريبيــة
خــال بال�نامــج
ي
ن
للباحثــ� عــن أو تأهيليــة تعــرض عليــه مــن الجهــات المعنيــة
الخــاص حزمــة مــن الخدمــات
ي
مقابلتــ�ن
ن
بالتوطــ� واال يتغيــب عــن حضــور
العمــل مؤكــدة الــوزارة ان جديــة الباحــث
ي
ي
ت
ز
عــن عمــل هــو أمــر مهــم حـ تـى يحصــل عــى لتوظيفــه وان يلــرم بتفعيــل طلبــه عــى االقــل
أ
ين
التوطــ� كل ثالثــة أشــهر (باســتثناء ذوي االعاقــة) واال
كــر مــن تلــك خدمــات
الفائــدة ال ب
ت
ت
والــى حــددت مجموعــة يتغيــب عــن حضــور برامــج التقييــم وايــام
الــى تقدمهــا الــوزارة ي
ي
ت
الــى تنظمهــا الــوزارة لثــاث مــرات
مــن المعايـ يـر لتأكيــد جديــة الباحــث فعــن عمــل التوظيــف ي
ت ن
تز
و�
تبــدأ مــن تســجيل وتحديــث بياناتــه ي� الــوزارة وان يلــرم بالــرد عــى رســائل بال�يــد االلكــر ي
تز
بااللــرام بحضــور الــدورات التدريبيــة أو االتصــاالت الهاتفيــة الـ ت يـى تصلــه مــن الــوزارة
مــرورا
وايــة وســيلة اخــرى بحــد أقــى ثــاث مــرات
واالرشــادية والمقابــات الوظيفيــة.
وان يخطــر الــوزارة فــورا بــأي تغيـ يـر يط ـرأ عــى
ت ن
و� الخــاص بــه أو رقــم الهاتــف.
ووضعــت  11معيــارا إلعطــاء الباحــث عــن عمــل بال�يــد االلكــر ي
أ
ين
التوطــ�
الولويــة باالســتفادة مــن خدمــات
ين
الباحثــ� عــن العمــل
وتشــمل :اال يعمــل الباحــث عــن عمــل لــدى وصنفــت الــوزارة
ث
القطاعــ� الحكومــي والخــاص وال المسـ ي ن
ين
ـجل� ف ي� قاعــدة بياناتهــا وعددهــم أكــر من
اي مــن
أ
ن
ـم� الول
ي ـزاول عمــا تجاريــا أو مهنيــا لحســابه الخــاص  9االف و 200مواطــن ومواطنــة إىل قسـ ي
ـ� عــن العمــل النشـ ي ن
واال يكــون متقاعــدا عــن عمــل( باســتثناء ذوي يشــمل الباحثـ ي ن
ـيط� الذيــن
االعاقــة) وان يكــون قــادرا عــى االلتحــاق يبلــغ عددهــم نحــو  2700باحــث عــن العمــل
بالعمــل خــال ت
ين
ين
النشــط� وهــم
غــر
فــرة ال تتجــاوز
اســبوع� مــن والقســم االخــر يشــمل ي

رسوم مخفضة على
تصاريح العمل للمنشات
المتعأونة في توظيف
المواطنين

الذيــن ال يقومــون بتفعيــل طلباتهــم الوظيفيــة
الكـ ثـر مــن  90يومــا حيــث يبلــغ عددهــم مــن
ين
المســجل� ف ي� قاعــدة بيانــات الــوزارة
مجمــوع
نحــو  6االف و 500موطــن ومواطنــة ســيتم
تفعيــل ملفاتهــم فــور دخولهــم وتســجيلهم ف ي�
ين
التوطــ�.
بوابــة

ين
الباحث� عن العمل:
تصنيف

المعايــر المشــار اليهــا قامــت
وبنــا ًء عــى
ي
ن
ت
و� لتصنيــف
الــوزارة بتصميــم نظــام الكــر ي
ـ� عــن العمــل النشـ ي ن
الباحثـ ي ن
ـيط� ضمــن ثــاث
أ
ف
أولويــات بحيــث يحصــل المدرجــون ي� الولويــة
أ
ين ت
الــى
الوىل والثانيــة عــى خدمــات
التوطــ� ي
تشــمل التوظيــف والتدريــب والتأهيــل بينمــا
يحصــل المدرجــون ضمــن أ
الولويــة الثالثــة عــى
ن
المهــى.
خدمــات االرشــاد
ي
وأكــدت الــوزارة ضمــن المعايـ يـر �ض ورة ان يقــوم
كل باحــث عــن عمــل ممــن لــه خالصــة قيــد
مواطــن ت
ويــراوح عمــره ي ن
بــ�  18و 60عامــا ولديــه
ســرة وســلوك بتســجيل اســمه
شــهادة حســن ي
ف
وكافــة البيانــات المطلوبــة ي� ســجالت وزارة المـوارد
الب�يــة والتوطـ ي ن
ش
ـ� وذلــك بعــد مـض ي فـ تـرة ال تقــل
عــن ثالثــة أشــهر مــن بحثــه بجديــة عــن العمــل
ولــم يجــده ســواء كعامــل أو كصاحــب عمــل.
ين
المواطنــ� والمواطنــات
يذكــر انــه بامــكان
ين
الباحثــ� عــن العمــل التســجيل وتحديــث
بياناتهــم مــن خــال الدخــول إىل بوابــة التوطـ ي ن
ـ�
ت ن
و�
ب
عــر الموقــع االلكــر ي

www.mohre.gov.ae
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خــال إجتمــاع عقدته «الموارد البشــرية والتوطين» بمشــاركة  20جهة

				
الفريــق التنفيــذي لمؤشــرات التوطيــن يشــكل
ـؤ�ات التوطـ ي ن
الفريــق التنفيــذي لمـ ش
ـ�
شكل
أربعــة فــرق عمــل فرعيــة لمتابعــة
تنفيــذ المهــام الموكلــة للفريــق وذلــك ف ي� اطــار
تجســيد توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمد
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
د� رعــاه اللــه ،بإطــاق
مجلــس الــوزراء
حاكــم ب ي
أ
الفــرق التنفيذيــة للجنــدة الوطنيــة  2021ووضــع
خطــط عمــل وطنيــة متكاملــة تضمــن تحقيــق
التوطــ�ن
ش
وقــال وكيــل وزارة المــوارد الب�يــة و
مســتهدفات .2021
ي
أ
ن
التوطــ� « أن الجنــدة الوطنيــة
لشــؤون
ي
وتشــمل الفــرق الفرعيــة ت
ال� تــم تشــكيلها  ،فريق تســعى إىل تعزيــز مشــاركة القــوى المواطنــة
ي
عمــل مســار القطاعــات االقتصاديــة االسـ تـراتيجية ف ي� قــوة العمــل واالرتقــاء بإنتاجيتهــا مــن خــال
وفريــق عمــل مســار سياســات الك ـوادر الوطنيــة توفـ يـر فــرص عمــل مســتدامة ومتناميــة يشــغلها
ـال المواطنــون وهــي بذلــك تحقــق توجــه الحكومــة
وفريــق عمــل مســار سياســات التعليــم العـ ي
ف
ف
تنافــ� بقيــادة
معــر�
وفريــق عمــل مســار دعــم توفـ يـر البيانــات ورفــع � االنتقــال إىل اقتصــاد
ي
ي
اتيــ� ي ز
إمار ي ن
متم�يــن بالمعرفــة و إالبــداع ،وهــذا
جودتهــا.
لــن يتحقــق إال بحشــد الطاقــات وتكامــل وتنســيق
جــاء ذلــك خــال إجتمــاع عقــده الفريــق التنفيذي أدوار الجهــات الحكوميــة المحليــة واالتحاديــة
الب�يــة والتوطـ ي ن
مؤخـرا ف ي� ديـوان وزارة المـوارد ش
ـ� المعنيــة وبمشــاركة القطــاع الخــاص».
ف
د� برئاســة نــارص الهامــى وكيــل الــوزارة
ي� ب ي
ممثلــ� عــن ث
ين
ين
أكــر وقــال الهامــ� «إن وزارة المــوارد ش
الب�يــة
التوطــ� وبمشــاركة
لشــؤون
ي
ت
ن
مــن  20جهــة حكوميــة اتحاديــة ومحليــة مســاهمة والتوطـ يـ� تعمــل وفــق خطــة م�ابطــة ومتكاملــة
ف ي� تحقيــق المـ ش
ـؤ�ات الوطنيــة الـ ت يـى يتــوىل الفريق تقــوم عــى تفاعــل المحــركات الفاعلــة لهــذا
ـ� العاملـ ي ن
تحقيقهــا وهــي نســبة المواطنـ ي ن
ش
المــروع وهــي الحكومــة والقطــاع الخــاص
ـ� مــن
ف
ين
التوطــ� ي� والمنظومــة المجتمعيــة بفئاتهــا المواطنــة
إجمــال القــوى العاملــة ،نســبة
ي
ف
ن
ن
القطــاع الخــاص ،نســبة البطالــة بـ يـ� المواطنـ يـ�( ،العاملــون ي� جميــع القطاعــات ،الباحثــون عــن
ـ� العاملـ ي ن
ونســبة المواطنـ ي ن
ـ� ف ي� القطــاع الخــاص عمــل ،الطلبــة ،واالنــاث) لوضــع مســارات عمــل
ت
ـ� العاملـ ي ن
مــن إجمــال المواطنـ ي ن
قــادرة عــى ايجــاد حلــول للتحديــات الـ يـى تواجــه
ـ�.
ي
تحقيــق المســتهدفات الوطنيــة وخلــق مبــادرات
ويتكــون الفريــق التنفيــذي مــن وزارة المــوارد إبداعيــة راميــة إىل تحقيــــق غايــات رؤيــة إالمارات
ت
ن
ش
وتلــى متطلباتهــا».
الب�يــة والتوطـ يـ� ،المجلــس االتحــادي لل�كيبــة  2021ب ي
الســكانية ،وزارة الداخليــة ،وزارة االقتصــاد،
ش
الهيئــة االتحاديــة للمــوارد ش
الب�يــة الحكوميــة ،واســتعرض المجتمعــون المــؤ�ات الوطنيــة
الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واالحصــاء  ،االربعــة مــن حيــث مكوناتهــا وكيفيــة قياســها
د� والشــارقة ونتائجهــا خــال االعـوام الســابقة والمســتهدفات
المجالــس التنفيذيــة إلمــارات ب ي
وعجمــان وأم القيويــن ورأس الخيمــة ،هيئــة
الم ـوارد ش
الب�يــة إلمــارة أبوظـ ب يـى ،دائــرة التنميــة
بــد� ،دائــرة التنميــة االقتصاديــة
االقتصاديــة ب ي
ف
د� ،دائــرة
ي� عجمــان ،غرفــة تجــارة وصناعــة ب ي
المــوارد ش
الفجــرة ،جامعــة زايــد،
الب�يــة ف ي�
ي
جامعــة إالمــارات ،و صنــدوق معاشــات ومكآفــات
التقاعــد إلمــارة
أبوظــى.
بي
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لغايــة  2021وتســليط الضــوء عــى أهــم
ت
الــى تواجــه الفريــق والســعى إىل
التحديــات ي
إيجــاد حلــول لمعالجتهــا .
وتنــاول إالجتمــاع أبــرز إالنجــازات والمبــادرات
الفعليــة أو قيــد إالنجــاز المبنيــة عــى سياســات
ت
االســراتيجية عــى جــذب
تحفّــز القطاعــات
وتشــغيل وتطويــر القــوى العاملــة الوطنيــة ،
وسياســات تحفـ ي زـر ش
ال�اكــة مــع القطــاع الخــاص،
وتحفـ ي زـر المواطنـ ي ن
ـ� عــى التوجــه نحــو القطــاع

أخبار الوزارة

				

 4فــرق فرعيــة لمتابعــة تنفيذ المهام

ين
وتمكــ�
الخــاص بشــكل مفضــل ومرغــوب ،
ـ� العاملـ يـ�ن
التطــور والتأهيــل المســتمر للمواطنـ ي ن
ف ي� القطــاع الخــاص  ،وسياســات ربــط احتياجــات
ســوق العمــل بحجــم القبــول ف ي� المؤسســات
التعليميــة وغـ يـر ذلــك بمــا يعــزز مشــاركة الكـوادر
الوطنيــة ف ي� قــوة العمــل وينعكــس إيجابــا عــى
إنتاجيتهــا  .وأكــد المجتمعــون أهميــة توحيــد
ت
المشــرك ي ن
بــ� مختلــف
الجهــود والتعــاون
الجهــات الحكوميــة المحليــة واالتحاديــة وصــوال
أ
للهــداف المرجــوة.

يذكــر أن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
د� ،وجــه ف ي� أكتوبــر مــن
مجلــس الــوزراء حاكــم ب ي
ض
المــا� ،بتشــكيل «الفــرق التنفيذيــة
العــام
ي
أ
للجنــدة الوطنيــة» مــن  550مســؤوال ً يمثلــون
مختلــف الجهــات والقطاعــات والمســتويات،
للعمــل عــى تحقيــق  52ش
مــؤ�ا وطنيــا لقيــاس
إنجــازات الدولــة ف ي� تحقيــق الريــادة وســعادة
ورفاهيــة المجتمــع ضمــن  6أولويــات وطنيــة
هــي :الصحــة ،التعليــم ،االقتصــاد ،البيئــة

والبنيــة التحتيــة ،المجتمــع ،أ
المــن والقضــاء.
وتتمثــل مهــام الفــرق التنفيذيــة ف ي� وضــع خطــط
عمــل متكاملــة تتضمــن مبــادرات رسيعــة أ
الثــر
ومتوســطة وبعيــدة المــدى ،واقـ تـراح فــرق عمــل
فرعيــة ت
مشــركة لتنفيــذ المهــام والمبــادرات،
و إال ش�اف عــى تنفيــذ الخطــط باالســتعانة
بــأدوات مبتكــرة ،والتنســيق مــع مختلــف الجهــات
الحكوميــة والدوليــة ذات العالقــة لضمــان
تنفيذهــا ،ومتابعــة تطــورات التنفيــذ ونتائــج
أ
الداء ،ورفــع تقاريــر دوريــة بخصوصهــا.
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خالل ملتقــى «الكوادر الوطنية»

إطــاق حملــة لتوعية طلبة مؤسســات التعليم
العالــي بامتيازات العمل فــي القطاع الخاص
الب�يــة والتوطـ ي ن
وزارة المــوارد ش
ـ�
اطلقت حملــة لتوعيــة طلبــة الجامعــات
والكليــات بأهميــة العمــل ف ي� القطــاع الخــاص
والمزايــا المتوافــرة فيــه وذلــك خــال ملتقــى
«الكــوادر الوطنيــة» الــذي نظمتــه مؤخــرا ف ي�
د� بمشــاركة  80مواطنــا ومواطنــة مــن طلبــة
بي
الجامعــات والكليــات.
ق
المــرزو� وكيــل وزارة المــوارد
وقالــت نــورة
ي
ن
ش
والتوطــ� المســاعد لتنميــة المــوارد
الب�يــة
ي
ش
الب�يــة الوطنيــة ان تنظيــم الــوزارة لملتقــى
ف
ت
يــأ� ي� اطــار ســعيها نحــو
الكــوادر الوطنيــة ي
ت
تحقيــق هدفهــا االســراتيجي الخــاص بدعــم
التوطـ ي ن
ـ� ف ي� القطــاع الخــاص تنفيــذا لتوجيهــات
القيــادة الرشــيدة وتطبيقــا لرؤيــة إالمــارات
.2021
ـال صقــر
وأوضحــت أنــه وفقــا لتوجيهــات معـ ي
الب�يــة والتوطـ ي ن
غبــاش وزيــر المــوارد ش
ـ� تعمــل
الــوزارة عــى توحيــد الجهــود والسياســات �ف
ي
إطــار عمــل محــدد يســتهدف تأهيــل الشــباب
ين
المواطنــ� بشــكل عــام وفئــة الطلبــة بشــكل
خــاص وتمكينهــم وتطويــر مهاراتهــم الــىت
ي
تطلبهــا ت
اشــراطات التوظيــف ف ي� منشــآت
القطــاع الخــاص.
واشــارت إىل ان الــوزارة ســتطلق خــال الفـ تـرة
المقبلــة حزمــة مــن المبــادرات بالتعــاون مــع
الجهــات ش
ال�يكــة لتعزيــز فــرص تأهيــل
الباحثــ� عــن العمــل �ف
ين
وتدريــب وتوظيــف
ي
القطــاع الخــاص.
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ودعــت وكيــل الــوزارة المســاعد لتنميــة المــوارد
ش
الب�يــة الوطنيــة الشــباب المواطــن مــن
طلبــة وخريجــي الجامعــات والكليــات وكذلــك
ين
الباحثــ� عــن عمــل لالســتفادة مــن القطــاع
الخــاص الــذي يوفــر امتيــازات وظيفيــة عــدة
ين
للعاملــ� فيــه وتمكنهــم مــن
وافاقــا رحبــة
ق
ت
الحصــول عــى فــرص للــر ي� وتحقيــق الطمــوح
الوظيفــي ف ي� أوقــات قياســية.

ق
ـرزو� حــرص الــوزارة عــى مســاعدة
واكــدت المـ ي
ودعــم الطلبــة ف ي� االختيــار االمثــل لمســتقبلهم
ن
المهــى مــن خــال برامــج االرشــاد والتوجيــه
ي
واعدادهــم لدخــول ســوق العمــل ف ي� القطــاع
الخــاص وهــو أمــر يمثــل بالنســبة للــوزارة
ين
مهمــ� ال يقــل اهميــة عــن
أولويــة ومســارا
مســاري التدريــب والتوظيــف.
ونوهــت إىل مخرجــات مؤسســات التعليــم
ف
ت
الــى ترفــد ســوق العمــل
ي
العــال ي� الدولــة ي
بالكفــاءات الوطنيــة والطاقــات االبداعيــة
المؤهلــة اكاديميــا ف ي� جامعــات عريقــة مشــهود
لهــا.

وذكــرت ان القطــاع الخــاص يمثــل خيــارا
ت
ين
المواطنــ� والمواطنــات
اســراتيجيا لتوظيــف
ين
الباحثــ� عــن العمــل باعتبــاره محــركا رئيســيا
آ
ن
ـى الخــذ بالتحــول إىل اقتصــاد
لالقتصــاد الوطـ ي
أ
ف
تنافــ� المــر الــذي يجعلــه بيئــة
معــر�
ي
ي
ق
ـرزو� المشــاركة الفاعلــة والمتمـ ي زـرة
خصبــة تتوافــر بهــا فــرص كبـ يـرة مــن الوظائــف وثمنــت المـ ي
الـ تـى تتناســب مــع الكــوادر ش
الب�يــة المواطنــة .ف ي� ملتقــى الكــوادر الوطنيــة الــذي يضــم نخبــة
ي
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مــن طــاب الجامعــات والكليــات وممثلـ ي ن
ـ� عــن
مؤسســات ف� القطــاع الخــاص أ
المــر الــذي
ي
ف
ن
التوطــ� إىل
يدعــم التعــاون ي� دفــع عجلــة
ي
ت
االمــام انطالقــا مــن ش�اكة الــوزارة االســراتيجية
ت
ـى تحــرص عــى تطويرهــا باســتمرار.
الـ ي
وقدمــت وداد الشــمالن مديــر ادارة االرشــاد
ين
والتوجيــه بــوزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
ت
ت
ـى تبنتهــا
عرضــا حــول الخارطــة االســراتيجية الـ ي
الــوزارة لتقديــم االرشــاد والتوجيــه للكــوادر
الوطنيــة ف ي� القطــاع الخــاص وكذلــك طــرق
تدريبهــم وتنميــة مهاراتهــم والمســاهمة ف ي�
خلــق فــرص عمــل جديــدة ومبتكــرة لتشــجيع
المــوارد ش
الب�يــة الوطنيــة لالنضمــام إىل
القطــاع الخــاص واســتمرار العمــل بــه.
ودعــت الكــوادر الوطنيــة الشــابة إىل أهميــة
المســاهمة بتحقيــق رؤى أ
الجنــدة الوطنيــة
ت
ـى تســتند أهــم محاورهــا
لدولــة إالمــارات الـ ي
إىل توظيــف المــوارد ش
الب�يــة بالقطــاع الخــاص.
واســتعرض الملتقــى مــن خــال  4ورش
عمــل محطــات مــن التجــارب الناجحــة لــرواد
القطــاع الخــاص مــن الشــباب المواطــن الــذي
حقــق نجاحــا الفتــا وبــارزا ف ي� كـ بـرى المنشــآت
الخاصــة.

ف� القطــاع الخــاص أ
المــر الــذي يســاعد ف ي�
ي
تكويــن وتشــكيل الخـ بـرات المهنيــة مــن خــال
تبــادل الخـ بـرات الوظيفيــة ،داعيــة الحضــور إىل
ت
ـى توفرهــا
االســتفادة مــن بال�امــج
التأهيليــة الـ ي
ف
الـ شـركات للكــوادر الوطنيــة ي� القطــاع الخــاص
ت
والــى تنمــي مهاراتهــم وتغــرس فيهــم بــذور
ي
و تطــرق زهـ يـر الحــاج المديــر التنفيــذي للموارد
التفــوق واالبــداع.
ف
ش
الب�يــة ي� مجموعــة الفطيــم إىل المراحــل
ت
ـى شــغلها
وتحدثــت المواطنــة مريــم الحســن مفــن البنــك والمحطــات الوظيفيـ فـة المختلفــة الـ ي
العـ بـر� عــن قصــة نجاحهــا وتفوقهــا � القطــاع خــال رحلــة عملــه � القطــاع الخــاص ت
حــى
ي
ي
ي
ف
الخــاص الــذي تعتـ بـره مــن أهــم القطاعــات ي� تقلــده منصبــا قياديــا بــارزا ،مبديــا اعجابــه
ين
المواطنــ� الشــباب
التنمويــة بالدولــة مــن خــال التحاقهــا بالعمــل وتقديــره بالعديــد مــن
ف
العــر� ف ي� إدارة خدمــة العمــاء والشــابات الذيــن قامــوا بالتفــوق ي� القطــاع
ف ي� البنــك
بي
وتمكنهــا مــن الوصــول إىل اعــى المراتــب الخــاص الذيــن أثبتــوا جدارتهــم ف ي� مواجهــة
يز
الممــرات والمكافــآت العديــد مــن التحديــات وترجمتهــا إىل قصــص
الوظيفيــة ،الفتــة إىل
ت
ت
الــى يمنحهــا القطــاع الخــاص نجاحــات وإشــادات.
وال�قيــات ي
يز
ين
التمــر
للعاملــ� لديــه خاصــة إذا قدمــوا
ف
واســتعرضت الــوزارة خــال الملتقــى الخدمــات
والجــدارة ي� العمــل.
ن
ت
ـى» وهــو تطبيــق
ـى يقدمهــا تطبيــق «وجهـ ي
الـ ي
ن
ذك يهــدف يال توفـ يـر معلومــات إرشــاية للطلبــة
ومــن جانبهــا قدمــت أمـ ي
ـا� البنــاي مديــر قســم ي
ف
ن ف
ن
بالضافــة إىل
ـى ش�حــا عــن ســوق العمــل ي� الدولــة إ
التوطـ يـ� ي� بنــك إالمــارات ب ي
د� الوطـ ي
يعتــر منصــة تجمــع ي ن
بــ� المؤسســات
تثقيفي ـاً حــول مـ شـروع توعــوي وارشــادي عـ بـر أنــه ب
ين
والمعلمــ� والمنشــآت
ـ�» الــذي التعليميــة والطــاب
التطبيقــات الذكيــة تحــت اســم «بنـ ي
ض
ـا� والــذي يســتهدف فئــة الخاصــة لمــا يضمــه مــن الفــرص التدريبيــة
أطلقتــه
العــام المـ ي
ف
الطــاب ي� المراحــل إالعداديــة بتثقيفهــم والمنــح الدراســية.
بطريقــة ابداعيــة وابتكاريــة عــن أهميــة
ف
المــر� وكيفيــة اعــداد االجــراءات
القطــاع
ي
المرصفيــة بطريقــة مرحــة ميــرة مــن فتــح
الحســاب وطــرق االيــداع وصــوال إىل القــروض
االســتثمارية والعقاريــة.

ن
أغــدا�
مــن جانبــه وصــف المواطــن حمــد
ي
المديــر التنفيــذي للعالقــات الحكوميــة
والتوطـ ي ن
ـ� شب�كــة إعمــار العقاريــة بــأن القطــاع
الخــاص بوابــة التطــور واالمتيــاز واالبتــكار
الوظيفــي بــا منــازع ،داعيــا خــال حــواره مــع
ين
المشــارك� كافــة الكــوادر الوطنيــة الشــابة إىل
االلتحــاق بالقطــاع الخــاص.
وتطرقــت الشــابة المواطنــة ريــم الخاجــة
ين
التوطــ� شب�كــة إالمــارات
مــن ادارة قســم
لالتصــاالت المتكاملــة (دو) إىل أهميــة تكويــن
العالقــات الخارجيــة ي ن
بــ� المؤسســات
ش
والــركات ف ي� كافــة القطاعــات أثنــاء العمــل
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تنفيــذاً لتوجيهات محمد بن راشــد

بحث ســبل تحقيق مســتهدفات مؤشــري «نسبة عاملي
المعرفــة ،ونمــو إنتاجية العمالة غيــر النفطية»
ش
لمــؤ�ات
الفريــق التنفيــذي
بحث
إنتاجيــة القــوى العاملــة ســبل
ش
ـ�
تحقيــق مســتهدفات مــؤ�ي «نســبة عامـ ي
ف
المعرفــة مــن إجمــال العاملـ ي ن
ـ� ي� الدولــة»
ي
غــر النفطيــة »
و«نمــو إنتاجيــة العمالــة ي
خــال الجتمــاع أ
الول للفريــق الــذي عقــد
إ
ف
ش
مؤخــرا ي� ديــوان وزارة المــوارد الب�يــة
ين
والتوطــ� ف ي�
أبوظــى برئاســة ســيف
بي
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الســويدي وكيــل الــوزارة لشــؤون المــوارد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
ش
د� ،رعــاه
الب�يــة.
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ب ي
اللــه.
ت
ـأ� ذلــك ،ف ي� إطــار عمــل الفــرق التنفيذية
يـ أ ي
للجنــدة الوطنيــة  2021لوضــع خطــط وأكــد الســويدي أهميــة تكامــل أدوار
عمــل وطنيــة متكاملــة تضمــن تحقيــق الجهــات الحكوميــة المحليــة واالتحاديــة
مســتهدفات أ
الجنــدة الوطنيــة ،تجســيداً بمــا يســهم بشــكل فاعــل ف ي� تحقيــق
ش
المــؤ�ات الوطنيــة لبنــاء
لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد مســتهدفات
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معــر� يواكــب التحــوالت لوضــع مبــادرات رسيعــة أ
ف
الثــر لرفــع
اقتصــاد
ي
ف
ـ� المعرفــة
االقتصاديــة ي� العالــم ،مــا يعــزز موقــع مســتويات إالنتاجيــة ونســب عامـ ي
ين
ش
العاملــ� ف ي� الدولــة.
المــؤ�ات العالميــة مثــل
الدولــة ف ي�
ش
مــؤ�ات التنافســية العالميــة واالبتــكار
ض
حــر إالجتمــاع حميــد بــن ديمــاس
العالمــي والجاهزيــة الشــبكية.
ش
الســويدي وكيــل وزارة المــوارد الب�يــة
ين
والتوطــ� المســاعد لشــؤون العمــل،
وتــم خــال إالجتمــاع تشــكيل فــرق عمــل
فرعيــة لمتابعــة تنفيــذ المهــام الموكلــة الدكتــور عمــر النعيمــي وكيــل وزارة المــوارد
ين
ش
والتوطــ� المســاعد لالتصــال
الب�يــة
للفريــق التنفيــذي وتحديــد مســارات
للعمــل بنــاء عــى تحديــات قيــاس وتحقيــق والعالقــات الدوليــة ،عائشــة بالحرفيــة
المــؤ�ات الوطنيــة ،ومنهــا فريــق ن
ين
معــى وكيــل وزارة المــوارد ش
ش
والتوطــ�
الب�يــة
ي
بجمــع وتحليــل البيانــات وتوفـ يـر إحصائيــات المســاعد لشــؤون العمالــة المســاعدة،
ف
ش
ـرو� المديــر التنفيــذي لقطــاع
القــوى العاملــة ي� الدولــة ،وفريــق دراســة نــورة المطـ ي
بالنابــة بالهيئــة الوطنيــة
واقـ تـراح السياســات الهادفــة لتعزيــز إنتاجيــة المؤهــات إ
القــوى العاملــة ف ي� كافــة القطاعــات ،وفريــق للمؤهــات ،الدكتــور ســعيد عبداللــه
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عبــد الواحــد أ
ال ي ن
مــ� العــام المســاعد
للسياســات والبحــوث بالمجلــس االتحــادي
ت
لل�كيبــة الســكانية ،والعميــد حســن أحمــد
ث
ـار� مديــر عــام الخدمــات ت
االلك�ونيــة
الحـ ي
واالتصــاالت بــوزارة الداخليــة وعــدد مــن
ممثــ� الجهــات.
ي
يذكــر أن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة
د� ،وجــه ف ي�
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ب ي
ض
ـا� ،بتشــكيل «الفــرق التنفيذية
أكتوبــر المـ ي
أ
للجنــدة الوطنيــة» مــن  550مســؤوال ً
يمثلــون مختلــف الجهــات والقطاعــات
والمســتويات ،للعمــل عــى تحقيــق 52
ش
مــؤ�ا وطنيــا لقيــاس إنجــازات الدولــة ف ي�
تحقيــق الريــادة وســعادة ورفاهيــة المجتمــع
ضمــن  6أولويــات وطنيــة هــي :الصحــة،
التعليــم ،االقتصــاد ،البيئــة والبنيــة
التحتيــة ،المجتمــع ،أ
المــن والقضــاء.
وتتمثــل مهــام الفــرق التنفيذيــة ف ي� وضــع
خطــط عمــل متكاملــة تتضمــن مبــادرات
رسيعــة أ
الثــر ومتوســطة وبعيــدة المــدى،
واقـ تـراح فــرق عمــل فرعيــة مشـ تـركة لتنفيــذ
وال ش�اف عــى تنفيــذ
المهــام والمبــادرات ،إ
الخطــط باالســتعانة بــأدوات مبتكــرة،
والتنســيق مــع مختلــف الجهــات الحكوميــة
والدوليــة ذات العالقــة لضمــان تنفيذهــا،
ومتابعــة تطــورات التنفيــذ ونتائــج أ
الداء،
ورفــع تقاريــر دوريــة بخصوصهــا.
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بموجــب تعــاون بين «الموارد البشــرية والتوطيــن» وهيئة الصحة

دراســة حاالت اإلصابــات العمالية في دبي
وتقســيمها حسب خطورتها
ين
وزارة المــوارد ش
والتوط�
الب�يــة
ف
بحثت
د� تطويــر
وهيئــة الصحــة ي� ب ي
افــاق التعــاون وتبــادل الخـ بـرات والتجــارب
والممارســات ف ي� مجــال الصحــة والســامة
المهنيــة .
جــاء ذلــك خــال إجتمــاع عقــد مؤخ ـرا ف ي�
ين
ديــوان وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
ف
د� برئاســة ماهــر حمــد العوبــد وكيــل
ي� ب ي
الــوزارة المســاعد لشــؤون التفتيــش
والدكتــور أحمــد إبراهيــم بــن كلبــان
المديــر التنفيــذي لقطــاع المستشــفيات
ف
ف
د� وعــددا مــن
ي� هيئــة الصحــة ي� ب ي
ـؤول� مــن كال الطرفيـ ي ن
المسـ ي ن
ـ�  .واســتعرض
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الجتمــاع أبــرز السياســات واشــاد الوكيــل المســاعد لشــؤون التفتيــش
العوبــد خــال إ
ت
ت
الــى تقدمهــا المراكــز
الــى تنتهجهــا الــوزارة لحمايــة حقــوق بمســتوى الخدمــات
ي
ي
ف
د� للعمــال.
العمــال وضمــان مصالــح اصحــاب العمــل الصحيــة التابعــة لهيئــة الصحــة ي� ب ي
وأهــم المبــادرات المشـ تـركة مــع الجهــات
الجتمــاع عــى إعداد
الحكوميــة المتعلقــة بمعايـ يـر واشـ تـراطات واتفــق الطرفــان خــال إ
ت
لتيســر وتعزيــز إجــراءات
مشــرك
فريــق
الصحــة والســامة المهنيــة.
ي
التواصــل مــع المستشــفيات والمراكــز
ف
الصابــات
د� بخصــوص إ
وأكــد العوبــد حــرص الــوزارة عــى تعزيــز الطبيــة ي� ب ي
ش
ونــر ثقافــة الصحــة والســامة المهنيــة والحــوادث العماليــة الخاصــة بالعمــال
أ
ف
بالضافــة
القامــة الطويلــة إ
المــر الــذي يســهم ي� إيجــاد بيئــة عمــل ذوي حــاالت إ
ت
ـى
خاليــة مــن المخاطــر
وبالتــال تجنيــب إىل دراســة حــاالت إ
ي
الصابــات العماليــة الـ ي
ف
ف
د� وتقســيمها حســب
العمــال التعــرض إ
للصابــات المهنيــة ي� تحــدث ي� إمــارة ب ي
بالضافــة إىل انشــاء قاعــدة
أماكــن العمــل.
مــدى خطورتهــا إ
ت
بيانــات مشــركة.
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تشــمل المســتخدمة منهــا  15عام ًال فأكثر

دعوة المنشــآت إلعداد إحصائيات
إصابــات العمال كل  3أشــهر تجنبـ ًا للعقوبات
ين
وزارة المــوارد ش
والتوطــ� انقضــاء مــدة الثالثــة شــهور المشــار إليهــا».
الب�يــة
دعت المنشــآت ت
الــى يعمــل لديهــا
ي
 15عامــا ً ث
فأكــر إىل تزويدهــا بإحصائيــات وشــدد العوبــد عــى “أهميــة الـ ت ز
ـرام منشــآت
إالصابــات ت
معايــر الســامة
الــى تعــرض لهــا عمالهــا كل القطــاع الخــاص بتطبيــق
ي
ي
للجـراءات المقــرر والصحــة المهنيــة ف ي� مواقــع العمــل واالبــاغ
ثالثــة أشــهر وذلــك تجنبـاً إ
ت
الــى يتعــرض لهــا
أن يتــم اتخاذهــا بحــق المنشــآت ي
غــر عــن إالصابــات المهنيــة ي
ً
المســتجيبة والمتمثلــة بوقــف تعامــل الــوزارة العمــال  ،مؤكــدا حــرص الــوزارة عــى توفـ يـر
ـ� تصويــب المخالفــة المرتكبــة .بيئــة العمــل آ
معهــا إىل حـ ي ن
المنــة للعمــال بالشــكل الــذي
للصابــات المهنيــة وذلــك
يجنبهــم التعــرض إ
وأكــد ماهــر حمــد العوبــد الوكيــل المســاعد مــن خــال تطبيــق معايـ يـر متقدمــة للصحــة
لشــؤون التفتيــش “أن إجـراءات الــوزارة بحــق والســامة المهنيــة ومراقبــة تطبيقهــا واتخــاذ
ت
غــر
تــأ� إالجــراءات الالزمــة بحــق المنشــآت ي
المنشــآت المعنيــة ي
غــر المســتجيبة ي
ت
ز
تنفيــذاً لقانــون تنظيــم عالقــات العمــل المل�مــة”.
والقــرارات المنفــذة لــه ذات الصلــة حيــث
ت
ش
ـى يعمــل لديهــا وأكــد العوبــد ســعي وزارة المــوارد الب�يــة
يتوجــب عــى المنشــآت الـ ي
ين
والتوطــ� الحثيــث نحــو تعزيــز ثقافــة
 15عامـا ً فأكـ ثـر تقديــم إحصائيــات إلصابات
بــرط أال يجــاوز االلـ ت ز
العمــل كل ثالثــة أشــهر ش
ـرام بمعايـ يـر الســامة والصحــة المهنيــة
ميعــاد إرســالها خمســة ش
عــر يومــاً مــن مــن خــال تنفيــذ العديــد مــن برامــج التوعية

ت
الــى تســتهدف أصحــاب العمــل
والتوجيــه ي
توفــر كافــة متطلبــات
بمــا يحفزهــم عــى ي
ف
والبــاغ
الســامة للعمــال ي� مواقــع عملهــم إ
عــن أيــة إصابــات يتعــرض لهــا العمــال الذين
تســتهدفهم تلــك بال�امــج لتوعيتهــم بأهميــة
و�ض ورة اســتخدام وســائل الســامة أثنــاء
عملهم.وتتلقــى الــوزارة إحصائيــات إصابــات
عــر «تطبيــق ســامة» المتوافــر ف ي�
العمــل ب
متجــري «غوغــل بــاي» و»أبــل ســتور» حيث
يوفــر التطبيــق خدمــة االبــاغ عــن إالصابــات
إىل جانــب خدمــات أخــرى تشــمل احتســاب
قيمــة التعويــض عــن العجــز الجســدي أو
ن
المهــى ،إضافــة إىل
الوفــاة جــراء الحــادث
ي
مقاطــع فيديــو توضــح كيفيــة إالســعافات
أ
الوليــة وخارطــة تفاعليــة ي ن
تبــ� أقــرب
المستشــفيات إىل الشــخص المســتخدم
للتطبيــق لتلقــي العــاج الــازم اليــة اصابــة
مهنيــة يتعــرض لهــا.
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«ســاعة دردشــة» لدعم التواصل الداخلي
قطــاع االتصــال والعالقــات
نظم الدوليــة ف ي� وزارة المــوارد ش
الب�يــة
والتوطـ ي ن
ـ� مبــادرة تحــت شعار«ســاعة دردشــة»
ف
 ..قطاعنــا غـ يـر ي� عــام الخـ يـر» وذلــك بحضــور
الدكتــور عمــر النعيمــي وكيــل الوزارة المســاعد

ق
ـرزو�
لالتصــال والعالقــات الدوليــة ونــورة المـ ي
وكيــل الــوزارة المســاعد لتنميــة المــوارد
ين
ش
الموظفــ�
الب�يــة الوطنيــة .وتــم تكريــم
ف
الذيــن انتقلــوا إىل قطاعــات اخــرى ي� الــوزارة
ت
ـى شــهدت
وذلــك ضمــن فعاليــات المبــادرة الـ ي

تفاعــا كبـ يـرا مــن قبــل الموظفـ ي ن
ـ� وتــم خاللهــا
تقديــم عــدد مــن الهدايــا العينيــة والتذكاريــة
للفائزيــن ف ي� المســابقات واالنشــطة الرياضيــة
أ
المــر الــذي اضفــى اجــواء ايجابيــة محفــزة
ـ� الموظفـ ي ن
بـ ي ن
ـ�.

االحتفاء بـ«يــوم المرأة العالمي»
الب�يــة والتوطـ ي ن
وزارة الم ـوارد ش
ـ�
احتفلت بـــ «يــوم المـرأة العالمــي» الــذي
يصــادف الثامــن مــن شــهر مــارس مــن كل عــام
مــن منطلــق حرصهــا عــى دعــم المـرأة وتمكينهــا

28

العمل  -أبريل 2017

و إالهتمــام بدورهــا الفاعــل ف ي� المجتمــع
إالمــار ت يا� .وشــهدت قطاعــات الــوزارة ووحداتهــا
التنظيميــة المختلفــة تنظيــم فعاليــات احتفاليــة
ت
الــى
عــدة تتويجــا وتقديــرا للجهــود الفاعلــة ي

تقــوم بهــا المــرأة الموظفــة ســواء كانــت عــى
مســتوى أ
الداء الوظيفــي داخــل الــوزارة أو عــى
مســتوى دورهــا العــام ومشــاركتها الفاعلــة ف ي�
ق
ـا� مناحــي الحيــاة.
بـ ي
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تفاعــل كبيــر وفعاليات متنوعة
باليــوم الرياضي الوطني
الب�يــة والتوطـ ي ن
وزارة المــوارد ش
ـ� االيجابيــة عــززت مــن بيئــة التفــاؤل والســعادة
ض
ن
ين
شاركت بـــ ” اليــوم الريــا� الوطــى ” ي ن
الموظفــ� بأعمارهــم المختلفــة ذكــورا
بــ�
ي
ي
ت
الــى نظمــت وإناثــا.
ضمــن الفعاليــات الرياضيــة ي
بإمــارات الدولــة المختلفــة تعزيــزا لمفهــوم
أ
وعــرت النشــطة الرياضيــة عــن الصــورة
الهويــة والوطنيــة واســتجابة لدعــوة صاحــب
ب
ت
الــى ارتبــط بهــا اســم دولــة
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم الحضاريــة ي
ت
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء إالمــارات أمــام العالــم ،حــى صــارت نموذجــا
د� ،رعــاه اللــه ،ف ي� رســالة تقــول إن ش
م�فــا يحتــذى بــه ف ي� كل المجــاالت ،حيــث
حاكــم ب ي
أ
تحولــت النشــطة إىل مناســبة وطنيــة تضمنــت
“المــارات تجمعنــا”.
إ
العديــد مــن المســابقات الرياضيــة والبدنيــة
ت
وال�فيهيــة والحركيــة عــى مــدار اليــوم.
وتفاعــل الموظفــون مــن مختلــف الوحــدات
التنظيميــة ف ي� الــوزارة مــع الفعاليــات
ض
ن
االحتفاليــة الرياضيــة الـ ت
الوطــى فعاليــات
الريــا�
ـى بثــت روح المــودة وتضمــن اليــوم
ي
ي
ي
ين
والخــاء ي ن
الموظفــ� ف ي� أجــواء مــن رياضيــة عديــدة منهــا أنشــطة الجــري ،
بــ� كل
إ

ومباريــات وديــة ف ي� ألعــاب الغولــف المصغــرة
والبولنــغ والكروكيــت وشــد الحبــل اســتهدف
ـارك� مــن كل أ
مــن خاللهــا حــث المشـ ي ن
العمــار
عــى ممارســة أنشــطة رياضيــة جديــدة
ومختلفــة صاحبهــا تقديــم استشــارات
يز
ين
ين
للتحفــر
رياضيــ�
متخصصــ�
مــن قبــل
واالهتمــام بالصحــة والســامة البدنيــة.
واقيــم عــى هامــش االحتفــال معــرض
مصغــر لبعــض أ
الدوات الرياضيــة
بالضافــة إىل جنــاح للمــواد الغذائيــة
إ
الصحيــة ،وتــم توزيــع الهدايــا التذكاريــة
عــى الفائزيــن ف ي� المســابقات والمباريــات
ت
الــى تــم تنظيمهــا.
ي
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منازعات عمالية

عامــل يطالــب صاحب عمل بمبلغ  337الف درهم والقضاء يحســم شــكواه

تعويــض العامل أجر  3أشــهر أو المــدة المتبقية
مــن عقده المحدد المدة عند فســخه
ين
وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
أكدت ان قانــون تنظيــم عالقــات العمــل
نــص عــى حــد أقــى للتعويــض ف ي� حــال قامــت
المنشــأة بإنهــاء خدمــات أي عامــل يرتبــط بعالقــة
عمــل بموجــب عقــد محــدد المــدة.
واشــارت ف ي� هــذا الســياق إىل المــادة  115مــن
القانــون والـ ت يـى نصــت عــى أنــه «إذا كان عقــد
العمــل محــدد المــدة وقــام صاحــب العمــل
لغــر االســباب المنصــوص عليهــا ف ي�
بفســخه ي
ت
ز
المــادة  120كان مل�مــا بتعويــض العامــل عمــا
اصابــه مــن �ض ر عــى اال يجــاوز مبلــغ التعويــض
بــأي حــال مجمــوع أ
الجــر المســتحق عــن مــدة
ثالثــة أشــهر أو المــدة الباقيــة مــن العقــد أيهمــا
أقــر وذلــك كلــه مالــم يوجــد نــص ف ي� العقــد
يق ـض ي بغـ يـر ذلــك».

مـ شـروع بعــد مــرور ســنة عــى خدمتــه .وطالــب
ت
الــى قدرهــا
العامــل بمســتحقاته العماليــة ي
بمبلــغ  337درهــم تشــمل مبلــغ  120الــف
درهــم كتعويــض عــن المــدة الباقيــة مــن
العقــد و 203االف درهــم تعويــض عــن اال�ض ار
أ
ت
بالضافــة إىل
الــى اصابتــه إ
النفســية والدبيــة ي
 14االف درهــم بــدل االجــازة ومكافــأة نهايــة
الخدمــة طــوال ت
فــرة خدمتــه.

مــن جانبــه افــاد صاحــب العمــل امــام الباحــث
ن
ـو� بأنــه اضطــر إلنهــاء خدمــات عــدد مــن
القانـ ي
العمــال مــن ضمنهــم العامــل صاحــب الشــكوى
ين
العاملــ� ف ي� ش
ال�كــة
بقصــد تخفيــض عــدد
أ
وذلــك بســبب قلــة المشــاريع والعمــال وعــدم
االل�امــات ت
اســتطاعته تغطيــة ت ز
الم�تبــة عليــه
بالشــكل المطلــوب مبديــا اســتعداده لســداد
كافــة مســتحقات العامــل بحســب مــا ينــص عليــه
جــاء ذلــك ف ي� اطــار شــكوى تقــدم بهــا عامــل إىل القانــون .
ف
د� طالــب مــن خاللهــا
ادارة عالقــات العمــل ي� ب ي
ف
ن
احــدى ش
القانــو� بمناقشــة
و� الســياق ،قــام الباحــث
ي
الــركات الهندســية بمبلــغ  337الــف ي
�ض
ين
الطرفــ� وتوصــل
درهــم كتعويــض عــن اال ار الماديــة واالدبيــة موضــوع الشــكوى بحضــور
بالضافــة إىل مســتحقاته العماليــة إىل ان مســتحقات العامــل حســب قانــون العمــل
والنفســية إ
عــن بــدل االجــازة ومكافــأة نهايــة الخدمــة وذلــك تقــدر بمبلــغ  43الــف و 500درهــم تشــمل اجــر
جــراء انهــاء خدماتــه مــن ش
ال�كــة بعــد مــرور ثالثــة أشــهر كبــدل تعويــض عــن فســخ العقــد و
ســنة عــى عملــه لديهــا بموجــب عقــد محــدد  3االف و 500درهــم مكافــأة نهايــة الخدمــة و10
المــدة بعامـ ي ن
بالضافــة إىل
ـ�.
االف درهــم بــدل إالجــازة الســنوية إ
تذكــرة ســفر.
ف
و� التفاصيــل ،تــم بحــث الشــكوى مــن قبــل
ي
ن
ـو� بقســم المنازعــات العماليــة ،مــن جهتــه  ،ابــدى صاحــب العمــل موافقتــه
الباحــث القانـ ي
ت
الــى عرضهــا الباحــث
وافــاد العامــل بأنــه عمــل بمهنــة مهنــدس لــدى عــى التســوية الوديــة ي
ن
ش
القانــو� مضافــا اليهــا مبلــغ  100الــف درهــم
اســاس يبلــغ  5االف
ال�كــة المعنيــة بأجــر
ي
ي
واجمــال يبلــغ  10االف درهــم وقامــت كمكافــأة خاصــة منــه ورســالة شــكر وتقديــر مــن
درهــم
ي
أ
ش
ش
ال�كــة بإنهــاء خدماتــه مــن العمــل دون ســبب ال�كــة وتذاكــر ســفر للعامــل ولفــراد ارستــه

عــى درجــة رجــال االعمــال للعــودة إىل بلــده.
وبــدوره  ،رفــض العامــل التســوية الوديــة
وطالــب باحالــة الشــكوى إىل القضــاء بحجــة أنــه
قــام بســؤال احــد المستشــارين القانونيـ ي ن
ـ� الــذي
ابلغــه بأنــه يحــق لــه المطالبــة بمبلــغ تعويــض
عــن المــدة الباقيــة مــن العقــد باعتبــار أن إنهــاء
الخدمــات تــم بــدون ســبب مـ شـروع وعــى أثــره
ن
ـو� بقيــد الشــكوى واحالتهــا
قــام الباحــث القانـ ي
للقضــاء بنــاء عــى طلــب العامــل.
وجــاء حكــم محكمــة أول درجــة موافقــاً لــرأي
ن
القانــو� بأحقيــة العامــل بمبلــغ 43
الباحــث
ي
الــف و 500درهــم وانتهــى الحكــم إىل ان
ش
ال�كــة قامــت بفســخ العقــد المحــدد المــدة
ف
لغـ يـر االســباب المنصــوص عليهــا ي� المــادة 120
مــن القانــون وبذلــك يكــون العامــل مســتحقا
لتعويــض يقــدر براتــب ثالثــة أشــهر كحــد أقــى
بالضافــة
طبقــا لنــص المــادة  115مــن القانــون إ
إىل بــدل االجــازة ومكافــأة نهايــة الخدمــة ورفضت
مــا عداهــا مــن طلبــات العامــل .
واســتأنف العامــل الحكــم وحكمــت المحكمــة
بقبــول االســتئناف شــكال ورفضــه موضوعــا
وتأييــد حكــم المحكمــة االبتدائيــة فيمــا قضــت
بــه .
يذكــر ان المــادة  120مــن قانــون تنظيــم عالقــات
العمــل حــددت  10حــاالت يتــم بموجبهــا فصــل
العامــل دون انــذار وتشــمل هــذه الحــاالت اذا
انتحــل العامــل شــخصية زائفــة أو وقــع الفصــل
اثنــاء مــدة التجربــة أو ف ي� نهايتهــا أو اذا ارتكــب
العامــل خطــأ نشــأ عنــه خســارة ماديــة جســيمة
لصاحــب العمــل وغـ يـر ذلــك مــن الحــاالت.
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يديرهــا القطــاع الخاص تحت اشــراف وزارة الموارد البشــرية والتوطين

اســتحداث«مراكز تدبير» لتقديم
جميع الخدمــات المرتبطة
بالعمالة المســاعدة
ين
وزارة الموارد ش
تدب�» ،لتقديم خدمات متكاملة
الب�ية
والتوط� عن استحداث مراكز تحت مسمى «مراكز ي
للمتعامل� الر ي ن
ين
اغب� باستقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة ،وذلك من خالل ش�اكة مؤسساتية مع
القطاع الخاص ،الذي سيدير هذه المراكز ،ويقدم الخدمات نيابة عن الوزارة ،وتحت شإ�افها.
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معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
وأوضــح
ي
ن
ش
معايــر
والتوطــ�” أنــه تــم وضــع
الب�يــة
ي
ي
ت
تدبــر» واشــراطات
آلليــة عمــل «مراكــز
ي
وضوابــط محــددة لمنــح تال�اخيــص للمســتثمرين
ت
الر ي ن
الــى
اغبــ� ف ي� إدارة
وتشــغيل هــذه المراكــز ي
ف
مــن المتوقــع أن تبــدأ ي� تقديــم خدماتهــا
خــال الربــع أ
الخـ يـر مــن العــام الجــاري بعــد
أن تحصــل عــى تال�اخيــص الالزمــة مــن الــوزارة.
وقــال «إنــه ســيتم فتــح المجــال أمــام جميــع
المســتثمرين للتقــدم بطلبــات الحصــول
عــى تراخيــص «مراكــز تدبـ يـر»؛ حيــث ســيتم
التعامــل مــع الطلبــات الــواردة إىل الــوزارة

وبالتــال منــح تال�اخيــص
بشــفافية وحيــاد،
ي
ش
للمراكــز المســتوفية للمعايـ يـر والــروط ،وذلك
الزام المراكز بتوفير
وفقــاً لالحتياجــات» .وأوضــح «أن الــوزارة
السكن المناسب للعمال
تتطلــع إىل إقامــة ش�اكات مــع المســتثمرين
القادريــن عــى تلبيــة المتطلبــات ش
والــروط
ومركز دعم لتوازن
المطلوبــة وهــو االمــر الــذي ســيعود بالفائــدة
عالقة العمل
ين
المتعاملــ� مــن حيــث الحصــول عــى
عــى
خدمــات ذات جــودة عاليــة تتوافــق مــع
معايــر برنامــج إالمــارات للخدمــة الحكوميــة «مراكــز تدبـ يـر» بحضــور ســيف الســويدي وكيــل
ي
ز
ش
الــوزارة لشــؤون المــوارد الب�يــة والدكتــور عمــر
المتمــرة ».
ي
النعيمــي الوكيــل المســاعد لالتصــال والعالقــات
جــاء ذلــك خــال لقائــه مؤخـرا بقيــادات إعالميــة الدوليــة  ،وعائشــة بالحرفيــة الوكيــل المســاعد
وممثــ� وســائل أ
العــام الوطنيــة إللعــان عــن لشــؤون العمالــة المســاعدة.
ي
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ـال صقــر غبــاش ،إىل أن خطــوة إنشــاء
وأشــار معـ ي
ف
ت
ت
تــأ� ي� إطــار رؤيــة واســراتيجية
«مراكــز ي
معايير واشتراطات لمنح
تدبــر» ي
ن
ش
وزارة المـوارد الب�يــة والتوطـ يـ� إلدارة ملــف عمال
التراخيص للمستثمرين
الخدمــة المســاعدة ،وحــرص الــوزارة عــى تقديــم
ودراسة طلباتهم
ين
يز
للمتعاملــ� ،بالشــكل
ومتمــرة
خدمــات متكاملــة
ت
بشفافية وحياد
الــذي يعــزز مــن المكتســبات الـ يـى شــهدها هــذا
ت
الــى
الملــف عــى امتــداد الســنوات الماضيــة ،و ي
تحققــت نتيجــة لتوجيهــات ومتابعــة الفريــق ســمو
ت
الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس «مراكــز تدبـ يـر» الـ يـى ســتقدم خدمــات متكاملــة
لالفــراد ال تنحــر ف ي� مجــرد اســتالم طلبــات
مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة.
ن
المتعاملـ يـ� وتحويلهــا إىل الــوزارة وانمــا ســتقدم
وكان مجلــس الــوزراء كلــف وزارة المــوارد جميــع الخدمــات المرتبطــة بعمــال الخدمــة
ين
ش
ش
بــاال�اف عــى قطــاع المســاعدة مــن حيــث انجــاز متطلبــات حصــول
والتوطــ�
الب�يــة
ف
العمالــة المســاعدة ي� الدولــة حيــث ش
وتوفــر فئــات عمــال
بــا�ت العامــل عــى االقامــة
ي
الــوزارة مهامهــا ف ي� هــذا الجانــب بتلقــي طلبــات الخدمــة المســاعدة وفقــا لمتطلبــات واحتياجات
اســتقدام وتشــغيل فئــات العمالــة المســاعدة صاحــب العمــل إىل جانــب وتهيئــة وتدريــب
ف
ض
ـا� كمرحلــة أوىل العامــل للقيــام بمهــام مهنتــه وتوفـ يـر خدمــة
ي� امــارة ب ي
د� أواخــر العــام المـ ي
فيمــا مــن المقــرر ان تســتقبل الــوزارة الطلبــات المقابلــة المســبقة للعامــل قبــل االلتحــاق
ين
المتعاملــ� لتعزيــز
عــى مســتوى الدولــة قريبــا وذلــك ف ي� اطــار بالعمــل وتوجيــه وارشــاد
تنفيــذ المرحلــة الثانيــة لنقــل الملــف مــن وزارة معرفتهــم بالمهــن المتــاح اســتقدامها».
الداخليــة.
وأشــار إىل ال ـزام «مراكــز تدبـ يـر» بتوفـ يـر مركــز
معــال صقــر غبــاش»ان النجاحــات دعــم متخصــص لضمــان تــوازن عالقــة العمــل
وأوضــح
ي
ت
ت
ن
الــى بـ يـ� طرفيهــا أضافــة إىل توفـ يـر الســكن المناســب
الــى حققتهــا مراكــز الخدمــة «تســهيل» ي
ي
للعامــل لغايــات اســتخدامه كلمــا دعــت الحاجة
تقــدم خدمــات طباعــة واســتالم معامــات لذلــك ســواء خــال ت
فــرة قدومــه إىل الدولــة
المنشــآت وتصاريــح العمــل وارســالها إىل الــوزارة وقبــل التحاقــه بصاحــب أو بعــد ت
فــرة انتهــاء
ت
الك�ونيــا  ،ســاهمت ف ي� بلــورة فكــرة انشــاء عملــه لــدى صاحــب العمــل وذلــك بمــا يتوافــق
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مــع معايـ يـر الســكن المعتمــدة مــن الــوزارة».
ـال صقــر غبــاش «ان الــوزارة تســعى
وأكــد معـ ي
الن تســاهم حزمــة المعايـ يـر الموضوعــة لعمــل
ت
ين
للمتعاملــ�
الــى تقدمهــا
فالمراكــز والخدمــات ي
ي� الحــد مــن ايــة ممارســات ســلبية قــد تطــرأ
ف� عالقــة العمــل بـ ي ن
ـ� طرفيهــا ال ســيما انقطــاع
ي
العامــل عــن العمــل والتعامــل مــع اية تجــأوزات
بالشــكل المناســب».
وأوضــح معاليــه ف ي� معــرض ردوده عــى اســئلة
ين
الصحفيـ ي ن
ـ� « ان وزارة المــوارد ش
والتوط�
الب�يــة
ســتواصل العمــل بعقــود العمــل الموحــدة وفقا
لمــا كان متبــع لــدى وزارة الداخليــة مشـ يـرا إىل ان
مـ شـروع قانــون عمــال الخدمــة المســاعدة تــم
ارســاله إىل المجلــس الوطـ ن يـى االتحــادي للنظــر
فيــه».
وأوضــح «ان عــى وكاالت التوســط القائمــة حاليــا
ت
الــى تقدمهــا لــم تعــد
التنبــه بــأن الخدمــات ي
مقبولــة الســيما عــى صعيــد رؤيــة الحكومــة
حــول الخدمــات المتمـ ي زـرة االمــر الــذي يجعــل
مــن الصعوبــة اســتمرار مثــل هــذه الــوكاالت
وبالتــال
الحــال
ف ي� تقديــم خدماتهــا بشــكلها
ي
ي
عــى اصحابهــا ان يغتنمــوا فرصــة اســتحداث
«مراكــز تدبـ يـر» وان يتقدمــوا بطلبــات تال�خيــص
وفــق ش
والمعايــر الموضوعــة حيــث
الــروط
ي
أ
ســتمنحهم الــوزارة الولويــة وســتتم دراســة
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بدء تشغيل المراكز خالل
الربع االخير من العام
الجاري
كغ�هــم مــن المســتثمرين ومنــح
طلباتهــم ي
تال�اخيــص وفقــا لالحتياجــات».
مــن جانبــه أوضــح ســيف الســويدي وكيــل وزارة
ين
المــوارد ش
والتوطــ� لشــؤون المــوارد
الب�يــة
ش
الب�يــة خــال اللقــاء « ان الــوزارة بــدأت
بتلقــي طلبــات المســتثمرين للحصــول عــى
تراخيــص ادارة وتشــغيل» مراكــز تدبـ يـر» حيــث
ســتتم دراســة الطلبــات مــن قبــل لجنــة داخليــة
للتأكــد مــن مــدى اســتيفاء اصحابهــا للـ شـروط
والضوابــط المطلوبــة فضــا عــن زيــارة مقــار
المراكــز للوقــوف عــى مــدى مطابقتهــا للمعايـ يـر
الموضوعــة مــن حيــث التصاميــم الموحــدة
والمرافــق الخدميــة».
واشــار إىل ان مــن بـ ي ن
ـ� االهــداف المنشــودة مــن
اســتحداث المراكــز حــرص وزارة المـوارد ش
الب�يــة
والتوطـ ي ن
ـ� عــى تعزيــز مكانــة الدولــة ف ي� المحافــل
ف
الدوليــة ي� مــا يتعلــق بعمــال الخدمــة المســاعدة
ورفــع كفــاءة هــذه الفئــات مــن العمالــة ونـ شـر
الوعــي المجتمعــي بحقوقهــا وواجباتهــا».
مــن جهتهــا  ،أشــارت عائشــة بالحرفيــة وكيــل
ين
وزارة المــوارد ش
والتوطــ� المســاعد
الب�يــة
لشــؤون العمالــة المســاعدة خــال اللقــاء
المعايــر المطلــوب توافرهــا ف ي�
إىل مجموعــة
ي
طالــب ترخيــص المركــز مــن بينهــا أن ال يكــون
مــن موظفــي الــوزارة أو مــن ذوي قرباهــم مــن
الدرجــة أ
الوىل بمــا فيهــم الــزوج أو الزوجــة
وذلــك تعزيــزا للشــفافية أضافــة إىل أن يقــدم
للــوزارة ضمانــاً بنكيــاً ال تقــل قيمتــه ف ي� جميــع
أوقــات رسيــان تال�خيــص عــن  500ألــف درهــم
وخلــو ســجل المرخــص لــه ف ي� وزارة المــوارد

تكاليف استقدام وتشغيل
عمال الخدمة المساعدة

الب�يــة والتوطـ ي ن
نظمــت وزارة المــوارد ش
ـ�
عــى هامــش إالعــان عــن اســتحداث
«مراكــز تدبـ يـر» جلســة حواريــة تناولــت
تكلفــة اســتقدام وتشــغيل عمــال
الخدمــة المســاعدة بمشــاركة وحضــور
معــال صقــر غبــاش وقيــادات وزارة
ي
ن
ش
والتوطــ� وســالم
المــوارد الب�يــة
ي
عــ� الشــحي عضــو المجلــس الوطــىن
ي
ي
االتحــادي عضــو لجنــة الشــؤون
إالجتماعيــة والعمــل والســكان والمــوارد
الب�يــة ومسـ ي ن
ش
ـؤول� ف ي� وزارات الداخليــة
والماليــة وشــؤون مجلــس الــوزراء
والمســتقبل وجمعيــة إالمــارات لحمايــة
المســتهلك وعــدد مــن المؤسســات
الخاصــة ذات الصلــة.

ت
مق�حــات حــول القيمــة المثــى للتكلفــة
بحيــث تكــون هــي القيمــة الســائدة ف ي�
المجتمــع خصوصــا وان هــذا القطــاع
يقــوم عــى اســاس التنافــس والعــرض
ـال مــن الصعوبــة وضــع
والطلــب وبالتـ ي
تكاليــف الزاميــة الســتقدام وتشــغيل
هــذه الفئــات مــن العمــال.

ـ� الشــحي عضــو
بــدوره اشــار ســالم عـ ي
ن
الوطــى االتحــادي خــال
المجلــس
ي
الجلســة إىل أهميــة دور وســائل االعــام
ف
ت
الــى تقدمهــا
ي� توضيــح الخدمــات ي
تدبــر» وسياســات واليــات
«مراكــز
ي
اســتقدام وتشــغيل عمــال الخدمــة
المســاعدة ونـ شـر الوعــي المجتمعــي ف ي�
هــذا الجانــب».

معــال صقــر غبــاش «اننــا
وقــال
ي
نســتهدف مــن هــذه الجلســة إطــاق
حــوار ونقــاش تشــارك فيــه مختلــف
الجهــات المعنيــة ف� القطاعـ ي ن
ـ� الحكومي
ي
ن
والخــاص والمختصـ يـ� واف ـراد المجتمــع
ال ســيما مــن خــال وســائل االعــام
الوطنيــة حــول تكلفة اســتقدام وتشــغيل
ت
عمــال الخدمــة المســاعدة والوقــوف وقدمــت خــال الجلســة مق�حــات
عــى وجهــات النظــر المختلفــة حيــال ف ي� شــأن ضبــط تكاليــف االســتقدام
هــذا الموضــوع ف ي� محاولــة للوصــول إىل والتشــغيل ف ي� ضــوء العــرض والطلــب.
ت
المح�فــة
واســتعرضت ش�كــة العمالــة
خــال الجلســة تجربتهــا ف ي� اســتقدام
وتشــغيل عمــال الخدمــة المســاعدة
وتكاليــف اســتقدام هــذه الفئــات مــن
عــدد مــن االســواق العالميــة.

الب�يــة والتوطـ ي ن
ش
ـ� مــن أي مخالفــات تســتدعى
وقــف ملــف المنشــأة وأن تكــون لديــه خــرة �ف
ب ي
هــذا المجــال.
كمــا أشــارت بالحرفيــة إىل مجموعــة مــن المعايـ يـر
ت
الــى يقــع
ذات العالقــة بالمنطقــة الجغرافيــة ي
المعايــر ســهولة
فيهــا حيــث تشــمل تلــك
ي
ين
المتعاملــ� لموقــع مركــز الخدمــة
وصــول

وتوفــر المواصــات العامــة والكثافــة الســكانية
ف ي� محيــط المركــز .وذكــرت ان المعايـ يـر الخاصــة
بمبـ نـى المركــز تشــمل ان يتــم تقديــم الخدمــة ف ي�
الطابــق ض
االر� للمبـ نـى الــذي يجــب ان تتالئــم
ي
ـ� المعتمــد واال
مســاحته مــع التصميــم الداخـ ي
تقــل تلــك المســاحة عــن  4االف قــدم مربــع
فضــا عــن �ض ورة توافــر مواقــف لســيارات
ين
المتعاملــ�.
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عبــر  140منفــذاً مــن بينها  60في دبي تقــدم حالي ًا الخدمات

 48مركــزاً لتلقــي طلبات “العمالة المســاعدة”
علــى مســتوى الدولة خالل الربع الثانــي من العام الجاري
ين
وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
اتخذت تال�تيبــات الالزمــة اســتعدادا لبــدء
اســتقبال طلبــات اســتقدام وتشــغيل عمــال
الخدمــة المســاعدة عــى مســتوى الدولــة مــن
ت
الــى يديرهــا
خــال مراكــز الخدمــة تســهيل ي
القطــاع الخــاص بكــوادر وطنيــة وتحــت شا�اف
الــوزارة» وذلــك ضمــن اطــار تطبيــق المرحلــة
الثانيــة لنقــل ملــف عمــال الخدمــة المســاعدة
إىل الــوزارة خــال الربــع ن
الثــا� مــن العــام
ي
الجــاري بعــد ان تــم تطبيــق المرحلــة أ
الوىل ف ي�
ض
المــا�.
د� أواخــر العــام
بي
ي
وأكــدت عاشــة بالحرفيــة وكيــل وزارة المــوارد
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ت
ين
ش
والــى
الب�يــة
والتوطــ� المســاعد لشــؤون العمالــة إىل مراكــز ب ي
د� البالــغ عددهــا  13مراكــزا ي
ض
ـا�».
المســاعدة عــى التنســيق مــع وزارة الداخليــة تســتقبل الطلبــات منــذ أواخــر العــام المـ ي
ممثلــة بــاالدارات العامــة لالقامــة وشــؤون
ف
التحضــرات
االجانــب عــى مســتوى الدولــة لبــدء تطبيــق وأكــدت بالحرفيــة « انــه ي� اطــار
ي
ت
الــى ســيتم خاللهــا اســتقبال لبــدء تطبيــق المرحلــة الثانيــة خصصــت المراكــز
المرحلــة الثانيــة ي
عــر  48مركــزا المشــار اليهــا  140منفــذا لتقديــم خدمــات
الطلبــات عــى مســتوى الدولــة ب
للخدمــة «تســهيل» مــن بينهــا  12مركــزا ف� عمــال الخدمــة المســاعدة تشــمل  58منفــذا �ف
ي
ي
ف
ف
ن
ـى
ـ
أبوظ
�
ـز
ـ
اك
ر
م
العاصمــة
ب ي و 15منفــذا ي� مراكــز العـ يـ� و3
أبوظــى ومركــزا واحــدا ف ي� المنطقــة
ي
بي
ف
ف
ف
الغربيــة و 4مراكــز � ي ن
العــ� و 5مراكــز ي� منافــذ ي� مراكــز المنطقــة الغربيــة أضافــة إىل 22
ي
ف
ف
الشــارقة و 4مراكــز اخــرى موزعــة عــى ام منفــذا ي� مراكــز الشــارقة و 3ي� الذيــد ومنفذيــن
القيويــن والذيــد وكلبــاء وخورفــكان أضافــة إىل  3ف ي� خورفــكان و 3ف ي� كلبــاء إىل جانــب  10منافــذ ف ي�
مراكــز ف ي� عجمــان و 3مراكــز اخــرى ف ي� الفجـ يـرة و 3عجمــان و 5ف ي� ام القيويــن و 8منافــذ ف ي� مراكــز
مراكــز للخدمــة تســهيل ف� رأس الخيمــة أ
بالضافــة رأس الخيمــة ومثلهــا ف ي� مراكــز الفجـ يـرة و 3ف ي� دبــا
ي

ملف العدد

عائشة بالحرفية

ف
د� والبالــغ الخدمــة المســاعدة مــن خــال مراكــز « تســهيل»
الفجـ يـرة إىل منافــذ الخدمــة ي� مراكــز ب ي
ت
الــى يديرهــا القطــاع الخــاص بكــوادر وطنيــة
عددهــا  60منفــذا.
ي
ش
وتحــت ا�اف الــوزارة».
وأشــارت إىل ان مراكــز « تســهيل» عــى مســتوى
ف
الدولــة ســوف تقــدم الخدمــات ذاتهــا ت
الــى مــن جهــة أخــرى  ،أكــد مســؤولون ي� مراكــز
ي
تقدمهــا حاليــا المراكــز ف� بد� والـ تـى تشــمل تلقــي للخدمــة «تســهيل» ف� بد� ت ز
ال�امهــم بتقديــم
ي ي
ي ي ي
طلبــات اســتخراج اذن دخــول جديــد لعامــل خدمــات عمــال الخدمــة المســاعدة بمــا يتوافــق
خدمــة مســاعدة وطلــب ترصيــح عمــل (اقامــة مــع برنامــج إالمــارات للخدمــات الحكوميــة
ين
يز
المتعاملــ�
المتمــرة تحقيقــا لتطلعــات
جديــدة) إىل جانــب طلــب تجديــد اقامــة عامــل
الذيــن اعربــوا بدورهــم عــن ســعادتهم بتلــك
خدمــة مســاعدة «.
الخدمــات.
وقالــت « ان طلبــات المتعاملـ ي ن
ـ� تتــم معالجتهــا
ت
الك�ونيــا ويتــم ابــاغ المتعامــل بحالــة معاملتــه واكــد عبدالنــارص
الحلــى مديــر العمليــات
بي
مــن خــال رســالة نصيــة يتــم ارســالها عــى رقــم بمركــز النخبــة لخدمــات رجــال االعمــال
ف
ف
د� عــى الدعــم الــذي تقدمــه
الهاتــف الــذي يثبــت ي� الطلــب أضافــة إىل ابالغه «تســهيل» ي� ب ي
ت ن
ين
و� الــذي وزارة المــوارد ش
والتوطــ� للمراكــز
الب�يــة
بحالــة طلبــه مــن خــال بريــده االلكــر ي
يتــم مــن خاللــه تزويــد المتعامــل بنســخة مــن والــذي مــن شــأنه المســاهمة بشــكل فاعــل ف ي�
ين
المتعاملــ� بســهولة ويــر
اذن دخــول العامــل المـراد اســتقدامه ألول مــرة .انجــاز معامــات
ت
الــى خصصهــا المركــز
ف مــن خــال المنافــذ ي
للمتعاملــ� الر ي ن
ين
اغبــ� ي� لتلقــي الطلبــات ذات العالقــة بعمالــة الخدمــة
وتحقــق الســعادة
اســتقدام وتشــغيل ايــة فئــة مــن فئــات عمــال المســاعدة.

ش
القيــ� مديــر
عــ� ســالم
وبــدوره اكــد ي
ي
العمليــات والخدمــات التشــغيلية بمركــز الرعايــة
ف
د� جاهزيــة المركــز الســتقبال
للخدمــات ي� ب ي
المتعاملــ� الر ي ن
ين
اغبــ� باســتقدام
طلبــات
وتشــغيل اي مــن فئــات العمالــة المســاعدة
وذلــك مــن خــال  8منافــذ تــم تخصيصهــا
لتقديــم الخدمــة ذات الصلــة وبمــا بمنــع
حــدوث أي تكــدس أو ازدحــام ضمــن ســاعات
العمــل مشـ يـرا إىل توجــه المركــز نحــو تخصيــص
 8منافــذ أضافيــة مســتقبال لضمــان الجــودة
ين
المتعاملــ�.
ورسعــة التنفيــذ واســعاد
مــن جانبــه ن
اثــى المتعامــل عبداللــه محســن
الضالعــي عــى الخدمــات الـ ت يـى تقدمهــا مراكــز
ف
د� ووضــوح االجــراءات
الخدمــة تســهيل ي� ب ي
والمتطلبــات االمــر الــذي يــؤدي إىل انجــاز
المعاملــة خــال ( 15دقيقــة) وهــو مــا اكــد عليــه
المتعامــل يحـ يـى ع ـزام الــذي أشــار إىل ســهولة
وتوفــر المراكــز كافــة
االجــراءات ورسعتهــا
ي
الخدمــات الـ ت يـى يحتاجهــا المتعامــل الــذي يرغب
باســتقدام وتشــغيل عامــل خدمــة مســاعدة.
يذكــر ان عمــال الخدمــة المســاعدة هــم العمال
الذيــن يــؤدون خدمــات إىل أ
الرس ومنهــم العامل
ن
المــر يزل والحــارس والســائق والطبــاخ ومربيــة
ن
وغ�هــا
االطفــال والمــزارع
والبســتا� والراعــي ي
ي
مــن المهــن ذات الصلــة.
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بــدأت عملهــا منذ  14عامـ ًا موظفة صرافة في مصرف أبوظبي االســامي

أمنة الســويدي  ..صعدت الســلم الوظيفي
بثبــات فوصلت إلــى منصب مدير
العــال بتفــوق مهــارات التعامــل مــع العمــاء حـ تـى اصبــح
اجتــازت مرحلــة التعليــم
ي
ف
فحصلــت عــى درجــة البكالوريــوس ي� لديهــا الخـ بـرات الالزمــة لتحقيــق االنجــازات
اطمح لتحقيق المزيد من
العمــال ودبلــوم ف� أ
إدارة أ
العمــال العامــة والمتطلبــات الوظيفيــة وفــق المطلــوب.
ي
ف
النجاح في ظل توافر بيئة
د�
ي� كليــات التقنيــة العليــا (كليــة تقنيــة ب ي
العمل الجاذبة والمحفزة
للطالبــات) ..لتبــدأ رحلــة عملهــا ف ي� القطــاع وعــى امتــداد هــذه الســنوات حصلــت
ف
المــر� منــذ  14عامــا حيــث تعينــت آمنــة عبــد اللــه الســويدي عــى ترقيــات
ي
ف� العــام  2003موظفــة رصافــة ف� أحــد عــدة ج ـراء ي ز
تم�هــا ف ي� عملهــا وهــو االمــر
ي
ي
أ
ف
أبوظــى
مــرف
فــروع
د� الــذي جعلهــا تشــغل اليــوم منصــب الخدمــات المرصفيــة للفــراد بمــرف
ب ي االســامي ي� ب ي
ف
أبوظــى
الســامي .
وحرصــت خــال هــذه الفـ تـرة عــى أن تتعلــم مديــر مواهــب وتطويــر ي� مجموعــة
بي إ
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ادعو الباحثين عن
العمل لاللتحاق بالقطاع
المصرفي لما يوفره من
امتيازات عدة

والخــرات
بــإدارة المــوارد والمواهــب
ب
المتاحــة بطريقــة فاعلــة».

ت
ـى يتمتــع
الهائــل مــن الحوافــز
والمزايــا الـ ي
أ
بهــا العاملــون فيــه بالضافــة إىل االفــاق
الرحبــة للتطــور الوظيفــي وهــو االمــر
الــذي يقــف وراء طمــوح آمنــة لتحقيــق
المزيــد مــن النجاحــات والـ تـر ق ي� الوظيفــي ف ي�
ت
الفــرة المقبلــة.

وتؤكــد أن تثقيــف الــذات وتدريبهــا
بالخــرات هــو مطلــب مهــم
وصقلهــا
ب
والعمــ� ورس
للتفــوق والتطــور الوظيفــي
ي
نجــاح الفــرد والمجتمــع ككل ،وأن العلــم
والمعرفــة همــا العنــران الرئيســان ف ي� وتختــم آمنــة الســويدي بالقــول «ان الدعم
الحصــول عــى المهــارات وتوجيــه أ
الداء والتوجيــه المناسـ ي ن
ـب� مــن ادارة المؤسســة
يز
للكــوادر ش
الب�يــة والتخطيــط الوظيفــي
للتمــر.
وتقــول آمنــة ف ي� حوارهــا مــع مجلــة العمــل
الســليم مــن شــأن ذلــك كلــه ان يســهم
«إن نجاحهــا ف ي� عملهــا لــم يــأت صدفــة،
و� ســياق حديثهــا عــن العمــل ف� القطــاع بفاعليــة ف� تحقيــق أ
وإنمــا جــاء نتيجــة ارصارهــا عــى تحقيــق ف
الهــداف المهنيــة
ي
ي
ي
ف
ف
ين
ـر�  ،تدعــو آمنــة الســويدي الباحثـ ي ن
للموظفــ�».
ـ� والطموحــات المســتقبلية
ذاتهــا ي� ظــل بيئــة عمــل جاذبــة ومســتقرة المـ ي
ين
ومحفــزة عــى التمـ ي ز
المواطنــ� والمواطنــات
عــن العمــل مــن
ـر واالبــداع».
ف
إىل االلتحــاق بالعمــل ي� هــذا القطــاع
وتضيــف « لقــد اتــاح يل مــرف
أبوظــى لمــا يوفــره مــن فــرص جاذبــة
بي
االســامي فرصــة لاللتحــاق بالعمــل لــدى للغايــة ال مثيــل لهــا
ت
بالضافــة إىل كونــه
الــى توفــر يل
إ
هــذه المؤسســة العريقــة ي
ئ
وال�امــج التدريبيــة يشــكل بيئــة مليئــة
ـا� ورش العمــل ب
ولزمـ ي
المتخصصــة ت
الــى تصقــل المهــارات بالعلــم والمعرفــة
ي
والخــرات أ
المــر الــذي يمكننــا مــن تحقيــق واكتســاب الخـ بـرات
ب
ف
االنجــازات ي� مســتوى االنتاجيــة واالبتــكار والمهــارات.
والحصــول عــى أعــى درجــات ت
الــر ق ي� ف ي�
وتشــر إىل ان
الســلم الوظيفــي».
ي
القطــاع المــر�ف
ي
وتشـ يـر خــال حديثهــا إىل المهــام المســندة يمتــاز بخصوصيــة
إليهــا حيــث تقــوم آمنــة بإعــداد وتخطيــط ال ســيما مــن
مختلــف ال�امــج أ
والنشــطة التثقيفيــة حيــث الكــم
ب
والتعليميــة لتلبيــة متطلبــات تأهيــل
ين
الموظفــ� وارشــادهم إىل طريــق النجــاح
والتفــوق وصقــل المهــارات.
وتقــول « إنهــا تحــرص عــى إدارة
وقيــادة بعــض المشــاريع بطــرق
ابتكاريــة لضمــان
تحقيق
وتنفيــذ كافــة
المتطلبــات �ف
ي
أ
الوقــات المحــددة
خاصــة مــا يتعلــق
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دليل الخدمات

ت
ال� تقدمها وزارة الموارد
تستعرض هذه الزأوية 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

إلغاء ترصيح عمل (عامل خارج الدولة )
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هي خدمة تقدمها الوزارة للمنشآة لتتمكن من إلغاء ترصيح عمل
(عامل خارج الدولة ث
أك� من  6أشهر).

إلغاء ترصيح عمل (عامل لم يكمل ستة أشهر):

متطلبات ي ن
تأم� الخدمة
للقامة
الدارة العامة إ
إثبات الغاء و خروج العامل من إ
وشؤون أ
الجانب.
ش
ال�وط
للقامة وشؤون
الدارة العامة إ
القامة من قبل إ
1.1أن تلغى إ
أ
الجانب أوالً.
تأخ� إصدار أو تجديد الترصيح إن
2.2سداد رسوم ي
إستحقت .
لك�و�.ن
ال ت
3.3أن يكون لدى المنشأة بطاقة التوقيع إ
ي
اجراءات و خطوات تقديم الطلبات
1.1يتم طباعة طلب إلغاء ترصيح عمل (عامل خارج
الدولة) ومسح المستندات المطلوبة ف ي� مراكز الخدمة
ت
المش�كة ف ي� برنامج
«تسهيل» أو عن طريق المنشآت
ال ت
لك�ونية.
الستمارات إ
إ
ت
2.2يتم تحويل الطلب إلك�ونيا لنظام الوزارة و يقوم
موظف الوزارة بالتدقيق عىل المستندات المرفقة ،
والتأكد من إستيفائها ش
لل�وط .
ف
 3.3ف ي� حالة رغبة المتعامل ي� متابعة الطلب أو طباعة
الستعالم
اللغاء يمكنه الدخول عىل خدمات إ
إيصال إ
من موقع الوزارة www.mohre.gov.ae
ف
 4.4ف ي� حالة وجود النواقص يتوجب استكمالها ي� مراكز
الخدمة «تسهيل».
قنوات تقديم الخدمة
ف
يتم طباعة و تقديم الطلبات ي� مراكز الخدمة “تسهيل”
ت ف
الستمارات
أو عن طريق المنشآت
المش�كة ي� برنامج إ
ال ت
لك�ونية أو من خالل التطبيقات الذكية.
إ
رسوم الخدمة
 200درهم
أوقات تقديم الخدمة
الذك  24ساعة
التطبيق ي
مراكز الخدمة تسهيل
من يوم السبت ت
وح� الخميس.
من الساعة  8:00صباحاً ت
ح� الساعة  8:00مسا ًء.

متطلبات ي ن
تأم� الخدمة
للقامة
الدارة العامة إ
إثبات إلغاء و خروج العامل من إ
أ
القامة).
وشؤون الجانب ( تفاصيل إ
ش
ال�وط
للقامة وشؤون
الدارة العامة إ
القامة من قبل إ
1.1أن تلغى إ
أ
الجانب أوالً.
تأخ� إصدار أو تجديد ترصيح العمل أن
2.2سداد رسوم ي
استحقت
ألك�و�ن
3.3أن يكون لدى المنشأة بطاقة توقيع ت
ي
اجراءات و خطوات تقديم الطلبات
1.1يتم طباعة طلب إلغاء ترصيح (عامل خارج الدولة)
ومسح المستندات المطلوبة ف ي� مراكز الخدمة “تسهيل”
ت ف
الستمارات
أو عن طريق المنشآت
المش�كة ي� برنامج إ
ال ت
لك�ونية الخاص بالوزارة .
إ
ف
ن
ت
اللغاء
و� يتم إ
 2.2ي� حال توفر بطاقة التوقيع إ
اللك� ي
ش
مبا�ة عن طريق نظام تسهيل.
قنوات تقديم الخدمة
يتم طباعة الطلبات ف ي� مراكز الخدمة «تسهيل» أو عن
ت
المش�كة ف ي�
طريق المنشآت
ت
اللك�ونية أو من خالل التطبيقات
الستمارات إ
برنامج إ
الذكية.
متوسط إنجاز الخدمة
يوم عمل واحد
رسوم الخدمة
 200درهم
أوقات تقديم الخدمة
الذك  24ساعة
التطبيق ي
مراكز الخدمة تسهيل
من يوم السبت ت
وح� الخميس.
من الساعة  8:00صباحاً ت
ح� الساعة  8:00مسا ًء.
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هي خدمة تقدمها الوزارة للمنشأة للتمكن من إلغاء ترصيح عمل
(عامل لم يكمل ستة أشهر)

تتيح هذه الزأوية 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
والتوط�ن
إدارة عالقات العمل بوزارة الموارد ش
الب�ية
ي

السؤال األول
آ
ف
ن
ش
لكن� وجدت
تعاقدت مع �كة للعمل ي� وظيفة إدارية ،وفق عقد محدد تالمدة (عامان) ،وأكملت الن ستة أشهر ،ي
استقال� وفسخ العقد؟
فرصة عمل أفضل ،فهل وفقاً للقانون يحق يل تقديم
ي

اإلجابة

ف
طر� عالقة العمل
وفقاً لقانون العمل ،فإن ي
يجب أن ت ز
يل�ما تماماً بمدة العقد محدد المدة
ف
ين
الطرف�
و� حال فسخه من أحد
الموقع بينهما ،ي
يكون مطالباً بتقديم ت ز
ال�امات العقد للطرف
آ
الخر.

ف
و� الحالة هنا تجاوز العامل تف�ة االختبار الستة
ي
أشهر أ
الوىل ف� العمل ،ت
ال� يتاح فيها ألحد
ي
ي
طر� عالقة العمل االستغناء عن آ
ف
الخر ،وفقاً
ي
لمحددات شو�وط ،لذا يجب عليه أن يكمل تف�ة
عقده بالكامل ت ز
ال�اماً بالعقد الموقع.

ف
و� حال تقدمه باستقالة قبل إكمال تف�ة العقد،
ي
فمن حق صاحب العمل التقدم بشكوى إىل
الوزارة ضد العامل  ،ألن خروجه من العمل قبل
إنهاء تف�ة التعاقد ي�ض مصلحة الطرف آ
الخر ف ي�
التعاقد.

السؤال الثاني

ال�كة تكاليف العالج ،وهل إالجازة المرضية ت
للصابة ف ي� موقع العمل يقت�ض  ،وفق القانون ،أن تتحمل ش
ال� يحصل عليها العامل
هل التعرض إ
ي
ف ي
هنا مدفوعة أ
ف
ف
ف
ن
ش
عمل ي� أحد الموقع تعرضت إلصابة ي� قدمي ،وبعد
الجر أم ال ،إذ
إن� أعمل ي� إحدى ال�كات الخاصة ي� وظيفة مهندس ،وأثناء ي
ي
اجع� المستشفى ،رفضت ش� تك� دفع مرصوفات العالج ،كما ب ن
ت
و� بأن أيام إالجازة المرضية سينظر ف ي� قيمتها المالية؟
أخ� ي
ي
مر ي

اإلجابة
قانون تنظيم عالقات العمل رقم ()8
لسنة  1980يحفظ حق العامل حال تعرضه
للصابة أثناء العمل ،سواء ف ي� ما يخص
إ
عالجه ومرصوفات عالجه ورواتبه أثناء تلقيه
العالج ت
للف�ات المحددة ف ي� قانون العمل.
إضافة إىل كامل مستحقاته العمالية من
رواتب وبدل إجازات ومكافأة نهاية الخدمة،
إذا رغب ف ي� إنهاء العالقة العمالية ،وبدل
ئ
الط�
النها�،
ي
إصابة العمل طبقاً للتقرير ب ي
الصابة ،وسببها،
الذي يحدد فيه نوع إ

وتاريخ حدوثها ،ومدى صلتها بالعمل ،أحد مراكز تسهيل للتقدم بالشكوى ،فإن
ومدة العالج منها ،وما إذا كان قد تخ ِّلف عليه توكيل من يراه مناسباً للقيام بذلك
عاهة مستديمة أو يغ�ها ،ودرجة العجز ،إن نيابة عنه.
وجد ،وما إذا كان عجزاً كلياً أو جزئياً ،ومدى
قدرته عىل االستمرار ف ي� ش
ونش� إىل أن المواد من  142إىل  153من
مبا�ة العمل مع
ي
قانون العمل ن ّ
ظمت موضوع التعويض عن
وجود العجز.
إصابات العمل وأمراض المهنة ،لذا عىل
الشاك مراجعة
وكل ما عىل العامل ،إذا لم يقم صاحب العامل ف ي� حالة المهندس
ي
العمل بتسوية تلك االمور ودياً ،أن يتقدم الوزارة ،إذا لم يصل لتسوية مع ش�كته
بشكوى إىل الوزارة للمطالبة بحقوقه كاملة ،للمطالبة بحقوقه عىل أن يح�ض معه كل
أ
بالصابة.
وإذا كانت إصابته تمنعه من الوصول إىل الوراق المتعلقة إ
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شركاء في التنمية

قــدم من ســريالنكا في العام  2004وعمل
في خدمــة عمالء الفنادق

محمد ســفراز ..حلمه
بوظيفــة في اإلمارات قاده
إلدارة مطعم شــهير
مثالية ومتطورة للغاية ،ت
تح�م االنسان وتصون
تس� بخطوات ثابتة نحو مزيد من
كرامته  ،ي
أ
التقدم ،وهي منصة لريادة العمال ومحور استقطاب
ين
والطامح� إىل بناء مستقبل واعد
الخ�ات
الكفاءات وذوي ب
الرسيالنك محمد سفراز
ومستقر  ..كانت هذه كلمات الشاب
ي
المارات ف ي� العام  2004سعيا وراء لقمة
رازق الذي قدم إىل إ
العيش الكريم.

دولة
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شركاء في التنمية

تمكنت بفضل بيئة
العمل االيجابية من
تحقيق طموحاتي
المهنية والشخصية
والعائلية
ين
وتحس� وضعهم االقتصادي ومستواهم
أ
التعليمي بالشكل المثل.

يقول محمد رازق ف ي� حواره مع مجلة «العمل»
انه كان يحلم ويتطلع إىل فرصة عمل ف ي� دولة
إالمارات حيث تمكن من ذلك بمساعدة اصدقائه
والتحق بالعمل ف ي� مجال الضيافة والفنادق ف ي�

ف
ت
ال�
بي
د� وهو المجال المزدهر ي� دولة إالمارات ي
ن
المالي� من كل انحاء العالم لالستجمام
تستقبل ي
واالستمتاع بالمرافق العرصية والحضارية الالفتة
ت
بوت�ة متجددة
ال� تؤكد ان إالمارات تتقدم ي
ي
ومتسارعة وبروح عرصية نحو المستقبل».

ويؤكد أن طموحاته ف ي� إالمارات تزداد ف ي� كل يوم ،
فبعد أن خاض تجربته الوظيفية أ
الوىل ف ي� مجال
خدمة العمالء بالفنادق والمنتجعات السياحية
ت
وال� طورته مهنيا قرر أن يخوض تجربة ف ي�
ي
دولة أخرى مكث بها لمدة ي ن
عام� لكنه رسعان ما
ف
عاد مجددا إىل إالمارات ليواصل عمله ي� مجال
الفنادق والضيافة .ويوضح محمد سفراز رازق أنه
آ
الن يشعر بمزيد من الزهو ويمتلك طاقة ايجابية
ف
ن
يج� ثمار
ي� العمل ليس لها حدود خاصة وهو ي
تطوره الوظيفي من خالل منصبه كمدير مطعم
ف
د� حيث يقود فريقاً
فاريرز بفندق ميدان ي� ب ي
مكوناً من  26شخصا من مختلف الجنسيات.

الرسيالنك البالغ من العمر 34
ويضيف الشاب
ي
ف
عاما « انه بدأ عمله كموظف عادي ي� إدارة خدمة
ف
جم�ا وشارك ف ي� الدورات
العمالء ي� فندق مدينة ي
ت
ال� ينظمها الفندق مما زاد
ب
وال�امج التدريبية ي
ت
وخ�اته الوظيفية ح� تمت ترقيته ويلفت إىل خصوصية متفردة تمتاز بها دولة
من مهاراته ب
أ
إىل منصب أعىل براتب أفضل المر الذي انعكس إالمارات فهي دولة حاضنة لجميع الثقافات
حيث يعيش ويعمل الجميع ف ي� بيئة من السالم
ايجابا عليه وعىل ارسته».
ف
المجتمعي ي� ظل سيادة القانون وحماية
ويش� محمد رازق الحاصل عىل بكالوريوس من الحقوق أ
المر الذي جعلها فعال دولة تبث روح
ي
ف
والمقيم�ن
وماجيست� االيجابية والسعادة ي� نفوس مواطنيها
الس�يالنكية
ي
ي
س) ي
س .ي
فجامعة ( جي .ي
ي� ادارة الضيافة إنه وجد نفسه يعيش حياة عىل ارضها.
ت
ال� كان يحياها ف ي� موطنه
مغايرة تماما عن تلك ي
النك أن دولة إالمارات
قبل قدومه إىل إالمارات حيث تطورت مهاراته ويقول الشاب ي
الس� ي
الوظيفية بشكل الفت وتمكن بفضل بيئة حققت المعادلة الصعبة من خالل تعاملها
يز
والمتم� مع العمال من الثقافات
العمل االيجابية من تحقيق طموحاته المهنية الفريد
ف
المختلفة الذين يطمحون ي� تحقيق الريادة
والشخصية والعائلية.
لتتمكن من تحقيق حالة فريدة ال يوجد مثيل لها
ويعت� دولة إالمارات بلده ن
الثا� حيث اتيحت لذلك توصف إالمارات بأنها منصة مثالية لريادة
ب
ي
أ
له هنا فرصة وظيفية مكنته من مساعدة أهله العمال عىل مستوى العالم.
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أبحاث ودراسات

نحــو بيئــة عمــل آمنة ...في ظل قانون
المعاشــات والتأمينــات اإلجتماعية
الدكتور مظفر جابر الراوي استاذ القانون الخاص المساعد ف ي� كلية القانون
ف� جامعة الشارقة لـ «مجلة العمل» مقاال عن بيئة العمل آ
المنة ف ي� ظل
ي
الجتماعية  ،تاليا نصه :
قانون المعاشات والتأمينات إ

كتب

ت
ال� تواجه إالنسان ف ي� بيئته
تتنوع المخاطر ي
وحياته إالجتماعية  ،فمنها ما تتعلق بطبيعة
الحياة مثل الشيخوخة وأخرى قد تكون عارضة
ت
ال� ال
عند تعطله عن العمل ،هذه المخاطر ي
يتمكن إالنسان بجهوده الفردية التغلب عليها إال
عن طريق تكاتف جهود المجتمع كوحدة متكاملة
تؤمن معيشته وتحميه منها .
ف
و� بيئة إجتماعية صحية مثل دولة إالمارا 
ت
ي
ك ش
الم� ع خطور ة هذه
العربي ة المتحد ة ،أدر 
ف
القطاع�ن
�
ط رعايا ه مم ن يعملو ن ي 
المسأل ة فأحا 
ي
ت إالجتماعي ة ،حيث
ص بالتأمينا 
م والخا 
العا 
ش
خطى الم�ع خطوات جادة بهذا الصدد،
فباد ر إ ىل إصدا ر قانو ن اتحاد ي رقم  7لسنة
ت إالجتماعي ة ،
ت والتأمينا 
 1999بشأ ن المعاشا 
وتم تعديله بموجب القانون االتحادي رقم 6
لسن ة 2006.

إالمار ت يا� رقم  8لسنة  1980وتعديالته ،عىل أنه
«كل ذكر أو أن�ث يعمل لقاء اجر مهما كان نوعه
ف
ش
ي� خدمة صاحب العمل وتحت إدارتها وإ�افه د .مظفر الراوي
ولو كان بعيداً عن نظره» .
العمل ،وكذلك التأمينات الصحية ،وأورد �ف
ي
ويستحق كل شخص مواطن تنتهي خدمته المادة أ
الوىل تعاريف يستشف منها أن المخاطر
معاشاً شهرياً  ،سواء كان ذكراً أم أن�ث  .أما المؤمنة تشمل المرض ن
المه� ،وال أثر لخطأ
ي
صاحب العمل ف ي� مفهوم القانون فيمثل العامل المصاب أو صاحب العمل ف ي� استحقاق
الجهات الحكومية االتحادية ،والهيئات التعويض ،حيث أن استحقاق العامل لتعويض
العامة والمؤسسات العامة ،ش
وال�كات العامة إصابة العمل ال يعلق عىل تحقق ال�ض ر الناجم
والمصارف الذي تسهم فيها الحكومة االتحادية ،عن الصابة بسبب خطأ صاحب العمل .و�ف
إ
ي
ت
ال� جميع الحاالت يتم رصف البدل عن إصابة
إ
بالضافة إىل الجهات الحكومية المحلية ي
تطلب حكومة إالمارة المعنية إخضاعها لهذا العمل طوال مدة عجز العامل المصاب من
مبا�ة عمله ت
ش
وح� ثبوت العجز الدائم أو
القانون  .ب -ف ي� القطاع الخاص :كل شخص
ين
مواطن� لقاء حدوث الوفاة ،ويتحمل رب العمل أجر اليوم
طبيعي أو اعتباري يستخدم عماال
الذي وقعت فيه إالصابة للعامل.
اجر أياً كان نوعه».

وينسجم القانون إالمار ت يا� مع مبدأ إلزامية حاالت استحقاق المعاش ف ي� مخاطر
ت ف ي �القانو ن المذكو ر بتنوع الخضوع لقانون التأمينات إالجتماعية ،حيث الشيخوخة والعجز والوفاة
ت التأمينا 
وق د تنوع 

المخاطر ،تال� حأول ش
الم�ع إالمار ت يا� إالحاط ة
ي
ف جوانبه ا القانوني ة م ن خال ل ادراج
بمختل 
ت
ن
التأم� ،فمن
ال� تعالج تعويضات ي
النصوص ي
تأمينات إصابات العمل وأمراض المهن ،إىل
ين
تأم� الشيخوخ ة والعج ز والوفاة .

الشخص للقانون
ي
النطا ق

ف المؤم ن ل ه وفقاً للمادة ) (1م ن قانو ن
 يعر 
ت
ن
ا�« كل
والتأم� إالجتماعي إالمار ي 
المعاشات
ي
شخص مواطن ترسي عليه أحكام هذا القانون».
واستناداً إىل النص المذكور فان القانون ال
يشمل أ
الجانب .ف� ي ن
ح� يعرف العامل حسب
ي
المادة أ
الوىل من قانون تنظيم عالقات العمل
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نصت المادة أ
الوىل من القانون المعاشات
والتأمينات إالجتماعية إالمار ت يا� المعدل عىل
أنه ...»:ويجب عىل صاحب العمل ف ي� القطاع
العامل� لديه ت
ين
ين
االش�اك ف ي�
والمواطن�
الخاص
أ
ً
الهيئة طبقا لحكام هذا القانون ،وذلك من يغ�
الخاضع� ألي من ي ن
ين
قوان� المعاشات والتأمينات  -1إنتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو
أ
ت
تش� إىل
الخرى ف ي� الدولة ».
ال� ي
الكل وحالة العجز ي
العجز ي
الكل ي
إصابته بمرض قد يشله عن العمل وال يتمكن
نطاق تطبيق القانون من حيث المخاطر من تقديم العمل بسبب ذلك ،ويثبت هذا
أشار ش
الم�ع إالمار ت يا� ف ي� المادة الثالثة من قانون العجز بمعرفة اللجنة الطبية .
التأمينات إالجتماعية ،إىل شمول التأمينات
ف
إالجتماعية للحاالت المتعلقة بإصابات العمل  -2انتهاء خدمة المؤمن عليه ي� القطاع
والشيخوخة والعجز والوفاة والتعطل عن الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيا.
حددت المادة  16من قانون المعاشات
والتأمينات إالجتماعية إالمار ت يا� حاالت
استحقاق المعاش ف ي� الشيخوخة والعجز
التال:
والوفاة ،و ذلك عىل النحو ي

أبحاث ودراسات

ين
ولم ت
الم�ع إالمار تا� مدة لتقديم  -8انتهاء خدمة المؤمن عليها ت ز
ش
المنتفع� من معاش
الم�وجة أو حاالت استحقاق
يش�ط
ي
الم�ع المطلقة أو أ
الطلب من انتهاء الخدمة .ويفرق ش
الرملة باالستقالة إذا كان ألي المؤمن عليه:
إالمار تا� ي ن
ب� من يعمل ف ي� القطاع الحكومي ومن
ي
أ
ف
خ�ة
يعمل ي� القطاع الخاص ،ففي الحالة ال ي
فان مجرد تقرير اللجنة الطبية بعدم صالحيته
المؤمن عليه للعمل بسبب عدم لياقته
الصحية ،كضعف البرص أو السمع ،يمكن أن
يرصف له المعاش ،لكننا ال نجد بم�راً للتفرقة
ين
ين
القطاع� ف ي� حال تحقق هذه الحالة.
ب�

 -3انتهاء خدمة المؤمن عليه ف ي� القطاع
الخاص ألسباب صحية تهدد حياته بالخطر
لو استمر ف ي� عمله .كما هو الحال لو أن حالته
الصحية ف ي� حالة تدهور وتستوجب البقاء ف ي�
نز
الم�ل لرعايته صحياً ،وذلك شب�ط أن يكون
قرار اللجنة الطبية سابقا عىل تاريخ إنتهاء
الخدمة .
 -4انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل
ال�كة أو إفالسها أو تصفيتها وله مدة ت
ش
اش�اك
أ
ين
التأم� خمس سنوات عىل القل.
ف ي� هذا
ت
ش
ش
ال�
ويقصد الم�ع بذلك �كات التضامن ي
الشخص.
تستند إىل االعتبار
ي
 -5انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن إالحالة
إىل المعاش وذلك تم� بلغت مدة ت
اش�اكه ف ي�
ع�ة سنة عىل أ
هذا ي ن
التأم� خمس ش
القل.
 -6انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو
تأدي� أو
العزل أو إالحالة إىل المعاش بقرار ف ب ي
حكم ئ
قضا� تم� كانت له مدة ت
اش�اك ي� هذا
ي
ع�ة سنة عىل أ
ين
التأم� خمس ش
القل.
 -7انتهاء خدمة المؤمن عليه باالستقالة تم�
كانت مدة ت
ين
التام� ش
ع�ون سنة
اش�اكه ف ي�
ين
عل
وكان قد بلغ سنه الخامسة
والخمس� ي
أ
ت
ن
ويع� ذلك أن ش
الم�ع إالمار يا� قد اقر
القل .ي
بالتقاعد المبكر عند بلوغه ال 55سنة ،لكنه
اش�ط مدة ت
ت
اش�اك المؤمن عليه عند استقالته
ش
بـ(ع�ين) سنة.

ع�ة أشارت المادة  25من القانون إىل هذه ش
منهن أوالد لم يبلغوا سن الثآمنة ش
ال�وط،
تم� كانت مدة ت
ين ش
التال لتاريخ
اش�اكها ف ي�
التأم� ع�ون ويبدأ استحقاقهم من أول الشهر ي
سنة  ،وقد نظر ش
المار ت يا� للمرأة الوفاة ف ي� الحاالت التالية:
الم�ع إ
من ناحية إنسانية ف ي� حالة استقالتها ،لكنه
اش�ط ت
ت
ين
بالتأم� مدة ش
(ع�ون )  -1حالة وفاة الزوج المؤمن عليه ووفاة زوجته
اش�اكها
أيضا ينتقل الحق ف� المعاش إىل أ
البناء والبنات
سنة.
ي
ويوزع بالتسأوي فيما بينهم ،أما إذا لم يوجد
ت
م� أبناء فينتقل نصيبها إىل أرامل المؤمن عليه عىل
 -9انتهاء خدمة
المؤمن عليها باالستقالة ي
ف
كانت مدة ت
ن
ش
التأم� ع�ون سنة ،الموجودات ويقسم بالتسأوي ،أما إذا توجد
اش�اكها ي� ي
ين
واحدة منهن يؤول النصيب إىل صندوق الهيئة
الخمس� فأك�ث .
وكانت قد بلغت سن
العامة للمعاشات والتأمينات إالجتماعية.
 -10انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم
أ
أ
ن
المادت� 32و34
محل عىل أن تتحمل  -2الب والم وقد أشارت إليهما
اتحادي أو بمرسوم
ي
ي
أ
ت
ت
خزينة حكومة إالمارة المعنية بالتكاليف من القانون إالمار يا� ،م� كان الب يعتمد عليه
ويع� ذلك حال حياته عىل أن يثبت ذلك ،وكذلك أ
ال� قد تت�تب عىل ذلك .ن
ت
الم إذا
ي
الفعلية ي
أن تنتهي خدمة المؤمن عليه من قبل الدولة ،كانت أرملة أو مطلقة أو كان زوجها معاال ً من
السباب أ
وليس بسبب من أ
ف
المتو� ف ي� حال حياته شب�ط أن ال يكون لها
الخرى العادية ،ابنها
ي
عىل أن تتحمل إالمارة ف ي� حالة إنهاء خدمة أي راتب أو معاش آخر.
الموظف التابع لها ،كل ما تي�تب عىل ذلك
من نفقات ومصاريف وأقساط كان ت
الشخص
يف�ض أن امتداد نطاق الحماية
ي
ن
التأمي� عىل المواطن
لم يقترص نطاق الحماية
يتحملها المؤمن عليه .
ي
ت
ً
إالمار يا� ،بل شمل أيضا (مواطنو) دول مجلس
ين
العامل� خارج دولهم ف ي� أي دولة
لغ� التعاون
 -11انتهاء خدمة المؤمن عليه باالستقالة ي
أ
ف
ت
ز
ً
السباب المنصوص عليها ف ي� البنود السابقة عضو ي� المجلس ،ووفقا لهذا النظام يل�م
تم� كانت مدة ت
اش�اكه ف� ي ن
التام� ش
ع�ون سنة أصحاب العمل ف ي� دولة إالمارات العربية
ي
عىل أ
ن
ت
مواط� دول
باالش�اك إلزامياً عن
المتحدة
القل.
ي
ين
العامل� لديهم طبقاً
مجلس التعاون الخليجي
ن
التأمي� المقرر ف ي� دولتهم.
أما عند استقالة المرأة المواطنة فقد فرق للنظام
ي
ب� حاالت المرأة ت ز
الم�ع إالمار تا� ي ن
ش
الم�وجة
ي
أ
أ
ت
ال� تبناها
،أو المطلقة ،أو الرملة إذا كان لي منهن ومن خالل تلك النظرة االنسانية ي
ع� ،ت
ش
أوالد لم يبلغوا الثآمنة ش
الم�ع إالمار ت يا� ،يمكن القول إن قانون
فاش�ط فقط أن
ت
يبلغ مجموع ت
ين
ين
القوان�
بالتأم� ( 20سنة) .أما التأمينات إالجتماعية إالمار يا� يعد من
اش�اكاتها
يز ت
إذا لم تكن المرأة ت ز
ال� منحت تأميناً متكامال ً للمواطن
م�وجة فلها عند االستقالة
المتم�ة أ ي
أن تطلب معاش ي ن
العامل ولرسته .ولم تتوقف مظلة الحماية عىل
التأم� إذا
مواطنيه بل امتدت لتشمل كل مواطن من دول
بلغت سن الـ ( 50سنة) وكان مجموع مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث
ت
التام� ( 20سنة) وهو ما يسمى شملهم بهذا ي ن
اش�اكاتها ف� ي ن
التأم� ،ولعل ذلك يجعله من
ي
تم�اً عن مثيالتها ف� الدول أ
أك�ث
القوان� ي ز
ين
الخرى.
بالتقاعد المبكر.
ي
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دراسة إدارية

 7أشياء ال يقولها الناجحون
ت
ش
يأ� عىل غفلة ،بل إنه ثمرة جهود سنوات من
ال�ء الذي ي
ليس ذلك ي
تماما،
ناجحا هناك أشياء عليك االبتعاد عنها ً
العمل الشاق .ولتكون ً
أبدا:
وهذه  7أشياء ال يقولها الناجحون ً

النجاح
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“هذا ليس ً
عدل ”

“هذا مستحيل”

أبدا من أن جهودهم يغ� حأول أن تنظر إىل الصعوبات ليس عىل أنها
الناجحون ال يشتكون ً
مرئية ،أو أنهم لم يحصلوا عىل الثناء أو التقدير حجر ع�ث ة ف� طريقك ،إنما كتحديات مث�ة �ف
ي ي
ي
ف
الذي يستحقونه ،وعليك أن تتع ّلم كيف تتعامل مغامرة ملحمية ي� حياتك .حينها سيتم حل
مع هذا أ
المشاكل بشكل أك�ث سهولة ،ت
وس�ى ذلك.
المر بشكل يحافظ عىل كرامتك.

“ال يفعل هذا أ
المر هكذا”
ُ

“كان ينبغي القيام بهذا أ
المر
بطريقة أخرى”

الساسية أ
الرغبة ف� التغي� هي السمة أ
للشخاص
ي
ي
أ
ف
ت
ن
الناجح� ،كلما تقبلت الشياء الجديدة بسهولة ،ح� لو حصل وفشلت ي� مهمة موكلة إليك ،فتأنيب
ي
ف
مجد ،لذلك توقف عن
كلما كانت فرصك ب
أك� لتحقيق إنجازات ي� مجال نفسك بقية اليوم أمر يغ� ٍ
أ
ً
لوم نفسك عن الخطاء الماضية ،وبدل من ذلك،
عملك.
عمل”
“أكره ي
أ
أ
ّ
وتقدم للمام ،فعليك أن
تعلم من تلك الخطاءّ ،
أ
ت
�ث
تأ� بعد أشق الع ات.
عمل”
تعلم أن أعظم النجاحات ،ي
هناك قاعدة أساسية يتبعها الشخاص “هذا ليس ي
موضوعيا وحياديًا ،فقط
دائما كن
الناجحونً ،
ً
تذكر ،قبل رمي االتهامات والتهديدات حولك ،الناجح حقًا آليس هو ذلك الشخص الذي ال ييع� “ليس لدي خيار آخر”
عليك أن تزن كل إاليجابيات والسلبيات ً
أول اهتماما بالخرين ،بل عىل العكس ،الناجحون
الكث� من الفرص المتاحة والمتوفرة
دائما ي
وتذكّر هذه المقولة ”:ال يمكن تحقيق النجاح إال يساعدون بكل رسور زمالءهم عىل النجاح ،هناك ً
أ
دائما سيجدون
إذا أحببت ما تقوم به».
والقدرة عىل العمل ضمن فريق من أهم لك ،الشخاص الناجحون ً
وسيلة ،لشق طريقهم للنجاح.
العوامل لتحقيق النجاح.
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تقنية المعلومات

بكبسة زر

“فيسبوك” يتيح خدمة جديدة الصحاب
العمل والباحثين عن الوظيفة
موقع “فيسبوك” ف� طرح ي ز
الجتماعية ،سواء من
م�ة جديدة لمستخدمي شبكتها إ
ي
أصحاب أ
ين
الباحث� عن عمل تتيح لهم عرض الوظائف أو التقديم لها
العمال أو
دون الحاجة للذهاب إىل موقع أو شبكة إجتماعية أخرى.

بدأ

العمال عرض الوظائف وسيظهر أمام أصحاب صفحات أ
الم�ة الجديدة لمستخدمي بإمكان أصحاب أ
ووفر “فيسبوك” ي ز
العمال
ف
ين
الجتماعية زر خاص يتيح لهم
الجتماعية ي� الواليات المتحدة الشاغرة عىل صفحاتهم ،وبإمكان
الباحث� عىل الشبكة إ
شبكتها إ
أ
ف
إنشاء إعالن لوظيفة شاغرة ،وعند الضغط
المريكية وكندا كمرحلة أوىل  ،إذ أصبح عن عمل التقديم ي� هذه الوظائف.
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عىل هذا الزر ينتقل هؤالء إىل صفحة
خاصة لكتابة معلومات عن الوظيفة ،ومن
ثم شن�ها أمام متابعي صفحاتهم أو
عرضها ف ي� قسم خاص للوظائف سيتوافر
بهذه الصفحات.

ئ
تلقا� ف ي� هذه المعلومات حسب رغبة المتقدم
المتوافرة عىل حسابهم بشكل
ي
توف� خيار لتعديل للوظيفة.
ويستطيع مستخدمو «فيسبوك» من استمارة التقديم ،مع ي
الباحثيـن عن عمل التقديم ف ي� الوظائف
ت
ال�كات ش
ال� تتيحها ش
مبا�ة من
الشاغرة ي
الجتماعية ،حيث ستظهر هذه
الشبكة إ
أ
ف
الوظائف ي� صفحة خالصات الخبار
خاصتهم مع زر للتقديم فيها ،كما
يمكنهم من الوصول إليها من داخل
صفحات ش
ال�كات.
ين
للمتقدم� للوظائف ،عقب
وسيتاح
أ
الضغط عىل زر التقديم لي من الوظائف
الشاغرة ،تعبئة استمارة تتضمن معلومات
والخ�ات
القامة
مثل االسم والسن ومكان إ
ب
العملية السابقة ،وإجابة أ
السئلة ال�ت
ي
يطرحها صاحب الوظيفة .وسيقوم
ين
ين
المستخدم�
بتضم� معلومات
“فيسبوك”
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صحة

شهية مفتوحة على اللحوم الحمراء..

والنتيجة« :نقرس» !
النقرس

أو ما كان يُعرف قديماً بمرض داء الملوك ،هو مرض ينتج بسبب تناول اللحوم
ش
والم�وبات الكحولية بشكل مفرط.
كب� وخاصة الحمراء منها
بشكل ي

وظهرت مسميات أخرى لهذا المرض،
كارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي المزمن،
وهنالك العديد من أ
الدوية تتسبب بهذا
أ
س�ين ومدرات البول وأدوية
المرض مثل ال ب
القلب كالسيكلوسبورين والمستخدم كمنشط
للمناعة عن ض
المر� الذين يزرعون الكىل.

أعراض مرض النقرس

تظهر عالمات وأعراض مرض ال ّنقرس بشكل
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ت
ويأ� هذا
مفاجئ غالباً ،وأثناء الليل عادة دون سابق
الشعور الدائم بعدم الراحة :ي
إنذار ،وأهم هذه أ
ش
تال� آثار نوبة االلتهاب ،وتستمر
العراض هي:
الشعور بعد ي
لمدة أيام أو أسابيع .وتكون النوبات الالحقة
ف
تأث�ها لمدة أطول.
ألم حاد ي� المفصل المصاب :إذ يؤثر أك�ث شدة ،ويستمر ي
الكب�،
هذا المرض عادة عىل أصبع القدم ي
احمرار والتهاب المفصل المصاب :إذ
ولكن هناك إمكانية حدوثه ف ي� القدم ،أو
ف
و� تظهر عليه عالمات االلتهاب المختلفة؛ من
الكاحل ،أو الركبة ،أو
الرسغ ،أو اليد .ي
أ
الكث� من أ
�ث
الحيان يكون اللم أك شدة احمرار وتورم واحساس بحرارة فيه ،كما أنه
ي
أ
ً
مؤلم جدا عند لمسه.
الساعات الوىل من بدايته.
خالل ّ

صحة

التقليل من مدى حركة المفصل المصاب:
ن
يعا� ض
المر� من صعوبة ف ي� تحريكه إذا ما
إذ ي
كان مرض النقرس متفاقماً.
كما هناك عالمات تظهر عىل الجلد
المغطي للمفصل المصاب؛ كأن يصبح لونه
أحمر أو أن يصبح المعا ،وكذلك قد ش
يتق�
الجلد وتثار الحكة فيه.

أسباب المرض

ينشأ مرض النقرس من ارتفاع مستوى
حمض اليوريك ف ي� الدم ،وهناك العديد
أ
أ
ت
ال�
من الحاالت المرضية والدوية والغذية ي
عالج المرض
تحفز عىل ارتفاعه ،منها:
لعالج مرض النقرس طرق عديدة ،منها
ن أ
الصابة
الخضوع لعملية جراحية ،أو المعاناة من ما يستخدم
لتسك� اللم أثناء إ
ي
الصابة بها
مرض شديد بشكل مفاجئ.
بالنوبة ،ومنها ما يساعد عىل منع إ
ف
ي� المستقبل .ويكون هذا العالج عىل النحو
آ
ال ت ي�:
إلحاق �ض ر بالمفصل.
تنأول ش
الم�وبات الغازية بك�ث ة.

الصابة بأنواع من العدوى.
إ
الدوية ،مثل أ
تنأول أنواع من أ
الدوية
المدرة للبول المستخدمة لعالج مرض ارتفاع
ضغط الدم أو مشاكل القلب ،وكذلك تنأول
دواء سايكلوسبورين ،أو الخضوع للعالج
ئ
الكيميا�.
ي

تناول أ
الدوية الموصوفة لعالج المرض
عند الشعور بنوبة أ
اللم بأرسع ما يمكن؛ إذ
أ ِ
ن
يوم� أو ثالثة
تحتاج هذه الدوية ما يقارب ي
التأث� المطلوب .مع الحرص عىل
لتصل إىل ي
الراحة ،وعدم القيام بأي مجهود من شأنه
إلحاق ال�ض ر بالمفصل المصاب ،مع إبقائه
مرتفعا عن مستوى الجسم.

وضع كمادات من الثلج عىل المفصل
الخضوع للحمية الغذائية القاسية ،أو
الصوم ت
ً
المصاب لمدة  20دقيقة تقريبا ،ويجب
لف�ة طويلة.
عدم وضعها عىل المفصل ش
مبا�ة ،وإنما
الصابة بحالة الجفاف الناتجة عن قلة يتم لفها بقطعة قماش.
إ
تنأول السوائل.
الالست�ويدية:
استخدام مضادات االلتهاب
ي
تسك� أ
كب�ة .إذ تعمل أيضا عىل ي ن
تنأول ش
اللم وتخفيف تهيج
الم�وبات الكحولية بكميات ي
أ
ين
نابروكس�،
المفصل .ومن هذه الدوية
تنأول أ
الغذية الغنية بمادة البيورين؛ مثل وديكلوفيناك ،وإيتوريكوكسيب.
اللحوم الحمراء ،والمأكوالت البحرية
ن
ش
كولتشيس� :ويؤخذ هذا
تنأول الدواء
الق�ية.
ي
ف
الدواء ي� حال عدم مقدرة المريض عىل

الالست�ويدية أو إن
تنأول مضادات االلتهاب
ي
الكولتشيس�ن
لم يجدي تنأولها نفعا .يعمل
ي
عىل تقليل التورم وتخفيف أ
اللم المصاحب
لنوبات النقرس.
تيكوست�ويد:
استخدام مركبات الكور
ي
الصابة نوبات شديدة لمرض
وتستخدم عند إ
أ
النقرس إذا لم يستجب المريض للدوية
السابقة.
ّ
الغذا� وتنأول أ
ئ
الدوية
تغي� النظام
ي
ي
للعمل عىل منع التعرض لنوبات أخرى:
أ
ت
ال�
فينصح بتجنب تنأول أنواع من الغذية ي
كب�ة من حمض
تحتوي عىل كميات ي
أ
اليوريك ،مثل؛ اللحوم الحمراء ،والعضاء
الداخلية للحيوانات ،وبعض المأكوالت
البحرية ،وكذلك أ
الطعمة المحتوية عىل
الخم�ة .وينصح مريض النقرس بالحفاظ
ي
ش
المثال ،وتجنب تنأول الم�وبات
عىل الوزن
ي
أ
والطعمة السكرية ،وممارسة التمارين
الرياضية باستمرار ،مع الحرص عىل ش�ب
كب�ة من الماء ،والتوقف عن ش�ب
كميات ي
الكحول.
أ
ت
ال� تقلل فرصة إالصابة بنوبات
أما الدوية ي
النقرس فتعمل عىل تقليل نسبة حمض
اليوريك ف ي� الدم ،وأك�ث ها استخداماً
اللوب�ينول ،وفيبوكسوستات ،أما أ
أ
القل
ي
استخداماً فتضم ن ز
بي�برمارون ،وسالفينبايرازون.
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قرية حتا التراثية ..نموذج لمعايشة
الحياة الريفية الجبلية التقليدية في دبي
قرية حتا تال�اثية ف� عام هذه القرية إىل حوال ما ي ن
ب�  2000إىل 3000
ي
ي
 2001بعد ترميمها ،وتقع سنة تقريباً.
القرية ف ي� قلب منطقة حتا الجبلية التابعة
ثالث� ن
إلمارة بد� ،وتبعد عنها مسافة  100كيلو تم� وتضم القرية ي ن
مب� ،إضافة إىل محالت
ي
ت
ن
جبل� كانا يسميان لبيع المقتنيات ال�اثية ،وتجاورها مجموعة
تقريبا،وتطل القرية عىل ي
ت
قديما « حجران» أو «حجرين» ،ويرجع تاريخ من المزارع يخ�قها فلج ماء ،كما تجاورها

افتتحت
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مق�ة أثرية (مغلقة) .وتعد هذه القرية
كذلك ب
ً
ً
رصحاً تاريخيا جاذبا للسياح من مختلف
أنحاء العالم ،كما تقام فيها فعاليات اليوم
ن
الوط� ،ومهرجان التسوق ،ويوم العلم،
ي
وغ�ها .تتاح لزائر قرية حتا تال�اثية فرصة
ي
فريدة للمعايشة واالطالع عىل نموذج الحياة

المرشد السياحي

ف
د� ،حيث والتعليم ،والزواج ،والمآدب واحتساء القهوة،
الريفية الجبلية التقليدية ي� إمارة ب
ي
أ
أ
أ ن
والهازيج
غا�
تعرض بها نماذج أصلية ،ووثائق ،ومجسمات ،واللعاب الشعبية ،وال ي
وغ�ها.
ولوحات توضيحية ،ومواد تصويرية وصوتية والرقصات الشعبية ،ي
لمختلف شؤون الحياة التقليدية ف ي� تلك
المنطقة ،والمتوزعة عىل سبعة ش
ع� مسكناً ،إن زيارتك لقرية حتا تال�اثية تتيح لك فرصة
ف
ن
ين
د�،
وقلعت� ،وحصن ،إ
مبا� التعرف عىل نمط حياة تقليدي آخر ي� ب ي
بالضافة إىل عدة ي
وبالرغم من تشابهه مع نمط الحياة التقليدية
سعفية ،ومسجد.
ف
د� بشكل عام إال أن تفاصيل ذلك
ي� مدينة ب ي
ف
متم�ةز
ويتمكن الزائر من االطالع ي� القرية عىل النمط وأجواءه تنم عن شخصية ي
أ
السلحة التقليدية من بنادق وسيوف وخناجر
يز
وتجه�ات المساكن من أثاث وفرش،
ومدافع،
ن
وأوا� فخارية ونحاسية وجلدية ،وأدوات
ي
وحل
موسيقية ،وأطعمة ،وأزياء تقليدية،
ي
وأدوات ومواد الزينة.

ومتفردة ت�ث ي وتضيف إىل الحياة التقليدية ف ي�
د� ،كما ستالحظ قوة ارتباط إنسان حتا
إمارة ب ي
القديم بأرضه من حيث تمحور مهنه حول
ت
ال� تشتهر بها منطقة حتا ،واستغالله
الزراعة ي
ت
ال� وفرت له اكتفاء ذاتياً من
للموارد الطبيعية ي
ن
المبا� من الصخور الجبلية،
حيث تشييده
ي
ف
واستغالله لمعدن النحاس –المتوفر ي� جبال
أ
ف
ن
أوا�،
حتا -ي� تصنيعه لمختلف الدوات من ي
وحل.
وأسلحة ،ومعدات ،ي

كما توفر المجسمات -المنفذة بالمقياس
الحقيقي -لقطات تراثية عن مختلف نواحي
الحياة إالجتماعية ف ي� حتا القديمة المتعلقة
بالحرف والصناعات التقليدية ،والزراعة،

العمل  -أبريل 2017

53

سوالف وعلوم

سؤال العدد :

ت
ال� تقدم جميع الخدمات المرتبطة بعمال الخدمة المساعدة؟
ما هي المراكز ي
تدب�
 1مراكز تسهيل  2 -مراكز ي

 3 -مراكز تشغيل

الفائز ف� مسابقة العدد ض
الما�:
ي
ي
ف
ين
ايفانجل�
وردت إىل المجلة العديد من االجابات الصحيحة عن سؤال العدد الماضـي ،وباجراء القرعة فاز ي� المسابقة القارئة :عايدة
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 « :قلب الشارقة» ينبض بالحياة
م�وع ت
قلب الشارقة ش
ال�ميم
أ
ت
الول من نوعه للمناطق ال�اثية
والك� أ
ف� الشارقة أ
والبرز ف� المنطقة ت
ح�
ب
ي
ي
يومنا هذا ،ويعكس االزدهار الذي عاشته
المارة منذ أك�ث من نصف قرن ،ويستهدف
إ
ش
ً
الم�وع تحديدا إعادة ترميم وتجديد
المناطق ت
ال�اثية لتشكيل وجهة سياحية
وتجارية متفردة ذات لمسة فنية معارصة
تتناغم مع طابع الخمسينات.

يعت�
ب

أ
ت
ال�
للجداد المبنية من الحجارة
والبيوت ي
المارة العريقة ف� ض
الما�،
سكنتها عائالت إ
ي
ي
ت
وهو الموقع الذي ترعرعت فيه بذور ال�اث
أ
الوىل.

ويضم ش
م�وع قلب الشارقة مجموعة متنوعة
من المشاريع التجارية والثقافية والسكنية،
بما ف ي� ذلك فندق فاخر ،ومطاعم ،ومتاجر
للبيع بالتجزئة ،ومعارض فنية ،وأسواق
تقليدية وعرصية ،ومواقع أثرية ،ومتاحف
تقع منطقة «قلب الشارقة» وسط إمارة ومناطق أ
لللعاب ت
ال�فيهية ومكاتب تجارية.
الشارقة الحديثة وتطل عىل أحد أهم
موانئها وهو ميناء خالد ،ويسهل الوصول وتُعد منطقة «قلب الشارقة» وجهة متفردة
وتتم� بموقع ومنبعاً لحكايات أ
إليها من المارات أ
المؤس ي ن
يز
س� ،حيث
الجداد
الخرى،
إ
ّ
أ
أ
ض
ت
ز
الما�،
جغر ف يا� ف ي� غاية الهمية ،يحتضن الحياء تخ�ن عبق التاريخ وذكريات
ي
أ ف
المارة قبل أن تمتد إليها وتزهو بطرقاتها الضيقة ومدارسها وأسواقها
السكنية الوىل ي� إ
يد العمران لتغطي مساحات شاسعة منها ،وبيوتها العتيقة وطابعها ت
ال� ث يا� ،وتحمل كافة
فهنا ف� «قلب الشارقة» شيدت المنازل أ
الوىل عقاراتها ومرافقها قيمة ال تقدر بثمن ،فهي
ي

جزء من تاريخ إمارة الشارقة أ
الصيل ،وطابع
الجتماعية والثقافية والسياسية
حياتها إ
أ
والعسكرية ،وتضم جميع العمال الفنية
أ
ت
مس�ة
ال� تركها لنا الجداد كأيقونة تحفظ ي
ي
المارة الثقافية.
إ
ومن المقرر استكمال إنجاز ش
م�وع قلب
الشارقة ف ي� عام  ،2025ويجري حالياً العمل
بالمرحلة أ
الوىل من ش
الم�وع الذي يتألف من
خمس مراحل؛ وقد قامت هيئة الشارقة
للستثمار والتطوير ش(�وق) بتشكيل لجنة
إ
ت
ن
ممثل� من هيئات حكومية
مش�كة  -تضم ي
ش
ال�اف عىل تنفيذ
لتول إ
وخاصة أبارزة -ي
ش
المرحلة الوىل .وسيتم تنفيذ م�وع قلب
المعاي� الدولية
الشارقة بالتوافق مع
ي
للتنمية المستدامة والمبادئ البيئية.
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المعقصة
تجدل الشعر
وتكتم السر
هــي الماشــطة وهــي
المجدلــة والفاليــة
والعكافــة -أو العجافــة -والمضفــرة ي ز
وم�تهــا للصغــار والكبــار وترسيحــات المناســبات
آ
أ
أ
الساســية أنهــا امـرأة تحســن المشــط وتتخــذه كالــزواج والعيــاد ،أمــا الجانــب الخــر فهــو
خــا� ويتعلــق أ
أ ق
بالمانــة وكتمــان الــر
حرفــة لهــا.
ال ي
كونهــا تدخــل كل بيــوت الحــارة وتطلــع عــى
ت
ـأ� لقــب المعقصــة مــن كلمــة “العقــص” مــا بداخلهــا مــن أرسار وخالفــات وحــاالت
ويـ ي
الظفــرة ،هــي كلمــة فصيحــة ففــي إجتماعيــة ال يجــب البــوح بهــا.
وهــو
ي
ز
الوجــر :عقصــت المــرأة شــعرها
المعجــم
ي
أ
أ
ف
عقص ـاً أي لوتــه وأدخلــت أطرافــه ي� أصولــه ،ويـ بـرز دور المعقصــة أيــام العيــاد والعـراس
ت
ن
واقــراب موســم القفــال (وهــو عــودة
المعــى تســتعمل كلمــة “العجفــة”،
وبنفــس
ن
الغواصـ يـ� مــن البحــر) حيــث تتســابق النســاء
لكنهــا محليــة وليســت فصيحــة.
ف
عــى الحظــو بالمعقصــة ي� هــذه المناســبات،
ـ� وتبــدأ المعقصــة عملهــا قبــل العيــد بعــدة
واعتمــد قبــول المعقصــة ف ي� المجتمــع المحـ
ي
ـ� ،أ
ـ� مهمـ ي ن
قديمــا عــى جانبـ ي ن
الول :الجانــب أيــام تقريبـاً ،تطــوف مــن بيــت آلخــر لتجــدل
ً
ن
المهــى ويتعلــق بمعرفتهــا أنــواع الطيــوب لصاحبتــه وبناتهــا شــعورهن بترسيحــات
أ ي
والمشــاط والترسيحــات الســائدة وقتهــا مختلفــة ،مثــل “الشــونقي” و “الثنيــة”

المعقصة

إضاءة  :المسك
هو اجود أنواع الطيب وهو
عبارة عن مادة سائلة تبث رائحة
عطرة وجميلة ،حيث يستخرج من حيوان الظباء
والذي يسمى بغزال المسك  ،ويكون المسك ف ي�
غدة كيسية داخل بطن غزال المسك  ،كما انه
يوجد فقط عند الجنس الذكري من الحيوان وال
يوجد عند االناث .

المسك

طيار لونه أسود إىل
ويتكون المسك من زيت ّ
نب�  ،ف� ي ن
ئيس والذي تعود
ي ي
ح� أن المركب الر ي
ت
ت
ز
ال� من أهمها هرمون
يتم� إىل الهرمونات ي
وال� ي
االست� أولية ي
له رائحة المسك المنعشة والجميلة ي
بالضافة المسكوبايريدين  ،والنزيمات والقلويدات .
به المسك فهو مركب « المسكون «  ،إ

وغ�هــا ،وهــي جدائــل
و”الزلــوف” و”الســوط” ي
كثـ يـرة تنطلــق مــن وســط الـرأس بشــكل دائــري
تجمــع نهاياتهــا معــاً ،ثــم يعطــر الشــعر
ببعــض المــواد العطريــة كالمحلــب والزعفـران
أو المخمريــة لتبقــى رائحتــه عطــرة إىل أن
ين
يحــ� موعــد الغســلة القادمــة  ،وكان لــكل
امــرأة ترسيحتهــا الخاصــة بحســب عمرهــا
وأخــراً مناســبتها
ونــوع وطــول شــعرها،
ي
القادمــة.

مفردات إماراتية :
اتصوخ  :ن
بمع� استمع ومن ذلك
قولهم (فالن يتصوخ لرمسة فالن) اي
يستمع لكالمه و هي من الفصيح
امبونه :أي من طبعه و تدل عىل الطبع
أ
والصل أو العادة .
أ
الخال من
براحة  :المتسع من الرض ي
الشجر
برنوص  :تطلق عىل البطانية (اللحاف)
المصنوع من الصوف
أشياء بسيطة القيمة و
بهانس  :أي
هي أ
الشياء الكمالية والقليلة
البهانس
بسبب فاجعة
صمت
تبلم  :اي سكت و
أ
أ
و ف ي� اللغة العربية البلم هو الخرس
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