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تســوية غرامــات تصاريح وعقود العمــل المخالفة
إطالق "جائزة
اإلمارات للتوطين"
مزايــا حصرية
للمواطنيــن العاملين
فــي القطاع الخاص
مراكــز متخصصة
لبحــث المنازعات
وتوعيــة العمال وتقديم
المعلومات للمنشــآت
فهد الصابري..
ترك وظيفته
الحكوميــة من أجل
العمــل بقطاع الضيافة
ابن يتقدم بشــكوى
عماليــه ضد أبيــه للمطالبة
بمســتحقات مالية

إســعاد العمال بدقائق
مكالمات مجانية وشــرائح
للهواتــف المتحركة

افتتاحية العدد

إختبار تسوية الغرامات ؟!

المنشــآت المخالفــة ،امــام اختبــار قــرار
تقف
مجلــس الــوزراء المتمثــل ف ي� خفــض قيمــة
ت
ت
الــى
الغرامــات االداريــة الم�تبــة عــى المنشــآت ي
ترتكــب مخالفــات ذات الصلــة بتصاريــح وعقــود
العمــل ووضــع حــدا أقــى لــكل مخالفــة بواقــع
 2000درهــم.
فالقــرار المشــار اليــه ،الــذي بــدأت وزارة المــوارد
ف
ض
ن
ش
ـا�،
الب�يــة والتوطـ يـ� تطبيقــه ي� شــهر مايــو المـ ي
يأخــذ بيــد أصحــاب المنشــآت المعنيــة وعددهــا
نحــو  53الــف منشــأة ،ويســاعدهم عــى االيفــاء
تز
بال�اماتهــم القانونيــة وبأقــل التكاليــف ،وذلــك مــن
خــال ســداد الغرامــات ت
الم�تبــة عليهــم جـراء ارتكاب
مخالفــات تتعلــق بتصاريــح وعقــود نحــو  141الــف
عامــل يعملــون لــدى تلــك المنشــآت.
وبــكل تأكيــد  ،فــان قـرار تخفيــض الغرامــات االدارية،
يقطــع الطريــق عــى ايــة منشــأة تـ بـرر تخلفهــا عــن
تصويــب اوضــاع التصاريــح والعقــود المخالفــة ،
ت
ـى تراكمــت عليهــا ج ـراء
بارتفــاع تقيمــة الغرامــات الـ أ ي
عــدم ز
ال�امهــا بالقانــون  ،لنــه باختصــار ،ال مجــال
أ
الن ف ي� ظــل تســوية هــذه الغرامــات ،للتمســك بتلــك
المـ بـررات الـ ت
ـى مــن حيــث المبــدأ تعتـ بـر غـ يـر مقبولــة
ي
للتــواري خلفهــا خــال فـ تـرة مــا قبــل صــدور الق ـرار
المذكــور.

ين
المعنيــ�،
وعليــه  ،مطلــوب مــن اصحــاب العمــل
أ
االرساع بســداد الغرامــات المطلوبــة منهــم ،لنــه
بغــر ذلــك  ،فانهــم _ أي اصحــاب العمــل _
ي
وبالتــال
ســيواصلون االخــال بمتطلبــات القانــون،
ي
ش
فــان القيــود المســجلة لــدى وزارة المــوارد الب�يــة
ين
والتوطــ� عــى المنشــآت العائــدة اليهــم ســتبقى
قائمــة ،وهــو مــا يعـن ي اســتمرار حجــب العديــد مــن
ت
الــى تقدمهــا الــوزارة عنهــم.
الخدمــات ي
لــ�
اذن ،هــي فرصــة ثمينــة الصحــاب العمــل ،ي
يصوبــوا ملفــات منشــآتهم المخالفــة وفقـاً لمــا ينــص
عليــه قانــون تنظيــم عالقــات العمــل والقــرارات
المنفــذة لــه ،وليأكــدوا انهــم ش�كاء حقيقيــون ف ي�
اســتقرار ســوق العمــل ..فهــل تنجــح المنشــآت
المعنيــة ف ي� االختبــار؟
ت
الــى كانــت
عــى الجانــب االخــر  ،تؤكــد االرقــام ي
ين
وزارة المــوارد ش
والتوطــ� اعلنــت عنهــا
الب�يــة
ســابقا ،ان المنشــآت والتصاريــح والعقــود المخالفــة
تمثــل نســبة محــدودة ف ي� ســوق العمــل ،الــذي يتبــوأ
مراكــز متقدمــة ف ي� الكفــاءة  ،وفق ـاً لتقريــر التنافســية
العالمــي الــذي يصــدر ســنوياً عــن المنتــدى
االقتصــادي العالمــي “دافــوس”.
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أخبار الوزارة

بحضــور صقــر غباش وعهود الرومي

تكريم المنشــآت الفائزة بمســابقات
"برنامج ســعادة العمال"
الب�يــة والتوطـ ي ن
وزارة المــوارد ش
ـ�
اطلقت مســابقات "أســعد بيئــة عمــل �ف
ي
تلبيــة المتطلبــات الحكوميــة" و"أســعد ســكن
ومدينــة عماليــة" و"حافلــة الســعادة" وذلــك
ف ي� إطــار سلســلة مبــادرات تنــدرج تحــت إطــار
"برنامــج ســعادة العمــال" الــذي تنفــذه الــوزارة
بالتعــاون مــع بال�نامــج الوطــن ي للســعادة
وااليجابيــة .وكرمــت الــوزارة المنشــآت الفائــزة
ف� الــدورة أ
الوىل للمســابقات وذلــك ف ي� حفــل
ي

6
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نظمتــه ف ي� المدينــة العماليــة بجزيرة الســعديات مجتمــع إالمــارات الــذي تشــكل العمالــة
ف
ـال صقــر غبــاش وزيــر التعاقديــة المؤقتــة جــزءاً منــه".
ـى بحضــور معـ ي
ي� أبوظـ ب ي
ين
المــوارد ش
ومعــال عهــود
والتوطــ�،
الب�يــة
ي
ف
وأوضــح ي� كلمــة لــه خــال الحفــل "إن المعايـ يـر
الرومــي وزيــرة الدولــة للســعادة.
الــى يتــم بموجبهــا تحديــد الفائزيــن �ف
ت
ي
ي
ـال صقــر غبــاش "إن "برنامــج ســعادة مســابقات "برنامــج ســعادة العمــال" مــن شــأنها
وقــال معـ ي
ف
ز
العمــال" يســاهم ي� ترســيخ وتعزيــز مشــاركة تعزيــز وتحفـ يـ� منشــآت القطــاع الخــاص عــى
القطــاع الخــاص ف ي� تحقيــق مســاعي الحكومــة توفـ يـر بيئــة العمــل المناســبة والســكن المالئــم
لتجســيد رؤيــةَ قيادتنــا الحكيمــة ف ي� إســعاد للعمــال بمــا يحقــق ســعادتهم ويســاهم ف ي�
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الوقــت ذاتــه ف ي� زيــادة إنتاجيتهــم" .وثمــن دعــم
معــال عهــود الرومــي وفريــق عمــل بال�نامــج
ي
ن
الوطــ ي للســعادة وااليجابيــة لفريــق وزارة
ين
المــوارد ش
والتوطــ� المعــن ي بب�نامــج
الب�يــة
ســعادة العمــال.
وهنــأ معاليــه المنشــآت الفائــزة ف ي� هــذه الدورة،
معربــا عــن أملــه بــأن تســتثمر هــذه المنشــآت
ت
ـى فــازت
فوزهــا بمواصلــة ِ
تطبيقهــا للمعايـ يـر الـ ي
بموجبهــا.
وقــال "إن حفــل تكريــم المنشــآت الفائــزة
تز
ي�امــن مــع احتفــاالت وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ين
والتوطــ� باليــوم العالمــي للعمــال الذيــن
نحــرم ونقــدر عطاءهــم وجهودهــم �ف
ت
ي
مختلــف مواقــع العمــل وعــى امتــداد رقعــة
الوطــن الــذي تتعايــش عــى أرضــه ثقافــات
ف
ت
الــى عــززت
عــدة ي� ظــل قيادتنــا الحكيمــة ي

مرتك ـزات دولــة القانــون والمؤسســات وصــون الكريمــة لــه ،منهجــا رســخه المغفــور لــه
كرامــة إالنســان ورعايــة وحمايــة حقوقــه ،بمــا بــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان،
يوفــر لــه ســبل العيــش الكريــم والعمــل رحمــه اللــه ،وتواصــل الحكومــة البنــاء عليــه
ن ت
ش
ـى ترعــى
الالئــق".
عـ بـر تطويــر الت�يعــات والقوانـ يـ� الـ ي
العمــال وتحقــق لهــم الســعادة.
وأضــاف "إن ذلــك كلــه يشــكل مبــادئ أساســية
تنــص عليهــا شت�يعاتنــا الوطنيــة ومــن ضمنهــا وأعربــت وزيــرة الدولــة للســعادة عــن شــكرها
يعتــر لمعــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد ش
الب�يــة
قانــون تنظيــم عالقــات العمــل الــذي ب
ي
ن
ش
والتوطــ� عــى متابعتــه المتواصلــة لجهــود
الت�يــع المرجعــي لعالقــة العمــل التعاقديــة
ي
ف
ض
ت
المــا� القريــب تحقيــق الســعادة ،وثمنــت مبــادرات الــوزارة
الــى شــهدت ي�
ي
المؤقتــة ي
الــى تهــدف إىل االرتقــاء ببيئــة العمــل �ف
ت
تحــوال مهمــا مــن حيــث تعزيــز االســتقرار
ي
ي
والنتاجيــة والتــوازن ف ي� هــذه العالقــة والتأكيــد القطــاع الخــاص وتحويلهــا إىل بيئــة ســعيدة
إ
ـ� والموظفـ يـ�ن
بــ� طرفيهــا ف� وإيجابيــة تســهم بتحفـ ي زـ� العاملـ ي ن
عــى مبــدأ الشــفافية والرضــا ي ن
ي
كافــة مراحلهــا وذلــك جــراء تطويــر سياســات مــا يرفــع إنتاجيتهــم ويحســن أداءهــم ،ويعــزز
القيــم إاليجابيــة ف ي� نفوســهم مــا ينعكــس
ســوق العمــل" .
ن
ً
إيجابــا عــى االقتصــاد الوطــ ي .
ين
وأكــد "إن وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
ـال عهــود الرومي
ـال صقــر غباش ومعـ ي
ســتواصل ســعيها ضمــن منظومــة أالعمــل وكــرم معـ ي
ف
الحكومــي نحــو تحقيــق مســتهدفات الجنــدة المنشــآت الفائــزة ي� مســابقات "برنامــج ســعادة
الوطنيــة ورؤيــة حكومــة المســتقبل ،وذلــك مــن العمــال" ،حيــث فــاز بمســابقة "أســعد بيئــة
ت
االســراتيجية للــوزارة عمــل ش�كــة النابــودة للمقــاوالت وضمــن فئــة
خــال تطبيــق الخطــة
ت
ـى تســتهدف أن تلبيــة المتطلبــات الحكوميــة" جمعيــة الشــارقة
الممتــدة حـ تـى العــام  2021والـ
ي
ف
ن
و� فئــة االنشــطة والمبــادرات فــازت
يكــون ســوق العمــل ممكنــا للمواطنـ يـ� جاذبــا التعاونيــة ي
للكفــاءات ،ومــا يتطلبــه ذلــك مــن تعزيــز مؤسســة الفهيــم بينمــا فــازت ش�كــة ماجــد
فــرص توظيــف المواطنـ ي ن
ـ� ف ي� القطــاع الخــاص ،الفطيــم للتجزئــة ف ي� فئــة اســعد بيئــة عمــل ف ي�
وضمــان حمايــة العمــل ،وتعزيــز كفــاءة ســوق اســعاد المــوارد ش
الب�يــة.
يز
المتمــ�ة،
العمــل وكذلــك تقديــم الخدمــات
ف
وترســيخ ثقافــة االبتــكار ف ي� بيئــة العمــل وفــاز ي� مســابقة "أســعد مدينــة عماليــة
واســعد ســكن عمــال " كل مــن مطــوري
المؤســ�".
ي
ش
مدينــة قريــة الســعديات العماليــة و�كــة
ـال عهــود بنــت خلفــان م.خ.م للخدمــات التجاريــة القابضــة ،فيمــا
مــن جهتهــا ،أكــدت معـ ي
ف
ش
الرومــي وزيــرة الدولــة للســعادة عــى أهميــة فــاز ي� مســابقة "حافلــة الســعادة" �كــة ويــد
ش
ـاس للحكومــة ادمــر للمقــاوالت والمؤسســة الوطنيــة للتجــارة
دور القطــاع الخــاص ك�يــك أسـ ي
لمســرة التنميــة والتطويــر ،واالنمــاء شو�كــة االنشــاءات العربيــة.
وداعــم رئيــس
ي
منوهــة بأهميــة دوره ف� تحقيــق الســعادة �ف
ي
ي
والتوطــ�ن
ن
ش
المتعاملــ� ،مــا يســهم وكانــت وزارة المــوارد الب�يــة
بيئــات العمــل ومــع
ي
ي
ف
نظمــت حزمــة فعاليــات احتفاليــة بمناســبة "
بتحقيــق الســعادة والرفــاه ي� المجتمــع.
اليــوم العالمــي للعمــال " عــى مســتوى الدولــة
الفــرة مــن  28ابريــل ت
تتبــى وذلــك خــال ت
وقالــت الرومــي إن دولــة إالمــارات ن
وحــى 5
ين
الماضيــ�.
وتوفــر ســبل الحيــاة مايــو
بالنســان،
النهــوض إ
ي
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ش
الب�يــة
وزارة المــوارد
نظمت
ين
والتوطــ� بالتعــاون مــع
منظمــة العمــل الدوليــة ملتقــى "مســتقبل
العمــل " الــذي ناقــش التطــورات
االقتصاديــة والتقنيــة المؤثــرة عــى
ف
المــارات وتطويــر
ســوق العمــل ي� دولــة إ
ين
التوطــ� والمهــارات واالنتاجيــة
سياســات
وذلــك بمشــاركة وحضــور مســؤولون
ـ� ودوليـ ي ن
وخـ بـراء محليـ ي ن
ـ�  .جــاء الملتقــى الذي

ف
د� ،ضمــن احتفــاالت وزارة المــوارد
انعقــد ي� ب ي
ين
ش
والتوطــ� باليــوم العالمــي للعمــال
الب�يــة
أ
الــذي يصــادف الول مــن مايــو مــن كل عــام.

بمشــاركة وحضور مســؤولين وخبــراء محليين ودوليين:

ملتقى"مســتقبل العمل"يناقــش تطوير سياســات
التوطيــن ومهــارات وانتاجية العمالة
معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد ذلــك مــن تق ّلــص فــرص العمــل الالئــق
وقــال
ي
ف
ن
ش
والتوطــ� " ان الملتقــى ينعقــد ي� والعدالــة االجتماعيــة".
الب�يــة
ي
ظــل تزايــد اهتمــام المعنيـ ي ن
ـ� بشــؤون العمــل
آ
ين
ين
وباحثــ� واضــاف " ان البعــض الخــر يــرى أن أســواق
متخصصــ�
مــن مؤسســات وافــراد
بالتغـ يـر المضطــرد ف ي� عالــم العمــل وخصوصــا العمــل ســتتأقلم مــع هــذه المتغـ يـرات خاصــة
ف
ف
ن
مــا يتعلــق ي� أثــر التقــدم المتســارع ي� مــع انتشــار التعليــم والتأهيــل المهــ ي
ت
الــى تتط ّلبهــا وظائــف
مجــاالت التكنولوجيــا المختلفــة عــى أســاليب وتنميــة المهــارات ي
المتغــرات
إالنتــاج وانماطــه وعالقاتــه وعــى توفــر فــرص المســتقبل ،بحيــث تصبــح هــذه
ي
العمــل مســتقبال مــن حيــث الكــم والنــوع ف� ف� واقــع أ
المــر رافعــة للعمــل الالئــق وانتاجيــة
ي ي
العمــل ومكافحــة البطالــة ومعــدالت النمــو
ظــل تنامــي الطلــب عليهــا عالميــا.
ن
االقتصــادي ،أي بمعــى آخــر أن يصــار اىل
ف
ف
ـر� إالنتــاج.
واشــار معاليــه ي� كلمــة افتتــح بهــا أعمــال تعميــم االســتفادة منهــا لتطــال طـ ي
المختصـ ي ن
الملتقــى " اىل ان بعــض الباحثـ ي ن
ـ�
ـ�
ّ
ف
يــرون أن عالــم العمــل ســيتأثر ســلبا بفعــل وتطــرق معاليــه ي� كلمتــه اىل اهتمــام منظمــة
المتغــرات ســواء مــن حيــث قــدرة العمــل الدوليــة بمســتقبل العمــل وبرصــد
هــذه
ي
أســواق العمــل عــى إعــادة انتــاج فــرص اتجاهاتــه وبتداعيــات المتغـ يـرات المشــار اليهــا
وأنمــاط عمــل تقليديــة ومــا ســيؤول اليــه وأثرهــا عــى أســواق العمــل وعــى قدرتهــا
اضمحــال العديــد منهــا مــن اختــال ف ي� هــي كمنظمــة عــى االضطــاع بمســؤولياتها
ـ� الطلــب والعــرض أو عــى أ
التــوازن بـ ي ن
القــل ف ي� تال�ويــج للعمــل الالئــق والحمايــة والعدالــة
أ
ت
ين
االجتماعيتــ� .
مــن تفاقــم فــوارق الجــور ومــا ي�تّــب عــن
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صقر غباش :
تهيئة المواطنين لشغل
وظائف المستقبل
واستقدام العمالة
المؤهلة وفقا الحتياجات
سوق العمل
وأوضــح "ان ملتقــى "مســتقبل العمــل"
المتغــرات
يســتهدف تســليط الضــوء عــى
ي
ورصــد آثارهــا المحتملــة عــى ســوق العمــل
بدولــة إالمــارات ممــا يمكننــا مــن اســتباقها
عــر تطويــر السياســات المناســبة للتعامــل
ب
ف
و� مقدمتهــا سياســة وطنيــة شــاملة
معهــا ي
ش
لتشــغيل مواردنــا الب�يــة تهــدف اىل تهيئــة
مواط ـن ي الدولــة لشــغل وظائــف المســتقبل
ين
المواطنــ�
واالرتقــاء بنســبة مشــاركة
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والمواطنــات بســوق العمــل وتحقيــق هــدف
توفـ يـر فرصــة عمــل منتــج والئــق لــكل مواطــن
قــادر وراغــب بالعمــل ومــن ثــم اســتكمال
عــر اســتقدام العمالــة
احتياجــات الســوق ب
المؤهلــة والمهــارات المطلوبــة مــن خــارج
الدولــة.
معــال الدكتــور احمــد
مــن جهتــه  ،قــال
ي
الفــاس وزيــر الدولــة لشــؤون
بالهــول
ي
العــال " انــه مــع انطــاق الثــورة
التعليــم
ي
الصناعيــة الرابعــة ومــا حملتــه معهــا مــن
تطــورات تكنولوجيــة متالحقــة ومتواصلــة،
يتوجــب إنجــاز نقلــة منظمــة ف ي� طرق وأســاليب
ّ
ف
ض
تغيــر نظــام التعليــم أيضــاً
التعليــم والتدريــب ي� دولــة إالمــارات العربيــة وأوضــح �ورة ي
ت
وال� ي ز
كــ� عــى التعلــم المســتمر واكتســاب
المتحــدة والعالــم بــأرسه مــن أجــل التخطيــط
المهــارات عــى نحــو متواصــل حيــث يمكــن
لمســتقبل العمــل.
تطبيــق ذلــك مــن خــال دمــج الجهــات الفاعلــة
وقــال " علينــا أن نسـ ّـد الفجــوة بـ ي ن
ـ� التعليــم والمؤثــرة ف ي� القطــاع الخــاص واضطالعهــا بــدور
ف
رث
والعمــل وعــى أربــاب العمــل التعــاون أك ـ نشــاطاً ي� عمليــة التعليــم المســتمر.
والتنســيق مــع المــدارس والجامعــات بشــأن
أ
التغيــر مــن الفــراد
واللمــام بشــكل وقــال كذلــك يتطلــب
تطويــر المناهــج الدراســية إ
ي
اتخــاذ المبــادرة واالســتفادة مــن بال�امــج الــىت
عمــ� بمتطلبــات الســوق.
ي
ي
ت
ت
ـى يســهل الوصــول
تقــدم عـ بـر إالن�نــت والـ ي
وأضــاف " كمــا يتوجــب علينــا ضمــان أن إليهــا بأســعار معقولــة وســيظل التعلــم
لكــر ن
ـ� المهــارات التقنيــة إال ت
التعليــم يوفــر التــوازن بـ ي ن
و� أداة هامــة للمســاعدة ف ي� التطويــر
ي
أ
ن
ت
ين
والمهــارات العامــة حيــث ســيظل ال� ي ز
وتمكــ� الفــراد
كــ� المهــ ي والتقــدم الوظيفــي
أ
تغــرات ســوق العمــل
ـاس عــى مهــارات العلــوم والتكنولوجيــا مــن اللحــاق بركــب ي
السـ ي
والهندســة والرياضيــات إذ تشــكل هــذه المــواد وتلبيــة احتياجاتــه.
يز
ركــ�ة محوريــة ف ي� عمليــة التعليــم.
وقــال نيكــوالس نيمتشــينو المديــر العــام
واشــار اىل ان تطويــر "قيمنــا إالنســانية" المســاعد ،المستشــار الخــاص لشــؤون
والجوانــب المتعلقــة بهــا كالتســامح والريــادة مســتقبل العمــل ف ي� منظمــة العمــل الدوليــة
ت
ـأ� منســجما
والبــداع ،ســيكون ان "ملتقــى مسـ
والتواصــل وحــل المشــكالت إ
ـتقبل العمــل" يـ ي
أ
أكــرث أهميــة مــع تنامــي تقنيــات التشــغيل مــع تطلعــات الجنــدة الوطنيــة لدولــة
آ
ال يل والتغـ يـرات التكنولوجيــة الكبـ يـرة القادمــة ،إالمــارات العربيــة المتحــدة والمرتبطــة بآليــات
فوحدهــا هــذه المهــارات ال تندثــر وال تت�اجــع تنظيــم ســوق العمــل آ
والثــار ت
الم�تبــة عــى
أهميتهــا أبــداً وســتظل دائمــاً عنــراً مهمــاً صانعــي القــرار لوضــع سياســات شــاملة
ين
التوطــ�
لتقديــم مســاهمات فعالــة ف ي� مــكان العمــل .للكــوادر الوطنيــة تحــت مظلــة
ت
وأكــد ض�ورة أن نضمــن تخريــج طــاب مؤهلـ ي ن
والــى تســتجيب لمتطلبــات ســوق العمــل
ـ�
ي
المســتقبل ليتوافــق أ
المــر مــع رؤيــة 2021
والتغــر.
وقادريــن عــى التكيــف
يّ
ي

لدولــة إالمــارات العربيــة المتحــدة .وأشــار
إىل "مــدى توســع نطــاق االنتــاج المســتند إىل
تفــوق التطــور التكنولوجــي الهائــل الــذي
يشــهده العالــم الحديــث حيــث يكمــن
التحــدي أ
الكـ بـر ف ي� مــدى التأثـ يـر الــذي يولــده
اســتمرار ارتفــاع معــدالت إالنتــاج والتصنيــع

أحمد بالهول الفالسي:
نقلة منظمة في طرق
وأساليب التعليم
والتدريب من أجل
التخطيط لمستقبل
العمل
ض
بالتغــرات
وا�اره عــى البيئــة متســببا
ي
المناخيــة وحجــم أ
ال ض�ار المتدفقــة صــوب
الكائنــات الحيــة ومــن ضمنهــا إالنســان.
وأكــد بــأن "مســتقبل العمــل ســيتضمن دفعــه
ـال تفعيــل
كبـ يـرة مــن التطــور التكنولوجــي وبالتـ ي
االعتمــاد عــى الروبوتــات لشــغل مناصــب
وبالتــال تقليــص
عــدة ف ي� وظائــف المســتقبل
ي
معــدالت االعتمــاد عــى المــوارد ش
الب�يــة" .
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وزير المالية المصري
االسبق:
اإلمارات اتخذت هدفا
طموحا نحو تعزيز
االبتكار لمواكبة
احتياجات سوق العمل
المستقبلية
وأوضــح أهميــة عقــد اجتماعــات مماثلــة
لملتقــى مســتقبل العمــل لمناقشــة تحديــات
العمــل ف ي� المســتقبل وتشــكيل لجــان
متخصصــة بمتابعــة مخرجــات النقاشــات
والحــوارات وطرحهــا خــال مؤتمــر العمــل
الــدول بهــدف تقليــل التحديــات الســابق
ي
ذكرهــا والعمــل عــى توحيــد قنــوات
االبتــكار لخلــق وظائــف حديثــة تقلــل مــن واوضــح ان إالمــارات ركــزت عــى قطاعــات
ـل� عــى البيئــة وتفعيــل التكنولوجيــا وعملــت بشــكل الفــت لتعزيــز
مــدى التأثـ يـر السـ ب ي
االحتيــاج إىل طاقــات المــوارد ش
غــر النفطيــة
الب�يــة .مشــاركات القطاعــات االخــرى ي
ف
ن
ي� االقتصــاد الوطــ ي مثــل البيــع بالتجزئــة
وناقشــت الجلســة االوىل مــن الملتقــى مســتقبل والمصــارف والتصنيــع وكذلــك قطــاع
ســوق العمــل ف ي� الدولــة مــن حيــث عنــارص االنشــاءات ،كل هــذه القطاعــات قــادت اىل
االبتــكار والتنــوع واالنتاجيــة ادارهــا الدكتــور اقتصــاد متنــوع بحــق.
رائــد عواملــة عميــد كليــة محمــد بــن راشــد
وقــال إن إالمــارات ادركــت جيــدا ان العالــم
لــادارة الحكوميــة
يتغــر وان هنــاك دورا مهمــا وفاعــا
ي
ف
ـم� رضــوان وزيــر للتكنولوجيــا ي� ســوق العمــل وايقنــت ايضــا
ـال الدكتــور سـ ي
واشــار معـ ي
ف
ف
ش
الماليــة االســبق ي� جمهوريــة مــر العربيــة اهميــة االســتثمار ي� رأس المــال البــري وهــو
الشــقيقة خــال الجلســة اىل ان إالمــارات االمــر الــذي دفعهــا نحــو رفــع كفــاءة مواردهــا
ش
الب�يــة وتزويــد جيــل المســتقبل بالمعــارف
اصبحــت نموذجــاً للتنــوع االقتصــادي ف ي�
المنطقــة بســبب االســتثمار أ
المثــل لمواردهــا ومهــارات التعلــم.
المختلفــة دون االعتمــاد فقــط عــى النفــط
وهــو االمــر الــذي جعلهــا تتخطــى االثــار مــن جهتــه  ،قــال ســليم ادة مديــر ادارة
الســلبية الكبــرة أ
للزمــة االقتصاديــة السياســات العامــة والعالقــات الحكوميــة
ي
الــرق االوســط وشــمل افريقيــا �ف
ش
العالميــة وهنــاك تقاريــر عالميــة لجهــات لمنطقــة
ي
كبــرا
محايــدة اكــدت تحقيــق إالمــارات لهــذه ش�كــة جوجــل إن العالــم شــهد تحــوال ي
اك�
النتيجــة.
منــذ الثــورة الصناعيــة واالن يحــدث تطــور ب
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والفــت بســبب ثــورة الروبوتــات والتكنولوجيــا
وســيطرتها عــى ســوق العمــل  ،باالضافــة إىل
مــا احدثتــه وســائل التواصــل االجتماعــي مــن
خلــق وظائــف جديــدة ومؤثــرة وهــي كلهــا أمــور
نجــد لهــا واقعــا ملموســا ف ي� اقتصــاد وســوق
عمــل دولــة إالمــارات.
واشــاد بسياســات ســوق العمــل ف ي� دولــة
مشــرا اىل مبــادرات وبرامــج وزارة
إالمــارات ي
ت
ن
المــوارد ش
الب�يــة والتوطـ يـ� الـ يـى تســتهدف رفــع
كفــاءة المــوارد ش
الب�يــة وتحفـ ي زـ� الجيــل الصاعــد
نحــو وظائــف المســتقبل مــن خــال التدريــب
والتأهيــل المهـن ي وتعزيــز الممارســات االبتكاريــة.
وقالــت انومادجافــكار ش�يــك معهــد ماكــنز ي
غــر مســبوق ف ي�
الــدول إن هنــاك نمــوا ي
ي
ت
ســوق العمــل إالمــار يا� بســبب سياســات رفــع
كفــاءة رأس المــال البـ شـري واالســتثمار االمثــل
ين
والموهوبــ� باالضافــة اىل االهتمــام
للخــراء
ب
بتعزيــز اســتخدامات التطبيقــات التكنولوجيــة
المختلفــة.
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منظمة العمل الدولية
تؤكد أهمية عقد
اجتماعات مماثلة
لـ"ملتقى العمل"
لمناقشة تحديات
المستقبل دولي ًا
المؤهــات ومــن ثــم االعـ تـراف بهــا واعتمادهــا
ف ي� ســوق العمــل بالدولــة.
واضــاف ان الهيئــة الوطنيــة للمؤهــات قامــت
بوضــع الدليــل االول مــن نوعــه الــذي يتضمــن
سياســات وادوات تمكــن الجامعــات واصحــاب
العمــل باختــاف قطاعاتهــم مــن تقييــم العاملـ ي ن
ـ�
مشــرا إىل اهميــة تطويــر مهــارات
لديهــم
ي
معــال الدكتــور احمــد بالهــول خــال الوظائــف مــن خــال التعليــم والتدريــب.
وناقشــت الجلســة الثانيــة تنبــؤات المســتقبل واشــار
ي
واثرهــا عــى صنــع السياســات مــن حيــث الجلســة اىل ان التعليــم اصبــح يواجــه مهمــة
ين
المهــري ان الروبوتــات وتطبيقــات
التوطــ� ف ي� اطــار سياســة وطنيــة صعبــة لتلبيــة احتياجــات ومتطلبــات ســوق واكــد
مقتضيــات
ي
العمــل المتغـ يـرة لذلــك اتخــذت دولــة إالمارات التكنولوجيــا الحديثــة اصبحــت وســائل ال
شــاملة للتشــغيل.
هدفــا طموحــا نحــو تعزيــز االبتــكار مــن يمكــن اغفالهــا تقــود كل المجــاالت االقتصاديــة
خــال رفــع كفــاءة المــوارد ش
الب�يــة لمواكبــة لذلــك قــررت إالمــارات ان يكــون لديهــا مجلــس
خــاص لقيــادة مؤهــات المســتقبل.
احتياجــات ســوق العمــل المســتقبلية.
ورش تفاعلية
نظمــت عــى هامــش الملتقــى ورش تفاعليــة
ـال
لعــدد مــن طلبــة مؤسســات التعليــم العـ ي
بالدولــة  ،حيــث اســتعرضت كل مــن ش�كــة
أبوظـ ب يـى لطاقــة المســتقبل "مصــدر"  ،شو�كــة
جــال و مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء
الوظائــف المتوافــرة لديهــا واالمتيــازات
الوظيفيــة وأبــرز الخدمــات المقدمــة
والمشــاريع المســتقبلية.
كمــا قامــت الــوزارة بإطــاع الطلبــة عــى
ت
اســراتيجية وبرامــج إالرشــاد والتوجيــه
والتدريــب المهــن ي وذلــك إلعدادهــم
لدخــول ســوق العمــل.

وقالــت ميســاء جالبــوط مديــر تنفيــذي ف ي�
مؤسســة الغريــر إن المؤسســة تعمــل مــن
خــال برامــج ومبــادرات عــدة عــى دعــم
الشــباب خاصــة ف ي� مراحــل التعليــم الجامعــي .

وقــال ان هنــاك مبــادرات اسـ تـراتيجية لحكومــة
دولــة إالمــارات تســتهدف تطويــر التعليــم
وفــق متطلبــات المســتقبل باالضافــة اىل دعــم
تحضــر
المهــارات الوظيفيــة بحيــث يتــم
ي
ت
الــى لــم تخلــق بعــد مــن
الطلبــة للوظائــف ي
خــال عقــد ش�اكات اسـ تـراتيجية مــع الـ شـركات واشــار طــارق حــق خبـ يـر تطويــر اسـ تـراتيجيات
التشــغيل ف ي� منظمــة العمــل الدوليــة إىل أهميــة
الكــرى حــول متطلبــات ســوق العمــل.
ب
عقــد الحــوارات المجتمعيــة عــى مســتوى
ن
خــراء ســوق العمــل
ثــا�
المهــري دول العالــم بمشــاركة ب
ي
مــن جهتــه  ،اوضــح الدكتــور ي
مديــر عــام الهيئــة الوطنيــة للمؤهــات ان مــن خــال اطــاق مبــادرات وبرامــج طموحــة
المــارات تــول اهتمامــا خاصــا بتحديــد معايــر يكــون مــن شــأنها احــداث ف
تــكا�ء وظيفــي ف ي�
إ
ي
ي
وجــودة المؤهــات المطلوبــة وربطهــا بســوق المســتقبل مشــيدا بمبــادرة تنظيــم ملتقــى
العمــل مــن خــال آليــات شــفافة لتقييــم تلــك مســتقبل العمــل.

العمل  -أغسطس 2017

11

أخبار الوزارة

يبــدأ تطبيقهــا في مراكــز «تدبير» خالل الربع االخيــر من العام الجاري

توفيــر باقــات منوعة لتلبية احتياجات األســر
من العمالة المســاعدة
ين
وزارة المــوارد ش
والتوط�
الب�يــة
أ
أعلنت عــن توفـ يـر باقــات منوعــة لــ�رس
وأصحــاب العمــل الر ي ن
اغبــ� بتشــغيل
العمالــة المســاعدة بمختلــف فئاتهــا
وذلــك مــن خــال مراكــز الخدمــة « تدبـ يـر»
المنتظــر أن تبــدأ ف ي� تقديــم خدماتهــا ف ي�
أ
خــر مــن العــام الجــاري.
الربــع ال ي
ـال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
وقــال معـ ي
ن
ش
والتوطــ�» إن الــوزارة أعــدت
الب�يــة
ي
تصــوراً مبدئيــاً لحزمــة مــن الباقــات بمــا
ين
المتعاملــ� الختيــار
يتيــح المجــال أمــام
ت
ـى
ـ
وتل
ـبهم
ـى تناسـ
ب ي احتياجاتهــم
الباقــة الـ ي
ومتطلباتهــم مــن العمالــة المســاعدة،
حيــث ســيتم التوافــق مــع مراكــز «تدبـ يـر»
عــى تلــك الباقــات تمهيــداً للعمــل بهــا من
خــال هــذه المراكــز عنــد تشــغيلها».
جــاء ذلــك خــال لقــاء عقــده معاليــه
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مؤخــراً ف ي� ديــوان وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ين
ين
الحاصلــ� عــى
والتوطــ� بالمســتثمرين
موافقــات مبدئيــة مــن الــوزارة لتشــغيل
«تدبــر» وعددهــا  40مركــزاً عــى
مراكــز
ي
مســتوى الدولــة ،وذلــك بحضــور ســيف
الســويدي وكيــل الــوزارة لشــؤون المــوارد
ش
الب�يــة وحميــد بــن ديمــاس الوكيــل
ـال صقــر غبــاش خــال اللقــاء
المســاعد لشــؤون العمــل وعائشــة وأوضــح معـ ي
بالحرفيــة الوكيــل المســاعد لشــؤون أن تجربــة مراكــز الخدمــة «تدبـ يـر» تعتـ بـر
الثانيــة مــن نوعهــا بعــد مراكــز الخدمــة
العمالــة المســاعدة.
ف
ن
ش
بــ� الــوزارة
«تســهيل» ي� إطــار ال�اكــة ي
ت
الفــرة والقطــاع الخــاص لتقديــم الخدمــات
وكانــت الــوزارة تلقــت خــال
الماضيــة نحــو  100طلــب تقــدم بهــا وفــق رؤيــة الحكومــة لتعهيــد خدماتهــا إىل
مســتثمرون للحصــول عــى تراخيــص هــذا القطــاع.
تدبــر» ،حيــث قامــت لجنــة
مراكــز «
ي
ن
وتبــ� وأضــاف معاليــه«:إن الــوزارة ســتقدم
محايــدة بدراســة تلــك الطلبــات ي
توافــق  40طلبــاً منهــا مــع ت
اشــراطات الدعــم لمراكــز الخدمــة « تدبـ يـر» ،وذلــك
ومعايــر تشــغيل المراكــز انطالقــاً مــن الحــرص عــى اســتمرارية
وضوابــط
ي
ال�اكــة معهــا بمــا يســاهم �ف
ش
ن
ي ت
الــى تعــى بتقديــم خدمــات متكاملــة وتطويــر
ي
للمتعاملــ� الر ي ن
ين
اغبــ� بتشــغيل عمــال
الخدمــة المســاعدة ،مــن خــال ش�اكــة
مؤسســاتية ي ن
بــ� وزارة المــوارد ش
الب�يــة
والتوطـ ي ن
ـ� والقطــاع الخــاص الــذي ســيدير
هــذه المراكــز ويقــدم الخدمــات نيابــة
عــن الــوزارة وتحــت شإ�افهــا.

أخبار الوزارة
تحقيــق أ
الهداف المنشــودة من اســتحداث
هــذه المراكــز والمتمثلــة بتقديــم خدمــات
ين
للمتعاملــ� ،بمــا
ذات جــودة عاليــة
المــارة
يتوافــق مــع
معايــر برنامــج إ
ي
ز
المتمــ�ة وتعزيــز
للخدمــة الحكوميــة
ي
ف
مكانــة الدولــة ف ي� المحافــل الدوليــة ي� مــا
يتعلــق بعمــال الخدمــة المســاعدة ورفــع
كفــاءة هــذه الفئــات مــن العمالــة ش
ونــر
ف
و� الســياق ،اشــاد المســتثمرون الحاصلون
الوعــي المجتمعــي بحقوقهــا وواجباتهــا».
ي
عــى موافقــات مبدئيــة لتشــغيل مراكــز
وأكــد معــال صقــر غبــاش ض�ورة ت ز
«تدبــر» خــال اللقــاء بالدعــم الــذي
الــ�ام
ي
ي
ت
والتوطــ�ن
ش
بالمعايــر واالشــراطات تقدمــه وزارة المــوارد الب�يــة
«تدبــر»
مراكــز
ي
ي
ي
ف
والضوابــط الموضوعــة لعملهــا بالشــكل النجــاح هــذه التجربــة مؤكديــن ي� الوقــت
الــذي تتحقــق بموجبــه نقلــة نوعيــة ف� ذاتــه حرصهــم عــى االلـ ت ز
ـ�ام بمســؤولياتهم
ي
ت
ت
ش
وبالتال
ـى تفرضهــا �اكتهــم مــع الــوزارة
ي
ـى تقدمهــا الـ ي
خدمــات العمالــة المســاعدة الـ ي
ت
ت
تز
والمعايــر
باالشــراطات
وااللــ�ام
والــى التقيــد
وكاالت التوســط القائمــة حاليــا
ي
ي
ســيتم التعامــل معهــا وفقــاً لمــا ينــص والضوابــط المنصــوص عليهــا.
عليــه القانــون الــذي أقــره المجلــس
الوطــن  ،االتحــادي ويســر آ
الن ضمــن وجــرى خــال االجتمــاع اســتعراض
ي
ي
ت
ز
تدبــر واصحــاب العمــل
القنــوات الدســتورية.
ال�امــات مراكــز ي
والعمالــة المســاعدة وكذلــك مناقشــة
وأشــار معاليــه إىل أن وزارة المــوارد ش
الب�يــة التحديــات والســبل الكفيلــة بنجــاح عمــل
والتوطـ ي ن
نظ�اتهــا ف ي� عــدد مــن المراكــز وقدرتهــا عــى تقديــم خدمــات
ـ� تجــري مــع ي
ين
يز
للمتعاملــ�.
متمــ�ة
الــدول مناقشــات تســتهدف التوصــل إىل
اتفاقــات الســتقدام العمالــة المســاعدة
ت
الــى أبــدت رغبتهــا يذكــر ان مراكــز الخدمــة « تدبـ يـر» تقــدم
مــن هــذه الــدول ي
المــارات وفــق آليــات جميــع الخدمــات المرتبطــة بالعمالــة
بإرســال عمالتهــا إىل إ
تنظــم دورة العمــل التعاقــدي ،ال ســيما ف ي�
ظــل وجــود القانــون الــذي ينظــم العالقــة
ـ� الطرفـ ي ن
التعاقديــة بـ ي ن
ـ� بمــا يكفــل حقــوق
آ
وواجبــات كل طــرف حيــال الخــر .واضــاف»
ان الــوزارة قطعــت شــوطا كبـ يـرا ف ي� بلــورة
ايجا�
مبــادرات وسياســات ســيكون لهــا أثــر ب ي
ف ي� ملــف العمالــة المســاعدة».

 40مستثمرا يحصلون
على موافقات مبدئية
لتشغيل المراكز على
مستوى الدولة
المســاعدة بمختلــف فئاتهــا البالغــة 19
فئــة حيــث تتمثــل هــذه الخدمــات ف ي�
انجــاز متطلبــات حصــول العامــل عــى
وتوفــر فئــات العمالــة وفقــا
االقامــة
ي
لمتطلبــات واحتياجــات صاحــب العمــل
اىل جانــب تهيئــة وتدريــب العامــل للقيــام
وتوفــر خدمــة المقابلــة
بمهــام مهنتــه
ي
المســبقة للعامــل قبــل االلتحــاق بالعمــل
ين
المتعاملــ� لتعزيــز
وتوجيــه وارشــاد
معرفتهــم بالمهــن المتــاح اســتقدامها».
وتلــزم الــوزارة المراكــز بتوفـ يـر مركــز دعــم
متخصــص لضمــان تــوازن عالقــة العمــل
ين
توفــر الســكن
بــ� طرفيهــا اضافــة اىل
ي
المناســب للعامــل لغايــات اســتخدامه
كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك ســواء خــال
ت
فــرة قدومــه اىل الدولــة وقبــل التحاقــه
بصاحــب أو بعــد فـ تـرة انتهــاء عملــه لــدى
صاحــب العمــل.

تقديــم الخدمــات من خالل مركز الخدمة "تســهيل"
ين
وزارة المــوارد ش
التوطــ�
الب�يــة و
تقدم خدمــات اســتقدام وتشــغيل العمالــة
المســاعدة ف ي� المرحلــة الحاليــة مــن خــال مراكــز
الخدمــة "تســهيل" وذلــك ف ي� كل مــن ب يد� وعجمــان
الفجــرة.
وأم القيويــن ورأس الخيمــة و ي

المســاعد لشــؤون العمالــة المســاعدة
"ان مراكــز الخدمــة "تســهيل" تقــدم
خدمــات فتــح الملــف واصــدار وتجديــد
والغــاء تصاريــح وعقــود عمــل العمالــة
المســاعدة.

وأوضحــت عائشــة بالحرفيــة وكيــل واشــارت بالحرفيــة " اىل ان طلبــات
ين
ين
ش
المتعاملــ� الــواردة مــن خــال مركــز
والتوطــ�
الب�يــة
وزارة المــوارد

الخدمــة ســتتم معالجتهــا ت
الك�ونيــا حيــث
ســيتم ابــاغ المتعامــل بحالــة معاملتــه
مــن خــال رســالة نصيــة يتــم ارســالها
عــى رقــم الهاتــف الــذي يثبــت ف ي� الطلــب
اضافــة اىل ابالغــه بحالــة طلبــه مــن خــال
ت ن
و� الــذي يتــم مــن خاللــه
بريــده االلكــر ي
تزويــد المتعامــل بنســخة مــن اذن دخــول
العامــل المــراد اســتقدامه الول مــرة.
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شــددت امــام مؤتمــر العمل الدولي على أهميــة حوكمة العمــل التعاقدي المؤقت

اإلمــارات تؤكد ضمــان اإلرادة الحرة لطرفي
عالقــة العمل في اســتمرارها او انهائها
جــاء ذلــك ف ي� كلمــة القاهــا الدكتــور عمــر
النعيمــي وكيــل وزارة المــوارد ش
الب�يــة
والتوطـ ي ن
ـ� لالتصــال والعالقــات الدوليــة امــام
المؤتمــر.

معــال صقــر غبــاش وزيــر المــوارد
ي
ن
ترأس ش
والتوطــ� وفــد دولــة
الب�يــة
ي
إالمــارات ف ي� أعمــال الــدورة  106لمؤتمــر العمــل
ـدول الــذي انعقــد خــال الفـ تـرة مــن  5اىل 16
الـ ي
ف
ض
المــا� ي� مدينــة جنيــف الســويرسية
يونيــو
ي
ش
بمشــاركة فــرق الحكومــات وأصحــاب العمــل وأكــد النعيمــي "ســعي وزارة المــوارد الب�يــة
ين
والعمــال الممثلـ ي ن
والتوطــ� بالتعــاون مــع المؤسســات المعنيــة
ـ� للــدول االعضــاء ف ي� منظمــة
ف
ي� الدولــة اىل تطويــر سياســات جديــدة لتلبيــة
العمــل الدوليــة.
االحتياجــات المســتقبلية لســوق العمــل مــن
وأكــدت الدولــة ان ت
اســراتيجيتها للتنميــة الخـ بـرات الالزمــة لشــغل هــذه الوظائــف مشـ يـرا
ف
ض
د�
الخــراء وسياســاتها الهادفــة اىل تحويــل اىل المؤتمــر الــذي عقــد مؤخــرا ي� إمــارة ب ي
ض
أخــر ومتنــوع بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة ف ي� إطــار
اقتصادهــا اىل اقتصــاد
ف
بحلــول العــام  2030ســتثمر عــن توفـ يـر نحــو مبــادرة مســتقبل العمــل الــذي ســاهم ي� وضــع
أ
ف
ض
ت
الــى ســتعزز جهــود الــوزارة ف ي�
 160ألــف وظيفــة خــراء جديــدة ي� ســوق بعــض الطــر ي
ســعيها نحــو تحقيــق هــذا الهــدف.
العمــل.
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وتطــرق النعيمــي ف� كلمتــه اىل ت
اســراتيجية
ي
ض
ت
ـى اطلقتهــا دولــة إالمــارات
فالتنميــة الخــراء الـ ي
ي� العــام  2012وذلــك خــال مناقشــته
لتقريــر مديــر عــام منظمــة العمــل الدوليــة
المعــروض عــى المؤتمــر والــذي يتنــاول
ض
ت
الــى تــم إطالقهــا
فمبــادرة المئويــة الخــراء ي
ـدول حيــث
ي� الــدورة 102لمؤتمــر العمــل الـ ي
يشــر التقريــر ف ي� جانــب منــه اىل أن مــن
ي
شــأن اعتمــاد سياســات للنهــوض بالمنتجــات
ض
ن
الخــراء أن
والبــى التحتيــة
والخدمــات
ش
أكــر عــى اليــد
تُ ت�جــم مبــا�ة إىل طلــب ب
العاملــة وأن تو ّلــد أنواع ـاً جديــدة تمام ـاً مــن
الوظائــف مــن خــال االبتــكارات التكنولوجيــة
ت
الــى تســتجيب لمتطلبــات االســتدامة.
ي
وقــال النعيمــي ان اسـ تـراتيجية الدولــة ترتكــز

أخبار الوزارة

توليهــا الدولــة لمكافحــة االثــار الســلبية للتغـ يـر
المناخــي وتحقيــق التنميــة المســتدامة.
واســتعرض النعيمــي ف ي� كلمتــه المنجــزات
ت
الــى تحققهــا ش�كــة "مصــدر" المتخصصــة ف ي�
ي
ت
الــى بلــغ حجــم
مجــال
الطاقــة المتجــددة ي
ف
ـوال  2.7مليــار
اســتثماراتها ي� هــذا المجــال حـ ي
دوالر ،حيــث تــم إطــاق أكـ بـر محطــة للطاقــة
العــر�،
الشمســية المركــزة عــى المســتوى
بي
وتأســيس مدينــة بيئيــة مــن أكــرث المــدن
اســتدامة ف ي� العالــم ،كمــا قامــت بإطــاق أول
الــرق أ
مــروع تجــاري ف ي� ش
ش
الوســط اللتقــاط
ش
� َف
الكربــون واســتخدامه وتخزينــه والــذي ٌ ُ
تنفيــذه عــى االنتهــاء.

عــى مجموعــة مــن بال�امــج والسياســات
ف ي� مجــاالت الطاقــة والزراعــة واالســتثمار
بالضافــة لسياســات بيئيــة
والنقــل المســتدام إ
وعمرانيــة جديــدة تهــدف لرفــع جــودة الحيــاة
ف ي� الدولــة" .وتطــرق اىل اعــان صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة  ،رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
د� رعــاه اللــه عــن عــزم الدولــة اســتثمار 163
بي
مليــار دوالر لتتمكــن بحلــول العــام  2050مــن
تغطيــة نحــو نصــف حاجــة البــاد مــن الطاقــة
المتجــددة وخفــض نســب االســتهالك ف ي� كافــة
ن
المبــا� والمنــازل بنســبة .40%
ي
ف
ت
ـأ�
وقــال ان جهــود الدولــة ي� هــذا الصــدد تـ ي
انطالقــا مــن االدراك بــأن تحقيــق االقتصــاد
المســتدام بيئيــاً لــم يعــد خيــاراً بــل بــات
ض�ورة وأن علينــا التوفيــق ي ن
بــ� النمــو
المســتمر واالبتــكار مــن خــال سياســات بيئيــة
شــاملة.
وأكــد النعيمــي ان مصادقــة دولــة إالمــارات عــى
اتفــاق باريــس جــاء تأكيــداً عــى أ
الهميــة الـ ت يـى

توفير  160الف وظيفة
خضراء في سوق العمل
بحلول 2030
ف� المشــهد المتغــر لهجــرة أ
اليــدي العاملــة
ي
ي
" ضمــن اعمــال الــدورة  106لمؤتمــر العمــل
الــدول.
ي
وقــال الســويدي ف ي� كلمتــه ان الدولــة اطلقــت
ف ي� العــام  2014أجندتهــا الوطنيــة لعــام 2021
ف
ت
ـ�
والـ يـى تســتهدف بنــاء اقتصــاد معـ ي
ـر� تنافـ ي
بمــا يجعــل إالمــارات دولــة جاذبــة للكفــاءات
والمواهــب المتمـ زـ�ة وتوفــر أ
الطــر المؤسســية
ي
ي
ت
ش
الــى تســاعد عــى نمــو وتطــور
والت�يعيــة ي
هــذه الكفــاءات وتمكينهــا مــن اســتغالل طاقاتهــا
وقدراتهــا ورفــع انتاجيتهــا بالشــكل أ
المثــل.

واضــاف" تعمــل مصــدر ش
بال�اكــة مع مؤسســات
حكوميــة وخاصــة عــى تنفيــذ مـ شـروع تجريـ ب يـى
لتحليــة الميــاه بالطاقــة المتجــددة ،ومؤخــرا
تــم البــدء ف� تشــغيل المرحلــة أ
الوىل مــن شــبكة
ي
ف
ت
االتحــاد للقطــارات الـ يـى ستســاهم ي� تخفيــض
 60%مــن االنبعاثــات الكربونيــة مقارنــة بالنقــل وأضــاف " ان الــدور الــذي تقــوم بــه حكومــة
إالمــارات لتطويــر سياســات اســتقطاب العمالــة
عــن طريــق الشــاحنات.
ش
الوافــدة والت�يعــات المنظمــة لســوق العمــل
ف
و� الســياق ذاتــه أكــدت دولــة إالمــارات ضمــان يعــد دوراً محوريًــا ف ي� تحقيــق هــذا الطمــوح
ي
ف
ض
المــا�
لطــر� عالقــة العمــل حيــث اعتمــدت الحكومــة ف ي� العــام
إالرادة الحــرة الواعيــة
ي
ي
ف
ت
ش
الــى اســتهدفت
التعاقديــة ســواء ي� اســتمرار تلــك العالقــة أو حزمــة مــن الت�يعــات ي
تحقيــق االســتقدام العــادل مــن خــال ترســيخ
انتهائهــا.
مبــدأ شــفافية التعاقــد المبنيــة عــى الموافقــة
ـكل مــن العامــل وصاحــب العمــل،
وقــال حميــد بــن ديمــاس الســويدي وكيــل وزارة المسـ ي
ـتن�ة لـ ٍ
ت
ين
المــوارد ش
التوطــ� المســاعد لشــؤون والحــد مــن الممارســات الـ يـى تؤثــر ســلبا عــى
الب�يــة و
ف
العمــل ان الدولــة تســعى ي� صياغتهــا لسياســات عالقــات العمــل وتعرضهــا لعــدم االســتقرار.
اســتقبال العمالــة التعاقديــة المؤقتــة أال تكــون
ف
ش
منحــازة فقــط الحتياجــات ســوق العمــل وأنمــا وأكــد ان تلــك الت�يعــات ســاهمت ي� ترســيخ
تأخــذ بعـ ي ن
ـ� االعتبــار أيضــا التحديــات االجتماعيــة مبــدأ هــام يتمثــل ف ي� منــح ترصيــح عمــل جديــد
ف
ض
ا�
الوطنيــة مثــل الحفــاظ عــى فــرص تشــغيل يســتمر بموجبــه العامــل ي� العمــل عــى أر ي
ـ� الجــدد اىل ســوق العمــل مــن المو ي ن
الداخلـ ي ن
اطن� الدولــة هــو أمــر مــن صالحيــات الســلطة
ف
ت
العامــة للدولــة ويخضــع لســلطتها التقديريــة
والحفــاظ عــى التــوازن ي� ال�كيبــة الســكانية.
وأنــه ال يمكــن بــأي حــال مــن االحــوال وتحــت
جــاء ذلــك ف ي� كلمــة القاهــا خــال اجتماعــات أي ظــرف أن يكــون لصاحــب العمــل تأثـ يـر عــى
"لجنــة التصــدي لتحديــات إالدارة الســديدة هــذا الق ـرار"
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أ
الطـراف لتطويــر المهــارات وتوثيقهــا وتحقيــق
ت
االعــراف المتبــادل بهــا ف ي� مختلــف مراحــل
وغ�هــا مــن
دورة العمــل التعاقــدي المؤقــت ي
المبــادرات.

وتطــرق الســويدي ف ي� كلمتــه اىل التحديــات
ت
الــى تواجــه الــدول المرســلة والمســتقبلة
ي
للعمالــة ف ي� إطــار تحقيــق إالدارة الســديدة
للعمــل التعاقــدي المؤقــت ومــن أبرزهــا ضعــف
التنســيق بـ ي ن
ـ� سياســات العمل التعاقــدي ف ي� دول
ض
االرســال واالســتقبال ،وعــدم مواكبــة محتــوى وأكــد الســويدي �ورة تعزيــز التعــاون
بــ� جميــع أ
وال�اكــة والحــوار ي ن
ش
الطــراف
بال�امــج التوعويــة الـ ت يـى يتــم تقديمهــا للعمــال
خــال دورة العمــل التعاقــدي للمســتجدات الفاعلــة العتمــاد نظــام حوكَمــة إلدارة ومعالجــة
ومحدوديــة مــا تقدمــه مــن معلومــات اىل جانــب
ارتفــاع تكاليــف هجــرة اليــد العاملــة خاصــة
ف� الشــق غــر المــادي منهــا وغيــاب آ
الليــات
ي
ي
تعزيز العمل الالئق
ن
المعنيــة بتحقيــق التوافــق بـ يـ� مهــارات العامــل
وفــرص العمــل المتاحــة إضافــة اىل عــدم وجــود
ومشاركة المواطنين
ت
االعــراف المتبــادل ي ن
بــ�
سياســات لتحقيــق
في وظائف المستقبل
أ
المهــارات ف ي� الــدول الطــراف.
واشــار اىل ان دولــة إالمــارات اطلقــت العديــد
مــن المبــادرات لمواجهــة تلــك التحديــات
ف
ئ
ـا� والمتعــدد
وذلــك ي� إطــار مــن التعــاون الثنـ ي
أ
الطـراف مــن بينهــا االســتفادة مــن التكنولوجيــا
الحديثــة ف ي� تفعيــل دور جهــاز تفتيــش العمــل
وإحــكام الرقابــة ش
واال�اف عــى مــدى الـ ت زـ�ام
المنشــآت ت
الــى تقــوم باســتقدام أو تشــغيل
في
عمــال وافديــن ي� الدولــة ،وذلــك مــن خــال
تطويــر مجموعــة مــن أ
النظمــة الرقابيــة
ت
الــذك
االلك�ونيــة ،مثــل نظــام التفتيــش
ي
أ
ـذك
ونظــام حمايــة الجــور ونظــام التوجيــه الـ ي
ئ
ـا� ومتعــدد
وتطويــر نمــوذج تعــاون آســيوي ثنـ ي
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ضمن رؤية التنمية
المستدامة

مــن جهــة أخــرى ،أكــد حميــد بــن ديمــاس
الســويدي وكيــل وزارة المــوارد ش
الب�يــة
والتوطـ ي ن
ـ� المســاعد لشــؤون العمــل " حــرص
دولــة إالمــارات عــى تعزيــز العمــل الالئــق
ين
المواطنــ� ف ي� وظائــف المســتقبل
ومشــاركة
وذلــك ف ي� اطــار رؤيــة شــاملة تســتهدف تحقيــق
التنميــة المســتدامة باالعتمــاد عــى االبتــكار
وبالشــكل الــذي يتجــاوز ت
اســراتيجيات العمــل
التقليديــة.
وقــال ف ي� كلمــة القاهــا خــال االجتمــاع الــوزاري
لمجموعــة حكومــات دول آســيا والباســفيك الذي
انعقــد عــى هامــش اعمــال الــدورة  106لمؤتمــر
الــدول " ان الدولــة تبنــت ف ي� ســبيل
العمــل
ي
ت
تحقيــق ذلــك اســراتيجيات متعــددة المســارات
مــن بينهــا المســار المعـن ي بتطويــر نمــط التنميــة
االقتصاديــة والتنويــع واالســتعداد لمرحلــة
مــا بعــد النفــط والمســار االخــر ضمــان العمــل
ين
غــر المواطنــة
الالئــق
للمواطنــ� والعمالــة ي
عــر ترســيخ ممارســات االســتقدام
الســيما ب
العــادل وكفالــة مبــدأ طواعيــة العمــل وتيسـ يـر
انتقــال العامــل وفــق ضوابــط قانونيــة تحفــظ
ف
لطــر� العالقــة حقوقهمــا وتكفــل لكليهمــا
ي
الحــق ف ي� إنهــاء عالقــة العمــل.

قضايــا العمــل التعاقــدي المؤقــت .ولفــت
اىل " مســار حــوار أبــو ظـ ب يـى “الــذي مــن شــأنه
تطبيــق منهجيــة شــاملة تقــوم عــى مجموعــة
مــن السياســات المتكاملــة والمتناســقة تراعــي
الجوانــب المختلفــة لحوكمــة االنتقــال المؤقــت
ف
مــن اجــل العمــل وتســهم ف ي� تعظيــم الفوائــد ف ي� وقــال الســويدي ي� كلمتــه " ان دولــة إالمــارات
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لــدول االرســال بــدأت مبكــرا ف� تطبيــق ت
اســراتيجية تتضمــن
ي
سياســات للتنويــع االقتصــادي حيــث عمــدت
واالســتقبال.

أخبار الوزارة
إىل تخفيــف اعتمــاد اقتصادهــا الوطــن ي عــى
ئيــ� للدخــل
القطــاع النفطــي كمصــدر ر ي
القومــي واســتثمرت عائــدات هــذا القطــاع
ف ي� بنــاء اقتصــاد متــوازن وقــادر عــى النمــو
نز
اســت�اف المــوارد ،ليشــمل
واالزدهــار دون
ً
ً
هــذا التنويــع طيفــا واســعا مــن المجــاالت
كالصناعــة والتجــارة والخدمــات والطاقــة
ت
وغ�هــا.
والب�وكيماويــات ي
وقــال الســويدي " ان إالمــارات أدركــت ان نجاحهــا
ف ي� هــذا إالطــار ال يمكــن ان يكتمــل دون ضمــان
توفـ يـر العمــل الالئــق لجميــع ســكان الدولــة مــن
ـ� ومقيمـ ي ن
مواطنـ ي ن
ـ� فســعت وزارة المـوارد ش
الب�ية
والتوطـ ي ن
ـ� اىل تطويــر سياســات وطنيــة للتشــغيل
ن
تســتهدف تهيئــة مواطـ ي الدولــة لشــغل وظائــف
المســتقبل الـ ت يـى ســيتم اســتحداثها ف ي� القطاعــات
الحديثــة لالقتصــاد أ
ال ض
خــر واالرتقــاء بنســبة
مشــاركتهم بســوق العمــل وتحقيــق هــدف توفـ يـر
فرصــة عمــل منتــج والئــق لــكل مواطــن قــادر
وراغــب بالعمــل وذلــك بالتـوازي مــع توفـ يـر كافــة
الســبل مــن اجــل تعزيــز ش
ال�اكــة والتعــاون مــع
مؤسســات شو�كات القطــاع الخــاص بمــا يــؤدي
تنافــ� قــوي تقــوده كــوادر
اىل ايجــاد اقتصــاد
ي
وطنيــة ،ومــن ثــم اســتكمال احتياجــات الســوق
عــر اســتقدام العمالــة المؤهلــة والمهــارات
ب
المطلوبــة مــن خــارج الدولــة.
وأوضــح ف ي� كلمتــه " ان دولــة إالمــارات
ف
توفــر
تشــغل المرتبــة الخامســة عالميــا ي� ي
فــرص عمــل للعمــال الوافديــن مــن أصحــاب
ف
و� جميــع المجــاالت
المهــارات المختلفــة ي
ف ي� ظــل وجــود شت�يعــات وطنيــة متقدمــة
ال ســيما مــا يتعلــق منهــا بحزمــة السياســات
ت
الــى دخلــت ي ز
حــ� التطبيــق مطلــع العــام
ي
ت
ـى تســتهدف تعزيــز حمايــة العمال
 2016والـ ي
الوافديــن وترســيخ ممارســات االســتقدام
العــادل وكفالــة مبــدأ طواعيــة العمــل
وتيســر انتقــال العامــل وفــق ضوابــط
ي
ف
لطــر� العالقــة حقوقهمــا
قانونيــة تحفــظ
ي
ف
وتكفــل لكليهمــا الحــق ي� إنهــاء عالقــة

العمــل وهــو مــا يشــكل قفــزة هامــة عــى مــع جميــع أ
الطــراف ف ي� ارســاء البنيــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة القويــة لالمــارات
طريــق تحقيــق العمــل الالئــق.
ت
ز
ـى تتمـ يـ� بتنويــع مصــادر الدخــل والطاقــة
الـ ي
أ
مــن جهتــه أكــد اتحــاد غــرف التجــارة والميــاه وحمايــة النظــم البيئيــة ذات الهمية.
والصناعــة ف� الدولــة الـ ت ز
ـ�ام اصحــاب العمــل
ي
ف
الكعــى ان دولــة إالمــارات لــم تــألُ
وقــال
باالضطــاع بدورهــم ي� تطويــر بيئــة العمــل
ف بي
ت
ً
بشــكل جــاذب للكفــاءات وخاصــة ذوي جهــدا ي� تطويــر االســراتيجيات والمبــادرات
ت
االــى تســتند إىل المعرفــة واالبتــكار وأفضــل
ي
الممارســات وذلــك للحــد مــن جميــع أ
المــور
ت
التغــر المناخــي .وأكــد أن إيجــاد
الــى تســبب ي
ي
أصحاب العمل يؤكدون
فرصــة للعمــل الالئــق والحفــاظ عــى حقــوق
ف
العمــال وصيانتهــا يجــب أن يبقــى ي� مقدمــة
التزامهم في تطوير بيئة
ت
ً
أولوياتنــا جميعـا حــى نتمكــن مــن تحقيــق النقلــة
العمل في القطاع الخاص
النوعيــة نحــو االقتصــاد أ
ال ض
خــر والمســتدام.
وكان المؤتمــر ناقــش تقريــر مديــر عــام المنظمــة
ض
ت
الــى تــم
حــول
مبــادرة المئويــة الخــراء ي
ف
ـدول
المهــارات العاليــة وذلــك مــن خــال توفـ يـر إطالقهــا ي� الــدورة  102لمؤتمــر العمــل الـ ي
العمــل الالئــق وتنميــة العمالــة بمــا يجعــل وارتباطهــا بالعمــل الالئــق اىل جانــب مناقشــة
القطــاع الخــاص مســاهما فاعــا ف ي� تعزيــز دراســة اســتقصائية تتنــاول تعزيــز بيئــة العمــل
مكانــة إالمــارات عالميــا كنمــوذج جــاذب لتكــون آمنــة وصحيــة وهجــرة العمــل والمبــادئ
للمســتثمرين والعمــال الذيــن يعتــرون ش�كاء والحقــوق أ
الساســية ف ي� العمــل بموجــب إعــان
ب
ف ي� عمليــة التنميــة .جــاء ذلــك ف ي� كلمــة القاهــا متابعــة العدالــة االجتماعيــة فضــا عــن مناقشــة
ـى رئيــس فريــق أصحــاب عــدد مــن االتفاقيــات الدوليــة.
خليفــة مطــر الكعـ ب ي
وفــد الدولــة المشــارك �ف
العمــل ضمــن
ي
ـدول .واســتعرض المؤتمــر جهــود مكافحــة عمــل
أعمــال الــدورة  106لمؤتمــر العمــل الـ ي
االطفــال اىل جانــب تخصيــص مناقشــة عامــة
وأبــدى الكعـ بـى ف� كلمتــه الـ ت
ـى القاهــا باســم حــول عمــل المـرأة ضمــن مــا يعــرف بقمــة عالــم
ي ي
ي
ف
وغ�هــا مــن الموضوعــات ذات العالقــة
اتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة ي� الدولــة العمــل ي
فخــر ت ز
واعــ�از اصحــاب العمــل بســاهمتهم بقضايــا العمــل.

العمل  -أغسطس 2017

17

أخبار الوزارة

ترأســت حلقــة نقاشــية حول الهجرة الدوليــة نظمتها األمــم المتحدة بجنيف

اإلمارات تســتعرض دور المســارات التشاورية
اإلقليميــة فــي تطوير حوكمــة الهجرة الدولية

دولــة إالمــارات العربيــة
استعرضت المتحــدة دور المســارات
التشــاورية إالقليميــة ف ي� تطويــر حوكمــة الهجــرة
الدوليــة بأشــكالها المختلفــة ،ومنهــا نمــوذج
انتقــال العمالــة التعاقديــة المؤقتــة ،جــاء ذلــك
خــال تــرؤس الدولــة الحلقــة النقاشــية حــول
حوكمــة الهجــرة ف� منظمــة أ
المــم المتحــدة
ي
ف ي� جنيــف ضمــن االجتمــاع التشــاوري الثالــث
مــن سلســلة االجتماعــات الـ تـى تنظمهــا أ
المــم
ي
المتحــدة حــول حوكمــة الهجــرة الدوليــة،
ف
دول طوعــي
وذلــك ي� ســياق اعــداد صــك ي
يعــرض لالعتمــاد مــن الجمعيــة العامــة ف ي� دورة
 2018بنيويــورك.
واســتعرض د .عمــر عبدالرحمــن النعيمــي
الوكيــل المســاعد لالتصــال والعالقــات
الب�يــة والتوطـ ي ن
الدوليــة بــوزارة المــوارد ش
ـ�
ف� كلمتــه االفتتاحيــة العالقــة ي ن
بــ� تأســيس
ي
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أو أصحــاب العمــل ،أو الــدول المرســلة ،أو
الــدول المســتقبلة للعمالــة .ثــم اســتمعت
ين
عالميــ�
خــراء
الجلســة اىل مداخلــة
ب
مــن منظمــات دوليــة واكاديميــة قبــل أن
ينتقــل النعيمــي اىل إدارة المناقشــة العامــة
أ
ت
ـى
بمشــاركة واســعة مــن الــدول العضــاء ،الـ ف ي
اســتعرضت أفضــل التجــارب الدوليــة ي�
مجــال حوكمــة الهجــرة وانتقــال العمالــة.

الــدول حــول الهجــرة والتنميــة
المنتــدى
ي
ف ي� عــام  2007كمســار تشــاوري حكومــي
وطوعــي نجــح ف� بنــاء الثقــة بـ ي ن
ـ� حكومــات
أ ي
الــدول العضــاء واقدامهــا عــى تبــادل
والخــرات ذات الصلــة ،وتأســيس
التجــارب
ب
عــدد مــن المســارات إالقليميــة وفــق
النمــوذج ذاتــه ف� مختلــف القــارات أ
والقاليــم
ي
ـى
ـ
ظ
ـو
ـ
أب
ـوار
ـ
ومنهــا مســار ح
ب ي الــذي انطلــق
ف ي� مطلــع  2008بمبــادرة مــن دولــة إالمــارات
بــ� ومــن المقــرر ان تقــوم أ
كمنصــة للحــوار والتعــاون المثمــر ي ن
المانــة العامــة
أ
الــدول المرســلة والمســتقبلة للعمالــة للمــم المتحــدة باعــداد تقريــر شــامل عــن
وقائــع االجتمــاع كأحــد المراجــع المعتمــدة
التعاقديــة المؤقتــة ف ي� إقليــم آســيا.
الــدول الــذي
ف ي� صياغــة مســودة الصــك
ي
وأكــد النعيمــي أهميــة تعــاون الــدول المرســلة ســيجري التفــاوض عليــه ف� مقــر أ
المــم
ي
والــدول المســتقبلة للعمالــة ف ي� إالدارة المتحــدة بنيــو يــورك ابتــداء مــن مطلــع
المتكاملــة النتقــال العمالــة بمــا يعظــم مــن العــام القــادم وصــوال اىل الصيغــة النهائيــة
الم�تبــة عــى ذلــك االنتقــال لكافــة الـ ت
الفوائــد ت
ـى ســتعرض عــى التصويــت ف ي� الجمعيــة
ي
أ
الطــراف ،ســواء كانــت العمالــة المتنقلــة  ،العامــة ف ي� خريــف عــام .2018
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اســتعراض الخطة االســتراتيجية 2021_2017
خالل ملتقى الشــركاء االســتراتيجيين
ش
الب�يــة
وزارة المــوارد
ت
استعرضت والتوطـ ي ن
ـ� خطتها االســراتجية
اتجي� �ف
ت
ن
 2021 _ 2017مــع ش�كائهــا االســر ي ي
ين
القطاعــ� الحكومــي والخــاص وذلــك بهــدف
ضمــان حســن تنفيــذ المشــاريع والمبــادرات
ت
المشــركة.

باســتمرار عـ بـر اشــكال مختلفــة بمــا يجســد رؤيــة
قيادتنــا الرشــيدة من حيــث ض�ورة تكامــل االدوار
بـ ي ن
ـ� مختلــف الجهــات واالضطــاع بالمســؤوليات
ف
ت
المشــركة بمــا يســهم ي� خدمــة الوطــن
والمواطــن وريــادة دولــة إالمــارات ي ز
وتم�هــا
غــر صعيــد.
عالميــا عــى ي

جــاء خــال ملتقــى الـ شـركاء االسـ تـر ي ن
اتيجي� الــذي
ف
د� بحضــور الدكتــور عمــر
نظمتــه الــوزارة ي� ب ي
الب�يــة والتوطـ ي ن
النعيمــي وكيــل وزارة المــوارد ش
ـ�
المســاعد لشــؤون االتصــال والعالقــات الدوليــة
ـ� عــن العديــد مــن الجهــات ف� القطاعـ ي ن
وممثلـ ي ن
ـ�
ي
الحكومــي والخــاص.

واوضــح ان خطــة وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ين
والتوطــ� تركــز ف ي� ضــوء مهامهــا الجديــدة
ف
عــى تطويــر المــوارد ش
الب�يــة ي� ســوق العمــل
ف
وتعزيــز فــرص توظيــف المواطنـ ي ن
ـ� ي� القطــاع
الخــاص وتأهيلهــم وتدريبهــم وذلــك كلــه بمــا
ت
االســراتيجية
ينســجم مــع اهــداف الحكومــة
المنــاط تنفيذهــا بالــوزارة ف ي� اطــار تحقيــق
متطلبــات االجنــدة الوطنيــة واقتصــاد المعرفــة
الــذي يتطلــب مشــاركة نوعيــة مــن المــوارد
ش
الب�يــة.

وقــال الدكتــور عمــر النعيمــي إن تنظيــم
ت
يــأ� انطالقــا مــن إيمــان الــوزارة
الملتقــى ي
التــام بالــدور الريــادي شل�كائهــا االسـ تـر ي ن
اتيجي�
ومســاهمتهم ف ي� تحقيــق أهــداف خطــة الــوزارة
ت
واســتعرضت دالل الشــحي مديــر إدارة
االســراتيجية.
إال ت
ســراتيجية والمســتقبل خــال الملتقــى
واكــد خــال افتتاحــه اعمــال الملتقــى حــرص الخطــة االسـ تـراتيجية لــوزارة المــوارد ش
الب�يــة
ت
ين
ين
وزارة المــوارد ش
الــى تقــوم عــى
والتوطــ� عــى تعزيــز
الب�يــة
والتوطــ�  2021 – 2017ي
ف
ين
القطاعــ� اســاس رؤيــة تســتهدف ان يكــون ســوق العمــل
وتطويــر التعــاون مــع ش�كائهــا ي�
ين
الحكومــي والخــاص وتدعيــم هــذا التعــاون ممكنــاً
للمواطنــ� جاذبــاً للكفــاءات.

وتتمثــل االهــداف االسـ تـراتيجية للــوزارة وعددهــا
ين
تمكــ� المــوارد ش
الب�يــة
ســتة اهــداف ف ي�
الوطنيــة وضمــان حمايــة العمــل وتعزيــز كفــاءة
ســوق العمــل وضمــان تقديــم خدمــات متمـ ي زـ�ة
باالضافــة إىل ضمــان تقديــم كافــة الخدمــات
معايــر الجــودة والكفــاءة
إالداريــة وفــق
ي
ف
والشــفافية وترســيخ ثقافــة االبتــكار ي� بيئــة
المؤســ�.
العمــل
ي
وتســتند خطــة الــوزارة االسـ تـراتيجية اىل خمــس
قيــم تشــمل المهنيــة واحـ تـرام كرامــة إالنســان
وال�اهــة أ
نز
والمانــة باالضافــة إىل الثقــة واالحـ تـرام
والبــداع.
والمبــادرة إ
وكرمــت الــوزارة خــال الملتقــى ش�كاءهــا
ت
ت
االســر ي ن
والــى
اتيجي� مــن الجهــات الحضــور ي
شــملت وزارات الداخليــة والماليــة والخارجيــة
الــدول والصحــة ووقايــة المجتمــع
والتعــاون
ي
وهيئــة الهــال االحمــر والهيئــة الوطنيــة الدارة
الطــوارىء واالزمــات واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة
ت
ش
ودائــر� القضــاء والتنميــة
بالبــر
االتجــار
ي
ف
أبوظــى
�
االقتصاديــة
معايــر
ب ي وهيئــة تطويــر
ي
ي
ش
العمــل ف ي� الشــارقة و�كــة إالمــارات لالتصــاالت
المتكاملــة (دو).
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تضــم فئتين رئيســيتين وثالثة مســتويات هــي البالتينيــة والذهبية والفضية

اطــاق "جائزة اإلمــارات للتوطين" لتحفيز المؤسســات
الخاصــة على توظيــف المواطنين
ش
الب�يــة
وزارة المــوارد
اطلقت
ين
المــارات
والتوطــ� "جائــزة إ
ـ�" بهــدف نـ شـر ثقافــة التمـ ي ز
للتوطـ ي ن
ـ� وبــث
اليجابيــة ي ن
بــ� المؤسســات
روح المنافســة إ
توط�ن
الخاصــة لتعزيــز دورهــا تجــاه ملــف ي
الكــوادر الوطنيــة ف ي� القطــاع الخــاص.
الهامــ� وكيــل وزارة المــوارد
وقــال نــارص
ي
التوطــ�ن
ن
ش
والتوطــ� لشــؤون
الب�يــة
ي
ي
ين
المــارات
أمــ� عــام الجائــزة إن "جائــزة إ
ين
للتوطــ�" تســتهدف تعزيــز مســاهمة
ف
ش
مــؤ�ات
القطــاع الخــاص ي� تحقيــق
أ
الجنــدة الوطنيــة الخاصــة بملــف التوطـ يـ�ن
ف ي� القطــاع الخــاص.
تــول اهتمامــا خاصــا
وأكــد ان الــوزارة
ي
بتوفــر الســبل كافــة مــن اجــل تعزيــز
ي
ش
ش
ال�اكــة والتعــاون مــع مؤسســات و�كات
القطــاع الخــاص بمــا يــؤدي اىل ايجــاد
ـ� قــوي تقــوده كــوادر وطنية
اقتصــاد تنافـ ي
وهــو االمــر الــذي يتطلــب توفـ يـر بيئــة عمل
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جاذبــة للمواطنـ ي ن
ـ� ف ي� هــذا القطــاع الهــام.
الهامــ� ان الــوزارة تؤمــن بــأن
واوضــح
ي
ف
ن
تحقيــق هــدف التوطـ يـ� ي� القطــاع الخــاص
لــن يتحقــق اال بتكامــل االدوار بـ ي ن
ـ� الـ شـركاء
ت
االســر ي ن
اتيجي� كافــة مــن خــال مبــادرات
تعــاون وخطــة عمــل متكاملــة تقــوم عــى
تفاعــل حقيقــي ومشــاركة مجتمعيــة مــن
قبــل مؤسســات القطــاع الخــاص تجــاه
ف
ين
العاملــة الوطنيــة ي� القطــاع الخــاص مــن
التوطــ�.
ملــف
خــال اطــاق مبــادرات مشــجعة وتطبيــق
واضــاف ان الــوزارة لــن تدخــر اي جهــد مــن اجــراءات تقــوم عــى تشــغيل وتطويــر
اجــل دعــم ملــف توطـ ي ن
ـ� الكــوارد الوطنيــة الكــوادر ش
الب�يــة المواطنــة ف ي� هــذا القطــاع
ف ي� القطــاع الخــاص وانهــا عــى اســتعداد الهــام.
كامــل لتقديــم الســبل كافــة لمواجهــة اي
للتوطــ�"ن
تحديــات تعيــق هــذا الملــف والســعى إىل وتحتــوي "جائــزة إالمــارات
ي
ين
ين
ئيســيت� همــا أوال فئــة
فئتــ� ر
إيجــاد حلــول لمعالجتهــا بالتعــاون مــع عــى
أ
التوطــ�"ن
الفــراد تحــت أســم "رائــد
الـ شـركاء.
ي
وهــي عبــارة عــن وســام يمنــح لشــخصية
يز
ين
واكــد وكيــل وزارة الموارد ش
متمــ�ة ف ي� مجــال تنميــة
والتوط� لديهــا مســاهمات
الب�يــة
ف
ين
ين
المواطنــ� ي� القطــاع الخــاص.
التوطــ� قيــام الــوزارة بالســعي وتوظيــف
لشــؤون
نحــو توفـ يـر البيئــة الالزمــة لجــذب القــوى ويتــم منــح الوســام وفقــا لمعايـ يـر محــددة
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هــي ،أن يكــون للمرشــح رؤيــة شــخصية
ومســؤولية مجتمعيــة ونشــاطات تطوعيــة
ين
بالتوطــ� ،و مشــاركات ف ي� ش
نــر
خاصــة
ن
ثقافــة التوطـ يـ� وتســويقها بالقطــاع الخــاص
بالدولــة ،وان يكــون لديــه العديــد مــن
المســاهمات والمبــادرات النوعيــة والمبتكــرة
والجهــود المثمــرة الـ ت
ـى ســاهمت ف ي� تشــغيل
ي
ين
المواطنــ� ،وجهــود شــخصية وعمليــة ف ي�
تشــجيع وتحفـ ي ز
ـ� ومكافــأة وتقديــر انجــازات
المــوارد ش
الب�يــة الوطنيــة ،وكذلــك يعمــل
عــى دعــم وتشــجيع المــوارد ش
الب�يــة
الوطنيــة عــى زيــادة التحصيــل أ
الكاديمــي.
وتضــم الجائــزة ثانيــا فئــة المؤسســات
وتعتمــد ف ي� تقييمهــا عــى حجــم المنشــأة
مــن حيــث عــدد العمالــة ،فهنــاك جائــزة
ت
ن
ـى
إ
المــارات للتوطـ يـ� للمنشــآت الكبـ يـرة والـ ي
يزيــد عــدد موظفيهــا عــن ألــف موظــف،
ين
للتوطــ� للمنشــآت
المــارات
وجائــزة إ
ت
ت
الــى يــراوح عــدد موظفيهــا
المتوســطة ي
بـ ي ن
المارات
ـ�  501إىل  999موظفــا ،وجائــزة إ
ت
ين
الــى ال
الصغــرة
للتوطــ� للمنشــآت
ي
ي
يتجــاوز عــدد موظفيهــا  500موظــف.
وتضــم الجائــزة ثالثــة مســتويات هــي
الفئــة البالتينيــة والذهبيــة والفضيــة
ش
لمــؤ�ات
يتــم الحصــول عليهــا وفقــا
لمعايــر رئيســية
يتــم تحديدهــا وفقــا
ي
المعايــر الرئيســية
وفرعيــة ،حيــث تضــم
ي
معيــار التوظيــف ويقــدر بـــ  50%ومعيــار
التطويــر والتدريــب ويقــدر بـــ  20%ومعيار
االسـ تـراتيجية  10%ومعيــار الـ ت ز
ـ�ام القيــادة
العليــا  10%ومعيــار بيئــة العمــل ،10%
ف� حـ ي ن
ـ� تضــم المعايـ يـر الفرعيــة معيــاري
ي
الممكنــات ويقــدر بـــ  50%ومعيــار النتائــج
ويقــدر بـــ .50%

"ملتقــى الكوادر الوطنية " يســتعرض
مزايــا العمل فــي القطاع الخاص
ت
ـى
واشــارت اىل ان الــورش إالرشــادية الـ ي
تقدمهــا الــوزارة لطلبــة الجامعــات
الســرة
تســاعدهم عــى كيفيــة كتابــة ي
الذاتيــة اضافــة اىل تعزيــز مهاراتهــم
ف ي� المقابــات الوظيفيــة والبحــث عــن
الوظيفيــة اىل جانبهــم وضعهــم ف ي�
ت
ـى يطلبهــا أصحــاب
صــورة المهــارات الـ ي
وغــر ذلــك مــن المحــاور.
العمــل ي

ش
الب�يــة
وزارة المــوارد
عقدت
ين
والتوطــ� "ملتقــى الكــوادر
الوطنيــة" بمشــاركة  80طالبــا وطالبــة
ين
العــ�،
ف ي� جامعــة إالمــارات بمدينــة
بهــدف اطالعهــم عــى أهــم المزايــا
ت
الــى يتمتــع بهــا القطــاع الخــاص
ي
وبرامــج إالرشــاد والتوجيــه والتدريــب
ت
ن
الــى تنفذهــا الــوزارة العــداد
ي
المهــ ي
وتأهيــل الباحثـ ي ن
ـ� عــن العمــل لدخــول
وتضمــن الملتقــى اســتعراض قصــة
ســوق العمــل.
ن
أمــا� البنــاي مديــر
نجــاح المواطنــة
ي
ين
د�
واســتعرضت وداد الشــمالن مديــر قســم
التوطــ� ببنــك إالمــارات ب ي
الرشــاد المهــن ي ف ي� وزارة المــوارد الوط ـن ي حيــث تطرقــت خــال حوارهــا
إدارة إ
ف
ن
ش
والتوطــ� خــال اللقــاء إىل مسـ يـرتها المهنيــة ي� القطــاع الخــاص
الب�يــة
ي
ف
ت
ش
والمــؤ�ات مبينــة أهميــة العمــل ي� هــذا القطــاع
اســراتيجية الــوزارة
ف
ن
بالتوطــ� ي� الــذي يفتــح المجــال أمــام المواطــن
الوطنيــة ذات العالقــة
ي
للتطويــر الوظيفــي .
القطــاع الخــاص.
ت
ال�
وتطرقــت الشــمالن إىل أبــرز الخدمــات ي
تقدمهــا الــوزارة بهــدف تشــجيع المواطنـ ي ن
ـ�
عــى االنضمــام إىل القطــاع الخــاص،
وذلــك مــن خــال التعــاون مــع بيــوت خـ بـرة
رائــدة ف ي� مجــال التدريــب لصقــل المهــارات
المهنيــة لــدى الطلبــة وتوعيتهــم بأهميــة
االلتحــاق بهــذا القطــاع الحيــوي .

وأكــدت ض�ورة ت
ال� ي ز
كــ� والمثابــرة عــى
تحقيــق المســار المهــن ي عنــد اختيــار
مســرة
الوظيفــة واالهتمــام بتكملــة
ي
العــال واكتســاب المعرفــة
التعليــم
ي
والخـ بـرات واالســتفادة مــن كافــة الفــرص
المتاحــة مشــددة عــى ض�ورة التنافــس
االيجــا� والجديــة ف ي� العمــل.
بي

وتتلقــى الــوزارة مشــاركات الجائــزة مــن
ت ن
و�
خــال اســتيفاء طلــب المشــاركة االلكــر ي
ت ن
و� للجائــزة:
ب
عــر الموقــع إاللكــر ي
www.mohre.gov.ae
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ضمن مبادرة "أبشــر"

"المــوارد البشــرية والتوطين" توقــع  10اتفاقيات تتضمن
مزايــا للمواطنيــن العاملين فــي القطاع الخاص
ش
الب�يــة
وزارة المــوارد
وقعت
ين
والتوطــ�  10اتفاقيــات مــع
عــدد مــن ش
الــركات والمؤسســات تتضمــن
ين
للمواطنــ�
تقديــم حزمــة مــن المزايــا
ين
العاملــ� ف ي� القطــاع الخــاص
والمواطنــات
وذلــك ضمــن" برنامــج الخصومــات والعــروض
المتمـ ي ز
ـ�ة " الــذي يعتـ بـر أحــد برامــج مبــادرة
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد ال
نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اللــه ش
"أبــر".

ين
يز
المواطنــ� عــى شــغل
تحفــ�
واوضــح " ان برنامــج الخصومــات و العــروض مــن شــأنه
ف
ين
يز
للعاملــ� ف ي� القطــاع الخــاص وظائــف القطــاع الخــاص واالســتمرار ي� تلــك
المتمــ�ة
ف
" يســاهم بشــكل فاعــل ي� تطويــر افــاق الوظائــف.
ـ� القطاعـ ي ن
ال�اكــة بـ ي ن
ش
ـ� الحكومــي والخــاص
الب�يــة والتوطـ ي ن
بالشــكل الــذي يدعــم ملــف التوطـ ي ن
ـ� وذلــك ودعــا وكيــل وزارة المــورد ش
ـ�
الب�يــة لشــؤون التوطـ ي ن
مــن خــال تحفـ ي ز
ـ� وتشــجيع المــوارد ش
ـ� مؤسســات القطــاع الخــاص
الوطنيــة عــى االلتحــاق بوظائــف القطــاع اىل االنضمــام اىل "برنامــج الخصومــات
عــر االســتفادة مــن والعــروض الممـ ي زـ�ة" الــذي يتيــح لهــا توظيــف
الخــاص ال ســيما ب
ف
االمتيــازات الـ ت
ـى تقدمهــا الجهــات المشــاركة ي� برامجهــا ذات العالقــة بالمســؤولية المجتمعية
ي
ـ� والمواطنــات المسـ ي ن
بال�نامــج للمواطنـ ي ن
ـجل� بمــا يجعلهــا مســاهمة فاعلــة ف ي� تعزيــز فــرص
ف
ين
المواطنــ� ي� القطــاع الخــاص.
توظيــف
ف ي� هــذا بال�نامــج.

جــاء ذلــك خــال اجتمــاع عقــد ف ي� ديــوان وزارة
ن ف
المــوارد ش
د� بحضــور
الب�يــة
ي
والتوطــ� ي� ب ي
ين
ش
ش
عــ�
ـ� وكيــل الــوزارة لشــؤون
التوط� واشــاد بال�اكــة مــع المؤسســات والــركات ومــن جانبهــا اوضحــت فريــدة آل ي
نــارص الهامـ ي
ت
ت
ـى ان الــوزارة تتلقــى طلبــات االنضمــام اىل
وفريــدة آل ي
ـى قامــت بالتوقيــع عــى االتفاقيــات الـ ي
عــ� الوكيــل المســاعد لشــؤون الـ ي
ش
ـ� تقــدم مزايــا وخصومــات مجزيــة االمــر الــذي برنامــج العــروض والحوافــز الخاصــة بمبــادرة
توظيــف المــوارد الب�يــة والوطنيــة وممثـ ي
ت
ـى أبرمــت العقــود.
المؤسســات والجهــات الـ ي
ت
الــى تــم
وقــال
ي
الهامــ� أن االتفاقيــات ي
توقيعهــا جــاءت كمبــادرة مــن الــوزارة تزامنــا
مــع االهــداف الســامية لمبــادرة "عــام الخـ يـر
ت
ـى اطلقتهــا القيــادة الرشــيدة للدولــة
 "2017الـ ي
حيــث ترســخ تلــك ش
الــراكات المســؤولية
المجتمعيــة ش
لــركات ومؤسســات القطــاع
ف
الخــاص بمــا يعــزز مــن دورهــا ي� دعــم
ت
الــى تشــهدها الدولــة ف ي�
ي
مســرة التنميــة ي
المناحــي كافــة.
الب�يــة والتوطـ ي ن
وأكــد حــرص وزارة المــوارد ش
ـ�
عــى تحقيــق مســتهدفات مبــادرة "ابـ شـر" مــن
حيــث خلــق فــرص عمــل للمواطنـ ي ن
والرشــاد
ـ� إ
والتوجيــه المهــن ي والتدريــب والتطويــر
ين
المواطنــ� لاللتحــاق بالعمــل ف ي�
وتشــجيع
القطــاع الخــاص.
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ين
ش
المواطنــ� والمواطنــات
"أب�"مــن قبــل
ف
العاملـ ي ن
ـ� ي� القطــاع الخــاص وكذلــك الجهات
ن
ت
و� www.
الراغبــة مــن خــال الموقــع االلكــر ي
mohre.gov.ae

وحــددت المذكــرة التخصصــات ت
الــى
ي
ســيتم تخصيــص الخصومــات بشــأنها
وهــي درجــة بكالوريــوس إدارة أعمــال ف ي�
تخصصــات ادارة الســياحة والســفر ،وادارة
التمويــل والدارة الماليــة ،وادارة أ
العمــال
إ
الدوليــة ،باالضافــة إىل ادارة التســويق ،
والدارة العامــة.
وادارة نظــم المعلومــات ،إ

وقالــت إن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم
الموقعــة تتضمنــت حزمــة مــن العــروض
والخصومــات حيــث تقــدم كليــة أ
الفــق
ماجســت�
الجامعيــة خصومــات المنــح الدراســية وتضمنــت كذلــك تخصصــات
ي
حــى  . 50%إدارة أ
أبــر تصــل ت
لمنتســى برنامــج ش
العمــال وهــي ادارة التســويق،
بي
ش
وادارة التمويــل ،وادارة المــوارد الب�يــة،
أ
والدارة
وخصصــت كليــة الفــق الجامعيــة بنــاء عــى باالضافــة إىل تخصــص القيــادة إ
ال ت
لك�ونيــة.
السـ تـراتيجية ،وإدارة الحوكمــة إ
اســية إ
مذكــرة التفاهــم صنــدوق منــح در ّ
بقيمــة  2مليــون درهــم لــكل مــن برنامجــي
البكالوريــوس و الماجســت� ف� إدارة أ
العمــال ووقعــت مجموعــة جمعــة الماجــد عــى
ي ي
ش
ش
التــال  1.3مليــون �اكات عــدة مــن ضمنهــا �كــة "جنافكــو"
ومقســمة عــى الشــكل
ي
ت
والــى تقــدم تخفيضــا يصــل إىل نحــو
درهــم لدرجــة البكالوريــوس و  700ألــف
ي
و�كــة هايونــداي للســيارات الــىت
ـت� و ذلــك خصيصــا  ، 10%ش
درهــم لدرجــة الماجسـ ي
ي
ـى برنامــج العــروض والحوافــز الخاصة تقــدم خصومــات تصــل إىل  4%مــن قيمــة
لمنتسـ ب ي
بمبــادرة "أبـ شـر" عــى هيئــة خصومــات تصــل الســيارة وخصومــات مــا بعــد البيــع تصــل
إىل  ، 25% ، 15%و  50%مــن الرســوم حـ تـى  20%عــى أجــور أ
اليــدي العاملــة و
 40%عــى قطــع غيــار هايونــداي.
الدراســية.

خصومات حصرية تصل
الى  % 50على عدد من
السلع والخدمات
الالصقــة والمحاليــل الطبيــة وفحــص
ن
مجــا�  ،باالضافــة إىل خصــم
نظــر
ي
ت
يصــل حــى  50%عــى عالمــات تجاريــة
محــدودة وعــروض مختــارة لمر ي ن
تــ� ف ي�
الســنة.
وتقــدم مجموعــة عيــى صالــح القــرق
خصومــات مــن قبــل الـ شـركات والعالمــات
التجاريــة التابعــة لهــا ،حيــث تقــدم ش�كــة
" دانلــوب لالطــارات" خصومــات تصــل إىل
 15%ف ي� حــال ش�اء  4إطــارات مــع تركيــب
وموازنــة مجانيــة ،وتوفــر ش�كــة " أوفيــس
" أ
للثــاث
المكتــى خصمــا يصــل إىل
ب
ي
،10%وتقــدم ش�كــة " بيـ تـر اليــف " أ
للجهــزة
ت
االلك�ونيــة نز
والم�ليــة خصومــات تصــل إىل
 10%عــى بعــض المنتجــات.

وتقــدم ش�كــة كيــا للســيارات خصمــا يصل
ت
حــى  6%مــن قيمــة الســيارة وخصومــات
مــا بعــد البيــع تصــل ت
حــى  15%عــى
أجــور أ
اليــدي العاملــة و  35%عــى قطــع
غيــار كيــا ،ف� حـ ي ن
ـ� يقــدم قســم اللــوازم
ي
نز
الم�ليــة بمجموعــة جمعــه الماجــد
ت
خصومــات تصــل حــى  15%مــن ســعر
التجزئــة .وتضمنــت االتفاقيــات الموقعــة
مــع مجموعــة جمعــه الماجــد كذلــك فندق
جــود بــاالس الــذي يقــدم خصومــات مــن
ش
 20%إىل  ،30%ويقــدم قســم البطاريــات وتعطــي �كــة " ســان تكنيــك " خصمــا
وإطــارات الســيارات التابــع للمجموعــة يصــل إىل  15%عــى أســعار البيــع
النــارة ،وتقــدم ش�كــة " إعمــار
خصومــات تصــل إىل .20%
لمصابيــح إ
إن�تينمنــت " خصومــات تصــل حــىت
ت
د� أكواريــوم و أندرووتــر
ويقــدم مركــز الجابــر للنظــارات  15%عــى ب ي
(ش.ذ.م.م) خصومــات تصــل إىل  25%زو (الحديقــة المائيــة) وكيدزانيــا و آيــس
عــى العدســات الطبيــة والعدســات رينــغ.

كمــا تقــدم ش�كــة " إنت�يــرز " أ
للثــاث
ي
الكسســوارات) خصومــات
الكالســيك و إ
ي
أ
تصــل إىل  30%عــى الثاث واالكسســوارات
ماعــدا الســتائر وعروضــا خاصــة للفــرش
الكامــل للمــنز ل ،وتوفــر ش�كــة " آي دي
ديزايــن " خصمــا يصــل إىل  35%عــى
أ
الثــاث واالكسســوارات ماعــدا بعــض
العالمــات التجاريــة والمنتجــات.
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بــدء تطبيق غرامــات جديدة مخفضة
علــى التصاريح والعقــود المخالفة

تســوية كافة الغرامات
المســتحقة على المنشــآت بحد
أقصــى  2000درهم عن كل
"بطاقــة عمل " مخالفة
ش
الب�يــة
وزارة المــوارد
أعلنت
ين
والتوطــ� عــن تســوية كافــة
الغرامــات المســتحقة عــى المنشــآت
بحــد أقــى  2000درهــم عــن كل عامــل
لــم يســتخرج لــه ترصيــح العمــل ( بطاقة
العمــل) او لــم يتــم تجديــده ف ي� المواعيد
المحــددة وذلــك تنفيــذا لقــرار صــادر
مؤخــرا عــن مجلــس الــوزراء ف ي� شــأن
رســوم الخدمــات والغرامــات االداريــة
ف ي� الــوزارة والــذي حــدد قيمــاً جديــدة
للغرامــات ذات العالقــة بتصاريــح وعقــود
العمــل بمــا ال تزيــد ف� حدهــا أ
العــى
ي
عــى الفــي درهــم.
وقــال ســيف الســويدي وكيــل وزارة
ين
المــوارد ش
والتوطــ� لشــؤون
الب�يــة
الب�يــة" ان الــوزارة بــدأت �ف
المــوارد ش
ي
ت
تســوية الغرامــات الم�تبــة عىل المنشــآت
ت
ـى لديهــا (بطاقــات عمــل) مخالفــة بعد
الـ ي
ان اتخــذت كافــة ت
ال�تيبــات الالزمــة لذلــك
معــال
بنــاء عــى توجيهــات ومتابعــة
ي
ش
صقــر غبــاش وزيــر المــوارد الب�يــة
ين
والتوطــ� حيــث تــم تعديــل النظــام
ت ن
الداخــ� بالشــكل الــذي تــم
و�
االلكــر ي
ي
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بموجبــه اعفــاء اصحــاب المنشــآت مــن
ســداد غرامــة كل بطاقــة تزيــد عــى
القيمــة المقــررة للتســوية وهــي 2000
درهــم.
وأوضــح الســويدي " ان الــوزارة ســتقوم
بازالــة القيــود عــن المنشــآت ت
الم�تــب
عليهــا غرامــات( بطاقــات العمــل) بمجــرد
ان يســدد اصحابهــا الحــد االقــى
المقــرر عــن كل بطاقــة مخالفــة".

ازالة القيود عن
المنشآت المترتب
عليها غرامات بمجرد
سداد الحد االقصى
المقرر عن كل بطاقة
مخالفة

ودعــا اصحــاب المنشــآت المعنيــة اىل الــوزراء والــذي الغيــت بموجبــه قيــم
ت
ت
ـى كانــت مقــررة ســابقا عــى
تســوية الغرامــات الم�تبــة عليهــم الغرامــات الـ ي
وبالتــال اســتثمار قــرار مجلــس الــوزارء تلــك المخالفــات.
ي
الــذي مــن شــأنه تخفيــف االعبــاء عنهــم
ومســاعدتهم ف ي� تصويــب اوضــاع وقــال الســويدي " ان قــرار مجلــس
الــوزراء خفّــض قيمــة الغرامــات
المنشــآت العائــدة اليهــم ".
الم�تبــة عــى المنشــآت الــىت
االداريــة ت
ي
مــن جهــة أخــرى  ،اشــار وكيــل وزارة ترتكــب مخالفــات ذات الصلــة بتصاريــح
ين
المــوارد ش
والتوطــ� لشــؤون وعقــود العمــل اىل جانــب انــه وضــع
الب�يــة
المــوارد ش
الب�يــة " ان الغرامــات االداريــة حــدا أقــى لتلــك الغرامــات بواقــع
الجديــدة المتعلقــة بتصاريــح وعقــود  2000درهــم وذلــك مقارنــة بالغرامــات
ت
ت
ز
ـى
ـى كانــت مقــررة ســابقا والـ ي
العمــل المخالفــة دخلــت حـ يـ� التطبيــق االداريــة الـ ي
وفقــا للقـرار الصــادر مؤخـرا عــن مجلــس تــم الغاؤهــا.

أخبار الوزارة

السويدي:
تخفيف األعباء
عن أصحاب العمل
ومساعدتهم لتصويب
أوضاع منشآتهم
واضــاف " ان تخفيــض قيمــة الغرامــات
االداريــة ال يعـن ي بــأي حــال مــن االحــوال
ت
ال�اخــي ف ي� التعامــل مــع المنشــآت
المخالفــة ســيما وان تطبيــق الغرامــات
بحــق هــذه المنشــآت ال يهــدف تحميلهــا
اعبــاء ماليــة وانمــا يســتهدف ردعهــا عــن
ارتــكاب تلــك المخالفــات وهــو أ
المــر
الــذي يتطلــب مــن كل صاحــب عمــل
تحمــل مســؤولياته وبالتــال االلـ ت ز
ـ�ام التام
ي
بالقانــون والقــرارات المنفــذة لــه.
وبحســب الغرامــات االداريــة الجديــدة،
ت
الم�تبــة عــى عــدم
تبلــغ الغرامــة
تزويــد الــوزارة بعقــد العمــل خــال
مــدة ال تزيــد عــى  60يومــا مــن تاريــخ
دخــول العامــل اىل الدولــة او تاريــخ
تعديــل وضعــه  100درهــم عــن كل
شــهر وبحــد أقــى  2000درهــم  ،فيمــا
كانــت قيمــة الغرامــة الســابقة الملغــاة
تأخــر أو اي
 500درهــم عــن كل شــهر
ي
جــزء منــه ومــن دون تحديــد حــد أقــى
لهــذه الغرامــة.
كمــا تبلــغ الغرامــة االداريــة الجديــدة عــن
عــدم تجديــد ترصيــح عمــل خــال مــدة
ال تزيــد عــى  60يومــا مــن تاريــخ انتهائــه
 200درهــم عــن كل شــهر وبحــد اقــى
 2000درهــم  ،بينمــا تبلــغ الغرامــة
الســابقة الملغــاة  500درهــم عــن كل
تأخــر أو اي جــزء منــه ومــن دون
شــهر
ي
تحديــد حــد أقــى لهــذه الغرامــة.

 141,5الف تصريــح وعقد مخالف
تشــملها التسوية
تشــمل تســوية الغرامــات  141الفــا و500
ترصيــح وعقــد عمــل مخالــف بواقــع نحــو 3
ف ي� المائــة مــن مجمــوع التصاريــح والعقــود
القانونيــة المســجلة لــدى وزارة المــوارد
ين
ش
والتوطــ� تعــود لنحــو  52الفــا
الب�يــة
ف
و 765منشــأة تمثــل نحــو  15ي� المائــة مــن
مجمــوع المنشــآت المســجلة لــدى الــوزارة ".

المــوارد ش
الب�يــة ض"�ورة ان تقــوم المنشــآت
ت
المعنيــة بســداد قيمــة الغرامــات الم�تبــة
عــى التصاريــح وعقــود العمــل المخالفــة
وعــدم التلكــؤ ف ي� ذلــك ســيما وان الــوزارة لــن
تمنــح هــذه المنشــآت ايــة تصاريــح عمــل
جديــدة اال ف ي� حــال قامــت بتصويــب أوضــاع
ت
الــى لديهــا".
التصاريــح والعقــود ي

وقــال الســويدي "ان المعطيــات المشــار
اليهــا تؤكــد ان الغالبيــة العظمــى مــن العمال
ن
قانــو� ف ي� منشــات القطــاع
يعملــون بشــكل
ي
ت
الخــاص الـ ت
ز
ـى يبــدي غالبيــة اصحابهــا ال�امــا
ي
مــن حيــث اتبــاع االجــراءات القانونيــة ف ي�
اقامــة عالقــة العمــل خصوصــا وان عقــود
وتصاريــح العمــل القانونيــة تشــكل الحمايــة
ين
الطرفــ� كونهــا تنــص عــى حقــوق
لــكال
وواجبــات كل طــرف حيــال االخر" .وأكــد وكيل
ين
وزارة المــوارد ش
والتوطــ� لشــؤون
الب�يــة

واشــار الســويدي" اىل انــه ال يوجــد ايــة
مــررات تحــول دون ان يقــوم اصحــاب
ب
ت
المنشــآت بســداد الغرامــات الم�تبــة
عليهــم وذلــك ف ي� ظــل اعفائهــم بموجــب
قــرار مجلــس الــوزراء مــن ســداد المبالــغ
الــى تزيــد عــى الحــد أ
ت
القــى
الماليــة ي
للغرامــة المقــررة عــن كل عامــل وهــو االمــر
الــذي يؤكــد حــرص الحكومــة عــى مســاعدة
اصحــاب العمــل ودعمهــم وتخفيــف االعبــاء
الماليــة عنهــم".

وتبلــغ الغرامــة الجديــدة ت
الم�تبــة عــى
عــدم تزويــد الــوزارة بعقــد العمــل
تخفيض قيمة
لترصيــح مهمــة عمــل خــال مــدة ال تزيــد
الغرامات االدارية
عــى  30يومــا مــن تاريــخ دخــول العامــل
ال يعني التراخي في
اىل الدولــة  100درهــم عــن كل يــوم
التعامل مع المنشآت
وبحــد اقــى  2000درهــم  ،ف ي� وقــت
كانــت تبلــغ الغرامــة الســابقة الملغــاة
المخالفة
 100درهــم عــن كل يــوم تأخـ يـر او جــزء
منــه ومــن دون وضــع حــد اقــى لهــذه
 100درهــم عــن كل يــوم وبحــد اقــى
الغرامــة.
 2000درهــم ،فيمــا كانــت تبلــغ الغرامــة
وتبلــغ الغرامــة الجديــدة لعــدم تجديــد الســابقة  100درهــم عــن كل يــوم تأخـ يـر
ترصيــح مهمــة عمــل خــال مــدة ال او اي جــزء منــه ومــن تحديــد حــد اقــى
تزيــد عــى  7ايــام مــن تاريــخ انتهائــه لهــذه الغرامــة.
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اشــادت بدوره الفاعل في الرقابة على ســوق العمل

وزارة القــوى العاملــة العمانية تطلع
علــى "نظــام التفتيش الذكي"
الب�يــة والتوطـ ي ن
وزارة المــوارد ش
ـ� وســلطان الســاعدي نائــب مديــر
ين
استعرضت
والتوطــ� أمــام وفــد إدارة التفتيــش بالــوزارة باالضافــة إىل عــدد
ف
ين
الجانبــ�.
مســؤول
مــن وزارة القــوى العاملــة ي� ســلطنة عمــان مــن
ي
الــذك الــذي
الشــقيقة نظــام التفتيــش
ي
تطبقــه الــوزارة ف ي� ســوق العمــل بالدولــة .واكــد العوبــد خــال اللقــاء أهميــة تعزيــز
والخــرات
ســبل التعــاون وتبــادل التجــارب
ب
جــاء ذلــك خــال اســتقبال ماهــر العوبــد بـ ي ن
ـ� البلديــن ف ي� مجــاالت التفتيــش والرقابــة
ين
وكيــل وزارة المــوارد ش
والتوطــ� عــى اســواق العمــل.
الب�يــة
المســاعد لشــؤون التفتيــش بديــوان الــوزارة
ف
ن
ـا� برئاســة ســالم بــن واســتعرض وكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون
ـى الوفــد العمـ ي
ي� أبوظـ ب ي
ســعيد البــادي مديــر عــام المديريــة العامــة التفتيــش اليــة عمــل ومخرجــات نظــام
ـذك ومــا يتضمنــه مــن إج ـراءات
للرعايــة العماليــة بــوزارة القــوى العاملــة التفتيــش الـ ي
بســلطنة عمــان وحمــدان بــن ســلطان تنظيميــة وتشــغيلية مبتكــرة تقــوم عــى
الســنيدي مديــر مســاعد دائــرة أ
النظمــة تحليــل بيانــات المنشــآت المســجلة لــدى
االن�نــت بالــوزارة و عايــدة بنــت الــوزارة أ
وتطبيقــات ت
المــر الــذي يســاهم ف ي� الحــد مــن
غــر قانونيــة.
ـ� الكيومــي رئيســة قســم تحليــل النظــم وقــوع ايــة ممارســات ي
عـ ي
ـ� مديــر إدارة
بالــوزارة بحضــور محســن النـ ي
ش
ـذك الــذي يعتـ بـر
انظمــة التفتيــش بــوزارة المــوارد الب�يــة ويقــوم نظــام التفتيــش الـ ي
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االول مــن نوعــه ف ي� المنطقــة عــى تحليــل
البيانــات وتصنيــف المنشــآت وفقــا لدرجــة
الخطــورة ضمــن خمســة مســتويات ومــن ثــم
تحديــد اولويــات المتابعــة للمفتشـ ي ن
ـ� بشــكل
يومــي مــن خــال أجهــزة تفتيــش ذكيــة
تضمــن رسعــة ودقــة إجـراءات التفتيــش عــى
المنشــآت المســتهدف مــن قبــل الــوزارة.
ن
ـا� إىل
مــن جهــة اخــرى ،رافــق الوفــد العمـ ي
ش
ـ� الــوزارة ف ي� زيــارة
الدولــة فريــق مــن مفتـ ي
تفتيشــية ميدانيــة اطلــع خاللهــا الوفــد عــى
ين
المفتشــ� ال ســيما
خطــوات واليــة عمــل
ف
ـذك ي� عمليــات
اســتخدام نظــام التفتيــش الـ ي
التفتيــش الميدانيــة.
ن
العمــا�
وأشــاد رئيــس واعضــاء الوفــد
ي
بنظــام التفتيــش الــذك ودوره الفاعــل �ف
ي
ي
الرقابــة عــى ســوق العمــل.

أخبار الوزارة

مســؤول اندونيسي يشــيد بسياسات
وبرامــج حماية الحقــوق العمالية في اإلمارات
فخــري حمــزة نائــب رئيــس بال�لمــان
أشاد
وال�امــج
االندونيــ� بالسياســات ب
ي
الب�يــة والتوطـ ي ن
الـ تـى تطبقهــا وزارة المــوارد ش
ـ�
ي
ف
لحمايــة الحقــوق العماليــة ي� الدولــة.
جــاء ذلــك خــال لقائــه والوفــد المرافــق
الدكتــور عمــر النعيمــي وكيــل وزارة المــوارد
ين
ش
والتوطــ� المســاعد لالتصــال
الب�يــة
ف
ف
د�.
والعالقــات الدوليــة ي� ديــوان الــوزارة ي� ب ي

وقــال النعيمــي خــال اللقــاء ان العمــال
ف ي� إالمــارات بمختلــف ثقافاتهــم هــم ش�كاء
أساســيون ف ي� عمليــة االنتــاج ومســاهمون ف ي�
ت
ـى تشــهدها الدولــة .وأكــد حــرص
التنميــة الـ ي
الب�يــة والتوطـ ي ن
وزارة المــوارد ش
توف�
ـ� عــى ي
الرعايــة والحمايــة لحقــوق العمــال وضمــان
مصالــح اصحــاب العمــل وذلــك مــن
ت
ـى
خــال تطبيــق حزمــة مــن السياســات الـ ي
مــن شــأنها تعزيــز عالقــات عمــل متوازنــة

ومنتجــة ي ن
بــ� طرفيهــا مرجعيتهــا عقــد
الــر ضا� والشــفافية �ف
العمــل وترتكــز اىل ت
ي
ي
التعاقــد .وتطــرق خــال اللقــاء اىل مجموعــة
ت
الــى تطبقهــا
مــن المبــادرات ب
وال�امــج ي
الــوزارة ف ي� اطــار ســعيها نحــو حفــظ حقــوق
العمــال ومــن بينهــا نظــام حمايــة االجــور
ت
العمــال اىل
واشــراطات الســكن
ومعايــر
ي
ي
جانــب اجـراءات تســجيل الشــكاوى العماليــة
والنظــر فيهــا.

تلقــت  1.2مليــون مكالمــة عبر مركز االتصال خالل  15شــهراً

"المــوارد البشــرية والتوطيــن" تحصل على جائزة
أفضــل تحليــل ألنظمة عالقــات المتعاملين
مركــز االتصــال التابــع لــوزارة
ين
حصل المــوارد ش
والتوطــ� عــى
الب�يــة
جائــزة "أفضــل تحليــل ألنظمــة عالقــات
ين
المتعاملــ�" ضمــن جوائــز أفضــل مراكــز
أ
االتصــال ف ي� ش
الــرق الوســط وذلــك حســب
تصنيــف ش�كــة " إنســايتس ش
الــرق االوســط
" المعنيــة بمراقبــة وتقييــم أداء جــودة مراكــز
االتصــال ف� منطقــة الـ شـرق أ
الوســط والخليــج
ي
العــر� .
بي
جــاء االعــان عــن ذلــك خــال حفــل نظمتــه
ف
ش
د� لالعــان عــن الجهــات الفائــزة
ال�كــة ي� ب ي
رث
ت
ـى تنافــس عليهــا أك ـ مــن
ف ي� فئــات الجائــزة الـ
ي
 500مــن مراكــز االتصــال ف ي� المنطقــة خضعــت
جميعهــا لتقييــم لجنــة مســتقلة تضــم عــدداً
الخــراء مــن المملكــة المتحــدة حيــث
مــن ب
ً
يتــم منــح الجوائــز وفق ـا لعــدد مــن المعايـ يـر
ت
الــى تشــمل كفــاءة عمليــات مراكــز االتصــال
ي
ت
ت
وغ�هــا
ـى تنتهجهــا ي
واالســراتيجيات الفاعلــة الـ ي
مــن المعايـ يـر.

وأكــد أحمــد آل نــارص مديــر إدارة عالقــات
الب�يــة والتوطـ ي ن
المتعاملـ ي ن
ـ� ف ي� وزارة المــوارد ش
ـ�
اهتمــام الــوزارة بتطويــر ســبل التواصــل مــع
المتعاملـ ي ن
ـ� مــن خــال تطويــر وتحديــث مركــز
االتصــال باالضافــة إىل تعزيــز نوعيــة وجــودة
ورسعــة الخدمــات المقدمــة لهــم مــن خــال
المعايــر والضوابــط
المركــز بمــا يتوافــق مــع
ي
الدوليــة ذات الصلــة وتطبيقــا لمســتهدفات
حكومــة دولــة إالمــارات الســعاد المتعاملـ ي ن
ـ� مــن
خــال ضمــان تقديــم خدمــات ي ز
متمــ�ة.

مــن جهــة اخــرى اوضــح آل نــارص أن مركــز
االتصــال التابــع لــوزارة المــوارد ش
الب�يــة
والتوطـ ي ن
ـ� تلقــى نحــو مليــون و  200ألــف مكالمــة
عـ بـر مركــز االتصــال خــال  15شــهرا وذلــك منــذ
بدايــة العــام  2016وحـ تـى نهايــة مــارس .2017

وأشــار إىل أنــه تــم وضــع خطــة تطويــر آليــات
عمــل المركــز مــن قبــل فريــق تقــن ي وفــن ي .
ولفــت إىل أن مركــز االتصــال يجيــب عــى اســئلة
ين
المتصلــ� مــن خــال فريــق
واستفســارات
ن
المجــا� 80066473
متخصــص عــى الرقــم
ي
حيــث يتــم الــرد بثــاث لغــات رئيســية هــي
واالنجل�يــة أ
يز
والوردو ،باالضافــة إىل
العربيــة
ســت لغــات فرعيــة هــي الفرنســية والمااليالــم
والتاميليــة والفارســية والداريــة والتاغالــو.

واضــاف ان مركــز االتصــال تلقــى  944ألفا و404
مكالمــة خــال عــام  2016ف� ي ن
حــ� تلقــى 228
ي
ألفــا و 520مكالمــة خــال الربــع االول فقــط مــن
العــام الجــاري ،تتضمــن استفســارات وأســئلة
حــول عالقــات العمــل ومــا تفرضــه الــوزارة مــن
اجـراءات اصــدار تصاريــح العمــل باالضافــة اىل
استفســارات حــول حالــة الطلــب ومــا تضمنتــه
القــرارات الوزاريــة الجديــدة مــن اجــراءات إىل
جانــب أســئلة حــول قانــون العمــل.
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شــكلت  18فريق ًا على مســتوى الدولة

مراقبــة "حظر العمــل وقت الظهيرة"
بالتفتيــش الذكي
ش
الب�يــة
وزارة المــوارد
شكلت
ين
والتوطــ�  18فريقــا لمتابعــة
أ
ت
الــى
تطبيــق قــرار حظــر
تأديــة العمــال ي
أ
ف
و� الماكن المكشــوفة
تــؤدى تحــت الشــمس ي
والــذي دخــل حـ ي ز
ـ� التطبيــق اعتبــارا مــن 15
ض
ت
ســبتم�
المــا� ويســتمر حــى 15
يونيــو
ب
ي
ش
المقبــل وذلــك منــذ الســاعة الثانيــة عــرة
والنصــف ظه ـراً وحـ تـى الســاعة الثالثــة مــن
بعــد الظهــر.
وقــال ماهــر العوبــد وكيــل وزارة المــوارد
ين
ش
والتوطــ� المســاعد لشــؤون
الب�يــة
التفتيــش ان فــرق التفتيــش تــؤدي مهامهــا
وفــق خطــة تســتهدف توجيــه وتوعيــه
اصحــاب العمــل والعمــال بأهميــة قــرار
الظهــرة إىل جانــب
حظــر العمــل وقــت
ي
مراقبــة مــدى ت ز
الــ�ام المنشــآت بتطبيــق
القــرار.
ين
المفتشــ� بــدأوا ف ي� الســابع
واشــار اىل ان
ف
ض
المــا� ي� تنفيــذ الزيــارات
مــن يونيــو
ي
التوجيهيــة للمنشــآت حيــث تــم تزويدهــا
بنــرات التوعيــة واالرشــاد ت
ش
الــى ذات
ي
العالقــة بالقـرار الــذي يوفــر للعمــال بيئــة
عمــل مناســبة تجنبهــم التعــرض ل�ض بــات
الشــمس واالنهــاك الحـراري خاصــة ف ي� ظل
ارتفــاع درجــات الحــرارة ف ي� هــذه االشــهر
مــن الســنة وهــو االمــر الــذي مــن شــأنه
أن يحمــي العمــال ويزيــد مــن انتاجيتهــم
ف ي� الوقــت ذاتــه نظــرا لحصولهــم عــى
أوقــات للراحــة يوميــا خــال ســاعات
الحظــر.
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ين
المفتشــ� ســيواصلون شــأنها التيسـ يـر عــى إجـراءات رصــد وتوثيــق
واوضــح العوبــد ان
الزيــارات التوجيهيــة خــال اشــهر تطبيــق مخالفــات المنشــآت.
الق ـرار بحيــث ينفــذون يوميــا زيارتهــم قبــل
ين
ســاعت� مــن موعــد بــدء الحظــر وبالشــكل واشــار إىل ان الــوزارة تتيــح المجــال الصحــاب
ت
الــى تخالــف القــرار للتقــدم
الــذي يتــم بموجبــه تغطيــة العــدد االكـ بـر المنشــآت ي
ت
ـى ســيتم النظــر فيهــا
مــن المنشــآت عــى مســتوى الدولــة.
بطلبــات التظلــم والـ ي
بشــفافية وحيــاد مــن قبــل لجنــة داخليــة
وأشــار إىل أنــه تــم تزويــد العمــال وأصحــاب مشــكلة لهــذه الغايــة .ويحــدد ق ـرار "حظــر
الظهــرة" ســاعات العمــل
العمــل بملصقــات وبروشــورات تتضمــن أبــرز العمــل وقــت
ي
محــاور قــرار الحظــر بلغــات عــدة إضافــة اليوميــة ف ي� تف�تيهــا الصباحيــة والمســائية او
إىل عقــد ورش العمــل والمحـ ض
ـا�ات لتوعيــة
العمــال بأهميــة االلـ ت ز
ـ�ام بالق ـرار.
وقــال أنــه جــار تنفيــذ العديــد مــن
الفعاليــات خــال تنفيــذ قــرار الحظــر
بالتعــاون مــع ش�كاء الــوزارة ومــن بـ ي ن
ـ� ذلــك
اجــراء فحوصــات طبيــة مجانيــة للعمــال
وغــر ذلــك مــن الفعاليــات.
ي
واضــاف ان الــوزارة تســتهدف تنفيــذ 60
ألــف زيــارة تفتيشــية خــال ت
فــرة تطبيــق
القــرار وذلــك مــن خــال فــرق التفتيــش
الـ تـى تشــمل  3فــرق ف� ابوظـ بـى وفرقتـ ي ن
ـ� ف ي�
ي ف ي
ي
وفريقــ� �ف
ين
ن
د�،
ي
العــ� و 4فــرق اخــرى ي� ب ي
ي
وفريقــ� �ف
ف
ين
ن
وفريقــ� ي� عجمــان
الشــارقة،
ي
ي
ف
ن
الفجــرة وفريــق
وفريقــ� ي�
رأس الخيمــة
ي
ي
واحــد ف ي� أم القيويــن.
وقــال الوكيــل المســاعد لشــؤون التفتيــش"
ان فــرق التفتيــش تتعامــل مــع المخالفــات
الــى يتــم ضبطهــا ت
ت
عــر نظــام
الك�ونيــا ب
ي
آ
ت
الــى مــن
التفتيــش
ي
الــذك وهــو الليــة ي
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ف
ف
ن
و� حالــة قيــام
ي� اي منهمــا بثمـ أي
ـا� ســاعات ي
ن
رث
ـا�
العامــل بالعمــل لكـ مــن الســاعات الثمـ ي
ش
والع�يــن ســاعة
المحــددة خــال االربــع
ض
فــإن الزيــادة تعــد عمــا إضافيــا يتقــا�
العامــل عنهــا اج ـرا اضافيــا حســب أحــكام
القانــون.
و يلــزم القـرار أصحــاب العمــل بــأن يعلقــوا
ف ي� مــكان بــارز مــن مــكان العمــل جــدوال
بســاعات العمــل اليوميــة طبقــا ألحــكام هــذا
ت
الــى يفهمهــا
القــرار عــى ان يكــون باللغــة ي
بالضافــة إىل اللغــة العربيــة.
العامــل إ
بتوف� الوســائل
كمــا يلــزم أصحــاب العمــل ي
الوقائيــة المناســبة لحمايــة العمــال مــن
ت
الــى قــد تنجــم عــن
اخطــار
االصابــات ي
آ
وغ�هــا مــن أدوات العمــل
اســتعمال الالت ي
أ
واتبــاع جميــع أســاليب الوقايــة الخــرى

المقــررة ف ي� قانــون العمــل والقــرارات
الوزاريــة المنفــذة لــه ،وعــى العمــال إتبــاع
ت
الــى تهــدف اىل حمايتهــم
التعليمــات ي
مــن االخطــار وان يمتنعــوا عــن القيــام
بــأي عمــل مــن شــأنه عرقلــة التعليمــات.
وتعاقــب كل منشــأة لــم ت ز
تلــ�م بتطبيــق
أحــكام ش
و�وط القــرار بغرامــة مقدارهــا 5
آالف درهــم عــن كل عامــل وبحــد أقــى
 50ألــف درهــم ف ي� حالــة تعــدد العمــال
الذيــن يتــم تشــغيلهم بالمخالفــة ألحــكام
بالضافــة إىل ايقــاف ملــف المنشــأة
القـرار ،إ
المخالفــة أو خفــض درجــة تصنيفهــا �ف
ي
نظــام تصنيــف المنشــأة المعتمــد لــدى
الــوزارة وذلــك بنــاء عــى مــدى جســامة
المخالفــة المرتكبــة وتكرراهــا.

كان يســتحيل تنفيذهــا أو تكملتهــا خــال تف�ة
مــا بعــد الظهــرة  ،أ
والعمــال الالزمــة لــدرء
ي
ض
خطــر أو جـ بـر أو إ�ار او أعطــال أو خســائر
عرضيــة طارئــة وتشــمل أ
العمــال الالزمــة
إلصــاح قطــع خطــوط تغذيــة الميــاه ،
ئ
الكهربــا� ،
وخطــوط المجــاري  ،والتيــار
ي
وحركــة السـ يـر أو تعويقهــا ف ي� الطــرق العامــة،
وخطــوط أنابيــب الغــاز أو ت
البــرول .

�ن أ
ت
ـى يتطلــب تنفيذهــا
كمــا تســتث العمــال الـ ي
ترصيحــا مــن جهــة حكوميــة مختصــة
تأث�هــا عــى انســياب حركــة المــرور
بســبب ي
ت
والخدمــات وذلــك إذا اشــرط الترصيــح
العمــل إلنجازهــا عــى مــدار الســاعة وتشــمل
أ
العمــال المــرح تنفيذهــا مثــل قطــع
خطــوط السـ يـر الرئيســية أو تحويلهــا وقطــع
ئ
الكهربــا� وخطــوط االتصــاالت وأيــة
وتســتث�ن مــن تطبيــق القــرار أعمــال فــرش التيــار
ي
الخلطــة إالســفلتية وصــب الخرســانات إذا أعمــال أخــرى يتــم اعتمادهــا.
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ســاعدت أحدهــم لاللتقــاء بوالدته و العامليــن االخرين الكمال تعليــم ابنائهما

تحقيــق أمنيــات 3عمال ضمن مبادرة "اسـ ِـعد عامل"

ش
الب�يــة
وزارة المــوارد
حققت والتوطـ ي ن
ـ� أمنيــات  3عمــال من
خــال مســاعدة احدهــم لدعــوة والدتــه
ين
والعاملــ�
لزيــارة الدولــة وااللتقــاء بهــا
االخريــن الكمــال تعليــم ابنائهمــا ،وذلــك
ت
ـى تنفذهــا
ضمــن مبــادرة "اسـ ِـعد عامــل" الـ ي
ن
التــوال .
الثــا� عــى
الــوزارة للعــام
ي
ي

الحقــا ادراج اســماء وأمنيــات هــوالء العمال
ف ي� حســابات الــوزارة ف ي� مواقــع التواصــل
االجتماعــي حيــث حصــل ثالثــة منهــم عــى
اعــى نســب تصويــت وتــم بموجــب ذلــك
التواصــل معهــم ومســاعدتهم ف ي� تحقيــق
مــا يحلمــون بــه.
مــن جانبهــم  ،اعــرب العمــال الثالثــة عــن
ت
الــى
ســعادتهم البالغــة بهــذه المبــادرة ي
قدمــت لهــم الدعــم لتحقيــق مــا يتطلعون
اليــه .وقــال شا�ف حســن "ان الــوزارة مكنتــه
مــن دعــوة والدتــه المتواجــدة ف ي� مــر
المــارات ال ســيما وانــه لــم
لزيــارة دولــة إ
يلتقيهــا منــذ فـ تـرة وهــو االمــر الــذي ادخــل
البهجــة والــرور ف ي� نفــوس كافــة افــراد
أرستــه".

وقالــت صفــا العــور نائــب مديــر ادارة
"أســعد
االتصــال الحكومــي " ان مبــادرة
ِ
عامــل" تســتهدف ف ي� اطارهــا العــام تقديــر
جهــود العمــال ودورهــم ف ي� عمليــة التنميــة
ـال الســعي نحــو اســعادهم كونهــم
وبالتـ ي
المــارات
جــزءاً ال يتج ـزأ مــن مجتمــع دولــة إ
ت
الــى تســتضيف عــى ارضهــا ثقافــات
ي
ف
ت
الــى
العالــم ي� ظــل قيادتنــا الرشــيدة ي
عــززت قيــم ت
ال�احــم والتســامح وقبــول
واشــار عبــد الــرزاق مندل " اىل انــه ح�ض اىل
االخــر".
المــارات قادمــا مــن الهنــد بهــدف العمــل
إ
ف
واشــارت " اىل ان المبــادرة تســاهم ف ي� نـ شـر لالرتقــاء بالحيــاة المعيشــية الرستــه ي� بلــده
ـ� بمنشــآت ومــن بـ ي ن
ـ� وتشــجيع العاملـ ي ن
ثقافــة تحفـ ي ز
ـ� ذلــك ضمــان تعليــم ابنائــه وهــو
ـال زيــادة انتاجيتهــم
القطــاع الخــاص وبالتـ ي
ف ي� العمــل وهــو االمــر الــذي ينعكــس ايجابا
عــى اســتقرار عالقــة وبيئــة العمــل".
وقالــت " ان الــوزارة حرصــت عــى تنفيــذ
"اســعد عامــل" لهــذا العــام بمــا
مبــادرة
ِ
ينســجم مــع اعــان صاحب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة
حفظــه اللــه ،بــأن يكــون عــام  2017عامــا
ف
المــارات".
للخـ يـر ي� دولــة إ
وأوضحــت " انــه تــم التواصــل مع عــدد من
ـ� ترشــح مــن ترغــب مــن عمالها
المنشــآت لـ ي
"اســعد
لتحقيــق أمنياتهــم ضمــن مبــادرة
ِ
عامــل" وذلــك وفــق معايـ يـر محــددة وتــم
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المبادرة تستهدف
تقدير جهود
العمال ودورهم
في عملية التنمية
االمــر الــذي تحقــق لــه بموجــب الدعــم
الــذي قدمتــه لــه الــوزارة .وبــدوره قــال
ســيد عبــاس " ان مبــادرة الــوزارة مكنتــه مــن
تحقيــق أمنيتــه بــأن يكمــل ابنــه تعليمــه
الجامعــي ف ي� بلــده الباكســتان.
ض
المــا�
وكانــت الــوزارة اتاحــت العــام
ي
الفرصــة ألحــد العمــال الفرصــة لقضــاء
عطلــة عيــد االضحــى المبــارك ي ن
بــ� افــراد
أرستــه ف ي� بلــده الهنــد بعــد ان قدمــت لــه
تذكــرة ســفر مجانيــة ضمــن مبــادرة " اسـ ِـعد
عامــل".

أخبار الوزارة

ضمــن مبــادرة "بطاقة الســعادة" بالتعاون مع "دو"

"الموارد البشرية
والتوطين" توفر
للعمال شــرائح مجانية
للهواتــف المتحركة
ين
وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
أطلقت مبــادرة "بطاقــة الســعادة " الــىت
ي
تســتهدف توزيــع ش�ائــح مجانيــة للهواتــف
المتحركــة عــى العمــال بالتعــاون مــع ش�كــة
إالمــارات لالتصــاالت المتكاملــة "دو".
وتوفــر "بطاقــة الســعادة" مزايا وعروض شــهرية
وســنوية عــدة صممــت خصيصــا لتناســب
احتياجــات وتطلعــات العمــال بمــا ف ي� ذلــك
دقائــق مكالمــات مجانيــة ف ي� آخــر خمســة أيــام
مــن كل شــهر و  10دقائــق دوليــة و  10دقائــق
محليــة مجانــاً فضــا ً عــن دقائــق مكالمــات
ف أ
ن
أمجانيــة ي� اليــام المصادفــة لليــوم الوطــ ي
لي دولــة ينتمــي اليهــا العامــل اىل جانــب
ســحوبات شــهرية عــى جوائــز خاصــة بالعمــال
وســحب للفــوز براتــب ســنة كاملــة و10
ســحوبات للفــوز براتــب شــهري وســحوبات
للفــوز ببطاقــات تعبئــة رصيــد بقيمــة 100
ين
الحاصلــ� عــى
درهــم لـــعدد  50فائــزاً مــن
ت
ش
الــى تحمــل شــعار وزارة
ال�ائــح المجانيــة ي
ين
المــوارد ش
والتوطــ� شو�كــة دو تحــت
الب�يــة
مســمى "بطاقــة الســعادة فئــة العمــال.
وقــال قاســم جميــل مديــر ادارة التوجيــه ف ي�
الب�يــة والتوطـ ي ن
وزارة المــوارد ش
ـ� " انــه ســيتم
ف
تســليم العمــال ي� مختلــف مناطــق الدولــة
"بطاقــة الســعادة " وفــق خطــة تســتهدف ف ي�

اسـ تـراتيجيتنا القائمــة عــى إث ـراء حيــاة مختلــف
ت
تقديرا
فئــات المجتمــع حيــث تـ ي
ـأ� هــذه المبــادرة ً
لفئــة العمــال ومســاهماتهم ف ي� العمليــة التنمويــة
ف ي� الدولــة .وأكــد " مواصلــة "دو" نهجهــا القائــم
عــى إطــاق مبــادرات تســتهدف مشــاركة الجميع
وتوفــر بيئــة تزدهــر فيهــا الســعادة وتتطــور مــن
خاللهــا معايـ يـر االبتــكار واضعـ ي ن
ـ� نصــب أعيننــا
تحقيــق رؤيــة قيادتنــا الرشــيدة بجعــل إالمــارات
مــن أســعد الــدول حــول العالــم".

مرحلتهــا االوىل الوصــول اىل فئــات العمالــة
البســيطة ال ســيما خــال فعاليــات التوعيــة
ت
الــى تقــام بشــكل مســتمر ف ي� المســاكن
ي
العماليــة بينمــا تســتهدف المرحلــة الثانيــة
توزيــع "البطاقــة" عــى مختلــف فئــات العمــال
ت
ـى اعلنــت عنهــا
مــن خــال مراكــز "توجيــه" الـ ي
ين
وزارة المــوارد ش
والتوطــ� مؤخــرا
الب�يــة
ت
ـى ســتقدم العديــد مــن خدمــات التوعيــة
والـ ي
والتوجيــه نيابــة عــن الــوزارة وتحــت شا�افهــا
مــن خــال ش�اكــة مؤسســاتية مــع القطــاع
معايــر برنامــج إالمــارات واشــار اىل ان " دو " تعــد مــن أوائــل الـ شـركات
الخــاص ووفــق
ي
أ
ف
ث
ز
وأك�هــا مشــاركة ي� الفعاليــات والحــداث
المتمــ�ة".
للخدمــة الحكوميــة
ي
ف
الهادفــة إىل دعــم فئــة العمــال ي� دولــة
واشــار اىل ان "بطاقــة الســعادة" مــن شــأنها إالمــارات ،حيــث رعــت ش
ال�كــة مســابقة
ت
ايجــاد قنــاة جديــدة للتواصــل ي ن
الــى كرمــت
بــ� وزارة "بطــل العمــال" ،وهــي
المبــادرة ي
ف
الب�يــة والتوطـ ي ن
ـ� والعمــال لتوعيتهم مــن خاللهــا ش
المــوارد ش
ال�كــة الفائزيــن ي� فئــة (بطــل
بحقوقهــم وواجباتهــم وذلــك مــن خالل ارســال الموســم مــن دو) بجوائــز نقديــة قيمــة  ،كمــا
عــر ارقــام أســهمت ش
ال�كــة ف ي� إتاحــة المجــال أمــام كافــة
الرســائل اىل هواتفهــم المتحركــة ب
ال�ائــح ت
ش
فئــات المجتمــع لمشــاهدة أبــرز الفعاليــات
الــى يحصلــون عليهــا بالمجــان".
ي
ف
عــر شاشــات عمالقــة تــم وضعهــا ي� أماكــن
ب
ف
ف
وال�اكــة بـ ي ن
واشــاد بالتعــاون ش
وغ�هــا مــن المبــادرات.
ـ� الــوزارة و"دو" ي� مختلفــة ي� الدولــة ي
ف
ت
ـى تســاهم ي� ســعادة
تنفيــذ هــذه المبــادرة الـ ي
يذكــر ان مبــادرة " بطاقــة الســعادة" تــأ�ت
العمــال وزيــادة انتاجيتهــم.
ي
ضمــن مبــادرات "برنامــج ســعادة العمــال "
الب�يــة والتوطـ ي ن
مــن جهتــه  ،قــال أحمــد بــو رحيمــة نائــب الرئيس الــذي تنفــذه وزارة المــوارد ش
ـ�
بال�اكــة والتعــاون مــع بال�نامــج الوطــن
ش
للعالقــات الحكوميــة ف ي� "دو" "إن تعاوننــا مــع
ي
ين
وزارة المــوارد ش
والتوطــ� " يعــزز مــن للســعادة وااليجابيــة.
الب�يــة
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منازعات عمالية

ابــن يتقدم بشــكوى عماليه ضد أبيه
للمطالبــة بمســتحقات مالية
ضــده بــأن العامــل صاحــب الشــكوى هــو أبنــه
ـ� الطرفـ ي ن
االكـ بـر وانــه ال توجــد عالقــة عمــل بـ ي ن
ـ�
أ
موضحــا انــه قــام باســتخراج تأشـ يـرة عمــل لبنــه
ت
حــى يتمكــن مــن العيــش وارستــه ف ي� الدولــة
وانــه يوفــر لــه مرصوفــا شــهريا يبلــغ  12الــف
درهــم العالــة ارستــه.

احــد العمــال شــكوى اىل وزارة
ين
قدم المــوارد ش
والتوطــ� طالــب
الب�يــة
ت
ش
الــى
مــن خاللهــا احــدى �كات المقــاوالت ي
تعــود ملكيتهــا لوالــده بســداد مســتحقات ماليــة
تقــدر بنحــو  144الفــا و 200درهــم ف ي� الوقــت
الــذي رفــض فيــه قبــول اي حــل ودي النهــاء
المنازعــة مــع والــده مطالبــا باحالــة شــكواه اىل
القضــاء الــذي حكــم لــه بمبلــغ  56الــف درهــم وبحســب افــادة صاحــب العمــل امــام الباحــث
ن
القانــو�  ،فــان ابنــه كان طلــب منــه ادخالــه
مــا دفعــه اىل اســتئناف الحكــم غـ يـر انــه تنــازول
ي
ف
ش
ش
ك�يــك ي� احــدى الــركات المملوكــة لــه غـ يـر
الحقــا عــن دعــواه وتــم اغالقهــا.
ان الوالــد رفــض ذلــك وهــو مــا دفــع باالبــن اىل
ف
و� التفاصيــل  ،اســتقبلت ادارة عالقــات العمــل التقــدم بالشــكوى اىل الــوزارة.
ي
ن
ف ي� وزارة المــوارد ش
ـد� شــكوى
الب�يــة والتوطـ يـ� بـ ب ي
ف
ـر� وابــدى صاحــب العمــل اســتعداده لدفــع أي
مــن العامــل المذكــور حيــث تــم اســتدعاء طـ ي
ن
ـو� لصالــح العامــل
المنازعــة لالســتماع اليهمــا وذلــك امــام الباحــث مبلــغ يقــرره الباحــث القانـ ي
ن
الــذي افــاد ف ي� معــرض ردوده عــى اســئلة الباحث
ـو� ف ي� الــوزارة أحمــد عبــد الجبــار.
القانـ ي
ن
ـو� بــأن والــده يوفــر لــه مرصوفــا شــهريا
القانـ ي
وافــاد العامــل بأنــه يعمــل بمهنــة مـ شـرف عمــال يبلــغ  500درهــم وانــه لــم يقــدم الشــكوى
ف ي� احــدى ش�كات المقــاوالت بموجــب عقــد غـ يـر ســابقا رغــم عــدم حصولــه عــى اجــره طــوال
محــدد المــدة بأجــر اجمــال  3االف درهــم يبلــغ الســنوات الماضيــة العتبــارات ارسيــة ت
وحــى
ي
ض
ـاس منــه الفــي درهــم وانــه لــم يتقــا� يعطــي الفرصــة لوالــده لســداد المســتحقات
االسـ ي
ت
ت
ش
خــال فــرة عملــه اي اجــر مــن ال�كــة وكذلــك الـ يـى يطالبــه بهــا.
ولــم يحصــل عــى اجازاتــه الســنوية.
ن
ـو� حــا وديــا النهــاء
بــدوره عــرض الباحــث القانـ ي
ـ� الطرفـ ي ن
وطالــب العامــل المذكــور بالحصــول عــى المنازعــة بـ ي ن
ـ� بحيــث يحصــل صاحــب
مبلــغ  108االف درهــم أجــوره المتأخــرة طــوال الشــكوى عــى مبلــغ  46الفــا و 200درهــم
مــدة خدمتــه ف ي� ش
ال�كــة المعنيــة والبالغــة نظـ يـر أجــوره المتأخــرة عــن ســنة وبــدل االجــازة
ثــاث ســنوات بالضافــة مبلــغ  15الــف درهــم ومكافــاة نهايــة الخدمــة وهــو أ
المــر الــذي وافــق
إ
ض
كتعويــض عــن الــرر الــذي لحــق بــه وبأرستــه عليــه صاحــب العمــل مبديــا اســتعداده لســداد
ت
باجمــال  64الــف درهــم اال أن
تأخــر رواتبــه طــوال تلــك مبلغــا اضافيــا
الــى يعولهــا جــراء ي
ي
ي
الفـ تـرة وبــدل تذاكــر ســفر تقــدر بنحــو  4االف العامــل رفــض ذلــك وطالــب باحالــة الشــكوى
درهــم اىل جانــب مصاريــف االقامــة الـ ت يـى قــام اىل القضــاء للنظــر والبــت فيهــا.
بســدادها لصاحــب العمــل بقيمــة ســبعة االف
درهــم وبــدل االجــازة ومكافــأة نهايــة الخدمــة .وقــام العامــل بتســجيل دعــواه لــدى المحكمــة
ت
الــى حكمــت لــه بمبلــغ  56الــف درهــم عــن
ي
بالضافــة اىل بــدل
مــن جانبــه افــاد صاحــب العمــل المشــتىك أجــوره المتأخــرة لمــدة ســنة إ

االجــازات ومكافــأة نهايــة الخدمــة وبــدل التذكــرة
والتعويــض عــن الفصــل التعســفي وذلــك
بعدمــا تعــذر عــى صاحــب العمــل نفــي وجــود
أي عالقــة عماليــة بينــه ي ن
وبــ� ابنــه العامــل
وعجــزه عــن اثبــات ســداد اجــور العامــل الــذي
قــام باســتئناف الحكــم اال انــه رسعــان مــا
تنــازل عــن دعــواه وتــم اغالقهــا أمــام القضــاء
بالتنــازل .
ف
و� الســياق  ،أوضــح أحمــد عبــد الجبــار
ي
ن
ـو� ف ي� تعليقــه عــى المنازعــة الـ ت يـى
الباحــث القانـ ي
قــام ببحثهــا « أن عالقــة العمــل تقــوم عــى
التبعيــة ي ن
بــ� العامــل وصاحــب العمــل الــذي
تكــون مســؤوليته الرقابــة ش
واال�اف بينمــا يقــع
انجــاز العمــل عــى عاتــق العامــل لقــاء االجــر
مشــرا اىل انــه ال تدخــل
المتفــق عليــه مســبقا ي
ضمــن هــذه العالقــة ايــة عالقــات أخــرى ال
تتوافــر فيهــا هــذه الـ شـروط وعــى مــن يدعــي
عكــس ذلــك عليــه اثبــات مــا يدعيــه .
وقــال ان عالقــة أ
البــوة أو االخــوة أو أي ترابــط
ـ� ال ينفــي بالـ ضـرورة وجــود عالقــة عماليــة
عائـ ي
ف
ن
بـ ي ن
ـ� الطرفـ يـ� خصوصــا ي� ظــل ثبــوت العالقــة
ت
ت
العماليــة الـ يـى ي�تــب عليهــا حقــوق وواجبــات
الطرفـ ي ن
ـ� حيــال بعضهمــا البعــض بموجــب عقــد
مشــرا اىل ان االدعــاء
المــرم بينهمــا ي
العمــل ب
بصوريــة عالقــة العمــل مــن جانــب اي مــن
ين
الطرفــ� يســتوجب عليــه اثبــات ذلــك بكافــة
طــرق االثبــات .
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يديرهــا القطــاع الخاص تحت مســميات «توافــق» و»توجيه»و«تقييم»:

اســتحداث  3مراكــز متخصصــة لبحث المنازعات

العماليــة وتوعيــة العمال وأصحــاب العمل وتقديم
خدمــات معلوماتية للمنشــآت

ين
معال صقر غباش وزير الموارد ش
والتوط� عن استحداث ثالثة انواع جديدة من المراكز الخاصة
الب�ية
ي
ت
ال� ستقدم العديد من الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت شا�افها وذلك من خالل ش�اكة مؤسساتية مع
ي
يز
المتم�ة.
المارات للخدمة الحكومية
القطاع الخاص ووفق
معاي� برنامج إ
ي

أعلن

وتشــمل المراكــز الجديــدة « ،توافــق» لتقديــم الخــاص وهــو أ
المــر الــذي يتيــح المجــال للــوزارة
ت
امــار�
خدمــات عالقــات العمــل ف ي�
أبوظــى تلل�كـ ي زـ� أك ـرث ف ي� وضــع وتطويــر سياســات ســوق
ي
بي
ود� كمرحلــة أوىل و«توجيــه» لتقديــم خدمــات العمــل والرقابــة عليــه».
بي
التوعيــة والتوجيــه للعمــال وأصحــاب العمــل
اضافــة اىل مراكــز «تقييــم» المعنيــة بتقديــم يشــار اىل ان الــوزارة كانــت منحــت القطــاع
خدمــات معلوماتيــة وتقيميــة عــن المنشــآت .الخــاص حــق امتيــاز تشــغيل مراكــز الخدمــة
«تســهيل» الـ ت يـى تقــدم خدمــات طباعة واســتالم
معــال صقــر غبــاش « ان اســتحداث معامــات المنشــآت وتصاريــح العمــل وارســالها
وقــال
ي
ف
ت
ت
ـأ� ي� ســياق مواصلــة الــوزارة اىل الــوزارة الك�ونيــا اضافــة اىل مراكــز « تدبـ يـر»
المراكــز الثالثــة يـ ي
ف
ت
ت
االخــر
الــى مــن المقــرر ان تبــدأ ي� الربــع
تطبيــق خطتهــا االســراتيجية ذات الصلــة
ي
ي
بتعهيــد العديــد مــن خدماتهــا لتقــدم مــن مــن العــام الجــاري بتقديــم كافــة الخدمــات
ت
الــى يديرهــا القطــاع المرتبطــة بعمــال الخدمــة المســاعدة.
خــال مراكــز الخدمــة ي
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«تقييم» تقدم خدماتها
للمتعاملين ضمن مراكز
«تسهيل»
معــال صقــر غبــاش « ان الــوزارة
واوضــح
ي
وضعــت ضوابــط لعمــل هــذه المراكــز وفقــا
الختصاصــات كل نــوع منهــا بمــا ينســجم مــع
سياســات الــوزارة ف ي� اطــار ادارتهــا لســوق العمــل
ين
المتعاملــ�
يلــى تطلعــات
وبالشــكل الــذي ب ي

ملف العدد

يز
متمــ�ة
مــن حيــث الحصــول عــى خدمــات
ومتوافقــة مــع معايـ يـر برنامــج إالمــارات للخدمــة
يز
المتمــ�ة».
الحكوميــة
وحــددت الــوزارة اختصاصــات وخدمــات
مراكــز « توافــق» باســتالم طلبــات المنازعــات
والشــكاوى العماليــة وبحثهــا ورفــع التوصيــات
ف ي� شــأنها إىل الــوزارة إللعتمــاد واتخــاذ القــرار
المناســب ســواء بالتســوية الوديــة بـ ي ن
ـ� طرفيهــا
أو إحالتهــا إىل القضــاء اضافــة اىل تقديــم
إالستشــارات القانونيــة والــرد عــى إالستفســارات
ذات العالقــة بعالقــات العمــل وأيــة خدمــات
أخــرى تحددهــا الــوزارة بهــذا الشــأن .
ين
والزمــت وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
مراكــز « توافــق « بالتقيــد بسياســات التوطـ ي ن
ـ�
الـ ت يـى تقررهــا الــوزارة عــى أن تكــون السياســة
المبدئيــة متمثلــة ف ي� أن يكــون عــدد(  ) 4مــن
ين
ش
المواطنــ� وأن يكــون
مــر ف ي� الخدمــة مــن
ين
ين
ين
القانونيــ� 50
الباحثــ�
الموظفــ� مــن
عــدد
باحثــا قانونيــا مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة
ف ي� القانــون وبأجــر شــهري ال يقــل عــن  10االف
درهــم لــكل واحــد منهــم اضافــة اىل أن يتحــى
الموظفــون بالكياســة واللباقــة وأن يكونــوا
مدربـ ي ن
ـ� عــى فنــون تقديــم الخدمــة ومهــارات
ف
التوفيــق والتســوية ي ن
طــر� المنازعــة.
بــ� ي

الوزارة تتخذ القرار
المناسب حيال
المنازعات المنظورة
في «توافق»
كمــا حــددت الــوزارة اختصاصــات مراكــز
«توجيــه» بتقديــم خدمــات متكاملــة الصحــاب
العمــل مــن حيــث التوجيــه والتوعيــة بأحــكام
تنظيــم عالقــات العمــل والقــرارات الوزاريــة
المنفــذة لــه وتســليم تصاريــح وعقــود العمــل
واصــدار شــهادة العمــل للعمــال وتوزيــع
ف
ـر� عالقــة
وايصــال مــواد ونـ شـرات التوعيــة لطـ ي
العمــل وأيــة رســائل تخــص ســوق العمــل
وثقافــة مجتمــع دولــة إالمــارات العربيــة
المتحــدة.

التجاريــة وكذلــك تقديــر حجــم العمــل للمنشــأة
ت
الــى تتقــدم بطلــب الحصــول عــى تصاريــح
ي
العمــل اضافــة اىل تقديــم خدمــة تســجيل
العمــال
المســاكن العماليــة ف ي� نظــام الســكن
ي
المعمــول بــه لــدى الــوزارة.
ت
ين
واشــرطت وزارة المــوارد ش
والتوطــ�
الب�يــة
ان يكــون مديــر مراكــز «توجيــه» و»توافــق»
و«تقييــم» مــن المواطنـ ي ن
ـ� مــن ذوي الخـ بـرة ف ي�
مجــال عمــل كل مراكــز مــن المراكــز الثالثــة ،كمــا
وضعــت الــوزارة اشـ تـراطات متماثلــة تلل�خيــص
لهــذه المراكــز مــن حيــث ش
الــروط المطلــوب
توافرهــا ف ي� طالــب تال�خيــص ومــن بينهــا خلــو
ســجله ف ي� الــوزارة مــن أيــة مخالفــات تســتدعى
ن
ـا�
وقــف ملــف المنشــآت وكذلــك مــا يتعلــق بمبـ ي
المراكــز الـ ت يـى تــم وضــع تصاميــم لــكل نــوع مــن
انــواع المراكــز الثالثــة والمنطقــة الجغرافيــة الـ ت يـى
يقــع فيهــا مبـ نـى المركــز بحيــث يســهل الوصــول
اليــه وتوفــر المواصــات بالقــرب منــه وان يكــون
ت
الــى المســاكن العماليــة
قريبــا مــن المناطــق ي
المعايــر لضمــان جــودة
وكذلــك حزمــة مــن
ي
للمتعاملــ�.ن
الخدمــات المقدمــة
ي

وتقــدم مراكــز «تقييــم» خدماتهــا ضمــن مراكــز
الخدمــة «تســهيل» وذلــك بموجــب اتفاقيــة
لمســتوى الخدمــة يتــم ابرامهــا بـ ي ن
ـ� المركزيــن
وتكــون معتمــدة مــن وزارة المــوارد ش
الب�يــة
ين
والتوطــ� حيــث ســتقدم مراكــز « تقييــم» ومــن المنتظــر ان يتــم تشــغيل المراكــز
ف
ت
ين
للمتعاملــ� معهــا خدمــات الحاصلــة عــى ال�اخيــص ي� الربــع االخـ يـر مــن
بموجــب ذلــك
المعلومــات عــن المنشــآت وفاعليــة الرخــص العــام الجــاري.
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يعتبر نفســه ســفيراً للتراث اإلماراتي

فهد الصابري..

ترك وظيفتــه الحكومية
بعــد  12عامـ ًا من أجل العمل
بقطــاع الضيافة
مه� مختلف تقوده انت بنفسك وبإرادتك  ..فانك تحتاج ض
جيدا أنك إذا قررت أن يكون لك حلم خاص وطريق ن
بال�ورة
ي
إىل خارطة طريق لتطوير ذاتك ،أهم مالمحها وخطواتها ،هي تطوير مهاراتك وبشكل مستمر  ،أ
المر الذي يتطلب منك
خ�ات جديدة ،ألن حلمك بالتفرد وتحقيق النجاح يحتاج ببساطة إىل اهتمام وتطوير مستمرين.
العمل من اجل اكتساب ب

تذكر

ت
ز
ـى
كانــت هــذه هــي خارطــة التمـ يـ� الوظيفــي الـ ي
اتبعهــا المواطــن فهــد الصابــري لتحقيــق ذاتــه
والوصــول إىل النجــاح المنشــود ف ي� القطــاع
الخــاص قبــل ان يتخــذ ق ـرار ه بـ تـرك الوظيفــة
الحكوميــة والتوجــه إىل العمــل ف ي� هــذا القطــاع
الحيــوي وخصوصــا ف ي� مجــال الســياحة .

ـاه�
ذلــك الوقــت إىل إضفــاء الطابــع إالمــار ت يا� العــرب واالجانــب خاصــة االثريــاء والمشـ ي
االصيــل مــن خــال عملــه ف ي� قطــاع الضيافــة ونجــوم الفــن والرياضــة وعالــم المــال
أ
ت
والعمــال .
وال�حيــب بعمــاء الفنــدق مــن الســياح الذيــن
يأتــون مــن مختلــف انحــاء العالــم.
ويشــر إىل أهميــة وفاعليــة بيئــة أ
العمــال �ف
ي
ي
د� بشــكل
ويوضــح ان الفنــدق ينظــم الــدورات دولــة إالمــارات بشــكل عــام وإمــارة ب ي
المتخصصــة ف ي� مجــاالت االمــن والســامة خــاص فهــي البيئــة المشــجعة والجاذبــة
والت�يفــات والعالقــات العامــة لنشــاء بيئــة للنجــاح المه ـن والوظيفــي وتحقيــق أ
ش
الحــام
إ
ي
أ
عمــل تعــزز االبتــكار و وتشــجع إالبــداع ،حيــث المــر الــذي جعــل إالمــارات نموذجــا ومثــاال
تــم عقــد  112دورة مهنيــة وتدريبيــة قبــل يحتــذى ف� تحقيــق التنافســية وريــادة أ
العمــال
ي
ز
ـال اصبحــت منطقــة جــذب للمســتثمرين
وبعــد افتتــاح الفنــدق للتحفـ يـ� عــى االبــداع وبالتـ ي
مــن دول العالــم أجمــع.
ف ي� مجــاالت العمــل المختلفــة لدينــا.

يقــول الصابــري لـــ « مجلــة العمــل» إنــه عمــل
ف ي� القطــاع الحكومــي لمــدة  12عامــا تقلــد
فيهــا مناصــب عــدة قبــل أن يقــرر منــذ عامـ ي ن
ـ�
تقريبــا االنتقــال إىل القطــاع الخــاص للعمــل ف ي�
مجــال الســياحة كمديــر الدارة االمــن والســامة
ش
والت�يفــات ف ي� منتجــع و ســبا «Nikki Beach
ـف� للثقافــة
ـد�.
ويعتـ بـر الصابــري نفســه انــه سـ ي
« بجزيــرة لؤلــؤة الجمـ يـرا بـ ب ي
ت
ت
والــراث إالمــار يا� ،من خــال اهتمامه الشــديد
ويضيــف إنــه التحــق بفريــق العمــل ف ي� بــأن يقــدم صــوره ايجابيــة وناصعــة البــن
الفنــدق منــذ اللحظــة الـ تـى تــم فيهــا وضــع إالمــارات الــذي يعـ ت ز
ـ� بـ تـراث وعــادات وتقاليــد
ي
حجــر أ
الســاس النشــائه حيــث ســعى منــذ بــاده وتقديمهــا لكافــة الســياح والضيــوف مــن
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ويشـ يـر إىل أهميــة قطــاع الســياحة والضيافــة
ليــس ف ي� دولــة إالمــارات فحســب وإنمــا عــى
مســتوى دول العالــم أجمــع  ،حيــث أصبــح
واحــداً مــن أكـرث القطاعــات االقتصاديــة نمــواً
فيهــا

تفوق إماراتي

ويحــث أبنــاء إالمــارات لاللتحــاق بقطــاع
الســياحة والضيافــة وتمثيــل بالدهــم فيــه
باقتــدار وتحقيــق انجــازات كبـ يـرة مــن خــال
رسعــة االلتحــاق بهــذا القطــاع ومــن ثــم تطويــر
ت
ـى يجــب اكتســابها وصقلهــا حـ تـى
مهاراتهــم الـ ي
نجــد قيــادات إماراتيــة تقــود قطــاع الســياحة
والضيافــة ف ي� دولــة إالمــارات.
ويؤكــد ان العمــل ف ي� قطــاع الضيافــة مشــجع
جــدا ويتوافــق تمامــا مــع الشــخصية إالماراتيــة
العــر� االصيــل والمحبــة
صاحبــة الكــرم
بي
ف
للغـ يـر ،باالضافــة إىل اهميتها ي� كســب العمالء
وتجديــد العالقــات االجتماعيــة واالنســانية،
وذلــك مــن خــال تعزيــز طــرق التواصــل مــع
العمــاء  ،وتلبيــة كافــة احتياجاتهــم ،االمــر
الــذي يــؤدي بــدوره إىل تعزيــز ســمعة الدولــة
واســتقطاب اعــداد كبـ يـرة مــن زوارهــا ،فضــا
عــن زيــادة إالنتاجيــة وربحيــة الفنــدق عــى
المــدى الطويــل .ويوضــح الصابــري إن تزايد
ت
ـال
ـى يشــهدها ســوق العمــل الحـ ي
فالتغـ يـرات الـ ي
ي� قطــاع الضيافــة أدى اىل خلــق تحديــات
التفكــر بطــرق مبتكــرة
جديــدة تســتدعي
ي

وبالتــال االهتمــام بتطويــر وخلــق
للعمــل
ي
ن
للعاملــ� ومنحهــم مهــارات
بيئــة محفــزة
ي
ت
مــ�ةز
الــى بدورهــا تخلــق ي
ي
التفكــر االبداعــي ف ي
ن
تنافســية للعاملـ يـ� ي� قطــاع الضيافــة ،بشــكل
خــاص ،كمــا تســاعدهم عــى النمــو والتطــور
وتحقيــق النجــاح عــى المــدى الطويــل.
ويضيــف « يرغــب العمــاء ف� كثــر مــن أ
الحيــان
ي ي
أ
بالتحــدث مــع شــخص يتحــدث لغتهــم الم،
وذلــك ألن اســتماعهم اىل كلمــات مألوفــة
يجعلهــم يشــعرون وكأنهــم ف ي� وطنهــم،

كمــا يشــعرهم ذلــك بتقديــر آ
الخريــن لهــم
ولخلفيتهــم الثقافيــة ،وســواء كنــت ترغــب
بالعمــل ف ي� منتجــع أو فنــدق رائــد ف ي� إالمــارات،
يتعـ ي ن
ـ� عليــك تع ّلــم لغــات عــدة ،فذلــك أمــر
ـاس إلقامــة عالقــات قويــة وطويلــة المــدى
أسـ ي
ن
مــع المتعاملـ يـ� «  .ويعتـ بـر فهــد الصابــري ان
خدمــة العمــاء تعــد مــن المهــارات أ
الساســية
أ
ف
ـاس
ي� قطــاع الســياحة ،كمــا أنهــا المحــرك ف السـ ي
لليــرادات وكل مــا يلــزم للنجــاح ي� قطــاع
إ
أ
ف
ن
ـاس للعاملـ يـ� ي� هــذا
الضيافــة ،فالهــدف السـ ي
القطــاع هــو تقديــم تجربــة اســتثنائية للعمــاء.
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ت
ال� تقدمها وزارة الموارد
تستعرض هذه الزاوية احدى الخدمات ي
ين
الب�ية و ي ن
ش
للمتعامل� متضمنة تعريفاً بهذه الخدمة
التوط�
و إالجراءات والمستندات و ش
ال�وط المطلوبة إلنجازها ...

دليل الخدمات

ت ن
و� لعامل لديه قضية عمالية (مهمة)
إلغاء ترصيح عمل إلك� ي

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

خدمة تقدمها الوزارة للمنشأة أو العامل ف ي� حالة العامل الذي لديه قضية عمالية محالة للقضاء و ترغب المنشأة أو العامل ف ي� إلغاء
ترصيح العمل أو ترصيح العمل المستخدم ( عامل لم يصدر له ترصيح و عقد عمل).

متطلبات ي ن
تأم� الخدمة

ين
المتعامل� المستهدفة
د� و أقسام عالقات فئات
(بأبوظ� و ب ي
بي

العمل بمكاتب العمل المختصة أصحاب العمل
صورة تذكرة سفر العامل
للتدقيق .
3.3يتم التدقيق عىل الطلب للتأكد
ش
من استيفاء الرسوم إن استحقت و رسوم الخدمة ان وجدت
ال�وط
إلغاء الترصيح ومن ثم يتم تحويل ال يوجد
تأخ� إصدار ترصيح وعقد
سداد رسوم ي
للقامة
الدارة العامة إ
المتعامل أ إىل إ
العمل أو عدم تجديده.
وشؤون الجانب إللغاء إقامته.
أن يكون لدى المنشأة بطاقة توقيع
اوقات تقديم الخدمة
ت ن
و�
إلك� ي
الذك  24ساعة
التطبيق
قنوات تقديم الخدمة
ي
اجراءات و خطوات تقديم الطلبات يتم طباعة الطلبات ف ي� مراكز الخدمة مراكز الخدمة تسهيل
ت
المش�كة من يوم السبت ت
1.1يتم طباعة طلب إلغاء ترصيح العمل ف“تسهيل” أو عن طريق المنشآت
وح� الخميس.
ال ت
الخاص
ونية
لك�
ت
الستمارات ف إ
لعامل لديه قضية عمالية (مهمة) ف ي� ي� برنامج إ
من الساعة  8:00صباحا ح� الساعة 8:00
عالقات
أقسام
�
يدويا
وينجز
مراكز الخدمة» تسهيل» أو المنشآت بالوزارة
ي
مساء.
ف
ت
خالل
من
أو
العمل،
بمكاتب
الستمارات العمل
ف
المش�كة ي� برنامج إ
أبوظ� و
أقسام عالقات العمل ي� محاكم ب ي
ال ت
التطبيقات الذكية.
لك�ونية.
إ
د� و مكاتب العمل
ب
ي
2.2تقديم الطلب إىل شباك االستالم متوسط إنجاز الخدمة
أ
من الحد إىل الخميس من الساعة 8:00
بمكاتب عالقات العمل) المحاكم  15يوم عمل
صباحا و ت
ح� الساعة  2:00مساء

إلغاء ترصيح عمل (مريض)

هي خدمة تقدمها الوزارة للمنشآة للتمكن من إلغاء ترصيح عمل (مريض)

متطلبات ي ن
تأم� الخدمة
2.2يتم تحويل الطلب ت
إلك�ونيا لنظام
شهادة تثبت عدم اللياقة الطبية.
الوزارة و يقوم موظف الوزارة
بالتدقيق عىل المستندات المرفقة ،
والتأكد من إستيفائها ش
لل�وط.
ش
ال�وط
ف
 3.3ف ي� حالة رغبة المتعامل ي� متابعة
القامة
يقوم المتعامل بعملية إلغاء إ
اللغاء يمكنه
الطلب أو طباعة إيصال إ
أنال ً ف
وشؤون
قامة
لل
العامة
دارة
ال
�
إ
إ
او أ ي
الستعالم من
الدخول عىل خدمات إ
لها.
التابعة
اكز
ر
الم
أو
جانب
ال
موقع الوزارة www.mohre.gov.ae
أن
يكون لدى المنشأة بطاقة التوقيع  4.4ف ي� حالة فوجود النواقص يتوجب
لك� ن
ال ت
.
و�
إ
ي
استكمالها ي� مراكز الخدمة «تسهيل».
اجراءات و خطوات تقديم الطلبات

1.1يتم طباعة طلب إلغاء ترصيح عمل)
فمريض ) ومسح المستندات المطلوبة
ي� مراكز الخدمة “تسهيل” ف أو عن
ت
المش�كة ي� برنامج
طريق المنشآت
ال ت
لك�ونية.
الستمارات إ
إ
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متوسط إنجاز الخدمة
يوم عمل واحد

رسوم الخدمة ان وجدت
ال يوجد

اوقات تقديم الخدمة

الذك  24ســاعة
التطبيق ي
مراكز الخدمة تسهيل
قنوات تقديم الخدمة
يتم طباعة و تقديم الطلبات ف� مراكز من يوم السبت ت
وح� الخميس.
الخدمة “تسهيل” أو عن طريق يالمنشآت من الساعة  8:00صباحا ت
ح� الساعة 8:00
ت ف
ال ت
لك�ونية مساء.
الستمارات إ
المش�كة ي� برنامج إ
أو من خالل التطبيقات الذكية

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

مستشارك القانوني

magazine@mohre.gov.ae

يجيب عىل االستفسارات محمد أحمد مبارك مدير
والتوط�ن
إدارة عالقات العمل بوزارة الموارد ش
الب�ية
ي

السؤال األول
تعاقدت مع إحدى ش�كات المقاوالت للعمل ف ي� وظيفة ش
الفعل
م�ف عمال منذ ثالث سنوات ،براتب  4000درهم شهرياً ،إال أن الراتب
ي
الذي تم رصفه ل خالل هذه ت
الف�ة  2800درهم فقط ،وطالبت ش
الفعل ،لكن لم تتم االستجابة يل،
ال�كة مرات عدة بتعديل الراتب
ي
ي
ت
ن
ش
والتوط� للمطالبة بفرق الراتب عن هذه الف�ة؟
فهل يحق يل وفق القانون التقدم بشكوى إىل وزارة الموارد الب�ية
ي

اإلجابة

يحق للعامل بموجب القانون المطالبة بفارق
الراتب الشهري الذي لم يرصف له طول تف�ة
عمله ،إال أن أ
المر هنا يحميه االتفاق المسبق مع
صاحب العمل  ،فبعض الحاالت يتم االتفاق
عىل راتب محدد ،لكن يكتب بقيمة أعىل ف ي� العقد
ت
ح� يحق للعامل استقدام أرسته.

فو� حال ض
التقا� ،يمكن لصاحب العمل إذا وفر
ي
ي
إالثباتات الكافية لوجود اتفاق مسبق مع العامل
عىل زيادة قيمة الراتب ف� العقد ألحد أ
الغراض أن
ي
يعتد بهذا أ
المر ،وال يعطي العامل فارق المرتب.
ّ
ف
ً
و� بعض الحاالت وعقابا لصاحب العمل،
ي
يمكن أن يحكم ض
القا� للعامل بفارق الراتب،
ي

عقاباً لصاحب العمل لتحايله عىل القانون
وإصداره عقد عمل صورياً ال يتضمن ش�وط
التعاقد الحقيقية ،ت
ح� وإن قدم إثباتات.
وعدم ت ز
االل�ام بآليات التعاقد الصحيحة يتسبب ف ي�
حاالت عدة ف� طول تف�ة نز
ال�اع والبت ف ي� الخالفات
ي
ن
العمالية ي ن
الموظف� وأصحاب العمل.
ب�
ي

السؤال الثاني

لدي ف ي� وظيفة مدير ش
ال�كة باستقالته ،إال أن�ن ي رغبة م�ن ي ف ي� االحتفاظ بالموظف ،طلبت منه الذهاب ف ي� إجازة إىل بلده ،دون
تقدم موظف يعمل ّ
ف
ف
ً
تغ� إالجازة من رغبته ي� إنهاء العالقة التعاقدية ،لكن العامل تأخر أشهرا ي� العودة ،ولم يرد عىل
أن أتخذ أي قرار بشأن االستقالة ،عىل أمل أن ي
ف
ئ
ن
ش
قضا� بنقل اقامته
اتصاالت هاتفية متكررة معه ،بعدها ذهبت للشكوى ي� وزارة الموارد الب�ية
ي
والتوط� ،ووجدت أن العامل حصل عىل حكم ي
ن
الحال؟
إىل ش�كة أخرى ،فما الوضع
ي
القانو� ي

اإلجابة

كان يتوجب عىل صاحب العمل اللجوء إىل
الوزارة وتقديم شكوى ،ويخطر بانقطاع
الموظف عن العمل ،إذ إن هذا التقاعس
من قبل صاحب العمل منح الموظف فرصة
أ
السبقية ف ي� تقديم الشكوى بعد عودته
من بلده ،والذي ت
يف�ض عىل أساسه أن
تستدعي الوزارة صاحب العمل

يحدث
من الواضح أن صاحب العمل لم ّ
بياناته لدى الوزارة ،أو أنه كان خارج البالد
عند تف�ة التبليغ بالشكوى (المقررة قانوناً
بـ 15يوماً) ،فتم تحويل الشكوى إىل
القضاء ،بينما طلبات الموظف تلخصت
ف ي� إنهاء العالقة العمالية ،فحكمت له
المحكمة العمالية بذلك ،وهنا تصدر
المحكمة حكماً غيابياً».

و الوزارة تسعى جاهدة للوصول إىل الطرف
ف
ن
و�
ي
الثا� حسب البيانات المتوافرة لديها ،ي
حال عدم التمكن من ذلك ،يتم إحالة
الملف إىل المحكمة العمالية بموجب المادة
( )6من قانون العمل ،ت
ال� تنص عىل ض�ورة
ي
أن تنهي الوزارة الشكوى العمالية ف ي� مدة
أقصاها أسبوعان ،كما أن المحكمة العمالية
لديها تف�ة ال يمكنها تجاوزها إلنهاء القضية.
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شركاء في التنمية

قــدم من الهنــد الى اإلمارات في العام 1994

عبدالمنعم خان ..يؤســس مشــروعه الخاص
بعــد  23عامـ ًا من العمل في شــركات المقاوالت
ف ي�

ف
المارات ف� احدى ش�كات المقاوالت ف� د� واتاحت له ب ت
ال� اكتسبها المجال
العام  1994بدأ عبد المنعم خان عمله ي� إ
ي بي
ي
الخ�ة ي
ن
ش
ش
ثما� سنوات وجد نفسه مؤهال النشاء
للعمل لدى �كة أخرى بامتيازات أفضل ثم انتقل اىل �كة ثالثة اال انه بعد مرور نحو ي
ش
كب�ا عىل صعيد حياته االرسية والمهنية.
م�وع خاص حيث دخل عالم رجال االعمال ليسجل بذلك نجاحا ي

ولم يخف عبد المنعم خان سعادته
الغامرة ت ز
واع�ازه بتحقيق حلمه الذي راوده
منذ حصوله عىل شهادة البكالورويس ف ي�
ف
ت
وا�»
الهندسة المعمارية ي� جامعة «أمرا ي
ف
ت
ال� قدم منها قبل  23عاما اىل
ي� الهند ي
ت
ال� وصفها بأنها البلد الذي يتيح
إ
المارات ي
ن
ن
والمتطلع� اىل
للطامح�
فرصا ذهبية
ي
ي
ف
يز
ش
التم� خصوصا ي� ظل وجود ت�يعات
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أ
حصول
كب� ف ي�
المر الذي ساهم بشكل ي
ي
عىل فرصة عمل لدى ش�كة اخرى باجر اعىل
وامتيازات افضل حيث انتقلت اىل هذه
ال� عملت لديها ت
ت
ش
لف�ة من الزمن».
ال�كة ي

ين
وقوان� تصون كرامة االنسان وتحمي
الحقوق العمالية .ويقول عبد المنعم �ف
ي
حواره مع مجلة «العمل» « منذ قدومي اىل
ق
والتحا� بالعمل لدى احدى
المارات
دولة إ
ي
ش�كات المقاوالت حرصت عىل تأدية مهام
عمل وفق المطلوب وسعيت نحو تطوير ويضيف مستعرضا رحلة عمله « اتيحت
ي
انشا� �ف
ئ
ت
الخ�ات الالزمة للحصول يل فرصة للعمل كمهندس
مهار يا� واكتساب ب
ي ي
ت
ت
ش
تعت� المحطة الثالثة
ال� ب
عىل ال�قية وزيادة االجر الشهري وهو �كة اخرى ي

شركاء في التنمية
ف
ف
المارات  ..وتمكنت من
عمل ي� دولة إ
ي� ي
خالل عمل ف ي� هذه ش
ال�كة من اكتساب
ي
ف
الخ�ات خصوصا ي� ظل
المزيد من
ب
ت
ال� تساعد
توافر بيئة العمل المثالية ي
تم�هز
الموظف عىل زيادة انتاجيته
وبالتال ي
ي
ف ي� المهام المطلوبة منه ..حيث حصلت
عىل امتيازات اضافية ال سيما عىل صعيد
ويقول عبد المنعم خان « خالل رحلة
زيادة اجري الشهري».
ف
ت
ت
ال� تعيش
المارات وفرت
عمل ي� إ
ي
ي
الرس� ي
أ
ولن طموح واحالم عبد المنعم ال تقف عند معي �ف
المارات الحياة الكريمة كما ان�ن
ي إ
ي
توف� التعليم المناسب ئ
يز
البنا�
حدود معينة  ..فلم يكتف
بالتم� الوظيفي تمكنت من ي
ي
الذي حققه وما رافق ذلك من زيادة ف� دخله الذين يواصلون أ
الن تعليمهم الجامعي �ف
ي
ي
الشهري بل انه بدا يفكر جديا ف ي� ترك عمله افضل الجامعات».
وافتتاح ش
م�وعاً خاصاً به وهو ما تحقق له،
ف
ن
الثا� ..
يعت� دولة إ
حيث اسس عبد المنعم خان ي� العام  2004ويؤكد انه ب
المارات بلده ي
ف
مضيفا « اتيحت يل فرصة الهجرة والعمل
د� تعمل ف ي� مجال المقاوالت.
ش�كة ي� ب
ي
ف� الواليات المتحدة أ
المريكية وكدت
ي
المارات اال
ويقول عبد المنعم خان « ان اتخاذ قرار ان اتخذ قرار مغادرة دولة إ
يعت� مصدرا للرزق ليس ان�ن ي رسعان ما تراجعت عن ذلك وقررت
تب�ك العمل الذي ب
باالمر السهل اال ان�ن ي حسمت أمري بعد البقاء هنا نظرا لما يتوافر من سبل العمل
دراسة متأنية ش
للم�وع وأخذت ف ي� االعتبار والعيش الكريم» .ويشيد عبد المنعم
ت
ت
ال� توفرها وزارة
ال� توفرها دولة إ
المارات خان بمستوى الخدمات ي
انذاك التسهيالت ي
ويش� «اىل ان ش�كته تطورت
للمستثمرين» .ي
بشكل الفت عىل امتداد السنوات الماضية
حيث يعمل لديها االن نحو  65عامال
ت
ال� يكفلها
يحصلون عىل كافة فحقوقهم ي
لهم القانون مؤكدا ي� الوقت ذاته حرصه
توف� بيئة العمل المناسبة».
عىل ي

اتيحت لي فرصة
الهجرة الى امريكا اال
انني فضلت البقاء
في اإلمارات
ين
ش
الموارد ش
وبالت�يعات
والتوط�
الب�ية
ت
ال� تطبقها الوزارة
فوالسياسات والمبادرات ي
ي� سوق العمل االمر الذي ينعكس ايجابا
عىل عالقة العمل ي ن
وبالتال حماية
ب� طرفيها
ي
حقوقهما وزيادة االنتاجية».
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أبحاث ودراسات

التدريــب المهنــي ..تزويد بالمعارف
والمهارات لدخول ســوق العمل
التدريب ن
المه� وسيلة أساسية ت ز
ل�ويد الشباب بالمعارف والمهارات
ي
لمعاي�
العملية الالزمة لحصولهم عىل فرص عمل جيدة والوصول
ي
وتيس� انتقالهم من مرحلة التعليم إىل سوق العمل.
المنافسة العالمية
ي

يعد
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أبحاث ودراسات

وأسهم التدريب المه�ن ي ف ي� تراجع نسب البطالة
ب� الشباب ف� دول مثل ت
ين
أس�اليا والنمسا وألمانيا
ي
وسويرسا وهولندا مقارنة بدول متقدمة أخرى
مثل فرنسا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة
أ
�ن
المريكة  ،وتوفر الدول الخمسة التدريب المه ي
ب�  15إىل  20%من الشباب ي ن
لنسبة تت�اوح ي ن
ب�
ع�ة والرابعة ش
عمر السادسة ش
تظهر تجارب البلدان الناجحة مبادئ
والع�ين ف ي� مقابل لكن
ِ
أ
ف
ض
تول أصحاب العمال
 5%من الشباب ي� فرنسا والمملكة المتحدة.
أساسية لعل أولها �ورة ي
أ
ف
وليس الحكومات الدور البرز ي� تنظيم
ويحتاج تطبيق التدريب المه�ن ي ف ي� أسواق التدريب المه�ن ي بما ف ي� ذلك تحديد محتواه،
كث� من وإدارة التدريب ونفقاته.
العمل المعارصة المعقدة إىل ي
الثقة والتعاون ي ن
ب� الحكومات والشباب
أ
أ
ف
ف
ض
و� الوقت نفسه يخضع أصحاب العمال
الما�
ي
وأصحاب العمال  ،بينما اعتمد ي� أ ي
عىل اتفاقات خاصة ي ن
ب� أصحاب العمال لضوابط وتوازنات تفرضها ش
الت�يعات الحكومية
ين
والمتدرب�.
التغ� وربما يعود ي ز
تم�
اقتصادية رسيعة
ي
التدريب المه�ن ي ف ي� بلد مثل ألمانيا إىل تقاليدها
ف
�ن
العريقة ي� هذا الشأن واعتبار التدريب المه ي
جزءا أساسيا من نظامها التعليمي المزدوج
شو� ًطا للعمل.

ت
ين
المتدرب� ويتفق المتدربون
ال� تحمي مصالح
ي
العمال عىل أ
مع أصحاب أ
الجور ومدة التدريب،
ويتحملون معا تكاليف التدريب ويتقاسمون
العائدات ضمن أ
ال ُطر ش
الت�يعية ويع�ن ي ذلك
أن التدريب المه�ن ي الناجح يعتمد عىل التوازن
ين
ين
المتدرب� وأصحاب العمل
ب� ثالثة أطراف هي
والحكومات.
ين
الماضي� أخلت ضغوط
وخالل العقدين
العولمة ونمو اقتصاد المعرفة بهذا التوازن
ويواجه شباب يتمتعون بمؤهالت أساسية
صعوبات ف ي� نيل فرص للتدريب المه�ن ي ف ي� بلدان
مثل ألمانيا والنمسا والدانمارك خالفًا لما كان
عليه الحال ف ي� السابق.

وعىل مدار أ
العوام المائة الماضية سعت
حكومات مثل النمسا وألمانيا وسويرسا إلعادة
التوازن إىل العالقة يغ� المتكافئة ي ن
ب� أصحاب
أ
ين
والمتدرب� من خالل ضمان الدعم
العمال
ن
ين
للمتدرب� وحقوقهم ف ي� الحصول عىل
القانو�
ي
مهارات عامة يمكنهم االستفادة منها الحقًا
المتعلقة بعمل ش
ال�كات،
إىل جانب المهارات ُ
ف
أساسيا ي� تنظيم التدريب
وبذلك صارت طرفًا
ً
المه�ن ي .
ويستلزم نجاح التدريب المه�ن ي التوازن الدقيق
ب� مصالح مختلف أ
ين
الطراف وسط ظروف
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دراسة إدارية

ك مدي ر ناجح؟
ل لدي 
ه 
ف األمر
ة تكش 
  8أسئل 
م به ا مديرن ا ك ل يوم  ،وتشم ل
ىل البا ل الب د أ ن يقو 
أمو ر محدد ة  ال تخط ر ع 
ىل م ا يرام  ،وه ي أمور
م أ ن حياتن ا خار ج العم ل ع 
ت لفه 
ض المزحا 
تباد ل بع 
أ
م بشك ل يوم ي.
ب العما ل نجاحاً حو ل العال 
م به ا أك�ث  المديري ن وأصحا 
مهم ة ويقو 

هناك

االسئلة التالية تجعلك تقيم ما اذا كان مديرك ناجحا  -3  :هل يدرك مديرك أن ش
أك� من
ال�كة ب
ص واحد؟
مجر د شخ 
يقدر المدير العظيم كل من يعملون تحت
ت معك؟
ك النكا 
 -1ه ل يتباد ل مدير 

إن كل مدير  يجب أن يظهر روح الدعابة ألنها قيادته ،بغض النظر عن المستوى الذي نح ن
تأث�ه  ،وتجعلن ا نتحمله عليه ،ألنه يوماً ما ربما سيكون لدينا فرصة
ىل الحفا ظ ع 
تساعد ه ع 
ىل ي
ف� أ
ص آخ ر ليح ل محل ه.
الختيا ر شخ 
ت الصعب ة.
الوقا 
ي

ك ع ن خطط ه ورؤيت ه  -4هل يدرك مديرك أن الناس لديهم
يع� مدير 
 -2ه ل ب
ش
ت وزمالئك ؟ حيا ة وأرس ة خار ج مق ر العمل؟
ك أن 
لل�ك ة ويتقاسمه ا مع 
ويع� ع ن رؤيت ه
المدي ر الجي د يفض ل أ ن ينق ل ب 
وخطط ه م ن أج ل مستقب ل ش
ال�ك ة وتحقيق
ق
لبا� فريق العمل للتأكد من أننا
أهدافها ي
)مرؤوسيه( نعرف بالضبط ما هو المتوقع منا وما
الذ ي نعم ل م ن أجل ه.
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المدير الرائع يعرف أننا لدينا ت ز
ال�امات خار ج
العمل ،ف �ي ن
ح� أنه يتوقع منا أن نعمل بجد
ي
أثناء أوقات الدوام ،فإنه يقدر أيضا أن لدينا
للهل أ
وقتا البد أن نخصصه أ
والبناء ،ومواعيد
ب أ
والعيا د.
الطبي 

دراسة إدارية

 -5هل يفسح مديرك المجال أمام
ظهو ر المزي د م ن القيادات؟

بدال من تجميع أ
ي ز
التباع ،يمكن للمدير
المتم�
ً
أن يكفل الحماية والرعاية لنا ،ليساعد البعض
ك يصبحو ا مديري ن ف ي �المستقب ل أيضاً.
من ا ي 

ق العم ل يبد أ م ن عند ه.
ب فري 
والنجاز  ،ينبغ ي جان 
لك ل فري ق العم ل ع 
ىل الجه د إ
ىل وجه
ذك أ ن يشك ر ك ل من ا ع 
ىل ك ل مدي ر ي 
ع 
ف
�
ىل إسهام ه ي  النجا ح بفض ل إنجاز -8 هل تشعر بأن مديرك عادل عندما
التحدي د ع 
ن
يح� الوقت إلنهاء التعاقد مع أحد
ي 
مع�.
ي ن

ين
الموظف�؟

 -7هل يتحمل مديرك المسؤولية عن د يدرك أي مدير جيد أن القرار الخطأ ف ي�
ن
الموظف� ه و جز ء م ن خط أ ت
اق�فه
ي ن
اختيا ر
ث فش ل ما؟
ت حدو 
ك أن 
ك علي 
يث� مدير 
 -6ه ل ي
ت إلنها ء تعاق د أي
يح� الوق 
ي ه و م ن يتحم ل المسؤولي ة عند هو  ،وعندم ا ي ن 
المدي ر القو 
ق إنجا ز ما؟
ك عن د تحقي 
وزمالئ 
ت
ق من منا  ،فإن ه يتعام ل معن ا بشك ل عاد ل.
ي إخفا 
ف بأ ن أ 
ي فشل  ،ويع� 
ث أ 
بدال ً من العبارات الفضفاضة حول الشكر حدو 
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تقنية المعلومات

ثالث نصائ 
ح
ة حسابكم
لحماي 
ى فيسبوك
عل 
نقد  ف
ىل حماية
م ع 
يل  3نصائ ح تساعدك 
م ي �م ا ي
ك:
ىل فيسبو 
م ع 
حسابك 

1

ك ت
ب تعرض ه
ح� تتجن 
ىل فيسبو 
ك ع 
لحساب 
م كلم ة مرو ر قوية
استخد 
أ
ت
ت المختلفة
م التقنيا 
ق باستخدا 
تعت� هذه النصيحة المني ة لالخ�ا 
ربما ب 
أ
ت
ً
ً
ىل كلم ة المرو ر .
وال� ستجده ا غالبا للوصو ل إ 
ك� شيوعا ي 
ال ث 
للكث� م ن المواضيع
ي 
ك
عن د مطالعت 
المتعلق ة أ
ت
ىس كلم ة المرور
وإن كنت تعتقد بأنك ستن 
ت.
الن�ن 
بالم ن ب 
ع� إ
الصعبة ف ي �حال استخدامها ،فيمكنك
ت
ق إلدار ة كلمات
ىل تطبي 
تأ� من الفراغ ،فمن االعتما د حينه ا ع 
لكن هذه النصيحة ال ي
م كلم ة مرو ر قوية المرو ر مثل LastPass.
م فعال ً استخدا 
المه 
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تقنية المعلومات

2

ين
ل يز
بخطوت�
ق
م� ة التحق 
فع 

ين
ل يز
بخطوت� ،
ق
م� ة التحق 
تفعي 
ف
�
الكث� من
ستجنبك ي  الغالب
ي
المشاكل أ
المنية الخاصة بالوصول إىل
ع� كلم ة المرور  ،وه ي خاصية
ك ب 
حساب 
ف
�
الكث� من الخدمات والتطبيقات
متوفرة ي  ي
الشه� ة.
ي

فح� ل و استطا ع أح د أ
ت
ص الوصو ل
الشخا 
إىل كلمة المرور الخاصة بك ،فسيكون عليه
ك ب
ي سيصل 
ق الذ 
إدخا ل رم ز التحق 
ع�
ك عن د الولو ج م ن جها ز آخ ر.
ف وذل 
الهات 

جهات االتصال الموثوقة:
ض أفرا د العائل ة أو
اخ� بع 
ت 
أ
المقرب� الذين
ي ن
الصدقا ء
م إىل
ق بهم  ،وأضفه 
تث 
ت االتصال
قائم ة جها 
الموثوقة.
إذا فقدت إمكاني ة
الدخول إىل حسابك ف ي�
ك لم
ك وكذل 
فيسبو 
تتمكن من الدخول إىل
لك� ن
ال ت
و� إلعادة
بريد 
ك إ
ي
أ
تعيينه ،فيمكن لهؤالء الصدقاء إرسال
رمز خاص الستعادة إمكانية الدخول إىل
حسابك  ،لك ن تأك د م ن اختيا ر أ
الشخاص
م خار ج فيسب
ك االتصا ل معه 
الذي ن يمكن 
ك.
و 

من ال�ض وري أيضاً االحتفاظ بنسخ ة
احتياطية من رموز التحقق ،وذلك ف ي�
ىل الوصو ل إىل
ك ع 
م قدرت 
حا ل عد 
الهاتف الخاص بك ،لذا قم بتوليد الرموز
االحتياطية وطباعتها واالحتفاظ بها ف ي �مكان
م بتفعيل
ل الدخو ل :ق 
ت تسجي 
تنبيها 
آم ن الستخدامه ا عن د الحاج ة.
إلك�و�ن
ىل بري د ت
ز
ل ع 
الم�ة  ،وستحص 
هذ ه ي
ي
ف
�
ك ي  فيسبوك  ،وذلك
ىل حساب 
أ و إشعا ر ع 
أ
ل الدخول
ص بتسجي 
ي شخ 
م أ 
ىل المزاي ا المنية حينم ا يقو 
اعتمد ع 
غ� معروف ،ف
�
إىل حسابك من متصفح ي 
الضافية
إ
ي
ف
�
توفر فيسبوك مزايا أمنية إضافية حال وجدت أي شبهة ي  هذا التسجيل
ت
بتغي� كلم ة المرو ر.
ىل الفو ر ي 
م ع 
االخ�اق  ،وإ ن كنت فق 
ك م ن
لحماي ة حساب 
ترغب بالمحافظة عىل حسابك فيجدر بك
ل هذ ه المزاي ا.
تفعي 
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صحة

احذروا التسمم الغذائي
في الصيف
التنقل والرحالت
�ث
ك ة ف ي� فصل الصيف،
قد تصيب البعض بنوع
ئ
الغذا� ،الذي
من التسمم
ي
ف
�ض
يمكن أن يف ي ي� حاالته
القصوى إىل الموت.

ئ
الغذا�؟
أسباب التسمم
ي

ئ
الغذا� ما ي ن
ب� فقدان النظافة ،وتناول
تت�اوح أسباب التسمم
ي
اللحوم النيئة ،وارتياد المسابح خاصة لدى أ
الطفال .وما يطرح المشكلة
أ
الساس ،هو حدوثه لدى ض
المر� الذين يعانون ً
خلل ف ي� الجهاز المناعي
كمر� أ
ض
الورام.

ئ
الغذا� عىل أعضاء الجسم
مخاطر التسمم
ي

ف
ت
ئ ت
ال�
ّإن التسمم
ي
الغذا� ي�اوح ي� خطورته من الحاالت البسيطة ،ي
ف
ت
نز
ً
ال� قد تستلزم دخول
تعا َلج ي� الم�ل ،وصول اىل الحاالت الحرجة ،ي
ن
يعا�
المستشفى .وترجع بعض حاالت الوفيات اىل كون المريض ي
أمر ًاضا عديدة (كالسكري ،أو احتشاء عضلة القلب) لدى االطفال أو
كبار السن (  65سنة فما فوق).
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صحة

عوارض التسمم

غالبا ما يشعر المريض بآالم حا ّدة ف ي�
ً
ت
البطن ،عىل شكل نوبات مغص ،م�افقة
مع إسهال شديد وغثيان و/أو تقيؤ .ويبقى
أ
ت
ال� يمكن
ارتفاع الحرارة من العراض ي
أن تجعل التشخيص يتناول احتماالت
أ
جيدا
أخرى .ومن الفضل أن يتم االنتباه ً
الطفال ،وكبار السن ،ألن أ
لدى أ
العراض
َّ
ممكن أن تتغ� بشكل كامل :عدم أ
الكل،
يّ
أ
واالرهاق ،وقلة الحركة عند الطفال ،أو
أعراض أخرى ،يمكن أن تنتج عن الجفاف،
ئ
الغذا� بحد ذاته.
وليس عن التسمم
ي

ت
ال� تتطلب التدخل
الحاالت ي
الط� الرسيع ،ونقل المريض إىل
بي
المستشفى؟

كما َّتم ذكره آنفًا ،الحاالت الخاصة تتطلب
رسيعا ،ومثال عىل ذلكّ ،أن المريض
عالجا
ً
ً
يتحمل االنخفاض الحا ّد
العادي ،يمكن أن ّ
ف� أ
ً
المالح (كانخفاض البوتاسيوم مثل) ،عىل
ي
أ
عكس الحاالت الخاصة ( الطفال ،وكبار السن،
ض
ومر� قصور القلب أو الكىل) ،وعدم فعالية
العالج ف� نز
الم�ل ،وبعض الحاالت الخاصة
ي
أ
ض
كمر� الورام.

العالج

تبعا لعوامل عديدة ،وعىل
يختلف العالج ً
سبيل المثال ال الحرص :العمر ،والوضع
حدة االلتهاب ،وذلك بـ:
الصحي ،ومدى ّ
أ
• أ
الدوية المهدئة لللم/المداوية للغثيان
والتقيؤ.
• المضادات الحيوية :ويرجع تحديد
استخدامها من عدمه ،اىل تقييم الطبيب.
أ
ت
ال� تُستخدم لعالج حاالت
• المصال :ي
السهال الحا ّد.
الجفاف الناجمة عن إ
• العالج داخل المستشفى للحاالت ال�ت
ي
تستدعي ذلك ،كما َّتم ذكره آنفًا.

إرشادات وقائية

الكثار من ش�ب الماء.
• إ
• غسل اليدين بشكل سليم.
• غسل ض
الخ� والفواكه بالمعقمات
المتوافرة.
• تج ّنب التعرض للشمس بشكل
مفرط ومتكرر لتج ّنب الجفاف.
ن
ال�ء ،أو يغ�
•تج ّنب تناول اللحم ي
جيدا.
المطبوخ ً
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المرشد السياحي

صير بني ياس  ..محمية طبيعية
تستقطب عشاق المغامرات
جزيرة ي ن
ت
ال� تشكل جزر الصحراء ف ي�
ص� ي
ب� ياس واحدة من المواقع الثمانية ي
ال�ية وأنشطة المغامرة الش ّيقة ،وفندق
منطقة الظفرة  ،بواجهتها الطبيعية ب
من فئة الـ 5نجوم وفلل فاخرة ،واسطبالت ومواقع تاريخية.

تعت�
ب

ّأما ت ز
من�ه الحياة بال�ية العربية ،فقد حصد
جائزة «أفضل وجهات السياحة المستدامة
ف ي� العالم» من قبل جوائز السفر العالمية
للعام  2014ت
ال� أقيمت ف ي� جزيرة أنجيال
ي
عت� ت ز
المن�ه موئال ً أل ثك� من  ۱۰آالف من
إذ يُ ب
ف
ت
تتجول ي� ربوعه بحريّة فهو
ال� ّ
الحيوانات ي
ف
أك� محميات الحيوانات بال�ية ي� منطقة
من ب
ث
شبه الجزيرة العربية حيث يغطي أك� من
نصف مساحة الجزيرة.
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المرشد السياحي
ت
يضمها :المها
ال�
ّ
ومن أبرز الحيوانات ي
بالضافة إىل
العر� والغزالن والزرافات ،إ
بي
الصيادة  ،والفرصة متاحة
الضباع والفهود
ّ
ف
أمام الزوار للقيام بجولة ي� سيارة رباعية
الدفع الستكشاف خبايا الطبيعة والحياة
بال�ية ف� ت ز
المن�ه ف ي� سيارات خاصة لذلك وبرفقة
ي
الخ�اء مع ثالثة خيارات مختلفة
فريق من ب
من فنادق ومنتجعات أنانتارا يمكن للضيوف
أن يمضوا وقتاً ممتعاً ف ي� منتجع وسبا جزر
الصحراء من فئة الخمس نجوم بإدارة انانتارا،
أ
ف
ف
أو ت
زوار مرافق ركوب الخيل الحديثة
االس�خاء عىل شاطئ البحر ي� منتجع فلل االستمتاع بجمال الجزيرة الطبيعي وال ّخاذ ي� بإمكان ّ
اليم أنانتارا الواقع عىل الشواطئ ش
متنوعة من أنشطة الفروسية
ال�قية ،أو أنانتارا منتجع فلل السهل.
ّ
التم ّتع بمجموعة ّ
المصممة لتناسب
ودروس ركوب الخيل،
ّ
القدرات الفرديّة ّ
لكل زائر.
ص� ب�ن ي ياس من
س� غور جزيرة ي
كما يمكن ب
خالل جوالت يوفّرها منتجع دانات جبل
الظنة نز
لل�الء.
ص� ب�ن ي ياس كذلك الدير
وتضم جزيرة ي
ف
المكتشف ي� دولة
المسيحي الوحيد
َ
المارات العربية الم ّتحدة والمتاح زيارته
إ
أثناء جوالت منتجع وسبا جزر الصحراء
بأن الدير ب�ن ي ّ حواىل
السياحية ويُ ُ
عتقد ّ
ف
العام ٦۰۰مّ ،ثم ّتم هجره ي� العام 750م.
فتم ف ي� أثناء عمليات تنقيب ف ي�
ّأما اكتشافه ّ
الجزيرة ف ي� العام .۱۹٩۲
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سوالف وعلوم

سؤال العدد :

عىل من تقع مسؤولية سداد تكاليف استقدام وتشغيل العمال ؟
 1صاحب العمل  2 -العامل  3 -صاحب العمل والعامل معاً

الفائز ف� مسابقة العدد ض
الما�:
ي
ي
ف
وردت إىل المجلة العديد من االجابات الصحيحة عن سؤال العدد الماضـي ،وباجراء القرعة فازت ي� المسابقة القارئة :وسام فتحي
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

معالم  :حديقة دبي المتوهجة ..

رسالة لخفض
االنبعاثات الكربونية

د� المتوهجة أول حديقة
بي
ت
لل�فيه والتعليم تحمل رسالة
اجتماعية ف ي� خفض االنبعاثات الكربونية
والحفاظ عىل العالم من خالل إعادة التدوير
لتقدم تجارب متنوعة تشمل «فنون ف ي� النهار
والتألق ف ي� الليل.

حديقة

(د� جاردن جلو) أول
ب
وتعت� حديقة ب ي
حديقة متوهجة ف� العالم ،حيث تقع �ف
ي
ي
حديقة زعبيل المنطقة ب والمقامة عىل
مساحة  160ألف تم� ،وهي تضم العديد
من عجائب الدنيا إذ تأخذك الحديقة ف ي�
رحلة إىل ماساي مارا حيث تشهد هجرة
ال�ية وصوال إىل أزهار الزنبق ف ي�
الحيوانات ب
ز
يم� هذه الحديقة انها تتوهج
هولندا .ما ي
أ
خالل الليل ،وتوفر العديد من اللعاب
أ
والنشطة ت
ال�فيهية التفاعلية ش
ومم� طويل
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يقدم أشهى المأكوالت من مختلف أنحاء
العالم بالضافة اىل مرافق مث�ة أ
للطفال
إ
ي
منها الشجرة الناطقة ،وجنة الباندا ومخيم
الديناصورات ومدينة الحلوى .كما تعرض
الحديقة تحفاً تستعد لدخول موسوعة
جينيس أ
للرقام القياسية منها نسخة

الكب�
مصغرة من مسجد الشيخ زايد
ي
المصنوعة من  90ألف كأس وصحن وملعقة
من الخزف بطول  14تم�ا ونسخة من برج
خليفة مصنوعة من  330ألف زجاجة دواء
صغ�ة معبئة بمياه ملونة تمتد عىل طول
ي
ت
 16م�ا.

سوالف وعلوم

الحابول..
حزام التسلق
مهنــة صناعــة الحابــول مــن المهــن عــدد مــن عــ� جريــد النخــل بـ ي ن
ـ� فتحــات ويبقــى مــا طولــه بــاع ونصــف البــاع مــن كل
ي
أ
القديمــة ت
بالعــ� ،يل�بــط كل طــرف
الــى مارســها إالنســان الجديلــة وتُسـ َـحب الواحــدة تلــو الخــرى مــع طــرف دون شــد
ي
ي
ف
ـ� ،منهــا بحبــل ســيلتف حــول جــذع النخلــة.
إالمــار ت يا� ،والحابــول هــو الحــزام
الحبــ� شـــد طـ ي
ي
ـر� الحبــل بعــد ســحب كل العـ ي
الــذي يلفـــه متســلق النخلــة حــول جســده
وحـــول جــذع النخلــة تســاعده عــى تســلق
النخلــة وتحميــه مـــن الســقوط.

تعد

يصنــع الحابــول ف� ت
الــراث إالمــار ت يا� القديــم
ي
ف
مــن ليــف النخيــل بعــد نقعـــه ي� المــاء
وتجفيفـــه؛ حيــث يُفــرك ويُ ْف َتـــل باليديــن
ُليش ـكّل حب ـا ً طوي ـا ً ويُؤخـــذ الحبــل بطــول
ش
ع�يــن باعــاً ويُ َلــف بالقمــاش ثــم يُطــوى مــن
المنتصــف ويُفتــل الجــزءان عــى بعضهمــا
ليشــكال جديلــة يتــم شــدها أكــرث بإدخــال

إضاءة  :عود البخور
عطرية أشتهر استخدامها ف ي� المنطقة
العربية والخليجية وتجلب عادة من
ش�ق آسيا من الهند وبنغالديش ي ز
ومال�يا وإندونيسيا
ين
والفلب� والوس وفيتنام وكذلك غينيا بيساو .اصلها
ف
من أشجار خاصة تنبت ي� المناطق المرتفعة من
هذه البالد .ينتج العود بعد أن تصاب هذه أ
النواع
الخاصة من أ
الشجار بمرض ي ن
مع� يصيبها من
الداخل ش
وينت� فيها ليحول عودها إىل مادة مختلفة
أ
ف
عن الخشب الموجود ي� الشجار السليمة وتمتاز
أ
ت
ال�
هذه الشجار المصابة بالرائحة الجميلة ي
تفوح من خشبها خصوصاً عندما تالمسه
النار.

مادة

البخور كلمة تطلق عىل مواد عطرية
بعينها أو خلطات عطرية توضع عىل الجمر
ت
لتح�ق مطلقة موادها العطرية المكونة
لها فينطلق دخانها العطري الجيد الرائحة.

يستعمل لذلك مباخر أو مجامر خاصة ذات أشكال
غال الثمن للحرفية العالية
وألوان متعددة وبعضها ي
ت
ال� اعتمدت ف ي� تصنيعها .اعتادت المرأة العربية
ي
ت
ال� تتمتع بذوق خاص،
والخليجية خصوصا ي
استخدام العطور وعود البخور ،ودهن العود وهو
أشهرها إضافة إىل عرق الصندل ،وعرق الزعفران،
العن� ،وعرق المسك ،وعرق الحنة،
وعرق
ب
والياسم�.ن
ي

مفردات
إماراتية :

ش
�ء حصل ف ي�
أحيد :اتذكر ي
ض
الما�
ي
الدريشة :النافذة
كشته :نزهة او رحله ترفيهية

تح�ض نفسك او
ازهب :ان ّ
تح�ض شيئا
هود :لفظ يقوله طارق باب
نز
الم�ل وهو ينادي عىل من
فيه طالبا االذن بالدخول
  
ين
مواع�  :صحون أو
أ
ت
ال� يتم وضع
الطباق ي
الطعام فيها.
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