العمـــل
السنة التاسعة واخلمسون
العدد  ٦٩٩أكتوبر 2021
الثمن  5جنيهات

مؤتمر العمل العربى يتحدى كورونا
ويطلق فعالياته برئاسة مصر

انتخاب مصر
عن الحكومات
فى مجلس
إدارة منظمة
العمل العربية
مع العدد كتيب العمل «مجانا»

المستجدات التى فرضتها جائحة كورونا على ظروف وشروط العمل فى سوق العمل الكويتى

مدرسة يوتوبيا الخاصة للغات
رئيس مجلس اإلدارة وجميع العاملين
يتقدمون بالتهنئة
لفخامة السيد رئيس الجمهورية

عبد الفتاح السيسى
ورئيس مجلس الوزراء
م .مصطفى مدبولى
ووزير القوى العاملة

محمد محمود سعفان
ووكيل وزارة القوي العاملة
علي أبو احلسن
واملستشار الدكتور عمرو فاروق
مدير مكتب التشغيل واستشارات الهجرة بالفيوم

بمناسبة أعياد أكتوبر المجيدة

ونؤكد دعمنا الكامل والمطلق للسيد رئيس الجمهورية
والقوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية فى الحفاظ
على أمن وسالمة ووحدة األراضى المصرية حتى تنعم
مصرنا الحبيبة بالرخاء والتقدم واالزدهار فى ظل القيادة
الرشيدة للسيد الرئيس

عبد الفتاح السيسى

حفظ اهلل مصر ورئيسها وشعبها
وجيشها من كل سوء
تحيا مصر  .تحيا مصر  .تحيا مصر
تليفون ٠٠٢٠٨٤٢١٦٥٣٠٣ :

باغوص اجتاه الطريق الدائري  -محافظة الفيوم
املوقع الرسمى ملدرسة يوتوبيا utopials.com
موبايل٠٠٢٠١٠٣٠٠٩٦١٦١:
أكتوبر  2021العمل

طوال أيام األسبوع وعلى مدار  ٢٤ساعة في اليوم
رقم الواتس اب 01013000308
أو على الخط الساخن الخاص بصحتي 15109
مجموعة صيدليات صحتي..دايمًا معاكم واألقرب ليكم

فرع الفيوم
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االفتتاحية

استراتيجية حقوق اإلنسان
 ..حدث تاريخى
اس ـت ـك ـمــاال جل ـه ــود ال ــدول ــة ف ــى تـعــزيــز
حـقــوق مواطنيها ومنحهم حـيــاة كرمية
نستقبل فصال جديدا فى تاريخنا ملزيد
م ــن حتـســن ح ـيــاة امل ــواط ــن ومتـكـيـنــه من
كــافــة حقوقه أطـلــق الــرئـيــس عبد الفتاح
السيسى االستراتيجية الوطنية حلقوق
اإلن ـ ـسـ ــان وه ـ ــى األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ن ــوع ـه ــا فــى
امل ـن ـط ـقــة وت ـع ــد وث ـي ـقــة تــاري ـخ ـيــة شــامـلــة
وأول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة
األمد فى مجال حقوق اإلنسان وتتماشى
مع اجتــاهــات الــدولــة فى بناء اجلمهورية
اجل ــدي ــدة وتـعـتـمــد االس ـتــرات ـي ـج ـيــة على
ت ـن ـف ـيــذ ن ـه ــج م ـت ـكــامــل ل ـت ـعــزيــز احـ ـت ــرام
وح ـمــايــة ك ــل احل ـق ــوق واحل ــري ــات املــدنـيــة
والـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة واالجتماعية
والثقافية وترسيخا ملا تقوم به الدولة فى
مجاالت دعم للمرأة والطفل واألشخاص
ذوى اإلعاقة والشباب وكبار السن الــواردة
بالدستور واالتفاقيات الدولية التى وقعت
عليها مصر كما أن إطالق االستراتيجية
هـ ــى رسـ ــالـ ــة ل ـل ـع ــال ــم ب ـ ــأن م ـص ــر حت ـتــرم
املعاهدات واالتفاقيات الدولية كما تؤكد
أن اجلمهورية اجلديدة تستكمل البنيان
الكامل فــى كافة اجلــوانــب لبناء اإلنسان
امل ـص ــرى وت ـك ـفــل أع ـلــى م ـس ـتــوى وحـمــايــة
للمواطن وإعالء لكرامته .
فالدولة املصرية يوما بعد يوم منذ أن
تــولــى الــرئـيــس السيسى مسئولية شئون
الـبــاد تــؤكــد أنـهــا حتـتــرم حـقــوق اإلنـســان
وحت ــاف ــظ ع ـلــى ال ـه ــوي ــة امل ـص ــري ــة وتـبـنــى
جسور الثقة بني الدولة واملواطن بالتكامل
مع املسار التنموى القومى وذلك بالعمل
الصادق وليس بالشعارات الرنانة  ..حتيا
مصر  ..حتيا مصر  ..حتيا مصر

« العمل»
المراسالت  116 :شـارع محمـ ـ ــد فريـ ـ ـ ـ ــد
 42شارع اجلمهورية القاهرة
ص .ب  1862 :الرمز البريدى 11511
االشتراكات  :قيمة االشتراك السنوى
 60جنيها غير شامل مصاريف البريد
ترسل بشيك أوبحوالة بريدية عادية
باسم السيد رئيس مجلس إدارة مجلة العمل
تليفون 23960685 – 23919003 :
فاكس 23919921 :

١٢-١٣

الرئيس السيسى يوجه كلمة فى افتتاح مؤتمر العمل العربي

أمتنا العربية تضرب بجذور حضارتها فى أعماق التاريخ
المبادرة الرئاسية «إلعادة تشغيل المصانع المتوقفة»
تنهض بالصناعة المصرية وتنعش االستثمارات بالقطاع ٦٢-٦٣

انتبهوا ..
حل األزمة
السكانية فىأيديكم
٦٨-٦٩

مدارس وجامعات بال كورونا
إقرأ لهؤالء..

العبـــور
إلى مستقبل
أفضل
مقال رئيس التحرير
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٧٨-٧٩

الرجال مواقف
بقلم :

٨-٩

أ.د .محمد مختار
جمع ـ ــة مبروك
وزير األوقاف

٦٠

أكتوبر  2021العمل

رئيس التحرير

رئيس مجلس اإلدارة

هيثم سعـد الـديـن

محمد محمود سعفان
١٠-٤٩

ملف العدد

العمـــل

مجلة متخصصة فى قضايا العمل واإلنتاج والتنمية
تصدر عن جمعية نشر الثقافة لوزارة القوى العاملة

أسسها السيد الطاهرى

يف عهد الوزير أنور سالمة
فى سبتمبر 1962
وصدر العدد األول فى يناير 1963

نائب رئيس مجلس اإلدارة

محمد حامد الصياد

القاهرة تحتضن الدورة  47لمؤتمر العمل
العربى وســـط إجـــراءات احتـــرازية مشددة

عبد الرحمن عويضة
م .سكرتير التحرير

بعد الصحافة  ..السلطة الرابعة فى يد السوشيال ميديا

«مى السباكة» ..تتحدى الفقر والبطالة
امرأة ملهمة بدرجة مهندسة

مساعد وزير اخلارجية
األسبق

العمل أكتوبر 2021

٨٤-٨٥
٩٠-٩١
١١٠-١١١

الوعى التأمينى
بقلم :

بقلم:

محمد حامد الصياد

٦١

سكرتير التحرير
اإلخراج الفنى

محارب ًا عظيم ًا حرص على
أمن الوطن واستقراره ٨٠

السفير هانـى خ ـ ــالف

أمـ ـ ـ ـ ــل البرن ـ ـ ــس
حس ــن عبد الســتار

سعفان ينعي المشير طنطاوي :

فى األدب السياسى

مدير التحرير

مستشار التأمني
االجتماعى وكيل أول وزارة
التأمينات ( األسبق )

٩٨-١٠٠

علـ ـ ـ ــى زك ـ ـ ـ ـ ـ ــى

أعضاء مجلس اإلدارة

خــالــد أب ــو ب ـكــر ع ـلــى محمود
فـ ـ ــاط ـ ـ ـمـ ـ ــة مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد عـ ـم ــر
م ـح ـم ــد طـ ــه م ـح ـم ــد صــالــح
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاء م ـ ـص ـ ـط ـ ـفـ ــى كـ ــامـ ــل
ش ـ ـ ـمـ ـ ــروخ مـ ـحـ ـم ــد مــنــص ــور
يـ ــاسـ ــر صــبــح ــى ال ـشــرب ـي ـنــى
حـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــان أحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــد ع ـ ـلـ ــى
أشـ ــرف مـ ــرزوق عـبــد الشهيد
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العبـــور إلـــــــ
بقلم :
رئيـس التحريـر
haithemsaad2014@gmail.com

٠٨

 48عاما متر
علينا هذه
األيام على
ذكرى نصر
أكتوبر 1973
 ،اليوم الذى
انتصرت فيه
القوات املسلحة
املصرية
على العدو
اإلسرائيلى
املتغطرس
 ،وحطمت
أسطورة اجليش
الذى ال يقهر،
وسوف يظل
هذا اليوم
يوما فارقا فى
تاريخ وحاضر
ومستقبل
العالم أجمع
 ،ألنها احلرب
التى ساهمت
فى تغيير
الكثير من
املفاهيم
العسكرية
وعدلت
النظريات
واملناهج فى
أكادمييات
احلرب حول
العالم التى
كانت سائدة
حينها ،وضرب
بها املصريون
مثال عظيما فى
حتدى الواقع
املرير والعبور
إلى مستقبل
أفضل.

حتل علينا الذكرى الـ  48ألغلى وأكبر وأعظم انتصار
ف ــى ت ــاري ــخ مـصــر  ،وه ــو ان ـت ـصــار ال ـس ــادس م ــن أكـتــوبــر
املـجـيــد ،ذل ــك الـنـصــر ال ــذى قــاتــل املـصــريــون مــن أجله
ودفـعــوا أثما ًنا غاليةً من دمائهم الطاهرة ،ليستردوا
غاليا وعزي ًزا من أرض الوطن.
ً
جزءا ً
هــذا االنـتـصــار العظيم ال ــذى حقق فيه خير أجناد
األرض األبـطــال مــا انتظروه على مــدار  6سـنــوات منذ
هــزميــة  1967وان ـت ـصــروا عـلــى اجل ـيــش ال ــذى ال يقهر
فتمكنوا من عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف
وتــدم ـيــر م ــواق ــع اجل ـيــش اإلســرئ ـي ـلــى وك ـســر شوكتهم
وسـقـطــوا قتلى وأس ــرى على يــد جيش مصر العظيم
لتتهاوى معه اسطورة اجليش الــذى ال يقهر وليعرف
العالم كله حقيقة جيش إسرائيل.
إن ح ــرب  1973كــانــت احل ــرب احلقيقية الـتــى اثبت
فيها املـقــاتــل املـصــرى وج ــوده على أرض الـقـتــال  ،ألن
حـ ــرب  1956و  1967ل ــم حتـ ــدث ف ـي ـه ـمــا م ــواج ــه بــن
امل ـقــاتــل امل ـص ــرى واجلـ ـن ــدى اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ف ـفــى حــرب
أكتوبر  ٢٠٢١العمل

ـــــى مستقبل أفضل

لقد قالها الرئيس السيسى مدوية  :إن حرب أكتوبر لم
تكن السـتــرداد األرض فقط وإمنــا لتحقيق الـســام الــذى
يستند إلى العدل وتوازن القوة  ،وجاءت حرب السادس من
أكتوبر بقرار الزعيم الراحل أنــور السادات وقيادته لتعلن
أن مصر قــادرة على إعــادة صياغة أى وضــع ال ترضى عنه
أو تقبله فتفرض على اجلميع احترام إرادتـهــا ،وتثبت أن
احلـفــاظ على األرض وحـمــايــة احل ــدود وال ـتــراب الوطنى
هو واجب مقدس تستطيع مصر بجيشها وشعبها القيام
به على أكمل وجه مهما كانت التضحيات من أرواح ودماء
رجال قواتها املسلحة الذين قدموا بطوالت يعجز التاريخ
عن حصرها ويقف اجلميع أمامها وقفة احترام وتقدير
وتبجيل.
ولنا أن نفخر أن حرب أكتوبر املجيدة جاءت بإرادة شعب
مـصــر الـعـظـيــم ون ـفــذتــه قـيــادتـهــا الـتــاريـخـيــة متمثلة فى
الزعيم محمد أنور السادات بطل احلرب والسالم.
لقد اتـخــذ ال ـســادات ق ــرار حــرب أكتوبر ال ــذى يعتبر من
أشجع القرارات فى تاريخ مصر احلديث  ،قرار احلرب على
إسرائيل لتحرير أرض سيناء  ،ونتوجه اليوم بتحية إلى
روحه وإلى أرواح شهداء مصر األبطال.
وبعد  48عاما من النصر العظيم يواصل اجليش املصرى
انـتـصــاراتــه فــى مـعــاركــه ضــد اإلرهـ ــاب وال ـت ـطــرف وحماية
شعبنا من جميع املخاطر ،مؤكدا أنه احلصن األمني ملصر
وللمنطقة العربية كلها .

 1956مت االنـسـحــاب ب ــدون مــواجـهــة  ،وفــى  5يونيو 1967
لــم يقاتل اجلـنــدى املـصــرى ألن املشير عبد احلكيم عامر
أصــدر تعليمات فى ذلك الوقت باالنسحاب بعد أن قامت
الطائرات اإلسرائيلية بالهجوم علينا.
ٍ
ٍ
عسكرية
معركة
إن حــرب أكتوبر املجيدة لم تكن مجرد
خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها ،وإمنا كانت
حقيقيا لقدرة الشعب املصرى على حتويل احللم
اختبارا
ً
ً
ٍ
حقيقة.
إلى
ومصر وهــى حتتفل بــذكــرى انـتـصــارات أكتوبر تستعيد
مــن ذاكــرتـهــا قصة كـفــاح شعبها عبر تاريخها املمتد منذ
نورا تسير على
آالف السنني مستلهمةً من عظمة ماضيها ً
دربه ،لتحقق حلاضرها األهداف املنشودة التى تسعى إليها
واآلمال العريضة التى يتطلع إليها شعبها.
إن يوم السادس من أكتوبر عام  ،1973ال ميثل فقط نصر ًا
عسكري ًا بــاهــر ًا حققته ال ـقــوات املسلحة بــاقـتــدار  ،بــل هو
تعبير فريد عن إرادة أمة ومتاسك شعب استمد من تاريخه
العريق صالبة وقوة ال تقهر.
العمل أكتوبر ٢٠٢١

وأخيرا ...
فى الذكرى الـ  48النتصارات أكتوبر
املجيدة ستظل تذكرنا أن األوطــان
تعيش بتضحيات شعوبها ،وأن مصر
لن تنهض سوى بجهود أبنائها وشبابها
األوفياء وستظل مصر دائما عزيزة
قوية بشعبها األبى الكرمي ،ونتوجه
فى هذه املناسبة بكل التحية والتقدير
للقوات املسلحة املصرية وأبنائها
الشرفاء الــذيــن يضحون بحياتهم
ويحمون حــدود الــوطــن ويجابهون
اإلرهــاب األســود جنبا إلــى جنب مع
أشقائهم من الشرطة املصرية الباسلة،
وســوف نظل دومــا نتذكر شهدائنا،
ولــن ننسى تضحياتهم وبطولتهم
،ولن تتخلى مصر عن أسرهم وسوف
تعمل دومـــا مــن أج ــل تــوفــيــر حياة
أفضل ألبنائها  ،وندعو اهلل أن يتغمد
شهدائنا بواسع رحمته.

٠٩

ملف خاص عن مؤتمر العمل العربي

القاهرة تحتضن الدورة  47لمؤتمر العمل العــــــــــ
املؤتمر يتحدى كورونا ويطلق فعالياته برئاسة مصر
وقد عقد املؤمتر هذا العام أعماله فى ظل أوضاع استثنائية
فى مشهد اختلجت له القلوب وأثار فى الوجدان احلماسة
الوطنية للعروبة ،وحتت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وظروف صحية طارئة بعد تعذر انعقاده العام املنصرم بسبب التدابير
االحترازية وتقييد السفر والتباعد االجتماعى جراء جائحة كورونا،
قائد نهضة مصر احلضارية احلديثة على مسارات التنمية
وقد اتخذت منظمة العمل العربية مجموعة من التدابير واإلجراءات
االقتصادية واالجتماعية ،احتضنت القاهرة  -دولة املقر-
الوقائية؛ وذلك فى سياق خطة معدة مسبق ًا للتأهب واالستعداد
أعمال الدورة الـ  47ملؤمتر العمل العربى حيث يعد فرصة
للحد من إمكانية انتشار فيروس كورونا ،وتأمني صحة وسالمة
للتواصل ألطراف اإلنتاج الثالثة ليلتقون ،كما يعد منبرا
الوفود املشاركة خالل مدة انعقاد املؤمتر الذى استمر ملدة أربعة أيام .
كبيرا يوفر ألعضائه سواء احلكومات ،أو رجال األعمال
وشهدت جلسات املؤمتر خالل فترة انعقاده بحث ومناقشة عدد
والعمال ،فرصة للتشاور واحلوار والتباحث حول قضايا العمل
من املوضوعات املهمة يأتى على رأسها تقرير املدير العام ملكتب العمل
والعمال  ،وأمناط التشغيل احلديثة ،خاصة فى ظل التطور
العربى فايز املطيرى  ،بعنوان  :ريادة األعمال واملشروعات الصغيرة
التكنولوجى والثورة التكنولوجية املتسارعة.
والطريق نحو التنمية املستدامة والتمكني ،فضال عن تقرير عن
أعمال
افتتاح
ووجه الرئيس السيسى كلمة مسجلة فى
نشاطات وإجنازات منظمة العمل العربية خالل عامى ،2020 - 2019
القوى
وزير
فى
املؤمتر ،وترأست مصر دورة املؤمتر ممثلة
ومتابعة تنفيذ قرارات مؤمتر العمل العربي ،واملسائل املالية واخلطة
16
ميثلها
عربية
دولة
العاملة محمد سعفان ،مبشاركة 21
واملوازنة  ،وتطبيق االتفاقيات وتوصيات العمل العربية  ،باإلضافة
وزير عمل عربى ،و 4رؤساء وفود و 415من األعضاء املشاركني عن مذكرة املدير العام ملكتب العمل العربى حول الدورة  109ملؤمتر
من وفود منظمات أصحاب العمل واالحتادات العمالية
العمل الدولى بجنيف .2021
والنوعية واملهنية  ،وممثلو األمانة العامة جلامعة الدول
وشهدت جلسات املؤمتر تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية،
العربية ،واحتاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل
حيث يتعني انتخابهم من قبل أعضاء املؤمتر ،وهي :مجلس إدارة
منظمة العمل العربيـة ،وهيئة الرقابة املالية واإلدارية ملنظمة العمل
الدولية ،وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.
العربية ،وجلنة احلريات النقابية مبكتب العمل العربي ،وجلنة شؤون
عمل املرأة العربية وذلك عن الفترة ()2023 - 2021
كما استعرضت الدورة الـ  47للمؤمتر بندين فنيني األول  :أثر
التطور التكنولوجى على بيئة العمل  ،والصعوبات التى تواجهها
الدول العربية فى التحول الرقمى وخاصة بعد أزمة كورونا التى أدت
إلى تسريع وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية واللجوء إلى تنظيم
أساليب العمل بطرق بديلة لضمان استمرارية األعمال.
أما البند الثانى  :متطلبات االقتصاد األخضر لتوفير فرص
العمل  ،حيث غيرت هذه األزمة الطارئة ترتيب األولويات  ،وأبرزت

عرض امللف  :هيثم ســعد الدين

عدسة:
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العمل

ــــــــــــربى وســـط إجـــراءات احتـــرازية مشددة
عدة جوانب لتعزيز االقتصاد األخضر  ،وأتاحت الفرصة لوضع
وتنفيذ سياسات واستثمارات حتفز أنشطة االقتصاد األخضر كجزء
من خطة التعافى املستدامة طويلة األمد.
وفيما يخص تقرير املدير العام املدرج على جدول أعمال الـدورة
بعنوان «ريادة األعمال واملشروعات الصغيرة..الطريق نحو التنمية
املستدامة والتمكني» فقد أشار املدير العام فى تقريره إلى أن ﺟﺎﺋﺣﺔ
(ﻛوﻓﯾد )19-وﺗداﻋﯾﺎﺗﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ طرحت ﻋﻼﻣﺎت
اﺳﺗﻔﮭﺎم ﻛﺛﯾرة ﺣول ﻣدى جاهزية واﺳﺗﻌداد دوﻟﻧـﺎ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻣواﺟﮭـﺔ
أزﻣـﺎت طﺎرﺋـﺔ ﻣـن ھـذا اﻟﺣﺟم ،ﻓﻘد اﻧﻌﻛﺳت ﺗﺄﺛﯾراﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷـر
ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻘـدم اﻟﻣﺣـرز ﻓـﻲ ﻣﺳـﺎﻋﻲ اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف ﺧطﺔ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ  ، 2030ولكى ال نبقى خلف اﻟرﻛب ﻻﺑد ﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣل ﻣﻊ أطراف اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻲﻓ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ﻣﺑﺗﻛرة ﻟدﻋم رﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻـﻐﯾرة،
ﻓﺎﻷﺳـواق اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﯾـوم ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺣﻔز اﻻﺑﺗﻛـﺎر واﻹﺑـداع ،وﺗﻌزﯾـز روح
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻓـﻲ ظـل اﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺻف ﺑﮭﺎ.
وﯾﻌد إﯾﺟﺎد ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻣﻛﯾﻧﯾﺔ ﻣواﺗﯾﺔ ﻟرﯾـﺎدة اﻷﻋﻣـﺎل واﻟﻣﺷـروﻋﺎت
اﻟﺻـﻐﯾرة ﻲﻓ اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ،وﺧﺎﺻـﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـﻖ ﺑﺗـﺄﻣﯾن اﻟﺑﯾﺋـﺔ
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ ﻣـن ﺣﯾـث ﺗطـوﯾر اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ ،واﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ،وﺳد اﻟﺛﻐرات اﻟﻣﮭﺎرﯾﺔ ﻟدى اﻟﻌﻣﺎل واﻟداﺧﻠﯾن
اﻟﺟدد ﻟﺳوق اﻟﻌﻣل ﻣـن اﻟﺷـﺑﺎب واﻟﺷـﺎﺑﺎت ،وإﺻـﻼح اﻷﻧظﻣـﺔ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،وﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧدام التكنولوجيات
الرقمية احلديثة  ،مؤكدا أنه البد من تخطى الوضع الراهن بنقالت
نوعية تستغل طاقاتنا البشرية وامكانياتنا ومواردنا على النحو
األمثل لنسير بخطى واثقة نحو حتقيق أهداف التنمية املستدامة .
وتضمن التقرير خمسة أقسام رئيسية تناولت دور ريادة األعمال
فى قضايا التنمية املستدامة ،حيث تناول هذا القسم رؤية استشرافية
ملنظومة عربية متكاملة لدعم ريادة األعمال واملشروعات الصغيرة .
أما القسم الثانى فتناول تطوير منظومة التعليم والتأهيل املهنى
لصناعة رواد أعمال املستقبل ،حيث أشار إلى انه مع تسارع وتيرة
التقدم التكنولوجى وانسجاما مع الثورة الصناعية الرابعة بدأت
املرحلة الثالثة منه لتطور العالقة بني أنظمة التعليم والتدريب
العمل أكتوبر 2021

ومنظومات أسواق العمل الوطنية والعاملية كما استعرض القسم
الثالث الفرص والتحديات فى سبيل النهوض بريادة األعمال فى
الوطن العربي.
وناقش القسم الرابع وضع ريادة األعمال واملشروعات الصغيرة
ما بعد (كوفيد ، )19-والتحديات التى يواجهها هذا القطاع بعد
اجلائحة التى كانت بالغة التأثير عليه وسبل التعافى منها ،حيث
اﺗﺧذت اﻟﺣﻛوﻣﺎت ،ﻲﻓ ظل ﻏﯾﺎب اﻟﻌﻼج واﻧﺗظﺎر إﻧﺗﺎج اﻟﻠﻘﺎح وﻣن ﺛـم
ﺗﻌﻣﯾﻣه وظهور ﺳﻼﻻت ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻔﯾروس ﻣؤﺧر ًا ،ﺗداﺑﯾر اﺣﺗرازﯾﺔ
ﺻـﺎرﻣﺔ ﺧـﻼل ﻋـﺎﻣﻲ  ،2020-2021ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻹﻏﻼق اﻟﻛﺎﻣـل واﻟﺟزﺋـﻲ
وﺣظـر وﺗﻘﯾﯾـد اﻟﺳـﻔر ،وﻓـرض اﻟﺗﺑﺎﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻘواﻋد اﻟﺻﺣﯾﺔ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،ﻣﻣـﺎ أدى إﻟـﻰ ﺗﺑـﺎطؤ اﻗﺗﺻـﺎدى أﺛـرﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
واﻟﻧﻣو واﻟﺗوظﯾف وأﺣدث ﺗﻐﯾﯾرات ﻲﻓ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻧﻣـط اﻟﺣﯾـﺎة.
إﻻ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐﯾرة وﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر ﻛﺎﻧت
أﻛﺛـر تعرضا ﻟﻠﺧطـر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ،وھذا ﯾﻌود إﻟﻰ
ﻗﻠﺔ ﻣواردھﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺻﻣود واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟطﺎرﺋـﺔ اﻟﺗـﻲ
أﺣـدﺛﺗﮭﺎ اﻟﺟﺎﺋﺣـﺔ ،وتناول هذا القسم بعض العوامل الهامة التى
تسببت فى التأثير العميق للجائحة على ريادة األعمال واملشروعات
اﻟﺻــﻐﯾرة ،واﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣــﺎت اﻟﻌرﺑﯾـﺔ واﻟـدﻋم اﻻﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟـذى
ﻗدﻣته ﻟﻣواﺟﮭـﺔ اﻻﻧﻛﻣﺎش واﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣـن اﻵﺛـﺎر
اﻟﺻـﺣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﺟﺎﺋﺣـﺔ (ﻛوﻓﯾد. )-19
وقدم التقرير فى القسم اخلامس إلى أطراف اإلنتاج الثالثة
وصناع القرار فى الدول العربية بعض التوصيات واملبادرات منها
اقتراح االستراتيجية العربية لريادة األعمال وزيادة الفعالية
للمشاركة فى الشبكة العربية ملعلومات أسواق العمل وتشجيع
ودعم املناطق االستثمارية العربية وحتفيز قيام وإعالن العناقيد
االقتصادية العربية والتى كشفت اجلائحة مدى أهميتها فى تعزيز
قدرة االقتصادات العربية على مواجهة األزمات ،فهى من أولويات
مرحلة تعافى هذا القطاع من تداعيات اجلائحة لدعم الشباب
العربى الذى يعد من الفئات األشد تأثر ًا ،وإنشاء صندوق عربى
لألزمات والطوارئ لدعم املشروعات الصغيرة واملؤسسات املتعثرة
وانشاء البوابة العربية للمعارف فى األنشطة الريادية.
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أمتنا العربية تضرب بجذور
حضارتها فى أعماق التاريخ

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى  ،كلمة فى افتتاح الدورة
 47ملؤمتر العمل العربى الذى عقد بالقاهرة  -دولة املقر -خالل
الفترة من  5حتى  8ستبمبر  ، 2021وقال الرئيس السيسى
فى مستهل كلمته« :يسعدنى أن أرحب بكم جميع ًا ،من رؤساء
وأعضاء الوفود العربية املشاركة ،وممثلى املنظمات النقابية
العمالية ،ومنظمات أصحاب األعمال ،واملنظمات الدولية
واإلقليمية ،وجميع احلضور الكرام ،فمرحب ًا بكم على أرض
بلدكم الثانى مصر ،أرض السالم واملحبة واإلخاء».
ويشرفنى بإسم جمهورية مصر العربية أن افتتح أعمال هذه
الدورة ملؤمتر العمل العربى ُمتمني ًا لكم جميع ًا إقامة طيبة
ومثمرة ،وللمؤمتر النجاح والتوفيق.
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إعداد اسرتاتيجيات مُالئمة للنهوض بالتنمية العربية الشاملة
وضمان تفعيلها على أرض الواقع
ُأثمن جميع الجهود التى اتخذتها البُلدان العربية فى التعامل مع
«كورونا» والحد من تأثريها على بيئة العمل والعمالة غري املنتظمة
وقــال الرئيس :إن أمتنا العربية أمة تضرب بجذور حضارتها فى
أعماق التاريخ  ،حتمل فى طياتها مقومات النجاح والتقدم والرقى
التى تعزز سبل التعاون والتكامل املشترك ،كاللغة ،واحلضارة ،والدين،
والثقافة  ،حيث ميثل كل ذلك وغيره مقومات حتقيق نهضة عربية
شاملة إذا حسن استغاللها.
وأشار الرئيس السيسى إلى أنه تتوجب اإلشارة إلى أن عاملنا العربى
يواجه العديد من التحديات التى يفرضها النظام العاملى الراهن وما
مير به من أحداث وتطورات تؤثر على عالم العمل وتتأثر به ،مبا لها
من انعكاسات على بالدنا العربية خاصة فى مجال التشغيل واحلد من
البطالة ،مع وجود أمناط عمل جديدة أفرزتها التغيرات والتطورات
احلديثة فى عالم العمل والذى بات يعيش تطورات مفاجئة وعميقة.
وقــال الرئيس السيسي :ال شك أن ذلــك كله يفرض علينا املضى
قُدم ًا نحو إعــداد استراتيجيات ُمالئمة للنهوض بالتنمية العربية
الشاملة وضـمــان تفعيلها على أرض الــواقــع ،وتعزيز ودعــم التعاون
االقتصادي ،وتبادل املعلومات واخلبرات فيما بيننا والعمل على إزالة
العقبات واحلواجز من أجل التكامل بني الدول العربية ،والوصول الى
آليات جديدة ومتطورة إلحداث التكامل اإلقليمى العربى الشامل من
خــال تسهيل الـتـجــارة البينية ،وتـبــادل السلع واخلــدمــات ،وانتقال
رؤوس األموال وتعزيز االستثمارات املشتركة  ،فضالً عن تسهيل تنقل
األيدى العاملة بني ُبلداننا العربية .
وأشار الرئيس السيسى إلى أننا على يقني تام أن ذلك لن يتحقق
بــاألمـنـيــات ولـكــن يـجــب علينا ات ـخــاذ خ ـطــوات ج ــادة وســريـعــة وإيـثــار
املصلحة القومية لألمة العربية ،ودرء أية خالفات بينية بل وجتاوزها
على نحو يحقق أهدافنا التنموية املشتركة .
العمل أكتوبر 2021

ال يفوتُنى فى هذا املقام أن أُثمن كافة اجلهود واإلجراءات والقرارات
البلدان العربية فى التعامل مع أزمة جائحة فيروس
التى اتخذتها ُ
كورونا ،واحلد من تأثيرها على بيئة العمل  ،والعمالة خاصة العمالة
غير املنتظمة ،واحلفاظ على حقوق ومكتسبات جميع العمال ورعاية
مصاحلهم.
وث ـم ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـس ـي ـســى ق ـي ــام مـنـظـمــة ال ـع ـمــل ال ـعــرب ـيــة بـطــرح
مــوضــوعــات جــديــدة تــواكــب ال ـت ـطــورات الـعــاملـيــة ،وتـعـمــل عـلــى توفير
وظــائــف حقيقية للشباب وتستهدف على نحو خــاص متكني املــرأة
اقتصاديا ،ودمــج األشخاص ذوى اإلعــاقــة ،ومكافحة عمل االطفال،
مبا يحقق لالقتصاد العربى التنمية والرخاء .
وقــال الرئيس :إننى على يقني تــام بــأن هــذا املؤمتر سيكون قيمة
ث
حقيقية تـضــاف إل ــى قـيــم الـعـمــل الـعــربــى امل ـُش ـتــرك س ــواء مــن حي ُ
املــوضــوعــات املطروحة للمناقشة ،أو النتائج والتوصيات والـقــرارات
الصادرة عنه.
وفــى ختام كلمته وجــه الرئيس السيسى الشكر والتقدير ملنظمة
العمل العربية ِلــا تقوم به من جهود نشطة فى دعــم الــدول العربية
فــى مـجــاالت العمل كــافــة وعـلــى األخ ــص تعزيز احل ــوار االجتماعي،
وتوفير العمل الالئق ،ودعم وتعزيز احلماية اإلجتماعية ،كما أتوجه
بالشكر والتقدير الى كافة الوفود املشاركة حلضورهم فعاليات هذا
املؤمتر على الرغم من العوائق التى فرضتها جائحة كورونا ،وامتنى
لكم جميع ًا وللعالم أجمع السالمة من كل مكروه ،داعيا اهلل عز وجل
أن يوفقنا جميعا فى خدمة شعوبنا وحتقيق أمانى ُمجتمعاتنا فى
التقدم والرقى واالزدهار .
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وزير القوى العاملة فى افتتاح املؤتمر:

الرئيس السيسى مهتم دائما بقضايا العمل
والعمال وبتكاتف وتكامل األمة العربية
فى افتتاح الــدورة  47ملؤمتر العمل العربى الــذى عقدت بالقاهرة
 دولة املقر -حتت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى  ،رحب وزيرال ـقــوى العاملة محمد سـعـفــان ،ممثل رئـيــس اجلـمـهــوريــة  ،ورئيس
املــؤمتــر  -باحلضور جميع ًا على أرض مصر الـعــروبــة  ،متمني ًا لهم
إقامة طيبة ،وعمالً سديد ًا موفق ًا ،وذلــك بحضور أحمد أبو الغيط
أمــن عــام جامعة ال ــدول العربية ،والــدكـتــور محمد بطى الشامسى
نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ،فايز املطيرى مدير
عام املنظمة  ،ومبشاركة  21دولة عربية ميثلها  16وزير عمل عربى ،و4
رؤساء وفود و 415من األعضاء املشاركني من وفود منظمات أصحاب
العمل واالحتادات العمالية والنوعية واملهنية  ،وممثلو األمانة العامة
جلامعة الــدول العربية ،واحتــاد الغرف التجارية العربية ومنظمة
العمل الدولية ،وعدد من السادة السفراء والشخصيات البارزة.
ف هذا املؤمتر
وقال وزير القوى العاملة ورئيس املؤمتر « :لقد َشـ ُر َ
ٍ
برعاية كرمية من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر
العربية ،ومخاطبته للوفود العربية فى مستهل فعالياته ،مشيرا إلى
تفويضى فى حضور املؤمتر نيابة عنه  ،وهو ما يعكس اهتمام الرئيس
الدائم بقضايا العمل والعمال ،وإميانه احلقيقى بأن تكاتف وتكامل
األمة فى شأن «العمل» ُيعد من الدعائم األساسية للوحدة العربية.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن مصر َش ُر َفت برئاسة هذا املؤمتر
املوقر فى دورته السابعة واألربعني ،داعيا اهلل عز وجل أن يوفقنا فى
إدارة فعالياته مبا ُيلبى طموحاتكم ،ويحقق النتائج املرجوة منه.
وق ــال وزي ــر الـقــوى العاملة  :نلتقى الـيــوم جميع ًا أخ ــوة وأشـقــاء ،
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يجمعنا هــدف مشترك ،ومصير واح ــد ،نتبادل الـتـجــارب ،وال ــرؤى ،
واخلـطــط  ،واألفـكــار املتعلقة بقضايا العمل والتنمية االقتصادية
واالجتماعية والتى ُتقق ألمتنا العربية النمو واالزدهار والرخاء.
وأشار سعفان إلى أن لقا ُءنا هذا العام يأتى فى ظروف استثنائية
بالغة األهمية ،فالعالم بأثره ُيعانى أزمات خطيرة تؤثر على ُمقدرات
الشعوب مبا يستوجب منا جميع ًا ُمشاركةً واعية ورؤية عربية شاملة
من أجل بناء ُمستقبل أمتنا العربية ،على نحو ُيبرهن للعالم أجمع
ُقــدرتـنــا عـلــى امل ُـب ــادرة ،ومــواجـهــة الـتـحــديــات ،واس ـت ـشــراف املستقبل،
والعبور بشعوبنا العربية إلى بر األمان.
وقال  :إن أمام مؤمترنا هذا العديد من املوضوعات املهمة واحليوية
امل ـتــراب ـطــة وال ـت ــى ُي ـ َك ـمــل بـعـضـهــا بـعـضـ ًا  ،وتـتـمــاشــى م ــع اسـتـشــراف
مستقبل العمل واالستعداد لوظائف املستقبل  ،يأتى فى مقدمتها
تقرير املدير العام حتت عنوان« :ريادة األعمال واملشروعات الصغيرة
الـطــريــق نحو التنمية املـسـتــدامــة والـتـمـكــن» ،موجها التحية على
حسن االختيار ملوضوع يتواكب مع تطورات عالم العمل من ناحية،
ويلبى احتياجات بلداننا العربية من ناحية أخرى .
وأكد أن التقرير ُاعد بشكل علمى غي ُر مسبوق ،يتناسب مع واقعنا
العربى وطموحاته ،حيث سلط الضوء على أهمية دمج الشباب فى
اقتصاديات ريادة األعمال ومتكينهم فيها  ،ورَس َم مالمح االستراتيجية
العربية املنشودة لريادة األعـمــال ،واه َتم بتطوير منظومة التعليم
والتأهيل املهنى لصناعة رواد أعمال املستقبل ،وت ََبنى ضــرورة بناء
قدرات ومهارات الشباب العربى لتمكينهم من تنفيذ مبادرات ريادية
أكتوبر 2021

العمل

ريادة األعمال هى قاطرة النمو
لالقتصادات العربية
استغالل فرص التكامل العربى السانحة
يعود بالنفع على كافة بلداننا العربية
وابتكارية وابداعية ،كما يناقش التقرير السبل الناجحة لسد الثغرات
التى عمقتها جائحة كورونا فى املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
والعمل على تنميتها.
وقال وزير القوى العاملة  :إنه ال شك أن ريادة األعمال هى قاطرة
النمو لالقتصاديات العربية  ،خــاصــة وان استغالل فــرص التكامل
العربى السانحة يعود بالنفع على كافة بلداننا العربية ،ملا لديها من
مقومات عديدة ومتنوعة ،لعل أهمها توافر األسواق املحلية الواعدة ،
والتجارة البينية اإلقليمية  ،فضالً عن فرص التمويل املتاحة ،وتوفر
رأس املال املادى والبشرى فى بلدان أمتنا العربية .
ولفت إلى أن جدول أعمال املؤمتر هذا العام يتضمن بندين فنيني
مت اختيارهم بدقة لتتماشى مع تقرير املدير العام الستكمال النقاش
التنموى البناء ،أولهما »:أثــر التطور التكنولوجى على بيئة العمل
« ونثمن إختيار هــذا املوضوع ليكون على جــدول أعمالنا حيث يأتى
مواكب ًا ملا يشهده العالم من أزمة تفشى جائحة كورونا  ،وما فرضته
تلك األزمة من آليات حديثة فى عالقات العمل  ،وأمناط تكنولوجية
جديدة فى سوق العمل العربى والعاملى .
أم ــا امل ــوض ــوع الـفـنــى ال ـثــانــى حت ــت ع ـن ــوان« :مـتـطـلـبــات االقـتـصــاد
األخضر لتوفير فرص العمل» والذى جاء اختياره يؤكد حاجتنا املاسة
الى إيجاد مزيد من فرص التشغيل التى تراعى تعزيز إنتاج السلع
واخلدمات اخلضراء ،وتضع حد ًا للتدهور البيئي ،وحتقق بدورها ما
نصبوا إليه من تنمية مستدامة قائمة على حماية دمج البعد البيئى
فى كافة محاورها.
وأكــد الوزير أن كافة هــذه املناقشات خــال هــذه الــدورة ميثل بــدوره
أداة فاعلة إلجراء مشاورات ثالثية بناءة بني أطراف اإلنتاج الثالث.
وثمن الوزير جهود منظمة العمل العربية فى حتقيق ما ترنو إليه
من أهداف  ،وما يقوم به مكتب العمل العربى من أعمال تعكس كافة
القرارات والتوصيات الصادرة عن املنظمة فى شكل أنشطة تنفيذية
رائدة تواكب التطورات العاملية ،وتغطى كافة محاور قضايا العمل فى
وطننا العربي.
وفى ختام كلمته  ،دعا وزيــر القوى العاملة هلل سبحانه وتعالى أن
يوفقنا فى مؤمترنا هذا إلى نتائج وقرارات حتقق ألمتنا العربية املزيد
من املكتسبات االقتصادية واالجتماعية ،فعلى بركة اهلل نبدأ أعمال
هذه الدورة داعني اهلل سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسدد خطانا ملا فيه
اخلير والرشاد .
العمل أكتوبر 2021
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أبو الغيط فى افتتاح املؤتمر:

الثورة التكنولوجية ستؤدى إلى تغير عادات
واندثار وظائف واستحداث أخرى جديدة

فى كلمته فى افتتاح الــدورة  47ملؤمتر العمل العربى الذى عقد
بالقاهرة  -دولة املقر ، -حتت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،
قال األمني العام جلامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط  :إنه من
دواعى سرورى أن أشارككم اليوم افتتاح أعمال مؤمتر العمل العربى،
التى تعذر عقدها العام املاضى بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا
املستجد ،وأتوجه بالشكر إلى سلطات دولــة املقر ،جمهورية مصر
العربية ،التى سهرت على توفير الـظــروف املناسبة للقائنا هــذا،
مشيرا إلــى أن الشكر مــوصــول لكل مــن ساهم فــى اإلع ــداد اجليد
لهذه الدورة.
وقــال أبــو الغيط :مــرت سنة ونصف منذ بداية جائحة فيروس
كورونا املستجد التى نأمل جميع ًا أن تنجلى قريب ًا ،وهى فترة مررنا
فيها بظروف عصيبة كانت تبعاتها ثقيلة على املنطقة العربية ،رغم
اجلهود الكبيرة التى بذلتها احلكومات العربية ملجابهة األزمة.
وأش ــار األمــن الـعــام إلــى أنــه فــى هــذا السياق يقدم لنا التقرير
االقـتـصــادى العربى املــوحــد لعام  2020الـصــادر عــن جامعة الــدول
العربية والذى أدعوكم إلى التمعن فى خالصاته،يقدم لنا مؤشرات
أولية عن خسائر األزمة ،إذ تراجعت أرقام التشغيل واإلنتاج بشكل
كبير ،وتــدهــورت مــؤشــرات الفقر متعدد األب ـعــاد ،وبـلــغ العجز فى
املوازنات مستويات تبعث على االنزعاج.
وقال أبو الغيط  :إن أزمة كورونا الصحية ،وما فرضته من تبعات
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اقتصادية واجتماعية واسعة ،تعد منوذج ًا على منط االضطرابات
واألزم ـ ــات املـفــاجـئــة الـتــى ُينتظر أن تــواجــه الـعــالــم فــى املستقبل،
ويقتضى األمر تعزيز قدرة االقتصادات على التكيف مع مثل هذه
االضطرابات والصدمات ،وزيادة كفاءة احلكومات فى إدارة األزمات
وقدرتها على الصمود ،واالستجابة والتعافى السريع.
وأكــد أبو الغيط ،أنه كان للجائحة تأثيرات عميقة على أسواق
العمل ومستويات التشغيل فى كافة الدول العربية التى ال يخفى
ما تعانيه من مؤشرات مرتفعة للبطالة ،خاصة بني الشباب ،وكان
األث ــر السلبى للجائحة شــديــد الــوطــأة على املــؤسـســات املتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر التى ال متلك املــوارد الالزمة للصمود
والتكيف مع الصدمات ،وقــد استجابت احلكومات العربية وقـ ّـدم
بعضها دعم ًا استثنائي ًا ملواجهة االنكماش والركود االقتصادى.
وأشـ ـ ــار األم ـ ــن ال ـع ــام جلــام ـعــة الـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،إل ــى األهـمـيــة
الكبيرة التى ينطوى عليها دعم قطاع ريــادة األعمال واملشروعات
الصغيرة وذلك ألن هذا القطاع على نحو خاص يوفر مجاالً مهم ًا
للتوظيف ،خاصة بني الشباب ،كما أنه ُيعد املولّد األكبر لطاقات
تشتد احلاجة إليها فى اقتصادياتنا العربية.
اإلبداع واالبتكار التى
ّ
وق ـ ــال األم ـ ــن ال ـع ــام جلــام ـعــة الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة  :إن ال ـت ـحــوالت
التكنولوجية متثل نوع ًا آخر من الصدمات التى يتعني االستعداد
لها والـتـفــاعــل معها ،فــالـثــورة التكنولوجية ،خــاصــة فــى مجاالت
أكتوبر 2021

العمل

نحتاج إىل وضع خطط استشرافية وسياسات محكمة
تهتم بتطوير التعليم والتعليم املهنى والتدريب
امل ْيكنة والذكاء االصطناعى ،وبرغم ما توفره من فرص كبيرة لرفع
اإلنتاجية ،إال أنها تطرح أيض ًا معضالت عدة حول طبيعة العمل،
واملـهــارات الالزمة للمستقبل ،ومــدى توفر فرص العمل ،فضالً عن
القضايا املتعلقة باألجور.
وأكد أنه ال شك أن جائحة كورونا سوف تسهم فى تسريع وتيرة هذه
التطورات املستقبلية ،وقد شهدنا جميع ًا ما أفضت إليه اجلائحة
من حتوالت فى بيئة العمل ،مبا فى ذلك انتشار منوذج العمل عن
بـعــد ،وغـيــر ذلــك مــن الـتـحــوالت الـتــى تــدخــل فــى بــاب االنـتـقــال من
مناذج تقليدية فى العمل إلى أخرى إبداعية.
ويتعني على حكوماتنا ومجتمعاتنا النظر فــى هــذه القضايا
وانعكاساتها على التشغيل والتوظيف ليس باعتبارها اجتاهات
مستقبلية .وإمنا بوصفها واقع ًا صار يتشكل أمامنا وحاضر ًا يوشك
أن يطرق األبــواب فى مجتمعاتنا ،إن علينا الذهاب إلى املستقبل،
وليس انتظاره لكى يداهمنا.
وقال أبو الغيط :إن الثورة التكنولوجية التى نعيشها ستؤدى إلى
تغير عادات واندثار وظائف واستحداث أخرى جديدة ،ونحتاج إلى
وضع خطط استشرافية وسياسات محكمة تهتم بتطوير التعليم
والتعليم املهنى وال ـتــدريــب .كما تهتم أيـضـ ًا بتطوير التشريعات
املتعلقة بالعمل واحلـمــايــة االجـتـمــاعـيــة .ولـقــد قــررنــا فــى جامعة
ال ــدول العربية معاجلته بشكل أســاســى وجعله م ـحــور ًا ألعمالنا،
باإلضافة إلى موضوعات ريادة األعمال والتنمية املستدامة.
وأشـ ــار أب ــو الـغـيــط إل ــى أن ــه فــى ه ــذا ال ـص ــدد ،يـقــع عـلــى عاتقنا
استغالل كل اجلهود الدولية إلعادة بعث مسارات التنمية املستدامة
فى بلداننا وتنفيذ خطط تأخذ فى عني االعتبار مواضيع التغير
املناخى وتأثيراته على ظروف العمل ،الفتا إلى أنه فى هذا السياق
بأن جمهورية مصر العربية ستستضيف قمة املناخ ( )COP27العام
العمل أكتوبر 2021

القادم ،وهى فرصة مهمة يجب علينا اغتنامها.
وأشــار إلى موضوع يقع فى قمة أولوياتنا ،الفتا فى هذا الصدد
إلى استكمال مسار االندماج االقتصادى العربى ملا له من أهمية فى
القضاء على البطالة واستغالل املــوارد العربية بشكل أفضل وبأيد
عربية ،وكذا سد الفجوة التنموية بني الدول العربية.
وأك ــد أن جامعة ال ــدول العربية تسعى جــاهــدة فــى هــذا الصدد
الستكمال وضع منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى التى دخلت
حيز الـنـفــاذ ،كما تعمل أيـضـ ًا على االنـتـهــاء مــن وضــع العديد من
االتفاقيات العربية التى من شأنها تسهيل حركة األيــدى العاملة
ورؤوس األموال داخل الوطن العربى ومنها على سبيل الذكر حتديث
اتفاقية االستثمار العربية ،واتفاقيات النقل بني الدول العربية.
ودعا فى هذا الصدد منظمة العمل العربية وشركائها من أطراف
العمل الثالثة إلى العمل على توحيد تشريعات العمل وحتديثها
مبا يتناسب مع التطورات احلاصلة و مبا يساهم فى اندماج أسواق
العمل العربية.
وفــى خـتــام كلمته قــال :لـقــد اطلعت باهتمام كبير على وثائق
ه ــذه الـ ــدورة ووجــدتـهــا غنية بــاألفـكــار والـتــوصـيــات الـتــى أمتـنــى أن
جتد طريقها للتنفيذ ،كدعم املــرأة فى سوق العمل وتشجيع ريادة
األعمال ومتكني املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،وغيرها.
وأشـ ــاد ب ــال ــدور ال ـف ـعــال الـ ــذى ت ـقــوم ب ــه مـنـظـمــة الـعـمــل الـعــربـيــة
ومــديــرهــا الـعــام فــايــز على املـطـيــرى ال ــذى يـبــذل مـجـهــودات مقدرة
لتطوير املنظمة وتـعــزيــز الـتـعــاون الـعــربــى والتنسيق بــن أط ــراف
العمل الثالثة أم ـاً فى الــوصــول إلــى التكامل االقتصادى العربى
املنشود ،وأمتنى لكم كل النجاح والتوفيق فى أعمالكم.
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املطريى فى افتتاح املؤتمر :

مصر حريصة على دعم مسيرة العمل المشترك وتقديم الدعم
والمساعدة «للعمل العربية» للقيام بمهامها على أكمل وجه

فى كلمته فى افتتاح الــدورة  47ملؤمتر العمل العربى الــذى عقد
بالقاهرة  -دولــة املقر -حتت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ،
رحب فايز املطيرى املدير العام ملنظمة العمل العربية بوزير القوى
العاملة ورئـيــس املــؤمتــر وممـثــل رئـيــس اجلـمـهــوريــة وراع ــى املــؤمتــر ،
واألمني العام جلامعة الدول العربية واحلضور  ،قائالً « :مرت األيام
ثقالى ونحن نبتغى محياكم  ،فقد حالت ظــروف قاهرة دون عقد
مؤمترنا العام السابق وعودتنا اليوم بعد غياب جــاوز السنتني  ،هو
ال محالة أشبه بعودة الــروح إلى جسد منظمة العمل العربية  ،فى
اتخذنا كافة التدابير واإلجراءات االحترازية خالل مدة انعقاد هذا
املــؤمتــر  ،م ـقــدر ًا حــرص اجلميع على احلـضــور الشخصى رغــم كل
الصعوبات التى فرضتها اجلائحة.
كـمــا رح ــب املـطـيــرى بــاحلـضــور فــى مـصــر امل ـحــروســة واح ــة السلم
واألمان  ،حاضنة العرب على مر العصور واألزمان  ،لتشهدوا قفزات
مصر االجتماعية واالقتصادية والصحية فى مسارها نحو التنمية
املـسـتــدامــة  ،وحتـيــة كــرميــة لصانع هــذه النهضة احلــديـثــة الرئيس
السيسى .
وقال مدير عام املنظمة :أنه لشرف عظيم لنا أن يتواجد الرئيس
السيسى معنا مــن خــال كلمة مسجلة  ،مشيرا إلــى أن هــذا يؤكد
حرص مصر وقيادتها الدائم على دعم مسيرة العمل املشترك  ،فلم
تبخل مصر عــن تـقــدمي الــدعــم واملـســاعــدة لتمكني املنظمة للقيام
مبهامها على أكمل وجه.
وأكــد املطيرى  ،حرص جامعة الــدول العربية على مشاركتها فى
الفعاليات اخلاصة باملنظمة  ،وافتتاح مؤمترنا منذ بــدء أعماله ،
مشيرا إلى أن هذا ليس إال جزء يسير من جهودها املخلصة وسعيها
الــدائــم للم شمل األخــوة العرب  ،ورص الصف العربى فى مواجهة
التحديات واملتغيرات التى تهدد أمــن واسـتـقــرار مجتمعنا العربى
ودعمها املتواصل ملنظمات العمل العربى املشترك .
وهنأ الوزير على رئاسة املؤمتر متمنيا له دوام التوفيق والسداد
 ،موجها الشكر للجمهورية اللبنانية رئاستها لـلــدورة  46ألعمال
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املؤمتر العربى .
وقــال املطيرى  :إننا فقدنا كثير من األرواح والوظائف وساعات
العمل أدت إلى زيادة معدالت البطالة  ،بسبب جائحة كورونا حصيلة
عصور من النضال والكفاح  ،تلك اجلائحة كانت أكثر تأثيرا على
العمالة فى القطاعات غير املنظمة  ،وعلى الفئات األكثر تهميش ًا ،
واالقتصادات غير الرسمية  ،قامت خاللها احلكومات العربية ببذل
كــافــة اجل ـهــود للتخفيف مــن آث ــار تلك اجلــائـحــة مــن خــال احلــزم
والبرامج التحفيزية ودعــم الوظائف واألعـمــال والــدخــول وحماية
صحة العاملني وأفــراد املجتمع  ،وتفعيل آليات احلــوار االجتماعى
الـبـنــاء بــن أطـ ــراف اإلن ـت ــاج عـلــى املـسـتــوى الـعــربــى  ،وال ـتــى لــوالهــا
لكانت األض ــرار التى خلفتها اجلائحة كارثية  ،مازلنا حتــت وطــأة
هذه اجلائحة وما زلنا غير قادرين على حصر نتائجها والتى متثل
عائقا أمام التنمية إن لم تتسبب فعال فى عكس آثارها على التنمية
املستدامة  2030هذا األمل الذى نبتغيه فى نتائج اعمالنا فى املنبر
العربى املشترك .
وأكد مدير عام املنظمة  ،أنه علينا توطيد العالقات وتعزيز التعاون
والشراكات وحتقيق التعافى املستدام  ،لكل الدول العربية جميعا ،
وتـتــولــى الـقـيــام بـهــذا ال ــدور منظمة الـعـمــل الـعــربـيــة  ،انـطــاقــا من
التزامها مبهامها التى أوكلت لها  ،فبذلت اجلهود لضمان استمرارية
العمل وتقدمي الدعم واملشورة لكل أطراف العملية االنتاجية
وأشــار املطيرى إلــى أن هناك العديد من التحديات التى تواجه
االع ـمــال ومـنـهــا صـعــوبــة الـتـحــول مــن الـعـمــل ال ــى الـعـمــل عــن بـعــد ،
وتنظيم االجـتـمــاعــات عـبــر املـنـصــات اإللـكـتــرونـيــة األم ــر ال ــذى دعــا
املنظمة للمشاركة فى املؤمترات واألحداث العربية والدولية لتحقيق
نتائج ملموسة على املستوى العربى  ،كما مت عقد العديد من ورش
العمل والـنــدوات عبر املنصات االلكترونية  ،للخروج بتقرير يضع
أقــدامـنــا على طــريــق حتقيق أه ــداف التنمية املستدامة  ،وحتسني
دولنا العربية واالستعداد ملواجهة أى ظروف استثنائية قد حتدث فى
املستقبل.
أكتوبر 2021

العمل

الشامسى فى افتتاح املؤتمر:

نشكر الرئيس السيسى على رعايته لمؤتمر العمل..
ونعلن دعمنا المتواصل للعمال الفلسطينيين

فى كلمته فى افتتاح الــدورة  47ملؤمتر العمل العربى الذى
عقد بالقاهرة  -دولة املقر ،-حتت رعاية الرئيس عبد الفتاح
السيسى  ،رحــب محمد بطى الشامسى نائب رئيس مجلس
إدارة منظمة العمل العربية فى بداية كلمته -متحدثا باسم
مجلس اإلدارة -بــوزيــر الـقــوى العاملة محمد سعفان رئيس
املؤمتر فى الدورة احلالية ،واألمني العام جلامعة الدول العربية
ومــديــر عــام املنظمة  ،واحل ـضــور  ،مــن ممثلى أط ــراف اإلنـتــاج
فــى الــوطــن الـعــربــى  ،كما تـقــدم بالشكر واالمـتـنــان والتقدير
إلــى جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا الحتضانها الــدورة
احلالية من املؤمتر  ،وتقدمي التسهيالت إلجناحها والرعاية
الكاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى لفعاليات هذا املؤمتر،
متمني ًا للجميع طيب اإلقامة واملشاركة الفعالة .
وقال الشامسى  :إن هذا املؤمتر ينعقد بعد عام كامل عانت
فيه البلدان العربية والعالم مــن جائحة كــورونــا ومــا فرضته
على البلدان العربية من حتديات  ،وفقنا اهلل فى التغلب عليها
فى بلداننا والتصدى لها واالجتماع من جديد  ،كما تشرفت
حكومة الـكــويــت باستضافة هــذا املــؤمتــر فــى دورت ــه األخ ـيــرة ،
العمل أكتوبر 2021

مقدما الشكر والتقدير للزمالء على الـتـعــاون املثمر فيها ،
والتى أدت إلى جناحه تلك الدورة  ،والدور املتميز الذى قام به
مدير عام املنظمة والذى قدم كل العون واملساعدة التى لوالها
ملا آل األمر للنجاح الذى وصل إليه.
وأكد الشامسى أن املجلس قام خالل الفترة السابقة بالعديد
من األعمال منها  ،دورتــن حضوريتني ودورتــن عن بعد  ،ومت
مـنــاقـشــة األنـشـطــة والـفـعــالـيــات الـتــى قــامــت بـهــا املـنـظـمــة من
أجــل صالح طرفى العملية االنتاجية  ،ومت مناقشة عــدد من
القضايا املهمة  ،اجتماعا للجنة احلــريــات النقابية  ،وجلنة
اخلبراء القانونني  ،كما ناقش املجلس كذلك تصورات تنفيذ
قرارات املؤمتر فى دوراته السابقة وبحث املوقف املالى للمنظمة
من حيث املتأخرات واملتحصالت عن عام . 2020 2019
وأشار الشامسى إلى أنه مت مناقشة تقارير عن عمال وشعب
فلسطني ما يعانيه من جراء املمارسات اإلسرائيلية الغاشمة
 ،وأدان املجلس االعتداءات على الشعب الفلسطينى  ،ودعمه
امل ـتــواصــل فــى سعيه حـتــى يقيم دول ـتــه املستقلة وعاصمتها
القدس الشريف .
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درع العمل العربية لـ «سعفان» و «أبو الغيط» و «الدويهي»
لجهودهم البارزة فى خدمة مجتمع العمل العربى المشترك
فـ ـ ـ ـ ــى خـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــام اجلـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــة
االفتتاحية للدورة  47ملؤمتر
ال ـع ـمــل ال ـعــربــى الـ ــذى عقد
ب ــالـ ـق ــاه ــرة  -دول ـ ـ ــة املـ ـق ــر،-
حت ــت رع ــاي ــة الــرئ ـيــس عبد
الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــى  ،أهـ ــدى
ف ــاي ــز املـ ـطـ ـي ــرى م ــدي ــر ع ــام
م ـن ـظ ـم ــة الـ ـعـ ـم ــل ال ـع ــرب ـي ــة
درع املنظمة  ،إل ــى كــل مــن :
وزيــر القوى العاملة محمد
محمود سعفان  ،وأحمد أبو
الغيط األمني العام جلامعة
ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة  ،ومـحـمــد
بطى الشامسى نائب رئيس
مجلس إدارة منظمة العمل
ال ـعــرب ـيــة  ،وملـ ـي ــاء الــدوي ـهــى
رئيس ال ــدورة  ٤٦مــن مؤمتر
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ،وممـ ـث ــل
رئيس مجلس إدارة املنظمة
عــن دول ــة الـكــويــت  ،تثمينا ً
جلهودهم الـبــارزة فى إجناح
أعـ ـم ــال امل ـن ـظ ـمــة  ،وخ ــدم ــة
م ـج ـت ـم ــع الـ ـعـ ـم ــل الـ ـع ــرب ــى
املشترك.
كـمــا أهـ ــدى عـيـســى حـيــدر
مــراد ممثل مجلس األعيان
األردنى  ،درع املجلس لألمني
العام جلامعة الدول العربية
أح ـم ــد أبـ ــو ال ـغ ـيــط  ،وفــايــز
املـطـيــرى مــديــر عــام منظمة
العمل العربية .
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برقية شكر وتقدير للرئيس السيسى من وفود
 21دولة عربية فى ختام مؤتمر العمل العربي
أرسلت وفــود  21دولــة عربية ميثلون احلكومات
وأصـ ـح ــاب األعـ ـم ــال وال ـع ـم ــال بــرق ـيــة تـهـنـئــة إلــى
الــرئـيــس عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســى مبـنــاسـبــة اخـتـتــام
أع ـم ــال الـ ـ ــدورة ال ـ ـ  47م ــن مــؤمتــر ال ـع ـمــل الـعــربــى
بالقاهرة .
وقــالــوا فــى برقيتهم للرئيس السيسى »:نــرفــع
بإسمهم أسـمــى آي ــات الشكر والـتـقــديــر لتفضلكم
بــرعــايــة أع ـمــال مــؤمتــرنــا وتكليفكم لــوزيــر الـقــوى
الـعــامـلــة مـحـمــد سـعـفــان أن ي ـكــون مم ـث ـاً عـنـكــم ،
معربني عن الشرف العظيم الــذى منحتمونا إياه
بالقاء كلمة مسجلة فى حفل االفتتاح والتى كانت
خارطة طريق ألعمال املؤمتر والتى عكست معانى
ســامـيــة وسـلـطــت ال ـضــوء عـلــى قـضــايــا مهمة التى
تـخــدم صــالــح املــواطــن الـعــربــى  ،والــرام ـيــة لتعزيز
التضامن والعمل العربى املشترك  ،وكذلك على
تقديركم ملنظمة العمل العربية وتـقــدمي الدعم
ال ــازم لها فــى عملها فــى مـجــاالت العمل جلميع
الدول العربية .
ودعـ ــوا فــى بــرقـيـتـهــم لـلــرئـيــس الـسـيـســى اهلل ان
يـحـفــظ م ـصــر وأه ـل ـهــا  ،وأن يــوف ـق ـهــا ف ــى سعيها
نـحــو حتـقـيــق ال ـت ـقــدم وال ــرق ــى وم ــزي ــد م ــن األم ــان
واالستقرار  ،وأن يسدد خطاكم لتحقيق مزيد من
التقدم والرخاء للبالد .
وزيلت البرقية بتوقيع من وزيــر القوى العاملة
رئيس املؤمتر محمد سعفان ،وسكرتير عام املؤمتر
فايز املطيرى املدير العام ملنظمة العمل العربية.
العمل أكتوبر 2021
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انتخاب مصر كعضو أصيل عن الحكومات
فى مجلس إدارة منظمة العمل العربية
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شـهــد مــؤمتــر الـعـمــل الـعــربــى فــى دورت ــه
ال ــ 47برئاسة محمد سعفان وزيــر القوى
العاملة بالقاهرة ،انتخاب مصر والعراق
وت ــون ــس وال ـك ــوي ــت ع ــن فــريــق احل ـكــومــات
أعضاء أصيلني فى مجلس إدارة منظمة
العمل العربية ،إضافة إلى اجلزائر كعضو
احتياطي ،وذلــك خــال الفترة من 2021
إلى .2023
كما مت انـتـخــاب املـهـنــدس نــاصــر أحمد
املير من قطر  ،ومنير البساط من لبنان
كعضوين أصيلني  ،وسعيدة نغزة عضوا
احتياطيا من اجلزائر ،عن فريق أصحاب
األعمال.
وانتخاب يعقوب بن يوسف من البحرين
 ،حـفـيــظ حـفـيــظ م ــن ت ــون ــس كـعـضــويــن
أصيلني ،وعاشور تلى  ،من اجلزائر كعضو
احتياطى عن فريق العمال .
ك ـمــا مت تـشـكـيــل هـيـئــة ال ــرق ــاب ــة املــالـيــة
واإلداري ــة للمنظمة عن فريق احلكومات
من اجلــزائــر واألردن  ،ومصر  ،والـعــراق ،
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ولبنان  ،أعضاء أصليني  ،والبحرين وفلسطني
أعـ ـض ــاء اح ـت ـيــاط ـيــن  ،وع ـ ــن ف ــري ــق أص ـح ــاب
األع ـم ــال  ،أح ـمــد جــامــع خـلـيـفــة ال ـق ـيــزى من
اإلم ـ ـ ــارات ،وع ــن فــريــق ال ـع ـمــال ،أشـ ــرف حسن
األعور من فلسطني.
ومت تشكيل جلنة احلريات النقابية من دولة
فلسطني عضو أصيل عن احلكومات  ،ومحمدو
ول ــد س ـي ــدى م ــن مــوري ـتــان ـيــا ع ـضــو أص ـي ــل عن
أصـحــاب األع ـمــال  ،وبـطــرس سـعــادة مــن لبنان
عضو أصيل عن العمال .
كما مت تشكيل جلنة شئون عمل املرأة العربية
عن احلكومات  ،حياة بنتو اسماعيل من تونس
 ،ورابحة الدابس من األردن  ،ويحيى وهيبة من
اجلزائر  ،وسعيدة ادلــدوش من املغرب  ،وهدى
ناصر الكوارى من قطر .
وعن فريق أصحاب األعمال آيات بنت أحمد
سليمان مــن الـسـعــوديــة  ،وجلينة محسن من
سلطنة عمان  ،وسحر غدار من لبنان  ،وشيماء
بهاء الــديــن مــن مصر  ،ونــرجــس لوباريس من
املغرب .
أما فريق العمال ،حصة عبيد من اإلمــارات
 ،ومارييت خورى من سوريا  ،وإسراء حسن من
الـعــراق  ،وسمر احلـيــارى من األردن  ،وســوالف
درويش من مصر .
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سعفان يقترح تنفيذ مشروع عربى تنموى
متكامل لخلق فرص عمل لألسر الفلسطينية
دعم االقتصاد الوطنى الفلسطينى بتنمية مهارات وقدرات الشباب
ألقى وزيــر الـقــوى العاملة كلمة تعليق ًا على تقرير املــديــر العام
ملنظمة العمل العربية فايز املطيرى لـلــدورة احلالية حتت عنوان :
«ريادة األعمال واملشروعات الصغيرة  -الطريق نحو التنمية املُستدامة
والتمكني»  ،مشيرا إلى أن هذا العنوان يعتبر حقيقة واقعية أثبتتها
الـتـجــارب العربية والــدولـيــة ولـيــس عـنــوانـ ًا للتقرير فحسب ،حيث
اكتسبت ريادة األعمال أهمية عاملية متصاعدة خالل العقود األخيرة
على خلفية التقدم التكنولوجى والثورة الرقمية.
وقــال  :إن التقرير جنح فى أن يربط بني ريــادة األعمال وحتقيق
النمو االقتصادى لبلداننا العربية  ،فضال عن ربــط ريــادة األعمال
بوظائف املستقبل ،وربطها بالنهوض مبنظومة التعليم والتدريب
املهني ،وتنمية مهارات الشباب.
وأش ــار قــائــا « :دعــونــا نتفق ال ـيــوم عـلــى صـيــاغــة جــديــدة لنتائج
شعر بها املــواطــن العربى البسيط ،
مؤمترنا هــذا  ،صياغة واقعية َي ُ
صياغة جتعل لكلماتنا نور ًا يضيء مستقبل األجيال القادمة ،دعونا
نستحدث اليوم آليات تضمن ملؤمترنا هذا صناعة التغيير.
ولفت إلى أن التقرير انتهى إلى «توصيات سبع» تستحق منا أن
نقدم ملكتب العمل العربى الدعم الــازم ليقوم بترجمتها إلى خطة
تنفيذية ،تكون مـحــاورهــا الرئيسية «إع ــداد االستراتيجية العربية
لريادة األعمال ،وإنشاء الصندوق العربى لألزمات والطوارئ لدعم
املـشــروعــات الصغيرة واملــؤسـســات املـتـعـثــرة ،وإن ـشــاء الـبــوابــة العربية
للمعارف فى األنشطة الريادية» .
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واق ـتــرح الــوزيــر فــى كلمته أن يتبنى املــؤمتــر إص ــدار أداة معيارية
جديدة لريادة األعمال فى الوطن العربي ،تضاف إلى معايير العمل
العربية ،سواء كانت هذه األداة اتفاقية أو توصية ،والتوجيه بالبدء
على الفور فى اتخاذ إجراءات إصدارها.
وقال سعفان :إن قطاع ريادة األعمال يعتبر مبثابة العمود الفقرى
لالقتصاد املصري ،حيث بلغ عدد املنشآت القائمة نحو  1.7مليون
منشأة ،ومتثل ما نسبته  %44.6من إجمالى أعداد املنشآت الرسمية
فى القطاع اخلاص ،عالوة على وصول عدد العاملني فى هذا القطاع
إلى نحو  5.8مليون عامل.
وتــدرك مصر منذ فترة أهمية االستثمار فى ريــادة األعمال وأثره
على زيادة معدالت النمو  ،وزيادة الدخل القومي ،وخلق فرص عمل
جديدة.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد
على ضــرورة االهتمام بــرواد األعمال ،وأعلن ضمن توصيات منتدى
شـبــاب الـعــالــم عــن إط ــاق م ـب ــادرة دول ـيــة لـتــدريــب عـشــرة آالف شــاب
مصرى وأفريقى على ريــادة األعمال ،وإنشاء مائة شركة متخصصة
فى مصر وأفريقيا بهذا املجال ،وتوجيه مؤسسات الدولة إلنشاء مركز
إقليمى لريادة األعمال .
وأوض ــح سعفان أنــه على املـسـتــوى التشريعي ،فقد نــص صراحة
قانون االستثمار اجلديد على إلــزام الدولة بدعم الشركات الناشئة
وري ــادة األعـمــال واملـشــروعــات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
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لتمكني الشباب وصغار املستثمرين ،مشيرا إلى أنه صدر قرار رئيس
مجلس الــوزراء بإنشاء جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر  ،ويعمل اجلهاز على توفير البيئة املناسبة ملساندة
هــذه املـشــروعــات عــن طــريــق تـقــدمي أن ــواع مختلفة للتمويل تناسب
االح ـت ـي ــاج ــات ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ت ـقــدمي ال ــدع ــم ال ـف ـنــى والـتـســويـقــي،
واالهتمام باملشروعات االبتكارية والتكنولوجية على نحو خاص.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه فى عام  2020صدر قانون تنمية
املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،وهو قانون حديث
ومتطور  ،يضع تعريف ًا لريادة األعمال ،وحاضنات االعمال ،ويهدف
إلــى تقليل املـخــاطــر ،وإزالـ ــة امل ـخــاوف ،وتـقــدمي حــزمــة غير مسبوقة
من االمتيازات واإلعـفــاءات  ،وتنويع مصادر التمويل  ،والعديد من
احلوافز األخرى.
وفـ ــى ذات اإلط ـ ـ ــار ،ف ـقــد أط ـل ـقــت احل ـك ــوم ــة عـ ـ ــدد ًا م ــن ال ـبــرامــج
واملـشــروعــات للنهوض بــريــادة االعـمــال ،ومنها حملة املليون مشروع
لتأهيل مليون رائــد أعمال بحلول عــام  ، 2030وتقوم مكاتب العمل
على مستوى اجلمهورية بتوجيه الشباب وإرشادهم إلى العمل احلر،
وتوجيههم إلــى فــرص التمويل بــدعــم مــن جـهــاز تنمية املـشــروعــات،
والبنوك املصرية.
وقال  :إنه على غرار ملتقيات التوظيف فقد مت تنظيم ملتقيات
لريادة األعمال بهدف التشبيك بني املستثمرين واملمولني والشباب،
كما قامت احلكومة بتنويع وتطوير أدواتـهــا ،فقد مت تأسيس شركة
مـصــر لــريــادة األع ـم ــال ،وه ــى شــركــة حكومية تـهــدف إل ــى االستثمار
فــى ال ـشــركــات الـصـغـيــرة الـنــاشـئــة ،ومتــويـلـهــا لــدعــم الـنـمــو والتنمية
االقتصادية فى مصر ،وزيادة تنافسية االقتصاد املصرى .
وأض ـ ــاف س ـع ـفــان أن ال ـ ـ ــوزارة ت ـقــوم بــالـتـنـسـيــق ب ــن كــافــة اجل ـهــات
احلـكــومـيــة ،وشــركــات الـقـطــاع اخل ــاص ،ومـنـظـمــات املجتمع املــدنــي،
واجلــامـعــات املصرية ،واملــراكــز البحثية مــن خــال اتفاقيات متعددة
األط ـ ــراف لـنـشــر ثـقــافــة الـعـمــل احلـ ــر ،وال ـت ـعــريــف ب ـفــرص الـتـمــويــل
وتعزيزها ،وتدريب الشباب وتأهيلهم ،وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ،
إلقامة مشروعاتهم اخلاصة  ،ومساندتهم فى كافة مراحلها ،وتقدمي
الدعم الالزم لهم  ،وإزالة كافة املخاوف ،وتذليل العقبات.
كما سخرت الوزارة كافة مراكز التدريب املهنى التابعة لها سواء كانت
ثابتة أو متنقلة لتنفيذ هذه البرامج وإعداد وتأهيل الشباب ملمارسة
املهن احلرة وإعــداد كوادر شبابية رواد أعمال  ،فضال عن التوسع فى
حاضنات األعمال فى اجلامعات واملــدارس الفنية  ،ومت تأسيس أول
حاضنة متخصصة للذكاء االصطناعى بجامعة االسكندرية ،وأول
حاضنات تكنولوجية بجامعات املنيا  ،وطنطا ،وقنا.
وأكد وزير القوى العاملة  ،أنه ال شك أن كل هذه اإلجراءات وغيرها
من سياسات اإلصــاح االقتصادى الذى قامت به مصر فى السنوات
األخيرة  ،ساعد على انخفاض معدل البطالة الى أن وصل إلى 7.3
العمل أكتوبر 2021
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وق ــال  :إن مـصــر احـتـلــت خ ــال ع ــام  2020املــركــز األول مبنطقة
الشرق األوســط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات التمويلية
واالستثمارية املوجهة للشركات الناشئة باملنطقة ،وذلك وفق ًا لتقرير
مؤسسة دولـيــة متخصصة ،كما ارتـفــع ترتيب مصر فــى العديد من
املؤشرات خاصة من حيث إتاحة التمويل لتلك املشروعات ،والبيئة
الـتـشــريـعـيــة ،واحل ــواف ــز الـضــريـبـيــة وغ ـيــر الـضــريـبـيــة ،كــذلــك فــرص
التدريب واالبتكار.
وأك ـ ــد س ـع ـفــان أن ال ـت ـط ــورات اخل ـط ـي ــرة ال ـت ــى ت ـش ـهــدهــا الـســاحــة
الفلسطينية واستمرار التضييق على االقتصاد الفلسطيني ،يفرض
علينا جميع ًا تطوير آليات الدعم جتاه شعبنا الفلسطيني ،مقترحا
تنفيذ مشروع عربى تنموى متكامل يستهدف خلق فرص عمل لألسر
الفلسطينية ،ودعم االقتصاد الوطنى الفلسطينى من خالل تنمية
مهارات وقــدرات الشباب الفلسطينى ومتكينهم من القيام مبمارسة
مهن حــرة ،أو تأهيلهم لسوق العمل ،أو إقامة مشروعاتهم اخلاصة،
ونتطلع أن تتبنى منظمة العمل العربية هــذا املشروع  ،وأن يحظى
برعاية جامعة الدول العربية ،وأن يشارك فى تنفيذه ومتويله ،وزارات
العمال ،أصحاب األعمال ،كل قدر
العمل بالدول العربية ،واحتــادات ُ
استطاعته .
وفى ختام كلمته قدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير ملدير عام
جهد  ،ومواصلة
منظمة العمل العربية وفريق عمله على ما بذلوه من ُ
الليل بالنهار من أجــل أن تخرج هــذه الــدورة على نحو ما هى عليه
اآلن .
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المراغي :الرئيس السيسى أول رئيس
جمهورية يخاطب أطراف العمل الثالثة

ألقى جبالى املراغى رئيس االحتاد العام لنقابات عمال مصر كلمة
تعليق ًا على تقرير املدير العام ملنظمة العمل العربية فايز املطيرى
فــى الـ ــدورة  47ملــؤمتــر العمل الـعــربــى حتــت ع ـنــوان « :ريـ ــادة األعـمــال
واملشروعات الصغيرة  -الطريق نحو التنمية املُستدامة والتمكني»
أعرب فيها عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى لتفضله برعاية
املؤمتر وتوجيه كلمة مباشرة حيا خاللها أطراف اإلنتاج الثالثة من
منظمات نقابية وأصحاب أعمال وحكومات.
وأك ــد رئـيــس االحت ــاد الـعــام لنقابات عـمــال مـصــر حــرص الرئيس
السيسى على دعــم العمل العربى املشترك فى إطــار منظمة العمل
العربية مشددا على دورها الفاعل خلدمة قضايا التنمية االقتصادية
واالجـتـمــاعـيــة الـشــامـلــة وتطلعه ألن تــأخــذ األم ــة الـعــربـيــة مكانتها
الالئقة بني األمم .
وأش ــار إلــى أن خطاب الرئيس السيسى أمــام مؤمترنا كــان محور
احلديث فى االجتماع األول لفريق العمال خاصة وأن الرئيس هو
أول رئيس جمهورية يخاطب أطــراف العمل الثالثة فى هذا املحفل
السنوي ،الفتا إلــى أن القيادات العمالية العربية أعربت عن أملها
بأن تكون مشاركة الرئيس وخطابه فى املؤمتر مبادرة خير الستلهام
الــوحــدة والتضامن ،وهما الـقــوة الداعمة لالقتصاد القومى الــذى
نسعى إليه.
وقال جبالى املراغى  :إن تقرير املدير العام ملنظمة العمل العربية
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واملعروض على املؤمتر بعنوان «ريــادة األعمال واملشروعات الصغيرة
الطريق نحو التنمية املستدامة والتمكني» هو املحور األساسى لعملنا
فى املرحلة املقبلة ،والذى تأتى أهميته فى ظل التحديات واألزمات
الطارئة التى تواجه أمتنا العربية سواء بسبب انتشار جائحة كورونا
التى أثرت مباشرة على العملية اإلنتاجية وساهمت فى نقص فرص
العمل إلــى جانب مــا تتعرض لــه ال ــدول العربية مــن أعـمــال إرهابية
تستهدف البشر واملقومات األساسية فى العمل القومى.
وقال رئيس االحتــاد العام لنقابات عمال مصر للحضور « :لعلكم
تتفقون معى بأن هذا التقرير سوف يحظى باهتمام أطراف اإلنتاج
الثالث وجميع مؤسسات العمل ونحن نتطلع إلى إقرار استراتيجية
عــربـيــة جــديــدة للعمل ت ـقــوم عـلــى حتــديــث الـتـشــريـعــات وف ـتــح آفــاق
حرية تنقل العقول وأصـحــاب االبـتـكــارات العلمية ليتم االستفادة
منها بجميع املواقع حتى يتحقق هدف دعم زيــادة األعمال ومتكني
املشروعات الصغيرة.
وتوجه املراغى بوافر االعتزاز والتقدير للمدير العام ملنظمة العمل
العربية فايز املطيرى وجلميع العاملني بها ملــا يبذلونه مــن جهود
مخلصة لدعم مسيرة العمل العربى املشترك ،متمنيا للمؤمتر كل
التوفيق من أجل حتقيق أهدافه التنموية التى يتطلع إليها أطراف
اإلنتاج الثالثة.
أكتوبر 2021

العمل

 10وزراء عمل و 21من أصحاب األعمال والقيادات العمالية العربية يؤكدون:

ضرورة وضع الخطط والبرامج لمواجهة
اآلثار السلبية لجائحة كورونا

املشروعات الصغرية واملتوسطة هى أمل الشعوب العربية نحو التنمية املستدامة
ألقى املشاركون فى املؤمتر فى جلسته العامة كلمات تناولت الرؤى حول
تقرير املدير العام ملنظمة العمل العربية فايز املطيرى فيما يتعلق بريادة
األعمال واملشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية املستدامة والتمكني.
وأكد وزراء عمل البحرين ،واألردن ،وتونس  ،واملغرب ،فضال عن قيادات
عمالية وأصحاب أعمال عربية على ضرورة وضع اخلطط والبرامج املدروسة
ملواجهة اآلثار السلبية جلائحة كورونا على الصعيد االجتماعى واالقتصادى
وتعزيز الرعاية الصحية لكافة املواطنني والعاملني العرب على حد سواء.
كما أكد وزراء عمل لبنان ،وفلسطني ،والعراق ،والسودان ،وليبيا ،ونائب
وزير العمل بالسعودية ،ووكيل وزارة العمل بقطر ،فضال عن قيادات عمالية
وأصحاب أعمال عربية  ،أن املشروعات الصغيرة واملتوسطة هى أمل الشعوب
العربية نحو التنمية املستدامة.
العمل أكتوبر 2021
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وزير العمل البحريني
من جانبه قدم جميل بن محمد وزير
الـعـمــل والـتـنـمـيــة االجـتـمــاعـيــة مبملكة
ال ـب ـحــريــن  ،ال ـش ـكــر واالع ـ ـتـ ــزاز للرئيس
الـسـيـســى عـلــى رعــاي ـتــه ل ـل ــدورة احلــالـيــة
مــن املــؤمتــر  ،مـقــدمــا الـشـكــر واالم ـت ـنــان
ملنظمة الـعـمــل الـعــربـيــة عـلــى مساعيها
املـ ــوقـ ــرة ل ـت ـعــزيــز تـ ـب ــادل الـ ـتـ ـج ــارب بــن
الــدول العربية  ،مشير ًا إلى أن البحرين
تشارككم كامل احلرص واإلميان بأهمية
وضـ ـ ــع اخل ـ ـطـ ــط والـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج امل ـ ــدروس ـ ــة
ملــواجـهــة اآلث ــار السلبية لـهــذه اجلائحة
على الصعيد االجتماعى واالقتصادى
وتعزيز الرعاية الصحية لكافة املواطنني
والعاملني على حد سواء .
وأشار إلى أنه مت تخصيص جزء كبير
مــن احلــزمــة املــالـيــة املـخـصـصــة ملواجهة
آثار اجلائحة للحفاظ على سوق العمل
واحلـمــايــة االجتماعية وإط ــاق العديد
مـ ــن بـ ــرامـ ــج الـ ــدعـ ــم املـ ــالـ ــى امل ـخ ـصــص
للمنشآت الصغيرة واملتوسطة .
وزير العمل األردني
وف ـ ــى ن ـف ــس الـ ـسـ ـي ــاق أوض ـ ـ ــح يــوســف
مـحـمــود الـشـمــالــى وزي ــر الـعـمــل األردن ــى
 ،فــى كلمته أن املــؤمتــر ينعقد الـيــوم فى
دورته احلالية والدول العربية تواجه آثار
جائحة كــورونــا وتداعياتها االقتصادية
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة عـ ـل ــى م ـخ ـت ـلــف الـ ـ ــدول
دون اسـتـثـنــاء  ،مـشـيــرا إل ــى أن كــل تلك
التداعيات البد أن تكون دافعا لنا جميعا
لـلـعـمــل م ـعــا وت ـضــافــر اجل ـه ــود الـعــربـيــة
وتعاون أطراف العمل الثالث لدعم ريادة
األعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسطة
وتوفير فرص العمل.
وأكــد أن الشباب العربى الـيــوم أحــوج
ما يكون إلى تدريبهم وتأهيلهم لدخول
س ــوق ال ـع ـمــل  ،إض ــاف ــة إل ــى تــوف ـيــر بيئة
عـمــل آمـنــة تـســاعــد عـلــى أداء األع ـم ــال ،
ول ــن ي ـتــأتــى ذل ــك إال بـتـطــويــر العملية
التعليمية برمتها  ،واالهتمام بالتعليم
ال ـف ـنــى وامل ـه ـن ــى  ،ورؤيـ ـ ــة امل ـن ـظ ـمــة الـتــى
ت ـت ـب ـنــاهــا ال ـت ــى نـتـطـلــع أن ت ـك ــون ريـ ــادة
األعمال ركيزة اساسية من ركائز العمل
فى ضوئها لدعم الشباب الذين يتمتعون
بالكفاءة واملهارة والقدرة على أداء العمل
.
وزير الشؤون االجتماعية التونسي
وأكد محمد الطرابلسى وزير الشؤون
االجـتـمــاعـيــة الـتــونـســى فــى كلمته التى
أل ـقــاهــا ن ـيــابــة ع ـنــه الـسـفـيــر مـحـمــد بن
يــوســف  ،أن ال ـظــرف االسـتـثـنــائــى الــذى
يعانى منه العالم نتيجة انتشار جائحة
ك ــورون ــا  ،وآث ــره ــا ع ـلــى احلــوك ـمــة وإدارة
األزمات فى الوطن العربى  ،وهو ما يؤكد
احل ــاج ــة املـلـحــة خلـلــق م ـنــاخ اقـتـصــادى
عــاملــى اع ـت ـمــادا عـلــى الـتـشــاركـيــة أس ــاس
احلــوار والبحث عن احللول للمشكالت

بني أطــراف اإلنـتــاج الثالثة  ،والتصدى
ل ـل ـع ــراق ـي ــل خ ــاص ــة فـ ــى ظـ ـه ــور أمنـ ــاط
عمل جديدة والوظائف التكنولوجية ،
والتصدى لألشكال الال منطية للعمل ،
وربط منظومة التعليم والبحث العلمى
من أجل بيئة عمل حديثة وعالقات عمل
متطورة مبا يتالءم مع األمناط اجلديدة
 ،وخلق فرص عمل جديدة .
وزير الشغل املغربي
م ــن جــانـبــه أشـ ــار مـحـمــد ام ـك ــراز عني
وزيـ ــر ال ـش ـغــل واإلدم ـ ـ ــاج امل ـه ـنــى بــاملـغــرب
فى كلمته إلــى أن املنظمة حرصت على
الــديـنــامـيـكـيــة ف ــى تـنـظـيــم عـمــل املــؤمتــر
بــرغــم وج ــود اجلــائـحــة ال ـتــى أث ــرت على
كافة اجلوانب .
وأشـ ـ ـ ــاد ب ـت ـق ــري ــر املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام ح ــول
الـتـحــول األخ ـضــر وتــوفـيــر فــرص العمل
 ،وري ـ ـ ــادة األعـ ـم ــال وأه ـم ـي ــة امل ـش ــروع ــات
الصغيرة واملتوسطة  ،فى حتقيق أهداف
خطة التنمية املستدامة  ، 2030مضيف ًا
أن اململكة سارعت فى إحداث العديد من
التدابير واإلج ــراءات ملواجهة ما خلفته
اجلائحة ومنها صـنــدوق خــاص لتدبير
اجل ــائ ـح ــة ل ــدع ــم ال ـق ـط ــاع ــات امل ـت ـضــررة
مساهماته بلغت  4ماليني دوالر  ،ودعم
الـفـئــات امل ـت ـضــررة بـفـقــدانـهــا لوظائفها
أو تخفيض أج ــوره ــم  ،وتــوسـيــع قــاعــدة
املنخرطني فى منظومة التقاعد ،وإطالق
بــرامــج مـتـعــدد ل ــري ــادة األع ـم ــال وتـعــزيــز
اخلدمات ملختلف الفئات ،وجتويد نظام
املقاول الذاتي ،وفتح الطلبيات العمومية
أمام التعاونيات ،وإعداد سياسة وبرنامج
وطنيني للسالمة والصحة املهنية بهدف
التقليص من حــوادث العمل واألمــراض
املهنية  ،واطــاق خطة طموحة لإلقالع
االقتصادى .
األمني العام للعمال العرب
وأك ـ ـ ــد ج ـ ـمـ ــال ق ـ ـ ـ ــادرى األم ـ ـ ــن الـ ـع ــام
لالحتاد الدولى لنقابات العمال العرب،
أهمية املشروعات الصغيرة فى احلد من
الـبـطــالــة وال ـف ـقــر وتــوف ـيــر ف ــرص العمل
وحت ـس ــن م ـس ـتــويــات امل ـع ـي ـشــة  ،ك ـمــا أن
االستعداد لقبول املخاطرة من العوامل
املـ ـس ــاع ــدة فـ ــى ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـن ـم ـيــة ورفـ ــع
معدالت النمو االقتصادى  ،إذا ما أحسنا
رس ــم الـسـيــاســات املشجعة والـتــوســع فى
إنشاء تلك املشروعات .
وأكـ ــد األمـ ــن ال ـع ــام ل ــاحت ــاد الــدولــى
ل ـن ـقــابــات ال ـع ـمــال الـ ـع ــرب ،وزيـ ــر ال ـقــوى
ال ـع ــام ـل ــة فـ ــى ك ـل ـم ـتــه ضـ ـ ـ ــرورة اع ـت ـم ــاد
نـظــم مـعـيــاريــة لــريــادة األع ـمــال  ،وتـقــدم
بــالـشـكــر للمنظمة عـلــى احل ـف ــاظ على
اإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة فــى ه ــذا املــؤمتــر
 ،مـطــالـبــا األخ ـ ــوة ف ــى الـ ـس ــودان بــإعــادة
الـنـظــر فــى حــل االحت ــاد ال ـعــام لـلـســودان
 ،باعتبار قــادتــه ق ــادة منتخبني أص ــوال ،
ومتكني الكوادر النقابية من املشاركة فى
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االنـتـخــابــات الـقــادمــة  ،كما طــالــب برفع
احل ـصــار امل ـفــروض عـلــى ال ــدول العربية
خــاصــة س ــوري ــا مب ــا يــؤثــر ع ـلــى املـسـتــوى
االجـتـمــاعــى واخل ــدم ــى واملـعـيـشــى حيث
أصـبـحــت تـلــك الـسـيــاســات أدوات فــى يد
دول أخرى تنفذها طبقا ألجندتها املعدة
دون شرعها فى القوانني الدولية عموم .
رئيس احتاد عمال لبنان
وم ـ ــن ج ــان ـب ــه أوضـ ـ ــح بـ ـش ــارة األس ـم ــر
رئـيــس االحت ــاد ال ـعــام لـعـمــال لـبـنــان  ،أن
بــاده مير بأزمة من أســوأ األزمــات جراء
الــوضــع الـصـعــب واحل ـص ــار االق ـت ـصــادى
والـ ـق ــوان ــن ال ـظ ــامل ــة ال ـت ــى ت ـف ــرض على
الشعوب  ،مشيرا إلى أن القيمة الشرائية
للنقد انخفضت  ،وبـلــغ ص ــرف العمال
فــى املــؤسـســات مــا نسبته  ، % 50وظــروف
احلـ ـي ــاة أص ـب ـحــت ص ـع ـبــة  ،ومـ ــا يـعــانـيــه
الشعب من العدوان االسرائيلى الكامل
على الوطن بالكامل ،واستمرار احتالل
أج ـ ــزاء م ــن األراضـ ـ ــى وم ـنــع ال ــدول ــة من
ثرواتها االقتصادية  ،كما تدمر االحتاد
الـعــام بالكامل وســاعــدت منظمة العمل
ال ـعــرب ـيــة ف ــى ع ــودت ــه مـ ــرة أخ ـ ــرى  ،كما
تعطلت السياحة بسبب جائحة كورونا
وهى من أولى مصادر الدخل فى الدولة .
ونــاشــد األس ـمــر بــالــوقــوف مــع وطننا
اجلريح لبنان  ،ومد يد العون ملساعدتهم
على تخطى األزم ــات الـتــى يعانى منها
 ،مشيدا بتقرير املدير العام مع تطبيق
قرارات مؤمتر العمل العربى .
رئيس احتاد عمال العراق
وقـ ـ ــال س ـت ــار دنـ ـب ــوس رئ ـي ــس االحتـ ــاد
العام لنقابات عمال العراق  :إن اختيار
رؤية املدير العام للمنظمة حول التنمية
امل ـس ـتــدامــة وريـ ـ ــادة األع ـم ــال وااله ـت ـمــام
باملشروعات الصغيرة لتزويدنا مبفاتيح
تفكيك األزم ــات  ،وإن مــؤسـســات العمل
ف ــى الـ ـع ــراق بـ ــدأت تـشـهــد ت ـط ــورا نسبيا
منها التخلص مــن الــوضــع االقتصادى
املـثـقــل وتـنـمـيــة امل ـه ــارات وتــوسـيــع نطاق
ريــادة األعـمــال والتى تعد من متطلبات
اإلص ــاح الـنــاجــح وإص ــاح س ــوق العمل
 ،فى إطــار تطبيق برنامج العمل الالئق
 ،ك ـم ــا شـ ـه ــدت امل ــرح ـل ــة احل ــال ـي ــة ح ــوار
اجتماعى حول قانون التقاعد والضمان
االجـتـمــاعــى  ،كـمــا أع ــد االحت ــاد كممثل
شرعى عن العمال قانون تنظيم نقابى
يـعــزز الــوحــدة واالسـتـقــالـيــة فــى العمل
النقابى مبا يتواءم مع احلرية النقابية
التى أقرتها اتفاقيات العمل الدولية .
رئيس نقابات عمال البحرين
وأض ــاف يعقوب يوسف محمد رئيس
املـ ـجـ ـل ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذى لـ ـنـ ـق ــاب ــات ع ـم ــال
البحرين ،قائال  :إن الطريق نحو التنمية
املستدامة والتمكني وريــادة األعمال فى
الفترة احلالية  ،ما هو إال نتيجة الرتفاع
نسب البطالة وانعدام األمــان الوظيفى
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ونقص الرواتب  ،فى ريادة األعمال بهذا
املعنى وليدة األزمة  ،كذلك زيادة اإلقبال
ع ـل ــى ال ـع ـم ــل احلـ ــر كـ ــان مب ـث ــاب ــة تـغـيـيــر
الهياكل االقتصادية والتخلى عن دولة
الــرفــاهـيــة االجـتـمــاعـيــة  ،فتلك املرحلة
الـتــى يعيشها الـعــالــم تتطلب احلماية
القانونية للعامل وقدرته للحصول على
حقوقه دون اإلضــرار مبستواه الوظيفى
ملا له من أثر فى ارتفاع االقتصاد القومى
للبلدان .
ممثل احتاد الشغالني باملغرب
ون ــوه مصطفى مـكــروم ممثل االحتــاد
العام للشغالني باملغرب ،فى كلمته إلى أن
االحتاد يتقدم بالتحية والتقدير ملنظمة
العمل العربية على اجلهود املبذولة فى
م ـيــدان الـعـمــل والـعـمــال عـلــى املستويني
العربى والدولى وتقدمي املعونة لصالح
أط ـ ـ ــراف ال ـع ـم ــل الـ ـث ــاث ــة  ،وامل ـســاه ـمــة
فــى تـطــويــر تـشــريـعــات الـعـمــل فــى ال ــدول
األعضاء والعمل على توحيدها  ،وكذلك
الـ ـعـ ـط ــاء ل ـت ـح ـســن م ـن ـظــومــة احل ـق ــوق
ومكتسبات الـعـمــال وإحـ ــداث ت ــوازن بني
أط ــراف العمل الـثــاثــة فــى ظــل جائحة
كورونا  ،مقدم ًا التحية للطبقة العاملة
عـلــى صـمــودهــا وانـخــراطـهــا فــى اإلنـتــاج
رغ ــم جـمـيــع امل ـخــاطــر ال ـتــى يــواجـهــونـهــا
خ ــاص ــة ف ــى ظ ــل سـعـيـهــا ن ـحــو احلـمــايــة
االجتماعية وضمان الكرامة .
جمعية الصناعيني اللبنانيني
بدوره أكد منير البساط رئيس جمعية
ال ـص ـنــاع ـيــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن  ،أن ال ـق ـطــاع
اخلـ ــاص الـلـبـنــانــى الـ ــذى لـطــاملــا اشتهر
مبـبــادرتــه الفنية الــرائــدة  ،يعانى اليوم
أشـ ــد امل ـع ــان ــاة ف ــى ظ ــل أزم ـ ــة اق ـت ـصــاديــة
خ ــان ـق ــة  ،وآالف امل ــؤسـ ـس ــات ال ـص ـغ ـيــرة
وامل ـتــوس ـطــة أغ ـل ـقــت أب ــواب ـه ــا  ،وع ـشــرات
الوظائف اختفت خالل العامني املاضيني
 ،ونـ ـس ــب ال ـب ـط ــال ــة تـ ـع ــدت  % 40بـنـســب
أعلى فى القطاع غير املنظم  ،وفــى ظل
تشريعات حماية اجتماعية غير مؤهلة
 ،فــإن اجلمعية طرحت رؤيــة اجتماعية
شــامـلــة ل ــو مت اع ـت ـمــادهــا لـكــانــت تـفــادت
الــدولــة الكثير مــن آث ــار األزم ــة احلالية
وم ــازال ــت تـسـعــى إلي ـج ــاد ح ـلــول شاملة
لتلك األزمــة  ،فالبد ألى خطة إنقاذية
أن تتضمن خطة للنهوض االقتصادى
 ،وعـ ـن ــد حت ـق ـيــق أرق ـ ـ ــام من ــو اق ـت ـص ــادى
مقبولة  ،واستقرار سعر الصرف للعملة
الوطنية  ،ميكن التفاوض حول حتسني
األجــور للتعويض عن انخفاض النسب
الشرائية  ،وإطالق ورشة عمل على الفور
لتطوير قوانني العمل الوطنية ومراجعة
كافة أنظمة احلماية االجتماعية .
وزير العمل الليبي
وأكـ ــد عـلــى عــابــد ال ــرض ــا وزيـ ــر العمل
والـتــأهـيــل الليبى أن ب ــاده متــر بظروف
صـعـبــة نـتـيـجــة االن ـق ـســام الـسـيــاســى فى
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الـسـنــوات املاضية بعد أن مــن اهلل علينا
برعاية األمم املتحدة أن تشكلت حكومة
الوحدة الوطنية  ،وأشار إلى أننا وضعنا
ت ـص ــورا مل ـعــاجلــة جـمـيــع األم ـ ــور ودراسـ ــة
س ـ ــوق ال ـع ـم ــل ال ـل ـي ـب ــي ،وش ـك ـل ـنــا جل ــان
مشتركة بني وزارة العمل والتعليم العالى
والتقنى ملــواءمــة مخرجات التعليم مع
احـتـيــاجــات س ــوق الـعـمــل وتـنـفـيــذ خطة
إلدمــاج الباحثني عن العمل فى القطاع
اخلاص .
وقال  :لقد قمنا بإطالق مبادرة عودة
احل ـيــاة الـتــى تـهــدف لتنفيذ مـشــروعــات
الـتـنـمـيــة تــرت ـكــز ع ـلــى ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
والتى حتتاج إلى األيدى العاملة املاهرة
وقامت الوزارة بإطالق أول منصة رقمية
لضمان حقوق العمالة الوافدة وحقوق
أصحاب العمل.
نائب وزير العمل السعودي
وأشـ ــاد عـبــد اهلل بــن نــاصــر نــائــب وزيــر
العمل بالسعودية  ،بتقرير املدير العام
للمنظمة واالخ ـت ـيــار املــوفــق ملــوضــوعــه ،
مشيرا إلــى أن اململكة راعــت أهمية دعم
ومتـكــن رواد األع ـمــال لــدورهــم املـهــم فى
خـلــق ف ــرص عـمــل لـلـمــواطـنــن  ،وزيـ ــادة
مساهمة املنشآت الصغير إلــى  % 35فى
االقتصاد  ،كاشفا عن أنه مت إنشاء الهيئة
العامة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة
وإعـ ـ ـ ــداد اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـس ــوق ال ـع ـم ــل ،
وأبرزها تعظيم العمل بدوام جزئى ودوام
مرن  ،وتصليح لوائح مناخ األعمال.
وقال  :إنه مت إطالق عدد من املبادرات
إلمت ــام بــاقــى ج ـهــود اجل ـهــات احلكومية
الــداع ـمــة لـ ــرواد األع ـم ــال مـنـهــا بــرنــامــج
مت ــوي ــل األع ـ ـمـ ــال مب ـن ـت ـجــاتــه املـخـتـلـفــة
فــى مـجــال متــويــل امل ـشــروعــات الصغيرة
والناشئة  ،وبرنامج امبريتك املتضمن
الـعــديــد مــن بــرامــج ال ـتــدريــب والـتــأهـيــل
وورش ال ـع ـم ــل واسـ ـتـ ـف ــاد م ـن ـه ــا نـصــف
مليون مستفيد  ،وعلى صعيد احلماية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة أطـ ـلـ ـق ــت عـ ـ ــدة م ـ ـبـ ــادرات
تخصص ميزانيات دعم كبيرة للمنشآت
الصغيرة والناشئة.
وزير العمل الفلسطيني
وأع ــرب نـصــرى أبــو جيش وزي ــر العمل
الـفـلـسـطـيـنــى  ،ع ــن ام ـت ـنــانــه ملـشــاركـتــه
فــى املــؤمتــر  ،ممـثــا عــن شـعــب فلسطني
وقيادتها على ارض الكنانة مصر العروبة
 ،فـتـحـيــة لـشـعـبـهــا وقــائــدهــا ومـسـيــرتـهــا
احل ـث ـي ـث ــة  ،وق ـ ـ ــال :إن املـ ــؤمتـ ــر يـنـعـقــد
ومــازالــت بلداننا العربية تــواجــه املزيد
من التحديات السياسية واالجتماعية
واالق ـت ـصــاديــة والـصـحـيــة  ،خــاصــة بعد
انتشار جائحة كــورونــا وآثــارهــا الكارثية
 ،والـ ـت ــى ف ــرض ــت من ـطــا ج ــدي ــدا زاد من
م ـعــدالت الـبـطــالــة والـفـقــر  ،مبــا وضعنا
جميعا أمام حتد كبير للمضى قدما فى
مسيرة التنمية املستدامة .

وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أبـ ـ ـ ــو ج ـ ـيـ ــش ان الـ ـ ـظ ـ ــروف
الفلسطينية الــراهـنــة هــى أكـثــر صعوبة
على الدولة  ،نظرا ملا يقوم به االحتالل
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــى الـ ـت ــدمـ ـي ــرى وال ـع ـن ـص ــرى
والعدوان املستمر على القدس الشريف
وقطاع غزة ومنطقة الشيخ جراح وكافة
األماكن فى الوطن الفلسطينى اجلريح
 ،ف ــدول ــة االح ـ ـتـ ــال ال ت ــري ــد لـعـمـلـيــات
الـ ـ ـس ـ ــام أن ت ـس ـي ــر وأن تـ ــؤسـ ــس دول ـ ــة
فلسطني وتنعم باالستقرار واالمان  ،وما
يقوم به العدوان من فرض سياسات ظاملة
ومـصــادرة األراضــى الفلسطينية وضرب
االقتصاد وهو ما يؤكد أن الشعب مازال
يترنح حتت وطــأة االحتالل العنصرى ،
فهذا العدو ال ميكن أن يتحول حلمامة
سالم كما يزعم .
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أب ـ ـ ــو ج ـ ـيـ ــش أن احلـ ـك ــوم ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة عـمـلــت ع ـلــى جت ـ ــاوز آث ــار
ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا  ،واسـ ـتـ ـم ــرار ال ـص ـمــود
رغــم االقـتـصــاد الضعيف الـهــش  ،والتى
ان ـع ـك ـســت ع ـلــى مـجـتـمــع ال ـع ـمــل وزي ـ ــادة
م ـعــدالت الـبـطــالــة خــاصــة بــن الـشـبــاب ،
مــن خ ــال املـشــاركــة املجتمعية واحل ــوار
االجتماعى بــن أط ــراف العمل الثالثة
 ،كما مت إطــاق االستراتيجية الوطنية
ل ـل ـت ـش ـغ ـيــل ومـ ــراج ـ ـعـ ــة قـ ــوانـ ــن ال ـع ـمــل
والضمان االجتماعى وحتديث بنودها .
وزير التنمية القطري
وق ـ ـ ــال ي ــوس ــف بـ ــن م ـح ـم ــد ال ـع ـث ـمــان
وزيــر التنمية اإلداري ــة والعمل والشؤون
االجتماعية قطر  ،فى كلمته التى ألقاها
نيابة عنه محمد حسن العبيدى وكيل
الـ ــوزارة املـســاعــد لـشـئــون الـعـمــل  :إن ما
فرضته جائحة كورونا يستدعى تضافر
كــافــة اجل ـه ــود وت ـعــزيــز ال ـع ـمــل املـشـتــرك
ب ــن أطـ ـ ــراف ال ـع ـمــل ال ـثــاثــة  ،للتغلب
على آثــارهــا وحتقيق التنمية الشاملة
املستدامة .
وأشـ ــاد الـعـثـمــان بـتـقــريــر املــديــر الـعــام
ل ـل ـم ـن ـظ ـمــة  ،ومـ ـ ــا قـ ـ ــام بـ ــه مـ ــن تــرت ـيــب
لــأولــويــات والــواج ـبــات املـطــروحــة  ،أمــام
كافة أطراف العمل والذى ميكن املنظمة
من أداء مهامها ودورها فى تعزيز العمل
املـشـتــرك ،مب ــا يلبى طـمــوحــات الشعوب
الـعــربـيــة  ،كـمــا دع ــا إل ــى ص ـن ــدوق عــربــى
لـ ــأزمـ ــات ل ــدع ــم املـ ـش ــروع ــات الـصـغـيــرة
واملـتــوسـطــة مــع م ــراع ــاة ع ــدم إضــافــة أى
أعباء على الدول األعضاء باملنظمة.
وزيرة العمل اللبناني
م ــن جــان ـب ـهــا أض ــاف ــت مل ـيــا مي ــن وزي ــر
ال ـع ـمــل ال ـل ـب ـنــانــى  ،أن جــائ ـحــة ك ــورون ــا
وضـ ـع ــت أم ــام ـن ــا م ـس ـت ـج ــدات تــاري ـخ ـيــة
تستدعى معها تغيرات عديدة فى أمناط
العيش واإلنتاج  ،خصوص ًا فيما يتعلق
بالبطالة وتــراجــع االقـتـصــاد الـقــومــى ،
وجاء تقرير املدير العام مببادرة طموحة
ملعاجلة الوضع الصعب الذى يعيش فيه
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العمل

مجتمعنا العربى  ،وكذلك قدم منوذجا
لــاس ـت ـخــدام األم ـث ــل لـلـعـنـصــر الـبـشــرى
وريادة األعمال وتعزيز النظام البيئى فى
مجتمع العمل .
وقـ ــال مي ــن  ،إن احل ـكــومــة اللبنانية
عملت على التخفيف من وطأة اجلائحة
بالعمل على حسن تطبيق قانون العمل
فى ظل الظروف العصيبة التى متر بها
ال ـب ــاد  ،والـتـنـسـيــق فـيـمــا ب ــن أص ـحــاب
األعمال والعمال فى مجاالت وقطاعات
متعددة والشراكة الدولية مع املنظمات
والهيئات للتخفيف من معدالت البطالة
ومؤشراتها .
وزير العمل العراقي
بـ ـ ـ ـ ــدوره ق ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ــادل ال ـ ــرك ـ ــاب ـ ــى وزي ـ ــر
الـعـمــل وال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة الـعــراقــى
:إن اجل ــائ ـح ــة ط ــال ــت ك ــاف ــة ال ـق ـطــاعــات
ومـ ـج ــاالت ال ـع ـمــل  ،مب ــا أص ـ ــاب الـفـئــات
ال ـه ـش ــة ف ــى امل ـج ـت ـمــع بـ ــأضـ ــرار ب ــال ـغ ــة ،
سببت أض ــرارا معيشية متفاقمة بسبب
فقدانهم لوظائفهم ومنها ما حدث فى
اآلونة األخيرة من تراجع ألسعار النفط
ال ـع ـن ـصــر األسـ ــاسـ ــى الـ ـ ــذى يـ ـق ــوم عـلـيــه
االقتصاد العراقى  ،وعليه استلزم األمر
االهـتـمــام إيـجــاد آلـيــات مبتكرة ملواجهة
الـتـحــديــات وإي ـجــاد احل ـلــول املستقبلية
وال ـ ـت ـ ـحـ ــول م ـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع غـ ـي ــر امل ـن ـظــم
لـلـقـطــاع املـنـظــم  ،وإي ـج ــاد إط ــار قانونى
فاعل لتنظيم عالقات العمل بني طرفى
العملية اإلنتاجية .
وزيرة العمل بالسودان
مــن جــانـبـهــا أشـ ــادت تيسير ال ـنــورانــى
وزيرة العمل واالصالح اإلدارى بالسودان
 ،ب ــال ـت ـق ــري ــر امل ـ ـقـ ــدم مـ ــن املـ ــديـ ــر ال ـع ــام
ل ـل ـم ـن ـظ ـمــة  ،والـ ـ ـ ــذى يـ ـه ــدف ل ــارت ـق ــاء
بالوطن العربى واقتصاده  ،وتبادل شامل
وك ــام ــل ب ــن الـ ــدول األع ـض ــاء بــاخلـبــرات
واألع ـ ـمـ ــال ال ـنــاج ـحــة حـ ــول مـقـتـضـيــات
العمل التى تغطى بنود الدورة احلالية .
املدير اإلقليمى للدول العربية
بالعمل الدولية
وأش ــارت ربــا ج ــرادات املــديــر اإلقليمى
للدول العربية فى منظمة العمل الدولية
إلى ،أنه عامليا تشير إحدى تقارير املنظمة
أن اإلزمـ ــة الـنــاجتــة عــن انـتـشــار فـيــروس
كورونا أدت إلى تدنى ساعات العمل الى 9
 %ويساوى هذا الرقم اربع اضعاف نتيجة
األزم ــة العاملية الـتــى حــدثــت فــى ، 2008
حيث انخفضت ساعات العمل ملا يقارب
 11مليون وظيفة بــدوام كامل  ،وكشفت
التقارير أن اجلائحة كشفت عن فجوات
ك ـب ـيــرة ف ــى ن ـظــم احل ـمــايــة االجـتـمــاعـيــة
ب ـح ـســب ت ـقــريــر احل ـم ــاي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
ال ـعــاملــى ال ـتــى أص ــدرت ــه املـنـظـمــة  ،حيث
اوض ـحــت ان ارب ـعــة مــن كــل  10أشـخــاص
يتمتعون بتغطية فعالة فى مجال واحد
من مجاالت احلماية .
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وأضــافــت ربــا  ،أنــه فــى ظــل التحديات
امل ـت ـفــاق ـمــة ال ـت ــى حت ـت ــاج إلـ ــى س ـيــاســات
اس ـت ـجــابــات م ـت ـعــددة مل ـعــاجلــة ال ـشــوائــب
امل ــوج ــودة ف ــى أس ـ ــواق ال ـع ـمــل ال ـعــرب ـيــة ،
وب ــال ـت ــال ــى ن ـح ـت ــاج ال ـ ــى ن ـه ــج ذو شـقــن
ملواجهة ازمــة (كوفيد  ،) 19-منها زيــادة
اجلـ ـه ــود ل ـب ـن ــاء س ـي ــاس ــات سـ ــوق الـعـمــل
مــن خــال ووض ــع سـيــاســات مستقاة من
ات ـفــاق ـيــات امل ـن ـظ ـمــة ال ــدول ـي ــة  ،وتـعــافــى
اق ـت ـصــادى عــالــى فــى الـ ــدول الضعيفة ،
حيث قدمت املنظمة العديد من البرامج
ملواجهة اجلائحة واألزم ــات املتعددة فى
املنطقة  ،ساهمت فى إحــرازهــا منذ عام
 ، 2019فعلى سبيل املثال فى األردن وصل
عدد املستفيدين من مشروعات املنظمة
 40ألف مستفيد  ،وفى البحرين أثمرت
اجلهود عن إطالق مبادرة إصالح العالقة
التعاقدية إص ــاح نـظــام الكفالة  ،وفى
الـعــراق افتتحنا مكتبنا األول فى 2020
وزي ــادة الـتـعــاون اإلمنــائــى إلــى  40مليون
دوالر .
الغرف التجارية بالبحرين
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا أش ـ ـ ـ ـ ـ ــادت سـ ــون ـ ـي ـ ــا م ـح ـم ــد
جناحى عضو مجلس إدارة غرفة جتارة
وصـنــاعــة الـبـحــريــن ،بــاجلـهــود املخلصة
الـتــى تـقــوم بها املنظمة خلــدمــة اطــراف
العمل الثالثة وحرصها على التنسيق
وال ـتــواصــل واملـتــابـعــة لـكــافــة املــوضــوعــات
ذات االه ـت ـم ــام ال ـعــربــى امل ـش ـتــرك  ،كما
أشادت بتقرير املدير العام للمنظمة .
وقالت :إن ما مرت به دول العالم كان
له بالغ األثر على األوضاع املختلفة مبا
استدعى إجراء التغييرات واإلصالحات
وتـعــزيــز االب ـت ـكــار وروح املـنــافـســة خاصة
بــن رواد األع ـم ــال وأص ـح ــاب املــؤسـســات
الصغيرة واملتوسطة  ،حيث لعبت تلك
املشروعات محركات للنمو املحلى وخلق
الوظائف  ،وتعتبر مشكلة التمويل أحد
أبـ ــرز الـعـقـبــات ال ـتــى ت ــواج ــه امل ـشــروعــات
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة وت ـ ـعـ ــرقـ ــل م ـس ـي ــرت ـه ــم ن ـحــو
التمكني  ،وحــرصــت الـغــرفــة أن يحتوى
مــؤمتــرهــا ال ـس ـنــوى تــوص ـيــات مـهـمــة فى
إعداد جدولة القروض للمؤسسات وفقا
ملعايير محددة وإطــاق مشروع ائتمانى
للمنشآت الصغيرة وتشجيع البنوك على
إعطاء قروض ميسرة مبملكة البحرين .
احتاد الغرف بالسعودية
بدوره خالد بن عثمان امني عام احتاد
ال ـغ ــرف ال ـس ـعــوديــة  ،أشـ ــار إل ــى الـتـقــريــر
ال ـ ـ ــذى صـ ـ ــدر مـ ــؤخـ ــرا مـ ــن جلـ ـن ــة األمم
املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب
آس ـي ــا حت ــت ع ـن ــوان »:ن ـح ــو م ـس ــار منتج
وشــامــل للجميع» بــأن املنطقة العربية
تسجل أعلى مستوى بطالة فــى العالم
ال سيما بني النساء والشباب  ،وبلغ عدد
العاطلني أكثر من  14مليون شخص دون
احتساب ما خلفته جائحة كورونا وهذا
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الواقع يكشف عن الصعوبات التى تواجه
سوق العمل فى املنطقة على خلق فرص
ع ـمــل الئ ـقــة وع ــادل ــة وم ـس ـتــدامــة وعـلــى
قــدرتــه عـلــى ال ـت ـحــول ال ـســريــع فــى ســوق
العمل التكنولوجى .
االحتاد العام لعمال الكويت
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه أش ـ ـ ــاد م ـح ـم ــد عـ ـب ــد اهلل
الـسـكــرتـيــر ال ـعــام لــاحتــاد ال ـعــام لعمال
ال ـكــويــت  ،بـتـقــريــر األم ــن ال ـعــام خاصة
ما يخص االهتمام بالتعليم والتدريب
املهنى  ،واتخاذ االعدادت الالزمة للتحول
الــرقـمــى والـتـكـنــولــوجــى  ،وجتـ ــاوزت فيه
امل ـن ـظ ـم ــة كـ ــل ال ـع ــراقـ ـي ــل والـ ـصـ ـع ــوب ــات،
وحافظت على استمرار العمل والعطاء
لـلـتـكـيــف م ــع ال ــوض ــع اجل ــدي ــد وت ـقــدمي
الدعم الفنى أطــراف العمل الثالثة من
دورات وتقارير ودورات تدريبية وورش عمل
 ،مشيرا إلى أن االحتاد لعب دورا محوريا
من خالل احلوار االجتماعى الهادف مع
احلكومة لوضع االستراتيجيات حلماية
العمالة الوافدة واملقيمة .
املجلس االقتصادى باجلزائر
وقال رضا تير رئيس املجلس الوطنى
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادى واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــى وال ـب ـي ـئ ــى
بــاجلــزائــر  ،نـتـشــارك جميعا فــى املصير
واأله ـ ـ ــداف  ،ومــؤس ـســات ـنــا ال ـعــرب ـيــة هى
آليات مهمة فى حتقيق التقدم املنشود
لـلـمـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة  ،وح ـض ــورن ــا معكم
الـ ـي ــوم ه ــو تـعـبـيــر ع ــن إمي ــان ـن ــا الـعـمـيــق
للدفع بالعمل العربى املشترك واألداء
ملــواجـهــة الـتـحــديــات الــراهـنــة  ،مبــا يعود
بــالـنـفــع ال ـعــام عـلــى منشآتنا وعـمــالـنــا ،
ويزيد من أواصــل الربط والتوثيق فيما
بيننا  ،وأهمية تعزيز املجالس العربية
املشتركة واالعـتـمــاد على ثقافة احلــوار
ب ـكــل أش ـكــال ـهــا واملـ ـش ــارك ــة االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية من أجــل تنمية مستدامة
 ،وتوجه بالدعوة للسادة احلضور ملؤمتر
الرابطة للجمعية العمومية املزمع عمله
حـضــوريــا فــى  22و  23سبتمبر املنصرم
باجلزائر .
احتاد الغرف التجارية بفلسطني
من جانبه أوضــح عمر محمود هاشم
رئيس احتاد الغرف التجارية الصناعية
ال ــزراع ـي ــة الفلسطينية  ،أن االقـتـصــاد
الفلسطينى اقـتـصــاد صغير تشكل فيه
املنشآت الصغيرة اكثر من  % 95اقتصاد
صمود ال يكاد يخرج مــن ازمــة ويتعافى
منها حتى يدخل فى أخرى بحكم الواقع
أنــه يعيش حتــت االحـتــال  ،وهــذا يعنى
أن س ــوق الـعـمــل يـعــانــى مــن أج ــل البقاء
أمـ ــام مم ــارس ــات االحـ ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــى
القطاع اخلــاص الــذى ميثل  %65يعانى
مـشـكــات جـمــة خــاصــة فــى االسـتـثـمــار ،
لدينا العديد من الشباب نسبة البطالة
فيما بينهم  % 50مبا يترتب على ذلك من
تهديدات اقتصادية ومعيشية  ،إننا نأمل

من املنظمة وكافة أعضائها دعم التوجه
الفلسطينى نحو مؤمتر دولى للمانحني
من أجــل تنفيذ االستراتيجية الوطنية
لـلـتـشـغـيــل خل ـف ــض مـ ـع ــدالت ال ـب ـطــالــة
وم ـعــدالت الفقر املــدقــع  ،وتــوفـيــر فرص
عمل الئق .
اللجان العمالية بالسعودية
وأش ــار املـهـنــدس نــاصــر بــن عبدالعزيز
اجلــريــد رئـيــس اللجنة الوطنية للجان
العمالية بالسعودية إلى أن الكل نال قدره
من ضرر اجلائحة احلالية  ،والعمال هم
احللقة األضعف فى العملية اإلنتاجية
 ،وح ـســب أحـ ــدث تـقــريــر ملـنـظـمــة العمل
ال ــدول ـي ــة سـيـسـتـمــر ومن ــو ف ــرص الـعـمــل
لــن يقدر على مواكبة تلك التحديات ،
وكــذلــك التحول الرقمى سيقضى على
 5ماليني وظيفة خالل السنوات القادمة
 ،رغــم الـتـفــاوت بــن األمن ــاط الصناعية
والعمل املرن  ،وعليه يجب االستفادة من
األزمة فى منطقتنا العربية والعمل على
تنمية املهارات املطلوبة للعمل .
أمني عام عمال فلسطني
بـ ــدوره أك ــد شــاهــر سـعــد األم ــن الـعــام
الحتـ ـ ــاد نـ ـق ــاب ــات عـ ـم ــال ف ـل ـس ـطــن  ،أن
ف ـل ـس ـطــن مـ ــا ت ـ ـ ــزال ج ــريـ ـح ــة  ،وي ــزي ــد
االح ـ ـ ـتـ ـ ــال م ـ ــن سـ ـي ــاس ــات ــه ال ـغ ــاش ـم ــة
التدميرية بدعم وتأييد أمريكى منقطع
النظير  ،وباشرت حكومة االحتالل على
تضييق واسع بهدف ترحيل سكان الشيخ
جراح وغيرها  ،ومحاوالت إغالق املسجد
األقصى والوصول إليه وحتطيم أبوابها ،
والهجوم على قطاع غزة.
وأضـ ـ ـ ــاف ش ــاه ــر أن  % 63مـ ــن س ـكــان
قطاع غــزة يفتقرون الــى األمــن الغذائى
 ،ويـ ـق ــوم ع ـل ــى املـ ـس ــاع ــدات ال ـغ ــذائ ـي ــة ،
واقــامـتـهــم فــى املـسـتــوطـنــات ال ـتــى تدمر
االقتصاد الفلسطينى وجتعل األراضــى
الفلسطينية منقطعة االواصل  ،ولذلك
ن ـطــالــب املـجـتـمــع ال ــدول ــى ب ـعــدم سحب
اس ـت ـث ـمــاراتــه م ــن ال ــدول ــة  ،وت ـت ـعــاون فى
التطبيع مع هذا االحتالل .
وزير املوارد البشرية باإلمارات
وقـ ــال نــاصــر ب ــن ثــانــى ال ـهــام ـلــى وزي ــر
املـ ـ ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة والـ ـت ــوط ــن م ــن دول ــة
اإلمـ ـ ــارات الـعــربـيــة امل ـت ـحــدة  :إن مــؤمتــر
العمل العربى فى دورته احلالية يحظى
برعاية الرئيس جمهورية مصر العربية
عبد الفتاح السيسى  ،والذى اهتم بكافة
القضايا اخلاصة بالتنمية االقتصادية
واالجتماعية والبشرية .
كـمــا يـعــد املــؤمتــر أكـبــر لـقــاء لتعميق
الـتــواصــل وال ـشــراكــة بــن أط ــراف العمل
الـ ـث ــاث  ،خ ــاص ــة م ــا يـتـعـلــق بــالـتـنـمـيــة
االقـتـصــاديــة لـلــدول العربية  ،وفــى هذا
اإلطـ ــار أطـلـقــت ال ــدول ــة االسـتــراتـيـجـيــة
الوطنية لتحفيز وتشجيع ريادة األعمال
والـ ـ ـت ـ ــى خ ـل ـق ــت ب ـي ـئ ــة آم ـ ـنـ ــة ألصـ ـح ــاب
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امل ـشــروعــات الصغيرة واملـتــوسـطــة والتى
أدت ب ــدوره ــا إل ــى رف ــع م ـع ــدالت الطلب
وتعزيز االبتكار والتحول الرقمى .
ومت إطالق حزم جديدة لدعم رائدات
األع ـ ـمـ ــال م ــن الـ ـسـ ـي ــدات والـ ـت ــى أثـبـتــت
جناحها فــى مجال ري ــادة األعـمــال  ،كما
أعـلـنــت الــدولــة اإلمــارات ـيــة عــن ح ــزم من
املبادرات خالل الـ  50عاما القادمة  ،فصل
ت ـصــاريــح االق ــام ــة ع ــن ت ـصــاريــح الـعـمــل
ومبادرات أخرى لرفع اقتصاديات الدولة
ومتكينها بشري ًا .
احتاد غرف التجارة والصناعة
باإلمارات
وأوضحت هند سليمان محمد ممثلة
احتـ ــاد غ ــرف ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة  ،من
دول ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات  ،أن رواد األعـ ـم ــال فى
العالم هى القوة االقتصادية املحركة فى
املجتمعات  ،والشركات التقنية األشهر
فى العالم اليوم هى مبادرة للمشروعات
الصغيرة  ،كما أن قطاع ريادة واصل دوره
كدعامة استراتيجية واقتصادية لدولة
اإلمـ ــارات  ،وال ـتــى اسـتـفــاد منها العديد
من املواطنون  ،كما مت عمل ورش لتعزيز
مهارات رواد األعمال  ،وتطوير خططهم
االستراتيجية وأعمالهم  ،ودعــت جميع
املـشــاركــن حلضور اكسبو  2020فــى دبى
 ،حت ــت شـ ـع ــار» ت ــواص ــل ال ـع ـق ــول وصـنــع
املستقبل « .
احتاد الصناعات بالعراق
وأش ـ ـ ــار ع ـ ــاء م ـح ـســن غ ـض ـيــب عـضــو
مجلس إدارة إحتاد الصناعات العراقى ،
إلى أنه علينا الوقوف على املعوقات التى
تعوق عملنا املؤسساتى فأبطأت خطواتنا
 ،سواء كانت نتيجة لسوء التدبير لألمور
التشريعية أو التنفيذية على حد سواء
 ،وتـغـيـيــر اخل ـطــوط ال ـتــى وقـفـنــا عليها
طويالً  ،كما أن القطاع احلكومى تفرض
عليه حتديات كبيرة مبا يؤثر سلب ًا على
القطاع اخلــاص  ،وعليه يجب مساعدة
احلـكــومــات بــرفــع الـتـحــديــات اخلــارجـيــة
وال ــداخ ـل ـي ــة ع ــن أع ـمــال ـهــا  ،وم ــن خــال
العمل اجلماعى سوف يتم االرتقاء بهذا
العمل  ،مــع منح أصـحــاب االختصاص
مسؤولية إدارة التشريع اخلــاص بأرباب
العمل  ،وكذلك ملفات اإلقراض وملفات
حماية املنتج واملستهلك باعتبارها عائقا
أمام أصحاب العمل.
أمني عام احتاد عمال فلسطني
وف ــى نـفــس ال ـس ـيــاق ق ــال عـبــد ال ـقــادر
ع ـبــد اهلل األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ــإحت ــاد ال ـعــام
لـعـمــال فـلـسـطــن  :إن ان ـت ـهــاكــات الـعــدو
اإلســرائ ـي ـلــى وجــرائ ـمــه فــى حــق الشعب
الفلسطينى شــديــدة ام ــام صمت مدقع
مــن بعض االنظمة التى تدعى احلرية
والدميقراطية وحتاول فرضها بأسلوبها
اخلاص وتدخالتها فى شؤون هذه الدول
وضـغــوطــات مختلفة االش ـكــال  ،كـمــا أن
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االح ـتــال م ــازال يقطع أوص ــال الوطن
بحصار قطاع غزة األبية  ،ومعابر يتحكم
بها وج ــدار الفصل العنصرى ومحاولة
طمس املعالم الفلسطينية .
فـ ــأن ـ ـتـ ــم األمـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ــى دعـ ـ ـ ــم ال ـ ــدول ـ ــة
الفلسطينية التى ما زال ترابها يحتضن
دم ــاء الـعــديــد مــن أب ـنــاء الـ ــدول العربية
الشقيقة  ،كما أننا نتطلع لدور أكبر فى
دعـمـنــا خــاصــة ان صـمــود شعبنا يحتاج
الــى إمـكــانـيــات مــاديــة لــدعــم األس ــر التى
تهدم منازلها وتسلب ممتلكاتها  ،كما أن
الطبقة العاملة فــى فلسطني انعدمت
فــرص عملها وزادت نسبة البطالة بني
أبنائنا  ،فنحن نطمح لفتح أفاق جديدة
ام ــام عمالنا مــن خ ــال استيعابهم فى
ســوق العمل العربية  ،لــدعــم االقتصاد
الوطنى  ،ومع ًا وسوي ًا حتى القدس .
االحتاد العام التونسى للشغل
وق ـ ــدم حـفـيــظ حـفـيــظ األم ـ ــن ال ـعــام
املساعد لإلحتاد العام التونسى للشغل
 ،ب ــإس ــم االحتـ ـ ــاد ال ـش ـكــر ل ـل ـمــديــر ال ـعــام
للمنظمة وفريقه املتعاون ملا يبذلونه من
جهود لتحقيق أهداف املنظمة  ،وكذلك
حسن اختيارهم ملوضوع املؤمتر .
وقــال  :إن اختيار هــذا املــوضــوع يأتى
بـنــاء عـلــى مــا خلفته اجلــائـحــة مــن آثــار
على كل دول العالم دون استثناء  ،ومنها
غ ـلــق احلـ ـ ــدود  ،وت ــوق ــف ح ــرك ــة ال ـن ـقــل ،
وفــرض احلظر الكلى أو اجلزئى صحي ًا
 ،كنتيجة لــذلــك أحـيــل مــايــن العمال
على البطالة أو العمل الوقتى وأغلقت
الـعــديــد مــن املــؤسـســات أبــوابـهــا  ،وخضع
العالم لضوابط  ،واتخاذ خيارات عمقت
الـ ـ ـف ـ ــوارق بـ ــن اجل ـ ـهـ ــات والـ ـقـ ـط ــاع ــات ،
وسيكون حديث املستقبل عما كــان قبل
اجلائحة وما بعدها  ،كما أن العالم مقدم
على مفاهيم جديدة فى كافة املجاالت ،
كما أنـنــا جميعا مـســؤولــن عــن التنمية
املـسـتــدامــة وحتـقـيــق أهــدافـهــا  ،وق ــادرون
على نسج منوال جديد لها .
احتاد عمال اجلزائريني
وكـشــف عــاشــور تـلــى مــن االحت ــاد الـعــام
للعمال اجلزائريني ،عن أن التطورات فى
اجلزائر  ،بعد انتخاب رئيس اجلمهورية
ق ــد أح ـ ــدث ت ـغ ـي ـيــرات ج ــذري ــة ع ـلــى كــافــة
املستويات  ،متمنيا من أرباب العمل العرب
واحلكومات أن يكونوا السباقني فى بناء
اجلزائر فى كافة املجاالت  ،خاصة املجال
االقتصادى  ،كما تشكل املجلس الوطنى
الشعبى والــذى ميثل متثيال واضحا عن
الـشـعــب معظمه مــن الـشـبــاب  ،وجتــديــد
املجلس االقتصادى واالجتماعى والبيئى
 ،واآلن هناك منوذج اقتصاد وطنى جديد
يشرف عليه الرئيس  ،للشباب واملــرأة دور
كبير فيه  ،رتكز على الرقمنة واالتـصــال
ومعاجلة كافة القضايا العمالية والعدالة
االجتماعية .
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على هامش الدورة  47ملؤتمر العمل العربى بالقاهرة

عقد اللقاء التمهيدى الجتماع المانحين لدعم
االستراتيجية الوطنية للتشغيل فى فلسطين
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ش ــارك ــت م ـصــر ممـثـلــة ف ــى آم ـ ــال ع ـبــد امل ــوج ــود ع ـضــو الــوفــد
احل ـكــومــي ،رئ ـيــس اإلدارة املــركــزيــة لـلـعــاقــات الــدول ـيــة بـ ــوزارة
الـقــوى العاملة فــى اللقاء التمهيدى الجتماع املانحني لدعم
االستراتيجية الوطنية للتشغيل فــى فلسطني  ،على هامش
ال ـ ــدورة  47ملــؤمتــر الـعـمــل ال ـعــربــى ال ــذى عـقــد فــى ال ـقــاهــرة فى
الفترة من  5إلى  8سبتمبر  2021بحضور مدير مكتب منظمة
العمل الدولية بالقاهرة اريــك اوش ــان  ،وفــايــز املطيرى املدير
الـعــام ملنظمة العمل العربية  ،ونـصــرى أبــو جيش وزي ــر العمل
الفلسطينى  ،ورب ــا ج ـ ــرادات املــديــر اإلقـلـيـمــى ل ـلــدول العربية
مبنظمة العمل الدولية ،وممثلى الدول األعضاء فى املؤمتر .
وأوضــح فايز املطيرى فى كلمته أن منظمتى العمل العربية
والــدول ـيــة  ،حــريـصــون عـلــى دع ــم دول ــة فلسطني حـيــث مت عقد
اجتماع ثالثى منذ أسبوعني مت فيه مناقشة آلية انعقاد مؤمتر
املانحني  ،ووضــع نقاط ومقترحات حول طريقة انعقاده سواء
كان عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس أو حضوري ًا .
وأك ــد املـطـيــرى أن منظمة الـعـمــل الـعــربـيــة مـسـتـعــدة للقيام
باملؤمتر على الطريقة التى يحددها ويراها اجلانب الفلسطينى
مـثـمـنــا ج ـهــود ال ـ ــدول األع ـض ــاء وحــرص ـهــا عـلــى ح ـضــور الـلـقــاء
التمهيدى املنعقد مقدما الشكر والتقدير لهم على املشاركة
والدعم املقدم اميان ًا منها بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب
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الفلسطينى على أرضه .
مــن جانبه أك ــد وزي ــر العمل الفلسطينى أن جـهــود منظمتى
العمل العربية والدولية  ،لوالها ملا متكنت االستراتيجية الوطنية
للتشغيل من اخلروج للنور  ،والقيام بجهد كبير حتى يتم اطالقها
فى ظل االقتصاد الضعيف والهش لفلسطني والــذى تعانى منه
الطبقة العاملة فيها .
وأضـ ــاف أب ــو جـيــش أن الـ ــدول الـعــربـيــة لــم تـتــوقــف عــن دعمها
للقضية الفلسطينية مـنــذ أكـثــر مــن  75عــام ـ ًا ،ذاق ــت فـيــه م ــرارة
االحتالل  ،مشيرا إلى أن االستراتيجية التى مت وضعها تقوم على
خفض معدالت البطالة والتى وصلت ألعلى مستوياتها فى العالم
كله  ،بإجمالى نسب غير مسبوقة على مدار خمس سنوات  ،شارك
فــى إعــدادهــا كــل ال ــوزارات والقطاع اخلــاص والعمال واملؤسسات
العمالية املختلفة.
وأشــار وزيــر العمل الفلسطينى إلــى أنــه مت وضــع مجموعة من
اخلطط والبرامج بهدف خفض نسب البطالة حتى تصل إلى 10
 %مع خفض نسب الفقر فى الدولة  ،الفتا إلى أن ذلك يعتمد على
ما يسفر عنه اجتماع املانحني الذى مت تنظيمه مع منظمة العمل
الدولية للتشغيل بفلسطني  ،كما أن مخرجات التعليم من الشباب
تتعدى  45ألف شاب سنوي ًا يتم توفير فرص عمل لـ  14ألف ًا منهم ،
مما يعنى أن هناك الكثير من الشباب يعانى من البطالة والتعطل
عن العمل.
واس ـت ـعــرض عـبــد ال ـكــرمي دراغ ـم ــة وكـيــل مـســاعــد بـ ــوزارة العمل
الفلسطينية بنود االستراتيجية الوطنية ،حيث تتمثل رؤيتها فى
حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة واملختارة بحرية للباحثني عن
العمل وخاصة بني الشباب والنساء  ،كما مت عرض تشخيص لواقع
التشغيل وسوق العمل الفلسطينى من حيث السياق االقتصادى
واالقتصاد الكلى واحليز املالى وعوامل العرض واإلطار القانونى
واملؤسساتى لسوق العمل .
كما مت توضيح نسبة املنشآت الصغيرة واملتوسطة بفلسطني
وال ـتــى وصـلــت  % 90مــن املـنـشــآت وعــددهــا  142أل ــف مـنـشــأة  ،كما
وصلت نسبة املشاركة فى القوى العاملة بفلسطني  ، % 46نسبة
مشاركة املــرأة فيها  ، % 20.7وصلت معدالت البطالة إلى % 26.4
وتتركز فى غزة بنسبة  ، % 44.7وفى الضفة . % 16.9
ومت عــرض األولــويــات السياساتية وفـقـ ًا لالستراتيجية والتى
تتمثل فى  :التشغيل الــذى يعد حتدي ًا ملح ًا وخصوص ًا فى ظل
استمرار اجلائحة  ،البطالة املتفشية واألجور الراكدة تعيق النمو
االقـتـصــادى واحل ــد مــن الفقر واالسـتـقــرار االجتماعى  ،ويعانى
الشباب والنساء من البطالة مما يفوض حماية العمل وإنتاجيته
 ،ومـشــاكــل االنـتـقــال مــن التعليم إلــى العمل ،وع ــدم الـتــوافــق بني
نتائجه التعليم ومتطلبات سوق العمل .
كما حــددت االستراتيجية السياسات ذات األولــويــة للبدء بها
وهى  :التعليم والتدريب املهنى والتقنى  ،وتسريع عملية تطوير
نظام التعليم والتدريب ،وتعزيز نظم وبرامج التدريب .
العمل أكتوبر 2021

35

سعفان فى ختام أعمال املؤتمر:

احتضان مصر ألعمال المؤتمر رسالة للعالم أجمع
بنجاحها وقدرتها على استضافة المحافل
اإلقليمية والدولية فى ظل الظروف االستثنائية

ت ــرأس محمد سعفان وزي ــر الـقــوى العاملة  ،ورئـيــس مؤمتر
العمل العربى فى دورته الـ  47فى ختام أعماله خالل الفترة من
 5إلى  8سبتمبر  ،2021والتى عقدت حتت رعاية الرئيس عبد
الفتاح السيسى  ،وشــاركــت فيه  21دولــة عربية ميثلها  16وزير
عمل عربى ،و 4رؤســاء وفــود  ،و  186أعضاء الوفود احلكومية ،
و  61أعضاء وفود أصحاب األعمال  ،و 123أعضاء وفود العمال .
وق ــال وزي ــر ال ـقــوى العاملة محمد سعفان فــى خـتــام أعمال
املــؤمتــر  :يطيب لــى ونحن على أعـتــاب اختتام ال ــدورة السابعة
واألرب ـع ــن ملــؤمتــر الـعـمــل الـعــربــى  ،أن أع ــرب لـكــم عــن سعادتى
بالنجاح الباهر الذى حققه املؤمتر والذى ساهمتم فيه جميعا
كل منا فى مكانه ومن موقعه وذلك بعد أيام من العمل املتواصل
واجلهد الصادق واحلــوار البناء بني أطــراف اإلنتاج الثالثة فى
وطننا العربي.
وأشــار سعفان للحضور قائال « :لقد حققتم فى هــذه الــدورة
بجدول أعمال مكثف نظرا لشموله ألنشطة عامني متتاليني
ألعمال املنظمة وجلانها النظامية والدستورية ،وذلك لتأجيل
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انـعـقــاد دورة املــؤمتــر فــى الـعــام املــاضــى بسبب تــداعـيــات جائحة
كــورونــا  ،حفظكم اهلل جميعا مــن كــل ســوء  ،وقــد بذلنا جميعا
اجل ـهــد لـلـخــروج ب ـق ــرارات وتــوص ـيــات مــن شــأنـهــا تـعــزيــز العمل
العربى املشترك  ،وقد أثمر مؤمترنا توافقا فى اآلراء فى كل ما
أصدرته من قرارات وتوصيات حول القضايا احليوية فى مجال
العمل وأسواق العمل العربية .
وأشار سعفان إلى أن جدول أعمال مؤمترنا تضمن موضوعات
مـهـمــة يــأتــى ف ــى مـقــدمـتـهــا ت ـقــريــر امل ــدي ــر ال ـع ــام ح ــول »:ري ـ ــادة
األعمال واملشروعات الصغيرة ..الطريق نحو التنمية املستدامة
والتمكني والذى أتاح لنا فرصة لوضع رؤية استشرافية  ،ملنظومة
عربية متكاملة إلدارة ريــادة األعمال واملشروعات الصغيرة فى
وطننا العربى  ،وبحث سبل النهوض بريادة األعمال خاصة ما
بعد (كوفيد –  ، )19فضالً عــن موضوعني فنيني هامني حول
متطلبات االقتصاد األخضر لتوفير فرص العمل وأثر التطور
التكنولوجى على بيئة العمل  ،وأود اإلشادة بحسن اختيار هذه
املوضوعات التى تعكس رؤيــة مستقبلية عميقة للمنظمة فى
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استشراف آفاق املستقبل لقضايا العمل فى وطننا العربى .
وقــال  :إن احتضان مصر العروبة ألعمال املؤمتر وحرصكم
على احلـضــور واملـشــاركــة الفعلية فــى ظــل اجلــائـحــة هــو رسالة
منكم للعالم أجمع بنجاح مصر وقدرتها على استضافة املحافل
اإلقليمية والدولية فى ظل هذه الظروف االستثنائية .
ووجه وزير القوى العاملة الشكر لهيئة رئاسة املؤمتر على ما
بذلوه من جهد إلجنــاح أعمال املؤمتر والشكر موصول لألخوة
رؤســاء ونــواب وأعـضــاء الفريق ورؤس ــاء وأعـضــاء اللجان الفنية
والنظامية على جهودهم املتميزة وحرصهم على تعزيز احلوار
بني أطراف اإلنتاج وهو األساس الذى قامت عليه منظمة العمل
العربية  ،كما أتوجه بالشكر ملدير العام ملنظمة العمل العربية
فايز املطيرى ولكافة العاملني على حسن إعدادهم لوثائق بنود
ج ــدول أعـمــال املــؤمتــر والتحضير اجلـيــد لــه وتوفير كــل السبل
إلجناح أعمال املؤمتر.
ووجه وزير القوى العاملة ورئيس املؤمتر الشكر والتقدير إلى
الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعايته أعمال املؤمتر وتوجيهاته
العمل أكتوبر 2021

السديدة ببذل كل اجلهد إلجناح أعمال املؤمتر .
كما وجه الوزير الشكر والتقدير إلى أطــراف اإلنتاج الثالثة
فــى مـصــر والصحافة ولكل مــن ساهم فــى إجنــاح أعـمــال هذا
املؤمتر  ،فضال عن تهنئة أعضاء اللجان النظامية والدستورية
الــذيــن مت انتخابهم لــواليــة جــديــدة وأسـجــل الشكر والتقدير
لألعضاء الذين انتهت واليتهم فلهم منا كل التحية والتقدير .
وقال قبل أن اختم كلماتى أود التأكيد أن القضية الفلسطينية
ستبقى القضية املركزية لألمة العربية  ،واسمحوا لى أن أرسل
حتـيــة إج ــال وإك ـب ــار ألهـلـنــا فــى فلسطني  ،أحـيــى مــن خاللها
صمودهم وتضحياتهم وكفاحهم فى سبيل نيل حقهم املشروع
فى إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
وفى ختام كلمته دعا وزير القوى العاملة ورئيس املؤمتر ،املدير
العام ملنظمة العمل العربية فايز املطيرى لتالوة البرقية التى
أقر املؤمتر توجيهها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى  ،شاكرا
جلميع احلضور متمنيا عــودة ساملة ألهليكم وفقكم اهلل وسدد
على طريق اخلير خطاكم ملا فيه خير وازدهار بلداننا العربية.
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املطريى فى ختام أعمال املؤتمر:

كلمة الرئيس السيسى للمؤتمر رسمت لنا خارطة
طريق لمواجهة التحديات التى فرضها الوضع الراهن

ق ــال فــايــز املـطـيــرى مــديــر ع ــام منظمة الـعـمــل الـعــربـيــة فــى ختام
أعمال املؤمتر « :أال ليت التالقى يــدوم وال يــؤول إلى افتراق ..هكذا
هى حلظات اللقاء السعيدة ،متضى مسرعة اخلطى بكل ما حملته
فى طياتها من حــوارات و ّديــة وعمل دؤوب واجتماعات مكثفة أثمرت
جناحات ملموسة بفضل من اهلل وبتوافق وانسجام أعضاء املؤمتر».
لـقــد أزف الــرح ـيــل وح ــان إع ــان اخ ـت ـتــام أع ـمــال دورت ـن ــا السابعة
واألربعني ملؤمتر العمل العربى التى حظيت برعاية كرمية من الرئيس
عبد الفتاح السيسي ،رئيس جمهورية مصر العربية ،ويشرفنى أن
أجدد بإسمكم جميع ًا الشكر له على افتتاح أعمال املؤمتر من خالل
كلمة رسمت لنا خارطة طريق ملواجهة التحديات التى فرضها الوضع
الراهن ،وأقدر عالي ًا إشادته بجهود املنظمة فى دعم الدول العربية فى
مجاالت العمل ،نتمنى لفخامته وملصرنا احلبيبة بقيادته احلكيمة
مزيد ًا من الرخاء واالزدهار على مسار التنمية الشاملة واملستدامة.
وقـ ــال امل ـط ـيــرى  :إن مــؤمتــركــم ه ـ ــذا ..ه ــو مـنـبــركــم ال ـعــربــى احلــر
ال ــذى يتيح دائ ـم ـ ًا فــرصــة الـتــاقــى فــى األف ـكــار والـ ــرؤى والتطلعات
فى حــوار أخــوى هــادف يخلص إلــى قــرارات طموحة نأمل أن تساهم
فى انتقال جميع الــدول العربية إلــى مرحلة التعافى من اجلائحة
وتصحيح املسار نحو حتقيق أهدافنا املنشودة ،والتى متثلت جلي ًا
فى مالحظاتكم حول تقرير املدير العام «ريــادة األعمال واملشروعات
الصغيرة..الطريق نحو التنمية املستدامة والتمكني» ،وآرائكم القيمة
الـتــى المـســت املــوضــوع فــى أدق تفاصيله ،وأث ــرت الـنـقــاش واحل ــوار،
وتبلورت فى قرارات تنفيذية لدعم ريادة األعمال فى دولنا العربية.
وأشار قائال « :اسمحوا لى أن أثمن عالي ًا ممارستكم الدميقراطية
بأبهى صورها ،وأتقدم بخالص التهنئة ألعضاء مجلس اإلدارة الذين
مت انتخابهم خالل أعمال املؤمتر للسنتني القادمتني ،وكذلك أعضاء

38

اللجان الدستورية متمني ًا لهم كل النجاح والتوفيق فى أعمالهم.
وأتـقــدم بجزيل الشكر والعرفان ألعضاء مجلس اإلدارة املنتهية
واليتهم على جهودهم املبذولة طيلة ثالث سنوات والشكر موصول
لهيئة الرقابة املالية وجلنة احلريات النقابية وجلنة املرأة  ..فلهم منا
كل التقدير واالحترام.
وقال  :أغتنم اختتام أعمال املؤمتر ألتقدم بجزيل الشكر واالمتنان
ملصر حكومة وشعب ًا وأطراف إنتاج على ما قدموه من مساندة وعون،
وبــالـنـيــابــة عنكم أع ــرب ملحمد سـعـفــان رئـيــس املــؤمتــر ،عــن تقديرى
حلسن إدارتــه أعمال مؤمترنا ،والشكر موصول لنواب رئيس املؤمتر
ورؤساء الفرق الثالثة على جهودهم فى إدارة جلسات املؤمتر وجميع
األخــوة واألخ ــوات أعضاء الفرق ورؤســاء وأعضاء اللجان النظامية
والفنية على جهودهم املكثفة خالل جلسات العمل.
كما وجــه الشكر ألحمد أبــو الغيط األمــن العام جلامعة الــدول
الـعــربـيــة عـلــى تـشــريـفــه شـخـصـيـ ًا حـفــل االف ـت ـت ــاح ،ول ـ ــوزارة الصحة
والسكان واألجهزة األمنية وإدارة الفندق والعاملني به على ما قدموه
من خدمات طيلة أيام انعقاد املؤمتر.
وبالرغم مــن عــدم متكنهم مــن احلـضــور لتدابير احـتــرازيــة أتقدم
بجزيل الشكر لوسائل اإلعالم على التغطية اإلعالمية املتميزة والتى
ساهمت فــى نشر أخـبــار املــؤمتــر وتسليط الـضــوء على أهــم القضايا
املطروحة والشكر كــل الشكر الحتــاد اإلذاع ــات العربية على رأسهم
املهندس عبدالرحيم سليمان والعاملني وجميع من ساهم فى نقل
أعمال املؤمتر.
وق ــال « :ال يفوتنى أن أت ـقــدم بالشكر والـتـقــديــر جلميع أعـضــاء
السكرتارية الفنية فى منظمة العمل العربية واملعاهد واملراكز على
جهودهم املبذولة فى اإلعداد والتحضير واملتابعة.
أكتوبر 2021

العمل

رئيس فريق الحكومات فى ختام أعمال املؤتمر:

أسواقنا العربية تحتاج لالبتكار واإلبداع وتعزيز روح
المنافسة فى ظل التحديات التى تعصف بها

قــدم ع ــادل على العقبى رئـيــس فــريــق احلـكــومــات ،فــى ختام
أعـمــال املــؤمتــر الشكر والتقدير لــوزيــر الـقــوى العاملة املصرى
رئيس املــؤمتــر  ،على إدارت ــه احلكيمة ألعـمــال املــؤمتــر  ،واملدير
الـعــام ملنظمة العمل العربية فايز املطيرى  ،ورؤس ــاء وأعضاء
الوفود املشاركة .
وقــال :يسرنى ونحن تختتم فعاليات املؤمتر :أن أقــدم نيابة
عن زمالئى املشاركني فى فريق احلكومات أسمى آيــات الشكر
والـتـقــديــر لـلـحـكــومــة امل ـصــريــة ال ـتــى احـتـضـنــت فـعــالـيــات هــذه
الــدورة من املؤمتر ،والشكر موصول لفايز املطيرى املدير العام
للمنظمة على جهوده املبذولة إلجناح املؤمتر  ،وحسن اختياره
ملوضوع تقريره ريادة األعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسطة
..الـطــريــق نحو التنمية املـسـتــدامــة والتمكني  ،حيث أكــد فى
تقريره أهمية التعاون بــن أط ــراف اإلنـتــاج الثالثة فــى الــدول
العربية لدعم ريادة األعمال والتمكني .
وأكد العقبى أن أسواقنا العربية حتتاج إلى االبتكار واإلبداع
وتـعــزيــز روح املـنــافـســة فــى ظــل الـتـحــديــات ال ـتــى تـعـصــف بـهــا ،
وإيجاد بيئة مواتية لريادة األعمال خاصة بها  ،من حيث تطوير
التشريعات والـلــوائــح الوطنية  ،وإص ــاح األنشطة التعليمية
العمل أكتوبر 2021

وترسيخ البنية التحتية التكنولوجية واستخدام التكنولوجيا
الرقمية.
وق ــال إن تـقــريــر املــديــر ال ـعــام تضمن تـقــريــريــن فنيني حــول
حتسني بيئة العمل استنادا ملــا تتيحه التكنولوجيا احلديثة
ل ـت ـطــويــرهــا  ،األم ـ ــر ال ـ ــذى ي ــؤك ــد ضـ ـ ــرورة م ــراج ـع ــة املـنـظــومــة
التشريعية اخلــاصــة ببيئة الـعـمــل  ،وم ــا تقتضيه مــن تطوير
لطبيعة األعمال ملا يتفق مع أمناط العمل اجلديدة .
وأك ــد العقبى أن التحول األخـضــر يحتاج إلــى توفير مزيد
من الفرص االجتماعية واالقتصادية مبا يسد الفجوة املهنية
املطلوبة واالستثمار فيها ،لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،
وإتاحة الفرصة أمام القطاعني العام واخلــاص لالستثمار فى
هذا املجال والذى يتطلب التعديل فى البيئة التشريعية.
وسجل العقبى فخره واعتزازه بنجاح أعمال املؤمتر وسيره
وفق األسس السليمة املتبعة من اجلهات الدستورية والنظامية
 ،والشكر ممدود للوفود فى فريق احلكومات من الدول األشقاء
 ،وهيئة رئاسة املؤمتر  ،والفرق الثالثة على التعاون البناء الذى
كان له أبلغ األثــر فى إجنــاح أعمال املؤمتر وسكرتاريته وفريق
عمل املنظمة ولكل من ساهم فى إجناح أعماله .
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رئيس فريق أصحاب األعمال فى ختام أعمال املؤتمر:

نسخر كل ما لدينا من طاقات وإمكانيات إلعداد
االستراتيجيات من أجل النهوض بالتنمية االقتصادية

قال خليفة خميس مطر رئيس فريق أصحاب األعمال ،فى ختام
أع ـمــال املــؤمتــر  :يسعدنى أن أحت ــدث إلـيـكــم ال ـيــوم فــى خـتــام أعـمــال
مؤمتر العمل العربى الدورة ( )47بإسم فريق أصحاب االعمال ،والتى
ش ُرفت برعاية سامية وبكلمة توجيهية مهمة للرئيس عبد الفتاح
السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ،رسمت لنا خارطة الطريق
ملواجهة التحديات التى فرضها النظام العاملى الراهن وما مير به من
أحداث انعكست آثارها على خطط التنمية االقتصادية وعلى فرص
التشغيل فى بلداننا العربية.
وأكد أننا كفريق أصحاب أعمال سنسعى لتسخير كل ما لدينا من
طاقات وإمكانيات إلعداد االستراتيجيات التى وجهتم بها من أجل
النهوض بالتنمية االقتصادية خروجا من األزمــة الصحية الراهنة
لتعزيز ودعــم التعاون االقتصادى والعمل على إزالــة كافة احلواجز
التى تعوق حتقيق تكامل اقتصادى عربى وصوالً إلى تيسير التجارة
البينية وحركة تبادل السلع واخلدمات ورؤوس األموال واالستثمارات
املشتركة ،خاصة فى مجال ريادة األعمال واملشروعات الصغيرة ،والتى
أكــد املدير العام فى تقريره هــذا العام على أهمية دعمها باعتبارها
أحد أهم سبل حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة.
موجها الـشـكــر للمدير الـعــام فــايــز املـطـيــرى على حسن اختيار
مــوضــوع ه ــذا الـتـقــريــر املـهــم ألط ــراف اإلن ـتــاج الـثــاثــة ،وحـيــا جهود
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جامعة ال ــدول العربية فــى سبيل استكمال وضــع منطقة التجارة
احلــرة العربية الكبرى وتطوير االتفاقيات العربية التى من شأنها
تسهيل حركة األيــدى العاملة ورؤوس األمــوال داخل الوطن العربي،
الشكر موصول كذلك للمدير العام للمنظمة للجهود التى بذلتها
منظمة العمل العربية فى ظل ظروف انتشار جائحة كورونا لضمان
استمرارية العمل ،وتقدمي الدعم واملشورة ألطراف اإلنتاج فى دولنا
العربية ،مؤكدين له أننا سنسعى الغتنام مناسبة املشاركة فى أعمال
املــؤمتــر للعمل عـلــى تــوطـيــد الـعــاقــات وتـعــزيــز الـتـعــاون والـشــراكــات
وحتقيق التعافى املستدام لكل الدول العربية جميعا.
كما قدم الشكر ألعضاء الهيئات الدستورية والنظامية السابقني
على ما بذلوه من جهود مخلصة عن تلك الفترة ،واألعضاء اجلدد
للهيئات الدستورية والنظامية الذين مت انتخابهم متمنيا لهم كل
النجاح والتوفيق.
واخير ًا وليس آخــر ًا اسمحوا لى أن أتوجه بخالص عبارات الشكر
والتقدير لهيئة رئاسة املؤمتر والفرق الثالث على التعاون والتضامن
الذين كانوا عامالً أساسي ًا إلجناح مؤمترنا.
كما توجه بالشكر لوزارة القوى العاملة واحتاد عمال مصر واحتاد
الصناعات املصرية على الدعم والترحيب وهو أمر ليس بغريب على
أهلنا فى مصر.
أكتوبر 2021

العمل

دروع لوزير القوى العاملة ومدير العمل العربية فى ختام مؤتمر العمل العربي

فــى اجللسة اخلتامية ألعـمــال مؤمتر العمل العربى فــى دورت ــه الـ
 47التى عقدت بالقاهرة حتت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ،
وشارك فيه  21دولة عربية ميثلها  16وزير عمل عربى ،و 4رؤساء وفود
 ،و 186أعضاء الوفود احلكومية  ،و  61أعضاء وفود أصحاب األعمال
 ،و 123أعضاء وفــود العمال  ،أهــدت اللجنة الوطنية للجان العمالة
بالسعودية درعا تكرمييا ً لوزير القوى العاملة محمد سعفان  ،وفاير
املطيرى املدير العام للمنظمة  ،تقدير ًا جلهودهم املتفانية فى اجناح
اعمال مؤمتر العمل العربى  ،وعلى حرصهم على حتقيق مزيد من
العمل العربى املشترك فى مختلف املجاالت.
كما أهدى االحتاد العام لعمال الكويت  ،درع االحتاد لرئيس املؤمتر
وزير القوى العاملة  ،وللمدير العام للمنظمة على جهودهم الوفيرة
فى تنظيم وإجناح الــدورة  47من املؤمتر  ،وجمال قادرى األمني العام
لــاحتــاد الــدولــى لنقابات العمال الـعــرب  ،وصــوفــان الشعالنى نائب
املــديــر الـعــام لشئون الـقــوى العاملة رئـيــس وفــد دول ــة الـكــويــت  ،على
مشاركتهم الفعالة فى أعمال املؤمتر التى كللت بالنجاح الباهر .
وأهــدى املهندس على عابد الرضا وزيــر العمل والتأهيل فى دولة
ليبيا  ،محمد سـعـفــان وزي ــر ال ـقــوى الـعــامـلــة ورئ ـيــس املــؤمتــر  ،وفــايــز
املطيرى املدير العام للمنظمة  ،درعـ ًا تكرميي ًا  ،تعبير ًا لهم عن شكره
وتقديره بأعمالهم املشرفة فى إجناح وتنظيم هذا املؤمتر  ،وما يبذلونه
خلدمة أطراف اإلنتاج الثالث من جهود مخلصة .
العمل أكتوبر 2021
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برئاسة سعفان  ..مؤتمر العمل العربى يختتم أعماله بالقاهرة :

تكليف منظمة العمل العربية بإعـــــــــــــــــــ

اختتم مؤمتر العمل العربى فى دورتــه الـ  47أعماله الــذى عقد
حضوريا بالقاهرة  -دولة املقر ،-واستمر  4أيام برئاسة محمد سعفان
وزير القوى العاملة ورئيس املؤمتر ،والتى عقدت حتت رعاية الرئيس
عبد الفتاح السيسى  ،وذلك بحضور فايز املطيري ،املدير العام ملنظمة
العمل العربية وسكرتير عام املؤمتر ،وعادل على العقبي ،نائب رئيس
فريق احلكومات ،وخليفة خميس مطر ،رئيس فريق أصحاب األعمال
 ،وناصر عبد العزيز اجلريد ،رئيس فريق العمال باملؤمتر .
وشاركت فى الدورة  21دولة عربية مثلها  16وزير عمل  ،و 4رؤساء
وفود  ،و 186عضوا من وفود احلكومية  ،و  61عضوا من وفود أصحاب
األعمال  ،و  123عضوا من وفود العمال .
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أكتوبر 2021

العمل

دعم برامج تمكني
الشباب العربى وبناء
قدراتهم ومهاراتهم
لتنفيذ املبادرات الريادية
واالبتكارية
عقد ندوة قومية
حول «تداعيات جائحة
كورونا على أوضاع
العمال العرب»
توجيه الشكر ملصر
و 12دولة عربية لسداد
مساهماتها فى موازنة
املنظمة

ــــــداد استراتيجية عربية حول ريادة األعمال
وقــرر املؤمتر فيما يتعلق بتقرير املدير العام ملكتب العمل العربى
املعنون بـ »:ريادة األعمال واملشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية
والتمكني»  ،تكليف املنظمة بــإعــداد استراتيجية عربية حــول ريــادة
األع ـمــال وفـقـ ًا للمحاور الـ ــواردة فــى التقرير ،ودع ــوة ال ــدول العربية
لدعم برامج متكني الشباب العربى وبناء قدراتهم ومهاراتهم لتنفيذ
املـ ـب ــادرات ال ــري ــادي ــة واالب ـت ـكــاريــة وتـبـنــى س ـيــاســات مستجيبة للنوع
االجتماعى فى مجال ريادة األعمال مبا يعزز القدرة التنافسية للمرأة
العربية فى أســواق العمل  ،وإقامة شراكات توأمة وتعاون مع هيئات
ومؤسسات عربية ودولـيــة لتحفيز البحث العلمى واالبـتـكــار وتبادل
اخلبرات والتجارب التى من ِشأنها أن تعزز روح املبادرة لدى الشباب .
كما كلف املؤمتر املنظمة بتنظيم املزيد من البرامج واألنشطة فى
مجال ري ــادة األعـمــال واملـشــروعــات الصغيرة خلدمة أط ــراف اإلنتاج
الثالث  ،والتأكيد على االستغالل األمثل لرأس املال البشرى العربى
وحسن استغالل املــوارد الطبيعية يضمن حتقيق زيــادة فى تنافسية
االقتصادات العربية عاملي ًا .
العمل أكتوبر 2021

كما دعا املؤمتر الدول العربية إلى توفير منظومة حوكمة لتحقيق
أق ـصــى اس ـت ـفــادة واس ـت ـغــال ممـكــن ل ـل ـقــدرات الـتـكـنــولــوجـيــة  ،وفـتــح
كافة اآلفــاق أمــام اإلبتكار واإلبــداع بكافة أشكاله وأمناطه  ،وحتديث
منظومتى التعليم والتدريب املهنى وفق ًا لالحتياجات املستقبلية
ألسواق العمل فى ضوء التحول الرقمى فى كافة املجاالت وتبادل نقل
املعارف واخلبرات بني الدول العربية .
وأكد املؤمتر أهمية تبنى احلكومات العربية فكرة إنشاء العناقيد
ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـعــرب ـيــة ف ــى إط ـ ــار م ـنــاطــق اس ـت ـث ـمــاريــة عــرب ـيــة وإدم ـ ــاج
املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر فى سالسل القيمة
وسالسل اإلمداد اإلقليمية والدولية ،وإدماج القطاع غير املنظم فى
االقتصاد املنظم من خالل تقدمي حزم حتفيزية وخلق املزايا وتطوير
البيئة التمكينية والتشريعية التى تساعد فى تسهيل إدماجهم .
كما دعــا املــؤمتــر ال ــدول العربية لتقدمي كافة التسهيالت الالزمة
إلنشاء مناطق إستثمارية عربية  ،خاصة فى الصناعات اإلستراتيجية
الـتــى حتتاجها األس ــواق العربية وتـقــدمي حــزمــة مــن احلــوافــز لتلك
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استثمار التكنولوجيا الحديثة فى تطوير وتحديث نظم إدارة
العمل للحفاظ على العنصر البشرى لتعزيز اإلنتاجية
دعم وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب املهنى والتقنى وإعادة
صياغة املناهج التعليمية والتدريبية وتعزيز ثقافة العمل املهني
املناطق ،ودعــم املـبــادرات الوطنية التى تنطوى على تخصيص نسبة
من املناقصات والعطاءات لرواد األعمال أصحاب املشروعات الصغيرة
واملتوسطة ومتناهية الصغر .
ودع ــوة ال ــدول الـعــربـيــة لـتـبــادل اخل ـبــرات فــى الـتـعــامــل مــع جائحة
كورونا وآثــارهــا االجتماعية واالقتصادية على أســواق العمل بغرض
تعزيز صمود املشروعات وخاصة املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
ووضع السياسات اخلاصة بإدارة األزمات .
أم ــا فـيـمــا يتعلق بـتـقــريــر عــن نـشــاطــات وإجن ـ ــازات املـنـظـمــة خــال
عامى  2019و  ، 2020فقد دعا املؤمتر املنظمة إلى عقد نــدوة قومية
حول «تداعيات جائحة كورونا على أوضاع العمال العرب»  ،ومناقشة
السياسات االقتصادية واالجتماعية للحد من تداعياتها السلبية .
وقدم املؤمتر الشكر والتقدير إلى الدول التى سددت مساهمتها فى
موازنة املنظمة لعام  2021وهم  :مصر ،واألردن  ،واإلمارات والبحرين
 ،وتونس  ،واجلزائر  ،والسعودية ،والسودان  ،وسلطنة عمان  ،والكويت
 ،واملـغــرب ومــوريـتــانــا،والــدول التى ســددت متأخراتها وهــى  :السودان
والعراق ولبنان وحث الــدول األعضاء التى لم تسدد بعد مساهمتها
فى موازنة املنظمة عن سنوات سابقة بتسديدها.
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــامل ــوض ــوع ال ـف ـن ــى األول اخلـ ـ ــاص ب ــأث ــر ال ـت ـطــور
التكنولوجى على بيئة العمل فقد دعا املؤمتر الدول العربية للسعى
لتوفير بيئة عمل صحية وآمـنــة عبر نظم متكاملة لتعزيز ثقافة
ال ـســامــة وال ـص ـحــة املـهـنـيــة فــى أمــاكــن الـعـمــل  ،ومــواك ـبــة ال ـت ـطــورات
التكنولوجية فى بيئة العمل وتأثيرها على أسواق العمل مبا يحقق
النمو االقـتـصــادي ،وإلــى تبنى واستثمار التكنولوجيا احلديثة فى
تطوير وحتــديــث نظم إدارة العمل للحفاظ على العنصر البشرى
لتعزيز االنتاجية وحتقيق أهداف التنمية املستدامة .
كما دعا املؤمتر ملراجعة أساليب ومناهج التعليم والتدريب املهنى
وال ـت ـق ـنــى وت ـطــويــرهــا بـشـكــل مـسـتـمــر ،وحت ــدي ــث وت ـطــويــر املـنـظــومــة
التشريعية ملواكبة التطورات فى إدارة بيئة العمل من خالل مراجعة
ت ـشــري ـعــات ال ـع ـمــل والـ ـضـ ـم ــان االج ـت ـم ــاع ــى  ،ول ـت ـعــزيــز دور احلـ ــوار
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االجـتـمــاعــى فــى تـطــويــر عــاقــات الـعـمــل مبــا يتناسب مــع الـتـطــورات
التكنولوجية املتسارعة وما نتج عنها من أمناط عمل جديدة  ،وتطوير
أجهزة السالمة والصحة املهنية وتفتيش العمل وتدريب كوادرها على
استخدام نظم التفتيش الذكية .
وأوصــى بتعزيز استراتيجيات إدارة الصحة والسالمة املهنية على
مستوى املؤسسات من خالل تبنى وسائل الوقاية التكنولوجية ،ونشر
وتعزيز ثقافة التحول الرقمى من خالل التوسع فى اخلدمات الذكية،
وتـطــويــر البنى التحتية التقنية بشكل دائ ــم لـتــواكــب االحتياجات
املتغيرة لسوق العمل  ،وتبادل اخلبرات ونقل التجارب الناجحة فى
مجال تطوير بيئة العمل الذكية  ،واالستفادة من التحول الرقمى فى
دعم املشاريع الصغرى واملتوسطة  ،وإصــدار أداة معيارية (إتفاقية أو
توصية) حول األمناط اجلديدة للعمل .
أمــا فيما يتعلق باملوضوع الفنى الثانى الــذى كــان معروضا على
املؤمتر واخلاص مبتطلبات االقتصاد األخضر لتوفير فرص العمل ،
فقد أوصى بدعوة الــدول العربية لألخذ بعني االعتبار فى سياستها
وخـطـطـهــا الـتـنـمــويــة ضـ ــرورة رعــايــة وحـمــايــة الـبـيـئــة الـعــامــة واملـ ــوارد
الطبيعية  ،وتهيئة بيئة تشريعية ومعرفية وعربية تدعم التنسيق بني
السياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية .
ودعــا املؤمتر لبلورة استراتيجيات وطنية تنموية مصحوبة بخطط
تنفيذية قصيرة ومتوسطة األجــل  ،وتأسيس مسار استراتيجى تنموى
 ،ودعــوة مؤسسات القطاع اخلــاص وحتفيزها على إنشاء أنشطة عربية
اقـتـصــاديــة عمالقة  ،ودع ــم مــراكــز األب ـحــاث العلمية العربية  ،والتركيز
بشكل أكبر على محاور التنمية الريفية  ،ودعم وتطوير مؤسسات التعليم
والتدريب املهنى والتقنى  ،وإعــادة صياغة املناهج التعليمية والتدريبية،
وتـعــزيــز ثقافة العمل املـهـنــي ،ودع ــم وتشجيع قـيــام املـشــروعــات الصغيرة
ومتناهية الصغر  ،وإجــراء مزيد من اإلصالحات املحلية وفق ظــروف كل
دولــة  ،كذلك دعــوة املنظمة العمل العربية ملواصلة أنشطتها فى مجال
التحول األخضر كمسار تنموى  ،ودعا إلى التعاون العربى الكامل والثنائى
واملتعدد األطراف فيما يتعلق بالدعم التقنى والتكنولوجى فى قطاعاته .
أكتوبر 2021

العمل

قالوا
فى المؤتمر
أح ـمــد أب ــو الـغـيــط :دع ــم ق ـطــاع ري ــادة
األعمال واملشروعات الصغيرة النه املولّد
األك ـب ــر ل ـطــاقــات اإلبـ ـ ــداع واالب ـت ـك ــار فى
اقتصادنا العربي.

فايز املطيري:علينا توطيد العالقات
وت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون وال ـش ــراك ــات وحتـقـيــق
التعافى املستدام  ،لكل الدول العربية .

مل ـي ــا ميـ ــن وزي ـ ـ ــر ال ـع ـم ــل ال ـل ـب ـن ــان ــى :
جائحة كورونا وضعت أمامنا مستجدات
تاريخية تستدعى معها تغيرات عديدة
فى أمناط العيش واإلنتاج .

ع ـ ـ ـ ــادل ال ـ ــرك ـ ــاب ـ ــى وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـعـ ـم ــل وال ـ ـش ـ ــؤون
االجتماعية الـعــراقــي:إن اجلائحة طالت كافة
القطاعات ومـجــاالت العمل مبــا أصــاب الفئات
الهشة فى املجتمع بأضرار بالغة.

تـيـسـيــر الـ ـن ــوران ــى وزي ـ ــرة ال ـع ـمــل واالصـ ـ ــاح اإلدارى
بالسودان  :تقرير املدير العام يهدف لالرتقاء بالوطن.

ناصر بن ثان الهاملى وزير املوارد البشرية والتوطني باإلمارات العربية املتحدة :
مؤمتر العمل العربى يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى اهتم بكافة
القضايا اخلاصة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية .

على هامش مؤتمر العمل العربي
هـنــأ نــاصــر بــن ث ــان الـهــامـلــى وزي ــر املـ ــوارد الـبـشــريــة والـتــوطــن
فــى دول ــة اإلم ــارات العربية املـتـحــدة املــديــر الـعــام ملنظمة العمل
العربية على جناح سير أعمال املؤمتر ،والتطور فى طريقة العمل
بــاسـتـخــدام التقنيات احلــديـثــة وتنفيذ األنـشـطــة عـبــر املنصات
االلكترونية وأشــاد بكلمة فخامة رئيس اجلمهورية عبدالفتاح
وثمن انعقاد املؤمتر فى هذه الظروف
السيسى إلى املؤمتر العام ّ
وفى املقابل أشاد»املطيري» بدعم دولة اإلمــارات العربية املتحدة
املستمر ملنظمة العمل العربية .
كما أشاد عامر احلجرى رئيس املكتب التنفيذى ملجلس وزراء
العمل ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون
لــدول اخلليج العربية مبضمون تقرير املدير العام ومــا تضمنه
من معاجلات للتحديات التى تواجه ريــادة األعمال واملشروعات
الصغيرة بعد جائحة كــورونــا وطــالــب بتجديد مــذكــرة التفاهم
بني الطرفني وتفعيل األنشطة ذات األهداف املشتركة  ،ودعاه إلى
مملكة البحرين لتوقيع االتفاق اجلديد.
العمل أكتوبر 2021
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وزير القوى العاملة يبحث قضايا العمل والعمال مـــــــــــــ
على هامش الدورة  47ملؤمتر العمل العربى عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان ،لقاءات تنسيقية مع
وزراء عمل السودان والصومال ،نائب وزير املوارد البشرية السعودي ،واألمني العام لالحتاد الدولى لنقابات
العمال العرب ،ورئيس املجلس االقتصادى واالجتماعى والبيئى اجلزائري ،لبحث أوضاع العمالة املصرية بهذه
الدول ،وسبل تعزيز العالقات الثنائية ،ودراسة احتياجات سوق العمل بها ،وتنفيذ الربط اإللكترونى مع بعض
الدول ،وفيما يلى تفاصيل اللقاءات :

سعفان يبحث مع نظيرته السودانية نقل الخبرة المصرية
فى الحوسبة والتدريب والتفتيش العمالى والسالمة

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة  ،تيسير النورانى وزيرة
العمل السودانى  ،بحضور محمد إلياس احلــاج السفير السودانى
بالقاهرة  ،لبحث سبل تفعيل التعاون املشترك بني اجلانبني  ،فى
مختلف مـجــاالت عمل الــوزارتــن  ،وتـبــادل اخلـبــرات والـتـجــارب فى
مجاالت التدريب املهنى  ،والتفتيش العمالى  ،والسالمة والصحة
املهنية  ،وتطوير مركز املعلومات  ،ونظام احلوسبة فى التفتيش ،
وتذليل أية صعوبات أمام العمالة السودانية فى عملها فى مصر
فــى مستهل اللقاء  ،رحــب وزي ــر الـقــوى العاملة  ،بــوزيــرة العمل
السودانى والوفد املرافق  ،فى بلدهم الثانى مصر  ،مؤكد ًا أن السودان
كانت وال زالت فى قلب الدولة املصرية  ،ال تغيب عنها  ،فهما شريان
ينبض من قلب واحد ،مصاحلهما مشتركة مهما ابتعدت احلدود .
وقال الوزير  :إن مصر اتخذت خطوات حثيثة فى إصالح الهيكل
اإلدارى باءت بالنجاح  ،مما جعلها جتربة يحتذى بها لباقى الدول
 ،مــؤكــد ًا االسـتـعــداد الـتــام لـتـبــادل تلك اخلـبــرة والتجربة مــع دولــة
السودان الشقيقة وباقى الدول العربية الراغبة فى تطبيقها .
وأوض ــح الــوزيــر  ،أن الـ ــوزارة مستعدة اس ـت ـعــداد ًا تــامـ ًا لـتـبــادل كل
خبراتها وجتاربها فى مجاالت التدريب املهنى  ،والتفتيش العمالى ،
والسالمة والصحة املهنية  ،وتطوير مركز املعلومات  ،ونظام احلوسبة
فى التفتيش مع نظيرتها فى دولــة السودان مبا يعود بالنفع على
الشعب السودانى الشقيق ويحقق الهدف العربى املشترك .
وأش ــار سـعـفــان إل ــى أن الـعـمــالــة الـســودانـيــة الـعــامـلــة فــى الــدولــة
املصرية لها معاملة خاصة فى استخراج تصريح العمل اخلاص بها
 ،ووعد بالعمل على تسهيل كافة العقبات التى تواجهها تلك العمالة
على األراضى املصرية والتواصل مع اجلهات املعنية بذلك  ،من أجل
عودة آمنة للعمالة فى ظل ظروف عمل الئقة .
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وأوضــح الوزير أن هناك اتفاقيات ومــذكــرات تفاهم مشتركة مع
اجلانب السودانى حتتاج تفعيل العمل بها  ،وسيتم تشكيل جلنة
فنية بني الوزارتني لبحث آليات وأساليب وفرق العمل بني الطرفني
فى جميع التخصصات .
من جانبها قدمت وزيرة العمل السودانية الشكر والتقدير للوزير
على حـفــاوة االستقبال مهنأة ايــاه برئاسته ال ــدورة  47من مؤمتر
الـعـمــل الـعــربــى  ،مــؤكــدة الـعــاقــة الــوط ـيــدة الـتــى جتـمــع بــن مصر
وال ـس ــودان على مــر األزمـ ــان والـعـصــور ،بشكل مباشر فــى مختلف
املجاالت والتى أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الــوزيــرة  :إن الدولة السودانية تسعى لتحقيق النمو فى
مختلف القطاعات  ،مشيرة إلــى أنـهــا قــامــت بــإعــداد دراس ــة بشكل
أولى لعمل إصالح هيكلى فى اجلهاز اإلدارى  ،متمنية نقل التجربة
املصرية فى هذا الشأن .
وأكدت الوزيرة على رغبة السودان فى االستفادة من جتارب الدولة
املـصــريــة فــى مختلف املــوضــوعــات احلـيــويــة واملـهـمــة وف ــى الـبــرامــج
االساسية فى البنية التحتية  ،فى تعاون مثمر بني البلدين يثرى
العالقة الوطيدة فيما بينهما  ،ويلبى احتياجات وأولويات العمل
فى السودان .
وأضافت الوزيرة  ،أن هناك عددا كبيرا من العمالة غير املنتظمة
لديها العديد مــن املشكالت فــى نظام العمل داخــل دولــة الـســودان
 ،بـسـبــب اآلثـ ــار ال ـتــى خلفتها جــائـحــة ك ــورون ــا مــن آث ــار اقـتـصــاديــة
واجتماعية وصحية على تلك الـفـئــات والـتــى تسبب فــى فقدانها
لوظائفها فى دول العمل وعودتها مرة أخرى فزادت معدالت البطالة
وخاصة بني الشباب .
أكتوبر 2021

العمل

ــــــــــــــــع الوزراء وكبار المسئولين على هامش المؤتمر
 ..ويبحث مع وزير العمل الصومالى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين

كما التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة  ،عبد الوهاب اوجاس
حـســن وزي ــر الـعـمــل وال ـش ـئــون االجـتـمــاعـيــة بـجـمـهــوريــة الـصــومــال
الـفـيــدرالـيــة ،بـحـضــور السفير أل ـيــاس شـيــخ عـمــر سفير الـصــومــال
بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية  ،وذلك لبحث
عدد من القضايا ذات االهتمام املشترك وسبل تعزيز التعاون بني
مصر والصومال فى مجاالت العمل والتنمية اإلجتماعية.
وتـنــاول اللقاء عــددا من القضايا ذات االهتمام املشترك ،وسبل
تعزيز التعاون بني الصومال ومصر فى مختلف املجاالت  ،فضال عن
فتح آفاق التعاون بني الوزارتني .
فى مستهل اللقاء رحب وزير القوى العاملة بنظيره الصومالى ،
مؤكد ًا استعداد الوزارة بتقدمي أوجه الدعم إلى الصومال إلعادة بناء
مؤسسات الــدولــة واستعادة األمــن واالستقرار  ،وذلــك فيما يخص
مـجــاالت الـقــوى العاملة  ،س ــواء فــى الـتـحــول الــرقـمــي ،والتفتيش
العمالى ،والتدريب املهنى وغيرها من األنشطة التى تقوم بها الوزارة
 ،مؤكدا أن الفترة املقبلة سوف تشهد تعاون ًا مشترك ًا بني البلدين
على نطاق واسع ،بعد االطالع على احتياجات الصومال وأولويات
عملها وترتيبها  ،ثم تنظيم لقاءات مشتركة جتمع الطرفني لبحث
آليات تنفيذها على أرض الواقع .
وكلف سعفان وكــاء ال ــوزارة املختصني  ،بتقدمي كل سبل الدعم
واخل ـب ــرات وال ـت ـجــارب ال ــازم ــة وإتــاحـتـهــا لـلـجــانــب الـصــومــالــى مع
التنسيق والـتــواصــل املستمرين بــن اجلــانـبــن على مستوى كافة
مجاالت العمل .
من جانبه أكد وزير العمل الصومالى  ،على العالقة الوطيدة التى
جتمع بني البلدين  ،مهنئ ًا الوزير بتوليه رئاسة مؤمتر العمل العربى
فــى دورت ــه احلــالـيــة ،مشير ًا إلــى ض ــرورة عقد لـقــاءات فــى املستقبل
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لــوضــع الــرؤيــة املستقبلية لعمل ال ــوزارت ــن ،ونـقــل اخلـبــرة العملية
للدولة املصرية فى نواحى العمل والعمال للصومال  ،خاصة فى
ظل ما تعانيه من بطالة للشباب نظرا ً لعدم وجود فرص عمل الئقة
أو فرص تدريب مهنى مالئم .
وقــدم الوزير الصومالى نبذة عن مناخ االستثمار فى الصومال،
مـسـتـعــرضــا ف ــرص االس ـت ـث ـمــار ال ــواع ــدة ف ــى بـ ــاده ضـمــن قـطــاعــات
أساسية كالزراعة واإلنتاج احليوانى واألسماك ،داعيا إلى االستفادة
من الفرص االستثمارية الواعدة فى عدد من القطاعات التى تتميز
بها بالده  ،خاصة وأن الصومال لديه من اإلمكانات واملوارد الطبيعية
مــا ميكنه مــن أن يـكــون وجـهــة استثمارية للمستثمرين املصريني
وإقــامــة مـشــاريــع مــع الـصــومــالـيــن قــائـمــة عـلــى املصلحة املشتركة
وتبادل املنفعة بني اجلانبني.
وثمن الوزير الصومالى الدعم الذى تقدمه مصر إلى الصومال
فى عدد من املجاالت ،وذلك ضمن جهود متواصلة للعمل على تعزيز
العالقات وتعريف املستثمرين املصريني بالفرص االستثمارية فى
الصومال .
ووج ــه الــوزيــر الـصــومــالــى دع ــوة رسـمـيــة إل ــى نـظـيــره وزي ــر الـقــوى
العاملة محمد سعفان لزيارة الصومال  ،وفى املقابل وجه سعفان
دعــوة رسمية مفتوحة إلــى الــوزيــر الصومالى لــزيــارة القاهرة  ،ومت
االتفاق على استمرار التعاون والتشاور والتنسيق بني اجلانبني مبا
يلبى طموحات الشعبني املصرى والصومالى .
يذكر أن وزيــر العمل والشئون االجتماعية بجمهورية الصومال
الفيدرالية يزور مصر حاليا ،حيث يشارك فى مؤمتر العمل العربى
فى دورته الـ  47الذى يعقد بالقاهرة حتت رعاية الرئيس عبد الفتاح
السيسي.
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 ..ويتابع مع نائب نظيره السعودى أحوال العمالة المصرية
وتطوير آليات حمايتها وتسهيل عودة من تلقوا تطعيم كورونا
الـتـقــى مـحـمــد سـعـفــان وزي ــر ال ـقــوى الـعــامـلــة  ،نــائــب وزي ــر امل ــوارد
البشرية السعودى الدكتور عبد اهلل أبو ثنني  ،وبحضور مهند العيسى
وكـيــل ال ــوزارة املساعد للتوطني  ،وفيصل العتيبى امللحق العمالى
بالقاهرة  ،وعبد اهلل غازى العتيبى مدير إدارة املنظمات بالوزارة وعلى
النعمى من إدارة املنظمات  ،وذلك لبحث سبل التعاون بني البلدين
 ،ومتابعة أحــوال العمالة املصرية املوجودة باململكة  ،وتطوير آليات
حمايتها وتنظيم دخولها للمملكة ،وتسهيل عودة من تلقوا تطعيم
كورونا  ،وتذليل كافة الصعوبات واملشكالت التى تواجهها .
ف ــى مـسـتـهــل ال ـل ـقــاء رح ــب ال ــوزي ــر ب ـنــائــب وزيـ ــر املـ ـ ــوارد الـبـشــريــة
الـسـعــودى والــوفــد املــرافــق لــه  ،مشيدا بالعالقة الطيبة التى جتمع
مصر والسعودية فى جميع املجاالت واألحــوال والظروف  ،وتقدير
اململكة لقيمة العامل املصرى  ،واحـتــرام جلهوده فى إثــراء العملية
اإلنتاجية بها .
وتناول اللقاء جهود اململكة احلالية لتسهيل عودة العمالة املصرية
مــرة أخــرى لها بعد جائحة (كــوف ـيــد ،)19-فضال عــن تنظيم خــروج
العمالة املوجودة بها حالي ًا ممن تلقوا اللقاح اخلاص بفيروس كورونا
املستجد وعودتهم مرة أخرى.
وأشار الوزير إلى أن الدولة املصرية حريصة كل احلرص على عدم
خــروج أى عامل غير مؤهل منها على أى مهنة من املهن  ،حيث يتم
عمل فحص مهنى للعامل قبل استالمه شهادة قياس مستوى املهارة،
وكارنيه مزاولة احلرفة وتصريح العمل والتوقيع على عقود العمل
الواردة من اململكة  ،تزامن ًا مع ما تقوم به السعودية فى اآلونة األخيرة
مببادرة «الفحص املهني» باململكة للقادمني إليها أو العاملني فيها
للتحقق من امتالكهم للمهارات الالزمة.
وأكــد «سعفان» ضــرورة االنتهاء من وضــع آلية بني وزارتــى العمل
بــالـبـلــديــن الس ـت ـقــدام الـعـمــالــة امل ـصــريــة ،تـتـمـثــل ف ــى تـنـفـيــذ الــربــط
اإللكترونى بينهما ،بأسلوب يضمن جــودة العمالة الفنية املطلوبة،
كما مينع عمليات املتاجرة فى التأشيرات وخاصة التى تتم من بعض
األشخاص فى موسم احلج للعمالة املستقدمة للمملكة  ،مع تنظيم
العملية بحيث يتم ســداد أجــور تلك العمالة ل ــوزارة امل ــوارد البشرية
باململكة  ،وحتــويـلـهــا لنظيرتها فــى الــدولــة املـصــريــة وال ـتــى بــدورهــا
ستعمل على التعاقد مع بعض الشركات املعتمدة من قبلها لتوزيعها
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فى شفافية تامة.
وأكد الوزير أن وجود عمليات الربط بني اجلانبني املصرى والسعودى
سيجعل كل املسائل املشتركة واضحة للجميع ،مع استحداث آليات
جديدة لتسهيل عمليات «الفحص املهني» بني اجلانبني ،وذلــك من
خــال نظام إلكترونى جديد مبا يساعد على انضباط ســوق العمل
بالسعودية .
ووجه الوزير مكتب امللحق العمالى باململكة  ،إلعداد تقرير مفصل
وكشوف بحاالت العمالة املصرية التى لها مستحقات عند أصحاب
العمل السعودية أو بينها قضايا عمالية قائمة  ،وذلك إلرسالها إلى
وزارة املوارد البشرية السعودية للبت فيها وسرعة اتخاذ إجراء بشأنها
فى ظل اختصاصاتها .
من جانبه قدم نائب وزير املوارد البشرية السعودى  ،الشكر والتقدير
للوزير على جهوده البناءة واملخلصة لتوطيد العالقات بني البلدين ،
وعلى استضافة مصر ملؤمتر العمل العربى فى دورته احلالية  ،مهنئ ًا
إيــاه على رئاسة املؤمتر  ،مشير ًا إلى هناك العديد من اجلهود التى
تبذلها وزارته فى ما يخص خروج وعودة العمالة الوافدة خاصة من
دولــة الهند وباكستان ومصر  ،بالتعاون مــع وزارة الصحة باململكة
لتسهيل إجراءات االنتقال بني البلدين .
كما نوه نائب الوزير السعودى  ،إلى أن هناك مبادرة تبنتها اململكة
منذ  3أشهر فيما يخص «الفحص املهني» للعمالة الوافدة إلى اململكة
مت تطبيقها على املنشآت كثيفة العمالة على العديد مــن احلــرف
املهنية  ،حيث وصــل عــدد أصحابها إلــى  1.7مليون عامل باململكة ،
كـمــا مت الـتــواصــل مــع الـعــديــد مــن ال ــدول وعـمــل ف ــرق عـمــل مشتركة
للمساهمة فى هذا األمر الذى يؤول ملصلحة كافة األطراف من خالل
برنامج معد لذلك .
وأضــاف نائب الــوزيــر  ،أن تكاليف ذلــك الفحص املهنى يتحملها
صاحب العمل السعودى وليس العامل  ،كما أن ال ــوزارة استحدثت
ن ـظــام عـمــل جــديــد ملـكــاتــب الـعـمــل فـيـهــا يـحــل كــل مـشـكــات العمالة
الــوافــدة ويسهل انتقالها من صاحب عمل آلخــر  ،كما تتيح للعامل
معرفة أجــره ونوعية عمله قبل االلتحاق به كما مت إنشاء منصات
للتأشيرات لتنظيم تلك العملية .
أكتوبر 2021

العمل

 ..ويلتقى أمين عام العمال العرب لبحث تأثير كورونا على فرص العمل العربية
التقى محمد سعفان وزيــر القوى العاملة  ،جمال قــادرى األمــن العام
لالحتاد الدولى لنقابات العمال العرب  ،والوفد املرافق له  ،وذلك لبحث
اآلثار الناجتة عن جراء جائحة كورونا على قطاعات العمل والعمال العرب
فى جميع دول العالم بصفة عامة والــدول العربية بصفة خاصة ،وتأثير
تلك املشكلة على األس ــواق العربية وتــوافــر فــرص العمل أم ــام الـشـبــاب ،
وكيفية التصدى لها .
فــى مستهل الـلـقــاء  ،رحــب الــوزيــر بــاألمــن الـعــام  ،والــوفــد املــرافــق لــه ،
مؤكد ًا الــدور الــذى تقوم به املنظمات النقابية فى خدمة مجتمع العمال
فى مختلف أنحاء البلدان العربية والدولية  ،واحلفاظ على مستحقاتهم
واستردادها والــدفــاع عن تلك احلقوق بالطرق املشروعة قانوني ًا فى ظل
سياسات العمل فى تلك البلدان .
وكشف الوزير عن أن هناك تداخال فى اختصاصات االحتادات العمالية
املهنية وبعضها البعض  ،بحيث يصعب حتديد هوية البعض منها وما يقوم
به  ،واخلدمات التى ميكن أن يقدم ملجتمع العمال املستفيدين منه  ،وعليه
يجب النظر على مستوى االحت ــادات املهنية ككل وعلى مستوى االحتــاد
الدولى للعمال العرب فى تذليل كافة العقبات التى تؤدى إلى وجود خالف
عربى  ،وكذلك فى تعديل الدساتير املنظمة لها .

وفى هذا اإلطار أكد الوزير أن وزارة القوى العاملة املصرية على استعداد
دائم لتقدمي املساعدة الالزمة فى تعديل تلك الدساتير على الوضع الالئق
الذى يتماشى مع معايير العمل الدولية  ،لدحر التداخل بني اختصاصات
االحت ـ ــادات واحل ـف ــاظ عـلــى حـقــوق الـعـمــال ومستحقاتهم املـنـتـمــن لكل
التنظيمات النقابية على مختلف األصعدة .
من جانبه قدم األمــن العام لالحتاد الدولى  ،الشكر والتقدير للوزير
على جهوده املخلصة فى إجنــاح مؤمتر العمل العربى والــوصــول للنتائج
املــرجــوة  ،وحــرصــه على تنفيذ ق ــرارات املــؤمتــر فــى دورات ــه السابقة  ،وعلى
حسن إدارت ــه جللساته العامة وتوجيهاته للفرق املختلفة املنبثقة منه ،
متمني ًا عمل تقرير مستفيض عن ما خلفته جائحة كورونا من آثار على
البلدان العربية وأن يتم تخصيص جلسة كاملة للتباحث حول املوضوع .
وأشــاد قــادرى  ،بتجربة الــدولــة املصرية فى حتقيق النهضة العمرانية
الشاملة غير املسبوقة فى الدول العربية  ،والسرعة فى إجناز األعمال على
الوجه املطلوب قبل الوقت املخصص ألدائها  ،وأضاف قائال  :إن الرئيس
عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية قد كرم املؤمتر بكلمته التوجيهية
والتى طــرح فيها قضايا غاية فى االهتمام حــول مستقبل العمل العربى
املشترك .

سعفان يؤكد لرئيس املجلس االقصادى الجزائري

ضرورة حماية العنصر البشرى وصون حقوقه ومكتسباته
التقى محمد سعفان وزي ــر الـقــوى العاملة  ،رضــا تير رئـيــس املجلس
االقـتـصــادى واالجتماعى والبيئى اجلــزائــرى  ،والــوفــد املــرافــق لــه  ،وذلــك
لبحث حالة املجتمع اجلزائرى فى إطــار الظروف الراهنة التى مير بها ،
وتأثير ذلك على مجتمع العمال فى البالد  ،وبحث سبل حلها .
فى مستهل اللقاء رحب الوزير بالضيوف  ،مؤكد ًا أن التطور الصناعى
احلــديــث أدى إل ــى زي ــادة م ـعــدالت الـتـلــوث احلــالـيــة لتصل إل ــى مستويات
مرتفعة ممــا أثــر على املـنــاخ الــدولــى بشكل ال تستطيع ال ــدول حتمله وال
تطيقه .
وأك ــد وزي ــر ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة ،ضـ ــرورة حـمــايــة الـعـنـصــر ال ـب ـشــرى وص ــون
حقوقه ومكتسباته  ،ســواء كــان مــن طبقة العمال أو املــواطــن الـعــادى فى
الــدول العربية املختلفة ،وضمان التواصل املستمر والــدائــم مع املجلس
االقـتـصــادى واالجـتـمــاعــى والبيئى اجل ــزائ ــري ،واملـجـلــس األعـلــى للحوار
املجتمعى فى مجال العمل ،واملــوازى له فى الدولة املصرية لالطالع على
القوانني والـقــرارات التى يتبناها ودراستها وتوحيد الــرؤى لبدء البرامج
واألنشطة املشتركة .
وقــال  :إن الدولة املصرية تتخذ خطوات جــادة من أجل تفعيل احلوار
املجتمعى كأداة إلدارة ملف العمل تنفيذا لالتفاقيات الدولية التى صدقت
عليها مصر ،مبا يعزز امتثالها ملعايير العمل الدولية ،مشيرا إلى أن دور
املجلس األعلى للحوار املجتمعى لشئون العمل مناقشة كل ما يهم مناخ
العمل مبا يخص أصحاب األعمال والعمال ،وتوصيف كل األمور املشتركة
فيما بينهم ،وما يواجههم من معوقات للوقوف عليها ومناقشتها مبا يخدم
العملية اإلنتاجية.
من جانبه استعرض رئيس املجلس االقتصادى واالجتماعى اجلزائرى
 ،كل ما يتعلق باملجلس مشيرا إلــى أنــه هيئة دبلوماسية مستقلة منشأة
وفق ًا للدستور  ،يتكون من من  200عضو  ،ذو متثيل ثالثى ألطراف العمل
الثالثة لضمان احلــوار اإلجتماعى الهادف  ،كما أن املجلس يتم انتخابه
كل  5سنوات  ،يتكون من  5أقسام  ،تتضمن منظومة تكنولوجية لإلحصاء
واالستشارات  ،كما يناقش قضايا محورية خاصة بالدولة .
العمل أكتوبر 2021

ونــوه رئيس املجلس  ،إلى أن األزمــة األخيرة اخلاصة باملناخ والتى مير
بها املجتمع اجلزائرى  ،قد مت بذل العديد من اجلهود لتحسني األوضاع
الـنــاجتــة عنها مــن قبل املــؤسـســات مبــا يخص التوعية والـنـصــح واإلرش ــاد
فى هذا الشأن ،للحفاظ على البيئة واملــوارد الطبيعية  ،كما تقدم الدولة
استثمارات كبرى لتحسني وتقييم نوعية الهواء فى املدن اجلزائرية .
وأكد رضا تير  ،أن املجلس واحلكومة شركاء فى التنمية وحتقيق النمو
والرخاء ،فى ظل استثمار مفتوح  ،وأفكار جديدة ومستحدثة ومنها إنشاء
جمعية أورو أوسطية بالتعاون فيما بني دول البحر املتوسط .
فى ختام اللقاء أهدى رئيس املجلس  ،وزير القوى العاملة هدية تذكارية
من الصناعة اجلزائرية تعبيرا عن التقدير املتبادل بني الطرفني  ،وتقدير ًا
للجهود املبذولة منه إلجناح مؤمتر العمل العربى فى نسخته احلالية الـ
.47
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مركز رويال لجراحة الوجه والفكين
وطب وتجميل وزراعة األسنان
تحت اشراف د.هيثم محمد عياد

Royal Dental
Clinic

جميع العاملون بالمركز يتقدمون بالتهنئة
لفخامة السيد رئيس الجمهورية

عبد الفتاح السيسى
ورئيس مجلس الوزراء
م .مصطفى مدبولى
ووزير القوى العاملة

محمد محمود سعفان

ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
والدكتور أحمد األنصارى محافظ الفيوم

ووكيل وزارة القوي العاملة
علي أبو احلسن
واملستشار الدكتور عمرو فاروق
مدير مكتب التشغيل واستشارات الهجرة بالفيوم

ووكيل وزارة الصحة بالفيوم دكتور حاتم جمال
بمناسبة أعياد أكتوبر المجيدة

فرع الفيوم  :أمام عمارة مصر للتأمين أعلى بنك مصر برج أجياد  -الدور الثالث
للحجز واالستعالم ٠١٥٠١٥٨١٠٣١ - ٠١٠٦٠٢٠٤٣٧٦ :
فرع بنى سويف :عبد السالم عارف أعلى ماكدونالدز -الدور الرابع
للحجز واالستعالم ٠١٠٩٧١٩٧٣٩:
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جارديان ايجيبت-المصـــــــ
عرفانا منها باجلميل وإميانا منها بدور العالقات اإلنسانية املمتدة بني اإلدارة
والعاملني والتى لها أكبر األثر فى استمرار العالقة اجليدة بني الطرفني والتى
أنتهجتها الشركة منذ تأسيسها فى نهاية القرن املاضى والذى جعلها لها الريادة
فى صناعة الزجاج املسطح فى مصر والشرق األوسط ومكنها من قيام بدورها
االجتماعى واالقتصادى على أكمل وجه

قامت شركة جارديان ايجيبت املصرية للزجاج

بتكرمي بعض العاملني الذين أمضوا فى الشركة
أكثر من  25سنة وأيضا من أمضوا  5،10،15،20عام
فى احتفالية حضرها

السيد االستاذ /محمود حجازى

املدير العام للشركة والسادة مديرى اإلدارات واألقسام والعاملني
بقاعة االحتفاالت باملبنى االدارى فى أجواء احتفالية
سادها جو من البهجة واملرح والذكريات اجلميلة.

المنطقة الصناعية  A1العاشر من رمضان
بجوار النساجون الشرقيون العاشر من رمضان
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ــــــــرية للزجاج

العمل أكتوبر 2021
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مجموعة مستشفيات  ٣٠يونيو بالفيوم (التحفظ)
( مكة  -الزهراء  -الندى)

مستشفى الزهراء التخصصى بالفيوم

EL ZAHRAA
HOSPITAL

رئيس مجلس اإلدارة وجميع العاملين
يتقدمون بالتهنئة
لفخامة السيد رئيس الجمهورية

عبد الفتاح السيسى
ورئيس مجلس الوزراء
م .مصطفى مدبولى
ووزير القوى العاملة

محمد محمود سعفان

ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
والدكتور أحمد األنصارى محافظ الفيوم
ووكيل وزارة الصحة بالفيوم دكتور حاتم جمال
ووكيل وزارة القوي العاملة
علي أبو احلسن
واملستشار الدكتور عمرو فاروق
مدير مكتب التشغيل واستشارات الهجرة بالفيوم

بمناسبة أعياد أكتوبر المجيدة
مستشفى الزهراء التخصصى بالفيوم
العنوان  14ش الجزائر -باغوص – الفيوم
تليفون 084 / 2074005- 084 / 2074113 -084 / 2074140 -:
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رئيس مجلس الوزراء يبحث مع وزير القوى العاملة
تطورات ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا والعراق
مدبولي :عودة العمالة المصرية للمشاركة في جهود البناء والتعمير
في البلدان العربية خطوة فاعلة نحو تحقيق التكامل العربي

سعفان :آليات إليفاد العمالة المصرية إلى ليبيا تتضمن تنفيذ برامج
تدريبية للعمالة لصقل مهاراتها بما يتوافق والمهن المطلوبة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس ال ــوزراء محمد سعفان
وزير القوى العاملة الذي أطلعه على
تطورات ملف عــودة العمالة املصرية
إلى ليبيا.
وأكد الوزير أن هذه اخلطوة تأتي يف
ضــوء طلب اجلانب الليبي االستعانة
بالعمالة املصرية يف تنفيذ املشروعات،
يف ضوء ما تتمتع به من مهارة وقرب من
الشعب الليبي ،وذلك خالل املباحثات
التي متت ضمن إطــار الــدورة احلادية
عشرة للجنة العليا املصرية الليبية
املشتركة بني البلدين التي استضافتها
القاهرة .
واســـتـــعـــرض ســعــفــان اخلـــطـــوات
الــتــنــفــيــذيــة والتنظيمية الــتــي مت
اإلتفاق عليها مع اجلانب الليبي يف هذا
الشأن ،واآلليات الذي ستتخذ إليفاد
العمالة املصرية إلى ليبيا ،بالتنسيق
مع اجلهات املعنية يف مصر ،الفت ًا إلى
أن تلك اآلليات ستتضمن تنفيذ برامج
العمل أكتوبر 2021

تدريبية للعمالة املــخــتــارة ،لصقل
مهاراتها ،مبا يتوافق مع احلرف واملهن
املطلوبة يف ليبيا.
ويف السياق ذاته ،عرض وزير القوى
العاملة ،آليات تنظيم إيفاد العمالة
املصرية إلــى الــعــراق ،للمساهمة يف
عمليات إعـــادة اإلعــمــار ،السيما يف
ضوء تولى الشركات املصرية مسؤولية
تنفيذ عدد من املشروعات على أرض
العراق يف إطار آلية النفط مقابل إعادة
اإلعمار ،التي مت التوافق عليها كآلية
فعالة لتنفيذ املشروعات.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء
أن عــودة العمالة املصرية للمشاركة
يف جهود البناء والتعمير يف البلدان
العربية تعد خطوة فاعلة نحو حتقيق
التكامل العربي ،ومد أذرع الدعم إلى
األشقاء خلدمة أهداف التنمية ،الفت ًأ
إلى أن ذلك ميثل أيض ًا دليالً على ما
حتظى به العمالة املصرية من مهارة
ومكانة يف دول اجلوار.
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«سعفان» يرافق«دبيبة» والوفد المرافق
في زيارته للعاصمة اإلدارية
تـفـقــد عـبــد احلـمـيــد دبيبة
رئيس حكومة الوحدة الليبية
والـ ـ ــوفـ ـ ــد املـ ـ ــرافـ ـ ــق ال ـع ــاص ـم ــة
اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة اجل ـ ــدي ـ ــدة  ،وذلـ ــك
خـ ـ ــال زي ـ ــارت ـ ــه ملـ ـص ــر م ــؤخ ــرا
ورافـ ـق ــه مـحـمــد س ـع ـفــان وزي ــر
القوى العاملة ،وجتول»دبيبة»
يف احلـ ــي احلـ ـك ــوم ــي ،ومـبـنــى
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اجل ـ ــدي ـ ــد ،
وس ـ ــاح ـ ــة وحـ ــدي ـ ـقـ ــة ال ـش ـع ــب،
ومـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب اجلـ ــديـ ــد،
وسـ ـ ـ ـ ــاري الـ ـعـ ـل ــم األطـ ـ ـ ـ ــول يف
العالم ،والذي يبلغ طوله ١٩١
مترا ،فضال عن املركز الثقايف
اإلسالمي والذي يسع  ٣١ألف
مـصـلــى وم ـئــذن ـتــه ال ـت ــي يبلغ
ارت ـفــاع ـهــا  ١٧٤م ـت ــر ًا  ،فضال
عــن الـصــالــة الــريــاضـيــة والتي
أقيمت بها بطولة كأس العالم
لكرة اليد.
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـف ـ ـ ـقـ ـ ــده م ـب ـن ــى
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،أكـ ـ ــد وزيـ ــر
القوى العاملة عمق العالقات
امل ـص ــري ــة ال ـل ـي ـب ـيــة واس ـت ـع ــداد
احلكومة املصرية لدعم دولــة
ليبيا بـكــل مــا ميـكــن لتحقيق
الـنـهـضــة امل ــرج ــوة يف مختلف
املجاالت يف قطاعات املقاوالت
والبنية التحتية ،ومشروعات
الـكـهــربــاء والـطــاقــة ،والتعليم
والـ ـت ــدري ــب ال ـت ـق ـنــي مل ـســاعــدة
الـشـعــب الليبي الشقيق على
حتقيق االستقرار والنمو.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه قـ ـ ـ ــدم رئـ ـي ــس
احل ـكــومــة الـلـيـبـيــة ك ــل الشكر
وال ـت ـقــديــر ل ـلــوزيــر واحلـكــومــة
املـصــريــة وش ـعــب مـصــر ال ـكــرام
عـ ـل ــى ك ـ ــل اجلـ ـ ـه ـ ــود املـ ـب ــذول ــة
لدعم الدولة الليبية من أجل
حتقيق النمو والرخاء لشعبها
الباسل ،وتوفير فــرص العمل
ل ـل ـش ـب ــاب مـ ــن خ ـ ــال حتــالــف
الـ ـش ــرك ــات امل ـص ــري ــة امل ـت ـعــاقــد
ال ـع ـم ــل م ـع ـهــا خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
ال ـق ــادم ــة وال ـ ــذي ي ـضــم شــركــة
حسن عــام وشــركــة اوراس ـكــوم
وشركة رواد.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار «دبـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــة» إلـ ـ ـ ــي أن
املـسـئــولـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة تقع
عـلــى عــاتــق حتــالــف الـشــركــات
يف حتـقـيــق ال ـت ـقــدم وال ـت ـطــور
الـ ـ ـ ــازم يف ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة
الـ ـلـ ـيـ ـبـ ـي ــة ،ت ـ ـلـ ــك امل ـس ـئ ــول ـي ــة
ال ـن ــاب ـع ــة مـ ــن عـ ــاقـ ــات احل ــب
واإلخــاء بني الشعبني املصري

56

أكتوبر  2021العمل

وال ـل ـي ـب ــي ع ـل ــى م ـ ــدى ال ــده ــر،
مثلما تعودت ليبيا من الشعب
املـصــري املخلص الــذي لطاملا
حتـ ـم ــل عـ ـل ــى ع ــاتـ ـق ــه خ ــدم ــة
الـ ـشـ ـع ــوب ال ـع ــرب ـي ــة وحت ـق ـيــق
نهضتها الشاملة يف مختلف
القطاعات.
وأض ــاف أن الـشـعــب الليبي
ميتلك بــن مواطنيه العديد
م ـ ــن الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوادر الـ ـبـ ـش ــري ــة مــن
مـهـنــدســن ل ـع ـمــال وم ــدرس ــن
مبا تستلزمه أهــداف التنمية،
ي ـجــب ال ـع ـمــل ع ـلــى تــدريـبـهــم
وحتسني مهاراتهم وفق أحدث
األساليب بالتعاون مع اجلانب
امل ـ ـصـ ــري يف ه ـ ــذا اخل ـص ــوص
والـشــركــات العمالقة العاملة
ع ـ ـلـ ــي أرض ـ ـ ـ ــه يف م ـ ـشـ ــروعـ ــات
القومية التي ليس لها مثيل
يف العالم أجمع.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد رئـ ـ ـي ـ ــس احلـ ـك ــوم ــة
بـجـهــود ال ـشــركــات الـعــامـلــة يف
العاصمة اإلداري ــة على حسن
إدارة املـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات واجلـ ـه ــد
امل ـ ـ ـبـ ـ ــذول يف تـ ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرات
القصيرة لتحقيق هذا الشكل
والـ ـنـ ـم ــوذج ال ـ ــذي ن ـ ــراه ال ـيــوم
أمــام ـنــا حت ــت ق ـي ــادة الــرئـيــس
ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي راع ــي
النهضة يف مصر.
كـ ـم ــا أك ـ ـ ــد رؤسـ ـ ـ ـ ــاء حت ــال ــف
الـشــركــات املـصــريــة االسـتـعــداد
ال ـتــام خلــدمــة الـشـعــب الليبي
وفـ ـ ــق ب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــوالت الـ ـتـ ـع ــاون
املـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرك ـ ـ ــة يف مـ ـخـ ـتـ ـل ــف
ال ـق ـطــاعــات ال ـتــي حت ـتــاج إلــى
ال ـت ـطــويــر وال ـت ـن ـم ـيــة ،ومــدهــا
بـ ـ ــاأليـ ـ ــدي الـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـك ــفء
القدرة على إحــداث الفارق يف
أقل وقت ممكن على األراضــي
الليبية بنفس اجلودة التي مت
بها العمل على أرض مصر.
كما تفقد رئـيــس احلكومة
ووزيــر القوى العاملة يف ختام
اجل ــول ــة ق ــاع ــة ال ـق ـمــة بـفـنــدق
املاسة املوجود داخل العاصمة
اإلدارية ،والقاعدة امللحقة بها
وال ـتــي تـتـســع ملــا ي ـقــارب ١٤٨٠
شـ ـخـ ـصـ ـ ًا ش ـ ـهـ ــدت يف ال ـف ـت ــرة
األخيرة العديد من األحــداث
م ـن ـه ــا إط ـ ـ ــاق إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
حـقــوق اإلن ـســان وإط ــاق أكبر
قــاف ـلــة خ ـيــر مل ـســاعــدة الـفـئــات
األكـ ـث ــر اح ـت ـي ــاج ــا ع ـل ــى أرض
مصر.
العمل أكتوبر 2021
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أدي عـبــد احلـمـيــد دبـيـبــة رئ ـيــس حكومة
ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة الـلـيـبـيــة  ،خ ــال زيــارتــه
ملصر مؤخرا ،صالة اجلمعة مبسجد الفتاح
العليم بالعاصمة اإلدارية اجلديدة ،يرافقة
محمد سعفان وزير القوى العاملة ،بحضور
الـلــواء وائــل محمد العربي مدير املسجد ،
والـلــواء محمد سعد مساعد رئيس الهيئة
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الهندسية للقوات املسلحة ،والـلــواء أحمد
جمال مدير إدارة األمن بالعاصمة اإلدارية.
وبـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء ال ـ ـصـ ــاة ،اس ـت ـم ــع رئ ـيــس
احلكومة الليبية لنبذة عن مسجد «الفتاح
العليم» من مــديــره ،موضحا أنــه أُقيم على
م ـســاحــة ت ـب ـلــغ ن ـحــو  250ألـ ــف م ـتــر مــربــع،
ويـبـلــغ طــولــه نـحــو  500م ـتــر ،وعــرضــه 500

متر ،ويتكون املسجد من بدروم على مساحة
 6320م ،ودور أرض ــي يـضــم صـحــن املسجد
على مساحة  6325م ،ويسع  6300مصل.
كما أوض ــح أن املسجد يحتوى على قبة
رئـيـسـيــة بــارت ـفــاع  44م ـتـ ًـرا  ،وقـطــر نـحــو 33
مـتـ ًـرا ،وتعتبر أكبر قبة يف الـشــرق األوســط،
بــاإلضــافــة إلــى  4قـبــاب رئيسية أخ ــرى على
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ــــــــــــــــــــــــــان صالة الجمعة في مسجد «الفتاح العليم»

أرك ــان املسجد بارتفاع  10أمـتــار ،يبلغ قطر
القبة الواحدة 11.75م ،ويبلغ ارتفاعها 29
متراً ،
فضل عن  16قبة أخرى ليصل إجمالي
ً
القباب يف املسجد إلى  21قبة.
مــن جانبه قــدم رئـيــس احلـكــومــة الليبية
حتية تقدير واحـتــرام للرئيس عبد الفتاح
الـسـيـســي عـلــى ال ـت ـقــدم وال ـت ـطــور املـلـحــوظ
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يف مـخـتـلــف ش ـئــون ال ـب ــاد ،وع ـلــى النهضة
املـتـحـقـقــة ع ـلــى األراضـ ـ ــي امل ـص ــري ــة ،ومـنـهــا
ال ـع ــاص ـم ــة اإلداري ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـص ـ ــروح الـ ـت ــي يـتــم
انشاؤها على أرضها متمنيا دوام االستقرار
والتقدم للدولة املصرية الشقيقة ،وأن يوفق
اهلل الدولة الليبية ملا فيه اخلير.
وكـ ــان رئ ـي ــس ح ـكــومــة ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة

ال ـل ـي ـب ـيــة ق ــد وصـ ــل إلـ ــي الـ ـق ــاه ــرة يف زيـ ــارة
رسمية ،على رأس وفــد رفيع املستوى يضم
عـ ــددا ك ـب ـيــرا م ــن وزراء احل ـكــومــة الـلـيـبـيــة،
ووف ــدا فنيا مــن مختلف ال ــوزارات واجلهات
الرسمية الليبية ،لعقد اجتماعات الــدورة
احلادية عشرة للجنة العليا املصرية الليبية
املشتركة.
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بقلم .أ .د :محمد مختار جمعة
وزير األوقاف

الرجــال مواقف
الرجال مواقف  ،ولكل زمن رجاله  ،ولكل
دولة رجالها  ،ولكل مؤسسة رجالها  ،ولكل
قضية رجالها  ،على أن الرجولة هنا ليست
يف مقابلة األنوثة  ،فهذا شأن آخر يقول فيه
املتنبي :
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وال التّذكي ُر فخ ًْرا للهال ِل
الرجولة تعني العطاء  ،والصالبة يف احلق
 ،وبذل اجلهد يف خدمة اآلخرين وط ًنا ،
ومؤسسة  ،وأسرة  ،وقضية  ،يقول احلق
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جاء على سبيل التغليب ال احلصر  ،وإذا
كان لألوطان رجالها  ،وللدول رجالها ،
وللمؤسسات رجالها  ،فنعني أهلها من
معا  ،ولكل أجره ً
كامل غير
الرجال والنساء ً
منقوص  ،حيث يقول احلق سبحانه وتعالى
ب َل ُه ْم رَبُّ ُه ْم أ َِنّي َل أ ِ
ُضي ُع َع َملَ
س َت َجا َ
َ ” :فا ْ
ِ
َع ِ
رٍ
ضكُم ِ ّمن
ع
ب
َى
ث
ُن
أ
و
أ
َ
ك
ذ
ن
م
ُم
ك
ن
م
َ
ام ٍل ِ ّ
َْ ُ
ّ َ ْ
بَ ْعضٍ َفا َل ِّذي َن َها َج ُروا َوأُ ْ
خرِ ُجوا ِمن ِد َيار ِِه ْم
س ِب ِيلي َوقَا َتلُوا َوق ُِتلُوا َلُ َك ِف َّر َّن
َوأُوذُوا ِف َ
ُ
ٍ
َ
ترِي
س ِّيئ َِاتهِ ْم َول ْد ِخلَ َن ُّه ْم َج َنّات َ ْ
َعن ُْه ْم َ
ِمن َت ِْت َها ْالَن َْها ُر ث ََو ًابا ِ ّم ْن ِع ِ
ند اللَِّ َواللَُّ
ح ْس ُن ال َث َّوابِ” (آل عمران ، )195 :
ند ُه ُ
ِع َ
ويقول سبحانه وتعالى َ ” :و َمن َي ْع َملْ ِم َن
ال ِ
ات ِمن ذَ َكرٍ أَ ْو أُنثَى َو ُه َو ُمؤ ِْم ٌن
الص ِ َ
َّ
َ
ِ
ِ
ْ
ْ
يرا”
ق
ن
ن
و
َم
ل
ظ
ي
ل
و
ة
َ
ن
ال
ن
ُو
ل
خ
د
ي
ك
ئ
ل
ُ
ّ
َفأُو َ َ َ ْ
َ ََ َ ُ ُ َ َ ً
(النساء  ، )124 :ويقول سبحانه َ “ :م ْن
الا ِ ّمن ذَ َكرٍ أَ ْو أُنثَى َو ُه َو ُمؤ ِْم ٌن
َع ِملَ َ
ص ِ ً
ح َيا ًة ط َِّي َبةً َو َل َن ْج ِز َي َن ُّه ْم أَ ْج َر ُهم
َفلَ ُن ْحيِ َي َّن ُه َ
ح َس ِن َما َكانُوا َي ْع َملُو َن” (النحل .)97 :
بِ أَ ْ
وهذا داعي الوطن ينادي كل وطني شريف
غيور على وطنه  ،ساهر على حفظ أمنه
وأمانه  ،أو عامل على تقدمه ورقيه  ،هذا
أوان العطاء واجلد  ،هذا أوان التضحية
والفداء  ،فالعطاء لألوطان عز وشرف ،
والعطاء للمؤسسات الوطنية والعمل على
رقيها عطاء للوطن وإسهام يف رقيه ،
جميعا ،
فالوطن بجهود كل أبنائه  ،وهو لهم
ً
وهلل در شوقي حيث يقول :
ولألوطان يف دم كل حر
يد سلفت ودين مستحق
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السياسى

بقلم :السفري  /هـــانى خــالف

مساعد وزير الخارجية األسبق للشئون العربية
ومندوب مصر لدى الجامعة العربية سابقا

ملتقى اإليالف
هذا العنوان أطلقه املرحوم الدكتور محمد على
العريان أستاذ احلضارة االسالمية بجامعة كانبرا
الوطنية وعميد املهاجرين املصريني باستراليا فى
ثمانينيات القرن املاضى  ...واصفا» به اللقاءات
واألن ـش ـط ــة ال ـت ــى ك ـنــا نـ ـق ــوم ب ـهــا ل ـ ــرأب ال ـص ــدوع
وجتسير الـفـجــوات بــن املصريني فــى هــذا املهجر
البعيد ومحاوالتنا هناك لتقريب املـســافــات بني
املصريني فى هذا املهجر وإخوانهم من املهاجرين
الـلـبـنــانـيــن والفلسطينيني وال ـســوريــن وال ـعــرب
اآلخرين .
ك ــان وطـنـنــا امل ـص ــرى ف ــى ه ــذا ال ــزم ــان مشغوال
بهموم الطائفية وآثار القطيعة مع األخوة العرب
 ،وك ـنــا ف ــى أعـمــالـنــا الــديـبـلــومــاسـيــة والقنصلية
ن ـحــاول قــدر املستطاع أال تنعكس هــذه املشكالت
على أوضاع وعالقات املغتربني املصريني والعرب أو
على مشروعاتهم ومصاحلهم الفردية واجلماعية
وال ـقــوم ـيــة ال ـتــى كـنــا نــرعــاهــا لـهــم ومـعـهــم  .وكــان
الــدكـتــور الـعــريــان يـقــدر الطريقة الـتــى جنمع بها
املغتربني على روح واحدة من خالل أنشطة الثقافة
والفنون والرياضة واإلع ــام  ،ومــن خــال أنشطة
ال ـت ـكــافــل االج ـت ـمــاعــى وال ـت ــواص ــل اإلن ـســانــى بني
املسلمني واألقباط وبني األغنياء منهم والبسطاء
 ،وبــن قدامى املهاجرين منهم والوافدين اجلدد
من الشباب .
وال ـي ــوم ..وب ـع ــد أن انـتـقـلـنــا إل ــى ألـفـيــة جــديــدة
وتبدلت أوض ــاع الكثير مــن األف ــراد وال ــدول ورحــل
منا من رحل عن هذه الدنيا  ...وبعد أن استجدت
فــى حـيــاة الـبــاقــن منا مشكالت وهـمــوم وتفتحت
للبعض اآلخر آفاق وفرص ،جند أننا مازلنا أسرى
لالستقطابات احل ــادة  ،والتفكير األح ــادى الــذى
يغلب عليه سمات الذاتية املفرطة  ،وأننا مازلنا
أحــوج ما نكون إلى روح االعتدال واالتتالف حول
منطق وسطى نحتكم به وإليه  .....منطق يعترف
بواقع التنوع فى الفكر والطبائع ويؤمن بحتمية
الـتــاقــى والتنسيق وال ـتــواصــل بــن أب ـنــاء الــوطــن
الواحد .
هــذا هو املنطلق الــذى يدعونا اليوم إلــى إعــادة
تأسيس «ملتقى اإليــاف” ليكون مشروع ًا وطني ًا
إنساني ًا وفكري ًا  ،يجمع املثقفني من أصحاب الفكر
الوسطى الراغبني فــى إع ــادة األلـفــة وبـنــاء جسور
التواصل بني الناس  ،والقادرين على تقدمي منوذج
إيجابى يصلح للتسويق والتعميم بني الناس .
واإليــاف فى اللغة العربية يعنى معنيني :
األول مــن األلـفــة واجلـمــع واألن ــس واالس ـت ـمــزاج .
والثانى يعنى األلف أو االعتياد  .وقد نلمح صلة
بني املعنيني إذ يسلم األول منهما لآلخر – أى إذا
حتققت األلفة حتولت مبرور الوقت إلى عادة وألف
وهو ما نسميه فى العامية «العشرة « .
وإذا ك ــان تــألـيــف الـقـلــوب يعتبر مــن خصائص
العمل أكتوبر 2021

األعمال الربانية فهو فى ذات الوقت سلوك ميكن
لإلنسان ممارسته باجتهاد بشرى .والدليل على
ذلك أن اهلل سبحانه جعل “ املولفة قلوبهم» أحد
مصارف الزكاة  ،وهو ما يدل على أن التأليف بني
القلوب مطلوب وممكن .
وف ــى تـقــديــرى ف ــإن «ملتقى اإليـ ــاف» ميـكــن أن
نقدم مــن خالله بعض اخلــدمــات العملية ومنها
على سبيل املثال ال احلصر :
نــدوات فكرية وورش عمل تستجلى موضوعات
معينة تتصل بالتواصل االجتماعى واإلنـســانــى
واحلوار الوطنى .
ت ـســويــة م ــا مي ـكــن م ــن خ ـص ــوم ــات شـخـصـيــة أو
جماعية بالطرق العرفية والودية .
أنـشـطــة خـيــريــة مل ـعــاونــة م ـح ــدودى ال ــدخ ــل فى
تلبية حاجاتهم الصحية والتعليمية .
تنظيم لقاءات تعريف وتعارف بني راغبى العمل
ورجال األعمال واصحاب الشركات .
اكتشاف املواهب العملية والفنية لدى الشباب
ودعـ ـمـ ـه ــا وربـ ـطـ ـه ــا مب ــؤسـ ـس ــات اإلن ـ ـتـ ــاج وال ـن ـشــر
والتوزيع والرعاية .
وم ــن ب ــن امل ــوض ــوع ــات ال ـتــى أرش ـح ـهــا كـمـحــاور
للعصف الفكرى فى إطار الندوات الشهرية ما يلى
:
مبدأ الوسطية ومفهوم البراجماتية فى العمل
السياسى
إج ـ ـ ــراءات ب ـن ــاء ال ـث ـقــة وامل ـص ــاحل ــة ب ــن ال ـقــوى
الوطنية  :دراسة لبعض التجارب الناجحة .
ال ـت ــواص ــل ب ــن األجـ ـي ــال  :احل ــاج ــة إل ــى آل ـيــات
مبتكرة .
إدراج قـيــم « الـتـنــوع واالئ ـت ــاف « فــى األنشطة
التربوية ومناهج التعليم .
ت ـط ــوي ــر وت ـق ـن ــن ال ـ ـ ــدور االجـ ـتـ ـم ــاع ــى ل ــرج ــال
األعمال .
تـنـظـيــم اإلفـ ـ ـ ــادة ب ــال ــوج ــود املـ ـص ــرى امل ـه ـجــرى
باخلارج .
“ملتقى اإلي ــاف” إذا ليس إال صالون ًا ثقافيا
منفتح ًا على كل من يجد لديه القدرة والرغبة فى
جتميع الصفوف وجتسير الفجوات بني الناس فى
بالدنا  .ال يهمه السعى إلى سلطة أو ثروة أو نفوذ
وإمنا يهمه البحث عن مناطق التالقى بني األفكار
واجلماعات وتنمية روح األتالف وقنوات التواصل
بينهما من أجل بناء مجتمع صحى يوظف التنوع
لصالح االحتاد ويحاصر اخلصومات ليبعدها عن
موارد العداوة أو البغضاء .
هو مشروع نحتسبه عند اهلل واألجيال القادمة
قــربــانــا م ــن أج ــل ســامــة ال ــوط ــن ووحـ ــدة نسيجه
االجـتـمــاعــى  ،وزكـ ــاة نـطـهــر بـهــا أنـفـسـنــا وأمــوالـنــا
وأوالدنا .
وباهلل التوفيق من قبل ومن بعد .
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المبادرة الرئاسية «إلعادة تشغيل المصانع المتوقفة»
تنهض بالصناعة المصرية وتنعش االستثمارات بالقطاع
تبذل الدولة جهودا كبرية من أجل إعادة تشغيل ما يقارب الـ  ٦٣٠٠مصنع متوقفة منذ عشر سنوات وذلك بالتعاون
مع عدد من الجهات املانحة والبنوك الكربى وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى شدد على ضرورة
إعادة تشغيل كافة املصانع املعطلة عن العمل للحفاظ على عمالتها ،إضافة إىل سرعة تشغيل املصانع التى تم
تنفيذها دون أن تعمل طوال السنوات املاضية.
الحقيقة الواضحة للجميع أن الدولة لديها نية صادقة لتشغيل كافة املصانع من خالل عدد من املبادرات التى تمت
تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ،الذى أطلق أكثر من مبادرة من أجل تحقيق دفعة قوية لالقتصاد الوطني.
عدد من خرباء االقتصاد أكدوا أهمية املبادرة الرئاسية لتشغيل املصانع املتوقفة منذ عام  ٢٠١١والتى خصص لها
 ١٠٠مليار جنيه من البنوك املحلية ،مؤكدين على أنها فرصة جيدة لدعم االقتصاد الوطنى وتفتح مجاالت كثرية
لتصدير السلع وتشغيل العمالة املصرية وتنمية التجارة وتوفري العمالت األجنبية.
«العمل» فتحت امللف األهم الذى تعده الدولة حاليا لتشغيل هذا الكم الكبري من املصانع املتوقفة ودورها فى تحقيق
نهضة اقتصادية جديدة فى مصر تضاف إىل كم املشروعات التنموية الكبرية التى تم تشييدها خالل السنوات
األخرية فى السطور التالية:

تحقيق  :عادل عيد
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فــى الـبــدايــة يـقــول الــدكـتــور هـشــام زك ــى رئـيــس جمعية
مستثمرى القاهرة اجلديدة ،تعتزم الدولة ممثلة فى وزارة
الصناعة بالتعاون مع جمعيات املستثمرين إطالق مبادرة
جــديــدة تستهدف تشغيل املصانع املتوقفة على مستوى
اجلـمـهــوريــة ،مشيرا إلــى أنــه يتم اآلن عمل حصر جديد
جلميع املصانع املعطلة فى املحافظات املختلفة متهيدا
إلعــادة تشغيلها عبر املـبــادرات اجلديدة بعد تقييم مردود
امل ـب ــادرات الـقــدميــة وال ـتــى تـتــم جميعها وفـقــا لتوجيهات
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأش ـ ــاد رئ ـي ــس جـمـعـيــة مـسـتـثـمــرى ال ـق ــاه ــرة اجل ــدي ــدة
باجلهود التى قدمتها الدولة لدعم الصناعة خالل الفترة
املــاضـيــة ،مــن خــال امل ـبــادرة الـتــى أطلقها السيد الرئيس
بتخصيص  ١٠٠مليار جنيه مــن البنك املــركــزى املصرى
والبنوك لدعم قطاع الصناعة الــذى يحتاج إلــى حتديث
وتطوير وتوفير اخلــامــات الــازمــة لتشغيل املصانع التى
عانت منذ عام  ٢٠١١واألخرى التى تعرضت لنكبات جديدة
فى فترة كورونا..
واستطرد الدكتور هشام ذكى قائال :توجيهات الرئيس
األخيرة لوزارة املالية بإسقاط  ٣١مليار جنيه ضرائب عن
املصانع املتعثرة كانت بداية مشجعة جدا لكافة املصنعني،
وأصـبـحــت متـثــل بـ ــادرة أم ــل للكثير منهم مــن أج ــل عــودة
تشغيل هــذه املـصــانــع بكامل طاقتها مــن جــديــد ،مضيفا
أن العمل سيحقق طفرة غير مسبوقة فى اإلنتاج املحلى
خالل السنوات القليلة املقبلة ،مشيرا إلى أنه مازال هناك
الـعــديــد مــن املـصــانــع ال تعمل وحتـتــاج إلــى حــل مشاكلها،
خاصة الديون البنكية والفوائد املستحقة عليها.
ومـ ــن جــان ـبــه قـ ــال امل ـح ــاس ــب م ـح ـمــد امل ــرش ــدى رئـيــس
غرفة صناعة الغزل والنسيج باحتاد الصناعات املصرية،
إن م ـب ــادرات الــرئـيــس الـســابــق اإلع ــان عنها لــدعــم قطاع
الصناعة بالفعل ساهمت فى تشغيل عدد كبير منها خالل
الفترة املاضية ،مشيرا الــى ان القطاع بالفعل فى حاجة
ملحة إلى مبادرة جديدة تساعد البقية من املصانع التى
ال تزال متعطلة ،وتتم حتت رعاية السيد رئيس اجلمهورية
حـتــى تـتـمـكــن ه ــذه امل ـصــانــع م ــن حتـقـيــق هــدفـهــا بــالـعــودة
لإلنتاج وتشغيل عمالها الذين هجروها منذ فترة طويلة.
وطالب املرشدى جميع جهات الدولة السرعة فى تقدمي
العون واملساعدة للتصنيع املصرى ألن دعمه سيكون فى
صــالــح االقـتـصــاد الــوطـنــي ،مشيرا إلــى أهمية دور وزارات
الــدولــة املختلفة لتحقيق نتائج إيجابية ،خاصة وزارات
الصناعة واملالية والبيئة ،مضيف ًا أنه يجب تكاتف اجلميع
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العادىل :
مبادرة الـ 100
مليار جنيه
تفتح باب األمل
للمصنعني
ذكى :
املبادرة تساهم
فى توفري فرص
عمل جديدة
للشباب
املرشدى :
قطاع الغزل
والنسيج
األكثر تضررا
واملبادرة
تشجيع
لالستثمار

من أجــل الوطن واحلفاظ على أبنائه الذين يعملون فى
أهــم قطاعات الصناعة وأهــم مصادره فى تشغيل الشباب
وتـلـبـيــة احـتـيــاجــات ال ـســوق املـحـلــى مــن الـسـلــع ع ــاوة عن
التصدير الذى يجلب العمالت األجنبية.
ون ــوه امل ــرش ــدى إل ــى ق ــدرة ق ـطــاع ال ـغــزل والـنـسـيــج على
حتـقـيــق جنــاحــات كـبـيــرة خ ــال ال ـس ـنــوات املـقـبـلــة ،خاصة
فــى ظــل الــدعــم امل ـقــدم مــن قـبــل أج ـهــزة ال ــدول ــة للقطاع،
ودعــم الرئيس الكامل له مــؤخــرا ،مؤكدا رغبة الكثير من
املستثمرين فى مجال الغزل النسيج فى عــودة صناعتهم
لسابق عهدها القدمي وإقامة مصانع جديدة تليق بسمعة
مصر فى األســواق العاملية ،ومتيزها بزراعة أفضل أقطان
العالم فى أراضيها.
ومــن ناحية أخ ــرى ثمن الــدكـتــور بـهــاء الـعــادلــى رئيس
جمعية مستثمرى مدينة بــدر مـبــادرة ال ــ ١٠٠مليار جنيه
األخ ـي ــرة ال ـتــى أطـلـقـهــا الـبـنــك امل ــرك ــزى لــدعــم الـصـنــاعــة،
باإلضافة إلى استمرار مبادرة الـ  ٪٥للصناعات الصغيرة
واملتوسطة التى مت إطالقها خالل الفترة املاضية ،والتى
كان لها دور كبير فى النهوض بعدد من املصانع والشركات
املتعثرة بعدد من املناطق والتجمعات العمرانية اجلديدة.
وقــال العادلى إن عــودة عمل املصانع املغلقة فــى مصر
سيؤدى لتوفير اآلالف من فرص العمل وهو ما سيعمل على
خفض معدل البطالة وزيادة معدالت اإلنتاج والتصدير.
وأشار رئيس جمعية مستثمرى بدر إلى أن إجمالى قيمة
املديونية للمصانع املتعثرة نحو  ٣٥.٦مليار جنيه على
جميع املصانع املتعثرة  ،بشرط أال تتجاوز قيمة املديونية
 ١٠ماليني جنيه ،مع السماح للعميل بسداد  ٪٥٠من قيمة
املديونية دون احتساب قيمة الفائدة ،على أن يقوم البنك
املركزى برفع اسم العميل من القائمة السلبية االئتمانية.
ويسدد العميل باقى املديونية املستحقة عليه ،بعد االتفاق
مع البنك صاحب املديونية حسب جدول السداد وبنسبة
ف ــائ ــدة مـتـفــق عـلـيـهــا ب ــن الـعـمـيــل وال ـب ـنــك ذات ال ـفــائــدة
املنخفضة على اإلق ــراض ،باإلضافة إلــى رفــع اإلج ــراءات
احلكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف األعباء
البنكية عليها
وفــى ختام كالمه قــال العادلى لدينا عــدد من مصانع
مدينة بــدر تعثرت خــال العشر سـنــوات املــاضـيــة ،إضافة
إلــى عــدد آخــر تعرض خلسائر هائلة نتيجة أزمــة كــورونــا،
مشيرا إلى وقوف اجلمعية بجوارهم خالل الفترة املاضية
من خالل تقدمي الدعم املادى وتسهيل اإلجراءات الالزمة
للتصدير واإلنتاج.
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«سعفان» يسلم عاملين قيمة بوليصتـــــــــــــ

وجـ ـ ــه وزي ـ ـ ــر ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة مـحـمــد
سـعـفــان ،بـصــرف قيمة بوليصة التأمني
التكافلي ضــد احل ــوادث الشخصية التي
تغطي الــوفــاة أو العجز الكلي املستدمي
أو اجلــزئــي ،وذلــك لعاملني أصيبا بعجز
جزئي أثناء عملهما.
وس ـل ــم وزي ـ ــر الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة شـيـكــات
بـقـيـمــة ت ـعــويــض اإلص ــاب ــة املـسـتـحــق من
شركة مصر للتأمني ،للوثيقة التي قامت
حسابات الرعاية االجتماعية والصحية
ل ـل ـع ـمــالــة غ ـيــر امل ـن ـت ـظ ـمــة بـ ـ ـ ــوزارة ال ـق ــوى
العاملة بتحمل تكاليف إصدارها.
وت ـس ـلــم ال ـش ـيــك األول ال ـع ــام ــل هــانــي

٦٤

محمد خضر ،من محافظة بني سويف،
وي ـع ـم ــل مب ـحــاف ـظــة ال ـق ـل ـيــوب ـيــة ،والـ ــذي
أصيب بحادث أثناء العمل أدى إلى عجز
جــزئــي بسبب كسر بالفخذ ،حيث يعمل
بــأع ـمــال صــب اخلــرســانــات وتـنـفـيــذ خط
ال ـط ــرد مبــواس ـيــر احل ــدي ــد ،وذلـ ــك يف 12
أغسطس  ،2021وهو متزوج ولديه  4بنات
وولــد ،ويبلغ من العمر  40عــامـ ًا ،ويسكن
يف شقة إيـجــار مؤقت مببلغ  650جنيها،
وليس لديه أي مصدر دخل.
أم ــا ال ـش ـيــك ال ـثــانــي فـتـسـلـمــه الـعــامــل
محمد أم ــن الـسـيــد مـتــولــى ،مــن مدينة
الـ ــزقـ ــازيـ ــق مب ـح ــاف ـظ ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،وه ــو

يعمل كهربائيا يف مـيــت غـمــر مبحافظة
الدقهلية ،وأصيب بحادث يف أثناء العمل
أدى إلــي عجز جزئي بالعني اليمنى نتج
عنه نزيف بالشبكية ،وذلك يف  27مارس
 ،2021وهو متزوج ولديه بنتان.
وشــدد وزيــر القوى العاملة على أهمية
ثقافة السالمة والصحة املهنية ،وارتــداء
مـ ـهـ ـم ــات الـ ــوقـ ــايـ ــة ،ل ـت ـج ـن ــب مـ ـث ــل تـلــك
احلـ ــوادث الـتــي تـعــرض الـعــامــل إلصــابــات
بالغة.
كـمــا وج ــه ال ــوزي ــر رســالــة للعمالة غير
املنتظمة فى مختلف أنحاء اجلمهورية،
قـ ــائ ـ ـاً إن ال ـ ــدول ـ ــة املـ ـص ــري ــة وق ـي ــادت ـه ــا
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ـــــــــــــي تأمين على العمالة غير المنتظمة

السياسية متمثلة يف الرئيس عبد الفتاح
السيسي وجميع أجهزتها وإدارات ـه ــا هي
ال ـت ــي ت ــوج ــه ب ـت ـقــدمي ال ــدع ــم ل ـكــل فـئــات
املجتمع ،ومنها العمالة املـصــريــة بشكل
عـ ـ ــام ،والـ ـعـ ـم ــال ــة غ ـي ــر امل ـن ـت ـظ ـمــة بـشـكــل
خاص ،هدفها مصلحة املواطن بالتعاون
بــن اجل ـهــاز اإلداري لـلــدولــة يف مختلف
القطاعات ،لتحقيق حياة كرمية لهم.
وأوضــح وزيــر القوى العاملة أن الفكرة
الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـت ــي بـ ـل ــورت حــول ـهــا الـ ـ ــوزارة
وثيقة التأمني التكافلية لفئات العمالة
غـيــر املـنـتـظـمــة وال ـص ـيــاديــن ،ه ــي حماية
ه ــؤالء مــن املـخــاطــر الـتــي يــواجـهــونـهــا يف
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مـحـيــط عـمـلـهــم ،مبـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات،
وتوفير األمان ألسرهم يف حاالت اإلصابة
أوالعجز أو الوفاة ،وصوال للرعاية الكاملة
ل ـت ـلــك الـ ـفـ ـئ ــات مـ ــن م ـخ ـت ـلــف اجل ــوان ــب
اجـتـمــاعـيــا وصـحـيــا وشـمــولـهــم يف مظلة
احلماية التأمينية للدولة.
ودعا الوزير العمالة غير املنتظمة إلى
دف ــع ال ـق ـســط ال ـس ـنــوي لـلــوثـيـقــة عـنــدمــا
يحل ميعاد سداده ،مشيرا إلىي أنه مبلغ
زهـيــد ،حيث تصل قيمته إلــى  60جنيها
سنويا ،حتى ميكن االستفادة من الوثيقة
يف حــالــة  -ال قــدر اهلل  -ح ــدوث إصــابــة أو
وفاة املؤمن عليه.

وكلف وزير القوى العاملة ،رضا العربي
مساعد املستشار املــالــي للوزير ،مبتابعة
ح ــال ـت ــي امل ـص ــاب ــن م ــع م ــدي ــرت ــي ال ـق ــوى
العاملة بالشرقية وبني سويف لتلبية أي
مطالب واحتياجات لهم من حيث العالج
وأي م ـس ــاع ــدة أخ ـ ــرى ق ــد ي ـح ـتــاج ـهــا أى
منهما ،فضال عن توجيههما إلستخراج
ش ـ ـهـ ــادة الـ ـت ــأهـ ـي ــل  ، %5ل ـت ــوف ـي ــر ف ــرص
عـمــل مـنــاسـبــة ،طـبـقــا حلــالــة كــل منهما،
والتواصل مع وزارة التضامن لتحديد ما
إذا كان ميكنهما االنضمام ملبادرة «تكافل
وكرامة».
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وزير القوي العاملة يشارك في حفل تخريج  239طالبا من األكاديمية العربية

سعفان  1239 :منحة مجانية للخريجين ونقابة
المهندسين للتدريب علي وظائف المستقبل
شارك محمد سعفان وزير
القوى العاملة  ،فى حفل
تخريج  239طالب ًا وطالبة من
خريجي األكادميية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحرى بحضور األستاذ
الدكتور إسماعيل عبد الغفار
رئيس األكادميية  ،وهاني
ضاحي نقيب مهندسي مصر
 ،ولبنى شريف نائب الرئيس
للتعليم وشئون الطالب .

قـ ـ ــدم ال ـ ــوزي ـ ــر مـ ـن ــح تــدري ـب ـيــة
مجانية من وزارة القوى العاملة
جلميع الطالب اخلريجني على
بــرامــج متخصصة تـتـعــاون فيها
ال ـ ــوزارة مــع  4شــركــات عــاملـيــة فى
مـجــال االت ـص ــاالت وتكنولوجيا
امل ـع ـل ــوم ــات وال ـه ـن ــدس ــة  ،فـضـاً
عن تقدمي  1000منحة تدريبية
مـ ـج ــانـ ـي ــة لـ ـنـ ـق ــاب ــة امل ـه ـن ــدس ــن
اس ـه ــام ـ ًا م ــن الـ ـ ـ ــوزارة ف ــى زيـ ــادة
خبرات املهندسني التكنولوجية
وإثـ ـق ــال ق ــدرات ـه ــم لـلـتـعــامــل مع
وظائف املستقبل.
وك ـشــف وزي ــر ال ـق ــوي الـعــامـلــة
عن أن الــوزارة تعكف حاليا على
إعداد دراسة شاملة عن مستقبل
الـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف ف ـ ـ ــى م ـ ـصـ ــر خـ ــال
ال ـع ـشــريــن س ـنــة امل ـق ـب ـلــة ،خــاصــة
بعد جائحة تفشي فيروس كورونا
املستجد ،واقتحام التكنولوجيا
وال ــذك ــاء االصـطـنــاعــى قطاعات
اإلنتاج املختلفة.
كما استطرد قائالً  :إن نوعية
وشكل الوظائف خالل العقدين
املقبلني ستتغير ن ـظـ ًـرا للتطور
التكنولوجى الهائل فــى عملية
اإلنـ ـت ــاج ،مم ــا يـتـطـلــب مــواجـهــة
ذلك بدراسة وافية عن مستقبل
الوظائف لالستمرار فى خفض
معدالت البطالة وزيادة معدالت
اإلنتاج ،وأن هذه الدراسة تهدف
إل ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر ف ـك ــر ال ـش ـب ــاب نـحــو
الـتـعـلـيــم الـفـنــى واملـهـنــى خاصة
فــى ظــل اهتمام الــدولــة املصرية
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بتطوير التعليم الفنى والتدريب
املهنى ،وانتهاج رؤية استراتيجية
وطنية إلصالح وتطوير التعليم
الفنى لفتح مجاالت جديدة فى
سوق العمل.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ــر س ـ ـ ـ ـ ــروره
للمشاركة يف احلفل الذي تقيمه
األكـ ــادمي ـ ـيـ ــة مب ـن ــاس ـب ــة ت ـخــريــج
ط ــاب ال ـب ـك ــال ــوري ــوس م ــن كلية
الـهـنــدســة  ،ف ــرع مـصــر اجلــديــدة
 ،وكـلـيــة اإلدارة والـتـكـنــولــوجـيــا،
و الـنـقــل الــدولــي واللوجستيات
فرع الدقي ،مشيدا بهذا التقليد
احلميد الــذى يرسخ قيم الوفاء
والعرفان فى الوسط األكادميي،
مــوج ـهــا ال ـش ـكــر ألولـ ـي ــاء األم ــور
الــذيــن شــاركــوا أبـنــاءهــم سنوات
االجتهاد والكفاح.
ك ـ ـمـ ــا وجـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ال ـش ـك ــر
لـلـقــائـمــن ع ـلــى تـنـظـيــم احلـفــل

وعلى رأسـهــم الدكتور إسماعيل
ع ـب ــد الـ ـغـ ـف ــار  ،وأعـ ـ ـض ـ ــاء هـيـئــة
ال ـتــدريــس الــذيــن ميـثـلــون حجر
الـ ـ ـ ــزاويـ ـ ـ ــة يف جنـ ـ ـ ــاح ال ـع ـم ـل ـي ــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،وب ـ ـ ــدون خ ـبــرات ـهــم
وقـ ـ ــدرات ـ ـ ـهـ ـ ــم امل ـ ـم ـ ـيـ ــزة ال تـ ـك ــون
ه ـنــاك عـمـلـيــة تـعـلـيـمـيــة ،مــؤكــدا
أن دور ال ـع ــام ـل ــن واإلداريـ ـ ـ ـ ــن 
وأولـ ـي ــاء األم ـ ــور م ـهــم يف تهيئة
األج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء إلمت ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة
التعليمية على الوجه األكمل.
وعـ ـب ــر ال ـ ــوزي ـ ــر ،عـ ــن س ـع ــادت ــه
حلـ ـ ـض ـ ــور ه ـ ـ ــذه االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ـ ـيـ ــة ،
ومـشــاركــة فرحة أبنائنا الطالب
والـطــالـبــات اخلــريـجــن  ،مــؤكــدا
أن ـن ــا ن ـع ـتــز ب ـه ــم ج ـم ـي ـعــا ون ـق ــدر
جـهــدهــم وص ـبــرهــم  ،ونعتبرهم
ن ـ ـ ـ ــواة ل ـن ـه ـض ــة م ـ ـصـ ــر وال ـ ـ ـ ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة ع ـل ــى ك ــل امل ـس ـت ــوي ــات،
م ـش ـي ــرا إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه مـ ــا ي ــزي ــد مــن

سـعــادتـنــا أن ه ــذا ال ـت ـكــرمي يأتي
لـيــواكــب مــا يــولـيــه الــرئـيــس عبد
ال ـف ـتــاح الـسـيـســي  ،م ــن اهـتـمــام
بتنمية قــدرات ومـهــارات الشباب
املصري ومتكينهم من احلصول
على مستويات علمية وأكادميية
راق ـ ـيـ ــة  ،ف ـه ـن ـي ـئــا ل ـش ـب ــاب مـصــر
وال ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة م ــن خــريـجــي
ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،واألردن ،والـ ـيـ ـم ــن،
وليبيا ،وفلسطني  ،وهنيئ ًا ملصر
شـبــابـهــا ال ــذي أث ـبــت لـلـعــالــم أنــه
قادر على حتمل املسئولية بعكس
ما كان يروج له البعض من دعاة
ال ـف ـت ـنــة وال ـف ــوض ــى  ،وم ـص ــدري
اليأس واإلحباط .
وأك ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر  ،أن األمم
واحلـضــارات ال تبنى إال بالعلم ،
فالعلم جزء من حضارة املجتمع
وهــي الوسيلة الــوحـيــدة للتغلب
على املشاكل التي تواجهه على
مـخـتـلــف األصـ ـع ــدة واملـ ـج ــاالت،
ف ـ ـلـ ــذلـ ــك فـ ـلـ ـي ــس لـ ــدي ـ ـنـ ــا وقـ ــت
لنضيعه يف خــافــات ونــزاعــات ،
فبالدنا حتتاج إلى كل قطرة عرق
تبذل يف سبيل دفعها إلى مصاف
الـ ـ ـ ـ ــدول املـ ـتـ ـق ــدم ــة  ،وحت ـق ـي ــق
الرخاء لشعبنا الكرمي وذلك لن
يتأتى إال بسواعدكم أنتم أبنائي
ال ـط ــاب وأش ـقــائ ـهــم م ــن ال ــدول
العربية الذين نفخر بكم دائما
ونتباهى بكم أمام شباب العالم .
وقــد قــال اهلل تعالى يف كتابه
ال ـ ـعـ ــزيـ ــز ب ـ ـسـ ــم اهلل ال ــرحـ ـم ــن
ب ِز ْدنِ ــي عِ لْ ًما»
«و ُق ــل َّر ِّ
الرحيم َ
أكتوبر  2021العمل

صــدق اهلل العظيم  ،فما أجمل
هـ ــذه اآلي ـ ــة ال ـك ــرمي ــة ومـ ــا أروع
مـعـنــاهــا؛ ال ــدع ــاء وال ـط ـلــب من
اهلل أن يزيد املــرء علم ًا ال مــاالً
وال جاه ًا ّإنــا علم ًا ،ألن ِ
العلم
ه ــو الـ ـنـ ـب ــراس الـ ـ ــذي أضـ ـ ــاء بــه
الظلمات احلالكة ،وهــو الراية
العالية التي ترشد إلــى ما فيه
خير اإلنسان يف الدنيا واآلخرة
 ،كـمــا حثنا نبينا ال ـكــرمي على
ط ـلــب ال ـع ـلــم ب ـقــولــه إن الـعـلــم
ٍ
ومسلمة
فريضة على كل مسلمٍ
 ،وأن ال ـ ــذي ي ـس ـلــك يف طــريــق
ي ــري ــد ب ــه ال ـ ِـعـ ـل ــم س ـه ــل اهلل لــه
ويسر له طريق ًا إلى اجلنة
ذلك َّ
وكـ ـ ــان ص ــلّ ــى اهلل ع ـل ـيــه وس ــلّ ــم
يقولّ :
ت ُم َع ِّلما» فكان
«إنا ُب ُعث ُ
حــري ـص ـ ًا عـلــى تـعـلـيــم أصـحــابــه
إلدراك ــه مبكانة ِ
العلم وأهميته
يف نهضة األم ــة وتـطــورهــا على
مر األزمان  ،فهنيئ ًا لكم جميعا
على ما وصلتم إليه من درجات
علمية  .
ويف ختام كلمته طالب سعفان
 ،اخلــري ـجــن بـ ـض ــرورة مــواصـلــة
ال ـن ـج ــاح والـ ـتـ ـف ــوق يف حـيــاتـهــم
الـعـمـلـيــة ،وأال تـنـقـطــع صلتهم
باحلقل األكــادميــي  ،فضال علي
االطالع على كل ما هو جديد يف
مجاالت تخصصهم ،ســواء على
املستوى الوطني أو على املستوى
ال ــدول ــي ،وأن يــؤمـنــوا دائ ـ ًـم ــا بــأن
اإلخـ ـ ـ ـ ــاص يف الـ ـعـ ـم ــل ث ـم ــرت ــه
الـنـجــاح الـبــاهــر ،وأن عليهم مع
نظرائهم مــن شـبــاب مـصــر ،دورًا
شــديــد األه ـم ـيــة يف ب ـنــاء حاضر
ومستقبل هذا الوطن العزيز.
وأوضــح الوزير فى تصريحات
صحفية  :ان ه ــؤالء اخلريجني
ه ـ ــم أمـ ـ ــل ال ـ ــوط ـ ــن ف ـ ــى حت ـق ـيــق
التنمية والتقدم  ،مــن يحملون
رايــة العلم ويتحملون املسئولية
جتــاه انفسهم وذويـهــم واملجتمع
ككل  ،هم الشعلة املضيئة حلمل
األمة العربية إلى الوضع األمثل
فى املستقبل .
بدوره قدم هانى ضاحي نقيب
مهندسي مصر  ،الشكر والتقدير
للوزير  ،مشير ًا إلــى أن اليوم هو
يـ ــوم ج ـنــي ال ـث ـم ــار ورد اجلـمـيــل
ألولـيــاء األمــور  ،لكل اخلريجني
ل ـل ـحــاق مب ــن سـبـقــوهــم ف ــى ركــب
التنمية فى مصر  ،فما مت على
أرض ال ــواق ــع م ــن إجنـ ـ ــازات غير
مسبوقة فى مختلف املجاالت هو
ناجت إلرادة سياسية صلبة وقوية
وخطة دولــة للتنمية املستدامة
 2030وأيـ ـ ــدي عــام ـلــة م ــن أب ـنــاء
الوطن فى كافة التخصصات .
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ق ـ ـ ـ ـ ــدم رئ ـ ـيـ ــس
األك ـ ــادميـ ـ ـي ـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـش ـك ــر
والـتـقــديــر لـلــوزيــر عـلــى تــواجــده
وس ــط أب ـنــائ ـنــا ال ـط ــاب ف ــى يــوم
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ت ـخــرج ـهــم  ،الـ ـي ــوم الـ ـ ــذى يـكـلــل
جنــاحـهــم وتـفــوقـهــم فــى التغلب
عـلــى كــافــة الـصـعــوبــات واألزم ــات
ال ـتــى مـ ــروا ب ـهــا خــاصــة ف ــى ظل
ظ ــروف إستثنائية مثل جائحة
كورونا  ،حتمل مسئولية اعدادهم
وتعليمهم أعضاء هيئة تدريس
أك ـ ـفـ ــاء مـ ــن أجـ ـ ــل تـ ـخ ــري ــج ه ــذه
الكوكبة املتميزة من اخلريجني
فى كافة املجاالت.
ك ـمــا ق ــدم  ،ال ـش ـكــر والـتـقــديــر
ألســرة األكادميية على عطائهم
الــوفـيــر وتعبهم الـشــاق مــن أجل
ال ــوص ــول بــأبـنــائـهــا ل ـهــذه املـكــانــة
التي يستحقونها  ،كما شكر كل
األمـ ـه ــات واآلبـ ـ ــاء ع ـلــى صـبــرهــم
على أبنائهم واحلنان الذى أولوه
لهم  ،طــوال سنوات الــدراســة بال
ك ــل أو تـعــب  ،ول ـكــل تضحياتهم
ال ـت ــى ب ــذل ــوه ــا م ــن أجـ ــل تعليم
أبنائهم تعليما متميزا .
ووجه رئيس االكادميية رسالة
للشباب اخلريجني قائالً « :كنتم
من ــوذج ــا م ـشــرفــا  ،ش ـب ــاب مصر
واألمـ ــة الـعــربـيــة ،ل ـنــا جميعا ان
نـفـخــر بـهــم ونـتـفــائــل مبستقبل
م ـت ـم ـي ــز واسـ ـطـ ـتـ ـه ــم  ،خ ـض ـتــم
جتــربــة لــم يخطر على بــال أحد
ان مير بها  ،عصفت بنا جائحة
حت ـم ـل ــت ف ـي ـه ــا الـ ـكـ ـثـ ـي ــر  ،ل ــوال
صبركم وإصــراركــم لتجاوزها ملا
كنتم وصلتم الـيــوم هنا  ،نراهن
عليكم من أجــل مستقبل أفضل
لهذه االمة العربية .
وأك ـ ــد  ،أن األك ــادميـ ـي ــة صــرح
علمي ناجح ومتميز يعتمد على
ذاته بتمويل ذاتي  ،اليوم تكتمل
م ـس ـي ــرة  49ع ــامـ ـ ًا م ــن ال ـن ـجــاح
والـتـعـلـيــم املـتـمـيــز ك ــأول جامعة
ع ـلــى أرض م ـصــر م ـع ـت ـمــدة من
أكـبــر هيئة إعـتـمــاد فــى الــواليــات
املـتـحــدة األمــريـكـيــة تتضمن 13
كلية منهم  30قـســم متخصص
عـ ـل ــى أرض الـ ـ ــدولـ ـ ــة املـ ـص ــري ــة
العظيمة .
وف ـ ــى خـ ـت ــام احلـ ـف ــل  ،أهـ ــدى
رئيس األكادميية  ،درع األكادميية
لــوزيــر ال ـقــوى الـعــامـلــة  ،و نقيب
م ـه ـنــدســي م ـص ــر ت ـك ــرمي ــا ً لـهــم
وتقدير ًا جلهودهم املستمرة فى
دعم الشباب ورعايتهم واالهتمام
مب ـس ـت ـق ـب ـلــه ل ـت ـح ـق ـيــق أهـ ـ ــداف
الدولة املصرية بسواعدهم .
ح ـ ـضـ ــر احلـ ـ ـف ـ ــل  ،الـ ــدك ـ ـتـ ــور
أحـ ـم ــد ح ـس ــب اهلل ع ـم ـيــد كـلـيــة
اإلدارة والتكنولوجيا  ،والدكتور
خـ ــالـ ــد ال ـس ـق ـط ــي ع ـم ـي ــد كـلـيــة
النقل الــدولــي واللوجيستيات ،
والدكتور عــادل بــال عميد كلية
الهندسة والتكنولوجيا  ،ولفيف
مــن رج ــال الـسـلــك الدبلوماسي
والـ ـقـ ـنـ ـصـ ـلـ ـي ــة املـ ـعـ ـتـ ـم ــدي ــن فــى
جمهورية مصر العربية .
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انتبهوا  ..حل األزمة السكانية فىأيديكم

الرئيس السيسى محذرا
من خطورتها

عقود مضت وثقافات تبدلت والتزال املشكلة
السكانية تمثل املعضلة الكربى التى تواجه الدولة
وتهدد جهود التنمية ،وتلتهم ثمار النمو ،فمعدالت
اإلنجاب فى مصر وفقا لبيانات الجهاز املركزى للتعبئة
العامة واإلحصاء تشري إىل تجاوز عدد سكان مصر املائة مليون نسمة فى عام
 2020كما أن الساعة السكانية أظهرت مؤخرا أن عدد السكان بلغ  102مليونا و250
ألفا و 421نسمة بمعدل زيادة فى الساعة الواحدة  208مواليد جديدة ،كما تشري اإلحصاءات األخرية إىل أنه يولد
طفل كل  13ثانية ،فاألرقام التكذب والتتجمل ،ولكنها تكشف لنا الصورة بكل أبعادها ،وبطبيعة الحال فإن هذه
املعدالت لو استمرت على ماهى عليه فال يمكن أن نشعر بأى تحسن على الرغم من الجهود املضنية التى تبذلها
الدولة لإلصالح .

تحقيق  :أمل الربنس
الــرئـيــس عـبــد الـفـتــاح السيسى حت ــدث فــى مـنــاسـبــات ع ــدة عــن خـطــورة
التضخم السكانى إذ اعتبرها التحدى األكبر الذى يواجه الدولة محذرا
من استمرارية املعدالت بهذا الشكل ،خاصة أن الدولة تقود خطة تنموية
شاملة ،فنحن نشهد يوميا مشروعا جديدا ،وننتقل من مربع إلى مربع،
ومن مجال إلى مجال ،ومن قطاع إلى قطاع فى أكبر ملحمة بناء وتنمية
وإص ــاح وتـطــويــر فــى كــل امل ـجــاالت والـقـطــاعــات ،كما أطلقت الــدولــة عدة
مشروعات ومبادرات وعلى رأسها حياة كرمية أيقونة اجلمهورية اجلديدة
لالرتقاء بجودة حياة املواطن وبخصائص السكان ،إال أن الزيادة السكانية
مازالت تسير عكس االجتاه بالرغم من أن الدولة خاضت رحلة طويلة على
مدار سنوات عدة لتنظيم األسرة والسيطرة على النمو السكانى املتضخم،
ومازالت حتى اآلن تعمل على العديد من البرامج التوعوية بخطر الزيادة
الـسـكــانـيــة والـعـمــل عـلــى حتــديــد الـنـســل ب ـهــدف تــوعـيــة املـجـتـمــع امل ـصــري،
ومؤسسات الدولة جميعها تعمل من أجل االستفادة من عوامل التنمية ..
« العمل « فتحت ملف القضية لترصد حل مفتاح األزمــة من خــال آراء
املتخصصني واخلبراء فى السطور القادمة .
املوروثات الثقافية
أرجعت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم االجتماع بجامعة عني شمس
أسباب الزيادة السكانية إلى املوروثات الثقافية اخلاطئة كالعزوة والسند
وإجناب الولد واألمية .
وأكــدت أن الــزيــادة السكانية خطر داهــم يهدد األمــن القومى والتنمية
واإلصالح االقتصادى وبالتالى تؤثر على تقدمي اخلدمات لذلك فهى تعد
من أهم التحديات التى تواجه أى دولة وتلتهم كل املوارد اخلاصة بها .
وتضيف «خضر» بضرورة تدخل كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها األزهر
ال ـشــريــف ،فـهـنــاك بـعــض رج ــال الــديــن الــذيــن يـحــث خـطــابـهــم عـلــى كثرة
اإلجناب خاصة وأن محدودى التعليم يرون أن كثرة اإلجناب عزوة.
وت ـتــاب ـعــت احل ـم ــات اإلع ــام ـي ــة م ـنــذ الـسـتـيـنـيــات ف ـقــد ح ــذر الــرئـيــس
عبدالناصر من أن نصل إلى  40مليون ثم تاله الرئيس السيسى محذرا من
أن نصل لـ  300مليون ،ونحن اآلن تخطينا الـ  100مليون .وطالبت أستاذ
علم االجتماع بـضــرورة تدخل الــدولــة لتدعيم دور اإلعــام والــدرامــا حتى
تعود لــدورهــا املـحــورى والـقــوى ملواجهة تلك املشكلة اخلطيرة التى تؤرق
املجتمع الفتة إلى أنه كان هناك عدد من األفالم التى تناقش القضية مثل
 :أفواه وأرانب وعالم عيال عيال وإمبراطورية ميم واحلفيد وأم العروسة..
وكانت هــذه األعمال تشكل وعــى املواطن مؤكدة أن تأثيرها أقــوى من سن
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القوانني والتشريعات الــذى قد ال يعلم أحد عنها ،هذا إلى جانب ضرورة
قيام البرامج النسوية بدورها وتقدمي توعية محترمة جلمهورها تخترق
العقول باألفكار الصحيحة ،أضــف إلــى ذلــك ضــرورة التواصل املجتمعى
للوصول إلى القرى والنجوع لتوعيتهم من خالل تدريب الشباب للتطور
والوصول للناس البسطاء ،ويتم توعيتهم بخطورة املشكلة على مستقبل
أوالدهــم ،مقترحة وجــود أخصائية اجتماعية ونفسية ضمن مبادرة حياة
كرمية لتوعية األسر فاحلل أوال وأخيرا هو الوعى ،فال ميكن أن أفرض على
األسرة عدد املواليد ولكن من خالل الوعى أستطيع إقناعه بتنظيم األسرة
مــع خلق مـشــروعــات تنموية كثيرة فــى املحافظات األعـلــى فـقــرا واألعـلــى
خصوبة ومحاربة التسرب من التعليم ومحاربة الزواج املبكر ،وشددت على
أهمية تغيير وعى الناس لتنظيم أسرهم ،ألن التنمية بال وعى ليس لها
فائدة ،مؤكدة أن التعليم احلقيقى يستطيع حل هذه املعضلة .
ضغط على املوارد
متـثــل ال ــزي ــادة السكانية خ ـطــورة حقيقية عـلــى االقـتـصــاد حـيــث يؤكد
الدكتور مصطفى إسماعيل اخلبير االقتصادى أن النمو السكانى السريع
يضغط على مــوارد الدولة من حيث اخلدمات العامة املقدمة للمواطنني
أو توفير السلع األساسية مؤكدا أن الــزيــادة السكانية تلتهم كل معدالت
التنمية ،لذلك فالتحديد ضرورى حتى تظهر الفوارق فى معدالت التنمية
املحققة ويستفيد منها األجيال احلالية وتابع قائال  :أن الزيادة السكانية
عــبء ثقيل على املشروعات اجلــديــدة التى تتبناها الــدولــة والتى تتطلب
حتديث اخلدمات أكثر حتى تستطيع الدولة استيعاب الضغط السكانى
والذى بكل تأكيد يبتلع جهود الدولة التى تقوم بها والتى استطاعت نقل
الدولة من العشوائيات واألماكن غير اآلمنة إلى التطور احلضارى املتميزة
مؤكدا ضرورة أن يكون معدل النمو االقتصادى أضعاف النمو السكانى.
كما أن هناك أسبابا عدة لتفشى هذه املشكلة أبرزها أسباب اقتصادية
وإحساس األسرة بالعزوة وأسباب ذكورية بجانب زيادة األمية .
وأشــار اخلبير االقتصادى إلى أن الدولة تتبنى خطة إصــاح اقتصادى
تهدف إلى حتقيق زيادة فى معدالت النمو االقتصادى وتوفير فرص عمل
وخفض عجز املــوازنــة العامة للدولة باإلضافة إلــى تعزيز شبكة احلماية
االجتماعية مؤكدا أن استمرار الزيادة السكانية بهذه الوتيرة سيكون لها
آثارها السلبية على االقتصاد واملواطن ،وتتمثل هذه اآلثار فى زيادة نفقات
الدولة على اخلدمات كالصحة والتعليم وعدم شعور املواطن بآثار التنمية
االقتصادية .مؤكدا أن زيــادة معدل النمو السكانى مبثابة ثقب فى جيب
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االقتصاد املصرى تتسرب منه معدالت النمو جناحاته كانت مبعدل بطئ قائال :لدينا فرصة ذهبية اآلن لتنظيم األسرة
وعن كيفية مواجهة الزيادة السكانية أكد بسبب اهتمام القيادة السياسية .وأضــاف أن الرئيس الراحل جمال عبد
بضرورة التوسع فى حمالت التوعية الناصر كان ضد فكرة تنظيم األسرة معتبرا أن الزيادة السكانية تزيد نفوذ
للمواطنني بأهمية تنظيم النسل الدولة وتغير فكره فى نهاية اخلمسينيات  ،مشيرا إلى أن أول سياسة قومية
وزيـ ـ ـ ـ ــادة عـ ـ ــدد ال ـ ـقـ ــوافـ ــل ال ـط ـب ـيــة للسكان فى مصر صدرت عام . 1973
بــالـقــرى وال ـن ـجــوع داع ـيــا ب ـضــرورة
وأكد أن الظروف الثقافية املجتمعية فى مصر ال تسمح بتطبيق التجربة
ت ـك ــات ــف اجلـ ـه ــود مل ــواج ـه ـت ـه ــا بـكــل الصينية فى برنامج تنظيم األسرة  ،مضيفا أن الهند قدمت حوافز إيجابية
مؤسسات وأجهزة الدولة ومنظمات للمواطنني لتطبيق برنامج تنظيم األسرة فضال عن التمكني االقتصادى
املـجـتـمــع املــدنــى مــع ات ـخــاذ إجـ ــراءات للنساء  ،مؤكدا أن التجربة الهندية جنحت فى تطبيق هذا البرنامج .
قــويــة تـعـمــل عـلــى ت ــراج ــع وتـيــرة
عدم الوعي
الزيادة لتجنب آثارها السلبية
ومــن جانبها تشير الدكتورة مديحة عبد السالم أستاذ علم االجتماع
على املجتمع كذلك االستمرار إلــى أن املشكلة السكانية معطلة لكل أوج ــه التنمية فــى الــدولــة نتيجة
فى خطة املشروعات القومية إشكالية عدم الوعى مؤكدة أن التجارب املصرية ملواجهة املشكلة مستمرة
احل ــال ـي ــة والـ ـت ــى ت ـق ــوم بـعــدة وجـهــود وزارة الصحة والـسـكــان وكــافــة مؤسسات الــدولــة عبر تــاريــخ طويل
أدوار اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ح ـيــث كانت مساندة لتوجهات الدولة للحد من الزيادة السكانية ومازالت القضية
تعمل على حتسني الفرص حاضرة .
االقـتـصــاديــة واالجتماعية
وتضيف أن املدخل الثقافى هو أساس مشكلة الزيادة السكانية فإذا لم
ف ــى امل ـس ـت ـق ـبــل ،ك ـمــا تعمل
على تعظيم كـفــاءة البنية تتغير الثقافة املجتمعية ستكون اجلهود غير مجدية كما أن بعض القضايا
األساسية احلالية مشددا يكون القانون وحده غير كاف للتصدى لها ومنها قضية الزيادة السكانية
على ضرورة أن يكون هناك لذلك فالتصدى لها ومواجهتها يكون بالوعى والفكر ألن اإلجناب حق من
مزيد من حمالت الوعى حقوق اإلنسان سواء بتنظيم األسرة أو بتحديد اإلجناب لذلك نريد حال
اإلي ـج ــاب ــى فـهـنــاك من اجلذور .
وأكـ ــدت عـبــد ال ـســام أن األم ـيــة وص ـلــت لـ ـ  %21ل ــدى الـنـســاء وه ــى أحــد
مسئولية تقع
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـف ـ ــرد األسـبــاب التى انعكس تأثيرها على مقولة كل طفل يأتى برزقه واعتقاد
قـ ـب ــل الـ ــدولـ ــة السيدات أن كثرة اإلجنــاب مبثابة تطويق للزوج للسيطرة عليه وضــرورة
إجن ــاب الــذكــور وخــاصــة فــى مـنــاطــق الــريــف امل ـصــرى كــل هــذه
فـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــد
األمــور حتتاج ملداخل ثقافية فى املعاجلة أولها تعليم املــرأة
ـاك
ـ
ن
ـ
ه
ـون
أن ي ـ ـكـ ـ
الخرباء :
ورفضها للزواج املبكر ،وبالتالى اإلجناب سيكون متأخرا ومن
وع ـ ـ ــى ب ـت ـن ـظ ـي ــم االس ـ ـ ــرة
ثم التخطيط بأن تكون هناك مسافة زمنية بني إجناب األبناء
بشكل منطقى يساهم فى إخراج
ضرورة رفع
هذا إلى جانب استخدام سالح الدراما والسينما واحلمالت
مواطنني صاحلني ،الفتا إلى أن كل فرد
يولد يحتاج إلى رعاية صحية وتعليمية وفرصة عمل وسكن ،الوعى باملفاهيم
اإلعالنية والبرامج التليفزيونية واإلذاعـيــة واإلع ــام بكافة
أسلحته الشاملة للترويج لفكرة طفلني كفاية ،ألنــه ميكن
وكلما زادت التنمية االقتصادية زادت هذه الفرص فى ظل
عدد األساسية
أن يكون الطفل الواحد مبثابة عــزوة ،وال يكون عشرة أطفال
سكان مناسب ،لذلك البد من خفض معدالت الزيادة السكانية
سند ألبويهم ،الفتة أن مفتاح احلل هو الوعى واالستمرارية،
إلح ـ ــداث الـ ـت ــوازن امل ـف ـقــود بــن م ـعــدالت الـنـمــو االق ـت ـصــادى للقضية
ومعدالت النمو السكانى ،وأردف قائال  :من مفاتيح التصدى
وهو ما يحتاج جلهد ووقت واستنفار وانتفاضة لكل مؤسسات
للزيادة السكانية ضرورة تفعيل قوانني التعليم اإللزامى أى أن السكانية
الــدولــة فى وقــت واحــد ،كما أن األزمــة السكانية لن حتل دون
األب يكون مسئوال عن تعليم أبنائه فى املرحلة االبتدائية وفى
تضافر اجلهود ألن احللول املنفردة لن تأتى بنتائج بل ستزيد
حالة عزوفه عن تعليم األبناء يتم محاسبته .هذا اإلجراء من تصحيح املفاهيم
األمور تعقيدا كما أننا بحاجة إلى خطاب دينى متزن يتم من
شأنه أن يؤدى إلى تقليل عدد األبناء خاصة فى األسر
خالله إيضاح املفاهيم املغلوطة والتائهة بني حتديد النسل .
الفقيرة املغلوطة حول
التى تنجب أطفال وتعتبرهم مصدر دخل لها وبالتالى البد
ويوضح الدكتورة أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء
من استخدام القوانني واحلــوافــز السلبية واإليجابية
باألزهر الشريف أن تنظيم النسل ليس اعتراضا والتدخل فى
للحد «العيال عزوة»
مــن ال ــزي ــادة ،كــذلــك التمكني االق ـت ـصــادى هــو املــدخــل لعالج
قدر اهلل تعالى ألنه من باب األخذ باألسباب مؤكدا أن اإلجناب
القضية السكانية ،فالبد من رفع الوعى بالتوازى مع التمكني األرقام ال تكذب
حق وواجــب فى الوقت نفسه فهو حق للزوجني وواجــب على
االقـتـصــادى مــع االهـتـمــام بــوجــود احلـضــانــات حتى تستطيع
املـسـتــوى ال ـع ــام ،ألن ــه مـطـلــب وجـ ــودى الس ـت ـمــرار ب ـقــاء الـنــوع
املرأة أن جتد مكانا آمنا ألطفالها ،وتستطيع استثمار وقتها ولكنها تكشف
اإلنسانى الذى ال يبقى إال عن طريق التناسل املنضبط.
فى العمل وتعزف عن فكرة اإلجناب .
وشــدد على أن اإلميــان بالقضاء والقدر تكون من مكونات
الصورة بملء
حتويلها لقوى منتجة
اإلميــان ويجب أن يكون معتبرا عند األخــذ باألسباب وهو ال
ومــن جــانـبــه يــؤكــد الــدكـتــور مـحـمــود عـبــد الــرحـمــن أسـتــاذ أبعادها
يتعارض مع تنظيم النسل كما أنه يعنى املباعدة بني الوالءات
املوارد البشرية أن كال من الصني والهند وماليزيا وشرق أوروبا
املختلفة وتنظيمها ال املنع أو املطلق للنسل الــذى يرفضه
لديهم زيــادة فى عدد السكان ،ورغــم ذلك هذه الــدول جنحت
لن
املنفردة
الجهود
الشرع وال يجيزه إال لضرورة قصوى تتعلق بحياة األم .
اقتصاديا ،مؤكدة أن احلــل السحرى لهذه املشكلة يكمن فى
عدم الفهم
التشغيل فهذه الــدول اهتمت بالتعليم الفنى وربطه بسوق تأتى بنتائج
وطالب الدكتور رأفت عبد اجلواد من علماء األزهر الشريف
الـعـمــل ،وحــولــوا الـبـشــر مــن ق ــوة مستهلكة إل ــى ق ــوى منتجة
بتجديد خطاب التوعية الدينية بقضية الــزيــادة السكانية،
مشددا على ضرورة االستفادة من التعداد السكانى عن طريق نحن بحاجة
موضحا أن ذلك يكون باستخدام لغة خطاب جديدة ومبسطة
املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر واملشروعات
كثيفة العمالة ،مشيرا إلــى أن وج ــود عــدد كبير مــن الشباب لخطاب دينى متزن تصل لعقول البسطاء وذل ــك بعيدا عــن الـقــوالــب الوعظية
التقليدية التى ال يفهمها كثيرون .
ميزة تفتقدها كثير من الــدول ،ويجب استغاللها من خالل يوضح املفاهيم بني
وأك ــد ض ــرورة مــواجـهــة ال ـت ـيــارات الــديـنـيــة املـتـشــددة والـتــى
االستثمار األمثل لهؤالء الشباب وتشغيلهم فى املشروعات
تــؤيــد زي ـ ــادة الـنـســل دون ضــابــط وت ــؤك ــد أن ك ـثــرة الـنـســل من
املختلفة بحيث يــزداد اإلنـتــاج ،ونصبح دولــة منتجة وليست
النسل
تحديد
ال ـض ــرورات الــديـنـيــة وك ــأن الـسـبــاق مــع الـعــالــم يتطلب زي ــادة
مستهلكة لذلك البد من استثمار العنصر البشرى والبد أن
العدد فقط  ،مؤكدا أن اإلشكالية تكمن فى اجلهل وعدم فهم
نبدأ من التعليم األساسي .
وتنظيمه
النصوص الشرعية كما يجب مما تسبب فى عدم التفاعل مع
اهتمام القيادة السياسية
وفــى تصريح للدكتور حسني عبد العزيز أستاذ اإلحصاء «العزوة» برتبيتهم اخلطاب الفقهى والدعوى بصورة تعكس انخفاضا حقيقيا
فــى م ـعــدالت ال ــزي ــادة السكانية ومــؤكــدا أن اسـتـمــرار الــزيــادة
ومستشار رئيس اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء أن
الدعم السياسى أحد عوامل جناح أى برنامج لتنظيم األسرة وليس بعددهم مبعدالتها احلالية تعد مشكلة كـبــرى ت ــؤدى لتدهور أحــوال
املجتمع فى كل مناحى احلياة .
مــؤكــدا أن برنامج تنظيم األس ــرة فــى مصر لــم يفشل ،ولكن
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وزير القوى العاملة يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين إحدي الشرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

شهد محمد سعفان ،وزيــر القوى العاملة بديوان عام الــوزارة
توقيع اتفاقية عمل بني النقابة العامة للعاملني بالكيماويات،
وشركة بروكتر وجامبل مصر ،بعد أن جنحت وزارة القوى العاملة يف
تسوية حقوق العاملني بالشركة وديا بأحقيتهم يف احلصول علي
نسبة ال تقل عن  %10من األرباح الصافية سنويا بنظام النقاط .
وقــع االتفاقية عــن الشركة عــادل ظريف
رئيس مجلس إدارة شركة بروكتر وجامبل
م ـص ــر ،وع ــن ال ـن ـقــابــة ع ـم ــاد ح ـم ــدي رئـيــس
النقابة .
ونصت االتفاقية علي أحقية العاملني
بالشركة على نسبة ال تقل عــن ( )%10من
األربـ ــاح الـصــافـيــة سـنــويــا عــن م ــدة املطالبة
من عام  2005حتى عام  2009وفق ميزانيات
الشركة عن األعوام التي حتققت فيها أرباح،
سـ ــواء ال ـعــام ـلــن امل ـتــواجــديــن واملـسـتـمــريــن
ب ــاخل ــدم ــة  ،أو الـ ــذيـ ــن انـ ـتـ ـه ــت خــدم ـت ـهــم
بالشركة .
ك ـمــا مت االت ـ ـفـ ــاق ع ـلــى أن ن ـظ ــام تــوزيــع
األربـ ـ ــاح ب ــن امل ـس ـتــويــات الــوظـيـفـيــة بـنـظــام
النقاط التي مت تقسيمها إلى إحــدي عشر
مـسـتــوى وظ ـي ـفــي ،بـحـيــث يـحـصــل املـسـتــوى
األول على نقطة كاملة ويتم الزيادة نصف
نقطة لـكــل مـسـتــوى حـتــى املـسـتــوى السابع
وزيادة بربع نقطة عند املستوى الثامن حتى
املستوى احلادي عشر.
كما اتفق الطرفان فيما يتعلق بالعاملني
امل ـت ــواج ــدي ــن ح ـتــى اآلن بــاخلــدمــة  ،تـلـتــزم
ال ـش ــرك ــة بـ ــإعـ ــداد كـ ـش ــوف ب ــإس ــم ك ــل عــامــل
وتــاريــخ الـتـحــاقــه بالعمل ل ــدى الـشــركــة مع
بيان الشركة طريقة سدادها للمبلغ املتبقي
لكل عــامــل يف صــايف األرب ــاح  ،وكــذلــك فيما
يتعلق بالعاملني غير املتواجدين باخلدمة
 ،وكذلك إعداد كشوف بإسم كل عامل وتاريخ
التحاقه بالعمل لدى الشركة وتاريخ انتهاء
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ع ــاق ــة ع ـم ـلــه بــال ـشــركــة م ــع ب ـي ــان ال ـشــركــة
طــريـقــة س ــداد املـبـلــغ املتبقي لـكــل عــامــل يف
صايف األربــاح ،مع حتديد وسيلة من وسائل
االتصال إلخطار العامل حتددها الشركة.
ك ـمــا ت ـت ـع ـهــد الـ ـش ــرك ــة ،ملـ ــدة ال ت ــزي ــد عن
ث ـ ــاث سـ ـن ــوات ب ـع ــد ان ـق ـض ــاء ث ــاث ــة أش ـهــر
م ــن ت ــاري ــخ ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى ه ــذه االت ـفــاق ـيــة،
باالحتفاظ بباقي نصيب حصة العاملني
يف ص ــايف األربـ ــاح عــن الـسـنــوات يف األح ــوال
اآلت ـي ــة :يف حــالــة امـتـنــاع أو رف ــض أي عامل

اس ـتــام بــاقــي حصته يف ص ــايف األربـ ــاح عن
السنوات املالية املشار إليها سلف ًا  ،وكذلك
يف حالة عدم تقدم أي عامل -أو ورثته -وورد
اسـمــه يف الـكـشــوف الـســابــق ذكــرهــا السـتــام
باقي حصته يف صايف األربــاح تنفيذ ًا حلكم
التحكيم العمالي.
كما اتـفــق الـطــرفــان على أن تشكل جلنة
ثــاثـيــة مــن وزارة ال ـقــوى الـعــامـلــة والنقابة
الـعــامــة للعاملني بــالـكـيـمــاويــات والـشــركــة ،
وذلــك لتسليم كل عامل ممن شملهم حكم

أكتوبر  2021العمل

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات و»العامة للكيماويات تحافظ علي نسبة األرباح للعاملين

التحكيم العمالي املبلغ املتبقي له يف صايف
األرب ــاح عــن الـسـنــوات املالية محل املطالبة
من عام  2005حتى عام  ،2009والتوقيع على
األوراق الدالة واملثبتة لقيام الشركة بتنفيذ
حكم التحكيم العمالي .
وأكـ ـ ــد الـ ــوزيـ ــر ع ـق ــب ال ـت ــوق ـي ــع  ،أن ـ ــه مــن
ال ـضــروري أن نضع نصب أعيننا عند عقد
جـلـســات ال ـت ـفــاوض ب ــن ال ـع ـمــال وأص ـحــاب
األع ـمــال والتنظيم الـنـقــابــي  ،اقـتـصــاديــات
املـنـشــأة ون ــدرس إمكاناتها املــالـيــة ووضعها
احلــالــي  ،نكون داعـمــن لها كتنظيم نقابي
يف أى عـقـبــة تــواج ـه ـهــا ،ف ـضــا ع ــن حتفيز
العمال لتخطي تلك العقبات واملشكالت ،
فهذه الرؤية تعود يف النهاية على مصلحة
الطرفني العمال وأصحاب األعمال  ،مشيرا
إل ـ ــى أن ب ـع ــض الـ ـش ــرك ــات تـ ـق ــوم ب ــاإلغ ــاق
وت ـص ـف ـي ــة األعـ ـ ـم ـ ــال ب ـس ـب ــب عـ ـ ــدم م ــراع ــاة
الظروف االقتصادية التي متر بها من جانب
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العمال .
وأشـ ــار ال ــوزي ــر إل ــى أن ــه يف نـفــس الـسـيــاق
يـجــب عـلــى إدارة الـشــركــة أن تــرعــى العامل
 ،ليس فقط مــن اجلــانــب امل ــادي ،ولـكــن قد
يواجه العمال مشكالت صحية أو شخصية ،
ويف حالة اهتمام اإلدارة بحل تلك املشكالت
حتى لو لعامل واحد فقط  ،يكون مردودها
ب ــال ــغ األه ـم ـي ــة وي ـس ـه ــم يف ت ــرس ـي ــخ ش ـعــور
االنتماء والوالء من جانب العمال للشركة،
لــذا فــإن الــوصــول ملثل هــذه االتفاقيات يعد
«« win-win situation
ومـ ــن ج ــان ـب ــه قـ ــدم ع ـم ــاد ح ـم ــدي رئ ـيــس
النقابة العامة  ،الشكر للوزير على الصعيد
املهني ،حيث أن الــوزارة تعد الطرف الثالث
امل ـحــايــد الـ ــذي تـلـجــأ ل ــه ال ـن ـقــابــات حلفظ
احلقوق  ،وعلى الصعيد الشخصي  ،حيث
أن وزي ـ ــر الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة ال ي ـكــل وال ميل
لتحقيق مصالح جميع األط ــراف  ،وامتد

الشكر للشركة وفريق العمل بالوزارة  ،الذي
س ــاه ــم يف الـ ــوصـ ــول إلـ ــى حت ـق ـيــق امل ـطــالــب
بأفضل طريقة ممكنة .
وطــالــب «حـمــدي» أن يكون هناك تنظيم
نقابي يف الشركة  ،مــؤكــدا أن وج ــوده يعمل
ع ـل ــى حت ـق ـيــق أكـ ـب ــر م ـص ـل ـحــة ل ـل ـط ــرف ــن ،
مضيفا أن مصر شهدت طفرة يف احلريات
يف عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وقـ ـ ــدم رئـ ـي ــس ال ـن ـق ــاب ــة ال ـ ـعـ ــزاء ل ـلــوزيــر
واحلكومة والشعب املصري يف وفــاة املغفور
لــه ب ــإذن اهلل املشير طـنـطــاوي ال ــذي حافظ
على مصر يف فترة من أصعب الفترات التي
مرت بها عبر التاريخ.
وع ـق ــب «سـ ـعـ ـف ــان» م ــؤك ــدا أه ـم ـي ــة وج ــود
التنظيم النقابي يف املنشأة من األن خاصة
وأننا مقبلني على انتخابات لــدورة نقابية
ج ــدي ــدة يف ع ــام  ، 2022لـيـكــون وس ـيــط بني
العمال وبــن الشركة والنقابة ويعمل على
تـقـنــن ط ــرق امل ـطــال ـبــة بــاحل ـقــوق وحتـقـيــق
االتفاق يف أسرع وقت.
وقــدم تامر يونس رئيس قطاع العالقات
اخل ــارج ـي ــة بــال ـشــركــة ال ـش ـكــر ل ـل ــوزي ــر على
إدارته احلكيمة لألمور وحرصه على حتقيق
مصلحة الطرفني  ،كما قدم الشكر للنقابة
وفريق العمل بالوزارة.
ح ـض ــر ت ــوق ـي ــع االتـ ـف ــاقـ ـي ــة مـ ــن الـ ـ ـ ــوزارة
خالد أبو بكر رئيس اإلدارة املركزية لرعاية
ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة  ،ورضـ ــا ال ـعــربــي مـســاعــد
املستشار املــالــي لـلــوزيــر ،ومــن النقابة فريد
األزهــري املستشار القانوني للنقابة العامة
للعاملني بالكيماويات ،وحميدو إسماعيل
األمـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام  ،وف ـ ــاطـ ـ ـم ـ ــة فـ ـتـ ـح ــي م ــدي ــر
ال ـعــاقــات الـعــامــة  ،وم ــن ال ـشــركــة  ،جــوزيــف
مرقص املستشار القانوني مبكتب الكامل
لــإسـتـشــارات الـقــانــونـيــة  ،وحـســن إبــراهـيــم
محاضر مبعهد معاوني القضاء .
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محمد سعفان

عبداملنعم الجمل

عبدالفتاح السيىس

النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء واألخشاب
برئاسة

عبد المنعم الجمل
تتقدم بتحية تقدير باسم
العاملين بصناعات البناء واألخشاب إلى فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية

وتؤيد جميع قراراته وتبارك خطواته نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة ونقف
وراء الجيش الذى يحمى وطننا الغالى ونستنكر كل ما يحاك ضده من كل حاقد وكاره
لوطننا فهو السد المنيع والحصن اآلمن لنا

كما تتقدم بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى
وزير الدفاع واإلنتاج الحربي
القائد العام للقوات المسلحة

ومحمد سعفان

وزير القوي العاملة
وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء
وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة نصر أكتوبر المجيد
الذي أعاد لمصر واألمة العربية كرامتها وعزتها
رئيس النقابة العامة

٧٢

عبداملنعم اجلمل
أكتوبر 2021

العمل

النقابة العامة ألعمال النقل البحرى
ولجانها النقابية

د .حسام الدين مصطفى

حافظ محمد املحالوى

أحمد حلمى احمد

برئاسة د .حسام الدين مصطفى

تتقدم
بتحية تقدير باسم عمال النقل البحرى إلى فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية
وتؤيد جميع قراراته وتبارك خطواته نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة ونقف وراء
الجيش الذى يحمى وطننا الغالى ونستنكر كل ما يحاك ضده من كل حاقد وكاره لوطننا
فهو السد المنيع والحصن اآلمن لنا

كما تتقدم بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى

وزير الدفاع واإلنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة
ومحمد سعفان وزير القوي العاملة
وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء
وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة نصر أكتوبر المجيد
الذي أعاد لمصر واألمة العربية كرامتها وعزتها
األمين العام

حافظ محمد المحالوى
العمل أكتوبر 2021

رئيس النقابة العامة

أمين الصندوق

د .حسام الدين مصطفى

أحمد حلمى احمد
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الفريق أول محمد زىك

عبدالفتاح السيىس

محمد سعفان

النقابة العامة للعلوم الصحية
برئاسة أحمد السيد عبدالمقصود الدبيكى

تتقدم بتحية تقدير باسم
العاملين بالعلوم الصحية إلى فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية

وتؤيد جميع قراراته وتبارك خطواته نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة ونقف
وراء الجيش الذى يحمى وطننا الغالى ونستنكر كل ما يحاك ضده من كل حاقد
وكاره لوطننا فهو السد المنيع والحصن اآلمن لنا

أحمد السيد الدبيىك

كما تتقدم بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى
وزير الدفاع واإلنتاج الحربي
القائد العام للقوات المسلحة

ومحمد سعفان وزير القوي العاملة
والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

والدكتور خالد عبدالغفار

خالد

بدالكرمي

فتحى ع

وزير التعليم العالى

وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء
وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة نصر أكتوبر المجيد
الذي أعاد لمصر واألمة العربية كرامتها وعزتها
رئيس النقابة العامة
األمين العام

منى السيد حبيب
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أحمد السيد عبداملقصود الدبيكى

لسيد حبيب
ىا

من

أمين الصندوق

خالد فتحى عبدالكريم
أكتوبر 2021

العمل

عبدالفتاح السيىس

محمد سعفان

جباىل محمد جبايل

حسن شحاتة

النقابة العامة ألعمال النقل الجوى
برئاسة

حسن شحاتة

تتقدم بتحية تقدير باسم
النقابة العامة ألعمال النقل الجوى إلى فخامة الرئيس

أحمد أحمد سليامن

عبد الفتاح السيسى

رشيف حمودة

رئيس الجمهورية
وتؤيد جميع قراراته وتبارك خطواته نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة ونقف وراء
الجيش الذى يحمى وطننا الغالى ونستنكر كل ما يحاك ضده من كل حاقد وكاره لوطننا
فهو السد المنيع والحصن اآلمن لنا

كما تتقدم بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى

وزير الدفاع واإلنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة
ومحمد سعفان وزير القوي العاملة
وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء
وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة نصر أكتوبر المجيد
الذي أعاد لمصر واألمة العربية كرامتها وعزتها
رئيس مجلس اإلدارة

حسن شحاتة
األمين العام

شريف حمودة
العمل أكتوبر 2021

أمين الصندوق

أحمد أحمد سليمان
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فى لقائه مع مسئول بشركة للنفط

إعداد بروتوكول تعاون لتدريب الشباب الفنيين
على السالمة والصحة المهنية

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة
 ،مبـكـتـبــه ب ــدي ــوان ع ــام ال ـ ـ ــوزارة ،ماسمليانو
فــالـنـتــي مــديــر املـ ـ ــوارد ال ـب ـشــريــة واخل ــدم ــات
بشركة أيوك للنفط ( )IEOCالتابعة لشركة
إيني اإليطالية والتى تعمل يف مجال البحث
واالس ـت ـك ـشــاف عــن الـنـفــط يف م ـصــر  ،وذلــك
لـبـحــث سـبــل ال ـت ـعــاون بــن الـ ـ ــوزارة والـشــركــة
فــى مجال التدريب على السالمة والصحة

٧٦

املـهـنـيــة للفنيني واملـهـنــدســن الــراغ ـبــن فى
العمل بالشركات فى قطاع البترول.
وأكــد وزيــر الـقــوي العاملة حــرص ال ــوزارة
على التعاون مع كافة الشركات العاملة فى
مختلف القطاعات داخــل األراضــي املصرية
خاصة يف مجال التدريب املهني ،والتدريب
ع ـل ــى أن ـش ـط ــة الـ ـس ــام ــة والـ ـصـ ـح ــة املـهـنـيــة
لتأهيل الشباب املصري على أعلى مستويات

التدريب فى مختلف قطاعات العمل .
وأشـ ـ ــار الـ ــوزيـ ــر إلـ ــي أن ع ـم ـل ـيــة ال ـتــدريــب
سيتم إعدادها لتأهيل الفنيني وغيرهم من
الشباب لاللتحاق بفرص عمل داخــل مصر
أو خ ــارج ـه ــا ،وتــوف ـيــر ف ــرص ع ـمــل ج ــدي ــدة ،
مــن خــال بــروتــوكــول تـعــاون مــع الـعــديــد من
الشركات.
وأض ـ ــاف ال ــوزي ــر  ،أن ــه سـيـتــم إع ـ ــداد إط ــار

أكتوبر  2021العمل

ع ــام لـلـتــدريــب وف ــق ه ــذا ال ـبــروتــوكــول  ،بعد
دراسـ ــة حتليلية واف ـيــة عــن قـطــاعــات العمل
فــى ال ـب ـتــرول والـصـنــاعــة وغـيــرهــا  ،وحتــديــد
الوظائف املستهدفة مــن التدريب  ،وكذلك
حول البرامج التدريبية التى سيتم تقدميها
ل ـل ـش ـب ــاب  ،ومت ت ــرج ـم ـت ـه ــا فـ ــى بـ ـن ــود ه ــذا
البروتوكول  ،خاصة وأن هناك احتياج ملح
للتدريب فى مجال السالمة والصحة املهنية
فى الفترة احلالية من خالل دورات تدريبية
مكثفة للفنيني الراغبني فى االلتحاق مبهنة
فى هذه القطاعات بالتعاون مع الشركة كنوع
من املشاركة املجتمعية منها خلدمة للشباب
املصري .
ونوه الوزير إلى أنه عند بدء املرحلة األولى
من هذا التدريب  ،ستكون مبثابة عوامل جذب
للشباب لإلقبال على تلقي ذلك التدريب فى

العمل أكتوبر 2021

هذا املجال  ،وبالتالي سنحقق أفضل النتائج
املــرجــوة مــع توفير خلفية علمية مــن خالل
التواصل مع اجلامعات واملعاهد التى تقوم
بالعمل فى القطاعات املحددة وفق بروتوكول
التعاون  ،خاصة فى إطار دخول مصر ألسواق
عـمــل جــديــدة فــى الـ ــدول الـعــربـيــة املختلفة
ستحتاج لتلك العناصر املدربة ليكونوا جزء
من عوامل منوها وازدهارها .
مــن جانبه قــدم ماسمليانو فالنتي مدير
املــوارد البشرية واخلدمات بالشركة  ،الشكر
والـتـقــديــر لـلــوزيــر عـلــى ح ـفــاوة االسـتـقـبــال ،
وأثنى على األفكار املبتكرة التى مت تقدميها
ح ــول تــدريــب الـشـبــاب لتأهيلهم للعمل فى
قـطــاع الـبـتــرول والصناعة  ،مبدي ًا إستعداد
وحــرص الشركة للتعاون مع ال ــوزارة لتوفير
ذل ــك ال ـتــدريــب مــن خ ــال بــروتــوكــول تـعــاون

مشترك خلدمة الشباب املصري الراغب فى
العمل داخل القطاع .
واكد فالنتي  ،دور وزارة القوى العاملة املهم
فى تسهيل عمل الشركات العاملة فى قطاع
البترول وغـيــره مــن القطاعات  ،واهتمامها
الدائم باستمرار عملية اإلنتاج فى مختلف
القطاعات  ،ومدها بالعنصر البشري املدرب
على أعلى املستويات .
حـضــر ال ـل ـقــاء م ــن الـ ـ ــوزارة  ،ع ــزت عـمــران
رئيس اإلدارة املركزية للتشغيل  ،ورشــا عبد
الباسط عضو فنى مبكتب الوزير .
وم ــن جــانــب الـشــركــة  ،ران ـيــا مــاهــر مــديــرة
التنظيم وإدارة املــوارد البشرية  ،وهانى عبد
الرحيم مسئول تصاريح العمل واجل ــوازات
وشئون األجانب.
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عام دراسى جديد على األبواب
فى زمن كورونا يحتاج منا إىل إجــراءات
استثنائية من جميع أطــراف العملية التعليمية
البداية تبدأ من املنزل على أولياء األمور أن يأخذوا العام
الدراسى الجديد بكل جدية خاصة مع حرص الحكومة
على بدء و استكمال العام الدراسى بشكل طبيعى بحضور جميع
الطلبة داخل املدارس والجامعات بشكل منتظم البداية تكون فى يد
األم و األب وحرصهم على تلقى لقاح ضد فريوس كورونا املتوافر باملجان
بأنواعه املختلفة وبصورة ميسرة باإلضافة إىل إكساب األطفال خاصة
فى مرحلة التعليم األساسى (االبتدائى و اإلعدادي) عادات صحية وسلوكية
للحفاظ على صحتهم ضد هذا الفريوس اللعني  ،والطرف اآلخر الذى يقع عليه
العبء األكرب من املسئولية وزراتا التعليم و التعليم العاىل فوزارة التعليم قامت
بدور كبري لتلقيح كل من يتعامل مع الطلبة من عمال وموظفني ومعلمني كما
عليها أن تقوم بدورها فى التوعية وسط الطلبة و توفري حمامات نظيفة و بيئة
صحية تسمح لألطفال بغسل أيديهم بني الوقت واآلخر كذلك فعلت وزارة
التعليم العاىل بأن قامت بتطعيم املوظفني و األساتذة وكذلك ربط دخول
الطلبة الجامعيني للجامعة بتلقيهم اللقاح .
والفقرات القادمة ترصد ما قامت به وزارات التعليم و التعليم العاىل
و الصحة من جهود استعدادا الستقبال العام الدراسى فى هذه
الظروف االستثنائية محاولة منا فى بث الشعور باالطمئنان
لألسر املصرية العتبار أن الجميع يقوم بالواجب الذى
عليه تجاه تلقى خدمة تعليم جيدة فى جو صحى
فى زمن تتالعب به األوبئة والفريوسات .

تحقيق  :نجوى لطفى
أكتوبر 2021
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الـبــدايــة داخــل وزارة التربية والتعليم التى تستعد لبدء املوسم
الــدراســى اجلــديــد  2022-2021مــن خــال عــدة إج ــراءات تبدأ بتلقى
جميع العاملني فــى القطاع اللقاح فــى إطــار االسـتـعــدادات اجلارية
ملواجهة املــوجــة الــرابـعــة مــن فـيــروس كــورونــا ،وأصـبــح اللقاح إجباريا
على جميع العاملني بأية مؤسسة تابعة لــوزارة التربية والتعليم من
مدارس حكومية ،وخاصة ،ودولية ،ومعاهد.
وقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الدراسة
تبدأ فى  9أكتوبر  ،2021وتنتهى فى  16يونيو  ،2022وملدة  34أسبوعا،
خالل العام الدراسى على الطالب التواجد بشكل نظامى وبحضور
كامل ،وأن الــوزارة لن تسمح بدخول إدارى أو معلم أو حتى خدمات
معاونة إال بعد حصوله على جرعتى تطعيم ضد فيروس كورونا وأن
وزارة التربية والتعليم لديها قاعدة بيانات كاملة تستطيع من خاللها
مراقبة هذا األمر وتطبيقه بحسم على أرض الواقع .
وجبة صحية لكل طفل مصرى
وفــى إطــار املـبــادرة الرئاسية اخلاصة بعالج أمــراض ســوء التغذية
لألطفال فى املــدارس من خالل وزارة الصحة والسكان وذلــك بوضع
معايير للوجبات املدرسية لألطفال الذين لم يتم الكشف عليهم
وحديثى الدخول للمدارس ،وأنه سيتم توزيع الوجبات على الطالب
باستخدام الكارت الذكي ،والذى سيفعل بـ  QR codeاملربوط بنتائج
مبادرة  100مليون صحة ،وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم،
العمل أكتوبر 2021

ووجود تنوع فى الوجبات.
وعن الوجبة الغذائية وشروطها وكيفية تنوعها ترى دكتورة سهير
عبد احلميد أستاذة التغذية العالجية مبعهد التغذية أن الوزارة فعلت
املبادرة الرئاسية باالهتمام مبواجهة أمــراض سوء التغذية والتقزم
خــاصــة لــأط ـفــال فــى مــرحـلــة الـتـعـلـيــم األس ــاس ــى فــى ظــل ال ـظــروف
االقتصادية التى تواجهها األسر فى عدم توفير وجبة غذائية مكتملة
األركان لألطفال وهذه املبادرة ستساهم بشكل فعال فى تقوية اجلهاز
املناعى لألطفال من ناحية ومواجهة أمراض فقر الدم و ضعف النمو
و التقزم  ،كما أن تناول الطفل لهذه الوجبة سيساهم فى زيادة تركيز
وارتـفــاع نسبة التحصيل العلمى لديه وخاصة أن الوجبة املدرسية
متثل  % 25من االحتياجات اليومية على حسب التوصيات العاملية ،
و تختلف مكونات الوجبة املدرسية من محافظة إلى محافظة على
حسب احلالة التغذوية لألطفال وسوء التغذية الشائع بني األطفال،
فالسن مــن  6إلــى  8سـنــوات يستحق سـعــرات حــراريــة يومية مــن 400
إلى  550سعرا حراريا ومن سن  9إلى  12عاما يستحق من  450إلى
 600سعر حرارى فى اليوم ومن سن  12إلى  15سنة من  500إلى 650
سعرا حراريا ،ويتم التأكيد عند تشكيل الوجبة أن تتنوع وحتتوى على
كربوهيدرات وبروتني وكالسيوم وفيتامينات ومعادن  .وأن املحافظات
التى بها نسبة أنيميا أكثر من  % 50قائمة وجباتها املدرسية متنوعة،
وحتتوى على لنب مدعم بالفيتامينات وبسكويت مدعم بالفيتامينات
واجل ــن والـفــواكــه الـطــازجــة واملجففة مثل الـتــن واملشمش املجفف
بــاإلضــافــة إل ــى وج ـبــات مطهية بـهــا حــديــد مــن مـصــدر حـيــوانــي .أمــا
املحافظات التى بها نسبة األنيميا أكثر من  ،% 20فوجباتها تتضمن
البسكويت املــدعــم بالتمر واحل ــاوة السمسمية والـفــواكــه الطازجة
واملجففة ،أما املحافظات التى بها أكثر من  % 20سمنة تتضمن خبز
وبسكويت وبقسماط بالسمسم وجنب أبيض ولنب وفاكهة .واملحافظات
التى بها أكثر من  % 10قصر قامة تتضمن بسكويت ويفر وسمسمية
وحمصية وفولية ومقرمشات بالسمسم.
وتؤكد دكتورة سهير أن الوجبة املدرسية كما نــرى نتاج دراســة من
قبل وزارة الصحة ومعهد التغذية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم
ذلك إلنتاج وجبة غذائية خالية من العيوب لصحة أبنائنا .
اجلامعة تغلق أبوابها أمام كورونا
تواصل اجلامعات احلكومية واخلاصة والدولية واألهلية تطعيم
موظفيها و أساتذتها و طالبها ضد فيروس كورونا باللقاح الطارئ،
وذل ــك تنفيذا لتوجيهات الـقـيــادة السياسية ،وفــى إط ــار االسـتـعــداد
للعام الــدراســى اجلــديــد  2022-2021يـجــرى حالي ًا تطعيم الطالب
اجلدد وتنفيذ املرحلة الثالثة لتطعيم طالب اجلامعات وأعضاء هيئة
التدريس والعاملني ملواجهة تفشى فيروس كورونا وتقوم اجلامعات
على قــدم وســاق بالتعاون مــع وزارة الصحة مــن خــال إرس ــال قاعدة
بيانات الطلبة واألســاتــذة واإلداريـ ــن ل ــوزارة الصحة لتسهيل تلقى
اللقاح بجرعتيه استعدادا لبدء العام الدراسى مع التأكيد على كافة
الطلبة عدم متكنهم من دخول احلرم اجلامعى أو تلقى املحاضرات إال
بعد حصولهم على جرعتى التطعيم .
كـمــا وج ــه الــدك ـتــور خــالــد عـبــد الـغـفــار بـتـقــدمي رؤسـ ــاء اجلــامـعــات
لتقرير إحصائى أسبوعى للوزارة للوقوف على ما مت تنفيذه فى هذا
ال ـصــدد ،كما وجههم بتشكيل جلنة بعضوية رؤس ــاء اجلــامـعــات من
ذوى خلفية طبية مع األمــن العام للمجلس األعلى للمستشفيات
اجلامعية لإلشراف على منظومة التطعيم الشامل لعناصر منظومة
التعليم باجلامعات احلكومية .كما أنه مت جتهيز  59جامعة فى جميع
أنحاء الدولة بـ  289مرك ًزا للتلقيح ،مبا فى ذلك اجلامعات احلكومية
واخلاصة واالهلية واألجنبية ،وأشار إلى أن  52جامعة تسلمت الدفعة
األولى من اللقاحات بنسبة تطعيم  ،٪88واجلامعات الباقية تكتمل ،
وأنــه قبل العام الدراسى سيكون كل شيء على أمت االستعداد فنحن
سنحافظ على استقرار و استمرار العملية التعليمية وحضور منظم
وملزم مع احلفاظ فى الوقت ذاته على صحة وحياة أبنائنا واألساتذة
وكافة أطراف العملية التعليمية .
وفــى النهاية اجلميع على أهبة االستعداد الستقبال عــام دراســى
جــديــد فــى ظــل وب ــاء كــورونــا الـتــى يتحور يــومــا وراء اآلخ ــر لالنتشار
وتهديد حياة اإلنسان وفى الوقت ذاته يقوم اإلنسان مبا عليه ملواجهة
الفيروس بلقاح بيد و اليد األخرى حتمل شعلة استمرار احلياة بكافة
أشكالها .

٧٩

سعفان ينعي المشير طنطاوي :
محارب ًا عظيم ًا حرص على
أمن الوطن واستقراره

جمعية المصريين
بسويسرا تنعي
المشير طنطاوي

يتقدم وزير القوي العاملة محمد سعفان بخالص
ال ـت ـع ــازي يف وفـ ــاة امل ـش ـيــر مـحـمــد ح ـســن ط ـن ـطــاوي،
القائد العام للقوات املسلحة ووزيــر الــدفــاع واإلنتاج
احلربي األسبق  ،الذي وافته املنية  21سبتمبر 2021
 ،معربا عن خالص العزاء ألسرته  ،داعيا اهلل عز وجل
أن يلهمهم الـصـبــر ،وأن يـتـغـمــده مبـغـفــرتــه ورحـمـتــه
الواسعة ويسكنه فسيح جناته ،وأن يلهم آلــه وذويــه
الصبر والسلوان.
وأكـ ــد وزيـ ــر ال ـق ــوي ال ـعــام ـلــة  ،أن املـشـيــر طـنـطــاوي
كان مثال الرجل العسكري القوي املدافع عن بــاده ،
وأحد أبرز عناصر القوات املسلحة على مدار تاريخه
ال ـط ــوي ــل ،ت ـخ ــرج يف ال ـك ـل ـيــة احل ــرب ـي ــة امل ـص ــري ــة سنة
 ،1956ثم كلية القادة واألركان ،شارك يف صد العدوان
الثالثي عــام  ،1956وحــرب  ،1967وحــرب االستنزاف،
وح ــرب أكـتــوبــر املـجـيــدة ، 1973حـيــث ك ــان قــائــد وحــدة
مقاتلة بسالح املشاة  ،كان محارب ًا عظيم ًا وهب نفسه
للدفاع عن بلده من أجل حتقيق النصر  ،وحرص على
أمنها واستقرارها .
رئيسا
تولى املشير طنطاوي رئاسة مصر بصفته
ً
للمجلس األعلى للقوات املسلحة يف  11فبراير ، 2011
وحصل على رتبة املشير يف .1993
رح ــم اهلل املـشـيــر طـنـطــاوي وأل ـهــم الـشـعــب املـصــري
والـ ـق ــوات املـسـلـحــة وأس ـ ــرة الـفـقـيــد ال ـكــرميــة الـصـبــر
والسلوان.

تـنـعــي جـمـعـيــة امل ـصــريــن يف ســوي ـســرا بـقـلــوب مؤمنة
بقضاء اهلل وقدره  ،وببالغ األسى واحلزن العميق  ،املغفور
لــه إن ش ــاء اهلل املـشـيــر محمد حـســن طـنـطــاوي رئيس
املجلس األعـلــى للقوات املسلحة ووزي ــر الــدفــاع واإلنـتــاج
احلــربــي  ،القائد الـعــام للقوات املسلحة األسـبــق ،والــذي
وافته املنية  21سبتمبر  ، 2021بعد تاريخ حافل يف خدمة
الوطن.
وقالت اجلمعية  :إن الفقيد كان رجال عسكريا عظيما
وقائدا ومحاربا صلبا  ،حتمل ما ال تتحمله اجلبال  ،حيث
قاد مصر يف أحلك فترات التاريخ املعاصر  ،وقاد سفينة
الوطن يف وقت تكالبت قوى الشر لإلضرار مبصر ،ولكنه
استطاع بحكمة وشجاعة قـيــادة الــوطــن إلــى بــر األم ــان،
سيظل راسخا يف ذاكرة ووجدان الشعب املصري ،وسيظل
هذا الرجل الوطني املخلص بيننا بتاريخه املشرف ودوره
العظيم الثمني عسكريا وسياسيا يف حماية مصر وترابها
وخاصة يف فترة ثــورة  25يناير ودوره العظيم يف حماية
الوطن من الداخل واخلــارج  ،فحافظ على مصر وشعب
مصر.
رحم اهلل فقيد مصر العظيم ،واسكنه فسيح جناته مع
النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك
رفيقا.
خــالــص ال ـعــزاء لشعب مصر العظيم  ،وأس ــرة وعائلة
الفقيد  ،والقوات املسلحة الباسلة.
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برقية عزاء ومواساة في وفاة المشير طنطاوي
من عمال البتروكيماويات بفلسطين
تلقي وزيــر الــقــوي العاملة محمد سعفان ،برقية عــزاء
ومواساة من أسامة احلاج أحمد رئيس نقابة العاملني بقطاع
البتروكيماويات والغاز يف فلسطني ،مستشار االحتــاد العام
لعمال فلسطني ،يف وفاة املشير محمد حسني طنطاوي القائد
العام للقوات املسلحة ،وزير الدفاع واإلنتاج احلربي األسبق
ملصر.
وجاء يف نص البرقية:
تلقينا بــبــالــغ احلـــزن واألســــى نــبــأ وفـــاة املــشــيــر محمد
حسني طنطاوي القائد العام للقوات املسلحة ،وزير الدفاع
واإلنتاج احلربي األسبق ملصر ،وبهذه املناسبة األليمة فإنني
شخصيا وكل الزمالء يف مجلس اإلدارة وكافة
أتقدم باسمي
ً
العاملني بقطاع البتروكيماويات والغاز يف فلسطني -محافظات
غزة بأحر التعازي واملواساة لكم ولعموم عمال وشعب مصر
الشقيق وحكومته وقيادته السياسية.
كما جاء يف نص البرقية :
ً
صلبا وقائد ًا
ال
مناض
حياته
جل
طنطاوي
«لقد أفنى املشير
ً
مدافعا عن مصر وشعبها وأحد أبطال العبور يف
عسكريا فذ ًا
ً
ً
حرب أكتوبر عام  ، 1973ولن ينسى عمال وشعب فلسطني
مواقفه الثابتة يف الــدفــاع عن القضية الفلسطينية التي
اعتبرها قضية العرب األولى.
نسأل املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه
فسيح جناته ويلهمكم وذويه والشعب املصري الشقيق الصبر
والسلوان وحسن العزاء.
العمل أكتوبر 2021
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سعفان يفتتح عيادات التأمين الصحي بجامعة الزقازيق

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ،والدكتور عثمان شعالن رئيس
جامعة الزقازيق ،عيادات للتأمني الصحي باجلامعة ،وذلك على هامش
زيارة الوزير ملحافظة الشرقية حلضور املجلس الدوري جلامعة الزقازيق ،
بحضور أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوي العاملة بالشرقية.
وأكــد الــوزيــر أن الــدولــة املصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي
تـسـعــى لــاهـتـمــام بــاملــواطــن امل ـصــري يف كــافــة اجل ــوان ــب السـيـمــا الــرعــايــة
الصحية خاصة يف ظل جائحة فيروس كورونا .
وأشاد الوزير بالعيادات باعتبارها أول فرع للتأمني الصحي باجلامعات
املصرية داخل احلرم اجلامعي  ،فضال عن التنظيم اجليد وسرعة اعطاء
اخلدمة للمستفيدين.
وقــال الدكتور عثمان شعالن رئيس اجلامعة أن هــذا االفتتاح يأتي يف
إطــار توجه الــدولــة املصرية لتطبيق منظومة التأمني الصحي الشامل
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على كافة املواطنني ،فضال عن تسهيل حصول املواطنني على اخلدمات
الطبية .
واسـتـعــرض الــدكـتــور جـمــال ســامــة مــديــر فــرع هيئة الـتــأمــن الصحي
بالشرقية العيادات يف الوحدة اجلــديــدة ،مشيرا إلــي أنها تبلغ  ١٧عيادة
شاملة تضم نخبة من األطباء يف جميع التخصصات  ،مشيرا أنها تخدم
أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملني باجلامعة واملواطنني يف قوائم
االنتظار ،فضال عن املرضى املحجوزين يف مستشفى اجلامعة .
حضر االفتتاح دكتورة جيهان يسري نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة
املجتمع ،والدكتور وليد ندا نائب رئيس اجلامعة للمستشفيات ،والدكتور
عبد السالم عيد عبد السالم عميد كلية الطب البشري ،والدكتور يحي
زكــريــا عميد كلية الطب السابق  ،والــدكـتــور عاطف حسني نــاىب رئيس
اجلامعة لشئون التعليم والطالب.

أكتوبر  2021العمل

خالل مشاركته مجلس جامعة الزقازيق
“سعفان» يقدم  ٧٥٠منحة تدريبية للخريجين

ش ــارك وزي ــر الـقــوى العاملة محمد سعفان
يف االجتماع ال ــدوري ملجلس جامعة الزقازيق،
برئاسة الدكتور عثمان شعالن رئيس اجلامعة،
وبـحـضــور الــدكـتــورة جيهان يـســري نــائــب رئيس
اجلامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة،
والــدكـتــور عــاطــف حسني نــائــب رئـيــس اجلامعة
ل ـش ـئــون الـتـعـلـيــم والـ ـط ــاب  ،وال ــدك ـت ــور خــالــد
ال ــدرن ــدل ــي ن ــائ ــب رئ ـي ــس اجل ــام ـع ــة ل ـل ــدراس ــات
العليا  ،والدكتور وليد ندا نائب رئيس اجلامعة
للمستشفيات  ،والدكتور عبد السالم عيد عبد
الـســام عميد كلية الـطــب الـبـشــري ،فضال عن
عمداء ووكالء الكليات.
ويف مستهل اجتماع املجلس تـقــدم الدكتور
عثمان شعالن رئيس اجلامعة باسمه وبالنيابة
عن املجلس ،بخالص الـعــزاء واملــواســاة للقيادة
السياسية وال ـقــوات املسلحة والـشـعــب املصري
يف وف ــاة املـشـيــر محمد حـســن طـنـطــاوي الــذي
تــولــى ق ـي ــادة ال ـب ــاد يف ف ـتــرة كــانــت م ــن أصـعــب
الفترات ،وعبر بها إلــى بر األمــان وقــدم العديد
من التضحيات يف سبيل الوطن  ،داعيا املجلس
للوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد.

العمل أكتوبر 2021

وأعلن الوزير عن تقدمي  ٢٥٠منحة تدريبية
عـلــي وظ ــائ ــف املـسـتـقـبــل يف م ـجــال تكنولوجيا
امل ـع ـل ــوم ــات واالتـ ـ ـص ـ ــاالت خل ــري ـج ــي ال ـه ـنــدســة
واحلــاســب اآلل ــي أو ال ـطــاب بالسنة النهائية،
و ٥٠٠منحة يف نفس املجال خلريجي الكليات
ال ـن ـظ ــري ــة م ـث ــل اآلداب واحلـ ـ ـق ـ ــوق والـ ـتـ ـج ــارة
الراغبني يف دخول مجال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،من طالب جامعة الزقازيق ،مطالبا
امل ـج ـلــس ب ــإرس ــال أسـ ـم ــاء وب ـي ــان ــات اخلــريـجــن
حتى يتسنى للوزارة التواصل معهم والبدء يف
التدريب .
ومـ ــن جــان ـبــه قـ ــدم ال ــدك ـت ــور ع ـث ـمــان شـعــان
رئ ـيــس اجلــامـعــة الـشـكــر لــوزيــر ال ـقــوى العاملة
على حرصه الشديد للتواجد باملجلس  ،وقدم
التهنئة لـلــدكـتــورة جـيـهــان يـســري عـلــى توليها
مـنـصــب نــائــب رئ ـيــس اجلــام ـعــة ل ـش ـئــون خــدمــة
املجتمع وتنمية البيئة.
وقال «شعالن» إنه دائما ما يكون حريص على
تـقــدمي من ــاذج إيجابية داخ ــل املجلس  ،مشيدا
بالدكتور يحيى زكريا عميد كلية الطب السابق
الـ ــذي ســاهــم بـشـكــل كـبـيــر يف خـ ــروج مستشفى

ال ـطــوارئ للنور  ،فضال عــن إسهاماته العديدة
يف جت ـه ـيــز غـ ــرف ال ـع ـم ـل ـيــات وم ـن ـظــومــة زراعـ ــة
األع ـض ــاء ،والــدك ـتــور رم ـضــان نــافــع رئـيــس قسم
ال ـص ــدر بــاجلــامـعــة ومـسـتـشــار رئ ـيــس اجلــامـعــة
للطب الــوقــائــي ومـكــافـحــة ال ـعــدوى إلسهاماته
الـ ـع ــدي ــدة يف امل ـن ـظ ــوم ــة ال ـص ـح ـيــة بــاجلــام ـعــة
ومستشفى الطوارئ  ،مقدما لهما درع اجلامعة
تكرميا لهما .
كـمــا ك ــرم الــدك ـتــورة وف ــاء ف ــوزي ملــا قــدمـتــه يف
أثـ ـن ــاء اإلش ـ ـ ــراف ع ـلــى ق ـط ــاع خ ــدم ــة املـجـتـمــع
وتنمية البيئة مقدما لها درع اجلامعة
وأشاد وزير القوي العاملة بالنماذج اإليجابية
الـتــي قدمها رئـيــس اجلــامـعــة ،مطالبا أن يكون
هذا التقدمي تقليدا يف كل مجلس يلقي الضوء
على هذه النماذج ويحفز على تقدمي مزيدا من
اإلجن ــازات ،مــؤكــدا أنــه كفرد مــن أبـنــاء الشرقية
ملس بنفسه اجلهد الذي قدمه الدكتور رمضان
نافع يف مواجهة الوباء العاملي لفيروس كورونا،
واجلهد املبذول من الدكتور يحيى زكريا لتطوير
مستشفى الطوارئ.
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بعد الصحافة

السلطة الرابعة
فى يد السوشيال ميديا

منحت األنظمة السياسية «الصحافة» بصفة
خاصة  -واإلعالم بصفة عامة  -لقب السلطة
الرابعة ،وتعنى القوة الشعبية التى تؤثر وتعادل،
أوتفوق قوة الحكومة ،واستمدت الصحافة قوتها
من تماسك واستقرار النظام السياسى على مر
السنني ،حتى أصبحت جزءا من حياة الناس.
وبعد ثبات واستقرار الصحافة لسنوات طويلة،
ظهرت دراسات وأبحاث علمية كثرية تتنبأ بانتهاء
الصحافة املطبوعة لصالح الصحافة الرقمية،
ألسباب كثرية منها تغري ذوق القارئ واهتماماته،
باإلضافة إىل اختالف طرق وآليات تلقى الجمهور
للمحتوى الصحفي ،وباعتبار أن هذا هو التطور
الطبيعى لتأثري التكنولوجيا فى الحياه الحديثة .
ولكن لم يتوقع أحد أن تسحب « السوشيال ميديا «
 والتى جاءت بهدف التواصل االجتماعى بني البشر لم يتوقع أحد أن تنافس هذه املواقع الصحافة فىمصر والعالم ،بل وتصبح املصدر الرئيسى للمعلومة
والخرب لدى الكثري من متابعيها.
فهل يحق لرواد السوشيال ميديا سحب لقب «
السلطة الرابعة « بكل حقوقه وواجباته من
الصحافة ؟ وما هى ضمانات استمرار بث املعلومة
والخرب السليم ،ضمن سيل من الشائعات التى تروج
يوميا على مواقع السوشيال ميديا.

تحقيق  :انتصار سليمان

٨٤

نــاقــش الــدكـتــور رض ــا عـبــد ال ـســام أس ـتــاذ ورئ ـيــس قـســم االقـتـصــاد
واملالية العامة بكلية احلـقــوق جامعة املـنـصــورة ،ومحافظ الشرقية
األس ـبــق ،ه ــذه القضية عـلــى صفحته اخلــاصــة عـلــى « الـفـيــس بــوك»
قائال  « :معروف لدى طالب القانون والعامة أن ُسلطات الدولة ثالث:
التشريعية والتنفيذية والقضائية ..وأضاف الفقيه القانونى جتاوزا
الصحافة واإلعالم املرئى كسلطة رابعة مؤثرة ومتفاعلة مع السلطات
الثالث التقليدية.
سنة اهلل التغيير
وتــابــع عـبــد ال ـس ــام ،ون ـظــرا ألن ُس ـنــة اهلل الـتـطــور والـتـغـيــر ،جــرت
تلك السنة على السلطة الرابعة ،وتــوارت الصحف الورقية واألعمدة
وكـتــابـهــا ،والـتـلـفــاز ورواده ،وانـتـقـلــت الــدفــة وبـســرعــة بــالـغــة لوسائل
التواصل االجتماعى من فيسبوك وتويتر ويوتيوب وانستجرام...إلخ.
مثالَ ،من مِ نا يشترى جريدة أو مجلة ورقية هذه األيــام؟! َمن مِ نا
يجلس أمام التلفاز بالساعات كما كان فى املاضي ،يوما ما كانت تلك
السنة كما جترى على كل
الوسائل مبهرة ومسيطرة ،ولكن جرت عليها ُ
شيء فى هذا الكون.
أضاف ،اآلن ،معظم أوقاتنا على هواتفنا ننتقل من برنامج لبرنامج،
ومن خبر خلبر ومن مكان ملكان آخر فى أقصى بقاع العالم ،مع أخبار
وفيديوهات ،منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير ذلك.
صارت مواقع التواصل هى املصدر األول للخبر أو الواقعة ،تتلقفه
الوسائل التقليدية من صحف وقنوات تليفزيونية بعدها بساعات،
ول ـه ــذا انـسـحــب ال ـب ـســاط كـلـيــة م ــن تـلــك الــوســائــل الـتـقـلـيــديــة الـتــى
كــانــت يــومــا السلطة الــرابـعــة ،منوها أن الصحف الــورقـيــة والـقـنــوات
التليفزيونية حاولت مواكبة املوجة بإنشاء مواقع اليكترونية ،ولكنها
مع ذلك تبقى فى وضع املتلقى ملا تعرضه مواقع التواصل..غالبا!
تفاعل مباشر
وأثـنــى محافظ الشرقية األسـبــق على طريقة تفاعل احلكومات
واألنظمة فى مختلف بقاع العالم فيما يتم تداوله من خبر خطف
أكتوبر 2021
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الـســوشـيــال مـيــديــا ،فــاجلـيــل ال ـشــاب مــن املمثلني وامل ـطــربــن ،لــم يعد
يـخـتــص الـصـحـفـيــن ب ــاخ ـب ــاره ــم ،ب ــل تــدوي ـنــة بـسـيـطــة ع ـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعى تصبح ترند فى خالل ساعات ،تتلقاها الصحافة
وت ـب ــدأ الـشـغــل املـهـنــى عـلـيـهــا ،بــاعـتـبــارهــا م ــن أه ــم امل ــوض ــوع ــات الـتــى
يتابعها اجلمهور ،وال ينطبق األمــر على قسم الفن فقط  ،بل أقسام
الصحافة املختلفة ،مثل لقطة فيديو خلطف طفل من أمــام منزله
فى املحلة ،حتى حلظة عودته حلضن أمه ،أو استغاثة سيدة من
التغري
زوجـهــا أو جـيــرانـهــا ،فتتحرك األج ـهــزة األمـنـيــة الستغاثتها،
ومـعـهــا اجل ـم ـهــور وال ـ ــرأى ال ـع ــام ملـتــابـعــة الـقـضـيــة ،ب ــل وصــل
سنة اهلل فى
األم ــر لـلـقــرارات ال ــوزاري ــة وبـيــانــات احلـكــومــة ،أحـيــانــا تنشر
األرض  ..ومواقع
على صفحات املؤسسات وال ــوزارات قبل نشرها على املواقع
التواصل االجتماعى
االليكترونية نفسها .
« فومو « السوشيال ميديا
تسحب البساط من
من جانبها أكدت الدكتورة هدى عبد الرازق استشارى الطب
الصحافة
النفسى ،أن إدمــان السوشيال ميديا هو جــزء من مــرض جديد
يطلق عليه « فومو « ويعنى اخلوف من أن يفوتك شىء ،فأصبح لدينا
هاجس يجعلنا كل دقيقة ننظر على شاشة املوبايل ،ملتابعة كل جديد
– س ــواء كــانــت أخ ـبــارا شخصية ألصدقائنا وعائلتنا ،أو أخـبــار عامة
للمشاهير واحلكومة ،مشيرة إلى أن مواقع السوشيال ميديا جنحت
بالفعل فى جذب انتباهنا ،وجددت من نفسها ،حتى يجد كل شخص
هواياته واهتماماته على هذه املواقع.
أضافت ،زادت األمــور سوءا مع ظهور جيل جديد من مشاهير
اإلنترنت ،تلك الفئة التى وجــدت نفسها وعملها فى تقدمي
الحكومات
محتوى يومي ،على مواقع السوشيال ميديا ،حتى وإن كان
فى العالم تتابع
ه ــذا املـحـتــوى يـخــص حـيــاتـهــا الشخصية وعــائـلـتـهــا ،وأدق
السوشيال ميديا تـفــاصـيــل حـيــاتـهــا ،طــاملــا أن األمـ ــر يـهــم ن ــاس ك ـثــر ،ويجنى
الكثير من املال ..ولكن يبقى السؤال هل من يقدم محتوى
وتتفاعل مع
خبرى كتحليل وتفسير لقانون جديد ،أو نشر أخبار الوزارات
قضاياها
وبـيــانــات احلكومة هــل مــن حقه نفس حصانة الصحفى من
منطلق حصانة  -السلطة الرابعة  -أم إنه يعد ناقال للمعلومة
فقط.
ارتباط وثيق
يجيب عــن ذل ــك الــدكـتــور أحـمــد ف ــاروق أس ـتــاذ الـصـحــافــة بجامعة
طفل أو حريق أو اعتداء أيا كان نوعه ،الفتا إلى أن الوضع فى مصر حلوان قائال  :التاريخ علمنا أن كل مستحدث بشرى هو سالح ذو حدين
ال يختلف كثيرا ،فمواقع التواصل صارت مبثابة البوصلة التى توجه طول الوقت ،الفتا إلى أن مواقع التواصل االجتماعى  -كأى تكنولوجيا
مــؤسـســات الــدولــة املختلفة  ..فعندما ت ـتــداول مــواقــع الـتــواصــل خبر جديدة  -ميكن استخدامها فى اخلير أو الشر  ..ففى احلالتني الوسيلة
محدث نعمة...الخ ،يليها فــورا حترك واحدة ،ولكن شتان بني االستخدامني.
ِ
خطف طفل أو سفاهات ممثل
أضاف :من  15سنة تقريبا عرف البشر مواقع التواصل االجتماعى،
إيجابى من مؤسسات الدولة ،واألمثلة كثيرة وتشكل نقطة إيجابية...
ومع التجربة ارتبطت الصحافة مبواقع السوشيال ميديا واستفادت
بل لم يعد الناس بحاجة ملن ينقل معاناتهم ويوصلها للمسئولني أو
منها ،بــل ووجــدتـهــا وسيلة جـيــدة للتقرب مــن اجلـمـهــور اجلــديــد من
النائب العام ،فمجرد بث فيديو دقيقة واحدة لسيدة تشتكى من عدوان الشباب ،ملعرفة ميولهم ورغباتهم فى القراءة واملتابعة ،خاصة وأن هذه
أبنائها أو زوجها ،تقوم الدنيا وال تهدأ إال بانتهاء احلدث .
الوسيلة اجلــديــدة بها كــل اآللـيــات اجلــديــدة التى تهم اجلمهور مثل
السلطة
االجتماعى
وأش ــار عبد الـســام إلــى أن مــواقــع التواصل
الكلمة والصورة والفيديو.
كبير،
ـوق
ـ
س
الــراب ـعــة اجلــديــدة  -ليست كلها ش ــر ،بــل هــى
وتــابــع ف ـ ــاروق :فــى حــالــة الـسـبــق الـصـحـفــى حت ــرص املــؤسـســات
مطلق
لديك
تعرض فيه مختلف أنــواع السلع ،وأنــت
الصحفية على نشر هذا السبق على صفحاتها اخلاصة بها على
على
ثم
ـن
ـ
م
و
ـاء،
ـ
احلــريــة لـتـخـتــار وتـسـمــع وت ـقــرأ ملــن ت ـش
مواقع التواصل االجتماعى للوصول ألكبر عدد من اجلمهور،
ـذه
ـ
ه
ـة
ـ
م
ـ
ظ
م ـط ـلــوب مِ ـن ــا ك ـمــواط ـنــن أن ن ـ ــدرك ع ـ
واستثمارها مبا القارئ التمييز
حتت عنوان « خبر عاجل ،شاهد قبل احلــذف ،ال يفوتك+ ،
النعمة ،وأن نُحسن استغاللها
 .. 18وغـيــرهــا مــن عـنــاويــن جتــذب متوسطى التعليم وغير
يــدعــم جـهــود تطوير مجتمعنا ،خــاصــة فــى ضوء بني املحتوى الخربى املهتمني بالقضايا العامة ،وجتبرهم للضغط على اخلبر
تفاعل مؤسسات الــدولــة اإليجابى مع كل ما يتم
ومتابعة تفاصيله ،مؤكدا أن من يهتم بنشر املحتوى اخلبرى
والشائعة
تداوله.
هم صحفيون الذين يتمتعون بالفعل باحلصانة الصحفية،
باجلرائد
املتابعة
قسم
وغير ذلك مروجى شائعات ...وفى نفس الوقت حترص املؤسسات
ويؤكد أحمد فتح اهلل صحفى على احلديث السابق،
الصحفية على متابعة السوشيال ميديا ملعرفة اهتمامات واجتاهات
قائال « :انتبهت الصحف منذ سنوات طويلة لتأثير السوشيال ميديا اجلـمـهــور إلــى أي ــن؟ فالصحافة لديها رســالــة أو محتوى مهمتها هو
على الرأى العام ،وخصصت صحفيني ملتابعة كل ما يدور على مواقع وصول هذا املحتوى ألكبر عدد من اجلمهور.
التواصل االجتماعى ،وتطور األمر وتشعب ،وأصبح صحفى املتابعة
وأنهى فاروق حديثه مؤكدا على ضرورة فهم الناس الفرق بني املحتوى
قسم كبير باجلرائد به عدد من الصحفيني فى كل املجاالت ،منوها أن اخلبرى والشائعة ،فالصحافة مهمتها نشر اخلبر وكل ما يخصه – بشكل
الصحف الورقية خصصت صفحات باسم «السوشيال امليديا « ملتابعة حيادى ومهنى – فى حني يهتم رواد السوشيال ميديا بنشر اخلبر الذى
كل ما يهم رواده من متابعات وأخبار الترند  ،كما اهتمت كليات اإلعالم يجد أكبر كم من التفاعل  -حتى لو كان خطأ أو شائعة  -وعلى القارئ
نفسها بهذا التطور فى الصحافة واإلعالم ،والتى بدأت تنتبه له ،وتفرد واملتابع التمييز بــن الغث والثمني ،الفتا إلــى أن األمــر يشبه جتربة «
له الكتب واملناهج ملتابعة التطور اجلديد فى الصحافة.
الصحافة الـصـفــراء « الـتــى كــانــت تعتمد عليها بعض اجلــرائــد جلذب
وق ـ ــال ف ـتــح اهلل إن ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ــوض ــوع ــات واألف ـ ـكـ ــار ج ـ ــاءت من القراء ،حتى وإن كان اخلبر غير صحيح ،أو يخص مجتمعات غيرنا.
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من كل وزارة

خرب

«مدبولى» و»الدبيبة» يترأسان اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة

رئيس الوزراء :نتطلع لترجمة اتفاقيات التعاون إلى
واقع ملموس ومشروعات يتم تنفيذها على األرض

}

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى اللقاء
بالترحيب برئيس حكومة الوحدة الوطنية
الـلـيـبـيــة ،والــوفــد الليبى امل ــراف ــق ،مــؤكــد ًا أن
تواجد هذا العدد الكبير من الوزراء الليبيني
عـلــى أرض م ـصــر ،يـعـكــس ح ــرص الشقيقة
ليبيا على تعزيز أواص ــر الـتـعــاون مــع مصر،
مـشـيــر ًا فــى ه ــذا ال ـصــدد إل ــى مـشــاركــة مصر
أي ـض ـ ًا بــوفــد كـبـيــر م ــن ال ـ ـ ــوزراء وامل ـس ـئــولــن،
فــى إطــار حــرص الــدولــة املصرية على تأكيد
دعمها الكامل لكل جهود احلكومة الليبية
والبرملان لتنفيذ خارطة احلل السياسى فى
ليبيا ،ومساندة الشعب الليبى الشقيق.
ونـ ـق ــل رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء حتـ ـي ــات وتــرح ـيــب
الرئيس عبد الفتاح السيسى بالوفد الليبي،
ودع ـ ــم ال ـق ـي ــادة ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـص ــري ــة لـكــافــة
اجلـهــود الـتــى تـهــدف إلــى توحيد املؤسسات
واسـتـكـمــال خــارطــة ال ـطــريــق ،وتــأك ـيــده على
أول ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مـ ــع ال ـش ـق ـي ـق ــة ل ـي ـب ـيــا،
وتــوجـيـهــاتــه ب ـض ــرورة اإلس ـ ــراع بــالـعـمــل على
توسيع آفاقها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى ما حتظى
بــه اجتماعات اللجنة العليا مــن خصوصية
وأهمية ،معرب ًا عن تطلعه لترجمة اتفاقيات
الـتـعــاون ،التى يتم توقيعها الـيــوم ،إلــى واقــع
ملموس ومشروعات يتم تنفيذها على األرض.
وفى ذات السياق أشار الدكتور مدبولى إلى
دعم مصر حلكومة الوحدة الوطنية الليبية

٨٦

}

  ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واملهندس عبد
احلميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ،الدورة احلادية عشرة
للجنة العليا املصرية الليبية املشتركة بني البلدين ،وحضر املباحثات عدد كبير
من الوزراء واملسئولني بالبلدين.
فى جهودها للوفاء بالتزاماتها وفق ًا خلارطة
الطريق للحل السياسي ،الفت ًا إلى أن مصر
مستمرة فى اتصاالتها مع مختلف األطراف،
مبا يلبى تطلعات الشعب الليبى الشقيق فى
االنطالق نحو بناء مستقبل أفضل ،وتدعم
ك ــاف ــة اجلـ ـه ــود ال ــرامـ ـي ــة إلنـ ـه ــاء ك ــل أش ـك ــال
التوترات والصراعات.
وأك ــد رئيس ال ــوزراء ض ــرورة خــروج جميع
ال ـقــوات األجنبية وامليلشيات واملــرتــزقــة من
ليبيا ،بحيث تكون القوات الليبية هى فقط
امل ـتــواجــدة عـلــى أراضـ ــى ال ــدول ــة ،م ــؤك ــد ًا فى
هذا الصدد على تقدمي كل الدعم السياسى
لدولة ليبيا الشقيقة لتحقيق هذا الهدف.
ودعا الدكتور مدبولى اجلانب الليبى إلى
االستثمار فى مصر من خالل قيام املؤسسة
ال ـل ـي ـب ـيــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار ،وص ـ ـنـ ــدوق اإلمنـ ـ ــاء،
باالستثمار فى مختلف املشروعات املصرية.
وقــال مدبولي :إن الفترة املقبلة ستشهد
وضع آليات لكيفية تواجد العمالة املصرية
بشكل مكثف على األراضــى الليبية ،مضيفا
أن الــرئ ـيــس الـسـيـســى وج ــه ب ـســرعــة تنفيذ
االت ـف ــاق ـي ــات امل ــوق ـع ــة ف ــى مـ ـج ــاالت الـصـحــة
والتعليم العالي ،وغيرها من املجاالت التى
حتظى باهتمام األشقاء فى ليبيا.
وخـ ــال كـلـمـتــه بـجـلـســة امل ـ ـشـ ــاورات ،أع ــرب
رئـيــس حكومة الــوحــدة الوطنية الليبية عن
سعادته البالغة بزيارة مصر ،مؤكدا أن مصر

وليبيا تربطهما عالقات أخوية متينة ممتدة
ع ـب ــر ت ــاري ــخ ط ــوي ــل م ــن املـ ـص ــال ــح امل ـش ـتــركــة
وال ـت ـعــاون امل ـت ـبــادل ،ق ــائ ــا :إن نـتــائــج زيــارتــه
ستنعكس على جودة حياة ومستقبل شعبينا،
فضال عن أنها ستقوى أواصر الترابط بينهما.
وعـ ـب ــر امل ـه ـن ــدس ع ـب ــد احل ـم ـي ــد الــدب ـي ـبــة
عــن س ـعــادتــه بـلـقــائــه بــالــرئـيــس عـبــد الـفـتــاح
الـسـيـســي ،حـيــث أب ــدى الــرئـيــس كــامــل دعمه
لتعزيز التعاون بني مصر وليبيا فى جميع
املـجــاالت ،وأكــد الدبيبة أن هــذا ليس جديدا
على القيادة املصرية ،فمصر ظلت دوم ًا خير
سند لشقيقتها ليبيا .وأضاف أن وجود هذا
الــوفــد الليبى الكبير ،وبشكل غير مسبوق،
يؤكد رغبة ليبيا الصادقة فى تعزيز التعاون
الثنائى املشترك فى جميع املجاالت.
وأضاف :مصر دائما داعمة لنا ،وما سمعناه
من الرئيس السيسى أثلج صدورنا ،من خالل
دعـمــه الــراســخ لتحقيق الـسـلــم واالسـتـقــرار
فى ربــوع أراضينا ،كما أنــه أكــد دعمه الكامل
حلكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وأض ــاف رئيس حكومة الــوحــدة الوطنية
أنــه سيتم العمل خــال الـفـتــرة املقبلة على
تسهيل كل ما من شأنه تعزيز حركة التجارة
والقوى البشرية ،واتخاذ اخلطوات الالزمة
لفتح املعابر وزيادة معدالت الرحالت اجلوية،
وتسيير السفن.
وت ــاب ــع رئ ـيــس ح ـكــومــة ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة
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رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية :نسعى لالستفادة
من الموارد البشرية المصرية فى إعادة إعمار ليبيا

الليبية مــؤكــدا سـعــى ب ــاده لــاسـتـفــادة من
املوارد البشرية املصرية فى إعادة إعمار ليبيا،
قــائــا :املـصــريــون هــم األق ــرب لـنــا ،وكــانــوا وال
يزالون سندا لنا ،إذ يربطنا سويا تاريخ ممتد
م ــن ال ـث ـقــافــة والـ ـع ــادات بـحـكــم ق ــرب اجل ــوار
واملـصــاهــرة ،ونحن نسعى صــادقــن للحفاظ
ع ـلــى ع ــاق ــات طـبـيـعـيــة وق ــوي ــة ب ــن شعبينا
وبلدينا.
وق ــال الــدبـيـبــة :جئنا ال ـيــوم بصحبة هــذا
اجلمع الكبير من ال ــوزراء املختصني لنؤكد
أنـنــا ج ــادون فــى تنفيذ امل ـشــروعــات ،مضيف ًا
أن مصرف ليبيا املركزى سيكون مسئوال عن
تيسير عملية متويل املشروعات.
وأكـ ــد الــدبـيـبــة أن ال ـشــركــات امل ـصــريــة هى
من ستنفذ املشروعات املتفق عليها ،فنحن
مقتنعون للغاية أنها قادرة على ذلك ،خاصة
ب ـعــد م ــا رأيـ ـن ــاه م ــن تـنـفـيــذهــا لـلـمـشــروعــات
ال ـك ـب ــرى ف ــى م ـص ــر ،ووع ـ ــد ف ــى هـ ــذا ال ـصــدد
بـتـسـهـيــل عـمـلـيــة إدخ ـ ــال ال ـع ـمــالــة وامل ـع ــدات
بسرعة قياسية.
وف ـ ــى اخل ـ ـتـ ــام ج ـ ــدد ال ــدكـ ـت ــور مـصـطـفــى
مــدبــولــى ترحيبه بــالــوفــد الليبى فــى مصر،
واصف ًا هذه الزيارة بالتاريخية ،والتى نأمل
أن تـ ـك ــون ن ـق ـطــة ف ــارق ــة ف ــى الـ ـع ــاق ــات بــن
البلدين ،مؤكد ًا على دعم القيادة السياسية
للحكومة واملؤسسات الليبية فى كل جهودها
نحو االستقرار والبناء.
العمل أكتوبر 2021
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من كل وزارة

خرب

الحكومة
توافق
علي تعديل
قانون
المرور
واف ــق مـجـلــس الـ ـ ــوزراء بـعــد إجـ ــراء بعض
ال ـت ـع ــدي ــات الـ ـت ــي ط ــرح ـه ــا الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،عـلــى
مـشــروع قــانــون بتعديل بعض أحـكــام قانون
امل ــرور الـصــادر بالقانون رقــم  66لسنة 1973
بشأن السيارات املتهالكة املتروكة يف الشوارع
واألح ـي ــاء ،وشـمــل الـتـعــديــل أن يـتــولــى قسم
املـ ـ ــرور امل ـخ ـتــص بــالـتـنـسـيــق م ــع املـحــافـظــة
املختصة ،ووحدات اإلدارة املحلية ،واألجهزة
الـتــابـعــة لهيئة املجتمعات الـعـمــرانـيــة ،رفــع
املــرك ـبــات املـهـمـلــة ،أو امل ـتــروكــة ،أو أنقاضها،
وامل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة يف أي مـ ـك ــان ب ــالـ ـط ــري ــق عـلــى
الـفــور مبـجــرد ضبطها ،وإيــداعـهــا باألماكن
املخصصة ،وحتديد نفقات الرفع واإليــداع
وإيجارها اليومي قرار من املحافظ املختص،
وتكون تلك املركبات يف حيازة املحافظة من
تاريخ اإليداع باألماكن املحددة.
ك ـم ــا ش ـم ــل ال ـت ـع ــدي ــل أن ُيـ ـح ــرر مـحـضــر
بضبط الواقعة يثبت فيه أوصــاف املركبة أو

تعديل قانون
اإلجراءات الجنائية
وافــقــت احلــكــومــة عــلــى مــشــروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون
اإلجراءات اجلنائية الصادر بالقانون
رقم  150لسنة 1950؛ بهدف حتديد
إج ــراءات قانونية حاسمة اللتزام
مــاك الــســيــارات غير املستخدمة
واملنتهية تراخيصها بتجنب تركها
بالطرق العامة يف األحياء واملــدن،
بتقليل مــدة الــســنــوات الــثــاث من
تاريخ انتهاء الدعاوى إلى  6أشهر،
لتصبح املتروكات ملك ًا للحكومة دون
احلاجة إلــى حكم طاملا لم يطلبها
أصــحــابــهــا ،وذلـــك ملــعــاجلــة مشكلة
تراكم املضبوطات ومنها السيارات.
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األنقاض ،ومكان تواجدها ،وساعة ضبطها،
واسم مالكها إذا كان معلوم ًا ،ورقم اللوحات
إذا كــانــت ُمـثـبـتــة عـلـيـهــا ،ورق ـم ــي الـشــاسـيــه
واملـ ـ ــوتـ ـ ــور ،وسـ ـب ــب الـ ــرفـ ــع ،وم ـ ـكـ ــان اإليـ ـ ــداع
وتــاريـخــه ،وســائــر ال ـظــروف املحيطة بواقعة
الضبط ،وتعرض على نيابة املــرور املختصة
التخاذ شئونها.
وتتولى املحافظة املختصة إعــان مالك
املركبة أو األنقاض أو املسئول عنها ،متى كان
معلوم ًا ،مبحضر الضبط ،وكافة اإلجراءات
الـ ـت ــي مت اتـ ـخ ــاذه ــا ،وسـ ـب ــب ال ــرف ــع وم ـك ــان
اإلي ـ ــداع خ ــال  48ســاعــة مــن تــاريــخ الــرفــع،
ويتم اإلخـطــار بكافة الطرق املـقــررة قانون ًا،
أو ب ــإح ــدى وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــان اإلل ـك ـتــرون ـيــة،
ويكون ملالك املركبة أو أنقاضها التنازل عنها
لصالح املحافظة املختصة خالل شهرين من
تاريخ إعالنهُ ،ويعفى املالك يف هــذه احلالة
من سداد نفقات الرفع واإليداع.

ويشير التعديل كذلك إلى أن ملالك املركبة
الـتــوجــه إلــى نيابة امل ــرور املختصة الستالم
ممتلكاته خــال شهرين من تاريخ اإلعــان،
بطلب يـقــدم إلـيـهــا مـشـفــوعـ ًا بسند امللكية،
وإيـ ـص ــاالت سـ ــداد كــافــة ال ـن ـف ـقــات واإلي ـج ــار
املستحق ،وتسلم النيابة املختصة للمركبة أو
األنقاض مالم يكن لدى جهة املرور املختص
أو املـحــافـظــة مــانـعـ ًا ،عـلــى أن ت ــؤول حصيلة
تـلــك الـنـفـقــات واإليـ ـج ــار لـلـخــزانــة الـعــامــة،
وإذا ل ــم يـتـقــدم مــالــك املــرك ـبــة أو األن ـقــاض
بطلب استالمها خــال شهرين إلــى النيابة
امل ـخ ـت ـصــة ،ي ـج ــوز ب ـيــع املــرك ـبــة أو أنـقــاضـهــا
ب ـعــد إع ـ ــان م ــال ــك امل ــرك ـب ــة أو األنـ ـق ــاض أو
املسئول عنها بالبيع بثالثة أيــام ،وذلــك عن
طريق جلنة محلية تسمى «جلنة التصرف
يف املــرك ـبــات امل ـتــروكــة وامل ـه ـم ـلــة» ،تـنـشــأ بكل
محافظة برئاسة املحافظ املختص أو من
ينيبه وتودع حصيلة البيع باخلزانة العامة.

نتيجة مزاولة المهنة
 100ألف جنيه للمصاب بعجز
جزئى أو كلى أو ألسرة المتوفي
وافــق مجلس ال ــوزراء على مقترح التعويض املستحق والــواجــب صرفه مرة
واح ــدة للمصاب بعجز جــزئــى أو كـلــي ،أو ألس ــرة املـتــوفــى ،نتيجة مــزاولــة املهنة،
وفق ًا لضوابط الصرف املقررة بالئحة النظام األساسى لصندوق التعويض عن
مخاطر املهن الطبية.
ووفق ًا ملقترح التعويض ،يصل مبلغ التعويض إلــى  100ألــف جنيه للمصاب
بعجز كلى أو ألسرة املتوفى ،ويتراوح املبلغ مابني  20ألف جنيه و  80ألف جنيه
بحسب تصنيف حاالت العجز اجلزئى بسبب املهنة.
كـمــا متــت املــواف ـقــة عـلــى م ـشــروع ق ــرار رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء بــإصــدار الئحة
النظام األساسى لصندوق التعويض عن مخاطر املهن الطبية ،بحيث يتضمن
الضوابط واالج ــراءات املتعلقة بنظام العضوية وصــرف التعويضات املستحقة
لألعضاء واملزايا وأوجــه الرعاية اإلجتماعية التى يجوز تقدميها للعاملني فى
املجال الطبي ،وفق ًا للمالءة املالية التى حتددها دراسة اكتوارية من خبير اكتوارى
معتمد.
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مجلس الوزراء يوافق على قانون المسنين

واف ــق مجلس الـ ــوزراء على مـشــروع قانون
بــإصــدار قــانــون حـقــوق املـسـنــن ال ــذى يهدف
إلى العمل على توفير حماية ورعاية املسنني،
وحتقيق كفالة لهم جتعلهم يتمتعون بشكل
كــامــل بجميع احلـقــوق واحلــريــات األساسية
عـلــى ق ــدم املـ ـس ــاواة مــع اآلخ ــري ــن ،فـضــا عن
ت ـعــزيــز كــرام ـت ـهــم وت ــأم ــن ح ـيــاة كــرميــة لـهــم،
وذلــك التزاما من الدولة بالنصوص الــواردة
بالدستور فى هذا الشأن.
وي ـنــص م ـش ــروع ال ـقــانــون عـلــى أن « ُي ـع ـمــل
بأحكام هذا القانون فى شأن حقوق املسنني،
وتـســرى أحكامه على املسنني املصريني ،كما
تسرى على املسنني من رعايا الــدول األخرى
املـقـيـمــن بـجـمـهــوريــة م ـصــر ال ـعــرب ـيــة إقــامــة
قــانــونـيــة ،والـبــالـغــن للسن امل ـحــددة لإلحالة
للمعاش وفقا لقوانني الــدول التى يتمتعون
بجنسيتها ب ـشــرط املـعــامـلــة بــاملـثــل .ويـجــوز
ب ـقــرار مــن رئـيــس اجلـمـهــوريــة االسـتـثـنــاء من
شــرط املعاملة باملثل بالنسبة لرعايا الــدول
الصديقة ،ولالعتبارات التى تقدرها الدولة».
كما نص مشروع القانون على أنه « ال تخل
أح ـكــام ه ــذا ال ـقــانــون بــاحلـقــوق واالم ـت ـيــازات
امل ـ ـ ـقـ ـ ــررة ل ـل ـم ـس ـن ــن ف ـ ــى أى ق ـ ــان ـ ــون آخ ـ ـ ــر»،
وأن «ي ـص ــدر رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء الالئحة
التنفيذية للقانون خالل ستة أشهر من تاريخ

العمل به ،وعلى جميع اجلهات ذات الصلة به
توفيق أوضــاعـهــا ،طبقا ألحكامه خــال مدة
ال جتاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الالئحة
التنفيذية».
ومبــوجــب م ـشــروع ال ـقــانــون ،تـلـتــزم الــدولــة
بحماية حقوق املسنني املنصوص عليها فى
هذا القانون ،أو فى أى قانون آخر ،ومنها ضمان
حقوق املسنني الــواردة باالتفاقيات واملواثيق
صدقت عليها جمهورية مصر
الدولية التى ّ
الـعــربـيــة ،وع ــدم الـقـيــام بــأى عمل أو ممارسة
تتعارض مع أحكامها ،إلى جانب ضمان احلق
ف ــى احل ـي ــاة ،وال ـط ـع ــام ،والـ ـش ــراب ،وال ـك ـســاء،
والسكن املناسب لسنّهم وحالتهم الصحية،
واالل ـ ـتـ ــزام ب ــاح ـت ــرام حــريــات ـهــم ف ــى ممــارســة
خ ـيــارات ـهــم بــأنـفـسـهــم وب ــإرادتـ ـه ــم املـسـتـقـلــة،
وعدم التمييز بينهم بسبب السن ،أو الديانة،
وتــأمــن املـســاواة الفعلية فــى التمتع بجميع
حقوق اإلنـســان وحرياته األساسية فى كافة
امليادين ،وإزالة جميع العقبات واملعوقات التى
حتول دون متتعهم بهذه احلقوق.
ووفقا ملشروع القانون ،تلتزم الدولة بتهيئة
الظروف املناسبة لهم للمعيشة الكرمية من
جميع املناحى فى إطــار من احـتــرام الكرامة
اإلنـســانـيــة بتوفير أعـلــى مـسـتــوى ممـكــن من
املقومات األساسية لــذلــك ،مــن مــال ومسكن

ورعاية صحية واجتماعية ونفسية ،وغيرها،
ومتـكـيـنـهــم م ــن مم ــارس ــة احل ــق ف ــى التعليم
وال ـت ـع ـلــم والـ ـعـ ـم ــل ،وفـ ــى اس ـت ـع ـمــال امل ــراف ــق
واخلدمات العامة ،واحلصول على املعلومات،
وحرية التعبير والــرأي ،وغيرها من احلقوق
واحلريات األساسية العامة واخلاصة.
ك ـم ــا ن ــص مـ ـش ــروع الـ ـق ــان ــون ع ـل ــى ح ـقــوق
املسنني فيما يتعلق باحلماية االجتماعية،
والرعاية االجتماعية والتى تشمل التكاتف
األسري ،والرعاية املؤسسية ،والرعاية املنزلية
للمسن ،واحلــق فى الرعاية النفسية وإعــادة
ُ
ال ـت ــأه ـي ــل ،إلـ ــى ج ــان ــب م ــا يـتـعـلــق بــاحل ـقــوق
اخلاصة بالرعاية الصحية للمسنني ،واحلق
فى التأهيل املجتمعى والتمكني ،وكذا احلق
ف ــى مم ــارس ــة الــريــاضــة واألن ـش ـطــة الثقافية
والترفيهية ،واملشاركة فى احلياة السياسية
واالجتماعية ،واحلــق فى احلماية القانونية
والقضائية ،واإلعفاءات املقررة لهم.
أيضا على أن « ُينشأ
ونص مشروع القانون ً
ب ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـتـ ـض ــام ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ــى صـ ـن ــدوق
ي ـس ـمــى «ص ـنــدوق رع ــاي ــة امل ـس ـن ــن» ،ت ـك ــون له
الشخصية االعتبارية العامة ،ويتبع الــوزارة
املختصة ،ويكون حتت إشــراف رئيس مجلس
الــوزراء ،ويجوز ملجلس إدارة الصندوق إنشاء
فروع أخرى له فى املحافظات».

إعادة تنظيم المجلس األعلى للسياحة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس اجلمهورية بإعادة تنظيم املجلس األعلى للسياحة ،الذى يشرف
برئاسة رئيس اجلمهورية ،وعضوية رئيس الــوزراء ،ومحافظ البنك املركزي ،وعدد من الوزراء ورؤساء األجهزة
والهيئات ،ورئيس مجلس إدارة االحتاد املصرى للغرف السياحية.
وتأتى هذه اخلطوة فى ضوء املتغيرات املتسارعة التى تشهدها صناعة السياحة ،وعلى النحو الذى يساهم
فى متكني املجلس األعلى للسياحة من أداء دوره فى اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة ،إلى
جانب متابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع ،ووضع احللول املناسبة للتحديات التى تعترض منو
حركة السياحة ،فضالً عن اعتماد التقرير السنوى للجنة الوزارية للسياحة واآلثار ،وكذلك اعتماد مخططات
تنمية املناطق السياحية ومشروعات االستثمار السياحي.
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٨٩

أصغر أسطى سباك فى سن الـ 8

«مى السباكة» ..فرعونة مصرية
من عظيمات مصر تتحدى الفقر والبطالة

حبها ألبيها ألقى بها بني
املياه الراكدة وبالوعات
الصرف
ما الذى اشرتطته على
خطيبها قبل الزواج؟

٩٠

هى فتاة مصرية من أصل فرعونى ال تعرف
املستحيل ،تلقب بـ «مى الجدعة» ،بدأت
رحلتها منذ أن كانت فى الثامنة من عمرها،
حينها أعلنت رغبتها األكيدة ،فى ترك دنيا
اللعب والطفولة واالنضمام لعالم الكبار
ومهنة شاقة وغري مألوفة للرجال قبل
النساء ،ولكن إرادة الصغرية ابنة الحى
الشعبى واألسرة الفقرية ،استطاعت أن
تصنع لها بصمة خاصة ،جعلت اسمها
يلمع وينحنى أمام قصتها كل كبري ،احرتاما
وتقديرا.
مى جمال ،التى بلغت  23عاما ،ابنة عم جمال
«السباك» الكربى أو البكرية -بحسب
تعبريهم -الطفلة الصغرية حانية القلب،
ومن فرط ما يعانيه والدها من شقاء ليل
نهار لتدبري نفقات البيت ،لم ترتدد لحظة فى
مساعدة أبيها فى عمله الشاق ،والتنازل
عن حقها فى الطفولة واللهو ،وبرغم أنها
كانت فى سن الثامنة ،استطاعت «مي» أن
تكون الذراع األيمن ألبيها وباحرتافية بالغة
أصبحت الطفلة أشهر أسطى سباك قبل أن
تكمل العاشرة.

تحكى قصتها  :ميادة رجب
أكتوبر 2021

العمل

ضغوط احلياة ومستوى املعيشة املتدنى وإخوة صغار هى كبيرتهم،
كلها أسباب دفعتها لترك التعليم ومساعدة الوالد فى فتح باب رزق
جديد يدر ما يكفى إلطعام أفراد العائلة وتلبية احتياجاتهم اليومية،
رغم حبها الشديد للتعلم والقراءة واالطالع.
وبني انتقادات ونظرات الئمة ومضايقات وسخافات البعض ،أصرت
الطفلة على استكمال مسيرتها فى العمل احلركى سباكة ،وانتقلت
من مرحلة الطفولة فترة املراهقة والشباب وحان وقت الزواج.
قــرار الــزواج وفتح بيت وتكوين أســرة ،كــان حلم «مــي» كــأى فتاة فى
عمر العشرين ،إال أنــه لــم يجعلها حتيد عــن قــرارهــا وحبها للعمل
ومساعدة أسرتها ،لذا اشترطت «مــي» على خطيبها مواصلة عملها
بعد الزواج ملتابعة أخوتها خاصة وأن األب بدأ يكبر فى السن ولم يعد
يقوى على العمل مبفرده.
تزوجت الفتاة وأصبحت أما لطفلني ،وذاعت شهرتها وهى تتجول
فى املــدن واألحـيــاء ،حيث تتميز باإلتقان واإلخــاص ملهنتها ،جتوب
األحـيــاء بشنطة ثقيلة حتــوى «الـعــدة» ،تضعها على ظهرها وحتمل
رضيعها «آدم» عـلــى ذراع ـه ــا ،فــى رحـلــة يــومـيــة شــاقــة ولكنها األق ــرب
لقلبها.
تسكن مى التى لقبت باجلدعة فى مدينة العبور بعد أن تزوجت،
ولكنها تنتقل بني املدن ال توقفها املسافات ،تبدأ يومها فى السابعة
صباحا حيث تقوم بإرسال ابنها األكبر 3سنوات حلضانته ،ثم تعود
للبيت لتدير شئونه ،وحتمل بعدها الطفل اآلخر الرضيع (عامان)
وتنتقل لعملها ،حتى السابعة مـســاء ،وتـعــود بعدها للمنزل برفقة
زوجها.
بني املواسير واألدوات الثقيلة تتحرك ،وعلى األحبال فى الهواء
تتعلق وتتحمل املخاطر ،فى املياه الراكدة وبني البالوعات والروائح
الـكــريـهــة جتــد لقمة عيشها احلـ ــال ،ال تـتــأفــف وال تغضب وتشعر
بسعادة بالغة مع كل مهمة تتحقق برضا العميل وجناحها.
« أهم حاجة عندى أهلى ووالدى وزوجــي ،أحــاول أن أكون مجتهدة
فــى كــل دور مــن أدوارى ال أق ـصــر مــع زوج ــى ووالدى وال أتـخـلــى عن
أخوتى وال أهمل شغلى وبكل قوتى أحاول أرضى ربى فى كل تصرفاتى
وأفعالي ،بحسب حديث مى .
تضيف أيـضــا ..أنــا ست جــوه البيت وراجــل بــرا ،والشغل مش عيب
طول ما هو حــال ،ويالقى ترحيب ومساعدات واحترام من اجلميع
ألنى بكافح.
وعن طبيعة عملها تقول« :أنــا بأسس سباكة من اإلبــرة للصاروخ،
مش مجرد فك وتركيب أحواض وال تسليك بالوعات.
«مــد مواسير وفــك وتركيب وتكسير وتسليك وتشطيب» -أعمال
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ذكورية أجادتها «مــي» ببراعة لدرجة أنها بــدأت تسحب البساط من
حتت أقــدام صنايعية املهنة وهــو ما أثــار عليها هجوم بعض الرجال
ممن اتهموها بخطف أرزاقهم فى مهنة لم تخلق للنساء باألساس!
ترى «مــي» أن العمل للجميع وال فرق بني رجل وامــرأة وأن األرزاق
بيد اهلل وهو من يوزعها وتنفى التهمة عنها مؤكدة «عمرى ما خطفت
شغالنة من حد بالعكس كل شغل بعيد بوزعه على غيرى وبكل حب
ورضا.
الــافــت فــى أمــر الـفـتــاة الـتــى حتسب ضمن فئة الـفـقــراء ،أنـهــا لم
تنشغل بحالها وأســرتـهــا فحسب ،فهى تـقــوم رغــم فقرها مبمارسة
العمل اخليرى والتطوعي ،من خالل املشاركة مبهنتها والعمل مجانا
فى العديد من اجلمعيات اخليرية ودور الرعاية وتعلق» دا بيكون زكاة
عن صحتى وعافيتى عشان ربنا يبارك بعمل شغل السباكة ألى دار
أيتام أو مسنني ما هما أهلنا بردو».
وألنها حرمت من التعليم رغما عنها ،تصر على تعليم ابنها األكبر
«جمال» فى احلضانة ،وحتلم بتعويض حلمها فى صغيرها وأن تراه
خريج جامعة وأن يحظى بنصيب وافر من العلم والثقافة لينفع بلده
ونفسه »..نفسى أشوف والدى متعلمني وأعوضهم عن اللى احترمت
منه».
مي ،ذات الصبغة املصرية فى املالمح ،وحتمل بداخلها روح مقاتلة،
ال تشبه غـيــرهــا مــن فـتـيــات ال ــ»ت ـيــك ت ــوك» ول ــم تفكر فــى الــربــح من
جسدها فكانت مثاال للبنت اجلدعة احليية ومحل احـتــرام كل من
عرفها أو سمع عنها ،متسكت بثياب حشمة وحجاب مهذب يحميها،
ولها حكمة تقول» لو ربنا كان رايد إننا نكسب من جسمنا كان خلقنا
عرايا لكنه أمرنا بالستر ومنحنا ذراعني للسعى والعمل».
تنصح الفتاة كــل شــاب عاطل بــأن ينطلق بحثا عــن أى مهنة تدر
له دخال حالل ،وتؤكد أن احلالل وإن قل متأله البركة كما حتلم بأن
متتلك متجرا صغيرا لألدوات الصحية يساعدها فى مهنتها ويفتح
لها مجاال جديد.
وتوجه رسائلها للفتيات :ال تستمعى للقيل والقال طاملا أنت على
احل ــق وتــرضــى اهلل فــى عملك أي ــا ك ــان ،وال يــوجــد عـمــل حقير طاملا
بعيد عــن احل ــرام فـهــو ف ــوق ال ـ ــرؤوس ،وأن ــت مــن تصنعني احـتــرامــك
بشخصيتك وما تقدميه.
تختتم حديثها مع «العمل» وحتمل صغيرها الرضيع على كتفها
لتستكمل رحلتها متجهة نحو مدينة بدر ،فى يوم شاق جديد ووسط
ابتسامة رضا وثقة فى ما تفعله وتؤمن به ،فى الوقت الــذى تنشغل
فيه ماليني الفتيات بعرض مقاطع فيديو مصورة على تطبيقات تدر
دخال سريعا بال هدف أو محتوى مفيد.

٩١

من خالل منصة تطبيق علي التليفون المحمول..

سعفان يناقش مشروع ربط العاملين
المصريين بالخارج مع المكاتب العمالية

عقد وزير القوى العاملة محمد
سعفان اجتماعا بديوان عام الوزارة
مع رئيس مجلس إدارة شركة خدمات
املعلومات والتقنية رحيم الكشكي
 ،ومرسي اجلندي رئيس قطاع
املشروعات بالشركة  ،ملناقشة مشروع
ربط العاملني املصريني باخلارج مع
املكاتب العمالية وذلك بإعداد بوابة
خلدمة املصريني باخلارج  ،مع إتاحتها
لالستخدام من خالل التليفون
املحمول.
وقـ ـ ــال وزيـ ـ ــر ال ـ ـقـ ــوي ال ـع ــام ـل ــة  :إن ذل ــك
يــأتــي تنفيذ ًا لتوجيهات الـقـيــادة السياسية
ب ــااله ـت ـم ــام ب ــاجل ــال ـي ــات امل ـص ــري ــة ال ـعــام ـلــة
بـ ــاخلـ ــارج ،والـ ـتـ ـع ــاون ب ــن ج ـم ـيــع الـ ـ ـ ــوزارات
واجلـهــات املعنية  ،إلنـشــاء وتطوير وتشغيل
تطبيق ذكي على هاتف املحمول لوزارة القوى
الـعــامـلــة معتمدا عـلــى قيمة مـضــافــة لربط
أبـنــاء الــوطــن يف اخل ــارج مــن خــال التطبيق
وجتـعــل استخدامه مــن ضمن األولــويــات يف
احلياة اليومية  ،وسوف يسمح هذا التطبيق
إلـ ــي ت ـق ــدمي خ ــدم ــات ق ـن ـص ـل ـيــة ،وع ـمــال ـيــة ،
ومـصــر الــرقـمـيــة ،عــن طــريــق رب ــط التطبيق
ببعض اخلدمات احلكومية وغير احلكومية
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داخ ــل وخ ــارج مـصــر ،وذل ــك فــى إط ــار اهتمام
الدولة الكبير بتعزيز التواصل مع أبنائها يف
اخلارج.
واسـتـعــرضــت الـشــركــة مـضـمــون التطبيق
املقترح ،حيث سيضم اخلدمات التي تقدمها
الـقـنـصـلـيــات املـصــريــة ب ــاخل ــارج واخلــدمــات
ال ـت ــي ت ـقــدم ـهــا م ـك ــات ــب ال ـت ـم ـث ـيــل ال ـع ـمــالــي
ال ـتــاب ـعــة ل ـ ـ ــوزارة الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة ب ـس ـفــارات
وقنصليات مصر بــاخلــارج مثل  :الشكاوى
العمالية  ،وحتـصـيــل مستحقات املصريني
بــاخلــارج ،واخلــدمــات اخلــاصــة بعقود العمل
 ،فضال عن خدمات قيد املواطنني  ،وإصــدار
الشهادات  ،واستخراج جواز السفر  ،وغيرها
من اخلدمات التي تقدم للمصريني باخلارج،
باإلضافة إلــى إمكانية ســداد املــواطــن لكافة
فواتيره من خالل التطبيق.
وأثنى الوزير على املشروع املقدم  ،مؤكدا
أنه سيعمل على تسهيل العديد من اخلدمات
املقدمة للمصريني بــاخلــارج  ،وســوف يسهم
يف إعــداد قاعدة بيانات موثقة عن العاملني
باخلارج  ،خاصة وأن الدولة املصرية حاليا
ب ـج ـم ـيــع مــؤس ـســات ـهــا ت ـس ـعــى إلـ ــي ال ـت ـحــول
الرقمي وميكنة جميع اخلدمات .
وأك ــد الــوزيــر أهـمـيــة اإلسـ ــراع يف التنسيق

م ـ ــع وزارة اخلـ ــارج ـ ـيـ ــة لـ ــوضـ ــع الـ ـض ــواب ــط
اخل ــاص ــة ب ــاخل ــدم ــات امل ـقــدمــة م ــن جــانـبـهــا،
متهيدا لتوقيع بــروتــوكــول الـتـعــاون وإطــاق
املشروع خالل األيام القليلة املقبلة.
وأش ـ ـ ــار «الـ ـكـ ـشـ ـك ــي» إل ـ ــي أن الـ ـش ــرك ــة لـهــا
تعامالت مــع العديد مــن ال ــوزارات والهيئات
احل ـكــوم ـيــة أب ــرزه ــم هـيـئــة ال ـبــريــد امل ـص ــري،
حـيــث قــامــت ال ـشــركــة بــاملـســاهـمــة يف تطوير
الهيئة ووض ــع الـنـظــام اإللـكـتــرونــي اخلــاص
باملعامالت بعد تطويره مما أدى إلى اإلسراع
يف ت ـ ـقـ ــدمي اخلـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ـ ـبـ ــريـ ــديـ ــة خ ــاص ــة
احلـ ـ ــواالت  ،مـضـيـفــا أن ــه ب ـعــد ت ـطــويــر هيئة
البريد مت التعامل مع وزارة املالية ثم البنك
الزراعي  ،مؤكدا أن التعامل مع وزارتي القوى
العاملة واخلــارجـيــة يف هــذا املـشــروع سيقدم
إض ــاف ــة ج ــدي ــدة لـلـمـصــريــن وسـيـعـمــل على
حتسني وإسراع اخلدمات املقدمة لهم.
حضر االجـتـمــاع املستشار حسني صبري
مـسـتـشــار ال ــوزي ــر لـلـمـعـلــومــات  ،وآم ـ ــال عبد
امل ــوج ــود رئ ـيــس اإلدارة امل ــرك ــزي ــة لـلـعــاقــات
اخلارجية ،وإميــان عبد الغني رئيس اإلدارة
املركزية للمعلومات  ،وياسر غازي مدير عام
اإلدارة العامة للتمثيل اخلارجي  ،ومنال عبد
العزيز مدير عام مركز التدريب والتنمية .
أكتوبر  2021العمل

القوى العاملة :صرف مليار و  424مليون جنيه إعانات طوارئ
لـ  416ألف عامل يعملون في  3824منشأة

كـ ـش ــف وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـق ـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة م ـح ـمــد
سعفان ،رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات
ال ـطــوارئ للعمال أن املـبــالــغ الـتــى مت صرفها
مــن الـصـنــدوق الـتــابــع ل ــوزارة الـقــوى العاملة
بلغت  مليارا و ٤٢٤مليون جنيه استفاد منها
 416ألف ًا و  ٦٦٦عامال يعملون  ٣٨٢٤منشأة،
وذلك حتى نهاية يونيو .2021
وقـ ــال ال ــوزي ــر  :إن مـجـلــس إدارة ص ـنــدوق
إعــانــات ال ـطــوارئ للعمال بــالــوزارة واف ــق علي
ال ـب ــدء يف تـنـفـيــذ ض ــواب ــط ص ــرف الــدفـعـتــن
ال ـث ــام ـن ــة وال ـت ــاس ـع ــة م ــن اعـ ــانـ ــات الـ ـط ــوارئ
للعاملني بــالـقـطــاع الـسـيــاحــي  ،وال ـت ــى سبق
ال ـص ــرف لـهــا ف ــى الــدف ـعــات الـســابـقــة  ،وذل ــك
ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق م ـ ــع االحتـ ـ ــاد امل ـ ـ ـصـ ـ ــرى ل ـل ـغــرف
ال ـس ـيــاح ـيــة  ،وذلـ ــك ب ــواق ــع  %100م ــن األج ــر
شهريا ،وذلك
األساسى وبحد أدنى  600جنيه
ً

تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
اخلاصة مبساندة ودعــم القطاعات املتضررة
م ــن جــائ ـحــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا ويف مقدمتها
قطاع السياحة .
وأشـ ــار ال ــوزي ــر إل ــى أن الـ ـ ــوزارة مـسـتـمــرة يف
تقدمي كافة أنــواع الدعم والرعاية للعاملني
بــال ـق ـطــاع ال ـس ـيــاحــي م ــن خ ــال ال ـص ـن ــدوق ،
منوه ًا إلى أن القطاع السياحي بدأ بالتعايف
تــدريـجـيـ ًا بـفـضــل اجل ـهــود امل ـبــذولــة مــن كافة
اجلهات املعنية بالدولة ملواجهة اآلثار السلبية
الناجتة عن جائحة انتشار فيروس كورونا .
م ــن جــان ـبــه ت ـق ــدم مم ـثــل االحت ــاد امل ـص ــرى
لـ ـلـ ـغ ــرف ال ـس ـي ــاح ـي ــة وع ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة
الـصـنــدوق بالشكر والتقدير للقائمني على
الصندوق للدور احليوي الذي لعبه يف صرف
إع ــان ــات ال ـ ـطـ ــوارئ ل ـل ـعــام ـلــن خـ ــال ال ـف ـتــرة

املاضية.
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ـ ــى اج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع مـ ـجـ ـل ــس
إدارة ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق الـ ــذى ي ــرأسـ ـ ُه وزي ـ ــر ال ـقــوى
ال ـع ــام ـل ــة ،وع ـض ــوي ــة مم ـث ـلــن ع ــن مـنـظـمــات
أصـحــاب األع ـمــال ،والـعـمــال ،وأع ـضــاء بحكم
وظائفهم أو خبراتهم.
وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ
بــالــوزارة منشأ بغرض مساندة املنشآت التى
تتوقف عن صرف أجور عمالها ،بسبب ظروف
اق ـت ـص ــادي ــة أملـ ــت ب ـهــا ح ـتــى ت ـخ ـطــى األزم ـ ــات
واستمرار اإلنتاج ،وبالتالى زيادة االستثمارات
وحت ـق ـيــق ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ،وت ـعــويــض
العمال فى املنشآت املتعثرة وغير القادرة على
ص ــرف أج ــوره ــم ومـســاعــدتـهــم عـلــى مــواجـهــة
م ـت ـط ـل ـبــات امل ـع ـي ـشــة حل ــن حت ـس ــن األح ـ ــوال
املالية للمنشأة.

تلقي الجرعة األولى من التطعيم ضد كورونا للعاملين بالقوي العاملة بالغربية

بدأت مديرية القوى العاملة
بــال ـغــرب ـيــة ب ــإع ـط ــاء الـعــامـلــن
اجلـ ـ ــرعـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــن لـ ـق ــاح
التطعيم ضــد ف ـيــروس كــورونــا،
والـ ـت ــي اس ـت ـم ــرت ي ــوم ــا واح ـ ــد ًا
مبقر املديرية بالتعاون مع وزارة
الصحة.
وقـ ــال وزيـ ــر ال ـق ــوي الـعــامـلــة
مـحـمــد س ـع ـفــان إن ذلـ ــك يــأتــي
ت ـن ـف ـي ــذا ل ـت ـك ـل ـي ـفــات ال ــرئ ـي ــس
عبدالفتاح السيسي والـقــرارات
الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن ال ـل ـج ـنــة الـعـلـيــا
إلدارة أزم ـ ـ ــة ك ـ ــورون ـ ــا ب ــرئ ــاس ــة
ال ــدكـ ـت ــور م ـص ـط ـفــى م ــدب ــول ــي
رئيس مجلس ال ــوزراء بــأن يتم
ال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع وزارة ال ـص ـحــة
والـ ـسـ ـك ــان حلـ ـص ــول ال ـعــام ـلــن
بالوزارات ومديرياتها على لقاح
التطعيم املضاد لفيروس كورونا
للحد من خطر انتشاره.
العمل أكتوبر 2021

وأكـ ـ ــد وزيـ ـ ــر الـ ـق ــوي ال ـعــام ـلــة
اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ب ـ ـح ـ ـصـ ــول ج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ـع ــامـ ـل ــن
بـ ـ ــالـ ـ ــدولـ ـ ــة يف ج ـ ـم ـ ـيـ ــع أنـ ـ ـح ـ ــاء

اجلمهورية على لقاح التطعيم،
م ـ ـ ـصـ ـ ــدرا ت ــوجـ ـيـ ـه ــات ــه ملـ ــديـ ــري
مــديــريــات ال ـقــوي الـعــامـلــة علي
م ـس ـتــوى اجل ـم ـه ــوري ــة بـحـصــول

جميع الـعــامـلــن عـلــى اجلــرعــة
األولى من اللقاح مبقر املديرية
بــالـتـعــاون مــع مــديــريــة الصحة
باملحافظة.
وم ــن جــانـبــه ق ــال يــاســر عيد
وكـ ـي ــل امل ــدي ــري ــة  :إن  140مــن
العاملني باملديرية تلقوا اللقاح،
ومت االتـفــاق على تنفيذ قافلة
أخ ــرى لتطعيم بــاقــي العاملني
 ،مشيدا بالتعاون بني املديرية
ومـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـصـ ـح ــة والـ ـسـ ـك ــان
مبحافظة الغربية إلجنــاز هذا
ال ـع ـمــل ،مــوجـهــا الـشـكــر للجنة
الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى ت ـ ـقـ ــدمي ل ـق ــاح
ال ـت ـط ـع ـيــم ل ـل ـعــام ـلــن ،وجـمـيــع
األطـ ـق ــم ال ـط ـب ـيــة مل ــا ي ـبــذلــونــه
مــن جـهــد فــى احل ــد مــن انتشار
فـيــروس كــورونــا املستجد ،فضال
ع ــن دوره ـ ــم يف ن ـشــر ال ــوع ــي بني
املواطنني.
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الدين

والحياة

تقدمه :نجوى لطفى

أجمل ما قيل
فى حب الرسول

أيــام ويهل علينا شهر من أفضل
ال ـش ـه ــور ال ـه ـجــريــة ه ــو ش ـهــر ربـيــع
األول ال ــذى ولــد فيه أفـضــل البشر
وأكـمـلـهــم سـيــدنــا محمد صـلــى اهلل
عليه وسلم وقد اعتاد املسلمون فى
كل العالم أن يحتفلوا مبيالد نبى
ال ـهــدى والــرح ـمــة فــى الـثــانــى عشر
م ــن رب ـي ــع األول ب ــأش ـك ــال وأمنـ ــاط
مختلفة فمنهم مــن يحيى الليلة
بــذكــر الـ ـق ــرآن وت ــاوت ــه وم ـن ـهــم من
يصلى على النبى بكثرة طوال هذا
ال ـيــوم ومنهم مــن يـفــرق الصدقات
وغيرهم يحتفلون بأشكال مختلفة
وف ـ ــق ت ـقــال ـيــدهــم وع ــاداتـ ـه ــم ال ـتــى
ن ـشــأوا عليها ون ـحــن نحتفل بهذا
اليوم املبارك بإحياء الليلة فى ذكر
وتعبد واجتماع عائلى حول أفضل
األط ـع ـمــة واحل ـل ــوي ــات وق ــد أض ــاف
امل ـصــريــون عـلــى االح ـت ـفــال بــاملــولــد
النبى طابعا خاصا يشمل اختراع
أصـنــاف مــن احلـلــوى تسمى حلوى
امل ــول ــد ال ـن ـبــوى وهـ ـك ــذا يـضـفــى كل
شعب على االحتفال باملولد النبوى
طابعه اخلاص.
وال ـش ـع ــراء كـبــاقــى ع ـبــاد اهلل كــان
ل ـه ــم منـ ــط خ ـ ــاص فـ ــى االح ـت ـف ــال
بــذكــرى مــولــد الـنـبــى محمد صلى
اهلل عليه وسلم فكتبوا قصائد غاية
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فى الرقى واجلمال احتفاال مبيالد
ن ـب ــى الـ ـه ــدى وال ــرحـ ـم ــة ومت ـج ـيــدا
وتـخـلـيــدا لعظمة ال ــرس ــول وذكـ ــراه
ال ـط ـي ـبــة وم ــآث ــر أخ ــاق ــه ال ـكــرميــة
وقـ ـ ــد اخ ـ ـتـ ــرنـ ــا لـ ـك ــم ف ـ ــى ال ـس ـط ــور
القادمة أجمل األشعار التى قيلت
ع ــن ال ــرس ــول ال ـك ــرمي ف ــى مختلف
العصور بداية من عصر النبوة ذاته
وانتهاء بالعصر احلديث .
وأول ما نبدأ به هو الشاعر حسان
بــن ثــابــت ال ــذى اشـتـهــر بــأنــه شاعر
النبى محمد صلى اهلل عليه وسلم
وقــد كانت له قصيدة من أجمل ما
كـتــب عــن ال ــرس ــول صـلــى اهلل عليه
وسلم وهى :
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ك َل ْم ت َِل ِد النّ َسا ُء
ل
م
ج
أ
نْ
َو ْ َ ُ
َ
كل ٍ
عيب
من
ا
ء
مبر
ت
خلق َ ًّ ً ْ ّ
ت كما تشا ُء
كأنك ْ
قد خلق َ
َ
وأنشد فى قصيدة أخــرى ال تقل
روع ـ ــة وجـ ـم ــاال ع ــن ســاب ـق ـت ـهــا هــذه
األبيات
ِ
ِ
خ ٌَ
ات
ة
و
ب
لن
ل
ه
ي
ل
ع
ُّ ُ َّ َ
أ َغ ُّرْ َ َ ،
مِ َن اللَِّ َم ْش ُهو ٌد َيلُ و ُح و ُي ْش َه ُد
ِ
اسمه
النبي إلى
وض َّم اإلل ُه اس َم
ّ
ِ
أش َه ُد
ن
ؤذ
امل
س
َم
َال يف اخل ْ ِ ُ ّ ُ ْ
إذا ق َ
ِ
اسمه ليجل ُه
وشق ل ُه م ِن
ّ
ـرش م ـ ـح ـ ـمـ ــو ٌد ،وهـ ــذا
فـ ـ ــذو الـ ـ ـع ـ ـ ِ

محم ُد
َّ
بي أتَا َنا َب ْع َد َي ٍ
أس َوفَتْ َر ٍة
َن ٌّ
ض
مـ َـن الــرس ـلِ ،واألوثـ ــا ِن يف األر ِ
تعبد
ُ
سِ
نيرا َو َه ِاد ًيا
ت
س
م
ا
اج
ر
ى
س
م
َفأ ْ َ
َ ً ُ ْ َ ً
يل امل ُ َه َّن ُد
الص ِق ُ
َيلُ و ُح كما ال َح ّ
كما أنشد ابن جرير أشهر شعراء
العرب فى مولد الرسول:
ح َّم ًدا
الن ِب َّي ُم َ
ث َ
إِ َّن ا َلّذي َب َع َ
ِ
العاد ِل
ج َع َل اخلِال َفةَ يف اإلِما ِم
َ
جا
ت َ َ
ت ِبا َم َنع َ
َو َل َقد َن َفع َ
ت ُّر ً
جـ ـس ــو ِر
ـس الـ ـ ُـع ـ ـشـ ــو ِر َعـ ـل ــى ُ
َم ـ ـكـ ـ َ
الساحِ ِل
ُك َمن أَقا َم بِ أَرضِ نا
ل
د
ع
نال
َ
قَد َ َ
جةُ ُك ّ ِل َو ٍ
فد راحِ ِل
حا
يك
َفإِ َل َ
َ
مِ
خير ًا عاجِ ًل
نك
ل
م
إِ نّي َل ُ ُ
َ َ
فس مو َل َعةٌ بِ حُ ِّ
ب العاجِ ِل
َو َ
الن ُ
ِ
ريض ًة
ف
ب
ِ
تا
الك
يف
ل
ز
َن
أ
لل
َ
ُ
َوا
َ َ
َ َ
ِِ
لب ـ ـ ِن الـ َـسـبـيـ ِل َو ِلـلـ َـفـقـيـ ِر الـعــائِ ـ ِل
وانشد كعب بن زهير فى الرسول
ستضا ُء بِ ِه
سول َلنو ٌر ُي َ
الر َ
إِ َّن َ
ِ
مِ
سلول
م
لل
َ
ِ
ا
ف
يو
س
ن
ُم َه َّن ٌد
ُ
َ
ُ
وق ـ ــد أنـ ـش ــد اإلم ـ ـ ــام ال ـبــوص ـيــرى
أج ـم ــل م ــا ق ـيــل ف ــى مـ ــدح ال ــرس ــول
وتعظيم يوم ميالده فى قصيدة من
أروع القصائد العربية التى بدأها
قائال :
ِ
اخلائف الوجِ ِل
النب ّ ِي أُما ُن
ح
َم ْد ُ َّ
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حديث شريف

عــن أب ــي هــريــرة رض ــي اهلل عـنــه أن رس ــول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم قــال ( :إن اهلل يغار وغيرة
املؤمن ما حرم عليه) رواه البخاري
اهلل أن يأتي
ُ
ومسلم .

من فتاوى
دار اإلفتاء

قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة

ت ِل
غير ُم ْر َ ِ
ح ُه َم ْر َ ِ
فا ْم َد ْ
تالً أَ ْو َ
ب بأَ ْوط ٍ
َان َوال ِد َمنٍ
ب
َوال ت َُش ِّ ْ
وال ت َُع ّ ِر ْج َع َلى َر ْب ٍع وال ط ََل ِل
ِ
ح ِ
بيب اهللِ ُمنْ َف ِر َد ًا
ج َ
وص ْ
مال َ
ف َ
ِ
ِ
ِ
الغ َز ِل
و
ف
ص
الو
ر
ي
خ
و
ه
ف
ه
ف
ص
ْ َ َ
بِ َو ْ َ ْ َ َ ْ ُ
ر ْيحا َنتاه على َز ْه ِر ال ُّربا
َر ْيحا َنتا ُه مِ َن ال َّز ْه ِ
راء فاطِ َم ٍة
خ ـي ـ ِر الـ ِّـنـ َـسـ ِ
ـاء َومِ ـ ـ ْـن ِ
صــنْ ـ ِـو ا ِ
إلم ــا ِم
َ
علي
ت َن ِ
سالَ َل ِت ِه
ح ُ
إذا ا ْم َت َد ْ
سيب ًا مِ ْن ُ
الن ِ
حِ
س ِل
ر
ال
د
ي
س
ي
د
ل
يب
فه َو َّ
س ُ ِ َْ
ُّ ُ
َ ِّ
ْ
س ـ ــل ا َّل ـ ــذي
ر
ـ
ـ
ـ
ل
ا
ـل
ـ
ـ
ـض
ـ
ـ
ف
ْ
أ
َ
ـد
ـ
ُم ـ َ
ـح ـ َّـم ٌ
ُّ ْ
َ
شهِ َد ْ
ت
َ
َ
ِ
ِ
ص ِر األُ َو ِل
ع
أل
ا
ء
َنبيا
أ
ه
ل
ض
بِ َف ْ
ُ ْ ُ
خلُ قٍ
َل ْم َي ْع ُد ُه ا ُ
خلْ ِق ويف ُ
حل ْس ُن يف َ
ِ
خ ِلي
ل
ل
ه
ِ
ح ُّب ُ كُ ّ َ
َو َل ْم َي َزلْ ُ
س ٍَ
َ
مِ
ضِ
ن
ن
ي
ر
امل
ن
س
َو ِق ْ
ف َع َلة ُ ِ َ ْ ّ ِ ْ ُ
شِ
فاء اخل َْب ِل واخل ََب ِل
فيها
فإ َّن
َ
و َنـ ـ ـ ّ ِز ْه الـ ِـفــكْ ـ َـر يف َر ْوض ـ ـ ِ
ـات ِفــكْ ـ َـرتِ ـهــا
وفى قصيدة اخــرى انشد يقول فى
بعض ابياتها
كيف ترقَى ُر ِق َّيك األَنبيا ُء
طاو َلتْ ها سما ُء
يا َ
ماء ما َ
س ً
حال
َد
ق
و
الك
ع
يف
وك
و
سا
ي
ُ َ َ ْ
َ
َل ْم ُ ُ
سنا مِ
وسنا ُء
هم
ن
دو
نك
َ
ً
َ
ّإنا َم َّثلُ وا ِ
صفاتِ ك للناس
مث َل النجو َم املا ُء
كما َّ
ٍ
فضل
ت مِ صبا ُح ك ّ ِل
أن َ
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ك األَضوا ُء
َصد ُر إال عن ضوئِ َ
فما ت ُ
وأفضل ما نختم به هذه األشعار ما
قــالــه الـشــاعــر الكبير أحـمــد شوقى
أمير الشعراء عن النبى املصطفى
مـحـمــد صـلــى اهلل عـلـيــه وس ـلــم فى
قصيدة نقتطف منها هذه األبيات :
ت ضِ يا ُء
الهـدى َفالكائِ نا ُ
ُو ِل َد ُ
َبسـ ٌم َوثَناء
ت
ن
ما
ز
ِ
َو َفـ ُم ال َ
ُّ
ُ
َ
الئِ
حو َل ُه
ك
امل
ل
امل
الرو ُح َو َ َ ُ َ
الدنيا بِ ِه ُب َشرا ُء
ِللدي ِن َو ُ
ظير ُة تَز َدهي
حل
ا
و
زهو
رش َي
الع ُ
َو َ
َ َ َ
ِ
العصما ُء
ة
ر
د
الس
و
هى
نت
َوامل ُ َ
َُ َ
َ
ديقةُ الفُ رقا ِن ضاحِ َكةُ ال ُّربا
ح َ
َو َ
ش ِذ َّيةٌ غَنّ ا ُء
ن
ما
ج
ر
ِ
َ
بِ التُ ُ
لس
س َ
لس ًل مِ ن َ
حي َيقطُ ُر َ
َو َ
س َ
الو ُ
البدي ُع ُروا ُء
م
ل
الق
و
ح
ّلو
َوال ُ َ َ َ ُ َ
ُن ـ ِ
ـي
ـ
ه
ـ
ف
ل
ـ
ـ
ـ
س
ر
ـ
ـ
ـ
ل
ا
ـي
ـظ ـ َـم ــت أَس ـ ــام ـ ـ
ِ
ُ
َ َ
حيفةٌ
ص َ
َ
ِ
ح َّم ٍد ط َُغرا ُء
م
م
س
ا
و
ح
و
الل
يف َ ِ َ ُ ُ َ
ح ِ
روف ِه
جلال َل ِة يف َبدي ِع ُ
ِاس ُم ا َ
ِ
ِ
ط َه البا ُء
م
س
ا
و
ك
ل
ـنا
ـف ُه
َ َ ُ َ
أَ ِل ٌ
جاء ال ُوجو َد َت َِّي ًة
ن
م
ير
خ
يا َ َ َ
َ
إِ
ـك
ـ
ـدى
ـ
ـ
ـه
ـ
ـ
ل
ا
ـى
ـ
ـ
ل
ـن
ـ
ل
ـ
ـ
ـرس
مِ ـ ــن ُم ـ َ َ
بِ َ
ُ
جاؤوا
لتقي
ي
ال
ّذي
ل
ا
ني
بي
الن
ت
َبي ُ َ ّ َ َ
َ َ
ِ
حل َنفا ُء
ا
و
ـيه
ـف ف َ ُ
إِ ّل احلنائِ ُ
ك آ َد ٌم
ل
ـم
ه
ز
حا
خي ُر األُ ُب َّـو ِة َ ُ َ َ
َ
ح ّوا ُء
دو َن األَنا ِم َوأَح َـر َزت َ

فى سؤال من أحد املواطنني لدار اإلفتاء
حول حكم من مضى عليه أكثر من عشرين
سنة لم يصل فيها وهــو اآلن يصلي وق ًتا
ضــا من
بــوقــت ،وم ــع كــل وق ــت يصلي فــر ً
الفوائت التي فاتته ،فهل هذا كاف أم هناك
عمل آخر عليه أن يقوم به ؟
جتيب دار اإلفتاء عن ذلك بأن جمهور
الفقهاء أجمع على أن من ترك الصالة من
املسلمني املخاطبني بأدائها من وقت البلوغ
ســواء كان ذلك منه لسهو أو إهمال يجب
عليه قضاؤها على الفور وإن كثرت ما لم
تلحقه مشقة من قضائها على الفور لكثرتها
يف بدنه بأن يصيبه ضعف أو مرض أو خوف
مرض أو نصب أو إعياء ،أو بأن يصيبه ضرر يف
ماله بفوات شيء منه أو ضرر فيه أو انقطاع
عــن قيامه بأعمال معيشته ،ففي هذه
احلالة ال يجب عليه القضاء على الفور ،بل
له أن يقضي منها عقب كل صالة مكتوبة
جميعا،
ما وسعه إلى أن يتيقن من قضائها
ً
وبــذلــك تبرأ ذمــتــه ،وبـــدون ذلــك ال تبرأ
ذمته ،وقالوا :إنه يقتصر يف القضاء على
الفرائض فقط وال يتنفَّل وال يصلي سننها
معها ،فإن تيقن من قضاء جميع الفوائت
اكتفى بـــأداء الــصــلــوات املكتوبة وسننها
ونوافلها .ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال.
واهلل سبحانه وتعالى أعلم.

دعاء

اللهم أسألك فرج ًا قريب ًا وصبر ًا جميالً ورزق ًا
واسع ًا والعافية من الباليا وشكر العافية والشكر
عليها وأسألك الغنى من الناس وال حول وال قوة
إال باهلل العلي العظيم.
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مستشارك

القانونـى

يقدمه  :محمـد سليمان

مستشارك القانونى مجموعة من االستفسارات وعالمات االستفهام جنيب عنها
فيما يخص العمل والعمال  ،وكل ما يرتبط بهما من قضايا حتتاج إلى فهم وتفسير
* ب ـ ـطـ ــان االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ب ــال ـص ـل ــح
أو ال ـ ـت ـ ـنـ ــازل ال ـ ـ ــذى ميـ ــس ح ـقــوقــا
م ـقــررة مبقتضى قــوانــن الـعـمــل ؟
** ت ـن ــص امل ـ ـ ــادة اخل ــامـ ـس ــة م ــن ق ــان ــون
ال ـع ـمــل الـ ـص ــادر بــال ـقــانــون  12لـسـنــة 2003
املعدل بالقانون  180لسنة  2008على »:يقع
باطالً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا
القانون ولــو كــان سابق ًا على العمل بــه ،إذا
ك ــان يتضمن انـتـقــاصــا مــن ح ـقــوق الـعــامــل
املقررة فيه».
وي ـس ـت ـمــر ال ـع ـمــل ب ــأي ــة م ــزاي ــا أو ش ــروط
أفضل تكون مقررة أو تقرر فى عقود العمل
الفردية أو اجلماعية  ،أو األنظمة األساسية
أو غـيــرهــا مــن لــوائــح املـنـشــأة  ،أو مبقتضى
ال ـعــرف وتـقــع بــاطـلــة كــل مـصــاحلــة تتضمن
انتقاصا  ،أو إبراء من حقوق العامل الناشئة
عن عقد العمل خالل مدة سريانه  ،أو خالل
ثــاثــة أشـهــر مــن تــاريــخ انـتـهــائــه مـتــى كانت
تخالف أحكام هذا القانون».
إن غـلـبــة ال ـص ـفــة اآلم ـ ــرة ل ـقــواعــد قــانــون
ال ـع ـمــل ،يـتــرتــب عـلـيـهــا تـعـلــق ه ــذه الـقــواعــد
بــالـنـظــام ال ـعــام ،وم ــن ثــم ال يـجــوز مخالفته
وإذا ورد ال ـشــرط أو االت ـفــاق فــى عـقــد فــردى
أو اتفاقية جماعية أو الئحة فترتفع القوة
امللزمة للعاقدين عن هــذا الشرط أو العقد
الباطل ،ويظل العقد قائما فيما عدا ذلك،
ملزما لطرفيه ومنتجا لكافة آثاره القانونية.
أو االتـفــاق على مــا يخالفها  ،ويبطل كل
شرط أو اتفاق مخالف  ،ولو كان سابقا على
العمل بالقانون ،ذلك ألن قانون العمل مثله
مثل كل القوانني املتعلقة بالنظام العام يتم
إعمال األثر الفورى أو املباشر لقواعده  ،دون
أن يكون لها أثــر رجعي ،ويبطل كل شــرط أو
اتفاق أو صلح أو إبــراء بطالنا مطلقا ،سواء
ورد فى عقد العمل  ،أو فى اتفاقية جماعية،
أو لوائح املنشأة أو اللوائح األساسية للعمل،
إذا تضمن انتقاصا من احلقوق التى قررها
املشرع للعامل مبقتضى أحكام قانون العمل
رق ــم  12لسنة  2003حـتــى ول ــو كــانــت سابقة
على العمل به ،ويقع البطالن املطلق أيضا إذا
مت االتفاق أو الشرط أو املصاحلة أو اإلبراء
أثناء سريان عالقة العمل ،ميتد إلــى ثالثة
أشهر بعد تاريخ انقضاء عالقة العمل.
والـبـطــان املـطـلــق ال يلحق كــل ش ــرط أو
ات ـفــاق ك ــان م ـقــررا أو يـتـقــرر فــى عـقــد عمل
ف ــردى أو اتـفــاقـيــة جماعية أو الئـحــة نظام
عمل إذا كان يحقق ميزة أفضل أو فائدة أكثر
للعامل .فالفرض أن قانون العمل يتضمن
احلد األدنى من احلقوق واملزايا التى يجب
عدم النزول عنها عند التفاوض واالتفاق.
وعـلــى ذل ــك ج ــاءت صــراحــة نــص الفقرة
األول ـ ــى م ــن امل ـ ــادة اخلــام ـســة لتستثنى من
البطالن الـشــرط أو االتـفــاق األكـثــر فــائــدة ،
وتلحق البطالن بكل مــا يتضمن انتقاصا
من حقوق العامل املقررة فى القانون رقم 12
لسنة .2003
* ولـكــن الـســؤال املـطــروح  :كيف
وعلى أى أساس ميكن التفرقة بني
مــا قــد يعتبر أكـثــر فــائــدة للعامل،
وب ـ ــن مـ ــا قـ ــد ي ـع ـت ـبــر أق ـ ــل ف ــائ ــدة؟
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** وق ـبــل اإلج ــاب ــة عـلــى ه ــذا ال ـت ـســاؤل ،
نقول إن هذه املسألة موضوعية من مسائل
الـ ــواقـ ــع الـ ـت ــى ي ـس ـت ـقــل ب ـت ـقــديــرهــا قــاضــى
امل ــوض ــوع ،دون ال ـن ـظــر إل ــى رأى ال ـعــامــل أو
مـصـلـحـتــه الـشـخـصـيــة  .وق ــد ج ــرى الـفـقــه
وشراح القانون االجتماعى على وضع بعض
األسس لهذه التفرقة.
أوال :الـبـحــث عــن احلـكـمــة الـتــى قصدها
املشرع من وضع القاعدة القانونية بصرف
النظر عن التقدير الشخصى للعامل .وإذا
ك ــان ال ـنــص واض ـح ــا ف ــا يـصــح الـبـحــث عن
احلكمة والغاية التى تغياها املشرع.
ثانيا :العبرة فــى حتديد مــدى صالحية
الشرط املتفق عليه -سواء ورد ببنود العقد
أو الئحة تنظيم العمل أو اتفاقية جماعية -
لفائدة مجموع العمال.
ثالثا :إذا احتوى العقد أو الئحة تنظيم
العمل فــى بعض بنودها على حقوق أكثر،
وف ــى ال ـب ـعــض اآلخـ ــر ل ـهــا ع ـلــى ح ـق ــوق أقــل
م ــن ال ـتــى ي ـقــررهــا ال ـقــانــون فـتـكــون األول ــى
صحيحة ،وتـقــع األخ ـيــرة بــاطـلــة حـتــى ولــو
كانت فى مجموعها أكثر فائدة له ،ذلك ألنه
ال يجوز جتزئة البند الواحد واألخــذ بشق
منه يكون فى مصلحة العامل  ،دون اآلخر
الــذى ال يكون فــى مصلحته بــل النظر إلى
البند فــى مجموعة فــإذا كــان فــى مجموعه
يحقق مصلحة العامل أو أكثر فائدة له أخذ
به ،أما إذا كان فى مجموعه ضــار ًا به أو أقل
فــائــدة لــه بـطــل .وتبقى نقطة أخ ـيــرة ،وهى
بطالن الصلح واإلبراء فى بعض األحوال.
الـفـقــه وشـ ــراح ال ـقــانــون يـجـمـعــون  -وهــو
الرأى الراجح  -على أنه إذا كان عقد العمل
يقرر حقوق ًا للعامل زيادة ملا هو مقرر له فى
قانون العمل فإن التنازل عن هذه احلقوق
يكون جائز ًا كما ال يبطل الصلح ،وقد قالت
بــذلــك محكمة الـنـقــض املـصــريــة فــى حكم
حــديــث لـهــا ج ــاء ب ــه» ب ــأن االت ـف ــاق بالصلح
أو بالتنازل بني رب العمل وعماله ال يكون
بــاطــا إال أن ميــس ح ـقــوق ت ـقــررهــا قــوانــن
العمل  ،ذلك ألن األصل  ،أنه ليس هناك ما
مينع من التنازل عن احلقوق ،أو املتصالح
عليها بـعــد نـشــوئـهــا ف ـع ـاً  ،وف ـق ـ ًا للقواعد
العامة ،فاملشرع مبقتضى أحكام املــادة 549
مــدنــى يـعــرف الصلح بــأنــه «عـقــد يحسم به
الـطــرفــان نــزاعـ ًا قائم ًا أو يتوقيان بــه نزاع ًا
مـحـتـمـاً ،وذل ــك ب ــأن يـنــزل كــل منهما على
وجــه التقابل عــن جــزء مــن ادعــائــه « كما أن
املــادة  551مدنى حتظر الصلح فى املسائل
املتعلقة باحلالة الشخصية أو النظام العام،
وطاملا أن العامل ميلك التصرف فى حقوقه
 ،ف ـي ـجــوز ل ــه ال ـت ـصــالــح عـلـيـهــا ،وق ــد ج ــاءت
الفقرة الثالثة من املادة اخلامسة من قانون
العمل رقم  12لسنة  2003تتفق مع املبادئ
ال ـعــامــة امل ــرج ــوع إل ـي ـهــا ،ال ـتــى تـفـيــد صحة
امل ـصــاحلــة أو اإلب ـ ــراء عـلــى احل ـق ــوق املتفق
عليها فى عقد العمل طاملا أنها لم تتضمن
انتقاصا أو إب ــراء مــن احلـقــوق الناشئة عن
عــاقــة ال ـع ـمــل ،وال ـت ــى ت ـق ــررت لـلـعــامــل فى
قانون العمل.
وأب ـع ــد م ــن ذل ــك ف ــأن ك ــل إب ـ ــراء أو صلح

على احلقوق التى يقررها قانون العمل من
شأنه أن ينتقص يقع باطال بطالنا مطلقا
خــال ســريــان عــاقــة العمل ،وكــذلــك خالل
ثالثة أشهر من تاريخ انقضاء عالقة العمل
حفاظا على التوازن فى املراكز القانونية فى
عقد العمل باعتبار أن العامل هــو الطرف
ال ـض ـع ـي ــف فـ ـي ــه ،وحـ ـت ــى ال ي ـس ـت ـغــل بـعــض
أصحاب األعمال حاجة العمال لالنتقاص
مــن حـقــوق قــررهــا لهم الـقــانــون وعـلــى ذلك
تكون املخالصة التى يحصل عليها صاحب
العمل مزيلة بإقرار من العامل بأنه استوفى
جميع مستحقاته ،دون أن تتضمن تسمية
هــذه احلـقــوق أو املستحقات تـكــون صــوريــة.
وتـضـمـنــت ت ـن ــازالً ينطبق عـلـيــه حـكــم امل ــادة
رقــم  3/5مــن قــانــون العمل إذا كــان العامل
لم يستوف كل حقوقه ولم يحصل إال على
ب ـع ـض ـهــا .وفـ ــى هـ ــذه احل ــال ــة ي ـحــق لـلـعــامــل
اللجوء للمحكمة العمالية املشار إليها فى
املادة  71من قانون العمل ،وإذا انقضت عالقة
الـعـمــل فيمكن للعامل الـلـجــوء للمحكمة
خالل  45يوم ًا من تاريخ انتهاء املدة املحددة
للتسوية الــوديــة ســواء كــان قد تقدم للجنة
بطلب التسوية أو لــم يتقدم بــه  ،أو خالل
ثالثة أشهر من تاريخ انقضاء عالقة العمل،
إذا ن ــازع ال ـعــامــل صــاحــب الـعـمــل عـلــى هــذه
املستحقات ولــم يدفعها لــه صاحب العمل
ـاء على أن مــرور هذه املواعيد ال يسقط
رضـ ً
قضاء ،غاية ما
حق العامل فى املطالبة بها
ً
فى األمر أنه يلجأ للقضاء العادى قبل مرور
ع ــام مــن تــاريــخ انـقـضــاء عــاقــة الـعـمــل .فال
يستفيد بإجراءات التقاضى اخلاصة طبق ًا
للمواد  71 ،70من قانون العمل.
 بعض التطبيقات لبطالن الشرط الذىيتضمن انتقاصا حلقوق العامل أو يتضمن
ميزة أو فائدة أقل-:
 -1حــق الـعــامــل فــى إج ــازة سـنــويــة يعتبر
أفـضــل مــن الـشــرط االتـفــاقــى ال ــذى يتنازل
ال ـع ــام ــل مب ـق ـت ـضــاه ع ــن ح ـقــه ف ــى اإلج ـ ــازة
مقابل زيادة أجره.
 -2سقوط حق العامل فى املقابل النقدى
لرصيد إجازاته السنوية إذا رفض القيام بها
كتابة ،مع بقاء حقه فى عني احلق (رصيد
األج ــازات) والقيام بها فى وقت الحق فهذا
ال ـن ــص أص ـل ــح ل ـل ـعــامــل م ــن الـ ـش ــرط ال ــذى
يتنازل فيه العامل عن رصيد إجازته مقابل
حصوله على املقابل النقدى له.
 -3ب ـطــان ال ـشــرط ال ــذى ي ــرد فــى عقود
ال ـع ـمــل غ ـيــر مـ ـح ــددة املـ ـ ــدة ،والـ ـ ــذى يعطى
صــاحــب العمل احلــق فــى إنـهــاء العقد دون
إخطار سابق أو تعويض عن مهلة اإلخطار .
 -4بطالن االتـفــاق على تعليق اإلخطار
على شرط واقف أو فاسخ.
 -5ب ـطــان ال ـشــرط ال ــذى يـ ــورده صاحب
الـعـمــل فــى صـلــب الـعـقــد ،متضمن ًا أن أجــر
العامل يشمل جميع العالوات أيا كان نوعها.
 -6بطالن االتفاق فى عقد العمل املحدد
املــدة على جتديد العقد بطريقة آلية ملدد
مماثلة ،دون االتفاق الصريح على ذلك  ،ألن
فى هذه احلالة لم يعد العقد محدد املدة ،
بل انقلب إلى عقد غير محدد املدة.
أكتوبر  2021العمل

مستشارك

التأمينى

إعداد  :عيد سيد عبدالواحد
مدير عام التأمينات باملركز الرئيسى

يسأل سعيد محمد :ما االجراءات الواجب اتباعها
فى حالة أى تغيير يطرأ على من لهم حق التوقيع عن
املنشأة ؟
** من املعروف أنه عند بداية اشتراك املنشأة فى مكتب
التأمينات االجتماعية املختص  ،اإلج ــراءات التى تتم فى
ه ــذه احلــالــة واملـتـضـمــن حتــريــر من ــوذج تــوقـيــع ملــن لـهــم حق
التوقيع عن هذه املنشأة وهو قد يكون صاحب العمل نفسه
وق ــد ي ـكــون مــديــر ش ـئــون الـعــامـلــن مـثــا أو أى شـخــص آخــر
يكلفه صاحب العمل نيابة عنه بالتوقيع عنه على املحررات
التى تقدم إلى مكتب التأمينات املختص  ،وأى مستند يرد
من املنشأة إلى مكتب التأمينات االجتماعية البد أن يطابق
الــوارد باملستند على منــوذج التوقيع املحتفظ به فى املكتب
املختص  ،وبالتالى فإن هذا النموذج ميثل أهمية قصوى ألنه
يعول عليه فى مدى جدية أى مستند يقدم من املنشأة مكتب
الهيئة املختص  ،وبالتالى يجب فور وجود أى تغيير على من
له حق التوقيع فإذا ما كان مثال اخلامت اخلاص باملنشأة فقد
ويخشى أن يستغل فــى حتــريــر مستندات تـقــدم إلــى مكتب
الـتــأمـيـنــات بــاســم املـنـشــأة  ،فيجب ســرعــة ات ـخــاذ اإلجـ ــراءات
الالزمة لتغيير التوقيعات وتغيير اخلتام أو استبدالها حتى
التقع أى مسئولية على املنشأة نتيجة التخلف عن اإلخطار
أو التراخى فى تقدمي هــذا النموذج اخلــاص باإلخطار عن
التعديل على من له حق التوقيع عن املنشأة .
يسأل عصام أحمد :مــا هى اآلثــار املترتبة على
التأخير فى أداء االشتراكات أو فى تقدمي املستندات
إلى مكتب الهيئة املختص ؟
** من املعروف أن نظام التأمني االجتماعى نظام ممول
وبالتالى يعتمد فــى التمويل على االشـتــراكــات التى يلتزم
بأدائها صاحب العمل بالقطاع اخلاص وما يلتزم به صاحب
الـعـمــل فــى الـقـطــاع اخل ــاص ميـثــل حصتني :حـصــة العامل
التى تقتطع من مرتبه .وحصة صاحب العمل التى يؤديها
عن العامل أو اشتراك صاحب العمل عن نفسه لدى مكتب
التأمينات  ،والبــد من أداء االشـتــراكــات فى موعدها املحدد
وهو أول الشهر التالى لشهر االستحقاق مع مهلة  15يوما
 ،وف ــى حــالــة الـتــأخـيــر فــى أداء االش ـتــراكــات يستحق مبلغ
إضافى بنسبة تساوى متوسط إصــدارات اخلزانة من األذون
والسندات فى الشهر السابق الشهر الــذى يتعني فيه سداد
املبلغ مضافا إليه (  ، 12/)%2وذلــك عن كل شهر تأخير من
تاريخ االستحقاق حتى نهاية شهر األداء .
ك ـمــا يـسـتـحــق م ـب ـلــغ إض ــاف ــى  %20م ــن ق ـي ـمــة االشـ ـت ــراك
املستحق عن الشهر األخير من مدة اشتراك املؤمن عليه فى
حالة التأخير فى تقدمي االستمارة رقم  6عن كل شهر تأخير
من تاريخ انتهاء اخلدمة حتى تاريخ تقدمي االستمارة مع
إهمال كسر الشهر .
يسأل رأفت حمودة  :ما املقصود باملبلغ اإلضافى
الذى يتحمله صاحب العمل فى حالة التأخير فى
أداء االشتراكات ؟
العمل أكتوبر 2021

** املوعد القانونى ألداء االشتراكات التى يلتزم بأدائها
صاحب العمل إلى مكتب التأمينات االجتماعية املختص هو
أول الشهر التالى لشهر االستحقاق .مبعنى أن اشتراك شهر
يناير مثال يستحق أول فبراير ،وبالتالى فإن أى تأخير عن
هذا امليعاد يترتب عليه مبلغ اضافى = ( متوسط إصــدارات
اخلزانة من األذون والسندات فى الشهر السابق الشهر الذى
يتعني فيه س ــداد املـبــالــغ  ، 12 / ) %2 +عــن كــل شهر تأخير
اعتبارا من تاريخ االستحقاق حتى نهاية شهر األداء .
ويعفى صاحب العمل من أداء املبلغ اإلضافى املشار إليه
إذا مت األداء خالل الـ  15يوما األولى من الشهر التالى لشهر
االستحقاق .
مبعنى أن اشتراك شهر يناير مثال يستحق فى  1فبراير
ف ــإذا مت األداء يــوم  1فبراير ال تـكــون هـنــاك مشكلة  -إذا مت
الـســداد يــوم  15فبراير فليست هناك مشكلة  ،أمــا إذا تأخر
األداء عن ذلك مبعنى أن األداء مت يوم  16فبراير ففى هذه
احلالة يستحق املبلغ اإلضافى عن االشتراك املستحق عن
شـهــر يـنــايــر  ،ف ــإذا مــا تــأخــر إل ــى شـهــر م ــارس يستحق املبلغ
اإلضافى عن شهرين ،وهكذا .وبالتالى فهذا املبلغ اإلضافى
يـسـتـحــق ع ــن ك ــل ش ـهــر تــأخ ـيــر  ،وحت ـســب ع ــدد ال ـش ـهــور من
تاريخ االستحقاق ،وهو اليوم األول من الشهر التالى لشهر
االستحقاق حتى نهاية شهر األداء  ،وهــذا املبلغ االضافى
ال ي ـجــوز اإلع ـف ــاء م ـنــه ألى سـبــب مــن األس ـب ــاب  ،ألن ــه ميثل
تعويضا لهيئة التأمني االجتماعى عن عــدم التزام صاحب
العمل بأداء االشتراكات فى موعدها  ،وبالتالى حرمان هيئة
التأمني االجتماعى من ريع استثمار أموال االشتراكات الذى
أخذ فى االعتبار عند حتديد اشتراكات النظام  .وبالتالى ال
يجوز اإلعفاء من هذا املبلغ إال بقانون يصدر فى هذا الشأن .
يــســأل عــلــى الــعــشــرى :مـــا املــقــصــود بــاملــعــاشــات
االستثنائية ما هى الفئات املنتفعة بهذا النظام ؟
** يقصد باملعاشات االستثنائية الصادر بشأنها القانون
رقم  71لسنة  1964إما منح معاش استثنائى لشخص ما لم
يسبق له احلصول على معاش  ،أو حتسن معاش شخص ما
سبق له احلصول على معاش  ،وبالتالى فإن الفئات املستفيدة
من قانون املعاشات االستثنائية تتمثل فى :
ال ـع ـمــال املــدن ـيــن أو أس ــر مــن تــوفــى مـنـهــم الــذيــن انتهت
خدمتهم فى  :اجلهاز اإلدارى للدولة أو الهيئات العامة أو
املــؤسـســات العامة  ،الــوحــدات االقتصادية التابعة للهيئات
الـعــامــة أو املــؤسـســات الـعــامــة واملـقـصــود بها شــركــات القطاع
العام وقطاع األعمال العام  ،من أدوا خدمات جليلة للبالد
أو أســر من توفى منهم  ،أســر من توفى فى حــادث يعتبر من
قبيل الـكــوارث العامة .هــذه الفئات الثالث املخاطبة بنظام
املعاشات االستثنائية الصادر بالقانون رقم  71لسنة 1964
والذى يهدف إلى :
منح معاش استثنائى ملن يتوافر بشأنه شروط استحقاق
معاش وفقا ألى من القوانني السابق بيانها أو زيــادة املعاش
املستحق ملواجهة بعض احلاالت االجتماعية أو املرضية .
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التأمينات االجتماعية و الوعى التأمينى
بقلم  :محمد حامد الصياد

مستشار التأمني اإلجتماعي  ،وكيل أول وزارة التأمينات ( األسبق )
رئيس صندوق التأمني االجتماعى للعاملني باحلكومة ( األسبق )
امتدت مظلة التأمني االجتماعى تشريعيا لتشمل كل مواطن فى مصر  ،بشكل مباشر
(املؤمن عليهم وأصحاب املعاشات )  ،وبشكل غري مباشر ( املستحقني عن املؤمن عليهم وأصحاب
املعاشات ) .
ومع امتداد هذه املظلة تشريعيا  ،إال أنها لم تمتد فى الواقع العملى بالشكل املأمول  ،ويرجع
ذلك فى األساس إىل نقص الوعى التأمينى لدى املخاطبني بأحكام نظم التأمني االجتماعى ،
والذى يتمثل بصفة أساسية فى عدم معرفة املبادئ واملفاهيم والحقائق املتعلقة بهذا النظام
الهام ملجموع املواطنني .
وفى هذا اإلطار ومن خالل هذه املجلة العريقة  ،التى تقوم بدور هام وأساسى على مدى
أكثر من نصف قرن فى نشر الوعى التأمينى  ،نتناول بعض املوضوعات ذات العالقة بالوعى
التأمينى التى نأمل االستفادة منها .
ست وستون  :التأمينات االجتماعية سؤال وجواب –
اجلزء السادس
نستكمل فى هــذا العدد مبشيئة اهلل تعالى تناول
مجموعة من األسئلة واألجوبة فى مجال التأمينات
االجتماعية واملــعــاشــات تغطى كــافــة االستفسارات
املحتملة فى هذا املجال  ،وقد تناولنا فى األعداد األربعة
السابقة من املجلة :
الفصل األول  :معلومات عامة
الفصل الثانى  :إجراءات االشتراك والنماذج املطلوبة
الفصل الثالث  :مدد االشتراك والتمويل
اجلزء األول من الفصل الرابع  :احلقوق التأمينية
ونتناول فى هذا العدد مبشيئة اهلل تعالى :
باقى الفصل الرابع  :احلقوق التأمينية
تابع  -الفصل الرابع
احلقوق التأمينية
فى قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات
الصادر بالقانون رقم  148لسنة 2019
 - 10ما هو املقصود مبيزة العالج والرعاية الطبية فى
تأمني إصابات العمل ؟
ج  -املقصود مبيزة العالج والرعاية الطبية فى تأمني إصابات
العمل املقررة بقانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصادر
بالقانون رقم  148لسنة  ، 2019ويخضع لهذا التأمني فقط فئة
العاملني لــدى الغير  ،هى كافة اخلدمات الالزمة لعودة املؤمن
عليه إلى حالته الطبيعية التى كان عليها قبل وقوع اإلصابة له
 ،ويشمل ذلك كافة اخلدمات املطلوبة من خدمات طبية يؤديها
املمارس العام وعلى مستوى اإلخصائيني مبا فى ذلك أخصائى
األس ـن ــان ،و الــرعــايــة الطبية املـنــزلـيــة عـنــد االق ـت ـضــاء ،وال ـعــاج
واإلقامة باملستشفى أو املصحة أو املركز املتخصص ،والعمليات
اجلــراح ـيــة وأن ـ ــواع ال ـع ــاج االخ ـ ــرى حـســب م ــا ي ـلــزم ،والـفـحــص
باألشعة والبحوث املعملية الالزمة وغيرها من الفحوص الطبية
وما فى حكمها ،وصرف األدوية الالزمة فى جميع احلاالت املشار
إليها فيما تقدم ،وتوفير اخلدمات التـأهيلية وتقدمي األطراف
واألجـهــزة الصناعية والتعويضية للحاالت التى يتطلب األمر
فيها ذلك  ،مبعنى آخر جميع اخلدمات املطلوبة لشفاء املؤمن
عليه من اإلصابة التى حدثت له أو على األقــل تأهيله بالشكل
الذى يتناسب مع حالته إلعادته إلى الوضع الطبيعى كلما أمكن
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ذلك .
 - 11ما هو تعويض األجر فى تأمني إصابات العمل ؟
ج ـ تعويض األجر فى تأمني إصابات العمل بقانون التأمينات
االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقــم  148لسنة ، 2019
ويخضع لهذا التأمني فقط فئة العاملني لــدى الغير  ،يقصد
به تعويض األجر الذى يستحق للمؤمن عليه طوال فترة تعطله
عن العمل بسبب اإلصابة  ،ويصرف هذا التعويض على أساس
 % 100من األجــر الذى حددت االشتراكات على أساسه  ،ويحدد
وعــاء األجــر لهذا التعويض بالنسبة لألجر األساسى وعناصر
األجر األخرى الثابتة مبا كان مفترضا أن يتقاضاه املؤمن عليه
منها لوال تعطله عن العمل بسبب اإلصابة  ،وبالنسبة لعناصر
األج ــراألخ ــرى املرتبطة بــاإلنـتــاج كــاحلــوافــز واألج ــور اإلضافية
والعمولة والوهبة …إلخ  ،فإنه يستحق تعويض األجر عنها على
أساس املتوسط الشهرى ملا تقاضاه املؤمن عليه منها خالل السنة
السابقة على حــدوث اإلصــابــة  ،ويستمر صــرف تعويض األجــر
للمؤمن عليه بنسبة  %100من أجر االشتراك حتى يتم شفاؤه أو
يثبت عجزه أو تقع وفاته دون حتديد ملدة معينة .
 - 12ما هو املقصود مبصاريف االنتقال فى تأمني
إصابات العمل ؟
ج  -املـقـصــود مبـصــاريــف االنـتـقــال فــى تــأمــن إصــابــات العمل
بقانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقم
 148لسنة  ، 2019وتخضع لهذا التأمني فقط فئة العاملني لدى
الغير  ،هى مصاريف انتقال املصاب بوسائل االنتقال العادية من
محل اإلقــامــة إلــى مكان الـعــاج إذا كــان يقع خــارج املدينة التى
يقيم بها  ،وال تصرف فى حالة االنتقال بالوسائل العادية إذا كان
مكان العالج يقع داخــل املدينة التى يقيم بها  ،أيضا االنتقال
بوسائل االنتقال اخلاصة إذا كان مكان العالج يقع داخل املدينة
التى يقيم بها أو خارجها متى قرر الطبيب املعالج أن حالة املصاب
ال تسمح باستعمال وسائل االنتقال العادية  ،كما يراعى أنه إذا
قررت اجلهة الطبية أن حالة املصاب تستدعى وجود مرافق سواء
كــان مكان العالج فى الداخل أو اخلــارج تتحمل اجلهة امللتزمة
بتعويض األجر سواء كانت جهة العمل او التأمينات االجتماعية
بحسب األحوال مبصاريف االنتقال واإلقامة اخلاصة باملرافق ،
مبعنى أنه تستحق مصاريف االنتقال للمرافق للمصاب الذى
تتطلب حالته وجود مرافق معه بنفس األسلوب .
 - 13ما هو املقصود باملعاش فى تأمني إصابات العمل ؟
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ج  -يقصد باملعاش فى تأمني إصابات العمل بقانون التأمينات
االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقــم  148لسنة ، 2019
ويخضع لهذا التأمني فقط فئة العاملني لــدى الغير  ،معاش
العجز الكامل أو الوفاة إذا ترتب على اإلصابة عجز كامل أو وفاة
 ،ويقدر املعاش فى هذه احلالة بنسبة  % 80من أجر االشتراك ،
أما إذا كانت نسبة العجز املتخلف عن اإلصابة ليست عجزا كامال
وإمنا كانت عجزا جزئيا وكانت نسبة هذا العجز تقدر بنسبة 35
 %إلى أقل من  ، % 100فيقدر املعاش أيضا عنها على أساس معاش
العجز الكامل × نسبة العجز  ،مبعنى أنه إذا كان أجر املؤمن عليه
مثال  1000جنيه فإن معاش العجز الكامل = 800 = % 80 × 1000
جنيه .
أما إذا كانت نسبة العجز مثال  % 40فيقدر املعاش بنسبة % 40
من معاش العجز الكامل  ،مبعنى أنه فى هذه احلالة نظرا ألن
األجر  1000جنيه فيكون معاش العجز الكامل = = % 80 × 1000
 800جنيها  ،ومعاش العجز اجلزئى =  % 40من الـ  800جنيه أى
يكون  320جنيها .
ويكون معاش العجز الكامل أو الوفاة ملن ال يتقاضى أجرا
من العاملني الذين تقل أعمارهم عن  18سنة وكذا املتدرجون وكذا
التالميذ الصناعيون وكذا الطلبة فى فترات التشغيل الصيفى
 ،وكــذا من يــؤدون اخلدمة العامة  ،بواقع احلــد األدنــى للمعاش
( % 65من احلد األدنــى ألجر االشتراك فى تاريخ االستحقاق ،
ومبا ال يقل عن  900جنيه)  ،أما إذا نشأ عن اإلصابة عجز جزئى
مستدمي تقدر نسبته بـ  ٪35فأكثر إستحق املصاب معاشا يساوى
نسبة ذلك العجز من املعاش سابق بيانه.
 - 14ما هو املقصود بتعويض الدفعة الواحدة فى تأمني
إصابات العمل ؟
ج  -املـقـصــود بتعويض الــدفـعــة الــواحــدة فــى تــأمــن إصــابــات
العمل بقانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون
رقم  148لسنة  ، 2019ويخضع لهذا التأمني فقط فئة العاملني
لدى الغير  ،ذلك التعويض الذى يستحق فى حالة ما إذا كانت
نسبة العجز أقل من  ، % 35مبعنى أنه إذا ترتب على اإلصابة عجز
تقدر نسبته بأقل مــن  % 35ففى هــذه احلــالــة يستحق تعويض
الدفعة الواحدة .
ويقدر هذا التعويض مبعاش العجز اجلزئى وفقا ملا سبق أن
بيناه وذلــك عن  48شهرا  ،مبعنى أنــه إذا كــان أجــر العامل الذى
قدرت نسبة العجز له مثال بـ  % 10وكان األجر  1000جنيه  ،ففى
هــذه احلالة يقدر معاش العجز الكامل على أســاس 80 × 1000
 800 = %جنيه  ،ويقدر معاش العجز اجلزئى على أســاس نسبة
العجز  % 10كما يلى  800 :جنيه ×  80 = % 10جنيها  ،ويحدد
تعويض الــدفـعــة الــواحــدة على أس ــاس  48شـهــرا مــن قيمة هذا
املعاش اخلاص بالعجز اجلزئى  ،مبعنى أن يكون تعويض الدفعة
الواحدة فى هذه احلالة =  80جنيها ×  48شهرا =  3840جنيها .
وي ـقــدر تـعــويــض الــدفـعــة ال ــواح ــدة اإلصــابــى بالنسبة ملــن ال
يتقاضى أجر ًا وفق ًا ملا يلي:
معاش العجز الكامل أوالوفاة اإلصابية ملن ال يتقاضى أجر ًا ×
نسبة العجز ×  48شهر.
 - 15ما هو املقصود بزيادة الـ  % 1سنويا ملعاش تأمني
إصابات العمل ؟
ج  -املقصود بزيادة الـ  % 1سنويا فى تأمني إصابات العمل وفقا
لقانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقم
 148لسنة  ، 2019ويخضع لهذا التأمني فقط فئة العاملني لدى
الغير  ،هو أنه يزاد معاش العجز الكامل ومعاش العجز اجلزئى
ومعاش الوفاة إذا كانت كل من هذه احلاالت
( العجز الكامل ـ العجز اجلزئى ـ الوفاة ) سببا فى إنهاء
اخلدمة  ،فى هذه احلالة يزاد املعاش بنسبة  % 1سنويا حتى بلوغ
املؤمن عليه سن الـ  60حقيقة أو حكما  ،مبعنى أنه إذا ثبت العجز
الكامل مثال للمؤمن عليه وهو فى سن  47سنة  ،ففى هذه احلالة
العمل أكتوبر 2021

يزاد معاشه بنسبة  % 1عند سن  48سنة ثم يزاد  % 1أخرى عند
ســن  49سنة  ،وهـكــذا  ،.....واملـقـصــود بهذه الــزيــادة هــو تعويض
املؤمن عليه الذى يثبت عجزه اجلزئى أو عجزه الكامل أو وفاته
نتيجة إصابة عمل انتهت بسببها اخلدمة عن الزيادة التى كانت
منتظرة فى أجره لوال حدوث هذه اإلصابة فى سن مبكرة  ،فإذا
كان معاش إصابة العمل  ، 1000يتم زيادته فى سن  48بنسبة % 1
=  10جنيهات لتصبح قيمة املعاش =  1010جنيها  ،وتتم زيادته فى
سن  49بنسبة  10.10 = % 1جنيه لتصبح قيمة املعاش = 1020.10
جنيه  ،وهكذا.......
 - 16ما هو املقصود بالعالج والرعاية الطبية فى تأمني
املرض ؟
ج  -املقصود بالعالج والــرعــايــة الطبية فــى تأمني املــرض فى
قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الـصــادر بالقانون رقم
 148لسنة  ، 2019لكل من الفئات الثالث (العاملني حلساب الغير
– العاملني حلساب أنفسهم –العمالة غير املنتظمة)  ،كل ما هو
مطلوب لعودة املؤمن عليه إلى حالته الصحية الطبيعية  ،وذلك
من خالل اخلدمات الطبية التى يؤديها املمارس العام ،واخلدمات
الـطـبـيــة ع ـلــى م ـس ـتــوى األخ ـصــائ ـيــن مب ــا ف ــى ذل ــك أخـصــائـيــن
األس ـنــان ،والــرعــايــة الطبية املـنــزلـيــة عـنــد االق ـت ـضــاء ،و الـعــاج
واإلقامة باملستشفى أو املصحة او املركز املتخصص،و العمليات
اجلــراح ـيــة وأن ـ ــواع ال ـع ــاج األخ ـ ــرى حـســب م ــا ي ـلــزم ،والـفـحــص
باألشعة والبحوث املعملية الالزمة وغيرها من الفحوص الطبية
وما فى حكمها .
* صرف األدوية الالزمة فى جميع احلاالت املشار إليها فيما
تقدم .
* توفير اخلدمات التأهيلية .
* تقدمي األطراف واألجهزة الصناعية والتعويضية .
مبعنى آخ ــر ووف ـقــا ملــا أوضـحـنــاه ف ــإن مــا يقصد بــه مــن عــاج
ورعاية طبية فى تأمني املرض فى قانون التأمينات االجتماعية
وامل ـعــاشــات ال ـصــادر بــالـقــانــون رق ــم  148لسنة  ، 2019كــل مــا هو
مطلوب مــن خــدمــات فــى هــذا املـجــال وذلــك كله باملجان دون أى
مقابل سوى االشتراك الذى يؤديه كل من صاحب العمل واملؤمن
عليه فى هذا التأمني.
 - 17ما هو املقصود بتعويض األجر فى تأمني املرض ؟
ج  -امل ـق ـصــود بـتـعــويــض األجـ ــر فــى تــأمــن املـ ــرض فــى قــانــون
التأمينات االجتماعية وامل ـعــاشــات ال ـصــادر بــالـقــانــون رقــم 148
لسنة  ، 2019ويخضع لهذا احلق فقط فئة العاملني لدى الغير
 ،ما يصرف للمؤمن عليه من تعويض أجر نتيجة فقده ألجره
نتيجة حتقق احلالة املرضية  ،وهنا نفرق بني األمراض العادية
واألم ـ ــراض املــزمـنــة  ،حـيــث فــى األمـ ــراض الـعــاديــة يـصــرف هــذا
التعويض ملدة  90يوما بنسبة  %75من أجر االشتراك األخير  ،ثم
تزاد هذة النسبة إلى  %85عن  90يوما التالية  ،بحد أقصى 180
يوما فى السنة امليالدية الواحدة  ،أما األمراض املزمنة فيصرف
هــذا الـتـعــويــض بنسبة  % 100مــن أجــر االش ـت ــراك األخـيــر دون
مدة زمنية محددة إلى أن يشفى املؤمن عليه أو تستقر حالته
استقرارا ميكنه من العودة ملباشرة عمله أو يتبني عجزه .
امــا بالنسبة للمؤمن عليها فإنها تستحق باإلضافة إلــى ما
تقدم  ،وذلــك فــى حالة الــوضــع تعويضا عــن األج ــر يـعــادل % 75
من أجرها األخير  ،تؤديه اجلهة املختصة بصرف تعويض األجر
 ،وذلــك عن مدة إجــازة احلمل والوضع املنصوص عليها بقانون
العمل أوبأنظمة العاملني املدنيني بــالــدولــة أو بالقطاع العام
بحسب األحــوال  ،بشرط أال تقل مدة اشتراكها فى التأمني عن
عشرة أشهر .
ويحدد األجر األخير على أساس :
 األجر األخير بالنسبة لعناصر األجر غير املرتبطة باإلنتاج. أما تلك املرتبطة باإلنتاج فيحدد األجر األخير على أساساملتوسط الشهرى لألجور التى أديت على أساسها االشتراكات عن
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هذه العناصر خالل السنة السابقة على بداية استحقاق تعويض
األجر .
 - 18ماهو املقصود مبصاريف االنتقال فى تأمني
املرض ؟ ج  -مصاريف االنـتـقــال فــى تــأمــن امل ــرض فــى قانون
التأمينات االجتماعية وامل ـعــاشــات ال ـصــادر بــالـقــانــون رقــم 148
لسنة  ، 2019ويخضع لهذا احلق فقط فئة العاملني لدى الغير ،
يقصد بها تلك املصاريف التى يتكبدها املؤمن عليه فى االنتقال
من محل إقامته إلــى مكان العالج  ،فــإن كــان االنتقال بوسيلة
انتقال عادية وكان مكان العالج يقع خارج املدينة التى يقيم
بها تصرف له مصاريف االنتقال  ،وال تصرف فى حالة االنتقال
بالوسائل العادية إذا كــان مكان العالج يقع داخــل املدينة التى
يقيم بها  ،أما إذا كان االنتقال بوسيلة خاصة ســواء كان مكان
العالج يقع داخل املدينة التى يقيم بها أو خارجها فإنه تصرف
له مصاريف االنتقال متى قرر الطبيب املعالج أن حالة املريض
ال تسمح باستعماله وسائل االنتقال العادية  ،أيضا إذا قررت
اجلهة الطبية أن حالة املريض تستدعى وجود مرافق  ،سواء
كان العالج بالداخل أو اخلارج فتتحمل اجلهة امللتزمة بتعويض
األج ــر مبـصــاريــف االنـتـقــال للمرافق س ــواء كــانــت ه ــذه اجلهة
هى جهة العمل أو التأمينات االجتماعية فتتحمل هذه اجلهة
مبصاريف االنتقال واإلقــامــة اخلاصة باملرافق بــذات األسلوب
الذى حتدد به بالنسبة للمؤمن عليه .
 - 19ما هو تعويض األجر فى تأمني البطالة ؟
ج  -تعويض األجــر فى تأمني البطالة فى قانون التأمينات
االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقــم  148لسنة ، 2019
ويخضع لهذا التأمني فقط العاملني بالقطاعني العام واخلاص
 ،يستحق تـعــويــض الـبـطــالــة إب ـت ــداء مــن ال ـيــوم الـثــامــن لـتــاريــخ
انتهاء اخلدمة أو عقد العمل بحسب األحــوال  ،ويستمر صرف
التعويض إلــى اليوم السابق لتاريخ التحاق املؤمن عليه بعمل
أسبوعا
أسبوعا أيهما أسبق ،ومتتد هذه املــدة إلى 28
أو ملـدة 12
ً
ً
عند تعطل املؤمن عليه للمرة األولى إذا كانت مدة االشتراك فى
شهرا  ،كما يصرف التعويض خالل فترة
هذا التأمني جتاوز 36
ً
التدريب املهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
وفقا
يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خالل مدة التعطل ً
للنسب اآلتية من أجر االشتراك األخير:
 %75لألربعة أسابيع األولى.
 %65لألربعة أسابيع الثانية.
 %55لألربعة أسابيع الثالثة.
 %45لباقى األسابيع.
 - 20ما هو املقصود بالرعاية االجتماعية ألصحاب
املعاشات ؟
ج  -يقصد بــالــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة ألص ـحــاب املـعــاشــات وفقا
لقانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقم
 148لسنة  ، 2019لـكــل مــن الـفـئــات األربـ ــع اخلــاضـعــة للقانون
(العاملني حلساب الغير – العاملني حلساب أنفسهم – العاملني
املصريني باخلارج – العمالة غير املنتظمة)  ،بعض املــزايــا من
بناء على عرض رئيس
خالل قرار يصدره رئيس مجلس الــوزراء
ً
الهيئة مبنح أصحاب املعاشات تيسيرات خاصة وعلى األخص ما
يأتى:
 -1تخفيض نسبى فى تعريفة املواصالت بالسكك احلديدية،
وكذا وسائل املواصالت العامة اململوكة للدولة داخل املدن.
 -2تخفيض فى أسعار دخول النوادى واملتاحف واملعارض ودور
السينما واملسارح اململوكة للدولة.
 -3تخفيض نفقات اإلقــامــة فــى دور الـعــاج التابعة للجهاز
اإلدارى للدولة.
 -٤تخفيض نفقات الــرحــات الـتــى ينظمها اجلـهــاز اإلدارى
ل ـلــدولــة أو الـهـيـئــات ال ـعــامــة أو املــؤس ـســات ال ـعــامــة أو ال ــوح ــدات
االقتصادية التابعة ألى منها داخل اجلمهورية وخارجها.
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ويـكــون التخفيض فــى جميع األحـيــان مبــا ال يـجــاوز  %75من
القيمة الرسمية.
 -٥أولــويــات فى التسهيالت التى يقررها مجلس إدارة شركة
مصر للطيران بالنسبة ألجور السفر بطائراتها.
 - 6أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك
ناصر االجتماعى والبنوك واجلهات األخرى
 - 21ماهو املقصود بإعانة العجز ؟
ج  -إعانة العجز فى قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات
الـصــادر بالقانون رقــم  148لسنة  ، 2019لكل من الفئات األربــع
اخلاضعة للقانون (العاملني حلساب الغير – العاملني حلساب
أنفسهم – العاملني املصريني باخلارج – العمالة غير املنتظمة)
 ،تستحق لصاحب معاش العجز الكامل املستدمي وتقدر هذه
اإلعانة بـ  % 20من قيمة املعاش املستحق شهريا إذا قررت الهيئة
العامة للتأمني الصحى أنه يحتاج لإلعانة الدائمة من شخص
آخــر للقيام بأعباء حياته اليومية  ،إذا استحقاق هــذه اإلعانة
تقرر فقط لصاحب معاش العجز الكامل املستدمي الذى تتطلب
حالته وجود مرافق له ملساعدته فى القيام بأعباء حياته اليومية
وفقا ملا تقرره الهيئة العامة للتأمني الصحى  ،وهذه اإلعانة تقدر
بـ  % 20من قيمة ما يستحقه شهريا من معاش والزيادات املضافة
اليه .
كما تستحق هذه اإلعانة لــأوالد املستحقني فى املعاش التى
تتطلب حالتهم احلاجة لإلعانة الدائمة من شخص آخر للقيام
بأعباء حياتهم اليومية  ،وتقدر هذه اإلعانة بنسبة  %20من قيمة
مايستحقه كل منهم من معاش .
ويستمر استحقاق هــذه اإلعــانــة الــى حني االلتحاق بعمل أو
زوال حالة االحتياج ملرافق أو الوفاة حيث يتوقف صــرف هذه
اإلعانة .
 - 22ماهو املقصود باملعاش االضافى ؟
ج –  - 1يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن احلد األقصى
ألجر االشتراك التأمينى أن يطلب احلصول على معاش إضافى
من الهيئة مقابل االشتراك عن اجلزء الزائد عن احلد األقصى
ألجر االشتراك التأمينى مبا ال يجاوز ( )%100من احلد األقصى
ألجر االشتراك.
 – 2يخضع لهذا النظام :
فـئــة الـعــامـلــن ل ــدى الـغـيــر  -فـئــة أص ـحــاب األع ـمــال وم ــن فى
حكمهم  -فئة العاملني املصريني باخلارج.
 - 3نسبة اإلشـتــراكــات فــى نظام املـعــاش اإلضــافــى بــواقــع %10
شهري ًا يتحملها املؤمن عليه.
 - 4تـقــوم الهيئة بإنشاء حـســاب شخصى للمعاش اإلضــافــى
لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة االشتراكات املحصلة  ،وعائد
االسـتـثـمــار مــن أول الـشـهــر الـتــالــى إليـ ــداع املـبــالــغ فــى احلـســاب
الشخصى.
 - 5يـسـتـحــق امل ـع ــاش االض ــاف ــى ف ــى حــالــة اسـتـحـقــاق املــؤمــن
عليه مـعــاشـ ًا وفـقـ ًا ألى حــالــة مــن ح ــاالت استحقاق املـعــاش فى
تأمني الشيخوخة والعجز والــوفــاة  ،ويحسب املـعــاش اإلضافى
بقسمة رصيد احلـســاب الشخصى على دفعة احلـيــاة فــى تاريخ
االستحقاق ،ويضاف هذا املعاش إلى املعاش املستحق فى تأمني
الشيخوخة والعجز والوفاة .
 فــى حــالــة وف ــاة املــؤمــن عـلـيــه أو صــاحــب امل ـعــاش دون وجــودمـسـتـحـقــن ل ـل ـم ـعــاش ي ـص ــرف ال ــرص ـي ــد امل ـت ــواف ــر ف ــى احل ـســاب
الشخصى للورثة الشرعيني.
 - 7فى حالة استحقاق املؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة
ل ـعــدم تــوافــر ش ــروط اسـتـحـقــاق امل ـعــاش فــى تــأمــن الشيخوخة
والعجز والوفاةٌ ،يصرف الرصيد املتوافر فى احلساب الشخصى
للمؤمن عليه أو املستحقني لتعويض الدفعة الــواحــدة بحسب
األحوال.
نستكمل هذا املوضوع فى العدد القادم إن شاء اهلل،،،
أكتوبر  2021العمل

القوى العاملة تحذر من جديد من أساليب النصب بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

حذرت وزارة القوى العاملة من جديد من
بعض أساليب النصب  التى يديرها بعض
األش ـخ ــاص وأص ـح ــاب الـنـفــوس الضعيفة
ب ــاس ــم ال ـ ـ ــوزارة ع ـلــى ال ـص ـف ـحــات الــوهـمـيــة
وامل ــزي ـف ــة مب ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــى،
وم ـ ــن خ ـ ــال االت ـ ـصـ ــال أو إرس ـ ـ ــال رس ــائ ــل
نصية من أرقام هواتف محمولة بخصوص
صرف منحة للعمالة غير املنتظمة بهدف
جمع بياناتهم والنصب عليهم .
وق ــال ــت ال ـ ـ ــوزارة ،إن ــه ال صـحــة لــاتـصــال
باملواطنني أو إرسال رسائل نصية من خالل
أرقـ ـ ــام ه ــوات ــف م ـح ـمــولــة جل ـمــع بـيــانــاتـهــم
أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة

غير املنتظمة .
وت ــؤك ــد وزارة ال ـق ــوى الـعــامـلــة أن لديها
ص ـف ـح ــة رس ـم ـي ــة ع ـل ــى م ــوق ــع الـ ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــى «  »facebookحتــت اس ــم «
وزارة القوى العاملة املصرية « وحتمل شارة
التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة،
فضال عن موقع الــوزارة الرسمى www.
. manpower.gov.eg
وشدد وزير القوى العاملة محمد سعفان
على أن الــدولــة املصرية قدمت دعـمـ ًا غير
مسبوق للعمالة غير املنتظمة  ،حيث مت
صــرف  6مليارات و 261مليون جنيه ،منها
م ـل ـيــار و 400م ـل ـيــون ج ـن ـيــه م ــن ح ـســابــات

ال ــرع ــاي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـص ـح ـيــة بـ ــوزارة
الـقــوى العاملة لهذه الفئة ،و 4مـلـيــارات و
 861مليون جنيه مــن وزارة املالية  ،وذلــك
تـنـفـيــذا لـتــوجـيـهــات الــرئ ـيــس عـبــد الـفـتــاح
الـسـيـســى مبـنــح  500جنيه عـلــى  6دفـعــات
للعمالة غـيــر املنتظمة الـتــى ت ـضــررت من
فيروس كورونا .
وتقوم وزارة القوى العاملة ،حالي ًا بحصر
وتسجيل تلك العمالة على أرض الــواقــع
ف ــى م ــواق ــع عـمـلـهــم  بـهــدف إعـ ـ ــداد قــاعــدة
بـيــانــات متكاملة عنهم ميـكــن مــن خاللها
شمولهم حتت مظلة تأمينية واجتماعية
وصحية شاملة.

تلقي الجرعة األولى من التطعيم ضد كورونا
للعاملين بالقوي العاملة باإلسكندرية

ب ـ ـ ـ ـ ــدأت م ـ ــدي ـ ــري ـ ــة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة
باإلسكندرية بتلقي العاملني للجرعة
األول ــى مــن لـقــاح التطعيم ضــد فيروس
ك ــورون ــا ،وال ـتــي اسـتـمــر مل ــدة يــومــن مبقر
املديرية بالتعاون مع وزارة الصحة ،وذلك
للحد من انتشار الفيروس واحلفاظ علي
صحة العاملني.
وق ـ ــال وزي ـ ــر الـ ـق ــوي ال ـع ــام ـل ــة مـحـمــد
سعفان إن ذلــك يــأتــي تنفيذا لتكليفات
الرئيس عبدالفتاح السيسي وال ـقــرارات
ال ـص ــادرة عــن اللجنة العليا إلدارة أزمــة
كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس ال ــوزراء بــأن يتم التنسيق
مـ ــع وزارة ال ـص ـح ــة والـ ـسـ ـك ــان حل ـصــول
العاملني بالوزارات ومديرياتها على لقاح
التطعيم املضاد لفيروس كورونا املستجد
للحد من خطر انتشاره.
وأكد وزير القوي العاملة اهتمام القيادة
ال ـس ـيــاس ـيــة ب ـح ـص ــول ج ـم ـيــع ال ـعــام ـلــن
بالدولة يف جميع أنحاء اجلمهورية على
لقاح التطعيم ،مصدرا توجيهاته ملديري
مــديــريــات ال ـقــوي الـعــامـلــة عـلــي مستوى
العمل أكتوبر 2021

اجلمهورية بحصول جميع العاملني على
اجلرعة األولــى من اللقاح مبقر املديرية
بالتعاون مع مديرية الصحة باملحافظة.
ومـ ــن جــان ـبــه قـ ــال ي ــاس ــر س ـع ـيــد مــديــر
املديرية  :إن  ١٥٠من العاملني باملديرية
تلقوا الـلـقــاح خــال الـيــوم األول على أن
يـسـتـكـمــل بـقـيــة ال ـعــام ـلــن تـلـقــي الـلـقــاح
يف ال ـي ــوم ال ـتــالــي م ـش ـيــدا بــال ـت ـعــاون بني
امل ــدي ــري ــة وم ــدي ــري ــة ال ـص ـح ــة وال ـس ـك ــان
مبحافظة اإلسكندرية إلجناز هذا العمل،
موجها الشكر للجنة القائمة على تقدمي
لقاح التطعيم للعاملني ،وجميع األطقم
الطبية ملا يبذلونه من جهد فى احلد من
انتشار فيروس كورونا املستجد ،فضال عن
دورهم يف نشر الوعي بني املواطنني.
ويف نفس السياق أشــار مدير املديرية
إلـ ــى أن ه ـن ــاك ف ــري ـق ــا ط ـب ـيــا تــوجــه ملـقــر
املــديــريــة لـعـمــل حتـلـيــل لــوظــائــف الكلى
وأمراض السكر بالدم والكشف املبكر علي
أورام الثدي واملتابعة بصفة دورية جلميع
ال ـع ــام ــات ،وذلـ ــك لـلـحـفــاظ عـلــي صحة
العامالت .

تسليم  76بوليصة تأمين للعمالة
غير المنتظمة بجنوب سيناء
سلمت مديرية القوى العاملة مبحافظة جنوب سيناء
 76وثيقة للتأمني على احلـيــاة وذل ــك فــى ضــوء مـبــادرة
الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العمالة غير املنتظمة
وال ـص ـيــاديــن حت ــت رع ــاي ــة وزيـ ــر ال ـق ــوي الـعــامـلــة محمد
سعفان.
وشــدد الــوزيــر علي أن وثيقة التأمني املقدمة هي من
الدولة املصرية لرعاية أبنائها من العمالة غير املنتظمة،
وه ــي بــدايــة س ــوف يتبعها الكثير مــن أوج ــه الــرعــايــة يف
املــرحـلــة الـقــادمــة لتلك الـفـئــة ،الفـتــا إلــي أن مصر التي
لــم تبخل على أي مــواطــن فيها بــأي خــدمــة ،فكل اخلير
الذي نحيا فيه منها ،لها كل الفضل علينا تسعى لتوفير
الراحة واألمن ملواطنيها.
وأشار سعفان إلى أن هذه البوليصة حماية ألسر هذه
العمالة مــن املـخــاطــر الـتــي قــد يتعرضون لها يف أماكن
العمل املختلفة ،وذل ــك بـصــرف تعويض ق ــدره  100ألف
جنيه يف حاالت العجز الكلي أو اجلزئي أو الوفاة بحيث
يتوفر دعم ألسرة كل عامل يعينها على أمور احلياة.
ومن جانبه قال أشرف علم الدين مدير مديرية القوى
العاملة بجنوب سيناء  :إنــه جــرى تسليم هــذه الوثائق
للعاملني بــإحــدى الشركات مبدينة شــرم الشيخ وجــاري
استكمال تسليم بوالص التأمني للعمال بباقي الشركات.

101

عبدالفتاح السيىس

الفريق أول محمد زىك

الدكتور عمرو طلعت

النقابة العامة للعاملين باالتصاالت ولجانها النقابية
برئاسة إبراهيم هيكل

تتقدم
بتحية تقدير باسم
العاملين باالتصاالت إلى فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية
كما تتقدم بالتهنئة إلى

م .عادل حامد

الفريق أول محمد زكى

وزير الدفاع واإلنتاج الحربي
القائد العام للقوات المسلحة

إبراهيم هيكل

ومحمد سعفان وزير القوي العاملة

عوض عنتر درويش
ود.م .عمرو طلعت وزير االتصاالت
وجبالى محمد جبالى رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر
و المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية لالتصاالت
وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء
وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة نصر أكتوبر المجيد
الذي أعاد لمصر واألمة العربية كرامتها وعزتها
األمين العام

عوض عنتر درويش
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بيومى حسن بيومى

رئيس النقابة العامة

أمين الصندوق

إبراهيم هيكل

بيومى حسن بيومى
أكتوبر 2021

العمل

عبدالفتاح السيىس

محمد سعفان

خالد منري الفقى

النقابة العامة للعاملين
بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية
برئاسة

م  .خالد منير الفقى

تتقدم بتحية تقدير باسم
العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية إلى فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية
وتؤيد جميع قراراته وتبارك خطواته نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة ونقف وراء
الجيش الذى يحمى وطننا الغالى ونستنكر كل ما يحاك ضده من كل حاقد وكاره لوطننا
فهو السد المنيع والحصن اآلمن لنا

كما تتقدم بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى

وزير الدفاع واإلنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة
ومحمد سعفان وزير القوي العاملة
وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء
وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة نصر أكتوبر المجيد
الذي أعاد لمصر واألمة العربية كرامتها وعزتها
رئيس النقابة العامة
األمين العام

عبد الرحمن عبد الغنى
العمل أكتوبر 2021

م  .خالد منير الفقى

امين الصندوق

وحيد حسن عثمان
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الفريق أول محمد زىك

املستشار .هشام أحمد فؤاد

محمد سعفان

النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة
ولجانها النقابية
برئاسة المستشار هشام أحمد فؤاد
تتقدم

بتحية تقدير باسم عمال المرافق العامة إلى فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية
وتؤيد جميع قراراته وتبارك خطواته نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة ونقف
وراء الجيش الذى يحمى وطننا الغالى ونستنكر كل ما يحاك ضده من كل حاقد وكاره
لوطننا فهو السد المنيع والحصن اآلمن لنا

كما تتقدم بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى

وزير الدفاع واإلنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة
ومحمد سعفان وزير القوي العاملة
وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء
وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة نصر أكتوبر المجيد
الذي أعاد لمصر واألمة العربية كرامتها وعزتها
رئيس النقابة العامة

المستشار هشام أحمد فؤاد
١٠٤

أكتوبر 2021

العمل

عبدالفتاح السيىس

جامل عبدالنارص عقبى

محمد سعفان

النقابة العامة للعاملين بالبنوك ولجانها الفرعية
برئاسة جمال عبدالناصر عقبى
تتقدم
بتحية تقدير باسم العاملين بالبنوك إلى فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية

وتؤيد جميع قراراته وتبارك خطواته نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة ونقف وراء
الجيش الذى يحمى وطننا الغالى ونستنكر كل ما يحاك ضده من كل حاقد وكاره لوطننا
فهو السد المنيع والحصن اآلمن لنا

كما تتقدم بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى

وزير الدفاع واإلنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة
ومحمد سعفان وزير القوي العاملة
وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء
وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة نصر أكتوبر المجيد
الذي أعاد لمصر واألمة العربية كرامتها وعزتها
رئيس النقابة العامة
األمين العام

نادر حسن عطا الله العريان
العمل أكتوبر 2021

جمال عبدالناصر عقبى

أمين الصندوق

أحمد عبد الغفار خطاب

١٠٥

تمهيد ًا إلجراء االنتخابات النقابية للدورة الجديدة 2026/2022

 17نقابة عامة تجهز إلدخال
بياناتها على المنظومة االلكترونية

وجــه محمد سعفان وزيــر الـقــوى العاملة
م ــدي ــري ــات ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة بــامل ـحــاف ـظــات
للتواصل مــع املنظمات النقابية العمالية
لـ ـلـ ـب ــدء ف ـ ــى ت ـس ـج ـي ــل بـ ـي ــان ــات اجل ـم ـع ـي ــات
ال ـع ـم ــوم ـي ــة اخلـ ــاصـ ــة ب ـه ــا ع ـل ــى امل ـن ـظــومــة
اإللكترونية اخلــاصــة ب ــوزارة الـقــوي العاملة
متـهـيــد ًا إلج ــراء انـتـخــابــات الـ ــدورة النقابية
اجلــديــدة  ، 2026 - 2022تنفيذ ًا للقرار 106
لسنة  2021بشأن حتديث بيانات املنظمات
ال ـن ـقــاب ـيــة اخلــاض ـعــة ل ـل ـقــانــون  2013لسنة
. 2017
لقاء حضره
ونظمت وزارة القوي العاملة
ً
رؤساء اللجان املنضمني ل ـ  17نقابة عامة وهم
 :العلوم الصحية  ،والكيماويات ،اإلسعاف
 ،واالت ـص ــاالت ،وال ـب ـنــوك ،واإلن ـت ــاج احلــربــي،
والسكة احلديد  ،والنقل اجلوي  ،والسياحة ،
والبريد  ،والنقل البري  ،واملناجم واملحاجر ،
والبترول  ،والغزل والنسيج  ،والعاملني بهيئة
الـنـقــل ال ـعــام  ،وال ـن ـيــابــات وامل ـحــاكــم  ،وذلــك
لـتـسـلـيـمـهــا ، USER NAMEوال ـ ـبـ ــاسـ ــورد
اخلـ ــاص بــاملـنـظــومــة ،وت ـق ــدمي ش ــرح مفصل
لعملية التسجيل ،لبدء إدخال البيانات على

106

املوقع املخصص لذلك .
ومن املقرر عقد لقاء آخر للجان النقابية
املـنـضـمــة لـلـنـقــابــات ال ـعــامــة املـتـبـقـيــة خــال

ال ـف ـتــرة ال ـقــادمــة الس ـت ـك ـمــال بـيــانــاتـهــا على
املنظومة استعداد ًا إلجراء االنتخابات العام
املقبل .
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تحقيق

بالكاريكاتري
يقدمه  :إسماعيل إبراهيم

ذكرى انتصار السادس من أكتوبر

ء
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في ذكراه األولى..

وزير القوى العاملة يضع حجر أساس
مسجد «فريد خميس» بالعاشر من رمضان

وض ـ ــع م ـح ـم ــد س ـع ـف ــان وزيـ ــر
ال ـقــوى الـعــامـلــة ،حـجــر األس ــاس
مل ـس ـجــد الـ ــراحـ ــل م ـح ـمــد فــريــد
خ ـم ـي ــس مب ــديـ ـن ــة الـ ـع ــاش ــر مــن
رمـ ـض ــان يف ال ـش ــرق ـي ــة ،يــراف ـقــه
الــدكـتــور مم ــدوح غ ــراب محافظ
الشرقية وياسمني محمد فريد
خ ـم ـي ــس رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
مجموعة النساجون الشرقيون.
يـ ـ ــأتـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك تـ ـ ــزام ـ ـ ـن ـ ـ ـ ًا م ــع
الـ ــذكـ ــرى األول ـ ـ ــى ل ــرح ـي ــل رائ ــد
الصناعة يف مصر محمد فريد
خميس .
وقـ ـ ــال ال ـ ــوزي ـ ــر  :إن ال ــراح ــل
ك ـ ــان ل ــه ق ـ ــدر ك ـب ـيــر بــامل ـج ـت ـمــع ،
وك ــان رج ــا وطـنـيــا راع ـيــا لعمال
مصانعه محافظ ًا على حقوقهم،
مــؤكــد ًا أن ــه س ــوف يـظــل مــوجــود ًا
بأفعاله وأقواله ،يف قلوبنا وقلوب
جميع عـمــال مـصــانـعــه طــاملــا أن
أب ـن ــائ ــه م ــن ال ـع ـم ــال مـحــافـظــن
عـلــى سـيــرتــه الـعـطــرة ،ويـسـيــرون
على دربه إلستكمال مسيرته.
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ون ـ ــوه ال ــوزي ــر إلـ ــى أن محمد
فريد خميس ترك ميراث ًا ثمين ًا
مــن اخل ـلــق وال ـع ـمــل وك ــان دائـمــا
ال ـقــدوة للكثير ،مقدما خالص
دع ــوات ــه أن يـجـعــل ه ــذا املسجد
صدقة جارية علي روحه.
مــن جانبها تـقــدمــت ياسمني
م ـح ـمــد ف ــري ــد خ ـم ـيــس بــالـشـكــر
وال ـت ـقــديــر ل ـلــوزيــر ع ـلــى حــرصــه
على املشاركة يف الذكرى األولى
لــرحـيــل مـحـمــد فــريــد خـمـيــس ،
مشيرة إلى أنه خالل هذه السنة
اسـتـكـمـلـنــا املـ ـش ــوار بــاملـجـمــوعــة
وح ــاف ـظ ـن ــا ع ـل ــى ك ــل اخلـ ـط ــوات
التي بدأها واستمرينا يف النجاح
الذي حققه  ،واليوم نضع حجر
األسـ ـ ــاس ل ـص ــرح عـ ـم ــاق ،حيث
ت ـب ـل ــغ مـ ـس ــاح ــة املـ ـسـ ـج ــد 2257
م ـ ـتـ ــر ًا  ،مـ ــن إجـ ـم ــال ــي م ـســاحــة
األرض الـكـلـيــة ال ـبــال ـغــه 11927
متر ًا  ،مؤكدة أن املسجد سيكون
م ـخ ـت ـل ـفــا يف ب ـن ــائ ــه ويف ت ـقــدمي
اخلدمات .
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«سعفان» ينعى «محمود العربي»:
فقدنا أحد رموز الصناعة والتجارة الوطنية

نعى وزير القوى العاملة محمد سعفان ،وجميع العاملني بالوزارة ومديريات القوى العاملة
باملحافظات ،ومجلة «العمل» ،مبزيد من احلزن واألسي رجل األعمال محمود العربي ،أحد
رموز الصناعة والتجارة املصرية الذين تركوا بصمة بارزة فى السوق املصرية ،صاحب ومؤسس
مجموعة العربي ،وقد شغل الفقيد العديد من املناصب آخرها رئاسة االحتاد العام للغرف
عاما ،ويتقدمون بأحر التعازى إلى العائلة
التجارية ،والذى وافته املنية عن عمر يناهز الـ ً ٨٩
الكرمية.
رائدا من رواد الصناعة والتجارة الوطنية وفيا
وأكد الوزير أن الراحل محمود العربي كان ً
محبا لوطنه ،أسهم فى توفير العديد من فرص العمل للشباب  ،وكان دائما داعم ًا حلقوق
ً
العمال ومنحاز ًا لهم  ،رجال وطنيا من طــراز فريد ،وقف دائما بجانب الفقراء واملحتاجني
ً
فاعل للخير بكل إخالص ،وكانت إسهاماته يف العمل األهلي واضحة على اجلميع ،فأقام أكبر
مستشفي يف قريته بأشمون ،ومدرسة للتعليم الصناعي ،فضال عن العديد من املشروعات
الكبري التي كان لها مردود اجتماعي كبير علي املواطنني.
«وإذ ينعى الوزير رجل األعمال الراحل ،فإنه يدعو اهلل أن يتغمده بواسع رحمته ،ويسكنه
فسيح جناته ،وأن يلهم أهله الصبر والسلوانِ ،وإنَّا هلل َو ِإ َّناۤ ِإ َلی ِۡه راجعون» صدق اهلل العظيم .
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تكره الكسل وتعشق التميز

امرأة ملهمة بدرجة مهندسة

نهى شوكت مهندسة تحترف
«الهاند ميد» لدعم النساء معنوي ًا

العمل الحر ،ال يكف الرئيس عبدالفتاح السيسى عن
حث الشباب على التميز واإلبداع وإقامة املشروعات
الصغرية ومتناهية الصغر فى إطار العمل الحر
والبعد عن الوظائف النمطية والجلوس بالساعات
على املكاتب حتى ال تهدر طاقة الشباب فى أعمال
بسيطة قد تكون قدراتهم اإلبداعية أكرب منها.
فى هذا السياق التقت «العمل» نهى شوكت مهندسة
طباعة نسيج وتصميم إكسسوارات.
تخصصت نهى فى دمج الخامات املتعددة منها الجينز
مع القماش ،واللولي ،واملشغوالت الفنية واللوحات
املصنعة يدويا  ،وتقدم نهى بعض نصائح للشباب
للبدء فى مشروعات فنية صغرية بخامات بسيطة
وتكلفة مادية قليلة تتناسب وظروف الشباب.
ال تدخر « العمل» وسعا فى الوقوف إىل جانب كافة
املشروعات الصغرية والبسيطة واملتميزة ،وتفتح
ذراعيها لتلك املشروعات برحابة ،فاليوم نواصل فتح
ملف اإلبداعات الفنية املميزة ،وحلقات جديدة فى
عقد العمل بمفهوم جديد مغاير.
تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،ودأب
محمد سعفان وزير القوى العاملة للحث على إقامة
مشروعات صغرية ومتناهية الصغر كان هذا الحوار.

حوار أجرته  :رابعة الختام

١١٠

* كيف تعرفني نفسك وموهبتك؟
** إسـ ـم ــى ن ـه ــى ش ــوك ــت م ـه ـنــدســة ط ـب ــاع ــة أن ـس ـج ــة ومـصـمـمــة
إكسسوارات وفاشون ،كنت أعمل رئيسة قسم الرسم فى أحد مصانع
املالبس الكبرى ،وبعدها حصلت على كورسات فى فن األركت للنحاس
واألخـشــاب ،وعملت به لفترة طويلة ،وهــو فن حديث نسبيا فليس
له جتذير تاريخى فى العصور القدمية ،ولكن مت حتديثه فى الوقت
احلالى أكثر من مرة فكل فنان يضيف له ملسات وتغييرات مع إدخال
بعض الرتوش والتقنيات ،وهو فن التعامل مع األخشاب والنحاس
ورقائق األلومنيوم بخفة وفن ،واالستفادة منها قدر اإلمكان إلضفاء
روح جمالية عليها ،واستخراج تشكيالت فنية ولونية بديعة ،وعن
نفسى أحاول تطعيم اجللد مع اخلشب والنحاس.
* هل تنفيذ فن تفريغ النحاس واخلشب يحتاج ألكثر من
طريقة ،أم طريقة واحدة فقط للعمل عليه؟
** لكل نوع من الرسومات طريقة فى الرسم واختيار التصميم،
وله أيضا أدوات مختلفة إلى جانب طريقة تفريغ مغايرة للحصول
على تصميم مبتكر.
*هل أنواع األخشاب والنحاس تختلف حسب التصميمات،
ومن أين حتصلني عليها؟
** قطعا كــل تصميم يختلف عــن غـيــره ،وكــل فنان يفضل نوعا
معينا يتعامل معه ،لكن األغلب هو الرقائق سهلة احلفر والرسم
والتفريغ ،ولنا أماكن فى وسط البلد لشراء املستلزمات.
والنوع اآلخر سميك نسبيا يتحمل الضغط والثقب وكافة الطرق
شديدة احلنى والتثنية ويتحمل ظروف عمل أقوى ورمبا قاسية لكنه
ال يستهوينى وقد ال تقبل عليه النساء فهو يحتاج لتصميمات قوية
من املمكن أن تناسب الشباب والرجال.
* ما هى األدوات واآلالت التى تستخدمينها؟
**النحاس بأفراخ ومقاسات معينة ومعه رقائق األخشاب وأحصل
عليها من مغالق األخشاب ،إلى جانب أقــام احلفر والتفريغ ،إلى
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جانب الصبغات والبرونزيات وآالت الثقب البسيطة وعن قريب أفكر
جديا فى إدخال احلبال والفصوص اللولى والدوبارة.
*هل تعملني بهذا الفن منذ زمن بعيد ،وما هى نصائحك
للشباب؟
** أعمل بهذا الفن منذ أكثر من عشرين عاما ،وال أعتبره عمال
بقدر مــا هــو هــوايــة أسعد بها للغاية وأستمتع بكل تفاصيل العمل
وخطواته ،ودائما أمارسه بذهن خال ،هى تعنى لى متارينا عقلية ميكن
االسـتـفــادة منها فــى تفريغ شحنات ضاغطة .وبشكل مستمر أميل
للكورسات وتطوير نفسي ،واملزج بني العديد من الفنون املختلفة.
ونصيحتى لكل شاب ،أعمل ما حتب وأسعد نفسك به ،وال تبحث
عــن وظيفة حتجم طموحك ملجرد ضمان مرتب ثــابــت ،كــل األحــام
تبدأ بفكرة ،ورمبا قراءة خبر صغير تغير حياتك ،اشتغل على نفسك
وطــور مهاراتك حتما ستكتشف مواهبك وإمكانياتك ومــا تبدع فى
عمله ،وأدعو الشباب للتعامل الناضج والصحى مع السوشيال ميديا
واإلستفادة منها قدر اإلمكان ،والدخول ملواقع الهاند ميد واالستفادة
من فيديوهات اليوتيوب بدال من تضييع الوقت فيما ال يفيد.
*للفن دائما دور مجتمعى  ،فكيف تساهمني فى هذا؟
** فعال وإن لم يقم الفن بدوره فى تهذيب املجتمع وإضافة البريق
اجلمالى له فال قيمة للفن ،لذا أقوم بإقامة ورش عمل فى اجلامعات
وامل ــدارس  ،وأحيانا فى نــوادى أو مراكز الشباب لتعليم هــذه الفنون
للنساء والشباب ونقل اخلبرات لهم.
*ما هى خطوات العمل لفنك ،وما هى خاماتك حتديدا
بعيدا عن األركت؟
** خطوات العمل تختلف فى حالة الرسومات الطبيعية واحلرة
فال يحكمنا التصميم بل أقــوم بالرسم بأيدى مباشرة ثم استخدام
األدوات الثاقبة للتفريغ ،على اخلشب الذى يتحمل نوعيات رسومات
غير رسومات النحاس.
أم ــا فــى حــالــة الــدمــج بــن اخلــامــات املـتـنــوعــة إلن ـتــاج ش ــيء جديد
ومـخـتـلــف ،مـثــل دم ــج ال ـتــل والــدان ـت ـيــل مــع ال ـســاســل واألحـ ـج ــار ،أو
عمل الشنط من اجلينز واخليش والتطريز عليها باخلرز واخلشب
وأحيانا أختار التصميمات اجلــاهــزة أقــوم بتنزيلها من املــواقــع على
النت ثم استخدام الكربون لتحديد التصميم ألن القلم الرصاص
ال يصلح ملعظم الرسومات ويكون ضعيف وميسح الرسم سريعا ،ال
ميكن التعويل عليه ،فالقلم الرصاص ال يعمل فى بعض التصميمات
مطلقا فلونه باهت وضعيف من املمكن أن ينمحى بعد ساعات أو وقت
قليل جدا.
وأح ـيــانــا أق ــوم بـعـمــل أسـ ــاور مــن اجلـيـنــز واخل ـشــب أو اخل ـيــش مع
اجلبير ،فما أؤمــن به هو أنــه البــد من دمــج خامات مختلفة جديدة
لتخليق منتج يدهش املتلقي.
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فتارة أمزج الدانتيل مع السالسل واألحجار ،وتارة أخرى الكروشيه
مع اجلينز وكسر األحجار ،وتــارة ثالثة التل االسترتش مع العقيق
واملـطـعــم باجلينز واجلـنــزيــر الفضى وامل ـلــون ،أو اخلـيــش مــع اجلبير
واللولى .
*هل تختلف خطوات العمل من تصميم آلخر؟
** بالفعل تختلف بشكل كبير ولكن اخلـطــوات األساسية تظل
مشتركة بــن جميع التصميمات مـثــل جتهيز اخلــامــات واألسـطــح
النحاسية واخلشبية واخـتـيــار األلـ ــوان وامل ــواد الـتــى ميكن إدخالها
ومــزجـهــا ،ال ــدرج ــات الـلــونـيــة ،لـكــن لـكــل تصميم خصوصية ال تشبه
غيرها.
*هــل تكلفة املــشــروع كبيرة أم فــى متناول يــد الشباب
يستطيع الشاب املبتدئ العمل مبيزانية بسيطة؟
**ال توجد تكلفة للمشروع ميكن اجلزم بها ،ولكن كل شاب ميكنه
البدء بأى تكلفة وأى خامات حتى لو كانت خامات البيئة العادية وال
تكلفه شيئا.
ال اعتبر ما أقــوم به مشروعا جتاريا بل هو هواية جميلة أمارسها
بحب وأشعر بسعادة أثناء العمل ،وأنصح الشباب بالعمل فى أى فن
قادرين على النجاح والتحقق فيه واكتشاف مواهبهم وتنميتها ونقلها
لألجيال القادمة فمعظم األعمال اليدوية تقلص عدد العاملني بها
للغاية ولم يعد الشباب يقبلون عليها كما كان فى السنوات املاضية،
بعد غزو التوك توك واستسهال مكاسبه.
*هل لديك فريق عمل يساعدك أم تعملني وحدك ،وهل
تنصحني الشباب بتنفيذ مشروع فني؟
** ليس لــدى فريق عمل وأفـضــل دائـمــا أن يكون القائم بالعمل
الفنى واإلبــداعــى شخصا واح ــدا فـقــط ،فكثرة األي ــادى على العمل
الفنى تفسده وتفقده رؤية الفنان اخلالصة النابعة من بنات أفكاره.
نصيحتى للشباب اشـتـغـلــوا مــا يحلو لـكــم ،وم ــا يــروقـكــم  ،دعـمــوا
مهاراتكم وال تنتظرون وظــائــف ،فأجمل شــيء أن تعمل ما حتــب ،أن
تصنع نفسك وحتقق طموحاتك بشكل مبتكر ال تشبه فيه أحد.
*هل تتلقني دعما معنويا من أسرتك؟
**بالفعل أتلقى منهم كل الدعم وكل الفخر واملحبة ،بل إن مشاركة
أسرتى لى تعطينى ثقة كبيرة بنفسي .واجلميل أننى وزوجى وأبنائى
كتلة واحدة ال ميكن تقسيمها وجتزئتها.
* تتعدد مواهبك إلى جانب فن األركت فماذا أيضا؟
** منذ فـتــرة حصلت على ك ــورس ديـكــوبــاج وك ــورس فــى الفاشون
وتصميم الـبــاتــرون ،وقــدمــت فــى مــدرســة أطـفــال لتعليم الصغار فن
الــرســم على اخلــامــات املتنوعة كاخلشب واملنسوجات واإلب ــداع احلر
وعمل تصميمات بأيديهم ،إلى جانب الهاند .

١١١

سعفان يبحث مع رئيس اتحاد عمال كينيا
عمل مشروع زراعي مشترك واالستعانة بالعمالة المصرية

ال ـت ـق ــى م ـح ـمــد س ـع ـف ــان وزيـ ـ ــر الـ ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة ،
فــرانـسـيــس أت ــول ــي رئ ـيــس احت ــاد ع ـمــال كـيـنـيــا ورئـيــس
منظمة وحدة النقابات االفريقية  ،بحضور عيد مرسال
رئيس النقابة العامة للعاملني بالزراعة والري والثروة
احلـيــوانـيــة والـصـيــد ،لبحث سـبــل الـتـعــاون والتنسيق
بني النقابة واحتاد العمال الكيني  ،واستحداث آليات
من شأنها تعزيز العالقة بني البلدين وخدمة العمالة
املصرية والكينية  ،فضال عن وضع خطة إلقامة املشروع
الزراعية املشتركة حتت رعاية وزارة القوي العاملة .
يف مستهل اللقاء رحب الوزير برئيس احتاد عمال
كينيا  ،مــؤكــد ًا العالقة القوية الـتــى جتمع بــن نقابة
ال ـعــام ـلــن ب ــال ــزراع ــة وب ــن االحت ـ ــاد الـكـيـنــي ع ـلــى مر
السنني  ،متمني ًا إقامة طيبة لرئيس اإلحتاد الكيني يف
مصر ،ومزيد ًا من التعاون فيما بني الطرفني .
واقترح الوزير علي رئيس احتاد عمال كينيا ،عمل
مـشــروع زراع ــي مشترك بــن نقابة العاملني بالزراعة
يف مـصــر  ،ومثيلتها يف كينيا  ،أو مــع احت ــاد الـعـمــال
 ،لتحقيق ت ـعــاون أفــريـقــي  -أفــريـقــي  ،مــع االستعانة
بــالـعـمــالــة املـصــريــة يف ه ــذا امل ـش ــروع  ،واالس ـت ـفــادة من
اخل ـ ـبـ ــرات امل ـص ــري ــة يف هـ ــذا املـ ـج ــال  ،م ــن أجـ ــل دع ــم
االقتصاد الزراعي وتوفير فرص عمل لعمال البلدين.
وأضاف الوزير أنه ميكن تبني هذه الفكرة فيما بني
الدول اإلفريقية وبعضها البعض يف مختلف قطاعات
العمل ومنها الــزراعــة  ،حيث ميكن إرس ــال مهندسني
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زراعـيــن وعمالة زراعـيــة  ،لــأراضــي الكينية للعمل يف
أراضيها  ،وكذلك لتدريب العمالة الكينية على طرق
الــزراعــة احلديثة وأساليب الــري  ،ليكون ذلــك مبثابة
إنتاج مشترك لنقابة العمال الزراعيني كضلع أساسي
 ،والــدولــة كضلع آخــر يكمل بعضه البعض لتحقيق
صالح جميع األطراف .
وشـ ــدد وزيـ ــر ال ـق ــوي ال ـعــام ـلــة ع ـلــي أن ــه ع ـلــى م ــدار
السنوات املاضية جتمعنا عالقة وطيدة وعميقة بني
دول أفريقيا بشكل عام  ،ومع مصر وكينيا بشكل خاص
يف كــافــة املـنــاحــي املرتبطة مبجتمع العمل والـعـمــال ،
استفادت من هــذه العالقة جميع األطــراف املتعاونة ،
وخ ـي ــر ش ــاه ــد ع ـلــى ذل ــك م ــواق ــف م ـصــر امل ـت ـع ــددة مع
أشقائها األفارقة يف العديد من األحداث .
وأثنى أتولي  ،على مقترح الوزير مبا يخص عمل
مشروع مشترك بني البلدين  ،موضح ًا ان دولــة كينيا
طرحت  1500هكتار من األراضي الزراعية أمام العمالة
املصرية للعمل فيها  ،واالستفادة من خبراتهم املتقدمة
يف هذا املجال  ،يف تنسيق مستمر بني وزارتــي الــري يف
البلدين  ،كما نــوه إلــى ترحيب الـقـيــادة السياسية يف
دولته مببادرة الوزير  ،ألهمية ذلــك للقارة األفريقية
واألجيال القادمة املستقبلية يف العمل النقابي .
وأك ــد فــرانـسـيــس أتــولــي  ،أن ب ــاده دائ ـمــا مــا كانت
داعـمــة لـلــدولــة املـصــريــة يف الـعــديــد مــن القضايا على
االصعدة القارية أو الدولية  ،مشددا علي أن مصر هى

أم القارة اإلفريقية واملحرك األساسي للعمل النقابي
العام يف القارة  ،وهى أحد أهم الدول اإلفريقية والتى
دعمت كينيا يف استقاللها من احلكم البريطاني وهو
ما حظي بإجالل الشعب الكيني .
كما اشــاد رئيس اإلحتــاد الكيني  ،بالعمل واملجهود
ال ــذى يـقــوم بــه رئـيــس نقابة عـمــال الــزراعــة يف مصر ،
لتحقيق االستقرار الالزم يف العمل النقابي مبا يسهم
يف حتسني املستوى االقتصادي واالجتماعي للعاملني
يف النقابة  ،كما نعي القيادات النقابية السابقة يف هذا
الـقـطــاع على عملهم الـســامــي وإسـهــامـهــم يف االرتـقــاء
بالتنظيم النقابي .
وكــان فرانسيس أتولي  ،رئيس احتــاد عمال كينيا ،
قد قدم الشكر والتقدير للوزير يف بداية اللقاء على
اهتماماته املستمرة بالعمالة يف كافة الــدول  ،مشير ًا
إل ــى أن ــه شـخـصـيـ ًا ح ـصــل ع ـلــى ال ـعــديــد م ــن ال ـ ــدورات
ال ـتــدري ـب ـيــة ع ـلــى أرض م ـصــر يف اجلــام ـعــة الـعـمــالـيــة
يف الـعــديــد مــن امل ـج ــاالت الـعـمــالـيــة ،ومـنـهــا املـفــاوضــة
اجلماعية  ،واملتخصصة يف حقوق ومكتسبات العمال .
وفى ختام اللقاء أهدى الوزير  ،رئيس احتاد عمال
كـيـنـيــا هــديــة تــذكــاريــة تـعـبـيــر ًا ع ــن ال ـعــاقــات الطيبة
بني البلدين يف العديد من املـجــاالت  ،كما دعــا رئيس
اإلحتاد الوزير لزيارة كينيا ،مشيرا يف هذا الصدد أنه
سيقوم بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري بكينيا لبناء
عالقات مشتركة على أسس قوية ومتينة بني الطرفني .

أكتوبر  2021العمل

خالل لقائه بقيادات النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر..

وزير القوي العاملة  :منظومة جيدة لتسهيل
االنتخابات العمالية المقبلة

التقى وزيــر القوى العاملة محمد سعفان  ،عبد الفتاح فكرى رئيس
النقابة العامة للعاملني بسكك حديد مصر ومترو األنـفــاق والشركات
الـتــابـعــة  ،ملناقشة اسـتـعــداد الـنـقــابــة خل ــوض دورة اإلنـتـخــابــات النقابية
القادمة .2022
وأكــد الــوزيــر أنــه دائما وأبــدا داعــم للعمل النقابي  ،وأنــه يسعى لوضع
منظومة جيدة لتسهيل عملية االنتخابات القادمة وتخطي كافة العقبات
واملشكالت التي واجهتنا يف االنتخابات املاضية  ،مشيرا إلي ضرورة وجود
رؤية واضحة لدى النقابة فيما يخص عدد اللجان النقابية التابعة لها
حتى يتم تنظيم العملية االنتخابية وسيرها بدون أي عقبات.
وقــال سعفان  :إن هذا اللقاء يأتي يف إطــار استعدادات الــوزارة إلجراء
إلجراء االنتخابات النقابية للدورة القادمة «  ، « 2026-2022حيث تعمل

العمل أكتوبر 2021

الوزارة حاليا على تسليم النقابات األرقام السرية حتى يتسنى للجمعيات
العمومية اخلــاصــة بـهــا تسجيل بياناتهم عـلــى املـنـظــومــة اإللكترونية
اخلاصة بــوزارة القوى العاملة متهيد ًا إلجــراء انتخابات الــدورة النقابية
اجلديدة  ،تنفيذ ًا للقرار  106لسنة  2021بشأن حتديث بيانات املنظمات
النقابية اخلاضعة للقانون  2013لسنة . 2017
ومن جانبه قدم رئيس النقابة العامة الشكر للوزير على دعمه املتواصل
ومساندته للتنظيمات النقابية  ،ورعايته ونصره للعمال  ،واستجابته
السريعة ألي طلب أو استفسار يخص العملية االنتخابية .
حضر اللقاء جمال الصعيدي األمني العام  ،وكامل عبد املقصود أمني
الصندوق  ،وسيد عبد اللطيف نائب رئيس النقابة العامة  ،ومحسن عزت
مساعد األمني العام.
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نقابات

عمالية

تجديد الثقة فى عبد المنعم الجمل رئيسا لمنطقة أفريقيا والشرق
األوسط باالتحاد الدولى لعمال البناء
جدد املؤمتر
االقليمى الرابع
لالحتاد الدولى
لعمال البناء
واألخشاب ،BWI
الثقة فى عبد املنعم
اجلمل رئيس النقابة
العامة للعاملني
بالبناء واألخشاب،
رئيسا للمنطقة
اإلقليمية ألفريقيا
والشرق األوسط،
وانتخاب نائبني له
هما :أولوكا ميسيالمو
من (أوغندا)،
ستيفن اوكورو من
(نيجيريا).
وشهد املؤمتر الــذى عقد على مــدار يومني
انتخاب هالة فراج أمينة املرأة بالنقابة العامة
للعاملني بالبناء واألخشاب رئيسا للجنة املرأة
ملـجـمــوعــة ش ـمــال أفــريـقـيــا ب ــاالحت ــاد ال ــدول ــي،
ون ــائ ــب رئ ـي ــس جل ـنــة املـ ـ ــرأة ملـنـطـقــة إفــريـقـيــا
والـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ب ــاالحت ــاد ال ــدول ــى لـعـمــال
البناء واألخشاب.
تناول املؤمتر على مدار يومى العمل العديد
م ــن امل ـل ـف ــات املـتـعـلـقــة بــال ـع ـمــال ف ــى منطقة
أفريقيا والشرق واألوســط واالنتهاء إلى عدد
مــن الـتــوصـيــات مــن أج ــل تـعــزيــز دور الطبقة
العاملة واحلفاظ على مستحقاتها ،السيما
ف ــى ظ ــل وج ـ ــود ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـش ـك ــات الـتــى
تواجههم فى العديد من الدول.
م ــن جــانـبــه أك ــد اجل ـمــل أن االحت ـ ــاد خــال
املؤمتر الرابع شدد على أهمية استمرار تقدمي
ال ــدع ــم ل ـع ـمــال فـلـسـطــن وال ـت ـض ــام ــن معهم
مــن أجــل استعادة كرامتهم واسـتـعــادة وطنهم
ومقدساتهم ،الفتا إلى أن االحتاد أيضا من خالل
النقابات األعضاء شدد على ضرورة الضغط على
احل ـكــومــات ومـنـظـمــات أص ـحــاب الـعـمــل لصياغة
س ـي ــاس ــات ال ـ ـكـ ــوارث الـطـبـيـعـيــة حل ـمــايــة ال ـع ـمــال
وحمايتهم مــن فـقــدان الــوظــائــف واألج ــور ومزايا
احلماية االجتماعية األخرى.
وأوض ـ ـ ــح أن االحت ـ ـ ــاد الـ ــدولـ ــى ل ـع ـم ــال ال ـب ـنــاء
واألخشاب أكد أهمية تعزيز التضامن مع جميع
الـنـقــابــات األع ـضــاء فــى منطقة أفريقيا والـشــرق
األوســط ملواجهة التحديات التى تفاقمت بسبب
وباء كورونا فضال عن بناء القدرات على الصمود
فــى مــواجـهــة الـصــدمــات املستقبلية مـثــل األوبـئــة
والكوارث ،خاصة تلك التى يتعرض لها العاملون
من الشباب والنساء من خالل تعزيز مهارات إنتاج
سـبــل الـعـيــش لــديـهــم مــن خ ــال ال ـتــدريــب املهني،
والتوجيه املهني ،ري ــادة األع ـمــال ،والـتــدريــب على
املهارات احلياتية ،وإنشاء آلية متويل املخاطر.
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ولـفــت إل ــى أن ــه مت الـتــأكـيــد عـلــى ض ــرورة تعزيز
استراتيجيات سالسل التوريد األكثر مرونة التى
ت ـســاهــم ف ــى حتـق ـيــق رك ــائ ــز ال ـع ـمــل ال ــائ ــق حتى
تتحسن ظروف العمل واملعيشة للعاملني فى قطاع
التشييد والبناء.
وأوضح أن املؤمتر أكد كذلك على أهمية تقوية
جل ــان الـعـمــال الـشـبــاب املحلية واإلقـلـيـمـيــة التى
تغذى إنشاء جلنة احتاد الشباب العاملي ،والتى من
املمكن أن تكون أداة قوية لتعزيز احلوار االجتماعى
جلميع الشباب ،السيما وأن االستثمار فى الشباب
استثمار فى املستقبل.
وأك ــد أنــه مت االت ـفــاق خــال يــومــى املــؤمتــر على
ضرورة بناء مهارات املرأة فى قطاع البناء ،وتعزيز
وجودها فى قطاعات االحتاد الدولى لعمال البناء
واألخ ـش ــاب ،وكــذلــك تشجيعها على املـشــاركــة فى
العمل النقابي ،فضال عن مناشدة صانعى القرار
فى املنطقة العربية بدعم وتعزيز مشاركة املرأة فى
العمل النقابي.

وبشأن التحول الرقمى أشــار «اجلمل» إلى
أن ــه مت االت ـفــاق كــذلــك عـلــى الـبـقــاء ملتزمني
بتشكيل حتــول رقمى شامل عــادل ومستدام،
ودع ــم الـشـبــاب مــن خ ــال الـتــدريـبــات واتـخــاذ
اإلج ـ ــراءات لتسهيل الـتـحــوالت الـتــى تتكيف
مع عالم العمل املتغير ،وتعزيز وحتسني إعادة
تصميم التعليم والتدريب املهني.
وأك ـ ـ ــد أن امل ـج ـت ـم ـع ــون ط ــالـ ـب ــوا ب ــإش ــراك
احلكومة وأصحاب العمل وأصحاب املصلحة
فــى إع ــادة تعريف املستقبل مــن خــال توفير
مهارات جديدة وتوظيف فى العصر الرقمي.
ول ـفــت إل ــى أن ــه مت الـتـشــديــد عـلــى ض ــرورة
إع ـطــاء األول ــوي ــة لـصـحــة الـعـمــال وسالمتهم
وضــرورة مساعدة العمال املتضررين وتكثيف
حمالت دعــم الالجئني واملهاجرين ،والتركيز
على اجتماعات منظمة العمل الدولية واألمم
املتحدة واملنظمات العاملية األخرى.
وأشـ ــار «اجل ـم ــل» إل ــى أن املــؤمتــر ق ــرر أيضا
دع ــوة االحت ــاد الــدولــى لـعـمــال الـبـنــاء واألخ ـشــاب،
لـلـضـغــط م ــن أج ــل تــوقـيــع االت ـفــاق ـيــات اإلط ــاري ــة
الدولية مع الشركات متعددة اجلنسيات وحماية
العمال من االنتهاكات.
وأوضــح أن املؤمتر ناقش كذلك إدمــاج الصحة
النفسية فــى جميع اللجان املتخصصة لالحتاد
الدولى لعمال البناء واألخشاب ،وكذلك االعتراف
بــأيــام الـصـحــة الـنـفـسـيــة املـعـتــرف بـهــا دول ـيــا مثل
شهر مايو للتوعية بالصحة النفسية ،و 10أكتوبر
اليوم العاملى للصحة النفسية ،مع إعطاء األولوية
لـلـحـمــات واألن ـش ـط ــة الــوط ـن ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة فى
املواعيد املشهود لها دولي ًا.
ولفت إلى االتفاق على تخصيص املوارد الالزمة
لـلـتـنـفـيــذ ال ـف ـع ــال لــأن ـش ـطــة املـتـعـلـقــة بــالـصـحــة
النفسية وتنظيم احلمالت ،مع اعتماد إطار عمل
إقليمى يحدد األنشطة املتعلقة على املستويني
الوطنى واإلقليمي.
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في اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية

خالد عيش :االنتخابات العمالية في موعدها  ..وإشادة بإطالق
استراتيجية حقوق اإلنسان وتقرير التنمية البشرية
أكد خالد عيش رئيس
النقابة العامة للصناعات
الغذائية  ،نائب رئيس
اإلحتاد العام لنقابات
عمال مصر ،عضو
مجلس الشيوخ  ،أن
االنتخابات العمالية يف
موعدها ،خالل النصف
األول من العام املقبل
«،»2022موضح ًا أن كل
املؤشرات تتجه نحو ذلك
 ،وأن االستعدادات بدأت
بالفعل بتجهيز املنظومة
املعدة لذلك ،وتنقيح
بيانات املنظمات النقابية
من خالل التواصل احلالي
بني النقابات العامة
،واجلهة اإلدارية املمثلة
يف وزارة القوى العاملة
للوقوف على املشكالت
،وتذليل العقبات.

وقـ ـ ـ ـ ـ ــال خـ ـ ــالـ ـ ــد عـ ـ ـي ـ ــش  :إن
مم ـث ـلــن ع ــن  50جل ـن ــة نـقــابـيــة
ت ــابـ ـع ــة ل ـل ـص ـن ــاع ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة
حـ ـض ــرت ن ـ ـ ــدوة ن ـظ ـم ـت ـهــا وزارة
القوى العاملة حول موضوعات
حتــديــث ال ـب ـيــانــات ،م ـش ـيــرا إلــى
أن ــه يف ظــل الـتـحــديــات الــراهـنــة
ومنها تداعيات فيروس «كورونا»
جعلت الــدولــة تتجه نحو تبني
مـ ـل ــف «ال ـ ـت ـ ـحـ ــول الـ ــرق ـ ـمـ ــي» يف
كــافــة الـقـطــاعــات وتـنـفـيــذ خطة
«ال ــرقـ ـمـ ـن ــة» ك ــون ـه ــا مـ ــن ص ـفــات
«اجل ـم ـهــوريــة اجل ــدي ــدة» ،وذل ــك
م ــن خ ــال رؤيـ ــة شــام ـلــة ،لــدعــم
ال ـن ـقــابــات الـعـمــالـيــة واحل ـفــاظ
ع ـل ــى شـخـصـيـتـهــا اإلع ـت ـب ــاري ــة،
وحت ـق ـيــق ال ـ ـتـ ــوازن ب ــن أطـ ــراف
اإلنـتــاج الثالثة ،ولتطوير بنية
حتـتـيــة رقـمـيــة مــرنــة وآم ـنــة إلــى
جانب تطوير األطــر التشريعية
والتنظيمية الــداعـمــة للتحول
الــرق ـمــي  ،م ــن أج ــل «جـمـهــوريــة
جديدة» بكوادر مدربة على آليات
العصر احلديث  ،وأكثر وعي ًا.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك خـ ـ ــال اج ـت ـم ــاع
مـجـلــس إدارة ال ـن ـقــابــة الـعــامــة
لـلـصـنــاعــات ال ـغــذائ ـيــة بــرئــاســة
العمل أكتوبر 2021

خالد عيش  ،حيث مت مناقشة
بـ ـع ــض امل ـ ـل ـ ـفـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـخــص
الـعــامـلــن يف ق ـطــاع الـصـنــاعــات
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة ،وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك بـ ــرامـ ــج
احلـ ـم ــاي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـتــي
يـتـبـنــاهــا الــرئ ـيــس عـبــدالـفـتــاح
السيسي حلماية ودعــم العمال
يف مواجهة التحديات الراهنة   .
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـنـ ـق ــاب ــة،
أن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع أكـ ـ ــد أن مـصــر
شـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدت حتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،اقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة
واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،خـ ـ ــال ال ـس ـبــع
سـ ـ ـن ـ ــوات املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،وب ـ ـ ـ ـ ــدأت يف
ع ــام  2015ب ــوض ــع رؤيـ ــة تنمية
مستدامة من خالل رؤيــة مصر
 2030للتطوير والـتـحــديــث يف
ش ـت ــى امل ـ ـجـ ــاالت وال ـق ـط ــاع ــات،
مـ ـ ــوض ـ ـ ـح ـ ـ ـ ًا أن اجل ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة
اجلــديــدة كانت بــدايــة لتأسيس
دولــة حضارية جــديــدة تتضمن
حتـ ــول اقـ ـتـ ـص ــادي ،واج ـت ـمــاعــي
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد وت ـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـم ــر
للتكنولوجيا ،يف دول ــة جديدة

ل ــديـ ـه ــا اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وط ـن ـيــة
ل ـل ـت ـطــويــر والـ ـتـ ـح ــول الــرق ـمــي
ومـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد وحت ـق ـيــق
ت ـن ـم ـيــة مـ ـسـ ـت ــدام ــة مـ ــن خ ــال
حت ـ ـ ــدي ـ ـ ــث ن ـ ـ ـظـ ـ ــم ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة
وال ــزراع ــة وال ـن ـقــابــات العمالية
يف إط ـ ــار ن ـظ ــام ج ــدي ــد يضمن
متكني الـشـبــاب واملـ ــرأة ،وكــذلــك
ح ـي ــاة حــدي ـثــة ت ــذل ــل الـعـقـبــات
أمــام القطاع اخلــاص وتشجيع
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،وحتـ ـس ــن احل ـي ــاة
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدمي أف ـ ـ ـضـ ـ ــل اخلـ ـ ــدمـ ـ ــات
للمواطنني.
وخـ ـ ـ ـ ــال االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع أشـ ـ ــاد
عيش باالستراتيجية الوطنية
حلقوق اإلنسان التي أطلقاها
ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ـي ـس ــي م ـن ــذ أيـ ــام
قليلة ،وك ــذل ــك بــإطــاق تقرير
الـتـنـمـيــة ال ـب ـشــريــة مل ـصــر 2021
،مـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ــدا أن ذل ـ ـ ـ ــك يـ ـ ــأتـ ـ ــي يف
إطـ ــار خـطــط الـتـنـمـيــة وبــرامــج
احلماية االجتماعية  ،وثقافة
«اجل ـم ـه ــوري ــة اجلـ ــديـ ــدة» ال ـتــي
ت ـت ـب ـن ــاه ــا ،وت ــرسـ ـخـ ـه ــا ال ــدول ــة

للشعب املصري ويف القلب منه
ال ـع ـمــال ،حـيــث اهـتـمــت الــدولــة
خــال السنوات السبع املاضية
بــالـعـمــال وحـقــوقـهــم املـشــروعــة
،ف ـقــد شـهــد ه ــذا امل ـلــف اهـتـمــام
غ ـيــر م ـس ـبــوق يف ع ـهــد الــرئـيــس
ال ـس ـي ـســي ،ف ـتــم إن ـش ــاء الـعــديــد
من املشروعات القومية لتوفير
فرص العمل ،ورفع احلد األدنى
لــأجــور ،وزي ــادة املعاشات،وفتح
أســواق للعمل مبختلف الــدول،
ف ــوص ــول ال ـع ــام ــل املـ ـص ــري إلــى
األسواق العاملية من أهم أشكال
دعــم العمالة املـصــريــة ،ناهيك
عن برامج احلماية التي حتمي
الـعـمــالــة خــاصــة غـيــر املنتظمة
م ــن ت ــداع ـي ــات فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
،وإصــدار أو مناقشة التشريعات
العمالية التي من شأنها حماية
الـعــامــل ،وحتـقـيــق ال ـت ــوازن بني
أط ـ ـ ـ ــراف الـ ـعـ ـم ــل الـ ـث ــاث ــة مــن
حكومة وأصحاب أعمال وعمال
م ــن أج ــل االس ـت ـق ــرار يف مــواقــع
العمل وزيادة اإلنتاج.
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نقابة المرافق تتعاقد مع  380جهة طبية لخدمة  400ألف عامل
أعلن هشام فؤاد رئيس النقابة العامة
للعاملني بــاملــرافــق الـعــامــة ،نائب رئيس
اإلحتــاد العام لنقابات عمال مصر ،عن
ال ـت ـعــاقــد م ــع  380ج ـهــة طـبـيــة خلــدمــة
 400ألف عامل  ،وذلك ملشروع للخدمات
الطبية ،لعالج العاملني باملرافق العامة
،وأسرهم ،فضال عن الذين خرجوا على
املعاش  ،مشيرا إلــي أن النقابة تعاقدت
م ــع ه ــذه اجل ـه ــات بـجـمـيــع املـحــافـظــات
،وذل ــك مجانا ب ــدون حتمل الـعــامــل أي
اشتراك شهري .
وأوضح رئيس النقابة أن نسبة اخلصم
تـ ـت ــراوح م ــا ب ــن  30إل ــى  %70م ــن قيمة
الـعــاج والكشف الطبي ،وذل ــك مبوجب
كــارنـيــه الـعـضــويــة يف الـنـقــابــة الـعــامــة أو
اللجان التابعة لها ،مشيرا إلي أنه يجري
حــال ـيــا إعـ ـ ــداد كـتـيــب ي ـ ــوزع ع ـلــى جميع
العاملني ،يتضمن أسماء وأرقــام هواتف
اجلهات الطبية املتعاقد معها من جانب
النقابة ،موضح ًا أن تلك اخلطوة تأتي
يف إطار حرص النقابة العامة على توفير
اخلدمات الصحية لكافة أعضائها داخل
هذا القطاع اإلستراتيجي ،وذلك ضمن
خطة النقابة العامة التي تتضمن أيضا
خدمات وأنشطة مرتقبة تخص تدريب
وت ـث ـق ـيــف وت ــوع ـي ــة ال ـع ـم ــال بــواجـبــاتـهــم
وحقوقهم جتــاه مجال عملهم ،وكذلك
دولتهم .
ويف نـفــس ال ـس ـيــاق عـقــد ه ـشــام ف ــؤاد
اجتماعا بحضور أعـضــاء مجلس إدارة
الـنـقــابــة  ،مــع ق ـي ــادات شــركــة اخلــدمــات
ال ـط ـب ـي ــة ،وبـ ـحـ ـض ــور ال ــدكـ ـت ــور مـحـمــد
إسـ ـم ــاعـ ـي ــل رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس اإلدارة ،
والدكتور عبد اللطيف اجليار مدير عام
املكتب  ،وبعض األطباء .
أشــار رئيس النقابة خــال اإلجتماع
إل ــى أن ال ـن ـقــابــة ال ـعــامــة ب ـص ــدد إع ــداد
م ــذك ــرة شــام ـلــة ب ـكــافــة امل ـش ـك ــات الـتــي
تــواجــه الـعـمــال املـسـتـفـيــديــن مــن شركة
اخل ــدم ــات الـطـبـيــة ،وال ـت ـع ــاون مــن أجــل
حلها  ،مؤكدا العالقة املتميزة مع إدارة
ال ـش ــرك ــة الف ـت ــا إلـ ــي أن ذلـ ــك ي ــأت ــي يف
إطــار حــوار اجتماعي جــاد هدفه تقدمي
خدمة طبية أفضل للعمال ،مثمنا ً على
ثقته الكبيرة يف الــدور الذي يلعبه وزير
الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر،
واملهندس جابر دسوقي رئيس الشركة
القابضة لكهرباء مصر ،واملحاسب عبد
املـحـســن خـلــف الـعـضــو املـتـفــرغ لـلـمــوارد
البشرية والـتــدريــب ،وجميع املسئولني
بالوزارة والشركة القابضة يف اإلستجابة،
وحت ـق ـي ــق م ـط ــال ــب ال ـع ــام ـل ــن ورع ــاي ــة
مصاحلهم علي جميع املستويات.
وع ـ ـ ـ ــرض رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــة الـ ـع ــام ــة
خــال االجـتـمــاع بعض املــاحـظــات ،ورد
عليها   رئـيــس شــركــة اخلــدمــات الطبية
ي اآلن تــأسـيــس
م ـش ـي ــرا إل ـ ــي أن ـ ــه ج ـ ـ ــار ِ
سلسلة من املستشفيات بجوار العيادات
اخل ــارج ـي ــة  ،وإنـ ـش ــاء أول كـ ــود مـصــري
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للعاملني بشركة القناة لتوزيع الكهرباء
ع ـلــى ح ـســاب شــركــة اخل ــدم ــات الطبية
وذلــك بــدايــة لتعميم الفكرة علي باقي
الشركات ،والتنبيه على كافة القطاعات
ال ـط ـب ـي ــة ب ــالـ ـش ــرك ــة مل ــواجـ ـه ــة مـشـكـلــة
الـتــأخـيــر يف جتــديــد ال ـق ــرارات اخلــاصــة
بــال ـقــوم ـس ـيــون ال ـط ـب ــي ،وال ـت ـع ــاق ــد مــع
الصيدليات الكبرى والتي تغطي فروعها
م ـع ـظــم أنـ ـح ــاء اجل ـم ـه ــوري ــة ،وحت ــدي ــث
أنظمة التعامل لسرعة صرف الروشتات
الطبية لـلـعـمــال ،وم ــد صــاحـيــة صــرف
روشتات العالج من ثالثة أيام الى سبعة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف رئ ـ ـيـ ــس شـ ــركـ ــة اخلـ ــدمـ ــات
الـطـبـيــة  ،أن ه ـنــاك اس ـت ـع ــدادات جــاريــة
اآلن للتعاقد مع مستشفيات يف نطاق
مدينتي األقـصــر وأس ــوان ،متطرق ًا إلى
التعاقدات التي حدثت بالفعل مع 16
مستشفى تابعة لـلـقــوات املسلحة على
مستوى اجلمهورية ،مشيرا إلي أنه سيتم
إنشاء مستشفى يف وادي حوف خلدمة
ال ـعــام ـلــن مبــدي ـنــة ال ـك ــرمي ــات ،يف إط ــار
خطة التواصل مع العمال املستفيدين
من اخلدمة الطبية خاصة يف األماكن
البعيدة والنائية  ،واالهتمام بشكل أكبر
مبن بلغوا سن املعاش ،والــوصــول إليهم
حتى يف منازلهم ،وعودة مناديب املعامل
إلى مقرات العيادات الطبية .
ويف ختام االجتماع كرم رئيس النقابة
العامة قـيــادات وأطـبــاء شركة اخلدمات
ال ـط ـب ـي ــة  ،وذل ـ ـ ــك حت ـف ـي ــزا وت ـش ـج ـي ـع ـ ًا
لـهــم عـلــى األداء وت ـقــدمي خــدمــة أفضل
للعمال.
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قال اهلل  -تبارك وتعالى -يف ُمحكـَم كتابه العزيز:
ج ِعي ِإ َلى َر ِّب ِ
اض َيةً َم ْر ِ
ك َر ِ
ْس ا ْلُط َْم ِئ َّنةُ ارْ ِ
ض َّيةً”
“يا أَ َّي ُت َها ال َّنف ُ
َ

وزير القوي العاملة ينعي محمد مرسي
رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافقة العامة األسبق
سعفان« :مرسي” كان نقابيا ونموذجا للخلق الرفيع
واإلخالص في العمل النقابي

نعي وزير القوي العاملة محمد سعفان ،وجميع
ال ـع ــام ـل ــون ب ـ ــال ـ ــوزارة وم ــدي ــري ــات الـ ـق ــوي ال ـعــام ـلــة
باملحافظات ،ومجلة «العمل» ،محمد مرسي الرئيس
األس ـبــق للنقابة الـعــامــه للعاملني بــاملــرافــق العامة
 ،واألمــن العام لالحتاد العام لنقابات عمال مصر
األسبق ،الذي وافته املنية  ،ويتقدمون بأحر التعازي
إلــى أســرتــه الـكــرميــة ،ومحبيه مــن العاملني بقطاع
املرافق والنقابة العامة.
بـعــد رح ـلــة ع ـطــاء نـقــابـيــة مـتـمـيــزة دافـ ــع خاللها
عــن حـقــوق الـعـمــال ،ومـثــل مصر فــى محافل عربية
ودولية عديدة رحــل عن عاملنا رمــز من رمــوز احلركة
النقابية العمالية املصرية والعربية النقابى البارز
محمد مــرســى ،ك ــان إضــافــة كـبـيــرة لـكــل مــوقــع تــواله
وكان صاحب نقلة نوعية فى مسيرة احلركة النقابية
ومــن ثوابت احلياة أنــه ال يبقى لإلنسان ســوى األثر
الـطـيــب ،وم ــن ه ــذه املـقــولــة جنــد أن مـحـمــد مرسى
واحد من القيادات العمالية القوية التى دافعت عن
حقوق العمال  ،حيث شهد احتــاد العمال فى عهده
تواجدا ملحوظا فى كافة األروقــة النقابية العربية
واإلفريقية والدولية..
مسيرته النقابية
والفقيد قــدم لعمال مصر الكثير مــن اخلــدمــات
امل ـبــاشــرة وغ ـيــر امل ـبــاشــرة وك ــان صــاحــب الـفـكــر النير
وامل ــوض ــوع ــى ف ــى كــافــة حـ ــواراتـ ــه ،ف ـهــو رم ــز للعطاء
والتضحية فــى الــدفــاع عــن مصالح الــوطــن وخــال
رحلته النقابية بدأ الفقيد حياته النضالية بتولى
ال ـع ــدي ــد م ــن األدوار ال ـن ـقــاب ـيــة امل ـه ــم ال ـت ــى شـهــدت
بصمات ورؤى متميزة ط ــوال تاريخه النقابى ومن
أبـ ــرز مـحـطــاتــه رئ ـيــس الـلـجـنــة الـنـقــابـيــة للعاملني
بــالـشــركــة الـقــابـضــة لـكـهــربــاء مـصــر ووزارة الكهرباء
والـ ـط ــاق ــة م ـن ــذ عـ ــام  ١٩٦٩وح ـت ــى  . ٢٠١١ورئ ـي ــس
النقابة العامة للعاملني باملرافق العامة التى تضم
قطاعات الكهرباء والطاقة ومياه الشرب واإلسكان
والـصــرف الصحى منتخبا على مستوى جمهورية
مصر العربية حتى عــام  ، ٢٠١١وسكرتير العضوية
والتنظيم بــاالحتــاد الـعــام لنقابات عمال مصر دور
ات 2009/2001/2000/1995/1991/1987كما شغل
العمل أكتوبر 2021

منصب األمني العام الحتاد عام نقابات عمال مصر
 ٢٠٠٦/١٩٩١وح ـتــى صـ ــدور قـ ــرار ب ـعــدم اجل ـمــع بني
رئاسة النقابة العامة واالحتاد العام.
مثل الــراحــل االحت ــاد الـعــام لنقابات عـمــال مصر
فى مؤمترات العمل الدولي ،ومؤمتر االحتاد الدولى
لـنـقــابــات ال ـعــرب  ،حـصــل عـلــى مـنـصــب نــائــب رئيس
االحتــاد الدولى للطاقة والكيماويات  ،.ICEMكما
حصل على منصب وكيل مجلس الشورى عن العمال
والفالحني من  ١٩٩٧وحتى . ٢٠٠٧
تكرمي الرئيس
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد كرم الراحل
فــى عيد العمال عــام  ،2018وقــد أكــد الفقيد خالل
ال ـت ـكــرمي بــأنــه سـعـيــد بــاهـتـمــام الــرئ ـيــس واحلـكــومــة
بالعمال ومسيرتهم النقابية وجـهــدهــم فــى خدمة
الـعـمــال والــوطــن معتبرا تـكــرمي الــرئـيــس لــه وساما
على صدره .
وأشار إلى أن حياته النقابية بدأها رئيسا باللجنة
النقابية لهيئة كهرباء مصر باالنتخاب ،وديوان عام
الــوزارة عام  ،1971وفى الــدورة التالية عام  1976جاء
رئيسا للجنة النقابية باالنتخاب وأمني عام للنقابة
الـعــامــة لـلـمــرافــق فــى  ،1979ثــم مت انـتـخــابــه رئيسا
للنقابة خلفا للمرحوم منصور عبد املنعم فى ،1982
وفى الوقت ذاته كان عضوا مبجلس إدارة احتاد عمال
م ـصــر ،ثــم مـســاعــدا لــأمــن ال ـعــام ل ــاحت ــاد ،فأمينا
عاما لالحتاد ،ونائبا لرئيس االحتاد الدولى للطاقة،
ورئيسا لنقابة املرافق حتى عام . 2011
وع ــن أه ــم إجن ــازات ــه وه ــو رئـيــس نـقــابــة املــرافــق أنــه
ساهم فى بناء وجتهيز  4مصايف للعاملني باملرافق
باإلسكندرية ،ورأس سدر ،وجمصة ،والعريش  ،وكان
صاحب فكرة إنشاء مستشفي للكهرباء يف عهد وزير
الكهرباء والطاقة الراحل ماهر أباظة.
و”ال ـع ـمــل” إذ ت ــودع ه ــذا الـنـقــابــى املـخـلــص الــذى
كــان مثال يحتذى به فى األخــاق والفكر املستنير،
وقدم للوطن وعماله كل إخالص وتفان أن نستلهم
الدروس والعبر من نضاله النقابى املتميز داعني اهلل
سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله
وذويه الصبر والسلوان.
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البنك الدولي يشيد بالمكتسبات التى تحققت للمرأة المصرية

أك ــدت ال ــدك ـت ــورة مــايــا مــرســي
رئـيـســة املـجـلــس الـقــومــي للمرأة
أن املـ ــرأة املـصــريــة تـخـطــو حــالـيـ ًا
خـ ـط ــوات واثـ ـق ــة ن ـحــو األمـ ـ ــام يف
جـمـيــع امل ـج ــاالت  ،يف ظ ــل قـيــادة
حـكـيـمــة وإرادة س ـيــاس ـيــة تــؤمــن
مب ـشــاركــة امل ـ ــرأة ومـســاهـمـتـهــا يف
احل ـي ــاة ال ـع ــام ــة ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
الــرئ ـيــس ع ـبــد ال ـف ـتــاح السيسي
يقوم بجهود حثيثة لوضع مصر
على الـطــريــق الصحيح ومتهيد
ال ـطــريــق لــأج ـيــال ال ـقــادمــة من
أجل مستقبل أفضل للجميع.
ج ــاء ذل ــك خ ــال استقبالها

وفد من مجموعة البنك الدولي
مب ـش ــارك ــة م ــاري ـن ــا ويـ ــس امل ــدي ــرة
القطرية ملصر واليمن وجيبوتي
مبـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـبـ ـن ــك الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،
وك ـي ـك ــو مـ ـي ــوا املـ ــديـ ــر اإلق ـل ـي ـمــي
ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ـب ـش ــري ــة مبـجـمــوعــة
الـبـنــك الــدولــي  ،وآي ــات سليمان
املديرة اإلقليمية إلدارة التنمية
املستدامة ملنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا مبجموعة البنك
الـ ــدولـ ــي ،ل ـب ـحــث س ـبــل ال ـت ـعــاون
ب ــن اجلــان ـبــن يف م ـج ــال متكني
امل ــرأة املـصــريــة وتــذلـيــل العقبات
أمــام مشاركتها يف احلياة العامة

وأثـنــت على الـتـعــاون القائم بني
اجلانبني .
وأكدت أهمية مواجهة املفاهيم
ال ـس ـل ـب ـيــة الـ ـت ــى ت ـع ـيــق م ـشــاركــة
املــرأة والقيام بــدورهــا املنوط بها
جتــاه املجتمع  ،مشددة على دور
الدراما كواحدة من أهم القوالب
الفنية التى لها تأثير كبير على
األفراد وتغيير أفكارهم اخلاطئة
جتاه املرأة .
وأكـ ـ ـ ــدت م ــاي ــا م ــرس ــي أه ـم ـيــة
اإلبتكار ووضع السياسات وإيجاد
حلول جديدة لتمكني املرأة وزيادة
مشاركتها يف سوق العمل  ،الفتة

إلــي أهمية حث القطاع اخلاص
للعمل على وضع سياسات تذلل
الـعـقـبــات أم ــام مـشــاركــة املـ ــرأة يف
هذا القطاع الهام .
وأشـ ـ ـ ــاد وف ـ ــد ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي
باملكتسبات التى حتققت للمرأة
املـ ـص ــري ــة حـ ـت ــى اآلن  ،وإميـ ـ ــان
ال ـق ـي ــادة ال ـس ـيــاس ـيــة ب ـ ــدور املـ ــرأة
الـهــام وال ـض ــروري  ،وعـلــى أهمية
ال ـت ـع ــاون ال ـقــائــم ب ــن مـجـمــوعــة
البنك الدولي واملجلس القومي
ل ـل ـم ــرأة يف م ـج ــال مت ـك ــن املـ ــرأة
متطلع ًا ملــزيــد مــن ال ـت ـعــاون بني
اجلانبني خالل الفترة القادمة .

 6دول عربية تشارك في دورة بناء كوادر وطنية لمراقبة االنتخابات
أكـ ــدت ال ــدك ـت ــورة ف ــادي ــا ك ـي ــوان امل ــدي ــرة
العامة ملنظمة املرأة العربية أنه بالرغم من
الظروف الصعبة يف معظم الدول العربية
فإن املنظمة مستمرة يف نشاطاتها البناءة
التي تهدف إلى متكني النساء.
جاء ذلك خالل افتتاحها أعمال الدورة
التدريبية الثانية ملنظمة املرأة العربية يف
إطار برنامجها الرائد «بناء كــوادر وطنية
يف مجال مراقبة االنتخابات العامة من
منظور النوع االجتماعي» .
وأشارت إلى أن هذه الدورة هي جزء من
محتوى تدريبي متكامل يتكون من ثالث
دورات تتناول كل منها مضمونا مختلفا،
وتتكامل هذه املضامني لكي تزود املشاركني
واملشاركات بالقدرة على النظر إلى عملية
االنتخابات نظرة اخلبير ،وبالتالي القيام
بــدور مراقبة االنتخابات على أكمل وجه
ممكن.
وأضافت أن املنظمة لديها أمل أن يتم
 عـلــى امل ــدى املـتــوســط وال ـطــويــل -إدم ــاجم ـن ـظــور ال ـن ــوع إل ــى مــراق ـبــة االن ـت ـخــابــات
بصورة عامة ،بحيث ال تكون هناك جلنة
مؤلفة من النساء ،أو باسم النساء تراقب
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وقد تناولت الدورة عدد ًا من املوضوعات
االنتخابات.
وأش ـ ـ ــارت الـ ــي أن امل ــرح ـل ــة األولـ ـ ــى من هي :النماذج الكبرى للعدالة االنتخابية،
البرنامج عبارة عن إعداد أكبر عدد ممكن وال ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــاوى وامل ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات وال ـ ـط ـ ـعـ ــون
من مراقبي االنتخابات من النساء ومن االنتخابية (اإلطار التشريعي واإلجرائي
ال ــرج ــال أي ـض ـ ًا ال ــذي ــن يـطـبـقــون عــدســات بشكل عام ويف كل من مصر ولبنان بصورة
املـ ــرأة عـلــى االن ـت ـخــابــات؛ وذل ــك لـكــي يتم خــاصــة  -ن ــزاع ــات التسجيل وال ـتــرشــح -
نزاعات النتائج) ،واستعراض حاالت
االن ـطــاق بعمل غـيــر ف ـئــوي ،الفتة
منــوذجـيــة واألح ـك ــام ال ـصــادرة
إلــى أن منظمة امل ــرأة العربية
بشأنها (التجربة التونسية
ت ـ ـس ـ ـعـ ــى إل ـ ـ ـ ــى أن ي ـ ـشـ ــارك
– ال ـت ـج ــرب ــة املـ ـص ــري ــة –
ه ــذا ال ـفــريــق م ـيــدان ـي ـ ًا يف
ال ـت ـج ــرب ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة)،
م ــراق ـب ــة االن ـت ـخ ــاب ــات يف
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــادل اخلـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــرات
الــدول العربية األعضاء
الـعــربـيــة ،وع ــرض نتائج
بـ ـ ــامل ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــة ،ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم
االنـتـخــابــات التشريعية
بـ ـ ــإعـ ـ ــداد تـ ـق ــري ــر ُي ــرف ــع
يف املـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب (سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر
إل ــى ال ـس ـل ـطــات؛ م ــن أجــل
.)2021
مساعدة ال ــدول العربية يف
وعـ ـق ــدت ف ـع ــال ـي ــات الـ ـ ــدورة
التقيد باالتفاقيات الدولية،
د.فاديا كيوان
افتراضي ًا عبر تطبيق زووم على
ويف إجراء االنتخابات.
مدار ثالثة أيام وشارك فيها 25
وأكدت أن العامل األساسي
واألهـ ـ ــم يف أي ب ـن ــاء دمي ـق ــراط ــي يـحـتــرم متدربا ومتدربة مت ترشيحهم رسمي ًا من
حـقــوق اإلن ـس ــان وكــرام ـتــه -أك ــان رجـ ـاً أو قبل دولهم ،وينتمي املشاركون واملشاركات
ام ــرأة -هــو امل ـســاواة التامة بــن املواطنني ل ـســت دول عــرب ـيــة ه ــي :األردن ،وتــونــس،
يف الترشح ويف مزاولة احلق يف االنتخاب .وفلسطني ،ولبنان ،واملغرب ،وموريتانيا.
أكتوبر  2021العمل

 100سيدة في دورة «المرأة المصرية  ..صانعة السالم»

نظم املجلس القومى
للمرأة فعاليات الدورة
التدريبية الثانية حتت
عنوان« :املرأة املصرية..
صانعة السالم» وتستهدف
 100سيدة من القيادات
املجتمعية والواعظات
والراهبات واخلادمات من
وزارة األوقاف والكنائس
املصرية الثالت من
محافظات اجلمهورية .
وأكــدت إيزيس محمود املدير
ال ـعــام ل ـ ــإدارة الـعــامــة للتدريب

وال ـتــوع ـيــة بــاملـجـلــس أن الـ ــدورة
الـتــدريـبـيــة تــأتــي يف إط ــار جهود
املجلس الرامية إلى تعزيز قيادة
املرأة ومشاركتها من أجل السالم
واالزده ــار والتنمية ،واستكماال
حلـمـلــة «املـ ـ ــرأة صــان ـعــة ال ـســام»
الـ ـت ــي ن ـف ــذه ــا امل ـج ـل ــس يف ع ــام
. 2017
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن ال ـ ـهـ ــدف مــن
الـ ــدورة التدريبية هــو التعريف
ب ــدور امل ــرأة يف مكافحة اإلره ــاب
وال ـت ـط ــرف وعـ ــدد م ــن الـقـضــايــا
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـص ــل بـ ـتـ ـمـ ـك ــن امل ـ ـ ــرأة

وتعظيم دورهــا يف املجتمع مثل
إش ـكــال ـيــات ال ـق ـض ـيــة الـسـكــانـيــة
يف مصر  ،حتى يكون املتدربون
قـ ـ ــادريـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل مــع
املواطنني ونقل املهارات واملعارف
اخلـ ــاصـ ــة مبـ ــوضـ ــوع دور املـ ـ ــرأة
يف حت ـق ـيــق ال ـ ـسـ ــام واالزده ـ ـ ـ ــار
والتنمية من خالل حملة طرق
األبواب التي أطلقها املجلس .
ي ــأت ــى هـ ــذا الـ ـت ــدري ــب ضـمــن
مجموعة من الدورات التدريبية
التي يطلقها املجلس وتستهدف
القيادات االجتماعية والدينية

امل ــؤث ــرة يف احلـ ـ ــراك املـجـتـمـعــي
املـصــري ،وهــذه هــي املــرة الثانية
الـتــي يـتــم تسليط ال ـضــوء فيها
عـلــي الـ ــدور امل ـح ــوري ل ـل ـمــرأة يف
نشر السالم والتنمية من خالل
مــؤمتــر (امل ــرأة صانعة الـســام ..
معا ضد التطرف واإلرهــاب عام
 ، ) ٢٠١٧وأيـ ـض ــا ك ــان ــت فــرصــة
للتعريف بــالــدور املـهــم ملـصــر يف
تنفيذ الـبـعــد ال ــدول ــي لألجندة
األممية للمرأة والسلم واألمــن،
والقرار  1325الصادر عن مجلس
األمن الدولي عام . 2000

«نجدة التحرش» ..أول تطبيق لإلبالغ عن حوادث التحرش والعنف
أك ــدت الــدك ـتــورة ه ــدى ب ــدران
رئـ ـي ــس االحت ـ ـ ــاد ال ـن ــوع ــى ال ـع ــام
ل ـن ـســاء م ـصــر أن ق ـ ــرار الــدك ـتــور
مـ ـصـ ـطـ ـف ــى مـ ـ ــدبـ ـ ــولـ ـ ــى رئـ ـي ــس
مجلس الــوزراء بإنشاء «الوحدة
املـ ـجـ ـمـ ـع ــة حل ـ ـمـ ــايـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ــرأة مــن
ال ـع ـنــف” ت ـكــون تبعيتها ملجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ه ـ ــو خ ـط ــوة
جــديــدة ومـهـمــة ج ــد ًا مــن جانب
احلـ ـك ــوم ــة السـ ـتـ ـكـ ـم ــال م ـس ـيــرة
اإلج ـ ـ ــراءات ال ـف ـعــالــة م ــن جــانــب
الــدولــة حلماية امل ــرأة  ،والــوقــوف
بقوة ضد كل أشكال العنف الذى
مي ـك ــن أن ي ــواج ــه امل ـ ـ ــرأة ف ــى أى
مكان.
وأشارت إلى أن قرار إنشاء هذه
ال ــوح ــدة املـجـمـعــة حلـمــايــة امل ــرأة
مــن العنف يأتى بعد أيــام قليلة
من إقرار تغليط عقوبات مواجهة
التحرش اجلنسي  ،وهو ما يعد
مب ـثــابــة رس ــائ ــل ق ــوي ــة ومـتـتــالـيــة
وغير مسبوقة من الدولة لدعم
وحماية املرأة املصرية.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت أه ـ ـم ـ ـيـ ــة أن يـ ـك ــون
ه ـنــاك متـثـيــل للمجتمع املــدنــي
العمل أكتوبر 2021

واجلمعيات النسوية يف الوحدة
املجمعة حلماية املرأة من العنف
بـحـيــث ي ـكــون ه ـنــاك تـكــامــل بني
ك ــل اجل ـه ــات الـقــائـمــة عـلــى دعــم
ومتكني امل ــرأة وحمايتها مــن كل
أش ـكــال الـعـنــف فــى كــل مـكــان فى
محافظات اجلمهورية .
وأوض ـ ـحـ ــت أن ـ ــه انـ ـط ــاقـ ـ ًا مــن
دور املجتمع املــدنــى واجلمعيات
ال ـن ـس ــوي ــة وات ـ ـسـ ــاق ـ ـ ًا مـ ــع ج ـهــود
الـ ـ ــدولـ ـ ــة حلـ ـم ــاي ــة املـ ـ ـ ـ ــرأة ف ــإن
احت ــاد نـســاء مـصــر بــالـتـعــاون مع
راب ـط ــة املـ ــرأة الـعــربـيــة ومــؤسـســة
إدراك لـلـتـنـمـيــة ب ـصــدد إط ــاق
أول تطبيق الـيـكـتــرونــى لــإبــاغ
ع ــن حـ ـ ــوادث ال ـت ـح ــرش وال ـع ـنــف
بــال ـت ـعــاون م ــع ع ــدد م ــن اجلـهــات
والـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات امل ـع ـن ـي ــة مـ ــن خـ ــال
تطبيق على املوبايل باسم « جندة
التحرش « والذى يسمح باإلبالغ
ومتابعة سير البالغ وسرعة البت
فيه من خــال تقدمي مساعدات
قانونية من جانب االحتاد.
وأصــدر رئيس مجلس الــوزراء
ق ـ ـ ـ ـ ــرار ًا ي ـق ـض ــي بـ ــإن ـ ـشـ ــاء وح ـ ــدة

تسمي «الوحدة املجمعة حلماية
املـ ــرأة مــن الـعـنــف» تتبع مجلس
ال ــوزراء ،هــدف الــوحــدة هــو تلقي
ال ـش ـك ــاوى والـ ـب ــاغ ــات املـتـعـلـقــة
بقضايا العنف ضد املرأة ،التخاذ
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة لفحصها
والـتـصــرف فيها ،وفـقــا للقواعد
ال ـقــانــون ـيــة امل ـ ـقـ ــررة ،وال ـت ــواص ــل
والتنسيق مع الــوزارات واجلهات
املعنية بشأنها ،حتى البت فيها،
ل ـت ـم ـكــن ال ـض ـح ــاي ــا م ــن ت ـقــدمي
شكاواهن وبالغاتهن ومتابعتها
عــن طــريــق م ـكــان واح ــد تيسير ًا
لــإجــراءات ،ومبــا يضمن حماية
حقوقهن واحلفاظ عليها.
يذكر أن االحتاد النوعى لنساء
مصر يضم أكثر من  150جمعية
أه ـل ـي ــة فـ ــى ج ـم ـيــع م ـحــاف ـظــات
م ـص ــر  ،و ي ـس ـع ــى االحتـ ـ ـ ــاد إل ــى
ت ــراب ــط اجلـ ـه ــود امل ـه ـت ـمــة بــدعــم
قضايا املــرأة للمساهمة يف خلق
م ـج ـت ـمــع واع ي ــؤم ــن ب ــاملـ ـس ــاواة
واملواطنة والعدالة االجتماعية
والـ ـك ــرام ــة اإلن ـس ــان ـي ــة واحـ ـت ــرام
حقوق املرأة واألسرة

د .هدى بدران
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رسالة قوية للعالم بأن
مصر تهتم بحقوق اإلنسان
والمساواة بين الجنسين
  أش ــادت جمعية نهوض وتنمية امل ــراة بــإعــان الرئيس
عبد الـفـتــاح السيسي  2022عــام املجتمع املــدنــي ،خالل
كـلـمـتــه بـحـفــل إطـ ــاق االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة حلـقــوق
اإلن ـس ــان ،وال ـتــي أك ــد خــالـهــا أهـمـيــة تـعــزيــز الـتـعــاون بني
مــؤسـســات املجتمع املــدنــي ومــؤسـســات ال ــدول ــة ،لتحقيق
ال ـت ـقــدم ون ـشــر الــوعــي يف جـمـيــع املـ ـج ــاالت ،م ـشــددا على
احترام مصر اللتزاماتها ذات الصلة بحقوق اإلنسان مبا
يضمن حقوق املواطن وأمن واستقرار الدولة املصرية.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت اجل ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة  :إن
اسـتــراتـيـجـيــة ح ـقــوق اإلن ـســان
هى رسالة واضحة بأن القيادة
الـسـيــاسـيــة لــديـهــا قـنــاعــة تامة
ووع ـ ــي ب ــال ــدور ال ـ ــذي ي ـق ــوم به
امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي واجل ـم ـع ـيــات
األه ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة س ـ ـ ـ ـ ــواء يف مـ ـج ــال
النهوض باملواطن أو اخلدمات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم ل ـ ـ ــه أو ت ـن ـم ـي ــة
املجتمع ،وبالفعل استطاعت
مصر خــال السنوات املاضية
د.اميان بيبرس أن تخطو خطوات كبرى نحو
حتقيق املساواة ومتكني املرأة،
ون ــرى أن هــذا اإلع ــان ميثل مسئولية كبيرة تلقى على
عاتق املجتمع املدني ،واجلمعيات األهلية املنتشرة على
مستوى محافظات مـصــر ،مسئولية جـهــودهــا يف مجال
التنمية مبفهومها الشامل.
وأكدت اجلمعية أنها تقدر وتثمن هذه القرارات الرائدة
ـامــا بـعــد عــام،
الـتــي يعلنها فـخــامــة رئـيــس اجلـمـهــوريــة عـ ً
ـامــا للمرأة املصرية،
والـتــي كــان مــن بينها إعــان  2017عـ ً
والذي كان بادر ًة إيجابية تكشف عن مدى تقديره الكبير
ل ـل ـم ــرأة ،وت ـع ـكــس إميـ ــان ال ـق ـي ــادة الـسـيــاسـيــة بـ ــدور امل ــرأة
املصرية وإمكانياتها يف التمكني السياسي واالقتصادي
وكــافــة امل ـجــاالت ،وسعي الـقـيــادة السياسية املستمر نحو
فتح املـجــال الـعــام أمــامـهــا للمشاركة يف بـنــاء الــدولــة من
خــال حتقيق املـســاواة بني اجلنسني وإتاحة الفرص لها
مــن خــال تقلدها املـنــاصــب الـقـيــاديــة الـهــامــة واجلــديــدة
التي لم تتقلدها من قبل على مر التاريخ.
كـمــا أك ــدت أن اجلـمـعـيــات األهـلـيــة وم ــن بينها جمعية
نهوض وتنمية املــرأة وهــي جمعية أهلية نسوية تأسست
جميعا على تكثيف جهودنا
منذ أكثر من  34عاما  ،ونعمل
ً
بالتعاون مع مثلث التنمية «القطاع اخلاص واحلكومي
واملجتمع املدني» للنهوض باملرأة املصرية بصفة خاصة
واملــواطــن املـصــري بصفة عامة وبالتالي تنمية املجتمع
الذي نعيش فيه ليكون يف مصاف الدول الكبرى .
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وحدة مجمعة لحماية المرأة
من العنف تتبع مجلس الوزراء
تـقــدم املجلس الـقــومــى لـلـمــرأة بــرئــاســة الــدكـتــورة مــايــا مرسي
بـخــالــص الـشـكــر وال ـت ـقــديــر لـلــدكـتــور مـصـطـفــي مــدبــولــي رئـيــس
مجلس الوزراء إلصداره قرار بإنشاء الوحدة املجمعة حلماية املرأة
من العنف تتبع مجلس الوزراء ،ويكون مقرها الرئيسى يف نطاق
القاهرة الكبرى ،ويجوز إنشاء فــروع لها يف مختلف املحافظات
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح املشرف العام.
وأعــربــت مــايــا مــرســي عــن بــالــغ فخرها وسعادتها بـصــدور هذا
ال ـق ــرار الـ ــذي ي ـهــدف إل ــى تنسيق وجتـمـيــع اجل ـهــود واخلــدمــات
املوجهة للمرأة التى تتعرض ألى شكل من أشكال العنف ويقدم
املساعدة الــازمــة فى ذلــك الـشــأن ،مؤكدة أنــه قــرار تاريخي ويعد
األول فى مصر وانتصارا جديدا يضاف ملكتسبات املــرأة املصرية،
مبا يضمن حمايتها واحلـفــاظ على حقوقها وتقدمي اخلدمات
الالزمة لها ،مؤكدة أن املرأة املصرية تخطو إلى األمام فى عصرها
الذهبي وحصلت على الكثير من املكتسبات فى ظل قياده سياسية
داعمة ومؤمنة بدورها فى املجتمع ،ومتكينها فى جميع املجاالت.
ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبالغات
املـتـعـلـقــة بـقـضــايــا الـعـنــف ض ــد امل ـ ــرأة ،وذلـ ــك ع ــن طــريــق ممثلي
الـ ــوزارات واجلـهــات املعنية بــالــوحــدة ،التـخــاذ اإلجـ ــراءات الالزمة
لفحصها وال ـت ـصــرف فـيـهــا ،وف ـقــا لـلـقــواعــد الـقــانــونـيــة امل ـق ــررة،
والتواصل والتنسيق مع ال ــوزارات واجلهات املعنية بشأنها حتى
الـبــت فيها ،لتمكني الضحايا مــن تـقــدمي شـكــاواهــن وبالغاتهن
ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا لإلجراءات ،ومبا يضمن
حماية حقوقهن واحلفاظ عليها.
كما أش ــار ال ـقــرار إلــي التنسيق مــع ال ـ ــوزارات واجل ـهــات املعنية
لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق يف
األحــوال املقررة قانونا ،وتوفير املعونة وكافة اخلدمات القانونية
والنفسية واالجتماعية الالزمة إلى الضحايا.
وأوص ــى الـقــرار بــأن تضم الــوحــدة ممثلني عــن وزارات :العدل،
والداخلية ،والصحة والسكان ،والتضامن االجتماعي ،باإلضافة
إلى ممثلني عن النيابة العامة ،واملجلس القومي للمرأة ،واملجلس
القومي للطفولة واألمــومــة ،كما يجوز إضــافــة ممثلني ل ــوزارات
وجهات أخــرى بقرار من رئيس مجلس ال ــوزراء بناء على اقتراح
املشرف العام.
ونص القرار على أن يعني مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس
مجلس الوزراء ،تكون مهامه اإلشراف على الوحدة ،وإدارة شئونها
املالية واإلداريــة ،والتنسيق مع اجلهات املعنية ،وتوفير املتطلبات
اخلاصة ألداء عملها مبا يتفق وطبيعة وهــدف الوحدة ،على أن
يعاون املشرف العام ممثلو الوزارات واجلهات التي تضمها الوحدة،
وع ــدد ك ــاف مــن املــوظـفــن املتخصصني يـتــم نــدبـهــم مــن اجلـهــات
احلكومية.
ويعد املشرف العام للوحدة تقرير ًا نصف سنوي ،وآخر سنوي
بنتائج أعمال الوحدة يعرضه علي رئيس مجلس الوزراء ،ويجوز
عرض تقارير عاجلة يف األحوال التي تقتضي ذلك .
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ملف البيئة يفتح
استثمارات خضراء ..
وأفاق ًا جديدة للشباب
منذ سنوات تتحدث الحكومة املصرية عن مخاطر املخلفات ،وقدرتها على فتح استثمارات جديدة تتيح فرص
عمل للشباب املصرى الجاد فى البحث عن االنتاج ،ولكن لم تنجح خطوات الحكومة من قبل إال بعد أن توىل
الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة البالد ،وأعلن أن ملف البيئة قادر على فتح استثمارات جديدة خضراء تدعم
الدولة وتعزز عالقاتها الخارجية ..ومن هنا عملت وزارة البيئة جاهدة على إصدار قانون املخلفات الجديد والذى
وافق عليه الرئيس ،وانتهت الوزارة من إعداد الئحته التنفيذية ،وبدأت بالفعل فى تفعيله فى أربع محافظات هى:
القاهرة واإلسكندرية واإلسماعيلية وبورسعيد.

تحقيق  :دينا رأفت
يـقــول الــدكـتــور ط ــارق الـعــربــي مــديــر م ـشــروع إدارة املـخـلـفــات الطبية
واإللكترونية بــوزارة البيئة :إن إطــاق تطبيق «  »E-Tadweerخطوة
ج ــادة مــن احلـكــومــة املـصــريــة ،تــؤكــد عزمها على التعامل مــع املخلفات
واالس ـت ـفــادة منها قــدر اإلم ـكــان ،مـشـيـ ًـرا إلــى أن التطبيق معنى بجمع
املخلفات اإللكترونية من املنازل كمخلفات أجهزة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات الصغيرة احلــاســب اآللــى املحمول ،والـشــواحــن ،والكاميرات،
وألعاب الفيديو ،بالى ستيشن ،والهواتف املحمولة وشاشات الكمبيوتر
صغيرة احلجم» ،ثم تبدأ املرحلة الثانية من البرنامج والتى تركز على
جمع األجهزة املنزلية الكبيرة .
ويضيف العربي أن جمع هــذا الـنــوع مــن املخلفات يساعد فــى خلق
استثمارات وفتح مشروعات صغيرة للشباب من خالل تفكيكها باستخدام
األجـ ــزاء اآلم ـنــة منها لصناعة جــديــدة ثــم دفــن املخلفات اخل ـطــرة فى
املدافن املتفق عليها.
أما العائد األهم على املواطن من تسليمه لتلك اخلردة اإللكترونية
هو احلفاظ على صحته ،فتلك املخلفات تصدر مــواد ضــارة تؤثر على
الــرئــة ،ولكن لــم تتجاهل وزارة البيئة وضــع خدمة للمواطنني تضمن
رغبتهم فى املشاركة بتفعيل التطبيق ،وذلك من خالل كوبونات تخفيض،
ويتم التخلص اآلمن من املخلفات لدى مصانع إلعادة التدوير الرسمية،
حيث مت توقيع مذكرة تفاهم بني جهاز تنظيم إدارة املخلفات ومكتب
االلتزام البيئى باحتاد الصناعات املصرية وشركة أى تدوير مصر بهدف
دعم مشاركة منتجى األجهزة اإللكترونية فى التطبيق وتقدمي حوافز
للجمهور جلمع والتخلص اآلمن من املخلفات بطريقة آمنة باملصانع
الرسمية.
وأوضــح أنــه سيتم توجيه حتويل تدفق املخلفات اإللكترونية بشكل
غير رسمى إلى مصانع تدوير رسمية ،باإلضافة إلى دعم مصانع إعادة
التدوير الرسمية ،ليصل عدد مصانع تدوير املخلفات اإللكترونية فى
مصر إلــى  7مصانع بعد أن كــان مصنعا واح ــد ًا فقط  ،وجــارى دخــول 5
مشيرا إلى متديد وزارة البيئة تنفيذ البرنامج الوطنى
مصانع أخــرى،
ً
للمخلفات الصلبة ملرحلة ثالثة مبنحة  26مليون يــورو ،وذلــك لتقدمي
الدعم بـ  190معدة متنوعة مببلغ  11.7مليون يورو جلمع ونقل املخلفات
وتدويرها.
وأشــاد العربي بدعم وزارة االتصاالت مللف املخلفات اإللكترونية من
خالل تقنني أوضاع  ٨مصانع لتدوير املخلفات اإللكترونية وجارى تقنني
أوضاع  ٦مصانع أخرى ،وهو ما يؤكد خطة الدولة املصرية اجلادة للتحول
لالقتصاد األخضر بالشراكة مع القطاع اخلاص الذى وعى مسئوليته
واملكسب املحقق مــن االل ـتــزام مبعايير البيئة ،ويساعد احلكومة على
العمل أكتوبر 2021

تذليل العقبات أمام القطاع اخلاص.
ومن جانبه يضيف الدكتور ممدوح رشوان األمني العام لالحتاد العربى
للشباب والبيئة ،أن ملف املخلفات اإللكترونية قادر على توفير مجاالت
كثيرة للعمل للشباب ،وااللكترونيات هى نطاق شغف الشباب وبالتالى
هــم األك ـثــر دراي ــة بـهــا وتفاصيلها ومـكــونــاتـهــا ،وإذا ش ـعــروا أن احلكومة
تدعمهم وتشجعهم فى فتح «بيزنس خاص» سيسعون ويعملون ،قائال :ال
أقصد هنا كل الشباب فهناك من يتخاذل عن العمل ،وهناك اجلاد الذى
وصل ملرحلة من اليقني أن االستثمار والقطاع اخلاص والعمل اخلاص
هو املستقبل.
ويكمل «رش ــوان» أن الـفــرق بــن االستثمار فــى املخلفات اإللكترونية
قدميا وحديثا ،هو أن الفكرة كانت تقوم على مجهود شاب أو مجموعة
ترغب فى فتح استثمار جديد ،وكانت تقف أمامها عوائق كثيرة مما قد
يصيب البعض بامللل والزهد فى استكمال إجــراءات مشروعه ،أما اآلن
فهناك تشجيع ودع ــم واض ــح مــن الــدولــة وقــانــون معد خصيصا لفتح
استثمارات جديدة من املخلفات بأنواعها املختلفة.
ويشير إلى أن االحتاد يهتم بالشباب املصرى والعربى واإلفريقي فبدأ
يركز مؤخرا فى فعالياته على مخاطر املخلفات اإللكتورنية ،وإمكانية
االسـتـفــادة منها وخـلــق مـشــروعــات وف ــرص استثمارية ج ــادة على أرض
الواقع ،وهو أمر وفقا العتقاد رشوان يساعد الشباب فى رسم اخلطوط
العريضة إذا كانوا راغبني فى االستثمار األخضر.
يف نفس السيايق يقول ياسر عبد اهلل محجوب نائب مدير البرنامج
الوطنى إلدارة املخلفات :لضمان جناح االستثمار فى منظومة املخلفات
اجلديدة ،مت تقسيم املشاريع االستثمارية بني الشركات الكبرى والشركات
الناشئة ،التى يديرها شباب كنوع من التشجيع املستمر من الدولة لهم،
فهناك جلنة معنية بالتواصل معهم ومساعدتهم فى اإلجراءات والتعرف
على اخلطوات املطلوبة لبدء شركاتهم والعمل.
ويضيف :لقد شاركت فى إعــداد االستراتيجيات اخلاصة مبنظومة
املخلفات ،وهـنــاك بــرامــج أقــرهــا بالفعل الرئيس السيسي ،ولــم ينتظر
االنتهاء من قانون املخلفات اجلديد ،ليشعر املواطن باختالف على أرض
الواقع وخاصة بعد انتشار جائحة كورونا ،منها معاجلة أزمة املخلفات
البلدية فى أربع محافظات ،وإطالق برنامج جلمع املخلفات اإللكترونية.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية ملنظومة املخلفات كمحطات وسيطة
وم ـصــانــع مـعــاجلــة وم ــداف ــن صـحـيــة وتــأه ـيــل امل ـقــالــب الـعـشــوائـيــة يؤكد
محجوب أن الدولة أولت اهتماما واضحا بها وحتملت تكلفتها املالية،
وقد بدأ العمل بها العام املاضى ومن املتوقع االنتهاء منها بنهاية عام
 2022على مستوى اجلمهورية .
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مناهضة عمل األطفال
فى مصر بين الواقع والمأمول
نعلم جميع ًا منذ القدم توارث األجيال فى القرى واملناطق الريفية املصرية أن الطفل يعمل مبكر ًا فى احلقول وجنى
املحاصيل ،هذه ظاهرة منتشرة بالعالم أجمع وطبقا للتقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية هناك ما يقرب من  160مليون
طفل عامل على مستوى العالم ،يعمل  %69منهم فى أعمال خطرة وفق ًا إلحصائيات عام  ،2020وطبقا آلخر إحصاء للجهاز
املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء هناك ما يقرب من  1.8مليون طفل عامل مبصر  %63منهم فى مجال الزراعة .

تقرير  :محمد عبد الفتاح
دع ــون ــا نـلـقــى ال ـض ــوء ع ـلــى ه ــذا امل ـل ــف املـهــم
ال ــذى ميــس املـجـتـمــع كـلــه ،ويــؤثــر فــى التنمية
واالق ـت ـصــاد ال ـقــومــي ،ول ــذا ن ــود أن نـتـنــاولــه من
خالل عدة محاور أهمها  :املصطلحات الدولية
ط ـب ـقــا لــات ـفــاق ـيــات ال ــدول ـي ــة ف ــى هـ ــذا ال ـش ــأن،
واالتـفــاقـيــات الــدولـيــة املـلــزمــة ل ـلــدول األعـضــاء
مبنظمة العمل الدولية اخلاصة بالقضاء على
ظــاهــرة عـمــل األط ـف ــال ،وأه ــم األس ـب ــاب املــؤديــة
لعمل الطفل وتعرضه للمخاطر ،ودور الدولة
فى هذه القضية  ،ودور وسائل اإلعالم فى توعية
األســر بأهمية تعليم أبنائهم واالستثمار فيهم
لبناء مستقبل أفضل.
أوالً :هناك مبادئ أو معايير أساسية للعمل
مبنظمة العمل الدولية تلتزم بها جميع الدول
األعـضــاء باملنظمة وهــى (الـقـضــاء على العمل
اجل ـبــرى  -الـقـضــاء عـلــى التمييز فــى الـعـمــل -
حرية تكوين التنظيمات النقابية  -والقضاء
على عمل األطفال ) .
وك ــل م ـبــدأ صـ ــدرت فـيــه اتـفــاقـيـتــان دولـيـتــان
م ـلــزم ـتــان جلـمـيــع الـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء بــاملـنـظـمــة
ومـنـهــم مـصــر  ،وف ــى مـعـيــار الـقـضــاء عـلــى عمل
األط ـفــال هـنــاك اتـفــاقـيــة رق ــم  138لسنة 1973
بشأن احلد األدنى لسن االستخدام  ،واالتفاقية
الدولية رقم  182لسنة  1999بشأن حظر أسوأ
أشكال عمل األطفال.
وقد حددت هاتان االتفاقيتان أنه يطلق على
مصطلح «طفل» على كل من لم يبغ الـ  18عاما
 ،وأن احلد األدنى لسن التدريب للطفل عند 14
سنة  ،وسن االستخدام عند  15سنة .
والـظــاهــرة الـتــى نحن بـصــددهــا والتى
يجب مواجهتها والـقـضــاء عليها يطلق
عـلـيـهــا ظ ــاه ــرة (ع ـمــل األط ـف ــال أو أس ــوأ
أشكال عمل األطفال) وليست كما يطلق
البعض عليها (عمالة األطـفــال ) ،والتى
تعنى االعـتــراف بــأن هناك فئة عمال من
األط ـف ــال ويـنـظـمـهــم ق ــان ــون ،كـمــا ح ــددت
األعمال اخلطرة سواء الشرعية ( املناجم
واملـحــاجــر  -ورش بها آالت متثل خطورة
على الطفل .....إلــخ )  ،أو غير الشرعية
( كاملخدرات  -األعـمــال املنافية لــأداب -
الرق.....إلخ ) .
وهـنــا يجب التوضيح أن عمل الطفل
الذى يجعله يتسرب من دراسته ويعرضه
ملخاطر ســواء جسدية أونفسية ومعنوية
ه ــو الـ ــذى ن ـحــن ب ـص ــدده وي ـجــب الـقـضــاء
عليه  ،وعلى اجلانب اآلخــر هناك العمل
ال ــذى يـكــون بـضــوابــط معينة وبتوقيتات
م ـح ــددة ،ويـنـمــى م ـه ــارات الـطـفــل ويبنى
قــدراتــه وال يؤثر على دراسـتــه وال يعرضه
ألى مخاطر ،بــل يصقل مـهــاراتــه ويؤهله
لسوق العمل وملستقبل أفضل.
ومـ ــن خـ ــال الـ ــدراسـ ــات واإلح ـ ـصـ ــاءات
وال ـتــى أك ــدت أن هـنــاك  1.8مـلـيــون طفل

122

عــامــل مب ـصــر ،ي ـطــرح س ــؤال مـهــم :م ــا األس ـبــاب
ال ـتــى أدت إل ــى عـمــل الـطـفــل ؟ وأرى أن هـنــاك
ال ـعــديــد م ــن األس ـب ــاب أهـمـهــا ال ـظ ــروف املــاديــة
أو املعيشية لــأســرة ،ثــم ال ـظــروف االجتماعية
لألسرة لتشغيل الطفل مما يؤدى إلى التسرب
مــن التعليم وتـعــرض للطفل مخاطر جسدية
تؤثر على صحته وسالمته.
أما عن دور الدولة فى مواجهة هذه الظاهرة
والـ ـت ــى تـعـتـبــر إح ـ ــدى ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــى يجب
مواجهتها والتى تقلل إلــى حد كبير من جودة
نــوعـيــة رأس امل ــال ال ـب ـشــرى مــن حـيــث التعليم
والصحة البدنية والعقلية لألطفال ،وتتضمن
أهداف التنمية املستدامة الـ  17الهدف اخلاص
باتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على الرق
واالجت ـ ـ ــار بــال ـب ـشــر ل ـض ـمــان ح ـظــر واس ـت ـئ ـصــال
أس ــوأ أش ـكــال عـمــل األط ـفــال هـنــا يـجــب أن ننوه
إلى أن الدستور املصرى كفل حقوق الطفل فى
امل ــادة رقــم ( )80اخلــاصــة باحلماية الدستورية
والقانونية حلقوق الطفل والتى تنص على :
« يعد ً
طفل كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من
عمره ،ولكل طفل احلق فى اسم وأوراق ثبوتية،
وتطعيم إجبارى مجاني ،ورعاية صحية وأسرية
أو بديلة ،وتغذية أساسية ،ومــأوى آمــن ،وتربية
دينية ،وتنمية وجدانية ومعرفية».
وت ـ ـك ـ ـفـ ــل ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة حـ ـ ـق ـ ــوق األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ذوى
اإلع ــاق ــة وتــأهـيـلـهــم وانــدمــاج ـهــم فــى املجتمع.
وت ـل ـتــزم ال ــدول ــة بــرعــايــة الـطـفــل وحـمــايـتــه من
جميع أشـكــال العنف واإلسـ ــاءة وس ــوء املعاملة
واالستغالل اجلنسى والتجاري.

لكل طفل احلق فى التعليم املبكر فى مركز
لـلـطـفــولــة حـتــى ال ـســادســة م ــن ع ـم ــره ،ويحظر
تشغيل الطفل قبل جت ــاوزه ســن إمتــام التعليم
األساسي ،كما يحظر تشغيله فى األعمال التى
تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص
بــاألطـفــال املجنى عليهم ،والـشـهــود ،وال يجوز
مـســاءلــة الـطـفــل جـنــائـيــا أو اح ـت ـجــازه إال وفقا
للقانون وللمدة املحددة فيه ،وتوفر له املساعدة
القانونية ،ويـكــون احتجازه فــى أمــاكــن مناسبة
ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغني ،وتعمل
الــدولــة على حتقيق املصلحة الفضلى للطفل
فى كافة اإلجراءات التى تتخذ حياله .
ك ـمــا جتـ ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ه ـن ــاك تـشــريـعــا
قــانــون ـيــا خــاصــا ب ـح ـقــوق ال ـط ـفــل وه ــو  :قــانــون
ال ـط ـفــل امل ـص ــرى رق ــم  12لـسـنــة  1996وامل ـعــدل
بالقانون رقم  126لسنة .2008
وبـنــاء على مــا تـقــدم فقد مت ص ــدور اخلطة
الــوطـنـيــة ملكافحة أس ــوأ أش ـكــال عـمــل األطـفــال
فــى مـصــر ودع ــم األسـ ــرة ( ،)2025-2018وذلــك
بــال ـت ـعــاون ب ــن وزارة الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة ومـكـتــب
مـنـظـمــة الـعـمــل الــدول ـيــة بــال ـقــاهــرة ومبـشــاركــة
العديد من الشركاء واجلهات املعنية ذات الصلة.
وأود أن أوضـ ـ ــح أن الـ ــدولـ ــة امل ـص ــري ــة تــولــى
اهتمام ًا بالغ ًا بالطفل وحقوقه وتقدم العديد
من اخلدمات له سواء الصحية أو التعليمية أو
الترفيهية أو األنشطة التثقيفية أو الرياضية.
وفــى ذات السياق أصــدر وزيــر القوى العاملة
محمد سعفان قــرارا وزاري ـ ًا رقــم  78لسنة 2021
اخلـ ــاص بــإن ـشــاء وحـ ــدة الـطـفــل ب ــال ــوزارة
برئاسته وعـضــويــة كــافــة اإلدارات الفنية
داخل الــوزارة وعدد من الــوزارات واجلهات
امل ـع ـن ـيــة ب ـع ـمــل األطـ ـ ـف ـ ــال ،وت ـ ـهـ ــدف ه ــذه
ال ــوح ــدة إل ــى امل ـتــاب ـعــة امل ـس ـت ـمــرة لتنفيذ
اخلطة الوطنية ملكافحة عمل أسوأ أشكال
ع ـم ــل األط ـ ـفـ ــال وت ـن ـس ـيــق ك ــاف ــة اجل ـه ــود
الوطنية والعمل على إيجاد حلول جديدة
ومبتكرة ،إضافة إلى متابعة تنفيذ نظام
وط ـنــى لــرصــد عـمــل األط ـف ــال واإلح ــال ــة،
وكذلك نشر الوعى بقضية عمل األطفال
وأضرارها وآليات مكافحتها .
ونصل للمحور األهم فى مواجهة هذه
الـظــاهــرة وهــو دور اإلع ــام بكافة وسائله
ف ــى ال ـتــوع ـيــة م ــن اآلث ـ ــار الـسـلـبـيــة لعمل
األطـ ـف ــال ال ـت ــى ت ـقــع ع ـلــى ال ـط ـفــل س ــواء
ج ـســديــا أو نـفـسـيــا أو اجـتـمــاعـيــا  ،ف ــدور
اإلعـ ــام ه ــام ج ــد ًا ال سيما تــوعـيــة األســر
بأهمية تعليم أبنائهم مع صقل مهاراتهم
وتنمية قدراتهم إذا احتاج األمر إلى عمل
غـيــر خـطــر وب ــوق ــت مـنــاســب وبــالـضــوابــط
التى حددها القانون واالتفاقيات الدولية
املوقعة عليها مصر وأهــم تلك الضوابط
أن سـ ــن الـ ـت ــدري ــب مـ ــن  14ع ــام ــا  ،وس ــن
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االسـتـخــدام عند  15عاما  ،ممــا يسهم فــى بناء
مستقبل أفضل لألطفال ويدعم مسيرة التنمية
االقتصادية املستدامة .
ونـ ـ ــرى أن ـ ــه مـ ــن أه ـ ــم وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام ال ـتــى
تــؤثــر فــى الـطـفــل وتـعـمــل عـلــى تــوعـيـتــه  ،تكون
مــن خــال الـفـيــديــوهــات امل ـصــورة والشخصيات
الـكــارتــونـيــة والـشـخـصـيــات الفاعلة مثل جنوم
الفن وجنــوم الرياضة  ،فضالً عن التوعية من
خالل التليفزيون ،واإلذاعة املتاح لألسر خاصة
باملناطق الريفية والتى يكون لها أثر كبير فى
توعية األسر بهذه القضية .
وخ ـ ـ ــال مـ ـش ــاركـ ـت ــى فـ ــى إح ـ ـ ــدى املـ ـ ـش ـ ــاورات
اإلعالمية حول القضاء على أسوأ أشكال عمل
األطفال والتى نظمتها منظمة العمل الدولية
مبحافظة الفيوم على مــدار ثالثة أيــام ،تهدف
إلــى رفــع الوعى والتأييد اإلعالمى واملجتمعى
لــإســراع بالقضاء على عمل الطفل ،وحتديد
أفضل املمارسات للتغطية اإلعالمية .
ولـ ـق ــد شـ ـع ــرت ب ـب ــال ــغ الـ ـسـ ـع ــادة ب ـ ــأن جـ ــدول
الورشة احتوى فى آخر أيامه على زيارة ميدانية
للمشاركني بــالــورشــة مــن إعالميني وصحفيني
وممثلى اجلهات املعنية إلى مركز تنمية ورعاية
الطفل العامل بقرية تــرســا مبحافظة الفيوم
 ،وانـتــابـنــى الـفـضــول ح ــول ع ــدة ت ـســاؤالت منها
ملسئولى املركز وأخرى لألطفال ذاتهم  ،وبالفعل
حتــدثــت إل ــى عـيــد سـيــد مــديــر املــركــز عــن بعض
التساؤالت بإيجاز شديد وإليكم نص احلوار:
* ما الهدف من املركز وما هو نشاطه
وكيف يخدم األطفال بالقرية ؟
** بــدايــة أوض ــح أن املــركــز يتبع مديرية
التضامن باملحافظة وهناك  17مركزا على
مستوى اجلمهورية  ،وقد مت اختيار إنشائه
بـقــريــة تــرســا بـنــاء عـلــى دراسـ ــة فــالـقــريــة بها
حوالى  15مصنع طوب طفلى  ،تعتبر جاذبة
لعمل األطـفــال  ،واملــركــز هدفه بــاألســاس هو
رعاية األطفال وعمل أنشطة للطفل خالل
حضورهم للمركز يومني أسبوعي ًا ورعايتهم
صـحـيـ ًا وتـنـمـيــة مـهــاراتـهــم وقــدرات ـهــم وعمل
أنشطة ترفيهية ورياضية وفنية لعالج األثر
النفسى السلبى نتيجة عملهم .
* وضح لنا أكثر دور املركز فى توعية
األسر وأصحاب العمل ؟
** قــام املــركــز بــزيــارة ميدانية للمصانع
وإقامة عالقات معهم وعقد ندوات للتعريف
بــدور املركز وهو خدمة الطفل  ،وبالفعل مت
تعديل بعض األعـمــال باملصانع التى يعمل
بها األطفال .
كما تواصلنا مع أسر هؤالء األطفال ومن
خ ــال ال ــدراس ــة ثـبــت أن األس ــر تـلـجــأ لعمل
األط ـفــال نتيجة ظ ــروف اجتماعية ومــاديــة

العمل أكتوبر 2021

 ،وبالفعل مت توعية تلك األســر بأهمية تعليم
الطفل وأنه فى فترة البناء والنمو وال يجب أن
يعمل بهذه األعمال اخلطرة .
وبدأنا فى عرض مشروعات لألسر من خالل
جمعية تنمية املجتمع بترسا وجنحت الفكرة مع
أسر كثيرة حيث قامت اجلمعية بتقدمي قروض
ألسر األطفال لتمويل عدد من املشروعات لتدر
دخ ـاً لألسر تغنيها عــن دفــع أطفالهم للعمل،
وبالفعل رجع األطفال للمدارس واملساعدة فى
مصاريف املدرسة والزى والكتب .
* ما هى األنشطة التى يقدمها املركز
لألطفال ؟
** كـ ـم ــا ذك ـ ـ ــرت الـ ـطـ ـف ــل ي ـح ـض ــر ل ـل ـمــركــز
يــومــن بــاألس ـبــوع وتـتـحــدث معهم األخـصــائـيــة
االجتماعية وتهيأهم نفسي ًا  ،وهـنــاك أنشطة
يقدمها املــركــز لهم مثل األنـشـطــة الــريــاضـيــة ،
وأنـشـطــة فنية ( موسيقى – رســم ) ،باإلضافة
إلى تنظيم بعض الرحالت  ،وعمل فصول تقوية
بــالـنـسـبــة لــأط ـفــال ال ــذي ــن يـعـمـلــون ويــذهـبــون
للمدارس بعض األيام ـ وتقدمي خدمات صحية
لرعاية صحة الطفل.
* أنا ســعيد جد ًا مبا رأيته باملركز هل
ترى أن املركز يحتاج بعض التطوير ؟
** بــالـفـعــل يـحـتــاج إل ــى أدوات وإمـكــانـيــات
أخـ ـ ــرى م ـث ــل أه ـم ـي ــة تـ ــزويـ ــده ب ــأج ـه ــزة حــاســب
آلــى وسيتم التنسيق مــع اجلمعية ومــع بعض

اجلمعيات اخليرية واألهلية باملحافظة لتوفير
كافة اإلحتياجات للمركز .
وبعد ما استعرضنا ح ــوار ًا مع مدير املركز ،
وبعد جولة سريعة داخل املركز فوجئت بدعوتنا
من املشرف الرياضى للمركز لعمل مباراة ودية
ترفيهية مع األطفال  ،وكانت جتربة رائعة وجو
لطيف للغاية باللعب كرة القدم مع األطفال.
وقبل مغادرة املركز حتدثت مع بعض األطفال
امل ـتــواجــديــن بــه  :ق ــال الـطـفــل األول أن ــه يعمل
مبجال املحارة ويعمل  3أيام ويذهب للمدرسة 3
أيام موضحا تعرضه فى بعض األحيان للخطر
بالعمل  ،وقال أنه يأتى للمركز يومان أسبوعيا
ليقرأ القصص  ،ويلعب كــرة ال ـقــدم  ،ويحضر
فصول تقوية ..معربا عن سعادته باألوقات التى
يقضيها باملركز .
وب ـســؤال طفل آخــر يعمل فــى مجل الــزراعــة
( مزرعة فواكه) موضح ًا أن ال يذهب للمدرسة
بــان ـت ـظــام  ،وأنـ ــه يــأتــى لـلـمــركــز يــومــى اجلـمـعــة
واالثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن ل ـ ـي ـ ـمـ ــارس األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة
والترفيهية به .
وبـســؤال طفلة من املتواجدين باملركز قالت
إنها تعمل مبصنع إلنتاج الشيكوالته منذ عام
ونصف العام  ،وبسؤالها ما الــذى دفعها للعمل
؟ قالت إنها قررت العمل ملساعدة والديها مادي ًا،
وتذهب للمدرسة يومني باألسبوع  ،وبسؤالها ما
املجال التى تتطلع العمل به؟ قالت إنه تريد أن
تصبح ضابط جيش أو شرطة للدفاع
عــن بلدها ملــا شاهدته فــى الــدرامــا من
بطوالت .
وبسؤال طفلة أخرى قالت إنها تعمل
مبـصـنــع إلن ـت ــاج احل ـل ــوى ( الـعـسـلـيــة )
وت ـقــوم بتعبئة احل ـلــوى داخ ــل الكيس
وت ـغ ـل ـفــه  ،وتـ ــذهـ ــب ل ـل ـم ــدرس ــة بـنـفــس
الوقت  ،وتريد أن تصبح ضابط جيش
أو شرطة أيض ًا وتأتى للمركز لتمارس
ب ـعــض األن ـش ـط ــة الـتــرفـيـهـيــة والـفـنـيــة
كالرسم واملوسيقى .
خ ـتــام ـ ًا أؤك ـ ــد أه ـم ـيــة ت ـضــافــر جـهــود
جميع اجلهات املعنية مبا فيها مؤسسات
الدولة واملجتمع املدني ،ووسائل اإلعالم
لتوعية األسر واملشغلني وبقية األطراف
مـ ــن أص ـ ـحـ ــاب أع ـ ـمـ ــال بـ ـخـ ـط ــورة عـمــل
األطفال خاصة فى األعمال اخلطرة ،
فضالً عن أهمية دعــم األســر من خالل
تــأه ـي ـل ـهــم ل ـع ـم ــل مـ ـش ــروع ــات ص ـغ ـيــرة
تساعدهم بــأن يحيوا حياة كرمية مما
يسهم فى مناهضة عمل األطفال وبناء
أجيال واعــدة قــادرة على بناء مستقبل
أفضل ملصرنا احلبيبة.
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تحويل  14.5مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة

أعلن وزير القوى العاملة ،محمد سعفان،
أن مكتب التمثيل الـعـمــالــي الـتــابــع ل ـلــوزارة
بــالـسـفــارة املـصــريــة ب ـع ـم ــان-األردن ،استطاع
ب ــامل ـت ــاب ـع ــة ال ـل ـح ـظ ـي ــة واجلـ ـ ـه ـ ــود املـ ـب ــذول ــة
واملـقــابــات مــع املسئولني مبؤسسة الضمان
االجتماعي باألردن ،واستكماال ملا مت حتويله
سابقا ،مت حتويل القوائم الـ  48و 49و 50من
مستحقات الضمان االجتماعي لنحو 880
عــامــا مـصــريــا ل ــدى املــؤسـســة غ ـ ــادروا عمان
نهائيا.
وقـ ــال ال ــوزي ــر  :إن املـسـتـحـقــات بـلـغــت 14
م ـل ـيــون و 573أل ــف جـنـيــه م ـص ــري تـقــريـبــا ،
ـاعــا بــالـتــواصــل مــع الشركة
ويـقــوم املكتب تـبـ ً
امل ـت ـخ ـص ـصــة ل ـت ـح ــوي ــل ب ــاق ــي امل ـس ـت ـح ـقــات
لـلـعـمــالــة ال ـتــي ت ـقــوم ب ــامل ـغ ــادرة ،حتــت رعــايــة
سفير مصر باألردن شريف كامل.

تـلـقــى ال ــوزي ــر ت ـقــريــرا بــذلــك عـبــر امللحق
العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل
العمالي باألردن  ،ناشد فيه امللحق العمالي
ج ـم ـيــع امل ــواط ـن ــن ال ــذي ــن ل ـهــم مـسـتـحـقــات
لــدى املــؤسـســة الـعــامــة للضمان االجتماعي
مــراجـعــة األس ـم ــاء عـلــي مــوقــع وزارة الـقــوى
ال ـع ــام ـل ــة www.manpower.gov.
 ،egوكــذلــك املـنـشــورة على صفحة «الفيس
ب ــوك» اخلــاصــة بــالـسـفــارة املـصــريــة ب ــاألردن ،
وذلــك لالستعالم عن االسماء  ،ويف حال إذا
كــان االس ــم مــوجــود ًأ  ،على املستفيد سرعة
التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف
املستحقات فورا .
وأك ــد املـلـحــق الـعـمــالــي بـ ــاألردن أن ــه ســوف
ي ـق ــوم بــالـتـنـسـيــق وال ـت ـج ـه ـيــز ألرس ـ ــال بــاقــي
ال ــدف ـع ــات ملـسـتـحـقـيـهــا ت ـبــاعــا ف ــور تدقيقها

حـفــاظــا عـلــى ح ـقــوق املــواط ـنــن املستحقني
لهذه الدفعات.

 ..و 51ألف جنيه مستحقات ورثة متوف آخر
ك ـم ــا ح ـص ــل م ـك ـت ــب ال ـت ـم ـث ـيــل ال ـع ـم ــال ــي عـلــى
مستحقات عــامــل مـصــري مـتــويف بـ ــاألردن ،وذلــك
لــدى مؤسسة الضمان االجتماعي بصرف معاش
لــزوج ـتــه «خ ــديـ ـج ــة.ع.ط»  51أل ـف ـ ًا و 766جنيها
مصريا تقريبا.
وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر قـ ـ ــد ك ـ ـلـ ــف امل ـ ـك ـ ـتـ ــب مب ـت ــاب ـع ــة
معاش العامل املصري املتوفى وفقا إلعالم الوراثة
 ،وذلـ ــك يف إطـ ــار احل ـف ــاظ ع ـلــى ح ـق ــوق الـعـمــالــة
املصرية يف اخلارج وحل مشاكلهم أوال بأول.
وق ــال رئـيــس مكتب التمثيل الـعـمــالــي بعمان:
إن ــه مت االس ـت ـجــابــة ال ـفــوريــة الل ـت ـمــاس املــواط ـنــة،
وإن ـهــاء كــافــة اإلج ـ ــراءات وأرش ـفــة املـسـتـنــدات لــدى
مؤسسة الضمان االجتماعي باألردن  ،ومت حتويل
مستحقات الورثة بحصولهم على املعاش الشهري
واملبالغ املتجمدة من مؤسسة الضمان االجتماعي.

جدة :

..وتحصيل  87ألف جنيه
مستحقات ورثة متوف
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــي
وقال وزير القوى العاملة  :إن مكتب التمثيل
مـ ـت ــويف ب ـ ـ ـ ــاألردن ،وذل ــك
بـعـمــان حـصــل عـلــى مستحقات عــامــل مصري
ل ــدى مــؤس ـســة ال ـض ـم ــان االج ـت ـمــاعــي ب ـص ــرف م ـع ــاش ل ــزوج ـت ــه «أل ـ ـطـ ــاف.ط.م»
بإجمالي  87ألف ًا و 341جنيها مصريا تقريبا.
وقال امللحق طلعت السيد  :إنه مت االستجابة الفورية إللتماس املواطنة ،وإنهاء
كافة اإلجراءات وأرشفة املستندات لدى مؤسسة الضمان االجتماعي باألردن  ،ومت
حتويل املستحقات من املعاش الشهري واملبالغ املتجمدة من مؤسسة الضمان
االجتماعي .

تحصيل  79ألف جنيه مستحقات عامل مصري

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ،جناح
مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية
العامة املصرية بجدة باململكة العربية السعودية،
يف ت ـســويــة مـشـكـلــة ع ــام ــل م ـص ــري ودي ـ ــا  ،وبـلـغــت
إجمالي مستحقاته  331ألف جنيه مصري تقريبا.
وك ـلــف ال ــوزي ــر مـكـتــب الـتـمـثـيــل الـعـمــالــي بجدة
مبتابعة مستحقات العامل املصري «عصام.س.أ.م»
لدى شركة نيسان للسيارات «الدفعة األخيرة» من
مستحقاته وقيمتها  ٧٩ألف ريال ،يف إطار احلفاظ
على حـقــوق العمالة املصرية يف اخل ــارج ومتابعة
مستحقاتها وحل مشاكلها.
وتلقي الوزير تقريرا من امللحق العمالي وليد
عبد الــرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة،
أشــار فيه إلــى أنــه باملتابعة مع الشركة املــذكــورة مت
صرف الدفعة األخيرة من مستحقات العامل فورا
،فضال عن نقل اخلدمات بناء علي رغبة العامل،
ووجه املكتب الشكر للشركة على التعاون والتنسيق
املستمر واالستجابة الفورية لصرف مستحقات
املواطن .

124

أكتوبر  2021العمل

ابو ظبي :

تحصيل  107آالف جنيه
مستحقات مصري

تحديث إجراءات السفر للمواطنين
والمقيمين والزوار من الخارج

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة جناح
مـكـتــب الـتـمـثـيــل ال ـع ـمــالــي ال ـتــابــع لـ ـ ــوزارة ال ـقــوى
الـعــامـلــة ،بــالـسـفــارة املـصــريــة بــالـعــاصـمــة أبوظبي
بدولة اإلمــارات العربية املتحدة ،يف حصول عامل
مصري علي مستحقاته البالغة  ٢٥ألف درهم مبا
يوازى  107آالف جنيه مصري تقريبا .
وكـ ـل ــف الـ ــوزيـ ــر امل ـك ـت ــب مب ـت ــاب ـع ــة مـسـتـحـقــات
امل ــواط ــن امل ـصــري «ع.ج.غ» حلـصــولــه عـلـيـهــا لــدى
شركة املحالة  ،وذلك يف إطار احلفاظ على حقوق
العمالة املـصــريــة يف اخل ــارج ،وحــل مشاكلهم أوال
بأول.
وأسـفــرت متابعة الشكوى مــع امللحق العمالي
ح ـن ــان ش ــاه ــن رئ ـي ــس مـكـتــب الـتـمـثـيــل الـعـمــالــي
أب ــوظـ ـب ــي عـ ــن جن ـ ــاح امل ـك ـت ــب يف احل ـ ـصـ ــول عـلــى
املـسـتـحـقــات املــال ـيــة ل ـل ـمــواطــن  ،ف ـضــا ع ــن قـيــام
الشركة بإنهاء إجراءات السفر  ،وسداد أي غرامات
عمل وعمال عليه ،وحجز تكت الطيران له للسفر
إن شاء اهلل ألرض الوطن ومت التوقيع على محضر
التسوية والتنازل بني الطرفني.
وقــدم مكتب التمثيل العمالي بالسفارة الشكر
للشركة على تعاونها واالستجابة السريعة لسداد
تلك املستحقات.

تقريرا من املكتب كشفت فيه امللحق العمالى حنان
وتلقى وزيــر القوى العاملة
ً
شاهني رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن جلنة إدارة الطوارئ واألزمــات
والكوارث الناجمة عن جائحة
وقالت امللحق العمالي إن اللجنة اعتمدت وفق ًا لإلجراءات اجلديدة إلغاء احلجر
املطعمني الـقــادمــن إلــى أبوظبي مــن خ ــارج الــدولــة ،مشيرة إلــي أن
الصحي جلميع
ّ
مطعمني ،قبل
وغير
مني
مطع
من
املسافرين
كافة
إلزام
على
تنص
اجلديدة
اإلجراءات
ّ
ّ
اإلقالع إلى اإلمارة ،إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة األنف ( )PCRاستلمت خالل
 48قبل موعد الرحلة.
وحت ــدد اإلجـ ــراءات اجلــديــدة اخلـطــوات للمسافرين عند الــوصــول حسب الوجهة
املطعمني الـقــادمــن مــن وجـهــات القائمة
الـقــادمــن منها ،إذ يتعني على املـســافــريــن
ّ
اخل ـ ـضـ ــراء إج ـ ـ ــراء ف ـح ــص م ـس ـحــة األن ـ ــف ( )PCRع ـن ــد الـ ــوصـ ــول وآخ ـ ــر يف ال ـي ــوم
املطعمني القادمني من الوجهات األخــرى إجراء
السادس ،بينما يتعني على السياح
ّ
فحص مسحة األنف ( )PCRعند الوصول ويف اليومني الرابع والثامن ،يف حال البقاء
يف اإلمارة دون احلاجة إلى احلجر الصحي.
املطعمني من مواطنني ومقيمني وزوار ،مبا
بالنسبة إلجراءات السفر اخلاصة بغير
ّ
فيهم الفئات املستثناة ،والقادمني إلى اإلمــارة من وجهات القائمة اخلضراء ،فيجب
إج ــراء فحص مسحة األن ــف ( )PCRعند الــوصــول دون احلــاجــة للحجر الصحي،
وإجراء فحص إضايف يف اليوم السادس ويف اليوم التاسع.
املطعمني من مواطنني
وأشــارت إلي أنه وفقا لإلجراءات اجلديدة يتعني على غير
ّ
ومقيمني وزوار والقادمني من الوجهات األخرى ،إجراء فحص مسحة األنف ()PCR
عند الوصول واحلجر الصحي ملدة  10أيام ،مع إجراء فحص آخر يف اليوم التاسع.

إلغاء فحوصات (كوفيد)19-
لدخول أبوظبي

تقريرا من املكتب يكشف عن أن
كما تلقى وزير القوى العاملة
ً
جلنة إدارة الطوارئ واألزمات حدثت إجراءات دخول إمارة أبوظبي
من داخل الدولة واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات (كوفيد)19-
للدخول من  19سبتمبر .2021
وقالت امللحق العمالى إن جلنة إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث
الناجمة عــن جائحة كــورونــا يف إم ــارة أبوظبي أعلنت عــن حتديث
إج ــراءات الــدخــول إلــى إمــارة أبوظبي من داخــل الــدولــة ،واعتمدت
ـداء مــن 19
إلـغــاء متطلبات فحوصات (كــوف ـيــد )19-لـلــدخــول ،اب ـتـ ً
سبتمبر .2021
وكشفت عن أن ذلك يأتي بعد اإلعــان عن حتقيق خفض نسب
اإلصابة بفيروس (كوفيد )19-إلى  %0.2من إجمالي الفحوصات
يف اإلمارة ،وتطبيق نظام املرور األخضر للدخول إلى بعض األماكن
العامة.
وت ــواص ــل الـلـجـنــة مــراق ـبــة ال ــوض ــع ال ــوب ــائ ــي ،وحت ــث املــواط ـنــن
واملقيمني والزوار على االلتزام باإلجراءات االحترازية حرص ًا على
صحة وســامــة أف ــراد املجتمع ،وحفاظ ًا على املكتسبات الصحية
املحققة لتعزيز التعايف املستدام يف الدولة.
ويف نفس السياق اعتمدت جلنة إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث
يف إمارة أبوظبي ،وقف استخدام السوار اإللكتروني للحجر املنزلي
للقادمني من السفر واملخالطني حلالة إيجابية .
ويقتصر استخدام السوار اإللكتروني على احلــاالت اإليجابية،
وذلك يأتي مع تعزيز اإلجراءات االحترازية يف اإلمارة.
واع ـت ـمــدت الـلـجـنــة اس ـت ـمــرار الـتـقـيــد بتطبيق احل ـجــر املـنــزلــي
وإجراء الفحوصات املطلوبة يف مواعيدها باالعتماد على املسؤولية
الذاتية ،كما اعتمدت تفعيل الرقابة من خالل األنظمة الصحية
لتعزيز االلتزام باإلجراءات املعتمدة ،وحتويل املخالفني إلى النائب
العام.
العمل أكتوبر 2021

فتح طلبات تأشيرات السياحة للسياح
المطعمين من جميع الدول
كـمــا تلقى الــوزيــر تـقــريـ ًـرا مــن املـكـتــب يكشف عــن قـيــام الهيئة
االحت ــادي ــة للهوية واجلـنـسـيــة والـهـيـئــة الــوطـنـيــة إلدارة ال ـطــوارئ
واألزم ـ ــات والـ ـك ــوارث بـفـتــح اسـتـقـبــال طـلـبــات تــأش ـيــرات السياحة
للسياح املطعمني مــن جميع ال ــدول واحلــاصـلــن عـلــى اجلــرعــات
الكاملة للقاح (كوفيد )19 -املعتمدة من منظمة الصحة العاملية
إعتبار ًا من  30أغسطس .2021
وقــالــت امللحق العمالى حنان شاهني  :إن الـقــرار يشمل الــدول
التي مت منع الـقــدوم منها مسبق ًا مــع إلزامية الفحص املخبري
السريع  Rapid PCRيف املطار على أن تبقى االشتراطات السابقة
ســاريــة عـلــى الـفـئــات غـيــر املـطـعـمــة شــام ـاً الـفـئــات املـسـتـثـنــاة غير
املطعمة.
وأوض ـح ــت أن ــه ميـكــن تسجيل ش ـه ــادات الـتـطـعـيــم للمسافرين
ال ــراغ ـب ــن بــاالس ـت ـم ـتــاع بــامل ـم ـيــزات ال ـت ــي يـحـصــل عـلـيـهــا األفـ ــراد
احلاصلني على اللقاح يف الــدولــة وذلــك مــن خــال منصة الهيئة
االحتادية للهوية واجلنسية وتطبيق احلصن.
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أبو ظبى:

عماىل

مسار جديد ومنظومة متكاملة لإلقامات

كما تلقى وزي ــر الـقــوى العاملة تـقــريـ ًـرا مــن مكتب التمثيل العمالي بأبو
ظـبــي أوض ــح اإلمـ ـ ــارات أعـلـنــت ضـمــن «م ـشــاريــع اخل ـم ـســن» ع ــن م ـســار جــديــد
ومتكامل لإلقامات يف الدولة ضمن التحديثات على قانون اإلقامة ،مع حزمة
من اإلجــراءات التحسينية تواكب توجهات الدولة للمرحلة املقبلة ،وتعزز من
مكانتها عاصمةً عامليةً للمهارات وأصـحــاب اخل ـبــرات ،وأفـضــل مـكــان للعيش
واإلقامة يف العالم.
وقالت امللحق العمالى :إن التحديثات تضمنت نظام اإلقامة اخلضراء التي
تفصل تصريح اإلقامة عن تصريح العمل ،لتكون اإلقامة ذاتية على الفرد أو
املوظف وليست على الشركة ،وتستهدف أصحاب املهارات العليا ،واملستثمرين
ورواد األعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال ،وأوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـط ـل ـب ــة
واخلريجني ،باإلضافة إلى اإلقامة احلرة
األولى من نوعها على املستوى االحتادي،
وامل ـخ ـص ـصــة لـلـعــامـلــن ب ـش ـكــل مستقل
حلسابهم اخلاص ،إضافة إلى حتديثات
وامتيازات أخــرى إضافية لنظام اإلقامة
يف الدولة.
وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــي أن اسـ ـتـ ـح ــداث «ن ـظ ــام
اإلقـ ــامـ ــة اخلـ ـ ـض ـ ــراء» »Green Visa
يشكل تغيير ًا جذري ًا يف نظام اإلقامة يف
اإلمــارات ،وهي إقامة ذاتية على الفرد أو
املوظف ،ويتم من خاللها فصل تصريح
اإلقــامــة عــن تصريح العمل .ويستهدف
النظام أصحاب الكفاءات واملهارات العليا
حملة البكالوريوس ومــا فــوق ،كما يستهدف املستثمرين ورواد األعـمــال،
مــن َ
وأوائل الطلبة واخلريجني.
ويتضمن مجموعة من االمتيازات اجلديدة املختلفة عن اإلقامة العادية،
مثل متديد مدة إقامة األبناء على ذويهم حتى  25سنة ،ومنح اإلقامة للوالدين،
ومهلة  180 - 90يوم ًا عند انتهاء اإلقامة بدالً من  30يوم ًا.
كما مت استحداث نظام اإلقامة احلــرة  ،Freelancers Visaاألولــى من
نوعها على املستوى االحتادي ،وهي مخصصة للعاملني بشكل مستقل حلسابهم
اخلاص ( )Freelancerدون احلاجة إلى تصريح عمل وعقد توظيف.
إضافة إلى التحسينات التشريعية واإلجرائية على قانون اإلقامة ،التي من
أبرزها متديد إذن دخول لزيارة مهمة عمل لسفرة طويلة إلى ستة أشهر بدالً من
ثالثة أشهر ،وإضافة الوالدين ضمن إقامة املقيم  -تصريح إقامة أفراد األسرة
 والسماح بتمديد إقامة احلــاالت اإلنسانية إلى سنة إضافية أخــرى لتمكنيالعائل من احلصول على وظيفة يف الدولة ،ورفع سن األبناء املشمولني ضمن
إقامة ذويهم من  18عام ًا إلى  25عام ًا ،ومتديد الفترة الزمنية اإللزامية ملغادرة
الدولة يف حالة فقدان الوظيفة أو التقاعد لفترة  90إلى  180يوم ًا ،وتُعد هذه
التحسينات فريدة من نوعها ،حتى على مستوى دول العالم ،وتتعامل مع فئات
كثيرة بشكل إيجابي ،كما هو نهج دولة اإلمارات العربية املتحدة دائم ًا.
وبفضل هــذه الـتـعــديــات ،يصبح لــدى دول ــة اإلم ــارات منظومة هــي األولــى
من نوعها على مستوى العالم ،تتميز مبسار متكامل لإلقامات يشمل العادية
واخلضراء والذهبية.
وكشف امللحق العمالي عن أن األهداف الرئيسية ملنظومة اإلقامة اجلديدة،
تتلخص يف خمسة أهداف هي :تكريس مكانة الدولة باعتبارها الوجهة املثلى
للعمل واالستثمار وري ــادة األعـمــال والتعليم واحلـيــاة ،واستقطاب واستبقاء
املواهب والكفاءات من داخل الدولة وخارجها ،وتوفير منظومة إقامة واضحة
ومـتــرابـطــة وسهلة اإلج ـ ــراءات ،ورف ــع تنافسية ومــرونــة ســوق الـعـمــل ،وتسهيل
انتقال أصحاب الكفاءات واملهارات العليا يف سوق العمل ،ومواكبة أمناط العمل
اجلديدة ،وتعزيز شعور املقيم باالستقرار واألمان واملساهمة الفاعلة يف مسيرة
التنمية ،وهذه األهداف تتكامل مع ًا يف ظل منظومة فاعلة وعملية ومفيدة.
وتتطابق هــذه األه ــداف مــن جهة ثانية مع غايات املشاريع االستراتيجية
الوطنية الـتــي تضمها «مـشــاريــع اخلمسني» الـتــي تسلط األنـظــار على مكانة
الدولة يف العالم ،واملزايا احلياتية فيها ،وجودة العيش ،وباعتبارها أيض ًا موقع ًا
للموهوبني والناجحني واملبتكرين الباحثني عن املزيد من التفوق والنجاح ،يف
ظل وجود منظومة قانونية وتشريعية تعزز من دورهم ،وبيئة اقتصادية مزدهرة
وحيوية ،تزيد من قيمة االستثمارات وأرباحها.
ومن أبرز التحديثات على منظومة دخول وإقامة األجانب استحداث فئات
عـلــى مـسـتــوى اإلقــامــة الــذات ـيــة ،مـثــل أص ـحــاب املـسـتــويــات ذات امل ـه ــارات العليا
واملستثمرين ورواد األعمال وأوائل الطلبة واخلريجني ،واستحداث إقامة العمل
املستقل ،ويستفيد منها العاملون بشكل مستقل حلسابهم اخلاص من خارج
وداخــل الــدولــة يف مجاالت االقتصاد اجلــديــدة كالذكاء االصطناعي والبلوك
تشني والتكنولوجيا املستقبلية والعمالت الرقمية ،وغيرها من املجاالت ذات
األهمية ،فيما مت توسيع نطاق اإلقــامــة الذهبية ليشمل املديرين والــرؤســاء
الـتـنـفـيــذيــن واملـتـخـصـصــن يف الـعـلــوم والـهـنــدســة والـصـحــة والـتـعـلـيــم وإدارة
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األعمال والتكنولوجيا وغيرها من املجاالت ،وإجراء التحسينات الالزمة على
ضوابط وشروط احلصول على اإلقامة الذهبية ،مبا يضمن توفير أفضل بيئة
حتفيزية للموهوبني  .وتوفر املنظومة اجلديدة مسار ًا متكامالً ،لرحلة املقيمني
يف الدولة من أصحاب املهارات العليا واملتخصصة ،واملستثمرين ورواد األعمال
والعلماء ،والنوابغ من املوهوبني ،وأوائل الطلبة واخلريجني ،بداية من دخول
امليسر على اإلقامة الذهبية.
الدولة ووصوالً إلى احلصول ّ
وتـسـتـفـيــد مــن اإلق ــام ــة الــذهـبـيــة ،ف ـئــات م ـت ـعــددة ،إضــافــة إل ــى التسهيالت
الكبيرة على صعيد تأشيرات الزيارة ،بهدف السياحة ،أو العالج ،أو الزيارة ،أو
يف حــال تنفيذ مهمة ذات طابع اقتصادي ،أو علمي ،أو طبي ،أو يف أي مجال
من املجاالت ،وتأشيرات الزيارة تُعد أيض ًا
مــدخـاً لإلقامة الذهبية ،أو بقية أنــواع
اإلقـ ــامـ ــة ،كــون ـهــا ت ـســاعــد يف اسـتـكـشــاف
طبيعة الـعـيــش يف اإلم ـ ــارات ،ومستواها
مبعاييره املرتفعة والعاملية ،إضــافــة إلى
تــوافــر الـفــرص للموهوبني واملستثمرين
واملـ ـ ـب ـ ــدع ـ ــن ،ال ـ ــذي ـ ــن س ـ ـي ـ ـجـ ــدون خ ــال
زيــارات ـهــم ل ــإم ــارات ،تـطــابـقـ ًا بــن سمعة
اإلم ــارات العاملية ،والــواقــع فيها على كل
املستويات.
اإلقامة اخلضراء:
• تفصل تصريح اإلقامة عن تصريح
العمل.
• تـكــون اإلقــامــة ذاتـيــة على الـفــرد أو
املوظف وليست على الشركة.
• تستهدف أصحاب املـهــارات العليا ،واملستثمرين ورواد األعـمــال ،وأوائــل
الطلبة واخلريجني.
اإلقامة احلرة:
• األولى من نوعها على املستوى االحتادي.
• مخصصة للعاملني بشكل مستقل حلسابهم اخلاص (.)Freelancers
حتديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام اإلقامة يف الدولة:
• السماح بتمديد إقامة احلاالت اإلنسانية إلى سنة إضافية أخرى ،لتمكني
العائل من احلصول على وظيفة يف الدولة.
• متديد إذن الدخول يف «زيــارة مهمة عمل» لسفرة طويلة إلــى ستة أشهر
بدالً من ثالثة أشهر.
• متديد الفترة الزمنية اإللزامية ملغادرة الدولة يف حالة فقدان الوظيفة أو
التقاعد من  90إلى  180يوم ًا.
• رفع سن األبناء املشمولني ضمن إقامة ذويهم من  18عام ًا إلى  25عام ًا.
• إضافة الوالدين ضمن إقامة املقيم من خالل تصريح إقامة أفراد األسرة.

القطاع الحكومي يعود للعمل بالطاقة
االستيعابية القصوى مع اإلجراءات االحترازية

تقريرا من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى،
وتلقى وزير القوى العاملة
ً
أشــارت فيه امللحق العمالى إلي أن دائــرة اإلسناد احلكومي اعتمدت العودة
للعمل بالطاقة االستيعابية القصوى داخــل مقار عمل اجلهات والشركات
احلكومية يف أبوظبي ،مع استمرار تطبيق اإلج ــراءات االحترازية حلماية
صحة وسالمة املوظفني.
وأوضحت أن دائــرة اإلسناد أنــه على املوظفني املطعمني أو املعفيني من
التطعيم إظهار احلالة باللون األخضر على تطبيق احلصن للسماح لهم
بــدخــول مقار العمل ،وإج ــراء الفحوصات وفـقـ ًا للبروتوكوالت احلكومية،
وعلى املوظفني غير املطعمني إجراء فحص مسحة األنف كل  7أيام.
وقــالــت :إنــه يف حــال عــدم االلـتــزام مبواعيد الفحص ،يعتبر عــدم دخــول
املــوظــف ملقر العمل انقطاع ًا عــن العمل ،وتخصم املــدة مــن رصيد إجازته
الدورية ،وإن لم يكن له رصيد يخصم من راتبه اإلجمالي.
وعلى الــزوار العمالء املطعمني إبــراز املــرور األخـضــر ،يف حني يلتزم غير
املطعمني بــإبــراز نتيجة فحص سلبية لــم ميــض عليها أكثرمن  ٤٨ساعة،
ويسمح بالعمل عن بعد ألحد األبوين ممن لديهم أبناء يف الصف العاشر
بناء
فما دون ،على أن يكون االبــن معفي ًا من العودة إلى الدراسة حضوري ًا ً
على إفادة من اجلهة الصحية املختصة وتوفير كتاب من املؤسسة التعليمية،
كما يسمح بالعمل عن ُبعد وفق ًا لتقدير جهة العمل .
أكتوبر  2021العمل

الرياض:

تحصيل  892ألف جنيه مستحقات مصري وافته المنية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان جناح
مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية
العامة املصرية بالرياض بالسعودية ،يف احلصول
على مستحقات عامل مصري   كان يعمل يف شركة
تبوك للصناعات الدوائية وتويف بالرياض ،حيث
بلغت مستحقاته  892ألفا و 429جنيها مصريا.
وكلف الوزير مكتب التمثيل العمالي بالرياض
مبتابعة مستحقات العامل املصري املتويف ،وذلك
يف إطار احلفاظ على حقوق العمالة املصرية يف
اخلارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكالتها.
من جهته ،أوضح امللحق العمالي أحمد رجائي
رئ ـيــس مـكـتــب الـتـمـثـيــل الـعـمــالــي بــالــريــاض  -يف
تـقــريــره لـلــوزيــر  -جنــاح املكتب يف متابعة صرف
مستحقاته وقامت الشركة بتحويلها ،ومت إيداعها
ل ــدى ح ـســاب ورث ــة امل ـصــريــن امل ـتــوفــن بــالـسـفــارة
بالرياض ،متهيدا إلرسال املبلغ املستحق إلى ذوي
املتوفى وإيداعه يف حساب بنك ناصر االجتماعي.

..و 411ألف جنيه مستحقات
مصري أخر
وجن ـ ــح امل ـك ـت ــب يف احلـ ـص ــول ع ـل ــى م ـس ـت ـح ـقــات م ــواط ــن
م ـ ـ ـصـ ـ ــري ،بـ ـلـ ـغ ــت  411ألـ ـ ـف ـ ــا و 504جـ ـنـ ـيـ ـه ــات مـ ـص ــري ــة.
وك ــان الــوزيــرقــد كـلــف املـكـتــب مبـتــابـعــة مستحقات املــواطــن
«سمير.م.م ».ويعمل بإحدى شركات املصاعد بالرياض  ،وذلك
يف إطار احلفاظ على حقوق العمالة املصرية يف اخلارج .
وقــال امللحق العمالي أحمد رجــائــي  :إن املكتب جنــح يف
احلـصــول على مستحقات الـعــامــل املـصــري املــذكــور ،وذلــك
بعد مخاطبة وزارة اخلــارجـيــة ملساعدة املــواطــن فــى تنفيذ
احلكم الصادر لصالح املواطن والتى أفادت باستالم املواطن
مستحقاته .
وقدم املواطن املصري الشكر لوزير القوى العاملة محمد
سعفان علي االستجابة السريعة مــن قبل مكتب التمثيل
العمالي بــالــريــاض على رعــايـتــه للعاملني املـصــريــن داخــل
مصر وخارجها.

..و 468ألف جنيه مستحقات مصري
 ..كما جنح املكتب يف احلصول على مستحقات مواطن مصري بلغت
 468ألفا و  643جنيها.
وكان الوزير قد كلف املكتب مبتابعة مستحقات املواطن «و.أ.ح» ويعمل
رســامــا معماريا لــدي اح ــدي الـشــركــات لتحصيلها ودي ــا ،وذل ــك يف إطــار
احلفاظ على حقوق العمالة املصرية يف اخلارج ،وحل مشاكلهم أوال بأول.
وقـ ــال رئ ـيــس مـكـتــب الـتـمـثـيــل الـعـمــالــي ب ــال ــري ــاض :إن ــه كـلــف امللحق
العمالي كرمي أبو السعود مبتابعة مستحقات املواطن املذكور  ،وقام بدوره
مبخاطبة الشركة التي يعمل بها املواطن إال أنها رفضت التسوية الودية ،
فتم توجيه املواطن لتحريك دعاوى عمالية ضد الشركة ،وقضت املحكمة
العمالية بأحقية املواطن املصري .
وأشار أبو السعود إلي أنه نظر ًا النتهاء اقامة املواطن فقد مت استصدار
خطاب خروج نهائي موجه إلى مكتب عمل الرياض لتمكني املواطن من
احلـصــول على تأشيرة خــروج نهائي وال ـعــودة إلــى أرض الــوطــن  ،وأصــدر
وثيقة سفر انتهاء اجلواز .
وقدم املواطن املصري الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان علي
االسـتـجــابــة السريعة مــن قبل مكتب التمثيل العمالي بــالــريــاض على
رعايته للعاملني املصريني داخل مصر وخارجها.

السعودية تمنح نصف مليون ريال ألسر موظفي الصحة المتوفين بـ كورونا
تـلـقــى وزي ــر ال ـقــوى الـعــامـلــة تـقــريـ ًـرا
ع ــاج ـ ًـا م ــن امل ـك ـتــب يف إط ـ ــار مـتــابـعـتــه
أحــوال العمالة املصرية يف دول العمل
مـ ــن خ ـ ــال غ ــرف ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات امل ـن ـشــأة
مبكاتب التمثيل العمالي باخلارج للرد
عـلــى أي اس ـت ـف ـســارات ،وت ـقــدمي الــدعــم
واملـ ـس ــاع ــدة ل ـه ــم يف أي وقـ ـ ــت ،خــاصــة
ب ـعــد ان ـت ـش ــار فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،حلفظ
حقوق العمالة املصرية بدولة العمل،
وال ـتــي قــد تتأثر مــن بعض اإلجـ ــراءات
ال ـت ــي ت ـت ـخــذهــا ب ـع ــض ال ـ ـ ــدول يف ه ــذا
اخلصوص.
ويشير التقرير إلى أنه إنفاذ ًا لقرار
مجلس ال ــوزراء املنعقد برئاسة جاللة
امل ـلــك سـلـمــان ب ــن عـبــدالـعــزيــز  -خ ــادم
احلرمني الشريفني  -حفظه اهلل  -مت
ال ـب ــدء يف ص ــرف مـبـلــغ  500أل ــف ري ــال
للمشمولني بــالـقــرار مــن أســر املتوفني
العمل أكتوبر 2021

بسبب جائحة فيروس كورونا املستجد
مـ ــن الـ ـع ــامـ ـل ــن يف الـ ـقـ ـط ــاع ال ـص ـحــى
احلكومى واخلاص سواء كانوا مدنيني
أو عسكريني سعوديني وغير سعوديني ،
ممن قدموا أرواحـهــم فــداء يف مواجهة
هـ ــذه اجل ــائ ـح ــة ح ـف ــاظ ـ ًا ع ـل ــى ســامــة
وصحة املواطنني .
وأوضـ ـ ـ ـ ــح املـ ـلـ ـح ــق الـ ـعـ ـم ــال ــى ك ــرمي
أب ــوال ـس ـع ــود ،أن ــه مي ـكــن ألس ــر املـتــوفــن
املستحقني للمكافأة التواصل مع وزارة
ال ـص ـحــة وتـسـجـيــل ب ـيــانــات مـتــوافــاهــم
وإرف ــاق املستندات املطلوبة عــن طريق
زيارة الرابط التالى HTTPS://HSP.
MOH.GOV.SA/ SURVEY/
RXUFF5GTAMSL
ع ـل ـم ـ ًا أن ــه يـسـتــوجــب ال ــدخ ــول على
ال ــراب ــط ب ــرق ــم ه ــوي ــة امل ـق ـيــم اخلــاصــة
باملتوفى.
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تمثيل

عماىل

السعودية تضيف  120مهنة جديدة لمبادرة «الفحص
تحديد اللقاحات المعتمدة
المهني» لتصل إلي  225مهنة للحصول علي الرخصة المهنية

لدخول السعودية

تقريرا من مكتب
كما تلقى وزير القوى العاملة
ً
التمثيل الـعـمــالــي بــالــريــاض يشير إل ــي أن وزارة
الصحة باململكة حددت اللقاحات املعتمدة لدخول
أراضـيـهــا هــي :فــايــزر  ،ومــوديــرنــا  ،واسـتــرازيـنـكــا ،
وجونسون وسينوفارم ،وساينوفاك .
وأوض ــح املـلـحــق الـعـمــالــى ك ــرمي أبــوالـسـعــود أن
وزارة الصحة باململكة اشترطت أن يحصل املواطن
على جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات املعتمدة
داخ ــل اململكة بعد الــوصــول إليها ،على أن يقوم
املواطن مبدئي ًا بتسجيل بيانات اللقاح احلاصل
عـلـيــه ع ـلــى امل ــوق ــع اخلـ ــاص بـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة قبل
دخــول اململكة ال ـت ــال ــى https://www.moh.
-gov.sa/eServices/Pages/Covid19
 ، egistration.aspxحتى يتم إضافة اجلرعات
املتلقاه على تطبيق توكلنا.
ويـشـتــرط حـتــى يـتــم الـنـظــر فــى طـلــب املــواطــن
الراغب فى التسجيل على املوقع توافر عدة شروط
هــي  :التأكد مــن صحة ودق ــة املعلومات املدخلة؛
حيث أن إدخ ــال معلومات خاطئة قــد ي ــؤدي إلى
رف ــض الـطـلــب ،ويـشـتــرط وج ــود هــويــة وطـنـيــة ،أو
هوية مقيم الستقبال الطلب ،وأن تكون املستندات
املدخلة بصيغة ( ،)PDFوأن ال يتجاوز حجمها
(.)MB1
ويـ ـج ــب ال ـت ــأك ــد م ــن م ـطــاب ـقــة الـ ـشـ ـه ــادة ع ــدة
اش ـتــراطــات وه ــي :أن تـكــون الـبـيــانــات الشخصية
مــوضـحــة يف ال ـش ـهــادة ،وأن ت ـكــون صـ ــادرة بــإحــدى
الـلـغــات :العربية ،أو اإلجنليزية ،أو الفرنسية أو
ترجمة معتمدة إلــى اللغة العربية ،وأن حتتوي
الشهادة بشكل واضــح على اسم اللقاح ،وتاريخه،
ورقم التشغيلة.
وأن ي ـ ــرف ـ ــق مـ ـ ــع ال ـ ـط ـ ـلـ ــب ص ـ ـ ـ ــورة مـ ـ ــن جـ ـ ــواز
ال ـس ـفــر ،وصـ ــورة مــن ش ـهــادة الـتـطـعـيــم ،وال ميكن
الـتـقــدم بطلب جــديــد يف حــال وج ــود طلب قائم،
ويـ ـت ــم ال ـن ـظ ــر فـ ــى ط ـل ــب امل ـ ــواط ـ ــن والـ ـ ـ ــرد عـلـيــه
خ ــال  5أيـ ــام ع ـمــل  ،وحت ـت ـفــظ الـلـجـنــة الطبية
بـ ـح ــق رفـ ـ ــض أي ط ـ ـلـ ــب ،أو فـ ـ ــرض اشـ ـت ــراط ــات
إضــاف ـيــة حـســب مــا ت ــراه مـنــاسـ ًـبــا بـعــد مــراجـعـتــه.
وأوضــح امللحق العمالي أن هــذا الـقــرار يأتي بعد
أيام قليلة من إصدار تعميم من اجلهات املختصة
ال ـس ـمــاح لـلـمـقـيـمــن امل ـت ــواج ــدي ــن خـ ــارج املـمـلـكــة
بالعودة على خطوط الطيران املباشرة مما تلقوا
جرعتى لقاح داخل اململكة قبل السفر.
وي ــرى أن حتــديــد الـلـقــاحــات املعتمدة لدخول
أراضــي اململكة يعد انفراجة فى موقف املصريني
املتواجدين فى مصر فى الوقت احلالى ينبئ بقرب
فتح خطوط املجال اجلوى فى القريب العاجل.

وتـلـقــى وزي ــر ال ـقــوى الـعــامـلــة تـقــريـ ًـرا من
امل ـك ـت ــب ب ــال ــري ــاض ي ـف ـيــد أن وزارة املـ ـ ــوارد
البشرية والتنمية االجتماعية السعودية
أضـ ــافـ ــت  6اخـ ـتـ ـص ــاص ــات جـ ــديـ ــدة ي ـن ــدرج
حتتها  120مهنة يف إط ــار م ـبــادرة الفحص
املهني للتحقق من امتالك العاملني فيها
ل ـل ـم ـه ــارات ال ـ ــازم ـ ــة ،ل ـت ـض ــاف ب ــذل ــك إل ــى
االخـتـصــاصــات الـتــي أعـلــن عنها البرنامج
سابق ًا ،البد من حصول العاملني فيها على
الرخص املهنية من مراكز (الفحص املهني)
داخل اململكة.
وقــال امللحق العمالى كــرمي أبــو السعود:
إن االخـتـصــاصــات الـسـتــة اجل ــدي ــدة ضمن
البرنامج يف التخصصات التالية :التكييف،
والـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــام ،وجن ـ ـ ـ ــارة امل ـ ـبـ ــانـ ــي ،وم ـي ـكــان ـي ـكــا
ال ـس ـي ــارات ،وك ـهــربــاء ال ـس ـي ــارات ،وال ــده ــان ،
ليصل بــذلــك إجـمــالــي ع ــدد امل ـهــن ال ـتــي مت
إطــاقـهــا حـتــى اآلن إل ــى  225مهنة حرفية
تـخـصـصـيــة م ــن أص ــل  1099مـهـنــة حــرفـيــة
تخصصية ،تندرج حتت  8اختصاصات من
أصل  23اختصاص .
وأوضـ ـ ـ ــح أن ـ ــه مت إلـ ـ ـ ــزام االخ ـت ـص ــاص ــات
اجلديدة اعتبارا من شهر سبتمبر اجلاري
يف حني أنه من املقرر أن يكتمل تسجيل كافة
املهن بحلول بداية العام .2022
وي ـع ـم ــل ب ــرن ــام ــج ال ـف ـح ــص امل ـه ـن ــي عـلــى

التأكد من امتالك العامل للمهارات الالزمة
عــن طــريــق أداء اخ ـت ـبــارات عملية ونظرية
يف مـجــال تخصصه ،حيث يعمل البرنامج
يف مـســاريــن األول يـهــدف لفحص العمالة
املهنية يف دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع
مراكز فحص دولية ،يف حني أن املسار الثاني
هو فحص العمالة املهنية املوجودة حالي ًا يف
اململكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.
وحول خطة اإللزام ،نوه امللحق العمالي أنها
دخلت حيز التنفيذ يف مطلع شهر يوليو املاضي
من املنشآت العمالقة ،التي يوجد بها  3اآلف
عــامــل فــأكـثــر ،بينما ب ــدأت يف سبتمبر املاضى
للمنشآت الـكـبـيــرة ،وال ـتــي يعمل بـهــا مــن 500
إلى  2999عامال ،وبعد ذلك املنشآت املتوسطة
والتي تضم ما بني  50إلى  499عامال ،وذلك يف
شهر أكتوبر القادم ،وثم املنشآت الصغيرة فئة
(أ) وهي التي يعمل بها من  6إلى  49عامال ،يف
شهر نوفمبر ،وأخير ًا املنشآت الصغيرة فئة (ب)
والتي يعمل بها من عامل إلى  5عمال ،وذلك يف
بداية يناير من العام القادم.
وأشــار إلي أنه بإمكان املنشآت االستفادة
م ـ ــن الـ ـب ــرن ــام ــج والـ ـ ــدخـ ـ ــول عـ ـل ــى امل ـن ـصــة
اإلل ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرون ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة https://svp.qiwa.
 /saوإمت ــام عملية حجز االختبار للعمالة
ومن ثم سيتمكن العامل من تأدية االختبار
يف املركز املحدد.

تمدد صالحية اإلقامات للوافدين بدون مقابل مالي حتي  30نوفمبر المقبل

تقريرا من
كما تلقى وزير القوى العاملة
ً
مكتب التمثيل الـعـمــالــي بــالــريــاض يكشف
ع ــن مت ــدي ــد صــاح ـيــة اإلق ــام ــات لـلــوافــديــن
املوجودين خارج اململكة ،فضال عن تأشيرات
آليا من دون
الزيارة ،واخلروج والعودة ،وذلك ً
رسوم أو مقابل -إلي  30نوفمبر  - 2021بدال
من  31أغسطس .2021
وأوضـ ــح املـلـحــق الـعـمــالــى أح ـمــد رجــائــي،
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رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض :أن
هــذا التمديد جــاء إن ـفــا ًذا لتوجيهات خــادم
احل ــرم ــن ال ـشــري ـفــن أص ـ ــدره وزيـ ــر املــال ـيــة ،
وبــدأت املديرية العامة للجوازات يف تنفيذه
يف إطـ ــار اجل ـه ــود امل ـتــواص ـلــة ال ـتــي تتخذها
حـكــومــة املـمـلـكــة لـلـتـعــامــل م ــع آثـ ــار وتـبـعــات
اجلــائ ـحــة ال ـعــامل ـيــة (كــوف ـيــد  ،)19 -وضـمــن
اإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة والـتــدابـيــر الوقائية

ال ـت ــي تـضـمــن س ــام ــة امل ــواط ـن ــن واملـقـيـمــن
وتسهم يف التخفيف من اآلثــار االقتصادية
واملالية.
وأكدت املديرية العامة للجوازات باململكة
أن الـتـمــديــد سيتم آلـ ًـيــا بــالـتـعــاون مــع مركز
املعلومات الوطني دون احلاجة إلى مراجعة
مقار إدارات اجلوازات.
أكتوبر  2021العمل

إيطاليا:

سعفان يتابع عودة جثمان مصري ومستحقات أسرته
أصــدر محمد سعفان وزيــر الـقــوى العاملة
تعليمات ملكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة
القوى العاملة بالقنصلية املصرية مبيالنو،
مبتابعة عــودة جثمان املواطن املصري «إسالم
عيد أحمد الطباخ»  ،الــذي تــويف يف إيطاليا،
ف ـض ــا ع ــن م ـس ـت ـح ـقــات األس ـ ـ ــرة ل ـ ــدى هـيـئــة
التأمينات واملعاشات اإليطالية.
وتلقى الــوزيــر تقريرا عبر امللحق العمالى
مبيالنو الدكتور محمود حمزاوي أشار فيه إلى
أن املواطن املصري املتوفى عن عمر يناهز 30
عاما من مركز تال محافظة املنوفية  ،وقد لقي

حتفه عـقــب عــودتــه مــن إجــازتــه الـتــي قضاها
يف مـصــر ،حيث وجــدتــه السلطات اإليطالية
مـتــوفـيـ ًا أم ــام مــزرعــة ب ـجــوار قـضـبــان السكك
احلــديــديــة عـلــى بـعــد  4كــم مــن مــديـنــة ل ــودي،
ونقلته إلى مستشفى مدينة بافيا اإليطالية.
وأوضـ ـ ـ ــح ح ـ ـمـ ــزاوي أن ـ ــه مت الـ ـت ــواص ــل مــع
مسئول الشركة املخولة بشحن اجلثمان إلى
أرض الوطن ،والــذي أفــاد بأنه مت الشحن من
مطار مالبينسا مبدينة ميالنو ،مشيرا إلي أنه
تسليم األوراق اخلاصة باملتويف  ،ومنها تقرير
املستشفى وشهادة الوفاة اإليطالية.

وكشف امللحق العمالي بإيطاليا عن أنه مت
لقاء بعض أقــارب املتوفى املقيمني بإيطاليا،
وابالغهم باهتمام وزير القوي العاملة محمد
سعفان شخصيا مقدما خالص تعازي الوزير
والسفير القنصل العام إلى أسرة املتويف الذين
تقدموا للوزير بخالص الشكر واالمتنان على
ذلك.
وي ـق ــوم مـكـتــب الـتـمـثـيــل الـعـمــالــي مبيالنو
مب ـتــاب ـعــة م ـس ـت ـح ـقــاتــه لـ ــدي ص ــاح ــب الـعـمــل
وك ـ ــذل ـ ــك م ـس ـت ـح ـق ــات األسـ ـ ـ ـ ــرة ل ـ ـ ــدى ه ـي ـئــة
التأمينات «األنبس”.

قطر:

تحصيل  87ألف جنيه مستحقات عامل مصرى
أعلن محمد سـعـفــان وزيــر الـقــوى العاملة جناح مكتب التمثيل
العمالي التابع للوزارة بالسفارة املصرية يف الدوحة بدولة قطر ،يف
تسوية مشكلة عامل مصري ،وبلغ إجمالي مستحقات العامل مليون
تقريبا.
مصريا
جنيها
و 87أل ًفا و396
ً
ً
ً
وكلف الوزير مكتب التمثيل العمالي بالدوحة مبتابعة مستحقات
املــواطــن املصري « ح.م.أ» والــذى يعمل لــدى إحــدى شركات املقاوالت
وغ ــادر فــى إج ــازة إلــى مصر فــى  20أغسطس  ،2021ولــم يتمكن من
العودة ،ومساعدته فى احلصول على مستحقاته املالية لدى الشركة

والعودة إلى دولة قطر ،يف إطار احلفاظ على حقوق العمالة املصرية
باخلارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها ً
أول بأول.
تقريرا من امللحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب
وتلقى الوزير
ً
التمثيل العمالي بالدوحة أشار فيه إلى أن املكتب قام باالتصال مبدير
الشركة الذى أبدى تعاونا ،وأفاد بأنه سيتم إحتساب املستحقات املالية
للمواطن وإرسالها إليه.
وأشار امللحق العمالي بقطر إلي أنه باملتابعة مع املواطن أفاد بأنه
مت إرسال مستحقاته املالية ومت إستالمها .

ندوة لوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين االقتصادى للمرأة بالمنوفية
نظمت مديرية القوى العاملة باملنوفية
نــدوة بـعـنــوان »:املـ ـس ــاواة بــن الــرجــل وامل ــراة
والتمكني االقـتـصــادى وتعزيز مـبــدأ تكافؤ
ال ـ ـفـ ــرص والـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى ج ـم ـي ــع أش ـك ــال
التمييز والـعـنــف ضــد امل ــرأة ،وذل ــك ضمن
سـلـسـلــة ورش ال ـع ـمــل ال ـت ــى بــدأت ـهــا وح ــدة
املساواة بني اجلنسني باملديرية ونشر ثقافة
الـعـمــل اآلم ــن وكـيـفـيــة تــأمــن بـيـئــة العمل
وتعزيز فــرص امل ــرأة ومساندتها والتعريف
بالوحدة وأهدافها .
وقــال الوزير فى رسالة للندوة  :إن مصر
ممثلة فــى وزارة الـقــوى العاملة تعتبر من
أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة املساواة
بــن اجلـنـســن وأصـبـحــت مـثـاً يـحـتــذى به
بــن دول الـعــالــم ،مشيرا إلــى أنــه مت إنشاء
أول وح ــدة لـلـمـســاواة فــى بــدايــة ع ــام 2019
ومت تعميم الــوحــدة فيما بعد على جميع
مديريات القوى العاملة فى عام .2020
وأوضـ ـ ــح س ـع ـف ــان ،أن دور ال ــوح ــدة على
مستوى جميع املحافظات فى دعم وحتقيق
املساواة وتعزيز فرص املساواة بني اجلنسني،
مشير ًا إلى أن مهام الوحدة األساسية القيام
بتنفيذ االت ـفــاق ـيــات امل ـطــروحــة فــى مجال
القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة
وتــرجـمـتـهــا إل ــى واق ــع مـلـمــوس فــى املكاتب
التابعة للوزارة ،وحتليل مدى امتثال قانون
العمل أكتوبر 2021

العمل املـصــرى ملــا ذكــر فــى هــذه االتفاقيات
انعكاس ًا الهتمام الدولة بهذا االتفاقيات .
وق ــال وكـيــل الـ ــوزارة مــديــر املــديــريــة على
حامد الزقم  :إن الندوة تناولت التعريف
ب ــال ــوح ــدة وأه ــداف ـه ــا ودورهـ ـ ــا ف ــى املجتمع
وتنمية العمل األمنى واإلجراءات الوقائية
وح ـ ـقـ ــوق وواج ـ ـ ـبـ ـ ــات ال ـع ــام ـل ــن بــال ـق ـطــاع
اخل ــاص وش ــرح مبسط لـلـقــانــون  ١٢لسنة
 ،٢٠٠٣وبـحـضــور كريستينا إبــراهـيــم مدير
إدارة امل ـ ــرأة وت ـكــافــؤ ال ـف ــرص رئ ـيــس وح ــدة
املساواة بني اجلنسني والتمكني االقتصادى
لـ ـلـ ـم ــرأة ،وم ـح ـم ــد س ــال ــم م ــدي ــر الـتـمـثـيــل
اخلــارجــى باملديرية وعضو األمــانــة الفنية

للوحدة .
وزيـنــب سويد مـســؤول العالقات واملنسق
اإلعالمى وعضو األمانة الفنية للعالقات
الـعــامــة ،والكيميائية دع ــاء محمد السيد
عضو السالمة والصحة املهنيه ،ومحمود
زي ــدان مدير منطقة مـنــوف ،وسمر محمد
عادل مدير تفتيش  ،وعزة بريك بالعالقات
العامة   .
أقـيـمــت ال ـنــدوة مبــدرســة فيوتشر للغات
مبــديـنــة م ـنــوف بـحـضــور مـحـمــد ال ـصــواف
مــن إدارة املــدرســة ومجموعة مــن املعلمني
والعاملني باملدرسة.
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القوى العاملة تنظم ندوة توعوية وورشة عمل في السالمة
والصحة المهنية بمضرب األرز بالغربية

ع ـقــدت إدارة ال ـســامــة وال ـص ـحــة املهنية
مبــديــريــة ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة بــال ـغــرب ـيــة ن ــدوة
ت ــوع ــوي ــة ،وورشـ ـ ــة ع ـمــل يف م ـج ــال الـســامــة
والصحة املهنية مبضرب األرز بكوبر مبركز
زف ـتــي  ،ت ـنــاولــت مـفـهــوم ال ـســامــة والـصـحــة
املهنية وأهدافها يف احلفاظ على العاملني
وبيئة العمل وأهمية ارتداء العاملني ملهمات
الوقاية الشخصية داخل بيئة العمل.
وجه وزيــر القوى العاملة محمد سعفان،
رســالــة للمشاركني يف ال ـنــدوة ق ــال فـيـهــا :إن
السالمة والصحة املهنية وحماية البشر هى
رســالــة اإلنـســانـيــة فـمــن حــق كــل عــامــل خــرج
طالبا للرزق أن يعود إلى بيته ساملا ليس من
أجل نفسه فقط بل من أجل بيته ومجتمعه
ووط ـنــه  ،مــؤكــدا أهـمـيــة ال ـســامــة والـصـحــة
املهنية وال ــدور ال ــذي تلعبه مــن أجــل توفير
بيئة عمل آمنة وخالية من املخاطر .
ومــن جانبه قــال ياسر عيد وكيل مديرية
ال ـقــوي الـعــامـلــة بــالـغــربـيــة :إن رســالــة وزارة
ال ـقــوى الـعــامـلــة هــى تـعــزيــز وتـعـمـيــق ثقافة
السالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل،

لضمان الــوصــول إلــى نتائج مرضية ،وذلــك
ألن معرفة األخطار واملخاطر التى يواجهها
اإلنـســان يف أثناء حياته اليومية أو بسببها
وط ــرق التعامل الصحيحة معهم يعد من
حقوق اإلنسان ،فضال عن أنه يدعم قدراته
ووع ـي ــه يف مـخـتـلــف األن ـش ـطــة بــاحـتـيــاجــات
وتطبيقات السالمة والصحة العامة.
وش ــدد وكـيــل املــديــريــة عـلــي ض ــرورة اتـبــاع
جميع العاملني باملصانع والشركات إجراءات
السالمة والصحة العامة باتخاذ اإلجراءات
االح ـت ــرازي ــة لـلــوقــايــة م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،
وذل ــك ب ــارت ــداء مـهـمــات الــوقــايــة الشخصية
«ك ـم ــام ــات» يف األم ــاك ــن ال ـعــامــة واملــزدح ـمــة،
فضالً عن نظافة اليدين باستمرار مبطهر
كحولي أو غسلهما جـيــد ًا بــاملــاء والـصــابــون،
وعـنــد الـسـعــال والـعـطــس ،يـجــب أن نحرص
عـلــى تغطية الـفــم واألن ــف مبــرافـقـنــا املثني
أو مبنديل ورقــي ،ونتخلص من املنديل بعد
فورا نغسل يدينا.
ذلك ً
وأض ــاف وكـيــل املــديــريــة أن ال ـنــدوة انتهت
بالعديد من التوصيات منها ضــرورة تفعيل

خ ـطــط ال ـ ـطـ ــوارئ وع ـم ــل جت ـ ــارب لـلـتــدريــب
عـلـيـهــا ،وض ـ ــرورة االه ـت ـمــام وح ــث الـعــامـلــن
عـلــى ارتـ ــداء مــابــس الــوقــايــة أث ـنــاء العمل،
وضـ ـ ـ ــرورة تـ ــدريـ ــب أع ـ ـضـ ــاء جل ـ ــان ال ـســامــة
والصحة املهنية واجلـهــاز الوظيفي باملركز
القومي لدراسات األمــن الصناعي والتأكيد
على توعية العاملني يف التعامل اآلمــن مع
املخلفات الطبية.
ح ـ ـضـ ــر الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوة م ـ ــدي ـ ــر مـ ـ ـض ـ ــرب األرز
إس ـم ــاع ـي ــل ح ـف ــظ اهلل  ،ووسـ ـي ــم امل ـح ـمــدي
مسؤول السالمة والصحة املهنية باملضرب،
وع ــدد مــن أع ـضــاء جلـنــة الـســامــة والصحة
املـهـنـيــة بــامل ـن ـشــأة  ،ف ـضــا ع ــن ال ـعــام ـلــن يف
عدة أقسام مختلفة ،باإلضافة إلى املهندس
خـيــري عـطــا مــديــر إدارة الـســامــة والصحة
املهنية  ،والدكتورة أميرة محمد ،والدكتورة
بـسـمــة خ ـل ــف ،وامل ـه ـن ــدس والء أبـ ــو الـفـتــوح
مـفـتــش ال ـســامــة مبـكـتــب زف ـت ــي وإشـ ـ ــراف ،
امل ـه ـن ــدس ن ــاص ــر الـ ـشـ ـه ــدواي م ــدي ــر مكتب
الـســامــة والـصـحــة املهنية بــزفـتــي  ،ووح ــدة
التوعية واإلعالم .

تلقي الجرعة األولى من التطعيم ضد كورونا للعاملين بالقوى
بدأت مديرية القوى العاملة بسوهاج تلقي العاملني للجرعة
األول ــى مــن لقاح التطعيم ضــد فـيــروس كــورونــا مبقر املديرية ،
بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية باملحافظة  ،وذلك للحد
من انتشار الفيروس واحلفاظ علي صحة العاملني واملواطنني
من مرتادي املديرية واملكاتب التابعة .
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان :إن ذلك يأتي تنفيذا
لتكليفات الــرئـيــس عبدالفتاح السيسي  ،وال ـق ــرارات الـصــادرة
عن اللجنة العليا إلدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى
مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التنسيق مع وزارة الصحة
والـسـكــان حلـصــول العاملني ب ــال ــوزارات ومــديــريــاتـهــا على لقاح
التطعيم املضاد لفيروس كورونا للحد من خطر انتشاره.
وأكد وزير القوي العاملة اهتمام القيادة السياسية بحصول
جميع العاملني بالدولة يف جميع أنحاء اجلمهورية على لقاح
التطعيم  ،مصدرا توجيهاته ملديري مديريات القوي العاملة
علي مستوى اجلمهورية بحصول جميع العاملني على اجلرعة
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األولــى من اللقاح مبقر املديرية بالتعاون مع مديرية الصحة
باملحافظة.
ومن جانبه قال الدكتور هشام أبوزيد مدير املديرية  :إن أكثر
من  180من العاملني بديوان املديرية واملكاتب القريبة منها مثل
أخميم واملنشأة وساقلته واملراغة ومركز التدريب املهني بسوهاج
تلقوا اللقاح  ،فضال عن باقي املكاتب التي تلقت التطعيم يف
مراكز تقدمي اللقاح املنتشرة بكافة أنحاء املحافظة.
وأضاف أن مت تكليف مركز املعلومات باملديرية وإدارة املتابعة
والشئون اإلدارية بتسهيل تسجيل العاملني لتلقي اللقاح وتولي
عملية التنظيم منعا للتزاحم .
وأشــاد مدير املديرية بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج
إلجنــاز هذا العمل  ،موجها الشكر للقائمني على تقدمي لقاح
التطعيم للعاملني  ،وجميع األطقم الطبية ملا يبذلونه من جهد
كبير فى احلد من انتشار فيروس كورونا وزيادة الوعي لدى جميع
املواطنني .
أكتوبر  2021العمل

القوى العاملة تشارك فى
المشاورة اإلعالمية حول
«التناول اإلعالمي لظاهرة عمل
األطفال في مصر»
شــاركــت وزارة ال ـقــوى العاملة يف امل ـشــاورة
اإلعالمية حــول «التناول اإلعــامــي لظاهرة
عمل األطفال»  ،والتي ينظمها مكتب منظمة
ال ـع ـمــل الــدول ـيــة بــال ـقــاهــرة يف إطـ ــار أنشطة
امل ـش ــروع اإلقـلـيـمــي «اإلس ـ ــراع بــالـقـضــاء على
عمل األطـفــال يف سالسل الـتــوريــد بأفريقيا
«  ،ACCEL Africaواملـ ـ ـم ـ ــول مـ ــن قـبــل
احلكومة الهولندية والذي يركز يف مصر على
املــدى الطويل على دعم سالسل توريد قطن
خالية من عمل األطفال.
وافتتاح إيريك أوشالن مدير مكتب منظمة
الـعـمــل الــدولـيــة بــالـقــاهــرة فـعــالـيــات امل ـشــاورة
 ،مشير ًا إلــى أن هــدف املـشــاورة اإلعالمية هو
ت ـعــزيــز مـ ـه ــارات اإلع ــام ـي ــن ح ــول املـفــاهـيــم
والتعريفات اخلاصة بعمل األطفال املستمدة
من التشريعات الوطنية والدولية  ،مما يسهم
بــدوره يف رفع الوعي ودعــم التأييد اإلعالمي
وامل ـج ـت ـم ـعــي ل ــإس ــراع بــال ـق ـضــاء ع ـلــى عمل
األطـفــال يف مصر والسيما يف إطــار مبادرات
احلماية االجتماعية التي أطلقها الرئيس
عبد الفتاح السيسي.
أكـ ــد «أوشـ ـ ـ ــان» أن ال ـق ـض ــاء ع ـلــى ظــاهــرة
عمل األطفال من أبرز األهــداف التي أقرتها

منظمة العمل الدولية ،ومت إعــان اجلمعية
الـعــامــة ل ــأمم املـتـحــدة أن ال ـعــام احلــالــي هو
«الـعــام الــدولــي للقضاء على عمل األطـفــال»
 ،للتشجيع على اتـخــاذ اإلج ــراءات التي من
شأنها املـســاعــدة على إنـهــاء عمل األط ـفــال ،
حيث إنــه الـعــام األول بعد التصديق العاملي
على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182
لعام  1999بشأن أســوأ أشكال عمل األطفال،
ويتزامن مع استمرار أزمة (كوفيد )19 -التي
تهدد بتراجع سنوات من التقدم يف معاجلة
ظاهرة عمل األطفال.
وأضـ ــاف مــديــر مـكـتــب املـنـظـمــة أن الـعــالــم
تعهد بالفعل بالعمل إلنـهــاء عمل األطفال
بحلول عام  ،2025ويجب أن يكون هذا العام هو
اللحظة التي يتم فيها اتخاذ خطوات جادة
يعد فرصة
يف هذا االلـتــزام ،ولــذا فهذا العام ّ
لتضافر جـهــود احلـكــومــات وأص ـحــاب العمل
والـعـمــال للنهوض مــن أجــل حتقيق الهدف
 8.7مــن أهـ ــداف التنمية املـسـتــدامــة إلنـهــاء
عمل األطفال بحلول عام  2025الــذي ينص
وفعالة للقضاء على
على اتخاذ تدابير فورية ّ
العمل اإلجـبــاري واالجت ــار بالبشر والقضاء
على أسوأ أشكال عمل األطفال.

وأشـ ــار إل ــى أن ــه وف ـق ـ ًا إلح ـص ــاءات منظمة
العمل الدوليةُ ،يقدر عدد األطفال العاملني
بأكثر من  160مليون طفل ،منهم  79مليون
يعملون يف أعـمــال خـطــرة ،وه ــؤالء األطـفــال
هــم اآلن أكثر عرضة خلطر مواجهة ظــروف
أكـثــر صعوبة والـعـمــل لـســاعــات أط ــول؛ حيث
يتعني عليهم املساهمة يف دخل األسرة يف سن
مبكرة جـ ًـدا ،لكننا ميكن أن نحمي األطفال
م ــن ال ـع ـم ــل م ــن خ ـ ــال ت ـط ــوي ــر ال ـس ـيــاســات
واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات واتـ ـ ـخ ـ ــاذ ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات امل ـنــاس ـبــة
لتنفيذها.
وأضاف أن مشروع «اإلســراع بالقضاء على
عمل األطفال» قد نفذ العديد من األنشطة
ع ـلــي م ـ ــدار ع ــام ــن ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـشــركــاء
االجـتـمــاعـيــن م ــن خ ــال دعـمـهــم يف تنفيذ
اخل ـط ــة الــوط ـن ـيــة مل ـكــاف ـحــة ع ـمــل األط ـف ــال
ودعـ ــم األس ـ ــرة  ،2025-2018وذلـ ــك يف إط ــار
تعزيز وتنسيق األطــر التشريعية واملؤسسية
ملكافحة عمل األطفال وبناء القدرات الفنية
ل ـل ـج ـهــات امل ـع ـن ـيــة وت ـق ــوي ــة ممـ ــارسـ ــات امل ـنــع
واحلماية يف مكافحة عمل األطفال من أجل
تنفيذ احللول االبتكارية القائمة على األدلة
ملعاجلة األسباب اجلذرية لعمل األطفال.

العاملة بسوهاج

العمل أكتوبر 2021
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عبد الفتاح السيىس

الفريق أول محمد زىك

محمد جربان

محمد سعفان

النقابة العامة للعاملين بالبترول ولجانها النقابية
على مستوى الجمهورية
تتقدم

برئاسة محمد جبران

بتحية وتقدير باسم العاملين بالبترول
إلى فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية

وتؤيد جميع قراراته وتبارك خطواته نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة ونقف
وراء الجيش الذى يحمى وطننا الغالى ونستنكر كل ما يحاك ضده من كل حاقد وكاره
لوطننا فهو السد المنيع والحصن اآلمن لنا

كما تتقدم بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى
وزير الدفاع واإلنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة
ومحمد سعفان وزير القوي العاملة
وشعب وجيش مصر الباسل وأسر الشهداء والعمال الشرفاء

بمناسبة نصر أكتوبر المجيد
الذي أعاد لمصر واألمة العربية كرامتها وعزتها
األمين العام

أحمد السروجى
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رئيس النقابة العامة

أمين الصندوق

محمد جبران

محمود فرج
أكتوبر 2021

العمل

عبدالفتاح السيىس

الفريق أول محمد زىك

محمد سعفان

محمد أحمد عبدالحليم

النقابة العامة للمناجم والمحاجر ولجانها الفرعية
برئاسة محمد أحمد عبدالحليم
( محمد سمارة )

تتقدم بتحية تقدير باسم
عمال المناجم والمحاجر إلى فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى

رمضان عىل إبراهيم

ناجح جمعة حسن
رئيس الجمهورية
وتؤيد جميع قراراته وتبارك خطواته نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة ونقف وراء
الجيش الذى يحمى وطننا الغالى ونستنكر كل ما يحاك ضده من كل حاقد وكاره لوطننا
فهو السد المنيع والحصن اآلمن لنا

كما تتقدم بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى

وزير الدفاع واإلنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة
ومحمد سعفان وزير القوي العاملة
وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء
وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة نصر أكتوبر المجيد
الذي أعاد لمصر واألمة العربية كرامتها وعزتها
رئيس النقابة العامة

محمد أحمد عبدالحليم ( محمد سمارة )
األمين العام

ناجح جمعة حسن عيسى
العمل أكتوبر 2021

أمين الصندوق

رمضان على إبراهيم صقر
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هشام فاروق املهريى

محمد سعفان

عبدالفتاح السيىس

النقابة العامة للخدمات اإلدارية واالجتماعية ولجانها النقابية
تتقدم
برئاسة

هشام فاروق المهيرى

بتحية وتقدير باسم
العاملين للخدمات اإلدارية واالجتماعية
إلى فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى

هشام جالل سامل
هشام أحمد عبداللطيف
رئيس الجمهورية
وتؤيد جميع قراراته وتبارك خطواته نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة ونقف وراء
الجيش الذى يحمى وطننا الغالى ونستنكر كل ما يحاك ضده من كل حاقد وكاره لوطننا
فهو السد المنيع والحصن اآلمن لنا

كما تتقدم بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى

وزير الدفاع واإلنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة
ومحمد سعفان وزير القوي العاملة
وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء
وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة نصر أكتوبر المجيد
الذي أعاد لمصر واألمة العربية كرامتها وعزتها
رئيس النقابة العامة
األمين العام

هشام أحمد عبداللطيف
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هشام فاروق المهيرى

أمين الصندوق

هشام جالل سالم
أكتوبر 2021

العمل

محمد محمود سعفان

جبالى محمد جبالى

عماد حمدى على حمدان

النقابة العامة للعاملين بالكيماويات
ولجانها النقابية
برئاسة كيميائى عماد حمدى حمدان

تتقدم بتحية وتقدير باسم
النقابة العامة للعاملين بالكيماويات
إلى فخامة الرئيس

حميدو إسماعيل سيد

سيد محمد القطاوى

عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية

وتؤيد جميع قراراته وتبارك خطواته نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة ونقف
وراء الجيش الذى يحمى وطننا الغالى ونستنكر كل ما يحاك ضده من كل حاقد
وكاره لوطننا فهو السد المنيع والحصن اآلمن لنا

كما تتقدم بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى
وزير الدفاع واإلنتاج الحربي
القائد العام للقوات المسلحة

ومحمد سعفان وزير القوي العاملة
وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء
وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة نصر أكتوبر المجيد
الذي أعاد لمصر واألمة العربية كرامتها وعزتها
رئيس النقابة العامة

كيميائى عماد حمدى على حمدان
األمين العام

حميدو إسماعيل سيد
العمل أكتوبر 2021

أمين الصندوق

سيد محمد القطاوى
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القوى العاملة تنظم ندوة توعوية لـ  22شركة حول إجراءات
تفتيش العمل وشرح قانون التأمينات الجديد ببورسعيد

نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد
نـ ـ ــدوة حـ ـ ــول إجـ ـ ــراءات ت ـف ـت ـيــش ال ـع ـمــل فــى
إطار قوائم املراجعة للتفتيش ،واملخالفات
الشائعة خالل الزيارات التفتيشية لتفادى
الــوقــوع فــى أى مخالفة قانونية  ،حيث إن
ال ـهــدف هــو إزال ــة املـخــالـفــة وت ـفــادى الــوقــوع
فيها ولـيــس حتــريــر مخالفة  ،كــذلــك شــرح
ن ـظــام تشغيل الـنـســاء طـبـقــا لـلـمــزايــا التى
أورده ــا قــانــون الطفل  ،كما مت شــرح قانون
التأمينات االجتماعية رقم  148لسنة ،2019
وذلـ ــك بـحـضــور  45م ــن م ـســؤولــى ومــديــرى
 22شــركــة مــن منطقة ال ـشــرق واالسـتـثـمــار
باملحافظة .
ي ــأت ــى ذلـ ــك ت ـن ـف ـيــذا ل ـتــوج ـي ـهــات مـحـمــد
سعفان وزير القوى العاملة ملديريات القوى
العاملة باملحافظات بالقيام بالدور التوعوى
م ــن خ ـ ــال ع ـق ــد ن ـ ـ ــدوات ل ـش ــرك ــات ال ـق ـطــاع
اخلاص واالستثمارى من أجل إرســاء قواعد

العالقات بني طرفى العملية اإلنتاجية فى
إطــار استراتيجية مصر للتنمية املستدامة
.2030
مــن جــانـبــه أكــد الـسـيــد الـسـنـجــابــى مدير
املديرية أهمية تنظيم العالقة بني أصحاب
األع ـمــال والـعـمــال فــى مختلف الـقـطــاعــات،
األمر الذى يدفع لزيادة اإلنتاجية والنهوض
باالقتصاد املصرى  ،وحتقيق الرضا الوظيفى
لدى العاملني جتاه أعمالهم.
وقال  :إن املحاضرة األول تناولت :إجراءات
التفتيش العمالى على الـشــركــات فــى إطــار
قــوائــم مــراجـعــة التفتيش اجلــديــدة ،كما مت
شــرح قانون العمل رقــم  12لسنة  2003فيما
يتعلق بـحـقــوق وواج ـب ــات الـعـمــال والـعــاقــة
بني صاحب العمل والعامل الالزمة إلجناح
الـعـمـلـيــة اإلن ـتــاج ـيــة ،وشـ ــرح ن ـظــام تشغيل
ال ـن ـســاء طـبـقــا لـلـمــزايــا ال ـتــى أورده ـ ــا قــانــون
الـطـفــل  ،وق ــد ق ــدم امل ـحــاضــرة مل ـيــاء محمود

بعيلة مدير مكتب عمل الشرق واالستثمار
مب ـشــاركــة فــريــق الـعـمــل بــاملـكـتــب وه ــم  :رشــا
توفيق  ،ونهى يوسف  ،ونهى رمضان  ،وأميرة
علوش ،ونفني لوقا.
كما شملت املحاضرة الثانية شــرح قانون
التأمينات االجتماعية رقم  148لسنة 2019
املطبق فى أول يناير  ،2021من حيث مالمح
القانون ونسب االشتراكات  ،وقواعد حساب
االشـتــراكــات  ،والـفـئــات اخلــاضـعــة للقانون ،
وش ــروط اخلـضــوع  ،وأن ــواع التأمني والفئات
املـنـتـفـعــة لـكــل ن ــوع  ،وأول ــوي ــة االش ـت ــراك فى
حالة االلتحاق لــدى أكثر مــن صاحب عمل
 ،وقـ ــواعـ ــد رفـ ــع دخـ ــل االش ـ ـتـ ــراك ألص ـحــاب
األع ـ ـمـ ــال وال ـع ــام ـل ــن امل ـص ــري ــن بـ ــاخلـ ــارج ،
وال ـع ـق ــوب ــات  ،وقـ ــدم امل ـح ــاض ــرة ح ـمــد كـمــال
رئ ـيــس قـســم الـتـفـتـيــش تــأمـيـنــات بــورسـعـيــد،
ومحمد حليقة رئيس قسم املعاشات مبكتب
القنطرة  -اإلسماعيلية .

فتح التقديم الكترونيا للحصول على منحة فى الشهادات االحترافية
المعتمدة في  11برنامجا متخصصا في تكنولوجيا المعلومات من «أوراكل»
أعلن وزيــر القوي العاملة محمد سعفان عن بــدء التقدمي للحصول
على منحة فى الشهادات االحترافية املعتمدة يف  11برنامجا متخصصا
يف تكنولوجيا املـعـلــومــات تنفيذا لـبــروتــوكــول الـتـعــاون املــوقــع مــع شركة
«أوراكل» الدولية  ،التى تتيح فرص وظيفية أفضل لتلبية احتياجات سوق
العمل ،وتستهدف املنحة  400شاب يف املرحلة األولى.
وقال وزير القوى العاملة:إن التدريب سيكون أونالين من خالل منصة
تعليم أوراكـ ــل () Oracle Student learning subscription
املصممة ملساعدة املتدربني علي بناء مهارات  Oracle Cloudواكتساب
املعرفة  ،مشيرا إلــي أن فترة التدريب بحد أقصى  ٦أشهر ملنهج تدريبي
واحــد مما يتيح فرصة أوســع للتدريب واملراجعة قبل امتحان احلصول
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على شهادة أوراكل.
ولـفــت الــوزيــر إل ــى أن  م ــدة املـنـهــج الـتــدريـبــي الــواحــد ي ـتــراوح بــن٢٥  
إلي  ٥٠ساعة تدريبية  ،ويشترط يف املتقدم للتدريب أن يكون من طالب
السنة النهائية بجميع الكليات  ،أو من خريجي دفعات من  2017الى 2021
من جميع الكليات  ،وأن يجتاز اختبار التدريب التمهيدي.
وأكد «سعفان» أن هذا التعاون بني وزارة القوى العاملة وشركة «أوراكل
الدولية « يأتي فى إطار استراتيجية الوزارة لبناء قدرات الشباب وتأهيلهم
لسوق العمل املحلى والدولى وخلق قاعدة من الكوادر التقنية القادرة على
تنفيذ مشروعات مصر الرقمية من خالل التعاون مع العديد من الشركات
العاملية التكنولوجية .
أكتوبر  2021العمل

انتهاء مقابالت المتقدمين للدورة الثانية للفندقة الشاملة
 ..وبدء التدريب  6أسابيع بسوهاج
أعـلــن وزي ــر ال ـقــوى الـعــامـلــة محمد سـعـفــان ب ــدء ال ـتــدريــب من
اجلنسني للمتقدمني للدورة الثانية الفندقة الشاملة مبديرية
القوى العاملة بسوهاج مبركز التدريب املهنى التابع لها بحى
الكوثر املجهز بأحدث اآلالت واملعدات الالزمة للتدريب الفندقي،
وفق ًا ملعايير الفندقة العاملية ،وذلك ملدة ستة أسابيع أربعة أسابيع
باملركز  ،وأسبوعني بفندق الهيلتون باألقصر.
وقــال الــوزيــر :يأتى التدريب الفندقى ضمن املـشــروع الوطنى
للنهوض مبهارات الشباب «مهنتك مستقبلك» ،وهو ثمرة التعاون
بني وزارة القوى العاملة وبرنامج األغذية العاملى  ،بناء على مذكرة
التفاهم التى مت توقيعها بني اجلانبني والتى تشمل التعاون فى
مجاالت رعاية القوى العاملة والتدريب املهنى والتشغيل وتوفير
فــرص عمل الئـقــة للشباب والـنـســاء ونـشــر ثقافة ري ــادة األعـمــال
ومتكني للمرأة.
وأوض ــح الــدكـتــور هـشــام أبــو زيــد مــديــر مديرية الـقــوى العاملة
بسوهاج  ،أن املديرية عقدت مقابالت للمتقدمني للدورة الثانية
الفندقة الشاملة والتى استمرت يومني من خالل اللجنة املشكلة
برئاسته وعضوية كل من حسنى سعد الدين مدير إدارة التدريب
املهنى باملديرية  ،ومحمد محيى الدين منسق سوهاج ببرنامج
األغــذيــة العاملى لــأمم املتحدة بسوهاج ،ووليد إمــام مدير قسم
اإلش ـ ــراف الــداخ ـلــى ومـحـمــد عـبــد الـعـظـيــم مــديــر قـســم األغــذيــة
وامل ـش ــروب ــات مبنتجع هـيـلـتــون األق ـصــر  ،وق ــد بـلــغ مــن مت إج ــراء
املـقــابــات معهم  57متقدم ًا منهم  41ذك ــور ًا و 16فتاة مــن حملة
املؤهالت العليا وفوق املتوسطة واملتوسطة .
وقال  :إن اللجنة وضعت عدة معايير لالختيار أهمها  :الكفاءة ،
والرغبة فى التدريب واقتحام سوق العمل  ،وحسن املظهر ،واملؤهل
العلمى  ،واخلبرات السابقة.
وأش ــار مــديــر املــديــريــة إل ــى أن مــن مم ـيــزات ال ـتــدريــب  ،يحصل
اخلريج على شهادة معتمدة بامتام الدورة من وزارة القوى العاملة
 ،وبرنامج األغذية العاملي ،ومنتجع الهيلتون باألقصر  ،وشهادة
قـيــاس مـسـتــوى امل ـهــارة وتــرخـيــص مــزاولــة احلــرفــة مـجــانــا تسمح
للمتدرب بتغيير املهنة ببطاقة الرقم القومى وجواز السفر  ،فضال
عن بدل نقدى يومى قدره  40جنيها لكل متدرب تصرف فى نهاية
األرب ــع أســابـيــع األول ــى مــع وجـبــة خفيفة خــال الـيــوم التدريبي،
وتكاليف اإلقــامــة واالنتقاالت والوجبات باألقصر ملــدة أسبوعني
مجانا .
كما يتم التأمني على املتدرب ضد إصابة العمل  ،وحصولة على زى
موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب ،واألولوية فى فرص العمل
التى توفرها املديرية داخل املحافظة وخارجها.
كما يشمل التدريب ندوات تثقيفية فى حقوق العمال وواجباتهم
طبق ًا لقانون العمل  12لسنة  ، 2003والسالمة والصحة املهنية وتأمني
بيئة العمل  ،وحقوق املرأة وتشغيل النساء وتكافؤ الفرص فى القانون

ووفقا لقرارات وزير القوى العاملة اجلديدة رقم  43لسنة  2021والذى
حدد األعمال التى ال يجوز تشغيل النساء فيها  ،ورقم  44لسنة 2021
والذى حدد تنظيم عمل النساء ليال.
ويتم توزيع املنهج على املتدربني الــذى مت إعــداده بالتنسيق بني
اإلدارة املــركــزيــة للتدريب املهنى  ،وبــرنــامــج األغــذيــة الـعــاملــى وقسم
الـتــدريــب بالهيلتون .كما مت توفير كــافــة م ــواد التطهير والتعقيم
والكمامات ضمن اإلجراءات االحترازية ملواجهة فيروس كورونا.

وأشار وزير القوي العاملة إلى أن التدريب يقدم من خالل أفضل خبراء
أوراكــل مع توفير ترجمة باللغة العربية ،فضال عن أنه يضم مجموعة
مـ ـ ــن  ، skills checksويـحـتــوي عـلــي تطبيق عملي ع ـل ــيOracle  
 ، Official Labفضالً عن التواصل املباشر مع مدربي الشركة طوال
فترة التدريب لتلقي استفسارات املتدربني والرد عليها  ،مضيفا أن كل
متدرب سيكون عليه تقدمي مشروع نهاية التدريب أونالين.
وأوضح سعفان  ،أنه للتسجيل ومعرفة مزيد من املعلومات والتفاصيل
فيما يخص كل برنامج ميكنكم الدخول على موقع وزارة القوى العاملة
من خــال الــرابــط التالىhttps://trmom.manpower.gov. :
/eg
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القوى العاملة :مبادرة «سالمتك وصحتك تهمنا» تصل
أسوان للحد من إصابات وحوادث العمل
أعـلــن وزي ــر ال ـقــوى الـعــامـلــة محمد سعفان،
أن مـبــادرة»ســامـتــك وصـحـتــك تـهـمـنــا» ،تتولى
تـنـفـيــذهــا اإلدارة ال ـع ــام ــة ل ـل ـســامــة والـصـحــة
املهنية ب ــوزارة الـقــوي العاملة ،تـهــدف إلــى نشر
ثقافة الـســامــة والـصـحــة املهنية داخ ــل جميع
أنـحــاء اجلـمـهــوريــة ،لتصحيح أوض ــاع السالمة
على األرض داخل جميع املنشآت أيا كان نوعها
بالتعاون مع أصحاب املنشآت.
وق ــال وزي ــر ال ـقــوى الـعــامـلــة ،إن ه ــذه امل ـبــادرة
ت ــرم ــى أي ـض ــا إل ــى احل ــد م ــن اص ــاب ــات وحـ ــوادث
العمل واألمــراض املهنية ،بالتعاون بني الــوزارة
وأص ـحــاب املـنـشــآت ،بعد النتائج الكبيرة التى
حققتها من قبل حملة «اعرف-أحمى نفسك».
م ــن جــان ـبــة ق ــال مـحـمــد ع ـبــدالــوهــاب مــديــر
مــديــريــة ال ـق ــوي الـعــامـلــة ب ــأس ــوان  :إن امل ـب ــادرة
وصـ ـل ــت امل ـح ــاف ـظ ــة حتـ ــت رعـ ــايـ ــة وزيـ ـ ــر ال ـق ــوى
الـعــامـلــة ،وتعقدها املــديــريــة مــن خــال الشركة
املضيفة «املـصــريــة للسبائك احلــديــديــة بــادفــو»
ف ـضــا ع ــن ع ــدد  27شــركــة صـنــاعـيــة تـتـمـثــل يف
صناعة لــب وورق الطباعة والـكـتــابــة  ،ومصنع
سكر كــوم أمـبــو للصناعات التكاملية ،ومصنع
اخلشب  ،واملقاولون العرب ،واملصرية للصناعات
الـكـيـمــاويــة كـيـمــا  ،وف ـنــدق ومـنـتـجــع موفنبيك
 ،والـهـيـئــة الـعــامــة للتأمني الـصـحــي ،ومــديــريــة
ال ـش ــؤون الـصـحـيــة  ،وهـيـلـثــي ان ــد سيفتي هــوم
للطاقة الشمسية  ،ومصنع مــديـكــوم اسمنت،
ومطاحن مصر العليا  ،واملحطات املائية إلنتاج
الـكـهــربــاء  ،ومــؤسـســة مـجــدي يـعـقــوب ألم ــراض
وأبحاث القلب ،واملصرية لالتصاالت.
وبــدأت املبادرة بندوة مبحاضرة عن السالمة
والصحة املهنية وأهدافها وأنــواع مخاطر بيئة
الـعـمــل وكـيـفـيــة الـسـيـطــرة عـلـيـهــا ،وع ــن خطط
الـ ـط ــوارئ أل ـقــاهــا ال ــدك ـت ــور الـكـيـمـيــائــي يــوحـنــا
اخل ــراط مــديــر إدارة السالمة والصحة املهنية
بــديــوان عــام ال ــوزارة ،والكيميائي إسالم حمدي
مدير إدارة تأمني بيئة العمل ،ومديري مكاتب
ال ـســامــة وال ـص ـحــة املـهـنـيــة بــاملــديــريــة  ،وحتــت
إش ـ ـ ــراف الـ ــدك ـ ـتـ ــور ال ـك ـي ـم ـيــائــي جن ـ ــاح مـحـمــد
ح ـســن مــديــر إدارة ال ـســامــة وال ـص ـحــة املهنية
وتأمني بيئة العمل .

سعفان يتابع الدورات التدريبية بالوحدات المتنقلة
وبدء التدريب علي  3مهن بزاوية الناعورة بالمنوفية
تــابــع وزي ــر ال ـقــوي الـعــامـلــة محمد سـعـفــان  ،سـيــر عملية الـتــدريــب مبــراكــز الـتــدريــب املهني
باملحافظات ،فضال عن التدريب بالوحدات املتنقلة ،وذلــك يف إطــار مبادرة «حياة كرمية» التي
أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،الفتا إلــى إطــاق وحــدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة
«مهنتك مستقبلك» يف قرى وجنوع املحافظات تهدف إلي الوصول للشباب قرب محل إقامتهم
وتأهيلهم على املهن املطلوبة لسوق العمل ،ما يسهم يف تشغيل الشباب وخفض معدالت البطالة.
وق ــال علي حــامــد الــزقــم مــديــر مديرية الـقــوي العاملة باملنوفية  :إن املــديــريــة عقد دورات
تدريبية يف مجاالت التفصيل واخلياطة والكهرباء والسباكة بالورشة املتنقلة باملحافظة بزاوية
الناعورة مركز الشهداء أحد مراكز مبادرة ( حياة كرمية) باملنوفية وذلك ملدة سبعة أشهر ،مشيرا
إلي أن مت نقل الورشة للوحدة املحلية بكفر عشما  -مركز الشهداء لتحقيق أكبر استفادة ممكنة
من املواطنني ،وذلك علي مهنة «التفصيل واحلياكة « ومن املقرر أن تستمر ،شهرا كامال بـ 100
ساعة تدريبية ،باإلضافة إلي دورات تدريبية يف مجالي   الكهرباء والسباكة ،وذلك وسط إقبال
من املواطنني وإشــادة بــدور وزارة القوى العاملة يف خدمة املواطنني ومساعدة راغبي العمل يف
احلـصــول على فــرص عمل مناسبة أو فتح مشاريع خاصة بهم حتسن مــن دخلهم عــن طريق
التدريب على املهن التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل وفقا ألحدث طرق التدريب وبأفضل
األجهزة واملعدات .
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ورشة عمل لتطوير الخطة التدريبية لمراكز التدريب الثابتة
والمتنقلة في صعيد مصر
عقدت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع
برنامج األغــذيــة العاملي ورشــة عمل يف إطار
مبادرة «مهارتك أساس مهنتك» لتعزيز ريادة
األعمال وتوظيف الشباب وخلق فرص العمل
لهم ،لوضع خطة تطوير اخلطة التدريبية
ملراكز التدريب املهني التابعة للوزارة ،واملراكز
الثابتة واملتنقلة يف محافظات صعيد مصر.
وأوضحت آمال عبد املوجود رئيس اإلدارة
املــركــزيــة للعالقات اخلــارجـيــة ب ــوزارة القوي
ال ـعــام ـلــة مـنـسـقــة ال ــورش ــة أن ـه ــا ت ـه ــدف إلــي
تــوفـيــر الـتـعـلـيــم وال ـتــدريــب الـتـقـنــي واملـهـنــي
لـلـشـبــاب يف مـخـتـلــف املـ ـج ــاالت؛ وتـسـتـهــدف
هذه اخلطة بشكل خاص الشباب يف املناطق
املـحــرومــة والـقــائـمــن يف قــرى م ـبــادرة «حياة
كرمية» الوطنية ،فضالً عن حتديث مناهج
التدريب وتوفير تدريب مدربني متخصصني
امل ــوظ ـف ــن-امل ــدرب ــن ،بــاإلضــافــة إل ــي إنـشــاء
رواب ــط مــع الـقـطــاع اخل ــاص لتوفير اخلبرة
الفنية لتوفير التدريبات ،وكذلك التدريب
الداخلي وفرص العمل املحتملة.
ومن املقرر ان تستهدف البرامج ما يقرب من
 1000شاب وتدريبهم على املهن املختلفة حسب
أولويات طلبيات التشغيل يف املحافظات الست
املستهدفة وهــي :األقـصــر ،وســوهــاج ،وأسـيــوط،
وقنا ،وبني سويف  ،ومطروح.
وكما أوضحت أن هذه املبادرة تأتي يف إطار
االت ـفــاق ـيــة املــوق ـعــة ب ــن الـ ـ ــوزارة وال ـبــرنــامــج،
والتي تهدف إلى مكافحة البطالة يف املناطق
األك ـ ـثـ ــر اح ـت ـي ــاج ــا وحتـ ـس ــن ف ـ ــرص ال ـع ـمــل

مــن خ ــال بــرامــج تنمية ال ـق ــدرات وامل ـهــارات
احلــدي ـثــة والـتـشـبـيــك م ــع ال ـق ـطــاع اخل ــاص
وتـعــزيــز ال ـق ــدرات املــؤسـسـيــة ،وت ــدري ــب ك ــوادر
التدريب املهني واملراصد ومكاتب التشغيل ،
باإلضافة إلى وحدات متكني املرأة .
ك ـمــا ي ـت ـعــاون ال ـطــرفــان يف ت ـعــزيــز أنظمة
تكنولوجيا املعلومات لتسهيل التخطيط
ودعــم الـقــرار ،وذلــك من خــال آلية التمويل
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـت ــي ي ـقــدم ـهــا ال ـبــرنــامــج
املصري اإليطالي لتبادل الديون.
وق ـ ــد ش ـ ـ ــارك يف ورش ـ ـ ــة ال ـع ـم ــل امل ـه ـن ــدس

«إنا هلل وإنا إليه راجعون»
يتقدم

محمد محمود سعفان

وزير القوى العاملة
رئيس مجلس إدارة مجلة العمل
وجميع العاملني بالوزارة
ومديريات القوي العاملة باملحافظات
وهيثم سعد الدين
رئيس حترير مجلة العمل
واملتحدث الرسمي واملستشار اإلعالمي
وأسرة مجلة العمل
بخالص العزاء
ألسرة املستشار القانوني

حسني سعد

مدير عام الشئون القانونية
باالحتاد العام لنقابات عمال مصر
الذي وافته املنية
ويدعو اهلل أن يتغمده بواسع رحمته،
ويسكنه فسيح جناته ،وأن يلهم أهله الصبر والسلوان
العمل أكتوبر 2021

أميـ ـ ــن قـ ـط ــام ــش رئ ـ ـيـ ــس اإلدارة امل ــرك ــزي ــة
للتدريب املهني وفريق عمل اإلدارة املركزية
ل ـل ـتــدريــب امل ـه ـنــي ،ومم ـث ـلــو اإلدارة املــركــزيــة
للعالقات اخلــارجـيــة ب ــوزارة الـقــوي العاملة
 ،بــاإلضــافــة إلــى مــديــري املــديــريــات ومديري
مــراكــز التدريب الثابتة ومسئولي التدريب
يف مــديــريــات ال ـقــوي الـعــامـلــة مبـحــافـظــات
األقصر ،سوهاج ،اسيوط وقنا ،بني سويف،
وم ـطــروح ،ومـشــاركــة مــاريــانــا بــرســوم ،وميالد
جنيب ،وفريق العمل املعاون لهم من برنامج
األغذية العاملي.

عزاء واجب
يتقدم

محمد محمود سعفان

وزير القوى العاملة
رئيس مجلس إدارة مجلة العمل
والعاملون بالوزارة ومديريات القوى العاملة باملحافظات

وهيثم سعد الدين

رئيس حترير مجلة العمل
واملتحدث الرسمى واملستشار اإلعالمى لوزارة القوى
العاملة
وأسرة مجلة العمل
بخالص العزاء

للزميل أحمد معروف

مدير عام العالقات العامة واملراسم بالوزارة
فى وفاة والدته
ويدعو اهلل أن يتغمدها بواسع رحمته
ويسكنها فسيح جناته ،وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان
و( ِإنَّا هلل َو ِإنَّاۤ ِإلَي ِه راجعون).
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مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» تصل لدمياط للمرة الثانية لتوعية العمال
استأنفت وزارة الـقــوي الـعــامـلــة ،م ـبــادرة «مـصــر أمــانــة بني
إي ــدي ــك» ،ب ــإط ــاق مــرحـلـتـهــا الـثــانـيــة ال ـتــي تنظمها الـ ــوزارة
مبديرية القوي العاملة مبحافظة دمياط ،حتت رعاية وزير
القوى العاملة محمد سعفان ،لتوعية أطرف العمل واإلنتاج
باملخاطر واملشاكل التي حتيط بالوطن وتأثيرها على عالقات
العمل وعجلة اإلنتاج.
جاء ذلك بحضور  50من مسئولي املوارد البشرية ومسئولي
ال ـســامــة وال ـص ـحــة املـهـنـيــة ،ومم ـث ـلــى ال ـن ـقــابــات وال ـشــركــات
واملصانع باملنطقة الصناعية و 10من مفتشى العمل والسالمة
والصحة املهنية باملديرية ،وتستمر ملدة  3أيام  ،وذلك باملعهد
العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط اجلديدة .
وقــال وزيــر القوي العاملة ،يف رسالة للحضور ،إن «مبادرة
مصر أمانة بني إيديك» التي أطلقتها الوزارة طبقا لبروتوكول
التعاون بينها ،وصندوق متويل التدريب والتأهيل بــالــوزارة،
لتنمية املوارد البشرية يف املناطق الصناعية «كثيفة العمالة»
على مستوى اجلـمـهــوريــة ،وذل ــك مــن خــال رفــع الــوعــي لدى
أطـ ــراف الـعـمـلـيــة االجـتـمــاعـيــة «ال ـع ـمــال وأص ـح ــاب األع ـمــال
واحلكومة» ،وتستهدف  64ألفا و 905منشآت ،يعمل بها مليون
و 109آالف و 339عامال.
وتابع «سعفان» ،أن الهدف من املبادرة هو التواصل مع أكبر
مشيرا إلى أنها تأتي يف
قدر ممكن من العمال فى أقل وقــت،
ً
إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى
العاملة وتنمية املوارد البشرية من خالل توعية طريف عالقات
العمل بحقوقهم وواجباتهم وامل ــردود اإليـجــابــي لذلك على
زيادة اإلنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.
وق ــال ــت مـنــى األط ــروش ــي مــديــر املــديــريــة  :أن ــه مت تنظيم
م ـح ــاض ــرات لــرفــع ال ــوع ــى ل ــدى طــرفــى الـعـمـلـيــة اإلنـتــاجـيــة
(العامل وصاحب العمل) بحقوقهم وواجباتهم خللق مناخ
مـسـتـقــر داخـ ــل م ـك ــان ال ـع ـمــل وزيـ ـ ــادة اإلن ـتــاج ـيــة والـ ـق ــدرات
التنافسية والتصديرية .
كـمــا شـمـلــت املـ ـب ــادرة أي ـض ـ ًا وس ــائ ــل ف ــض م ـنــازعــات العمل
الـفــرديــة وفـقــا لـقــانــون العمل رق ــم ١٢لسنة  ،٢٠٠٣باإلضافة
إلــى ذلــك الوساطة والتحكيم واملفاوضات اجلماعية ،فضال
عن شــرح لقانون التأمينات االجتماعية اجلديد واحلريات
النقابية وحماية حق التنظيم النقابى وأثرها فى استقرار
العمل ،باإلضافة إلى السالمة والصحة املهنية ،وتأمني بيئة
العمل ،وكذلك األبعاد القانونية ملخاطر اإلدمان والتعاطى .

سعفان يتابع التدريب الفندقي بمركز التدريب المهني بسوهاج ..
في إطار مبادرة «مهارتك أساس مهنتك»
ي ـتــابــع م ـح ـمــد س ـع ـف ــان وزيـ ـ ــر ال ـق ــوي
ال ـعــام ـلــة س ـيــر عـمـلـيــة ال ـت ــدري ــب مبــراكــز
ال ـتــدريــب املـهـنــي بــامل ـحــاف ـظــات ،يف إط ــار
مبادرة «حياة كرمية» التي أطلقها الرئيس
عبدالفتاح السيسي ،الفتا إلــى أن ذلك
ضمن م ـبــادرة «مـهــارتــك أس ــاس مهنتك»
لتأهيل الشباب والتدريب الفندقي ملدة
سـتــة أســابـيــع منها أرب ـعــة مبــركــز الكوثر
التابع ملديرية القوي العاملة بسوهاج،
وأسبوعني بهيلتون األقصر ،بالتعاون مع
برنامج األغــذيــة العاملية ومنتجع وسبا
هـيـلـتــون األقـ ـص ــر ،م ــا يـسـهــم يف تشغيل
الشباب وخفض معدالت البطالة.
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من جانبه أشــار الدكتور هشام أبوزيد
مدير املــديــريــة إلــي أن فعاليات األسبوع
الثاني للتدريب للشباب والفتيات يجري
علي أعـمــال املطبخ مــن حيث أساسيات
طـ ــرق ال ـط ـهــي امل ـت ـن ــوع ــة ،وك ـي ـف ـيــة عمل
املنيو بأشكاله املتنوعة وحـســاب تكلفة
الطعام وسالمة وجودة الغذاء ومطابقته
للمعايير الصحية املعتمدة  ،فضال عن
معايير التنظيف واالسـتــام والتخزين،
وكيفية صيانة وتنظيف اآلالت واملعدات
واألدوات داخل املطبخ.
وأض ــاف أن التدريب شمل أيضا نــدوة
تثقيفية يف ال ـســامــة وال ـص ـحــة املهنية

 ،حــاضــر فـيـهــا مــايـكــل ج ـمــال أخـصــائــي
ال ـســامــة وال ـص ـحــة املـهـنـيــة بــاملــديــريــة،
ش ـم ـلــت الـ ـض ــواب ــط ال ـق ــان ــون ـي ــة ملـعــايـيــر
ال ـس ــام ــة وال ـص ـح ــة امل ـه ـن ـيــة وأهـمـيـتـهــا
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــي ال ـع ــام ــل وعـ ـل ــي اآلالت
واألجهزة وضمان توفير بيئة عمل آمنة،
ومسئولية كل من العامل وصاحب العمل
عن توافر اشتراطات السالمة.
كما عقد نــدوة أخــري يف ثقافة العمل
والتزامات العامل وصاحب العمل وفقا
لقانون العمل  12لسنة  2003واحلقوق
وال ــواج ـب ــات ال ــازم ــة لـكــل ط ــرف حــاضــر
ف ـي ـهــا هـ ـش ــام ال ـن ـح ــاس م ـف ـتــش الـعـمــل

أكتوبر  2021العمل

في إطار رؤية مصر للتحول الرقمي
القوى العاملة  :استمرار التدريب المجاني
على  5برامج متخصصة وشهادة دولية من «هواوي”
أعلنت وزارة القوى العاملة عن استمرار التدريب املجاني علي
 5برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسم (اتصاالت،
وحاسبات) ،وخريجي
كلية احلاسبات واملعلومات ،وخريجي قسم إدارة األعمال ،وذلك
للدفعات ( ،2018و ،2019و  ،)2020متهيدا إلعــدادهــم كمدربني
والبدء يف التدريب املجاني أونالين بالتعاون مع شركة «هــواوي
للتكنولوجيا مصر»  ،كما ميكن التسجيل للحصول على التدريب
من خــال موقع ال ــوزارة الرسمي عبر الرابط الـتــالــي http:// :
trmom.manpower.gov.eg
وقالت الوزارة  :إن املرحلة األولي للتدريب بدأت بـ  11مدربا من
 120خريجا مطلوبني لتأهيلهم ليكونوا مدربني يف هذه املرحلة،
وإن الـ ــوزارة مــازالــت تستقبل طلبات الــراغـبــن يف االلـتـحــاق يف
املرحلة الثانية الستكمال العدد املطلوب.
وفــى هــذا اإلط ــار  ،أكــد محمد سعفان وزي ــر الـقــوي العاملة أن
التعاون القائم بني الوزارة وشركة «هواوي للتكنولوجيا مصر» يعد
تعاونا مثمرا يف إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة املصرية،
مـضـيـفــا أن ال ـتــدريــب ميـنــح ش ـه ــادة دول ـي ــة مـعـتـمــدة م ــن «هـ ــواوي
للتكنولوجيا مصر»  ،وذلك على خمس برامج متخصصة وهي :
Artificial Intelligence
BIG Data
Cloud computing
Routing And Switching
Security Training
ويف ل ـق ــاء م ــع امل ـت ــدرب ــن م ــن خــري ـجــي اجل ــام ـع ــات أكـ ـ ــدوا أن
فرصة التدريب احلالى توفر لهم مزيد من املهارات يف مجاالت
التكنولوجيا احلديثة ،ملواكبة التغييرات املستقبلية يف األعمال،
ك ـمــا تــؤهـلـهــم لـلـعـمــل يف ش ــرك ــات عــامل ـيــة ك ـمــدربــن ع ـلــى بــرامــج
متخصصة .
وأضاف املتدربون أن التدريب املقدم يساعد يف سد الفجوة بني
مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل يف مجاالت التدريب،
وفق محتوى تدريبي رائد للدفع بطاقات بشرية قادرة على مواكبة
التطور التكنولوجي لسوق العمل املصري والعاملي .

بــاملــديــريــة ،ومت فـتــح ح ــوار مــع املـتــدربــن
ملـعــرفــة مــا مت خ ــال ال ـتــدريــب والـتــأكـيــد
على أن االستفادة من التدريب الفندقي
املتميز إليجاد فرصة عمل مناسبة .
من جانبهم أشاد املتدربون باملستوي
املـتـمـيــز ل ـل ـتــدريــب وعــزم ـهــم االل ـت ـحــاق
بسوق العمل فور انتهاء فترة التدريب.
حضر التدريب كل من ميريانا برسوم
مشرف برنامج سياسات الشباب والتعليم
ببرنامج األغذية العاملي ،ومحمد محيي
مسئول البرنامج بسوهاج وإلهام السيد
مدير عــام املناطق ،وأحـمــد زي ــدان مدير
مركز الكوثر.

العمل أكتوبر 2021
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قرية هاسيندا

أحمد مختار

االستاذ احمد علي
بريك العوامي

مدير شئون العاملني
قرية هاسيندا
العنوان الكيلو 138طريق
اسكندريه مطروح
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على إبراهيم

تتقدم بخالص التهنئة إلي

اللواء خالد شعيب

محافظ مرسي مطروح

وجميع القيادات الشعبية
والتنفيذية باملحافظة

وأحمد مختار مدير مكتب العمل
على إبراهيم مفتش العمل

مبناسبة العيد القومي للمحافظة
أكتوبر 2021

العمل

جولة

فى مديريات القوى العاملة

وزير القوي العاملة :
تعيين  38827شاب ًا  ..منهم  627شاب ًا من ذوي الهمم والعزيمة خالل شهر
استخراج  30ألف ًا و  768شهادات قياس مستوى المهارة و  31ألف ًا
و  527رخصة مزاولة المهنة
التفتيش على  37468منشأة وتحرير  4497محضر ًا للسالمة والعمل
للمنشآت المخالفة لقانون العمل
صرف  36مليون جنيه منح للرعاية االجتماعية والصحية لـ  36306عامال غير منتظم
يف ضوء املالمح األساسية لبرنامج عمل الــوزارة يف العام
اجلديد ،والتي ترمي إلى توفير فرص عمل الئقة للشباب
من خالل توثيق التعاون مع أصحاب األعمال واملستثمرين
لزيادة فرص العمل املعروضة ،وتعزيز تشغيل الفئات األولى
بالرعاية وتوفير فرص تدريبية مناسبة لذوي القدرات
اخلاصة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مالئمة لهم،
والعمل احلر وريادة األعمال واملشروعات الصغيرة ومتناهية
الصغر وحتسني إنتاجية املشروعات والعمالة املوسمية ،مما
يسهم يف خفض معدالت البطالة التي وصلت نسبتها حاليا
إلى  %7.3من قوة العمل.
أعلن وزيــر القوى العاملة محمد سعفان  ،أن مديريات
القوى العاملة على مستوى  27محافظة  ،قامت خالل شهر
أغسطس املاضي بتعيني  38ألف ًا و 827شاب ًا  ،منهم 627
شاب ًا من ذوى القدرات  ،كما قامت باستخراج  30ألف ًا و 768
شهادات قياس مستوى مهارة  ،و  31ألف ًا و  527رخصة مزاولة
مهنة من مكاتب التشغيل التابعة لتلك املديريات .
كما جنحت مكاتب التفتيش العمالي باملحافظات فى
التفتيش على  13ألف ًا و 566منشأة ( دوري – حمالت ) ،
وأسفر ذلك عن حترير  2129محضر ًا للمنشآت املخالفة
2021
سبتمبر 2021
العمل أكتوبر

ألحكام قانون العمل رقم  12لسنة . 2003
أمــا فــى مجال السالمة والصحة املهنية  ،فقد قامت
املديريات بالتفتيش على  5آالف و  902منشأة  ،وأسفر
التفتيش عن حترير  2368محضر ًا الشتراطات السالمة
والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل .
وفــى مجال عــاقــات العمل  ،قامت املــديــريــات ببحث
 3289شكوى عمالية ،وجــاءت نتيجة بحثها على النحو
التالي 607 :شكوى   مت تسويتها وديــ ًا ،و 840شكوى مت
إحالتها للمحكمة العمالية  ،و  238شكوى مت حفظها ،وتبقى
 3289شكوى ما زالت حتت البحث والدراسة .
أما عن رعاية العمالة غير املنتظمة إجتماعي ًا وصحي ًا ،
فقد قامت مديريات القوى العاملة باملحافظات املختلفة
بصرف منح ًا للرعاية االجتماعية لتلك الفئة بلغت 36
مليونا و  114ألف ًا و  224جنيه ًا  ،كما قامت بصرف منح
للرعاية الصحية لتلك الفئة بإجمالى  358ألف ًا و 17جنيه ًا،
لـ  36306عامالً من املسجلني بقواعد البيانات اخلاصة بتلك
الفئة باإلدارات املعنية مبحافظات اجلمهورية وذلك لتوفير
حياة كرمية لهم .
وفيما يلي التفاصيل:
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جولة

فى مديريات القوى العاملة

أسيوط :

أسوان :

صرف  5.1مليون جنيه للعمالة
غير المنتظمة

صرف  3.6مليون جنيه للعمالة غير
المنتظمة

قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة
قــامــت مــديــريــة ال ـق ــوي الـعــامـلــة مبـحــافـظــة أسـ ــوان بـتـعـيــن 456
أسـ ـي ــوط ب ـت ـع ـيــن  671ش ــاب ــا م ــن حملة
شاب ًا بشركات القطاع اخل ــاص واالسـتـثـمــاري ،منهم شــابــن مــن ذوى
املؤهالت العليا واملتوسطة وبدون مؤهل
ال ـق ــدرات اخلــاصــة  ،وذل ــك مــن خ ــال ش ـه ــادات ال ـق ـيــد  املــرتــدة «كعب
مبنشآت القطاع اخلاص واالستثماري
العمل» مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية ،كما بلغ املسجلون 1843
 ،مـنـهــم  6م ــن ذوى ال ـقــدرات اخلــاصــة
راغــب عمل  ،فضالً عن إسقاط  814بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها
 ،وذلـ ـ ــك مـ ــن خ ـ ــال ش ـ ـهـ ــادات ال ـق ـيــد
لتجديدها يف املواعيد املحددة.
امل ـ ــرت ـ ــدة «ك ـ ـعـ ــب ال ـ ـع ـ ـمـ ــل»  ،امل ـس ـج ـلــن
يأتى ذلك فى إطار الدور املنوط مبكاتب التشغيل باملديرية مساهمة
مبكاتب التشغيل  ،وبـلـغــوا  2703شباب
يف إيجاد فرص عمل للشباب ،ومنحهم الثقة واألمــل فى أن البطالة
ف ـضــا ع ــن إصـ ـ ــدار  1110شـ ـه ــادات قـيــاس
مشكلة لها حل ،ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب األعمال باملحافظة
مستوى املهارة ،وكارنيه مزاولة احلرفة .
وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.
حازم على حسن
وأوض ــح ح ــازم على حسن مــديــر املديرية
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك من محمد
يف تقريره لــوزيــر الـقــوي العاملة عــن مــا مت
عبد الوهاب مدير املديرية يف هذا اخلصوص عن ما مت إجنازه خالل
إجنازه خالل شهر أغسطس املاضي  ،عن قيام املديرية بصرف
شهر أغسطس املاضي ،أشــار فيه إلــى أنــه مت صــرف  107آالف جنيه لـ
منح ًا للعمالة غير املنتظمة لرعايتهم إجتماعي ًا  ،بواقع مبلغ
 45عامال غير منتظم ،رعاية اجتماعية  ،و  35ألف ًا و  397جنيها رعاية
 3ماليني و  658ألف ًا و  704جنيهات  ،لـ  3750عامالً من املسجلني
صحية لـ  30عامالً  ،ليصل إجمالى ما مت صرفه  142ألف ًا و  397جنيه ًا
بالوحدة  ،فضالً عن تسجيل  42عامال جديدا و إصدار كارنيهات
ل ـ  75عــامــا مــن املسجلني باملديرية  ،فـضـاً عــن االنـتـهــاء مــن صرف
لهم .
منحتى عيد الفطر واالضحى املبارك لـ  5010عمال بإجمالي 4
كما قامت املديرية بالتفتيش الــدوري واحلمالت فى
ماليني و  965ألف جنيه .
مجال السالمة والصحة املهنية بالتفتيش على 190
وأوضح أن املديرية قامت يف مجال التفتيش العمالي
منشأة  ،وأسـفــر التفتيش عــن حتــريــر  65محضر ًا
بالتفتيش على  247منشآت ( دوري نهاري ) وعمل 14
للسالمة والصحة املهنية  ،وفى مجال التفتيش
حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 167
العمالى مت التفتيش على  1457منشأة  ،وأسفر
منشأة أخرى  ،وبحث  4شكاوى عمالية  ،أما عن مجال
عن حترير  93محضر ًا للمنشآت املخالفة  ،وبحث
السالمة والصحة املهنية فقد قامت بالتفتيش على
 53شكوى ومت تسويتها بالكامل  ،وعقد  6ندوات
 79منشأة  ،وإعادة التفتيش على  80منشأة أخرى.
توعية يف مجال املفاوضة اجلماعية .
وف ــى م ـجــال ع ــاق ــات ال ـع ـمــل  ،تـلـقــت امل ــدي ــري ــة 15
ويف مجال التفتيش على املنشآت للتأكد تطبيق
شكوى عمالية  ،مت تسوية  3شكاوى منها ودي ًا  ،وإحالة
كافة اإلجراءات االحترازية للوقاية من انتشار فيروس
 6شـكــاوى للقضاء وجـهــات أخــرى  ،وتبقي  6شـكــاوى منها
ك ــورون ــا ،تــاب ـعــت امل ــدي ــري ــة الـتـفـتـيــش ع ـلــى  190مـنـشــأة
حتت البحث والدراسة  ،كما استخرجت املديرية  263شهادة
قياس مستوى مهارة  ،وإصــدار  231رخصة مزاولة مهنة لـ محمد عبد الوهاب مــن خــال مكاتب السالمة والصحة املهنية التفتيش
العمالي.
 231عامال .

اإلسكندرية :

تعيين  3565شابًا  ..بينهم  24من ذوى القدرات

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة
مب ـحــاف ـظــة اإلس ـك ـنــدريــة ب ـت ـع ـيــن  3565ش ــاب ـ ًا  ،م ـن ـهــم 24
م ــن ذوى الـ ـهـ ـم ــم والـ ـع ــزمي ــة مب ـن ـشــآت ال ـق ـط ــاع اخل ــاص
واالستثمارى وذلك من خالل شهادات القيد املرتدة «كعب
العمل» من املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية
وعــددهــم  12725راغــب عمل منهم  51مــن ذوى الـقــدرات ،
فضال عن توفير  355فرصة عمل بشركات مدن املحافظة
متاحة أمام الشباب لشغلها.
ك ـمــا قــامــت املــديــريــة بــالـتـفـتـيــش ف ــى م ـجــال الـســامــة
والصحة املهنية على  510منشأة ،دورى وحمالت  ،وأسفر
ع ــن حت ــري ــر  447مـحـضــر لـلـمـنـشــآت امل ـخــال ـفــة لـلـســامــة
وال ـص ـحــة املـهـنـيــة بـعــد إعـطــائـهــا املـهـلــة الـقــانــونـيــة إلزال ــة
املـخــالـفــات  ،وإع ـطــاء مهلة ل ـ  132مـنـشــأة أخ ــرى لتوفيق
أوضاعها .
وأشار ياسر سعيد مدير املديرية  -فى تقريره للوزير
عن ما مت إجنازه خالل أغسطس املاضي -إلى أن املديرية
تلقت  257شكوى جديدة ،باإلضافة إلى  168شكوى مرحلة
من شهر يوليو  ،ومت بحث  258شكوى منها ،وتبني أن 110
ش ـكــاوى مـسـتــوفــاة  ،ومت حتــريــر  148مـحـضــر ًا للمنشآت
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التى ثبت وجــود مخالفات بها ،وتبقى  167شكوى حتت
البحث والدراسة .
أمــا فــى مجال التفتيش العمالى فقد قامت املديرية
بالتفتيش على  529منشأة  ،وعمل  45حملة تفتيشية
شاملة نهارية وليلية  ،وأسفر عن حترير  252محضر ًا
 ،وبحث  205شـكــاوى عمالية  ،وعمل نــدوة لتوعية
العاملني بالقطاع اخلاص .
وتــابــع مــديــر املــديــريــة أن ــه فــى مـجــال تراخيص
عمل األجانب قامت املديرية بتجديد  67ترخيصا
 ،واستخراج تراخيص ألول مــرة لـ  8أجانب  ،وفقا
ل ـقــانــون ال ـع ـمــل وال ـ ـقـ ــرارات الـ ــوزاريـ ــة امل ـن ـفــذة الـتــى
تـنـظــم تـشـغـيــل األج ــان ــب ع ـلــى أسـ ــاس ع ــدم مــزاحـمــة
العمالة الوطنية  ،واملعاملة باملثل ،وتنفيذ االتفاقيات
والتعاقدات.
وفى مجال التدريب املهنى  ،قامت املديرية بعقد دورتني
تدريبيتني بوحدة التدريب املتنقلة بإحدى قرى املحافظة
 ،استفاد منها  20متدربة على مهنة التفصيل واحلياكة ،
كما قامت باستخراج  1692شهادة قياس مستوى املهارة  ،و
 1493رخصة مزاولة احلرفة .

ياسر سعيد

أكتوبر  2021العمل

األقصر :

التفتيش على  267منشأة
قــامــت مــديــريــة ال ـقــوى الـعــامـلــة مبحافظة
األقصر بتعيني  562شاب ًا من حملة املؤهالت
العليا واملتوسطة وب ــدون مؤهل  ،منهم  7من
ذوى الهمم والقدرات مبنشآت القطاع اخلاص
واالستثمارى من خالل شهادات القيد املرتدة
«كعب العمل» من املسجلني مبكاتب التشغيل
التابعة للمديرية وال ــذى بلغ عــددهــم 2113
شاب ًا ،منهم  18من ذوى االحتياجات اخلاصة
 ،كما مت استخراج  263شهادة قياس مستوى
املـهــارة  ،و  261رخصة مــزاولــة احلرفة منهم 2
رخصة لذوى القدرات .
كـمــا قــامــت املــديــريــة ب ـصــرف مـنــح للعمالة
غـيــر املنتظمة لرعايتهم اجـتـمــاعـيـ ًا وصحي ًا
منها منحة مــوالـيــد بـ ـ  2000جنيه  ،و 3منح
زواج واح ـ ــدة مبـبـلــغ  9000جـنـيــه  ،ف ـض ـاً عن
عمل رعاية صحية لـ  35عامال وعاملة ما بني
كشوفات وحتاليل طبية وصرف أدوية بإجمالى
 24ألـ ـفـ ـ ًا و  45ج ـن ـي ـهــا  ،ف ـض ـاً ع ــن تـسـجـيــل
 70عــامــا جــديــد ًا عـلــى املـنـظــومــة واسـتـخــراج
كارنيهات لهم .
تلقى الوزير تقرير ًا بذلك من مدير املديرية
ع ـبــده هــاشــم ع ــن إجن ـ ــازات املــديــريــة ع ــن شهر
أغـسـطــس املــاضــي مـشـيــر ًا إل ــى أن ــه فــى مجال
الـتـفـتـيــش ال ـع ـمــالــى ورع ــاي ــة ال ـق ــوى الـعــامـلــة
قــامــت املــديــريــة بالتفتيش عـلــى  267منشأة
دورى وحمالت  ،و  16منشأة على عمل األطفال
 ،وأسفر عن حترير  15محضر ًا  ،كما مت عقد
ندوة عمالية بإحدى املنشآت لشرح بعض مواد
قانون العمل .
أم ــا ف ــى م ـجــال ال ـســامــة وال ـص ـحــة املهنية
قــامــت املــديــريــة بالتفتيش عـلــى  305منشآت
 ،وإع ـ ــادة التفتيش عـلــى  411مـنـشــأة أخ ــرى،
وأس ـفــر التفتيش عــن حتــريــر  194مـحـضــر ًا ،
وإع ـط ــاء مـهـلــة قــانــونـيــة لـ ـ  259مـنـشــأة أخــرى
إلزالة املخالفات والتى مت إنذارها بها  ،وعمل 5
ندوات توعية استفاد منها  177عامال. 
ك ـم ــا ت ـل ـقــت امل ــدي ــري ــة  45شـ ـك ــوى عـمــالـيــة
مت ت ـســويــة  2مـنـهــا وديـ ـ ـ ًا  ،وإح ــال ــة  18ش ـكــوى
منها إلــى الـقـضــاء  ،وحـفــظ  6شـكــاوى  ،و 19
شكوى أخــرى مــازالــت حتت البحث والــدراســة،
ف ـضــا ع ــن م ـتــاب ـعــة اإلج ـ ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة
والـتـعـقـيــم والـتـطـهـيــر وم ــوق ــف الـعـمــالــة نحو
 234م ـن ـشــأة  ،ومـتــابـعــة
احلـ ــالـ ــة ال ـص ـح ـيــة
للعاملني داخــل
ت ـل ــك امل ـن ـشــآت
لـ ـلـ ـت ــأك ــد مــن
عـ ـ ــدم إص ــاب ــة
أى ف ـ ـ ــرد مــن
خــال مكاتب
ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــة
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــة
املهنية والتفتيش
ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــى الـ ـت ــابـ ـع ــة
عبده هاشم
للمديرية.
العمل أكتوبر 2021

البحر األحمر :

تعيين  ١٢٠٨شباب وتحرير  ١٨محضرًا
لمنشآت خالفت القانون

قامت مديرية القوى العاملة مبحافظة البحر األحمر بتعيني
 ١٢٠٨شباب ،منهم  ١٤٥من ذوى القدرات اخلاصة من مختلف
املــؤهــات مبنشآت القطاع اخلــاص واالسـتـثـمــاري ،مــن خالل
شـهــادات القيد املــرتــدة «كعب العمل» مــن املسجلني مبكاتب
التشغيل التابعة للمديرية ،وبلغ عــدد املسجلني بها ١٦٠٩
شباب  ،فضالً عن توفير  ٢٤٠فرصة عمل .
كـمــا قــامــت املــديــريــة بـقـيــاس مـسـتــوى امل ـهــارة  ٧٧٥عــامــا،
ورخصة مزاولة املهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية
 ،وبـصــرف منح للرعاية االجتماعية للعمالة غير املنتظمة
املسجلة باملديرية بواقع  ٢منحة مولود بإجمالى  ٤آالف جنيه.   
تلقى الوزير تقرير ًا بذلك من سعيد عبد الراضى مدير املديرية
أشــار فيه إلــى أنــه خــال أغسطس املــاضــى قامت املديرية بحفظ  ٦سعيدعبدالراضى
تراخيص عمل ألجانب  ،وجتديد ترخيص عمل لـ  ١٤أجنبيا آخرين
يعملون فى نطاق املحافظة .
وأشار عبد الراضى إلى أن املديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خالل مفتشى العمل
على  ٤٢٩منشأة ملراقبة تطبيق قانون العمل رقم  ١٢لسنة  ، ٢٠٠٣وأسفر التفتيش عن حترير
 ١٨محضر ًا ،وعمل  ٢ندوة توعية للعاملني. 
أما فى مجال السالمة والصحة املهنية فتم التفتيش على  ١٣٦منشأة  ،وأسفر عن حترير
 ٣٣محضر ًا سالمة وصحة مهنية  ،وعمل  ٦نــدوات توعية فى نفس املجال  ،كما مت متابعة
 ٥٧منشأة يعمل بها  ١٠٨٧٢عامالً لضمان تطبيقها لإلجراءات االحترازية ملواجهة انتشار
فيروس كورونا .
وأضــاف أن املديرية تلقت  ١٠٩شكاوى عالقات عمل  ،مت تسوية  ٦٢منها وديـ ًا فى مواقع
العمل من قبل مفتشى العمل باملكاتب التابعة للمديرية  ،ومت إتخاذ إجراء قانونى جتاه ٤٣
شكوى ،  وتبقى  ٤شكاوى مازالت حتت البحث والدراسة .
وفى مجال التدريب املهنى قامت املديرية بعقد دورة تدريبية لـ  ١٠متدربات على مهنة
التفصيل واحلياكة مبركز التدريب املهنى باملحافظة .

اإلسماعيلية:

تعيين  1133شابا  ..واستخراج 890
شهادة قياس مستوى المهارة

قامت مديرية القوى العاملة مبحافظة جنيه ل ـ  38عــام ـاً  ،ووص ــل ع ــدد املسجلني
اإلسـمــاعـيـلـيــة بتعيني  1133شــاب ـ ًا  ،منهم بالقاعدة لـ  4300عامل غير منتظم .
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن امل ــدي ــري ــة ق ــام ــت بـعـمــل
 8ش ـ ـبـ ــاب م ـ ــن ذوى الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات اخل ــاص ــة
م ــن م ـخ ـت ـلــف املـ ــؤهـ ــات مب ـن ـش ــآت ال ـق ـطــاع زي ــارات تفتيشية  من خــال مفتشى العمل
اخل ــاص واالسـتـثـمــاري ،مــن خــال شـهــادات عـلــى  345م ـن ـشــأة بـنـظــام الـ ــدورى الـنـهــارى
القيد املــرتــدة « كعب العمل» مــن املسجلني وحـمــات التفتيش الشامل ملراقبة تطبيق
مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية  ،فيما قــانــون الـعـمــل رق ــم  12لسنة  ، 2003وأسـفــر
عن حترير  28محضر ًا  ،باإلضافة إلى عقد
بلغ املسجلني بها  3092شاب ًا.
تـلـقــى ال ــوزي ــر ت ـق ــري ــر ًا بــذلــك م ــن أحـمــد  3ن ــدوات توعية للعمال حضرها  47عامال
جابر مدير املديرية  ،أشار فيه إلى أنه خالل  ،وف ـ ــى م ـج ــال ال ـس ــام ــة وال ـص ـح ــة املـهـنـيــة
أغسطس املاضي ،قامت املديرية باستخراج مت الـتـفـتـيــش عـلــى  107مـنـشــآت  ،وحتــريــر
 7مـحــاضــر لـلـمـنـشــآت املـخــالـفــة ،
 890شهادة قياس مستوى مهارة ،
كما قامت مبتابعة  97منشأة
و  975رخصة مــزاولــة مهنة ،
أخ ـ ـ ـ ــرى ل ـ ـض ـ ـمـ ــان ت ـط ـب ـيــق
وتلقت  15شكوى عمالية،
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة
مت تـســويــة  3منها وديـ ـ ًا ،
ملــواجـهــة انـتـشــار فـيــروس
ومت حت ــوي ــل  5ش ـك ــاوى
كورونا .
ل ـل ـق ـضــاء  ،و  7ش ـك ــاوى
وفــى مجال تراخيص
م ــا زالـ ـ ــت حت ــت الـبـحــث
عـ ـم ــل األجـ ـ ــانـ ـ ــب ق ــام ــت
والدراسة.
امل ــدي ــري ــة ب ــاس ـت ـخ ــراج 14
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن
املـ ــديـ ــريـ ــة قـ ــامـ ــت ب ـص ــرف
تـ ــرخ ـ ـيـ ــص ع ـ ـمـ ــل ألج ـن ـب ــى
م ـن ــح ل ـل ــرع ــاي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
ألول مــرة  ،وجتديد  116طبق ًا
للقوانني واللوائح املنظمة.
والصحية للعمالة غير املنتظمة
أحمد جابر
املسجلة باملديرية بواقع  119ألف
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جولة

فى مديريات القوى العاملة

الدقهلية :

الشرقية:

تعيين  6490شابًا  ..واستخراج 2291
شهادة قياس مستوى المهارة

تعيين  1151شاب ًا ..منهم  6من ذوى
الهمم والعزيمة  

  ق ــام ــت م ــدي ــري ــة ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة مب ـح ــاف ـظ ــة ال ـشــرق ـيــة
بتعيني 6490 مــن شباب اخلريجني بشركات القطاع اخلــاص
واالسـتـثـمــارى  ،منهم  27مــن ذوى ال ـقــدرات مــن خــال شهادة
القيد املــرتــدة «كـعــب الـعـمــل» مــن املسجلني مبكاتب التشغيل
التابعة للمديرية  ،و توفير  945فرصة عمل مبنشآت القطاع
اخلــاص بنطاق املحافظة  ،فضالً عن استخراج  2291شهادة
قياس مستوى مهارة  ،ورخصة مزاولة مهنة .
وأشــار مدحت الغمراوى مدير املديرية  -فى تقريره للوزير
ع ــن إجنـ ـ ــازات امل ــدي ــري ــة ع ــن ش ـهــر أغ ـس ـطــس امل ــاض ــى  -إلـ ــى أن
املديرية قامت فى مجال السالمة والصحة املهنية بالتفتيش
على  438منشأة للتأكد من تطبيقها لــإجــراءات االحترازية
ملواجهة انتشار فيروس كورونا ،وأسفر عن حترير  202محضر
سالمة و  84حالة غلق إدارى .
أما فى مجال رعاية العمالة غير املنتظمة اجتماعي ًا وصحي ًا
 ،فقد قامت املديرية بصرف  28منحة مولود  ،و  17منحة زواج ،
و  10منح وفاة أحد األقارب  ،ومنحة وفاة عامل  ،ورعاية صحية
لـ  12عامالً من املسجلني  ،فضالً عن االنتهاء من صرف منحتى
عيد الفطر واالضحى املبارك لـ  7008عمال  ،ليصل إجمالى ما
مت صرفه لهذه الفئة  7ماليني و  83ألف جنيه .
وفى مجال التفتيش العمالى مت التفتيش على  972منشأة،
وأسفر عن حترير  435محضر ًا  ،فضالً عن التفتيش على 302
منشأة يعمل بها أطفال  ،وأسفر عن حترير  9محاضر ملنشآت
مخالفة ألحكام قانون العمل رقم  ١٢لسنة .٢٠٠٣
وأضـ ــاف ال ـغ ـمــراوى أن ــه فــى م ـجــال التفتيش عـلــى شــركــات
إحلــاق العمالة باخلارج ،قامت املديرية مبراجعة واعتماد 45
عقد عمل باخلارج  ،ومراجعة  95تفويض ووكالة لشركات بها
 155فرصة عمل .
وأش ــار مــديــر املــديــريــة إلــى أنــه مت اسـتــام طلب  4ترخيص
عمل ألجانب من العاملني فــى نطاق املحافظة  ،واستخراج
ترخيصني عمل جديد ،وذلك بعد ورود املوافقة األمنية عليها
طبق ًا ألحكام القانون .

قــامــت مــديــريــة ال ـقــوى الـعــامـلــة مبحافظة
الــدقـهـلـيــة ب ـت ـع ـيــن  1151ش ــاب ـ ًا م ــن حملة
املؤهالت العليا واملتوسطة وبــدون مؤهل
مبنشآت القطاع اخلاص واالستثماري،
منهم  6من ذوى الهمم والعزمية ،وذلك
من خــال شهادات القيد املرتدة «كعب
ال ـع ـمــل»  ،املـسـجـلــن مبـكــاتــب التشغيل
التابعة للمديرية والــذيــن بلغوا 4632
شاب ًا منهم  43من ذوى القدرات .
كـمــا قــامــت املــديــريــة ب ـصــرف مـنــح رعــايــة
اج ـت ـمــاع ـيــة وص ـح ـيــة لـلـعـمــالــة غ ـيــر املـنـتـظـمــة
أحمد القللى
املسجلة بواقع  28ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ
 13عامال مسجلني  ،و 4000جنيه لعاملني رعاية
صحية  ،فـضـاً عــن تسجيل  31عــامــا جــديــد ًا
للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .
وق ــال أحـمــد القللى مــديــر املــديــريــة -فــى تـقــريــره لـلــوزيــر عــن مــا مت
إجن ــازه خــال شهر أغسطس املــاضــي -إن املديرية  قامت بالتفتيش
الــدورى واحلمالت فى مجال التفتيش العمالى على  840منشأة ومت
القيام ب ـ  36حملة نهارية تفتيش شــامــل مــن خــال مفتشى العمل،
وعـقــد  3ن ــدوات توعية  ،بــاإلضــافــة إلــى تلقى  94شـكــوى عمالية مت
تسوية  6شكاوى منها  ،وإحالة  18شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى ،
ومازالت  41شكوى منها حتت البحث والدراسة.
كما قامت املديرية باستخراج  1675ش ـهــادة قياس مستوى املهارة،
وكارنيه مزاولة احلرفة لـ  1675عامال على مهن مختلفة.
وفى مجال التفتيش على املنشآت للتأكد من تطبيق كافة اإلجراءات
االحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ،تابعت املديرية التفتيش
على  431منشأة من خالل مكاتب السالمة والصحة املهنية التفتيش
العمالى .

الجيزة :

تعيين  2516شاب ًا ..بينهم  92من ذوى القدرات

ق ـ ـ ــام ـ ـ ــت م ـ ـ ــدي ـ ـ ــري ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوى ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة
مبحافظة اجليزة بتعيني 2516 شــابـ ًا ،بينهم
 92شــابـ ًا مــن ذوى ال ـقــدرات اخلــاصــة مبنشآت
القطاع اخلاص واالستثمارى  ،وذلك من خالل
ش ـهــادة الـقـيــد امل ــرت ــدة «ك ـعــب ال ـع ـمــل»   ملكاتب
التشغيل التابعة للمديرية  ،كما مت تسجيل
 18871راغب عمل منهم  391من ذوى القدرات
 ،وتوفير  271فرصة عمل .
كما قامت املديرية باستخراج  2100شهادة
قـيــاس مستوى م ـهــارة و  2034رخـصــة مــزاولــة
م ـه ـنــة م ــن خـ ــال م ـكــاتــب الـتـشـغـيــل الـتــابـعــة
للمديرية.
تـلـقــى ال ــوزي ــر ،ت ـق ــري ــر ًا ب ــذل ــك مــن مـحـمــد
عـيـســى مــديــر املــديــريــة بــإجنــازات ـهــا ع ــن شهر
أغسطس املاضي ،أشار فيه إلى أنه فى مجال
السالمة والصحة املهنية مت التفتيش على 72
منشأة ،وإع ــادة التفتيش  128منشأة أخــرى ،
وأسفر التفتيش عن حترير  56محضر ًا  ،ومنح
مهلة قانونية لـ  77منشأة أخرى .
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أم ــا عــن مـجــال التفتيش الـعـمــالــى  ،فقد فضالً عن استخراج  518شهادة قياس مستوى
مت التفتيش على  292منشأة لضمان تطبيق مهارة بإجمالى  38ألف ًا و  323جنيها ،ليصل
أحكام قانون العمل رقم  12لسنة  ، 2003وأسفر إجمالى ما مت صرفه  250ألف ًا و  433جنيه لـ
التفتيش عــن حتــريــر  206محاضر عمالية  602 ،عامالً .
وف ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـجـ ـ ــال ت ـ ــراخـ ـ ـي ـ ــص ع ـم ــل
وبحث  58شكوى.
األج ـ ـ ــان ـ ـ ــب  ،ق ـ ــام ـ ــت املـ ــديـ ــريـ ــة
وأوضـ ـ ـ ــح م ــدي ــر امل ــدي ــري ــة أن ــه
بــاسـتـخــراج  9تــرخـيــص عمل
فـ ــى مـ ـج ــال رعـ ــايـ ــة ال ـع ـم ــال ــة
ألجنبى ألول مرة  ،وجتديد
غـ ـي ــر امل ـن ـت ـظ ـم ــة امل ـس ـج ـلــن
 31آخــريــن طبق ًا للقوانني
 ،ق ــام ــت امل ــدي ــري ــة ب ـصــرف
واللوائح املنظمة.
مـنــح لرعايتهم اجتماعي ًا
أم ـ ــا عـ ــن مـ ـج ــال رع ــاي ــة
وص ـح ـي ـ ًا  ،ب ــواق ــع  10منح
الـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة وب ـح ــث
زواج بـ  30ألــف جنيه  ،و 48
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــاوى  ،ف ـ ـقـ ــد ت ـل ـقــت
مـنـحــة م ــول ــود بــإجـمــالــى 98
املــديــريــة  606شـكــوى عمالية
ألـ ــف ج ـن ـيــه  ،و 4م ـن ـحــة وف ــاة
( فصل  -مطالب )  ،مت تسوية
عامل مببلغ  40ألف جنيه  ،و 13
 31شكوى منها ودي ـ ًا  ،وإحالة 153
منحة وفــاة أحــد األقــارب مببلغ 26
محمد عيسي
شكوى للمحكمة العمالية  ،و 75
ألــف جنيه  ،وصــرف خدمات طبية
أحيلت جلهات أخرى  ،وحفظ 43
ل ـ  5عمال مببلغ  1110جنيهات ،
وع ـمــل  4عـمـلـيــة جــراح ـيــة بـ ـ  17أل ــف جـنـيــه  ،شكوى  ،و  313مازالت حتت البحث والدراسة .
أكتوبر  2021العمل

السويس :

البحيرة:

تعيين  1754شاب ًا منهم 21
من ذوى الهمم والعزيمة
ق ـ ــام ـ ــت مـ ــديـ ــريـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة ب ــال ـب ـح ـي ــرة
بـتـعـيــن  1754ش ــاب ـ ًا م ــن مـخـتـلــف امل ــؤه ــات من
بينهم  21مــن ذوى الـهـمــم وال ـعــزميــة مبنشآت
القطاع اخلاص واالستثمارى باملحافظة  ،من
خــال ش ـهــادات القيد املــرتــدة «كـعــب العمل»،
وتسجيل  5016من راغبى العمل  ،وتوفير 208
فرص عمل  ،فضالً عن استخراج  2129شهادة
قياس مستوى املهارة ورخصة مزاولة املهنة .
كـمــا قــامــت املــديــريــة ب ـصــرف مـنــح للرعاية
االجتماعية لتلك الفئة بواقع  16منحة مولود
جديد بإجمالى  32ألــف جنيه  ،و  14منحة زواج
مببلغ  42أل ــف جنيه  ،و  2منحة وف ــاة أح ــد األق ــارب السيد اخلطيب
مببلغ  4آالف جنيه  ،و  3منح وفــاة عامل مببلغ 30
ألف جنيه  ،ليصل إجمالى ما مت صرفه على الرعاية
االجتماعية  108آالف جنيه لـ  35عامال ً من املسجلني باملديرية .
وأضاف السيد اخلطيب مدير املديرية  -فى تقريره للوزير عن ما مت إجنازه
خ ــال أغـسـطــس املــاضــى  -أن املــديــريــة قــامــت فــى مـجــال التفتيش العمالى
بالتفتيش على  571منشأة دورى وحـمــات  ،وأسـفــر عــن حتــريــر  25محضر ًا
للمنشآت املخالفة  ،وعقد  4نــدوات توعية عمالية  ،وعمل  3زي ــارات خدمات
عمالية .
أما فى مجال السالمة والصحة املهنية فقامت املديرية بالتفتيش على 81
منشأة دورى وحمالت  ،وأسفر عن حترير  4محاضر ملنشآت مخالفة  ،وإعطاء
مهلة قانونية لـ  42منشأة أخرى  ،والتفتيش على  341منشأة ملتابعة اإلجراءات
االحترازية ،ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا .
وأوضـ ــح مــديــر املــديــريــة أن ــه فــى م ـجــال عــاقــات الـعـمــل تـلـقــت املــديــريــة 38
شكوى عمالية  ،مت تسوية  7منها ودي ًا  ،و إحالة  11شكوى للمحكمة العمالية
 ،و 17شكوى مازالت حتت البحث والــدراســة  ،باإلضافة إلــى جتديد ترخيص
لفلسطينيني .
وفى مجال التدريب املهنى  ،قامت املديرية باالنتهاء من دورتني تدريبيتني
بــوحــدة الـتــدريــب املتنقلة عـلــى مهنة التفصيل واحلـيــاكــة فـتــرتــن صباحية
ومسائية لـ  20متدربة .

الغربية :

ق ـ ــام ـ ــت مـ ــديـ ــريـ ــة ال ـ ـقـ ــوى
العاملة مبحافظة السويس
بـ ـتـ ـعـ ـي ــن  462ش ــاب ــا مــن
اخلـ ــري ـ ـجـ ــن بـ ـش ــرك ــات
ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع اخلـ ـ ـ ـ ــاص
واالس ـت ـث ـم ــارى  ،منهم
 21شـ ـ ــاب ـ ـ ـ ًا مـ ـ ــن ذوى
الـ ـق ــدرات اخلــاصــة من
خـ ــال ش ـ ـهـ ــادات الـقـيــد
امل ـ ــرت ـ ــدة «كـ ـع ــب ال ـع ـم ــل»،
وذل ـ ـ ــك مـ ــن خـ ـ ــال م ـكــاتــب
الـتـشـغـيــل ال ـتــاب ـعــة لـلـمــديــريــة
 ،ومت ت ـس ـج ـيــل  1126بـ ــاح ـ ـثـ ـ
ذوىـا حامت جاد الرب
ع ــن ع ـم ــل ،مـنـهــم  34م ــن
القدرات اخلاصة.
كـمــا قــامــت املــديــريــة فــى م ـجــال رعــايــة الـعـمــالــة غير
املنتظمة بـصــرف منح للرعاية االجتماعية والصحية
ل ـت ـلــك ال ـف ـئــة ب ـل ـغــت  28ألـ ــف ج ـن ـيــه ل ـ ـ  12ع ــام ــا من
املسجلني بــاإلدارة  ،ومت االنتهاء من صرف منحتى عيد
الفطر وعيد األضحى املبارك من مكاتب البريد  ،فضالً
عن استخراج  580شهادة قياس مستوى مهارة  ،ورخصة
مزاولة مهنة .
وأش ــار ح ــامت ج ــاد ال ــرب مــديــر املــديــريــة  -فــى تقريره
للوزير عن إجنــازات املديرية عن شهر أغسطس املاضى
 إلــى أن املديرية تلقت فــى مـجــال عــاقــات العمل 83شكوى فــرديــة ،مت تسوية  6شـكــاوى منها ودي ـ ًا  ،وحتويل
 23منها للمحكمة العمالية ،و  25شكوى مازالت حتت
البحث والدراسة  ،وجتديد  2ترخيص عمل ألجانب .
وأوضح مدير املديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى
 ،مت التفتيش على  73مـنـشــأة  ،ومت حترير  17محضرا
ملنشآت مخالفة  ،والـقـيــام ب ـ  21حملة تفتيش شــامــل ،
وعـقــد ن ــدوة تــوعـيــة لـلـعـمــال ،والتفتيش عـلــى  5منشآت
فى مجال السالمة والصحة املهنية  ،وأسفر عن حترير
محضرين للمنشآت املخالفة  ،ومت عقد جلنة حتكيم
طبى .

تعيين  1770شاب ًا منهم  46من ذوى الهمم

قـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوى الـ ـ ـع ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة
مب ـحــاف ـظــة ال ـغــرب ـيــة ب ـت ـع ـيــن  1770شـ ــاب ـ ـ ًا ،فــى
منشآت القطاع اخلاص واالستثماري ،منهم 46
من ذوى الهمم والعزمية ،من خالل شهادة القيد
امل ــرت ــدة «ك ـعــب ال ـع ـمــل» ،مــن املـسـجـلــن مبكاتب
التشغيل ،والــذيــن بلغوا  5907شـبــاب  ،كما مت
توفير  325فرصة عمل .
كما قامت املديرية باستخراج  1848ترخيص
م ـ ــزاول ـ ــة احل ـ ــرف ـ ــة ،وش ـ ـ ـهـ ـ ــادات قـ ـي ــاس م ـس ـتــوى
املـهــارة للعمال املهنيني واحلــرفـيــن  ،كما قامت
بتخريج  19متدرجا فــى مجال الـتــدرج املهني،
وإحلاق  17مبنشآت القطاع اخلاص .
وأوضــح ياسر عيد وكيل املديرية  -من خالل
ت ـق ــري ــره ل ـل ــوزي ــر ع ـ ــن إجن ـ ــازات امل ــدي ــري ــة خ ــال
أغسطس املاضى  -أن املديرية قامت فى مجال
التفتيش العمالى بالتفتيش على  540منشأة
( دورى  -حـمــات)  ،وإع ــادة التفتيش على 225
مـنـشــأة أخ ــرى  ،وأس ـفــر عــن حتــريــر  44محضر ًا
 ،وتـلـقــى  11ش ـكــوى م ــن خ ــال ب ــواب ــة الـشـكــاوى
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تعيين  462شاب ًا  ..منهم
 21من ذوى القدرات

اإللكترونية  ،مت بحث شكوى منها  ،وتبقت 10
شكاوى مازالت حتت البحث فضالً عن بحث 75
شكوى أخرى قدمت ورقي ًا.
وأشــار مدير املديرية إلى أنه فى مجال رعاية
العمالة غير املنتظمة اجتماعي ًا وصحي ًا  ،قامت
املــديــريــة ب ـصــرف مـنـحــة م ــول ــود ب ـ ـ  2000جنيه
 ،و منحة زواج مببلغ  3000جنيه  ،فـضـاً عن
صرف  5600جنيه رعاية صحية لـ  28عامالً من
املسجلني باملديرية .
أمـ ــا ف ــى م ـج ــال ال ـس ــام ــة وال ـص ـح ــة املـهـنـيــة
ق ــام ــت امل ــدي ــري ــة بــالـتـفـتـيــش ع ـلــى  656مـنـشــأة
وإعادة التفتيش على  594منشأة أخرى  ،وأسفر
الـتـفـتـيــش ع ــن حتــريــر  160م ـح ـضــر ًا للسالمة
والصحة املهنية  ،وإعـطــاء مهلة قانونية لـ 563
منشأت إلزالــة املخالفات  ،وبحث  66شكوى فى
نفس املجال  ،كما مت التفتيش على  619منشأة
أخــرى فى مجال تطبيق اإلج ــراءات االحترازية
ضــد انتشار فـيــروس كــورونــا املستجد ( كوفيد -
. )19
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الفيوم:

فى مديريات القوى العاملة

استخراج  699شهادة قياس مستوى المهارة  ..وتعيين  437شاب ًا

ق ــام ــت مــديــريــة ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة مبـحــافـظــة الـفـيــوم
بـصــرف منح للرعاية االجتماعية والصحية بــواقــع 26
ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ  12عامال غير منتظم  ،و
 30ألف ًا و 962جنيها رعاية صحية لـ  23عامال  ،فضالً عن
تسجيل  115عامالً جديدا باملنظومة.
كما قامت املديرية بتعيني 437 شاب ًا مبنشآت القطاع
اخل ـ ــاص واالس ـت ـث ـم ــارى  ،مـنـهــم شـ ــاب م ــن ذوى الـهـمــم
والقدرات  ،وذلك من خالل شهادات القيد املرتدة «كعب
العمل»  ،مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية ،وتسجيل
 2166من راغبى عمل ،فضال عن استخراج  699شهادة
قياس مستوى املهارة ورخصة مزاولة املهنة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـل ـ ــى أب ـ ـ ـ ــو احل ـ ـ ـسـ ـ ــن مـ ـ ــديـ ـ ــر املـ ـ ــديـ ـ ــريـ ـ ــة -

فـ ـ ــى تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــره لـ ـ ـل ـ ــوزي ـ ــر عـ ـ ــن مـ ـ ــا مت إجنـ ـ ـ ـ ـ ــازه خـ ــال
شهر أغسطس املــاضــي -إن املديرية تلقت  27شكوى
عمالية متت تسويتها بالكامل.
وأضاف مدير املديرية أنه فى مجال السالمة والصحة
املهنية قــامــت املــديــريــة بالتفتيش عـلــى  100مـنـشــأة ،
وأسفر عن حترير  23محضر ًا للمنشآت املخالفة.
وأضــاف أن املديرية قامت فى مجال التفتيش على
املـنـشــآت لـلـتــأكــد تطبيق كــافــة اإلجـ ـ ــراءات االح ـتــرازيــة
للوقاية من انتشار فيروس كورونا ،مت التفتيش على 252
منشآت ذات الكثافة العمالية من خالل مكاتب السالمة
والصحة املهنية والتفتيش العمالى فضالً عن عقد ندوة
توعية عمالية .

المنيا :

تعيين  738شابا وتوفير
 461فرصة عمل
ق ـ ــام ـ ــت م ـ ــدي ـ ــري ـ ــة ال ـ ـقـ ــوى
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة مب ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة
املنيا بتعيني  738شاب ًا
مبـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــآت ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع
اخلــاص واالستثماري،
وذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك مـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــادات الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــد
امل ــرت ــدة «ك ـع ــب الـعـمــل»
ملكاتب التشغيل التابعة
للمديرية  ،وذلــك من بني
راغبى العمل املسجلني بهذه
امل ـكــاتــب وع ــدده ــم  4844ش ــاب ـ ًا ،
وتوفير  461فرصة عمل .
وليد اإلمام
كما قامت املديرية فى مجال
التدريب املهنى بتقييم  13دورة
تدريبية مبراكز التدريب املهنى التابعة للمديرية  ،ووحدة التدريب
املتنقلة املوجودة بقرى املحافظة  ،كما قامت باستخراج  654شهادة
قياس مستوى املهارة  ،ورخصة مزاولة احلرفة .
وقــال وليد اإلمــام مدير املديرية  -فى تقريره الشهرى للوزير-
إنه فى مجال السالمة والصحة املهنية قامت املديرية خالل شهر
أغسطس املاضى بالتفتيش على  480منشأة  ،فضال عن القيام بـ
 11حملة تفتيشية ،وأسفر عنها حترير  154محضر ًا سالمة وصحة
مهنية و  11حالة غلق إدارى و 17ندوة توعية ( إعرف  -إحمى نفسك
)  ،فضالً عن بحث  69شكوى من خالل املكاتب التابعة للمديرية .
وفى مجال رعاية العمالة غير املنتظمة اجتماعي ًا وصحي ًا  ،قامت
املديرية بصرف  42منحة مولود جديد بإجمالى  86ألــف جنيه ،
و  14منحة زواج بـ  42ألف جنيه  ،و  6منح وفــاة أقــارب من الدرجة
األولى مببلغ  12ألف جنيه  ،فضالً عن تقدمي الرعاية الصحية (
عالج  -عمليات جراحية صغرى ) لـ  16عامال من املسجلني باإلدارة
بإجمالى  39ألف ًا و  71جنيها.
وأوض ــح مــديــر املــديــريــة أنــه فــى مـجــال التفتيش العمالي ،فقد
قامت املديرية بالتفتيش على  1064منشأة دورى وحمالت يعمل
بها  3351عامالً  ،كما تلقت املديرية  17شكوى عمالية  ،مت إحالة
 8شكاوى منها للقضاء  ،و  9شكاوى أخرى ما زالت حتت البحث.
أما عن متابعة تطبيق اإلجراءات االحترازية للوقاية من انتشار
ف ـيــروس كــورونــا املستجد  ،فـقــد قــامــت املــديــريــة مــن خ ــال مكاتب
السالمة والصحة املهنية والتفتيش العمالى بالتفتيش ومتابعة
 220منشأة .
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القاهرة :

تعيين  6277شاب ًا  ..وبحث
 727شكوى عمالية
قــامــت مــديــريــة ال ـق ــوي الـعــامـلــة
مبحافظة القاهرة بتعيني6277 
شاب ًا  ،منهم  53من ذوى الهمم
والـ ـق ــدرات مبـنـشــآت الـقـطــاع
اخلـ ـ ـ ــاص واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري ،
وذلـ ـ ــك م ــن خـ ــال ش ـه ــادات
القيد املرتدة «كعب العمل»
مب ـكــاتــب الـتـشـغـيــل الـتــابـعــة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــديـ ــريـ ــة  ،وب ـ ـ ـلـ ـ ــغ عـ ــدد
امل ـس ـج ـلــن م ــن راغـ ـب ــى الـعـمــل
ب ـت ـل ــك املـ ـك ــات ــب  24677شـ ــاب ـ ـ ًا ،
واسـ ـتـ ـخ ــراج  1806ش ـ ـهـ ــادات ق ـيــاس
م ـس ـت ــوى م ـ ـهـ ــارة  ،و  1989رخ ـصــة مدحت الغمراوى
مزاولة حرفة .
ك ـم ــا ق ــام ــت امل ــدي ــري ــة يف م ـجــال
تراخيص عمل األجــانــب ،باستخراج  99ترخيصا جــديــدا لعمل
األجانب  ،فضال عن التجديد لـ  104أجانب وفقا لقانون العمل
والـ ـق ــرارات ال ــوزاري ــة املـنـفــذة ال ـتــي تـنـظــم تشغيل األج ــان ــب على
أســاس عدم مزاحمة العمالة الوطنية  ،واملعاملة باملثل ،وتنفيذ
االتفاقيات والتعاقدات.
وأوضــح مدحت الغمراوي مدير املديرية  -يف تقريره للوزير
عن ما مت إجنازه خالل أغسطس املاضي -أن املديرية تلقت 1264
شكوى ،منها  209شكاوى مت تسويتها ودي ًا  ،ومت إحالة  293شكوى
للمحكمة العمالية  ،واتـخــاذ اإلج ــراءات القانونية ضد املنشآت
التي يعملون بها  ،كما مت حفظ  177شكوى  ،وإحالة  48شكاوى
جلهات أخري طبق ًا لالختصاص ،وتبقى  537شكوى حتت البحث
والدراسة .
وفى مجال العمالة غير املنتظمة قامت املديرية بصرف منح
لــرعــايــة تلك الفئة اجتماعي ًا واقـتـصــاديـ ًا متثلت يف  98 :منحة
مولود جديد بإجمالى  198ألف جنيه  ،و  35منحة زواج مببلغ 105
آالف جنيه  ،و  18منحة وفاة أحد األقارب بإجمالى  36ألف جنيه ،
وصرف  10آالف جنيه لعمل  5عمليات جراحية لـ  9عمال.
أما يف مجال التفتيش العمالي فقد قامت املديرية بالتفتيش
على  301منشأة دوري وحمالت  ،وأسفر التفتيش عن حترير 315
محضرا ملنشآت مخالفة  ،كما مت بحث  409شكاوى  ،ومت تسوية
 132شكوى منها ،وتبقي  277شكوى حتت البحث والدراسة  ،وفى
مجال السالمة والصحة املهنية مت التفتيش على  254منشأة ،
وإع ــادة التفتيش على  415منشأة أخــرى  ،وأسـفــر التفتيش عن
حترير  274محضر سالمة وصحة مهنية و  3حــاالت غلق إداري
 ،كما مت بحث  10شكاوى  ،وعقد  15ندوة توعية.

أكتوبر  2021العمل

الوادي الجديد :

تعيين  15شاب ًا ..والتفتيش على  234منشأة

قــامــت مــديــريــة ال ـقــوى الـعــامـلــة مبحافظة ال ــوادى
اجلــديــد بتعيني 15  شــابــا مبنشآت الـقـطــاع اخلــاص
واالستثمارى من خالل شهادات القيد املرتدة « كعب
العمل» مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية فضال
عن تسجيل  134من راغبى العمل ،وتوفير 51
فرص عمل .
كما قامت املــديــريــة باستخراج  385شهادة
قياس مستوى املـهــارة  ،ورخصة مــزاولــة املهنة
 ،أمــا فــى مـجــال عــاقــات العمل ،فقد تلقت 4
شكاوى عمالية  ،مت إحالة شكوى منها للقضاء،
و 3شكاوى مازالت حتت البحث والدراسة.
ولفت الــوزيــر إلــى أنــه فــى مجال رعــايــة العمالة
غير املنتظمة اجتماعي ًا وصحي ًا قامت املديرية بصرف
أحمد حسني طليب منح لتلك الفئة بلغت  65ألــف جنيه لـ  29عامالً من
املسجلني  ،فضالً عن صرف  2324جنيه رعاية صحية
لـ  14عامال.
وقـ ــال أح ـمــد ح ـســن طـلـيــب مــديــر املــديــريــة  -فى
ت ـقــريــره ل ـلــوزيــر ع ــن م ــا مت إجن ـ ــازه خ ــال اغـسـطــس

بورسعيد:

إصدار  698شهادة قياس
المهارة ومزاولة المهنة
ق ــام ــت م ــدي ــري ــة ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة
مبـحــافـظــة بــورس ـع ـيــد بـتـعـيــن 581
شــاب ـ ًا ،وذل ــك فــى مـنـشــآت القطاع
اخلـ ـ ـ ـ ــاص مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال شـ ـ ـه ـ ــادات
ال ـق ـيــد امل ــرت ــدة «ك ـع ــب ال ـع ـمــل» ،
منهم  100مــن ذوى ال ـقــدرات مت
إب ــرام عـقــود عـمــل لـهــم مــن خــال
إدارة خــدمــة املــواطـنــن باملديرية،
وب ـل ــغ املـس ـج ـلــن مب ـكــاتــب الـتـشـغـيــل
التابعة للمديرية  1405شابا منهم  25السيد السنجابي
ً
من ذوى اإلحتياجات اخلاصة  ،فضالً
عن استخراج  698شهادة قياس مستوى املهارة وكارنيه مزاولة
احلرفة.
وأضــاف الوزير أن املديرية تلقت فى مجال عالقات العمل
 76ش ـكــوى  ،مت تـســويــة ش ـك ــوي ،وح ـفــظ  24مـنـهــا  ،وإح ــال ــة 9
شكاوى للمحكمة العمالية  ،ومازالت  42شكوى حتت البحث
وال ــدراس ــة  ،كـمــا قــامــت املــديــريــة ب ـصــرف مـنــح لـلـعـمــالــة غير
املنتظمة املسجلة باملديرية لرعايتهم اجتماعي ًا وصحي ًا  ،حيث
مت صرف  9آالف جنيه لـ  3عمال منحة زواج  ،و  10منح مولود
مببلغ  20ألف جنيه  ،ومنحة وفاة أحد أقارب عامل مببلغ 2000
جنيه  ،وصرف  3آالف جنيه للرعاية الصحية لعامل .
وأشار السيد السنجابى مدير املديرية  -فى تقريره للوزير
ع ــن إجن ـ ـ ــازات امل ــدي ــري ــة خـ ــال ش ـهــر أغ ـس ـطــس امل ــاض ــى -إلــى
أن املــديــريــة قــامــت بالتفتيش مــن خ ــال مـكــاتــب التفتيش
العمالى على  501منشأة  ،دورى نـهــارى وحـمــات  ،أسـفــر عن
حترير  39محضر ًا عمالي ًا  ،وعقد  5ندوات توعية استفاد منها
 83عــام ـاً ،فـضـاً عــن التفتيش عـلــى  148مـنـشــأة مــن مكاتب
السالمة والصحة املهنية ،أسفر عن حترير  28محضر مخالفة
الشتراطات السالمة والصحة املهنية .
أمــا فــى مـجــال الـتــدريــب املهنى  ،قــامــت املــديــريــة بعقد دورة
تدريبية لـ  10متدربات على مهنة التفصيل واحلياكة بوحدة
التدريب املتنقلة املوجودة بحى الزهور.
العمل أكتوبر 2021

املــاضــي -إن املــديــريــة قــامــت فــى مـجــال تفتيش العمل
بالتفتيش على  234منشأة دورى وحمالت  ،وأسفر عن
حترير محضرين ملنشآت مخالفة  ،وعقد  2ندوة توعية
للعاملني  ،وفى مجال السالمة والصحة املهنية قامت
بالتفتيش على  60منشأة  ،وإع ــادة التفتيش على 39
منشأة  ،أسفر عن حترير  4محاضر ،والقيام بحملتني
تفتيشيتني  ،وعمل  14قياسا ميدانيا  ،وبحث شكوتني. 
وأوضح مدير املديرية ،أنه فى مجال التدريب املهنى ،
مت االنتهاء من دورة تدريبية لـ  10متدربات من الفتيات
على مهنة التفصيل واحلياكة بوحدة التدريب املتنقلة
بـقــرى الـشــركــة  55ضـمــن م ـبــادرة مهنتك مستقبلك ،
فضالً عن االستعداد لنقل الوحدة الــى قرية اجلزائر
التابعة للمحافظة .
وفــى مجال التفتيش على املنشآت للتأكد تطبيق
كافة اإلجراءات االحترازية للوقاية من انتشار فيروس
كورونا ،مت متابعة  150منشأة من املنشآت ذات الكثافة
العمالية مــن خــال مكاتب السالمة والصحة املهنية
التفتيش العمالي.

جنوب سيناء:

صرف  2.8مليون جنيه للعمالة
قــامــت مــديــريــة ال ـقــوى الـعــامـلــة بجنوب
سيناء بتعيني  1090شاب ًا  ،منهم  2من
ذوى الهمم مــن حملة املــؤهــات العليا
وامل ـت ــوس ـط ــة وبـ ـ ــدون م ــؤه ــل مبـنـشــآت
ال ـق ـطــاع اخلـ ــاص واالس ـت ـث ـم ــارى من
املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة
للمديرية  ،والذين بلغ عددهم خالل
الشهر  1136شابأً.
تلقى الــوزيــر تقرير ًا بذلك من مدير
امل ــدي ــري ــة أشـ ــرف ع ـلــم ال ــدي ــن ،أوض ــح فيه
إجن ـ ـ ـ ــازات امل ــدي ــري ــة خ ـ ــال ش ـه ــر أغ ـس ـطــس أشرف علم الدين
امل ــاض ــي ،حـيــث قــامــت املــديــريــة ب ـصــرف منح
ل ـل ـع ـمــالــة غ ـي ــر امل ـن ـت ـظ ـمــة امل ـس ـج ـلــة لــدي ـهــا،
لرعايتهم اجتماعيا وصحي ًا  ،منها  10آالف جنيه لـ  5عمال منح مولود
جديد  ،ومنحة زواج لعامل مببلغ  3000جنيه  ،و  3منح وفاة أحد األقارب
بإجمالى  6آالف جنيه  ،كما مت االنتهاء من صرف منحتى عيد الفطر
واألضحى املبارك بإجمالى  2مليون و  894ألف ًا و  500جنيه لـ  2982عامالً
من املسجلني ،فضالً عن تسجيل  34عامالً جديد ًا على املنظومة .
وقامت املديرية فى مجال تراخيص عمل األجــانــب بــإصــدار وجتديد
ترخيصني عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون فى نطاق املحافظة
.
وأوضــح مدير املديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى مت التفتيش
على  151منشآت من خالل التفتيش الدورى النهارى والليلى واحلمالت
 ،وعمل ندوتني توعية  ،كما مت تلقى  69شكوى عمالية ومت تسوية 14
شكوى منها  ،واتـخــاذ اإلج ــراءات القانونية ل ـ  27شكوى  ،و  22شكوى
مازالت حتت البحث .
أمــا فــى مـجــال السالمة والصحة املهنية ،قــامــت املــديــريــة بالتفتيش
على  33منشأة  ،وإع ــادة التفتيش على  72منشأة  ،وأسـفــر عــن حترير
 42محضر ًا سالمة وصحة مهنية ملنشآت مخالفة  ،وعقد ندوة للتوعية
وإجراء  35قياس وبحث  2شكوى .
وق ــال  :إن املــديــريــة قــامــت مبتابعة اإلجـ ــراءات االحـتــرازيــة والتعقيم
والتطهير ومــوقــف الـعـمــالــة ل ـ  800مـنـشــأة  ،ومـتــابـعــة احلــالــة الصحية
للعاملني داخــل تلك املنشآت للتأكد مــن عــدم إصــابــة أى فــرد مــن خالل
مكاتب السالمة والصحة املهنية .
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جولة

فى مديريات القوى العاملة

شمال سيناء :

سوهاج :

التفتيش على  704منشآت ..وتعيين 633
شاب ًا منهم  5من ذوى القدرات

تعيين  29شاب ًا  ..والتفتيش
على  141منشأة

قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة سوهاج
بـتـعـيــن  633شــاب ـ ًا مــن حملة امل ــؤه ــات العليا
واملـتــوسـطــة وبـ ــدون مــؤهــل مبـنـشــآت الـقـطــاع
اخل ـ ــاص واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري م ـن ـهــم  5م ــن ذوى
القدرات اخلاصة ،وذلك من خالل شهادات
القيد املرتدة «كعب العمل» من املسجلني
مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية  ،فضال
عن توفير  136فرصة عمل .
كما قامت املديرية بتنفيذ  3دورات تدريبية
ع ـلــى م ـهــن  ،ال ـت ـف ـص ـيــل واحل ـي ــاك ــة  ،وال ـس ـبــاكــة
الصحية  ،وكهرباء التوصيالت بــوحــدة التدريب د.هشام أحمد أبو زيد
املتنقلة بكوم شقاوة طما استفاد منها  29متدرب ًا
ومتدربة .
وأوضح الوزير أن املديرية قامت بالتفتيش على  704منشآت دوري وحمالت
تفتيش شامل نهارية وليلية  ،وأسفر عن حترير  23محضر ًا  ،وعمل  4ندوات
توعية يف مجال أحكام قانون العمل رقم  12لسنة  ، 2003كما مت عقد  4ندوات
زيــادة اإلنتاج  ،و  4نــدوات توعية بأضرار السموم البيضاء  ،و  3نــدوات مفاوضة
جماعية .
وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير املديرية يف تقريره للوزير عن ما
مت إجنــازه خالل شهر أغسطس املاضي ،أنه مت صرف  239ألف جنيه للرعاية
االجتماعية لـ  94عامال منهم  50 ،منحة مولود  ،و 19منحة زواج  ،و  4منح وفاة
ألسرة  4عمال متوفني  ،و  21منحة وفاة أحد األقارب.
كما مت صــرف منح رعــايــة صحية بإجمالى  16ألــف جنيه  ،مــا بــن عمليات
جراحية صغري وكبري  ،لـ  5عمال من املسجلني باملديرية.
وأض ــاف أن املــديــريــة قــامــت بــاسـتـخــراج  1771ش ـهــادة قـيــاس مـسـتــوى املـهــارة
 ،ورخ ـص ــة م ــزاول ــة احل ــرف ــة  ،وت ـل ـقــى  4ش ـك ــاوى  ،مت ح ـفــظ  3ش ـك ــاوى مـنـهــا ،
وإحالة شكوى للقضاء .
أما يف مجال السالمة والصحة املهنية فقد قامت املديرية بالتفتيش على
 201منشأة  ،وإع ــادة التفتيش على  247منشأة أخ ــرى  ،وأسـفــر التفتيش عن
حترير  67محضر ًا  ،وإعطاء مهلة قانونية لـ  140منشأة أخري  ،فضالً عن بحث
 21شكوى ومنح  10تراخيص وعمل  8حمالت تفتيشية .
ويف م ـجــال الـتـفـتـيــش ع ـلــى امل ـن ـشــآت لـلـتــأكــد م ــن تـطـبـيــق كــافــة اإلجـ ـ ــراءات
االح ـت ــرازي ــة لـلــوقــايــة مــن انـتـشــار ف ـيــروس ك ــورون ــا  ،تــابـعــت املــديــريــة التفتيش
على  828منشأة من خالل مكاتب السالمة والصحة املهنية والتفتيش العمالى .

قــامــت مــديــريــة ال ـقــوى العاملة
مبحافظة شمال سيناء بتعيني
 29شاب ًا من مختلف املؤهالت
مبـ ـنـ ـش ــآت الـ ـقـ ـط ــاع اخل ـ ــاص
واالس ـت ـث ـم ــاري ،مـنـهــم  6من
ذوى الـهـمــم والـ ـق ــدرات  ،من
خــال ش ـهــادات القيد املــرتــدة
«ك ـ ـع ـ ــب الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل» امل ـس ـج ـل ــن
مبـ ـك ــات ــب ال ـت ـش ـغ ـي ــل ال ـت ــاب ـع ــة
للمديرية  ،وذل ــك مــن ضمن 166
شاب ًا مسجلني من راغبى العمل.
محمد سالم
ت ـل ـق ــى وزي ـ ـ ــر ال ـ ـقـ ــوى ال ـعــام ـلــة
ت ـقــريــرا بــذلــك م ــن مـحـمــد ســالــم
ع ـبــد امل ــال ــك م ــدي ــر امل ــدي ــري ــة عن
إجن ــازات املــديــريــة عــن شهر أغسطس املــاضــي ،أش ــار فيه
إلى أن املديرية قامت باستخراج  13شهادة قياس مستوى
امل ـهــارة ،و  13رخـصــة مــزاولــة احلــرفــة مــن خــال املكاتب
التابعة لها فى املحافظة .
وف ـ ــى مـ ـج ــال ال ـت ـف ـت ـي ــش ال ـع ـم ــال ــي ق ــام ــت امل ــدي ــري ــة
بالتفتيش على  141منشأة ،والقيام بـ  3حمالت تفتيش
شامل  ،وتلقى  4شكاوى عمالية مت إحالتها للقضاء  ،أما
عن السالمة والصحة املهنية فقد قامت بالتفتيش على
 7منشآت يعمل بها  2047عامال.
وأوض ــح مــديــر املــديــريــة أنــه فــى مـجــال رعــايــة العمالة
غـيــر املـنـتـظـمــة املـسـجـلــة بــاملــديــريــة صـحـيـ ًا واجـتـمــاعـيـ ًا
قامت املديرية بصرف منحة وفــاة أحد األقــارب لعاملني
مببلغ  4آالف جنيه  ،فضالً عن صــرف منحتى مولود لـ
لعاملني مببلغ  4آالف جنيه  ،وبلغ عدد املستفيدين من
العمالة املسجلة باملديرية  529عامالً .
كـمــا قــامــت املــديــريــة مبتابعة اإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة
والتعقيم والتطهير ومــوقــف العمالة لنحو  7منشآت ،
ومتابعة احلــالــة الصحية للعاملني داخــل تلك املنشآت
للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خالل مكاتب السالمة
والصحة املهنية ،فضال عن مكاتب التفتيش العمالي.

قنا :

تعيين  1255شاب ًا منهم  5من ذوى الهمم والعزيمة

قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة قنا
بتعيني  1255شاب ًا من  مختلف املؤهالت  ،منهم
 5مــن ذوى الـهـمــم وال ـعــزميــة  ،وذل ــك يف منشآت
الـقـطــاع اخل ــاص باملحافظة مــن خــال شـهــادات
ال ـق ـيــد امل ــرت ــدة «ك ـعــب ال ـع ـم ــل» ،وب ـلــغ املسجلني
مبكاتب التشغيل  5216شاب ًا  ،فضال عن استخراج
 1380ش ـه ــادات ق ـيــاس مـسـتــوى امل ـه ــارة ،ورخـصــة
مزاولة املهنة للعمال علي املهن املختلفة .
كما قامت املديرية بصرف منح للعمالة غير
املنتظمة املسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعي ًا
بإجمالى  129ألف جنيه  ،لـ  55عامالً  ،وصرف 94
ألف ًا و  230جنيها للرعاية الصحية لـ  551عامال
من املسجلني باملديرية.
ج ــاء ذل ــك يف تـقــريــر تـلـقــاه ال ــوزي ــر مــن حسام
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ط ـل ـب ــة م ــدي ــر املـ ــديـ ــريـ ــة عـ ــن إجنـ ــازات ـ ـهـ ــا خ ــال
أغسطس املاضي ،أشــار فيه إلي أنه مت التفتيش
العمالي على  602منشأة ،وأسفر عن حترير 56
محضر ًا عمالي ًا من خالل مفتشى العمل  ،فضالً
عن تلقى  13شكوى عمالية ،مت تسوية  4منها
وديـ ًا ،وحتويل  3شكاوى منها للقضاء  ،وتبقت 6
شكاوي ما زالت حتت البحث والدراسة .
كما قامت املديرية من خالل مكاتب السالمة
والـ ـصـ ـح ــة امل ـه ـن ـي ــة بــال ـت ـف ـت ـيــش ع ـل ــى م ـس ـتــوى
امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى  183مـ ـنـ ـش ــأة ،وذلـ ـ ــك يف إط ــار
م ـتــاب ـعــة تـطـبـيــق اإلجـ ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة الـتــى
حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد19 -
)  ،وتـخـفـيــض ع ــدد الـعــامـلــن بـهــا حـفــاظـ ًا على
صحتهم.

حسام طلبة
أكتوبر  2021العمل

دمياط:

المنوفية:

غلق  14منشأة وتحرير  54محضرأ لمنشآت
مخالفة والتفتيش على  193منشأة

تعيين  2286شاب ًا ..منهم
 32من ذوي القدرات

ق ــام ــت م ــدي ــري ــة الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة مبـحــافـظــة
دمياط بتعيني  265شاب ًا  ،منهم شاب من ذوى
اإلحتياجات اخلاصة فى منشآت القطاع
اخلــاص واالستثمارى من خــال شهادات
القيد املــرتــدة «كـعــب الـعـمــل» ،مــن مكاتب
التشغيل  ،وبلغ املسجلني بها  1233شاب ًا
 ،ك ـمــا مت اس ـت ـخ ــراج  527شـ ـه ــادة قـيــاس
مـسـتــوى امل ـه ــارة  ،ورخ ـصــة م ــزاول ــة املـهـنــة ،
فضالً عن توفير  28فرصة عمل .
ك ـمــا ق ــام ــت املــديــريــة ف ــى م ـجــال التفتيش
ال ـع ـمــالــى بــالـتـفـتـيــش ع ـلــى  193م ـن ـشــأة بـنـظــام منى االطروشي
ال ــدورى واحلـمــات  ،واإلع ــادة على  105منشآت
أخرى  ،وأسفر التفتيش عن حترير  54محضر ًا ،
وعمل  20حملة تفتيشية  ،وبحث  5شكاوى  ،ومت عقد ندوتني توعية بشركة
علوان للتوكيالت التجارية  ،وشركة قتيلو لأللبان بدمياط اجلديدة .
تلقى الوزير تقريرا بذلك من منى االطــروش مدير املديرية  ،أشارت
فيه إلــى أنــه فى مجال السالمة والصحة املهنية قامت املديرية خالل
شهر أغسطس املاضى بالتفتيش على  190منشأة  ،وإعادة التفتيش على
 154منشأة أخري ،وأسفر التفتيش عن حترير  54محضر سالمة وصحة
مهنية  ،وعـمــل  14مــذكــرة غلق إدارى  ،وعـمــل  8ن ــدوات توعية  ،فضالً
عن تلقى  36شكوى ومت اتخاذ إجــراء قانونى حيال  14شكوى منهم ،
وشكوتني منها مستوفاة  ،و 24شكوى مازالت حتت البحث والدراسة .
أما فى مجال رعاية العمالة غير املنتظمة صحي ًا و اجتماعي ًا حيث
قامت املديرية بصرف  10آالف جنيه منحة وفاة أحد العمال  ،وصرف 21
ألف ًا و 388جنيها رعاية صحية لـ  23عامالً مسجال ً باملديرية .
وفى مجال التدريب املهنى  ،قامت املديرية بتنفيذ دورة تدريبية على
مهنة ( التفصيل واحلياكة ) استفاد منها  10متدربات بوحدة التدريب
املتنقلة املوجودة بقرية أبو عياد مركز كفر سعد .
وأضافت مدير املديرية  ،أنه فى مجال التفتيش على املنشآت للتأكد
تطبيق كافة اإلج ــراءات االحـتــرازيــة للوقاية مــن انتشار فـيــروس كورونا
تابعت املــديــريــة التفتيش على  402منشأة مــن خــال مكاتب السالمة
والصحة املهنية التفتيش العمالي.

قـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوي
ال ـع ــام ـل ــة مب ـحــاف ـظــة امل ـنــوف ـيــة
ب ـت ـع ـيــن  2286شـ ــاب ـ ـ ًا  ،مــن
بينهم  32مــن ذوى الـقــدرات
مب ـن ـش ــآت ال ـق ـط ــاع اخل ــاص
واالس ـت ـث ـم ــاري  ،وذل ـ ــك من
خالل شهادات القيد املرتدة
«كـ ـع ــب الـ ـعـ ـم ــل» مــن م ـكــاتــب
التشغيل الـتــابـعــة للمديرية،
فـضــا عــن تـسـجـيــل    6784ش ــاب ــا
باحث ًا عن العمل .
على حامد الزقم
ك ـمــا ق ــام ــت امل ــدي ــري ــة م ــن خــال
إدارة العمالة غير املنتظمة بصرف
منح للعمالة غير املنتظمة املسجلة باملديرية  ،منها صرف 16
ألف جنيه منح مولود لـ  8عمال  ،و  3منح زواج مببلغ  9آالف
جنيه  ،كما مت صرف رعاية صحية لعامل مببلغ  2000جنيه ،
فضالً عن صرف منحتي عيد الفطر واألضحى املبارك لـ 3467
عامال بإجمالي  3ماليني و  467ألف جنيه .
وأوضـ ــح عـلــى حــامــد الــزقــم مــديــر املــديــريــة  -يف تـقــريــره
لـلــوزيــر -عــن مــا مت إجن ــازه خــال أغسطس املــاضــي  ،إلــى أن
املــديــريــة اسـتـخــرجــت  3476ش ـهــادة ق ـيــاس مـسـتــوى امل ـه ــارة ،
وترخيص مزاولة احلرفة للعمال علي املهن املختلفة .
أما يف مجال عالقات العمل فقد تلقت املديرية  69شكوى
عمالية  ،مت تسوية  5منها ودي ًا  ،ومت إحالة  33منها للقضاء ،
وتبقي  31شكوى ما زالت حتت البحث والدراسة .
ويف مـجــال التفتيش الـعـمــالــي ،مت التفتيش عـلــى 1012
منشأة لتنفيذ قانون العمل  12لسنة  ، 2003وأسفر عن حترير
 159محضر ملنشآت مخالفة للقانون  ،وإعطاء مهلة قانونية لـ
 181منشأة إلزالة املخالفات  ،أما فى مجال السالمة والصحة
املهنية ،مت التفتيش علي  327منشأة ملتابعة تنفيذ اإلجراءات
االحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا ،
وأسفر التفتيش عن حترير  163محضر ًا للمنشآت املخالفة .

كفر الشيخ :

صرف  ٤.٥مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

قامت مديرية الـقــوى العاملة مبحافظة كفر
الـشـيــخ بتعيني  ٣٦شــابــا مــن مختلف املــؤهــات
مبنشآت القطاع اخلاص واالستثمارى من خالل
شهادات القيد املرتدة « كعب العمل» من املسجلني
مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية  ،فيما بلغ
املسجلني بها  ٨٤٤شاب ًا.
كما قامت املديرية باستخراج  ٥٢٢شهادة قياس
مستوى املهارة  ،ورخصة مزاولة املهنة  ،فضال عن
تقدمي الرعاية الصحية للعمالة غير املنتظمة
املسجلني باملديرية  ،وذلــك بصرف منحتى عيد
الفطر واالضحى املبارك بإجمالى  ٤ماليني و٥٠٠
الــف جنيه ل ـ  ٤٥٣٢عــامــا مسجال ،وص ــرف منح
للرعاية الصحية لـ  ١٢عامال مببلغ  ٤٧ألف جنيه،
العمل أكتوبر 2021

باإلضافة إلى استخراج  ١٨٣٢شهادة أمان .
تـلـقــى ال ــوزي ــر ت ـقــريــر ًا بــذلــك م ــن ع ــاء الــديــن
ناصف وكيل ال ــوزارة مدير املديرية أوضــح فيه أن
املديرية خــال شهر اغسطس املــاضــي ،قامت فى
مجال السالمة والصحة املهنية مت التفتيش على
 ٢٥٨منشأة  ،ومت حترير إنــذار لـ  ١١٥منهم لعدم
االستيفاء ومنحهم مهلة  ،كما مت إعادة التفتيش
على  ١٤٢منشأة انتهت بتحرير  ٢٨محضر سالمة
وصحة مهنية .
وأوضـ ــح أن ــه ف ــى م ـجــال تـفـتـيــش الـعـمــل قــامــت
امل ــدي ــري ــة بــالـتـفـتـيــش ع ـلــى  ٤٣٨م ـن ـشــأة تفتيش
دورى وحمالت  ،أسفر عن  ٤٢محضر ًا للمنشآت
املخالفة .

عالء ناصف
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جولة

فى مديريات القوى العاملة

بني سويف :

تعيين  740شاب ًا  ..بينهم
 5من ذوي الهمم
قامت مديرية القوي العاملة مبحافظة
ب ـنــي س ــوي ــف ب ـت ـع ـيــن  740ش ــابـ ـ ًا من
مختلف املؤهالت ،منهم  5من ذوى
القدرات  ،من خالل شهادة القيد
امل ــرت ــدة «ك ـع ــب ال ـع ـم ــل» ب ـشــركــات
الـقـطــاع اخل ــاص واالسـتـثـمــاري ،
مــن املسجلني مبـكــاتــب التشغيل
الـتــابـعــة لـلـمــديــريــة وب ـل ـغــوا 4019
ش ــابـ ـ ًا ،ف ـض ـاً ع ــن اس ـت ـخ ــراج 908
ترخيص مزاولة مزاولة حرفة  ،و 952
شهادة قياس مستوى املهارة .
تـلـقــى وزي ــر ال ـقــوي الـعــامـلــة  ،تـقــريــرا
محمد أنور
بــذلــك مــن مـحـمــد أن ــور مــديــر املــديــريــة،
أوضــح فيه أنــه خــال أغسطس املاضي
قامت املديرية بالتفتيش على  494منشأة من خالل مكاتب تفتيش
العمل بنظام الدوري النهاري والليلي واحلمالت  ،كما مت التفتيش
على  209منشأة من خالل مكاتب السالمة والصحة املهنية التابعة
للمديرية ،وأسفر عن حترير  40محضر ًا ملنشآت مخالفة للقانون .
وأضـ ــاف مــديــر املــديــريــة أن ــه مت ص ــرف مـنــح لـلــرعــايــة الصحية
واالجتماعية للعمالة غير املنتظمة املسجلة باملديرية بإجمالي
 45ألــف جنيه  ،بــواقــع  9منح ملــولــود جديد مببلغ  18ألــف جنيه ،
و منحتي وفــاة أحــد األق ــارب مببلغ  4000جنيه  ،وصــرف  10منح
إلجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى مببلغ  23ألف جنيه .

القليوبية :

مطروح:

استخراج  280شهادة قياس مستوي
المهارة ..وتعيين  26شاب ًا
قــامــت مــديــريــة ال ـقــوي الـعــامـلــة مبحافظة
مرسى مطروح بتعيني 26 شاب ًا من مختلف
املـ ـ ــؤهـ ـ ــات مبـ ـنـ ـش ــآت ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع اخل ـ ــاص
واالستثماري  ،من خالل شهادات القيد
امل ــرت ــدة « ك ـعــب ال ـع ـم ــل» م ــن املـسـجـلــن
مبـكــاتــب التشغيل الـتــابـعــة للمديرية
والذين وصل عددهم  364طالب عمل .
وأوضح عاطف درويش مدير املديرية
 فــى تـقــريــره ل ـلــوزيــر عــن إجن ـ ــازات شهرأغسطس املاضي -أن املديرية قامت يف مجال
عاطف درويش
رعاية العمالة غير املنتظمة صحي ًا وإجتماعي ًا
بصرف  87ألف جنيه للعمالة املسجلة  ،كما مت
صرف  125ألف ًا و  587جنيه يف إطــار مبادرة عنيك يف عنينا إلجراء
الكشف الطبي على العمالة مبواقع العمل داخل املحافظة .
وفــى مجال السالمة والصحة املهنية قامت املديرية بالتفتيش
على  100منشأة  ،والـقـيــام ب ـ  22حملة تفتيشية  ،وبـحــث شكوتني
 ،وذل ــك للتأكد مــن تطبيق اإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة ملــواجـهــة تفشي
فيروس كورونا املستجد  ،و حترير  16محضر ًا سالمة وصحة مهنية ،
فضالً عن عقد ندوتني توعية .
وأشار مدير املديرية إلى أن املديرية قامت باستخراج  280شهادة
قياس مستوى املـهــارة ورخصة مــزاولــة احلرفة من مكاتب التشغيل
التابعة للمديرية  ،و يف مجال التفتيش العمالى قامت بالتفتيش
على  285منشأة  ،وأسفر عن حترير  49محضر ًا ملنشآت مخالفة ،
وبحث  3شكاوى عمالية .

صرف  7ماليين جنيه لـ  7524عام ًال غير منتظم وتعيين
 2057شابا ..منهم  13من ذوى القدرات..

أعلن وزيــر القوي العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوي شامل  ،وأسفر ذلك عن حترير  257محضرا  ،كما مت التفتيش على
العاملة مبحافظة القليوبية بتعيني  2057شابا ،من بينهم  13من  77منشأة يعمل بها  51طفال  ،ومت إنذار  12منشأة منها باملخالفات
أصـحــاب الـقــدرات مــن خــال شـهــادات القيد «كعب العمل» املرتدة إلزالتها  ،وحترير  12محضرا فوريا للمنشآت املخالفة  ،وإجــراء
التفتيش عـلــى  342مـنـشــأة فــى م ـجــال الـســامــة والـصـحــة
من القطاع اخلاص ملكاتب التشغيل  ،وذلك من بني  7076من
محضرا للمنشآت املخالفة ،
املهنية  ،ومت حترير 191
راغبى العمل املسجلني بهذه املكاتب  ،فضالً عن توفير
ً
ومت عقد  15ندوة توعية  ،كما مت بحث  69شكوي .
 622فرصة عمل للشباب من اجلنسني .
وف ــى م ـجــال ع ــاق ــات الـعـمــل بـلـغــت الـشـكــاوى
وقـ ـ ــال الـ ــوزيـ ــر  :أن ـ ــه مت ص ـ ــرف م ـن ــح ل ـلــرعــايــة
املقدمة ملكاتب عــاقــات العمل  217شـكــوى ،مت
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة غ ـي ــر
تسوية  33منها وديـ ـ ًا  ،وإحــالــة  36للقضاء ،
املنتظمة املـسـجـلــة بــاملــديــريــة ،مـنـهــا ص ــرف 17
وحفظ  39شكوى  ،ومازالت هناك  109شكووى
منحة مولود  ،و 3منح زواج  ،و  4منحة وفاة  ،و5
حتت البحث والدراسة.
منح رعــايــة صحية  ،فـضـاً عــن صــرف منحتى
عـيــد الـفـطــر واألض ـح ــى امل ـب ــارك لـ ـ  7524عــامـاً
وأضـ ــافـ ــت م ــدي ــر املـ ــديـ ــريـ ــة ،أن ـ ــه يف م ـجــال
التدريب املهني مت االنتهاء من دورتني تدريبيتني
مسجالً  ،بإجمالى  7ماليني و 540ألف جنيه .
بوحدة التدريب املتنقلة بقرية الشوبك  -شبني
وأوض ـحــت إمي ــان الـسـيــد شـحــاتــة مــديــر املــديــريــة
القناطر على مهنة التفصيل واحلـيــاكــة  ،وكهرباء
أن الـتـقــريــر الـشـهــري إلجنـ ــازات املــديــريــة خ ــال شهر
التوصيالت لـ  25متدرب ًا ومتدربة .
أغسطس املــاضــي ،أشــار إلــى أن املديرية قامت بإجراء
قياس مستوى مهارة  1989عامال على املهن املختلفة ،إميان السيد شحاتة
وأشــارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير باملتابعة
امليدانية لكافة املنشآت للتأكد من اتخاذ اإلج ــراءات
واسـتـخــراج  2757ترخيص مبــزاولــة احلــرفــة على املهن
الوقائية واالحـتــرازيــة ،لضمان احلفاظ على سالمة
املـخـتـلـفــة ،وتــوثـيــق  4ش ـه ــادات ق ـيــاس مـسـتــوى امل ـهــارة
للعمل بــاخلــارج  ،وتــوجـيــه  28خـطــابــا ملهن غير خاضعة للقياس وصحة العاملني يف تلك املنشآت يف ظل أزمة انتشار فيروس كورونا
واملزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن  ،وجتديد  3املستجد ،فقد قامت املديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل
والسالمة والصحة املهنية على  440منشأة  ،فضال عن إعداد خطة
تراخيص عمل ألجانب .
كـمــا قــامــت املــديــريــة بالتفتيش يف م ـجــال التفتيش العمالي ألعمال التطهير والرش اخلاصة مبقر املديرية واملناطق واملكاتب
وعــاقــات العمل على  632منشأة دوريــا  ،وعمل  35حملة تفتيش التابعة لها باملحافظة .
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الصفحة
األخيرة

يكتبها  :عبد املعطى أحمد
االنحياز للدولة املصرية ومؤسساتها شرف اليضاهيه شرف علينا أن نفخر بأنفسنا،
فليس هناك أغلى من الوطن.
ونحن نحتفل بذكرى السادس من أكتوبر  1973الذى محا عار الهزمية التى حلقت
بنا فى اخلامس من يونيو  1967لن ننسى أبدا أنشودة النصر التى رددها الناس فى كل
مكان» بسم اهلل اهلل أكبر» صيحة احلق اخلالدة التى أضاءت الطريق جلنودنا البواسل،
فعبروا القناة ،ورفعوا علم مصر ،ودمروا وأسروا الكثيرين من جنود العدو .
طــوال عقود والزالــت الكثير من مؤسساتنا تغفل عن تقديرأبنائنا ،وإذا فكرت فى
تقديرهم تبخس حقهم فى التقدير ،وهذا ال يليق بوطن يريد أن يحيا مرفوع الرأس،
فهم نواة الوطن ،وإذا لم يلقوا التكرمي املناسب عند التفوق والنبوغ ،فإن ذلك أمر صادم
قاتل للطموح ،والتسأل بعد ذلك عن تقدم وتطور.
من الصفات التى يجب أن يتحلى بها املسئول احلكومى حسن التعامل مع موظفيه،
خاصة أن هذه الصفة جتمع بني طياتها االحترام والبشاشة والقول احلسن والقدرة على
ضبط النفس فى أوقات الغضب ،وعندما تتحلى القيادة احلكومية بهذه الصفة تسود
الــروح االيجابية بني القيادة واملوظفني األمــر الــذى ينعكس تلقائيا على كسر الروتني
احلكومى وإشاعة روح املحبة واأللفة فى العمل.
هناك تخصصات كثيرة حتمل شهادات الدكتوراه واملاجستير ميكن أن تستفيد منها
مؤسسات الدولة ،وفى كل يوم يزداد عددهم ،ووعدتهم الدولة بإيجاد فرص عمل مناسبة
لـهــم ،وهــم فــى انتظار الــوعــد .إن الــذيــن بــذلــوا اجلـهــد بحثا ودراس ــة وعـمــرا يستحقون
اهتماما أكثر .إن الكثير من هؤالء هاجروا خارج مصر ووجدوا فى اخلارج فرصا كثيرة
للنجاح والتفوق رغم أن مصر كانت أولى بالنابغني من أبنائها.
عقب أحداث يناير 2011مت حل جميع املجالس املحلية فى مصر ،ومنذ ذلك الوقت
أصبح احلديث معادا عن إجراء انتخابات لهذه املجالس التى لم تشهد النورحتى اليوم
رغم أهميتها فى تنمية الدور السياسى للمجتمع ،ومن حقنا أن نسأل :متى تشهد مصر
عودة تلك املجالس ؟
أقترح ضمن استرتيجية تطوير وتنمية القرى تخصيص أماكن مناسبة من أراضى
الدولة بالقرى إلقامة األســواق األسبوعية بطريقة حضارية ومنظمة تتضمن إنشاء
محالت جتارية وأكشاك وتأجيرها ملن يرغب ،وذلك بدال من األسواق العشوائية احلالية
التى تفترش الشوارع وتعوق املرور ،وتضر بالبيئة .
نتمنى أن يشمل تطوير القرى أيضا االهتمام بتنظيف وجتميل املقابر وتطهيرها،
وتكليف سيارة قمامة للقيام بذلك مرة كل أسبوع أو كل شهر ،فهذا مكان يتردد عليه
مئات األحياء ،وميكثون فيه ساعات كلما كانت هناك حالة وفاة .
اقترح تنظيم مسابقة سنوية بكل محافظة الختيارالقرية النموذج على مستوى
املحافظة ،ثم بني املحافظات جميعا الختيار القرية النموذجية على مستوى اجلمهورية،
ليس فقط مبعيار مامت فيها من جهود من جانب األجهزة التنفيذية ،بل أيضا مبعيار
مشاركة أغنيائها ومنظمات املجتمع املدنى واألحزاب السياسية بها فى هذه اجلهود ،مما
يخلق منافسة إيجابية وحماسا بني القرى.
على حـســاب صحة املــايــن مــن املصريني بــاعــت الشركة الشرقية للدخان حسب
إعالناتها فى عام  2017ما قيمته  47مليار جنيه من السجائر حققت منها ربحا بلغ
 4241مليون جنيه! ترى كم مواطنا قتلهم هذا اإلنتاج الــذى يعترف منتجه بأنه سم
قاتل ،وكم مواطنا أصابه املــرض ،وأصبح زائرا لعيادات أطباء الصدر واألورام والقلب
والسكر؟!
ال يفرق كثيرا تغيير إســم بنك التنمية واالئتمان الــزراعــى إلــى البنك الــزراعــى املصرى،
ولكن املهم تغيير سياسة البنك جتاه املزارعني املتضررين من القروض التى أخذوها فوجدوا
أنفسهم مهددين بالسجن وأحكام قضائية بعد أن أعلن سابقا عن إسقاط هذه الديون مرة،
وجدولتها وإلغاء الفوائد مرة أخرى .قرارات متضاربة كثيرة أمتنى من البنك املركزى مع إدارة
البنك سرعة النظر فى هذه األمور بعيدا عن اإلجحاف واإلهمال ،ألن املزارع املصرى يعانى من
تكاليف الزراعة واألسمدة وغالء املعيشة.
إذا كــان هناك من قــرر أن يتخذ من البلطجة أسلوبا للحياة وللممارسة اليومية عامدا
العمل أكتوبر 2021

مـ ـتـ ـعـ ـم ــدا أن يـ ـف ــرضـ ـه ــا ح ــال ــة
اعـتـيــاديــة وجـ ــزءا مــن التكوين
األسـ ـ ــاسـ ـ ــى لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،ف ــإن
مواجهته يجب أال تكون إال بقوة
ال ـقــانــون الـصــريـحــة وامل ـبــاشــرة،
وإذا كــان هـنــاك مــا يسمى بــروح
القانون ،فإن هذه الروح يجب أن
تكون ريحا عاصفا فى مواجهة
م ــن يـعـتـقــد أن املـجـتـمــع ميكن
أن يـسـمــح مل ـســاحــات البلطجة
أن تتمدد وتـفــرض نفسها فوق
القانون أو عبئا عليه.
ضـيــاع ال ــدورى مــن األهلى
هـ ـ ـ ــذا املـ ـ ــوسـ ـ ــم أحـ ـ ـ ــد أسـ ـب ــاب ــه
الــاعـبــون أنفسهم بالتفريط
فى نقاط بعض املباريات التى
ك ــان ــت فـ ــى م ـت ـن ــاول ـه ــم نـتـيـجــة
إضاعة عشرات الفرص السهلة
أم ـ ــام املـ ــرمـ ــى ،ك ــذل ــك أخ ـطــاء
الـ ـتـ ـحـ ـكـ ـي ــم ع ـ ـمـ ــومـ ــا م ـ ـبـ ــروك
للزمالك .
ه ــل ت ـع ـلــم أن أقـ ــل م ــن %2
مــن بــذور اخلضر يتم إنتاجها
محليا ،والباقى يتم استيراده
مبليار دوالر تقريبا؟!
كــل مربى املاشية يشتكون
هـ ـ ـ ــذه األي ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـ ــن انـ ـخـ ـف ــاض
أسعارها بنسبة كبيرة فى حني
أن أسعار اللحوم عند اجلزارين
مازالت مرتفعة!
بـعــد االك ـت ـفــاء ال ــذات ــى من
الغاز الطبيعى ،هل تعيد الدولة
النظر فى سعر اسطوانة الغاز
التى يستفيد منها الفقراء ؟
م ـت ــى نـ ـخ ــرج مـ ــن غـيـبــوبــة
ال ـض ـم ـيــر ونـ ـع ــود ل ــوع ــى يـعــرف
كـيــف نـحــب وطـنـنــا  ،ونحافظ
عليه ،ونعيش حياة كرمية ؟
هناك فيروس يقتل 8500
طفل يوميا أسمه «اجلوع» ،وله
لقاح أسمه «الطعام» ،ولكن ال
أحد يتحدث عنه ملاذا ؟ ألنه ال
يقتل األغنياء! .
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الفريق أول محمد زىك

عيد مرسال

عبدالفتاح السيىس

النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصالح األراضى
ونقاباتها الفرعية ولجانها النقابية

عيد عبد الفتاح مرسال

تتقدم برئاسة
بتحية وتقدير باسم
العاملين بالنقابة العامة للعاملين بالزراعة
والرى والصيد واستصالح األراضى
إلى فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى

رمضان ضوى محمد

سامى محمد رزق

رئيس الجمهورية
وتؤيد جميع قراراته وتبارك خطواته نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة ونقف وراء
الجيش الذى يحمى وطننا الغالى ونستنكر كل ما يحاك ضده من كل حاقد وكاره لوطننا
فهو السد المنيع والحصن اآلمن لنا

كما تتقدم بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى

وزير الدفاع واإلنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة
ومحمد سعفان وزير القوي العاملة
وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء
وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة نصر أكتوبر المجيد
الذي أعاد لمصر واألمة العربية كرامتها وعزتها
األمين العام

رمضان ضوى محمد
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رئيس النقابة العامة

عيد عبد الفتاح مرسال

امين الصندوق

سامى محمد رزق
أكتوبر 2021

العمل

عبد الفتاح السيىس

عادل عبد الفضيل أحمد

محمد سعفان

النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب
والجمارك ولجانها الفرعية
تتقدم

برئاسة عادل عبد الفضيل أحمد
بتحية وتقدير باسم العاملين
بالمالية والضرائب والجمارك
إلى فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى

هويدا السباعى

خالد الصياد

رئيس الجمهورية

وتؤيد جميع قراراته وتبارك خطواته نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة ونقف
وراء الجيش الذى يحمى وطننا الغالى ونستنكر كل ما يحاك ضده من كل حاقد وكاره
لوطننا فهو السد المنيع والحصن اآلمن لنا

كما تتقدم بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى

وزير الدفاع واإلنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة
ومحمد سعفان وزير القوي العاملة

الدكتور محمد أحمد معيط وزير المالية
وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة نصر أكتوبر المجيد
الذي أعاد لمصر واألمة العربية كرامتها وعزتها
األمين العام

هويدا عبدالمنعم السباعي
العمل أكتوبر 2021

رئيس النقابة العامة

عادل عبد الفضيل أحمد

أمين الصندوق

خالد الصياد
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عبدالفتاح السيىس

جبالى محمد جبالى

محمد محمود سعفان

النقابة العامة
للعاملين بالصناعات الغذائية
ولجانها الفرعية

هشام محمد معروف

خالد عبد اللطيف عيش

تتقدم برئاسة م .خالد عبد اللطيف عيش
بتحية وتقدير باسم العاملين بالصناعات الغذائية
إلى فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية

وتؤيد جميع قراراته وتبارك خطواته نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة
سيد أبو بكر محمد حسن
ونقف وراء الجيش الذى يحمى وطننا الغالى ونستنكر كل ما يحاك ضده
من كل حاقد وكاره لوطننا فهو السد المنيع والحصن اآلمن لنا

كما تتقدم بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى

وزير الدفاع واإلنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة
ومحمد سعفان وزير القوي العاملة

وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة نصر أكتوبر المجيد
الذي أعاد لمصر واألمة العربية كرامتها وعزتها
رئيس النقابة العامة
األمين العام

هشام محمد معروف

١٥٦

خالد عبد اللطيف عيش

امين الصندوق

سيد أبو بكر محمد حسن
أكتوبر 2021

العمل

الفريق أول محمد زىك

هشام عبد العزيز رضوان

عبدالفتاح السيىس

النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى
ولجانها النقابية
برئاسة هشام عبد العزيز رضوان
تتقدم بتحية تقدير بإسم
العاملين بالتعليم والبحث العلمى
إلى فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى

محمود محمد قاسم

رمضان مصيلحى عبدالعزيز

رئيس الجمهورية

والفريق أول محمد زكى

وزير الدفاع واإلنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة
ومحمد سعفان وزير القوي العاملة
وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء
وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة نصر أكتوبر المجيد
الذي أعاد لمصر واألمة العربية كرامتها وعزتها
رئيس النقابة العامة

هشام عبد العزيز رضوان
األمين العام

محمود محمد قاسم
العمل أكتوبر 2021

أمين الصندوق

رمضان مصيلحى عبدالعزيز

١٥٧

ريداج لطحن الغالل
يتقدم مجلس االدارة
طارق محمد يوسف وسيد محمد فايز
بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وزير القوى العاملة

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة

والهالى أسيوط الكرام

متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان

وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

والهالى أسيوط الكرام

متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

أسيوط  -مدينة الصفا الصناعية  -بنى غالب
م ٠١٠٠٣٣٠٠٢٢١ - ٠١٠٠٤٤٠١٨٦٩ - ٠١٠٠٣٣٠٠٤٤٧ :

شركة نفرتيتى للمواد الغذائية
يتقدم مجلس االدارة

بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وزير القوى العاملة

والهالى أسيوط الكرام

متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

مع حتيات

م .ديفيد رفعت حكيم  -حكيم رفعت حكيم
المنطقة الصناعية  -مدينة الصفا -أسيوط
ت 088\4970001-4970002 :فاكس 4970003

شركة بالك هورس للمكرونة
والصناعات الغذائية مصنع مكرونة جنة
يتقدم مجلس االدارة

بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وزير القوى العاملة

والهالى أسيوط الكرام

متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

على فاضل أحمد هدية
رئيس مجلس اإلدارة

مركز شفا الطبى
للجراحات المتطورة
خدمة  ٤٢ساعة
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العمل

الرواد
سكان لألشعة
تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وزير القوى العاملة

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة

وشعب أسيوط الكريم
بمناسبة

متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

مستشفيات الرحاب
التخصصية
تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وزير القوى العاملة

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة

وشعب أسيوط الكريم

متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

المركز التخصصى للحروق
بأسيوط

يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان

أساتذة واستشاريون فى جميع التخصصات
تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط
وإلى جميع القيادات الشعبية
والتنفيذية بالمحافظة

والهالى أسيوط الكرام

متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

محمد سعفان
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وزير القوى العاملة

ولشعب أسيوط الكريم

متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

شارع العطيفى مدينة المعلمين أسيوط

الراهب القمص
دكتور مدحت موريس مرقص
مدير مستشفى سانت ماريا بأسيوط

يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وزير القوى العاملة

وإلى جميع القيادات الشعبية
والتنفيذية بالمحافظة

والهالى أسيوط الكرام

شركة أسيوط للمصاعد
تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وزير القوى العاملة

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة

والهالى أسيوط الكرام

متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار
أسيوط ١١ -شارع الحكمدار
م  - ٠١٠٦٨٥٤٩٠١٢ - ٠١٢٢٨١٨٢٥٦٤ :ف ٠٨٨ - ٢٣١٥٤٢٤ :
العمل أكتوبر 2021
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اللواء عصام سعد

الشركة

الدولية للمستلزمات الطبية
يتقدم

رئيس مجلس اإلدارة بالتهنئة إلى شعب مصر
وإلى فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية

وإلى محمد سعفان
وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد
محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية
والتنفيذية بالمحافظة
وأهالى أسيوط الكرام
بمناسبة

أعياد السادس من أكتوبر المجيدة
ابوتيج الزراعى  -المنطقة الصناعية  -أسيوط
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مستشفى رواد الطب التخصصي
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة يتقدمون بالتهنئة
لفخامة السيد رئيس اجلمهورية

عبد الفتاح السيسى

ووزير القوي العاملة محمد محمود سعفان
ومحافظ الفيوم د /أحمد األنصاري

ووكيل وزارة الصحة بالفيوم دكتور حامت جمال

ووكيل وزارة القوي العاملة
علي أبو احلسن
واملستشار الدكتور عمرو فاروق
مدير مكتب التشغيل واستشارات الهجرة بالفيوم

مبناسبة أعياد أكتوبر

مركز نور الفؤاد التخصصي Fast Scan Radiology Center
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة باملركز
يتقدمون بالتهنئة
لفخامة السيد رئيس اجلمهورية

عبد الفتاح السيسى

ووزير القوي العاملة محمد محمود سعفان
ومحافظ الفيوم د /أحمد األنصاري

ووكيل وزارة الصحة بالفيوم دكتور حامت جمال

ووكيل وزارة القوي العاملة علي أبو احلسن
والدكتور عمرو فاروق مدير مكتب التشغيل
واستشارات الهجرة بالفيوم
مبناسبة أعياد أكتوبر

ونؤكد دعمنا الكامل والمطلق للسيد رئيس الجمهورية
والقوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية فى
الحفاظ على أمن وسالمة ووحدة األراضى المصرية حتى
تنعم مصرنا الحبيبة بالرخاء والتقدم واالزدهار
العمل أكتوبر 2021

أحدث مركز لآلشعة والرنني املغناطيسي
مجهز بالتكنولوجيا احلديثة واملتطورة
جلميع أجهزة اآلشعة مبدينة الفيوم .
( رنني مغناطيسي -مقطعية متعددة املقاطع  -احدث جهاز قياس
كثافة هشاشة العظام  -دوبلر ملون  -آشعة رباعية االبعاد- 4D
موجات فوق الصوتية  -ايكو  -اشعة الرحم بالصبغة  -جميع فحوصات
االشعة الديجيتال عادية وبالصبغة  -جميع فحوصات الباريوم
بانورما على االسنان )وخصومات هائلة تصل الى اكثر من  %50على جميع الفحوصات.
العنوان  /شارع سعد زغلول  -بجوار مرفق االسعاف /مدينة الفيوم.
ت٠١٠٢٢٨٨٣٣٣٥ - ٠١٠٢٢٨٨٣٣٣٤ :
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عبدالفتاح السيىس

محمد سعفان

خالد منري الفقى

اللجنة النقابة للعاملين

بشركة السعد لأللمونيوم
برئاسة

سامى على محمد

تتقدم بتحية تقدير باسم
العاملين بشركة السعد لاللمونيوم إلى فخامة الرئيس

سامى عىل محمد

عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية
وتؤيد جميع قراراته وتبارك خطواته نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة ونقف وراء
الجيش الذى يحمى وطننا الغالى ونستنكر كل ما يحاك ضده من كل حاقد وكاره لوطننا
فهو السد المنيع والحصن اآلمن لنا

كما تتقدم بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى

وزير الدفاع واإلنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة
ومحمد سعفان وزير القوي العاملة

والمهندس خالد منير الفقى رئيس النقابة العامة
والمهندس ماجد السعد مدير عام الشركة
وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء
وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء

بمناسبة نصر أكتوبر المجيد
الذي أعاد لمصر واألمة العربية كرامتها وعزتها
األمين العام

خالد محمد حسن
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رئيس الجنة

أمين الصندوق

م  .سامى على محمد

أسماعيل السيد سيد
أكتوبر 2021

العمل

أ .د /محمد عبد المنعم عرفة
رئيس مجلس إدارة مستشفى عرفة التخصصى بالفيوم
األستاذ  /محمد خير اهلل
المدير اإلدارى بالمستشفى وجميع العاملين
يتقدمون بالتهنئة

عبد الفتاح السيسى

لفخامة السيد رئيس الجمهورية
ورئيس مجلس الوزراء م .مصطفى مدبولى
ووزير القوى العاملة محمد محمود سعفان
ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
والدكتور أحمد األنصارى محافظ الفيوم

ووكيل وزارة القوي العاملة
علي أبو احلسن
واملستشار الدكتور عمرو فاروق
مدير مكتب التشغيل واستشارات الهجرة بالفيوم

ووكيل وزارة الصحة بالفيوم دكتور حاتم جمال
والدكتور رامى منير صبحى مدير إدارة العالج الحر بالفيوم
بمناسبة أعياد أكتوبر المجيدة

العمل أكتوبر 2021

اللجنة النقابية للعاملين

بشركة مصر لصناعة الزجاج
رئيس الشركة التنفيذى

المهندس توفيق لحام
يتقدم بتحية حب وتقدير باسم
العاملين بشركة مصر لصناعة الزجاج
إلى فخامة الرئيس

الفريق أول محمد زىك

عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية
وتؤيد جميع قراراته وتبارك خطواته نحو مستقبل أفضل
لمصرنا الحبيبة ونقف وراء الجيش الذى يحمى وطننا
الغالى ونستنكر كل ما يحاك ضده من كل حاقد
وكاره لوطننا فهو السد المنيع
والحصن اآلمن لنا

محمد سعفان

كما تتقدم بالتهنئة إلى
اللواء عبد الحميد الهجان

الفريق أول محمد زكى

املهندس توفيق لحام

وزير الدفاع واإلنتاج احلربى القائد العام للقوات املسلحة
ومحمد سعفان وزير القوى العاملة

واللواء عبد احلميد الهجان
وجبالى محمد جبالى رئيس االحتاد العام لنقابات عمال مصر
وكيميائى عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات
محافظ القليوبية

كمياىئ عامد حمدى

وإلي جيش مصر الباسل وأسر الشهداء
وشعب مصر والعمال الشرفاء األوفياء
مبناسبة

نصر أكتوبر املجيدوالعيد القومى للقليوبية

الذي أعاد ملصر واألمة العربية كرامتها وعزتها
رئيس اللجنة النقابية للعاملني
بشركة مصر لصناعة الزجاج

أحمـ ــد نافـ ـ ــع

أحمد نافع

