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رئاسة مصر للكوميسا خطوة جديدة
لدورها الريادى عربي ًا وأفريقي ًا ودولي ًا

سعفان يبحث مع نظيره السعودى الربط
اإللكترونى لتقنين أوضاع سفر العمالة
مع العدد كتيب العمل «مجانا»

 ..و يهدى المفوضة األوروبية هدية تذكارية
من الصناعة المصرية تقديرا للتعاون المشترك

دراسة حول ظروف وشروط العمل الجديدة بالعراق بعد جائحة كورونا وتأثيرها على العمالة المصرية

االفتتاحية

ملف الرئيس

العاصمة ..
الحلم صار حقيقة
ها هى مصر تنتقل للمستقبل بفكر إدارى
جديد ،وبثورة تقنية تدخل بها عصر الرقمنة
لتصبح فــى مـصــاف الـكـبــار ،فبعد أي ــام قليلة
يتحول احللم إلى حقيقة وحتتضن العاصمة
اإلداريـ ــة اجلــديــدة الـفــوج األول مــن موظفى
الــوزارات واألجهزة احلكومية ،لتبدأ أعمالها
م ــن احل ــى احل ـكــومــى ،ح ـيــث أصـ ــدر الــرئـيــس
عبد الفتاح السيسى توجيهاته إلــى الدكتور
مـصـطـفــى مــدبــولــى رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
بضرورة االنتقال التدريجى ملوظفى الوزارات
واألجـ ـه ــزة احل ـكــوم ـيــة خ ــال ش ـهــر ديـسـمـبــر
اجلارى لبدء العمل من العاصمة اإلدارية .
وال ـع ــاص ـم ــة اإلداري ـ ـ ـ ــة ه ــى مـ ـش ــروع مـصــر
املستقبل والـتــى جذبت أنـظــار العالم أجمع،
وهــى جنــاح جــديــد يـضــاف لسجل اإلجن ــازات
ال ـك ـب ـيــرة ل ـل ــدول ــة امل ـص ــري ــة ب ـق ـي ــادة الــرئ ـيــس
السيسى ال ــذى يحلم دوم ــا ملصر بــأن تصبح
«أم الدنيا وأد الدنيا» ،فقد استطاعت الدولة
بـقـيــادة ال تـعــرف املستحيل أن تـكــون منوذجا
يحتذى به فى حجم اإلجنــازات التى خرجت
إل ـ ــى الـ ـن ــور مب ـج ـه ــود وفـ ـك ــر ك ـب ـيــر وب ــإص ــرار
وعــزميــة ،ورغــم الـظــروف الـتــى مــر بها العالم
بـسـبــب ت ــداع ـي ــات وبـ ــاء ك ــورون ــا إال أن الـعـمــل
لــم يـتــوقــف حلـظــة واح ــدة فــى م ـيــدان العمل
بالعاصمة اإلدارية .
والـعــاصـمــة اإلداريـ ــة اجلــديــدة لــن تقتصر
على مبانى الـ ــوزارات فقط بــل تشمل طفرة
تكنولوجية ونـقـلــة نــوعـيــة ل ــأداء احلـكــومــى،
حـيــث ستصبح حـكــومــة رقـمـيــة ذكـيــة وليست
ورقية ،كما تشهد تطورا على كافة املستويات
االق ـت ـصــاديــة واالج ـت ـمــاع ـيــة والـتـكـنــولــوجـيــة
وغـ ـ ـي ـ ــره ،ف ـض ــا عـ ــن أنـ ـه ــا مت ـث ــل حت ـ ــوال مــن
االقـتـصــاد التقليدى إلــى االقـتـصــاد الرقمى
واالق ـت ـص ــاد األخ ـض ــر صــديــق الـبـيـئــة وال ــذى
يواكب حتقيق التنمية املستدامة  ،وحقنا بل
من واجبنا أن نفرح ونفاخر الدنيا كلها بهذا
اإلجن ــاز الـكـبـيــر ال ــذى يــوفــر احل ـيــاة الـكــرميــة
للماليني من املصريني .
وحتيا 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 :

٠٦

السيسي فى مؤتمر «الكوميسا»:مصر ستولى
اهتماما كبيرا لتعزيز التكامل القارى ٠٨-٠٩

مشروع «ممشى أهل مصر»
واجهة سياحية على نهر النيل
٦٠-٦١

االستثمار األخضر
مصر بال طوارىء
انطالقة جديدة
١٦-١٧
لالقتصاد المصري ٤٤-٤٥
وداعا أحمد خليل صاحب
الشخصيات المميزة

مع السالمة..
يا سكينة

إقرأ لهؤالء..

رئاسة مصر للكوميسا خطـوة جديدة
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مقال رئيس التحرير
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أ.د .محمد مختار
جمع ـ ــة مبروك
وزير األوقاف
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رئيس مجلس اإلدارة
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محمد محمود سعفان
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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

سعفان يشهد حفل تخريج  120متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية ٤٦-٤٧
 ..ويؤكد  :ال نية لتأجيل االنتخابات العمالية
وسيتم إجراؤها فى منتصف العام المقبل ١٠-١٢

برامج دراسية
بينية للتأهيل
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بقلم:
مساعد وزير اخلارجية
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بقلم :

محمد حامد الصياد
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مستشار التأمني
االجتماعى وكيل أول وزارة
التأمينات ( األسبق )

مدير التحرير

أمـ ـ ـ ـ ــل البرن ـ ـ ــس
سكرتري التحرير

حس ــن عبد الســتار
اإلخراج الفنى

عبد الرحمن عويضة
م .سكرتري التحرير

علـ ـ ـ ــى زك ـ ـ ـ ـ ـ ــى

الدراما الوجه
اآلخر للحقيقة ٨٠-٨١
فى األدب السياسى

محمد حامد الصياد

٥٦-٥٨

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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بعد غياب  20عاما..

رئاسة مصر للكوميسا خطــــــــــــــــــ

بقلم :
رئيـس التحريـر
haithemsaad2014@gmail.com
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وتعتبر الكوميسا منطقة جتارة حرة للدول األعضاء
ال شك أن
بـهــا ،وتسمح بحرية ت ــداول املـنـتـجــات ،والـبـضــائــع داخــل
رئاسة مصر
دول املـنـطـقــة ال ـتــى تـضــم ف ــى عـضــويـتـهــا  ٢١دولـ ــة هــى:
الكونغو الدميقراطية ،وجزر القمر ،وبوروندى ،وإريتريا،
للكوميسا
وجيبوتى ،وكينيا ،وإثـيــوبـيــا ،وإســواتـيـنــى (ســوازيــانــد)،
يعتبر خطوة
ومـ ـ ـ ـ ــاالوى ،وم ــدغ ـش ـق ــر ،ول ـي ـب ـي ــا ،وس ـي ـش ـي ــل ،وروانـ ـ ـ ــدا،
جديدة لدورها وموريشيوس ،وتونس ،والسودان ،والصومال ،وزميبابوى،
وزامـبـيــا ،وأوغ ـنــدا ،ووقـعــت مصر على االنـضـمــام فــى 29
الريادى عربي ًا
يونيو .1998
وأفريقي ًا ودولي ًا،
ومت ال ـب ــدء ف ــى تـطـبـيــق اإلع ـ ـفـ ــاءات اجل ـمــرك ـيــة على
الــواردات من باقى الدول األعضاء اعتبارا من  17فبراير
وجاء ذلك بعد
 1999ع ـلــى أسـ ــاس م ـب ــدأ امل ـعــام ـلــة بــامل ـثــل لـلـسـلــع الـتــى
غياب قرابة  20يصاحبها شهادة املنشأ معتمدة من اجلهات املعنية بكل
دولة ،بحسب موقع هيئة تنمية الصادرات.
عاما ،وتسلمت
وســاه ـمــت م ـصــر بــالـنـصـيــب األك ـب ــر ف ــى ح ـجــم جت ــارة
«أم الدنيا»
التجمع البينية خــال عــام  2020بإجمالى  2.7مليار
رئاسة منظمة
دوالر ،واسـ ـتـ ـح ــوذت م ـصــر ع ـلــى ن ـس ـبــة  %20م ــن حجم
الـصــادرات داخــل الكوميسا بإجمالى  2مليار دوالر ،فى
الكوميسا،
حني بلغت واردات مصر من التجمع  700مليون دوالر.
فى مؤمترها
وتتمتع كافة السلع املصرية املصدرة إلى الدول األعضاء
بإعفاء تام من كافة الرسوم اجلمركية والضرائب األخرى
الدورى الذى
عقد بالعاصمة ذات األثــر املماثل وفقا لنسب التخفيضات التى تقرها
كل دولة ،وعلى أساس مبدأ املعاملة باملثل.
اإلدارية
وكــان أنــدريــه راجولينا ،رئيس دولــة مدغشقر ،رئيس
قمة «كوميسا» قد أعلن فى  23نوفمبر املاضى  ،تشكيل
اجلديدة فى
هيئة املكتب اجلديدة ،لتترأس مصر القمة ،فيما تأتى
الثالث والعشرين جمهورية ليبيا نائبا لـهــا ،وجمهورية مدغشقر مقررا
من نوفمبر
عاما.
وهنأ راجولينا ،فى كلمته الرئيس عبد الفتاح السيسى،
املاضى  ،بحضور
على هذه املدينة اجلديدة« ،العاصمة اإلدارية» ،منوها بأن
قادة ورؤساء
الرئيس يبنى مصر ،معربا فى الوقت نفسه ،عن سعادته
البالغة باملشاركة فى هذه القمة ،التى عقدت حتت شعار
دول وحكومات
«تعزيز القدرة على الصمود من خالل التكامل الرقمى
أعضاء التجمع
االق ـت ـصــادى االسـتــراتـيـجــى» ب ـهــدف تشجيع اسـتـخــدام
الذى يعد إحدى أدوات االقتصاد الرقمى لتيسير ممارسة األعمال داخل
جتـمــع الـكــومـيـســا وت ـعــزيــز قـ ــدرة ال ـ ــدول األع ـض ــاء على
الدعامات
الصمود ملواجهة التداعيات السلبية جلائحة كورونا على
الرئيسية
اقتصاداتها.
وكــان الرئيس السيسى قد أعلن خــال القمة إطالق
للجماعة
خ ـطــة ال ـع ـمــل االس ـتــرات ـي ـج ـيــة مـتــوسـطــة املـ ــدى للفترة
االقتصادية
 2025 - 2021لـ»كوميسا» ،وتهدف إلــى تعميق االندماج
اإلفريقية التى االقـتـصــادى والـتـكــامــل اإلقليمى والتنمية مــا بــن دول
التجمع ،وذلــك بالتناغم مــع اتفاقية منطقة التجارة
مت إقرارها فى
احلرة للقارة اإلفريقية.
قمة أبوجا لعام
وق ـ ــال ال ـس ـي ـســى :إن م ـصــر وض ـع ــت رؤي ـ ــة ت ـه ــدف إلــى
تعميق تكامل األعـمــال بني دول اإلقليم لتوسيع وتيرة
.1991
الـتـعــافــى االق ـت ـصــادى مــن جــائـحــة ك ــورون ــا ،انـطــاقــا من
هــذه التحديات وفــى ظــل ال ــدور املـهــم ال ــذى تضطلع به
«كــومـيـســا» كتجمع اقـتـصــادى إقليمى يـهــدف إل ــى بلوغ
ديسمبر  ٢٠٢١العمل

ـــــــــــوة جديدة لدورها الريادى عربيًا وأفريقيًا ودوليًا

التنمية املستدامة للدول األعضاء.
وأشـ ــار الــرئ ـيــس إل ــى أن ال ــرؤي ــة امل ـصــريــة لــرئــاســة «كــومـيـســا»
اس ـت ـهــدفــت ط ــرح ع ــدد م ــن امل ـ ـبـ ــادرات لـلـمـســاهـمــة ف ــى تعميق
الـتـكــامــل ،فــى ع ــدد مــن الـقـطــاعــات االق ـت ـصــاديــة ،عـلــى املــديــن
القصير واملـتــوســط ،منوها إلــى أن رؤي ــة مصر فــى أن تشجيع
األعمال  -مبفهومها الشامل لألعمال التجارية واالستثمارية
واإلنتاجية  -سيسهم بشكل كبير فى تسريع وتيرة التعايف.
وفيما يتعلق بالتكامل التجارى اإلقليمي ،وإزال ــة العوائق
اجلمركية ،قال السيسى  :إن مصر تؤمن إميانا راسخا ،بأهمية
الـتـكــامــل اإلقـلـيـمــى والـ ـق ــاري ،وتـسـعــى دائ ـمــا لتنمية الـتـجــارة
الـبـيـنـيــة ،فــى إط ــار ه ــذا الـتـكــامــل دأب ــت مـصــر مـنــذ انضمامها
لـ»كوميسا» على تطبيق اإلعفاءات اجلمركية املتفق عليها ،فى
إطار منطقة التجارة احلرة ،وف ًقا ملبدأ املعاملة باملثل.
وشدد الرئيس على العمل إلزالة أى عقبات ،حتول دون قيام
الدول األعضاء ،بتقدمي اإلعفاءات الالزمة فى هذا الصدد ،إذ
اقترح وضع آلية ملراجعة السياسات التجارية للدول األعضاء،
بشكل دوري؛ وهو األمر الذى سيسهم فى مشاركة الدول بفعالية
لتطبيق االمتيازات اجلمركية.
وقـ ــال الـسـيـســى  :إن مـصــر سـتــولــى اهـتـمــامــا كـبـيــرا بتعزيز
الـتـكــامــل ال ـق ــاري ،والـعـمــل عـلــى تشجيع الـ ــدول املــوق ـعــة ،على
اتفاقية منطقة التجارة احلرة للتجمعات الثالثة؛ للتصديق
على االتفاقية ليتم تطبيقها ،ودخولها حيز النفاذ.
وبشأن التكامل الصناعي ،أوضح الرئيس السيسى أن تعاون
دول التجمع لزيادة التجارة البينية؛ يتطلب زيــادة اإلنتاجية
العمل

ديسمبر ٢٠٢١

والتعاون فى القطاعات التصنيعية املختلفة واالستفادة من
املوارد املتاحة لدول اإلقليم وقدرتها التنافسية فى زيادة اإلنتاج
الصناعي.
ومـ ــا م ــن ش ــك أن م ـصــر تـسـتـطـيــع أن ت ـق ــدم ال ـك ـث ـيــر ل ـلــدول
اإلفريقية خالل رئاستها لقمة «كوميسا» ،مبا متتلكه من قدرات
وتأثير على دفع هذا األمــر لألمام وحتقيق ما تصبو إليه دول
الـشـعــوب اإلفــريـقـيــة ،فـضــا عــن إم ــداد يــد ال ـعــون لـهــذه ال ــدول
باخلبرات ،باإلضافة إلى املصالح املتبادلة وتفعيل االتفاقيات
التجارية البينية.
كما أن مصر تستطيع مضاعفة الصادرات إلى دول «كوميسا»
بحلول  ،2025إذ الوصول بحجم الصادرات من  3مليارات دوالر
إلى أكثر من  5مليارات دوالر بحلول .2025
واخيرا ...
مثلما كـــان عـــام الــرئــاســة املــصــريــة
لــاحتــاد اإلفــريــقــى فــى  2019عاما
استثنائيا مليئا باإلجنازات ،سيكون عام
رئــاســة مصر لتجمع الــســوق املشتركة
لدول شرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»
مليئا باحليوية والفاعلية أيضا ،ومبا
يليق بقيادة مصر مثل هذا التكتل الذى
يضم فى عضويته  21دولة.
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وزير القوى العاملة فى مؤتمر صحفي:

ال نية لتأجيل انتخابات النقابات العماليـــــــــــــــــــــــ
أعلن محمد سعفان وزير القوى
العاملة أن االنتخابات النقابية
العمالية ستتم فى موعدها
املحدد وفقا للقانون فى منتصف
العام املقبل  2022مؤكد أنه ال
يوجد أى نية للتأجيل  ،مشددا
على أن الوزارة التتدخل فى
العمل النقابي ،بل يقتصر دورها
على التنظيم فقط حيث إن ترك
التنظيم اإلدارى دون تنظيم
أو حتديث ُيعد عيبا فى اجلهة
اإلدارية املشرفة عليه.

وأش ــار الــوزيــر فــى هــذا الـصــدد إلــى ال ــوزارة
أعطت مهلة حتى  11نوفمبر  2021لالنتهاء
مـ ــن إجـ ـ ـ ـ ــراءات حت ــدي ــث بـ ـي ــان ــات ال ـن ـق ــاب ــات
واللجان النقابية العمالية متهيدا إلجــراء
االنتخابات النقابية العمالية .
وأوضـ ـ ــح وزي ـ ــر الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة أنـ ــه وفـقــا
ل ــائ ـح ــة ي ـت ــم حت ــدي ــث ال ـب ـي ــان ــات اخل ــاص ــة
بالتنظيم الـنـقــابــى كــل ع ــام ،مـشـيــرا إل ــى أن
عدد اللجان النقابية يبلغ  1957جلنة ،بينما
يبلغ عدد اللجان املهنية  275جلنة بإجمالى
 2232جلنة ،منوها إلى أن  %65من النقابات
واللجان العمالية انتهت من حتديث بياناتها
اس ـت ـع ــدادا لــان ـت ـخــابــات ،ح ـيــث إن الـنـقــابــة
العامة للعاملني باإلسعاف قامت بتسجيل

بياناتها بشكل كامل.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــى خـ ــال امل ــؤمت ــر الـصـحـفــى
الـ ــذى ع ـقــده ال ــوزي ــر م ــؤخ ــرا ملـنــاقـشــة بعض
امللفات املهمة ،منها استعداد الــوزارة إلجراء
االن ـت ـخــابــات الـنـقــابـيــة ال ـ ــدورة ،2026-2022
واملـ ـن ــح ال ـت ــدري ـب ـي ــة الـ ـت ــى ت ـقــدم ـهــا ال ـ ـ ــوزارة
للخريجني فى مجال تكنولوجيا املعلومات
والتحول الرقمي ،فضال عن آخر مستجدات
مـ ـش ــروع ق ــان ــون ال ـع ـم ــل اجلـ ــديـ ــد ،وال ــرب ــط
اإللكترونى مع ليبيا.
وت ـ ـنـ ــاول الـ ــوزيـ ــر آخ ـ ــر امل ـس ـت ـج ــدات فـيـمــا
يتعلق مبشروع قانون العمل اجلديد ،مشيرا
إلــى أن هناك بعض املــواد التى ترغب بعض
الـ ـ ــوزارات فــى إجـ ــراء تـعــديــل فــى صياغتها ،

وبــال ـف ـعــل مت تـشـكـيــل جل ـنــة بــرئــاســة رئـيــس
مجلس ال ــوزراء ومت اعتماد هــذه التعديالت
وإرساله للبرملان ملناقشته.
وأش ـ ــار س ـع ـفــان ردا ع ـلــى ع ــدد م ــن أسـئـلــة
الصحفيني إل ــى أن االحت ــاد ال ـعــام لنقابات
عمال مصر لديه ممتلكات كافية حلل أزمته
عائدا
املالية  ،فضال عن أنها متكنه من أن تدر ً
كبيرا له ،يساعده فى اخلروج من أزمته
ماليا ً
ً
املالية.
ونوه إلى أن شركات إحلاق العمالة تنشئ
حتــت إش ــراف ومظلة وزارة ال ـقــوى العاملة،
وسيكون لها دور فــى إحلــاق العمالة لليبيا،
وأن الــوزارة ستتولى تنظيم هذا األمر بشكل
كامل.

بدء تصدير العمالة المصرية إلى ليبيا قبل نهاية ٢٠٢١

تنسيق مستمر مع
العراق لتحديد
احتياجاتهم من
العمالة المصرية
١٠
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ــــــــــــــة وسيتم إجراؤها فى منتصف العام المقبل
منظومة الربط اإللكترونى بين مصر وليبيا ستقوم بتنظيم دخول
العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية

وح ـ ـ ــول م ـن ـظ ــوم ــة ال ـ ــرب ـ ــط اإللـ ـكـ ـت ــرون ــى
بــن مـصــر ولـيـبـيــا ،ق ــال سـعـفــان إنـهــا ستقوم
بتنظيم دخ ــول الـعـمــالــة املـصــريــة إل ــى ســوق
العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات
قانونية ،وحتديد أماكن تواجد هذه العمالة
ونـ ـظ ــام امل ـن ـش ــآت ال ـت ــى ي ـع ـم ـلــون ب ـهــا ملـعــرفــة
وح ـصــر الـعـمــالــة امل ـصــريــة ال ـتــى تـعـمــل لــدى
اجلانب الليبي.
وأك ــد سعفان ض ــرورة الــربــط اإللكترونى
لـضـمــان الشفافية الـكــامـلــة ،مـشـيــرا إل ــى أن
ال ـع ـمــالــة ال ـت ــى س ـي ـتــم االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ـي ـهــا بني
اجلــان ـبــن تـتـطـلــب ق ـ ــدرات وخ ـب ــرات معينة،
وسيتم تدريبهم بشكل جيد مبراكز التدريب
التابعة للجهات املعنية وفقا ملهنة العمالة
املطلوبة قبل سفرها ،الفتا إلــى أن العمالة
املصرية سفير لوطنها فى اخلارج.
وأعـ ـ ــرب وزي ـ ــر الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة ع ــن أمـلــه
أن يـتــم ال ـبــدء فــى تـصــديــر الـعـمــالــة املصرية
للشقيقة ليبيا قبل نهاية  ،2021مشيرا إلى
أن ــه لــن ُيـسـمــح بسفر أى عــامــل قـبــل أن يتم
تسجيل بياناته لــدى وزارة الـقــوى العاملة،
حلمايته ومتابعة مستحقاته ،وذلك لتوفير
بيانات مستوفية لدى احلكومة.
وقــال وزيــر القوى العاملة  :إننا نستهدف
أن يكون لدينا قواعد بيانات كاملة للعمالة
املصرية باخلارج فى كل أنحاء العالم ،حتى
ن ـس ـت ـط ـيــع احلـ ـف ــاظ ع ـل ــى حـ ـق ــوق ال ـع ـمــالــة
والتواصل معها فى أى وقت.
وح ـ ــول امل ـل ــف ال ـع ــراق ــى نـ ــوه وزي ـ ــر ال ـقــوى
العاملة إلى أن الوزارة  تتواصل مع السلطات
العراقية بشكل مستمر ملعرفة احتياجاتهم
مــن الـعـمــالــة امل ـصــريــة ،مـشـيــرا إل ــى أن ســوق
العمل العراقى كان يستوعب عددا كبيرا من
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العمالة املصرية معربا عن أمله فى عودتها،
كما كــان فــى املــاضــى  ،مــؤكــدا أنـنــا حريصون
على تصدير عمالة مؤهلة لكل دول العالم.
وكشف سعفان عن أنــه التقى وزيــر العمل
العراقى والشؤون االجتماعية الدكتور عادل
الــركــابــى على هــامــش اجـتـمــاع مجلس إدارة
منظمة العمل العربية ومت بحث كافة أوجه
التعاون الثنائي ،مشيرا إلى أنه سيكون هناك
تنسيق واتـصــاالت خــال الفترة املقبلة على
مستوى اإلدارات بني البلدين؛ لتنظيم كل ما
يتعلق بهذه القضية.
وحـ ـ ـ ــول االن ـ ـت ـ ـقـ ــال ل ـل ـع ــاص ـم ــة اإلداري ـ ـ ـ ــة
اجلـ ــديـ ــدة ق ـ ــال وزيـ ـ ــر الـ ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة  :إن

العاصمة اإلداريــة تعد نقلة عصرية جديدة
تتجه نـحــوهــا ال ــدول ــة امل ـصــريــة ،مـشـيــرا إلــى
أننا لدينا جلنة ملتابعة كل ما يحدث مببنى
القوى العاملة فى العاصمة اإلدارية ،حيث أن
هناك  450موظفا بالقوى العاملة سينتقلون
للعاصمة ،كما أنه يتم تدريبهم حتت إشراف
اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة.
وح ــول ق ــرار احلـكــومــة بـعــدم سـمــاح دخــول
أى موظف لــم يتلق اللقاح املـضــاد لفيروس
كورونا ألماكن العمل ،أو سيكون عليه تقدمي
فحص  ،PCRمؤكدا أن الدولة وفرت اللقاح
لكل املواطنني ويجب احلصول عليه لتجاوز
هذه األزمة واحلفاظ على الصحة العامة.
وك ـ ـ ـشـ ـ ــف سـ ـ ـعـ ـ ـف ـ ــان أن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ق ــام ــت
بعمل بوليصة تأمني للعمالة غير املنتظمة
ملــا تـتـعــرض لــه ه ــذه الـفـئــة مــن الـعـمــالــة من
م ـخــاطــر أث ـن ــاء عـمـلـهــا ،وت ـغ ـطــى الـبــولـيـصــة
الـعـجــز اجلــزئــى الـكـلــى وال ــوف ــاة ،حـيــث تبلغ
قيمة الـتـعــويــض فــى حــالــة الــوفــاة  100ألــف
جـنـيــه ،كـمــا ق ــام ب ـتــوزيــع  3بــولـيـصــات تأمني
األسـ ــرة مــن الـعـمــالــة غـيــر املـنـتـظـمــة ،مــؤكــدا
االستعداد للتواصل مع هذه األسر ومتابعتها
عن طريق املديريات التابعة لهم.
وح ـ ـ ــول دور وزارة ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة فــى
التحضير لــوظــائــف املستقبل ق ــال الــوزيــر:
«إننا مهتمون بشكل كبير بوظائف املستقبل
وت ــدري ــب ال ـع ـمــالــة ح ـتــى نـسـتـطـيــع مــواك ـبــة
العصر وتقليل معدالت البطالة» ،مشيرا إلى
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العاصمة اإلدارية تعد نقلة عصرية
جديدة تتجه نحوها الدولة المصرية

نستهدف أن يكون لدينا قواعد بيانات
كاملة للعمالة المصرية بالخارج
أن سوق العمل املصرى يحتاج إلعداد جيد لدراسته،
مضيفا أن الوزارة حاليا تعد معلومات عن سوق العمل
عـلــى مـسـتــوى الـ ــ 27محافظة ملـعــرفــة املـهــن املطلوبة
وإع ــداد الشباب املــدرب عليها ،لــذا تسعى ال ــوزارة الى
توفير الـفــرص التدريبية املــائـمــة للشباب فــى هذا
املـ ـج ــال ح ـتــى نـحـتـفــظ بــال ـن ـســب ال ـت ــى مت ال ــوص ــول
اليها فى البطالة  ،مشيرا إلى أن الــدورات التدريبية
املجانية تنتهى بحصول املتدرب على شهادة عاملية ،
باالضافة إلــى أن ال ــوزارة تعمل بنظام  ، TOTحيث
يتم اخـتـيــار املــدربــن وإعـطــائـهــم الـ ــدورات التدريبية
ليقوموا بعد ذلــك بالتدريب  ،منوها إلــى أن الــوزارة
تستهدف الوصول الى  100ألف متدرب بنهاية .2030
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ــاحل ــد األدنـ ـ ــى ل ــأج ــور بــالـقـطــاع
اخلــاص الــذى قــرره املجلس القومى لألجور بـ 2400
جنيه اع ـت ـبــارا مــن يـنــايــر  ،2022أش ــار الــوزيــر إل ــى أن
هناك بعض الشركات املتعثرة التى تقدمت بطلبات
الستثنائها مــن تطبيق احلــد األدن ــى األج ــور وسيتم
دراسـ ـ ــة ذل ـ ــك ،م ـنــوهــا بـ ــأن %90مـ ـ ــن ش ــرك ــات ال ـق ـطــاع
اخلاص تطبق أكثر من احلد األدنى لألجور .
وح ــول العمالة املـصــريــة املـتــواجــدة بــالـســودان أكد
وزيــر القوى العاملة أن الــوزارة تتابع مع سفير مصر
بالسودان ،وضع هذه العمالة هناك.
وأكد سعفان أن احلكومة تعمل على أن تصل أعداد
العمالة التى سيتم ضخها إلى أسواق العمل فى ليبيا
إلى ما كان الوضع عليه قبل الربيع العربى فى . 2011

نتابع مع
سفير
مصر
بالسودان
وضع
العمالة
المصرية

شركات إلحاق العمالة تنشئ تحت إشراف ومظلة
الوزارة وسيكون لها دور فى إلحاق العمالة لليبيا
١٢

سعفان يتابع نتائج
تحديث قواعد بيانات
المنظمات النقابية تمهيدا
إلجراء االنتخابات العمالية
فى منتصف ٢٠٢٢
يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان
مع مديريات القوى العاملة على مستوى
 27محافظة نتائج حتديث قواعد بيانات
النقابات العمالية  ،وذلــك فى إطــار القرار
ال ــذى أص ــدره مــؤخــرا ال ــذى قضى بانتهاء
موعد حتديث قواعد البيانات املوحدة على
املستوى القومى لكافة املنظمات النقابية
ال ـع ـمــال ـيــة اخل ـم ـيــس امل ــواف ــق  11نــوفـمـبــر
 2021متهيدا إلجراء االنتخابات النقابية
العمالية للدورة النقابية القادمة.
وتـلـقــى وزي ــر ال ـقــوى الـعــامـلــة عــن طريق
اإلدارة املـخـتـصــة ب ــال ــوزارة مــا انـتـهــت إليه
مديرية الـقــوى العاملة باإلسكندرية من
عملية حتــديــث قــواعــد الـبـيــانــات اخلــاصــة
بالنقابات العمالية املسجلة باملحافظة،
حيث بلغ عددها  129نقابة عمالية  ،فضال
عن  12نقابة مهنية ليصبح إجمالى عدد
الـلـجــان الـتــى حــدثــت بياناتها  141جلنة
نقابية  ،بينما لم تتقدم  18جلنة لتحديث
ب ـي ــان ــات ـه ــا ب ـن ـس ـب ــة  %٨٨.٧م ـ ــن إج ـم ــال ــى
اللجان املسجلة مبديرية الـقــوى العاملة
باإلسكندرية .
وق ـ ــال ي ــاس ــر سـعـيــد م ــدي ــر امل ــدي ــري ــة :إن
امل ــدي ــري ــة قــامــت بــرفــع وحت ــدي ــث وتسليم
آخر إفــادة بعد مراجعتها لنقابة العاملني
بالهيئة املصرية لسالمة املالحة البحرية
 ،وذل ــك بــالـتــزامــن مــع نـهــايــة املـهـلــة التى
حــددهــا ال ــوزي ــر لـتـحــديــث ب ـيــانــات الـلـجــان
النقابية والتى من املتوقع إجــراء العملية
االنتخابية لها منتصف العام املقبل.
وقـ ــد أشـ ـ ــادت ج ـم ـيــع ال ـل ـج ــان الـنـقــابـيــة
باملجهود املبذول من قبل جميع العاملني
مب ــدي ــري ــة الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة بــاإلس ـك ـنــدريــة
الــذيــن شــاركــوا فــى عملية حتــديــث قــواعــد
ال ـب ـي ــان ــات وت ـل ـق ــت امل ــدي ــري ــة ال ـع ــدي ــد مــن
خ ـط ــاب ــات ال ـش ـك ــر وال ـت ـق ــدي ــر لـلـمــديــريــة
وجـمـيــع الـعــامـلــن بـهــا ت ـقــديــرا جلـهــودهــم
والتنظيم املتميز الــذى شــاركــت بــه جميع
إدارات املديرية وعلى رأسها إدارة العالقات
العامة وخدمة املواطنني.
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..و يبحث مع ممثلى البنك الدولى توفير الحماية االجتماعية والصحية
للعمالة غير المنتظمة

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة  ،روبرت بو جودى مدير العمليات
بالبنك الدولى -عبر تقنية الفيديو كونفرانس -حيث مت بحث سبل التعاون
املشترك لتوفير احلماية االجتماعية والصحية للعمالة غير املنتظمة
والقطاع غير الرسمى فى الدولة املصرية.
ف ــى مـسـتـهــل ال ـل ـقــاء ق ــدم ال ــوزي ــر الشكر
ملمثلى البنك الــدولــى على اجلـهــد املـبــذول
فى العمل املشترك مع اجلهات املتخصصة
فى مصر فى كافة قطاعات العمل  ،متمني ًا
ت ـع ــاون مـثـمــر ب ــن ال ـ ـ ــوزارة وال ـب ـنــك الــدولــى
ف ــى ال ـف ـتــرة ال ـقــادمــة فـيـمــا يـخــص الـعـمــالــة
غ ـيــر املـنـتـظـمــة وأوج ـ ــه حـمــايـتـهــا ورعــايـتـهــا
اجتماعيا وصحي ًا .
واسـ ـتـ ـع ــرض ال ـ ــوزي ـ ــر  ،جـ ـه ــود احل ـكــومــة
امل ـصــريــة ف ــى رع ــاي ــة وح ـمــايــة ال ـع ـمــالــة غير
امل ـن ـت ـظ ـمــة خ ـ ــال الـ ـع ــام ــن 2021 / 2020
خاصة فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا
امل ـس ـت ـجــد ،ف ــى مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات وعـلــى
رأسها املقاوالت والبناء والتشييد والزراعة
 ،والباعة اجلائلني.
وأوضـ ـ ـ ــح سـ ـعـ ـف ــان أن ال ـه ـي ـك ــل اإلدارى
للعمالة غير املنتظمة بــالــوزارة يتكون من
إدارة مــركــزيــة وثــاثــة إدارات عــامــة بــديــوان
عام الوزارة يتبعها  27إدارة فرعية مبديريات
الـقــوى العاملة فــى كافة املحافظات ،تعمل
عـلــى تـقــدمي احلـمــايــة والــرعــايــة والتشغيل
ال ـ ـ ــازم لـ ـه ــذه ال ـف ـئ ــة ،فـ ـضـ ـاً ع ــن ال ــرع ــاي ــة
ال ـص ـح ـيــة ل ـهــم وذل ـ ــك م ــن ح ـس ــاب ــات رعــايــة
العمالة غير املنتظمة.
وأض ــاف وزي ــر ال ـقــوى الـعــامـلــة أن الــدولــة
امل ـصــريــة وال ـق ـي ــادة الـسـيــاسـيــة مـتـمـثـلــة فى
الرئيس عبد الفتاح السيسى حرصت على
دعــم العمالة غير املنتظمة خاصة فــى ظل
جائحة كورونا ،فقررت صرف  6منح لرعايتها
 ،ك ــل مـنـحــة مـنـهــا  500جـنـيــه  ،بــإجـمــالــى 5
مليارات و  461مليون جنيه .
العمل ديسمبر 2021

وأش ـ ــار ال ــوزي ــر إل ــى أن ال ـ ـ ــوزارة بـ ــدأت فى
الـعـمــل عـلــى آل ـيــة جــديــدة حلـصــر وتسجيل
العمالة غير املنتظمة على أرض الواقع فى
امل ـشــروعــات الـقــومـيــة الـكـبــرى عـلــى مستوى
م ـحــاف ـظــات اجل ـم ـهــوريــة م ــن خ ــال اإلدارة
امل ــرك ــزي ــة لـلـعـمــالــة غ ـيــر املـنـتـظـمــة  ،ومـنـهــا
مدينة العلمني اجلديدة والعاصمة اإلدارية
اجلديدة  ،والتى يعمل بها أكثر من  560ألف
عامل غير منتظم  ،وبلغ عدد املسجلني بها
حتى االن  135ألــف عامل تقريب ًا  ،ومــا زال
احلصر مستمر  ،كما تطرقت الــوزارة للعمل
مــع الشركات القائمة على تلك املشروعات
حلصر العمالة املسجلة بها فى قاعدة بيانات
متكاملة وتوفير التغطية التأمينية لهم .
ونوه الوزير  ،إلى ان الــوزارة بصدد إطالق
منصة لسوق العمل املـصــرى والـتــى ستتيح
كم هائل من املعلومات والبيانات عن العمالة
غ ـي ــر امل ـن ـت ـظ ـمــة ف ــى ال ـق ـط ــاع ــات املـخـتـلـفــة
خــاصــة الـقـطــاع غير الــرسـمــى  ،كما ستتيح
سـبــل حتــويــل املـنـشــآت الـعــامـلــة فــى الـقـطــاع
غير الرسمى الى قطاع رسمى بالتعاون مع
اجل ـهــات املختصة املختلفة  ،كـمــا يتضمن
م ـت ــاب ـع ــة دوريـ ـ ـ ــة ل ـت ـح ــرك ــات ال ـع ـم ــال ــة غـيــر
املنتظمة بني الشركات العاملة باستمرار.
وفــى املقابل أبــدى ممثلو البنك الدولى
اسـ ـتـ ـع ــداده ــم ل ـل ـت ـع ــاون املـ ـشـ ـت ــرك حل ـمــايــة
ت ـلــك ال ـف ـئــة م ــن ك ــاف ــة اجلـ ــوانـ ــب الـصـحـيــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وتـ ـ ـق ـ ــدمي ال ـ ــدع ـ ــم ال ـف ـنــى
واملساعدة  ،فضال عن تدعيم وحدة املساواة
ب ــن اجل ـن ـســن ال ـتــاب ـعــة لـ ـل ــوزارة خــاصــة فى
ظل اهتمام العالم والدولة املصرية باملرأة

والعمل على متكينها اقتصادي ًا.
ورح ــب روب ــرت بــوجــودى مــديــر العمليات
فــى البنك الــدولــى بالوزير  ،مبدي ًا سعادته
للتعاون املشترك مــع ال ــوزارة  ،خاصة فيما
يخص رعاية وحماية العمالة غير املنتظمة
ودعــم القطاع غير الرسمى ورؤيــة احلكومة
ووزاراتـ ـه ــا املختلفة للعمل مــع تـلــك الفئة
لتتمتع بكافة حقوقها ومزاياها التى كفلها
لها القانون .
وأوض ــح مــديــر العمليات  ،أن فــريــق عمل
الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــى ب ــالـ ـق ــاه ــرة يـ ـتـ ـش ــارك مــع
احلكومة املصرية فى عدد كبير من البرامج
 ،وص ـ ــل إل ـ ــى  13ب ــرن ــام ــج ل ــدع ــم احل ـكــومــة
وال ـش ـعــب  ،بــإج ـمــالــى  6.2م ـل ـيــار دوالر فى
العديد من قطاعات العمل والبنية التحتية
والنقل وغيرها  ،كما يقدم دعم ًا فني ًا للهيئة
الــوطـنـيــة لـلـتــأمـيـنــات وامل ـعــاشــات لــدعــم دور
اإلص ـ ــاح ـ ــات ال ــوط ـن ـي ــة ووزارة ال ـت ـضــامــن
االجتماعى لتوفير الدعم الــازم فى األمور
االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة لـلـفـئــات األكـثــر
احتياجا وخاصة برنامج تكافل وكرامة .
حضر اللقاء أولكسى سلوسينيسكى ،ونهلة
زيتون  ،كبيرى أخصائى احلماية االجتماعية
بــالـبـنــك ال ــدول ــى  ،وثــريــا األس ـيــوطــى وإمي ــار
ك ــول ـي ـم ــان م ـس ـت ـشــاريــن ومم ـث ـل ــن س ـيــاســات
حماية اجتماعية بالبنك الدولى .
وم ــن جــانــب ال ـ ـ ــوزارة آمـ ــال ع ـبــد املــوجــود
رئيس اإلدارة املركزية للعالقات اخلارجية،
وإيـ ـه ــاب ع ـبــد ال ـعــاطــى امل ـس ـت ـشــار الـقــانــونــى
لـلــوزيــر  ،وأمـنـيــة عبد احلميد مساعد فنى
مبكتب الوزير.
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وزير القوى العاملة يبحث مع المفوضــــــــــــــــــ
سعفان :تخفيض معدالت البطالة أسهم فى توقف
الهجرة غير الشرعية من 2016

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة إيلفا يوهانسون املفوضة األوروبية
للشؤون الداخلية باالحتاد األوروبي ،لبحث سبل التعاون للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
حـضــر الـلـقــاء السفير كريستيان برجر
رئ ـي ــس وفـ ــد االحتـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ــى بــال ـقــاهــرة،
وهيلينا كونيج أمني دائرة العمل اخلارجى
األوروبـ ـ ــي ،وفــرانـسـيـسـكــو جــازيـتـيـلــو رئـيــس
الوحدة السكنية والتوسعية باالحتاد .
ف ــى مـسـتـهــل ال ـل ـقــاء رحـ ــب وزي ـ ــر ال ـقــوى
العاملة باملفوضية األوروبية والوفد املرافق
ل ـهــا  ،م ــؤك ــد ًا أن ه ــذه ال ــزي ــارة س ـي ـكــون لها
عـظـيــم األثـ ــر ف ــى ال ـعــاقــات ب ــن اجلــانـبــن
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الس ـي ـم ــا فـ ــى ظـ ــل س ـع ــى الـ ــدولـ ــة امل ـصــريــة
لتحقيق االستراتيجيات الوطنية ومنها
إستراتيجية التنمية املستدامة مصر 2030
.
وأكــد سعفان أن الــدولــة املصرية وضعت
ف ــى أول ــوي ــات ـه ــا خ ـفــض مـ ـع ــدالت الـبـطــالــة
والتى تعد من املسببات األساسية للهجرة
غير الشرعية  ،مستعرضا اخلـطــوات التى
مت ــت ف ــى ه ــذا ال ـش ــأن م ــن جــانــب احلـكــومــة

املصرية والـتــى ساهمت فــى توقف الهجرة
غير الشرعية منذ  2016حتى اآلن.
وت ـنــاول الــوزيــر جـهــود الـ ــوزارة فــى تدريب
ال ـع ـمــالــة امل ـص ــري ــة ورف ـ ــع ك ـفــاءت ـهــا للعمل
ب ــاخل ــارج وم ـنــاق ـشــة إم ـكــان ـيــة ال ـت ـع ــاون مع
االحت ـ ــاد األوروبـ ـ ــى ف ــى ه ــذا امل ـج ــال  ،حتى
تتناسب املـهــارات التى يتم مد الشباب بها
مع الوظائف املتاحة فى الدول باخلارج .
وأش ــار سعفان إلــى الـتـعــاون الـقــائــم بني

ديسمبر  2021العمل

ـــــــــــــة األوروبية الحد من الهجرة غير الشرعية
يوهانسون % 90 :من المهاجرين فى العالم سافروا عن طريق
السماسرة بما عرض حياتهم للخطر

الوزارة وشركات التدريب العاملية منوها إلى
أن منها :شركة سيسكو ،واوراك ــل ،وهــواوي،
وأم ــازون ،وديسك ماسترز لتدريب الشباب
على وظــائــف املستقبل والرقمنة ووظائف
الـتـكـنــولــوجـيــا وال ـت ـحــول الــرق ـمــى  ،وال ــذى
تستهدف منه ال ــوزارة تــدريــب مــا يقرب من
 100ألف متدرب على هذه الوظائف بحلول
.2023
ك ـمــا تـ ـن ــاول ال ـل ـق ــاء ج ـه ــود الـ ـ ـ ــوزارة فى
حماية العمالة املصرية باخلارج ومتابعتها
واحلـ ـص ــول ع ـلــى مـسـتـحـقــاتـهــا م ــن خــال
املكاتب العمالية التابعة للوزارة فى سفارات
وقنصليات مصر باخلارج .
مــن جــانـبـهــا قــدمــت يــوهــان ـســون الشكر
ل ـلــوزيــر ع ـلــى ح ـف ــاوة االس ـت ـق ـبــال  ،مـهـنـئـةً
ال ــدول ــة امل ـصــريــة ع ـلــى ان ـخ ـفــاض م ـعــدالت

العمل ديسمبر 2021

ال ـب ـط ــال ــة والـ ـتـ ـق ــدم املـ ـح ــرز غ ـي ــر امل ـس ـبــوق
ف ــى ال ـق ـضــاء ع ـلــى ال ـه ـجــرة غ ـيــر الـشــرعـيــة
 ،وتــوفـيــر مــزيــد مــن ف ــرص الـعـمــل للشباب
مــن اجلـنـســن  ،مــؤكــدة أن الـهـجــرة عملية
طبيعية احل ــدوث  ،ميكن إدارت ـهــا بالتعاون
بــن اجلـهــات وال ــدول وأن الـهــدف األســاســى
هو محاربة الهجرة غير الشرعية وتشجيع
الهجرة املقننة ،بحيث ميكن تسهيل دخول
العمالة املؤهلة للدول  ،مشيرة إلى إنه وفقا
لإلحصائيات فــإن  % 90مــن املهاجرين فى
العالم ســافــروا عــن طريق سماسرة السفر
مبا يعرض حياتهم للخطر .
وكشفت عــن أن االحت ــاد األوروب ــى يعانى
من نقص فى العديد من الوظائف بسبب
إرت ـ ـفـ ــاع األعـ ـ ـم ـ ــار ،وب ــالـ ـت ــال ــى ي ـح ـت ــاج إل ــى
العمالة املــدربــة فــى الـعــديــد مــن الوظائف

 ،ممــا يستلزم دعــم الهجرة الشرعية لسد
تلك الفجوات املــوجــودة داخــل ســوق العمل
بالطريقة الصحيحة .
وعـ ـل ــى ه ــام ــش الـ ـلـ ـق ــاء ت ـف ـق ــد س ـع ـفــان
ويــوهــان ـســون منـ ــاذج م ــن وح ـ ــدات الـتــدريــب
املهنى املتنقلة املوجود مببنى الوزارة  ،والتى
تصل للمتدربني إلــى أمــاكــن إقامتهم دون
حتمل جهد أو نفقات ،ومتكث فى كل قرية
 3أشـهــر وتتنقل تباعا لتغطى كــافــة أرجــاء
امل ـح ــاف ـظ ــات ل ـض ـمــان م ــزي ــد م ــن ال ـتــدريــب
املهنى والعديد من املهارات التى يحتاجها
سـ ــوق ال ـع ـمــل  ،وت ـش ـغ ـيــل األيـ ـ ــدى الـعــامـلــة
القادرة على اإلنتاج .
وفى ختام اللقاء أهــدى الوزير املفوضة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ه ــدي ــة ت ــذك ــاري ــة م ــن ال ـص ـنــاعــة
املصرية اخلالصة تقديرا للتعاون املشترك.
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مصر بال طوارىء
أخريا
و بعد
عقود طويلة
انتهى قانون الطوارئ،
فقد أصدر السيد الرئيس
عبد الفتاح السيسى قرارا بإلغاء
قانون الطوارئ ،وقد ترك ذلك أثرا طيبا عند
املصريني بكافة أطيافهم وأفكارهم قانون الطوارئ
الزم املصريني فرتات طويلة ،بدأت منذ االحتالل
الربيطانى ملصر ،ظلت الحريات مقيدة دون إعالن
رسمى للطوارئ ،إال أن يوم  2نوفمرب عام 1914
ومع اشتعال الحرب العاملية األوىل أعلن الجنرال
مكسويل قائد جيش االحتالل بمصر خضوع
البالد للحكم العسكري ،وبعدها بأسابيع قليلة تم
إعالن الحماية الربيطانية على مصر ،وبعد نهاية
الحرب العاملية األوىل عام  1918تصدّر مطلب إلغاء
األحكام العسكرية مطالبات السياسيني املصريني
حينها وعلى رأسهم سعد زغلول ،ففى ظل األحكام
العرفية ُفرضت الرقابة على الصحف ،وتم التنكيل
باملصريني على نطاق واسع ،ومع ثورة  1919زادت
مطالبات إلغاء األحكام العرفية ،إال أنها لم تلغ إال بعد
إقرار دستور  1923الذى تضمن أول نص دستورى
ينظم حالة األحكام العرفية ،ولكن لم يطل األمر
كثريا فقد عادت مصر قانون الطوارئ مرة أخرى مع
الحرب العاملية الثانيةُ ،أعيد فرض األحكام العرفية
عام  1939من جديد ،كما شهد عام  1948إعادة
لفرض تلك الحالة مع حرب فلسطني ،ثم ُأعيدت
أيضًا فى أعقاب حريق القاهرة يوم  26يناير عام
 ،1952وامتد حتى بعد قيام ثورة يوليو.

تحقيق  :نجوى لطفى
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وب ـعــد ث ــورة يــولـيــو املـجـيــدة ص ــدر قــانــون الـ ـط ــوارئ م ــرة أخ ــرى فى
عــام 1958م ،ولكنه لم يفعل إال بعد نكسة  67واستمر العمل بقانون
الطوارئ هذا حتى أواخر عهد الرئيس الراحل أنور السادات ،وأُعيد
ً
فرضه من جديد عقب اغتياله عام  ،1981وظل
مفعل منذ ذلك العام
حتى مت إلغاؤه فى مايو عام  ،2012ثم عاد مرة أخرى بعد عام واحد،
وفى يناير عام  2013فُرض قانون الطوارئ مبحافظات قناة السويس
ملدة شهر ،ثم أُعيد فرض حالة الطوارئ بعد ثورة  30يونيو ملدة شهر
واحد فقط ،ومع تصاعد األعمال اإلرهابية فرض الرئيس عبد الفتاح
السيسى حالة الطوارئ فى سيناء ،وفى أبريل  2017اتسعت دائرة حالة
الطوارئ لتشمل جميع األراضى املصرية ،وبني  17جتديد ومتديد ظل
قانون الطوارئ ُمطب ًقا حتى أنهاه قرار الرئيس السيسى األخير املؤرخ
بـ  25أكتوبر . 2021
وقد كان القرار التاريخى بإلغاء حالة الطوارئ فى مصر مفاجأة
سعيدة للمصريني وفى جولة لنا الستطالع رأى املواطنني جتاه هذا
القرار كان الراحة واالطمئنان هو مجمل الشعور عند من سألناهم .
عالمة انتصار
تقول سمية حسان مدرسة تاريخ فى املرحلة الثانوية :إن أجمل ما
كان فى القرار أنه صدر من الرئيس نفسه ولم يكن حتت ضغط من
اجتاهات نيابية سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو حتت ضغط
شعبى أو إعــامــى ،وإن دل ذلــك على شــيء فهو أن ال ـقــرار صــدر بعد
دراسة وافية لكل ظروف مصر السياسية واالقتصادية واالجتماعية،
وأنه عالمة مبشرة إن اإلرهاب الذى عانيناه منه بعد وصول اإلخوان
اإلرهــاب ـيــن للحكم وخــروجـهــم بـ ــإرادة شعبية ح ــرة ،إن شــوكــة هــؤالء
اإلرهــابـيــن انكسرت بــا رجـعــة ،وأن مصر لــم تعد فــى حــاجــة إلــى أى
قوانني استثنائية ملحاربة اإلرهاب أو أى ظروف طارئة ،واعتقد أن هذا
القرار أسعد الشعب املصرى كله ،ال ألن القانون كان يفعل بشكل سيئ
بل ألن هذه عالمة االنتصار على اإلرهاب واإلرهابيني.
ديسمبر 2021

العمل

خطوة لألمام
بينما يرى نور الدين إبراهيم محاسب أن الوضع األمنى فى مصر
قد استقر ولم يعد فى حاجة لقانون سيئ السمعة قانون الطوارئ،
خاصة أن بعض جمعيات حقوق اإلنسان الدولية والــدول التى ترفع
ش ـعــار احلــريــة لـيــس إميــانــا بـهــا ول ـكــن الب ـت ــزاز الـ ــدول األخـ ــرى كــانــوا
يتشدقون بأن مصر ترفع راية الطوارئ بقانون يخيف املصريني ،وقد
سقطت دعــاويـهــم اآلن بإلغاء قــانــون ال ـطــوارئ ،ولــم يعد لدينا ذراع
يلوى ،يتحججون به لإلساءة إلى وضع مصر السياسى ،أعتقد أن هذا
اإللـغــاء مبثابة ضربة معلم ألعــداء مصر الذين يتشدقون باحلرية
وهم أبعد الناس عنها .
قانون سيئ السمعة
ويؤكد على كل ما سبق أكثم أشرف املحامى قائال  :جاء اليوم الذى
رأى فيه املصريون أن هناك رئيسا يتخلى بكل إرادته عن قانون يعطى
حقوقا وسلطات واسعة لفرض سيطرته على كافة أطراف الدولة ،وهذا
بادرة خير ونأمل أن تكون خطوة من خطوات عديدة لتدعيم احلرية
فــى مصر ســواء احلــريــة الفكرية لتوسيع سقف اإلع ــام والصحف،
ومناقشة مشاكل املصريني بشكل أكثر حتــررا وتـطــورا للوقوف على
احلــل ،وهــذا األمــر سيفيد احلياة السياسية فى مصر إفــادة عظيمة،
ويغذى روافدها بكوادر شبابية واعية ،فكلما كان املناخ السياسى فى
بلد ما حتكمه القوانني العادية كانت احلياة السياسية قوية مبختلف
مشاربها من تـيــارات معارضة وطنية وأح ــزاب سياسية تدعم احلياة
السياسية والنيابية فى مصر ،وتفرز نوابا أكثر وعيا وثقافة ومعرفة
وق ــدرة عـلــى ات ـخــاذ ال ـقــرار واإلجـ ـ ــراءات السياسية املـطـلــوبــة لصالح
املواطن املصرى والوطن .
أكثر من مائة عام
بينما يرى الدكتور أحمد مدنى أستاذ القانون الدستورى أن مصر
كانت حتكم بقانون الطوارئ منذ بداية احلــرب العاملية األولــى وملدد
طويلة يتم إلغاؤه شهور ثم يعاد تطبيقه مرة أخرى ،وامتنى أن يكون
العمل ديسمبر 2021

هذا اإللغاء نهائيا ال عودة له ال لسوء مواد أو عدم مطابقته للدستور
بل ألنه قانون وضع ليكون مبثابة مالذ للحكومة فى األحوال الطارئة
الـتــى ُيـخــاف فيها على الــوطــن مــن ح ــدوث ه ــزات عنيفة أو ملواجهة
اإلره ــاب وغـيــره مــن األح ــوال الطارئة فــى إلـغــاء هــذا القانون مبثابة
اعتراف من رئيس الدولة للمواطنني بــأن األمــور أصبحت تسير فى
املسار الطبيعى و أن البالد لم تعد فى حاجة إلى قانون طوارئ  ،وأن
القانون والدستور كفيل بحماية الدولة واملواطنني ،هذا هو سر سعادة
املصريني بإلغاء هذا القانون الذى ظل أكثر من مائة عام يجثم على
نفوس املصريني .
خطوة عظيمة وفى انتظار املزيد
وفــى النهاية يــرى دكتور نــور فرحات الفقيه الدستورى أنــه كباقى
املصريني قد سر بخبر إلغاء قانون الطوارئ هذا ،وأنه سعيد سعادة
كـبــرى بــأن قــانــون مثل هــذا لــم يعد لنا حــاجــة بــه ،وأن أخـيــرا لــم يعد
جــاثـمــا عـلــى ص ــدر احل ـيــاة السياسية فــى مـصــر ،وأن ــه ألول م ــرة منذ
عقود ممتدة ستعيش مصر دون توقع أوامر تصدر من سلطة الطوارئ
بالتغول على احلقوق واحلريات العامة واإلحالة إلى قضاء استثنائى
يصدر أحكاما غير قابلة للطعن ،وأن ذلك يعتبر مبثابة نقلة نوعية
فــى احلـيــاة املدنية ملصر وتدعيم أح ــزاب وت ـيــارات سياسية بإعطائه
الضوء األخضر لالنتشار بني ربوع الوطن وتثقيف املصريني سياسيا،
وهى خطوة مهمة على طريق الدولة املدنية الدميقراطية ،حيث إن
هناك عدد من القوانني التى يثار حولها العديد من املآخذ ،وأمتنى
أن ت ـكــون اخل ـطــوة ال ـقــادمــة تخليص مـصــر مــن مـثــل ه ــذه الـقــوانــن
حتى تصح احلياة السياسية وتفرز قـيــادات سياسية وحزبية واعية
قادرة على تشكيل وجه السياسة املصرية ،بهذه اإلجراءات نكون على
الطريق الصحيح ،وليس أمــرا شكليا ،ولكن هذه اخلطوة الضرورية
واملهمة ،وحتى تستلزم خطوات ال تقل عنها ضرورة من أجل إعطائها
مضمونا حقيقيا حلـمــايــة احلــريــات الـعــامــة وم ـبــدأ س ـيــادة الـقــانــون
العادل واستقالل القضاء ،وحتى ال تكون مجرد إجراء شكلي.
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سعفان يبحث مع نظيره السعودى الربط اإللكترونى لتقنين أوضـــــــــــــــــ

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة
بـ ــديـ ــوان ع ـ ــام ال ـ ـ ـ ــوزارة أحـ ـم ــد ب ــن سـلـيـمــان
الــراج ـحــى وزي ــر امل ـ ــوارد الـبـشــريــة والتنمية
االجـتـمــاعـيــة بــاملـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة
ملناقشة عدد من امللفات املهمة فى مقدمتها
الــربــط اإللـكـتــرونــى بــن ال ــوزارت ــن لتقنني
أوضــاع سفر العمالة ،بحيث ال يتم سفرها
إال عــن طــريــق هــذه املنظومة للقضاء على
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عقود العمل الوهمية.
حضر اللقاء السفير أسامة نقلى سفير
اململكة لدى مصر ،وفيصل العتيبى امللحق
العمالى السعودى بالقاهرة وبندر السجان
مدير عــام معهد اإلدارة العامة بالسعودية
 ،وه ــاش ــم امل ـك ــرم ــى م ــدي ــر عـ ــام الـتـخـطـيــط
واجلودة باملعهد.
ف ــى مـسـتـهــل ال ـل ـق ــاء رحـ ــب وزي ـ ــر ال ـقــوى

الـ ـع ــامـ ـل ــة  ب ــاحلـ ـض ــور مـ ـع ــرب ــا عـ ــن خــالــص
سعادته لهذه الزيارة  ،مؤكدا عمق العالقات
املـصــريــة الـسـعــوديــة عـلــى مــر ال ـتــاريــخ التى
تتميز بالقوة واالستمرارية .
وأشـ ــار سـعـفــان إل ــى أهـمـيــة تفعيل ملف
ال ــرب ــط اإلل ـك ـتــرونــى ب ــن الـ ــوزارتـ ــن ملعرفة
متطلبات سوق العمل فى اململكة ،والعمالة
امل ـص ــري ــة امل ـط ـلــوبــة واملـ ــدربـ ــة والـ ـت ــى تــرغــب
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ــــــــــــــــــــــــــــاع سفر العمالة والقضاء على عقود العمل الوهمية

ف ــى ال ـع ـم ــل بـ ـه ــا ،مـ ـش ــددا ع ـل ــى أن ال ــرب ــط
اإللكترونى يسهم فى تقنني أوضــاع السفر
للعمالة  ،بحيث يتم القضاء على أى عقود
وهمية وال يتم السماح لسفر العمالة إال عن
طريق هذه املنظومة.
وأكد وزير القوى العاملة أهمية التنسيق
ب ــن اجل ــان ـب ــن ح ـتــى ي ـتــم اخ ـت ـي ــار ال ـعــامــل
الـكــفء ذى اخلـبــرة أو تــدريــب العمالة التى
ترغب فى السفر وال متلك اخلبرات الالزمة
 ،م ـشــددا على أنــه لــن يتم إحل ــاق أى عامل
م ـصــرى للعمل باململكة دون الـتـحـقــق من
خبرته وكفاءته فى العمل .
وتـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاول ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء مـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـش ـ ــة آلـ ـ ـي ـ ــات
تنظيم العمالة املوسمية فى موسم احلج ،
وأكد سعفان أنه سيتم وضع تصور لتنظيم
عملية تشغيل العمالة املوسمية فى موسم
احلـ ــج ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى ح ـق ــوق ال ـع ـم ــال من
ناحية  ،وحجاج بيت اهلل من ناحية أخرى.
من جانبه قدم أحمد سليمان الراجحى
وزيــر املــوارد البشرية والتنمية االجتماعية
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ال ـس ـعــودى الـشـكــر وال ـت ـقــديــر ل ــوزي ــر الـقــوى
ال ـعــام ـلــة ع ـلــى ح ـســن االس ـت ـضــافــة  ،وعـلــى
روح التعاون املشتركة فــى كافة املوضوعات
اخل ــاص ــة بــالـعـمــالــة امل ـصــريــة امل ــوج ــودة فى
اململكة وحتسني أحوالها .
وأوضـ ــح الــراج ـحــى أن ول ــى عـهــد اململكة
ش ــدد عـلــى أن يـكــون س ــوق الـعـمــل الـسـعــودى
من أفضل أســواق العمل عاملي ًا وخاصة فى
مجموعة ، G20  مضيفا أن اململكة أطلقت
استراتيجية سوق العمل السعودى اعتمدت
مــن املـجـلــس االق ـت ـصــادى ومـجـلــس الـ ــوزراء
بالتعاون مع البنك الدولى ومنظمة العمل
الدولية  ،موضحا أن االستراتيجية تتضمن
 25مبادرة لها  4مؤشرات أداء رئيسية  ،و 11
مؤشر أداء فرعيا  ،ومن املتوقع االنتهاء من
كافة مؤشراتها قبل نهاية عام  ، 2025ليصبح
من خاللها سوق العمل السعودى من أفضل
أسـ ـ ــواق ال ـع ـمــل ج ـ ــاذب ل ـل ـش ـبــاب ال ـس ـعــودى
والكفاءات األجنبية على حد سواء .
وأش ـ ــار ال ــوزي ــر ال ـس ـعــودى إل ــى أن م ـبــادرة

ال ـف ـحــص امل ـه ـنــى م ــن أهـ ــم املـ ـ ـب ـ ــادرات الـتــى
تضمنتها االستراتيجية  ،والتى تهدف إلى
حتسني نوعية وكفاءة العمالة داخل اململكة
ســواء السعودية أو األجنبية  ،ودوره ــا املهم
فى املوازنة بني حجم األعمال واألجــور عن
ك ــل مـهـنــة حـســب مـسـتــويــات م ـه ــارة الـعــامــل
والتى يتم حتديدها قبل سفره إلى اململكة
بالتعاون مع دول االستقدام .
وفـ ــى خ ـت ــام ال ـل ـق ــاء أه ـ ــدى وزي ـ ــر ال ـقــوى
العاملة نظيره الـسـعــودى  ،وسفير اململكة
هدية تذكارية من الصناعة املصرية تعبيرا
عن شكره وتقديره لهذه الزيارة.
ح ـضــر ال ـل ـق ــاء م ــن ج ــان ــب وزارة ال ـقــوى
ال ـع ــام ـل ــة إيـ ـه ــاب ع ـب ــد الـ ـع ــاط ــى امل ـس ـت ـشــار
القانونى للوزير  ،وحسني صبرى مستشار
الوزير للمعلومات والتحول الرقمى  ،وأمال
عبد املوجود رئيس اإلدارة املركزية للعالقات
اخل ــارجـ ـي ــة ،وع ـ ــزت عـ ـم ــران رئ ـي ــس اإلدارة
املــركــزيــة للتشغيل ،وأمي ــن قـطــامــش رئيس
اإلدارة املركزية للتدريب املهني.
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سعفان  :بدء العمل بمنظومة الربط االلكترونى مع ليبيا لتنظيم
دخول العمالة المصرية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية

أعلن وزير القوى العاملة ،محمد سعفان ،أن اللجنة الفنية املصرية-الليبية وقعت
فى طرابلس على محضر اجتماعات اللجنة الفنية املشتركة للربط االلكترونى بني
البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا ملا اتفق عليه فى مذكرة التفاهم املوقعة
بني وزارتى القوى العاملة مبصر وليبيا ،استعداد ًا لعودة العمالة املصرية إلى طرابلس
للمشاركة فى اإلعمار.

وأكد وزير القوى العاملة أهمية
منظومة الــربــط االلـكـتــرونــى بني
البلدين لتنظيم دخ ــول العمالة
املصرية إلــى ســوق العمل الليبية
ب ـطــري ـقــة شــرع ـيــة وفـ ــق إجـ ـ ــراءات
قــانــونـيــة  ،وحتــديــد أمــاكــن تــواجــد
هـ ـ ــذه الـ ـعـ ـم ــال ــة ونـ ـ ـظ ـ ــام امل ـن ـش ــآت
التى يعملون بها  ،ملعرفة وحصر
العمالة املصرية التى تعمل لدى
اجلانب الليبي.
وأوض ــح سعفان أنــه بعد توقيع
مـ ـنـ ـظ ــوم ــة ال ـ ــرب ـ ــط االلـ ـكـ ـت ــرون ــى
بـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن س ـ ـي ـ ـكـ ــون م ــوع ــد
عــودة الـعـمــالــة املـصــريــة إلــى ليبيا
قـ ــريـ ـ ًـبـ ــا  ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن ق ـط ــاع
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ال ـت ـش ـي ـي ــد وال ـ ـب ـ ـنـ ــاء وامل ـ ـ ـقـ ـ ــاوالت
سيكون أولى القطاعات التى سوف
تشهد تــواجــد عـمــالــة مـصــريــة فى
األراضى الليبية ،فضال عن باقى
التخصصات املهنية املطلوبة من
هذه العمالة.
وكـ ـش ــف وزيـ ـ ــر ال ـ ـقـ ــوى ال ـعــام ـلــة
عــن أن كــل العمالة املصرية التى
سـيـتــم طـلـبـهــا ع ــن طــريــق الــربــط
اإلل ـك ـت ــرون ــى سـ ــوف ت ـك ــون مــدربــة
ب ـش ـك ــل جـ ـي ــد مب ـ ــراك ـ ــز الـ ـت ــدري ــب
التابعة للجهات املعنية وفقا ملهنة
العمالة املطلوبة قبل سفرها.
وكـ ـ ــان وزيـ ـ ــر ال ـع ـم ــل وال ـت ــأه ـي ــل
الليبى على العابد الرضا قد شهد

مــراســم تــوقـيــع بــروتــوكــول الــربــط
االل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــى بـ ــن مـ ـص ــر ول ـي ـب ـيــا
ف ـ ــى خ ـ ـتـ ــام اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـل ـج ـنــة
الـفـنـيــة بــن الـبـلــديــن  ،حـيــث وقــع
ال ـبــروتــوكــول عــن اجلــانــب املـصــرى
خ ـ ــال ـ ــد رضـ ـ ـ ـ ــوان مـ ـسـ ـتـ ـش ــار وزي ـ ــر
ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة ورئ ـي ــس ال ــوف ــد ،
وم ـ ــن اجلـ ــانـ ــب عـ ـ ــادل س ــال ــم عـبــد
السالم رئيس اللجنة بوزارة العمل
والتأهيل ،بحضور أعضاء اللجنة
الفنية من اجلانبني .
وكانت اللجنة الفنية املصرية-
الـ ـلـ ـيـ ـبـ ـي ــة قـ ـ ــد ع ـ ـ ـقـ ـ ــدت س ـل ـس ـلــة
اجتماعات والتباحث حــول وضع
األليات املناسبة للربط االلكترونى
ديسمبر  2021العمل

بــن ال ــوزارت ــن عـلــى م ــدى  4أي ــام ،
بالعاصمة الليبية طرابلس ،ومت
االتفاق على بدء العمل مبنظومة
ال ــرب ــط االلـ ـكـ ـت ــرون ــى املـ ـع ــدة من
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اجلانب املصرى لتسجيل العمالة
املصرية الراغبة بالعمل فى ليبيا
إل ـ ــى أن ي ـت ــم ت ـط ــوي ــر واس ـت ـك ـمــال
م ـن ـظــومــة ال ـع ـم ــل ال ـل ـي ـب ـيــة ال ـتــى

سيتم اعدادها من اجلانب الليبى
 ،على أن يتم الـتـعــاون الفنى بني
الطرفني لتوحيد جداول البيانات
بني املنظومتني.
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من كل وزارة

خرب

رئيس مجلس الوزراء يتابع موقف التعامل مع شكاوى المواطنين
المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية خالل شهر أكتوبر الماضي
تلقى  114ألف شكوى وطلب واستغاثة نصيب الوزارات منها %69
والمحافظات  %23و % 8للجهات والهيئات األخرى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس
مجلس الوزراء موقف تلقى ورصد
واستجابة اجلهات احلكومية لشكاوى
املواطنني املسجلة على منظومة الشكاوى
احلكومية املوحدة مبجلس الوزراء خالل
شهر أكتوبر املاضي ،وكذا حصاد جهود
املنظومة خالل السنوات الثالث املاضية
فى ملف تلقي شكاوى وطلبات واستغاثات
املواطنني اخلاصة بإزالة تراكم القمامة
وأكوام املخلفات بجميع أنواعها ،وذلك
من خالل تقرير أعده الدكتور طارق
الرفاعي ،مدير «منظومة الشكاوى
احلكومية املوحدة».
وجدد الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لفريق
عمل املنظومة ،على اجلهود التى يبذلونها فى
رصــد وتلقى الـشـكــاوى واالسـتـغــاثــات والطلبات
من املواطنني ،ثم التواصل والتنسيق واملتابعة
مع ال ــوزارات واملحافظات واجلهات املعنية ،حلل
هــذه الـشـكــاوى ،واالسـتـجــابــة للطلبات املقدمة،
مــؤكــدا أن املـنـظــومــة هــى إح ــدى اآلل ـي ــات املهمة
لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى،
الدائمة بالتواصل مع املواطنني ،واالستماع إلى
شكاواهم ،ومطالبهم ،والعمل على حلها.
وأث ـنــى رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء عـلــى التفاعل
املستمر ،والتعاون الدائم ،من مسئولى الــوزارات
واملحافظات واجلـهــات احلكومية املختلفة ،مع
منظومة الـشـكــاوى احلكومية املــوحــدة ،خلدمة
املواطنني ،مؤكدا أن خدمة املواطن املصرى ،وحل
مشكالته ،يأتى على رأس اهتمامات احلكومة.
وق ــال الــدك ـتــور ط ــارق الــرفــاعــي إن «منظومة
الشكاوى احلكومية املوحدة» تلقت ورصدت خالل
شـهــر أكـتــوبــر املــاضــى ( )114أل ــف شـكــوى وطلب
واس ـت ـغ ــاث ــة ،مت االن ـت ـه ــاء م ــن ف ـحــص ومــراج ـعــة
( )109آالف شكوى وطلب ،حيث مت توجيه ()89
أل ــف شـكــوى جلـهــات االخ ـت ـصــاص ،وحـفــظ نحو
( )20ألف شكوى ،وفق ًا لضوابط فحص ومراجعة
الشكاوى قبل توجيهها للجهات املختصة ،وجارى
اسـتـكـمــال فـحــص  5000ش ـكــوى وط ـلــب متـهـيـ ًـدا
التخاذ الالزم بشأنها.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن هـ ـ ــذه اجل ـ ـهـ ــود ج ـ ـ ــاءت ت ـن ـف ـي ــذ ًا
لتعليمات رئيس مجلس الــوزراء بتنويع وتيسير
وتـفـعـيــل س ـبــل تـلـقــي ورصـ ــد ش ـك ــاوى املــواط ـنــن
والتنسيق مــع ال ـ ــوزارات واملـحــافـظــات والهيئات
املختصة لسرعة فحصها وإزال ــة أسبابها؛ الفت ًا
إل ــى أن نـصـيــب ال ـ ـ ــوزارات ك ــان  %69م ــن إجـمــالــي
الشكاوى املوجهة للجهات خــال الشهر ،بينما
كــان نصيب املحافظات  ،%23والهيئات األخــرى
املرتبطة باملنظومة .%8
وأش ــار الــدكـتــور ط ــارق الــرفــاعــي إلــى أن جهود
ت ـن ـس ـيــق ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ــع فـ ـ ــرق الـ ـعـ ـم ــل ب ــاجل ـه ــات
احلكومية املختصة أثمرت عن فحص الشكاوى
وات ـ ـخـ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات الـ ــازمـ ــة إلزالـ ـ ــة أس ـبــاب ـهــا،
حيث حققت وزارات :الصحة والسكان ،التربية
والـتـعـلـيــم والـتـعـلـيــم ال ـف ـنــي ،ال ـب ـت ــرول وال ـث ــروة
املعدنية ،الكهرباء والطاقة املتجددة ،األوقــاف،
الـبـيـئــة ،الـشـبــاب والــريــاضــة ،الـتـمــويــن والـتـجــارة
الداخلية ،الــزراعــة واستصالح األراض ــي ،القوى
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الـعــامـلــة ،واالتـ ـص ــاالت وتـكـنــولــوجـيــا املـعـلــومــات؛
ن ـســب إجن ـ ــاز عــال ـيــة يف ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـش ـكــاوى
املــوجـهــة لها وحسمها ،كما حققت محافظات:
أس ـ ـ ــوان ،بــورس ـع ـيــد ،امل ـن ـي ــا ،أسـ ـي ــوط ،ال ـشــرق ـيــة،
الـقــاهــرة ،اجلـيــزة ،اإلسماعيلية ،قـنــا ،السويس،
كفر الشيخ ،البحيرة ،الغربية ،سوهاج ،القليوبية،
بنى سويف ،األقصر والبحر األحمر؛ نسب إجناز
متميزة خالل الشهر.
وأض ـ ــاف مــديــر املـنـظــومــة أن الـبـنــك املــركــزي
امل ـص ــري قـ ــام بــال ـت ـعــامــل م ــع ش ـك ــاوى املــواط ـنــن
املرتبطة بأنشطة القطاع املـصــريف واملــوجـهــة له
خــال الشهر بــالــدراســة والفحص بالتعاون مع
الـبـنــوك املـصــريــة املختلفة ،واسـتـمــر يف حتقيق
نـسـبــة اس ـت ـجــابــة عــال ـيــة ل ـهــذه ال ـش ـك ــاوى ،وعـلــى
مستوى الهيئات املرتبطة باملنظومة والتي وجهت
لها الشكاوى خــال الشهر ،فقد حققت الهيئة
ال ـقــوم ـيــة لـلـتــأمــن االج ـت ـمــاعــي وج ـه ــاز حـمــايــة
املستهلك ومـشـيـخــة األزهـ ــر ال ـشــريــف ،واجلـهــاز
امل ــرك ــزى للتنظيم واإلدارة؛ نـســب إجن ــاز مميزة
حل ـســم ال ـش ـك ــاوى وإزالـ ـ ــة أس ـبــاب ـهــا ،ك ـمــا حققت
كــل مــن جــامـعــات :أس ـيــوط ،الــزقــازيــق ،الـقــاهــرة،
اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة ،املـ ـنـ ـص ــورة ،ع ــن ش ـم ــس ،طـنـطــا،
وب ــورس ـع ـي ــد؛ مـ ـع ــدالت مــرت ـف ـعــة يف االس ـت ـجــابــة
للشكاوى املوجهة إليها.
ويف إط ــار استكمال ربــط اجل ـهــات احلكومية
مبنظومة الشكاوى احلكومية املوحدة الكتروني ًا،
أوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه مت ربط الهيئة
العامة للتأمني الصحي الشامل على املنظومة،
كما مت تنفيذ ورش عمل ملمثلي اإلدارات املختلفة
بـ ـف ــرق ع ـم ــل اإلدارة امل ــرك ــزي ــة ب ـه ـي ـئــة ال ـتــأمــن
الـصـحــي ال ـشــامــل ،وف ــرق عـمــل فــرعــي بورسعيد
واألق ـص ــر عـلــى الـتـعــامــل م ــع ش ـك ــاوى املــواطـنــن
مــن خــال املنظومة ،وأض ــاف أنــه مت أيـضـ ًا ربط
الهيئة العامة للرعاية الصحية ،على املنظومة،

وتدريب فرق عمل إدارات رضاء املنتفعني التابعة
للهيئة العامة للرعاية الصحية بفرعي بورسعيد
واإلسماعيلية ،على آلـيــات عمل املنظومة ،كما
مت عـقــد ورش ــة عـمــل بالهيئة الـقــومـيــة لسالمة
الغذاء ،بحضور  65فردا بفرق الشكاوى بالهيئة،
بغرض تعريفهم باملنظومة وآلـيــات العمل بها،
موضح ًا أن تلك الــورش تأتي بهدف تطوير أداء
اجلهات املرتبطة باملنظومة ،لتوفير استجابات
فــوريــة ل ـش ـكــاوى املــواط ـنــن ،وال ـع ـمــل عـلــى حلها
بشكل عاجل وفعال ،والوصول إلى أعلى معدالت
رضاء املنتفعني عن اخلدمات والرعاية الصحية
املقدمة إليهم.
وعرض الدكتور طارق الرفاعي ،مدير منظومة
الشكاوى احلكومية ،أبرز القطاعات التي تركزت
ج ـهــود اجل ـهــات لــاسـتـجــابــة لـلـشـكــاوى بشأنها،
موضح ًا أن املنظومة تلقت ورصدت ( )16.5ألف
شـكــوى وطـلــب واسـتـغــاثــة يف مـجــال الـصـحــة ،مت
فحصها ودراسـتـهــا وتوجيهها للجهات املعنية،
كــان من بينها ( )2342شكوى واستغاثة تتطلب
ت ــدخـ ـاً ط ـب ـي ـ ًا س ــري ـع ـ ًا مبـخـتـلــف الـتـخـصـصــات
الطبية ،ومنها :توفير اخلدمات الطبية العاجلة
ملصابي فـيــروس كــورونــا املستجد؛ طبق ًا لتأثير
ال ـف ـيــروس عـلــى احلـ ــاالت امل ـصــابــة ،مـنـهــا( :عــزل
بــالــرعــايــة امل ــرك ــزة مبختلف الـتـخـصـصــات ،عــزل
بــال ـق ـســم ال ــداخ ـل ــي بــاملـسـتـشـفـيــات – أو تــوفـيــر
بـ ــروتـ ــوكـ ــول ال ـ ـعـ ــاج حلـ ـ ــاالت ال ـ ـعـ ــزل املـ ـن ــزل ــي)،
حضانات لألطفال املبتسرين ،وجــراحــات (املــخ
واألعصاب  -األورام  -العظام  -القلب والصدر -
الرمد  -والتجميل) ،وجراحات ومناظير اجلهاز
الهضمي ،وقـسـطــرة الـقـلــب ،والـقـسـطــرة املخية،
وج ـ ــراح ـ ــات إصـ ـ ــاح ال ـت ـش ــوه ــات ن ـت ـي ـجــة ع ـيــوب
خلقية باألطفال وحديثي الوالدة ،وتوفير العالج
الالزم ملرضى األورام (سواء العالج الكيميائي أو
الهرموني) ،وأدويــة األمــراض املناعية الـنــادرة أو
املزمنة ،باإلضافة إلــى توفير وتركيب األطــراف
الصناعية ل ــذوي ال ـق ــدرات اخلــاصــة ،فـضـاً عن
مساعدة احلاالت يف سرعة إصدار قرارات العالج
على نفقة الدولة؛ خاصة احلاالت الطارئة منها،
الفـتـأً إلــى أن تلك الشكاوى واإلسـتـغــاثــات القت
استجابات سريعة من القيادات املعنية بأجهزة
وه ـي ـئ ــات وزارت ـ ـ ــي ال ـص ـحــة والـ ـسـ ـك ــان والـتـعـلـيــم
العالي والبحث العلمي ،كما حققت املستشفيات
اجلامعية استجابات سريعة مع احلاالت التي مت
توجيهها لها ،والتي تطلبت تدخالً طبي ًا سريع ًا.
وأش ــار الــرفــاعــي إل ــى أن ــه فيما يـخــص طلبات
امل ــواط ـن ــن ب ـشــأن احل ـص ــول ع ـلــى ل ـقــاح ك ــورون ــا؛
فقد تلقت املنظومة ( )9.3آالف شكوى وطلب
واسـ ـتـ ـفـ ـس ــار بـ ـش ــأن ع ـم ـل ـي ــات ت ـس ـج ـيــل ط ـل ـبــات
احل ـصــول عـلــى لـقــاح ف ـيــروس ك ــورون ــا  -يف ضــوء
عامليا للتصدي
توفير الدولة أنواع اللقاح املعتمد ً
جلائحة كورونا -وذلك بنسبة  %56من الشكاوى
وال ـط ـل ـبــات ال ـ ـ ــواردة يف ق ـط ــاع ال ـص ـحــة ،وق ــد مت
توجيه هذه الشكاوى والطلبات إلى وزارة الصحة
لفحصها واتـخــاذ اإلج ــراءات الــازمــة ملعاجلتها
وإزالة أسبابها.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي أنه فى إطار حرص
امل ـن ـظــومــة ع ـلــى ت ـعــزيــز ال ـش ــراك ــة ب ــن املــواط ـنــن
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مدبولى يستعرض حصاد جهود المنظومة خالل السنوات الثالث الماضية فى تلقي شكاوى
وطلبات المواطنين الخاصة بإزالة تراكم القمامة وأكوام المخلفات بجميع أنواعها
واحلكومة ،فقد سجل املواطنون ( )4335شكوى
واستغاثة متنوعة ،منها على سبيل املثال شكاوى
(أعمدة إنارة متهالكة أو آيله للسقوط  -أسالك
كهرباء مكشوفة  -كسر مواسير أو تسريب غاز -
مبان متصدعة أو آيلة للسقوط  -التضرر من
حيوانات ضالة  -انقطاع وضعف أو تسريب مياه
 طفح أو انفجار بالصرف الصحي).وأشــار إلــى أن هــذه الشكاوى مت توجيهها فور
تلقيها لفرق التعامل السريع والطوارئ بالوزارات
وامل ـحــاف ـظــات واجل ـه ــات املـعـنـيــة وخــاصــة وزارات
الكهرباء والطاقة املـتـجــددة ،واإلسـكــان واملــرافــق
وامل ـج ـت ـم ـعــات ال ـع ـمــران ـيــة اجلـ ــديـ ــدة ،وال ـب ـت ــرول
والثروة املعدنية ،وأجهزة املحافظات؛ التي قامت
باستجابات سريعة إلزالــة أسباب هذه الشكاوى،
باإلضافة إلى توثيق اإلجراءات املنفذة أثناء قيام
فرق العمل املختصة بإزالة أسباب الشكاوى.
أمــا فيما يخص قـطــاع التعليم ،فقد أوضــح
مدير املنظومة أنها تلقت خــال الشهر املاضي
( )13.5آالف ش ـك ــوى وطـ ـل ــب ،م ـن ـهــا ( )5آالف
شكوى تتضمن االدعاء بصعوبة املناهج الدراسية
لـلـعــام احل ــال ــي ،وخ ــاص ــة مـنــاهــج ال ـصــف الــرابــع
االبتدائي اجلديدة ،وبتوجيه تلك الشكاوى إلى
وزارة التربية والتعليم ،وبعد دراستها وفحصها،
أفــاد قطاع التعليم الـعــام أن هــذه املناهج قــد مت
إعــدادهــا وفق ًا لتوجهات وزارة التربية والتعليم
املتبعة سابق ًا لتطوير املنظومة التعليمية (بداية
من مرحلة رياض األطفال وحتى الصف الرابع
االبتدائي) ،وقد قام خبراء مركز تطوير املناهج
وامل ـ ــواد التعليمية بــالـتـعــاون مــع مــديــري عموم
تنمية املــواد الدراسية بإعداد تلك املناهج وفق ًا
لـلـتـطــورات العاملية احلــديـثــة ،ومتــت اإلفـ ــادة أنه
ج ــارى ع ــرض جميع املــوضــوعــات املتعلقة بهذه
املالحظات والطلبات على مركز تطوير املناهج
كونه اجلهة املختصة ،وسيتم اتخاذ اإلج ــراءات
ال ــازم ــة حـيــالـهــا مبــا يـتـفــق وال ـصــالــح ال ـعــام مع
مراعاة مصلحة التالميذ.
وأضـ ــاف الــرفــاعــي أن ش ـكــاوى ق ـطــاع التعليم
تضمنت أيض ًا ( )1341شكوى وطلبا مقدما من
بـعــض املــواط ـنــن اللـتـحــاق ذوي ـهــم ب ــامل ــدارس ،أو
املـســاعــدة يف نقل ذويـهــم بــن امل ــدارس املختلفة،
إلى جانب ( )1212شكوى وطلبا لبعض املواطنني
املتضررين من ارتفاع قيمة املصروفات الدراسية
ب ـب ـعــض املـ ـ ـ ــدارس؛ خ ــاص ــة امل ـ ـ ــدارس ال ــدول ـي ــة أو
اخلاصة ،أو طلبات إعفاء ذويهم من املصروفات
ال ــدراس ـي ــة بـبـعــض امل ـ ــدارس سـ ــواء احلـكــومـيــة أو
الرسمية لـغــات ،وك ــذا ( )1264شـكــوى واستغاثة
ب ـشــأن الـتـظـلــم م ــن نـتــائــج ام ـت ـحــانــات الـثــانــويــة
العامة ،أو إعــادة تصحيح بعض املــواد الدراسية
لـبـعــض الـطـلـبــة ب ــال ــدور ال ـثــانــى ،أو تــأخــر ظهور
نتيجة التظلمات اخلاصة بذويهم حتى تسجيل
الـشـكــوى ،.فـضـاً عــن ( )1148شـكــوى وطلبا من
بـعــض املــواط ـنــن لـلـمـســاعــدة يف الـتـحــاق ذويـهــم
بـبـعــض ال ـك ـل ـيــات وامل ـع ــاه ــد سـ ــواء احل ـكــوم ـيــة أو
اخل ــاص ــة ،أو ال ـن ـقــل م ــن جــام ـعــة إل ــى أخ ـ ــرى ،أو
كـلـيــة إل ــى أخـ ــرى ،بــاإلضــافــة إل ــى ( )802شكوى
ادعـ ـ ــاء ب ـعــض أولـ ـي ــاء األمـ ـ ــور سـ ــوء ح ــال ــة بعض
امل ــدارس وعــدم جاهزيتها الستقبال الـطــاب ،أو
نقص بـعــدد املــدرســن ببعض امل ــدارس ،أو نقص
ال ـت ـج ـه ـيــزات الـتـعـلـيـمـيــة ،لـتـحـقـيــق االس ـت ـفــادة
املرجوة من العملية التعليمية.
وأكــد الرفاعي أنــه مت توجيه الشكاوى لــوزارة
ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم وال ـت ـع ـل ـيــم ال ـف ـن ــى ،ل ــدراس ــة
الشكاوى والتعامل معها متهيدا إلزالة أسبابها،
ومنها االسـتـجــابــة لـعــدد  226شـكــوى بـشــأن نقل
والـ ـتـ ـح ــاق ب ـعــض ال ـتــام ـيــذ ب ـ ــامل ـ ــدارس ،ك ـمــا مت
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االستجابة لعدد ( )500شكوى بشأن جتهيز ورفع
كفاءة بعض املدارس وعجز املدرسني بها ،وأضاف
أنــه مت توجيه الشكاوى اخلاصة ب ــوزارة التعليم
الـعــالــي والـبـحــث العلمي ،واجلــام ـعــات املرتبطة
على املنظومة ،لسرعة التعامل معها والبت فيها
والتي غلب عليها شكاوى تنسيق الثانوية العامة،
وط ـل ـب ــات املـ ـس ــاع ــدة يف ال ـت ـح ــاق ذوي أص ـح ــاب
الشكوى ببعض الكليات واملعاهد سواء احلكومية
أو اخلــاصــة ،أو النقل مــن جامعة إلــى أخ ــرى ،أو
كلية إلــى أخ ــرى ،وطـلــب التخفيض أو اإلعـفــاء
من املصروفات الدراسية للجامعات ،حيث قامت
ال ــوزارة واجلامعات املختصة باتخاذ اإلج ــراءات
الالزمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف
كل حالة.
وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص قـ ـط ــاع اإلسـ ـ ـك ـ ــان ،أك ـ ــد مــديــر
املنظومة أنها تلقت ( )10.3آالف شكوى وطلب،
مـ ــن ب ـع ــض املـ ــواط ـ ـنـ ــن ،م ـن ـه ــا ( )2441ش ـكــوى
واستغاثة من مواطنني متضررين فيها من تغيير
أنشطة بعض الــوحــدات ووجــود أنشطة مخالفة
لـلـبـيـئــة وال ـص ـحــة مـطــالـبــن فـيـهــا بـتـغـيـيــر تلك
األنشطة أو إيقافها ،و( )١٨٦٦طلبا من مواطنني
راغبني يف احلصول على وحدات سكنية جديدة،
وك ـ ــذا امل ـت ـضــرريــن م ــن ت ــأخ ــر اسـ ـت ــام ال ــوح ــدات
السكنية اخلــاصــة بـهــم ،وقــد بلغ عــدد البالغات
امل ـقــدمــة م ــن املــواط ـنــن ب ـشــأن ال ـع ـق ــارات اآليـلــة
للسقوط عــدد ( )122شكوى وبــاغــا ،فضألً عن
( )1490شكوى مقدمة من مواطنني متضررين
من قيام البعض ،ببناء بدون ترخيص ومخالفة
القوانني ،أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام اإلزالة،
إلى جانب ( )946شكوى وطلبا مقدمة من بعض
املواطنني مطالبني باستخراج تراخيص خاصة
بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط جتاري ،و()591
شكوى واستغاثة من مواطنني متضررين من قيام
البعض بالتعدي على أراض ــي أمــاك الــدولــة أو
للغير ،أو بالغات لقيام بعض املواطنني بالتعدي
على طرق عامة وبعض مداخل ومناور العقارات،
و( )199طلبا للحصول على قطع أراض ،أو تقنني
احلصول عليها ،أو تخصيص قطع أراض سواء
الصاحلة للزراعة أو إلقامة مشروع استثماري.
وأشــار إلى أنه مت توجيه تلك الشكاوى لــوزارة
اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية اجلديدة
واملحافظات املختصة لسرعة الفحص والتعامل
م ــع امل ـخ ــال ـف ــات وح ـس ـم ـهــا بــالـتـنـسـيــق م ــع كــافــة
األجهزة املعنية ،واتخاذ كافة اإلج ــراءات إلنهاء
أسباب تلك الشكاوى ،وكان من أبرز االستجابات
توضيح موقف الوحدات السكنية لعدد ()1582
مواطنا متضررا من تأخر استالم تلك الوحدات.
واتـســاقـ ًا مــع جهود مؤسسات وأجـهــزة الدولة
الرامية لتنفيذ املبادرة الرئاسية «حياة كرمية»،
وال ـع ـمــل ع ـلــى حتـقـيــق أه ــداف ـه ــا ،بـتــوفـيــر حـيــاة
كرمية للمواطنني ،وتطوير القرى ،وتوفير كافة
املرافق واخلدمات لغير القادرين يف تلك القرى،
أكــد الــدكـتــور ط ــارق الــرفــاعــي أن املنظومة تلقت
ورصدت خالل الشهر ( )327شكوى وطلبا ،لبعض
املواطنني املقيمني ببعض القرى واملناطق األكثر
اح ـت ـيــاج ـ ًا ،ح ـيــث وردت ب ـعــض ش ـك ــاوى وطـلـبــات

املــواطـنــن لترميم منازلهم اآليـلــة للسقوط أو
إعادة بنائها ،نظر ًا لكونها غير صاحلة للمعيشة،
ك ـمــا وردت ب ـعــض ال ـط ـل ـبــات بـتــوصـيــل أو إح ــال
وجتديد شبكات مياه الشرب والـصــرف الصحي
ب ـب ـعــض الـ ـق ــرى وال ـ ــوح ـ ــدات ال ـس ـك ـن ـيــة ،وكــذلــك
طلبات بعض املواطنني بإنشاء أو إحالل وجتديد
سنتراالت لتوصيل اخلطوط األرضية ،وخدمات
االنترنت ،أو مكاتب بريد ،وطلبات رصــف بعض
الـطــرق الــداخـلـيــة ببعض الـقــرى أو الـتــي تربط
بني تلك القرى وبعضها ،باإلضافة إلــى طلبات
بعض املواطنني بإنشاء مراكز ومجمعات خدمية
بالقرى الفرعية التابعة ،كمجمعات اخلدمات
احلكومية النموذجية ،ووحــدات ومراكز صحية،
وامل ـج ـم ـعــات ال ــزراع ـي ــة ،وم ــراك ــز ال ـش ـبــاب ،كذلك
طلبات إنـشــاء أو إحــال وجتــديــد بعض املــدارس
ببعض من تلك القرى والعزب التابعة.
وأشار إلى أن كال من محافظات املنيا ،وسوهاج،
وأسوان ،ومطروح جنحت يف حتقيق اجناز وإدراج
 %100مــن تـلــك الـطـلـبــات وال ـش ـكــاوى يف امل ـبــادرة
الرئاسية «حياة كرمية» ،كما حققت محافظة بني
ســويــف إجن ــازا بنسبة  ،%96ومحافظة الشرقية
بـنـسـبــة  %94م ــن إج ـمــالــي ال ـش ـك ــاوى والـطـلـبــات
الواردة لها يف هذا الصدد.
وح ـ ــول شـ ـك ــاوى خ ــدم ــات ال ـس ـلــع الـتـمــويـنـيــة
والـ ـغ ــذائـ ـي ــة ،أوض ـ ــح م ــدي ــر م ـن ـظــومــة ال ـش ـكــاوى
احلكومية املوحدة ،أنها تلقت ورصدت خالل شهر
أكتوبر  )7.3( ،2021آالف شـكــوى وطـلــب وبــاغ
خاص باخلدمات والسلع التموينية والغذائية،
تضمنت ( )6.7آالف شـكــوى وطـلــب السـتـخــراج
البطاقات التموينية أو جتديدها أو استالمها
وتفعليها أو إضافة أفــراد بعد حذفهم ،أو إضافة
مــوالـيــد ج ــدد ،أو نـقــل بـطــاقــة الـتـمــويــن ،وق ــد مت
التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية
لسرعة التعامل مع تلك الشكاوى ومتابعة موقف
طباعة أو تسليم تلك البطاقات ملن تثبت أحقيته
بالتنسيق مع وزارة اإلنتاج احلربي ،وعقب فحص
الشكاوى مت االستجابة لعدد ( )429شكوى وطلبا
إلص ــدار  72بـطــاقــة ب ــدل تــالــف أو فــاقــد ،وكــذلــك
( )153شـكــوى بـشــأن الـتـضــرر مــن بـعــض املخابز
والتالعب يف وزن اخلبز املدعم أو جــودتــه ،حيث
قــامــت وزارة الـتـمــويــن بــالـتـعــامــل م ــع الـشـكــاوى
مــن خــال حـمــات التفتيش الــدوريــة الـتــي يتم
التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى
محل الـشـكــوى وحتــريــر محاضر ضــد مــن يثبت
ارتكابه أي من املخالفات الواردة بالشكوى والتي
أسفرت عن حترير ( )140محضرا ضد املشكو يف
حقهم ملخالفاتهم ،والتي تضمنت إنتاج خبز غير
مطابق للمواصفات.
وأض ــاف أن الـشـكــاوى الـ ــواردة تضمنت كذلك
ب ــاغ ــات ب ـشــأن ق ـيــام ب ـعــض ال ـت ـجــار أو أص ـحــاب
امل ـح ــال بـبـيــع س ـلــع مـنـتـهـيــة ال ـصــاح ـيــة أو غير
صاحلة لالستهالك اآلدمي ،وقيام بعض املصانع
بــإنـتــاج م ــواد غــذائـيــة بــاسـتـخــدام م ــواد مجهولة
امل ـ ـصـ ــدر ،ح ـي ــث ق ــام ــت أجـ ـه ــزة وزارة ال ـت ـمــويــن
بالتعامل مع الشكاوى والتي أسفرت عن حترير
( )51محضرا ضد املشكو يف حقهم ملخالفاتهم
املتنوعة ،هذا باإلضافة إلى شكاوى بشأن التضرر
م ــن ق ـيــام ب ـعــض ب ــدال ــي ال ـت ـمــويــن بــال ـتــاعــب يف
ص ــرف حـصــص امل ـق ــررات الـتـمــويـنـيــة واحـتـفــاظ
التاجر ببطاقات الصرف ،ورفع سلع بعض املواد
التموينية أو ع ــدم اإلف ـصــاح عـنـهــا ،حـيــث قامت
وزارة الـتـمــويــن بــالـتـعــامــل م ــع ال ـش ـكــاوى والـتــي
أسفرت عن حترير ( )38محضرا ضد املشكو يف
حقهم ملخالفاتهم املتعددة.
وعلى صعيد الضمان االجتماعي ،أكد الدكتور
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من كل وزارة

خرب

ط ــارق الــرفــاعــي أن وزارة التضامن االجتماعي
انتهت من بحث ودراسة ( )5.9آالف شكوى وطلب
واستغاثة ،حيث جاء يف مقدمة االستجابات على
تلك الشكاوى واإلستغاثات إصدار وإعادة تفعيل
( )513كـ ــارت ت ـكــافــل وك ــرام ــة لــأســر املستحقة
ببرنامج الدعم النقدي املشروط ،وإصدار ()252
ب ـطــاقــة خ ــدم ــات مـتـكــامـلــة لـ ــذوي االح ـت ـيــاجــات
اخلاصة ،وصرف ( )158مساعدة مالية للحاالت
اإلن ـس ــان ـي ــة ال ـع ــاج ـل ــة مـ ــن م ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـكــافــل
االجـتـمــاعــي واجلـمـعـيــات األهـلـيــة خ ــال الشهر
بإشراف أجهزة وزارة التضامن االجتماعى.
وأشــار إلى أنه على صعيد احلماية والرعاية
االجتماعية ،فقد جنــح فــريــق التدخل السريع
امل ــرك ــزي وال ـبــرنــامــج ال ـقــومــي حلـمــايــة األط ـفــال
وال ـك ـب ــار ب ــا مـ ــأوى ال ـتــاب ـعــان لـ ـ ــوزارة الـتـضــامــن
االجتماعي يف إيداع ( )13مواطنا بال مأوى بدور
الرعاية االجتماعية املختلفة لتلقي كافة أوجه
الــرعــايــة االجتماعية والـصـحـيــة ،علم ًا بــأنــه مت
إعــادة أحدهم ألسرته فــور التعرف على أهليته،
إلى جانب تقدمي تدخالت طبية لـ ( )19مواطن ًا
بــا م ــأوى مبستشفيات وزارة الـصـحــة والـسـكــان
لـتـلـقــي ك ــاف ــة أوجـ ــه ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة متـهـيــد ًا
إليداعهم بدور الرعاية االجتماعية فور متاثلهم
للشفاء ،وذلك من خالل التنسيقات التي تتم مع
أجهزة وزارة الصحة والسكان ،وتقدمي مساعدات
عينية ومالية وتوفير بعض فرص العمل وإعادة
الدمج األسري لعدد ( )42مواطنا بال مأوى.
وأض ــاف مــديــر املـنـظــومــة أن الهيئة القومية
لـلـتــأمــن االجـتـمــاعــي انـتـهــت مــن بـحــث ودراس ــة
( )2.2ألــف شكوى وطلب واستغاثة ،حيث جاء
يف مقدمة االستجابات على شكاوى وإستغاثات
امل ــواطـ ـن ــن إن ـ ـهـ ــاء إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـصـ ــرف الـفـعـلــي
للمستحقات التأمينية ل ـ ( )484مــواطـنـ ًا ممن
تقدموا بشكاوى وإستغاثات إلى املنظومة بشأن
ت ــأخ ــر أو إي ـق ــاف صـ ــرف مـسـتـحـقــاتـهــم ألس ـبــاب
م ـت ـع ــددة ،وكـ ــذا رب ــط وتـسـجـيــل وحت ــدي ــد دوري ــة
الصرف للمستحقات التأمينية لـ ( )353مواطن ًا
ممــن تـقــدمــوا بـشـكــاوى واسـتـغــاثــات للمنظومة،
وتوجيه ( )409مواطنني ممــن تقدموا بشكاوى
الس ـت ـك ـمــال ب ـعــض امل ـس ـت ـن ــدات ال ــازم ــة إلن ـهــاء
إجــراءات صرف مستحقاتهم ،وذلك بعد فحص
ملفاتهم التأمينية.
وأكـ ــد الــدك ـتــور طـ ــارق الــرفــاعــي أن املـنـظــومــة
ت ـل ـقــت ( )4.1أل ـ ــف شـ ـك ــوى وطـ ـل ــب واس ـت ـغ ــاث ــة
تتعلق بقطاع اخلــدمــات األمـنـيــة ،جــاء مــن أبــرز
موضوعات تلك الشكاوى واإللتماسات ()2627
شكوى وطلبا تتعلق باألمن العام حيث مت تنفيذ
( )1009حـمــات مختلفة التشكيل يف املناطق
الوارد بشأنها شكاوى التضرر من ممارسة بعض
املــواطـنــن ألعـمــال البلطجة وجت ــارة امل ـخــدرات،
حيث قامت أجهزة الوزارة بتنفيذ تلك احلمالت
ل ـبــث روح األم ـ ــان والـطـمــأنـيـنــة ل ــدي املــواط ـنــن
ح ـي ــث حتـ ـ ــرر ( )760م ـح ـضــر ب ـل ـط ـجــة وف ــرض
سطوة أفضت إليها نتائج هذه احلمالت ،كما مت
التحقيق يف ( )97شكوي نصب واحتيال و ()92
شكوي ابتزاز وســب وقــذف باستخدام اإلنترنت،
كما مت استهداف عدد من املتهمني وردت شكاوى
بشأن تنفيذ األحكام الـصــادرة ضدهم ،حيث مت
القاء القبض علي ( )50متهما ،وقد أفادت الوزارة
أن ــه ج ــارى التضييق عـلــي اآلخ ــري ــن وتــرصــدهــم
إللقاء القبض عليهم إنفاذ ًا للقانون.
ه ـ ــذا إل ـ ــى ج ــان ــب مـ ــراعـ ــاة ال ـب ـع ــد اإلن ـس ــان ــي
ل ـ ــذوي الـ ـن ــزالء مم ــن س ـج ـلــوا شـ ـك ــاوى م ــن بعد
املسافة بني محبس النزيل وسكن ذويــه حتى ال
يتحمل األه ــل مشقة السفر وتكلفته وذل ــك يف
احل ــدود الـتــي توجبها الـلــوائــح املنظمة لــذلــك،
كما تضمنت الـتـمــاســات العفو عــن بعض نــزالء
السجون ،حيث أفضت نتائج الفحص إلى انتهاء
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د.طارق الرفاعى
إجــراءات مستحقى العفو الشرطي ممن امضوا
املــدة القانونية املستحقة للعفو ،باإلضافة إلى
فحص شكاوى العفو الصحى ممن وردت شكاوى
مــن ذويـهــم تفيد بـتــردي حالتهم الصحة ،حيث
أف ــادت مصلحة الـسـجــون بـعــرض الـنــزيــل ال ــوارد
بشأنه شكاوى علي اللجان الطبية املختصة بعد
استيفاء املوافقات القضائية الالزمة ،والتحقق
م ــن س ــوء احل ــال ــة الـصـحـيــة ل ـل ـنــزيــل ،ح ـيــث يتم
عــرض الـنــزيــل علي جلنة العفو الـشــرطــي التي
تصدر بدورها قــرار ًا بالعفو حفاظ ًا علي حياته،
هذا باإلضافة إلي تبصرة الشاكني باالشتراطات
املستحقة لعرض العفو وإدراج أسماء ذويهم من
استحقوا العرض بقوائم أقرب جلنة للعفو.
ول ـف ــت إلـ ــى أن امل ـن ـظــومــة ت ـل ـقــت ك ــذل ــك عــدد
( )342شكوى تتعلق بــإصــدار مـحــررات األحــوال
املــدنـيــة وق ــد مت إصـ ــدار ع ــدد ( )184بـطــاقــة رقــم
قومي ،وإصــدار ( )51قيدا عائليا ،هذا باإلضافة
إل ــى ع ــدد ( )16طـلــب إن ـشــاء سـجــل مــدنــي بعدد
من قــرى ومناطق اجلمهورية ،وانتهي الفحص
إلـ ــى امل ــواف ـق ــة ع ـلــى إنـ ـش ــاء مـكـتــب س ـجــل مــدنــي
ب ـق ــري ــة م ـن ـق ـب ــاد م ـح ــاف ـظ ــة أسـ ـ ـي ـ ــوط ،وت ـطــويــر
مكتبي العمرانية مبحافظة اجلـيــزة ،والساحل
مبحافظة القاهرة باإلضافة إلى التوجيه بإنهاء
إجراءات تشغيل مكتب الوحدة القروية بالغيتة -
مركز بلبيس مبحافظة الشرقية.
وفـيـمــا يـخــص ق ـطــاع م ـيــاه ال ـش ــرب وال ـصــرف
الـصـحــي ،أش ــار مــديــر املـنـظــومــة إل ــى أن ـهــا تلقت
عدد ( )3.6ألف شكوى واستغاثة ،أبرزها ()1253
شـ ـك ــوى واسـ ـتـ ـغ ــاث ــة مـ ــن م ــواطـ ـن ــن م ـت ـضــرريــن
مـ ــن انـ ـقـ ـط ــاع أو ض ـع ــف مـ ـي ــاه ال ـ ـشـ ــرب بـبـعــض
املناطق ببعض امل ــدن الرئيسية والـقــرى ببعض
بــامل ـحــاف ـظــات ،و ( )866ش ـكــوى واس ـت ـغــاثــة حــول
تـضــرر بـعــض املــواطـنــن مــن طـفــح مـيــاه الـصــرف
ال ـص ـحــي ب ـب ـعــض امل ـن ــاط ــق ،أو ك ـســر أو ان ـس ــداد
بعض مواسير الصرف الصحي مبناطق أخرى،
وكذلك ( )426شكوى وطلبا من بعض مواطني
املحافظات املختلفة ،مطالبني بـضــرورة إحــال
وجتديد عــدد من شبكات مياه الشرب والصرف
الصحي بــاألحـيــاء واملـنــاطــق السكنية املقيمني
ب ـهــا ،فـيـمــا ورد ( )356ش ـكــوى ت ـضــرر مــن ارت ـفــاع
قيمة فــاتــورة املـيــاه ،نتيجة عــدم حضور مندوبي
شــركــات املـيــاه لـقــراءة ال ـعــدادات ،أو نتيجة قــراءة
خاطئة للعداد ،أو تلف لـعــدادات املـيــاه ،وأكــد أنه
مت توجيه تلك الشكاوى لوزارة اإلسكان واملرافق
واملـجـتـمـعــات الـعـمــرانـيــة اجل ــدي ــدة ،حـيــث قامت
الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحي
والـشــركــات التابعة بالتعامل مــع تلك الشكاوى
وفقا لطبيعة كل منها واتخاذ التدابير الالزمة
للحد من أسبابها.
وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص ق ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت وال ـب ــري ــد،
قــال الــدكـتــور طــارق الــرفــاعــي إن املنظومة تلقت

( )2.5آالف ش ـكــوى وط ـل ــب ،ج ــاء يف مقدمتها
( )1431ش ـك ــوى وط ـل ـبــا ب ـش ــأن إح ـ ــال وجتــديــد
بـعــض ال ـس ـن ـتــراالت ،أو ان ـق ـطــاع خــدمــة الـهــاتــف
األرضـ ــي ،أو طـلـبــات تــوصـيــل خ ـطــوط أرض ـيــة أو
ش ـب ـكــات ج ــدي ــدة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ط ـل ـبــات زي ــادة
سعة بعض السنتراالت القائمة حالي ًا ،أو إنشاء
كبائن جديدة لزيادة عدد اخلطوط األرضية يف
بعض املناطق ،أو طلبات نقل اخلط األرضي من
منطقة ملنطقة أو شكاوى ســوء اخلدمة املقدمة
م ــن ب ـعــض ال ـس ـن ـت ــراالت ،بــاإلضــافــة إل ــى ()361
شكوى من سوء خدمة اإلنترنت املنزلي واملحمول
املقدمة مــن بعض الـشــركــات ،أو طلبات توصيل
خدمة اإلنترنت ،أو زيادة سرعة خدمة اإلنترنت،
و( )498شكوى من سوء أداء اخلدمة املقدمة يف
بعض مكاتب البريد ،أو طلبات إنـشــاء وتشغيل
مكاتب بريدية جديدة ببعض املناطق ،أو طلبات
إح ــال وجتــديــد بـعــض مـكــاتــب بــريــد ،بــاإلضــافــة
إلى شكاوى مقدمة من بعض املواطنني لصعوبة
ص ــرف امل ـع ــاش م ــن بـعــض مـكــاتــب ال ـبــريــد ،وك ــذا
اإلهـمــال الوظيفي لبعض القائمني بالعمل يف
بعض مكاتب البريد والسنتراالت.
وأشــار إلى أنه مت توجيه تلك الشكاوى لــوزارة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات للتعامل معها
وفقا لطبيعة كل منها التخاذ التدابير الالزمة
وتوفير أفضل استجابات ممكنة إلزالــة أسبابها،
ومـنـهــا االسـتـجــابــة لـعــدد ( )314شـكــوى مقدمة
حول سوء أداء اخلدمات أو إنشاء وتشغيل بعض
مكاتب البريد.
وأوضح مدير املنظومة أنه فيما يخص قطاع
الـكـهــربــاء ،فـقــد مت الـتـعــامــل مــع ( )1790شكوى
بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء ،ومت حسم
( )1280شكوى خالل شهر أكتوبر بالتنسيق مع
وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة والتي حرصت
عـلــى ســرعــة الـتـعــامــل مــع جميع ه ــذه الـبــاغــات
وال ـش ـك ــاوى ،وج ـ ــاءت أه ــم مــوضــوعــات الـشـكــاوى
تلقى عدد ( )500شكوى من مواطنني متضررين
مــن انـقـطــاع الـتـيــار الـكـهــربــاء ،ومت حـســم ()396
شـكــوى مــن إجـمــالــي الـشـكــاوى على ال ـفــور ،وكــان
مــن أس ـبــاب االنـقـطــاعــات؛ إج ــراء أع ـمــال صيانة
وتركيب وصالت وكابالت ،ونتيجة أيضا مناورات
جهد متوسط ،باإلضافة إلى بعض املناطق التي
بها أعـمــال حفر ،نتيجة قطع باخلطأ لكابالت
الكهرباء أثـنــاء احلـفــر ،فضالً عــن ( )313شكوى
بخصوص ارتفاع قيمة الفواتير ،ومت حسم ()230
شكوى منها ،وانحصرت موضوعات تلك الشكاوى
بالتضرر من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ،وادعاء
التقدير اجلزايف لقيمة الفاتورة ،نتيجة أقساط
ـاء
عـلــى املــواطــن دون عـلـمــه ،ويـتــم التصحيح بـنـ ً
عـلــى ال ـق ــراءة الفعلية لـلـعــداد ،واس ـتــرجــاع فــرق
املبلغ املــدفــوع لصالح املــواطــن ،أو نتيجة عطل
بالعداد أدي إلــى تفاوت يف ال ـقــراءات ،أو شكاوى
ع ــدم وج ــود مـحـصــل ل ـق ــراءة الـ ـع ــداد ،بــاإلضــافــة
إلــى شـكــاوى بعض املواطنني مــن رســوم النظافة
املدرجة بفاتورة الكهرباء.
وق ــال :كما تضمنت الـشـكــاوى ال ــواردة طلبات
تـغـيـيــر عـ ــداد ال ـك ـهــربــاء ،أو ش ـك ــاوى الـتــأخـيــر يف
تــركـيــب الـ ـع ــدادات ،ومت االسـتـجــابــة ملـعـظــم تلك
الطلبات والشكاوى فور ورودها ،وشكاوى وطلبات
بشأن التضرر من وجــود محول أو كشك كهرباء
بالقرب من محل إقامة الشاكى ،أو يف األراضــي
ال ــزراعـ ـي ــة ،وعـ ــدد م ــن ال ـش ـك ــاوى ب ـش ــأن الـتـضــرر
مــن بـعــض شـبـكــات الـضـغــط الـعــالــي واملـتــوســط،
وكذلك شكاوى بشأن التضرر من بطء عمليات
الشحن بشركة توزيع كهرباء البحيرة ،مما أدي
إل ــى ت ـكــدســات وازدحـ ـ ــام شــديــد ،وبــال ـتــواصــل مع
املـسـئــول املـخـتــص أف ــاد أن ه ــذه املشكلة تزامنت
مــع مــواعـيــد ص ــرف املــرتـبــات وم ــا يستتبعها من
تزايد يف معدالت الشحن ،وقد استجابت اجلهات
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املختصة بتدعيم منافذ الشحن بأجهزة شحن
إضافية ملواجهة تزايد الشحن.
وأكــد الدكتور طــارق الرفاعي أن وزارة املــوارد
املائية والري انتهت من بحث ودراسة عدد ()677
شكوى وطلب ًا واستغاثة ،حيث جــاء يف مقدمة
تلك الشكاوى اتخاذ كافة اإلجــراءات القانونية
حيال ( )41مواطنا بشأن التعديات واملخالفات
أو االسـتـيــاء عـلــى ح ــرم امل ـجــاري املــائـيــة ،حيث
مت التنسيق مــع اجل ـهــات األمـنـيــة إلزالـ ــة تلك
املخالفات والتعديات ،إلــى جانب حسم وإزالــة
أس ـب ــاب ( )115ش ـكــوى واس ـت ـغــاثــة ب ـشــأن نقص
مياه الري ،املستخدمة من قبل املزارعني لزراعة
املـحــاصـيــل ،وكــذلــك حـســم وإزال ـ ــة أس ـبــاب ()52
شـكــوى واسـتـغــاثــة بـشــأن طـلــب تطهير املـجــاري
امل ــائ ـي ــة الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـت ــي ت ـخ ــدم آالف األف ــدن ــة
الزراعية وبحث مشكالت صيانة بعض اجلسور
والـ ـكـ ـب ــاري ب ـت ـلــك املـ ـ ـج ـ ــاري ،ف ـض ــا ع ــن حـســم
وإزال ــة أسـبــاب ( )121شـكــوى بـشــأن الـتـضــرر من
عــدم تطهير أو تهالك أو طلب إحــال وجتديد
بـعــض شـبـكــات ال ـصــرف ال ــزراع ــي بـكــافــة أنـحــاء
اجلمهورية.
كـمــا ع ــرض الــدك ـتــور ط ــارق الــرفــاعــي ،مدير
مـنـظــومــة ال ـش ـكــاوى احلـكــومـيــة امل ــوح ــدة خــال
ال ـت ـق ــري ــر ،ج ــان ـب ـ ًا م ــن ح ـص ــاد ع ـمــل املـنـظــومــة
خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـث ــاث امل ــاضـ ـي ــة ،ف ــى تـلـقــي
شكاوى وطلبات وإستغاثات املواطنني اخلاصة
بــإزالــة تراكم القمامة وأك ــوام املخلفات بجميع
أنــواعـهــا ،موضح ًا أن شهر أكتوبر  2021تزامن
م ــع م ـضــى ثـ ــاث سـ ـن ــوات ع ـلــى ت ـك ـل ـيــف رئ ـيــس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء يف أكـ ـت ــوب ــر  2018مل ـن ـظــومــة
الـشـكــاوى احلكومية املــوحــدة مبجلس ال ــوزراء،
بتنويع مـصــادر وق ـنــوات تلقي شـكــاوى وطلبات
وإس ـت ـغــاثــات املــواط ـنــن اخل ــاص ــة ب ــإزال ــة تــراكــم
ال ـق ـمــامــة وأكـ ـ ــوام امل ـخ ـل ـفــات بـجـمـيــع أنــواع ـهــا،
وت ـخ ـص ـي ــص خـ ـط ــي هـ ــاتـ ــف مـ ـحـ ـم ــول بــرق ـمــي
 01555525444 - 015555516528الستقبال
الـشـكــاوى مــن خــال تطبيق (،)WhatsApp
واإلع ـ ــان عنهما بجميع الــوســائــل اإلعــامـيــة
املسموعة واملرئية وامل ـقــروءة ،الستقبال رسائل
وش ـك ــاوى املــواط ـنــن املــدع ـمــة بــال ـصــور عليهما
اخلــاصــة بــأمــاكــن تــراكــم أكـ ــوام الـقـمــامــة بشتى
أنحاء ومحافظات اجلمهورية ،باإلضافة إلى ما
يتم رصــده من خالل املصادر األخــرى لتسجيل
ال ـش ـك ــاوى بــاملـنـظــومــة ع ـبــر امل ــوق ــع اإلل ـك ـتــرونــي
ملنظومة الشكاوى احلكومية املــوحــدة www.
 shakwa.egواخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط الـ ـس ــاخ ــن ل ـش ـك ــاوى
مجلس ال ــوزراء ( )16528والتطبيق الذكي «يف
خــدم ـتــك» ،وســرعــة ال ــرد عـلــى ش ـكــاوى وطلبات
املواطنني بشكاوى تراكمات القمامة واملخلفات
ب ــأن ــواع ـه ــا خ ــاص ــة ،وضـ ـ ـ ــرورة ت ـض ــاف ــر اجل ـه ــود
امل ـخ ـت ـل ـفــة م ــن األفـ ـ ـ ــراد واألجـ ـ ـه ـ ــزة احل ـكــوم ـيــة
واملؤسسات األهلية للتغلب على هذه الظاهرة،
لتوفير مناخ بيئي وصحي للمواطنني ،واحلد
من انتشار األمراض واألوبئة والفيروسات.
وأضــاف الرفاعي أن املنظومة تلقت وتعاملت
مــع ( )19أل ــف شـكــوى خ ــال الـفـتــرة مــن أكتوبر
 2018وح ـتــى سـبـتـمـبــر  ،2019وعـ ــدد ( )24ألــف
ش ـكــوى خ ــال ال ـف ـتــرة م ــن أك ـتــوبــر  2019وحـتــى
سبتمبر  ،2020بنسبة زي ــادة وقــدرهــا  ،%31وعــدد
( )34ألــف شكوى خــال الفترة من أكتوبر 2020
وحتى أكتوبر  ،2021بنسبة زيادة وقدرها .%36
وأوضــح مدير املنظومة أن محافظة القاهرة
تعاملت مــع النصيب األكـبــر مــن الـشـكــاوى التي
تلقتها املنظومة مــن املــواطـنــن اخلــاصــة بــإزالــة
تــراك ـمــات الـقـمــامــة واملـخـلـفــات؛ خ ــال الـسـنــوات
الثالث ،سواء كانت مخلفات بناء أو هدم ،ملقاة
يف أماكن وسيطة مــوجــودة منذ عقود سابقة ،أو
بــؤر حــديـثــة ،منها يف بعض الـطــرق وف ــوق بعض
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الكبارى وبالقرب مــن بعض األمــاكــن السياحية
نتيجة سـلــوكـيــات خــاطـئــة مــن بـعــض املــواطـنــن
ومقاولى الـهــدم والبناء وسائقى بعض سيارات
النقل وغيرهم ،حيث مت توجيه ما يقرب من ()22
ألــف شـكــوى ،بنسبة  %28مــن إجـمــالــي الشكاوى
والـ ـطـ ـلـ ـب ــات الـ ـت ــي مت تــوج ـي ـه ـهــا ل ـل ـم ـحــاف ـظــات
والـ ـ ــوزارات املـعـنـيــة ،كـمــا تلقت محافظة اجلـيــزة
نصيب ًا وافر ًا من شكاوى وطلبات املواطنني ،حيث
مت توجيه ( )11.5ألف شكوى وطلب ،بنسبة تقدر
ب ـ  %15مــن اجمالي مــا مت توجيهه للمحافظات
وال ــوزارات املعنية ،وعلى مستوى الوجه القبلي،
كــان ملحافظات املنيا ،أسـيــوط ،ســوهــاج ،الفيوم،
وقنا؛ النصيب األكبر من شكاوى ورسائل مواطني
محافظات الصعيد ،حيث تلقت املنظومة من
مــواط ـنــي مـحــافـظــة املـنـيــا ع ــدد ( )1570شـكــوى،
يـلـيـهــا مـحــافـظــة أس ـي ــوط ب ـعــدد ( )1316شـكــوى
وطلبا ،ثم محافظة سوهاج بعدد ( )1066شكوى
وطلبا.

وأك ــد الــرفــاعــي أن األج ـهــزة املعنية بــالــوزارات
وامل ـحــاف ـظــات بــذلــت ج ـهــودا كـبـيــرة للتعامل مع
رسائل وشكاوى وطلبات املواطنني ،والتي تلقتها
املنظومة خــال الفترة مــن أكتوبر  2020وحتى
نـهــايــة أك ـتــوبــر  ،2021حـيــث بـلــغ ع ــدد الـشـكــاوى
والطلبات أكثر من ( )34ألف شكوى وطلب ،بشأن
اإلب ــاغ عــن مــواقــع تــركــزت بها كميات وتراكمات
قمامة ومخلفات هدم وبناء ،حيث استمرت بعض
تلك اجلـهــود لفترات زمنية طويلة ،ومستمرة،
وش ـب ــه ي ــوم ـي ــة ،ل ــرف ــع وإزال ـ ـ ــة ت ـلــك ال ـت ــراك ـم ــات،
وال ـت ـخ ـلــص م ـن ـهــا ،ح ـيــث مت ح ـســم وإجن ـ ــاز عــدد
( )32711شكوى وطلبا بنسبة أكثر من  %96من
جميع الشكاوى والطلبات واإلستغاثات يف هذا
الـشــأن ،وكــان ل ــوزارات البيئة ،واإلسـكــان واملرافق
وامل ـج ـت ـم ـعــات ال ـع ـمــران ـيــة ،وال ـن ـق ــل ،دور هـ ــام يف
التعامل مع الشكاوى املوجهة لها حيث حققت
نسب إجناز مميزة.

الحكومة توافق علي مشروعي
قانونين بتعديل تنظيم الشهر
العقاري والضريبة علي الدخل
وافـقــت احلكومة على مشروعي قانونني بتعديل بعض أحـكــام قــانــون تنظيم الشهر
العقاري رقم  114لسنة  ،1946وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  91لسنة
.2005
وتهدف تعديالت أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري ،إلى التيسير يف إجراءات تسجيل
املـلـكـيــة ،مــن خ ــال ع ــدة خ ـطــوات تـشـمــل :فـصــل أداء الـضــريـبــة عــن إج ـ ــراءات التسجيل
ورسومها ،مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية املسجلة يف عدة حاالت،
األولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب  5سنوات حيازة وحسن النية،
والثانية وجود حكم نهائي بامللكية أو غيرها من احلقوق العينية العقارية ،وأخير ًا وضع
اليد مدة أكثر من  15سنة بقصد التملك مع حتقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
كما شملت خ ـطــوات تيسير إجـ ــراءات تسجيل امللكية ،إل ـغــاء مرحلة مقبول للشهر
واالكتفاء مبرحلة صالح للشهر ،باإلضافة إلى وضع سقف زمني لإلجراءات أمام الشهر
العقاري ،فضالً عن وضــع عقوبة مشددة على تقدمي أوراق عريضة مــزورة يكون حدها
األدنى سنة.
ومت التأكيد على أنه مت التغلب على كل العقبات التي كانت سبب ًا يف إحجام املواطنني
عــن التسجيل ،حيث تأتي هــذه التعديالت يف ضــوء مــا كلفت بــه القيادة السياسية من
تقدمي حزمة متكاملة من التيسيرات ،التي من شأنها تخفيف اإلجراءات والعبء املالي
املتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
أمــا فيما يتعلق بتعديل أحـكــام قــانــون الضريبة على الــدخــل ،فترتبط بــاملــادة  42من
القانون املشار إليه ،حيث سيكون فرض الضريبة املقطوعة على البائع األخير فقط ،مهما
تعددت العقود ،كما ستكون فترة الضريبة املقطوعة ،على العقود التي متت قبل العمل
بالقانون رقم  11لسنة .2013
ومت حتديد قيمة الضريبة املقطوعة وفق ًا لقيمة التصرف ،حتقيق ًا للعدالة الضريبية،
وذلــك وفق ًا لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبق ًا لآلتي :قيمة العقد حتى  250ألف
جنيه ،ستكون قيمة الضريبة  1500جنيه ،وإذا كانت قيمة العقد أكثر من  250ألف جنيه
حتى  500ألف جنيه ،تكون قيمة الضريبة  2000جنيه ،بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر
من  500ألف جنيه وحتى مليون جنيه ،تكون قيمة الضريبة  3آالف جنيه ،ويف الشريحة
األخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه ،تكون الضريبة  4آالف جنيه ،ودون
غرامات تأخير.
وسوف تسري ضريبة التصرفات العقارية ( )%2.5يف فترة العمل بالقانون رقم  11لسنة
 ،2013املعدل لقانون الضريبة على الدخل ،ووفق ًا للقانون رقم  5لسنة  ،2021الصادر يف
 ،2021/3/6بتعديل نص املــادة  42من قانون الضريبة على الدخل ،بعد حذف الفقرتني
املرتبطتني بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية باإلشهار ،أو بإدخال املرافق على العقار.
وتـيـسـيــر ًا للممولني فــا ارت ـبــاط بــن س ــداد ضــريـبــة الـتـصــرفــات الـعـقــاريــة ،وإجـ ــراءات
التسجيل يف الشهر الـعـقــاري ،أو ارتباطها بــإدخــال أيــة مــرافــق للعقار ،ووفـقـ ًا للتكليف
الرئاسي ،ستقوم مصلحة الضرائب املصرية بأعمال شئونها ـ تيسير ًا للممولني ـ نحو
متابعة حتصيل ضريبة التصرفات العقارية ،وذلــك من املكلف قانون ًا ،وهــو البائع دون
الرجوع على املشتري ،إال إذا قام املشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.
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من كل وزارة

خرب

الحكومة توافق علي قانون الرياضة
واف ـ ــق م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ع ـلــى مـ ـش ــروع قــانــون
بـتـعــديــل بـعــض أح ـكــام قــانــون الــريــاضــة ال ـصــادر
بالقانون رقم  71لسنة .2017
ونصت التعديالت على أن تتولى اجلمعيات
الـعـمــومـيــة للجنة األومل ـب ـيــة امل ـصــريــة ،واللجنة
الـ ـب ــاراملـ ـبـ ـي ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة ،واألنـ ـ ــديـ ـ ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة،
واالحتـ ــادات الــريــاضـيــة ،وضــع نظمها األساسية
مبا يتوافق مع هذا القانون والئحته التنفيذية،
وامليثاق األوليمبي ،واملعايير الدولية املعمول بها
يف ه ــذا ال ـش ــأن ،عـلــى أن تتضمن ه ــذه األنظمة
جميع القواعد واألحكام املنظمة لعملها.
كـمــا تضمنت ال ـت ـعــديــات أن تـخـضــع الهيئة
الرياضية للرقابة واإلشراف من الناحية املالية،
م ــن ك ــل م ــن اجل ـهــة اإلداريـ ـ ــة املـخـتـصــة ،واجلـهــة
اإلداري ــة املــركــزيــة ،والهيئات واألجـهــزة الرقابية،
وفقا ألحكام القوانني املعمول بها يف هذا الشأن.
ونصت على أن تكفل الــدولــة توفير العقارات
واملـ ـس ــاح ــات ال ــازم ــة إلنـ ـش ــاء وإق ــام ــة الـهـيـئــات
الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء
يف ال ــوح ــدات املـحـلـيــة أو املـجـتـمـعــات العمرانية
اجلديدة أيــا كانت اجلهة التي تقع العقارات يف
واليتها.
وأشـ ـ ـ ــارت ال ـت ـع ــدي ــات إل ـ ــى أن ـ ــه ي ـح ـظــر عـلــى

الــريــاضـيــن تـعــاطــى امل ــواد املنشطة أو املكمالت
ال ـغــذائ ـيــة امل ــدرج ــة ب ــاجل ــدول الـ ــذي ن ــص عليه
الـ ـق ــان ــون ،وال ي ـج ــوز م ـخــال ـفــة ق ــواع ــد الــوكــالــة
الدولية ملكافحة املنشطات يف مجال الرياضة.
وحـظــرت الـتـعــديــات على املــدربــن واألطـبــاء
امل ـع ـت ـمــديــن وغ ـي ــره ــم م ــن ال ـعــام ـلــن يف م ـجــال
ال ــري ــاض ــة إعـ ـط ــاء املـ ـ ــواد امل ـن ـش ـطــة أو امل ـك ـمــات
الغذائية للرياضيني ،أو مطالبتهم ،أو حتريضهم
على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل املحظورة
وفقا لقواعد املنظمة الدولية ملكافحة املنشطات.
كـمــا تضمنت الـتـعــديــات أن ت ـصــدر املنظمة
امل ـص ــري ــة مل ـكــاف ـحــة امل ـن ـش ـطــات جـ ـ ــدوالً يتضمن
حتديد املنشطات واملـكـمــات الغذائية املحظور
اإلجتار بها أو تداولها أو تعاطيها بني الرياضيني،
ويـنـشــر ه ــذا اجلـ ــدول بــاجلــريــدة الــرسـمـيــة على
سنويا.
نفقة املنظمة
ً
وحـ ـ ــددت ال ـت ـع ــدي ــات اخ ـت ـص ــاص ــات الـلـجـنــة
األومل ـب ـيــة امل ـصــريــة بتنمية احلــركــة األومل ـب ـيــة يف
م ـصــر وت ـعــزيــزهــا ،وتـنـظـيــم ال ـن ـشــاط الــريــاضــي
األوملـ ـب ــي يف الـ ـب ــاد ،ومت ـث ـيــل م ـصــر يف ال ـ ــدورات
األوملبية والعاملية والقارية واإلقليمية اخلاصة
بــاألل ـعــاب الــريــاض ـيــة ،واالشـ ـت ــراك يف اإلشـ ــراف
على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها يف

المتبرع بالكلي ال يزيد سنه على
 60عاما و 50في العمليات األخرى

كما وافق مجلس الــوزراء على مشروع قرار
رئيس ال ــوزراء بتعديل بعض أحـكــام الالئحة
التنفيذية لـقــانــون زراع ــة األع ـضــاء البشرية
الـصــادرة بـقــرار رئيس مجلس ال ــوزراء رقــم 93
لسنة .2011
ونص التعديل على أال يزيد سن املتبرع عن
 60عام ًا فى عملية نقل وزرع الكلى ،و 50عام ًا
يف العمليات األخرى.
وي ــأت ــي ه ــذا الـتـعــديــل يف ض ــوء م ــا تــاحــظ
للجهات الطبية املتخصصة من وجود العديد
من حــاالت املتبرعني بالكلى التي يزيد سنها
على خمسني عــامـ ًا وتسمح حالتها الصحية
بالتبرع دون أيــة مــوانــع طبية ،وال يحول دون
املــواف ـقــة عليها س ــوي نــص الــائـحــة احلــالــي،
ح ـي ــث ي ـت ـيــح ال ـت ـع ــدي ــل ف ـ ــرص الـ ـع ــاج ل ـعــدد
أك ـبــر م ــن مــرضــي الـفـشــل ال ـك ـلــوي مب ــا يسهم
يف احلـ ـف ــاظ ع ـلــى ح ـيــات ـهــم وت ـق ـل ـيــل آالم ـهــم
وتخفيض عــدد ح ــاالت الغسيل الـكـلــوي ،ويف
ذات الــوقــت فــرض الــرقــابــة الــازمــة والصارمة
ملنع االجتار باألعضاء البشرية واحلفاظ على
النفس البشرية من االجتار بها.
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الــدورات األوملبية والعاملية والقارية واإلقليمية،
واختيار ممثلي جمهورية مصر العربية يف هذه
الـ ـ ــدورات طـبـقـ ًا لـلـقــواعــد واألن ـظ ـمــة امل ـق ــررة يف
اللجنة األوملبية الدولية وجلان الــدورات العاملية
واإلقليمية والقارية ،واقـتــراح متثيل االحتــادات
واالش ـتــراك يف املــؤمتــرات واالجتماعات الدولية
أو العاملية أو الـقــاريــة أو اإلقليمية ،واعتمادها
م ــن اجل ـه ـ ــة اإلداري ـ ـ ــة امل ــرك ــزي ــة ،واالش ـ ـتـ ــراك مع
االحتــادات الرياضية األوملبية يف وضع برامجها
اخلــاصــة بــاملـقــابــات مــع ال ـفــرق األجـنـبـيــة ســواء
داخل اجلمهورية أو خارجها .
ك ـمــا ح ـ ــددت دور االحتـ ـ ــاد امل ـص ــري لـلــريــاضــة
املدرسية ،واالحتــاد املصري للجامعات واملعاهد
الـعـلـيــا ،كـمــا تـطــرقــت إل ــى مـهــام «مــركــز التسوية
والـتـحـكـيــم ال ــري ــاض ــي املـ ـص ــري»؛ لـتـســويــة كــافــة
املنازعات الرياضية ،وحــددت اختصاصاته وآلية
تشكيل مجلس إدارته.
وخولت التعديالت اجلــديــدة للجهة اإلداريــة
املركزية واجلهة اإلدارية املختصة مراقبة املنشآت
الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة
نشاط اخلــدمــات الرياضية؛ للتأكد من تطبيق
املعايير املعتمدة يف إجـ ــراءات األم ــن والسالمة
واخلدمات اخلاصة بتلك املنشآت.

 ..وعلي مشروع قانون إخالء
األماكن المؤجرة لألشخاص
االعتبارية لغير غرض السكنى
و وافـ ــق مـجـلــس الـ ـ ــوزراء عـلــى م ـش ــروع قــانــون
بـ ـش ــأن ب ـع ــض أحـ ـك ــام إخـ ـ ــاء األمـ ــاكـ ــن امل ــؤج ــرة
لألشخاص االعتبارية لغير غرض السكنى.
وحـ ــددت املـ ــادة األولـ ــى ن ـطــاق ســريــان مـشــروع
القانون ،وقــد جــاء قاصرا على األمــاكــن املؤجرة
لــأش ـخــاص االع ـت ـبــاريــة لـغـيــر غ ــرض الـسـكـنــى،
وف ـقــا ألح ـكــام الـقــانــونــن رق ـمــي  49لـسـنــة 1977
يف شــأن تأجير وبـيــع األمــاكــن ،وتنظيم العالقة
بني املؤجر واملستأجر ،و 136لسنة  1981يف شأن
بـعــض األح ـكــام اخلــاصــة بتأجير وبـيــع األمــاكــن
وتنظيم الـعــاقــة بــن املــؤجــر واملـسـتــأجــر ،مــا لم
يتفق الطرفان على غير ذلك.
وب ـي ـنــت املـ ـ ــادة ال ـثــان ـيــة أجـ ــل إخ ـ ــاء األم ــاك ــن
املـ ـ َؤج ــرة لــأش ـخــاص االع ـت ـبــاريــة خ ــال م ــدة ال
جتاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وجـ ــاءت املـ ــادة  3لتحقيق ال ـت ــوازن بــن طــريف
العالقة االيجارية ،بأن حددت القيمة اإليجارية
خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ،و ُتــزاد
سنوي ًا وبصفة دورية ،بنسبة .%15
وألزمت املــادة الرابعة املستأجر بإخالء املكان
امل َؤجر ورده إلى املالك أو املؤِجر بحسب األحوال
يف اليوم التالي النتهاء املدة املبينة باملادة  2من
ه ــذا ال ـق ــان ــون ،ويف حــالــة ام ـت ـنــاع املـسـتــأجــر عن
ذلك يكون للمالك أو املؤجر بحسب األحوال أن
يطلب من قاضي األمور الوقتية باملحكمة الكائن
يف دائرتها العقار بطرد املمتنع عن اإلخالء ،دون
اإلخالل باحلق يف التعويض إن كان له مقتضى.
ديسمبر  2021العمل

وزير القوى العاملة يواصل جوالته الميدانية للمحافظات

سعفان يشهد ختام مبادرة مصر أمانة بيــــــــــــ

واصــل وزيــر القوى العاملة محمد سعفان جوالته امليدانية باملحافظات ،حيث زار محافظة
القليوبية.
وشهد الوزير سعفان ختام مبادرة «مصر أمانة بني إيديك» ،التى تنظمها الوزارة مبديرية القوى
العاملة بالقليوبية لتوعية أطراف العمل واإلنتاج باملخاطر واملشكالت التى حتيط بالوطن وتأثيرها
على عالقات العمل وعجلة اإلنتاج ،ويكرم  67عامال باملحافظة ميثلون  15شركة من شركات القطاع
اخلاص ،وذلك مبقر شركة فيرست باملنطقة الصناعية األولى بالعبور.

حضر ختام املبادرة كل من  :اللواء أركــان حرب أمين محمد
ديــاب املفوض العام جلهاز مشروعات اخلدمة الوطنية ،ولؤى
على عبد الــواحــد العضو املنتدب ملجموعة شركات «بــاك الين
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ـــــــــــــــن إيديك ..ويكرم  67عامال بالقليوبية

وتنمية املواهب بــالــوزارة ،ورضــا العربى مساعد املستشار املالى
للوزير.
وقال وزير القوى العاملة  ،إن مبادرة مصر «أمانة بني إيديك»
تــأتــى ف ــى إطـ ــار م ـب ــادرة «ح ـي ــاة ك ــرمي ــة» ،ال ـتــى أطـلـقـهــا الــرئـيــس
عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل للشباب والئقة ملتحدى
اإلعاقة  ،والفئات املجتمعية األكثر
احتياجا ،فضال عن رعاية
ً
العمالة غير املنتظمة صحيا واجتماعيا  ،مــؤكــد ًا أن الهدف
من املبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال فى أقل
وقت ،وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى حماية
ورعاية القوى العاملة وتنمية املــوارد البشرية من خالل توعية
طرفى عالقات العمل بحقوقهم وواجباتهم وامل ــردود اإليجابى
لذلك على زيادة اإلنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.
وأعــرب الوزير عن سعادته بالتواجد وسط العمال فى أماكن
العمل مــن أجــل حتقيق مصاحلهم وتلبية احتياجاتهم ورفــع
وعـيـهــم وتـعــرفـهــم بحقوقهم وواجـبــاتـهــم واالل ـتــزامــات الــواجــب
تأديتها من أجــل دفــع عجلة اإلنـتــاج ومزيد من الناجت القومى
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للدولة املصرية.
وشدد الوزير على تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن اإلجراءات
االحترازية فى املنشآت ،منوها إلى أنه من يوم  ١٥من شهر نوفمبر
املنصرم يحظر دخول أى عامل أو مواطن أى جهة أو منشأة بدون
حصوله على التطعيم وميتلك شهادة تؤكد ذلك ،أو تقدمي حتليل
 pcrمعتمد ،وذلك حماية للعاملني فى قطاعات العمل املختلفة.
وأش ــار الــوزيــر إل ــى أن الــدولــة املـصــريــة تسعى حــالـيــا لــارتـقــاء
بقيمة وق ــدر ال ـعــامــل امل ـصــرى ال ــذى يـعـمــل اآلن فــى امل ـشــروعــات
القومية الكبرى واملـبــادرة الرئاسية «حياة كرمية» أعظم مشروع
على الـعــالــم أجـمــع ،لتحقيق كــرامــة املــواطــن املـصــرى واسـتـعــادة
قيمته على مستوى العالم بتكلفة وقدرها  ٧٠٠مليار جنيه فى
مرحلتها األولى والتى تساوى ميزانيات دول بأكملها.
من جانبه رحب العضو املنتدب ملجموعة شركات فيرست وباك
الين ،بالوزير واحلضور ،مبديا سعادته باستضافة الشركة لهذه
املـبــادرة املهمة ،متمنيا أن تبقى هــذه املـبــادرة فــى قلوب اجلميع،
تقديرا للمسئولية امللقاة على عاتق اجلميع جتاه الوطن ،الذى
يتمتع فـيــه كــل مــواطــن بحقوقه ويـلـتــزم فـيــه بــواجـبــاتــه لطرفى
العالقة اإلنتاجية.
بــدوره رحــب املفوض العام جلهاز مشروعات اخلدمة الوطنية
بالوزير ،مؤكدا استعداد اجلهاز والشركات العاملة للتعاون مع
الوزارة واملديرية فى أى مبادرة أو مشروع يخص العمالة املوجودة
باملنطقة الصناعية ،لتحقيق مزيد من الــوالء واالنتماء داخل
نفوس العمال للمصنع العاملني فيه والوطن بشكل عــام ،وهما
األساس فى حتقيق التقدم والرفاهية.
فى السياق نفسه رحبت مدير مديرية القوى العاملة بالوزير
واحلضور ،مؤكدة اهتمام القوى العاملة بتنفيذ السياسة العامة
للدولة املصرية بوضع استراتيجيات لتحقيق التوازن بني طرفى
اإلن ـتــاج وحتـســن بيئة العمل وتـعــزيــز بيئة االسـتـثـمــار لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة .٢٠٣٠
وأضــافــت مــديــر املــديــريــة ،أنــه يتم تنفيذ م ـبــادرة «مـصــر أمانة
بني ايديك» فى املحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية
وتعليمات الوزير برعاية كرمية من اللواء عبد احلميد الهجان
محافظ القليوبية ،لتنمية امل ــوارد البشرية ورف ــع وعــى العمال
بــاملـنــاطــق الصناعية وأص ـحــاب الـعـمــل ب ـشــروط وظ ــروف العمل
وال ـســامــة والـصـحــة املـهـنـيــة ،واحل ــري ــات الـنـقــابـيــة وحـمــايــة حق
التنظيم وأثره على استقرار بيئة العمل ،والتعريف بقانون العمل
مبا يتفق مع املعايير الدولية والدستور املصري.
وفى ختام اللقاء ،كرم وزير القوى العاملة  ٦٧عامال من ممثلى
الشركات املشاركة فى املبادرة ،وتسليمهم شهادات تقدير ،متمنيا
لهم مزيد من النجاح والتوفيق فى أعمالهم بناء على ما تلقوه
خالل تلك املبادرة.
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سعفان  :صرف قيمة بوالص
التأمين التكافلى ألسر  3عمالة غير منتظمة

وج ــه محمد س ـعـفــان وزي ــر ال ـقــوى الـعــامـلــة ب ـصــرف قيمة
بــول ـي ـصــة الــت ــأم ــن ال ـت ـكــاف ـلــى ضـــد احلـ ـ ـ ــوادث الـشـخـصـيــة
الـتــى تغطى الــوفــاة أو العجز الكلى املـسـتــدمي أو اجلــزئــى ،
وذلك ألسرة حجازى العبد حجازى إبراهيم غالى العامل غير
املنتظم الــذى توفى فى أثناء عمله بإحدى شركات القطاع
اخل ــاص  ،والـعــامــل محمد حـســن محمد نـعـمــان  ،والـعــامــل
عمرو نبيل محمود عيد اللذان تعرضا حلــادث إصابة أثناء
عملهم  ،وذلــك يف إط ــار مـبــادرة «حـيــاة كــرميــة» التى أطلقها
احتياجا.
الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية الفئات األكثر
ً
وقــامــت عـلــى ال ـفــور شــركــة مـصــر لـلـتــأمــن ب ــإص ــدار شيك ًا
بإجمالى  100ألف جنيه لورثة العامل املتوفى  ،األول لصالح
والدة املتوفى فتحية مصطفى حسن حسني ربة منزل مببلغ
 16666جنيها ،والثانى لصالح زوجة املتوفى كوكب إبراهيم
عبد النبى محمد مببلغ  12500جنيها ،واآلخــر البنته هند
مببلغ  50ألف جنيه  ،وإبنه العبد مببلغ  20834جنيها .
كـ ـم ــا مت إص ـ ـ ـ ــدار شـ ـيـ ـكـ ـ ًا م ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــة لـ ـص ــال ــح ال ـع ــام ــل
املصاب عمرو نبيل محمود عيد مببلغ  34850جنيها  ،وآخر
للعامل محمد حسن محمد نعمان مببلغ بإجمالى 1204
جنيهات والذى أصيب أثناء تأدية عمله .
وقال وزير القوى العاملة إن الفكرة الرئيسية التى بلورت
حولها الــوزارة وثيقة التأمني التكافلية لفئات العمالة غير
املنتظمة والصيادين ،هــى حماية هــؤالء مــن املخاطر التى

يواجهونها فى محيط عملهم يومي ًا مبختلف القطاعات،
وتوفير األمان ألسرهم فى حاالت اإلصابة أوالعجز أو الوفاة،
وصوال للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف اجلوانب
حتت مظلة احلماية التأمينية للدولة .
كـمــا وج ــه ال ــوزي ــر مــديــريــات ال ـقــوى الـعــامـلــة مـحــل إقــامــة
العمال باتخاذ اإلجــراءات الالزمة نحو مساعدة أسر هؤالء
الـعـمــال بــاحلـصــول عـلــى حـقــوقـهــم بــالـتـعــاون مــع مــديــريــات
الشئون االجتماعية والصحة لتحقيق أقصى رعاية ممكنة
لهؤالء األسر .

التفتيش على  124869منشأة لمتابعة إجراءات كورونا االحترازية
أعـلــن وزي ــر ال ـقــوى الـعــامـلــة محمد سـعـفــان أن التقارير
الواردة من مديريات القوى العاملة أظهرت أنه مت التفتيش
ومتابعته اإلجــراءات االحترازية فى  124ألفا و 869مصنع ًا
وشركة على مدى  19شهرا كاملة لإلجراءات االحترازية على
مستوى املحافظات ،والتى شدد عليها الرئيس عبدالفتاح
السيسى ،ب ـضــرورة اتـخــاذ أقـصــى درج ــات احلـمــايــة حلماية
العمال فى مواجهة فيروس كورونا .
وقـ ـ ــال الـ ــوزيـ ــر  :إن م ـحــاف ـظــة ق ـن ــا جـ ـ ــاءت ف ــى مـقــدمــة
امل ـح ــاف ـظ ــات بــالـتـفـتـيــش ع ـل ــى  18238م ـن ـش ــأة ،وس ــوه ــاج
 10826مـ ـنـ ـش ــأة ،وامل ـ ـن ـ ـيـ ــا 10900م ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــأة ،وال ـق ـل ـي ــوب ـي ــة
 7742م ـن ـش ــأة،وال ـغ ــرب ـي ــة  6825م ـن ـش ــأة ،ودم ـ ـيـ ــاط 6961
مـنـشــأة،والـشــرقـيــة  6535مـنـشــأة،والـبـحـيــرة  6657منشأة،
واملـنــوفـيــة  4208مـنـشــأة،واألقـصــر  3813منشأة،والدقهلية
 3600مـنـشــأة،ومــرســى مـطــروح  3566مـنـشــأة ،وكـفــر الشيخ
 3709منشأة،واإلسماعيلية  3591مـنـشــأة،والـقــاهــرة 3667
مـنـشــأة ،وبورسعيد  3443منشأة ،وأسـيــوط  3351منشأة،
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واجليزة  3085منشأة ،والوادى اجلديد  2145منشأة ،والبحر
األحمر  1794منشأة.
وجـ ــاءت فــى الـتــرتـيــب احلـ ــادى والـعـشــريــن عـلــى مستوى
امل ـح ــاف ـظ ــات ،ب ـنــى س ــوي ــف  2227م ـن ـشــأة  ،ج ـن ــوب سـيـنــاء
 2226مـنـشــأة ،واإلسـكـنــدريــة  2105مـنـشــآت ،وأسـ ــوان 1390
منشأة،والسويس  1168منشأة ،والفيوم 1079منشأة.
وأظـ ـه ــرت ال ـت ـق ــاري ــر أن هـ ــذه امل ـن ـش ــآت ق ــام ــت مبــراج ـعــة
اإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة ،مــن تطهير دورى وتــوافــر مهمات
السالمة والصحة املهنية للعمال.
وأكد وزير القوى العاملة ،ضرورة التعامل مع أى مشكلة
فور حدوثها ،ووضع اآلليات الالزمة لتخطى تلك األزمة ،كما
تابع وزير القوى العاملة اجلدول الزمنى املحدد للتطهير
والـتـعـقـيــم داخ ــل الـ ـ ــوزارة ومــديــريــات ـهــا ،وحتــديــد الكميات
املطلوبة وحصرها وتوفيرها ،بحيث يكون التعقيم والرش
كــل  24ســاعــة منعا ألى تــداع ـيــات قــد تــؤثــر عـلــى العاملني
واملواطنني.
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بقلم .أ .د :محمد مختار جمعة
وزير األوقاف

معاقبة الشذوذ
حتدث القرآن الكرمي عن شذوذ قوم لوط يف
مواطن عديدة لتسليط الضوء على سلوكهم
غير اإلنساني الذي أطلق عليه القرآن الكرمي
«الفاحشة» بالتعريف باأللف والالم  ،ولم
علما
يقل « فاحشة « ،وكأن فعلتهم قد صارت ً
على الفاحشة  ،بحيث تتالشى إلى جانبها أي
فاحشة أخرى  ،حيث يقص علينا القرآن الكرمي
ما كان من سيدنا لوط (عليه السالم) مع قومه
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َ َ َ َ َ
اس
ِإ َّل أَ ْن قَالُوا أَ ْ
خرِ ُ
جو ُه ْم ِم ْن َق ْر َي ِت ُك ْم ِإن َُّه ْم أُ َن ٌ
ط َّه ُرو َن» (األعراف. )82 – 80 :
َي َت َ
ويف سورة العنكبوت ترتفع نغمة التحدي
لدى هؤالء الشواذ لنبي اهلل لوط (عليه السالم)
إلى درجة طلبهم منه أن يأتيهم بعذاب اهلل إن
كان من الصادقني  ،وذلك حيث يقول احلق
طا ِإ ْذ قَا َل ِل َق ْو ِم ِه ِإ َّن ُك ْم َل َتأْتُو َن
سبحانهَ »:ولُو ً
ٍ
َ
ا ْل َف ِ
ِني *
حد ِم َن ال َْعال َ
اح َشةَ َما َس َب َق ُك ْم بِ َها ِم ْن أَ َ
ْ
يل َو َتأْتُو َن
ب
الس
ن
و
ع
ط
ق
ت
و
ل
ا
ج
ر
ال
ن
ُو
ت
أ
ت
ل
ْ
َ
أ َِئ َّن ُك ْم َ َ َ ِّ َ َ َ َ ُ َ َّ ِ َ
ج َوا َب َق ْو ِم ِه ِإ َّل أَ ْن قَالُوا
ِف َن ِادي ُك ُم ا ْل ُ ْن َك َر َف َما َكا َن َ
ني * قَا َل َر ِّب
الص ِاد ِق َ
ائ ِْت َنا بِ َعذَ ا ِب اهلل ِإ ْن ُك ْن َ
ت ِم َن َّ
ِ
ِ
ين» (العنكبوت-28 :
ْص ْر ِني َع َلى ا ْل َق ْو ِم ا ْلُفْسد َ
ان ُ
. )30
ويف اللحظات احلاسمة التي يبلغ شواذ قوم
لوط فيها ذروة التحدي مبحاولة التعدي على
ضيوف سيدنا لوط (عليه السالم) الذين كانوا
يف واقع أمرهم رسل اهلل الذين أرسلهم إلخراج
سيدنا لوط وأهله إال امرأته من هذه القرية
الظالم الفاسق الشاذ أهلها  ,إيذا ًنا بدنو ساعة
إهالك الظاملني منهم جزاء فجورهم وشذوذهم ,
يصور لنا القرآن الكرمي ذلك  ،حيث يقول احلق
ضا َق
يء بِ هِ ْم َو َ
اء ْت ُر ُس ُل َنا لُو ً
سبحانهَ »:و َلَّا َ
طا ِس َ
ج َ
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بِ هِ ْم َذرْ ًعا َوقَا َل َهذَ ا َي ْو ٌم َع ِ
اء ُه َق ْو ُم ُه
ب * َو َ
صي ٌ
ج َ
الس ِّي َئ ِ
ات
ُي ْه َر ُعو َن ِإ َل ْي ِه َو ِم ْن ق َْب ُل َكانُوا َي ْع َم ُلو َن َّ
قَا َل َيا َق ْو ِم َه ُؤ َل ِء َب َن ِاتي ُه َّن أَط َْه ُر َل ُك ْم َفا َّت ُقوا اهلل
يد *
َو َل ُت ْ
خ ُزو ِن ِف َ
ج ٌل رَ ِش ٌ
س ِم ْن ُك ْم رَ ُ
ض ْي ِفي أَ َل ْي َ
َّك
ح ٍّق َو ِإن َ
ت َما َل َنا ِف َب َن ِات َ
قَالُوا َل َق ْد َع ِل ْم َ
ك ِم ْن َ
ِيد * قَا َل َل ْو أَ َّن ِلي بِ ُك ْم ُق َّو ًة أَ ْو َآ ِوي ِإ َلى
َل َت ْع َل ُم َما ُنر ُ
ُر ْكنٍ َش ِد ٍ
يد»(هود , )80-77 :وهنا حتدث الرسل»:
ك َل ْن َي ِ
ك َفأَ ْسرِ
ص ُلوا ِإ َل ْي َ
قَالُوا َيا لُوطُ ِإنَّا ُر ُس ُل َر ِّب َ
ح ٌد
ك بِ ِقط ٍْع ِم َن ال َّل ْي ِل َو َل َي ْل َت ِف ْ
بِ أَ ْه ِل َ
ت ِم ْن ُك ْم أَ َ
َك ِإ َّن ُه ُم ِ
ص َاب ُه ْم ِإ َّن َم ْو ِع َد ُه ُم
ِإ َّل ا ْم َرأَت َ
يب َها َما أَ َ
ص ُ
الص ْب ُح بِ َقر ٍ
اء أَ ْم ُر َنا
ِيب * َف َل َّما َ
س ُّ
ُّ
ج َ
الص ْب ُح أَ َل ْي َ
ِ
ِ
جارَ ًة ِم ْن
ط ْر َنا َع َل ْي َها ِح َ
ج َع ْل َنا َعال َي َها َساف َل َها َوأَ ْم َ
َ
ٍ
ِسج ٍ
ك َو َما ِه َي ِم َن
ْضود * ُم َس َّو َمةً ِعن َْد رَ ِّب َ
ِّيل َمن ُ
ٍ
ِ
ِني بِ َبعيد» (هود. )83-81 :
َّال َ
الظ ِ
إنها لعاقبة حتمل العديد من العظات والعبر
ملن يعتبر  ,فقد أرسل اهلل (عز وجل) سيدنا
جبريل (عليه السالم) ليقلب قرى قوم لوط
ج َع ْل َنا َعا ِل َي َها َس ِاف َل َها» وليس
رأسا على عقب َ « ,
ً
هذا فحسب  ,فقد أرسل رب العزة عليهم حجارة
قوية صلبة متتابعة من سجيل  ,وعلى كل حجر
منها اسم من أرسل إليه إلهالكه  ,وجدير بنا أن
نتأمل هذا التعقيب يف قوله تعالىَ « :و َما ِه َي ِم َن
ِني بِ َب ِع ٍ
يد»  ,ليعتبر بذلك املعتبرون يف كل
َّال َ
الظ ِ
زمان ومكان ,يقول نبينا (صلى اهلل عليه وسلم):
« َيا َم ْع َش َر ا ْل ُ َه ِ
س ِإ َذا ا ْب ُت ِلي ُت ْم بِ هِ َّن ،
اجر َ
ِين َ
خ ْم ٌ
َوأَ ُعو ُذ باهلل أَ ْن ت ُْد ِر ُكو ُه َّنَ :ل ْم َتظ َْهرِ ا ْل َف ِ
اح َشةُ ِف
حتَّى ُي ْع ِل ُنوا بِ َها ِ ،إالَّ َف َشا ِفيهِ ُم الطَّا ُعو ُن
َق ْومٍ ق ُّ
َط َ
َ
ين
ض ْ
ت ِف أَ ْسال ِفهِ ُم ال َِّذ َ
جاعُ ال َِّتي َل ْم َت ُك ْن َم َ
َ ،واألَ ْو َ
ض ْوا» (سنن ابن ماجه)  ,ويقول احلق سبحانه:
َم َ
ِ
ِ
ين ُيح ُّبو َن أَ ْن تَشي َع ا ْل َف ِ
ين
اح َشةُ ِف ال َِّذ َ
« ِإ َّن ال َِّذ َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
الدن َْيا َوالخ َرة واهللُ
َآ َم ُنوا َل ُه ْم َعذَ ا ٌب أَلي ٌم ِف ُّ
َي ْع َل ُم َوأَ ْن ُت ْم َل ت َْع َل ُمو َن « (النور , )19 :ومن ثم
يجب االعتبار بحال من سبق من األمم .
ديسمبر  2021العمل

فى األدب

السياسى

بقلم :السفري  /هـــانى خــالف

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

تنشيط آداء الموًسسات الحكومية والهيئات العامة
باالفادة من بعض الخبرات النوعية المتوافرة
يــاحــظ الكثير مــن املـتــابـعــن للشئون
املـ ـص ــري ــة ان اعـ ـ ـ ــداد امل ـل ـت ـح ـق ــن اجلـ ــدد
بالوظائف العامة فى الهيئات احلكومية
وال ـق ـطــاع ال ـعــام ي ـكــاد يـتـســاوى مــع أع ــداد
املوظفني املحالني الى التقاعد سنوي ًا بعد
بلوغهم سن املعاش وهو الستون عام ًا.
ويــرى هــؤالء املتابعون أن هناك أعــدادا
كبيرة من املتقاعدين بحكم السن متلك
مــن طــاقــات واخل ـب ــرات الـنــوعـيــة مــا قــد ال
تعوضه أعــداد امللتحقني فى هــذه املواقع
 .ويطرح البعض اقتراحات عديدة منها
رفـ ــع س ــن املـ ـع ــاش ال ـقــانــونــى الـ ــى خمسة
وس ـتــن ع ــام ـ ًا بــالـنـسـبــة لـعـمــوم الـعــامـلــن
أو متـكــن االدارات مــن مــد خــدمــة بعض
ال ـع ــام ـل ــن ف ــى حـ ـ ــدود ن ـس ـبــة م ـع ـي ـنــة مــن
املـحــالــن ال ــى امل ـعــاش سـنــويـ ًا مــع توضيح
طبيعة وحـجــم املصلحة الـعــامــة فــى هذا
امل ـ ــد ال ـت ـم ـي ـيــزى وشـ ــروطـ ــه  .ب ـي ـن ـمــا ي ــرى
آخرون االكتفاء بالتقاعد املعمول بها فى
بعض املــواقــع والـتــى يتم فيها االستفادة
من بعض اخلبرات النوعية املتوافرة لدى
عناصر محددة ممن يحالون الى التقاعد
فى مواقعهم والتعاقد مع هــذه العناصر
للعمل كخبراء أو مستشارين ملدة تتراوح
بني عام أوعاميني أوأكثر .
والــواقــع ان هـنــاك أنــواع ـ ًا مــن الوظائف
واملهن العمومية التى ميكن االفادة بخبرات
أصـحــابـهــا فــى اك ـثــر مــن م ـجــال  .وم ــن بني
تلك الوظائف واملهن املهنة الديبلوماسية
وال ـق ـن ـص ـل ـيــة ال ـت ــى ت ـش ـمــل خ ـبــرات ـهــا عــدة
مـجــاالت كتسوية املـنــازعــات القانونية مع
األطــراف األجنبية ورعاية املواطنني خارج
البالد  ،وأعمال االعالم والدعاية والترجمة
وتـنـظـيــم األس ـف ــار وامل ــؤمت ــرات .ك ـمــا تشمل
خ ـبــرة مـكــاتــب الـتـمـثـيــل الـنــوعـيــة بــاخلــارج
مجاالت عديدة كأنشطة الثقافة والتجارة
العمل ديسمبر 2021

اخلــارج ـيــة وتـنـشـيــط الـسـيــاحــة ومــراجـعــة
عـقــود العمل  ،وتنظيم الـطـيــران  .وهناك
ال ـ ــى ج ــان ــب ذل ـ ــك امل ــؤسـ ـس ــات ال ـع ـس ـكــريــة
واألم ـن ـيــة ال ـتــى تـعـتـمــد خ ـب ــرات الـعــامـلــن
فيها على تقاليد الضبط الربط والتدقيق
االدارى وم ـحــاربــة ال ـف ـســاد وه ــى م ـجــاالت
ت ـ ــزداد احل ــاج ــة الــوط ـن ـيــة ال ـي ـهــا يــومــا بعد
يــوم وخاصة فى الفترات التى تشيع فيها
ظــواهــر التسيب وااله ـم ــال وال ـتــراخــى فى
االلتزام باملواعيد وشروط التعاقدات .
واذا ك ــان املـلـتـحـقــون اجل ــدد بــالــوظــائــف
العامة من بني خريجى اجلامعات واملعاهد
العليا أو حتى من بني احلرفيني وأصحاب
املهن اليدوية يحتاجون الــى فترة تتراوح
بـ ــن خ ـم ــس وسـ ـب ــع س ـ ـنـ ــوات ح ـت ــى تـنـضــج
خـبــراتـهــم وقــدرات ـهــم العملية واالبــداع ـيــة
 ،فــان االس ـت ـفــادة بــاخلـبــرات اجلــاهــزة لدى
العاملني القدامى او املحالني الى التقاعد
ميـكــن تـعــوض ه ــذا االحـتـيــاج املــرحـلــى ولــو
ل ـف ـتــرات ومـ ــدد قـصـيــرة  .وب ـه ــذه الـطــريـقــة
ميكن ضمان استمرارية العطاء واالنـتــاج
فــى املــواقــع الـعــامــة على نحو منتظم دون
انقطاع أوخلل .
وق ـ ــد ي ـ ــرى ال ـب ـع ــض مـ ــن ن ــاح ـي ــة اخـ ــرى
ان اسـ ـن ــاد أغ ـل ــب املـ ـش ــروع ــات ال ـع ــام ــة الــى
ال ـق ـط ــاع اخل ـ ــاص ورجـ ـ ــال األعـ ـم ــال ميكن
ان يـكــون مخرجا «كــافـيــا» لـبــادنــا النامية
ودون احل ــاج ــة ال ــى خ ـط ــوات أخـ ــرى لــدعــم
وت ـق ــوي ــة امل ــؤسـ ـس ــات احل ـكــوم ـيــة وال ـق ـطــاع
الـعــام  .وقــد يـكــون لـهــذا ال ــرأى وجاهته إال
أن االمــر يتوقف على مــدى وطنية ونزاهة
شركات القطاع اخلــاص ومــدى قدرتها فى
التخلص مــن مشكالت االنانية واملنافسة
املدمرة  ،وقدرتها فى التفاعل االيجابى مع
املصالح الوطنية العليا وأولويات املواطنني
واحتياجاتهم.
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بسبب التغريات املناخية

كوكب األرض
يقترب من النهاية
تأثريات وتغريات عديدة شهدها العالم فى ا َالونة األخرية نتيجة التُغري املُناخى ..احتباس حرارى «
تسونامى « فيضانات وسيول ،ارتفاع فى درجات الحرارة بشكل مبالغ فيه ،حرائق  ،هزات أرضية عنيفة،
أوبئة وفريوسات خطرية ،وغريها الكثري من ا َالثار املٌناخية الغريبة التى طالت أغلب بلدان العالم بشكل
مباشر أو غري مباشر.
و» التغري املُناخى» هو خطأ بشرى ارتكبته الدول الصناعية الكربى فى حق كوكب األرض ،بسبب
ثورتها الصناعية على مدار  200عام املاضية ،نتج عنها عوادم وانبعاثات وغازات جميعها تساهم فى ارتفاع
درجة حرارة كوكب األرض ،األمر الذى جعل املناخ وتغرياته حديث الساعة ..وأصبحت متابعة الطقس
وتقلباته ،مرتبطة بالحياة اليومية  ،ومتوقف عليها السفر والنشاط العام لإلنسان ..هذا بخالف اآلثار
الصحية والغذائية والبيئية التى يتابعها العالم عن كثب – غري متوقعا ما يحدث – التى تزداد سنويا فى
سرعتها وكميتها وخطورتها.
بات تأثري التغريات املناخية على اإلنسان قريبة جدا ومؤثر بشكل مباشر  ،فلم يعد األمر متوقف على
البيئة ،ولكن اقرتب التأثري على صحة اإلنسان وأمنه الغذائى بشكل مباشر.

تحقيق  :انتصار سليمان
حتى الفيروسات واألوبئة احلديثة التى عرفتها البشرية ،مثل
انفلونزا اخلنازير ،ســارس ،كورونا أرجعها العلماء للتغير املناخى
واخ ـتــال ال ـت ــوازن الـبـيـئــى ،وفـقــا لتقرير نـشــرتــه مجلة «النـسـيــت»
الطبية ،حذر فيه األطباء املشاركون من أن عدم اتخاذ إجراء بشأن
تغير املناخ سيعرض حياة ماليني األشخاص للخطر ،مشيرين إلى
أن ارتفاع درجــات حــرارة الكوكب سيؤدى إلى تفاقم أمــراض اجلهاز
التنفسى وانتشار األمــراض املعدية ..وبحسب األطباء أدى ارتفاع
درجات احلــرارة إلى ارتفاع معدالت اإلصابة بأمراض ارتفاع حرارة
اجلسم ،ما تسبب فى انهيار عدد من عمال املزارع فى احلقول ،ووفاة
كبار السن داخل بيوتهم ،باإلضافة إلى تلف املحاصيل الزراعية ،مما
يفاقم بدوره من اجلوع الذى يطارد ماليني البشر فى أكثر املناطق
فقر ًا بالعالم .
ك ـمــا أدى ذلـ ــك إلـ ــى ت ـكــاثــر احل ـ ـشـ ــرات ،ال ـت ــى حت ـمــل األم ـ ــراض
االس ـتــوائ ـيــة وان ـت ـشــارهــا بــاجتــاه الـقـطـبــن ،كـمــا زادت الـفـيـضــانــات
ال ـشــديــدة وال ـعــواصــف الـكــارثـيــة مــن مـخــاطــر اإلص ــاب ــة بــالـكــولـيــرا
وغيرها من األمراض املنقولة باملياه بحسب األطباء.
وأكدت دراسات عديدة أن األرض شهدت عصر ًا جليدي ًا كل  100ألف
عام على مدى املليون سنة املاضية ،ولكن االحترار احلالى وحجمه

36

وطبيعته العاملية جتعله استثنائي ًا هذه املرة ،وفسر العلماء أن ارتفاع
درجــة حــرارة سطح األرض بشكل أســرع منذ عــام  1970مقارنة بأى
فترة أخــرى مدتها  50عام ًا على مــدى  2000عــام على األقــل ،يعود
للثورة الصناعية ودرجات احلرارة املسجلة منذ عام .1850
قارب واحد
من جانبه أكد الدكتور شاكر أبو املعاطى أستاذ املناخ ورئيس قسم
األرصاد اجلوية باملعمل املركزى للمناخ الزراعى على تضاعف االَثار
الزراعية بسبب اخللل فى التوازن البيئى الــذى أحدثته التغيرات
املن ٌاخية ،قائال  :التغيرات املناخية ظاهرة عاملية محلية التأثير ،
ال توجد دولة أو مكان على ظهر كوكب األرض مبنأى عن هذه االَثار
بدليل اشتعال الغابات ونقص املياه فى استراليا  ،املانيا  ،تركيا ،
الواليات املتحدة األمريكية نفسها .
وأض ــاف :شهد العالم فى اآلونــة األخيرة طقس مناخ متطرف،
ظهر فى تناقص موسمى الربيع واخلريف مقابل االرتفاع املبالغ
فيه درجــات احل ــرارة فى فصلى الصيف والشتاء ،ولفترات طويلة
وملوجات متعاقبة ،منوها أن استمرار هذا األمر من شأنه ارتفاع درجة
حــرارة املحيطات ،وبالتالى ذوبــان ثلوج القطبني  ،وارتفاع منسوب
املياه بالبحار واملحيطات ،األمر الذى يؤدى إلى اختفاء الكثير من
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علماء :
«كورونا» وأخواتها
نتيجة التغريات املُناخية

تناقص
املساحات الزراعية وتغري
الدورات الزراعية
املدن الساحلية ،مثل االسكندرية والدلتا فى مصر ،ومن ثم اختفاء املوسمية فى مصر فى أعوام  ،2100 ،2075 ،2050 ،2025 ،2005ووفقا
حيوانات بحرية كثيرة  ،واختالل بيئى فى تواجد وبيئة احليوانات ،للدراسة ،فمن املتوقع أن درجات احلرارة سترتفع فى جميع الفصول
مثل نزول العقارب مع سيول أسوان ،الفتا إلى االَثار الزراعية التى األرب ـعــة ،واالنـتـقــال مــن اجلـنــوب إلــى األج ــزاء الشمالية مــن مصر
وقعت مبصر هذا العام ،واملتمثلة فى تأثر محصول املاجنو والزيتون فــى  100سنة الـقــادمــة ،ممــا يــؤدى إلــى حــدوث انكماش فــى مساحة
نتيجة اختالل املوسم الشتوى ،فلم تزهر الثمار بالشجر.
األرض الصاحلة للزراعة ،وأيض ًا حدوث حتول فى توقيتات الدورات
وتابع رئيس قسم األرصاد اجلوية باملعمل املركزى للمناخ الزراعى الزراعية ،ومن ثم حدوث تغيير فى أنظمة إنتاج املحاصيل وكميتها
 :لــو كــانــت ال ــدول الصناعية الـكـبــرى اهتمت بتوصيات املــؤمتــرات
ونــوعـهــا ،فــى وقــت ي ــزداد فيه الطلب على الـغــذاء
الدولية التى ناقشت ظاهرة املناخ عبر سنوات طويلة،
بسبب الــزيــادة السكانية ،وهــو مــا يصفه اخلبير
ملا وصل األمر إلى هذا احلد ،الفتا إلى أن الكثير من
الـبـيـئــى الــدك ـتــور م ـجــدى عـ ــام ،أم ــن ع ــام احت ــاد
الدول حتايلت على توصيات املؤمترات املناخية من
خـبــراء البيئة الـعــرب ب ـ « انـقــاب مناخى « وليس
خالل بناء واستمرار االنبعاثات احلرارية الصناعية
مناخيا ،قائال  :كان العلماء يتوقعون زيادة
تغيرا
ً
ً
فــى دول بعيدة عنها ،ونـســت إنـنــا فــى ق ــارب واح ــد ،
درجــة حــرارة األرض  1.5درجــة مئوية بحلول عام
وعلى كوكب واحد.
 ، 2025ولكن األرض سبقتنا وحــدث هــذه الزيادة
اختفاء األسكندرية
شهر أغسطس املــاضــى ،وهــو مــؤشــر خطير يبشر
ح ــذرت قمة جالسكو للمناخ على لـســان بوريس
بعدم سيطرة العالم على التغيرات املناخية خالل
جونسون رئيس الوزراء البريطانى من اختفاء بعض
السنوات القادمة .
امل ــدن الـســاحـلـيــة ح ــول ال ـعــالــم ،ومـنـهــا اإلسـكـنــدريــة
أضــاف  :أنفقت احلكومة املصرية  750مليون
املـصــريــة ،األم ــر ال ــذى أك ــده الــدكـتــور عـبــاس شــراقــى
دوالر ملعاجلة آثــار التغير املناخى  ،والتقليل من
أستاذ جيولوجيا بجامعة القاهرة ،قائال  :ال يتوقف
د .مجدى عالم
األمــر على مدينة األسكندرية فحسب ،ولكن هناك
االنبعاثات املضرة من املركبات من خــال حتويلها
ثــاث مــدن مصرية م ـهــددة بــاإلخـتـفــاء ،نتيجة ال ـثــورة الصناعية إل ــى اس ـت ـخــدام ال ـطــاقــة الـنـظـيـفــة (غ ــاز أو ك ـهــربــاء) ،وال ـع ـمــل على
ونشاط اإلنسان على مــدار  200عــام ،األمــر الــذى أدى إلى زيــادة غاز استضافة تكنولوجيا جــديــدة إلدارة املخلفات الصلبة ،وحتويلها
امليثان وثانى أكسيد الكربون ،وارتفاع درجات احلرارة ،ومن ثم ذوبان إلى طاقة متجددة ،كما أنشئت احلكومة املصرية املجلس القومى
الـثـلــوج وارت ـف ــاع مـنـســوب مـيــاه الـبـحــر ،مــوضـحــا أن ه ــذه امل ــدن هى للتغيرات املناخية ،ودوره دراس ــة وإق ــرار احلـلــول واملـشــروعــات التى
بورسعيد  ،دمياط  ،حتى مدينة كفر الــدوار فى محافظة البحيرة ســوف تساهم فى اجلهود الوطنية للتكيف مع سيناريوهات تغير
– وهو ما يطلق عليها مدن املناطق املنخفضة – والفتا إلى الكتل املـنــاخ املتوقعة ،مــؤكــدا حــرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على
ً
اخلراسانية التى تنتشر على الشواطئ تبدو حلول مؤقتة ،ويبقى االهتمام بالبئية ،يظهر ذلــك فى تدشني مـبــادرة إحــال السيارات
الداعية
املناخية
احلــل األخـيــر ،أال وهــو تنفيذ توصيات املــؤمتــرات
املتقادمة ،ليملك أصحابها بدال منها سيارات تعمل بالغاز الطبيعي،
للحد من االحتباس احلرارى وارتفاع منسوب املياه.
وقال شراقى  :بحسب التقديرات من املنتظر اختفاء هذه املدن ،وإنشاء املدن اجلديدة  ،ذات املساحات اخلضراء  ،وإنشاء أكبر محطة
بحلول عــام  ، 2050ولكن مع استمرار التغيرات املناخية ،وجتاهل طاقة شمسية فى العالم ،إلنتاج الطاقة الكهربائية ،ضمن اجتاهها
دول العالم لتحذيرات العلماء ،واستمرار انبعاثات الكربون الناجمة الستخدام الطاقة املتجددة ،حتويل شركة النصر بكامل طاقتها
عن حرق البشر للوقود والفحم ،متوقع حدوث هذه التغيرات خالل إلنتاج السيارات الكهربائية  ،مع حتويل وسائل النقل اجلديدة ،مثل
املونوريل واخلط الرابع ملترو األنفاق مواصالت صديقة للبيئة .
الفترة 2030 : 2025
وشدد اخلبير البيئى على ضرورة التزام الدول الصناعية الكبرى-
التغير املناخى ومصر
بحسب العلماء مصر ليست بعيدة عن التأثيرات املَناخية شديدة خاصة أمريكا والصني والهند وروسيا  -باالتفاقيات الدولية ،لتقليل
اخلطورة  -بحكم جغرافيتها ومناخها واعتمادها على الزراعة  -لذا االنبعاثات اخلطرة لديها ،وإنشاء صندوق أخضر لتمويل مشروعات
حرصت وزارة البيئة على دراســة الظاهرة توزيعات درجــات احلــرارة احلماية من آثار تغير املناخ ،بالدول املتضررة فى الشرق األوسط.
العمل ديسمبر 2021
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سعفان فى افتتاح مؤتمر المساواة بين الجنسين بمشاركة  4دول إفريقية

الرئيس السيسى يقدم كل الدعم للمرأة المصرية باعتبارها
شريكا أساسيا فى النهوض بالمجتمع واالقتصاد القومي
افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة مؤمتر املساواة بني
اجلنسني فى العمل بشمال إفريقيا الذى نظمته منظمة العمل الدولية إفتراضي ًا
( اونالين ) على مدار  4أيام  ،بهدف تسليط الضوء على التقدم الذى أحرزته
دول شمال أفريقيا «مصر  ،وتونس  ،واجلزائر ،واملغرب ،من أجل تعزيز املساواة بني
اجلنسني فى مجال العمل والتشغيل  ،فضال عن مواجهة التحديات الرئيسية ذات
األولوية بهدف تعزيز املساواة بني اجلنسني فى العمل .
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فـ ـ ــى مـ ـسـ ـتـ ـه ــل كـ ـلـ ـمـ ـت ــه شـ ـ ـ ــدد وزيـ ـ ــر
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ح ـ ـ ــرص
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة واحلـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة
املـ ـص ــري ــة عـ ـل ــى ت ـ ـقـ ــدمي كـ ــافـ ــة أشـ ـك ــال
الـ ــدعـ ــم لـ ـلـ ـم ــرأة املـ ـص ــري ــة بــاع ـت ـبــارهــا
شريكا أساسيا فــى النهوض باملجتمع
واالقـتـصــاد الـقــومــى مــن خــال دعمها
ب ــامل ـك ـت ـس ـب ــات ال ــتـــى ت ـس ـت ـح ـق ـهــا امل ـ ــرأة
امل ـ ـصـ ــريـ ــة  ،وخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــى ظ ـ ــل قـ ـي ــادة
الــرئ ـيــس ع ـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســى ال ــذى
أطلق االستراتيجية الوطنية لتمكني
امل ــرأة املـصــريــة  2030فضال عــن إعالنه
 2017عام ًا للمرأة لتسليط الضوء على
مـقــدراتـهــا واسـتـحـقــاقــاتـهــا الــدسـتــوريــة
والقانونية واالجتماعية والسياسية،
وكذلك االستراتيجية الوطنية حلقوق
اإلنسان التى أطلقها الرئيس منذ أيام
وما تضمنته من محاور تتعلق باملساواة
العمل ديسمبر 2021

بني اجلنسني واملرأة بشكل خاص .
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـ ــوزيـ ـ ــر م ـ ــا أح ـ ــرزت ـ ــه
احلـكــومــة املـصــريــة فــى اآلونـ ــة األخـيــرة
مــن خطط وبــرامــج وأنشطة ومـبــادرات
تستهدف امل ــرأة ومتكينها ،على الرغم
م ــن ال ـت ـحــديــات ال ـتــى تــواجـهـهــا الـبــاد
وال ـ ـعـ ــالـ ــم أج ـ ـمـ ــع ن ـ ـظـ ــرا ل ـل ـت ــداع ـي ــات
االق ـت ـصــاديــة جلــائـحــة ك ــورون ــا ،مشيرا
إلـ ــى ان ـخ ـفــاض مـ ـع ــدالت ال ـب ـطــالــة فى
مـصــر بشكل مـلـحــوظ بــن اإلنـ ــاث من
 %21.4فى عام  2018إلى  %17.7فى عام
 2020إجـمــالــى اإلن ــاث فــى قــوة العمل ،
ويأتى ذلــك كثمرة للمبادرات واجلهود
ال ـتــى تـبــذلـهــا ال ــدول ــة ل ــزي ــادة مـعــدالت
تشغيل اإلناث والعمل على بناء قدراتها
التنافسية للحصول على فــرص عمل
الئـقــة ودعـمـهــا للقيام بــدورهــا املنشود
ف ـ ــى حتـ ـقـ ـي ــق ال ـت ـن ـم ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـشــام ـلــة وامل ـس ـتــدامــة
للبالد .
وعــن دور الـ ــوزارة فــى هــذا الـشــأن قال
الـ ــوزيـ ــر  :إن ال ـ ـ ـ ــوزارة ت ـس ـعــى لـتـقــدمي
كــافــة أش ـك ــال ال ــدع ــم ل ـل ـمــرأة ف ــى مـكــان
الـعـمــل حـيــث مت إن ـشــاء وح ــدة مركزية
تستهدف حتقيق املساواة بني اجلنسني
والـتـمـكــن االق ـت ـص ــادى ل ـل ـمــرأة لكافة
املخاطبني بأحكام قانون العمل بهدف
حتقيق املساواة بني اجلنسني والقضاء
عـلــى كــافــة أش ـك ــال الـتـمـيـيــز ض ــد امل ــرأة
فــى مـجــال الـعـمــل ،وتـعــزيــز مـبــدأ تكافؤ
الفرص ،ومتكني املــرأة اقتصادي ًا فضال
عن مساعدتها فى التوفيق بني واجبات
األسرة ومتطلبات العمل.
وأوضح سعفان أن هذه الوحدة تعمل
فى إطار خطة تنفيذية متكاملة تقوم
على عدد من األهداف األساسية ومنها
رف ــع ال ــوع ــى املـجـتـمـعــى بـقـضــايــا امل ــرأة
،وتوفير بيئة تشريعية حلماية ومتكني
امل ــرأة اقـتـصــاديـ ًا ،والـعـمــل على حتقيق
املساواة بني اجلنسني ،وتعزيز دور املرأة
وزيـ ـ ــادة ن ـســب م ـشــاركــة امل ـ ــرأة ف ــى ســوق
العمل وتدعيم توفير ظ ــروف وشــروط
عمل الئقة للجنسني .
ول ـ ـفـ ــت ال ـ ــوزي ـ ــر إلـ ـ ــى ق ـ ـيـ ــام ال ـ ـ ـ ــوزارة
بـتـحــديــث الـ ـق ــرارات اخلــاصــة بتشغيل
الـنـســاء والـتــى كــانــت حتظر عمل املــرأة
فى العديد من األعمال  ،وحتظر عملها
ليالً حيث مت إصدار القرار الوزارى رقم
 43لسنة  2021بشأن حتديد األعمال
التى ال يجوز تشغيل النساء فيها مبا
ي ـتــوافــق م ــع مـعــايـيــر الـعـمــل الــدول ـيــة ،
والــذى أتــاح للمرأة احلــق فى االلتحاق
ب ــأى وظـيـفــة أو مـهـنــة دون الـنـظــر إلــى
نوعها االجتماعى ومراعاة مبادئ تكافؤ
الـفــرص وامل ـس ــاواة بــن اجلنسني وعــدم
التمييز فى العمل .
كما مت إصــدار القرار الــوزارى رقم 44
لسنة  2021بشأن تنظيم تشغيل النساء
لـ ـيـ ـاً وال ـ ـ ــذى نـ ــص  -بـ ـن ــاء ع ـل ــى طـلــب
األنثى -جواز العمل أثناء فترات الليل
فــى أى مـنـشــأة أي ـ ـ ًا ك ــان نــوعـهــا عـلــى أن
تتخذ التدابير الالزمة حلماية صحتها
وم ـســاعــدت ـهــا ع ـلــى أداء م ـســؤول ـيــات ـهــا

العائلية .
وأضاف أن وزارة القوى العاملة تبنت
بــالـتـعــاون مــع منظمة الـعـمــل الــدولـيــة
إطـ ـ ــاق خ ـط ــة وط ـن ـي ــة ل ـل ـم ـس ــاواة بــن
اجل ـن ـس ــن فـ ــى ال ـع ـم ــل ت ـض ـمــن ت ـكــافــؤ
ال ـف ــرص ب ــن ال ــرج ــل واملـ ـ ــرأة ف ــى عــالــم
العمل وتدعم توفير ظروف عمل الئقة
للجنسني وت ـضــم ف ــى عـضــويـتـهــا كــافــة
اجلـ ـه ــات امل ـع ـن ـيــة م ــن وزارات وه ـي ـئــات
حكومية ومنظمات أصـحــاب األعـمــال
ومنظمات عمال  ،وســوف يتم إطالقها
فى القريب العاجل .
وم ــن جــان ـبــه رح ــب يــونــس ال ـس ـكــورى
وزي ـ ــر اإلدم ـ ـ ــاج االقـ ـتـ ـص ــادى وامل ـق ــاول ــة
الصغرى والتشغيل والكفاءات باملغرب
بــاحلـضــور ،معربا عــن سـعــادتــه البالغة
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور ه ـ ـ ــذا امل ـ ــؤمت ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذى ي ـه ـتــم
ب ــاالحـ ـتـ ـي ــاج ــات األسـ ــاس ـ ـيـ ــة فـ ــى س ــوق
العمل  ،مؤكدا أن التطور اإلنسانى لن
يكون ذا معنى إذا لم يشمل كل الفئات
فــى املـجـتـمــع  ،وال ميـكــن احلــديــث عن
التنمية دون االهتمام بدمج النساء .
وأك ــد الــوزيــر املـغــربــى أن امل ـســاواة بني
اجلنسني فــى التشغيل هــو أمــر يتعلق
بالكرامة اإلنسانية واحلقوق األساسية
لإلنسان ،مشيرا إلــى ض ــرورة االهتمام
بالوعى املجتمعى فى هذا الشأن الفتا
إل ــى أن حتقيق امل ـس ــاواة بــن اجلنسني
فـ ــى امل ـ ـغـ ــرب هـ ــو مـ ـب ــدأ دسـ ـ ـت ـ ــورى ي ـلــزم
كــافــة املــؤسـســات لتحقيقه  ،ذاك ــرا قيام
دول ــة املـغــرب بالعديد مــن اإلصــاحــات
الــدسـتــوريــة على م ــدار  3عـقــود وتعتبر
حقوق املرأة أساس هذه اإلصالحات .
وأكد أن الطموح الوطنى هو حتقيق
املناصفة بني النساء والرجال ملا له من
أهـمـيــة فــى حتقيق الـنـمــو االقـتـصــادى
وارتـفــاع الناجت املحلى  ،منوها إلــى أنه
على الرغم من حصول املرأة على تعليم
ع ــال ف ــى امل ـغ ــرب إال أن مـشــاركـتـهــا فى
ســوق العمل مــازالــت حتـتــاج الــى املزيد
من اجلهد.
فـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق نـ ـفـ ـس ــه ق ـ ـ ــال إيـ ــريـ ــك
اوشـ ــان مــديــر ال ـفــريــق الـفـنــى للعمل
ال ــائ ــق ل ـ ــدول ش ـم ــال أفــري ـق ـيــا ومــديــر
مـكـتــب مـصــر واري ـتــريــا منظمة العمل
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ف ـ ــى ك ـل ـم ـت ــه ال ـ ـتـ ــى ألــق ــاه ــا
بالنيابة عنه ،وعن رانيا ببخازى مديرة
مـكـتــب اجل ــزائ ــر ،ولـيـبـيــا ،ومــوريـتــانـيــا،
واملغرب ،وتونس  :إن املنظمة تهدف إلى
الــوصــول إلــى حتقيق الـتــوازن واملـســاواة
بــن اجلنسني  ،وفــى هــذا الـشــأن قامت
بالعديد من االتفاقيات التى تعمل على
إزالة كل أشكال التمييز ضد املرأة .
واستعرض أوشالن مجموعة القرارات
ال ـتــى مت اعـتـمــادهــا واملـتـعـلـقــة بحقوق
املرأة فى العمل وزيادة مشاركتها.
وقــدم الشكر للوزيرين على سعيهما
ل ـت ـح ـســن مـ ـش ــارك ــة امل ـ ـ ــرأة فـ ــى ال ـع ـمــل
وحت ـق ـي ــق ه ـ ــذا الـ ـ ـت ـ ــوازن الـ ـ ــذى نـسـعــى
إليه على الرغم من وجــود العديد من
التحديات  ،كما قــدم الشكر للنقابات
املصرية على دفاعها عن املرأة واألمومة
ومستحقاتها .
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بدعوة من وزير اإلنتاج الحربي

وزيرا القوى العاملة و الهجرة يشهدان احتفالية العيد الـ  67لإلنتاج الحربي

بدعوة من اللواء مهندس محمد أحمد
مرسى وزير الدولة لإلنتاج احلربى
شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة
 ،والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
وشؤون املصريني باخلارجاحتفالية وزارة
اإلنتاج احلربى بالعيد الـ 67لإلنتاج
احلربى بحضور الفريق عبد املنعم
التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع
 ،واللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس
هيئة التسليح بالقوات املسلحة  ،واللواء
أركان حرب أمين وفاء مدير إدارة املدفعية،
واللواء أركان حرب محمد عدلى عبد
الواحد مدير إدارة األسلحة والذخيرة
 ،وعدد من قادة الوزارة والهيئة القومية
لإلنتاج احلربى والقيادات العمالية
والعاملني  ،وذلك مبسرح قطاع التدريب
التابع للوزارة مبدينة السالم.
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وق ــال وزي ــر ال ـقــوى الـعــامـلــة محمد سعفان
فى تصريحات صحفية فى إطــار االحتفالية
بالعيد ال ــ 67لإلنتاج احلربي مبناسبة ذكــرى
إنتاج أول طلقة فى مصانع اإلنتاج احلربى ،
مهنئ ًا العاملني بــالــوزارة وهيئاتها والشركات
الـتــابـعــة لـهــا بــالـعـيــد  ،وال ـتــى شـهــد عـلــى مــدار
س ـ ـنـ ــوات عـ ــديـ ــدة املـ ــزيـ ــد مـ ــن ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات فــى
اإلجنازات واملنتجات .
وأكـ ــد ال ــوزي ــر قـ ــدرة ال ـعــامــل امل ـص ــرى خــال
املرحلة الراهنة والتى تضاهى قدرات ومهارات
العمال فى كل دول العالم بل ويتفوق عليها ،
مشددا على أن العامل املصرى من أكفأ العمال
على مستوى العالم  ،مشيرا إلى أن منتجاتهم
وإجنــازاتـهــم ظـهــرت فــى وزارة اإلن ـتــاج احلربى
والـهـيـئــات الـتــابـعــة لـهــا  ،وال ـتــى متـثــل الــداعــم
األســاســى للقوات املسلحة والشرطة املصرية

ع ـلــى م ــر ال ـس ـن ــوات م ــن أج ــل حتـقـيــق الـتـقــدم
واالزده ـ ـ ــار ورف ــع راي ــة ال ــدول ــة امل ـصــريــة عالية
خفاقة .
مــن جانبه رحب محمد أحمد مرسى وزير
اإلنتاج احلربى بوزراء القوى العاملة  ،والدولة
للهجرة واحلـضــور فــى هــذا احلــدث الصناعى
التاريخى والذى شكل فى تاريخ الدولة املصرية
ركـيــزة أساسية فــى الــدفــاع والـبـنــاء والتنمية ،
ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصنعة فى شركة
شبرا .
وأضـ ــاف وزيـ ــر ال ــدول ــة لــإن ـتــاج احل ــرب ــى أن
منظومة العمل فى الوزارة والهيئات والشركات
ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا ت ـب ــدأ وتـ ـق ــوم ف ــى األسـ ـ ــاس على
الـعــامـلــن بـهــا  ،مـقــدمـ ًا الـتـحـيــة لـكــل األي ــدى
العاملة التى لطاملا ضربت أروع األمـثــال فى
أداء العمل بإتقان وإصرار لتحقيق اإلجنازات

ديسمبر  2021العمل

سعفان  :العامل المصرى قدراته تضاهي
مهارات العمال فى كل دول العالم ويتفوق عليها

وزير اإلنتاج الحربى  :بجهد العاملين بلغت اإليرادات 19.7
مليار جنيه بمعدل زيادة  % 27عن العام الماضي
وال ــوص ــول بــاإلن ـتــاج احل ــرب ــى ملـسـتـقـبــل أفـضــل
يتمناه األحـفــاد ويفتخرون به بأجدادهم وما
قدموه من إجنازات جيال بعد جيل .
وقــدم وزيــر اإلنتاج احلربى الشكر والتقدير
ملـهـنــدســى الـ ـ ــوزارة واإلداري ـ ـ ــن والـنـقــابـيــن فى
الشركات على جهودهم فى إمتام كل اإلجنازات
وخروجها إلى النور باالشتراك مع القطاعات
والـشــركــات والــوحــدات التابعة لها ،واستكمال
ملحمة العبور اجلديدة .
وأشار الوزير إلى أنه فى حفلنا اليوم تشرفنا
بعرض أهم اإلجنازات التى حققتها الوزارة فى
إطــار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى
 ،وم ـن ـه ــا إنـ ـت ــاج ال ـص ـل ــب امل ـ ـ ــدرع مب ـص ـنــع 100
بــاملـشــاركــة مــع شــركــة حــديــد عــز إح ــدى شــركــات
القطاع اخلــاص  ،وهــو مثال حى على التعاون
بني الدولة والقطاع اخلاص فى إنتاج أول منتج
مصرى فى هذا املجال  ،بعدما كان يتم استيراده
من اخلــارج  ،فأصبحت الدولة املصرية متتلك
قدرات التصميم واإلنتاج للعربات املدرعة التى
يدخل هذا املنتج فى صناعتها .
وأوضـ ـ ـ ــح وزي ـ ـ ــر اإلنـ ـ ـت ـ ــاج احلـ ــربـ ــى أن ـ ــه ل ــوال
م ـ ـج ـ ـهـ ــودات الـ ـع ــامـ ـل ــن ب ـ ـ ــال ـ ـ ــوزارة وال ـه ـي ـئ ــات
والشركات  ،وسعيهم الــدؤوب املخلص ملا بلغت
اإليرادات إلى  19.7مليار جنيه مبعدل زيادة 27
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 %عن العام املاضى  ،بنسبة  % 98عن املخطط
املـعـتـمــد تـنـفـيــذه  ،كـمــا يـتــم ت ـكــرمي  235عامال
فى هذا احلفل ملا بذلوه من جهود خالل العام
املــاضــى وحتـفـيــز ًا لـهــم لـبــذل مــزيــد مــن اجلهد
والعطاء لتحقيق مزيد من اإلنتاجية وحتقيق
التنمية املستدامة لوطننا الغالى مصر .
ك ـمــا م ـنــح وزيـ ــر اإلنـ ـت ــاج احل ــرب ــى الـعــامـلــن
بالشركة والوحدات التابعة لها نسبة خصم 25
 %من مصاريف الدراسة فى األكادميية املصرية
للهندسة والتكنولوجيا املتقدمة  ،وخصم من 3
 %إلى  % 25على منتجات اإلنتاج احلربى خالل
شهر نوفمبر فى معارض ومنافذ بيع املنتجات
املدنية لشركات اإلنتاج احلربى .
من جانبه رحب سعيد النقيب رئيس النقابة
العامة لإلنتاج احلربى ونائب أول رئيس االحتاد
الـ ـع ــام ل ـن ـقــابــات ع ـم ــال م ـصــر ب ــوزي ــرى ال ـقــوى
العاملة والهجرة واحلضور مؤكد ًا أن لدينا اآلن
ما يقرب من  200ألف عامل فى اإلنتاج احلربى
منذ عام  ، 1954واليوم نكرم أفضل العاملني من
بينهم  ،موجها التحية والتقدير لكل العاملني
باإلنتاج احلربى  ،والتى طاملا متتعوا بالوعى
الكامل والثقة املتناهية فى ما يقومون به من
أع ـمــال  ،وأهـمـيـتـهــا لـلـقــوات املـسـلـحــة املصرية
حماة الوطن .

ومت عرض فيلم تسجيلى بعنوان «شخصيات
تكرميا الســم اثنني من رموز
لها تاريخ» وذلــك
ً
وزارة اإلن ـ ـتـ ــاج احلـ ــربـ ــي ،وه ـم ــا ال ـف ــري ــق رض ــا
حافظ وزيــر الــدولــة لإلنتاج احلــربــى األسـبــق ،
والـلــواء حسن عبداملجيد نائب رئيس مجلس
إدارة الهيئة القومية لإلنتاج احلربى والعضو
املنتدب السابق.
ويأتى فيلم «شخصيات لها تاريخ» استكماال
لـلـمـحــة ال ــوف ــاء ال ـتــى أطـلـقـتـهــا وزارة اإلن ـتــاج
احلــربــى بالعام املــاضــى لتكرمي رمــوزهــا الذين
ب ـف ـضــل ج ـه ــوده ــم وع ـم ـل ـهــم الـ ـ ـ ــدؤوب ت ـط ــورت
قـطــاعــات اإلن ـتــاج احلــربــى وتـنــوعــت أنشطتها،
حـيــث مت خ ــال عـيــد اإلن ـت ــاج احلــربــى املــاضــى
تكرمي اسم الفريق فخرى محمد سعيد العصار
وزير الدولة لإلنتاج احلربى السابق.
وف ـ ــى خـ ـت ــام احلـ ـف ــل أه ـ ـ ــدى وزي ـ ـ ــر اإلنـ ـت ــاج
احلــربــى هــدايــا تــذكــاريــة لــوزيــر الـقــوى العاملة
 ،ووزيــرة الدولة للهجرة  ،وعبد املنعم التراس
رئيس الهيئة العربية للتصنيع  ،واللواء أركان
حــرب أســامــة عــزت رئيس هيئة تسليح القوات
املسلحة  ،تكليالً للتعاون املشترك بني جهات
ال ــدول ــة لـتـحـقـيــق ال ـت ـقــدم واالزدهـ ـ ـ ــار لــوطـنـنــا
العزيز  ،وحتقيق رؤية مصر . 2030
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الدين

والحياة

تقدمه :نجوى لطفى

اإلحسان فى الطالق
ش ـ ــرع اهلل عـ ــز وج ـ ــل ال ـ ـ ـ ــزواج وح ــث
ع ـل ـي ــه ف ـ ــى ج ـم ـي ــع األدي ـ ـ ـ ـ ــان وأحـ ـ ــاط
الــزواج بسياج من األحكام والفرائض
لـتـحـمــى ال ـعــاقــة ال ــزوج ـي ــة وحتــافــظ
على استمرارها لتعمير الكون بالذرية
الـ ـص ــاحل ــة فـ ــى ظـ ــل عـ ــاقـ ــات زوج ـي ــة
م ـس ـت ـقــرة وآمـ ـن ــة وأمـ ـ ــر اهلل ع ــز وج ــل
ال ــرج ــل بـ ــأن ي ـك ــون ل ــه ح ـكــم ال ـقــوامــة
على زوجته وأن يعاملها معاملة طيبة
وأن ينفق عليها من سعته كذلك أمر
ال ــزوج ــة أن ت ـصــون زوج ـهــا فــى عرضه
وماله وأوالده وفى غيبته وكل ذلك كان
من أجل إيجاد أسرة سعيدة تكون لبنة
ملجتمع راق متحضر ولكن قد يحدث
م ــا ال حت ـمــد ع ـق ـبــاه ق ــد ي ـح ــدث عــدم
توافق فى العالقة الزوجية ذاتها سواء
مــن جــانــب الــرجــل أو املـ ــرأة ينتج عنه
فشل فى التأقلم فى احلياة املشتركة
مم ــا ي ـس ـتــدعــى ضـ ـ ــرورة االن ـف ـص ــال أو
ال ـطــاق وه ــو أبـغــض احل ــال عـنــد اهلل
ول ـك ـن ــه ش ـ ــرع لـ ـع ــدة أسـ ـب ــاب ق ــد ت ـكــون
منها أسباب لــدى الــزوج بأنه ال يطيق
زوج ـتــه أو تصرفاتها أو ع ــدم الـتــوافــق
معاها وقــد تكون نفس األسـبــاب لدى
الــزوجــة فكما شــرع اهلل ال ــزواج وفــرض
عـلــى الـ ــزوج أن يــوفــر مسكن الــزوجـيــة
وأن ميهر الـعــروس الـصــداق وأن ينفق
عـلـيـهــا وي ـح ـســن م ـعــاشــرت ـهــا أمـ ــر اهلل
فــى حــالــة ال ـطــاق أن ي ـكــون التفريق
بإحسان ووضع حقوق للمطلقة منها
مؤخر الصداق املثبت فى عقد الــزواج
أو بشهادة الشهود -نفقة املتعة وتقدر
بنفقة  24شـهــرا مــن النفقة الشهرية
أو أكـثــر  -نفقة الـعــدة وتـقــدر بنفقة 3
شـهــور مــن النفقة الـشـهــريــة – كذلك
متـكــن املـطـلـقــة م ــن مـسـكــن الــزوجـيــة
أو أج ــر مـسـكــن لـلـحـضــانــة ف ــى حــالــة
كونها حاضنة – كذلك أجر للمطلقة
احلاضنة التى ترضع صغيرها أو تقوم
بتربية أطفالها كــذلــك توفير جميع
مستلزمات األبـنــاء مــن مأكل وملبس
وم ـصــاريــف تـعـلـيــم وعـ ــاج ب ــل وتــرفـيــه
أي ـضــا إن ك ــان ل ــدى الــرجــل ق ــدرة على
ذلك .
تشريع الطالق
الـ ـ ـط ـ ــاق ب ــال ـف ـع ــل أمـ ـ ــر ق ـ ــد ي ـك ــون
مـكــروهــا وبغيضا ولـكـنــه واق ــع نعيشه
وقـ ــد ي ـف ــرض ع ـلــى ب ـعــض األس ـ ــر دون
رغ ـب ــة م ـن ـهــا وألسـ ـب ــاب ع ــدي ــدة ولـكـنــه
يحدث وبصورة ملحوظة فى املجتمع
حاليا ألسباب اجتماعية أو الختالفات
ثقافية أو مــاديــة واإلسـ ــام راع ــى هذا
اخلالف الذى يؤدى إلى الطالق ووضع
حــدودا وأحكاما شرعية للطالق فمن
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ضمن أحكام الطالق أن ينطق الرجل
سليم العقل بكلمة الـطــاق أو (ميني
الـطــاق) أمــام زوجـتــه يف حضورها ،أو
يف غـيــابـهــا ،أو ينطقها أم ــام القاضي
يف غيابها وفق شريعة اإلســام وأغلب
مذاهبه حيث يقول لها أنت طالق ثالثا
ـت طــالــق أن ـ ِ
ـت طــالــق أن ـ ِ
أو أن ـ ِ
ـت طــالــق،
فال يقع الطالق إال مرة واحــدة .يحق
للرجل الذي طلق زوجته طالقا بائنا
بينونة صغرى ،أن يسترجعها متى أراد
دون مهر أو عقد أو شـهــود ،إن لــم تكن
ق ــد أك ـم ـلــت الـ ـع ــدة ،وه ــي ثــاثــة أشـهــر
كــامـلــة .وال يحق للرجل أن يسترجع

زوجته التي طلقها طالقا بائنا بينونة
صغرى ،إذا جتاوزت مدة الثالثة أشهر،
فـبــذلــك يـتـحــول م ــن ط ــاق الـبـيـنــونــة
الصغرى إلــى طــاق البينونة الكبرى
وفــى ذلــك األمــر فرصة لكل من الــزوج
وال ــزوج ــة إلعـ ــادة التفكير م ــرة أخــرى
فــى أمــر هــذا الـطــاق ف ــإذا شعر الــزوج
باحلنني إلــى زوجته أو هــدأت أعصابه
وعــرف أنــه ارتكب خطأ بطالقها وأراد
الرجوع عن هذا القرار فله ذلك كذلك
هى فرصة للزوجة إلعــادة التفكير إذا
كــانــت هــى طالبة للطالق ف ــإذا رأت أن
األصـلــح لها ال ـعــودة إلــى ال ــزوج طلبت
ديسمبر  2021العمل

حديث شريف

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول
اهلل ص ـلــى اهلل عـلـيــه وس ـل ــم :ق ــال اهلل (أعـ ــددت
ل ـع ـب ــادي ال ـص ــاحل ــن م ــا ال ع ــن رأت ،وال أذن
سـمـعــت ،وال خـطــر عـلــى قـلــب بـشــر ،ف ــاق ــرءوا إن
نفس مــا أُخـفــي لهم مــن ُقــرة
شئتم{ :فــا تعلم ٌ
أعي}) رواه البخاري ومسلم
ُ

من فتاوى
دار اإلفتاء

منه أن يردها فقد كان اإلسالم رحيما
فى حكمة الطالق وكذلك أحكامه.
اتقوا اهلل
ولـ ـك ــن ل ــأس ــف مت ـت ـل ــئ م ـحــاك ـم ـنــا
ب ـع ـشــرات اآلالف م ــن قـضــايــا الـطــاق
والنفقة بــن مــن كــانــوا يجمعهم بيت
واح ــد وحت ــت سـقــف واح ــد ويجمعهم
طبق واحد وحياة مشتركة كانوا أقرب
لبعض من أى شىء آخر وبعد الطالق
نسوا كل شىء وحتولوا إلى أعداء يريد
كل منهم أن يفتك باآلخر وينتقم منه
شر انتقام.
ع ـلــى ك ــل زوج ط ـلــق زوجـ ـت ــه وأهـ ــدر
العمل ديسمبر 2021

حـقــوقـهــا وتــرك ـهــا ف ــى س ــاح ــة املـحــاكــم
وعلى كل مطلقة حرمت أبا من أبنائه
أو أدعـ ــت زورا ع ــدم أخ ــذه ــا حلقوقها
الشرعية املالية أن يتقوا اهلل ويعرفوا
قال تعالى ﴿ الـ َّ
طـ َـا ُق َمـ َّر َتــا ِن َفإِ ْم َساكٌ
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العظيم.

حكم التيمم لعذر :
فى سؤال أحد املواطنني لدار اإلفتاء عن أن الطبيب
نصح زوجته بعدم استخدام املاء للوجه واليدين إال
مرة واحدة بسبب مرض جلدى
أجابت دار اإلفتاء عن هذا التساؤل :يجوز لزوجة
السائل ما دامت باحلالة الواردة بالسؤال أن تتيمم يف
األوقــات التي ال تستطيع فيها استعمال املاء وتصلي
حتى يعود إليها الشفاء ،وال يلزمها إعادة هذه الصلوات
مرة أخرى.
القصد إلــى التراب الطاهر
شرعا:
التيمم معناه
ُ
ً
ت
ملسح الوجه واليدين بنية استباحة الصالة ،وهو ثاب ٌ
﴿وإِ ْن
بالكتاب والسنة واإلجماع :أما الكتاب فقوله تعالىَ :
ح ٌد ِم ْن ُك ْم ِم َن ا ْل َغائ ِ
ِط
ُك ْن ُت ْم َم ْر َ
اء أَ َ
ضى أَ ْو َع َلى َس َف ٍر أَ ْو َ
ج َ
يدا
اء َف َت َي َّم ُموا َ
أَ ْو َل َم ْس ُت ُم الن َ
ِّس َ
ص ِع ً
اء َف َل ْم َتِـ ُـدوا َم ً
جو ِه ُك ْم َوأَ ْي ِدي ُك ْم ِم ْن ُه﴾ (املائدة)6 :
َ
ط ِّي ًبا َفا ْم َسحُوا ِب ُو ُ
ج ِع َل ِ
ت
وأما السنة فقوله صلى اهلل عليه وآله وسلمُ « :
ض ُك ُّل َها ِلي َو ِلُ َّم ِتي َم ْس ِ
ورا» رواه أحمد.
ْالَ ْر ُ
ج ًدا َوط َُه ً
التيمم مــشــروعٌ بـ ً
ـدل عن
وأجــمــع املسلمون على أن
َّ
الوضوء والغسل يف أحواله خاصة.
واألسباب املبيحة للتيمم هي:
 -1إذا لم يوجد املاء ،أو ُوج َِد منه ما ال يكفي للطهارة.
مــرض وخــاف من
ص جــراحــة أو
 -2إذا كــان بالشخ ِ
ٌ
تأخر الشفاء ،و ُي ْع َرف ذلك
استعمال املاء زيادة املرض أو
َ
بالتجربة ،أو بإخبار الثقة من األطباء.
ب على ظنِّه حصول
 -3إذا كان املا ُء شديد البرود ِة و َغ َل َ
ضررٍ باستعماله ،بشرط أن يعجز عن تسخينه.
 -4إذا ُوجِـــــد املــــاء قــريـ ًـبــا مــنــه ،ولــكــنــه خــاف
عــلــى نــفــســه أو عــرضــه أو م ــال ــه ،أو خـــاف ف ــوات
الرفقة أو حــال بينه وبــن املــاء عــد ٌو يخشى منه.
 -5إذا كـــــان م ــع ــه مــــــاء ،ول ــك ــن ــه ي ــح ــت ــاج إلــيــه
لــشــربــه أو ل ــش ــرب غـــيـــره ،أو احـــتـــاج إل ــي ــه يف
أمــــر ضـــــــروري؛ كــعــجــن أو طــبــيــخ ون ــح ــو ذلـــك.
وي ــج ــو ُز الــتــيـ ّـمــم بــالــتــراب الــطــاهــر ،وكـــل مــا كــان
م ــن جــنــس األرض؛ كــالــرمــل أو احلــجــر واجلـــص؛
ــبــا﴾.
لــقــولــه تــعــالــىَ ﴿ :فــ َت ـ َـي ـ َّـم ـ ُـم ــوا َ
صــ ِع ــي ـ ًـدا طَــ ِّي ً
وبناء على ما تقدم :ففي واقعة السؤال يجوز لزوجة
السائل ما دامت باحلالة الواردة بالسؤال أن تتيمم يف
األوقــات التي ال تستطيع فيها استعمال املاء وتصلي
حتى يعود إليها الشفاء وال إعادة عليها .واهلل سبحانه
وتعالى أعلم.

دعاء

اللهم إني أعوذ بك من قلب ال يخشع ،ودعاء
ال ُيسمع ومن نفس ال تشبع ،ومن علم ال ينفع،
أع ــوذ بــك مــن ه ــؤالء األرب ــع .اللهم إنــي أسألك
حب املساكني وأن
فعل اخليرات وترك املنكرات و ُ
تغفر لي وترحمني ،وإذا أردت فتنة قوم فتوفني
غير مفتون.
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االستثمار األخضر انطالقة جديدة لالقتصـــــــــ
فتحت الدولة أبواب االستثمار
أمام فئات عدة من املجتمع،
ولكنها وضعت عددا من
الشروط للحصول على
املوافقات الالزمة ،ولعل من
أبرزها أن يحقق املشروع
االستثمارى معايري االقتصاد
األخضر .
االقتصاد األخضر مصطلح
جديد تم اعتماده بعد التزام
مصر بتحقيق أهداف التنمية
املتدامة سواء كانت أهداف
 2020أو  ،2030وهى مرتبطة
باالستثمار والتجارة من خالل
مشروعات تضمن الحفاظ على
البيئة وال تحدث إخالال بمعايري
التنمية وال تتسبب فى تفاقم
أزمة التغريات املناخية.
قامت الحكومة املصرية
بوضع أدوات االقتصاد األخضر
ووضع آليات التحول للتعافى
األخضر بالتنسيق بني أجهزة
الدولة املختلفة فى هذا املجال،
والذى يتطلب اتخاذ العديد
من اإلجراءات والتسهيالت
التمويلية لجذب االستثمارات
الخضراء واالستفادة من
الفرص التمويلية للمشروعات
الخضراء.

تقرير  :دينا رأفت
أبــرز خطوات تنفيذ املشروعات اخلـضــراء يلخصها الدكتور عماد
عدلى اخلبير فى مجال التنمية املستدامة فى إصــدار دليل معايير
االس ـت ــدام ــة الـبـيـئـيــة لـلـمـشــروعــات داخـ ــل اخل ـطــة الـتـنـمــويــة لـلــدولــة
بالتعاون مع وزارة التخطيط وإص ــدار السندات اخلـضــراء بالتعاون
مع وزارة املالية ،حيث يتم
حاليا العمل على تنسيق جهود احلكومة
ً
والقطاعات التمويلية والتنفيذية مع وزارة البيئة لتتماشى املشروعات
والسياسات مع التوجهات العاملية وااللـتــزامــات الدولية واألولــويــات
الوطنية فى مجال حماية املوارد الطبيعية واحلد من اآلثار السلبية
للتغيرات املناخية.
ويـضـيــف قــائــا « :ه ـنــاك أي ـضــا حــوافــز خ ـضــراء لتحفيز الـقـطــاع
اخلـ ــاص وجـ ــذب ف ــرص اسـتـثـمــاريــة الق ــام ــة م ـشــروعــات تـتـمــاشــى مع
األجندة الدولية لالستثمار ،وهدفه الرئيسى هو جذب االستثمارات
والتمويل الــدولــى الـســوق املـصــريــة ،واالسـتـفــادة مــن مـصــادر التمويل
الدولية واإلقليمية التى تضخ استثمارات فى مشروعات تغير املناخ
واالستدامة البيئية .
وي ـقــول خبير التنمية املـسـتــدامــة :أصـبـحــت  ٪٣٠مــن اسـتـثـمــارات
املــوازنــة العامة للدولة استثمارات خضراء فى مجاالت النقل واملياه

٤٤

وال ـصــرف الـصـحــى وال ــرى والـكـهــربــاء وتـسـتـهــدف احلـكــومــة الــوصــول
بنسبة املشروعات اخلضراء إلى  ٪٥٠من مشروعات املوازنة فى .٢٠٢٤
التمويل األخـضــر جــزء أســاســى مــن النظام العاملى ويتم التحرك
بـقــوة نحو الـتــوســع فــى متــويــل املـشــاريــع املـتــوافـقــة مــع البيئة لتقليل
الـتـلــوث ،واحل ـفــاظ على صحة املــواط ـنــن ،مـشـيـ ًـرا إلــى أن مصر تعد
أول دولة بالشرق األوسط وأفريقيا أصدرت السندات اخلضراء ،بهذا
النجاح الذى ينبغى البناء عليه.
ويرى الدكتور مجدى عالم اخلبير البيئى أن استضافة قمة املناخ
العام املقبل سوف تثبت للعالم أن مصر اتخذت خطوات جادة للتعافى
األخ ـض ــر ،مــن خ ــال مـشــاريــع ت ـعــزز ه ــذا االجتـ ــاه فــى م ـجــال الـطــاقــة
املتجددة ومـبــادرة «حياة كــرميــة» ،وألن وزارات الــدولــة تسعى لتحقيق
معايير االسـتـثـمــار األخ ـضــر مبــا يــدعــم تنفيذ رؤي ــة مـصــر التنموية
 ،2030ويـســرع وتـيــرة تنفيذ أه ــداف التنمية املستدامة  2030حققت
مصر شراكات ناجحة كما يراها خبراء االقتصاد والبيئة ،مع مجموعة
البنك الدولى والتى تدعم اجلهود الوطنية املبذولة لتحقيق التنمية
فى العديد من املـجــاالت من بينها النقل واإلسـكــان واملــرافــق والبيئة
والـصـحــة وغـيــرهــا ،تبلغ قيمة اتـفــاقـيــات التمويل التنموى الـتــى مت
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العمل

ـــــــــــــــاد المصــــــري
الخرباء يشيدون بقمة
املناخ لتحسني املشروعات
االستثمارية

توقيعها مع البنك الدولى فى  2020نحو  1.5مليار دوالر للعديد من
القطاعات.
ويــؤكــد املهندس أحمد كمال مدير مكتب االل ـتــزام البيئى باحتاد
الصناعات ،أن إطــاق االستراتيجية الوطنية لتغير املناخ فى مصر
 2050هدفها الرئيسى حتقيق منو اقتصادى مستدام مع بناء املرونة
والـقــدرة على التكيف مــع تغير املـنــاخ والتخفيف مــن اآلث ــار السلبية
املرتبطة به.
وأشــار إلــى حتسني حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير املناخ من
خــال حتديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب املصلحة لتحقيق
أهداف االستراتيجية ،وهو ما يحقق الهدف فى استثمار أخضر ناجح.
وأش ــاد مبــا حققته احلكومة فــى حتسني البنية التحتية لتمويل
األنشطة املناخية ،من خالل العمل على الترويج لألعمال املصرفية
اخل ـضــراء املـحـلـيــة ،وخ ـطــوط االئـتـمــان اخل ـض ــراء ،وال ـتــرويــج آللـيــات
التمويل املبتكرة.
ويتطرق أحمد كمال املشارك فى قمة املناخ الـ  26بجالسكو ألبرز
املشروعات التى تراعى معايير االستثمار األخضر والتى مت عرضها
أمام العالم بقمة املناخ ،قائال هى إثبات للعالم أجمع أن مصر قادرة
العمل ديسمبر 2021

عـلــى الـنـهــوض وحتـقـيــق االل ـتــزامــات الــدول ـيــة ،وقـ ــادرة عـلــى املنافسة
والنجاح أمام قوى عظمى ،ويلخصها فى هذه النقاط:
* مناذج ملشروعات عمالقة تنفذها هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة
بوزارة الكهرباء والطاقة املتجددة للحد من االنبعاثات.
* الـبــرنــامــج املـتـكــامــل إلدارة املـخـلـفــات الـبـلــديــة الصلبة يتضمن
الـبــرنــامــج م ـبــادرة لتحويل املخلفات البلدية إلنـتــاج الــوقــود الصلب
املشتق ( )RDFوالسماد العضوى .
* مشروعات احلد من انبعاثات قطاع النقل بالتوسع فى أنظمة
الـنـقــل ال ـعــام املـتـطــور ووســائــل الـنـقــل غـيــر اآلل ــي ،مبــا فــى ذل ــك ركــوب
ال ــدراج ــات ،م ـشــروع اس ـتــدامــة الـنـقــل ،واالتــوب ـيــس الـكـهــربــى وحتــويــل
السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء.
* فى مجال ادارة املـيــاه :مشروع تبطني الترع لتقليل فاقد املياه،
حتلية مياه البحر واحلماية من السيول ،وتنفيذ أكبر منشأة ملعاجلة
مياه الصرف فى العالم فى مصرف بحر البقر.
* فى الزراعة والتحول إلى الزراعة املحمية وأنظمة الرى احلديثة.
 مشروع حتسني كفاءة الطاقة:* مـشــروعــات الـطــاقــة املـتـجــددة ومنها مـشــروع أكـبــر محطة طاقة
شمسية ببنبان.
على هامش قمة املناخ بجالسكو تعرض «العمل» لقاءات مع شركاء
التنمية ومـســؤولــى املنظمات الــدولـيــة مبــا يساهم فــى دعــم وتنشيط
االستثمار األخضر فى مصر.
نظمت املجموعة املصرية بجالسكو لقاء مــع الرئيس التنفيذى
لبنك  HSBCلتبادل الرؤى ووجهات النظر حول استراتيجيات املناخ
لكل من مصر والبنك ،وآليات التعاون لدعم العمل املناخي ،والتعاون
لدعم استضافة مصر ملؤمتر املناخ القادم  ،COP27باإلضافة إلى سبل
الـتـعــاون بــن وزارت ــى البيئة واملــالـيــة وبـنــك HSBCف ــى عملية تقييم
املشروعات املعنية بالتصدى آلثار تغير املناخ ،وإمكانية تفعيل مبادرة
لدعم متويل املناخ فى مصر بالشراكة مع البنوك الوطنية املصرية.
والتقت الــدكـتــورة ياسمني ف ــؤاد وزي ــر البيئة مــع نــائــب رئـيــس بنك
االسـتـثـمــار األوروبـ ـ ــى لـتـبــادل الـ ــرؤى ومـنــاقـشــة خــارطــة طــريــق مصر
الس ـت ـضــافــة مــؤمتــر امل ـن ــاخ الـ ـق ــادم COP27ب ـ ـشـ ــرم ال ـش ـيــخ سـ ــواء فى
املــوضــوعــات الفنية كــالـصـنــاعــة والـتـكـيــف ،أو دع ــم التنظيم وتنفيذ
األح ــداث اجلانبية كمنتدى الشباب ،حيث أكــد نائب البنك أن شكل
الدعم سيتحدد بناء على ما يقرر اجلانب املصرى من أولويات للطرح
فى املؤمتر.
والتقت الوزيرة مع ألــوك شارما رئيس الــدورة احلالية ملؤمتر تغير
امل ـنــاخ  COP26ملناقشة اسـتـعــدادات مصر الستضافة مؤمتر املناخ
القادم  ،COP27وسبل تنفيذ آليات التمويل من أجل العمل املناخى
واخلروج بنتائج فعالة وملزمة وعادلة تضع اتفاق باريس حيز التنفيذ
وتراعى مصالح كافة الــدول خاصة األكثر تأثرا بتغير املناخ كالدول
النامية واألفريقية ،وقدمت مصر للجانب اإلجنليزى رؤيتها ملواجهة
عــدد من النقاط اخلالفية ،وخاصة فيما يتعلق مبوضوعات متويل
املناخ إطــار الشفافية وامل ــادة السادسة املعنية بآليات أســواق الكربون
وموضوعات التكيف واخلسائر واألضرار.
وهناك لقاء وزيــرة البيئة الدكتور نيكوالس ستيرن أستاذ ورئيس
معهد أب ـحــاث جــران ـثــام LSEبـجــامـعــة اك ـس ـفــورد بـلـنــدن السـتـعــراض
ومناقشة املوضوعات اخلاصة بتعبئة التمويل املطلوب لدعم الدول
النامية مــن منطلق ربــط مـفــاوضــات تغير املـنــاخ بالعلم واالقـتـصــاد
لتمويل عمليات تغير املـنــاخ ،وخــال لقائها مــع مدير برنامج األمم
املـتـحــدة اإلمن ــائ ــى UNDPمت بـحــث ع ــدد مــن املــوضــوعــات املتعلقة
بــالـتـغـيــرات امل ـنــاخ ـيــة ،ومـنـهــا تـنـفـيــذ م ـشــروعــات عـمــاقــة ف ــى مـجــال
التخفيف والتكيف مع التغيرات املناخية ،وأهمية دعــم متويل تغير
املناخ والتكيف.
كما التقت مــع ممثلى الــدائــرة الرسمية لــاطـفــال والـشـبــاب فى
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ملناقشة دور الشباب فى
تقدمي حلول مبتكرة ملوضوعات املناخ ،واملوضوعات املزمع مناقشتها
فى مؤمتر الشباب  ،COY17واملشاركة املصرية فيه سواء مبمثلني عن
شباب مصر ودعم املوضوعات املطروحة.
وأخيرا لقاء وزيرة البيئة مع املدير الدولى للشراكة العاملية للعمل
البالستيكى التابعة للمنتدى االقتصادى العاملى ملناقشة سبل دعم
مـصــر لـقـيــادة مــواجـهــة الـتـلــوث البالستيكى بــدعــم جتــربــة مـصــر فى
إصدار قانون إدارة وتنظيم املخلفات ،والدروس املستفادة من الشراكات
احلالية للمنتدى بني القطاعني العام واخلاص.
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سعفان يشهد حفل تخريج  120متدرب ًا
ومتدربة على الخدمات الفندقية
شهد وزير القوى العاملة محمد
متدربا على
سعفان حفل تخرج 120
ً
التدريب الفندقى من الذكور واإلناث،
وذلك فى إطار التعاون والشراكة بني
وزارة القوى العاملة ومجموعة فنادق
«انتركونتيننتال مصر» وأفريقيا
ً
وتفعيل لبروتوكول
«سيتى ستارز»،
التعاون بينهما والذى يهدف إلى إعداد
الشباب وتأهيلهم وإعدادهم باملهارات
الالزمة لاللتحاق بسوق العمل فى
مجال السياحة والفنادق لتحقيق
رؤية مصر  ،2030وتوفير فرص
عمل الئقة لهم للحد من معدالت
البطالة من خالل تدريبهم على
األقسام الفندقية« :املطبخ الساخن
والبارد ،وخدمة املطاعم ،واإلشراف
الداخلى واالستقبال».
ج ــاء ذل ــك بـحـضــور دي ـتــر فــران ـكــى مــديــر
ع ـ ــام م ـج ـمــوعــة ان ـتــركــون ـت ـي ـن ـن ـتــال ،ون ـصــر
فضالى مدير إدارة املوارد البشرية بالفندق،
وال ــدك ـت ــور مـحـمــد ه ــان ــي ،مــديــر ال ــدراس ــات
الفندقية بكلية السياحة والفنادق جامعة
ح ـلــوان ،والــدك ـتــور مصطفى الــزغــل رئيس
م ـج ـل ــس إدارة م ـع ـه ــد سـ ـيـ ـن ــاء ل ـل ـس ـيــاحــة
وال ـف ـنــادق ،والــدك ـتــورة ن ـشــوى طلعت نائب
رئيس مجلس إدارة معهد األلسن للسياحة
والـ ـفـ ـن ــدق ــة  ،وم ـ ـنـ ــال ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز مــديــر
عــام إدارة التنمية البشرية ب ــوزارة القوى
العاملة ورئيس وحــدة التدريب والتثقيف
ب ــوح ــدة املـ ـس ــاواة ب ــن اجل ـن ـســن والـتـمـكــن
االقتصادى للمرأة.
ف ــى مـسـتـهــل كـلـمـتــه أع ـ ــرب وزي ـ ــر ال ـقــوى
الـعــامـلــة عــن سـعــادتــه حل ـضــوره ه ــذا احلفل
خاصة وأن نسبة املتدربات من اإلناث حوالى
 ، %50ممــا يعكس اهـتـمــام ال ــدول ــة املصرية
بــاملــرأة وال ــذى تبلور فــى إنـشــاء وزارة القوى
الـعــامـلــة وحـ ــدة املـ ـس ــاواة ب ــن اجلـنـســن فى
العمل ومتكني امل ــرأة اقتصادي ًا ويتبعها 27
وحدة مبديريات القوى العاملة باملحافظات،
م ـ ـش ـ ـيـ ــر ًا إل ـ ـ ــى أن امل ـ ـ ـ ـ ــرأة امل ـ ـصـ ــريـ ــة خـ ــال
الـفـتــرة احلــالـيــة أصـبـحــت فــى قـلــب الــدولــة
املصرية ،ويتضح ذلك من خالل تولى املرأة
املصرية ملناصب قيادية وسياسية بالدولة .
وتـ ـق ــدم ال ــوزي ــر بــال ـش ـكــر ل ـكــل األس ــات ــذة
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واخلبراء املتخصصني فى هذا املجال على
حضورهم هذا احلفل ،وكذلك إدارة الفندق
عـلــى االس ـت ـمــراريــة ف ــى ال ـتــدريــب وتـخــريــج
دفعات أجيال وراء أجيال خاصة وأن مصر
تتميز بالسياحة باعتبارها من القطاعات
الرئيسية الداعمة لالقتصاد القومى .

ووج ـ ــه س ـع ـفــان الـنـصـيـحــة ل ـل ـش ـبــاب من
اخلريجني بأنه يجب أن يتحلوا باإلخالص
فى العمل وبذل املزيد من اجلهد فى العمل
وااللتزام بواجباتهم مما يحقق لهم التميز
فــى الـعـمــل  ،مـتـمـنـيـ ًا لـهــم كــل الـتــوفـيــق فى
احلياة العملية مؤكد ًا أن الوزارة ستقدم كل
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وزير القوى العاملة  %50:من الخريجين إناث ًا يعكس اهتمام
الدولة المصرية بالمرأة
الدعم لهم فى توفير فرص عمل الئقة بهذا
املجال .
من جانبه تقدم ناصر فضالى بالشكر
لوزير القوى العاملة على حضوره احلفل
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ودعـ ـم ــه ل ـل ـش ـبــاب  ،وأثـ ـن ــى ع ـلــى مـجـمــوعــة
الشباب اخلريجني من البرنامج التدريبى
واعتبرها أفضل الدفعات التى تخرجت من
الفندق  ،وامتد الشكر ألهالى الطلبة على

املـجـهــود ال ــذى بــذلــوه مــع أبـنــائـهــم  ،مشيرا
إلى أهمية الشراكة مع وزارة القوى العاملة
مبـجــال الـتــدريــب ومتـكــن امل ــرأة ممــا يسهم
فى توفير حياة كرمية وتخريج أجيال قادرة
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لتوفير الخدمات التدريبية وشهادات االعتماد الدولية

سعفان يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع «كاد ماسترز»
لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المؤهلة

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بني
الــوزارة  ،وشركة كاد ماسترز  ،بشأن إقامة تعاون بني الطرفني فى مجال تكنولوجيا املعلومات
معا من أجل توفير اخلدمات التدريبية وشهادات االعتماد الدولية
والتحول الرقمى  ،والعمل ً
لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة املؤهلة ،وذلك فى إطار حرص الدولة املصرية على بناء
رقميا فى كافة مناحى احلياة .
مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل
ً
وقـ ــع م ــذك ــرة ال ـت ـفــاهــم ع ــن وزارة ال ـقــوى
العاملة  ،حسني صبرى البكباشى مستشار
الــوزيــر للمعلومات والتحول الرقمى  ،وعن
الشركة طاهر سعيد املدير التنفيذى لشركة
كــاد مــاسـتــرز  ،بحضور محمد صــالــح املدير
اإلقليمى لشركة أوتو ديسك بالشرق األوسط
 ،وح ــازم نبيل مدير الشركة مبصر وليبيا ،
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وأسامة رضا مسئول بشركة كاد ماسترز .
وقال الوزير  :إن املذكرة تهدف إلى التعاون
إع ــداد قــوى عاملة مــدربــة تنخرط فــى سوق
الـعـمــل وتـلـبــى احـتـيــاجــاتــه وذل ــك مــن خــال
تأهيل الشباب من اجلنسني وتقدمي برامج
تــدري ـب ـيــة عــال ـيــة اجلـ ـ ــودة ب ـش ـه ــادات دول ـي ــة
لتدريب الشباب على مهن املستقبل من خالل

تــدريــب  60م ــدرب ـ ًا مـتـخـصـصـ ًا فــى الـبــرامــج
التخصصية  ،منها 20مــدرب ـ ًا على برنامج
 360 Fusionفى مجال تصميم األثاث ،و 20
مدربا على برنامج  360 Fusionفى مجال
التصميم امل ـع ــدن ــي( ،)Sheet Metalو20
مدربا على برنامج  AutoCADفى مجال
الــرســم الـهـنــدســي ،وذل ــك لـضـمــان اسـتــدامــة
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االستفادة من البرامج التدريبية للشباب من
خالل هؤالء املدربني .
مبوجب مذكرة التفاهم تتعهد وزارة القوى
ال ـعــام ـلــة بــإتــاحــة م ــراك ــز ال ـتــدريــب ال ــازم ــة
لـتـنـفـيــذ ال ـبــرامــج الـتــدريـبـيــة املـتـفــق عليها
بــن اجلانبني  ،وتـقــدمي كــافــة أوج ــه التعاون
م ــع ال ـش ــرك ــة إلت ــاح ــة بــرام ـج ـهــا الـتــدريـبـيــة
املتخصصة ال ـتــى تــؤهــل الـشـبــاب للحصول
على الـشـهــادات املعتمدة وتلبية احتياجات
س ــوق ال ـع ـمــل ،ف ـضــا ع ــن اخ ـت ـيــار امل ـتــدربــن
املؤهلني للحصول على برامج إعداد املدربني
 ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى اإلعـ ـ ــان وت ـل ـقــى ط ـل ـبــات
الراغبني فى االلتحاق بالتدريب .
كما تقضى مذكرة التفاهم بقيام الشركة
بتنفيذ بــرامــج تــدريــب املــدربــن ل ـ  60مدربا
من املدربني الذين ترشحهم الوزارة  ،وتقدمي
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ال ـش ـه ــادات امل ـع ـت ـمــدة جلـمـيــع امل ــدرب ــن بعد
اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح  ،وكذلك
ت ـقــدمي  500ش ـهــادة لـلـمـتــدربــن الــذيــن يتم
تــدريـبـهــم مستقبال بـعــد اج ـت ـيــازهــم الـ ــدورة
التدريبية بنجاح  ،واستضافة اجتماع سنوى
يـحـضــره ممـثـلــو ال ـشــركــة وال ـ ـ ــوزارة م ــن أجــل
تـقـيـيــم ال ـت ـقــدم امل ـح ــرز ب ـشــأن تـنـفـيــذ أحـكــام
املذكرة .
وكـ ــان ال ــوزي ــر ق ــد رح ــب ف ــى ب ــداي ــة الـلـقــاء
ب ـفــريــق ع ـمــل ش ــرك ــة كـ ــاد م ــاس ـت ــرز  ،م ــؤك ــد ًا
أهمية الشراكة مع الشركة باعتبارها إحدى
الشركات العاملية فى مجال تدريب الشباب
من أجل احلصول على فرص عمل طموحة
تـلـبــى طـمــوحــاتـهــم واحـتـيــاجــاتـهــم وتـتــوافــق
مع متطلبات سوق العمل من حيث وظائف
املستقبل املستحدثة  ،ونقلهم إلــى مستوى

راق من خالل هذا التدريب .
وأض ـ ـ ــاف الـ ــوزيـ ــر أنـ ـن ــا ع ــاه ــدن ــا الــرئ ـيــس
عبد الفتاح السيسى على تطوير منظومة
التدريب املهنى بالوزارة  ،واالرتقاء مبستويات
امل ـت ــدرب ــن وف ــق أحـ ــدث ال ـب ــرام ــج الـتــدريـبـيــة
بالشراكة مــع الـشــركــات العاملية املتخصصة
لـلــوصــول إلــى شـبــاب واع ــد ذى فكر مختلف
قــادر على حتمل مسؤولية بناء اجلمهورية
اجلديدة .
ح ـضــر ال ـتــوق ـيــع م ــن ج ــان ــب ال ـ ـ ــوزارة إم ــام
ع ــدوى مـسـتـشــار ال ــوزي ــر لـصـنــدوق ال ـطــوارئ
 ،وأميـ ـ ــن ق ـط ــام ــش رئ ـي ــس اإلدارة امل ــرك ــزي ــة
للتدريب املهنى  ،وإمي ــان عبد الغنى رئيس
اإلدارة املركزية للمعلومات ،وأش ــرف مــرزوق
معاون الــوزيــر ،ومنال عبد العزيز مدير عام
اإلدارة العامة للتدريب وتنمية املواهب.
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يتقدم الدكتور ماهر غالب
رئيس مجلس اإلدارة
بأسمى آيات التهانى
إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى

اللواء جامل نور الدين

رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن  ..على مواصلة الجهد
من أجل مصر القوية الحرة  ..مصر المستقبل
كما يتقدم إلى

د  .ماهر عبداللطيف غالب

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ
بمناسبة العيد القومى للمحافظة
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

د  .ماهر عبد اللطيف غالب

عىل غانم

كفر الشيخ  :شارع فريد ندا جيهان سابقا  -برج الفتح  -ت 047- 3238929 - 3235372 :

شركة مودة الخليج
إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص قوى عاملة رقم)785( ٬

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسى

اللواء جامل نور الدين

رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن  ..على مواصلة الجهد
من أجل مصر القوية الحرة  ..مصر المستقبل
مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه من آمال فى الرخاء والسالم
كما تتقدم الى
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

عالء ناصف

وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

عزيزى الشاب  :هدفنا توفير فرص عمل جادة والئقة تضمن لك مستقبال أفضل
المدير المسئول

محمد السيد على خير الله
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كفر الشيخ دسوق –  82ش الشركات عمارات بنك اإلسكان
ت 0472552400 :محمول 01066301155:
ديسمبر 2021

العمل

شركة ابن سينا فارما
يتقدم الدكتور رئيس مجلس اإلدارة
بأسمى آيات التهانى
إلى فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسى
رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن  ..على مواصلة الجهد
من أجل مصر القوية الحرة  ..مصر المستقبل
كما تتقدم إلى

اللواء جامل نور الدين

اللواء جمال نور الدين
محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف
وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ
بمناسبة
العيد القومى للمحافظة
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

عالء ناصف

عىل غانم

اول طريق دسوق بجوار المستشفى العسكرى مخازن بنك التنمية واالئتمان الزراعى
ت 047- 3250257 - 01068808146 :
العمل ديسمبر 2021
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عالء ناصف

اللواء جامل نور الدين

شركة حراء للتجارة بكفر الشيخ
تهنئ شعب مصر
وفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية
وتؤكد دعمها الكامل للقوات
المسلحة والشرطة
وتتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان
وزير القوى العاملة
اللواء جمال نور الدين
محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
وإلى جميع القيادات الشعبية
والتنفيذية بالمحافظة
وشعب كفر الشيخ الكريم
بمناسبة

العيد القومى لمحافظة كفر الشيخ
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى
رئيس مجلس اإلدارة

السيد مصطفى حسين خليفة
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ديسمبر 2021

العمل

لواء جامل نور الدين

عالء ناصف

شركة سكاى فارما لتجارة األدوية

بكفر الشيخ
يتقدم الدكتور رضا عطية بخالص التهنئة لشعب مصر
وفخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية
وتؤكد دعمها الكامل للقوات
المسلحة والشرطة
وتتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان

وزير القوى العاملة

اللواء جمال نور الدين
محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
وإلى جميع القيادات الشعبية
والتنفيذية بالمحافظة
وشعب كفر الشيخ الكريم
بمناسبة

العيد القومى لمحافظة كفر الشيخ
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى
مدير الشركة

د  .رضا محمد عطية
العمل ديسمبر 2021
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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
* ه ـ ـ ـ ــل ي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوز ل ـ ـل ـ ـعـ ــامـ ــل
االش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك مـ ـ ـ ـ ــع آخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن
يف اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب عـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل
ل ـل ـم ـط ــال ـب ــة ب ـب ـع ــض احلـ ـق ــوق
ال ـت ــي يـعـتـقــد بــأحـقـيـتــه فـيـهــا ـ
وذل ـ ــك دون اتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات
ال ــازم ــة لـتـنـظـيــم االض ـ ـ ــراب ؟
** العامل املستفسر بشأنه اشترك
مـ ــع آخـ ــريـ ــن يف إضـ ـ ـ ــراب لـ ــم يـ ـت ــم وف ــق
مـقـتـضــي أح ـك ــام ق ــان ــون الـعـمــل ال ـصــادر
بالقانون رقم  12لسنة  2003وتعديالته
وض ــد جـهــة عمله  .ف ــإن مــا ارتـكـبــه علي
هذا النحو يعد خروجا علي مقتضيات
الواجب يف أعمال وظيفته التي يرتبها
ع ـقــد ال ـع ـمــل مم ــا ي ـس ــوغ م ـعــه لـصــاحــب
الـعـمــل إن ـهــاء خــدمـتــه  .وب ــاالط ــاع علي
األوراق امل ــرف ـق ــة بــاالس ـت ـف ـســار ت ـبــن أن
امل ـن ـشــأة أصـ ــدرت قـ ــرارا بــإي ـقــاف الـعـمــال
امل ـض ــرب ــن ع ــن ال ـع ـم ــل حل ــن االن ـت ـه ــاء
مــن الـتـحـقـيــق  ،وأن ـهــا أخ ـطــرت الـعــامــل
مبيعاد التحقيق لسماع أقواله فيما هو
منسوب إليه وحتقيق دفاعه ولم يحضر
جلسة التحقيق ومت سماع شهود زمالء
العامل وثبت فيها اشتراكه مع آخرين يف
اإلضراب .
وحـيــث إن الـعــامــل لــم يـقــدم مــا يثبت
عــدم صحة تلك اإلج ـ ــراءات وف ــوت علي
ن ـف ـس ــه ف ــرص ــة ال ـ ــدف ـ ــاع وت ـ ـقـ ــدمي دل ـيــل
يدحض ما ساقته جهة عمله .
وملا كان اإلضراب عن العمل بحسبانه
أح ـ ــد حـ ـل ــول ال ـ ـقـ ــوة يف ب ـع ــض امل ـس ــائ ــل
ال ـع ـم ــال ـي ــة ال يـ ـج ــوز الـ ـلـ ـج ــوء إلـ ـي ــه إال
بشروط وضوابط .
ومل ــا ك ــان امل ـقــرر أي ـضــا أن امل ـشــرع عنى
بتنظيم “ حق اإلضــراب السلمي املنظم
“ وبني بنص املــادة  ۱۹۲من قانون العمل
سالف البيان ضوابطه وإجراءاته وكيفية
األخ ـطــار املسبق بــه مبــا يـنــأى بــه عــن أن
ي ـكــون ذات طــابــع سـیــاســی أو فـجــائــي أو
يسبب خسائر فــادحــة لــرب العمل  ،بأن
أوجـ ــب أن ي ـكــون ذل ــك اإلض ـ ــراب سليما
 ،وم ــن خ ــال املـنـظـمــات النقابية دفــاعــا
عن مصالح العمل املهنية واالقتصادية
واالجـتـمــاعـيــة حفاظا على الطمأنينة
وأمـ ـ ــن ال ـع ـم ــال وحـ ـف ــظ ال ـن ـظ ــام ال ـع ــام
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واآلداب  ،وأوج ــب على اللجنة النقابية
إخ ـطــار كــل مــن صــاحــب الـعـمــل واجلـهــة
اإلداري ـ ــة املختصة قـبــل ال ـتــاريــخ املـحــدد
لإلضراب بعشرة أيام على األقل  ،وذلك
بـكـتــاب مـسـجــل بـعـلــم ال ــوص ــول  ،و على
أن ي ـبــن ب ــاإلخ ـط ــار األسـ ـب ــاب الــداف ـعــة
لــإضــراب وال ـغــرض منه وامل ــدة الزمنية
املـحــددة له  ،وحظر املشرع يف املــادة 194
من القانون ذاته اإلضراب أو الدعوة إليه
يف امل ـن ـشــآت االسـتــراتـيـجـيــة أو احلـيــويــة
ال ـت ــي ي ـتــرتــب ع ـلــى ت ــوق ــف ال ـع ـمــل فيها
اإلخـ ــال ب ــاألم ــن ال ـقــومــي أو اخلــدمــات
األســاس ـيــة ال ـتــي تـقــدمـهــا لـلـمــواطـنــن ،
تلك الضوابط يجب االلـتــزام بها  ،فاذا
لم تكتمل ولــم تستوف شرائطها قانونا
ال ينشأ لهم حق اإلضراب ( .الطعن رقم
 11389لسنة  80ق جلسة ) 2018/1/2
ومن ناحية أخرى فإن املرسوم بقانون
رق ــم  34لـسـنــة  2011بـتـجــرمي االع ـتــداء
علي حرية العمل وتخريب املنشآت نصت
مادته األولى علي أنه “ مع عدم اإلخالل
ب ــأي ــة ع ـقــوبــة أشـ ــد م ـن ـصــوص عـلـيـهــا يف
ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات أو يف اي ق ــان ــون أخــر
يعاقب باحلبس والـغــرامــة الـتــي ال تقل
عن عشرين ألف جنيه وال جتاوز خمسني
ألــف جنيه او بــإحــدى هاتني العقوبتني
كــل مــن قــام أثـنــاء ســريــان حالة الـطــوارئ
بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو
تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة
أو إح ـ ــدى ال ـس ـل ـطــات ال ـعــامــة أو إح ــدى
جهات العمل العامة أو اخلاصة عن أداء
عملها ويعاقب بــذات العقوبة املقررة يف
الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو
روج بالقول أو الكتابة أو باية طريقة من
طرق العالنية املنصوص عليها يف املادة
 171من قانون العقوبات ألي من األفعال
السابقة ولو لم يتحقق مقصده “ .
* مهندس يسأل عن الوضع القانوني
واإلجـ ـ ــراءات الــواجــب اتـبــاعـهــا حـيــث إنــه
يعمل بشركة خدمات بعقد عمل محدد
امل ــدة وأن صــاحــب الـعـمــل املـتـعــاقــد معه
كان قد تعاقد مع شركة إنشاءات إلقامة
مشروع  .وأنه مت إخطاره بانتهاء عالقة
العمل معه للغياب؟
** اوالً  :امل ـ ـقـ ــرر ب ـق ـض ــاء مـحـكـمــة

النقض أن النص يف املادة  107من قانون
الـعـمــل ال ـصــادر بــالـقــانــون رق ــم  12لسنة
 2003وتعديالته علي أنه “ إذا أبرم عقد
العمل إلجنــاز عمل معني انتهى العقد
بإجناز هــذا العمل “ ويف املــادة  109منه
علي انــه “ إذا انتهى عقد العمل املبرم
لعمل معني بإجنازه جاز جتديده باتفاق
صريح بني طرفيه لعمل أو أعمال أخرى
مماثلة  “ ....يــدل علي أن عقد العمل
املبرم إلجناز عمل معني هو عقد محدد
املـ ــدة يـنـتـهــى ب ــإجن ــاز الـعـمــل الـ ــذي أب ــرم
م ــن أج ـل ــه وال ي ـت ـجــدد هـ ــذا ال ـع ـقــد ولــو
ك ــان هـنــاك أع ـمــال أخ ــرى ممــاثـلــة ميكن
إسنادها للعامل إال باتفاق صريح علي
هذا التجديد  ( .الطعن رقم  7314لسنة
 83ق جلسة )2014/5/18
وحـ ـي ــث إن ع ـق ــد ال ـع ـم ــل املـ ـح ــرر بــن
الـ ـس ــائ ــل وشـ ــركـ ــة اخل ـ ــدم ـ ــات (ص ــاح ــب
ال ـع ـم ــل) ب ـت ــاري ــخ  2017/7/17تـضـمــن
بالبند الــرابــع منه أن هــذا العقد مدته
ستة أشهر يبدأ من  2017/1/17وينتهى
من تلقاء نفسه يف  2017/7/16وال يجوز
جتــديــدة ملــدة أو ملــدد أخ ــرى إال مبوافقة
كتابية من صاحب العمل واملوظف بعقد
جديد  .أو انتهاء العمل املوكل للموظف
بصدد العقد  .أو انتهاء التعاقد املبرم
مع شركته (صاحب العمل بالنسبة له)
وبني الشركة القائمة علي إنشاء املشروع
 ،ومل ــا كــانــت األخ ـي ــرة قــد أخ ـطــرت شركة
اخلدمات األولــى بانتهاء التعاقد معها
من تاريخ  2018/6/12فإن إنهاء صاحب
العمل لعقد السائل لهذا السبب يكون
مبرر ًا
ثانيا  :إن مقولة السائل إن عقد عمله
أص ـبــح غـيــر م ـحــدد املـ ــدة ب ـقــوة الـقــانــون
لالستمرار يف تنفيذه بعد انتهاء غرضه
ألن فصل الـســائــل وإن ـهــاء عــاقــة العمل
مت بتاريخ  2018/6/23وأن عقد األعمال
املـ ـب ــرم م ــع ش ــرك ـت ــه وش ــرك ــة امل ـش ــروع ــات
ال ـك ـبــرى انـتـهــى ب ـتــاريــخ  2018/6/12ال
يتفق وصحيح القانون وعلي ما جرى به
قضاء محكمة النقض .
( الطعن رقم  16707لسنة  86ق جلسة
 2018/1/2الطعن رقم  13004لسنة  87ق
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مستشارك

التأمينى

إعداد  :عيد سيد عبدالواحد

مدير عام سابق بتأمينات املركز الرئيسى

يسأل محمود صالح :هل يجوز للمؤمن
عليه تعديل دخل اشتراكه إلى فئة الدخل
األعلى لكل من فئة أصحاب األعمال ومن
فى حكمهم  ،وفئة العاملني املصريني فى
اخلارج ؟
** يجوز للمؤمن عليه من الفئات املشار اليها
بالبندين ثانيا وثالثا من املــادة ( )2من القانون
 148لسنة  2019طلب تعديل دخــل اشتراكه إلى
فئة الدخل األعلى بشرط أن يكون قد أدى جميع
املبالغ املستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب
الـتـعــديــل  .كـمــا يـجــوز لــه طـلــب تـعــديــل فـئــة دخــل
االشـ ـت ــراك ال ــى فـئــة ال ــدخ ــل األقـ ــل م ـبــاشــرة بعد
تقدمي األسباب املبررة لذلك  ,واليتم التعديل إال
بعد بحث هذه األسباب وموافقة الهيئة .
ويتعني تعديل دخل االشتراك الشهرى للمؤمن
عليهم املشار إليهم إلى فئة الدخل األعلى التالية
بعد مضى ثالث سنوات على األكثر على استمرار
االشتراك بفئة الدخل االقل
* يــســأل أحــمــد محمد  :مــا هــو الــتــزام
صاحب العمل عن االشتراكات املستحقة عن
العاملني لديه ؟
** ي ـل ـتــزم صــاحــب الـعـمــل بـ ــاداء االش ـتــراكــات
املستحقة عــن العاملني لــديــه وفـقــا ألحـكــام هذا
القانون وتشمل احلصة التى يلتزم بها واحلصة
التى يلتزم باقتطاعها من أجر املؤمن عليه .
وحت ـس ــب األشـ ـت ــراك ــات ال ـت ــى ي ــؤدي ـه ــا صــاحــب
العمل بالنسبة للمؤمن عليهم املشار إليهم فى
أوال من املادة ( )2وفقا ملا يلى -:
أ  -بالنسبة للبندين ( ) 2,1عـلــى أس ــاس ما
يستحقه املؤمن عليه من أجر خالل كل شهر .
ب  -بالنسبة لباقى البنود  :خالل سنة ميالدية
على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل عام ,
وإذا كــان التحاق العامل باخلدمة بعد الشهر
املذكور فتحسب االشتراكات على أساس أجر شهر
االلتحاق باخلدمة وذلــك حتى يناير التالى ثم
يعامل بعد ذلك على األساس املتقدم .
وي ــراع ــى ف ــى ح ـســاب األجـ ــر حتــديــد ع ــدد أي ــام
ال ـع ـمــل ف ــى ال ـش ـهــر ب ـثــاثــن ي ــوم ــا بــالـنـسـبــة ملن
اليتقاضون أجورهم مشاهرة .
والتستحق االشـتــراكــات عن الشهر الــذى تبدأ
فـيــه اخل ــدم ــة إال إذا ك ــان ش ـهــرا كــامــا وتستحق
االش ـتــراكــات كــامـلــة عــن الـشـهــر ال ــذى تنتهى فيه
اخلدمة  .ويعفى املؤمن عليه وصاحب العمل من
االشتراكات املستحقة عن مدة التجنيد اإللزامى.
* تسأل سالى أحمد :ما هي احلاالت التى
يتم فيها قطع معاش املستحق ؟
العمل ديسمبر 2021

** يـقـطــع م ـعــاش املـسـتـحــق م ــن أول الـشـهــر
التالى للشهر الــذى تتحقق فيه إحــدى احلــاالت
اآلتية :
-1وفاة املستحق
-2زواج األرملة أو األرمل أو البنت أو األخت
-3ب ـلــوغ االب ــن أو األخ ســن احلــاديــة والعشرين
ويستثنى من ذلك احلاالت اآلتية :
أ    -العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب   -الطالب حتى التحاقه بعمل أو مزاولته
مهنة أو بـلــوغــه ســن ال ـســادســة والـعـشــريــن أيهما
أقــرب ويستمر صــرف معاش الطالب الــذى يبلغ
ســن السادسة والعشرين خــال السنة الدراسية
حتى نهاية تلك السنة .
ج -احل ــاص ــل عـلــى مــؤهــل نـهــائــى حـتــى تــاريــخ
التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تــاريــخ بلوغه
س ــن ال ـســادســة وال ـع ـشــريــن بــالـنـسـبــة للحاصلني
عـلــى الـلـيـســانــس أو الـبـكــالــوريــوس وس ــن الــرابـعــة
وال ـع ـشــريــن بــالـنـسـبــة لـلـحــاصـلــن عـلــى املــؤهــات
النهائية األقل أى التاريخني أقرب .
 -4توافر استحقاق معاش آخر مبراعاة أحكام
املادتني ( ) 104 ، 102من هذا القانون
وتـصــرف لــابــن أو األخ فــى حــالــة قطع املعاش
ل ـغ ـيــر الـ ــوفـ ــاة أو اس ـت ـح ـقــاق م ـع ــاش ذى أول ــوي ــة
أع ـلــى واألب ـن ــة أو األخ ــت فــى حــالــة قـطــع املـعــاش
للزواج منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى قدره
خمسمائة جنيه  ،والتصرف هــذه املنحة إال مرة
واحدة .
* يسأل عمر مصطفى مــا هــي حــاالت
استحقاق املعاش؟
** -1   بلوغ املؤمن عليه الشيخوخة  ( .جميع
الفئات).
 -2انتهاء خدمة املؤمن عليه من فئة العاملني
ل ــدى الـغـيــر الـعـجــز اجلــزئــى املـسـتــدمي أو العجز
الكامل أو الوفاة  (.البند أوال  ,ثالثا  ,ورابعا ) .
العجز اجلزئى للبند أوال فقط .
 -3العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل
أو النشاط  ( .البند ثانيا ) .
 -4العجز الكامل أو الوفاة خالل سنة من تاريخ
انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط املؤمن عليه مبا ال
يجاوز سن الشيخوخة .
 -5العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من
تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط املؤمن عليه
مبا ال يجاوز سن الشيخوخة .
 -6انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط املؤمن عليه
لغير بـلــوغ ســن الـشـيـخــوخــة أو الـعـجــز أو الــوفــاة
(املعاش املبكر ).
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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 .
ثمان وســتــون  :التأمينات االجتماعية ســؤال
وجواب – اجلزء الثامن
نستكمل فى هذا العدد مبشيئة اهلل تعالى تناول مجموعة
مــن األسـئـلــة واألجــوبــة فــى مـجــال التأمينات االجتماعية
واملعاشات تغطى كافة االستفسارات املحتملة فى هذا املجال
 ،وقد تناولنا فى األعداد الستة السابقة من املجلة :
الفصل األول  :معلومات عامة
الفصل الثانى  :إجراءات االشتراك والنماذج املطلوبة
الفصل الثالث  :مدد االشتراك والتمويل
الفصل الرابع  :احلقوق التأمينية
اجلزء األول من الفصل اخلامس  :املستحقون يف املعاش
ونتناول فى هذا العدد مبشيئة اهلل تعالى :
الفصل اخلامس  :املستحقون يف املعاش
تابع  -الفصل اخلامس
املستحقون يف املعاش فى قانون التأمينات
االجتماعية واملعاشات الصادر بالقانون رقم 148
لسنة  2019لكل من الفئات األربع اخلاضعة للقانون
(العاملني حلساب الغير – العاملني حلساب أنفسهم –
العاملني املصرين باخلارج – العمالة غير املنتظمة)
 – 06ماهي االجــــراءات يف حالة تــوافــر شــروط
االستحقاق بعد وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش ؟
ج– - 1على البنات واألخ ــوات الالتي يطلقن أو يترملن
بـعــد وف ــاة املــؤمــن عليه أو صــاحــب امل ـعــاش الـتـقــدم بطلب «
ملنحهن معاش ًا جديد ًا أو إلعادة صرف املعاش السابق قطعه
« مرفق ًا به شهادة وفاة الزوج أو وثيقة الطالق منه أو صورة
فوتوغرافية من هــذه املستندات مع مطابقتها مع األصل
والتوقيع مبا يفيد إجراء املطابقة مبعرفة املوظف املختص
بالهيئة  ،على أن ترفق بشهادة وفاة الزوج شهادة إدارية تفيد
أن املتوفى كان زوج ًا لها أو وثيقة الزواج أو صورتها .
 – 2على اإلبن أو األخ إذا عجز عن الكسب بعد وفاة املؤمن
عليه أو صاحب املعاش أن يتقدم بطلب ملنحه معاش ًا جديد ًا
أو إلعــادة صرف معاشه السابق قطعه  ،على أن تثبت حالة
العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمني الصحى .
 – 07ماهي اآلثـــار املترتبة علي التخلف عن
اإلخــطــار بالبيانات الــواجــب تقدميها للهيئة أو
تقدمي بيانات غير صحيحة ؟
ج  – 1 -على اجلهة امللتزمة بالصرف أن تطالب باملبالغ
الـتــى تـصــرف بغير وجــه حــق مــن الـصـنــدوق نتيجة تقدمي
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بيانات غير صحيحة أو االمتناع عن اإلخطار عن البيانات
ال ــواج ــب تـقــدميـهــا إل ــى الـهـيـئــة  ،وع ـلــى األخـ ــص الـبـيــانــات
اخلاصة بوقف املعاش أو قطعه .
 – 2يجوز إعـطــاء مهلة لـســداد هــذه املبالغ أو تقسيطها
وذلك كله دون اإلخالل بإبالغ النيابة العامة إذا كان لذلك
مقتضى .
 – 08ماهي اآلثار املترتبة علي التخلف عن تقدمي
طلب الصرف فى املوعد القانوني ؟
ج  – 1-يجب تقدمي طلب صــرف املعاش أو التعويض أو
أى مبالغ مستحقة طبق ًا ألحكام قانون التأمني االجتماعي
 ،فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه
سبب االستحقاق  ،وإال انقضى احلق فى املطالبة بها .
 – 2تعتبر املطالبة بأي من املبالغ املتقدمة شاملة املطالبة
بباقى املبالغ املستحقة .
 – 3يـنـقـطــع س ــري ــان امل ـي ـع ــاد املـ ـش ــار إل ـي ــه بــالـنـسـبــة إلــى
املستحقني جـمـيـعـ ًا  ،إذا ت ـقــدم أحــدهــم بـطـلــب فــى املــوعــد
املحدد .
 – 4إذا قــدم طلب الصرف بعد امليعاد املشار إليه  ،فيتم
صرف املعاش اعتبار ًا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب ،
باإلضافة إلى قيمة املعاشات املستحقة عن اخلمس سنوات
السابقة على تاريخ تقدمي طلب الصرف .
ويسقط احلــق فى صــرف باقى احلقوق بانقضاء خمس
سنوات من تاريخ اإلستحقاق .
 – 09ماهي شروط استحقاق أرملة املؤمن عليه أو
صاحب املعاش يف املعاش؟
ج  -من املهم أن نوضح بداية أنه للتعامل مع املستحقة
بصفتها أرملة  ،أن تكون العالقة الزوجية قائمة فى تاريخ
وف ــاة املــؤمــن عليه أو صــاحــب امل ـعــاش ـ وت ـكــون هــذه العالقة
قائمة إذا ما توافرت إحدى احلالتني اآلتيتني :
 1ـ استمرار الزواج حتى تاريخ الوفاة .
 2ـ وقوع الوفاة خالل فترة العدة من طالق رجعى ـ وتتحدد
فترة العدة بأي من املدد اآلتية بحسب األحوال :
أ ـ بالنسبة لغير احلامل مائة يوم من تاريخ الطالق .
ب ـ بالنسبة للحامل حتى وضع احلمل .
ويشترط الستحقاق األرملة ( شرط وحيد ):
الزواج موثق :
مبعني أن هناك وثيقة زواج  ،أي أن الزواج لم يكن عرفيا ـ
وذلك مبراعاة :
 1ـ يكتفي فــى إث ـبــات حــالــة الـتــوثـيــق بــاسـتـيـفــاء الـبـيــان
ديسمبر  2021العمل

اخلاص بهل الزواج موثق املوضح بطلب صرف املعاش أمام
اسم األرملة بعبارة « نعم «  ،وذلك طاملا ال يوجد نزاع حول
صحة الزواج .
 2ـ يف حالة عدم وجود اإلقرار بأن الزواج موثق فإنه يتعني
أن يثبت إما :
أ  -بحكم قضائى نهائى سواء أقيمت الدعوى حال حياة
الزوج أو بعد وفاته .
أو
ب  -مبــوجــب اإلعـ ــام الـشــرعــي ـ يف احلـ ــاالت ال ـتــي تكون
قد جرت العادة فيها علي عدم توثيق الــزواج كما هو احلال
بالنسبة للبدو .
ومن املهم أن نشير إلي أن :
عدم استحقاق األرملة يف املعاش ال يعني حرمان أوالدها
من املؤمن عليه أو صاحب املعاش من استحقاق املعاش  ،إذا
ما توافرت فيهم شروط االستحقاق اخلاصة بكل منهم.
 – 10ماهي شروط استحقاق زوج املؤمن عليها أو
صاحبة املعاش يف املعاش؟
ج – من املهم أن نوضح بداية أنه للتعامل مع املستحق
بصفته أرمل أن تكون العالقة الزوجية قائمة فى تاريخ وفاة
املؤمن عليها أو صاحبة املعاش ـ وتكون هذه العالقة قائمة
إذا ما توافرت إحدى احلالتني اآلتيتني :
 1ـ استمرار الزواج حتى تاريخ الوفاة .
 2ـ وقوع الوفاة خالل فترة العدة من طالق رجعى ـ وتتحدد
فترة العدة بأي من املدد اآلتية بحسب األحوال :
أ ـ بالنسبة لغير احلامل مائة يوم من تاريخ الطالق .
ب ـ بالنسبة للحامل حتى وضع احلمل .
ويشترط الستحقاق األرمل ما يلي :
 1ـ الزواج موثق :
مبعنى أن هناك وثيقة زواج ـ أى أن الزواج لم يكن عرفيا ،
ويكتفي يف إثبــات حالة التوثيق باستيفاء البيان اخلاص به
الــزواج املوثق املوضح بطلب صرف املعاش أمام اسم األرمل
بعبارة « نعم « وذلك طاملا ال يوجد نزاع حول صحة الزواج .
 -2أال يكون متزوجا من أخرى فى تاريخ حتقق واقعة وفاة
الزوجة .
ومن املهم أن نشير بالنسبة لشروط استحقاق األرمل
ضــرورة أن يتوافر الشرطان السابق بيانهما مجتمعان ـ
مبعنى أنه إذا تخلف أى منهما ال يستحق األرمل فى املعاش.
 – 11ماهي شروط استحقاق ابن املؤمن عليه أو
صاحب املعاش يف املعاش ؟
ج  -يشترط الستحقاق االبــن ـ أال يكون قد بلغ سن 21
سنة (قاصر ) فى تاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش .
ويستثنى من هذا الشرط (الوحيد) احلاالت اآلتية :
 1ـ الطالب :
مبراعاة الشروط اآلتية مجتمعة :
أ ـ املتفرغ للدراسة سواء كان ذلك بطريق االلتحاق بدور
التعليم أو باالنتساب إليها  ،ويعتبر الطالب املنتظم بأحد
مــراحــل التعليم متفرغا لـلــدراســة  ،ويثبت تـفــرغ الطالب
املنتسب مبوجب إقرار منه يتم التصديق عليه إداريا ـ وذلك
كله ما لم يثبت العكس .
ب ـ بأحد مراحل التعليم التي ال جتاوز مرحلة احلصول
علي البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلـهما .
هــذا وقــد انتهى رأى وزارة التأمينات بــاالتـفــاق مــع وزارة
التعليم إل ــى أن نـظــام ال ــدراس ــة املـفـتــوح ميـثــل مــرحـلــة من
مراحل التعليم اجلامعي يسرى عليها ما يسرى على نظام
التعليم اجلامعي منأحكام .
جـ ـ لم يبلغ سن  26سنة :
مبعنى أنــه إذا تخلف أحــد هــذه الـشــروط فإنه ال يعامل
بهذه الصفة
 2ـ احلاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما
يعادلهما :
مبراعاة الشروط اآلتية مجتمعة :
أ ـ لم يلتحق بعمل .
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ب ـ لم يزاول مهنة .
جـ ـ لم يبلغ سن  26سنة .
مبعنى أنــه إذا تخلف أحــد هــذه الـشــروط فإنه ال يعامل
بهذه الصفة .
 3ـ احلاصل على مؤهل أقل من الليسانس أو البكالوريوس:
أيا كان هذا املؤهل متوسط أو فوق املتوسط مبراعاة توافر
الشروط اآلتية مجتمعة:
أ ـ لم يلتحق بعمل .
ب ـ لم يزاول مهنة .
جـ ـ لم يبلغ سن  24سنة .
مبعنى أنــه إذا تخلف أحــد هــذه الـشــروط فإنه ال يعامل
بهذه الصفة .
ويراعى أن الشرطني أ  ،ب من البندين  3 ، 2السابقني
مطلقني  ،أى أنهما غير معلقني على شــرط قيمه معينة
للدخل مــن العمل أو املهنة ـ مبعنى أن مـجــرد االلتح ــاق
بالعمل أو مزاولة مهنة فإنه يكون قد تخلف أحد الشروط
املطلوبة لالستحقاق فى البندين  3 ، 2املشار إليهما .
وجتـ ــدر اإلشـ ـ ــارة الـــى أنـــه ق ــد تـضـمــن م ـن ـشــور عـــام وزارة
التضامن االجتماعى رقم  2لسنة  2018بشأن املستحقني
للمعاش «ال مينع مــن استحقاق االب ــن التحاقه بعمل أو
مزاولته مهنة قبل وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش طاملا
انتهى هذا العمل أو مزاولة املهنة قبل تاريخ الوفاة».
 4ـ العاجز عن الكسب :
وذلك دون التقيد بسن معينة لإلبن فى تاريخ وفاة املؤمن
عليه أو صاحب املعاش .
ويقصد بالعاجز عن الكسب  ،كل شخص مصاب بعجز
يؤدي إلى أى من احلالتني اآلتيتني :
أ ـ يحول كلية بينه وبني العمل .
ب ـ ينقص قدرته على العمل بنسبة  % 50علي األقل .
وبشرط أن يكون هذا العجز فى أى من الصورتني اآلتيتني:
أ ـ ناشئا بامليالد .
ب ـ نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه
سن الستني .
ومن املهم أن نشير بالنسبة لشروط استحقاق االبــن ما
يلي :
 1ـ الـشــرط الــوحـيــد الستحقاق االب ــن أن يـكــون سنه فى
تاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش يقل عن  21سنة .
 2ـ يستثنى من الشرط الوحيد املشار إليه أربعة استثناءات
السابق بيانها بالبنود .4 ، 3 ، 2 ، 1
 3ـ يشترط لتوافر كل من اإلستثناءات  3 ، 2 ، 1توافر ثالثة
شروط مجتمعة وفقا ملا سبق بيانه فى كل منها .
 – 12ماهي شروط استحقاق بنت املؤمن عليه أو
صاحب املعاش يف املعاش ؟
ج  -الشرط الوحيد الستحقاق البنت أال تكون متزوجة
فى تاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش ـ مبعنى أن تكون
حالتها االجتماعية يف هذا التاريخ أى من احلاالت اآلتية :
 1ـ لم تتزوج.
 2ـ مطلقة .
 3ـ مترملة .
وعلي ذلك فإن احلالة االجتماعية الوحيدة التى تؤدي
إلى عدم استحقاقها فى املعاش أن تكون متزوجة فى تاريخ
وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش .
 – 13ماهي شروط استحقاق والد املؤمن عليه أو
صاحب املعاش يف املعاش ؟
ج  -ال توجد أية شروط خاصة الستحقاق الوالد ـ حيث
يستحق فــى املـعــاش طــاملــا تــوافــرت بشأنه ال ـشــروط العامة
لالستحقاق  ،علي أن تطبق عليه قواعد اجلمع بني املعاشات
وبني املعاش والدخل من عمل أو مهنة .
 – 14ماهي شروط استحقاق والدة املؤمن عليه أو
صاحب املعاش يف املعاش ؟
ج  -ال توجد أية شروط خاصة الستحقاق الوالدة ـ حيث
تستحق فــى املـعــاش طاملا تــوافــرت بشأنها الـشــروط العامة
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لالستحقاق  ،وذلــك حتى لــو كانت متزوجة مــن غير والــد
املؤمن عليه أو صاحب املعاش  ،علي أن تطبق عليها قواعد
اجلمع بني املعاشات وبني املعاش والدخل من عمل أو مهنة.
 – 15ماهي شــروط استحقاق أخ املؤمن عليه أو
صاحب املعاش يف املعاش ؟
ج  -سواء كان أخ شقيق للمؤمن عليه أو صاحب املعاش أو
أخ غير ش ــقيق ( من األب أو من األم فقط ) .
يراعي بشأنه مايلي :
يعامل من حيث شروط االستحقاق ذات معاملة االبن .
ي ـض ــاف الـ ــى ذلـ ــك ت ــواف ــر شـ ــرط اإلع ــال ــة وف ـق ــا مل ــا سيتم
إيضاحه فيما بعد .
وبالتالي فانه يشترط الستحقاق األخ ـ أال يكون قد بلغ
سن  21سنة (قاصر ) فى تاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب
املعاش .
ويستثنى من هذا الشرط (الوحيد) احلاالت اآلتية :
 1ـ الطالب :
مبراعاة الشروط اآلتية مجتمعة :
أ ـ املتفرغ للدراسة سواء كان ذلك بطريق االلتحاق بدور
التعليم أو باالنتساب إليها  ،ويعتبر الطالب املنتظم بأحد
مــراحــل التعليم متفرغا لـلــدراســة  ،ويثبت تـفــرغ الطالب
املنتسب مبوجب إقرار منه يتم التصديق عليه إداريا ـ وذلك
كله ما لم يثبت العكس .
ب ـ بأحد مراحل التعليم التي ال جتاوز مرحلة احلصول
علي البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلـهما .
هــذا وقــد انتهى رأى وزارة التأمينات بــاالتـفــاق مــع وزارة
التعليم إل ــى أن نـظــام ال ــدراس ــة املـفـتــوح ميـثــل مــرحـلــة من
مراحل التعليم اجلامعي يسرى عليها ما يسرى على نظام
التعليم اجلامعي من أحكام .
جـ ـ لم يبلغ سن  26سنة :
مبعنى أنــه إذا تخلف أحــد هــذه الـشــروط فإنه ال يعامل
بهذه الصفة
 2ـ احلاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما
يعادلهما :
مبراعاة الشروط اآلتية مجتمعة :
أ ـ لم يلتحق بعمل .
ب ـ لم يزاول مهنة .
جـ ـ لم يبلغ سن  26سنة .
مبعنى أنــه إذا تخلف أحــد هــذه الـشــروط فإنه ال يعامل
بهذه الصفة .
 3ـ احلاصل على مؤهل أقل من الليسانس أو البكالوريوس:
أيا كان هذا املؤهل متوسط أو فوق املتوسط مبراعاة توافر
الشروط اآلتية مجتمعة:
أ ـ لم يلتحق بعمل .
ب ـ لم يزاول مهنة .
جـ ـ لم يبلغ سن  24سنة .
مبعنى أنــه إذا تخلف أحــد هــذه الـشــروط فإنه ال يعامل
بهذه الصفة .
ويراعى أن الشرطني أ  ،ب من البندين  3 ، 2السابقني
مطلقان  ،أى أنهما غير معلقني على شــرط قيمه معينة
للدخل مــن العمل أو املهنة ـ مبعنى أن مـجــرد االلتح ــاق
بالعمل أو مزاولة مهنة فإنه يكون قد تخلف أحد الشروط
املطلوبة لالستحقاق فى البندين  3 ، 2املشار إليهما .
وجت ـ ــدر اإلشـ ـ ــارة الـ ــى أنـ ــه ق ــد ت ـض ـمــن م ـن ـشــور عـ ــام وزارة
التضامن االجتماعىرقم  2لسنة  2018بشأن املستحقني
لـلـمـعــاش «ال ميـنــع مــن اسـتـحـقــاق األخ الـتـحــاقــه بـعـمــل أو
مزاولته مهنة قبل وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش طاملا
انتهى هذا العمل أو مزاولة املهنة قبل تاريخ الوفاة».
 4ـ العاجز عن الكسب :
وذلك دون التقيد بسن معينة لألخ فى تاريخ وفاة املؤمن
عليه أو صاحب املعاش .
ويقصد بالعاجز عن الكسب  ،كل شخص مصاب بعجز
يؤدي إلى أى من احلالتني اآلتيتني :
أ ـ يحول كلية بينه وبني العمل .

58

ب ـ ينقص قدرته على العمل بنسبة  % 50علي األقل .
وبشرط أن يكون هذا العجز فى أى من الصورتني اآلتيتني:
أ ـ ناشئا بامليالد .
ب ـ نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه
سن الستني .
ومــن املهم أن نشير بالنسبة لـشــروط استحقاق األخ ما
يلي:
 1ـ الشرط الوحيد الستحقاق االخ أن يكون سنه فى تاريخ
وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش يقل عن  21سنة .
 2ـ يستثنى من الشرط الوحيد املشار إليه أربعة إستثناءات
السابق بيانها بالبنود .4 ، 3 ، 2 ، 1
 3ـ يشترط لتوافر كل من اإلستثناءات  3 ، 2 ، 1توافر ثالثة
شروط مجتمعة وفقا ملا سبق بيانه فى كل منها  .هذا كله
باالضافة الي شرط اإلعالة .
 – 16ماهي شروط استحقاق أخت املؤمن عليه أو
صاحب املعاش يف املعاش ؟
ج  -س ــواء كــانــت أخــت شقيقة للمؤمن عليه أو صاحب
املعاش أو أخت غير شقيقة ( من األب أو من األم فقط ) .
يراعي بشأنها مايلي :
تعامل من حيث شروط االستحقاق ذات معاملة البنت .
ي ـض ــاف إلـ ــى ذلـ ــك ت ــواف ــر شـ ــرط اإلع ــال ــة وف ـق ــا مل ــا سيتم
إيضاحه فيما بعد .
وبــال ـتــالــي ف ــان ــه ي ـش ـتــرط الس ـت ـح ـقــاق األخـ ــت أال تـكــون
مـتــزوجــة فــى تــاريــخ وف ــاة املــؤمــن عليه أو صــاحــب امل ـعــاش ـ
مبعنى أن تكون حالتها االجتماعية يف هذا التاريخ أى من
احلاالت اآلتية :
 1ـ لم تتزوج.
 2ـ مطلقة .
 3ـ مترملة .
وعلي ذلك فإن احلالة االجتماعية الوحيدة التى تؤدي
الى عدم استحقاقها فى املعاش أن تكون متزوجة فى تاريخ
وفــاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش هــذا كله باالضافة الي
شرط االعالة .
 – 17ماهي شروط إثبات اإلعالة لألخ أو األخت ؟
ج  -تثبت إعــالــة املــؤمــن عليه أو صــاحــب املـعــاش لألخوة
واألخوات إذا ما توافرت يف شأنهم الشروط اآلتية مجتمعة :
 1ـ إذا لم يكن أى من أوالد املؤمن عليه أو صاحب املعاش
سبق استحقاقه فى املعاش  ،وذلك حتي إذا كان قد مت قطع
أو إيقاف نصيبهم فى املعاش .
وع ـلــى ذل ــك فــإنــه ف ــى احل ـ ــاالت ال ـتــى تـتـضـمــن فيها
استمارة طلب الصرف بيانات أوالد وبيانات أخــوة وأخــوات
 ،فإنه يرجئ بحث شروط استحقاق األخوة واألخــوات إلى
حني بحث مدى توافر شروط االستحقاق بالنسبة لألوالد .
وجتدر اإلشارة إلي أنه فى حالة عدم وجود مستحقني
لـلـمـعــاش مــع وجـ ــود حـمــل مستكن ل ــدي أرم ـلــة أو مطلقة
املــؤمــن عليه أو صــاحــب املـعــاش  ،فــإنــه يــرجــئ حتــديــد مدى
توافر شروط استحقاق املعاش لألخوة واألخوات إلى حني
انفصال احلمل املستكن  ،فــإذا مــا انفصل حيا فإنه يكون
قد تخلف أحد الشروط الالزمة إلثبات اإلعالة حتى ولو
مات هذا االبــن بعد ساعات من انفصاله طاملا استخرجت
له شهادة امليالد ـ أمــا إذا انفصل ميتا فإنه يكون قد توافر
لألخــوة واألخوات أحد الشروط املطلوبة إلثبات اإلعالة .
 2ـ إذا لم يكن لألخ أو األخت دخل من أى مصدر « عمل ـ
مهنة ـ عقار ـ ودائع ـ معاش ( أيا كانت صلة القرابة باملستحق
عنه هذا املعاش  ،باستثناء املعاش املستحق عن شهيد ) ...
إلخ « يعادل قيمة استحقاقه فى املعاش أو يزيد عليه .
 3ـ إذا لم يكن لألخ أو األخت والد أو ابن أو بنت متوسط
دخولهم جميعا من أى مصدر  ،باستثناء املعاش املستحق
عن الغير  ،يعادل قيمة معاش املؤمن عليه أو صاحب املعاش
أو يزيد عليه .
نستكمل هذا املوضوع يف العدد القادم إن شاء اهلل،،،
ديسمبر  2021العمل

بدءًا من  15نوفمبر2021
وزير القوى العاملة :لن يسمح بدخول العاملين بدون شهادة اللقاح
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان
أنــه اعـتـبــارا مــن  15نوفمبر  2021مت الـتــزام
جميع العاملني باحلضور الفعلى إلــى مقر
ـددا على
الـعـمــل فــى املــواعـيــد الــرسـمـيــة ،م ـشـ ً
أنــه لــم يسمح بــالــدخــول إال بعد الـتــأكــد من
ح ـص ــول ال ـعــام ـلــن ع ـلــى أى م ــن الـلـقــاحــات
املـضــادة لفيروس كــورونــا مــن خــال الشهادة
املعدة لهذا الغرض أو تقدمي شهادة فى بداية
كل أسبوع بسلبية التحليل   PCRولم ميض
على إجرائها أكثر من ثالثة أيام  ،وإال يعتبر
متغيبا عن العمل .جــاء ذلــك فى ضــوء قرار

رئيس مجلس الوزراء رقم ( )2750لسنة 2021
بهذا الشأن .

وأكــد سعفان ضــرورة االلتزام باإلجراءات
االحترازية وارتداء الكمامات لضمان سالمة
جميع العاملني بــالــوزارة  ،موضحا أن هذه
القرارات تأتى فى إطار حرص الدولة املصرية
على سالمة العاملني واملــواطـنــن ومواجهة
وباء فيروس كورونا .
يذكر أن الــوزارة تنفذ عملية تلقى اللقاح
والـتـطـعـيــم ض ــد ف ـي ــروس ك ــورون ــا للعاملني
ب ــال ــدي ــوان الـ ـع ــام وامل ــدي ــري ــات ال ـت ــاب ـع ــة لـهــا
وذلــك بــال ـت ـعــاون بــن وزارة ال ـقــوى الـعــامـلــة،
ووزارة الصحة والسكان .

القوى العاملة تنظم ندوة حول دور التدريب المهنى فى توفير فرص العمل بسوهاج
نظمت مــديــريــة ال ـقــوى الـعــامـلــة مبحافظة
س ــوه ــاج ب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ــرك ــز ال ـن ـيــل لــإعــام
باملحافظة  ندوة توعية بأهمية التدريب املهنى
الذى تقدمه وزارة القوى العاملة فى التشغيل
وت ــوفـ ـي ــر فـ ـ ــرص الـ ـعـ ـم ــل خل ــريـ ـج ــى ال ـ ـ ـ ــدورات
التدريبية.
وقـ ــال ال ــدك ـت ــور ه ـشــام أح ـمــد أب ــوزي ــد مــديــر
املــديــريــة  :إن ال ـنــدوة اسـتـهــدفــت املـتــدربــن فى
ال ـ ـ ــدورات ال ـتــدري ـب ـيــة ال ـث ــاث امل ـن ـع ـقــدة حــالـيــا
مبركز التدريب املهنى بحى الكوثر على مهن
اخل ـيــاطــة والـتـفـصـيــل  ،وامل ـســاحــة  ،والـتـبــريــد
والتكييف.
وأش ـ ــار م ــدي ــر امل ــدي ــري ــة إل ــى تـكـلـيــف محمد
سـعـفــان وزي ــر ال ـق ــوى الـعــامـلــة ب ـض ــرورة توفير
فـ ــرص ع ـم ــل خل ــري ـج ــى ال ـ ـ ـ ــدورات ال ـتــدري ـب ـيــة
وم ـت ــاب ـع ــة أح ــوالـ ـه ــم ب ـع ــد ال ـت ـش ـغ ـيــل ل ـض ـمــان
اسـتـقــرار وضعهم الوظيفى وأيـضــا التشجيع
عـلــى مـفـهــوم ري ــادة األع ـمــال ومـســاعــدتـهــم فى
فتح مشروعات صغيرة لهم بعد إمتام التدريب .
وأض ــاف مــديــر املــديــريــة أن ــه مت تــوفـيــر كــافــة
األدوات الـ ــازمـ ــة ل ـل ـت ــدري ــب  ،واملـ ـ ـ ــواد اخلـ ــام،
والتأمني عليهم ضد إصابات العمل  ،وجتهيز
ال ـ ــورش بــوســائــل الـتـكـنــولــوجـيــا احلــدي ـثــة من
شاشات عرض متطورة وتابلت مزود باالنترنت
فــائــق الـســرعــة الـتــى قــامــت بتوفيرها ال ــوزارة
بـ ـ ــورش م ــراك ــز الـ ـت ــدري ــب امل ـه ـن ــى ب ـه ــدف رب ــط
عملية التدريب املهنى بتكنولوجيا املعلومات
واالتـ ـص ــاالت ،م ــع الـتــأكـيــد عـلــى إمتـ ــام عملية
ال ـت ــدري ــب وس ــط إج ـ ـ ــراءات اح ـت ــرازي ــة م ـشــددة
مــن ارت ــداء الكمامات وتطهير وتعقيم الــورش
وتخفيض الكثافة العددية للمتدربني فى كل
دورة تدريبية.
مــن جانبها أش ــادت إميــان إمــام مــديــرة مركز
الـنـيــل ل ــإع ــام مبـسـتــوى الـ ـ ــدورات الـتــدريـبـيــة
وجديتها والتجهيزات احلديثة املوجودة باملركز
فى كافة الورش .
وف ــى الـسـيــاق نفسه أش ــار ه ــال ذك ــى رئيس
حــى الكوثر إلــى أن مــركــز الـتــدريــب املهني من
األم ــاك ــن املـهـمــة واحل ـيــويــة بــاحلــى وال ـت ــى يتم
توجيه الشباب والفتيات لها الكتساب مهارات
تدريبية مجانا تؤهلهم لسوق العمل فــى ظل
العمل ديسمبر 2021

املـشــروعــات القومية الكبرى ومـشــروعــات حياة
كرمية مبحافظة سوهاج للقضاء على البطالة.
يذكر أن دورتى اخلياطة والتفصيل والتبريد
والـتـكـيـيــف م ــدة ك ــل دورة  200ســاعــة تــدريـبـيــة
تشمل  %80عملى و %20نـظــرى وف ـق ـ ًا للمنهج
ال ــذى أعــدتــه اإلدارة املــركــزيــة لـلـتــدريــب املهنى
ب ــال ــوزارة وأن دورة املـســاحــة مــدتـهــا  100ساعة
تدريبية وفقا للمنهج.
وف ــى خ ـت ــام الـ ـن ــدوة مت اإلج ــاب ــة ع ـلــى كــافــة
تساؤالت املتدربني والتى كان أغلبها عن توفير
فرص العمل بعد انتهاء التدريب  ،أو املساعدة
فــى التمويل لفتح مـشــروعــات صغيرة خاصة
بهم.

وأفاد مدير املديرية أنه مت تكليف مدير إدارة
التدريب بإرسال كافة بيانات خريجى الدورات
التدريبية مبراكز التدريب املهنى الثالثة ووحدة
التدريب املتنقلة إلى وحدة التشغيل باملديرية
لعرض فرص العمل التى توفرها املديرية وأن
للخريجني األولوية فى فرص العمل
كـمــا سيتم قـبــل انـتـهــاء الـ ــدورات عـقــد نــدوة
مع مسئولى جهاز تنمية املشروعات املتوسطة
والـصـغـيــرة ومـتـنــاهـيــة الـصـغــر بـســوهــاج لشرح
اخلــدمــات التى يقدمها اجلـهــاز وكيفية إقامة
م ـ ـشـ ــروع ص ـغ ـي ــر ب ـ ـ ـ ــدء ًا مـ ــن حت ــدي ــد املـ ـش ــروع
وإجراءات ترخيصه ومتويله .
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مشروع «ممشى أهل مصر»
واجهة سياحية على نهر النيل
تستعد الدولة إلفتتاح مشروع ممشى أهل مصر رسمي ًا مع بداية العام الجديد ،والذى يمتد ملسافة حواىل 2700
مرت باملنطقة الواقعة ما بني كوبرى  ١٥مايو وكوبرى  6أكتوبر فى إطار خطة الدولة الشاملة لالستفادة من
الثروات السياحية الهائلة املوجودة بمنطقة وسط القاهرة .
ويعد موقع ممشى أهل مصر اسرتاتيجيا وواجهة مشرفة وفسحة تناسب كل الطبقات ،وسيضم كافة سبل
الرتفيه التى يحتاجها املواطنون خالل تواجدهم ،مما يؤكد على عودة السياحة إىل طبيعتها وذلك بشقيها الداخلى
والخارجى .
املشروع القومى الجديد سيمثل نقلة سياحية كبرية لقاطنى محافظات القاهرة الكربى ،خاصة بعد تراجعها
بشكل ملفت خالل الفرتة املاضية ألسباب عديدة منها أزمة كورونا وتوقف حركة الطريان بني الدول ،إضافة إىل
مشكالت اقتصادية طالت دول مصدرة للسياحة إىل مصر مؤخر ًا.
«العمل» التقت بعدد من مسئوىل وزارتى اإلسكان والسياحة املهتمني بالشأن االقتصادى ملعرفة أهم تطورات تنفيذ
املشروع العمالق ،والجدوى االقتصادية من وراء تنفيذها من خالل التحقيق التاىل :

تحقيق  :عادل عيد
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العمل

خالد عباس:
بداية
حقيقية
إلقامة
مشاريع
جديدة على
نهر النيل

عبد الفتاح
العاصى :
املشروع
يؤكد حرص
القيادة
السياسية
ورغبتها
الكامنة
واملعلنة فى
التغيري

جورج مرتى :
ادعو جميع
رجال األعمال
للمساهمة
فى تنفيذ
مشروعات
سياحية
بالتعاون مع
الدولة

فــى ال ـبــدايــة يـقــول املـهـنــدس خــالــد عـبــاس نــائــب وزيــر
اإلسـ ـ ـك ـ ــان :مـ ـش ــروع مم ـش ــى أه ـ ــل م ـص ــر واحـ ـ ــد م ــن أه ــم
امل ـش ــروع ــات الـقــومـيــة ال ـتــى سـتـكــون مبـثــابــة دف ـعــة قــويــة
للنهوض بالسياحة بــالـقــاهــرة الـكـبــري ،مـشـيــرا إل ــى أن
املشروع أحد املشروعات اخلاصة بتطوير القاهرة ،الف ًتا
إلــى أنــه يستهدف القضاء على أى مظاهر قبح وإع ــادة
ال ـش ــيء ألص ـلــه وقـيـم ـتــه ،واملــرح ـلــة األول ـ ــى م ــن امل ـشــروع
مشيرا إلى استكمال
رسميا بداية العام املقبل،
ستُفتتح
ً
ً
تباعا خالل الفترة املقبلة.
املراحل
باقى
ً
وأض ــاف نــائــب وزي ــر اإلس ـكــان أن م ـشــروع «ممـشــى أهــل
مصر» سيكون البداية احلقيقية لتنفيذ عدد جديد من
املشروعات اجلديدة على ضفاف نهر النيل واالستفادة من
املساحة الكاملة من مسار النهر فى االستثمار السياحى
فى جميع املحافظات ،مضيفا أنه مت إقامة مدن جديدة
على النيل ومت اسـتـغــال شواطئها مثل مدينة أســوان
اجلديدة القريبة من املناطق األثرية فى جنوب الصعيد.
وأوض ــح عـبــاس أن امل ـشــروع اجلــديــد سـيـكــون مفتوحا
أم ــام جميع املــواط ـنــن املـصــريــن لــاسـتـمـتــاع مبكوناته
التى تضم مساحات واسعة للترفيه والسياحة والتسوق
لــدى املـتــردديــن على منطقة وســط البلد مــن املصريني
والسياح العرب واألجــانــب ،مشيرا إلــى أن وزارة اإلسكان
بــدأت العمل باملشروع منذ أكثر من عامني ومــن املنتظر
بدء العمل مبراحله اجلديدة خالل الفترة املقبلة وفقا
لتوجهات الدولة.
ونوه إلى أنه مت االنتهاء من املرحلة األولى من مشروع
ممشى أهل مصر بطول كيلو و 800متر بتكلفة بلغت 700
مليون جنيه ،وتضم املرحلة األول ــى  19مبنى مختل ًفا،
ً
محل مبساحات مختلفة و 5كافيتريات و 5مطاعم
و62
و 3جراجات للسيارات ،ومراسى نيلية ومسارح عائمة.
واسـتـطــرد قــائــا  :هــذا املـشــروع سيكون أحــد منجزات
الــدولــة املـصــريــة احلــديـثــة فــى عهد الــرئـيــس عبدالفتاح
السيسى فى ظل أن املرحلة الثانية الواقعة بني كوبرى
قـصــر الـنـيــل ان ـت ـهــاء ب ـكــوبــرى ام ـبــابــة وك ــوب ــرى الـســاحــل،
ستشمل تنفيذ ممشى اف ــراد مـتــدرج املناسيب بـطــول 4
كيلو مـتــرات ،ويبلغ متوسط عــرض املمشى العلوى 4.5
م ـتــر ،وم ـتــوســط ع ــرض املـمـشــى الـسـفـلــى  6.5م ـتــر ،كما
تتضمن هذه املرحلة تنفيذ  19مبنى ما بني مطعم عائم
و 3كافيتريات و 63محال جتــاريــا ،و 7مبانى خــدمــات و9
مدرجات سعة  2552فردا ومسرحني سعة  1700فرد.
وقـ ــال عـبــد ال ـف ـتــاح ال ـعــاصــى مـســاعــد وزيـ ــر الـسـيــاحــة
واآلثـ ـ ـ ــار إن مـ ـش ــروع مم ـش ــى أه ـ ــل مـ ـص ــر ،ي ــؤك ــد ح ــرص
القيادة السياسية ورغبتها الكامنة واملعلنة فى التغيير
والتجديد الستعادة العاصمة املصرية «القاهرة» لرونقها
مبــا يتماشى مــع التطور الــذى تشهده أعـمــال التصميم
والبناء ،وإصرار الدولة على أن يتم تنفيذه بأيد مصرية
خالصة.
وأكد العاصى ضرورة سعى اجلهات احلكومية املسئولة
إل ــى أهـمـيــة الـتـســويــق ل ـهــذا امل ـش ــروع مــن اآلن وأن يكون
اخـتـيــار الــذيــن يـشـغـلــون ه ــذه امل ـحــال ذوى سـمـعــة طيبة
وحتت إشراف ورقابة صارمة لتقدمي اخلدمات السياحية
وف ـق ـ ًا للمستويات الـعــاملـيــة احلــديـثــة مــن ســامــة وأم ــان
وصحة الغذاء ،حتى تتماشى مع توجيهات الدكتور خالد
العنانى وزيــر السياحة واآلثــار اخلاصة بربط اخلدمات
املقدمة للسياح وفقا لتعليمات منظمة السياحة العاملية.
ويرى مساعد وزير السياحة واآلثــار أن املرحلة املقبلة
ستشهد الترويج للمشروع ضمن خطة الترويج التابعة
لهيئة تنشيط السياحة فى الــدول املـصــدرة للسياح من
خــال املـكــاتــب املـتــواجــد فــى معظم دول الـعــالــم ،مشيرا
إلى أن اخلدمات املتواجدة به ستفتح الباب أمام الشباب
الراغبني فى العمل بالقطاع السياحي ،وتؤدى إلى حدوث
حالة من الرواج االقتصادى للعاملني به ورجال األعمال
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الراغبني فى حتقيق مكاسب من جراء ذلك.
وأض ـ ــاف أن م ـش ــروع مم ـشــى أه ــل م ـصــر يـحـقــق ج ــودة
احلـيــاة للمصريني ،وسـيـكــون مـســارا سياحيا عــامــا لكل
املــواط ـنــن لــاسـتـمـتــاع مبـظــاهــر الـنـيــل إل ــى جــانــب كونه
سيحافظ على الواجهة النيلية من التعديات التى كانت
تطاله فى الفترات السابقة.
وتــابــع أن «مم ـشــى أه ــل م ـصــر» سـيـســاعــدك كـثـيــرا فى
حماية النيل والسيطرة فــى منع وص ــول املخلفات إلى
املـجــرى على ام ـتــداده ،وسيكون مــركــزا حضاريا وثقافيا
يحافظ على الهوية التاريخية للعاصمة ،فضالً عن أنه
سيسهم فى زيادة نصيب الفرد من املسطحات اخلضراء
واألمــاكــن املفتوحة فى تلك املناطق ،ويعمل على إتاحة
امل ــزي ــد م ــن أم ــاك ــن اجلـ ــذب ال ـس ـيــاحــى ل ـه ــا ،متــاش ـي ـ ًا مع
مختلف املدن العاملية التى تقع على أنهار ومجار مائية،
والتى تقوم مبثل هذه املشروعات.
ومن جانبه قال جورج مترى رئيس مجلس إدارة شركة
كونسل ماستر التى متلك حق إدارة مشروع ممشى أهل
مـصــر ،أن ــه ُيـعــد أح ــد امل ـشــروعــات الترفيهية املـهـمــة على
كورنيش النيل ،ويحظى بأهمية خاصة ،نظر ًا ملا ميثله
من متنفس لعموم املواطنني ،وفرصة ملرتادى الكورنيش
بالتمتع برؤية النيل ،أو ممارسة رياضة ركوب الدراجات،
أو غـيــرهــا مــن األنـشـطــة الترفيهية واخلــدمـيــة الـتــى مت
تنفيذها على أعلى مستوى.
وأوضح  :كان لنا هدف واضح منذ بداية عمل الشركة
إلدارة وت ـش ـغ ـيــل مـ ـش ــروع مم ـش ــى أه ـ ــل م ـص ــر ف ــى إط ــار
االستراتيجية املتكاملة الـتــى وضعناها بـهــدف تقدمي
جتــربــة فــريــدة ل ــرواد املـمـشــى مــن خ ــال تطبيق املعايير
الـعــاملـيــة ف ــى اإلدارة والـتـشـغـيــل وذلـ ــك بــاالس ـت ـفــادة من
اخلبرات الواسعة التى منتلكها فى إدارة كافة اجلوانب
السياحية والترفيهية والتجارية ملختلف املشروعات وأن
هدفنا األساسى هو حتقيق الهدف القومى من املشروع
حتى يتمتع جميع املصريني بتجربة متميزة على ضفاف
النيل.
وأشار إلى أن هذا املشروع الذى ميتد طوله ألكثر من 8
كيلو مترات ،سيعيد إحياء وإظهار اجلانب اجلمالى لنهر
النيل الذى كانت حتجبه العديد من املنشآت األسمنتية،
وسيضيف رئة جديدة ملصر من خالل املساحات اخلضراء
التى يشملها هذا املشروع القومى الهام.
وأكــد أن العمل يجرى على قــدم وســاق إلجنــاز املراحل
الثالث املتبقية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية املشرفة
على التنفيذ وذلــك لسرعة االنـتـهــاء منها فــى املواعيد
امل ـحــددة ،كما سيتم بــالـتــوازى مــع ذلــك تطوير إض ــاءات
واجهات جميع املبانى املحيطة مبشروع ممشى أهل مصر.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة كونسل ماسترز  :إن من
املزايا التى سيشهدها «ممشى أهل مصر» إضافة العديد
مــن املنشآت واملـطــاعــم السياحية على امـتــداد املـشــروع ،
والتى ستكون على مستوى عال من التصميم واخلدمة،
ممــا يضيف بـعــد ًا جــديــد ًا لصناعة املطاعم والكافيهات
املطلة على نهر النيل.
وف ــى نـهــايــة كــامــه وج ــه «م ـت ــري» ال ــدع ــوة لـكــل رج ــال
األعمال الوطنيني على ضــرورة مشاركة اجلميع الدولة
ف ــى ت ـن ـف ـيــذ مـ ـش ــروع ــات ج ــدي ــدة وخ ــاص ــة ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بالقطاع السياحى من أجل النهوض باالقتصاد القومى
واالستفادة من كل شبر من أرض مصر ،وحتقيق األهداف
املـنـشــودة مــن وراء دع ــوات الــرئـيــس عبدالفتاح السيسى
لالستثمار فى بلدنا مطالبا الدولة أيضا بتقدمي العون
ملــن يــرغــب فــى االسـتـثـمــار وتــذل ـيــل كــافــة امل ـعــوقــات حتى
نستطيع النهوض ببلدنا وتنمية كافة املناطق واالستفادة
منها ماديا بشكل أفضل مما هو متوقع.
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سعفان  :التدريب على السالمة والصحة المهنية مسئوليتنا
ونصدر التراخيص الالزمة لضمان جودة مخرجات التدريب ومحتواه
افتتح وزير القوى العاملة
محمد سعفان ،مركز التدريب
املهنى وتدريب السالمة والصحة
املهنية النوعى والتخصصى
التابع لشركة احلفر املصريه
للبترول  ، EDC.TCوذلك
فى إطار املبادرة الرئاسية
«حياة كرمية» لتدريب شباب
اخلريجني وتأهيلهم لوظائف
جديدة حتت إشراف الوزارة،
بحضور أسامة كامل رئيس
مجلس إدارة الشركة.

فـ ــى م ـس ـت ـهــل ك ـل ـم ـتــه قـ ـ ــال ال ـ ــوزي ـ ــر :
إن شــركــة احل ـفــر امل ـصــريــة تعتبر قلعة
احل ـف ــر األولـ ـ ــى ف ــى الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،
عملت على تخريج أجيال من املهندسني
والـفـنـيــن وال ـع ـمــال ص ــدرت إل ــى جميع
شركات اخلليج  ،وقدمت الكثير لقطاع
البترول بشكل خــاص وللدولة املصرية
بشكل عام .
وأض ـ ـ ــاف الـ ــوزيـ ــر أن الـ ـت ــدري ــب عـلــى
ال ـ ـسـ ــامـ ــة وال ـ ـص ـ ـحـ ــة املـ ـهـ ـنـ ـي ــة ت ـت ــول ــى
م ـســؤول ـي ـتــه اإلدارة امل ــرك ــزي ــة لـلـســامــة
والصحة املهنية بالوزارة  ،وتشرف على
تقدميه فى كافة املنشآت طبق ًا للقانون
 ،كما تقوم بإصدار التراخيص الالزمة
لذلك لضمان جودة مخرجات التدريب
واملحتوى التدريبى املقدم .
وأكد سعفان ضــرورة اختيار العناصر
امل ـت ـم ـي ــزة بـ ــن امل ـ ـتـ ــدربـ ــن فـ ــى ال ـشــركــة
وتكرميهم ال سيما فى مجال السالمة
وال ـص ـحــة امل ـه ـن ـيــة ل ـي ـكــونــوا خ ـيــر مـثــال
فــى توجيه رســالــة لباقى العاملني بأن
ي ـه ـت ـمــوا بـتـطـبـيــق إج ـ ـ ـ ــراءات ال ـســامــة
باعتبارها أسلوب حياة .
وأشار الوزير إلى ضرورة عمل منصات
للتدريب عــن بعد يتم تـقــدمي املحتوى
ال ـتــدري ـبــى م ــن خــال ـهــا مب ــا يـسـهــم فى
زي ــادة عــدد املـتــدربــن واالنـتـشــار األوســع
مل ـف ـهــوم ال ـســامــة وال ـص ـحــة املـهـنـيــة فى
ثــوبــه اجلــديــد كــأسـلــوب حـيــاة للعاملني
فى بيئة العمل داخــل أسرهم واملجتمع
ككل  ،مـبــديـ ًا اسـتـعــداد الـ ــوزارة لتقدمي
املساعدة فى هذا الشأن من خالل مركز
امل ـع ـلــومــات واإلدارة املــركــزيــة للسالمة
والصحة املهنية متاشي ًا مع رؤيــة مصر
للتحول الرقمى فى مختلف القطاعات
.
وقـ ــدم ال ــوزي ــر ال ـش ـكــر إلدارة الـشــركــة
والـ ـع ــامـ ـل ــن بـ ـه ــا عـ ـل ــى تـ ـل ــك االضـ ــافـ ــة
الــرائـعــة ملـجــال الـتــدريــب للشباب ســواء
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مــن العاملني داخــل الشركة أو خارجها
والتى تخدم قطاع البترول والقطاعات
االخرى .
فى السياق نفسه قدم رئيس مجلس
إدارة الـشــركــة ،الشكر والـتـقــديــر للوزير
على االهتمام بتدريب الشباب والعمل
عـلــى تــرسـيــخ م ـبــادئ الـســامــة والصحة
املهنية فى سلوكهم ،وعلى دعمه للشركة
فى حصولها على االعتماد
األول مــن نــوعــه فــى مجال
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب وااله ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام
بالعنصر البشرى وتطبيق
اش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــات الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة
والصحة املهنية.
وع ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــب االف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاح
مت اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض فـ ـي ــدي ــو
ت ـ ــوضـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــى ع ـ ـ ـ ــن م ـ ــرك ـ ــز
ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ،ي ـش ـي ــر إل ـ ــى أن
املركز يحتوى على  7قاعات
تــدري ـب ـيــة م ـج ـهــزة بــأحــدث
الوسائل التعليمية بقدرة
اسـتـيـعــابـيــة  100م ـت ــدرب ،
بـجــانــب ج ـهــاز م ـحــاكــاة هو
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األحـ ــدث فــى مـصــر حــالـيـ ًا وع ــن طريقه
يتم تدريب فريق العمل  ،ومعمل تدريب
يحتوى على املعدات الكهربائية القابلة
لالنفجار  ،وقاعة للسينما تستخدم فى
عـمــل ورش تــوعـيــة ل ـتــدريــب املــوظ ـفــن ،
يتولى مسئوليتها محاضرين معتمدين
دولي ًا ذوى كفاءة وخبرة عاملية فى مجال
احل ـ ـفـ ــر وال ـ ـسـ ــامـ ــة وال ـ ـص ـ ـحـ ــة امل ـه ـن ـيــة

والهندسة .
وتـفـقــد الــوزيــر عـقــب االف ـت ـتــاح أقـســام
م ــرك ــز ال ـت ــدري ــب وم ـن ـهــا ق ــاع ــة امل ـحــاكــاة
األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ف ـ ــى م ـ ـصـ ــر  ،وش ـ ــاه ـ ــد ع ـلــى
الطبيعة حــالــة حقيقية حل ــدث طــارئ
على أرض الواقع وكيفية التعامل معها
م ــن امل ـخ ـت ـصــن  ،ك ـمــا ت ـف ـقــد االخ ـت ـبــار
الـنـهــائــى لـلـمـتــدربــن ف ــى دورة التحكم
فــى آب ــار ال ـب ـتــرول ، IWCF
واملـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدرب ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــى دورة
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة
املـ ـهـ ـنـ ـي ــة    NIOSHالـ ـت ــى
يتم عقدها داخل املركز    .
وفـ ـ ـ ــى خـ ـ ـت ـ ــام االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح
أهـ ـ ـ ـ ـ ــدى رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـج ـل ــس
إدارة الـشــركــة ،وزي ــر القوى
الـ ـ ـع ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة درع ال ـ ـشـ ــركـ ــة
ت ـقــديــرا جل ـهــوده امللموسة
فـ ــى االه ـ ـت ـ ـمـ ــام بــال ـســامــة
وال ـص ـحــة املـهـنـيــة وتــدريــب
ال ـع ــام ـل ــن والـ ـشـ ـب ــاب عـلــى
م ـف ـهــوم ـهــا واش ـت ــراط ــات ـه ــا
ال ـتــى يـتــم تطبيقها داخــل
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ملواكبة تطورات النظم
الدراسية العاملية

برامج دراسية بينية
للتأهيل لسوق العمل
تلقى املجلس األعلى
للجامعات تقارير
حالة من الجامعات
الحكومية للتوسع فى
إنشاء «برامج دراسية
بينية» على أن تشمل
مراحل البكالوريوس
والليسانس والدراسات
العليا ملواكبة تطورات
النظم الدراسية العاملية
وتحقيق أعلى مستويات
متطلبات سوق العمل
فى الطالب الجامعى
والخريج.
وأساس فكرة الربامج
الدراسية البينية تعتمد
على الجمع بني أكثر من
تخصص فى الربنامج
الدراسى الواحد بما
يضيف للخريج مهارات
إضافية ويواكب
املتطلبات الحالية أو
املستحدثة فى الوظائف،
بما يجعل الخريج مؤهال
لسوق العمل بمهارات
وازنة.
قامت «العمل» بالتحقيق
التاىل الستطالع
آراء مختصني وأولياء
أمور وطالب فى هذا
الخصوص :
بداية أوضحت تقارير
جامعية أن اللجنة التى
تضم رؤساء جامعات بنى
سويف ،وحلوان ،ومطروح،
وممثلني عن املجلس
األعلى للجامعات ،انتهت
من إعداد مقرتح يضم
 ١٣توصية بشأن إنشاء
تلك الربامج الدراسية
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تحقيق  :رابعة الختام
يــأتــى عـلــى رأس تــوصـيــات اللجنة ض ــرورة تأسيس
كيان تابع للمجلس األعلى للجامعات ،يهتم بتنسيق
تلك البرامج ويحدد تبعيتها للتخصصات املختلفة،
مت ـه ـي ــدا إلنـ ـش ــاء جل ـ ــان ب ـي ـن ـيــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى جل ــان
القطاعات العلمية املختلفة ،حتى يستفيد كل قطاع
من التنوع التكنولوجى والعلمي.
كما أوصت بضرورة تعديل قانون تنظيم اجلامعات،
وب ـعــض ال ـلــوائــح وال ــدرج ــات الـعـلـمـيــة ،لـتـقـنــن وضــع
البرامج البينية ومعادلة الــدرجــة العلمية والشهادة
التى يحصل عليها الطالب ،وتنظيم تعيني املعيدين
املستفيدين مــن تلك الـبــرامــج ،إضــافــة لتغيير لوائح
ال ـك ـل ـي ــات ل ـت ـس ـمــح ب ــإن ـش ــاء ب ــرام ــج ب ـي ـن ـيــة ب ــن كــافــة
التخصصات املختلفة ،وات ـخــاذ خـطــوات سريعة من
شأنها تشجيع أعضاء هيئة التدريس لاللتحاق بهذه
البرامج والتقدم للترقيات فى العلوم البينية والعلوم
اجلــديــدة وأكــدت أن جنــاح املـشــروع مرهون بالتخلص
من النظرة النمطية للتخصصات التقليدية والبحث
بــرؤيــة مستحدثة ومـتـطــورة عــن تخصصات جــديــدة
تضيف لسوق العمل.
وملا كانت النقابات املهنية عنصر ًا فاعال فى حتسني
تطبيق تـلــك ال ـبــرامــج الـبـيـنـيــة ،أك ــدت جلـنــة األعـلــى
للجامعات ض ــرورة مخاطبة النقابات املهنية ،لفتح
شعب جديدة تتفق مع تلك التخصصات البينية.
ويلتقط مسعد الفيشاوى «أب لطالب جامعيني»
أطــراف اخليط مثمنا جهود الدولة فى هذا الصدد،
ك ـمــا يـ ــرى أن إعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــى ال ـب ــرام ــج الـتــدريـبـيــة
والدراسية ومواكبتها ملتطلبات ســوق العمل من أهم
اخلـطــوات فى الفترة القادمة ،وأن تهيئة اخلريجني
لسوق العمل هذا ما يرجوه كل أب بل ويعول عليه حتى
ال يترك أبناءه فريسة للجلوس على املقاهى والتسكع
طوال اليوم وحتى ال يضيع مجهود األسر مع أبنائها .
إطار مرجعى للبرامج
وأش ــارت اللجنة العليا إلــى ض ــرورة إنـشــاء نقابات
ج ــدي ــدة ذات ط ـب ـي ـعــة ت ـت ـمــاشــى م ــع ه ـ ــذا الـ ـن ــوع مــن
الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ،وإجـ ـ ـ ــراء ت ـع ــدي ــات ت ـشــري ـع ـيــة ب ـقــوانــن
الـنـقــابــات لقبول خريجى الـبــرامــج البينية ،وشــددت
ع ـلــى أه ـم ـيــة ع ـمــل إط ـ ــار مــرج ـعــى ل ـل ـبــرامــج الـبـيـنـيــة

يوضح مواصفات اخلريج واملهارات واملعارف املكتسبة
ومـتـطـلـبــات االل ـت ـح ــاق وك ــذل ــك ض ـ ــرورة ال ـتــوســع فى
تدريب الكوادر البشرية باجلامعات على مهارات إعداد
البرامج البينية مع تأكيد أهمية توجيه نسبة محددة
مــن البعثات اخلــاصــة ب ــوزارة التعليم العالى لطالب
وباحثى البرامج الدراسية البينية .
م ــع األخـ ــذ ف ــى االع ـت ـبــار ضـ ــرورة عـمــل ن ـظــام إدارة
حديث ،يتيح إدارة تلك البرامج بكفاءة ،واالستعانة
بـهـيــاكــل بينية مــن اإلداريـ ـ ــن واألك ــادمي ـي ــن ،وال تتم
إدارة البرامج عن طريق األقسام العلمية التقليدية
واالستفادة من التجارب الدولية فى هذا الشأن.
احتياجات سوق العمل
كما شــدد تقرير جلنة املجلس األعلى للجامعات
حتــت رعــايــة األس ـتــاذ الــدكـتــور خــالــد عبدالغفار وزيــر
التعليم العالى على عمل دراس ــات باحتياجات سوق
ال ـع ـمــل ومـتـطـلـبــاتــه فـيـمــا ي ـخــص ال ـب ــرام ــج الـبـيـنـيــة
املقترحة ووضــع ضــوابــط القتصاديات تلك البرامج
وإنشاء برامج للتدريب على التدريس البينى.
وتـسـمــح ال ـبــرامــج الـبـيـنـيــة بــالــدمــج ب ــن أك ـثــر من
تـخـصـصــن عـلـمـيــن ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ال ــدم ــج بني
علوم القطاعات الصحية والهندسية وعلوم اإلعــام
واالقتصاد والقانون وغير ذلك.
وقال الدكتور حافظ املغربى األستاذ بكلية اآلداب
جامعة املنيا :إن هذا التوجه يهدف للتوسع فى إنشاء
ال ـبــرامــج التعليمية البينية فــى تـخـصـصــات العلوم
اإلنـســانـيــة ،لتشجيع ال ـطــاب عـلــى االل ـت ـحــاق بتلك
التخصصات التى تواجه عزوفا ناجتا عن عدم مواكبة
كثير من اللوائح الدراسية التقليدية للعلوم اإلنسانية
والـنـظــريــة ملتطلبات ســوق العمل مبــا يضم خريجى
بعض الكليات كالتجارة واحلـقــوق واآلداب واإلعــام
وغيرها لطابور البطالة املحتملة.
يــذكــر أن ــه ق ــد زاد ع ــدد اجل ــام ـع ــات احل ـكــوم ـيــة من
 24جــامـعــة ع ــام  2017إل ــى  26جــامـعــة ،وذل ــك بــإنـشــاء
جــامـعـتــن حـكــومـيـتــن جــديــدتــن بتكلفة إسـتـثـمــاريــة
قدرها  500مليون جنيه ،وهما ،جامعة الوادى اجلديد
التى أنشئت على أســاس نــواة من فــرع جامعة أسيوط
بالوادى اجلديد مبوجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
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العمل

لسنة .2018
انطالق
وم ــن جــان ـبــه أوضـ ــح ال ــدك ـت ــور م ـح ـمــود ص ـقــر رئـيــس
أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا لـ»مجلة العمل»
بأن األكادميية تتبنى مشروعات توأمة ،وتعاون مشترك
بني اجلامعات ،أحدثها إطالق األكادميية وجامعة بدر
حاضنة أعمال للتكنولوجيا اخلضراء بتعاون مشترك
مــع الــدكـتــور حسن الـقــا رئـيــس مجلس أمـنــاء جامعة
ب ــدر ،والــدكـتــور مصطفى كـمــال رئـيــس جامعة بــدر فى
القاهرة حاضنة أعمال «التكنولوجيا اخلضراء» ،تأكيد ًا
على أهمية توقيت دعــم هــذا القطاع ،ضمن البرنامج
ال ـقــومــى لـلـحــاضـنــات الـتـكـنــولــوجـيــة «انـ ـط ــاق» بــدعــم
ومتويل أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا.
ويـ ـع ــد ه ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــاون ذا ط ـب ـي ـعــة خ ــاص ــة فـ ــى ظــل
املـسـتـجــدات املتعلقة بجائحة كــورونــا ،حيث إن قطاع
الـتـكـنــولــوجـيــا اخل ـض ــراء مــن أكـثــر الـقـطــاعــات تشابك ًا
مع القطاعات االقتصادية ،وأنــه ضمن سلسلة العمل
فى هــذا القطاع بالشكل األمثل خــال الفترة املقبلة،
ي ـس ــاع ــد ع ـل ــى ت ـق ـل ـيــل الـ ـص ــدم ــات الـ ـن ــاجت ــة ع ــن تـلــك
اجلــائـحــة ،واإلسـ ــراع نـحــو الـتـعــافــى االق ـت ـصــادى طبق ًا
خلطة الدولة .2030
ويصنف البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية
«انـ ـط ــاق» م ــن امل ـش ــروع ــات الـقــومـيــة ال ـك ـبــرى م ــن قبل
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لــاس ـت ـعــامــات ف ــى  ،2018ح ـيــث بلغ
عــدد احلــاضـنــات املمولة مــن أكــادميـيــة البحث العلمى
والـتـكـنــولــوجـيــا ( )28حــاضـنــة مـنــذ ان ـطــاق الـبــرنــامــج
وروعـ ــى تــوزيــع احلــاض ـنــات عـلــى رب ــوع مـصــر املختلفة،
خلدمة أكبر قاعدة من املستفيدين ،وبلغ عدد الشركات
الـنــاشـئــة حتــت مظلة احلــاضـنــات الـتــابـعــة لألكادميية
( )182شركة ،تخرج منها بالفعل ( )151شركة ،فيما
وفــرت احلاضنات أكثر من ( )954فرصة عمل للشباب،
وبلغ إجمالى التمويل لبرنامج احلاضنات التكنولوجية
«انطالق»  70مليون جنيه.
دعم دائم
ومن جانبها أكدت الكاتبة نظيمة سعد الدين الباحثة
وطالبة الــدراســات العليا بكلية اإلع ــام قسم اإلعــام
الــريـفــى لــ»مـجـلــة الـعـمــل» ب ــأن االبـتـكــار وت ـقــدمي حلول
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غير تقليدية للمشروعات الناشئة وذوى االبـتـكــارات
من األولويات املرحلية فى هذه الفترة احلرجة شديدة
اخلصوصية.
وأن دع ــم اخلــريـجــن ال ميـكــن أن يـكــون مـجــرد دعــم
ورق ــى أو لفترة مـحــددة وإمن ــا هــو دعــم دائ ــم منذ تبنى
الفكرة اجلــديــدة فــى البرامج البينية وحتى خروجها
للنور وتنفيذها على أرض الواقع ،حتى تصير مشروعا
جديد ًا ينتشل عددا من اخلريجني من طابور البطالة
وإيصالهم لشاطئ النجاة وسوق العمل.
وأش ـ ــار ال ــدك ـت ــور ح ـســن ال ـقــا رئ ـيــس مـجـلــس أم ـنــاء
جامعة بــدر إلــى أن احلاضنة ستكون مميزة ذات طابع
خــاص ،تهدف الستكشاف األفكار اجلديدة واحتضان
أصـحــابـهــا مــن املـخـتــرعــن واملـبـتـكــريــن ورواد األع ـمــال
وطالب مختلف الكليات.
مــع تــوفـيــر الـبـيـئــة املـنــاسـبــة وال ــدع ــم املـ ــادى والـفـنــى
واللوجستى لألفكار التكنولوجية املميزة .وأوضــح أن
اجلامعة تسعى الحتضان كافة األفكار اجليدة والناجزة
والــوصــول بها لشركات تكنولوجية تعمل على حتويل
هذه األفكار ملنتجات جتارية ذات قدرة تنافسية ،تساعد
على تنمية املجتمع وســد احتياجاته وحتقيق ًا لهدف
االقـتـصــاد املـعــرفــى ضمن خطة الــدولــة املستهدفة فى
(.)2023
منددا بـ التذرع بقلة فرص العمل يبدأ خالد مسعد
محمد «فنى كهرباء كنترول» حديثه لـ»مجلة العمل»
قائال :الفرص متاحة للجميع ولكن ينقصهم التدريب
اجليد والتأهيل لسوق العمل وهذا ما حتاول البرامج
الدراسية البينية القفز عليه وتفعيل اجلهود للوصول
لـتـحـقـيــق أهـ ـ ــداف وم ـت ـط ـل ـبــات سـ ــوق ال ـع ـمــل مبـنــاهــج
تستطيع استقراء هذه املتطلبات وحتقيقها.
وت ــوض ــح ش ـيــريــن ص ـب ــرى امل ـت ـحــدث الــرس ـمــى بــإســم
أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا أن األكادميية
تتبنى بــرنــامــج «م ـشــروعــى بــداي ـتــي» لــدعــم مـشــروعــات
الـتـخــرج لـلـعــام ال ــدراس ــى  .2021/2022وت ـهــدف لتبنى
الشباب فكر العمل احلر والبعد عن النمطية والوظائف
القليلة بالفعل.
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تحقيق

بالكاريكاتري
يقدمه  :إسماعيل إبراهيم

مش معقول
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فى مديريات القوى العاملة

وزير القوى العاملة :
تعيين  42877شاب ًا ..منهم  481شاب ًا من ذوى الهمم والعزيمة خالل شهر
استخراج  29197شهادة قياس مستوى المهارة
و 28902رخصة مزاولة المهنة
التفتيش على  18818منشأة وتحرير  4453محضر ًا للسالمة والعمل
للمنشآت المخالفة لقانون العمل
صرف  1.9مليون جنيه منح للرعاية االجتماعية والصحية لـ  2134عامال غير منتظم
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن برنامج عمل
الـــوزارة يرمى إلــى توفير فــرص عمل الئقة للشباب من
خــال توثيق التعاون مع أصحاب األعمال واملستثمرين
لزيادة فرص العمل املعروضة ،وتعزيز تشغيل الفئات األولى
بالرعاية وتوفير فرص تدريبية مناسبة لــذوى القدرات
اخلاصة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مالئمة لهم،
والعمل احلر وريادة األعمال واملشروعات الصغيرة ومتناهية
الصغر وحتسني إنتاجية املشروعات والعمالة املوسمية ،مما
يسهم فى خفض معدالت البطالة التى وصلت نسبتها حاليا
إلى  %7.3من قوة العمل.
قال الوزير  :قامت مديريات القوى العاملة على مستوى 27
محافظة خالل شهر أكتوبر املاضى بتعيني  42ألف ًا و  877شاب ًا
 ،منهم  481شاب ًا من ذوى القدرات  ،كما قامت باستخراج 29
ألف ًا و  197شهادة قياس مستوى املهارة  ،و  28ألف ًا و  902رخصة
مزاولة املهنة من مكاتب التشغيل التابعة لتلك املديريات .
كما جنحت مكاتب التفتيش العمالى باملحافظات فى
التفتيش على  13ألف ًا و 459منشأة ( دورى  -حمالت ) ،وأسفر
ذلك عن حترير  2341محضر ًا للمنشآت املخالفة ألحكام
قانون العمل رقم  12لسنة . 2003
العمل ديسمبر 2021

أما فى مجال السالمة والصحة املهنية فقد قامت املديريات
بالتفتيش على  5آالف و  359منشأة ،وأسفر التفتيش عن
حترير  2112محضر ًا الشتراطات السالمة والصحة املهنية
وتأمني بيئة العمل .
وفى مجال عالقات العمل قامت املديريات ببحث 4271
شكوى عمالية  ،وجاءت نتيجة بحثها على النحو التالي:
 475شكوى متت تسويتها وديــ ًا ،و 704شكوى مت إحالتها
للمحكمة العمالية  ،و 388شكوى مت حفظها  ،وتبقى 2213
شكوى مازالت حتت البحث والدراسة .
أما عن رعاية العمالة غير املنتظمة اجتماعي ًا وصحي ًا ،
فقد قامت مديريات القوى العاملة باملحافظات املختلفة
بصرف منح للرعاية االجتماعية لتلك الفئة بلغت مليونا
و 941ألف جنيه  ،كما قامت بصرف منح للرعاية الصحية
لتلك الفئة بإجمالى  427ألف ًا و  342جنيه ًا  ،لـ  2134عامالً
من املسجلني بقواعد البيانات اخلاصة بتلك الفئة باإلدارات
املعنية مبحافظات اجلمهورية وذلك لتوفير حياة كرمية
لهم.
وفيما يلى التفاصيل:
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فى مديريات القوى العاملة

األقصر :

تعيين  486شابًا  ..والتفتيش
على  201منشأة
ق ــام ــت م ــدي ــري ــة ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة مبـحــافـظــة
األقصر بتعيني  486شاب ًا من حملة املؤهالت العليا
واملتوسطة وبــدون مؤهل ،منهم  4من ذوى الهمم
والـقــدرات مبنشآت القطاع اخلــاص واالستثمارى
من خالل شهادات القيد املرتدة «كعب العمل» من
املـسـجـلــن مبـكــاتــب الـتـشـغـيــل الـتــابـعــة للمديرية
والــذى بلغ عددهم  1749شاب ًا ،منهم  10من ذوى
االح ـت ـيــاجــات اخلــاصــة  ،كـمــا مت اس ـت ـخــراج267   
شهادة قياس مستوى املهارة  ،و  267رخصة مزاولة
احلرفة .
كـمــا قــامــت املــديــريــة بـصــرف مـنــح للعمالة غير
املـنـتـظـمــة لــرعــايـتـهــم اجـتـمــاعـيـ ًا وص ـح ـي ـ ًا مـنـهــا 7
منح مواليد بـ  14000جنيه  ،و  8منح زواج واحدة
مببلغ  24000جنيه  ،و منحة وف ــاة أح ــد األق ــارب
مببلغ  2000جنيه  ،فضالً عن عمل رعاية صحية لـ
 117عامال وعاملة ما بني كشوفات وحتاليل طبية
وص ــرف أدويـ ــة بــإجـمــالــى  6267جـنـيــه  ،فـضـاً عن
تسجيل  40عامال جديدا على املنظومة واستخراج
كارنيهات لهم .
تلقى الــوزيــر تـقــريــر ًا بــذلــك مــن مــديــر املديرية
عبده هاشم عن إجنــازات املديرية عن شهر أكتوبر
املاضي ،مشير ًا إلى أنه فى مجال التفتيش العمالى
ورعــايــة الـقــوى العاملة قامت املديرية بالتفتيش
على  201منشأة دورى وحمالت  ،وأسفر عن حترير
 13محضرا للمنشآت املخالفة .
أمــا فــى مجال السالمة والصحة املهنية قامت
امل ــدي ــري ــة بــالـتـفـتـيــش ع ـلــى  163م ـن ـشــأة  ،وإع ـ ــادة
التفتيش على  292منشأة أخرى ،وأسفر التفتيش
عــن حتــريــر  94مـحـضــر ًا  ،وإع ـط ــاء مهلة قانونية
لـ ـ  251مـنـشــأة أخ ــرى إلزالـ ــة املـخــالـفــات وال ـتــى مت
إنذارها بها  ،وعمل  3ندوات توعية .
وفى مجال التدريب املهنى قامت املديرية بعمل
 3دورات تدريبية على مهن التفصيل واحلـيــاكــة ،
والـتـبــريــد والتكييف  ،وال ـصــوب الــزراعـيــة استفاد
منها  40شــابـ ًا وشــابــة  ،كما مت عمل دورة تدريبية
بوحدة التدريب املتنقلة بالقرنة لـ  10متدربات .
كما تلقت املديرية  18شكوى عمالية مت تسوية
 4منها ودي ًا  ،وإحالة  2شكوى منها إلى القضاء ،و
 8شـكــاوى أخ ــرى مــازالــت حتــت البحث والــدراســة،
فضال عــن متابعة اإلج ــراءات
االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة وال ـت ـع ـق ـيــم
وال ـت ـط ـه ـي ــر وم ــوق ــف
ال ـع ـمــالــة ن ـحــو 268
م ـن ـشــأة  ،ومـتــابـعــة
احل ــال ــة الـصـحـيــة
ل ـل ـعــام ـلــن داخـ ــل
تـ ـ ـ ـل ـ ـ ــك امل ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــآت
ل ـل ـت ــأك ــد م ـ ــن ع ــدم
إص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــة أى فـ ـ ــرد
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال مـ ـك ــات ــب
السالمة والصحة املهنية
وال ـ ـت ـ ـف ـ ـت ـ ـيـ ــش الـ ـعـ ـم ــال ــى
عبده هاشم
التابعة للمديرية.
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أسيوط :

تعيين  907شباب..منهم 23
من ذوى الهمم والعزيمة

قــامــت مــديــريــة ال ـقــوى الـعــامـلــة مبـحــافـظــة أسـيــوط
بتعيني  907شباب من حملة املؤهالت العليا واملتوسطة
وبدون مؤهل مبنشآت القطاع اخلاص واالستثمارى
منهم  23من ذوى القدرات اخلاصة ،وذلك من خالل
شـ ـه ــادات ال ـق ـيــد امل ــرت ــدة «ك ـعــب الـعـمــل» املـسـجـلــن
مبكاتب التشغيل ،وبلغوا  2604شـبــاب ،فضال عن
إص ــدار  1482شـهــادة قياس مستوى املهارة ،وكارنيه
مزاولة احلرفة .
وأوض ــح حــازم على حسن مدير املديرية فــى تقريره
للوزير عن ما مت إجنــازه خــال شهر أكتوبر املاضى قيام حازم على حسن
املديرية بصرف منح للعمالة غير املنتظمة لرعايتهم
اجـتـمــاعـيـ ًا بــواقــع مبلغ  57أل ــف جنيه ل ـ  22عــام ـاً من
املسجلني بالوحدة ،فضالً عن تسجيل  10عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم .
كما قامت املديرية بالتفتيش ال ــدورى واحلـمــات فــى مجال السالمة والصحة
املهنية بالتفتيش على  167منشأة  ،وأسفر التفتيش عن حترير  6محاضر للسالمة
والصحة املهنية ،وفــى مجال التفتيش العمالى مت التفتيش على  1336منشأة،
وأسفر عن حترير  113محضر ًا للمنشآت املخالفة ،وبحث  13شكوى ،وعقد  8ندوات
توعية فى مجال املفاوضة اجلماعية وعمل النساء واألطفال.
أما فى مجال عالقات العمل فقد استلمت املديرية  8شكاوى عمالية متت تسويتها
بالكامل وديـ ًا  ،كما مت التفتيش على  47منشاة يعمل بها أطفال ولم يسفر عن أى
مخالفات .
وفى مجال التفتيش على املنشآت للتأكد من تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية
للوقاية من انتشار (كوفيد  )19 -تابعت املديرية التفتيش على  167منشأة من خالل
مكاتب السالمة والصحة املهنية التفتيش العمالي.

البحر األحمر :

تعيين  1203شباب ..
منهم  35من ذوى القدرات

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــة
مبحافظة البحر األحمر بتعيني  1203ش ـبــاب ،منهم
 35من ذوى الـقــدرات اخلاصة من مختلف املؤهالت
مبنشآت القطاع اخلــاص واالستثماري ،من خالل
شهادات القيد املرتدة «كعب العمل» من املسجلني
مبـكــاتــب التشغيل الـتــابـعــة لـلـمــديــريــة ،وبـلــغ عــدد
املسجلني بها  1644شابا  ،فضالً عــن توفير 341
فرصة عمل .
كما قــامــت املــديــريــة بقياس مستوى مـهــارة 375
عــامــا ،ورخـصــة مــزاولــة املهنة مــن مكاتب التشغيل
التابعة للمديرية على املهن املختلفة  ،كما مت صرف
منحتى مولود بإجمالى  4000جنيه للعمالة غير املنتظمة
سعيدعبدالراضى
املسجلة باملديرية.
تلقى الوزير تقرير ًا بذلك من سعيد عبد الراضي مدير
املديرية ،أشار فيه إلى أنه خالل أكتوبر املاضى قامت املديرية بحفظ  5تراخيص
عـمــل ألجــانــب  ،وجتــديــد تــرخـيــص عـمــل لـ ـ  5أجــانــب آخــريــن يـعـمـلــون فــى نطاق
املحافظة .
وأشــار إلــى أن املديرية قامت بعمل زي ــارات تفتيشية من خــال مفتشى العمل
على  490منشأة ملراقبة تطبيق قانون العمل رقم  ١٢لسنة  ، ٢٠٠٣وأسفر التفتيش
عن حترير  35محضر ًا ،وعمل  4ندوات توعية للعاملني.  
أما فى مجال السالمة والصحة املهنية مت التفتيش على  94منشأة  ،وأسفر عن
حترير  19محضر ًا سالمة وصحة مهنية  ،وعمل  3نــدوات توعية فى نفس املجال
 ،حضرها  33عامال  ،كما مت متابعة  75منشأة يعمل بها  6739عامالً  ،لضمان
تطبيقها لإلجراءات االحترازية ملواجهة انتشار (كوفيد .)١٩ -
وأضــاف أن املديرية تلقت  62شكوى عالقات عمل مت تسوية  14منها ودي ـ ًا فى
مواقع العمل من قبل مفتشى العمل باملكاتب التابعة للمديرية  ،ومت اتخاذ إجراء
ديسمبر  2021العمل

الدقهلية :

الشرقية:

استخراج  2769شهادة قياس مستوى
المهارة ورخصة مزاولة المهنة ..
وتعيين  6131شابًا

ق ــام ــت م ــدي ــري ــة الـ ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة مب ـحــاف ـظــة ال ـشــرق ـيــة
بتعيني  6131شابا بشركات القطاع اخلــاص واالستثمارى ،
منهم  19مــن ذوى ال ـقــدرات مــن خــال شـهــادة القيد املرتدة
«ك ـع ــب ال ـع ـمــل» م ــن امل ـس ـج ـلــن مب ـكــاتــب الـتـشـغـيــل الـتــابـعــة
لـلـمــديــريــة  ،وتــوف ـيــر  2669فــرصــة ع ـمــل مب ـن ـشــآت الـقـطــاع
اخلاص بنطاق املحافظة  ،فضالً عن استخراج  2769شهادة
قياس مستوى املهارة ورخصة مزاولة املهنة .
وأشار مدحت الغمراوى مدير املديرية  -فى تقريره للوزير
عن إجنازات املديرية عن شهر أكتوبر املاضي  -إلى أن املديرية
قامت فى مجال السالمة والصحة املهنية بالتفتيش على
 398مـنـشــأة لـلـتــأكــد مــن تطبيقها ل ــإج ــراءات االح ـتــرازيــة
ملواجهة انتشار (كوفيد  ، )19 -وأسفر عن حترير  175محضر
سالمة و  89حالة غلق إداري.
وف ــى مـجــال التفتيش الـعـمــالــى مت التفتيش عـلــى 942
منشأة ،وأسفر عن حترير  252محضر ًا  ،فضالً عن التفتيش
على  317منشأة يعمل بها أطـفــال  ،وأسـفــر عــن حتــريــر 12
محضر ًا ملنشآت مخالفة ألحكام قانون العمل رقم  12لسنة
. 2003
وأض ــاف الـغـمــراوى أنــه فــى مجال التفتيش على شركات
إحلاق العمالة باخلارج قامت املديرية مبراجعة واعتماد 109
عقد عمل باخلارج ،ومراجعة  189تفويض ووكالة لشركات
بها  316فرصة عمل .
وأشار مدير املديرية إلى أنه مت استالم  20طلب ترخيص
عمل ألجانب من العاملني فى نطاق املحافظة ،وجتديد 3
تراخيص وذلك بعد ورود املوافقة األمنية عليها طق ًا ألحكام
القانون .

الجيزة :

ق ــام ــت م ــدي ــري ــة الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة مبـحــافـظــة
ال ــدق ـه ـل ـي ــة بـ ـتـ ـعـ ـي ــن 1122 شـ ــاب ـ ـ ًا مـ ــن حـمـلــة
امل ــؤه ــات الـعـلـيــا واملـتــوسـطــة وبـ ــدون مؤهل
مبـنـشــآت الـقـطــاع اخل ــاص واالسـتـثـمــاري،
منهم  15من ذوى الهمم والعزمية ،وذلك
مــن خ ــال ش ـه ــادات الـقـيــد امل ــرت ــدة «كعب
العمل» املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة
للمديرية والــذيــن بلغوا  4128شاب ًا منهم
 25مــن ذوى ال ـق ــدرات ،فـضـاً عــن تــوفـيــر 52
فرصة عمل .
كما قامت املديرية بصرف منح رعاية اجتماعية
أحمد القللى
وصحية للعمالة غير املنتظمة املسجلة بواقع 29
ألف جنيه رعــايــة إجتماعية ل ـ  12عــامــا مسجال،
و  4000جنيه ل ـ عاملى رعــايــة صحية  ،فـضـاً عن
تسجيل  25عامال جديد ًا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .
وقال أحمد القللى مدير املديرية -فى تقريره للوزير عن ما مت إجنازه
خالل شهر أكتوبر املاضي -إن املديرية  قامت بالتفتيش الدورى واحلمالت
فى مجال التفتيش العمالى على  712منشأة ومت القيام بـ  26حملة نهارية
تفتيش شامل من خالل مفتشى العمل ،وعقد  3ندوات توعية  ،باإلضافة
إلى تلقى  122شكوى عمالية مت تسوية شكوى منها ودي ًا ،وإحالة  16شكاوى
مـنـهــم لـلـقـضــاء وج ـهــات أخـ ــرى ،وم ــازال ــت  52ش ـكــوى مـنـهــا حتــت البحث
والدراسة.
كما قامت املديرية باستخراج  1626شهادة قياس مستوى املهارة ،وكارنيه
مزاولة احلرفة لـ  1626عامال على مهن مختلفة.
وفــى مجال التفتيش على املنشآت للتأكد من تطبيق كافة اإلجــراءات
االحترازية للوقاية من فيروس كورونا ،تابعت املديرية التفتيش على 330
منشأة من خالل مكاتب السالمة والصحة املهنية التفتيش العمالي .

استخراج  4094شهادة قياس مستوى مهارة بالجيزة

ق ـ ــام ـ ــت م ـ ــدي ـ ــري ـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة
مبـحــافـظــة اجل ـي ــزة بـتـعـيــن  2094شــاب ـ ًا
مبنشآت الـقـطــاع اخل ــاص واالسـتـثـمــارى
 ،وذل ــك مــن خ ــال ش ـهــادة الـقـيــد املــرتــدة
«كعب الـعـمــل» ملكاتب التشغيل التابعة
للمديرية  ،كما مت تسجيل  16710راغب
عمل  ،وتوفير  6000فرصة عمل .
كـمــا قــامــت املــديــريــة بــاسـتـخــراج 2047
شهادة قياس مستوى مهارة و 2047رخصة
مزاولة مهنة من خالل مكاتب التشغيل
التابعة للمديرية.
تلقى الوزير ،تقرير ًا بذلك من محمد
عيسى مدير املديرية بإجنازاتها عن شهر
أكتوبر املاضي ،أشار فيه إلى أنه فى مجال
الـســامــة والـصـحــة املهنية مت التفتيش
عـلــى  64مـنـشــأة ،وعـمــل  4حـمــات عــاديــة
ونوعية  ،وإعادة التفتيش  48منشأة أخرى
 ،وأسفر التفتيش عن حترير  113محضر ًا
 ،ومنح مهلة قانونية لـ  118منشأة أخرى ،
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تعيين  1122شاب ًا ..منهم  15من
ذوى الهمم والعزيمة

جـنـيــه  ،وص ــرف خــدمــات طـبـيــة وع ـمــل 5
وعمل  44ندوة توعية للعاملني.
أما عن مجال التفتيش العمالى  ،فقد عمليات جراحية لـ  18عامل .
وف ــى م ـجــال تــراخـيــص عـمــل األجــانــب
مت الـتـفـتـيــش عـلــى  269مـنـشــأة لضمان
تطبيق أحكام قانون العمل رقم  12لسنة قــامــت املــديــريــة بــإسـتـخــراج  59ترخيص
عمل ألجنبى ألول مرة  ،وجتديد
 ، 2003وأس ـ ـفـ ــر ال ـت ـف ـت ـي ــش عــن
 13آخ ــري ــن ط ـب ـق ـ ًا لـلـقــوانــن
حترير  183محضر ًا عمالي ًا ،
واللوائح املنظمة.
وبحث  7شكاوى.
أم ــا ع ــن م ـجــال رعــايــة
وأوض ــح مــديــر املديرية
ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة وبـحــث
أنـ ـ ــه ف ـ ــى م ـ ـجـ ــال رع ــاي ــة
ال ـش ـك ــاوى  ،ف ـقــد تلقت
الـعـمــالــة غـيــر املنتظمة
امل ــدي ــري ــة  1050شـكــوى
امل ـ ـ ـس ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــن  ،ق ـ ــام ـ ــت
عـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ( ف ـ ـ ـصـ ـ ــل -
املـ ــديـ ــريـ ــة ب ـ ـصـ ــرف مـنــح
مـ ـط ــال ــب )  ،مت ت ـســويــة
ل ــرع ــايـ ـتـ ـه ــم اج ـت ـم ــاع ـي ـ ًا
 33ش ـ ـكـ ــوى م ـن ـه ــا ودي ـ ـ ـ ـ ًا ،
وصحي ًا  ،بــواقــع  11منحة
وإحالة  137شكوى للمحكمة
زواج بـ ـ  33أل ــف جنيه  ،و 37
العمالية  ،و  135أحيلت جلهات
منحة مولود بإجمالى  74ألف
محمد عيسي
أخ ــرى  ،وحـفــظ  73شـكــوى  ،و
ج ـن ـيــه  ،و 3م ـن ــح وفـ ـ ــاة عــامــل
 403م ـ ــا زال ـ ـ ــت حت ـ ــت ال ـب ـحــث
مب ـب ـلــغ  30أل ـ ــف ج ـن ـيــه  ،و 15
منحة وف ــاة أحــد األق ــارب مببلغ  30ألف والدراسة .
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جولة

فى مديريات القوى العاملة

المنيا :

المنوفية:

تعيين  2690شاب ًا ..منهم
 29من ذوى القدرات
ق ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوى
ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة مبـ ـح ــافـ ـظ ــة املـ ـن ــوفـ ـي ــة
بتعيني  2690شاب ًا من بينهم 29
م ـ ــن ذوى الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات مب ـن ـش ــآت
القطاع اخلــاص واالستثمارى ،
وذلك من خالل شهادات القيد
املرتدة «كعب العمل» من مكاتب
الـتـشـغـيــل ال ـتــاب ـعــة لـلـمــديــريــة،
فـضــا عــن تـسـجـيــل    6024ش ــاب ــا
باحث ًا عن العمل .
ك ـم ــا ق ــام ــت امل ــدي ــري ــة مـ ــن خ ــال
إدارة الـعـمــالــة غـيــر املـنـتـظـمــة بـصــرف على حامد الزقم
منح للعمالة غير املنتظمة املسجلة
باملديرية  ،منها صــرف  39ألــف جنيه
منح مولود لـ  19عامال ،و  6منح زواج مببلغ  18ألف جنيه  ،ومنحة
وف ــاة عــامــل بإجمالى  10آالف جنيه ،ومنحة وف ــاة أحــد األق ــارب
لعامل مببلغ  2000جنيه ،كما مت صرف رعاية صحية لـ  3عمال
مببلغ  12ألف جنيه.
وأوضــح على حامد الزقم مدير املديرية  -فى تقريره للوزير
عن ما مت إجنازه خالل أكتوبر املاضى إلى أن املديرية استخرجت 2704شـهــادات قياس مستوى املـهــارة  ،وترخيص مــزاولــة احلرفة
للعمال على املهن املختلفة .
وفى مجال التفتيش العمالي مت التفتيش على  1050منشأة
لتنفيذ قــانــون الـعـمــل  12لسنة  ، 2003وأس ـفــر عــن حتــريــر 143
مـحـضــرا ملـنـشــآت مـخــالـفــة لـلـقــانــون  ،وإع ـط ــاء مـهـلــة قــانــونـيــة لـ
 164منشأة إلزال ــة املخالفات  ،أمــا فــى مجال السالمة والصحة
املهنية ،مت التفتيش على  483منشأة ملتابعة تنفيذ اإلج ــراءات
الــوقــائـيــة مــن فـيــروس كــورونــا ،وأسـفــر التفتيش عــن حتــريــر 230
محضر ًا للمنشآت املخالفة .

الوادى الجديد :

تعيين  695شابا وتحرير  118محضرًا للمنشآت المخالفة
قامت مديرية القوى العاملة مبحافظة
املنيا بتعيني  695شاب ًا مبنشآت القطاع
اخلاص واالستثمارى  ،منهم اثنان من
ذوى الهمم والقدرات  ،وذلك من خالل
شهادات القيد املرتدة «كعب العمل»
ملكاتب التشغيل التابعة للمديرية ،
وذلك من بني راغبى العمل املسجلني
بهذه املكاتب وعددهم  2568شاب ًا .
كـ ـم ــا ق ــام ــت املـ ــديـ ــريـ ــة فـ ــى م ـجــال
التدريب املهنى بتقييم  15دورة تدريبية
مبراكز التدريب املهنى التابعة للمديرية،
ووحـ ـ ــدة ال ـت ــدري ــب امل ـت ـن ـق ـلــة املـ ــوجـ ــودة بـقــرى
املحافظة ،كما قــامــت باستخراج  686شهادة
وليد اإلمام
قياس مستوى املهارة ،ورخصة مزاولة احلرفة .
وق ـ ــال ول ـي ــد اإلمـ ـ ــام م ــدي ــر امل ــدي ــري ــة  -فى
تـقــريــره الـشـهــرى لـلــوزيــر -إن ــه فــى مـجــال الـســامــة والـصـحــة املهنية قامت
املديرية خــال شهر أكتوبر املاضى بالتفتيش على  458منشأة ،فضال عن
القيام بـ  3حمالت تفتيشية ،وأسفر عنها حترير  118محضر ًا سالمة وصحة
مهنية و  20حالة غلق إدارى و  14نــدوة توعية ( إعــرف  -إحمى نفسك ) ،
فضالً عن بحث  38شكوى من خالل املكاتب التابعة للمديرية .
وفى مجال رعاية العمالة غير املنتظمة اجتماعي ًا وصحي ًا قامت املديرية
بصرف  16منحة مولود جديد بإجمالى  32ألف جنيه  ،و  4منح زواج بـ 12
ألف جنيه  ،و  11منحة وفاة أقارب من الدرجة األولى مببلغ  22ألف جنيه،
فضالً عن تقدمي الرعاية الصحية ( عالج  -عمليات جراحية صغرى ) لـ 11
عامال من املسجلني باإلدارة بإجمالى  35ألف ًا و  452جنيها.
وأوضـ ــح مــديــر املــديــريــة أن ــه فــى م ـجــال التفتيش الـعـمــالــي ،فـقــد قامت
املديرية بالتفتيش على  1060منشأة دورى وحمالت يعمل بها  2784عامالً،
كما تلقت املديرية  85شكوى عمالية  ،مت إحالة  45شكوى منها للقضاء ،و 40
شكوى أخرى ما زالت حتت البحث.
أما عن متابعة تطبيق اإلجراءات االحترازية للوقاية من انتشار فيروس
كــورونــا ،فقد قــامــت املــديــريــة مــن خــال مكاتب الـســامــة والـصـحــة املهنية
والتفتيش العمالى بالتفتيش على ومتابعة  190منشأة .

التفتيش على  287منشأة وتحرير  21محضرا لمنشأت مخالفة

ق ــام ــت مــديــريــة ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة مبـحــافـظــة الـ ــوادى
اجلــديــد بتعيني  18شــابــا مبـنـشــآت ال ـق ـطــاع اخلــاص
واالس ـت ـث ـمــارى مــن خ ــال ش ـه ــادات الـقـيــد امل ــرت ــدة «كعب
العمل» مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية  ،فضال عن
تسجيل  158من راغبى العمل ،وتوفير  127فرص عمل .
كـمــا قــامــت املــديــريــة بــاسـتـخــراج  30ش ـهــادة قياس
مـسـتــوى امل ـهــارة  ،ورخ ـصــة مــزاولــة املـهـنــة  ،أم ــا فى
م ـج ــال ع ــاق ــات ال ـع ـمــل ،ف ـقــد تـلـقــت  5ش ـكــاوى
عمالية  ،مت تسوية شكوى منها ودي ًا  ،و 4شكاوى
ما زالت حتت البحث والدراسة.
وقــامــت املــديــريــة فــى م ـجــال رعــايــة العمالة
غير املنتظمة اجتماعي ًا وصحي ًا قامت املديرية
بصرف منح لتلك الفئة بلغت  112ألف جنيه لـ
 45عامالً من املسجلني  ،فضالً عن تسليم شهادة
أمـ ــان لـ ـ  300عــامــل م ــن املـسـجـلــن ب ـقــاعــدة بـيــانــات
املديرية.
وقال أحمد حسني طليب مدير املديرية  -فى تقريره
أحمد حسني طليب
ل ـلــوزيــر ع ــن م ــا مت إجن ـ ــازه خ ــال أك ـتــوبــر امل ــاض ــي -إن
املديرية قامت فى مجال تفتيش العمل  ،بالتفتيش على
 212منشأة دورى وح ـمــات ،وأسـفــر عــن حتــريــر محضر
ملنشأة مخالفة  ،وعـقــد ن ــدوة توعية للعاملني حضرها
 11عامال  ،وفى مجال السالمة والصحة املهنية قامت
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بالتفتيش عـلــى  75مـنـشــأة  ،وإعـ ــادة التفتيش عـلــى 80
منشأة  ،أسفر عن حترير  20محضر ًا ،والقيام بحملتى
تفتيش ،وعمل  14قياسات ميدانية  ،وبحث شكوى .
أمــا فــى مجال التدريب املهنى فقد قامت املديرية
ببدء التدريب املهنى لـ  15متدربة على مهنة التفصيل
واحلياكة  ،واإلع ــداد لــدورة تدريبية على مهنة صيانة
التليفون املحمول ومهنة جنارة االرابيسك ،وكذلك بدء
دورة تدريبية على مهنة إصالح وصيانة وحدات الطاقة
الشمسية لـ ـ  15م ـتــدرب ـ ًا  ،ومـهـنــة امل ـش ـغــوالت الـيــدويــة
بجمعية اللواء صبيح مبركز الفرافرة لـ  15متدربة ،
ومت البدء فى التدريب لـ  15متدربة من الفتيات على
مهنة التفصيل واخلياطة بجمعية الرعاية املتكاملة
ملــرضــى الـســرطــان مبــركــز الــداخـلــة ،فـضـاً عــن اإلع ــداد
لتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التوصيالت الكهربائية
لـ ـ  15م ـتــدرب ـ ًا مــن ال ــذك ــور مبــركــز ب ــاط  ،وع ـلــى مهنة
املـشـغــوالت الـيــدويــة ل ـ  15متدربة مــن الفتيات مبركز
باريس .
وفى مجال التفتيش على املنشآت للتأكد تطبيق كافة
اإلجراءات االحترازية للوقاية من انتشار فيروس (كوفيد
  ،)19مت متابعة  170منشأة مــن املنشآت ذات الكثافةالـعـمــالـيــة مــن خ ــال مـكــاتــب الـســامــة والـصـحــة املهنية
التفتيش العمالي.

ديسمبر  2021العمل

بورسعيد:

جنوب سيناء:

تعيين  415شاب ًا  ..منهم 30
من ذوى الهمم والعزيمة
قــامــت مــديــريــة ال ـقــوى الـعــامـلــة مبحافظة
ب ــورس ـع ـي ــد ب ـت ـع ـيــن  415شـ ــاب ـ ـ ًا ،وذل ـ ــك فــى
منشآت القطاع اخلاص من خالل شهادات
الـقـيــد املــرتــدة «كـعــب الـعـمــل»  ،منهم 30
مــن ذوى ال ـق ــدرات مت إبـ ــرام ع ـقــود عمل
ل ـهــم م ــن خ ــال إدارة خ ــدم ــة املــواط ـنــن
بــاملــديــريــة  ،وبـلــغ عــدد املسجلني مبكاتب
التشغيل الـتــابـعــة لـلـمــديــريــة  1125شــابـ ًا
مـنـهــم  24م ــن ذوى اإلح ـت ـي ــاج ــات اخل ــاص ــة،
فضالً عن استخراج  409شهادة قياس مستوى السيد السنجابي
املهارة وكارنيه مزاولة احلرفة.
كما تلقت املديرية فى مجال عالقات العمل  79شكوى  ،مت تسوية 5
شكاوي ،وحفظ  8منها  ،وإحالة  8شكاوى للمحكمة العمالية  ،ومازالت
 58شكوى حتت البحث والدراسة ،وقامت املديرية بصرف منح للعمالة
غير املنتظمة املسجلة باملديرية لرعايتهم اجتماعي ًا وصحي ًا  ،حيث مت
صرف  10آالف جنيه لـ  5عمال منحة مولود جديد  ،و  18ألف جنيه لـ 6
عمال منحة زواج  ،ومنحتى وفاة أحد اقارب عاملني مببلغ  4000جنيه ،
ومنحة وفاة ألسرة عامل مببلغ  10آالف جنيه.
وأشـ ــار الـسـيــد الـسـنـجــابــى مــديــر املــديــريــة  -ف ــى تـقــريــره لـلــوزيــر عن
إجن ــازات املــديــريــة خــال شهر أكـتــوبــر املــاضــى -إلــى أن املــديــريــة قامت
بالتفتيش من خــال مكاتب التفتيش العمالى على  472منشأة دورى
نهارى وحمالت  ،أسفر عن حترير  38محضر ًا عمالي ًا  ،وعقد  5نــدوات
توعية استفاد منها  72عامل ،فضالً عن التفتيش على  125منشأة من
مكاتب السالمة والصحة املهنية ،أسفر عن حترير  60محضر مخالفة
الشتراطات السالمة والصحة املهنية  ،وعقد  6نــدوات توعية فى مجال
مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السالمة والصحة املهنية باملنشآت
حضرها  75عامال .
أم ــا ف ــى م ـجــال ال ـتــدريــب املـهـنــى قــامــت املــديــريــة بــاسـتـكـمــال دورت ــن
تــدريـبـيـتــن (صـبــاحـيــة ومـســائـيــة ) لـ ـ  21مـتــدربــة عـلــى مهنة التفصيل
واحلـيــاكــة بــوحــدة الـتــدريــب املتنقلة امل ــوج ــودة بـحــى ال ــزه ــور ،فـضـاً عن
استكمال دورة تدريبية مبركز التدريب الثابت باملديرية لـ  20متدربة على
مهنة التفصيل واحلياكة  ،وافتتاح دورة على مهنة صيانة الدش واملحمول
لـ  12متدرب ُا .

دمياط:

تعيين  742شابًا  ..ومتابعة اإلجراءات االحترازية فى  800منشأة
قامت مديرية القوى العاملة بجنوب
س ـي ـن ــاء ب ـت ـع ـيــن  742شـ ــاب ـ ـ ًا مـنـهــم
اث ـن ــان م ــن ذوى الـهـمــم م ــن حملة
املؤهالت العليا واملتوسطة وبدون
مــؤهــل مبـنـشــآت الـقـطــاع اخلــاص
واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارى م ـ ــن امل ـس ـج ـلــن
مب ـ ـكـ ــاتـ ــب الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل الـ ـت ــابـ ـع ــة
لـلـمــديــريــة  ،وال ــذي ــن بـلــغ عــددهــم
خالل الشهر  1417شابأً.
ت ـل ـقــى الـ ــوزيـ ــر تـ ـق ــري ــر ًا ب ــذل ــك مــن
مدير املديرية أشــرف علم الدين ،أوضح أشرف علم الدين
فيه إجنــازات املديرية خالل شهر أكتوبر
املاضي ،حيث قامت املديرية بصرف منح
للعمالة غير املنتظمة املسجلة لديها ،لرعايتهم اجتماعيا وصحي ًا
 ،منها  12ألف جنيه ل ـ  6عمال منح مــولــود جديد  ،ومنحتى زواج
لعامل مببلغ  4000جنيه  ،و  3منح وفــاة أحد األقــارب مببلغ 6000
جنيه  ،وصرف مبلغ  10آالف جنيه لعاملني لعمل عمليات جراحية
كبرى  ،فضالً عن تسجيل  21عامالً جديد ًا على املنظومة .
وقــامــت املــديــريــة فــى م ـجــال تــراخـيــص عـمــل األج ــان ــب بــإصــدار
وجتديد  16ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون فى
نطاق املحافظة .
وأوض ـ ــح مــديــر املــديــريــة أن ــه ف ــى م ـجــال الـتـفـتـيــش الـعـمــالــى مت
التفتيش عـلــى  173مـنـشــأة مــن خ ــال التفتيش الـ ــدورى الـنـهــارى
والليلى واحل ـمــات ،كما مت تلقى  55شكوى عمالية ومت تسوية 6
شكاوى منها  ،واتخاذ اإلجراءات القانونية لـ  21شكوى  ،و  20شكوى
ما زالت حتت البحث .
أما فى مجال السالمة والصحة املهنية ،قامت املديرية بالتفتيش
على  28منشأة  ،وإعادة التفتيش على  67منشأة  ،وأسفر عن حترير
 28مـحـضــر ًا ســامــة وص ـحــة مهنية ملـنـشــآت مـخــالـفــة ،وع ـقــد نــدوة
للتوعية وإجراء  60قياسا.
وقال  :إن املديرية قامت مبتابعة اإلجراءات االحترازية والتعقيم
والتطهير وموقف العمالة لـ  800منشأة  ،ومتابعة احلالة الصحية
للعاملني داخل تلك املنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خالل
مكاتب السالمة والصحة املهنية .

التفتيش على  248منشأة ..وتحرير  79محضرا
وغلق  18منشأة مخالفة

ق ــام ــت م ــدي ــري ــة الـ ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة مبـحــافـظــة
دمياط بتعيني  392شاب ًا  ،منهم  8شباب من ذوى
االحتياجات اخلاصة فى منشآت القطاع اخلاص
واالس ـت ـث ـمــارى مــن خ ــال ش ـهــادات الـقـيــد املــرتــدة
«كعب العمل» ،من مكاتب التشغيل  ،وبلغ املسجلني
بها  854شاب ًا  ،كما مت استخراج  642شهادة قياس
مستوى املهارة  ،ورخصة مزاولة املهنة  ،فضالً عن
توفير  22فرصة عمل .
كـ ـم ــا ق ــام ــت امل ــدي ــري ــة ف ــى مـ ـج ــال ال ـت ـف ـت ـيــش
العمالى بالتفتيش على  248منشأة بنظام الدورى
واحلمالت  ،واإلعادة على  77منشأة أخرى  ،وأسفر
التفتيش عن حترير  101محضر ًا  ،وعمل  11حملة
تفتيشية  ،وبحث شكوتني  ،ومت عقد نــدوة توعية
بالشركة التركية بدمياط اجلديدة .
تلقى الــوزيــر تقريرا بذلك مــن منى األطــروش
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مــديــر امل ــدي ــري ــة  ،أش ـ ــارت ف ـيــه إل ــى أن ــه ف ــى مـجــال
الـســامــة والـصـحــة املهنية قــامــت املــديــريــة خالل
شهر أكتوبر املاضي  بالتفتيش على  206منشأة
 ،وإعــادة التفتيش على  912منشأة أخــري ،وأسفر
التفتيش عــن حتــريــر  79مـحـضــر ســامــة وصحة
مـهـنـيــة  ،وع ـم ــل  18م ــذك ــرة غ ـلــق إدارى  ،وعـمــل
 9نــدوات توعية  ،فضالً عن تلقى  39شكوى ومت
إت ـخــاذ إج ــراء قــانــونــى حـيــال  16شـكــوى منهم  ،و
شـكــوى منها مـسـتــوفــاة ،و 26شـكــوى مــازالــت حتت
البحث والدراسة .
أم ــا ف ــى م ـجــال رع ــاي ــة الـعـمــالــة غـيــر املنتظمة
صحي ًا و اجتماعي ًا حيث قــامــت املــديــريــة بصرف
 5000جنيه منحة مــولــود لعاملني مــن املسجلني
 ،ومنحة زواج مببلغ  3000جنيه  ،فضالً عن عمل
رعاية صحية لـ  22عامال بإجمالى  15ألف ًا و 648

جنيه ًا .
وفــى مجال
التدريب املهنى
 ،ق ــام ــت امل ــدي ــري ــة
بـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ دورت ـ ـ ـ ــن منى االطروشي
ت ــدريـ ـبـ ـيـ ـت ــن ع ـلــى
م ـه ــن ( الـتـفـصـيــل
واحلياكة  -وكهرباء اإللكترونيات ) استفاد منها
 28متدرب ًا ومتدربة مبركز التدريب املهنى بدمياط
اجلديدة.
وأضافت مدير املديرية  ،أنه فى مجال التفتيش
ع ـلــى امل ـن ـش ــآت ل ـل ـتــأكــد تـطـبـيــق ك ــاف ــة اإلج ـ ـ ــراءات
االح ـتــرازيــة لـلــوقــايــة مــن ف ـيــروس كــورونــا  ،تابعت
املديرية التفتيش على  228منشأة من خالل مكاتب
السالمة والصحة املهنية التفتيش العمالي.
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جولة

فى مديريات القوى العاملة

شمال سيناء :

سوهاج :

تعيين  794شابًا منهم  16من ذوى الهمم والعزيمة
ق ــام ــت م ــدي ــري ــة الـ ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة مب ـح ــاف ـظ ــة س ــوه ــاج
بتعيني  794شــابـ ًا مــن حملة املــؤهــات العليا واملتوسطة
وبــدون مؤهل مبنشآت القطاع اخلــاص واالستثمارى ،
منهم  16من ذوى القدرات اخلاصة ،وذلك من خالل
ش ـهــادات القيد املــرتــدة «كـعــب الـعـمــل» مــن املسجلني
مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية  ،فضال عن توفير
 219فرصة عمل .
كما قامت املديرية بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة
التفصيل واحلياكة بوحدة التدريب املتنقلة بكوم شقاوة
طـمــا اس ـت ـفــاد مـنـهــا  9م ـتــدربــات  ،كـمــا مت عـمــل  10دورات
تدريبية مبــراكــز الـتــدريــب املهنى بسوهاج والـكــوثــر وطهطا د.هشام أحمد أبو زيد
على مهن صيانة املحمول  ،والتبريد والتكييف  ،والتفصيل
واحلياكة  ،وصيانة احلاسب اآللى  ،واملساحة  ،واملشغوالت اليدوية استفاد منها  148متدرب ًا
ومتدربة .
وقامت املديرية بالتفتيش على  640منشأة دورى وحمالت تفتيش شامل نهارية وليلية
 ،وأسفر عن حترير  12محضر  ،وعمل  7نــدوات توعية فى مجال أحكام قانون العمل رقم
 12لسنة  ، 2003و  5ندوات سموم بيضاء  ،و  3ندوات للمفاوضة اجلماعية  ،و  6ندوات زيادة
اإلنتاج  ،و  7ندوات خاصة باملرأة والطفل والسكان حضرها  265عامال وعاملة .
وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير املديرية فى تقريره للوزير عن ما مت إجنازه
خالل شهر أكتوبر املاضي ،أنه مت صرف  253ألف جنيه للرعاية االجتماعية لـ  106عمال
منهم  77 ،منحة مولود  ،و 17منحة زواج  ،و  3منح وفاة ألسرة  3عمال متوفني  ،و  9منح وفاة
أحد األقارب  ،فضالً عن تسجيل  29عامالً جديد ًا للمنظومة .
كما مت صرف منح رعاية صحية بإجمالى  73ألف ًا و  377جنيها  ،ما بني عمليات جراحية
صغرى وكبرى وعالج وأدوية لـ  486عامالً من املسجلني باملديرية.
وأضاف أن املديرية قامت باستخراج  1241شهادة قياس مستوى املهارة  ،ورخصة مزاولة
احلرفة  ،وتلقى  25شكوى  ،مت تسوية  15شكوى منها ودي ًا  ،وإحالة شكوى للقضاء  ،وحفظ
 5شكاوى منها  ،وتبقى شكوتان مازالتا حتت البحث والدراسة .
أما فى مجال السالمة والصحة املهنية فقد قامت املديرية بالتفتيش على  119منشأة ،
وإعادة التفتيش على  208منشأة أخرى  ،وأسفر التفتيش عن حترير  44محضر ًا  ،وإعطاء
مهلة قانونية لـ  128منشأة أخــرى  ،فضالً عن بحث  24شكوى ومنح  6تراخيص وعمل 7
حمالت تفتيشية .
وفى مجال التفتيش على املنشآت للتأكد من تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية للوقاية
مــن انـتـشــار (كــوفـيــد  ،)19 -تابعت املــديــريــة التفتيش عـلــى  828مـنـشــأة مــن خــال مكاتب
السالمة والصحة املهنية والتفتيش العمالى .

قنا :

ق ــام ــت م ــدي ــري ــة ال ـق ــوى
العاملة مبحافظة شمال
سيناء بتعيني  32شاب ًا
مــن مختلف املــؤهــات
مب ـ ـن ـ ـش ـ ــآت ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
اخلاص واالستثماري،
بينهم  2من ذوى الهمم
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات مـ ــن خ ــال
شـ ـه ــادات ال ـق ـيــد امل ــرت ــدة
«كـ ـع ــب الـ ـعـ ـم ــل» امل ـس ـج ـلــن
مبـكــاتــب التشغيل التابعة
محمد سالم
للمديرية  ،وذلك من ضمن
 655ش ــابـ ـ ًا م ـس ـج ـلــن مــن
راغبى العمل.
تـلـقــى ال ــوزي ــر ت ـقــريــرا بــذلــك م ــن مـحـمــد ســالــم
عبد املالك مدير املديرية عن إجنازات املديرية عن
شهر أكتوبر املاضي ،أشار فيه إلى أن املديرية قامت
بــاسـتـخــراج  15ش ـهــادة قـيــاس مـسـتــوى امل ـهــارة ،و 15
رخصة مزاولة احلرفة من خالل املكاتب التابعة لها
فى املحافظة .
وف ــى مـجــال التفتيش الـعـمــالــى قــامــت املــديــريــة
بــالـتـفـتـيــش ع ـلــى  125م ـن ـشــأة ،وال ـق ـي ــام بحملتى
تفتيش شــامــل ،أمــا عــن الـســامــة والـصـحــة املهنية
فقد قامت بالتفتيش على  4منشآت يعمل بها 401
عامال.
كما قامت املديرية مبتابعة اإلجراءات االحترازية
وال ـت ـع ـق ـيــم وال ـت ـط ـه ـيــر وم ــوق ــف ال ـع ـمــالــة ل ـن ـحــو 4
منشآت ،ومتابعة احلالة الصحية للعاملني داخل
تـلــك املـنـشــآت لـلـتــأكــد مــن ع ــدم إصــابــة أى ف ــرد من
خــال مكاتب السالمة والصحة املهنية فضال عن
مكاتب التفتيش العمالي.

تعيين  1214شاب ًا منهم  5من ذوى الهمم والعزيمة

قامت مديرية القوى العاملة مبحافظة قنا
بتعيني  1214شاب ًا من مختلف املؤهالت  ،منهم
 5مــن ذوى الهمم والـعــزميــة  ،وذل ــك فــى منشآت
الـقـطــاع اخل ــاص باملحافظة مــن خــال شـهــادات
القيد املرتدة «كعب العمل» ،وبلغ عدد املسجلني
مبكاتب التشغيل  3948شاب ًا  ،فضال عن استخراج
 1531ش ـه ــادات ق ـيــاس مـسـتــوى امل ـه ــارة ،ورخـصــة
مزاولة املهنة للعمال على املهن املختلفة .
ك ـم ــا امل ــدي ــري ــة بـ ـص ــرف م ـن ــح ل ـل ـع ـم ــال ــة غـيــر
املنتظمة املسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعي ًا
بإجمالى  169ألف جنيه لـ  73عامالً ،وصرف 83
ألف ًا و 172جنيه للرعاية الصحية لـ  509عامال
من املسجلني باملديرية.
جــاء ذلــك فــى تقرير تلقاه الــوزيــر مــن حسام
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تعيين  32شابًا  ..والتفتيش
على  125منشأة

ط ـل ـب ــة م ــدي ــر املـ ــديـ ــريـ ــة عـ ــن إجنـ ــازات ـ ـهـ ــا خ ــال
أكـتــوبــر املــاضــي ،أش ــار فـيــه إل ــى أن ــه مت التفتيش
العمالى على  514منشأة ،وأسفر عن حترير 52
مـحـضــر ًا عـمــالـيـ ًا  ،مــن خ ــال مفتشى الـعـمــل ،
فـضـاً عــن تلقى  12شـكــوى عمالية ،مت تسوية
 6منها ودي ـ ًا ،وحتــويــل  4شـكــاوى منها للقضاء ،
وتبقت شكوتان مازالتا 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 ـحــاف ـظــة ع ـلــى  133م ـن ـش ــأة ،وذل ـ ــك ف ــى 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
ديسمبر  2021العمل

مطروح:

القاهرة :

تعيين  ٧٨٤٤شاب ًا  ..وبحث  ٦٠١شكوى
ق ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة
مبحافظة القاهرة بتعيني  ٧٨٤٤شــابـ ًا  ،منهم ٥٤
من ذوى الهمم والقدرات مبنشآت القطاع اخلاص
واالستثماري  ،وذلــك من خــال شـهــادات القيد
املرتدة «كعب العمل»  ،مبكاتب التشغيل التابعة
لـلـمــديــريــة  ،وب ـلــغ ع ــدد املـسـجـلــن م ــن راغ ـبــى
العمل بتلك املكاتب  ٢٦٣٥١شاب ًا  ،وتوفير ٢٠٩
ف ــرص ع ـمــل  ،واس ـت ـخ ــراج  ٢٣٠١ش ـه ــادة قـيــاس
مستوى املهارة  ،و ٢٣٢٥رخصة مزاولة احلرفة .
كـمــا قــامــت املــديــريــة فــى مـجــال تــراخـيــص عمل
األج ــان ــب ب ــاس ـت ـخ ــراج  ١٠٩ت ــراخ ـي ــص ج ــدي ــدة لعمل
األج ــان ــب  ،فـضــا ع ــن الـتـجــديــد لـ ـ  ١٤٩أجـنـبـيـ ًا وفـقــا مدحت الغمراوى
لقانون العمل وال ـق ــرارات الــوزاريــة املنفذة الـتــى تنظم
تشغيل األج ــان ــب عـلــى أس ــاس ع ــدم مــزاحـمــة العمالة
الوطنية  ،واملعاملة باملثل ،وتنفيذ االتفاقيات والتعاقدات .
وأوضح مدحت الغمراوى مدير املديرية  -فى تقريره للوزير عن ما مت إجنازه
خالل أكتوبر املاضى -أن املديرية تلقت  ١٧١٩شكوى ،منها  ١٤٤شكوى مت تسويتها
ودي ًا  ،ومت إحالة  ٢٠١شكوى للمحكمة العمالية  ،واتخاذ اإلجــراءات القانونية
ضد املنشآت التى يعملون بها  ،كما مت حفظ  ١٤٥شكوى  ،وإحالة  ١١١شكوى
جلهات أخرى طبق ًا لالختصاص ،وتبقى  ١١١٨شكوى حتت البحث والدراسة .
وفــى مجال العمالة غير املنتظمة قامت املديرية بصرف منح لرعاية تلك
الفئة إجتماعي ًا واقتصادي ًا متثلت فى  ٨٣ :منحة مولود جديد بإجمالى ١٦٧
ألف جنيه  ،و  ٣٦منحة زواج مببلغ  ١٠٨آالف جنيه  ،و  ١٣منحة وفاة أحد األقارب
بإجمالى  ٢٦ألــف جنيه  ،وصــرف  ٣منح وفــاة عامل لـ  ٣أســر بإجمالى  ٣٠ألف
جنيه ،فضال عن صرف  ٧آالف جنيه لعمل عمليتني جراحيتني صغرى وكبرى
لعاملني ،ليصل إجمالى ما مت صرفه لتلك الفئة  ٣٣٨ألف جنيه لـ  ١٣٧عامالً
من املسجلني .
أمــا فــى مجال التفتيش العمالى فقد قامت املديرية بالتفتيش على ٤٧٦
منشأة دورى وحمالت  ،وأسفر التفتيش عن حترير  ٦٦٦محضرا ملنشآت مخالفة
 ،كما مت بحث  ٤٩١شكوى  ،ومت تسوية  ٢٧١شكوى منها ،وتبقى  ٢٢١شكوى حتت
البحث والدراسة  ،وفى مجال السالمة والصحة املهنية مت التفتيش على ١٨٠
منشأة  ،وإعــادة التفتيش على  ٣٥٠منشأة أخرى  ،وأسفر التفتيش عن حترير
 ١٨٥محضر سالمة وصحة مهنية  ،كما مت بحث  ٨شكاوى  ،وعقد  ٩ندوات توعية.

كفر الشيخ :

قامت مديرية القوى العاملة مبحافظة
مرسى مطروح بتعيني  73شاب ًا من
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف امل ـ ـ ــؤه ـ ـ ــات مب ـن ـش ــآت
القطاع اخلــاص واالستثمارى
 ،مـنـهــم ش ــاب م ــن ذوى الهمم
والـ ـق ــدرات  ،وذل ــك مــن خــال
شـهــادات القيد املــرتــدة « كعب
العمل» من املسجلني مبكاتب
الـتـشـغـيــل ال ـتــاب ـعــة لـلـمــديــريــة
والذين وصل عددهم  394طالب
عمل .
عاطف درويش
وأوضـ ـ ــح ع ــاط ــف ح ـســن درويـ ــش
مدير املديرية  -فى تقريره للوزير
عــن إجن ــازات شهر أكتوبر املــاضــي -أن املــديــريــة قــامــت فى
مـجــال رعــايــة العمالة غير املنتظمة صحي ًا وإجتماعي ًا
بصرف  149ألف جنيه لـ  59عامالً من املسجلني باملديرية .
وفــى مـجــال الـســامــة والـصـحــة املهنية قــامــت املديرية
بالتفتيش على  87منشأة  ،والقيام بـ  10حمالت تفتيشية
 ،وب ـحــث ش ـكــوى  ،وذل ــك لـلـتــأكــد م ــن تـطـبـيــق اإلج ـ ــراءات
االح ـتــرازيــة ملــواجـهــة تفشى ف ـيــروس ك ــورون ــا ،وحتــريــر 11
محضر ًا سالمة وصحة مهنية  ،فضالً عن عقد  6نــدوات
توعية .
وأشــار مدير املديرية إلــى أن املديرية قامت باستخراج
 186شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة احلرفة
م ــن م ـكــاتــب الـتـشـغـيــل ال ـتــاب ـعــة لـلـمــديــريــة  ،وف ــى مـجــال
التفتيش العمالى قــامــت بالتفتيش على  257منشأة ،
وأسـفــر عــن حتــريــر  30مـحـضــر ًا ملنشآت مخالفة  ،وبحث
شكوتني.

استخراج  600شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة

ق ـ ـ ـ ــام ـ 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 ك ـفــر ال ـش ـيــخ ب ـت ـع ـيــن  23ش ــاب ــا مــن
م ـخ ـت ـلــف املـ ــؤهـ ــات مب ـن ـش ــآت ال ـق ـط ــاع اخل ــاص
واالسـتـثـمــاري ،مــن خــال شـهــادات القيد املرتدة
« كعب الـعـمــل» مــن املسجلني مبكاتب التشغيل
التابعة للمديرية  ،فيما بلغ املسجلني بها 704
شباب .
كما قامت املديرية باستخراج  600شهادة قياس
مستوى املهارة  ،ورخصة مزاولة املهنة  ،فضال عن
تقدمي الرعاية الصحية للعمالة غير املنتظمة
املسجلني باملديرية  ،وذلك بصرف منح للرعاية
الصحية لـ  11عامال مببلغ  32ألف جنيه .
العمل ديسمبر 2021

تعيين  73شاباً  ..وصرف 149
ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة

تلقى ال ــوزي ــر ت ـقــريــر ًا بــذلــك مــن ع ــاء الــديــن
نــاصــف وكـيــل الـ ــوزارة مــديــر املــديــريــة أوض ــح فيه
أن املديرية خالل شهر أكتوبر املاضي ،قامت فى
مجال السالمة والصحة املهنية بالتفتيش على
 297منشأة  ،ومت حترير إنــذار لـ  149منهم لعدم
االستيفاء ومنحهم مهلة ،كما مت إعادة التفتيش
على  165منشأة انتهت بتحرير  41محضر سالمة
وصحة مهنية .
وأوض ــح أن ــه فــى مـجــال تفتيش الـعـمــل قامت
املــديــريــة بالتفتيش عـلــى  506مـنـشــآت تفتيش
دورى وحمالت  ،أسفر عن  38محضر ًا للمنشآت
املخالفة.

عالء ناصف
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جولة

فى مديريات القوى العاملة

أسوان :

صرف  184ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة
قامت مديرية القوى العاملة مبحافظة أسوان بتعيني  512شاب ًا بشركات
القطاع اخلاص واالستثماري ،منهم  5من ذوى الهمم والعزمية  ،وذلك من
خالل شهادات القيد  املرتدة «كعب العمل» مبكاتب
التشغيل التابعة للمديرية ،كما بلغ املسجلني
 1381راغ ــب عـمــل  ،ف ـض ـاً عــن إس ـقــاط 690
بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها
فى املواعيد املحددة.
يأتى ذلك فى إطار الدور املنوط مبكاتب
الـتـشـغـيــل بــاملــديــريــة مـســاهـمــة ف ــى إيـجــاد
فرص عمل للشباب ،ومنحهم الثقة واألمل
فــى أن البطالة مشكلة لها حــل ،ويتم ذلك
بالتنسيق مع أصحاب األعمال باملحافظة وما
يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.
تلقى الــوزيــر تـقــريــرا بــذلــك مــن محمد عبد محمد عبد الوهاب
الوهاب مدير املديرية فى هذا اخلصوص عن ما
مت إجنازه خالل شهر أكتوبر املاضي ،أشار فيه إلى
أنه مت صرف  127ألف جنيه لـ  50عامال غير منتظم ،رعاية اجتماعية  ،و 57
ألف ًا و  558جنيها رعاية صحية لـ  36عامالً  ،ليصل إجمالى ما مت صرفه 184
ألف ًا و  558جنيه ًا لـ  86عامل من املسجلني باملديرية.
وأوضــح أن املديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على
 248منشآت ( دورى نـهــارى ) وعمل  14حملة نهارية تفتيش شامل نهارية
وليلية على  138منشأة أخرى  ،وبحث  4شكاوى عمالية  ،وعقد ندوة توعية
 ،أما عن مجال السالمة والصحة املهنية فقد قامت بالتفتيش على  59منشأة
 ،وإعادة التفتيش على  84منشأة أخرى.
وفى مجال عالقات العمل  ،تلقت املديرية  9شكاوى عمالية  ،مت تسوية
 3شكاوى منها ودي ًا  ،وإحالة  3شكاوى للقضاء  ،وتبقت  3شكاوى منها حتت
البحث والدراسة ،كما استخرجت املديرية  269شهادة قياس مستوى املهارة ،
وإصدار  257رخصة مزاولة املهنة لـ  257عامال .
أما فى مجال التدريب املهنى فقد قامت املديرية بعقد دورة تدريبية على
مهنة التفصيل واحلياكة ل ـ  39متدربة مبركز تــدريــب املحمودية بــأســوان ،
وأخرى على الطاقة الشمسية لـ  15متدرب ًا.

اإلسكندرية :

السويس :

تعيين  472شاب ًا  ..منهم 17
من ذوى القدرات
ق ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوى
ال ـع ــام ـل ــة مب ـحــاف ـظــة ال ـســويــس
بـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن  472ش ـ ـ ــاب ـ ـ ــا
بـ ـش ــرك ــات الـ ـقـ ـط ــاع اخلـ ــاص
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارى  ،م ـن ـه ــم
 17شــاب ـ ًا مــن ذوى ال ـقــدرات
اخلــاصــة مــن خــال شهادات
القيد املــرتــدة «كـعــب العمل»،
وذل ـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال مـ ـك ــات ــب
التشغيل التابعة للمديرية  ،ومت
تسجيل  1060باحثا عن عمل ،منهم
 34من ذوى القدرات اخلاصة.
حامت جاد الرب
ك ـمــا ق ــام ــت امل ــدي ــري ــة ف ــى مـجــال
رعاية العمالة غير املنتظمة بصرف
منح للرعاية االجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 50
ألــف جنيه ل ـ  20عــامــا مــن املسجلني بـ ــاإلدارة  ،فـضـاً عن
استخراج  600شهادة قياس مستوى املهارة  ،ورخصة مزاولة
املهنة .
وأشــار حامت جاد الرب مدير املديرية  -فى تقريره للوزير
ع ــن إجن ـ ــازات املــديــريــة ع ــن شـهــر أك ـتــوبــر امل ــاض ــى  -إل ــى أن
املديرية تلقت فى مجال عالقات العمل  117شكوى فردية،
مت تسوية  21شكوى منها وديـ ًا  ،وحتويل  16منها للمحكمة
العمالية ،وحفظ شكوى منها  ،و  31شكوى مــازالــت حتت
البحث والدراسة  ،وجتديد ترخيص عمل ألجنبى .
وأوضــح مدير املديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى ،
مت التفتيش على  223منشأة  ،ومت حترير  14محضر ًا ملنشآت
مخالفة  ،والقيام ب ـ  16حملة تفتيش شامل  ،وعقد نــدوة
توعية للعمال ،والتفتيش على  4منشآت فى مجال السالمة
والصحة املهنية  ،وأسفر عن حترير محضر ملنشأة مخالفة ،
ومت عقد جلنة خماسية  ،ومنح ترخيص ملنشأة .

تعيين  5036شابًا ..بينهم  64من ذوى القدرات

منشأة  ،وعمل  36حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية  ،وأسفر
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــة
عن حترير  257محضر ًا  ،وبحث  160شكوى عمالية  ،وعمل
مبـحــافـظــة اإلسـكـنــدريــة بـتـعـيــن 5036 ش ــاب ـ ًا  ،مـنـهــم  64من
ندوة لتوعية العاملني بالقطاع اخلاص .
ذوى الهمم والعزمية مبنشآت القطاع اخلاص واالستثمارى
وف ــى مـجــال رعــايــة الـعـمــالــة غـيــر املنتظمة اجتماعي ًا
 ،وذلك من خالل شهادات القيد املرتدة «كعب العمل» من
وصحي ًا قــامــت املــديــريــة بـصــرف  36منحة مــولــود جديد
املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعــددهــم
مبـبـلــغ  93أل ــف ج ـن ـيــه ،وإصـ ـ ــدار  2349بــولـيـصــة تــأمــن
 11643راغب عمل منهم  203من ذوى القدرات ،فضال عن
للعاملني باملقاوالت  ،وصرف  80ألف ًا و  178جنيها رعاية
توفير  372فرصة عمل بشركات مدن املحافظة متاحة أمام
صـحـيــة لـ ـ  87ع ــام ـاً م ــن املـسـجـلــن بــاملــديــريــة مـصــاريــف
الشباب لشغلها.
عالج ،فضالً عن تسجيل  75عامال غير منتظم جديد على
كما قامت املديرية بالتفتيش فى مجال السالمة والصحة
املنظومة .
املهنية على  403منشآت دورى وحمالت ،وأسفر عن حترير 456
وتــابــع مــديــر املــديــريــة أنــه فــى مـجــال تــراخـيــص عمل لألجانب
محضر ًا للمنشآت املخالفة للسالمة والصحة املهنية بعد إعطائها
ياسر سعيد
قامت املديرية بتجديد  41ترخيصا ،واسـتـخــراج تراخيص ألول
املهلة القانونية إلزالة املخالفات ،وإعطاء مهلة لـ  131منشأة أخرى
مرة لـ  8أجانب وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية املنفذة التى
لتوفيق أوضاعها  ،فضالً عن بحث  194شكوى .
تنظم تشغيل األجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية
وأشــار يــاســر سعيد مــديــر املــديــريــة  -فــى تـقــريــره لــوزيــر القوى
العاملة عن ما مت إجنازه خالل أكتوبر املاضي -إلى أن املديرية تلقت  234شكوى واملعاملة باملثل ،وتنفيذ االتفاقيات والتعاقدات.
وفى مجال التدريب املهنى قامت املديرية بعقد  4دورات تدريبية فى برامج
جديدة ،باإلضافة إلى  167شكوى مرحلة من شهر أكتوبر املاضي  ،ومت بحث 186
شكوى منها ،وتبني أن  83شكوى مستوفاة  ،ومت حترير  103محضر ًا للمنشآت التدريب التحويلى مبراكز التدريب املهنى استفاد منها  55متدربا ومتدربة ،
كما قامت باستخراج  1479شهادة قياس مستوى املهارة  ،و  1305رخص مزاولة
التى ثبت وجود مخالفات بها ،وتبقى  215شكوى حتت البحث والدراسة .
أمــا فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت املديرية بالتفتيش على  428احلرفة .
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بنى سويف :

القليوبية :

تعيين  3482شابا ..منهم  42من ذوى القدرات
مت التفتيش على  54منشأة يعمل بها 35
ق ـ ــام ـ ــت مـ ــديـ ــريـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة
طـفــا ،ومت إن ــذار  18منشأة منها
مب ـح ــاف ـظ ــة ال ـق ـل ـي ــوب ـي ــة بـتـعـيــن
باملخالفات إلزالتها ،وحترير 8
 2483شابا ،من بينهم  42من
محاضر للمنشآت املخالفة
ذوى ال ـه ـمــم وال ـ ـقـ ــدرات من
 ،وإجـ ـ ــراء الـتـفـتـيــش على
خالل شهادات القيد «كعب
 312م ـن ـش ــأة فـ ــى م ـجــال
العمل» املرتدة من القطاع
السالمة والصحة املهنية
اخلــاص ملكاتب التشغيل
محضرا
 ،ومت حترير 157
 ،وذلــك من بني  7306من
ً
للمنشآت املخالفة  ،ومت
راغ ـب ــى ال ـع ـمــل املـسـجـلــن
عقد  15نــدوة توعية  ،كما
ب ـهــذه امل ـكــاتــب  ،ف ـض ـاً عن
مت بحث  62شكوى .
ت ــوفـ ـي ــر  832فـ ــرصـ ــة ع ـمــل
وف ــى م ـجــال عــاقــات العمل
للشباب من اجلنسني .
بـلـغــت ال ـش ـكــاوى امل ـقــدمــة ملكاتب
كما قامت املديرية صرف منح
للرعاية االجتماعية والصحية إميان السيد شحاتة ع ــاق ــات ال ـع ـمــل  207ش ـك ــوى ،مت
تسوية  16منها ودي ًا  ،و إحالة 63
للعمالة غير املنتظمة املسجلة
ل ـل ـق ـضــاء  ،وح ـف ــظ  21ش ـك ــوى ،
باملديرية ،منها صرف  11منحة
مــولــود  ،و 4منح زواج  ،ومنحة وف ــاة عــامــل  ،وم ــازال ــت ه ـن ــاك  107ش ـك ــاوى حت ــت الـبـحــث
وعـمــل  3عمليات جــراحـيــة كـبــرى لـ ـ  3عمال والدراسة.
وأض ــاف ــت م ــدي ــر امل ــدي ــري ــة أنـ ــه ف ــى مـجــال
 ،بــإجـمــالــى  33أل ــف جنيه لـ ـ  19عــام ـاً من
امل ـس ـج ـلــن ب ــامل ــدي ــري ــة وال ــذي ــن ب ـلــغ عــددهــم الـتــدريــب املـهـنــى ج ــارى تنفيذ دورة تدريبية
مبــركــز الـتــدريــب املـهـنــى بــاخلــانـكــة عـلــى مهن
 21448عامال .
وأوض ـ ـحـ ــت إميـ ـ ــان ال ـس ـي ــد ش ـح ــات ــة مــديــر التفصيل واحلـيــاكــة  ،ل ـ  14متدربة  ،كما مت
امل ــدي ــري ــة ف ــى ال ـت ـقــريــر ال ـش ـه ــرى إلجن ـ ــازات بـ ــدء دورة تدريبية بــوحــدة الـتــدريــب املتنقلة
امل ــدي ــري ــة خ ـ ــال ش ـه ــر أكـ ـت ــوب ــر املـ ــاضـ ــي ،أن بـ ـق ــري ــة الـ ـش ــوب ــك  -شـ ـب ــن الـ ـقـ ـن ــاط ــر عـلــى
املديرية قامت بــإجــراء قياس مستوى مهارة مهنة التفصيل واحلياكة لـ  15متدربة .
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــي أنـ ــه ت ـن ـف ـيــذا لـتــوجـيـهــات
 2309عامال على املهن املختلفة ،واستخراج
 2259تــرخـيــص مب ــزاول ــة احلــرفــة عـلــى املهن الــوزيــر باملتابعة املـيــدانـيــة لكافة املنشآت
املختلفة  ،وتوثيق  2شـهــادة قياس مستوى لـلـتــأكــد م ــن ات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات الــوقــائـيــة
امل ـهــارة للعمل بــاخلــارج  ،وتــوجـيــه  28خطابا واالحـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ،ل ـض ـم ــان احل ـ ـفـ ــاظ عـلــى
ملهن غير خاضعة للقياس واملزاولة وغير واردة سالمة وصحة العاملني فى تلك املنشآت
بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن  ،فضالً عن فـقــد قــامــت املــديــريــة بالتفتيش مــن قبل
استخراج وجتديد  8تراخيص عمل ألجانب  .مفتشى العمل والسالمة والصحة املهنية
كما قامت املديرية بالتفتيش فــى مجال على  380منشأة  ،فضال عــن إع ــداد خطة
التفتيش العمالى وعالقات العمل على  616ألع ـمــال التطهير والـ ــرش اخلــاصــة مبقر
منشأة دوريا  ،وعمل  36حملة تفتيش شامل املــديــريــة وامل ـنــاطــق وامل ـكــاتــب الـتــابـعــة لها
 ،وأسـفــر ذلــك عــن حترير  291محضرا  ،كما باملحافظة .

الغربية :

استخراج  1789شهادة
قياس مستوى المهارة
وترخيص مزاولة الحرفة
ق ــام ــت مــديــريــة
ال ـقــوى العاملة
مبـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــة
ب ـنــى ســويــف
بتعيني 953
شـ ـ ــاب ـ ـ ـ ًا مــن
م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف
املـ ـ ــؤهـ ـ ــات،
مـنـهــم  3من
ذوى ال ـقــدرات
من خالل شهادة
القيد املرتدة «كعب
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل» ب ـش ــرك ــات
محمد أنور
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع اخلـ ـ ــاص
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارى مــن
املسجلني مبكاتب التشغيل التابعة للمديرية
وبـلـغــوا  2896شــاب ـ ًا ،فـضـاً عــن اسـتـخــراج 917
تــرخـيــص مــزاولــة مــزاولــة حــرفــة ،و 872شـهــادة
قياس مستوى املهارة .
تـلـقــى وزيـ ــر ال ـق ــوى الـعــامـلــة ت ـقــريــرا بــذلــك
من الدكتور محمد أنــور مدير املديرية ،أوضح
فيه أنــه خــال أكتوبر املــاضــي قامت املديرية
بالتفتيش على  560منشأة مــن خــال مكاتب
تفتيش العمل بنظام الــدورى النهارى والليلى
واحلمالت  ،كما مت التفتيش على  242منشأة
م ــن خ ــال مـكــاتــب ال ـســامــة وال ـص ـحــة املهنية
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـم ــدي ــري ــة ،وأسـ ـف ــر ع ــن حت ــري ــر 49
محضر ًا ملنشآت مخالفة للقانون .
وأضـ ــاف مــديــر املــديــريــة أن ــه مت ص ــرف منح
للرعاية الصحية واالجتماعية للعمالة غير
املنتظمة املسجلة باملديرية بإجمالى  29ألف
جنيه  ،بواقع  6منح مولود جديد مببلغ  12ألف
جنيه  ،وصرف منحة زواج مببلغ  3000جنيه .

التفتيش على  600منشأة  ..وتعيين  2043شابًا منهم  38من ذوى الهمم

قــامــت مــديــريــة ال ـقــوى الـعــامـلــة مبـحــافـظــة الـغــربـيــة بتعيني  2043شــابـ ًا شكوتان مازالتا حتت البحث ،وبحث  65شكوى أخرى قدمت ورقي ًا .
وأشار وكيل املديرية إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير املنتظمة
فــى منشآت القطاع اخلــاص واالسـتـثـمــاري ،منهم  38مــن ذوي الهمم
إجتماعي ًا وصحي ًا  ،قامت املديرية بصرف منحتى مولود بـ 4000
وال ـعــزميــة م ــن خ ــال ش ـه ــادة الـقـيــد امل ــرت ــدة «ك ـعــب ال ـع ـمــل» من
جنيه  ،ومنحة وفاة أحد االقارب مببلغ  2000جنيه  ،ومنحة
املسجلني مبكاتب التشغيل والذين بلغوا  5620شاب ًا  ،كما
وفاة عامل بإجمالى  10آالف جنيه  ،فضالً عن صرف 6800
مت توفير  470فرصة عمل .
جنيه رعاية صحية لـ  16عامالً من املسجلني باملديرية .
كما قامت املديرية باستخراج  1708تراخيص مزاولة
وفى مجال التدريب املهنى قامت املديرية بتدريب 38
احلرفة ،وشهادات قياس مستوى املهارة للعمال املهنيني
متدرب ًا ومتدربة على مهنة التفصيل واحلياكة مبراكز
واحلرفيني ،كما قامت بتخريج  16متدرجا فى مجال
التدريب املهنى ووحدة التدريب املتنقلة باملحافظة .
ال ـتــدرج املـهـنــي ،وإحل ــاق  92مبـنـشــآت الـقـطــاع اخل ــاص،
أمـ ــا ف ــى م ـج ــال ال ـس ــام ــة وال ـص ـح ــة امل ـه ـن ـيــة قــامــت
وإصدار ترخيص عمل ألجنبى .
املــديــريــة بالتفتيش على  663منشأة وإع ــادة التفتيش
وأوضــح ياسر عيد وكيل املديرية  -من خــال تقريره
على  688منشأة أخــرى  ،وأسفر التفتيش عن حترير 185
لـلــوزيــر ع ــن إجن ــازات املــديــريــة خ ــال أكـتــوبــر املــاضــى  -أن
محضر ًا للسالمة والصحة املهنية  ،وإعطاء مهلة قانونية لـ
املديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على
 568منشأت إلزالة املخالفات  ،وبحث  80شكوى فى نفس املجال ،
 600منشأة ( دورى  -حمالت) ،وإعادة التفتيش على  450منشأة
وعقد  24ندوة توعية  ،كما مت التفتيش على  533منشأة أخرى فى
أخرى ،وأسفر عن حترير  50محضر ًا ،وتلقى  7شكاوى من خالل
ياسر عيد
مجال تطبيق اإلجراءات االحترازية ضد انتشار فيروس كورونا .
بــوابــة الشكاوى اإللكترونية  ،مت بحث  5شـكــاوى منها  ،وتبقت
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فى مديريات القوى العاملة

البحيرة:

اإلسماعيلية:

تعيين    2014شاب ًا ..منهم  23من
ذوى الهمم والعزيمة
ق ــام ــت م ــدي ــري ــة ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة بــال ـب ـح ـيــرة
بتعيني  2014شــابـ ًا مــن مختلف املــؤهــات من
بينهم  23مــن ذوى الهمم والـعــزميــة مبنشآت
ال ـق ـطــاع اخل ــاص واالس ـت ـث ـمــارى باملحافظة
 ،م ــن خ ــال شـ ـه ــادات ال ـق ـيــد امل ــرت ــدة «كـعــب
الـعـمــل» ،وتـسـجـيــل  4570مــن راغ ـبــى العمل
 ،ف ـض ـاً عــن اس ـت ـخــراج  1687ش ـهــادة قياس
مستوى املهارة ورخصة مزاولة املهنة .
كـمــا قــامــت املــديــريــة ب ـصــرف مـنــح للرعاية
االجـتـمــاعـيــة لـتـلــك الـفـئــة بــواقــع  6مـنــح مــولــود
جــديــد بــإجـمــالــى  12أل ــف جـنـيــه  ،و 11مـنـحــة زواج
مببلغ  33ألف جنيه  ،ومنحة وفاة أحد األقارب مببلغ عثمان عبدالرسول
 2000جنيه ،ومنحة وفاة أحد العمال مببلغ  10آالف
جنيه ،ليصل إجمالى ما مت صرفه على الرعاية االجتماعية  57ألف جنيه لـ
 19عامال من املسجلني باملديرية.
وقــال عثمان عبد الــرســول مدير املديرية  -فــى تقريره للوزير عــن مــا مت
إجنازه خالل أكتوبر املاضى  -إن املديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى
بالتفتيش على  498منشأة دورى وحـمــات ،وأسـفــر عــن حترير  26محضر ًا
للمنشآت املخالفة  ،وعقد  4نــدوات توعية عمالية  ،وعمل زيــارتــى خدمات
عمالية .
أما فى مجال السالمة والصحة املهنية فقامت املديرية بالتفتيش على 71
منشأة دورى وحمالت  ،وأسفر عن حترير  9محاضر ملنشآت مخالفة  ،وإعطاء
مهلة قانونية لـ  55منشأة أخرى  ،والتفتيش على  280منشأة ملتابعة اإلجراءات
االحترازية ،ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا .
وأوض ــح مدير املديرية أنــه فــى مجال عــاقــات العمل تلقت املديرية 122
شكوى عمالية  ،مت تسوية  3منها ودي ًا  ،وإحالة  37شكوى للمحكمة العمالية
 ،و  82شكوى مازالت حتت البحث والدراسة .
وفــى مجال التدريب املهنى قامت املديرية بعمل  6دورات تدريبية مبركز
الـتــدريــب املهنى بـحــوش عيسى على تكنولوجيا املـعـلــومــات مبعمل اللغات
 ،ومهنة التفصيل واحلـيــاكــة  ،وصـيــانــة ال ــدش واملـحـمــول  ،والـتـطــريــز اآللــى
واملشغوالت اليدوية  ،واملالبس اجلاهزة  ،والتبريد والتكييف لـ  81متدرب ًا
ومتدربة .

الفيوم:

تعيين  ١٥٤٥شابا واستخراج
 1534شهادة قياس مستوى
المهارة ورخصة مزاولة الحرفة
ق ــام ــت م ــدي ــري ــة الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة
مبحافظة اإلسماعيلية بتعيني
 ١٥٤٥ش ــاب ـ ًا  ،مـنـهــم  ٢٣شــاب ـ ًا
م ــن ذوى ال ـ ـقـ ــدرات اخلــاصــة
مـ ـ ـ ــن م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف امل ـ ـ ــؤه ـ ـ ــات
مب ـن ـش ــآت الـ ـقـ ـط ــاع اخل ــاص
واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارى م ـ ــن خ ــال
شـهــادات القيد املــرتــدة « كعب
العمل» من املسجلني مبكاتب
الـتـشـغـيــل الـتــابـعــة لـلـمــديــريــة ،
فيما بلغ املسجلني بها  ٢٦٨٨شاب ًا.
من
تـلـقــى ال ــوزي ــر ت ـق ــري ــر ًا ب ــذل ــك
أحمد جابر
أحمد جابر مدير املديرية أشــار فيه
إلــى أنــه خــال أكتوبر املــاضــي ،قامت
املديرية باستخراج  ٧٩٢شـهــادة قياس مستوى املـهــارة  ،و ٧٤٢
رخصة مزاولة احلرفة  ،وتلقت  ٢٤شكوى عمالية ،مت تسوية
شكوى منها ودي ًا  ،ومت حتويل  ١٣شكوى للقضاء  ،و  ١٠شكاوى
مازالت حتت البحث والدراسة.
وأش ــار إل ــى أن املــديــريــة قــامــت بعمل زيـ ــارات تفتيشية من
خالل مفتشى العمل على  ٣٣٤منشأة بنظام الــدورى النهارى
وحمالت التفتيش الشامل ملراقبة تطبيق قانون العمل رقم ١٢
لسنة  ، ٢٠٠٣وأسفر عن حترير  ١٧محضر ًا للمنشآت املخالفة
 ،باإلضافة إلى عقد ندوتى توعية للعمال حضرها  ٢٥عامال
 ،وفــى مجال السالمة والصحة املهنية مت التفتيش على ٩٩
منشأة  ،وحترير  ١١محضر ًا للمنشآت املخالفة  ،وعقد  ٧ندوات
توعية .
وفى مجال تراخيص عمل األجانب قامت املديرية باستخراج
 ١٦ترخيص عمل ألجنبى ألول مرة ،وجتديد  ٤٢آخرين طبق ًا
للقوانني واللوائح املنظمة.

استخراج  525شهادة قياس مستوى المهارة  ..وتعيين  463شاب ًا

وقــالــت هناء عبد الفتاح مدير املديرية  -فــى تقريرها
قامت مديرية القوى العاملة مبحافظة الفيوم بصرف
للوزير عن ما مت إجنازه خالل شهر أكتوبر املاضي -إن
منح للرعاية االجتماعية والصحية بواقع  29ألف جنيه
امل ــدي ــري ــة قــامــت ف ــى م ـجــال الـتـفـتـيــش ال ـع ـمــالــى  ،مت
كــرعــايــة إجتماعية ل ـ  14عامال غير منتظم  ،و 3890
الـتـفـتـيــش ع ـلــى  269م ـن ـشــأة  ،وأس ـف ــر ع ــن حت ــري ــر 7
جنيه رعاية صحية لـ  19عامال  ،فضالً عن تسجيل 79
م ـحــاضــر لـلـمـنـشــآت امل ـخــال ـفــة  ،ف ـض ـاً ع ــن ع ـمــل 7
عامالً جديدا باملنظومة.
حمالت تفتيشية  ،كما تلقت  40شكوى عمالية  ،مت
كـمــا قــامــت املــديــريــة ب ـت ـع ـيــن 463 ش ــاب ـ ًا مبنشآت
بحثها بالكامل  ،وعقد ندوتى توعية للعمال .
الـقـطــاع اخل ــاص واالسـتـثـمــارى  ،منهم  21شــاب ـ ًا من
وأض ــاف ــت مــديــر املــديــريــة أن ــه ف ــى م ـجــال الـســامــة
ذوى ال ـه ـمــم وال ـ ـقـ ــدرات  ،وذل ـ ــك م ــن خـ ــال ش ـه ــادات
وال ـص ـحــة املـهـنـيــة قــامــت املــديــريــة بــالـتـفـتـيــش عـلــى 95
القيد املــرتــدة «كعب العمل» مبكاتب التشغيل التابعة
منشأة  ،وأسفر عن حترير  21محضر ًا للمنشآت املخالفة
لـلـمــديــريــة ،وتـسـجـيــل  1865م ــن راغ ـب ــى ع ـمــل ،فـضــا عن
استخراج  525شهادة قياس مستوى املهارة ورخصة مزاولة هناء عبدالفتاح  ،فـضـاً عــن متابعة أعـمــال التطهير واالل ـتــزام بــاإلجــراءات
االحترازية ملواجهة انتشار فيروس كورونا .
املهنة.
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شركة المصطفى

إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص قوى عاملة رقم)445( ٬

تتقدم بأسمى آيات التهانى
إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى
رئيس الجمهورية

لواء جامل نور الدين

مجددين العهد لله والوطن  ..على مواصلة الجهد
من أجل مصر القوية الحرة  ..مصر المستقبل
مصر األقدر على تحقيق ما تصبو اليه من آمال فى الرخاء والسالم

عالء ناصف

كما تتقدم الى

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

حمدى حامد

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

عزيزى الشاب  :متخصصون فى إيجاد فرص عمل فى كافة الدول

المدير المسئول  :حمدى حماد

كفر الشيخ شارع الجيش عمارات األوقاف – برج علي بن أبي طالب الدور األول علوي – أمام مسجد الملك
ت - 0473234225- 047\3215533 :م 01010333427 – 01010329921 – 01225763981 :

شركة

تكس فوم للصناعة
ش.م.م

تتقدم الشركة بخالص التهنئة إلي فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسى
رئيس الجمهورية

واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
بمناسبة العيد القومى للمحافظة
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى
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شركة جولدن دريمز
إللحاق العمالة المصرية بالخارج
ترخيص قوى عاملة رقم)811( ٬

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسى

اللواء جامل نور الدين

رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن  ..على مواصلة الجهد
من أجل مصر القوية الحرة  ..مصر المستقبل
مصر األقدر على تحقيق ما تصبو اليه من آمال فى الرخاء والسالم
كما تتقدم الى

عالء ناصف

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى
محمودالسيد سامل

عزيزى الشاب  :التتردد وبادر باالتصال ستجد فرص عمل تناسبك
دسوق – شارع الشركات بجوار شركة بشارة للسياحة أمام شارع االستاد
ت - 047\256886 :م 01001552401-01001180063:
E-mail:golden/drems811@ gmail.com

المدير المسئول

محمودالسيد سالم

شركة سفارى
إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص قوى عاملة رقم)812( ٬

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسى

اللواء جامل نور الدين

رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن  ..على مواصلة الجهد
من أجل مصر القوية الحرة  ..مصر المستقبل
مصر األقدر على تحقيق ما تصبو اليه من آمال فى الرخاء والسالم
كما تتقدم إلى
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

عالء ناصف

وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

عزيزى الشاب  :اختار ما يناسبك من فرص العمل الموجودة لدينا

محمد مسعود البخشوان

المدير المسئول

محمد مسعود البخشوان
دسوق ش الشركات عمارات بنك اإلسكان عمارة رقم  11بجوار مستشفي فيصل للكلي
ت – 047-2640177:م01001890275 - 01005742013:
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شركة هدير

إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص قوى عاملة رقم)353( ٬

تتقدم بأسمى آيات التهانى
إلى فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسى

اللواء جامل نور الدين

رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن  ..على مواصلة الجهد
من أجل مصر القوية الحرة  ..مصر المستقبل
مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه من آمال فى الرخاء والسالم
كما تتقدم إلى
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

عالء ناصف

وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة

بدر صربى

وبدر صبرى مدير إدارة االستخدام
بمناسبة العيد القومى للمحافظة
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

كفر الشيخ  -دسوق ش الشركات  -عمارات بنك اإلسكان عمارة ()1
ت 01019508046 - 01227884463 - 047- 2569888 :
Email:Hadeer353@yhoo.com

المدير المسئول

هدير محمد عوض الدجوى

تتقدم بأسمى آيات التهانى
إلى فخامة الرئيس
عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية
واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى
العمل ديسمبر 2021
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انتبهوا أيها السادة

الدراما الوجه
اآلخر للحقيقة
الخرباء :اإلعالم له
دور مهم فى بناء الشخصية
الدراما ليست للرتفية فحسب
تحقيق  :أمل الربنس

الفن
مــرآة املجتمع والعالقة بني
الدراما والواقع عالقة متصلة وليست
منفصلة ،فالدراما تمتلك قوة مؤثرة ال يستهان
بها لقدرتها على اإلبهار ،وتخطى الحواجز للوصول إىل
الجمهور لتؤثر فيهم .
وال أحد ينكر دورهــا املهم فى عملية البناء القيمى لإلنسان
بشرط أن تشتمل على مضمون جيد وهادف يعكس واقع القضايا
واملشكالت فى املجتمع وهى أحد أقــوى األسلحة فى تربية النشء
وتقويم سلوك املجتمعات كما أنها املؤثر األول فى تحديد مسار املجتمع
ومبادئه .
وفى الغالب تتناول الدراما حكايات وأحالم وطموحات ومشاكل وأزمات
املجتمع فتمس املشاهد وتجذبه إليها ،ألنها ببساطة تحكى واقعه الذى
يعيشه ،لذلك البد أن تناولها بشكل جيد ومقنع فرغم أنها تنقل الواقع
فى األساس إال أنها قادرة على التأثري فيه.
ومؤخرا اتجهت الدراما املصرية ملناقشة ومعالجة مشكالت
تمس قطاعات ليست بالقليلة من املجتمع ،وركزت على
مشاكل اجتماعية مغيبة عنه ،ليدرك املشاهد
الواقع الذى يعيشه فهل نجحت فى التعبري
عن قضاياه؟

أكدت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم االجتماع بجامعة عني شمس
أن الــدرامــا واألعـمــال الفنية عموما لها تأثير كبير فى تشكيل املجتمع
والتأثير عليه وعلى األجيال الشابة ،مما ينعكس على أفكارهم وأسلوب
حياتهم فى املستقبل ،مشيرة إلــى أن هناك أعماال درامـيــة خالدة تؤرخ
حلـيــاة املـصــريــن االجـتـمــاعـيــة ،وت ـبــرز قـيــم احل ــب والـتـســامــح واألصــالــة
كالشهد والدموع وليالى احللمية واملال والبنون وغيرها وأفالم عظيمة
مثل مــراتــى مدير عــام وأم الـعــروســة وأري ــد حــا واألس ـتــاذة فاطمة .هذه
األفالم وغيرها ناقشت مشاكل املرأة على الشاشة مؤكدة أن دراما املرأة ال
تنفصل عن دراما املجتمع .
وأضافت  :هناك مسلسالت ركــزت على غرس قيمة الوطن واالنتماء
كمسلسل االختيار ورأفت الهجان الذى تأثر به أجيال من املصريني ،وركز
على قيمة الوطن وخدمة مصاحله الفتة إلى أن الرسائل غير املباشرة
التى تنطوى عليها األعمال الفنية تكون أكثر تأثيرا من التلقني موضحة
أن الشخصية املصرية تعرضت لظلم كبير من خالل تلقى املحتوى غير
املفيد فى أعمال درامية كثيرة تدعو للبلطجة واملخدرات والتحرش فكان
مردودها سلبى وانتشار سلوكيات غريبة على املجتمع .
وطالبت اإلعالم املرئى خاصة أن يقدم أعماال وبرامج هادفة من خالل
كتاب على أعلى مستوى أمثال أسامة أنور عكاشة والبعد عن السذاجات
والتفاهات ،وإنتاج أعمال درامية تركز على قيم اخلير واحلــب واحترام
اآلخ ــر وتــرسـيــخ االن ـت ـمــاء ،فـنـحــن لــديـنــا عـظـمــاء فــى ال ـفــن ،داع ـيــة إلــى
االهتمام ببرامج األطـفــال ،ألن االهتمام بالطفل هو اهتمام باملجتمع
ذاته ،وشددت على ضرورة اختيار املواد اجليدة التى تعرض على الشاشة
واختيار موضوعات تهم ِالسرة مؤكدة دور اإلعالم فى املجتمع من خالل
نقل اإليجابيات والنماذج املشرفة ومحاربة الشائعات .
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بناء الشخصية
ويشير الــدكـتــور فــؤاد عبد املحسن اخلبير اإلعــامــى إلــى أن اإلعــام
من مؤسسات التنشئة االجتماعية ،وله دور كبير ومهم فى ترسيخ القيم
واملـبــادئ ،ويؤثر بدرجة كبيرة على كافة األف ــراد ،كما ينعكس ما يقدمه
مــن محتوى ســواء مسلسالت أو بــرامــج أو أفــام على مجتمعنا ،لذلك
فاالعتماد على نقل الواقع للمشاهد يجب أن يكون بوعى كبير من صناع
الدراما أيضا ،مع أهمية انتقاء ما يتم تقدميه حتى ال يؤدى إلى انهيار
السلوكيات أو نشر اجلرمية والعنف.
وأكد أن الدراما فى املاضى لعبت دورا مهما فى املجتمع بأعمال هادفة
مثل مسلسالت القاهرة والـنــاس وهــو وهــى وليالى احللمية إلــى جانب
الدرما اإلذاعية مثل عائلة مرزوق  ،واإلعالم له دور مهم فى بناء شخصية
األف ــراد وفــى التأثير على قيمهم وسلوكهم ،مطالبا بــأن يقدم اإلعــام
املحتوى اجليد ،ويهتم بالتنمية الثقافية واملجتمعية واالهتمام بعرض
ال ـن ـمــاذج اإليـجــابـيــة وامل ـح ـتــوى الـثـقــافــى اجلـيــد وال ـت ـصــدى للسلوكيات
املنحرفة والتركيز على أهمية التمسك بالقيم لبناء مجتمع متماسك
وصحي ،ألن األجيال احلالية شديدة التأثر بالدراما ،فبعد جناح أى عمل
نرى الشباب يتخذون بطله قدوة ،ويقلدونه فى طريقه كالمه أو ملبسه
أو حتى قصة شعره .
ويضيف أنه البد من وجود حمالت توعية تبث بشكل مكثف للتأكيد
على أهمية األس ــرة فــى تـقــومي األب ـنــاء مــع ع ــودة بــرامــج األط ـفــال الــذى
تطلبه املرحلة احلالية مؤكدا أن اإلعالم دوره ال يقل عن أى منظومة لها
دور فى بث القيم واملبادئ بل هو من أكثر الوسائل تأثيرا على املشاهد.
وأكد أن الدراما التليفزيونية التى تعبر عن املجتمع هى األهم واألكثر
جذبا للمشاهد ألنها جتعل اجلمهور يرى نفسه ومشكالته على الشاشة،
فكل ما ميس اجلمهور يجذبه ،لذلك جند جنيب محفوظ هو األفضل
ديسمبر 2021
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الرسالة اإلعالمية
جزء من توجيه
الرأى العام
لدينا عظماء
فى الفن
الدراما نجحت فى
معالجة قضايا املرأة
وموضوعاته
ال ـت ــى ت ـع ـبــر عن
طـ ـبـ ـق ــات امل ـج ـت ـم ــع
امل ـ ـ ـصـ ـ ــرى وعـ ـ ـ ــن احلـ ـ ـ ــارة
امل ـص ــري ــة ه ــى األكـ ـث ــر جنــاحــا،
ألن ـهــا م ــن واقـ ــع احلـ ـي ــاة ،ورغـ ــم عــرض
أكثر من مسلسل جديد فى الفترة األخيرة إال أنهم حققوا نفس درجة
النجاح ،ألنهم جميعا عبروا عن قضايا املجتمع على اختالفها ،وهنا
البطل احلقيقى هو القصة بقربها من مشكالت املواطن البسيط .
قضايا املرأة
والتزال الدراما وبصفة خاصة التليفزيونية تهتم بقضايا املرأة حيث
ساهمت بجهد متكرر فى حل الكثير من املشكالت األسرية التى كانت
تواجهها بهذه الكلمات قالت الكاتبة عزة عبد الكرمي  :إنه إميانا بدور
املرأة فى املجتمع فقد تغيرت الصورة ومعها تغيرت الدراما التى تعالج
قضايا امل ــرأة بشكل كبير ،وه ــذا مــا شــاهــدنــاه مــؤخــرا ،وه ــذا مــا تناولته
بعض األعمال مؤخرا والتى حققت جناحا فى تناول قضايا املــرأة مثل
مسلسل « زى القمر « وعقبال عوضك ومسلسل إال أنا الذى تناول العديد
من القصص واحلكايات التى تتناول قضايا املــرأة وحكاية وراء كل باب
وغيرها من األعمال الدرامية التى جنحت وبكثافة فى التطرق لواقع
وقضايا املــرأة ،والننسى مسلسل « بيت عز « الــذى تطرق لتعرض بعض
النساء والفتيات للتحرش وكيف كان الوالد هو الداعم واملساند البنته
حيث شددت الدراما هنا على ضرورة مساندة األهل فى هذه احلاالت .
وتضيف أن هذا النوع املميز من الدراما الهادفة والتى اجتهت ملناقشة
ومعاجلة مشكالت وقضايا متس قطاعات ليست بالقليلة من املجتمع
لتكشف عن قصص واقعية وحقيقية نعيشها لكى نسلط الضوء عليها
وك ــان لكل حكاية وقـصــة دور فــى تغيير الكثير مــن املعتقدات الـتــى كنا
نعتبرها مسلمات ال ميكن املـســاس بها معربة عــن تقديرها لألعمال
الدرامية التى حتكى وجتسد مشاكل حقيقية على أرض الواقع ،وتقدم
رسائل وتصحح مفاهيم خاطئة فى املجتمع .
وأشارت إلى أن الدراما عاجلت مؤخرا العديد من القضايا وخاصة فى
سلسلة حكايات « إال أنا « التى تعرض حاليا وحققت جناحا كبيرا على
منصات التواصل االجتماعى والتى عرضت كافة األزمات التى تتعرض
لها السيدات سواء فى مرحلة الشباب مرورا بالسيدات كبار السن ،ومنها
ما يتعلق بأزمات غياب الثقة واألمان والطالق وفقدان الزوج والعنوسة
وغيرها من األزم ــات  .مؤكدة أن الــدرامــا جسدت حاليا منــاذج تعبر عن
مشاكل املرأة وتسمع لشكواهم وتعرضها ،خاصة أنها أزمات واقعية نابعة
مــن قلب املجتمع ،وتعنى فــى املـقــام األول كــافــة الطبقات االجتماعية
كذلك حكايات مسلسل « زى القمر « فناقش قضايا مهمة بجرأة شديدة
حيث حــرك املياه الــراكــدة فى موضوعات هامة تعانى منها أغلب االسر
املصرية .
العمل ديسمبر 2021

لم تخلق للترفيه
وت ــرى الــدك ـتــورة س ـعــاد حـلـمــى اس ـت ـشــارى الصحة
النفسية أن الدراما تؤثر على تشكيل اإلنسان وتوجهاته
النفسية وإقباله على مواجهة املشكالت االجتماعية فالدراما
لــم تخلق للترفيه فحسب بــل لالهتمام بقضايا املجتمع والتركيز
عليها ،كـمــا أنـهــا حــالـيــا اسـتــولــت عـلــى دور املـعـلــم وال ـق ــدوة وزرع القيم،
وهــذا هو األسلوب الــدارج فى التعامل مع أى مشكلة فالصورة الذهنية
للمشاهد تتخيل دائما أن ما يحدث فى الدراما هو الواقع .
وأضــافــت أن الرسالة اإلعالمية والــدرامـيــة أصبحت جــزءا كبيرا من
توجيه الرأى العام نحو قضية أو مشكلة ما خاصة فى العالقات األسرية
واالجتماعية ،فنجد مثال ما قدمته الــدرامــا التليفزيونية مؤخرا هو
عودة لزمن املسلسالت الهادفة مثل مسلسل « بابا عبده « أبنائى األعزاء
شكرا « هذه املسلسالت ساعدت جيل هذا الزمان فى االمتثال باألخالق
اجليدة واستشعار قيمة األسرة ،كما ناقشت الدراما قضية الطالق وأنه
البد من مختلف الطبقات احترام املــرأة املطلقة فى مسلسل أوان الورد
مــؤكــدة أن الــدرامــا املـقــدمــة حاليا جنحت عــن ج ــدارة فــى طــرح مشاكل
وقضايا اجتماعية كانت غائبة عن أذهاننا فى الوقت احلالى كقضية
التنمر وقضية املعاناة من مــرض  ahdhفى مسلسل « خلى بالك من
زي ــزى « ليتعرف املجتمع ألول م ــرة عــن ه ــذا امل ــرض ،وي ـبــدأ ال ـنــاس فى
التساؤل عنه ،ليظهر شريحة من املجتمع تعانى من هذا املرض العصبي،
وهى ليست على دراية كافية به وأردفت قائلة « :لكن اخلطأ األكبر الذى
تتناوله الدراما هو نشر فكرة الندية واملساواة بني الطرفني على أساس
درامــى فقط ،وليس على أســاس علمى ونفسى وصحي ،ولذلك يعتقد
املشاهد أن هذا هو احلل ألى مشكلة كمشكلة الطالق على سبيل املثال
لذلك جندهم يقدمون على اخللع أو الطالق على اعتباره احلل السهل .
انعكاس للواقع
وأوضــح ياسر حسني «مــدرس» أن الــدرامــا زمــان كانت انعكاسا للواقع
واملجتمع لكن اآلن أصبح املجتمع يستمد قيمه من الدراما التى تعكس
قيما مهتزة .
وأض ــاف قــائــا :فـمــن مـنــا ال يـتــذكــر مسلسل الــوتــد وال ـضــوء الـشــارد
وأهــالـيـنــا لـكــن لــأســف اآلن ال ــدرام ــا بـعــافـيــة ،وت ـصــدر لـنــا قـيـمــا سلبية
وأصبحت قدوة للجيل اجلديد ،كم من األلفاظ البذيئة وشرب السجائر
واملخدرت والكحوليات بشكل يعكس قيما سلبية للمجتمع وينعكس على
أسلوب النشء اجلديد .
وأوض ــح أن مسلسل االخـتـيــار اعـتـبــره بــدايــة جــديــدة لــدرامــا تتناول
جتسيدا لبطوالت شـهــداء الــوطــن بشكل مميز واعتبره خطوة لتعليم
النشء حب الوطن واالنتماء إليه كما أن الدراما الوطنية لها دورها فى
تصحيح كل ما يتعارض مع ثقافتنا .
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وزير القوى العاملة فى الملتقى السنوى للمسؤولية المجتمعية :

الشراكة بين الحكومة والقطاع الخــــــــــــــــــــــ

شاركت وزارتــا القوى العاملة والبيئة فى فعاليات امللتقى السنوى احلادى عشر للمسئولية
املجتمعية والتنمية املستدامة فى مصر ،حتت عنوان« :االستدامة من التبنى إلى التوطني ..
الطريق للتعافى» بحضور حسن مصطفى رئيس امللتقى ،ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء
مؤسسة صناع اخلير ،فضال عن  45خبيرا دوليا ومحليا ومجموعة من ممثلى احلكومة واملنظمات
الدولية وكبرى الشركات واملجتمع املدنى .
ف ــى مـسـتـهــل كـلـمـتــه ق ــال وزيـ ــر الـقــوى
ال ـعــام ـلــة م ـح ـمــد س ـع ـفــان  ،إن املـلـتـقــى
يعكس الـشــراكــة بــن احلـكــومــة والقطاع
اخل ـ ــاص ،مب ــا يــؤكــد أهـمـيــة دور الـقـطــاع
اخل ــاص فــى إح ــداث التنمية احلقيقية
واملستدامة ،فلم تعد املسئولية تقع على
احلكومة وحدها ولكن أصبح لزاما علينا
جـمـيـعــا أن نـضـطـلــع مبـســؤولـيـتـنــا جتــاه
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املجتمع والبيئة.
وأشـ ـ ــار وزي ـ ــر الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة إلـ ــى أن
تـنـظـيــم هـ ــذا املـلـتـقــى ي ــأت ــى متــاش ـيــا مع
اخلطوات اجلادة للحكومة املصرية نحو
بناء تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة
وشاملة بكافة محافظات مصر وإطالق
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات حــدي ـثــة تـهـتــم بتحقيق
اق ـت ـصــاد أخ ـضــر واحلـ ــد مــن االنـبـعــاثــات

الكربونية للتعامل مع التحديات العاملية
م ــن ال ـت ـغ ـيــرات امل ـنــاخ ـيــة ون ـق ــص األم ــن
ال ـغ ــذائ ــى لـتـصــب جـمـيـعـهــا ف ــى حتقيق
رؤيــة مصر  2030واالنـطــاق مبصر نحو
املستقبل.
وذك ــر ال ــوزي ــر أن ــه فــى مـثــل ه ــذه األي ــام
مــن الـعــام املــاضــى عند مشاركته امللتقى
الـعــاشــر للمسئولية املجتمعية أطلقت
مبادرة «صيادى مصر» لتحقيق الرعاية
لـصـغــار الـصـيــاديــن  ،تنفيذا لتوجيهات
الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق
«حياة كرمية»  ،وقــد لقيت املـبــادرة قبوال
فوريا من الوزراء ومؤسسة صناع اخلير،
لــدع ـم ـهــم ل ــرع ــاي ــة صـ ـغ ــار ال ـص ـي ــادي ــن ،
وتطوير أدوات الصيد اخلاصة بهم .
وأضاف سعفان فى كلمته التى ألقاها
ن ـيــابــة ع ـنــه ح ـســن الـ ـ ــرداد رئ ـيــس اإلدارة
املــركــزيــة لشئون مكتب الــوزيــر ،أن وزارة
ال ـقــوى الـعــامـلــة أوف ــت بــوعــدهــا بــإصــدار
بــولـيـصــة تــأمــن مبـبـلــغ  100أل ــف جنيه
لتغطى ح ــاالت العجز الكلى واجلــزئــى
والـ ــوفـ ــاة ل ـف ـئــة ال ـع ـمــالــة غ ـيــر املـنـتـظـمــة
وصـغــار الصيادين ليحيوا حياة كرمية،
وق ــد قــامــت ال ـ ــوزارة خ ــال ال ـعــام بــإصــدار
 237ألف ًا و 237وثيقة تأمني على احلياة
ل ـهــذه الـفـئــة حـتــى اآلن  ،ونـسـتـهــدف أن
تـصــل إل ــى  500أل ــف وثـيـقــة فــى املرحلة
ديسمبر  2021العمل

ــــــــــــاص يحدثان التنمية الحقيقية والمستدامة
املقبلة ،كما قامت ال ــوزارة بصرف قيمة
بوالص التأمني التكافلى ألكثر من  6أسر
للعمالة غير املنتظمة س ــواء مــن توفى
عــائـلـهــا أو أص ـيــب بعجز جــزئــى  ،ويــأتــى
ذلــك فــى إط ــار اهـتـمــام الـ ــوزارة بالتأمني
على حياة العامل وأســرتــه وحمايته من
املخاطر وحفاظا على استقراره األسري.
وأش ــار الــوزيــر إل ــى أن ــه لــم تكتف وزارة
ال ـق ــوى الـعــامـلــة بــذلــك ب ــل أطـلـقــت أول
م ـن ـظــومــة ل ـل ـتــأمــن ع ـلــى ال ـع ـمــالــة غير
املـنـتـظـمــة م ــن خـ ــال ب ــروت ــوك ــول ت ـعــاون
مت توقيعه مع الهيئة القومية للتأمني
االج ـت ـمــاعــى مل ــد احل ـمــايــة االجـتـمــاعـيــة
لـلـعـمــالــة غ ـيــر املـنـتـظـمــة وال ـت ـكــامــل فى
نظم املعلومات ،فى إطار اهتمام القيادة
السياسية بالعمالة املصرية بشكل عام
والـعـمــالــة غـيــر املنتظمة بـشـكــل خــاص،
تنفيذا مل ـبــادرات الرئيس السيسى التى
ً
تـ ـه ــدف إل ـ ــى حـ ـم ــاي ــة ورع ـ ــاي ـ ــة ال ـع ـمــالــة
املنتظمة ،وغـيــر املنتظمة بكل فئاتها،
وتعظيم التعاون والتكاتف بني مؤسسات
الدولة لتحقيق رؤيــة مصر  ،2030وعلى
األخ ــص تــوفـيــر الـعـمــل ال ــائ ــق ،والعمل
ع ـل ــى دم ـ ــج ال ـع ــام ـل ــن ب ــاالق ـت ـص ــاد غـيــر
الــرس ـمــى إل ــى االق ـت ـصــاد الــرس ـمــي ،ومــد
احلـمــايــة االجتماعية لتشمل كــل فئات
العاملني ،ومنها العمالة غير املنتظمة.
ون ـ ــوه ال ــوزي ــر  ،إلـ ــى أنـ ــه ق ــد مت ال ـبــدء
فــى إجـ ــراءات الـتــأمــن االجـتـمــاعــى على
 11أل ــف عــامــل غـيــر منتظم مت منحهم
جـمـيـ ًـعــا ش ـه ــادات ق ـيــاس مـسـتــوى امل ـهــارة
وتــرخـيــص مــزاولــة احلــرفــة وإثـبــاتـهــا فى
بـطــاقــات الــرقــم ال ـقــومــي ،وب ــدء التأمني
عـلـيـهــم اع ـت ـب ــارًا م ــن أول يــول ـيــو ، 2021
وسداد االشتراكات التأمينية.
وش ـ ــدد س ـع ـفــان ف ــى كـلـمـتــه  ،ع ـلــى أن
أهداف التنمية املستدامة التى اعتمدتها
جميع الدول األعضاء فى األمم املتحدة
فى عام  2015تسعى إلى حتقيق العدالة
بــن األجـيــال املختلفة فــى تــوزيــع امل ــوارد
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ضـ ـم ــانـ ـ ًا لـ ـت ــواص ــل عـمـلـيــة
التنمية ،وذل ــك مــن خــال أب ـعــاد ثالثة:
البعد االقـتـصــادي ،والبعد االجتماعي،
والبعد البيئى ومساهمة جميع األطراف،
وقــد مت تشجيع الـشــركــات صــراحــة على
اع ـت ـمــاد مم ــارس ــات م ـســؤولــة اجـتـمــاعـيــا
واإلبـ ــاغ عــن آثــارهــا فــى االس ـتــدامــة من
خــال الهدف  12.6من أهــداف التنمية
امل ـس ـتــدامــة ،إضــافــة إل ــى ال ـهــدف األخـيــر
وه ــو ال ـه ــدف ال ـســابــع ع ـشــر الـ ــذى ينص
على عقد ال ـشــراكــات ،كما تنعكس تلك
الشراكة فى خالل استراتيجية التنمية
املستدامة «رؤيــة مصر  ، »2030حيث لن
تتحقق هذه األهداف إال من خالل التزام
قــوى بالشراكة والتعاون على املستويني
الدولى والوطني.
العمل ديسمبر 2021

وق ــال الــوزيــر  ،إنــه ال شــك أن القطاع
اخلاص هو الشريك األساسى للحكومة
فى حتقيق التنمية املستدامة ،فلم تعد
املسئولية املجتمعية تقتصر على عمل
خـ ـي ــرى ت ـط ــوع ــى لـ ــه م ـ ـجـ ــاالت م ـح ــددة
فــى دور األيـتــام أو إعــالــة عــدد مــن األســر
الـفـقـيــرة أو فــى زراعـ ــة وتـشـجـيــر البيئة
املحيطة وغيرها من املفاهيم القدمية
التى انتهى العمل بها  ،بل أصبح هناك
مـفـهــوم حــديــث للمسئولية املجتمعية
م ــن خ ــال الـ ـت ــزام املــؤس ـســات امل ـتــواصــل
ب ــال ـس ـل ــوك األخ ـ ــاق ـ ــى واملـ ـس ــاهـ ـم ــة فــى
التنمية االقـتـصــاديــة ،وفــى الــوقــت ذاتــه
حت ـســن نــوع ـيــة ح ـي ــاة الـ ـق ــوى الـعــامـلــة
وأســرهــا ،فضال عــن املجتمعات املحلية
وامل ـج ـت ـمــع ع ــام ــة ،وه ـن ــا أحـ ــب أن أؤك ــد
أنــه لــن يتم ذلــك إال مــن خــال احـتــرام
البيئة ،وحتقيق نظم األمان فى اإلنتاج
واملـنـتـجــات  ،وإثـ ــراء احل ــوار االجتماعى
وحت ـ ـسـ ــن ظـ ـ ـ ــروف الـ ـعـ ـم ــل  ،واحـ ـ ـت ـ ــرام
ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان  ،ومـ ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد ،
وحتمل املسؤولية جتاه املجتمع املحلى
واملساهمة فى التنمية املحلية  ،واحلوار
مع أصحاب املصالح .
وعلى صعيد آخــر فــإن تبنى الشركات
للمسؤولية االجـتـمــاعـيــة يسهم بشكل
كبير فــى حتقيق الـتـفــوق والتميز على
منافسيها س ــواء مــن خــال ضـمــان والء
وانـتـمــاء العاملني ،األمــر الــذى ينعكس
ع ـل ــى زيـ ـ ـ ــادة م ـ ـعـ ــدالت اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،أو مــن
خالل رضا ووالء العمالء وماله من أثر
إيجابى على التسويق ملنتجات الشركة

ونـظــرة الـعـمــاء لـهــذه الـشــركــة املسئولة
اجتماعيا.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر فـ ـ ــى هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن
أن املسئولية االجتماعية لم تعد طرف ًا
مــؤسـسـيـ ًا ف ـقــط ،بــل ضـ ــرورة ومـســؤولـيــة
فــرديــة وجـمــاعـيــة لتحقيق الـطـمــوحــات
ف ــى ال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى امل ـش ـك ــات ومــواج ـهــة
الصعوبات لتتناغم هذه املسؤولية مع ما
تقوم به الدولة املصرية من جهود.
وأضـ ـ ــاف الـ ــوزيـ ــر ون ـح ــن ع ـلــى أع ـتــاب
املــوجــة الــرابـعــة مــن فـيــروس كــورونــا التى
يشهدها العالم تؤكد أهمية التضامن
املجتمعى وحتمل املسؤولية االجتماعية
ف ــى هـ ــذه امل ــرح ـل ــة احلـ ــرجـ ــة ،ف ـلــن نعبر
ه ــذه األزم ـ ــة إال م ــن خ ــال إعـ ــاء قيمة
املجتمع ،وندعو املواطنني إلــى احلرص
على التسجيل للحصول على التطعيم
ض ـ ــد فـ ـ ـي ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا  ،وأن ال ـ ــدول ـ ــة
حريصة على التوسع فــى مــراكــز تقدمي
خدمات التطعيم للمواطنني فى أنحاء
اجل ـم ـه ــوري ــة ،ورف ـ ــع ق ــدرت ـه ــا السـتـيـعــاب
امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن املـ ــواط ـ ـنـ ــن الـ ــراغ ـ ـبـ ــن فــى
حتصني أنفسهم وحماية املجتمع بكل
إيجابية من خطر هذا الفيروس ،وأدعو
اهلل أن يخرجنا من هذه األزمة فى أقرب
وقت وبأقل اخلسائر املمكنة متعكم اهلل
جميعا بوافر الصحة والعافية .
مــن جانبه دعــا الــدكـتــور على أبــو سنة
الرئيس التنفيذى جلهاز شئون البيئة ،
كل اجلهات املعنية بالشراكة مع احلكومة
وأج ـهــزت ـهــا لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع ــات حـمــايــة
البيئة على أرض الواقع  ،والتى بدورها
تهيأ املـنــاخ أمــام القطاع اخلــاص ليكون
صديق ًا للبيئة .
وقال أبو سنة  :إن التوجه العاملى نحو
ال ـت ـمــويــل األخـ ـض ــر م ــن خـ ــال ال ـب ـنــوك
ال ـعــامل ـيــة وامل ـح ـل ـيــة  ،وضـ ــع ال ـعــالــم أم ــام
الـعــديــد مــن األف ـكــار اجلــديــدة واملبتكرة
للتعامل مــع املشاكل البيئية  ،ومــن هنا
قامت وزارة البيئة بــإعــداد استراتيجية
التعافى األخضر  ،والتى توضح أهمية
الـتـعــامــل مــع البيئة وف ــق آل ـيــات جــديــدة
ت ـك ـف ــل احل ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى امل ـ ـ ـ ــوارد امل ـت ــاح ــة
لألجيال القادمة  ،والفصل بني التنمية
وإهدار املوارد  ،كما تعزز املؤسسات العاملية
ذلك التوجه األخضر .
وأضاف رئيس اجلهاز أن اإلستراتيجية
فى مضمونها حددت قطاعات معينة ذات
األولوية للدولة املصرية للتركيز عليها ،
وتشجيع إعالم املنتج البيئى مبا يتوافق
مــع الـشــروط البيئية وإح ــال امل ــواد غير
الصديقة للبيئة وعمل حواجز خضراء
فــى إط ــار تسلكه لتغير املـنــاخ  ،حيث إن
الــدولــة املـصــريــة تـقــود ال ـقــارة اإلفريقية
بأكملها إلصــدار مبادئ التكييف وليس
التخفيف من التغير املناخى .
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وداعا

أحمد خليل
صاحب
الشخصيات
المميزة
حلمت واحللم للفقير ونس ..اتعشمت فى وجه
ال ـك ــرمي ..حـبــانــى بـكــرمــه ونـعـمـتــه ..بـهــذه الكلمات
قــرر رواد مواقع التواصل اإلجتماعى نعى الفنان
ال ـقــديــر أح ـم ــد خـلـيــل ال ـ ــذى ك ــان ل ــه دور ب ـ ــارز فى
مسلسل «حديث الصباح واملساء» مع الفنانة ليلى
علوي ،وهو دور عطا املراكيبي.
كما تــداولــوا الـصــور واملقاطع التى كانت جتمع
عطا املراكيبى وهدى هامن ،وهى مشاهد مر عليها
أكثر مــن  20عــامـ ًا ،لكنها ال تــزال عالقة فــى أذهــان
املشاهدين.
رحيل هــادئ وحــزيــن خلفه الفنان الكبير الــذى
توفى عن عاملنا إثر تدهور حالته الصحية بفيروس
كورونا .
أحمد خليل من مواليد الدقهلية  ،1941ظهرت
ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل
ب ــامل ــدرس ــة ،ث ــم بــاملـعـهــد ال ـعــالــى لـلـفـنــون املـســرحـيــة
معيدا باملعهد
قسم متثيل ،تخرج عام  ،1965وعني
ً
والـتـحــق مبـســرح اجلـيــب ،بعدها قــدم ثــاثــة أفــام،
ثم سافر عام  1974للعمل باخلليج واشتهر هناك،
ثم عاد إلى العمل الدرامى املصرى وقدم قرابة 300
عمل فني ،وقــدم الراحل القديرالعديد من األدوار
املميزة فى مسيرته ،وجنح فى جتسيد العديد من
القضايا االجتماعية خالل رحلته الفنية الطويلة
ما بني السينما واملسرح والتليفزيون.
أح ـمــد خـلـيــل صــاحــب الـشـخـصـيــات امل ـم ـيــزة فى
الــدرامــا والسينما واإلذاع ــة واملـســرح  ،وال ــذى لقبه
كثير من املخرجني بـ«جوكر» التمثيل لتميزه بأداء
أدوار الشر واخلير والشخصيات املؤثرة.
مسيرته تاريخ فنى حافل باألعمال اخلالدة التى
لن ينساها جمهوره.
وم ــن مسرحياته خ ــادم سـيــديــن ويــاســن وبهية،
حب حتت احلراسة فى السبعينيات.
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شــارك فى أعمال متميزة منها سليمان احللبى
بــدور اجلـنــرال الفرنسى «كليبر» ،ثــم عــاد بكل قوة
إل ــى التمثيل فــى التليفزيون امل ـصــرى فــى أعـمــال
تليفزيونية م ـثــل :مي ــوت ال ــزم ــار ،حــديــث الـصـبــاح
وامل ـســاء ،زمــن عـمــاد الــديــن وق ــدم للتليفزيون أكثر
مــن  160مسلسال درامـيــا كــان آخــرهــا «حكايتى مع
ال ــزم ــان» وش ــارك فــى بـطــولــة 22فـيـلـمــا ك ــان آخــرهــا
سعيكم مشكور ،وقد تنوعت إطالالته الفنية طوال
مسيرته.
كــان الـفـنــان الكبير أحـمــد خليل ميتلك قــدرات
فنية كبيرة لــم تستغل إال فيما أتيح لــه مــن أدوار،
ورغم ذلك استطاع أن يعلن عن هذه القدرات ،وأن
يؤكد أنه فنان من العيار الثقيل ،وظل يعطى الفن
حتى آخر يوم فى حياته .
لــم يـقــدم الـفـنــان الــراحــل الكبير ط ــوال مـشــواره
الـفـنــى أى عـمــل ي ـنــدم عـلـيــه أو يـقـلــل م ــن اح ـتــرام
اجل ـم ـهــور ل ــه واح ـت ــرام ــه لـنـفـســه ،وه ـك ــذا أك ــد فى
العديد من لقاءاته وحواراته حيث كان يقول دائما
:لم أقدم فى حياتى عمالً فني ًا أخجل منه أو تخجل
منه زوجتى وبناتى ،وراض متاما ًعن كل ما قدمت.
ح ــرص طـ ــوال م ـش ــواره الـفـنــى عـلــى أال حتـتــوى
أعماله على ألفاظ بذيئة أو مشاهد عنف وبلطجة،
حتى وإن كان قدم بعض األعمال التى رأى أنها لم
تضف لرصيده الكثير ،وفى هدوء تام أسدل الراحل
الستار على حياة ومسيرة فنان مبدع ومثقف يتقن
اختيار أدواره ،ويحترم عقلية اجلمهور وذوقه.
وإذا كان جثمانه قد ورى الثرى  ،فإن فنه وأعماله
املتميزة ستبقى محفورة فى ذاكرة األمة ،ينهل منها
الـعـشــاق كـمــدرســة لها خصوصيتها اإلبــداعـيــة فى
املسرح والسينما والــدرامــا التليفزيونية ،فالتميز
كــان عـنــوانــا رئيسيا فــى أعـمــالــه املتنوعة رحــم اهلل
الفنان اإلنسان القدير أحمد خليل .
ديسمبر 2021

العمل

مع السالمة..
يا سكينة

ضحكة ال تنسي

سهير البابلى أعظم كوميديانة مست قلوب المصريين من كل الطبقات
ترثيها  :أمل الربنس
وج ـه ـه ــا الـ ـض ــاح ــك الـ ـبـ ـش ــوش ج ـع ـل ـهــا حت ـص ــد م ـح ـبــة املـ ــايـ ــن مــن
الصغاروالكبار ،وأصبحت واحدة من أكبر وأعظم جنمات الوسط الفنى
بأدوارها البارزة املحفورة فى القلوب ،يشعر اجلمهور بأنها واحــدة منهم
وليست مجرد عالقة جمهور بفنانة ،هــى صاحبة املوهبة االستثنائية
واالبتسامة الباقية ،وملكة هذه الطاقة املل ّونة بفنون األداء ،تضحكنا من
قلوبنا هى إحدى أيقونات الفنون املصرية والعربية التى شكلت منوذجا
لإلبداع املتنوع.
هى أبلة عفت التى سعت إلى تقومي فصل املشاغبني ،أشهر من علمت
األجيال اجلديدة ـ زمان ـ اخلير واألخــاق واملنطق وهى «سكيننة» التى
خطفت أعني اجلمهور بخفة ظلها فى مسرحية ريا وسكينة  ،وهى بكيزة
هــامن الدرملى التى ال متتلك الكثير من األم ــوال إال أنها حتب احلياة
ويعشقها الكثيرون بسبب خفة ظلها ومواقفها املضحكة ،نعم إنها الفنانة
ـامــا ،بسبب
سهير البابلى التى رحلت عــن عاملنا عــن عمر يناهز ال ـ 84عـ ً
تعرضها ألزمة صحية دخلت على إثرها إلى املستشفى وعاشت فى هدوء،
ورحلت مرفوعة القامة بني محبيها وعشاقها .
ول ــدت سهير حلمى إبــراه ـيــم الـبــابـلــى ع ــام  ١٩٣٧فــى مــركــز فــارسـكــور
مبحافظة دمـيــاط ،ولكنها نـشــأت فــى مدينة املـنـصــورة املدينة األصلية
للعائلة مبحافظة الدقهلية ،وكان والدها ُمعلم رياضيات وناظر مدرسة
امل ـن ـصــورة الـثــانــويــة الـعـسـكــريــة بـنــن ،ووالــدت ـهــا رب ــة م ـنــزل ،وب ــدت عليها
املوهبة فى سن مبكرة ،فالتحقت باملعهد العالى للفنون املسرحية ومعهد
املوسيقى فى الوقت نفسه ،األمر الذى كانت ترفضه والدتها على الرغم
من تشجيع والدها والذى تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة ألنها
كانت جتيد تقليد املمثلني .
وللراحلة رصـيــد مسرحى وسينمائى وتلفزيونى ضـخــم ،استمر 60
عاما ،جعلها تتربع على عــرش الوسط الفنى ودخلت قلوب اجلماهير
ً
بخفة ظلها ،وأصبحت إحــدى الفنانات القليالت اللواتى استطعن أن
يعتلني املسرح ،حيث لقبت بـ ملكة املسرح ،واسمها وحــده على أى عمل
جناحا
مسرحى مينحه
باهرا ،فهى تشكل حالة فريدة بني جنوم املسرح
ً
ً
املصرى.
شاركت سهير البابلى فى عدد من األعمال املسرحية أبرزها شمشون
وجليلة ،سليمان احللبى ،واستمر هذا االرتباط والعشق للمسرح حتى
أصبحت ملكة بال منافس.
وفــى عــام  1973وال ــذى يعد عــام اإلنـطــاق احلقيقى لسهير البابلي،
شاركت مبسرحية «مدرسة املشاغبني» التى تعد واحدة من أبرز املسرحيات
املـصــريــة فــى ال ـتــاريــخ الـفـنــى وال ـتــى غـيــرت م ــوازي ــن الـكــومـيــديــا وفتحت
الطريق أمــام جنــوم املسرح اجلــدد من أبطال املسرحية ،وكــانــت البداية
والبوابة التى مرت منها سهير البابلى لتكون ملكة الكوميديا والضحك
ذات كاريزما مميزة فى إلقاء اإلفيهات التى نالت مسرحية «ريا وسكينة»
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منها جانبا كبيرا ،مجسدة شخصية سكينة ،ومسرحية الدخول باملالبس
الرسمية.
وشقت البابلى طريقها إلى السينما ،وشاركت فى الكثير من األفالم
أبرزهم «لن أعود» و»املرأة املجهولة» و»ساحر النساء» و»حياة امرأة» و»يوم
من عمرى» ،استقالة عاملة ذرة وفيلم جناب السفير وليلة عسل وشاركت
فى فيلم «أمـيــرة حبى أنــا» مع سعاد حسنى وحسني فهمى ،وقدمت دور
«أمانى» الزوجة املتسلطة الشريرة ،وأثبتت البابلى قدرتها على أداء أدوار
مختلفة من األعمال القيمة التى سوف يخلدها التاريخ .
وصلت سهير البابلى إلى قمة التألق فى مسرحية «ريا وسكينة» التى
شاركتها البطولة فيها النجمة شادية والفنان عبد املنعم مدبولى عام
جناحا منقطع النظير واستمر عرضها لفترة طويلة.
 1983وحققت
ً
ً
تليفزيونيا ،ومن أهم أعمالها
مسلسل
والفنانة القديرة شاركت فى 15
ً
«بكيزة وزغـلــول» ،و«قلب حبيبة» ،و«مشيت طريق األخـطــار» ،وقدمت 12
مسرحية مــن أهمها «ريــا وسكينة» ،و«مــدرســة املشاغبني» ،و«يــا حلوة ما
تلعبيش بالكبريت» ،و«شمشون وجليلة» ،و«سليمان احللبى» .اعتزلت
الفن عام  1997بعد ارتدائها احلجاب ،إذ كان صاحب الفضل فى ارتدائها
احلجاب اإلمــام الــراحــل محمد متولى الشعراوى ،وعــادت للتمثيل عام
 2006مبسلسل «قلب حبيبة».
وكان مسلسل «بكيزة وزغلول» النقلة احلقيقة لها ،والتى شاركت فيه
ـاحــا
جماهيريا منقطع
مــع النجمة إسـعــاد يــونــس ،وحـقــق املسلسل جنـ ً
ً
النظير جعل صناع العمل يحولونه إلى فيلم سينمائى ،وأصبحت بكيزة
إحدى أيقونات الكوميديا التى رسخت فى أذهان اجلمهور وعشقها الكبار
والصغار.
رحلت الفنانة سهير البابلى بعد حياة حافلة باألدوار املميزة الباقية
فى األذهــان ،ما بني املسرح والسينما والدراما التليفزيونية ،لكن «أبلة
عفت» و«بكيزة هامن الدرمللى» و«سكينة»  -أو « ُسكيننة» كما كانت تداعبها
الراحلة شادية فى «ريــا وسكينة»الراحلة لم تفتعل األزم ــات ولــم تتاجر
بفنها ،وعاشت فى هدوء ،ورحلت مرفوعة القامة بني محبيها وعشاقها.
ولــم يكتف جنــوم الفن برثاء مدرسة الفن الراقى على مواقع التواصل
االجـتـمــاعــى ال ـتــى ش ـهــدت حــزنــا عميقا وصــدمــة كـبـيــرة لــرحـيــل إحــدى
عظيمات جيلها ،بينما اكتست املــواقــع املختلفة بالدعاء لها بالرحمة
واملغفرة ،بل حــرص عــدد كبير من النجوم على حضور جنازتها تقديرا
منهم لعطائها الكبير كقيمة فنية وإنسانية كبيرة.
ستظل فــى وجــدانـنــا بأمتع وأق ــرب اللحظات الـتــى ضحكنا خاللها
وأسكنتنا بها فى عالم البهجة والضحكة الصافية وخفة الظل الفطرية
التى متتعت وأن أعمالها ستبقى خالدة بكل ما حتمله من موضوعات
وم ـفــردات رسـخــت فــى وج ــدان اجلمهور وستظل تسكن قـلــوب جمهورها
العريض فى مصر والوطن العربى .
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القوى العاملة  :تفعيل بروتوكول التعاون مع جامعة
فاروس لنشر ثقافة العمل الحر وريادة األعمال
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان
أن ــه فــى إط ــار بــروتــوكــول الـتـعــاون املــوقــع مع
الدكتور محمود محيى الدين رئيس جامعة
ف ـ ـ ــاروس لـ ـت ــدري ــب ط ـل ـبــة اجل ــامـ ـع ــة مب ــراك ــز
ال ـتــدريــب ال ـتــاب ـعــة ملــديــريــة ال ـق ــوى الـعــامـلــة
مبحافظة اإلسـكـنــدريــة لنشر ثقافة العمل
احلـ ــر وري ـ ـ ــادة األعـ ـم ــال  ،ف ـضــا ع ــن ثـقــافــة
السالمة والصحة املهنية بني طلبة اجلامعة،
ي ـجــرى حــالـيــا تفعيل ال ـبــروتــوكــول بإضافة
تدريب جديد لطلبة اجلامعة على األنشطة
املختلفة لـلـمــديــريــة ،وخــاصــة طلبة كليتى
احلقوق والتجارة لتدريبهم على تطبيقات
قانون العمل والقوانني ذات الصلة.
وفــى هــذا اإلط ــار التقى الــدكـتــور محمود
مـحـيــى ال ــدي ــن رئ ـيــس جــامـعــة فـ ــاروس مبقر
اجلــام ـعــة وفـ ــدا رف ـيــع امل ـس ـتــوى م ــن مــديــريــة
الـقــوى العاملة بــاإلسـكـنــدريــة بــرئــاســة ياسر
سعيد وكـيــل ال ـ ــوزارة مــديــر املــديــريــة  ،وذلــك
للترتيب لتفعيل البروتوكول لتدريب الطالب
من خالل إدارات املديرية ومكاتبها املختلفة
واملنتشرة باملحافظة وذلك بعد النجاح الذى
حققته فى تدريب طلبة جامعة اإلسكندرية.
فــى مستهل اللقاء رحــب رئـيــس اجلامعة
بوفد الـقــوى العاملة متمنيا جنــاح التعاون
بني القوى العاملة واجلامعات املصرية فى
جـمـيــع امل ـج ــاالت ،والـ ــذى يـسـهــم فــى تخريج
جيل جديد مدرب ًا على مواجهة بيئة العمل
الواقعية وعلى دراية كافية ومستجدات سوق
العمل وآلياته.
م ــن جــان ـبــه ن ـقــل م ــدي ــر امل ــدي ــري ــة حتـيــات

ال ــوزي ــر لـلـحـضــور ومتـنـيــاتــه بـنـجــاح الـتـعــاون
مــع اجلــام ـعــات مــن أج ــل إن ـتــاج ش ـبــاب واعــى
وم ـث ـق ــف ي ـج ـمــع ب ــن الـ ــدراسـ ــة األك ــادمي ـي ــة
واخلـبــرة العملية ليكون قــادرا على املنافسة
فى أسواق العمل سواء الداخلية أو اخلارجية
ف ــى ظ ــل ع ــال ــم ج ــدي ــد مـتـغـيــر يـعـتـمــد على
االبتكار واإلب ــداع ويشهد التسارع فى ظهور
مهن جديدة ومستحدثة واندثار مهن كانت
تستوعب أعدادا هائلة من العمالة.
وأشــار مدير املديرية إلــى أنــه فى ظل هذه

امل ـت ـغ ـيــرات ف ــإن م ــن أه ــم أه ـ ــداف وتــوج ـهــات
الـ ــوزارة فــى الـفـتــرة احلــالـيــة هــو العمل على
تدريب شبابنا وخريجينا تدريبا ذى طبيعة
خ ــاص ــة ت ـســاعــدهــم ع ـلــى م ــواج ـه ــة وظــائــف
املستقبل.
وفى ختام اللقاء أعرب وفد اجلامعة عن
تقديرهم للجهود غير املسبوقة التى تبذلها
وزارة ال ـق ــوى الـعــامـلــة ب ـق ـيــادة وزيـ ــر الـقــوى
العاملة محمد سعفان.

 ..و تتابع التأكد من حضور العاملين بشهادة تلقى لقاح كورونا
يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان تنفيذ قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم  2750لسنة  2021بشأن حظر
دخ ــول الـعــامـلــن ب ــوح ــدات اجل ـهــاز اإلدارى ل ـلــدولــة من
وزارات ومصالح وأجـهــزة حكومية وغيرها احلضور إلى
مـقــار عملهم إال بعد الـتــأكــد مــن احلـصــول على اللقاح
املضاد لفيروس كورونا .
وبدأت وزارة القوى العاملة اعتبارا  15نوفمبر املاضى
مبتابعة حضور العاملني لــديــوان ال ــوزارة بشهادة تلقى
لقاح كــورونــا ،وعــدم السماح بدخول غير متلقى اللقاح
 ،فضال عن متابعة القرار وتنفيذه على مديريات القوى
العاملة باملحافظات  ،وذلــك بتقدمي شهادة التطعيم أو
ما يفيد بوجود عذر طبى مينعه من احلصول عليه ،وإال
سيتطلب األمــر تقدمي املوظف حتاليل كل  3أيــام تؤكد
عدم إصابته بفيروس كورونا  .
ون ــاش ــدت ال ـ ـ ــوزارة ال ـعــام ـلــن ب ـهــا ومب ــدي ــري ــات ال ـقــوى
الـعــامـلــة عـلــى مـسـتــوى  27مـحــافـظــة ممــن لــم يحصلوا
على   تطعيم فيروس كورونا  ،بضرورة التوجه إلى أقرب
وحــدة صحية لهم للحصول على التطعيم ،حماية لهم
وألس ــره ــم وزمــائ ـهــم ،واملـســاهـمــة فــى احل ــد مــن انـتـشــار
الفيروس فى البالد.
يذكر أن الــوزارة تنفذ عملية تلقى اللقاح والتطعيم
ضــد فـيــروس كــورونــا املستجد للعاملني بــالــديــوان العام
واملديريات التابعة لها  ،وذلك بالتعاون بني وزارة القوى
العاملة ،ووزارة الصحة والسكان .
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..و انهاء المنازعات العمالية
وديا قبل احالتها للقضاء بسوهاج
أك ــد الــدك ـتــور ه ـشــام أح ـمــد أب ــوزي ــد مــديــر
مــديــريــة ال ـقــوى الـعــامـلــة ب ـســوهــاج ،ض ــرورة
إنهاء املنازعات العمالية بني طرفى العملية
اإلنـتــاجـيــة بالتسوية الــوديــة وع ــدم إحالتها
للقضاء إال فــى حــال فشل التسوية الــوديــة
منعا إلطالة أمد املنازعة العمالية.
وشــدد مدير املديرية على االلـتــزام بدليل
اإلجــراءات فى مجال عالقات العمل ،والذى
يشترط حضور ممثل العمال مــن النقابات
الـعـمــالـيــة أو ممـثــل نـقــابــى يــرشـحــه االحت ــاد
املحلى لنقابات عمال سوهاج حال عدم وجود
منظمة نقابية عمالية ،وممثل من منظمات
أصحاب األعمال املختصة .
جاء ذلك خالل اجتماعه مبديرى املناطق
وم ــدي ــرى م ـكــاتــب تـفـتـيــش وع ــاق ــات الـعـمــل
بــاملــديــريــة ،بحضور مــديــر عــام رعــايــة القوى
ال ـعــام ـلــة أشـ ــرف ك ـم ــال ،وم ــدي ــر ع ــام شـئــون
املناطق إلهام السيد ،ومدير مركز املعلومات،
وم ــدي ــر املـتــابـعــة بــاملــديــريــة لـبـحــث ع ــدد من
املوضوعات .
وكـلــف مــديــر املــديــريــة إدارة رعــايــة الـقــوى
العاملة للتنسيق فى هذا األمر وعدم إحالة
املـ ـن ــازع ــة ل ـل ـق ـضــاء إال ب ـعــد اس ـت ـي ـفــاء كــافــة
اإلجراءات .
ك ـم ــا ت ـ ـنـ ــاول االجـ ـتـ ـم ــاع ضـ ـ ـ ــرورة تـكـثـيــف
الندوات فى املنشأت كثيفة العمالة لتشمل
املــوضــوعــات األكـثــر ورودا فــى املـنــازعــات مثل
ح ـق ــوق ال ـع ـمــال وواج ـب ــات ـه ــم ،واجلـ ـ ـ ــزاءات ،
واإلي ـقــاف عــن العمل  ،والـفـصــل  ،واألج ــور ،
واإلج ــازات وغيرها من الضوابط القانونية

ال ـ ــواردة بـقــانــون الـعـمــل رق ــم  12لسنة 2003
حتى يتم زي ــادة التوعية للعمال وأصـحــاب
األعمال .
وتـطــرق االجـتـمــاع لتنفيذ تكليفات وزيــر
القوى العاملة محمد سعفان بتوفير فرص
ع ـمــل ج ــدي ــدة وم ـت ـنــوعــة تـلـبــى اح ـت ـيــاجــات
الـشـبــاب فــى الـقـطــاع اخل ــاص واالسـتـثـمــارى
واالهتمام بتوفير فرص عمل الئقة للمرأة ،
فضال عن استيفاء نسبة  %5اخلاصة بذوى
الهمم والعزمية طبقا لقانون ذوى اإلعاقة
رقم  10لسنة  ،2018مع التأكيد على أن تكون
ف ــرص الـعـمــل تـضـمــن احل ــد األدنـ ــى لــأجــور
ومـتــابـعــة طـلـبـيــات الـتــوظـيــف ال ـتــى تقدمها
الشركات لضمان جديتها .
وفـيـمــا يـخــص نـشــاط التفتيش العمالى

مت تكليف مديرى املكاتب بضرورة التفتيش
ع ـلــى امل ـن ـش ــأت ذات ال ـك ـثــافــة ال ـع ـمــال ـيــة فى
املناطق الصناعية واحليوية داخل املحافظة
باحلمالت املشتركة ،ومتابعة تنفيذ املنشأت
لإللتزام بعمل عقود عمل للعمال والتأمني
عليهم وحـصــول العمال على شـهــادة قياس
مستوى املهارة وترخيص مزاولة احلرفة فى
املهن التى تتطلب ذلك .
واختتم االجتماع بالتأكيد على ضرورة أن
تكون كافة البيانات اخلاصة براغبى العمل
واملشتغلني مستوفية كافة البيانات الالزمة
ع ـل ــى ب ــرن ــام ــج اإلك ـس ـي ــل ،وإرس ــالـ ـه ــا بـصـفــة
مستمرة ملركز املعلومات باملديرية مبا يضمن
سهولة إرســالـهــا ل ــإدارات املــركــزيــة املختصة
بالوزارة .

..و بدء اختبارات االلتحاق بالبرامج التدريبية على التفصيل والخياطة بالمنوفية
ب ـ ــدأت م ــدي ــري ــة الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة مب ـحــاف ـظــة امل ـنــوف ـيــة فـعــالـيــات
االخ ـت ـب ــارات الـنـظــريــة والـعـمـلـيــة لـلــراغـبــن فــى ال ـتــدريــب عـلــى مهنة
التفصيل واخلياطة على مستوى  5مراكز للتدريب تابعة للمديرية
وهى  :تدريب مهنى منوف ،وتدريب مهنى شبني الكوم  ،وتدريب مهنى
سرس الليان  ،ومركز تدريب مهنى بركة السبع ،وتدريب مهنى أشمون،
وذلك لتدريب  120متدربا.
ك ـم ــا بـ ـ ــدأت االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ال ـع ـم ـل ـيــة وال ـن ـظ ــري ــة ب ــوح ــدة ال ـت ــدري ــب
املتنقلة بقرية كفر عشما التابعة ملركز الشهداء على مهنة «التوصيالت
الكهربائية» لـ  10متدربني.
وقــال ع ـلــى حــامــد ال ــزق ــم مــديــر امل ــدي ــري ــة :إن ذل ــك يــأتــي فــى إط ــار
توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان  ،مبتابعة تدريب الشباب
عـلــى املـهــن الـتــى يتطلبها س ــوق الـعـمــل متـهـيــدا إلي ـجــاد ف ــرص عمل
مناسبة لهم.
وأشار مدير املديرية إلى أن وحدة التدريب املتنقلة قد مت نقلها من
مدينة الشهداء إلى قرية كفر عشما مؤخر ًا ،بعد أن مت تنفيذ  3دورات
تدريبية على مهنة التفصيل واخلياطة لـ  30متدرب ًا  ،كما مت تنفيذ 8
دورات تدريبية على مهنة «التوصيالت الكهربائية» لـ  80متدرب ًا .
ولفت مدير املديرية إلى أنه سيتم توزيع ماكينات خياطة على أوائل
املتدربني على مهنة التفصيل واخلياطة  ،فضال عن توزيع شنطة عدة
كهربائية على أوائل املتدربني على مهنة التوصيالت الكهربائية.
وأكد أن املديرية تقوم مبتابعة سير االختبارات بجميع املراكز من
خالل جلنة حتت إشــراف مدير املديرية  ،برئاسة إبراهيم مشحوت
مدير إدارة بحوث العمالة باملديرية ،وعضوية مصطفى كحلى مسئول
التدريب باملديرية فضال عن املدير املسئول بكل مركز تدريب.
العمل ديسمبر 2021
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تدريب  ٢٢٣شاب ًا على أعمال التركيبات الصحية والكهربائية

محافظ سوهاج يكرم مركز التدريب
المهنى التابع لنقابة البناء واألخشاب

اخ ـت ـتــم م ــرك ــز الـ ـت ــدري ــب امل ـه ـنــى امل ـت ـطــور
ال ـتــابــع لـلـنـقــابــة ال ـعــامــة لـلـعــامـلــن بــالـبـنــاء
واألخشاب برئاسة عبد املنعم اجلمل ،نائب
رئ ـيــس االحتـ ــاد ال ـعــام لـنـقــابــات ع ـمــال مصر
مشروع تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل
مبحافظة سوهاج ،بالتعاون مع بنك تنمية
امل ـه ــارات امل ـصــري ،وج ـهــاز تنمية املـشــروعــات
املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشـمـلــت الـ ــدورات الـتــدريـبـيــة  223متدربا
على أعمال «التركيبات الصحية  ،والتركيبات
الكهربائية» للمستويني التمهيدى واألول،
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مبشاركة أحمد ماهر فؤاد وسعيد عبد العزيز
ع ـلــى تــرك ـي ـبــات ص ـح ـيــة ،وامل ـ ـ ــدرب مصطفى
محمد شـمـنــدى م ــدرب تــركـيـبــات كهربائية،
من جانبه كــرم اللواء طــارق الفقى محافظ
سوهاج مركز التدريب املهني ،حيث تسلم درع
التكرمي طارق سليمان ،مدير مركز التدريب،
وامل ـ ــدرب ـ ــن الـ ـث ــاث ــة خ ـ ــال أع ـ ـمـ ــال ال ـ ـ ــدورة
التدريبية.
ووجه املحافظ التحية ملدير مركز التدريب
واملدربني على جهودهم فى الدورة التدريبية
واحلرص على تأهيل الشباب لسوق العمل.

يذكر أن النقابة العامة للعاملني بالبناء
واألخـ ـ ـش ـ ــاب ،ب ــرئ ــاس ــة ع ـب ــد امل ـن ـع ــم اجل ـم ــل،
رئ ـيــس مـجـلــس إدارة مــركــز ال ـتــدريــب املهنى
املتطور ،تولى اهتماما كبير مبلف التدريب
م ــن خـ ــال ع ـقــد دورات ب ـش ـكــل مـسـتـمــر فى
كافة التخصصات املرتبطة بقطاع التشييد
والبناء.
وأك ــد ط ــارق سليمان مــديــر املــركــز أن كافة
ال ـت ــدري ـب ــات ال ـت ــى يـتـيـحـهــا امل ــرك ــز بــامل ـجــان
ويحصل بعدها املتدرب على شهادة معتمدة
تؤهله لسوق العمل داخليا وخارجيا.

ديسمبر  2021العمل

بروتوكول تعاون لتوفير العمالة الفنية
لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بالوادى الجديد
قـ ــامـ ــت م ــدي ــري ــة ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة
ب ــال ــوادى اجل ــدي ــد بـتــوقـيــع بــروتــوكــول
تعاون مع الوحدة املحلية ملركز ومدينة
الفرافرة  ،وشركة أوراسكوم لإلنشاءات
ف ــى مـ ـج ــال الـ ـت ــدري ــب امل ـه ـن ــى لـشـبــاب
اخل ــري ـج ــن ل ـتــوف ـيــر ال ـع ـمــالــة الـفـنـيــة
املــاهــرة للعمل فــى م ـشــروعــات امل ـبــادرة
الرئاسية حياة كرمية داخل املحافظة .
وق ــال وزي ــر ال ـقــوى الـعــامـلــة محمد
سـ ـعـ ـف ــان :إن الـ ـب ــروت ــوك ــول ي ــأت ــى فــى
إطـ ـ ــار مـ ـش ــروع ــات املـ ـ ـب ـ ــادرة الــرئــاس ـيــة
«حياة كرمية» لتوفير العمالة الفنية
املـ ــاهـ ــرة ل ـل ـع ـمــل ف ــى داخـ ـ ــل مـحــافـظــة
ال ـ ـ ــوادى اجل ــدي ــد ل ـل ـن ـهــوض بــالـشـبــاب
ورفــع مستوياتهم املهارية فى مختلف
قـ ـط ــاع ــات الـ ـعـ ـم ــل م ــن خـ ـ ــال م ــراك ــز
التدريب املهنى التابعة ل ــوزارة القوى
ال ـعــام ـلــة ف ــى م ـحــاف ـظــات اجلـمـهــوريــة
لـ ـت ــدري ــب الـ ـشـ ـب ــاب عـ ـل ــى املـ ـه ــن ال ـتــى
ي ـح ـتــاج ـهــا س ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ،وف ـ ــى إطـ ــار
الـتـعــاون مــع مـنـشــآت الـقـطــاع اخلــاص
املوجودة داخل تلك املحافظات.
وفى السياق نفسه أشار أحمد حسني
طليب مدير املديرية إلى أن البروتوكول

نـ ـ ــص ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ـي ـ ــام ش ـ ــرك ـ ــة أوراسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوم
ل ــإنـ ـش ــاءات ب ـت ــدري ــب ال ـش ـب ــاب داخ ــل
مركز التدريب املهنى بالفرافرة التابع
للمديرية على مهن السباكة الصحية
 ،وكهرباء التوصيالت  ،وبياض املحارة
 ،والـنـقــاشــة  ،وجنـ ــارة ال ـبــاب والـشـبــاك
 ،وجـمـيــع املـهــن الـتــى حتـتــاجـهــا «حـيــاة
كرمية» داخل املحافظة  ،مبكافأة يومية
وقدرها  50جنيه ًا لكل متدرب .
وأضـ ــاف مــديــر املــديــريــة أن الـشــركــة
مب ــوج ــب هـ ــذا الـ ـب ــروت ــوك ــول  ،تتحمل
ج ـم ـي ــع ن ـف ـق ــات ال ـ ـتـ ــدريـ ــب مـ ــن أجـ ــور
ومكافآت املتدربني واستخراج شهادات
ق ـ ـيـ ــاس مـ ـسـ ـت ــوى امل ـ ـ ـهـ ـ ــارة  ،وت ـس ـل ـيــم
املـتــدربــن عند نهاية الـتــدريــب شنطة
عدة لكل منهم حسب املهنة التى تدرب
عليها .
ونــوه مدير املديرية إلى أن املديرية
ت ـ ـل ـ ـتـ ــزم بـ ـ ـ ــاإلشـ ـ ـ ــراف ع ـ ـلـ ــى ال ـع ـم ـل ـي ــة
التدريبية بأكملها حتى نهاية التدريب
 ،وتوفير مدربني على أعلى مستوى من
الـكـفــاءة  ،واس ـت ـخــراج ش ـهــادات تــدريــب
مـعـتـمــدة م ــن الـ ـ ــوزارة مـنـهــا ف ــى نهاية
الدورات التدريبية على كل مهنة .

تدريب  ٦٣شابا على الخياطة
وصيانة المحمول والتكييف والتبريد

فى إطار حرص وزير القوى العاملة محمد سعفان على متابعة تدريب الشباب على
املهن احلرفية متهيدا إليجاد فــرص عمل مناسبة قامت مديرية القوى العاملة ببنى
سويف بتنفيذ  5برامج تدريبية على حرف التفصيل واخلياطة ،وصيانة املحمول والدش
 ،والتكييف والتبريد  مبركز التدريب التابع للمديرية باملحافظة استفاد منها  63متدربا.
وق ــال الــدكـتــور محمد أن ــور مــديــر مــديــريــة ال ـقــوى الـعــامـلــة باملحافظة  :إن املــديــريــة
قامت بتوفير  15فرصة عمل للفتيات الالتى أنهني هذا التدريب داخــل إحــدى املصانع
باملحافظة ،مشيرا إلــى أن هــذا التدريب يأتى فــى إطــار توجيهات وزيــر الـقــوى العاملة
بالنهوض بالعملية التدريبية فــى امل ـجــاالت الـتــى تسمح للشباب بــإيـجــاد فــرص عمل
مناسبة أو إقامة مشروعات صغيرة .
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الدنيا

تقـدمه :أمل الربنس

«قومى المرأة» يشارك فى برنامج التطوير
للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي

شاركت الدكتورة مايا مرسى
رئ ـي ـس ــة امل ـج ـل ــس الـ ـق ــوم ــى فــى
برنامج التطوير الذاتى واملهنى
ل ـل ـق ـيــادات ال ـن ـســائ ـيــة بــالـقـطــاع
احل ـ ـكـ ــومـ ــى ف ـ ــى إطـ ـ ـ ــار مـ ـش ــروع
احل ــوك ـم ــة االق ـت ـص ــادي ــة امل ـمــول
من الوكالة األمريكية للتنمية
ال ــدول ـي ــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع املـعـهــد
ال ـق ــوم ــى ل ـل ـحــوك ـمــة والـتـنـمـيــة
امل ـس ـت ــدام ــة ب ـح ـضــور ال ــدك ـت ــورة
سـ ـل ــوى ط ـب ــال ــة اسـ ـتـ ـش ــارى أول
احلــوك ـمــة بــالــوكــالــة األمــريـكـيــة
ل ـل ـت ـن ـم ـيــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة فـ ــى مـصــر
وال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورة شـ ــري ـ ـفـ ــة ش ــري ــف
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذى بــامل ـع ـهــد
ال ـق ــوم ــى ل ـل ـحــوك ـمــة والـتـنـمـيــة
املستدامة وجيسون تيلور مدير
مكتب الدميقراطية واحلوكمة
بــالــوكــالــة األمــري ـك ـيــة للتنمية
الدولية و الدكتور صالح الشيخ
رئيس اجلهاز املركزى للتنظيم

واإلدارة ،والـ ــدك ـ ـتـ ــورة ن ـســريــن
ال ـ ـب ـ ـغـ ــدادى وال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور مــاجــد
عـثـمــان عـضــو املـجـلــس الـقــومــى
للمرأة.
فــى الـبــدايــة أعــربــت الدكتورة
مايا مرسى عن سعادتها بحضور
هــذا البرنامج الــذى يهدف إلى
حتقيق استمرارية الدعم املقدم
إلى خريجات البرنامج القيادى
بــاملـعـهــد وخ ــاص ــة عـنــد عــودتـهــن
إل ــى دورة ال ـع ـمــل ،م ــؤك ــدة على
ال ـت ـعــاون م ــع م ـش ــروع احلــوكـمــة
االق ـت ـصــاديــة واجلـ ـه ــات املعنية
لتنفيذ خطة التدريب بحرفية
عالية واق ـتــراح سـيــاســات تسهل
عـ ـل ــى امل ـ ـ ـ ــرأة الـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـق ـي ــام
بعملها.
وأشارت رئيسة املجلس إلى أن
مصر هى أول دولة على مستوى
ال ـع ــال ــم ت ـص ــدر ورق ـ ــة سـيــاســات
ح ــول االس ـت ـجــابــة الحـتـيــاجــات

امل ـ ـ ــرأة والـ ـفـ ـت ــاة خ ـ ــال جــائ ـحــة
كوفيد.19-
وكــان املجلس قد أطلق «آلية
ل ــرص ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــات والـ ـب ــرام ــج
املـسـتـجـيـبــة الح ـت ـيــاجــات املـ ــرأة
خ ــال جــائـحــة ف ـيــروس كــورونــا»
كــآل ـيــة ل ــرص ــد وم ـتــاب ـعــة تنفيذ
تـلــك الـسـيــاســات وفـعــالـيــة امل ــرأة
واتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار واحل ـم ــاي ــة من
الـعـنــف ،والـتــأثـيــر على الفرص
االقتصادية ،والبيانات واملعرفة،
م ـش ـيــرة إلـ ــى أنـ ــه مت رصـ ــد 165
تــدب ـيــرا وق ـ ــرارا و إج ـ ــراء وقــائـيــا
داعما للمرأة املصرية.
وأك ـ ـ ــدت «مـ ــرسـ ــي» ع ـل ــى دع ــم
اإلرادة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة لـ ـلـ ـم ــرأة
والـ ـت ــى ت ـس ــاع ــد ع ـل ــى ال ـت ـحــرك
فــى الـقـطــاعــات كــافــة لوصولها
ل ـص ـنــاعــة الـ ـق ــرار ث ــم تـلـبـيــة كل
احتياجاتها ،مشيرة إلى أهمية
خـلــق جـيــل جــديــد م ــن الـشـبــاب

فى املؤسسات قادر على اإلدارة.
ك ـمــا أك ـ ــدت ضـ ـ ــرورة الـتـقـيـيــم
الـ ـ ـ ــدورى ل ـل ـم ــرش ــدي ــن فـ ــى ه ــذا
ال ـبــرنــامــج ،م ـش ـيــرة إل ــى أهـمـيــة
شـ ـ ـع ـ ــور املـ ـ ـ ـ ـ ــرأة بـ ـثـ ـق ــة ال ـن ـف ــس
وب ــاألم ــان واألم ــن عـلــى مركزها
داخل املؤسسات.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى تـ ـع ــاون الـبـنــك
املـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــزى امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــرى ووزارة
التخطيط مع املجلس القومى
ل ـل ـمــرأة لـتـنـفـيــذ أول مجموعة
ت ـط ــوي ــر ذاتـ ـ ــى وم ـه ـن ــى لـتـنـمـيــة
امل ـ ـ ـهـ ـ ــارات احل ـي ــات ـي ــة ل ـل ـش ـبــاب،
معربة عــن أملها فــى تـعــاون كل
مــن الـقـطــاعــن ال ـعــام واخل ــاص
ل ـت ـب ــادل اخلـ ـب ــرات وامل ــرش ــدي ــن،
ب ــاإلض ــاف ــة لـتـحـقـيــق الـبــرنــامــج
هدفه فى خلق جيل من القيادات
النسائية التى تستطيع أن حتتل
املراكز القادمة فى املستقبل فى
اجلمهورية اجلديدة.

مايا مرسي :قرار البنك المركزى بتمثيل المرأة فى مجالس
اإلدارة بالبنوك يعكس الثقة بقدراتها
تـقــدم املـجـلــس الـقــومــى لـلـمــرأة برئاسة
ال ــدكـ ـت ــورة م ــاي ــا م ــرس ــى ب ـخ ــال ــص الـشـكــر
والتقدير إلى السيد طــارق عامر محافظ
الـبـنــك امل ــرك ــزى إلل ــزام ــه ال ـب ـنــوك بتمثيل
امل ــرأة فــى مجالس اإلدارة بــواقــع عضوتني
على األقل .
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وأشادت الدكتورة مايا مرسى بهذا القرار
الـ ــذى يــأتــى ض ـمــن ج ـهــود ال ـب ـنــك املــركــزى
الــدائـمــة لتمكني امل ــرأة ودعـمـهــا اقتصادي ًا
ع ـبــر ال ـعــديــد م ــن ال ـ ـقـ ــرارات وال ـس ـيــاســات،
ويعكس الثقة بقدرات املــرأة مؤكدة أن هذا
القرار يأتى أيض ًا اتساق ًا مع مساعى الدولة

املـصــريــة احلثيثة لــدعــم ومتـكــن امل ــرأة فى
شـتــى املـ ـج ــاالت ،وع ـبــرت عــن بــالــغ فخرها
بــإتــاحــة ال ـف ــرص لـلـنـســاء لــاس ـت ـفــادة من
مهاراتهن وخبراتهن وهو ما سوف ينعكس
بــال ـضــرورة بـشـكــل إي ـجــابــى عـلــى أداء تلك
املؤسسات.
ديسمبر  2021العمل

القومى للبحوث االجتماعية والجنائية:
ظاهرة التوكتوك ..األسباب ..والمشكالت ..والحلول
قام املركز القومى للبحوث
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة واجلـ ـن ــائـ ـي ــة
ب ــإع ــداد ب ـحــث ح ــول»ظ ــاه ــرة
التوكتوك األسباب واملشكالت
واحللول» .
وأوضح املركز أن التوكتوك
يـ ـ ـع ـ ــد ظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة ذات أبـ ـ ـع ـ ــاد
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
وقــانــونـيــة وجـنــائـيــة ،ويصعب
فهم أحد هذه األبعاد مبعزل
ع ــن األب ـ ـعـ ــاد األخ ـ ـ ــرى ن ـظ ـ ًـرا
للتداخل الكبير فيما بينها
عـلــى أرض ال ــواق ــع .فالعمل
بالتوكتوك بالنسبة للسائق
أو ل ـل ـمــالــك ه ــو أحـ ــد من ــاذج
العمل بالقطاع غير الرسمى،
وه ــو أي ـضــا من ــط م ــن أمن ــاط
سلوك املصريني فى التحايل
عـ ـل ــى امل ـ ـعـ ــايـ ــش ،وم ــواجـ ـه ــة
مشكالت البطالة والفقر.
وأشـ ـ ـ ــار أن بـ ــدايـ ــة ظ ـهــور
الـ ـت ــوكـ ـت ــوك فـ ــى مـ ـص ــر سـنــة
 2005ت ـ ـقـ ــريـ ـ ًـبـ ــا ،وأخـ ـ ـ ــذ فــى
االنـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار داخ ـ ـ ـ ــل األح ـ ـيـ ــاء
السكنية بــاملــدن الـكـبــرى ،ثم
أخ ــذ يــزحــف إل ــى ال ـقــرى دون
أية ضوابط قانونية؛ ولم تبدأ
اجلهود الرامية إلى ترخيصه
وإخ ـضــاعــه لـقــانــون املـ ــرور إال
بعد عدة سنوات من ظهوره.
وأشــار املركز إلى أن انتشار
ـوم ــا
امل ـ ــركـ ـ ـب ـ ــات اآلل ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـم ـ ً
وال ـت ــوك ـت ــوك ب ـش ـكــل خـ ـ ـ ـ ــاص
ـديــا بال ًغا ملفه ـ ـ ـ ــوم
ميثل حتـ ً
التنمية املستدام ـ ــة ،ملا يسببه من تلوث بيئى
تتفاقم أضــراره الصحية اآلنية واملستقبلية
عـ ـل ــى الـ ـبـ ـش ــر ال ـ ــذي ـ ــن ه ـ ــم هـ ـ ــدف ال ـت ـن ـم ـيــة
ووسيلتها.

يــذكــر أن ال ـقــرار األخـيــر للبنك املــركــزى
املـ ـص ــرى جـ ــاء ض ـمــن م ـج ـمــوعــة ت ـعــديــات
ج ــدي ــدة ع ـل ــى ض ــواب ــط ح ــوك ـم ــة ال ـب ـنــوك
ومنهجية تشكيل مجالس اإلدارة اخلاصة
بها ،أقرها محافظ البنك املركزى املصري،
وشملت ضرورة متثيل املرأة بنحو عضوتني
العمل ديسمبر 2021

وأك ـ ـ ــد الـ ـق ــوم ــى ل ـل ـب ـح ــوث االج ـت ـم ــاع ـي ــة
واجلنائية أن التراخى فى ترخيص التكاتك
أدى إلى تفاقم ظاهرة «عمالة األطفال» دون
الـســن القانونية ،ومــن هنا ظـهــرت مشكالت

عـلــى األقـ ــل ،وجـ ــاءت تـلــك الـتـعـلـيـمــات فى
إط ـ ــار ت ـعــزيــز مم ــارس ــات احلــوك ـمــة املـتـبـعــة
لدى البنوك ومتاشي ًا مع أفضل املمارسات
الــدول ـيــة فــى ه ــذا ال ـشــأن مبــا يـضـمــن قيام
مجالس إدارة البنوك بالرقابة على أعمال
اإلدارات التنفيذية.

وسلبيات أخــرى لعل من أهمها
سوء استخدام التكاتك كأداة فى
يد بعض األشخاص املنحرفني
وذوى ال ـس ــواب ــق ،والـبـلـطـجـيــة،
وانـتـهــاك قــواعــد امل ــرور ،والسير
ف ــى االجتـ ـ ــاه املـ ـ ــرورى امل ـعــاكــس،
وجت ـ ـ ـ ــاوز ال ـ ـسـ ــرعـ ــات املـ ـ ـح ـ ــددة،
وال ـس ـيــر ف ــى ال ـط ــرق الـســريـعــة،
واق ـ ـت ـ ـحـ ــام املـ ـن ــاط ــق ال ـس ـك ـن ـيــة
واألحياء املختلفة؛ األمر الذى
ي ـت ـس ـبــب بـ ـ ـ ــدوره فـ ــى ك ـث ـي ــر مــن
املـشـكــات االجـتـمــاعـيــة ،وي ــؤدى
إل ــى ت ـشــويــه امل ـش ـهــد احل ـضــارى
لـلـمــديـنــة ،إض ــاف ــة إل ــى املـبــالـغــة
فــى األجـ ــرة .وكـثـيـ ًـرا مــا ارتكبت
ب ـ ــه ج ـ ــرائ ـ ــم خـ ـطـ ـي ــرة كــال ـق ـتــل
واخلـطــف والـســرقــة والتحرش.
فـ ـضـ ـاً عـ ــن أن ع ـ ــدم تــرخ ـيــص
ال ـتــوك ـتــوك يـعـنــى ع ــدم خـضــوع
امل ــرك ـب ــات لـلـفـحــص ال ـب ـي ـئــى ،أو
اش ـ ـتـ ــراطـ ــات املـ ـ ـ ــرور ،وبــال ـتــالــى
ـددا لتلوث
ـدرا مـتـجـ ً
أصـبــح م ـصـ ً
الـهــواء وتدمير البيئة ،السيما
ف ــى امل ـن ــاط ــق ال ـع ـشــوائ ـيــة الـتــى
تـعــانــى بالفعل مـشـكــات بيئية
أوضاعا
جمة ،ويعانى قاطنوها
ً
صحية وبيئية متدنية.
وق ــد جـ ــاءت م ـح ــاوالت احلــد
من ظاهرة التوكتوك أو منعها
 ب ـ ـقـ ــرار حـ ـك ــوم ــى -ك ـم ـحــاولــةم ــن صــان ـعــى ال ـس ـيــاســة الـعــامــة
للتعامل مــع هــذه الـظــاهــرة من
أجــل التغلب عليها؛ ومواجهة
السلبيات التى جنمت عنها .
ويستهدف البحث التعرف على أبعاد هذه
ال ـظــاهــرة فــى واق ـع ـهــا ومـسـتـقـبـلـهــا .ويسعى
للتوصل إلى مقترحات عملية تسهم فى حل
املشكالت املزمنة فى هذا املجال.

طارق عامر
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نصف

الدنيا

التدريب التفاعلى للقاضيات حول مهارات وفنون التواصل والقيادة
أكد املستشار سناء
خليل رئيس محكمة
االستئناف وعضو
املجلس القومى
للمرأة ومقرر اللجنة
التشريعية باملجلس
على ما تتمتع به
القاضيات املصريات
من كفاءة وجدارة
نفخر ونسعد بها ،وأنه
مازال أمامهن املزيد
لتحقيقه وتقدميه
للوطن .
ج ـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ــك خـ ـ ــال
الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب ال ـت ـف ــاع ـل ــى
الـثــانــى لـلـقــاضـيــات من
م ـ ـحـ ــاكـ ــم االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
وامل ـ ـحـ ــاكـ ــم االب ـت ــدائ ـي ــة
من مختلف محافظات
اجلـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــذى عـ ـق ــده
امل ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــى لـ ـلـ ـم ــرأة
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع وزارة ال ـع ــدل
حول مهارات وفنون التواصل
والـ ـقـ ـي ــادة وم ـنــاه ـضــة الـعـنــف
ضد املرأة .
ومـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــا أشـ ـ ـ ـ ــادت
الـقــاضـيــة أم ــل ع ـمــار مساعد
وزي ـ ــر الـ ـع ــدل ل ـق ـط ــاع حـقــوق
اإلنسان واملــرأة والطفل بدعم
وزير العدل حرص الوزارة على
دعــم واط ــاع ال ـســادة القضاة
وال ـقــاض ـيــات ع ـلــى ك ــل م ــا هو
جديد.
وأكـ ــدت أن ال ـهــدف مــن هــذا
التدريب التفاعلى هــو تعزيز
مـ ـ ـب ـ ــادئ امل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة وال ـت ـم ـك ــن
للمرأة وفقا لقرار وزير العدل
رقم . ٣١٨٧
واس ـت ـعــرضــت مـســاعــد وزي ــر
العدل أهم االتفاقيات الدولية
ال ـ ـتـ ــى صـ ــدقـ ــت ع ـل ـي ـه ــا مـصــر
وامل ـع ـن ـيــة ب ــامل ــرأة ،م ـش ـيــرة إلــى
أن العصر ال ــذى تعيشه املــرأة
فى الوقت احلالى هو العصر
ال ــذه ـب ــى ب ــدع ــم م ــن الــرئ ـيــس
عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســى رئـيــس
اجلـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـ ــداع ـ ــم األول
ل ـل ـم ــرأة ،ح ـيــث حـصـلــت املـ ــرأة
على العديد من احلقوق التى
ك ــاف ـح ــت مـ ــن أج ـ ــل احل ـص ــول
عليها لعقود طويلة  ،مشيرة
ال ـ ــى أن امل ـ ـ ــرأة جن ـح ــت وألول
مــرة بعد  ٧٢عــامــا مــن الكفاح
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املـتــواصــل فــى أن يتم تعيينها
ف ــى مـجـلــس ال ــدول ــة والـنـيــابــة
العامة .
وأعـ ـ ــربـ ـ ــت ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة ه ـبــة
هجرس عضو املجلس القومى
للمرأة ومقررة جلنة املرأة ذات
اإلعاقة عن سعادتها بوجودها
ف ــى ه ــذا ال ـت ــدري ــب الـتـفــاعـلــى
للقاضيات ،مضيفة أن املــرأة
ذات اإلعــاقــة تتعرض ألشكال
م ـت ـع ــددة م ــن ال ـع ـن ــف ،مــؤكــدة
على وجوب توفير أكبر قدر من
احلماية للمرأة ذات اإلعاقة.
وأشــارت إلى جهود املجلس
القومى للمرأة فى دعــم املــرأة
ذات اإلعـ ـ ــاقـ ـ ــة ف ـ ــى م ـخ ـت ـلــف
املـحــافـظــات وال ـت ـعــرف بـصــورة
ف ـع ـل ـيــة عـ ـل ــى وضـ ـعـ ـه ــن وأهـ ــم
الـعـقـبــات ال ـتــى تــواجـهـهــن فى
املجتمع ملساعدتهن وتذليل
كافة العقبات أمامهن .
ولفتت إلى أنه يوجد مليار
شـخــص مــن ذوى اإلع ــاق ــة فى
الـ ـع ــال ــم ،وأن ف ــى م ـصــر وفـقــا
لـتـعــداد  ٢٠١٧يــوجــد أكـثــر من
 ١٣م ـل ـي ــون ش ـخ ــص م ــن ذوى
إعاقة.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت أن الـ ـتـ ـك ــاف ــؤ
ب ــن ال ـش ـخ ــص ذوى اإلع ــاق ــة
والشخص الـعــادى تتمثل فى
تــوف ـيــر ن ـفــس فـ ــرص الـتـعـلـيــم
والـ ـعـ ـم ــل وف ـ ــى ك ــاف ــة ج ــوان ــب
احلياة.
وت ـ ـنـ ــاولـ ــت شـ ـيـ ـم ــاء ن ـع ـيــم
م ــدي ــر عـ ــام اإلدارة بــاملـجـلــس

القومى للمرأة االستراتيجية
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـتـ ـمـ ـك ــن املـ ـ ـ ــرأة
 ٢٠٣٠والـ ـت ــى تـتـضـمــن أرب ـعــة
م ـح ــاور رئ ـي ـســة ه ــى التمكني
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادى واالجـ ـتـ ـم ــاع ــى
والسياسى واحلماية متقاطع
مـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــور ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــات
وال ـتــوع ـيــة ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أب ــرز
اإلجن ــازات التى حتققت منذ
إطـ ـ ـ ــاق الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـس ـي ـســى
االستراتيجية فــى عــام ٢٠١٧
وأن املـجـلــس الـقــومــى للمرأة
ه ــو اآلل ـي ــة الــوط ـن ـيــة املعنية
ب ــال ـن ـه ــوض بـ ــاملـ ــرأة مب ــا فـيـهــا
مــن وضــع السياسات وإعــداد
التشريعات ودعم متكني املرأة
فى كافة املجاالت.
وأك ـ ــدت أهـمـيــة دور وح ــدات
ت ـكــافــؤ الـ ـف ــرص ف ــى الـ ـ ــوزارات
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى دور وس ــائ ــل
اإلع ــام واملجتمع املــدنــى فى
دعم جهود الدولة الرامية إلى
متـكــن امل ــرأة ودع ــم مشاركتها
فى كافة املجاالت .
واسـ ـتـ ـع ــرض ــت ن ـه ــى مــرســى
م ــدي ــر اإلدارة ال ـع ــام ــة إلدارة
الـ ـلـ ـج ــان ب ــامل ـج ـل ــس ال ـق ــوم ــى
للمرأة نظام اإلحالة الوطنى
للخدمات األســاسـيــة املقدمة
ل ـل ـس ـي ــدات ال ــات ــى يـتـعــرضــن
ل ـل ـع ـن ــف م ــوضـ ـح ــة أن ن ـظ ــام
اإلح ــال ــة يتضمن  ٤قطاعات
ل ـ ـض ـ ـمـ ــان وص ـ ـ ـ ــول اخل ـ ــدم ـ ــات
للمرأة املعنفة على أكمل وجه
وتـ ـشـ ـم ــل :قـ ـط ــاع ــات ال ـع ــدال ــة

وامل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـقـ ــومـ ــى ل ـل ـم ــرأة
والـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــى واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي،
وتـ ـ ـن ـ ــاول ـ ــت االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
الوطنية ملناهضة العنف ضد
املرأة . ٢٠٢٠ – ٢٠١٥
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى دور م ـك ـتــب
الشكاوى باملجلس فى تقدمي
ال ــدع ــم وامل ـس ــان ــدة الـقــانــونـيــة
والـنـفـسـيــة ل ـل ـمــرأة م ــن خــال
فــروعــه فــى جميع محافظات
اجلمهورية.
واستعرض الدكتور شريف
ص ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارى
الـ ـت ــدري ــب والـ ـتـ ـط ــوي ــر عــرضــا
حتـ ــت ع ـ ـنـ ــوان إعـ ـ ـ ــداد الـ ـق ــادة
«القيادة واتخاذ القرارات» أشار
فـيــه إل ــى دور ال ـقــائــد الـنــاجــح
بــإش ـعــار ال ـعــام ـلــن م ـعــه أنـهــم
ناجحون.
وت ـ ـ ـنـ ـ ــاول املـ ـسـ ـتـ ـش ــار ه ــان ــى
جـ ـ ــورجـ ـ ــى رئـ ـ ـي ـ ــس مب ـح ـك ـمــة
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة وع ـض ــو
اللجنة التشريعية باملجلس
القومى للمرأة البعد الدولى
جل ـ ــرائ ـ ــم الـ ـعـ ـن ــف ض ـ ــد املـ ـ ــرأة
واالت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة وم ــا
ت ـت ـع ــرض لـ ــه امل ـ ـ ــرأة مـ ــن عـنــف
س ــواء مــن األه ــل او ال ـ ــزوج ،أو
فى حالة العنف عبر التواصل
االجتماعى وابتزاز الضحية،
مؤكدا أهمية تشجيع الضحية
على أن تتحدث وتبلغ عن أى
عنف تتعرض له سواء جسدى
أو ن ـف ـســى ب ـ ــدون اخل ـ ــوف من
نظرة املجتمع لها .
ديسمبر  2021العمل

فى اليوم العالمى للطفل

األمير عبد العزيز بن طالل يدعو إلى العمل
والتعاون من أجل صون حقوق األطفال
صــرح صــاحــب السمو امللكى األمـيــر عبد العزيز بــن طــال بــن عبد
العزيز رئيس املجلس العربى للطفولة والتنمية بأنه فى  20نوفمبر
مــن كــل عــام يــأتــى الـيــوم العاملى للطفل ،وهــو مناسبة مهمة للتذكير
بالتحديات التى تواجهها الطفولة،
خصوصا فى منطقتنا التى تعتبر
ً
من أكثر مناطق العالم
تضررا  ،لذا فى هذا اليوم نكثف اجلهود لتعزيز
ً
التعاون من أجل صون حقوق األطفال وضمان مستقبل أفضل لهم .
جاء ذلك خالل رسالة وجهها صاحب السمو امللكى فى مناسبة اليوم
العاملى للطفل .كما دعــا إلــى التعاون والتكاتف فى ظل هــذه املرحلة
احلرجة لالهتمام بكل ما يخص هذه الفئة الغالية ،مع التركيز على
إط ــاق بــرامــج تعنى بالصحة النفسية لــأطـفــال واملــراه ـقــن ،ودعــم
املنظمات والهيئات املحلية املختصة برعاية الطفولة واألمــومــة فى
املـنـطـقــة عـبــر ال ـق ـنــوات الــرسـمـيــة وف ــق األنـظـمــة وال ـقــوانــن لـكــل بلد،
معا من أجل مستقبل أفضل” .
مختتما بقوله« :لنعمل ً
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المساواة بين الجنسين فى االديان
السماوية فى ندوة بالوادى الجديد

نظمت مديرية القوى العاملة مبحافظة
الوادى اجلديد ،ندوة حتت عنوان« :املساواة
بني اجلنسني واألديان السماوية» وذلك فى
إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد
سعفان ملديريات القوى العاملة باملحافظات
بأهمية تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء
عـلــى كــافــة أش ـكــال الـتـمـيـيــز ضــد املـ ــرأة فى
مـجــال الـعـمــل ،ومتكينها اقـتـصــاديـ ًا ونشر
ثقافة املساواة بني اجلنسني.

شـ ــارك ف ــى ال ـن ــدوة  52عــامــا ميـثـلــون 9
م ـن ـشــآت ل ـل ـق ـطــاع اخل ـ ــاص واالس ـت ـث ـم ــارى
بــاملـحــافـظــة ،وع ـقــدت بالتنسيق مــع مركز
الـنـيــل ل ــإع ــام ،وامل ــرك ــز ال ـقــومــى ل ـل ـمــرأة ،
وبــالـتـعــاون مــع مــديــريــة األوق ــاف واملجلس
الـ ـق ــوم ــى لـ ـلـ ـم ــرأة وامل ـت ـخ ـص ـص ــن ب ــوح ــدة
امل ـ ـسـ ــاواة ب ــن اجل ـن ـســن مب ــدي ــري ــة ال ـقــوى
العاملة.
وأوضح أحمد حسني طليب مدير املديرية

 ،أن الندوة تناولت العديد من املوضوعات
املـهـمــة مـنـهــا  :املـ ـس ــاواة ب ــن اجلـنـســن فى
جميع مجاالت العمل  ،واألنشطة املناهضة
للمرأة والعنف والتحرش فى أماكن العمل
 ،وأهداف التنمية املستدامة  ،2030واألديان
السماوية وحثها على املساواة بني اجلنسني
 ،ف ـض ـاً ع ــن دور املـجـلــس ال ـقــومــى لـلـمــرأة
فــى الـتــوعـيــة فــى احل ـقــوق والــواج ـبــات بني
اجلنسني.

منظومة الشباك الواحد تصل قنا لتقديم
الخدمات الجماهيرية فى سهولة ويسر
أن ـ ـشـ ــأت م ــدي ــري ــة ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة بـقـنــا
الـ ـشـ ـب ــاك ال ـ ــواح ـ ــد الس ـت ـق ـب ــال امل ــواطـ ـن ــن،
لتقدمي خدمات جمهورها فى سهولة ويسر
وانسيابية بالعمل ،ممــا يساعد على حسن
سـيــر الـعـمــل وال ـســرعــة فــى إجن ــاز اخلــدمــات
اجلماهيرية املطلوبة ،وقد مت تخصص مكان
الشباك الواحد ليليق بالتعامل مع اجلمهور
وق ــال حـســام طلبة وكـيــل ال ـ ــوزارة مديرية
م ــدي ــري ــة الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة ب ـق ـنــا :إن إن ـشــاء
ال ـش ـبــاك ال ــواح ــد ج ــاء تـنـفـيــذا لـتــوجـيـهــات
وزيــر القوى العاملة محمد سعفان لتيسير
تقدمي اخلدمات جلميع املواطنني فضال عن

التحول إلى الرقمنة .
وأشـ ـ ـ ــار م ــدي ــر املـ ــديـ ــريـ ــة إلـ ـ ــى أن امل ـك ــان
املخصص للشباك الواحد خلدمة املواطنني
ب ــه أي ـضــا م ـكــان لـتـلـقــى ال ـش ـكــاوى العمالية
ف ــى مـخـتـلــف م ـج ــاالت املــديــريــة وال ـ ــرد على
استفسارات املواطنني ،دون احلاجة للمواطن
لــانـتـقــال ل ـ ــإدارة املـخـتـصــة  ،حـيــث سيكون
هـنــاك ضــابــط اتـصــال يـقــوم بـتــزويــد املوظف
املسئول عن شباك االستفسارات بالرد على
أى استفسار للمواطن ،فضال عن تخصيص
أحــد املوظفني ملتابعة الشكاوى وال ــردود من
املواطنني.

وق ــال ح ـســام طـلـبــة  :إن الـشـبــاك الــواحــد
يقوم باستقبال الشكاوى العمالية  ،وطلبات
احلصول على شهادات قياس مستوى املهارة
وتسليمها ،وطـلـبــات وش ـكــاوى الـعـمــالــة غير
امل ـن ـت ـظ ـمــة ،وك ـ ــل اخلـ ــدمـ ــات الـ ـت ــى تـقــدمـهــا
املديرية جلمهور املواطنني.
وأشار مدير املديرية إلى أنه سيتم تطوير
الـشـبــاك الــواحــد وجتـهـيــزه بــأحــدث األجـهــزة
التكنولوجية فى ضوء توجه الدولة احلالى
إل ــى الــرقـمـنــة وال ـت ـحــول الــرق ـمــي ،الفـتــا إلــى
أن ال ـش ـبــاك ال ــواح ــد يـسـهــم ف ــى اإلجـ ـ ــراءات
االحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

أعلن محمد سعفان ،وزير القوى العاملة أن
م ــدي ــري ــات ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة ع ـل ــى م ـس ـتــوى
حاليا بحصر العمالة غير
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مت حصر  25ألـفــا مبدينة العلمني اجلديدة
وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى
املـهــارة وترخيص مــزاولــة احلــرفــة واستخراج
بطاقات قومية جديدة باملهنة.
وأشــار وزير القوى العاملة إلى أنــه يجرى
اس ـت ـك ـمــال احل ـص ــر وال ـت ـس ـج ـيــل حــالـ ًـيــا فى
مشروعات العاصمة اإلدارية اجلديدة ،حيث
مت حصر وتسجيل ما يزيد  15ألف عامل من
العمالة غير املنتظمة ،وإصدار شهادات قياس
مستوى املهارة ،وترخيص مزاولة املهنة ،الفتا
إلــى أنــه مت التأمني على  11ألــف عامل غير

منتظم بقطاع املقاوالت كبداية ملد احلماية
االجتماعية لهذه الفئة .
وأكـ ـ ــد الـ ــوزيـ ــر أن ـن ــا م ـس ـت ـم ــرون ف ــى بــاقــى
شــركــات مـشــروعــات العاصمة اجلــديــدة ،كـمــا
مت ح ـص ــر م ــا يـ ـق ــرب مـ ـ ـ ــن  2000ع ــام ــل غـيــر
منتظم بشركتني ببورسعيد ،ومثلهم بالوادى
اجلــديــد ،وذل ــك فــى إط ــار امل ـب ــادرة الرئاسية
صحيا
«ح ـي ــاة ك ــرمي ــة» ،لــرعــايــة ه ــذه الـفـئــة
ً
واجـتـمــاعـ ًـيــا وتــأم ـي ـ ًنــا ،متـهـيـ ًـدا لــوضــع خطة
ومنظومة متكاملة للرعاية.
وفــى نفس اإلط ــار قــال مــدحــت الـغـمــراوى
وكـيــل الـ ــوزارة مــديــر مــديــريــة الـقــوى العاملة
بــال ـقــاهــرة :إن ــه ب ـنــاء ع ـلــى تـعـلـيـمــات الــوزيــر
بـحـصــر الـعـمــالــة غـيــر املـنـتـظـمــة ،ق ــام مكتب
ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة مبــدي ـنــة ب ــدر ب ــزي ــارة مــوقــع

الـشــركــة الصينية مبنطقة جنيفة بطريق
ال ــروب ـي ـك ــى مبــدي ـنــة بـ ــدر وامل ـن ـف ــذة ملـحـطــات
مترو األنفاق باملدينة وعمل حصر للعمالة
بهذه الفئة متهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة
ال ـب ـي ــان ــات امل ـ ــوج ـ ــودة ب ــامل ــدي ــري ــة وش ـمــول ـهــم
بالرعاية االجتماعية والصحية .
وأشــار املهندس حسن السيد مدير مكتب
ع ـمــل بـ ـ ــدر أن عـمـلـيــة احل ـص ــر ت ـتــم حــال ـيــا
وم ـس ـت ـمــرة بــال ـت ـعــاون م ــع اجلـ ـه ــات املـعـنـيــة،
متهيدا لقيام وحــدة العمالة غير املنتظمة
بــاملــديــريــة بتغيير مـهــن الـعــامـلــن إلى مهن
ال ـع ـمــالــة غ ـيــر املـنـتـظـمــة ال ـتــى يـعـمـلــون بها
على أرض الواقع ،الفتا إلى أن يقوم بعملية
احل ـصــر ص ـبــاح أح ـمــد عـمــر مـفـتــش تفتيش
عمل بدر .

حصر العمالة غير المنتظمة بمدينة بدر لرعايتهم اجتماعيا وصحيا
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تمكين طالب وخريجى التعليم الفنى
لالنتقال لسوق العمل بأسوان
وقـ ـع ــت الـ ــوحـ ــدة ال ـف ــرع ـي ــة لـتـيـسـيــر
االن ـ ـت ـ ـقـ ــال إلـ ـ ــى سـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل «مـ ـك ــون
الـتــوظـيــف» بــأســوان مــذكــرة تـفــاهــم مع
االحتاد املحلى لنقابات العمال واللجنة
النقابية للعاملني بالسياحة والفنادق
بـ ــامل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ،بـ ـ ـه ـ ــدف مت ـ ـكـ ــن طـ ــاب
وخريجى التعليم الفنى من االنتقال
ل ـ ـسـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل  ،مـ ــن خـ ـ ــال ال ـت ـع ــرف
على احتياجات ســوق الـعـمــل ،واكـســاب
الطالب واخلريجني املهارات والقدرات
الالزمة لتلبية تلك االحتياجات .
وقع مذكرة التفاهم ياسني مصطفى
م ـح ـمــد م ـس ـئــول ال ـتــوظ ـيــف بــالــوحــدة
الـفــرعـيــة لتيسير االن ـت ـقــال إل ــى ســوق
الـعـمــل  ،وع ـم ــاد رزق زك ــى ع ــن املــدرســة
الثانوية الفندقية نظام اخلمس سنوات
 ،وعادل فوزى جادو وكيل النقابة العامة
للعاملني بالسياحة والفنادق بأسوان .
وقال جادو  :إن مذكرة التفاهم تقضى
بــأن مكون التوظيف يعمل على تنمية
م ـ ـهـ ــارات خ ــري ـج ــى املـ ـ ـ ــدارس ال ـثــانــويــة
الفنية ورفع كفاءة املرشحني واملرشحات
وإكـ ـس ــابـ ـه ــم املـ ـ ـه ـ ــارات الـ ــازمـ ــة لـلـعـمــل
باإلضافة إلى العمل على توفير املزيد
من فرص العمل الالئق .

وت ـل ـت ــزم الـ ــوحـ ــدة ال ـفــرع ـيــة مبــوجــب
مذكرة التفاهم  ،أن تقدم املساعدة فى
توفير الباحثني عــن العمل للوظائف
املتاحة لــدى النقابة العامة للسياحة
وال ـ ـف ـ ـنـ ــادق  ،ك ـم ــا ت ـع ـم ــل ع ـل ــى تــأه ـيــل
الباحثني لبناء قدراتهم وفق ًا ملواصفات
املوظف اجليد وأخالقيات العمل  ،مع
متابعة الشباب بعد استالمهم للعمل
للتحقق مــن تأقلمها مــع بيئة العمل
وفق مهاراتهم وخبراتهم .
وأوضـ ـ ــح وك ـي ــل ال ـن ـقــابــة بـ ــأسـ ــوان أن
م ــذك ــرة ال ـت ـفــاهــم تــأتــى ف ــى إطـ ــار ق ــرار
وزيــر التربية والتعليم بإنشاء الوحدة
امل ــرك ــزي ــة لـتـيـسـيــر االن ـت ـق ــال إل ــى ســوق
العمل لتمكني طالب وخريجى التعليم
الفنى من االنتقال إلى سوق العمل من
خالل مساعدتهم على اتخاذ القرارات
الـصـحـيـحــة حلـيــاتـهــم الـعـمـلـيــة مبنية
على معلومات دقيقة لربط مخرجات
العملية التعليمية بسوق العمل ومن
ثـ ــم الـ ـتـ ـع ــرف عـ ـل ــى احـ ـتـ ـي ــاج ــات س ــوق
ال ـع ـمــل وال ـع ـمــل ع ـلــى اك ـس ــاب ال ـطــاب
واخلريجني املـهــارات والـقــدرات الالزمة
لتلبية تلك االحتياجات.

فض إضراب  438عامال بشركة
«هابيتات» ..وصرف زيادة مرتباتهم
متكنت وزارة القوى العاملة من خالل مديرية القوى العاملة
بــالـقـلـيــوبـيــة م ــن ف ــض إض ـ ــراب  438عــامــا بـشــركــة «هــابـيـتــات»
مبــديـنــة ال ـع ـبــور ،وأصـبـحــت األوضـ ــاع مـسـتـقــرة وه ــادئ ــة ،وحــالــة
اإلنتاج مستمرة ،وذلــك بعد أن انتقلت مديرية القوى العاملة
بالقليوبية وأجهزتها التنفيذية ملقر املنشأة وتفاوضت مع إدارة
الشركة على مطالب العاملني.
وأوض ـ ــح هـيـثــم س ـعــد ال ــدي ــن امل ـت ـحــدث الــرس ـمــى واملـسـتـشــار
اإلعالمى لوزارة القوى العاملة  ،أن وزير القوى العاملة محمد
سـعـفــان ك ــان قــد أص ــدر تــوجـيـهــات فــوريــة ملــديــر املــديــريــة إميــان
السيد شحاته بالتواصل مع إدارة الشركة حلل مشكلة العاملني
بالطرق الودية وحصول العمال على حقوقهم كاملة طاملا أنها
فى اإلطار القانوني.
وتلقت ال ــوزارة من خــال مرصد االحتجاجات العمالية بها
ما يفيد االنتقال إلى مقر الشركة من خالل املديرية وأجهزتها
التنفيذية متمثلة فى مدير املديرية إميان السيد شحاته  ،ووكيل
املــديــريــة محمد عليان  ،ومــديــر مكتب تفتيش وعــاقــات عمل
العبور  ،ملتابعة حالة العمل والعمال وموقف العمال املضربني،
مبقابلة املسئولني بالشركة وهم  :مدير الشئون القانونية عادل
محمد حسني  ،واملدير املالى أحمد عبد السالم ،ومدير احلركة
محمد صبحى  ،بحضور املستشار عصام عبد الفتاح محمد
ممثل احتــاد مستثمرى مجلس تعاون دول اخلليج مت التوصل
إلى االتفاق بالطرق الودية بني طرفى العملية اإلنتاجية ،وذلك
بقيام الشركة وفروعها بصرف زيــادة مرتبات جميع العاملني
مببلغ  350جنيها شهريا مع مرتب شهر نوفمبر  ،2021مع تعديل
جميع املرتبات طبقا لقرار املجلس القومى لألجور واحلد األدنى
ألجور القطاع اخلاص من أول يناير املقبل مببلغ  2400جنيه .
العمل ديسمبر 2021

القوى العاملة  :استمرار تسجيل
بيانات المنظمات النقابية التى لم
تتمكن من تحديث بياناتها
أعـلـنــت وزارة الـقــوى العاملة أنــه يـجــوز للمنظمات
النقابية الـتــى حــاولــت حتــديــث بياناتها ول ــم تتمكن
من االنتهاء من عملية إدارج البيانات القيام بــإدراج
بياناتها ولو بعد إنتهاء املواعيد املقررة الذى انتهى فى
 11نوفمبر  ،2021وأنه سيتم إتاحة املوقع اإللكترونى
للتحديث.
وأشار الكتاب الذى أصدرته وزارة القوى العاملة فى
هذا اخلصوص بشأن حتديث قواعد بيانات املنظمات
النقابية إلى أهمية حتديث بيانات املنظمات النقابية
العمالية إلكترونيا فى ظل التحول الرقمى للدولة
والعالم أجمع واعتباره إجراء ضروريا نظرا الستمرار
الـعـمــل بـ ــاإلجـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة ل ـتــداع ـيــات جائحة
فيروس كورونا أثناء العملية اإلنتخابية القادمة.
وأك ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ــوزارة ف ــى ال ـك ـت ــاب الـ ـ ـ ــدورى أن عـمـلـيــة
التحديث ال متس الشخصية االعتبارية للمنظمات
النقابية العمالية ،فضال عن أن النظام اإللكترونى
يعتبر نظاما جتريبيا وال يتم االعـتـمــاد عليه وحــده
حــالـيــا حلــن تــوافــق الـنـظــام اإلل ـك ـتــرونــى مــع الـنـظــام
اليدوى بنسبة .%100
كما أك ــدت أن اكـتـشــاف تـكــرار أسـمــاء بعض أعضاء
اجل ـم ـع ـي ــات ال ـع ـم ــوم ـي ــة ال ي ــؤث ــر ع ـل ــى الـشـخـصـيــة
اإلعتبارية للجنة احلديثة وال يعتبر منسحبا منها
 ،وي ـظــل محتفظا بـعـضــويـتــه الـنـقــابـيــة ف ــى املنظمة
النقابية التى يرغب فى االنضمام اليها.
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تمثيل

اإلمارات :

عماىل

تحديد خطوات إصدار تصاريح اإلقامة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان
تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع
ً
ل ـلــوزارة بــالـسـفــارة املـصــريــة بأبوظبى بدولة
اإلمــارات العربية املتحدة فى إطــار متابعته
أحـ ـ ــوال ال ـع ـمــالــة امل ـص ــري ــة ف ــى دول الـعـمــل
مــن خــال غــرفــة العمليات املـنـشــأة مبكاتب
الـتـمـثـيــل ال ـع ـمــالــى ب ــاخل ــارج ل ـلــرد ع ـلــى أى
استفسارات ،وتقدمي الدعم واملساعدة لهم
فى أى وقت.
وأوض ــح الـتـقــريــر ال ــذى تـلـقــاه الــوزيــر من

مـكـتــب الـتـمـثـيــل ال ـع ـمــالــى بــأبــوظ ـبــى قـيــام
الهيئة االحتادية للهوية واجلنسية بتحديد
خطوات إصدار تصاريح اإلقامة فى اإلمارات.
وق ــال ــت امل ـل ـحــق ال ـع ـمــالــى ح ـن ــان شــاهــن،
رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي:
إن ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة أوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ــه بـ ــإم ـ ـكـ ــان
األفـ ـ ـ ــراد إص ـ ـ ــدار ال ـت ـص ــاري ــح ع ـب ــر مــوقـعـهــا
اإللـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرون ـ ـ ـ ــي  www.ica.gov.aeأو
التطبيق الذكى ،ICA UAE eChannels
م ـح ــددة خ ـط ــوات إص ـ ــدار ت ـصــاريــح اإلقــامــة

 :بــال ـت ـس ـج ـيــل وإن ـ ـشـ ــاء احل ـ ـسـ ــاب (ال ـه ــوي ــة
الرقمية) أو الدخول للخدمات اإللكترونية
فــى حــال التسجيل املسبق ،واخـتـيــار خدمة
إص ـ ــدار ت ـصــريــح اإلق ــام ــة ،وت ـق ــدمي الـطـلــب
ومــراج ـعــة الـبـيــانــات املـسـتــرجـعــة وحتديثها
وت ـس ــدي ــد ال ـ ــرس ـ ــوم ،وتـ ـق ــدمي ط ـل ــب بـطــاقــة
ال ـ ـهـ ــويـ ــة ،وت ـس ـل ـي ــم جـ ـ ـ ــواز الـ ـسـ ـف ــر ل ـشــركــة
التوصيل املـعـتـمــدة ،ووض ــع ملصق اإلقــامــة
على جواز السفر وتوصيل اجلواز عن طريق
شركة التوصيل املعتمدة.

 ..وتحدث بروتوكول سفر المواطنين
ك ـمــا ت ـل ـقــى ال ــوزي ــرتـ ـق ــري ـ ًـرا م ــن املـكـتــب
ك ـشــف ع ــن ق ـيــام الـهـيـئــة الــوط ـن ـيــة إلدارة
ال ـ ـطـ ــوارئ واألزمـ ـ ـ ــات والـ ـ ـك ـ ــوارث والـهـيـئــة
العامة للطيران املدنى باإلمارات بتحديث
بروتوكول سفر املواطنني إلى الدول التى
مت منع السفر إليها ،وذلــك بهدف تعزيز
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ــدول ــة مبــرح ـلــة الـتـعــافــى
واالن ـ ـف ـ ـتـ ــاح ال ـت ــدري ـج ــى فـ ــى ال ـق ـطــاعــات
احل ـ ـيـ ــويـ ــة كـ ــافـ ــة والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة إل ـ ـ ــى احلـ ـي ــاة
الطبيعية اجلديدة.
وقالت امللحق العمالى حنان شاهني :إن
البروتوكول سوف يسمح بسفر املواطنني
احلـ ــاص ـ ـلـ ــن عـ ـل ــى اجلـ ـ ــرعـ ـ ــات ال ـك ــام ـل ــة
لـلـقــاح (ك ــوف ـي ــد )19-املـعـتـمــد ،بــاإلضــافــة
إل ــى اس ـت ـم ــرار م ـنــع س ـفــر امل ــواط ـن ــن غير
احلاصلني على اجلرعات الكاملة للقاح،
ويـسـتـثـنــى م ــن ذلـ ــك امل ـه ـم ــات الــرس ـم ـيــة،
واحل ــاالت املرضية وممــن يتلقون العالج
خـ ـ ـ ــارج الـ ـ ــدولـ ـ ــة واحل ـ ـ ـ ـ ــاالت اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة،
والبعثات الدراسية خــارج الــدولــة ،بشرط
احلصول على املوافقة املسبقة من اجلهات
الرسمية.
ويشترط على املواطنني العائدين من

ت ـلــك ال ـ ــدول إب ـ ــراز نـتـيـجــة ف ـحــص PCR
سلبية قـبــل ال ـع ــودة مــن الــوج ـهــة حتتوى
ع ـلــى  QR Codeمت إج ـ ـ ــراؤه خـ ــال 48
ساعة من وقت املغادرة باإلضافة إلى إبراز
نتيجة فحص  Rapid Test PCRآخر

مت إجراؤه بحد أقصى  6ساعات قبل موعد
املغادرة فى أرض املطار للوجهة.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــول إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه يـتـعــن
عـلــى فـئــة املطعمني إجـ ــراء فـحــص PCR
ع ـنــد ال ـ ـقـ ــدوم ،وإج ـ ـ ــراء ف ـح ـصــن آخــريــن
ف ــى ال ـيــومــن ال ــراب ــع وال ـثــامــن م ــن تــاريــخ
الــوصــول ،وبالنسبة للفئة غير املطعمة،
فيتعني عليها إج ــراء فـحــص  PCRعند
القدوم مع االلتزام باحلجر الصحى ملدة
 10أيام وإجراء فحص فى اليوم التاسع.
وت ـض ـمــن ال ـب ــروت ــوك ــول أي ـضــا عـ ــددا من
اشتراطات املغادرة ،وهى ضرورة التسجيل
فــى خــدمــة ت ــواج ــدى لـلـمــواطـنــن ،وإب ــراز
نتيجة فحص سلبية خالل  48ساعة ،إلى
جانب االلتزام بإجراءات الوجهة.
وتـ ـنـ ـص ــح ه ـي ـئ ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ واألزم ـ ـ ـ ــات
وال ـ ـط ـ ـيـ ــران املـ ــدنـ ــى بـ ــأنـ ــه يـ ـت ــوج ــب عـلــى
املسافرين التوجه إلى املراكز الصحية فى
حال ظهور أعراض أو اإلصابة بالفيروس
وتبليغ سفارة الدولة ،وحفاظا على صحة
وسالمة املسافرين،وأشار البروتوكول إلى
عدم سفر األشخاص الذين تزيد أعمارهم
عن  70عاما.

..وتحدث متطلبات التأمين الصحى للمتقدمين
للحصول على تصاريح اإلقامة الذهبية
وت ـل ـقــى ال ــوزي ــرت ـق ــري ـ ًـرا م ــن امل ـك ـتــب كشف
ع ــن ق ـيــام دائ ـ ــرة ال ـص ـحــة «اجل ـه ــة الــرقــابـيــة
وال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ل ـق ـطــاع ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة»
فــى أبــوظ ـبــي ،بـتـحــديــث متطلبات الـتــأمــن
ال ـص ـحــى ل ـل ـم ـت ـقــدمــن ب ـط ـل ـبــات احل ـصــول
ع ـل ــى تـ ـص ــاري ــح اإلقـ ــامـ ــة ال ــذهـ ـبـ ـي ــة ،وذلـ ــك
بهدف تبسيط عملية التقدمي أمــام جميع
املتقدمني من داخــل وخــارج الدولة وتسهيل
ان ـت ـقــال ـهــم لـلـعـيــش واالسـ ـتـ ـق ــرار ف ــى إمـ ــارة
أبوظبي.
وق ــال ــت رئ ـيــس مـكـتــب الـتـمـثـيــل الـعـمــالــى
بأبوظبي :إن دائرة الصحة حددت املتطلبات
واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات املـتـعـلـقــة بــال ـتــأمــن الـصـحــى
لـغــايــات إصـ ــدار اإلقــامــة الــذهـبـيــة فــى إم ــارة
أبوظبى إذ مت حتديد هذه الفئات إلى نوعني:
األولى هى فئة املوظفني العاملني فى إمارة
أبوظبي ،حيث يستمر أصحاب األعمال فى
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حتمل تكلفة الضمان الصحى اخلاص بهم
وفق ًا ألحكام قانون الضمان الصحى رقم 23
لسنة  2005وتعديالته والئحته التنفيذية.
أم ــا ال ـف ـئــة ال ـثــان ـيــة ف ـقــد شـمـلــت طــالـبــى
ت ـصــاريــح اإلق ــام ــة الــذهـبـيــة م ــن غـيــر الفئة
األول ــى ،حيث يتوجب عليهم تقدمي تأمني
ص ـحــى ش ــام ــل ل ـهــم وألفـ ـ ــراد أس ــره ــم س ــارى
املفعول فــى دولــة اإلم ــارات العربية املتحدة
أثناء مــدة إقامتهم فيها ،وفــى حــال لم يكن
لدى طالب تصريح اإلقامة الذهبية تأمني
صحى يتوجب عليه تقدمي تعهد بتوفيره،
وإال يتوجب عليه حتمل جميع التكاليف
اخلاصة بالعالج الطبى واخلدمات الصحية
إذا تطلب األمــر ذلــك ،وتتضمن اإلج ــراءات
اجلــديــدة للحصول عـلــى اإلقــامــة الذهبية
خيارات مبسطة وواضحة لكل فئة وفق ملا مت
بيانه من متطلبات.

سـيــدات مصر تعقد لـقــاءهــا الـسـنــوى فى
أبوظبي
  تلقى وزي ــر ال ـقــوى الـعــامـلــة ت ـقــريـ ًـرا من
مـكـتــب الـتـمـثـيــل ال ـع ـمــالــى أوضـ ــح الـتـقــريــر
الذى تلقاه الوزير من امللحق العمالى حنان
شاهني ،أن جمعية سيدات مصر فى أبوظبى
عقدت اللقاء الترحيبى السنوى فى فندق
س ــان ــت ري ـج ـيــس ال ـك ــورن ـي ــش ب ــال ـت ـع ــاون مع
مستشفى الرمي.
وق ــد تـشــرفــت اجلـمـعـيــة بـحـضــور نسرين
فتحى حرم امللحق العسكري ،وحنان شاهني
امللحق العمالي ،وزينب حرم مساعد امللحق
العسكري ،واملستشار أسامة حمدى بسفارة
جـمـهــوريــة مـصــر الـعــربـيــة ،والــدك ـتــورة مــاريــا
رم ـس ـيــس ح ــرم ال ـق ــس ب ـي ـشــوي ،وال ــدك ـت ــورة
هــايــدى فهمى حــرم الـقــس إب ــرام مــن كنيسة
األنبا انطونيوس بأبوظبى .
ديسمبر  2021العمل

قانون جديد ينظم عالقات العمل  ويحدد التزامات صاحب العمل
والعامل وضوابط واشتراطات إنهاء عقود العمل
كما تلقى وزير القوى العاملة
تقريرا من املكتب يكشف عن
،
ً
صدور مرسوم بقانون باإلمارات
تنظيم عالقات العمل والذى
تسرى أحكامه اعتبارا من 2
فبراير  2022على كافة املنشآت
وأصحاب العمل والعمال فى
القطاع اخلاص على أن ينتهى
العمل بالقانون االحتادى بشأن
تنظيم عالقات العمل من تاريخ
سريان هذا املرسوم بالقانون.

وقالت امللحق العمالى حنان شاهني:،
إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس دولة اإلمارات أصدر مرسوما
بقانون احتــادى رقم  33لسنة  2021بشأن
ت ـن ـظ ـيــم عـ ــاقـ ــات ال ـع ـم ــل وال ـ ـ ــذى ت ـســرى
أحكامه اعـتـبــارا مــن  2فبراير  2022على
كافة املنشآت وأصحاب العمل والعمال فى
القطاع اخلاص فى الدولة على أن ينتهى
الـعـمــل بــالـقــانــون االحت ـ ــادى رق ــم  8لسنة
 1980بشأن تنظيم عالقات العمل اعتبارا
من تاريخ سريان هذا املرسوم بالقانون.
وم ــن جــانـبــه ق ــال وزي ــر امل ـ ــوارد البشرية
والـ ـت ــوط ــن ال ــدكـ ـت ــور ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن بــن
عبداملنان العور إن املرسوم بقانون يعتبر
األكبر حتديثا على صعيد قوانني تنظيم
عــاقــات العمل فــى دول ــة اإلمـ ــارات ،وذلــك
اسـتـعــدادا ملرحلة اخلمسني عــامــا املقبلة
عبر منظومة مــن الـقــوانــن والتشريعات
املستقبلية التى تستجيب ملتطلبات هذه
املرحلة املهمة من تاريخ الدولة والتعامل
األمثل مع املتغيرات التى يشهدها عالم
العمل فى الوقت نفسه.
وأض ــاف إن اع ــداد الـقــانــون اجلــديــد مت
بالتشاور مع جميع األط ــراف املعنية فى
ال ـق ـط ــاع احل ـك ــوم ــى االحتـ ـ ـ ــادى وامل ـح ـلــى
والـ ـقـ ـط ــاع اخلـ ـ ــاص ،وذل ـ ــك ان ـط ــاق ــا من
الـ ـسـ ـع ــى نـ ـح ــو اخل ـ ـ ـ ــروج ب ـ ـقـ ــانـ ــون ي ــدع ــم
ال ـت ـط ـل ـعــات والـ ـ ـ ــرؤى امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ل ـســوق
العمل فى الدولة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون
اجلــديــد ي ـس ـت ـهــدف ض ـم ــان كـ ـف ــاءة ســوق
ال ـع ـمــل م ــا ي ـعــزز ج ــذب أف ـضــل ال ـك ـفــاءات
واملهارات املستقبلية من العمالة واحلفاظ
عـلـيـهــا ب ــالـ ـت ــوازى م ــع تــوف ـيــر ب ـي ـئــة عمل
م ـح ـفــزة وج ــاذب ــة ألص ـح ــاب ال ـع ـمــل ،وهــو
األمر الذى من شأنه دعم اجلهود املبذولة
لتحقيق مـسـتـهــدفــات التنمية مبشاركة
فاعلة من طرفى عالقة العمل.
كما يستهدف تعزيز مــرونــة واستدامة
ســوق العمل فى الدولة ويضمن احلماية
لعالقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها
من ظــروف استثنائية من شأنها التأثير
على هذه العالقة.
وأوجـ ـ ـ ــد ال ـ ـقـ ــانـ ــون اجلـ ــديـ ــد م ـن ـظــومــة
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متطورة من اآلليات التى من شأنها تعزيز
سهولة األعمال وتنافسية وإنتاجية سوق
العمل ،فضال عن تعزيز استثمار الطاقات
واملواهب املحلية والعاملية ،ويضمن حقوق
طــرفــى عــاقــة الـعـمــل عـلــى نـحــو م ـتــوازن
وي ــوف ــر احل ـمــايــة لـلـطــرفــن مب ــا ميكنهما
من الوصول إلى هذه احلقوق واحلصول
عليها ،ويؤكد التزامات العمل الدولية .
وأوضح أن املرسوم بقانون يدعم قدرات
وم ـه ــارات الـعــامـلــن فــى الـقـطــاع اخلــاص
عـلــى الـنـحــو ال ــذى يـعــزز ك ـفــاءة وانتاجية
القوى العاملة فى سوق العمل فى الدولة
ب ــال ـت ــوازى م ــع الـتــأكـيــد عـلــى املـ ـس ــاواة فى
احلصول على الوظيفة أو االستمرار فيها
والتمتع بحقوقها.
ويجرى حاليا إعداد الالئحة التنفيذية
لتنظيم ممارسات تطبيق أحكام املرسوم
بقانون الذى يعطى املرونة ملجلس الوزراء
ع ـب ــر م ـن ـحــه ح ــزم ــة مـ ــن االخ ـت ـص ــاص ــات
م ــن ش ــأن ـه ــا م ــواك ـب ــة امل ـس ـت ـج ــدات اآلن ـي ــة
واملستقبلية وهو ما من شأنه تعزيز سرعة
االستجابة ملتغيرات سوق العمل.
وح ـظــر ال ـقــانــون الـتـمـيـيــز عـلــى أس ــاس
ال ـع ــرق أو ال ـل ــون أو اجل ـنــس أو ال ــدي ــن أو
األصــل الوطنى أو األصــل االجتماعى أو
بسبب اإلعاقة بني األشخاص الذى يكون
من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو املساس
بــامل ـســاواة فــى احل ـصــول على الوظيفة أو
االسـتـمــرار فيها والتمتع بحقوقها ،كما
ح ـظــر الـتـمـيـيــز ف ــى األعـ ـم ــال ذات امل ـهــام
الوظيفية الــواحــدة فيما ال تعد القواعد
واإلجـ ــراءات التى يكون مــن شأنها تعزيز
مشاركة مواطنى الــدولــة فى ســوق العمل
متييز ًا.
وأكدت التعديالت أنه مع عدم اإلخالل
باحلقوق املقررة للمرأة العاملة املنصوص
عليها فى هذا املرسوم بقانون تسرى على
النساء العامالت جميع األحكام املنظمة

لتشغيل الـعـمــال دون متييز مــع التأكيد
على منح املرأة األجر املماثل ألجر الرجل
إذا كــانــت تـقــوم ب ــذات العمل أو عمل آخر
ذى قـيـمــة مـتـســاويــة و ال ــذى سـيـصــار الــى
حتديده الحقا بقرار من مجلس الوزراء.
وأعـ ـ ـف ـ ــى امل ـ ــرس ـ ــوم ب ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ــدع ـ ــاوى
العمالية من الرسوم القضائية فى جميع
م ــراح ــل الـتـقــاضــى والـتـنـفـيــذ والـطـلـبــات
التى يرفعها العمال أو ورثتهم والـتــى ال
تزيد قيمتها على مائة ألف درهم.
ونظم املرسوم بقانون التزامات صاحب
ال ـع ـم ــل الـ ـت ــى مـ ــن أب ـ ــرزه ـ ــا وض ـ ــع ل ــوائ ــح
تنظيم الـعـمــل واالل ـت ــزام بتوفير السكن
املــائــم وتوفير وســائــل احلماية والوقاية
ف ـضــا ع ــن ال ـع ـمــل ع ـلــى ت ــدري ــب ال ـع ـمــال
وتنمية مهاراتهم وضمان تعزيز معرفتهم
بحقوقهم وواجـبــاتـهــم العمالية وغيرها
من التزامات.
وفى مقابل ذلك نظم القانون التزامات
العامل والتى ترتكز على بنود عقد العمل
وفقا ملهامه الوظيفية منها تأدية العمل
خ ــال أوق ــات ــه امل ـح ــددة وااللـ ـت ــزام بحسن
السلوك واألخــاق واملحافظة على أسرار
العمل والسعى لتطوير املهارات الوظيفية
واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بـ ـع ــدم الـ ـعـ ـم ــل لـ ـ ــدى صــاحــب
عمل أخــر وإخ ــاء السكن العمالى خالل
شهر مــن انتهاء عقد العمل وغيرها من
االلتزامات.
ونظم املرسوم بقانون من خــال مــواده
ضــوابــط واش ـتــراطــات انـهــاء عـقــود العمل
مب ــا يـضـمــن ح ـقــوق طــرف ـي ـهــا ،ك ـمــا ع ــززت
ال ـت ـع ــدي ــات ض ــواب ــط ت ـش ـغ ـيــل األح ـ ــداث
وك ــذل ــك م ــا يـتـعـلــق مبـسـتـحـقــات الـعــامــل
املـتــوفــى واش ـتــراطــات الــرعــايــة والـســامــة
املهنية وغيرها من الضوابط التى تضمن
ح ـق ــوق ط ــرف ــى ع ــاق ــة ال ـع ـمــل ع ـلــى نحو
متوازن.
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تحصيل  768ألف جنيه مستحقات متوفى
أعـلــن محمد سعفان وزي ــر الـقــوى العاملة جنــاح مكتب التمثيل
العمالى التابع ل ــوزارة الـقــوى العاملة بالقنصلية العامة املصرية
بالعاصمة الــريــاض باململكة العربية السعودية فــى احلـصــول على
مستحقات مــواطــن مـصــرى تــوفــى بــالــريــاض ،بلغت  768ألـفـ ًا و672
جنيها مصريا تقريبا.
وكــان الــوزيــر قــد كلف املكتب مبتابعة مستحقات مواطنا مصريا
وذلك فى إطار احلفاظ على حقوق العمالة املصرية فى اخلارج .
وقال امللحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى
بالرياض ،إن املكتب جنح فى احلصول على مستحقات «سيف .م .ح.ع»
الذى كان يعمل مهندس ميكانيكى بشركة استثمارية بالرياض،وذلك
بعد تقدم جنله وطلب مساعدته فى حتصيل مستحقات والده املتوفى
مــن الشركة  ،وبعد التواصل مــع إدارة الشركة وتصفية املستحقات
املالية املتأخرة ومكافأة نهاية اخلدمة مت حتويل املبلغ من الشركة
حلساب جنل املتوفى مبصر مباشرة .

..و 363ألف جنيه
مستحقات  5مصريين
كما أعلن وزير القوى العاملة جناح املكتب
ف ــى احلـ ـص ــول ع ـلــى م ـس ـت ـح ـقــات  5مــواط ـنــن
مصريني ،بلغت  363ألفا و 486جنيها مصريا
تقريبا.
وك ـ ـ ــان ال ـ ــوزي ـ ــر قـ ــد ك ـل ــف امل ـك ـت ــب مب ـتــاب ـعــة
مستحقات املواطنني اخلمسة ،وذلك فى إطار
احل ـف ــاظ ع ـلــى ح ـق ــوق ال ـع ـمــالــة امل ـص ــري ــة فى
اخلارج.
وأف ـ ـ ـ ــاد املـ ـلـ ـح ــق الـ ـعـ ـم ــال ــى أح ـ ـمـ ــد رج ــائ ــى
رئيس مكتب التمثيل العمالى بــالــريــاض ،أن
امل ـك ـتــب جن ــح ف ــى احل ـص ــول ع ـلــى مـسـتـحـقــات
الـعــامــل املـتــوفــى «أحـمــد .ن .ا .أ» ،ح ـيــث بلغت
 2500ري ــال  .سـ ـع ــودي ،ك ـمــا جن ــح امل ـك ـتــب فى
احلصول على مستحقات العامل املتوفى «عبد
الرؤوف .م .ع.  
ك ـ ـمـ ــا جنـ ـ ــح امل ـ ـك ـ ـتـ ــب فـ ـ ــى احل ـ ـ ـصـ ـ ــول ع ـلــى
مستحقات املتوفى «أحمد .ط .ح ومت إرســال
ج ـم ـيــع امل ـس ـت ـح ـقــات ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـعــام ـلــن
املـصــريــن املـتــوفــن الـتــابــع لـسـفــارة جمهورية
مصر العربية بــالــريــاض ،وبالتالى مت حتويل
جميع املستحقات إلى ورثتهم مبصر من خالل
القنصلية العامة املصرية فى الرياض .
وق ـ ـ ــال امل ـل ـح ــق ال ـع ـم ــال ــى أحـ ـم ــد رجـ ــائـ ــى :
إن امل ـك ـتــب جن ــح -أيـ ـض ــا -ف ــى احلـ ـص ــول على
مستحقات الـعــامــل «مـحـمــد .س .م .ع» ،الــذى
ك ــان يـعـمــل ب ــإح ــدى ش ــرك ــات املـ ـق ــاوالت الـعــامــة
بــالــريــاض ،وذل ــك بـعــد حتــريــك دع ــوى عمالية
ضد الشركة لتعذر التسوية الودية  ،ومت صرف
املستحقات مبــوجــب شيك بنكى على مصرف
الراجحى .
كـ ـم ــا جنـ ـ ــح املـ ـكـ ـت ــب فـ ـ ــى احل ـ ـ ـصـ ـ ــول ع ـلــى
مستحقات الـعــامــل «خــالــد .م .ع .س»  ،وذلــك
بعد حتريك دعوى عمالية ضد الشركة لتعذر
الـتـســويــة الــوديــة  ،وق ــام املـكـتــب بــالـتــواصــل مع
م ـك ـتــب ع ـم ــل الـ ــريـ ــاض إللـ ـغ ــاء بـ ــاغ ال ـه ــروب
الصادر بحق العامل و استصدار تأشيرة خروج
نهائى للعودة إلى أرض الوطن .
وقدم املواطنون وأهالى الورثة الشكر لوزير
القوى العاملة محمد سعفان على االستجابة
الـســريـعــة م ــن قـبــل مـكـتــب الـتـمـثـيــل الـعـمــالــى
بالرياض على رعايته للعاملني املصريني داخل
مصر وخارجها.
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..وتحصيل  243ألف جنيه مستحقات طبيب مصرى

..وتحصيل  1.6مليون جنيه
مستحقات متوفى
وقــال محمد سعفان إن مكتب التمثيل العمالى
الرياض جنح فى احلصول على مستحقات متوفى
مـصــري ،بلغت  404آالف  749ري ــاال سـعــوديـ ًا ،أى ما
يعادل مليون و 691ألف ًا و  853جنيها مصريا تقريبا.
وك ــان الــوزيــر قد كلف املكتب مبتابعة مستحقات
الطبيب املتوفى»أشرف ب.ح» ،وذلك فى إطار احلفاظ
على حقوق العمالة املصرية فى اخلــارج ،وحمايتها
وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أوال
بأول.
وأشــار  ،رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض،
فـ ــى تـ ـق ــري ــره لـ ـل ــوزي ــر إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه فـ ــى ضـ ـ ــوء م ـتــاب ـعــة
مستحقات العاملني املصريني املتوفني باململكة جنح
املكتب فى احلصول على مستحقات املتوفى «أشرف
ب.ح» الطبيب باملنطقة الشرقية ،وذلك بعد تقدمت
زوج ـتــه بـطـلــب ملـســاعــدتـهــا فــى حتـصـيــل مستحقات
زوجها املتوفى.
ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالى إلى أن امللحق
العمالى الدكتور كــرمي أبــو السعود توجه إلــى املقر
الرئيسى باملستشفى بالرياض وتـفــاوض مــع املدير
املالى بــاإلدارة العامة ،ومت االتفاق على ارسال شيك
بــاســم الــورثــة مـنــاولــة بــالـيــد بــاســم س ـفــارة جمهورية
مصر العربية ،وقد مت التنسيق مع القسم القنصلى
بــالـسـفــارة لتسليم ذوى املـتــوفــى شـيــك املستحقات
املالية .

وأعلن وزيــر القوى العاملة،
جنـ ـ ــاح املـ ـكـ ـت ــب فـ ــى احلـ ـص ــول
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــات ط ـب ـي ــب
م ـص ــري ،بـلـغــت  58أل ــف ري ــال
س ـ ـعـ ــودي ،أى م ــا يـ ـع ــادل 243
أل ـ ــف ج ـن ـيــه مـ ـص ــرى ت ـقــري ـبــا.
وكـ ــان ال ــوزي ــر ق ــد كـلــف املكتب
مبتابعة مستحقات الطبيب
املصرى «أ.ح.أ»والذى كان يعمل
طبيب بوزارة الصحة ومت إنهاء
التعاقد معه ولم يحصل على
مستحقاته املــال ـيــة امل ـتــأخــرة،
وذلــك فــى إطــار احلـفــاظ على
ح ـقــوق ال ـع ـمــالــة امل ـصــريــة فى
اخل ــارج ،وحمايتها وصيانتها
وم ـتــاب ـعــة مـسـتـحـقــاتـهــا وحــل
مشاكلهم أوال بأول.
وقال امللحق العمالى أحمد
رجـ ــائـ ــي ،إن امل ـك ـتــب جن ــح فى
احل ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى م ـس ـت ـح ـقــات
الـطـبـيــب امل ـص ــرى امل ــذك ــور فى
إطــار تعليمات الوزير بضرورة
مـتــابـعــة حتـصـيــل مستحقات
الـعــامـلــن امل ـصــريــن باململكة
العربية السعودية والتواصل
م ــع ج ـهــات عـمـلـهــم املختلفة
لتحصيل املستحقات املالية
املـتــأخــرة لــديـهــم وق ــام املكتب
بالتواصل مع وزارة اخلارجية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة لـ ـلـ ـمـ ـس ــاع ــدة فــى
حتصيل مستحقات الطبيب
املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــري»أ.ح.أ»وال ـ ـ ـ ــذى ك ــان
يـعـمــل طـبـيــب ب ـ ــوزارة الصحة
ومت إن ـه ــاء الـتـعــاقــد مـعــه ولــم
يـ ـحـ ـص ــل ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ـح ـقــاتــه
املــالـيــة امل ـتــأخــرة وال ـتــى قامت
بـ ــدورهـ ــا مب ـخــاط ـبــة اجل ـه ــات
امل ـخ ـت ـصــة  ،وق ــام ــت بـتـحــويــل
مـبـلــغ  58ألـ ــف ري ـ ــال س ـعــودى
الــى حـســاب املــواطــن مبصرف
الراجحى.
ديسمبر  2021العمل

األردن :

سعفان :تحويل  9.9مليون جنيه
مستحقات العمالة المغادرة

أعلن وزير القوى العاملة ،محمد سعفان أن مكتب
التمثيل الـعـمــالــى الـتــابــع ل ـل ــوزارة بــالـسـفــارة املصرية
بـ ـعـ ـم ــان-األردن اس ـت ـطــاع بــاملـتــابـعــة واجل ـه ــود املـبــذولــة
واملقابالت مع املسئولني مبؤسسة الضمان االجتماعى
ب ـ ــاألردن ،واسـتـكـمــاال ملــا مت حتــويـلــه ســابـقــا مت حتويل
القوائم الـ  ،53و ،54و ،٥٥و ٥٦من مستحقات الضمان
االجـتـمــاعــى لـنـحــو  485عــامــل مـصــرى ل ــدى املؤسسة
غادروا عمان نهائيا.
وقال الوزير  :إن املستحقات بلغت  9ماليني و  935ألف
تباعا بالتواصل مع
جنيه مصرى تقريبا  ،ويقوم املكتب ً
الشركة املتخصصة لتحويل باقى املستحقات للعمالة
التى تقوم باملغادرة.
وتـلـقــى الــوزيــر تـقــريــرا بــذلــك عـبــر املـلـحــق العمالى
طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بــاألردن
 ،نــاشــد فيه امللحق العمالى جميع املــواطـنــن الذين

 ..وتحصيل  42ألف جنيه
معاش ومستحقات
ورثة متوفى
وقال وزير القوى العاملة إن املكتب حصل على
مـسـتـحـقــات املــواطــن املـتــوفــى “مـحـمــد .ع.خ” لـ ــدى
مــؤس ـســة ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــى ل ـلــورثــة «األرم ـلــة
واألب ـنــاء» بقيمة  202دوالر شهريا ،أى مــا يعادل
 3آالف و  165جنيـه ًا مصريا تقريبـا  ،باإلضافة
للرصيد املتجمد ومـصــروفــات اجل ـنــازة بإجمالى
 2518دوالر ًا  ،أى ما يعادل  39ألف ًا و  457جنيها
تقريبا.
وك ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر ق ـ ـ ــد كـ ـ ـل ـ ــف م ـ ـك ـ ـتـ ــب الـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل
ال ـع ـم ــال ــى ب ـ ـ ـ ــاألردن مب ـت ــاب ـع ــة م ـس ـت ـح ـق ــات ورثـ ــة
ال ـع ــام ــل امل ـت ــوف ــى “م ـح ـم ــد.ع.خ”  ،وذل ـ ــك لـصــرف
املعاش الشهرى للورثة املستحقني .
باملتابع مع املكتب أفاد امللحق العمالى طلعت
السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان إلى
أنه مت االستجابة الفورية وإنهاء كافة اإلجــراءات
وأرش ـ ـ ـفـ ـ ــة املـ ـسـ ـتـ ـن ــدات لـ ـ ــدى م ــؤسـ ـس ــة ال ـض ـم ــان
االجتماعى باألردن  ،ومت حتويل مستحقات الورثة
بحصول األرملة واألبناء  ،على معاش شهري من
مؤسسة الضمان االجتماعى  ،بقيمة  202دوالر
شـهــريــا ،مــا يـعــادل  3165جنيها مصريا تقريبا ،
باإلضافة للرصيد املتجمد ومـصــروفــات اجلنازة
بإجمالى  2518دوالر  39 ،ألف ًا و 457جنيها مصريا
تقريبا.

العمل ديسمبر 2021

ل ـ ـهـ ــم مـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــات ل ـ ـ ــدى امل ــؤسـ ـس ــة
العامة للضمان االجتماعى مراجعة
األس ـ ـمـ ــاء ع ـل ــى م ــوق ــع وزارة ال ـق ــوى
ال ـع ــام ـل ــة www.manpower.
 ،gov.egوكذلك املنشورة على صفحة
«الفيس بوك» اخلاصة بالسفارة املصرية
بــاألردن ،وذلــك لالستعالم عن االسماء ،
وف ــى ح ــال إذا ك ــان االسـ ــم م ــوج ــودا عـلــى
املـسـتـفـيــد ســرعــة ال ـتــوجــه إل ــى أق ــرب فــرع
لبنك القاهرة لصرف املستحقات فورا .
وأكــد امللحق العمالى ب ــاألردن أنــه سوف
ي ـقــوم بــالـتـنـسـيــق والـتـجـهـيــز إلرسـ ــال بــاقــى
الــدفـعــات ملستحقيها تـبــاعــا ف ــور تدقيقها
حفاظا على حقوق املواطنني املستحقني
لهذه الدفعات.

الكويت :

تحصيل  116ألف جنيه
مستحقات مصرية
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن جناح
مكتب التمثيل الـعـمــالــى الـتــابــع ل ـل ــوزارة بــالـسـفــارة
امل ـصــريــة ب ــدول ــة ال ـك ــوي ــت ،ف ــى حتـصـيــل مستحقات
مالية للمواطنة املصرية «ن .أ.ي.ي» وبلغت  116ألفا
و 605جنيهات مصرية تقريبا.
وكـلــف الــوزيــر مكتب التمثيل الـعـمــالــى بالكويت
مب ـت ــاب ـع ــة م ـس ـت ـح ـق ــات املـ ــواط ـ ـنـ ــة وح ـص ــول ـه ــا عـلــى
مـسـتـحـقــاتـهــا وديـ ــا وم ـتــاب ـعــة  ال ـنــزاع إذا انـتـقــل إلــى
القضاء العمالى ،وذلك فى إطار احلفاظ على حقوق
العمالة املـصــريــة فــى اخل ــارج ومتابعة مستحقاتها
وحل مشاكلها.
وقال امللحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب
التمثيل العمالى بالكويت ،فــى تقريره للوزير  :إن
املكتب حرص على حل نزاع املواطنة املصرية وديا قدر
االستطاعة ،وتابع النزاع الــذى استمر على ما يزيد
عــن  ١٧شـهــر ًا ،وانتهى بحصول املواطنة على شيك
من إدارة تنفيذ األحكام القضائية القسم العمالى.
وتـقــدمــت املــواطـنــة بالشكر لــوزيــر الـقــوى العاملة
وال ـ ـس ـ ـفـ ــارة املـ ـص ــري ــة ب ــال ـك ــوي ــت وم ـك ـت ــب ال ـت ـم ـث ـيــل
العمالى على مساندتهم ملشكالتها وحصولها على
مستحقاتها.
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تمثيل

جدة:

عماىل

الحصول على  43ألف جنيه مستحقات ممرضة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان
أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة
بالقنصلية العامة املصرية بجدة باململكة
العربية السعودية جنح فى احلصول على
مستحقات «وف ـ ــاء.ع.أ.أ» ممرضة مصرية،
كانت تعمل لدى إحدى مستشفيات املدينة
املنورة  ،بلغت  43ألف ًا و  659جنيها مصريا
تقريبا.
وكـلــف الــوزيــر مكتب التمثيل العمالى
ب ـ ـجـ ــدة مب ـت ــاب ـع ــة م ـس ـت ـح ـق ــات امل ـم ــرض ــة
امل ــذك ــورة ل ــدى مستشفى املــديـنــة الوطنى
بــاملــديـنــة امل ـن ــورة وديـ ــا ،فــى إط ــار احلـفــاظ
على حقوق العمالة املـصــريــة فــى اخلــارج
ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
وبتوجيه من امللحق العمالى وليد عبد
الـ ـ ــرازق رئ ـيــس مـكـتــب الـتـمـثـيــل الـعـمــالــى

ب ـجــدة ،قــام امللحق العمالى عبد احلليم
م ـح ـمــود بــال ـت ـفــاوض وديـ ــا م ــع مستشفى
امل ــديـ ـن ــة ال ــوطـ ـن ــى  ،ومت احل ـ ـصـ ــول عـلــى
مستحقاتها ومـكــافــأة عــن العمل ساعات
إضــافـيــة أث ـنــاء فـتــرة ضـغــط ك ــورون ــا الـعــام
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،وذل ـ ـ ـ ــك ب ـ ـحـ ــوالـ ــة م ـح ـل ـي ــة مــن
مـسـتـشـفــى املــدي ـنــة ال ــوط ـن ــي ،وقـ ــد قــامــت
املمرضة بنقل كفالتها بإحدى مستشفيات
جدة.

 ..و 39ألف جنيه مستحقات طبيب

كـمــا أع ـلــن وزي ــر ال ـقــوى الـعــامـلــة جنــاح
مكتب التمثيل العمالى فى تسوية مشكلة
طبيب مصرى وديــا ،وبلغت  93ألف ًا و 357
جنيها مصريا تقريبا.
وكـ ــان ال ــوزي ــر ق ــد كـلــف مـكـتــب التمثيل

الـ ـعـ ـم ــال ــى ب ـ ـجـ ــدة مب ـت ــاب ـع ــة م ـس ـت ـح ـقــات
ال ـط ـب ـيــب امل ـ ـصـ ــري “ م ــدح ــت .م.أ” ل ــدى
مجمع طبى مبدينة رابغ فى إطار احلفاظ
على حـقــوق العمالة املـصــريــة فــى اخلــارج
ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
وقـ ـ ــام امل ـل ـح ــق ال ـع ـم ــال ــى ع ـب ــد احل ـل ـيــم
مـ ـحـ ـم ــود ب ــالـ ـتـ ـف ــاوض ودي ـ ـ ــا مـ ــع امل ـج ـمــع
الطبي للحصول على مستحقات الطبيب
ومت حتــويــل امل ـب ـلــغ ع ـلــى ح ـســاب صــديـقــه
«طــاهــر .خ» نـظــرا النـتـهــاء إقــامـتــه ورفــض
الـبـنــك ال ـس ـعــودى تسليم املـبــالــغ املـحــولــة
للمنتهية إقامتهم وحلني انتهاء إجراءات
اخلروج النهائى له عن طريق مكتب عمل
جدة مبساعدة مكتب التمثيل العمالي.

ايطاليا :

إعادة معاش توقف صرفه
ألسرة مصرى متوفى
وجــه وزيــر القوى العاملة محمدسعفان مكتب
التمثيل الـعـمــالــى الـتــابــع لـ ــوزارة ال ـقــوى العاملة
بالقنصلية املصرية مبيالنو ببحث طلب املواطنة
«هـ.س.م» من مركز شبني الكوم محافظة املنوفية،
بـشــأن انـقـطــاع املـعــاش الـشـهــرى املستحق لها عن
زوجـهــا املتوفى السابق عمله بــدولــة إيطاليا دون
معرفة السبب ،وذلك فى إطار احلفاظ على حقوق
العمالة املصرية فى اخلارج .
وتـلـقــى ال ــوزي ــر تـقــريــرا مــن املـسـتـشــار العمالى
مبيالنو الــدكـتــور محمود ح ـمــزاوى رئـيــس مكتب
الـتـمـثـيــل ال ـع ـمــالــى بــإيـطــالـيــا ،أش ــارف ـي ــه إل ــى أنــه
بــالـتــواصــل وعـلــى ال ـفــور تــواصــل املـكـتــب مــع هيئة
التأمينات االجتماعية اإليطالية (،)INPSوكذلك
مــع الـبـنــك املـخـتــص بتحويل مـعــاشــات املصريني
السابق عملهم بدولة إيطاليا ()CITY BANK
باململكة املتحدة للوقوف على أسباب انقطاع هذا
املعاش والعمل على حلها ،وبالفعل مت استئناف
صرف املعاش .
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وزير القوى العاملة ينعى
النائب أحمد زيدان
ينعى وزير القوى العاملة محمد سعفان ،ببالغ احلزن
واألسي النائب أحمد زيــدان عضو مجلس الـنــواب عن
تنسيقية ش ـبــاب األح ـ ــزاب ،ووك ـيــل جلـنــة االت ـصــاالت
وتكنولوجيا املعلومات الذى وافته املنية بعد صراع مع
املرض.
وقال الوزير إن النائب الراحل كان خير مثال للشباب
املصرى فى اإلخالص للوطن والسعى نحو خدمة أهالى
دائرته .
وأكد سعفان أن النائب الراحل كان له دور بارز حتت
قبة البرملان ،وعمل بكل صدق وإخالص فى تأدية رسالته
البرملانية  ،داعـيــا املــولــى عــز وجــل أن يتغمده بواسع
رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان .
ديسمبر  2021العمل

القوى العاملة  32 :شركة تشارك فى ندوة السالمة وتصاريح العمل ببورسعيد

نظمت مــديــريــة الـقــوى العاملة ببورسعيد
ندوة حول تصاريح العمل وحتقيق احلوادث فى
مـجــال السالمة والصحة املهنية بشركة تــاون
جاز فرع املحافظة ،حضرها لفيف من مسؤولى
السالمة يف  32شركة ،وشهدها املهندس شريف
موسى مدير الشركة لفرع بورسعيد  ،واملهندس
ياسر شهاب مدير فرع بورفؤاد.
وقــال السيد السنجابى مدير املديرية  :إنه
مت عقد الندوة بناء على توجيهات وزير القوى
العاملة محمد سعفان باالهتمام والتأكيد على
نـشــر ثـقــافــة الـســامــة والـصـحــة املهنية بهدف
ترسيخ مفهوم السالمة لدى العمال وأصحاب
امل ـن ـش ــآت وفـ ـئ ــات امل ـج ـت ـم ــع ،وضـ ـ ـ ــرورة تـطـبـيــق
اشتراطات األمان فى بيئة العمل للحفاظ على

العامل املصرى وتوعيته بحقوقه وواجباته .
وأكـ ــد م ــدي ــر امل ــدي ــري ــة ح ــرص وزارة ال ـقــوى
الـعــامـلــة عـلــى االهـتـمــام بالعاملني فــى جميع
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات (ح ـ ـكـ ــومـ ــى  -ع ـ ـ ــام  -خ ـ ـ ــاص -
استثماري)  ،ومتابعة االلتزام بتدابير السالمة
والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل مبا يحقق
حـمــايــة الـعــامـلــن واملـنـشــآت وامل ـتــردديــن عليها
وحماية املجتمع ككل .
فى نفس السياق أكد املهندس شريف موسى
أهـمـيــة نـشــر ثـقــافــة الـســامــة والـصـحــة املهنية
بالتعاون بني القطاع اخلاص والقوى العاملة
مــن أج ــل بيئة عـمــل آمـنــة يـعــرف فيها العامل
حقوقه وواجباته .
ون ــاقـ ـش ــت الـ ـ ـن ـ ــدوة الـ ـكـ ـت ــاب اخلـ ــامـ ــس مــن

قــانــون الـعـمــل رق ــم  12لسنة  2003مبــا يخص
أن ــواع املخاطر فــى بيئة العمل وطــرق التحكم
وال ـس ـي ـط ــرة ع ـلــى ت ـلــك امل ـخ ــاط ــر  ،والـ ـت ــى من
أه ـم ـهــا إج ـ ــراء ن ـظ ــام ت ـصــاريــح ال ـع ـمــل وال ــذى
يـعــد أح ــد األس ـب ــاب اجلــوهــريــة للتحقيق فى
احلوادث  ،كما تناولت نظام التصاريح من حيث
املفهوم  ،وكيفية اإلص ــدار  ،ومــدة الصالحية ،
واألش ـخــاص املسئولني عــن التصريح  ،وأن ــواع
ال ـت ـصــاريــح  ،وكـيـفـيــة الـتـنـسـيــق ب ــن األع ـمــال
املختلفة التى حتتاج أكثر من تصريح .
وألقى املحاضرات الكيميائيون إميان مسعد
مدير إدارة السالمة والصحة املهنية  ،وعبير أبو
زيــد مــديــر مكتب بــورفــؤاد  ،وجنــاء بسيونى ،
وفايز رخا.

توقيع اتفاقية عمل جماعية بصرف مزايا  620عامال بشركة خاصة
أع ـل ــن وزي ــر ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة مـحـمــد س ـع ـفــان جن ــاح جـهــود
وزارة الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة  ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ش ــرك ــة ه ـن ـكــل مصر
للصناعة والتجارة  ،والنقابة العامة للعاملني بالكيماويات
 ،واللجنة النقابية للعاملني بالشركة ،فى إبرام اتفاقية عمل
جماعية يستفيد منها  620عامال.
وأوض ـ ـ ــح الـ ــوزيـ ــر أن االت ـف ــاق ـي ــة ن ـص ــت ع ـل ــى ص ــرف م ــزاي ــا
للعاملني مبصنع الشركة ببورسعيد من دون املديرين باملستوى
الوظيفي   ،MCتتمثل فى بدل مخاطر بقيمة  1150جنيها،
ويتم منحها للعمالة الفنية دون غيرها والتى تتعامل بشكل
مباشر مع االنتاج ،وبدل وجبة ومواصالت وطبيعة عمل بقيمة
 3370جنيها  ،فضال عن بدل ورادى للعاملني بنظام الــورادى
فقط بقيمة  650جنيها  ،وبدل موقع خاص بالعاملني مبخزن
الرسوة بقيمة  1500جنيه.
كما نصت االتفاقية على أن تخصص الشركة  750ألف جنيه
للحاالت املرضية احلرجة واالستثنائية وغير املغطاة تأمينيا
اعتبارا من تاريخ هذه االتفاقية  ،على أن تتم إدارة هذا املبلغ
بــاملـشــاركــة بــن ممثلى اإلدارة وممثلني مــن اللجنة النقابية
العامة بالشركة .
ومت االتفاق على صرف نصف شهر من الراتب األساسى فى
كل من عيد الفطر وعيد األضحى سنويا عن كل عيد وذلك
جلميع العاملني باستثناء املديرين باملستوى الوظيفي MC
 ،حـيــث يـتــم ص ــرف مـبـلــغ  15أل ــف جـنـيــه كـحــد أق ـصــى فــى كل
عيد سنويا  ،فضال عن منح العمالة الفنية اخلاضعة لنظام
الساعات اإلضافية بدال نقديا يعادل  48ساعة فى شهر رمضان
فقط ،وذلــك دون اإلخــال بساعات العمل االضافية األخــرى
طبقا لنظام العمل بالشركة.
ونـصــت االتـفــاقـيــة عـلــى االس ـت ـمــرار فــى ص ــرف حــافــز إنـتــاج
شهرى بنسبة  %10من األجــر األساسى للعاملني باملصنع من
العمل ديسمبر 2021

دون املستوى الوظيفي  ،MCعلى أنه يجوز للشركة زيادة هذه
النسبة وفقا ملا تــراه فى حالة جتــاوز اإلنتاج  %100من اخلطة
املستهدفة.
أما فيما يخص مكافأة نهاية اخلدمة فيستحق العامل أجر
شهرين ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات العمل بالشركة
وفقا آلخــر أجــر شهرى ويتم احتساب أجــر الشهر على أساس
إجمالى األجــر األساسى الكلى للعامل مضاف ًا إليه البدالت
املستحقة للعاملني واملتمثلة فى بدل تغذية ،وبدل املخاطر،
وبــدل ورادي ،وبــدل انتقال ،وبــدل طبيعة عمل ،وبــدل السكن،
وب ــدل االغ ـتــراب  ،وب ــدل مــوبــايــل  ،وب ــدل مــوقــع عمل كــا فيما
يـخـصــه  ،والـ ـع ــاوات االجـتـمــاعـيــة بنوعيها  ،واحل ــاف ــز الــربــع
سنوى منسوب للسنة  ،وخمسة آالف ومــائــة وسبعون جنيها
مقابل خــدمــة طبية  ،وحـصــة صــاحــب العمل مــن التأمينات
االجتماعية  ،وحافز اإلنتاج الشهرى  ،ومنحة العيدين الفطر
واألضحى منسوبة للسنة.
وق ــع االت ـفــاق ـيــة ع ــن ال ـشــركــة امل ـه ـنــدس أح ـمــد نـ ــادى أنـ ــور ،
وإبراهيم عاصم الشريعى مبوجب التفويض الصادر من رئيس
مجلس االدارة ،وعن النقابة العامة للكيماويات املهندس عماد
حمدى على رئيس النقابة ،وحميدو إسماعيل سيد أمني عام
النقابة ،وعبد القادر العجمى املستشار اإلدارى للنقابة  ،وفريد
إبــراه ـيــم لـطـفــى املـسـتـشــار الـقــانــونــى للنقابة  ،وع ــن اللجنة
النقابية بالشركة محمد حسن خالد رئيس اللجنة النقابية،
ومحمد عبد الغنى عبد اهلل األم ــن الـعــام للجنة  ،ومحمد
حسن محمد إبراهيم نائب رئيس اللجنة.
ووج ــه الــوزيــر الـشـكــر إلدارة الـشــركــة وممـثـلــى الـعـمــال على
استجابتهم جلـهــود الـتـســويــة ال ــودي ــة وتـفـعـيــل دور املـفــاوضــة
اجلماعية ،واحلــوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل
منهم والصالح العام.
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توزيع ٢٣٠٧بوالص تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة باإلسكندرية

أع ـلــن وزي ــر ال ـقــوى الـعــامـلــة مـحـمــد سـعـفــان أن
اللجنة االستشارية إلدارة العمالة غير املنتظمة
مبديرية الـقــوى العاملة مبحافظة اإلسكندرية،
قــامــت بـتــوزيــع  ٢٣٠٧بــوالــص تــأمــن عـلــى احلـيــاة
لـلـعـمــالــة غ ـيــر املـنـتـظـمــة بــاملـحــافـظــة وس ـل ـمــت ٧٢
كارنية مميكنا ,بحضور العمال وممثلى  ٢٠شركة
مقاوالت.
وف ـ ــى ن ـف ــس ال ـس ـي ــاق ق ـ ــال ي ــاس ــر س ـع ـيــد مــديــر
املديرية  :إن اللجنة االستشارية إلدارة العمالة غير
املنتظمة باملديرية اعتمدت  32ألف ًا و 183جنيها
للرعاية الصحية ل ـ 122عــامــا  ،ومت صــرف عالج

 287ألف ًا و 660جنيها لــ ٧١عامال  ،كما مت اعتماد
صــرف مبلغ  ٢٧ألــف جنية منحة زواج لـ  ٩عمال،
وصرف  ٣٣جنيها منحة إجناب مولود لـ  ١٦عامال.
كما متت املوافقة على البدء فى تصميم برنامج
إلكترونى يهدف إلى التحول الرقمى الكامل إلدارة
العمالة غير املنتظمة من خالل التعامل مع جهات
اإلسناد وشركات املقاوالت آليا عن طريق صفحة
ويب أو عن طريق االمييل وخدمة الواتس اب.
واختتمت اللجنة أعمالها بتكرمي بعض الزمالء
العاملني باإلدارة نظرا للجهد الكبير املبذول خالل
الفترة املاضية.

نقل وحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» إلى حى الضواحى ببورسعيد

ت ـ ــاب ـ ــع وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة م ـح ـمــد
سـ ـعـ ـف ــان  سـ ـي ــر ع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــب مب ــراك ــز
الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب امل ـ ـه ـ ـنـ ــى بـ ــامل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ،ف ـضــا
عن التدريب بالوحدات املتنقلة ،وذل ــك فى
إطـ ــار مـ ـب ــادرة «ح ـي ــاة ك ــرمي ــة» ال ـت ــى أطـلـقـهــا
الرئيس عبدالفتاح السيسي ،الفتا إلــى أنه
يتم نقل هــذه الــوحــدة كــل  3شـهــور مــن قرية
إل ــى أخـ ــرى املـ ــوجـ ــودة ب ـهــا ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـ
 27محافظة وذل ــك ضـمــن م ـبــادرة «مهنتك
مستقبلك» فى قرى وجنوع املحافظات بهدف
الوصول إلى كل الشباب بكل محافظة مبحل
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إقامتهم وتأهيلهم على املهن املطلوبة لسوق
العمل ،ما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض
معدالت البطالة.
وفى هذا اإلطار قال السيد السنجابى مدير
مديرية القوى العاملة ببورسعيد :إنه مت تنظيم
احتفالية كبرى بحضور اللواء عادل الغضبان
محافظ بورسعيد لنقل وحدة التدريب املتنقلة
من حى الزهراء ببورسعيد إلى حى الضواحى
لتوفير مزيد من فرص التدريب املهنى للشباب
م ــن اجلـنـســن عـلــى امل ـهــن ال ـتــى يـتــم الـتــدريــب
عليها داخل الوحدة وهى التفصيل واحلياكة،

وكهرباء التوصيالت ،والسباكة الصحية التى
يحتاجها سوق العمل باملحافظة .
وأشار مدير املديرية إلى أن ذلك يأتي تنفيذ ًا
لـتــوجـيـهــات وزيـ ــر ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة ،وف ــى إط ــار
خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه
وال ـت ــدري ــب امل ـه ـنــى ووضـ ــع ال ـن ـظــم ال ـتــى تكفل
ت ـن ـف ـيــذهــا وم ـتــاب ـعــة هـ ــذا ال ـت ـن ـف ـيــذ ومــراج ـعــة
اخلـطــط والـبــرامــج املـنـفــذة لـهــذه اخلـطــة التى
ت ـع ـمــل ع ـلــى إعـ ـ ــداد قـ ــوى عــام ـلــة مــؤه ـلــة على
املهن املطلوبة لسوق العمل خلفض معدالت
البطالة.
ديسمبر  2021العمل

القوى العاملة تنظم ورشة عمل حول النوع
االجتماعى والمساواة بين الجنسين باإلسكندرية
نظمت وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل
الــدول ـيــة ورش ــة عـمــل ح ــول ال ـن ــوع االجـتـمــاعــى
واملساواة بني اجلنسني والتفتيش على العمل،
وذلك مبقر مديرية القوى العاملة باإلسكندرية
مبـ ـش ــارك ــة ممـ ـثـ ـل ــن عـ ـ ــن م ـ ــدي ـ ــري ـ ــات ال ـ ـقـ ــوى
العاملة مبحافظات أسوان ،وأسيوط  ،وسوهاج،
وقنا ،والبحر األحمر  ،واألقصر .
وق ـ ــال ي ــاس ــر س ـع ـيــد م ــدي ــر م ــدي ــري ــة ال ـقــوى
العاملة بــاإلسـكـنــدريــة :إن الــورشــة تــرمــى إلى
تعزيز جهود الدولة بشأن التمكني االقتصادى
للمرأة؛ وذلــك من خالل إكسابهم كافة املعارف
واملـهــارات واخلـبــرات الــازمــة اخلاصة مبفاهيم
ال ـن ــوع االج ـت ـمــاعــي ،ومـعــايـيــر الـعـمــل الــدولـيــة

املتعلقة باملساواة بني اجلنسني فى العمل.
وأشــار إلــى أن الورشة تأتى فى إطــار التعاون
املـسـتـمــر ب ــن مـنـظـمــة الـعـمــل الــدول ـيــة ووزارة
ال ـق ــوى الـعــامـلــة لـتـنـفـيــذ امل ـش ــروع ــات اخلــاصــة
باملساواة بني اجلنسني فى العمل لتعزيز العمل
اإلنتاجى والعمل الالئق للمرأة.
وتـنــاولــت الــورشــة عــدة مــوضــوعــات تناولتها
زاهية السبخى مدير إدارة شئون املــرأة وتكافؤ
الفرص حــول  أهــداف التنمية املستدامة رؤية
مصر  ،  ٢٠٣٠واملعايير الدولية واتفاقية القضاء
على العنف والتحرش  ،واتفاقية العمل الدولية
حلـمــايــة األم ــوم ــة وال ـط ـفــولــة ورب ـط ـهــا بـقــانــون
العمل وواقع املرأة فى سوق العمل املصري .

..و تنظم ندوة توعية لنشر ثقافة السالمة
والصحة المهنية
عقدت مديرية القوى العاملة باإلسكندرية ندوة توعوية فى مجال
ال ـســامــة وال ـص ـحــة املـهـنـيــة لـلـعــامـلــن بـشــركــة الـغــرابـلــى لـلـمـقــاوالت
واألعمال الهندسية املتكاملة حتت عنوان« :التعريف مبخاطر بيئة
العمل»
وجــه وزي ــر الـقــوى العاملة محمد سـعـفــان ،رســالــة للمشاركني فى
الندوة قال فيها :إن السالمة والصحة املهنية وحماية البشر هى رسالة
اإلنسانية فمن حق كل عامل خرج طالبا للرزق أن يعود إلى بيته ساملا
ليس من أجل نفسه فقط بل من أجل بيته ومجتمعه ووطنه  ،مؤكدا
أهمية السالمة والصحة املهنية والدور الذى تلعبه من أجل توفير بيئة
عمل آمنة وخالية من املخاطر .
ومن جانبه قال ياسر سعيد مدير املديرية :إن رسالة وزارة القوى
العاملة هى تعزيز وتعميق ثقافة السالمة والصحة املهنية وتأمني
بيئة العمل ،لضمان الــوصــول إلــى نتائج مرضية ،وذلــك ألن معرفة
األخـطــار واملخاطر التى يواجهها اإلنـســان فى أثناء حياته اليومية
أو بسببها وطرق التعامل الصحيحة معهم يعد من حقوق اإلنسان،
فضال عن أنه يدعم قدراته ووعيه فى مختلف األنشطة باحتياجات
وتطبيقات السالمة والصحة العامة.

العمل ديسمبر 2021

وشــدد مدير املديرية على ضــرورة اتباع جميع العاملني باملصانع
وال ـشــركــات إج ـ ــراءات الـســامــة والـصـحــة الـعــامــة بــاتـخــاذ اإلجـ ــراءات
االحترازية للوقاية من فيروس كورونا ،وذلك بارتداء مهمات الوقاية
الشخصية «كمامات» فى األماكن العامة واملزدحمة ،فضالً عن نظافة
الـيــديــن بــاسـتـمــرار بفركها مبطهر كـحــولــى أو غسلهما ج ـيــد ًا بــاملــاء
والصابون ،وعند السعال والعطس ،يجب أن نحرص على تغطية الفم
واألنف مبرفقنا املثنى أو مبنديل ورقي ،ونتخلص من املنديل بعد ذلك
فورا ونغسل يدينا.
ً
وقــد تضمنت الـنــدوة التعريف بــأهــداف السالمة والصحة املهنية
وامل ـخــاطــر امل ــوج ــودة ف ــى بـيـئــه الـعـمــل وأس ـل ــوب وكـيـفـيــة الـعـمــل على
مــرتـفـعــات وط ــرق احلـمــايــة لـلـعـمــال مــن مـخــاطــر ال ـس ـقــوط ،وتــوعـيــة
العاملني فى اجلهاز الوظيفى وأعضاء جلنة السالمة والصحة املهنية
بالشركة باملخاطر الكيميائية وطرق التخزين والتعامل معها ،فضال
عن التوعية باألمراض املهنية واحلوادث .
أدار الـنــدوة كيميائى أميرة متولى عبد احلميد مبكتب السالمة
والصحة املهنية  ،كيميائى مــروة فــرج على مفتش مبكتب السالمة
والصحة املهنية بالعامرية.
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«سالمتك تهمنا» تصل اإلسكندرية فى محطتها
الثانية فى إطار مبادرة «حياة كريمة»
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن مبادرة «سالمتك تهمنا» التى تتولى تنفيذها
اإلدارة العامة للسالمة والصحة املهنية بالوزارة ،تهدف إلى نشر ثقافة السالمة والصحة
املهنية داخل جميع أنحاء اجلمهورية ،لتصحيح أوضاع السالمة على األرض داخل جميع
املنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب املنشآت.

وقال وزير القوى العاملة :إن املبادرة ترمى
أيضا إلــى احلــد مــن إصــابــات وح ــوادث العمل
واألم ـ ـ ـ ــراض امل ـه ـن ـيــة ب ــال ـت ـع ــاون ب ــن ال ـ ـ ــوزارة
وأصـ ـح ــاب امل ـن ـش ــآت ،ب ـعــد ال ـن ـتــائــج الـكـبـيــرة
التى حققتها من قبل حملة «اعرف-أحمى
نفسك”.
م ــن جــانـبــه ق ــال الـكـيـمــائــى أش ــرف م ــرزوق
معاون وزير القوى العاملة :إن املبادرة وصلت
م ـحــاف ـظــة اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة حت ــت رع ــاي ــة وزي ــر
القوى العاملة ،بالتنسيق بني اإلدارة املركزية
للسالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل،
وأس ـق ـف ـيــة اخل ــدم ــات ال ـعــامــة واالجـتـمــاعـيــة

وامل ـس ـك ــون ـي ــة ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ـ ــه مت االتـ ـف ــاق
علي  عقد  عدد من الندوات وورش عمل  فى
مـجــال الـســامــة والـصـحــة املهنية بالعجمى
أبو تالت فى مجال الزراعة ملدة  4أيام بحضور
ع ــدد كبير مــن مهندسى ال ــزراع ــة واملــزارعــن
 ،ح ـي ــث ق ـ ــام ب ـت ـق ــدمي ال ـب ــرن ــام ــج ال ـتــدري ـبــى
الكيميائى  مدحت كامل من اإلدارة املركزية
للسالمة والصحة املهنية.
وأش ــار إلــى ان ذلــك يــأتــى فــى إط ــار تفعيل
بــروتــوكــول التعاون بــن وزارة الـقــوى العاملة
والكنيسة القبطية االرثوذكسية متمثلة فى
أسقفية اخلدمات إميانا من ال ــوزارة بأهمية

نـشــر ثـقــافــة الـســامــة والـصـحــة املـهـنـيــة على
املـسـتــوى الـقــومــي ،وذل ــك مــن أج ــل احل ــد من
امل ـخــاطــر ال ـت ــى ت ـه ــدد س ــام ــة أف ـ ــراد الـشـعــب
املصرى والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.  
ك ـمــا ت ــأت ــى ال ـ ـنـ ــدوات ان ـط ــاق ــا م ــن حــرص
احلكومة على تـقــدمي مختلف أوج ــه الدعم
والرعاية لصغار املزارعني والفالحني  ،والتى
يأتى فــى مقدمتها مـشــروعــات مـبــادرة «حياة
كرمية» لتطوير الريف املصري ،والتى أطلقها
الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وتستهدف رفع
مستوى معيشة املواطن املصرى .

 ..و اختتام ورشة عمل تعزيز قدرات مفتشى العمل للحد من الهجرة غير الشرعية

اخـتـتـمــت مــديــريــة ال ـقــوى الـعــامـلــة بــاإلسـكـنــدريــة ورش ــة عـمــل حتت
ع ـن ــوان :تـعــزيــز قـ ــدرات مـفـتـشــى الـعـمــل عـلــى حتــديــد ضـحــايــا االجت ــار
بالبشر واملهاجرين املستضعفني ،وذلــك وبالتعاون مع منظمة العمل
الــدولـيــة،ومـكـتــب األمم املـتـحــدة املـعـنــى بـتـجــارة امل ـخ ــدرات واجلــرميــة،
واللجنة التنسيقية ملكافحة ومنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية واالجتار
بالبشر.
وقال ياسر سعيد  :إن الورشة أقيمت حتت رعاية وزارة القوى العاملة
 ،وفــى إط ــار متابعة تنفيذ أه ــداف امل ـبــادرة الــرئــاسـيــة(مــراكــب النجاة)
للحد مــن ظــاهــرة الـهـجــرة غـيــر الـشــرعـيــة واالجتـ ــار بالبشر وذل ــك من
خــال تضافر اجلهود والتعاون بني كافة جهات الدولة خلدمة وتلبية
احتياجات املواطن املصرى وفقا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أشاد مدير املديرية خالل كلمته بجهود األجهزة األمنية فى ضبط
سماسرة الهجرة غير الشرعية ،مشيرا إلى أن الورشة انتهت إلى عدة
محاور رئيسية تهدف إلــى تفعيل دور مفتشى العمل فى محاربة هذه
اجلرائم وأهمية الوقاية منها وآليات اإلنقاذ والتوعية ضد مخاطرها.
حضر ختام الــورشــة هاريش فريك ممثال عن مكتب األمم املتحدة،
وخالد النفادى رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة الهجرة غير
الشرعية ،ونحمده محمد حسن مدير عام الشئون الدولية واإلقليمية
بقطاع العالقات اخلارجية بوزارة القوى العاملة.
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الصفحة
األخيرة

يكتبها  :عبد املعطى أحمد
مصر العظيمة العصية لــن تخضع ولــن تركع ,واليستطيع أن يكسرها كــائــن مــن كان,
والميكن ابتزازها أو إجبارها على فعل ما ال تريد أو يتعارض مع إرادتها ,و مصر عازمة ولديها
من القدرة والقوة على احلفاظ على حقوقها وثرواتها ومقدرات شعبها ,فقد خلقنا لنسطر
األمجاد ,ونحقق االنتصارات ولنا فى امليادين أساطير ,ولنا فى قهر املستحيل دروس وفنون.
الدكتورة فرحة الشناوى عضو مجلس النواب وإحدى القامات العلمية والطبية فى جامعة
املنصورة رحلت دون أن تأخذ حقها فى التكرمي ,وهى أول سيدة تشغل منصب عميد كلية الطب
جامعة املنصورة ,وأول سيدة تتولى منصب نائب رئيس اجلامعة ,وحصلت على جائزة فارس عام
 1998من الرئيس الفرنسى األسبق جاك شيراك ,وجائزة ضابط عظيم من احلكومة الفرنسية
عام  2017وهو أعلى وســام مينح للعلماء ,وهى تنتمى إلى عائلة جمعت بني الدين والثقافة
والفن والعلم ,فجدها العالم اجلليل الشيخ محمد مأمون الشناوى الذى تولى مشيخة األزهر
عام  1948وعماها الشاعران كامل ومأمون الشناوى .
تنظيم النسل ال يهدف إلى احلفاظ على املجتمع فقط ,ولكن أيضا احلفاظ على صحة
األم والطفل ,لذلك فهى مسئولية مجتمعية ,ففى الدول اخلارجية جنحوا فى احلفاظ على
معدالت سكانهم باحلمالت التنظيمية ومعاونة مواطنيها ,وخطة تنظيم النسل حتتاج إلى
التعاون بني وزارات الصحة والثقافة والتعليم ,والننسى الدور اإلعالمى فى تقدمي التوعية,
وعمل مبادرات خاصة فى الريف لتوضيح خطورة أزمة النمو السكانى ,وكل منا مسئول من أجل
غد أفضل يليق بنا وبأوالدنا وبوطننا احلبيب مصر .
لست من الذين انتقدوا احلكومة لقيامها بسحب عدة مشروعات قوانني كانت قد تقدمت
بها إلى مجلس النواب ,فهى شجاعة من مجلس الوزراء ,والرجوع للحق فضيلة ,فقد جاء
السحب ألسباب متعددة منها ماهو استجابة للشارع ومنها مامت إعداده على عجل أو جتاوزته
األحــداث.املـهــم إنها رسالة بأنه لن تقدم قوانني إال بعد دراستها وإعــدادهــا جيدا ,وأنــه سيتم
إجراء حوارات مجتمعية قبل إقرار أى قانون يهم اجلماهير مثل األحوال الشخصية ,والتعليم,
واملرور.
اخـتــرق التلوث السمعى والـضــوضــاء بكل أشكالها الناجتة عــن التكاتك واملوتوسيكالت
وغيرها خلصوصية املواطن والذوق العام ,ونتجت عن ذلك مشكالت أضرت باإلنسان سواء من
الناحية العملية أو النفسية ,فهذه الضوضاء تؤثر على طبيعة العمل الذى يزاوله ,وقد يحتاج
إلى تركيز شديد .كما تؤثر شدة الصوت واألصوات املفاجئة على األطفال الرضع ,وكذلك كبار
السن أصحاب األمراض املزمنة ,وهناك غياب كامل لدور األسرة ,والرقابة ,والوعى املجتمعى,
والبد من حمالت توعية واسعة بني املواطنني طلبا للراحة والهدوء.
أتذكر أنه فى أثناء االحتالل العراقى للكويت الــذى وقع يوم األربعاء  2أغسطس 1990
بلغ عدد الشهيدات الكويتيات  67شهيدة من بنب  89شهيدة من جنسيات مختلفة منهن ثمانى
شهيدات من املقيمني ,وشهيدتني من البحرين ,وشهيدة واحدة من كل من مصر,واألردن,والهند.
حى “زيزينيا” باالسكندرية سمى على اسم “الكونت زيزينيا” وكان تاجرا إيطاليا للقطن .
صدق أو التصدق :اخترع العلماء أصواتا مرتفعة جدا باستخدام الليزر ميكنها تبخير
املاء ,وأن «الكافيني» يدخل فى صنع املبيدات احلشرية املستخدمة فى مزارع النب !
سألتنى أربعينية :هل يجوز لى أن أحب وأعشق؟ فقلت لها :وهل تؤكل الفاكهة قبل نضوجها
؟!
سالما ملن ميلكون جمال الروح وصفاء النية ,وسالما على من ميتلكون براءة القلوب فى
زمن عزت فيه املشاعر ,وسالما للقلوب الطيبة الصافية التى تثمر حبا ,وتعطينا األمــل فى
احلياة.
يقول أمير الشعراء أحمد شوقى مبينا انحياز اللغة العربية إلــى تــاء التأنيث :احلرف
مبحدوديته ذكر ,واللغة بشمولها أنثى ,والسجن بضيق مساحته ذكر ,واحلرية بفضائها أنثى,
والبرد بلسعته ذّكر ,واحلــرارة بدفئها أنثى ,واجلهل بكل خيباته ذكر ,واملعرفة بعمقها أنثى,
والفقر بكل معاناته ذكر ,والرفاهية بداللها أنثى ,واجلحيم بناره ذكر ,واجلنة بنعيمها أنثى,
العمل ديسمبر 2021

والظلم بوحشيته ذكر ,والعدالة
مبـ ـي ــزاتـ ـه ــا أنـ ـ ـث ـ ــى ,وال ـت ـخ ـل ــف
برجعيته ذكر ,واحلضارة برقيها
أنثى ,واملرض بذله ذكر والصحة
بعافيتها أنثى ,واملوت بحقيقته
ذكـ ــر ,واحلـ ـي ــاة بــألــوان ـهــا أن ـثــى.
أجمل حتية لتاء التأنيث لألم,
واجل ـ ـ ــدة ,والـ ــزوجـ ــة ,واألخ ـ ــت,
والبنت ,والعمة ,واخلالة.
الحت ـ ــدثـ ـ ـن ـ ــى ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا عــن
ال ــدي ــن .دع ـن ــى أرى ال ــدي ــن فى
أخالقك وسلوكك وتعاملك.
ال أدرى ملـ ـ ـ ـ ــاذا اخ ـت ـف ــت
الرحمة من قلوبنا أمــام سطوة
امل ــال وج ـبــروت املـصــالــح .إن من
حــق احلـكــومــة أن تسعى جلمع
األموال ,ولكن هناك مسئوليات
إن ـس ــان ـي ــة وأخـ ــاق ـ ـيـ ــة وظ ـ ــروف
اجتماعية يجب أن تراعى .
ك ــل م ــا يـشـغـلـنــى ه ــو كيف
نـ ــربـ ــى أوالدن ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى الـ ـش ــرف
واألمـ ـ ــانـ ـ ــة وهـ ـ ــم ي ـ ـ ــرون أس ــاف ــل
الـ ـق ــوم وق ـ ــد ت ـ ـصـ ــدروا املشهد,
واحتلوا واجهة الصورة بكذبهم
ونفاقهم.
ي ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــول بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر شـ ـ ــاكـ ـ ــر
ال ـس ـيــاب:ع ـي ـنــاك غــاب ـتــا نخيل
ســاعــة ال ـس ـحــر أو شــرف ـتــان راح
ينأى عنهما القمر .
يقول جبران خليل جبران:
ك ـ ــل الـ ـبـ ـي ــوت م ـظ ـل ـم ــة إلـ ـ ــى أن
تستيقظ األم .
قـ ــالـ ــت لـ ـ ــه :الأع ـ ـلـ ــم كـيــف
دخ ـ ـلـ ــت قـ ـلـ ـب ــى .ال أع ـ ـلـ ــم كـيــف
جعلتنى أتعلق بك ال أعلم كيف
عشقتك ال أعلم كيف ,ومتى؟
وملاذا ؟ فكل ما أعرفه أنه لو كان
لــى ألــف قلب فسأحبك وحــدك
ألف مرة .
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شركة نوار جروب
إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم( ) ٦٠٥

تتقدم بخالص التهنئة

إلي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
ولشعبها بمناسبة العيد القومى

الدكتور طارق رحمى

تأسست الشركة بهدف توظيف المصريين بالخارج في مختلف المجاالت وهي تغطي جميع دول
الخليج حيث إنها ترتبط بعالقات واسعة جدا مع أكبر رجال األعمال
المدير المسئول

الحاجة نادية محمد عبد الواحد
01141893362

مدير تنفيذي

حسن محمد يونس
01229237952

مدير العالقات العامة

محمد حلمي السقاري
01061021124

المدير المسئول

أنور عاطف الصيرفى

01221525900

طنطا ميدان سعد زغلول ميدان ستوتة برج قصر المحطة أمام جراج األتوبيس الدور الثالث وليس لنا فروع آخري
 - El_nawargroup605@yah00,comت0403504383 :

شركة جنات المدينة
إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم( ) 426

الدكتور طارق رحمى

تتقدم بخالص التهنئة
إلى فخامة الرئيس
عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية
والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
وشعب الغربية الكريم

بمناسبة العيد القومى للمحافظة
طنطا  12 :ميدان البطرويشى برج المدينة المنورة
ت 0403404131 :فاكس  0403340302محمول 01223590520
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مع تحيات

شريف جمال أبو العز

رئيس مجلس اإلدارة والمدير المسئول
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شركة األقصى
إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم( ) 436

تتقدم بأسمى آيات التهانى

إلى فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسى

رئيس الجمهورية
والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
وشعب الغربية الكريم بمناسبة العيد القومى للمحافظة

الدكتور طارق رحمى

أهداف الشركة

توفير فرصة عمل للمصريين بالخارج حسب مهاراتهم والقضاء علي البطالة وتلبية احتياجات الشركات في الخارج من العمالة المطلوبة

المحلة الكبري سكة طنطا  -ت0402214407 :
E-mail:aksa_aksa436@yahoo.com

رئيس مجلس اإلدارة

خالد محمد شحاتة

شركة السعيد
إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم( ) ٧٤٢

تتقدم بخالص التهنئة

إلي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
ولشعبها بمناسبة العيد القومى

الدكتور طارق رحمى

مجدي سعد

شركتنا متخصصة فى مجال توظيف الكوادر البشرية من العمالة المختارة
بعد تقييمها والكفاءات العلمية والعملية من خالل اللجان المختصة

المدير المسئول مجدى سعد عبدالوهاب الجندى
طنطا  ٢شارع المتحف  -الدور الرابع فوق مصر المحروسة للسياحة
ت  ٠٤٠٣٣١٨٦٨٩ :م ٠١٠٩٧٩١٨٧٩٦ - ٠١٢٠٢٦٦٨٥٦٤ :
com.M985em@yah00

شركة الفرح

إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم( ) ٥٥٢

تتقدم بخالص التهنئة

إلى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
ولشعبها بمناسبة العيد القومى

الدكتور طارق رحمى

تقوم الشركة بإحضار التأشيرات من السفارة السعودية تأشيرات عمل – إقامة – زيارة – تمديد – مرور – تصديق المؤهالت
“ هذا باإلضافة إلى أفضل الكوادر البشرية المؤهلة والتي تقوم بتقديم الخدمة المحترفة من خالل الدعم التكنولوجى
المتطور والمتابعة الدقيقة آلخر المستجدات علي المستوي الدولي نتيجة المتالك الشركة أحدث التقنيات والشركة
تسمح بعمل المقابالت عن طريق شبكة اإلنترنت اختصارا للوقت والجهد ألصحاب العمل خارج البالد .
المدير المسئول

رأفت محمد صبحى

 2ش طه الحكيم بجوار المطافي
ت  0403346744 :تليفاكس  0403407091 :م  01223751336 :جوال سعودي 0567550291 :
العمل ديسمبر 2021
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اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البرى
بالمحلة الكبرى
إبراهيم عبد الفتاح قشطة

الدكتور طارق رحمى

تتقدم بأسمى آيات التهانى
إلى الدكتور

طارق رحمى
محافظ الغربية
وإلى جميع قيادات المحافظة
بمناسبة

العيد القومى لمحافظة الغربية
رئيس اللجنة

إبراهيم قشطة

شركة مينا فودز
الدكتور طارق رحمى

الدكتور طارق رحمى

السجينى
للصباغة والتجهيزات بالمحلة الكبرى
تتقدم
الشركة بخالص التهنئة
للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
ولشعب الغربية الكريم
بمناسبة
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يتقدم  .أسامة حنا صليب
رئيس مجلس اإلدارة

وم  .مينا حنا صليب
و وليد حنا صليب
بخالص التهنئة إلى الدكتور

طارق رحمى محافظ الغربية
وشعب الغربية الكريم

بمناسبة

العيد القومي للمحافظة

العيد القومي للمحافظة

ت ٢٢٨٨٩١ -٢٢٨٠٩٧ :

طنطا طريق مصر االسكندرية  -ك ٨٢
ديسمبر 2021
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شركة فارما بالست
شركة مساهمة مصرية
د  .ممدوح حليم  -ود .وجدي نجيب
ود  .إيهاب حليم
يتقدمون بإسم مجموعة شركات
فارما بالست إلنتاج البالسترات الطبية
بخالص التهنئة
إلى الدكتور
طارق رحمى محافظ الغربية
وإلى جميع قيادات المحافظة بمناسبة

محطة تعبئة بوتاجازات كفر الزيات  -وطنية جاس

حسان قطب الفقى

يتقدم بخالص التهنئة إلى
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

وسالمة صادق الخواجة مدير عام منطقة قوى عاملة كفر الزيات

ومحمود عادل عبد الرازق

مدير مكتب تفتيش كفر الزيات

ولشعب الغربية الكريم

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

العيد القومى لمحافظة الغربية
كفر الزيات ت -040/2545643 :ف 040/2545645 :
العامرية – المنطقة الحرة ت  -03/4485867 :ف03/4485866:
الشركة حاصلة علي شهادة Iso9..1-2000
كما أن منتجات الشركة تحمل عالمة CE
ومسجلة في  FDAبالواليات المتحدة األمريكية
العنوان  :الطريق السريع بجوار شركة النيل للنقل البري – كفر الزيات
العمل ديسمبر 2021

محطة تعبئة بوتاجازات كفر الزيات  -أول طريق دلبشان -

E-mail:Wataneya-gas@live.com
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مجدي قاسم

السعيد رمضان سليم

ابراهيم حمدى

طارق محمد كامل

اللجنة النقابية للعاملين باألزهر
بمحافظة الغربية
برئاسة السعيد رمضان
تهنيء أهالي الغربية الكرام
والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

ممدوح محمد

أحمد محمد الدليل

وجميع القيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية
وتخص بالشكر جميع العاملين بالمنطقة األزهرية الغربية

بمناسبة العيد القومي للمحافظة
كما تتقدم بالتهنئة لفضيلة اإلمام األكبر الشيخ الدكتور

عبد الوهاب محمد

أحمد الطيب

عبد الباقي رسور

لجهوده لتوضيح مفاهيم إسالمنا السمح
والوقوف خلف القوات المسلحة والشرطة للقضاء على اإلرهاب
متمنين لشعب مصر االزدهار والرقي
نائب الرئيس

رئيس اللجنة

مجدي السيد قاسم
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السعيد رمضان سليم

جامل عبد اللطيف منترص

م  .األمين العام

األمين العام

أمين الصندوق

طاهر مفتاح

طارق محمد كامل

إبراهيم حمدى السيد

امين عام صندوق الزمالة

م  .امين عام صندوق الزمالة

م  .أمين الصندوق

ممدوح محمد حسن

عبد الوهاب محمد حسن

أحمد محمد الدليل

مسئول الرحالت

مسئول صندوق الرعاية

عبدالباقى عبدالباقى سرور

جمال عبد اللطيف منتصر
ديسمبر 2021

العمل

الدكتور طارق رحمى

شركة أقطان مصر للنسيج
والصباغة

ش.م.م
يتقدم المهندس نصر محمد السهيلى
رئيس مجلس اإلدارة
بخالص التهنئة إلى الدكتور

طارق رحمى محافظ الغربية
وشعب الغربية الكريم

م  .نصر السهيلي

g
د  .أحمد عبد السالم

الدكتور طارق رحمى

مجموعة شركات سكاي توب جروب

لماكينات التطريز والليزر واالستراس واللولي
لماكينات فرد القماش التركي والطباعة التركي
وجهاز الباترون جيمني وماكينات الطباعة سبلميشن

يتقدم د .أحمد عبد السالم موسى
رئيس مجلس اإلدارة
بخالص التهنئة إلى الدكتور

طارق رحمى محافظ الغربية
وشعب الغربية الكريم

بمناسبة العيد القومي للمحافظة
المحلة الكبري
ت  - ٩٩- ٩٧-٠٤٠٢٤٤١٥٩٦ :ف ٢٢٣٠١٧٩- ٠٤٠٢٤٤١١٧٩ :
E-sehely@sehely.com

المحلة الكبري -المنطقة الصناعية -خلف
المستشفي الخيري
ت  -0402402929:فاكس 0402402925
E- mail : sky top g@gmail.com

أسرة مصانع حلويات الفالح

مسعد عبد احلي الصم

الدكتور طارق رحمى

د  .أحمد عبد السالم

شركة موسي والصم(سكاي توب)للمالبس الجاهزة
يتقدم د  .أحمد عبد السالم موسى
وشريكه مسعد عبد الحي الصم
بخالص التهنئة إلى

الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
وشعب الغربية الكريم

بمناسبة العيد القومى للمحافظة
المحلة الكبري -المنطقة الصناعية -خلف المستشفي الخيري
ت  -0402402929:فاكس 0402402925
E- mail : mousa-elsam@yahoo.com
العمل ديسمبر 2021

تهنيء األمة اإلسالمية بمولد الحبيب محمد
صلى الله عليه وسلم
ويسعدها أن تقدم لكم أجود أنواع الحلويات
الشرقية والغربية
كما تهنيء
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

بمناسبة العيد القومي للمحافظة
مع تحيات

أيمن إبراهيم عرابي
المصنع  :طنطا العجيزي شارع البرمكي من شارع التحرير
المعرض :معرض حلويات الفالح خلف مسجد السيد البدوي بجوار سوق النحاس

ت 01141500540-01221183711 - ٠٤٠٣٥١٨٦٠٠ :
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جبالى محمد جبالى

حسني محمد جنيب

الدكتور طارق رحمى

اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البرى بطنطا
رئيس مجلس اإلدارة حسين محمد نجيب
يتقدم بأسمى آيات التهاني إلى الدكتور
طارق رحمى محافظ الغربية
واللواء سكرتير عام المحافظة

وجبالى المراغى

محمود عبد اجلليل

هشام السيد عبد الكرمي

رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر
ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة للنقل البرى
واللواء مدير إدارة المرور
والمقدم رئيس مباحث مرور الغربية ولشعبها الكريم
يوسف كمال يوسف

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

جمال ششتاوي السيد

رئيس اللجنة

حسين محمد أحمد نجيب

نائب الرئيس

نائب أول الرئيس

محمود عبد الجليل

هشام السيد عبد الكريم

األمين العام

هشام محمد شبل

يوسف كمال يوسف
م .األمين العام

هشام محمد شبل

أحمد نبيل الباجوري

رمضان جابر
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أمين الصندوق

جمال ششتاوي السيد

اجلوهري جناح اجلوهري

م  .أمين الصندوق

الجوهري نجاح الجوهرى

األعضاء  :أحمد نبيل الباجورى – أبو المجد السيد -طارق فرج-
أحمد مسعد الحلوانى -رمضان جابر – عمرو عبد السميع-
عادل نصار -احمد عفيفى

أبو املجد السيد

أحمد مسعد احللواني
ديسمبر 2021

العمل

اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البرى كفر الزيات
جبالى محمد جبالى

الدكتور طارق رحمى

حسني محمد جنيب

تتقدم اللجنة بأسمي آيات التهاني إلي
فخامة الرئيس

عبد الفتــــــاح السيـــــــــسى

محمد عبد الفتاح جمعة

رئيس الجمهورية
ومحمد سعفان وزير القوي العاملة
و الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

هشام عبدالرازق غلوش

وجبالي المراغي

رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر
وياسر عيد مدير مديرية القوى العاملة بالغربية

وسالمة صادق الخواجة مدير عام منطقة قوى عاملة كفر الزيات

أحمد عطية

ومحمود عادل عبد الرازق
وإلي جميع القيادات الشعبية والتنفيذية
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

مدير مكتب تفتيش كفر الزيات

مصطفى زيدان

ويعاهدون الله علي بذل المزيد من الجهد والعطاء لرفعة
بلدنا وازدهارها وتحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي
نائب الرئيس

رئيس اللجنة

هشام عبدالرازق غلوش

حسين محمد أحمد نجيب

محاسب

األمين العام

أمين الصندوق

محمد عبد الفتاح جمعة
أحمد رجب حجازى
أحمد عطية
األعضاء  :ناصر إسماعيل عبدالواحد  -محمد محمد خضر  -رضا إبراهيم حسن
العمل ديسمبر 2021
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شركة الرمادى
إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم( ) ٤٧٦

تتقدم بخالص التهنئة

إلى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
ولشعبها بمناسبة العيد القومى
الدكتور طارق رحمى
تقدم الشركة خدمات القنصلية السعودية
تنفيذ الزيارات بأنواعها االقامة  -التمديد -إضافة المواليد المرور  -تصديق شهادات الميالد والمؤهالت وجميع ما يشمل القنصلية
السعودية  -اتصل سجل بياناتك لتحصل علي فرص عمل حقيقية

مع تحيات

عبدالصمد الرمادى
المدير المسئول

تأسست الشركة بهدف توظيف المصريين بالخارج في مختلف المجاالت وهي تغطي جميع دول الخليج حيث إنها ترتبط بعالقات واسعة جدا مع أكبر رجال
األعمال هناك وقد ازدهرت الشركة بصورة واضحة نتيجة تلبية متطلبات العمالء بصورة فعالة وبإخالص

المحلة الكبري – ميدان الزراعة – موقف كفر الشيخ
ت ٠٤٠٢٣٦٢٩٣٦:تليفاكس ٠٤٠٢٣٦٤٠٤٦:محمول 01006028128- 01120000414:

شركة الحسام

إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم( ) ٧٣٧

الدكتور طارق رحمى

تتقدم بخالص التهنئة
إلى فخامة الرئيس
عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية
والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
وشعب الغربية الكريم

بمناسبة العيد القومى للمحافظة
المدير العام

شارع البحر ميدان الشون برج وعد بجوار قسم ثانى المحلة الكبرى
ت  - ٠٤٠٢٢٣٠٤٤٣ :ف  - ٠٤٠٢٢٣٠٤٤٩ :م ٠١٠٠٢٠٢٠٣١٤ :
alhosam737@hotmail.com

حسام على مصطفى سليمان

شركة الموسى
إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم ()736

تتقدم بأسمى آيات التهانى

إلى فخامة الرئيس

الدكتور طارق رحمى

عبدالفتاح السيسى

رئيس الجمهورية
والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
وشعب الغربية الكريم بمناسبة العيد القومى للمحافظة

عزيزى الشاب  :هدفنا توفير فرص عمل جادة والئقة تضمن مستقبال افضل
المحلة الكبرى  ١٠شكرى القواتلى  -عمارة البنك االفريقى
تليفاكس  - ٠٤٠٢٢٥٢٨٢٥ :محمول ٠١٢٢٧٥٥٥٥١٨ :
almousa736@yahoo.com
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رئيس مجلس اإلدارة

جمال موسى الشنوانى
ديسمبر 2021

العمل

شركة دالتكس
يتقدم د  .سمير النجار

وأعضاء مجلس اإلدارة ومديرو
العموم بالشركة
وجميع مديرى اإلدارات
واألقسام والعاملين
بخالص التهنئة

شركة انجال المهندس حسن
مناع وشريكته
تتقدم بخالص التهنئة
إلى فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسى

إلى الدكتور طارق رحمى
محافظ الغربية

رئيس الجمهورية

وسالمة صادق الخواجة

والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
وشعب الغربية الكريم

مدير عام منطقة كفر الزيات
وشعب الغربية الكريم

بمناسبة

بمناسبة

العيد القومى للمحافظة

العيد القومي للمحافظة
متمنين للجميع التقدم واالزدهار

مع تحيات

المهندس حسن مناع
 ٤٢شارع وادى النيل المهندسين

الشركة الهندسية للمقاوالت
محمد عبد المحسن عبد الفتاح
تتقدم بخالص التهنئة
إلى فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسى
رئيس الجمهورية

والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
وشعب الغربية الكريم
بمناسبة

العيد القومى للمحافظة

مع تحيات

محمد عبد المحسن عبد الفتاح
٠١٠٩٠٢٤٦٩٣٧
العمل ديسمبر 2021

اللواء جامل نور الدين

عالء ناصف

شركة احلشاش للمنتجات املعدنية
مصنع أفران الغاز
يتقدم مجلس اإلدارة بالتهنئة إلى
اللواء جمال نور الدين

محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف

وكيل وزارة القوى العاملة
وإلى شعب كفر الشيخ الكريم
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنني لسيادته التوفيق والنجاح
المصنع واإلدارة  -فوه كفر الشيخ
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الجمعية التعاونية اإلنتاجية
لنقل البضائع بالسيارات

الشركة الدولية للمطاحن

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

أسيوط  ٣٨ :شارع فاروق كدوانى
ت  - ٣٢٣٨٥٨ - ٣٠٤٧١٦ - ٣٠٤٣٦٩ :ف٣٢٣٥٢٨ :

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

متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

مركز طيبة لليزك وجراحات
القرنية

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان

وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط
وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة

وشعب أسيوط الكريم
متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

مصنع حلويات اإلسراء
يتقدم 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
المدينة الصناعية  -بنى غازى

الشركة العالمية لمواد
البناء والكيماويات

يتقدم 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

 ١١ش نزيه خليفة المتفرع من ش المحافظة

١١٦

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
ديسمبر 2021

العمل

الجمعية التعاونية اإلنتاجية
لإلنشاء والتعمير بأبنوب

يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان

وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط
وشعب أسيوط الكريم

متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار
مع تحيات

يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان

وزير القوى العاملة

واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وألهالى أسيوط الكرام

متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار

مجلس إدارة الجمعية
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

وألهالى أسيوط الكرام
متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار
أسيوط ١١ -شارع الحكمدار
م  - ٠١٠٦٨٥٤٩٠١٢ - ٠١٢٢٨١٨٢٥٦٤ :ف ٠٨٨ - ٢٣١٥٤٢٤ :

مستشفى دار العظام
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

ديرا هاوس
لالستثمار العقارى والمقاوالت
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

AIAmaI HOSPitaI
مستشفى
األمل التخصصى
تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وإلى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة

وشعب أسيوط الكريم

متمنين لمصرنا العزيزة دوام التقدم واالزدهار
العمل ديسمبر 2021

١١٧

مستشفى طيبة
يتقدم
أ  .د .عمر محمد على

أستاذ طب وجراحة العيون كلية طب جامعة أسيوط
بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان
واللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وزير القوى العاملة

اللواء عصام سعد

وأل
هالى أسيوط الكرام

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
المنطقة
الصناعية
الزرابي -أسيوط

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

البيسرى  -بجوار المطافى أسيوط

١١٨

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
المنطقة الصناعية  -الطريق الزراعى  -أسيوط
ديسمبر 2021

العمل
العمل

شركة
مصر لتعبئة الغازات
ش  .م .م
إيجى جاس
إحدى شركات الشاهين جروب

تتقدم الشركة متمثلة في

إسالم سامى رئيس مجلس اإلدارة
صبحي بركات مدير عام الشركة
بخالص التهنئة إلي فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسى
رئيس الجمهورية

واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

المركز الرئيسى  4شارع صالح الدين مصر الجديدة
ت  02-24175427 :ف 02-24175428 :
بلطيم الممنطقة الصناعية  047-2512010 :ف 047-2514660 :

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها
وعمالها االزدهار والرقى

محمد إبراهيم

لواء جامل نورالدين

عالء ناصف

احمد عبدالله

اللجنة النقابية للعاملني بالنقل البري -كفر الشيخ

تتقدم بالتهنئة إلى
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
وإلى شعب كفر الشيخ الكريم
بمناسبة العيد القومى للمحافظة
متمنني لسيادته التوفيق والنجاح
رئيس اللجنة
محمد ابراهيم بدوى

األمني العام
محمد فتحى املصرى
العمل ديسمبر 2021

أمني الصندوق
احمد عبداهلل سليم

اللواء جامل نور الدين

عالء ناصف

اللجنة النقابية للعاملني بالنقل البرى مطوبس
تتقدم بالتهنئة إلى
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
وإلى شعب كفر الشيخ الكريم
بمناسبة العيد القومى للمحافظة
متمنني لسيادته التوفيق والنجاح
رئيس اللجنة

معروف سعد على

أمني الصندوق

ياسر ابراهيم اهلل

األمني العام
خالد سعد على
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تتقدم بالتهنئة إلى

اللواء جمال نور الدين
محافظ كفر الشيخ

اللواء جامل نور الدين

وإلى شعب كفر الشيخ الكريم
بمناسبة
العيد القومى للمحافظة

عالء ناصف

محمدي فتحى مكى

متمنني لسيادته التوفيق والنجاح

لتجارة السيراميك
يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى
فخامة الرئيس

اللواء جامل نور الدين

مصر كمبيوتر

عالء ناصف

عبدالفتاح السيسى
رئيس الجمهورية

اللواء جمال نور الدين

تتقدم بالتهنئة إلى
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
وإلى شعب كفر الشيخ الكريم

وكيل وزارة القوى العاملة

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

وإلى شعب كفر الشيخ الكريم

متمنني لسيادته التوفيق والنجاح
املدير املسئول
تامر عبداهلل يوسف

بمناسبة

كفر الشيخ  -طريق الـ 4 7عمارة 0473160070
دسوق  :ش المركز 0472557321
www.itsh0p-eg.com- itshop
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محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف

العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها
وعمالها االزدهار والرقى
ديسمبر 2021

العمل

جمعية رعاية الطالب بكفر الشيخ

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا
والمعهد العالى لإلدارة وتكنولوجيا المعلومات
بكفر الشيخ
مجلس اإلدارة والعاملون واألعضاء يتقدمون
بأسمى آيات التهانى
إلى ابن مصر البار السيد

اللواء جامل نور الدين

عالء ناصف

عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن  ..على مواصلة الجهد
من أجل مصر القوية الحرة  ..مصر المستقبل
كما تتقدم إلى

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
وعلى غانم مدير مكتب عمل كفر الشيخ
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

عىل غانم

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ  -اول طريق المحلة  -فاكس 047-3190322 :

مركز الزيتون لألشعة
يتقدم بأسمى آيات التهانى
إلى فخامة الرئيس
عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن  ..على مواصلة الجهد
من أجل مصر القوية الحرة  ..مصر المستقبل
كما تتقدم إلى

اللواء جامل نور الدين

عالء ناصف

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف
وعلى غانم مدير مكتب عمل كفر الشيخ
وكيل وزارة القوى العاملة

بمناسبة العيد القومى للمحافظة
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى
مع تحيات

عىل غانم

د .حسام زيتونة
كفر الشيخ  -ابراج قينسيا  -امام بنك االسكندرية  -ت01014311333 -047-3145199:
العمل ديسمبر 2021
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نارص محمد إبراهيم

عىل عبد الباسط

لواء جامل نورالدين

محمد فتحى قطب

مربوك مصطفى فتحى

اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الصحة
بمحافظة كفر الشيخ
تتقدم اللجنة بأسمي آيات التهاني إلى فخامة الرئيس

محمد حسني السعداوى

عبدالفتاح السيسى

محمد راشد محمود

رئيس الجمهورية

محمود أحمد صالح

وجميع قيادات وزارة الصحة
ومحمد محمود سعفان

صبحى أحمد السيد

وزير القوى العاملة
واللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ
وعلى عبد الباسط رئيس النقابة العامة

بمناسبة العيد القومي للمحافظة

رضا فتحى عبد الرازق

وتعاهد اللجنة النقابية جميع العاملين على مواصلة العمل
والجهد من أجل خدمتهم وحل مشاكلهم

خالد عبدالله عىل

رئيس اللجنة

ناصر محمد إبراهيم
نائبا الرئيس

محمد فتحى قطب  -مبروك مصطفى فتحى

عىل شعبان العسيوى

نارص عبدالقادر رشاىك

١٢٢

األمين العام

أمين الصندوق

محمد راشد محمود

محمد حسين السعداوى

م  .األمين العام

م  .أمين الصندوق

صبحى أحمد السيد

محمود أحمد صالح

املتوىل اإلمام املتوىل

األعضاء  :رضا فتحى عبد الرازق  -خالد عبدالله على  -على شعبان العسيوى -
المتولى اإلمام المتولى  -ناصر عبدالقادر شراكى  -أحمد فؤاد الشربينى
ديسمبر 2021

أحمد فؤاد الرشبينى
العمل

عالء ناصف

اللواء جامل نور الدين

اللجنة النقابية للعاملني بالنقل البري ببيال
تتقدم بالتهنئة إلى
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
وإلى شعب كفر الشيخ الكريم
بمناسبة العيد القومى للمحافظة
متمنني لسيادته التوفيق والنجاح
رئيس اللجنة

محمد السيد ابراهيم

أمني الصندوق

حسني مسعود محمد

لواء جامل نور الدين

األمني العام
ياسر عبداهلل زكريا

عالء ناصف

اللجنة النقابية للعاملني بالنقل البري بلطيم
تتقدم بالتهنئة إلى
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
وإلى شعب كفر الشيخ الكريم
بمناسبة العيد القومى للمحافظة
متمنني لسيادته التوفيق والنجاح
رئيس اللجنة
عبد احلكيم فتحى
أمني الصندوق
األمني العام
ياسر ابراهيم العنانى
رضا رضوان
العمل ديسمبر 2021

عالء ناصف

اللواء جامل نور الدين

اللجنة النقابية للعاملني بالنقل البري -احلامول

تتقدم بالتهنئة إلى
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
وإلى شعب كفر الشيخ الكريم
بمناسبة العيد القومى للمحافظة
متمنني لسيادته التوفيق والنجاح
رئيس اللجنة
مدحت ابراهيم

األمني العام
ابراهيم البدراوى

أمني الصندوق
جمال عبد العزيز

اللواء جامل نور الدين

عالء ناصف

اللجنة النقابية للعاملني بالنقل البري بقلني
تتقدم بالتهنئة إلى

اللواء جمال نور الدين
محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف

وكيل وزارة القوى العاملة
وإلى شعب كفر الشيخ الكريم
بمناسبة العيد القومى للمحافظة
متمنني لسيادته التوفيق والنجاح
رئيس اللجنة اإلدارية

محمد جمال داود

١٢٣

لواء جامل نور الدين

عالء ناصف

اللجنة النقابية للعاملني بالنقل البرى بفوه
تتقدم بالتهنئة إلى
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
وإلى أهالى كفر الشيخ الكريم
بمناسبة العيد القومى للمحافظة
متمنني لسيادته التوفيق والنجاح
رئيس اللجنة
السيد ابراهيم حسن
األمني العام
احمد حلمى عبد احلميد

أمني الصندوق
سعيد السيد احمد

عالء ناصف

اللواء جامل نور الدين

اللواء جامل نور الدين

اللجنة النقابية للعاملني بالنقل البري بدسوق

يتقدم الدكتور إبراهيم عبد الهادى عمر
رئيس مجلس اإلدارة
تتقدم بالتهنئة إلى

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
وإلى أهالى كفر الشيخ الكريم
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنني لسيادته التوفيق والنجاح

تتقدم بالتهنئة إلى
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
وإلى شعب كفر الشيخ الكريم
بمناسبة العيد القومى للمحافظة
متمنني لسيادته التوفيق والنجاح
رئيس اللجنة
محمد جمال داود

مع تحيات د  .إبراهيم عبد الهادى عمر
األمني العام
السيد عبد احلميد
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عالء ناصف

أمني الصندوق
احمد زكريا
ديسمبر 2021

العمل

الجمعية التعاونية اإلنتاجية لإلنشاء والتعمير بكفر الشيخ
يتقدم المهندس
فتحى عبد الحميد مرسى رئيس مجلس اإلدارة

بأسمى آيات التهانى

إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى

رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن  ..على مواصلة الجهد
من أجل مصر القوية الحرة  ..مصر المستقبل
مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه
من آمال فى الرخاء والسالم
كما تتقدم الى

اللواء جامل نور الدين

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

م  .فتحى عبد الحميد

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

عالء ناصف

أمين سر المجلس

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس المجلس

أحمد مصطفى أحمد

م .فتحى عبد الحميد مرسى

ممدوح فرغلى حسن

أعضاء المجلس  :أحمد سالم محمد  -أحمد فؤاد محمد  -لؤى إبراهيم أحمد  -فتحى عبد الحميد أحمد
كفر الشيخ -ش جوال جمال أول طريق دسوق  -ت - 3232783 - 3232843 :ف 047-3251825 :

شركة مطاحن الشريف
تتقدم بأسمى آيات التهانى
إلى فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسى

اللواء جامل نور الدين

رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن  ..على مواصلة الجهد
من أجل مصر القوية الحرة  ..مصر المستقبل
مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه من آمال فى الرخاء والسالم
كما تتقدم الى

عالء ناصف

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ
بمناسبة العيد القومى للمحافظة
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى
كفر الشيخ  -بلطيم  -المدينة الصناعية
العمل ديسمبر 2021
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مستشفى أجيال دسوق  -كفر الشيخ
يتقدم الدكتور جمال عبد الصادق رئيس مجلس اإلدارة
بأسمى آيات التهانى

إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى

اللواء جامل نور الدين

رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن  ..على مواصلة الجهد
من أجل مصر القوية الحرة  ..مصر المستقبل
مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه من آمال فى الرخاء والسالم
كما تتقدم الى
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف

عالء ناصف

وكيل وزارة القوى العاملة

بمناسبة العيد القومى للمحافظة
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى
مع تحيات

د  .جمال عبد الصادق

()496

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى فخامة الرئيس
اللواء جامل نور الدين

عبدالفتاح السيسى

عالء ناصف

رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن  ..على مواصلة الجهد
من أجل مصر القوية الحرة  ..مصر المستقبل
مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه من آمال فى الرخاء والسالم
كما تتقدم إلى

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة

المدير المسئول

السيد أحمد

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

عزيزى الشاب  :معا نهزم البطالة

كفر الشيخ برج البرلس – أرض التقسيم
ت -0472494400 :فاكس  0472490549م 01098989866 :
eg@yahoo.comـYanbu
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ديسمبر 2021

العمل

شركة الندى

إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص قوى عاملة رقم)575( ٬

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسى

اللواء جامل نور الدين

رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن  ..على مواصلة الجهد
من أجل مصر القوية الحرة  ..مصر المستقبل
مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه من آمال فى الرخاء والسالم
كما تتقدم الى

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف

المدير المسئول

أشرف عمر

وكيل وزارة القوى العاملة

عالء ناصف

بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى

عزيزى الشاب  :معنا أحالمك تصبح حقيقة
كفر الشيخ شارع الجيش – أمام البنك األهلي
ت 0473222206 :فاكس  - 0473226568 :م 01007883230 :جوال 0544743547 :
E-mail: elnadakfs@yahoo.com

شركة أبو داود
إللحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص قوى عاملة رقم)441( ٬

تتقدم بأسمى آيات التهانى
إلى فخامة الرئيس
اللواء جامل نور الدين

عبدالفتاح السيسى

رئيس الجمهورية
مجددين العهد لله والوطن  ..على مواصلة الجهد
من أجل مصر القوية الحرة  ..مصر المستقبل
مصر األقدر على تحقيق ما تصبو إليه من آمال فى الرخاء والسالم
كما تتقدم إلى

عالء ناصف

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة

بدر صربى

وبدر صبرى مدير إدارة االستخدام
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها االزدهار والرقى
المدير المسئول

أحمد محمد داود

أحمد محمد داود
كفر الشيخ – شارع الجمهورية – أمام سينما الجمهورية
ت 0473250253 :ف - 3244455 :م01012391971- 01023216017:
العمل ديسمبر 2021
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اللواء جامل نور الدين

عالء ناصف

شركة سلومه للمالبس
يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى
فخامة الرئيس

عبدالفتاح السيسى
رئيس الجمهورية

حسن حسنى
شركة تجارة وتصنيع
السيارات
يتقدم بأسمى آيات التهانى إلى
فخامة الرئيس

اللواء جمال نور الدين

عبدالفتاح السيسى

وكيل وزارة القوى العاملة

اللواء جمال نور الدين

وإلى شعب كفر الشيخ الكريم

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف
بمناسبة

العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها
وعمالها االزدهار والرقى
مع تحيات

شركة سلوم للمالبس
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اللواء جامل نور الدين

عالء ناصف

رئيس الجمهورية

وعالء ناصف

وكيل وزارة القوى العاملة
وإلى شعب كفر الشيخ الكريم

بمناسبة

العيد القومى للمحافظة

متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها
وعمالها االزدهار والرقى
ديسمبر 2021

العمل

لواء جامل نور الدين

عالء ناصف

إبراهيم عطية عنانى
توكيل تجارة مواد غذائية

تتقدم بأسمى آيات التهانى إلى

محمد سعفان
وزير القوى العاملة

اللواء جمال نور الدين
محافظ كفر الشيخ

وعالء ناصف وكيل وزارة القوى العاملة
وإلى جميع القيادات الشعبية
والتنفيذية بالمحافظة
وشعب كفر الشيخ الكريم
بمناسبة

العيد القومى لمحافظة كفر الشيخ
متمنين لمصرنا الحبيبة وشعبها وعمالها
االزدهار والرقى
العمل ديسمبر 2021

129

شركة غراب للدواجن
«أعالف المستقبل»

عبد الغفار غراب رئيس مجلس اإلدارة
أشرف عبدالغفار غراب نائب رئيس مجلس اإلدارة
والعاملون بالشركة
يتقدمون بخالص التهنئة لمعالى وزير القوى العاملة
ومعالى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
وشعب وأبناء المحافظة الكرام
بمناسبة العيد القومى للمحافظة

ويعاهدون اهلل والوطن والشعب المصرى العظيم على بذل الجهد والعمل الجاد من أجل مصر لتظل
شامخة قوية تنعم باألمن واالستقرار والرخاء فى ظل باعث نهضتها الحديثة
سيادة الرئيس

عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

