الصبيح :جدول زمني لتعديل التركيبة السكانية
يبدأ العمل به في 2016
اعلنت وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل وزيرة
الدولة ل�ش�ؤون التخطيط والتنمية هند ال�صبيح
عن ج ��دول زمن ��ي تنفي ��ذي لتعدي ��ل الرتكيبة
ال�سكانية وحتديد اجلهات امل�س�ؤولة عنها خالل
عام  ،2016ي�ضاف اليها درا�سة عن ت�أثري تلك
االجراءات على �سوق العمل وقيا�سها من خالل
اعم ��ال �سريع ��ة التنفي ��ذ على امل ��دى الق�صري
واملتو�سط والطويل بحد اق�صى اربع �سنوات.
وا�ش ��ارت ال�صبي ��ح يف ت�صري ��ح له ��ا ،عق ��ب
االجتم ��اع الث ��اين للجن ��ة العلي ��ا لدرا�س ��ة
اختالالت الرتكيبة ال�سكاني ��ة ،اىل ان االنتهاء
م ��ن و�ضع م�س ��ودة اجل ��دول الزمن ��ي املطلوب
لو�ضع االج ��راءات والق ��رارات الالزمة لتنفيذ
التو�صي ��ات ال ��واردة يف ق ��رار جمل� ��س الوزراء
م ��ع بداية �شهر يناير من الع ��ام املقبل ،كما مت
تقدمي ت�صورات بع�ض اجله ��ات ومنها برنامج
اع ��ادة الهيكلة والهيئ ��ة العامة للق ��وى العاملة
واالدارة املركزية لالح�صاء ووزارة الداخلية.

واو�ضح ��ت ان تو�صيات اللجنة الواردة يف قرار
جمل� ��س ال ��وزراء تت�ضمن رب ��ط �إقام ��ة الوافد
باالعتماد على م�ستواه التعليمي وم�ؤهله العلمي،
وو�ضع �ضوابط على عدد العمالة املنزلية وزيادة
الر�س ��وم كلم ��ا زاد العدد املطلوب م ��ع ا�ستثناء
اال�سر الت ��ي توجد فيها ح ��االت اعاقة ،ا�ضافة
اىل ح ��ل م�شكلة املتغيبني باعط ��اء فرتة �سماح
ت�صل اىل ثالثة ا�شهر لتعديل او�ضاعهم ،ورفع
قيم ��ة غرامة التغي ��ب وا�صدار قوان�ي�ن �صارمة
ملعاقبة م�شغل ��ي املتغيبني والتاكي ��د على تفعيل
الب�صمة يف املنافذ لك�شف املمنوعني من دخول
البالد يف حالة تغيري جوازات �سفرهم .
ولفت ��ت اىل ان التو�صي ��ات �شمل ��ت ميكن ��ة
االج ��راءات اخلا�صة با�ستق ��دام العمالة للحد
م ��ن اي تالع ��ب يف االقام ��ات وو�ض ��ع �ضوابط
واج ��راءات �صارم ��ة جت ��اه العم ��ل يف وظائ ��ف
غري الوظائ ��ف امل�ستقدم من اجله ��ا واال�سراع
يف تطبي ��ق قان ��ون �ش ��ركات ا�ستق ��دام العمالة

الموسى :اعتماد نموذج عقد عمل يضمن
حقوق العمال وأصحاب األعمال

القوى العاملة» :بريد إلكتروني للشكوى
عمن يسيء استخدام صالحياته
ك�شف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة �أحمد املو�سى عن
تخ�صي�ص بريد �إلكرتوين ال�ستقبال البالغات عن �أي خمالفات حتدث
يف �إدارات العمل ،لين�ضم �إىل اخلط ال�ساخن الذي ا�ستقبل نحو 50
�شكوى وا�ستف�سار خالل ال�شهرين املا�ضي واجلاري .وقال املو�سى يف
ت�صريح �صحايف «�إن ال�شكاوى التي يتم ا�ستقبالها على اخلط ال�ساخن
للهيئة ت�صل مبا�شرة �إىل وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل وزيرة
الدولة ل�ش�ؤون التخطيط والتنمية هند ال�صبيح والتي بدورها تقوم
بتوجيه ال�شكوى �إىل اجلهة املعنية ومتابعتها �شخ�صي ًا».
وك�شف عن �أن «�إ�ضافة 2االمييل ت�أتي لتلقي املزيد من ال�شكاوى
واال�ستف�سارات �سواء من عمال �أو من �أ�صحاب عمل �أو حتى موظفني
يف الهيئة ،وخ�صو�ص ًا ان الهيئة تهدف من وراء تخ�صي�ص هذا اخلط
ال�ساخن �إىل ت�شجيع �أي �شخ�ص لديه �أي معلومات عن �أي خمالفات
حتدث يف ادارات العمل يرتكبها موظف �أو عامل �أو �صاحب عمل �أو
حتى م�س�ؤول يف الهيئة ليقوم هذا ال�شخ�ص باالبالغ عنها من خالل
برنامج وات�س اب عرب اخلط ال�ساخن رقم � 69009600أو االمييل
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�أف ��اد املدي ��ر العام للهيئ ��ة العامة للق ��وى العامل ��ة بالوكالة �أحمد
املو�س ��ى يف ت�صريح �صحايف �أنه بن ��اء على تعليمات وزيرة ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة ل�شئون التخطيط والتنمية هند
ال�صبي ��ح ،فقد مت �إعداد من ��وذج عقد عمل ا�سرت�ش ��ادي يت�ضمن
احل ��د الأدنى حلقوق كل من العمال و�أ�صح ��اب الأعمال .و�أ�ضاف
املو�سى ب�أنه قد مت اعتماد منوذج العقد من �إدارة الفتوى والت�شريع
على �أن يتم العمل به اعتبارا من بداية العام اجلديد ب�شهر يناير
.2016
و�أك ��د عل ��ى �أن �إدارات العمل �س ��وف ت�ستقبل من ��وذج عقد العمل
اجلدي ��د والعمل به ك�ضمانه حلقوق ط ��ريف عالقة العمل مو�ضحا
ب�أن ذلك ال مينع �أ�صحاب العمل من �إ�ضافة �شروط �أخرى بجانب
ال�شروط الت ��ي يت�ضمنها منوذج عقد العمل طاملا مبوافقة العمالة
ويف نطاق قانون العمل بالقطاع الأهلي .
و�أختت ��م املو�س ��ى ت�صريح ��ه �أن من ��اذج عق ��د العمل �س ��وف تكون
متوفرة لدى �إدارات العمل خالل الأيام القليلة القادمة.

املعاجل ��ة مل�شكل ��ة العمال ��ة يف امل�شاريع الكربى
وو�ضع �ضوابط تل ��زم املقاولني باخراج العمالة
يف حال انتهاء امل�شروع.
ت�شجيع املواطنني
ا�ش ��ارت الوزي ��رة هن ��د ال�صبي ��ح �إىل �ض ��رورة
ت�شجي ��ع املواطن�ي�ن للدخ ��ول يف القطاع ��ات
االنتاجي ��ة واالعم ��ال املهنية وت�شجي ��ع ال�شباب
على الدخول يف ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
واعتم ��اد امليكن ��ة يف تقدي ��ر احتي ��اج العمال ��ة
الالزم ��ة لل�ش ��ركات وامل�شاري ��ع ،باال�ضافة اىل
و�ض ��ع �ضواب ��ط ب�ش�أن االلتحاق بعائ ��ل او زيادة
االقارب .
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