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»                    « تفـــتح الـمــلـف بـــجــــــــــــرأة رسالـة الموسم الجديد  »7«

 Ⅶ متابعة: صبري صقر
عصام الدين عوض، عائشة الكعبي

 أكــد أكاديميــون أن مســألة التوطيــن ال تقتصر 

على مســألة التوظيف المتناســب مــع التخصص 

والمؤهالت فقــط، بل تمتد إلــى المحافظة على 

الــكادر الوطنــي وصقــل مهاراته وتنميــة وتطوير 

قدراته ومعارفه.

وفّصلوا 10 نقاط تســبب اإلحبــاط للمواطنين 

وهم على رأس عملهم في وظيفتهم، هي: 

المهام،  وحجب  الصالحيــات،  تقليص 

وعــدم التحفيز، وتجميــد الترقيات، 

وعدم منح الحوافز المادية وغيرها 

للمواطنيــن، والضغــط المتواصل، 

وعــدم صقل المهــارات، واالبتعاد 

القــدرات،  وتطويــر  تنميــة  عــن 

والنظر  الوافدين،  تشغيل  واستسهال 

إلى خبــرة الوافــد دون النظــر أهمية 

تشــغيل المواطن، حيــث إن كلها 

أمور محبطة تســبب الضغط على 

الموظــف المواطــن الكفــؤ وتدفعه إلــى تقديم 

استقالته وإحالل الموظف األجنبي محله.

وشددوا على ضرورة التوقف عن تنظيم معارض 

للتوظيــف باعتبارهــا لم تعــد الوســيلة الفضلى 

الســتقطاب المواطنين، فضاًل عــن إهدارها للمال 

العام، عــالوة على ضرورة عدم النظر إلى التوطين 

على أنه توظيف ومسألة اجتماعية اقتصادية فقط.

وأشــاروا إلى ضــرورة معرفة الفجــوة الوظيفية 

بيــن المؤهــالت وســوق العمل، وتحديــد قائمة 

بالتخصصــات المطلوبــة، وأن يكــون الفاصل في 

التوظيف المهارات، وليس التخصص الجامعي.

تنمية
وقالــت الدكتورة ســميرة النعيمــي، نائبة 

مدير جامعــة محمد الخامس أبوظبي، 

تهتــم  ال  المؤسســات  بعــض  إن 

بمسألة التنمية المهنية للمواطنين، 

وال تمنــح فــرص المشــاركة فــي 

المحليــة والخارجية،  المؤتمــرات 

وتقصرها على فئات دون أخرى.

الكثير  »تحدث  النعيمي:  وتابعت 

عــن التوطين، وتم إصــدار العديد من 

الصارمــة،  ومنهــا  التوجيهــات، 

وتم توفيــر العديد مــن األنظمة 

اإللكترونية لحصر الكوادر الوطنية وتنســيق العمل 

معهــا، ولكن أين الخلــل؟ وهل مســألة التوطين 

تنحصــر في توفير وظائف للمواطنين؟ أم لها أبعاد 

أخرى؟«.

وفصلــت النعيمــي أن »حصر الكــوادر الوطنية 

مــع تفاصيل مؤهالتها وخبراتها وجمعها في منصة 

إلكترونيــة متاحــة لجميــع المؤسســات الخاصة 

المؤسســات  الفرصة لهذه  والحكوميــة، وإتاحــة 

لتغذيــة المنصة باحتياجاتها الحالية والمســتقبلية 

والتواصل المباشــر مــع المرشــحين لوظائف هو 

من الحلول التقنية والســريعة وفي الوقت نفســه 

أداة لمتابعة حركة ســوق العمل وحركة التوظيف 

وحصر البطالة، ومنها نســتخلص مؤشرات وقراءات 

عن االحتياجات المستقبلية ومستقبل بعض المهن 

لتزويــد مؤسســات التعليــم العالي بهــا لموائمة 

برامجهــا مع متطلبات العمل المســتقبلية، كما ال 

بد أن لمؤسســات التعليم العالــي تغذية المنصة 

بإحصائيــات وتفاصيل طلبتها وخريجيها لتســهيل 

وتســريع توظيفهــم، ويا حبــذا أن ترتبــط برامج 

التدريب العملي والصيفي وتوفيرها ومتابعتها من 

خالل هذه المنصة«.

وأكدت أن »مسألة التوطين ال تنحصر في توفير 

وظيفــة لمواطن فقط، وال بــد أن تكون الوظيفة 

تتناســب مع التخصص الــذي أنفقت الدولة الكثير 

إلعداد المواطن له وخدمة الوطن من خالله، فمن 

العجيب أن نرى خريــج بكالوريوس عالقات دولية 

بمعــدل عاٍل يعمل فــي وظيفــة ال تتطلب حتى 

شــهادة دبلوم على ســبيل المثال، فماذا 

عن سنوات الدراسة وبرامج التدريب 

والمشــاريع  والنشــاطات  العملي 

التي قام بها والمشاركات الدولية، 

هل تذهب مع مهب الريح؟«.

أنــه »يجب  النعيمي  وبينــت 

النظر إلى مســألة التوطين بنظرة 

أوســع وأرحب، كمــا ال بد أن تحّل 

األفعال محل الكالم والمناظرات«.

وتابعــت أن »ســوق العمــل 

األعــداد  يســتوعب  ال  عندمــا 

الهائلة مــن الخريجين، فهو داللة على وجود خلل 

بيــن مخرجــات التعليم ومتطلبات ســوق العمل، 

فــإن اإلخفاق فــي تحقيق التــوازن بيــن التعليم 

واحتياجات الســوق اإلماراتي يــؤدي إلى عوائق، 

وارتفــاع في نســبة خريجي الجامعــات والكليات 

دون حصولهم على وظائف وشــواغر تتناســب مع 

مؤهالتهــم العلمية، لذلك يجــب أن تكون هناك 

معاهــد تعمل على تأهيل وتدريــب وتطوير هذه 

الكوادر المواطنــة في مختلف التخصصات، لينالوا 

فرصتهــم في الحصول على وظيفة يســهمون فيها 

في بناء وطنهم اإلمارات«.

مــن جانبه، أكد راشــد عبد الرحمــن بن جبران 

الســويدي، المدير العــام لدائرة الموارد البشــرية 

بحكومــة عجمــان، أن ملــف التوطيــن 

أولويــة مهمــة لحكومــة عجمــان، 

الجهــود بين  أن تنســيق  معتبــراً 

القطاعــات كفيــل بتحقيــق  كل 

نقلــة نوعية ألجل هــذه الغاية، 

مشــيراً إلى ضــرورة تكريس هذا 

النهج لدى المؤسســات الحكومية 

وشــبه الحكومية والقطاع الخاص، 

وأن إمــارة عجمان تعمل على تحقيق 

مؤشرات التوطين للوصول إلى ما 

نسبته 80% في الجهات الحكومية 

بحلــول 2021، كمــا أن حكومــة عجمــان تحرص 

علــى تنســيق الجهود وبحــث التعاون مــع وزارة 

المــوارد البشــرية والتوطين، وكذلــك التعاون مع 

القطاع الخاص بهدف تكامل األدوار لتحقيق غايات 

الحكومــة لدعم المواطنين الباحثيــن عن العمل، 

الفتاً إلــى أن خطة التوطين فــي اإلمارة اعتمدت 

على 4 محاور رئيســة في بناء نظام التوطين، وذلك 

من خــالل عمليــات تخطيط التعاقــب الوظيفي، 

واالســتقطاب واالختيــار، والتعــاون مــع الجهات 

الحكوميــة ذات العالقة من أجــل توحيد الجهود 

لتحقيق توجهات الدولة.

وثّمــن المدير العــام لدائرة الموارد البشــرية 

بحكومــة عجمان الرســائل التــي وّجهها صاحب 

الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 

رئيــس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 

رعاه الله، إلــى المواطنين والمواطنات مع بداية 

موســم جديد للعمل واإلنجــاز في دولة اإلمارات 

العربية المتحــدة، مبيناً أن ما تضمنته الرســائل 

يعد منهــاج عمل ال يقــّدر بثمن 

حرص  مؤكــداً  المقبلة،  للمرحلــة 

دائرة المــوارد البشــرية في عجمان 

علــى تنفيــذ توجيهــات القيادة 

المزيــد من  لتحقيــق  الرشــيدة 

التطور واالزدهار للدولة.

كما تطرق المدير العام لدائرة الموارد البشــرية 

إلــى أهميــة الدور الذي ســتؤديه منصــة عجمان 

للتوظيف، والذي ســوف يتم إطالقه بشكل يواكب 

التطلعــات، إذ تهــدف إلى إنشــاء قاعــدة بيانات 

للباحثين عن عمل، وتوفير فرص العمل للمواطنين 

في القطاعين الحكومي والخاص، واستقطاب أفضل 

الكفاءات البشــرية المواطنة وفــق أرقى المعايير 

المنصة  بأن  منوهــاً  والمواصفات، 

القطاعيــن  لدعــم  نافــذة حيويــة 

الحكومي والخاص في ســعيهما لعرض 

الشــاغرة واســتقطاب  الوظائف 

المواطنين الباحثين عن العمل.

وذكر السويدي أن الدائرة تعمل وفق توجيهات 

حكومة عجمان على وضع اآلليات واالستراتيجيات 

الكفيلة لتعزيز وتنمية الموارد البشــرية واالهتمام 

بالكــوادر الوطنيــة التي تعــد من أهــم المحاور 

االســتراتيجية في رؤية عجمــان 2021، مؤكداً أن 

تنميــة رأس المــال البشــري من أهــم التوجهات 

الحكوميــة، إذ تــم وضــع عــدد من المبــادرات 

والمؤشرات التي تركز على تنمية قدرات الموظفين 

المواطنين وإكســابهم المعرفــة والخبرات الالزمة 

وتمكينهم من أداء وظائفهم بكفاءة عالية واالرتقاء 

بمهارات وكفــاءات المواطنين وفق خطوات عمل 

موحدة ومنظمة على مستوى الحكومة.

واعتبــر أن التوطيــن مهمــة ومســؤولية مــن 

المســؤوليات الرئيســة في دائرة الموارد البشرية، 

مشــيراً إلــى أن إمارة عجمــان اعتمدت سياســة 

التوطين في عام 2015، بناًء على توجيهات صاحب 

الســمو الشــيخ حميد بن راشــد النعيمــي، عضو 

المجلــس األعلى حاكم عجمان، وبقرار من ســمو 

الشــيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان 

رئيــس المجلــس التنفيــذي، إذ وضع هــذا القرار 

عدداً من المبادرات والمؤشــرات الخاصة بتحقيق 
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النظر إلى التوطين على أنه 
توظيف ومسألة اجتماعية 
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إهمال الفجوة الوظيفية 
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 حصر فرص المشاركة 
في المؤتمرات المحلية 

 والخارجية على فئات
 دون أخرى
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 التوطــين فــــــــــي الوظائف العليا بـ »تعاونية االتحاد«البنوك تسابق الزمن للوفاء برصيد التوطين 2019
Ⅶ أبوظبي ـ عبدالحي محمد

أكــدت مصادر مصرفيــة أن البنوك العاملة 

في الدولة تســابق الزمن، لتحقيق نســبة 

التوطيــن التي حددها المصــرف المركزي 

بنهايــة العام الجاري طبقــاً لنظام التوطين 

بالنقــاط والوفاء بمســتوى 29.736 نقطة 

بنهاية العام الجاري.

وقالت إن تحقيق هذا الهدف ليس صعباً 

علــى القطــاع المصرفي خصوصــاً بعد أن 

حققت البنوك رصيــد 28.050 نقطة حتى 

الشــهر الماضي وفقاً لـ»البيان المشــترك«، 

الــذي أصدره المصــرف المركزي مع اتحاد 

المصارف األسبوع الماضي.

وبموجب نظام النقاط فإن البنك الذي ال 

يفي بالنقاط سيتم مخالفته بواقع 20 ألف 

درهــم عن كل نقطة مفقودة. وأقر مجلس 

الــوزراء عام 2015 نظــام التوطين بالنقاط 

في القطاع المصرفي، وبدأ المركزي تطبيقه 

فعلياً مــن دون غرامات كونها مرحلة أولى 

عــام 2017 ثم تطبيقه كامــاًل عامي 2018 

و2019.

ويتضمــن نظــام التوطيــن بالنقاط في 

شــكله الحالي 3 فئات هي الوظائف العليا 

مــن خــالل منحهــا 5 نقــاط، والوظائف 

المتوســطة 3 نقاط، والوظائــف التنفيذية 

نقطة واحدة. 

أولوية
ومع توجيهات القيادة بإعطاء التوطين في 

كل القطاعــات أولوية في العمل الحكومي 

نشــرت أمــس، صحيفــة »ايكونومســت« 

البريطانية تقريراً أوضح أن سياسة التوطين 

فــي الوظائــف الحكومية تحظــى بأولوية 

قصوى على الصعيدين االتحادي والمحلي.

وأكدت فــي التقرير أن بنــوك اإلمارات 

تتعامل مع سياسة التوطين بجدية شديدة، 

وتبذل جهوداً حقيقية لبلوغ رصيد النقاط. 

وذكر التقرير أن المصرف المركزي اتخذ في 

أبريــل الماضي قراراً يحــدد رصيد 29.736 

نقطــة هدفاً يتعين على البنوك العاملة في 

الدولــة بلوغه بحلول نهايــة العام الجاري، 

فــي مــا يتعلــق بتشــغيل المواطنين في 

البنوك.

هدف
وأكــد التقريــر أن غالبيــة البنــوك في 

اإلمارات تســعى جاهــدة لتحقيق هذا 

الهــدف، حيث حققــت غالبيتها رصيد 

28.050 نقطــة بنهاية يونيــو الماضي، 

فيمــا تعمد باقي البنــوك التي ما زالت 

متأخرة في أرصدتها إلى تعجيل مساعي 

التوطيــن لديهــا لبلوغ الرصيــد، الذي 

حــدده المصرف المركــزي في الموعد 

المحدد. 

Ⅶ  دبي - رحاب حالوة 

كشــفت تعاونية االتحاد االســتهالكية أن 

نســبة التوطين في الوظائف بلغت %32 

وفي الوظائف العليا 73%، حيث بلغ عدد 

الموظفيــن المواطنين نحــو 360 مواطناً 

ومواطنة حتى بداية شــهر سبتمبر الجاري 

من 2019.

 وأكد أحمد بن كنيد مدير إدارة الموارد 

البشرية والتوطين في التعاونية لـ»البيان« 

التعاونيــة  وإدارة  اإلدارة  مجلــس  أن 

يوليــان موضوع التوطيــن أهمية قصوى 

لكونه موضوعاً وطنياً تنموياً، مشــيراً إلى 

التعاونية وجهت برفع نســبة التوطين في 

التعاونيــة لعام 2019 مــن 32% إلى %35 

بعد اســتبعاد فئة العمالة، في إطار تنفيذ 

توجيهات القيادة الرشيدة بما يخص ملف 

التوطيــن والتغلب علــى التحديات التي 

تواجــه التوطين في هــذا القطاع، لتكون 

أعلى نســبة توطين في القطــاع الخاص.  

وأشــار إلــى أن للتعاونية إنجــازات كبيرة 

علــى ُصعــد األداء المالــي والمســؤولية 

المجتمعية والتوسع واالنتشار إال أن ذلك 

لن يكتمل دون التميز في عملية التوطين 

لتحقيــق نمــوذج يحتــذى به مــن باقي 

�  سميرة النعيمي

�  عبد الله إبراهيم

� فاطمة الشامسي

1

Ⅶ التوطين ال ينحصر 
بالوظيفة التي ال بد أن 
تتناسب مع التخصص 

الذي أنفقت الدولة الكثير 
إلعداد المواطن له

Ⅶ حصر الكوادر الوطنية 
في منصة إلكترونية 

متاحة لجميع المؤسسات 
من الحلول التقنية 

السريعة

 أسبـــــاب إلحبـــــــــــاط المواطـنين فـي الوظائـــف 
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� أحمد بن كنيد

 أوضح تقرير »إيكونوميست« أنه خالل العام الماضي حققت غالبية البنوك في 

اإلمــارات رصيداً في التوطين يبلغ 2٦.80٦ نقطة، بل إن بعض البنوك تجاوزته، 

األمر الذي يعكس مدى جديتها في االلتزام باســتراتيجية التوطين. وأضاف أن 

اتحاد مصارف اإلمارات أعلن في يوليو الماضي عن التعاون مع البنوك المحلية 

لتطوير مهارات المواطنين اإلماراتيين، لتأهيليهم لشــغل وظائف رئيســية في 

القطاع المصرفي بالدولة.

»إيكونوميست«: جدية في االلتزام



مؤسســات القطاع الخاص، يأتي ذلك في 

إطــار جهود التعاونيــة المبذولة في دعم 

وتعزيــز تطلعات القيــادة الحكيمة لدعم 

مسيرة النجاح والتميز في الدولة.

 تحديات 
وأوضح أنه على الرغم من حرص التعاونية 

بشــكل مســتمر على اســتقطاب الكوادر 

البشــرية المواطنة واإلبقــاء عليها إال أن 

هنــاك تحديــات تواجه تعاونيــة االتحاد 

وقطــاع تجــارة التجزئــة بشــكل خــاص 

والقطاع الخاص بشــكل عام والتي أبرزها 

نظام هيئة المعاشــات المنفر للموظفين 

مــن القطــاع الخــاص، انخفــاض جاذبية 

التجزئة بشــكل عــام للمواطنين  قطــاع 

بسبب الوظيفة ومتطلباتها وطول ساعات 

العمــل.  وأضاف بــن كنيــد، أن تعاونية 

االتحــاد تعد من أفضــل الجهات الخاصة 

في الدولــة من حيث بيئة العمل وتقديم 

اإلمكانيــات كافة للموظفين بشــكل عام 

لإلبداع والتميز في مجال العمل، وتنظيم 

المبادرات والبرامج واألنشطة  العديد من 

المتميــزة التي تســهم في بلــورة وغرس 

فكــرة أن تعاونيــة االتحاد ليســت مجرد 

مؤسســة وإنما عائلة مترابطة، مضيفاً أن 

التعاونيــة عملت على تعديل السياســات 

واإلجــراءات الخاصة بالمواطنين بشــكل 

دائم أســوة بالسياســات المعمول بها في 

الجهــات الحكومية االتحاديــة والمحلية، 

المميــزات لموظفيها،  العديد من  وتقدم 

مع التشــجيع والتحفيز الدائــم لمواصلة 

الدراســي، وتوفيــر بيئة عمل  التحصيــل 

مرنــة من حيــث السياســات واإلجراءات 

مثل )توظيف الطالب، وســاعات الخروج 

المبكر، وســاعات الدوام المــرن(، إضافة 

إلــى عمليــة التدريب المرتبطة بالمســار 

الوظيفــي التــي تؤهلهم للحصــول على 

فــرص التطور الوظيفي داخل المؤسســة، 

كما استحدثت وحدة »إسعاد الموظفين« 

والتي ُتعنى بتنفيذ برامج وخطط وأنشطة 

تهدف إلسعاد أفراد أسرة تعاونية االتحاد.

 يوم التوظيف
ودعا الكوادر البشــرية المواطنة بمختلف 

خبراتهم ومؤهالتهم الدراسية الباحثين عن 

عمــل زيارة الموقــع اإللكتروني للتعاونية 

 www.corporate.unioncoop.ae

لتقديــم طلبــات التوظيــف، مضيفــاً أن 

التعاونية تنظم بشــكل دوري يوم مفتوح 

للتوظيــف بهــدف اســتقطاب الكفاءات 

التعاونيــة  أن  إلــى  مشــيراً  اإلماراتيــة، 

وبدعم مــن مجلس اإلدارة مســتمرة في 

نهج توطين الوظائــف وخلق فرص عمل 

ألبنائنا المواطنين بما يتواءم مع األهداف 

االستراتيجية لـ »خطة دبي 2021« الرامية 

لبنــاء جيل مبدع مبتكر قادر على مواصلة 

اإلنجازات. 
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التوطيــن التي تركز على تنميــة قدرات الموظفين 

الالزمة،  المعرفة والخبرات  المواطنين وإكســابهم 

وتمكينهم من أداء وظائفهم بكفاءة عالية واالرتقاء 

بمهارات وكفــاءات المواطنين وفق خطوات عمل 

موحدة ومنظمــة على مســتوى الحكومة، مؤكداً 

دعم سياســات التوطيــن وإعداد الخطــط الالزمة 

الســتقطاب المواطنين المتميزين، وتأهيل وتطوير 

الموارد البشرية في اإلمارة.

وأوضح الســويدي أنه تــم تحديــد قواعد عامة 

للعمل على تحقيق سياسة التوطين من قبل الجهات 

الحكومية فــي اإلمارة في إطار االلتــزام بتوجيهات 

القيــادة العليــا في دعــم عملية التوطيــن، وإيماناً 

بأهمية دعم مواطني الدولة في الحصول على فرص 

عمــل متكافئة من خــالل خلق بيئة 

عمل محفزة ومشــجعة على اإلبداع 

واالبتــكار، ووضع جملة مــن المبادرات 

والمشاريع التي تدعم عملية التوطين 

واإلشــرافية  القيادية  الوظائف  وحصر 

علــى المواطنيــن، وتكثيف برامــج التحفيز والدعم 

المتواصل لهم.

وبّيــن أن خطة التوطين اعتمــدت على 4 محاور 

رئيســة في بنــاء نظــام التوطين، وذلــك من خالل 

عمليــات تخطيط التعاقب الوظيفي، واالســتقطاب 

واالختيــار، والتعاون مــع الجهــات الحكومية ذات 

العالقــة من أجل توحيد الجهــود لتحقيق توجهات 

الدولــة، إلــى جانب التدريــب والتطويــر، مبيناً أن 

الذي  القادة  برنامج عجمان إلعداد 

تشــرف عليه دائرة الموارد البشرية 

جــاء متوافقاً مــع تطلعــات الحكومة 

التي تســعى إلــى تنمية رأس 

المال البشري وتأهيل القيادات 

المواطنة، وتطوير الموارد البشرية المواطنة لالرتقاء 

بقدراتهم ومهاراتهم القيادية وفقاً ألفضل الممارسات 

في مختلف المجاالت، إضافة إلى تطوير التنافســية 

المســتدامة لإلمارة بشــكل بعيد المدى، وذلك عبر 

تأهيل قادة مستقبليين لحكومة عجمان.

 معارض
وأكــدت الدكتــورة فاطمة الشامســي، أســتاذة 

االقتصــاد بجامعــة اإلمــارات ســابقاً، أن معارض 

التوظيــف لم تعد الوســيلة الفضلى الســتقطاب 

المواطنين وعرض فرص العمل المتاحة والواعدة.

وأوضحــت أن معــارض التوظيــف قــد تكون 

نجحــت في فتــرة ســابقة، ألن إمكانيــة إيصال 

المعلومات والكشــف عنها لم تكن متوافرة، كما 

أن هــذه المعــارض لم تنجــح في زيادة نســب 

التوطين واستقطاب خريجي الجامعات والمعاهد 

العلمية.

وأضافــت أن المطلــوب تغيير وســائل وطرق 

اســتقطاب المواطنين بحيث يتم أوالً إجراء مسح 

شــامل لكل الوظائف المتاحة فــي كال القطاعين 

وتحديد متطلباتها وامتيازاتها، وفي الوقت نفســه 

إجراء مســح آخر لخريجي الجامعــات والمعاهد 

للوقوف علــى نوعية التخصصــات وطبيعتها، ثم 

إجراء المواءمة بين متطلبــات الوظائف المتاحة 

وطبيعة التخصصات المتوقع تخرجهم.

وأكد الشامســي أن مثل هــذه العملية تتطلب 

تضافــر الجهــود من خــالل لجان مشــتركة بين 

الموارد  وإدارات  التعليميــة  المؤسســات 

الحكوميــة والخاصــة، كما  البشــرية 

يجــب أن يتزامــن ذلك مــع إجراء 

تقييــم للمهــارات التــي قد تكون 

الوظائــف،  لبعــض  ضروريــة 

التي  الخاص،  القطاع  في  خصوصاً 

قــد تكون مبــرراً لعــزوف القطاع 

الخاص عــن التوطيــن، ومثل هذه 

المهــارات يمكــن تقديمهــا من خالل 

برامــج تدريبيــة، وبالتعــاون مع 

والحكومية  التعليمية  المؤسسات 

التي يمكــن أن تهيئ برامج تدريبيــة مؤقتة تعد 

 on« الشــباب لوظائف المستقبل من خالل برامج

.»job training

وذكر سليمان محمد الكعبي، الرئيس التنفيذي 

لمؤسسة استشراف المستقبل في أبوظبي: »ال بد 

لنا من النظر لملف التوطين في دولة اإلمارات من 

عدة جوانب، حتــى تتضح لنا الصورة كاملة، ولن 

نســتطيع ذلك إال من خالل معرفة الوضع الحالي 

فعلياً وتقييمه بدقة«.

وأشــار إلى ضــرورة معرفة الفجــوة الوظيفية 

بين المؤهالت وســوق العمل، فمن غير المعقول 

أنــه حتــى اآلن ليس لدينــا قائمــة بالتخصصات 

المطلوبة لسوق العمل، وعليه سوف يتجه الطلب 

لدراسته والتخصص فيه، وفي اللحظة نفسها تقوم 

مؤسساتنا التعليمية وجامعاتنا المحلية بتوفير تلك 

التخصصات في الدولة.

وأضــاف الكعبي أنــه »ال بد مــن عمل حملة 

وطنية كبرى لنشر ثقافة التخصص، وعدم االنقياد 

إلــى »موضة« التخصص، فمثاًل هذا العام، نالحظ 

عــدداً كبير جــداً مــن طلبتنا يطلبــون التخصص 

في علــوم الفضاء، وهــو قطاع واعــد ومهم في 

الدولــة، ولكن أين التــوازن مع بقية التخصصات، 

وكذلك العام المنصرم، توجه الطلبة للتخصص في 

مجال الذكاء االصطناعي، وهذا ما أقصده بموضة 

التخصص«.

وأكــد ضــرورة التوقــف عــن تنظيــم معارض 

التوظيــف، »فمن غير المعقــول أننا ما زلنا ننظم 

معارض ونطلــب من الجمهور التوجه للتســجيل 

للوظيفة، وفي الوقت نفســه نشترط على طالب 

الوظيفــة أن يتقــدم من خالل موقع المؤسســة 

اإللكترونــي. فلماذا تطلب الحضور للمعرض؟ كما 

أنه إهدار للمال العام«.

وتابــع: »ال بد للمؤسســات المعنية بالتوطين 

الخروج من اشــتراط التخصص األكاديمي للتقدم 

للوظيفة، إلى المهارات المطلوبة لســوق العمل، 

فالمواطــن الدارس للقانون مثــاًل، قد يكون لدية 

مهــارة البرمجــة أفضل من شــخص آخر تخصص 

جامعياً فــي تقنية المعلومات، فــال بد أن يكون 

الفاصل فــي التوظيف المهارات، وليس التخصص 

الجامعي«.

من جانبه، تحدث الدكتــور عبد الله الدرمكي 

عن أن رســالة الموســم الجديد لصاحب الســمو 

الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم، رعــاه الله، 

الخاصة بقضيــة التوطين الملحة، تؤشــر إلى أن 

القيادة تمتلك نظرة ثاقبة إلى األمور ورؤية بعيدة 

للمســتقبل، فلقد جاءت الرســالة مــن أجل حل 

مشكلة التوطين التي يعانيها بعض المواطنين في 

الدولــة لعدم حصولهم علــى فرص عمل تمكنهم 

من إثبات أنفسهم في سوق الدولة، واإلسهام في 

عملية نمــو وازدهار الوطن التي معها تحتاج إلى 

تضافر الجهــود وتوحيد الهمم مــن أجل تحقيق 

رؤية القيادة الرشيدة، وأن يكون الحراك 

جــاداً مــن قبــل مختلــف الجهات 

والمسؤولين نحو ملف التوطين.

الدرمكي على ضرورة  وشــدد 

إتاحة الفرصة ألبناء الدولة إلثبات 

قدراتهــم من خــالل العمل على 

فالمواطن  وتأهيلهــم،  تدريبهــم 

يمتلــك الكفــاءة ولديــه الطموح 

الكافي للوصول إلى أعلى المناصب، 

ومن حقــه الحصول على فرصة 

عمــل ترتقــي به ويســهم من 

خاللهــا في بناء وطنه، خاصــة بفتح باب القطاع 

الخاص وإتاحة الفرصــة لطالبي الوظائف بإثبات 

أنفســهم وقدراتهم العملية، باعتباره قطاعاً مهماً 

في الدولة.

وقــال الدرمكــي: »يجــب اجتيــاز العوائــق 

واالشتراطات التعجيزية لتعيين الخريجين الجدد 

من المواطنين، وأن تكون هناك جهود ملموســة 

بمنح فرص تطويرية لكل الكوادر المواطنة والرفع 

مــن كفاءتها، واألهم هو اإليمــان بها، فالتحفيز 

والتشــجيع يزيدان من الطاقات اإليجابية للقيام 

بدورها الفاعل في المجتمع، فالخريج الجديد إن 

وجد من هذه الجهــات فرصة احتضان وعبارات 

تشجيع زاد من همته وأثبت حضوره وكفاءته«.

وأوضــح الدرمكي أن رســالة صاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم تنم عن ثقة 

ســموه الكبيرة بخريجي الوطن، مــن يجد فيهم 

التميــز والتفوق واإلبداع والقــدرة على القيادة، 

فقد حرص ســموه دوماً على دعم مسيرة التعليم 

وإعــداد قادة المســتقبل من خــالل تعزيز فرص 

حصولهم على األفضل، وتشجيع سموه للكفاءات 

المواطنة الشــابة العتالء أهم المناصب وتحقيق 

الريــادة فيهــا، وعليه يجب أن يبدأ الســباق أوالً 

بين المؤسســات التعليمية باستحداث تخصصات 

لمهن حيوية يحتاج إليها سوق العمل، وثانياً بين 

صفــوف أبناء اإلمــارات، ليدخلوا عالــم اإلبداع، 

ليكونوا علــى درجة عالية من العلــوم المختلفة 

التي تتناســب مع رؤية واحتياجات السوق، وثالثاً 

يجــد الدرمكي أن اســتحداث جائزة التوطين في 

القطــاع الخــاص على أن تشــمل برامــج نوعية 

لتأهيل المواطنين وتمكينهم، سيسهم في تشجيع 

هــذا القطاع في المشــاركة بإيجابية وفاعلية في 

عملية التوطين. 

تغييب المعاهد التي تعمل 
على تأهيل وتدريب الكوادر 

المواطنة في مختلف 
التخصصات

تجاهل الجامعات 
 للتخصصات المطلوبة 

 في السوق.. واالنقياد 
إلى »موضة« التخصصات

وضع العوائق واالشتراطات 
التعجيزية لتعيين الخريجين 

الجدد من المواطنين

عدم التحفيز والتشجيع 
اللذين يزيدان من الطاقات 

اإليجابية للقيام بالدور 
الفاعل  في المجتمع
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»كلية دبي للسياحة« تتعاون مع الشركاء  التوطــين فــــــــــي الوظائف العليا بـ »تعاونية االتحاد«

لتوطين القطاع
Ⅶ دبي - البيان

أّكدت كليــة دبي للســياحة، التابعة 

لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي 

»دبي للســياحة«، حرصهــا على توثيق 

تعاونهــا مع شــركائها من أجــل توطين 

قطــاع الســياحة، مثمنــة فــي الوقت 

ذاته الجهــود التي تقوم بها المنشــآت 

الفندقية الحتضان المزيد من المواطنين 

الراغبين بالعمــل في هذا المجال، وفي 

هــذا الصدد أعربت الكلية عن شــكرها 

لفنــادق ومنتجعــات ميلينيوم الشــرق 

األوســط وأفريقيا على تعاونها كشــريك 

داعــم لتوطيــن القطاع الســياحي عبر 

المعيني،  مريم  مضياف.وقالــت  برنامج 

مديــر إدارة توطيــن القطاع الســياحي 

في كلية دبي للســياحة: »نحن فخورون 

بشــركائنا في القطاع الســياحي بشكل 

عــام وبفنــادق ومنتجعــات ميلينيــوم 

بصفــة خاصة على مــا يقدمونه لنا من 

دعم لمبــادرة التوطين«.من جهته، قال 

علي الزعابي، رئيــس فنادق ومنتجعات 

ميلينيــوم الشــرق األوســط وأفريقيــا: 

»نحن فخــورون للغاية وممتنون للدعم 

المقــدم من قبــل كلية دبي للســياحة 

بتسهيل مهمة تعيين الطالب اإلماراتيين 

الموهوبين كجزء من برنامج »طموح««.

�  سليمان الكعبي

� راشد السويدي

� مسؤولون من كلية دبي للسياحة ومنتجع ميلينيوم |  من المصدر

Ⅶ مطالبات بإجراء مسح 
لخريجي الجامعات 

والمعاهد للوقوف على 
نوعية التخصصات 

وطبيعتها

Ⅶ رسالة الموسم الجديد 
تؤشر إلى نظرة القيادة 

الثاقبة لألمور ورؤيتها 
البعيدة للمستقبل

 أسبـــــاب إلحبـــــــــــاط المواطـنين فـي الوظائـــف 

Ⅶمختصون يسألون: هل التوطين ينحصـر فــــــــي توفـــير وظائـف للمواطنيــن
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