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يرى خبــراء في قطــاع الطيران أن الســبب 

الرئيســي في تدنــي مســتوى التوطين في 

القطاع يرجع بالدرجة األولى إلى عدم معرفة 

العديد من الشــباب المواطن بحجم ونوعية 

الفرص الذي يوفرها قطاع الطيران، في حين 

أن السبب الثاني يرجع إلى أن حجم القطاع 

ضخم، ويصل عدد العاملين فيه بشكل مباشر 

وغير مباشــر إلى نحو 500 ألف موظف، في 

حيــن أن عدد المواطنيــن المؤهلين للعمل 

في العديــد من تخصصات الطيــران ال يزال 

قليــًا مقارنة بحجــم الفرص الضخــم الذي 

يوفره القطاع، بينما يرجع السبب الثالث إلى 

عدم وجود تعريف واضح لمصطلح التوطين 

العاقة  بالنسبة للمؤسســات والجهات ذات 

بالطيران.

وأكــد الخبراء أنــه لرفع نســبة التوطين 

في القطــاع، يجب وضع خطط طويلة األمد 

تتضمــن خطــوات عملية مدروســة وحوافز 

للشركات التي تنجح في رفع نسبة التوطين، 

كمــا أنــه يجــب أن تتعاون جميــع الجهات 

والمؤسســات اإلعاميــة للتعريــف بالفرص 

الوظيفيــة التي يوفرها القطاع، باإلضافة إلى 

التنســيق مع المدارس والجامعات للتعريف 

بالقطاع واستقطاب المواهب.

محاور رئيسية
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة 

العامة للطيران المدني، إن التوطين هو أحد 

أهم المحاور الرئيسية التي يجب التركيز عليها 

من خال إطاق المبادرات والبرامج، مشــيراً 

إلى أن من أهم أســباب تدني نسبة التوطين 

في الطيران عــدم المعرفة بالفرص الوظيفية 

التي يوفرهــا القطاع، باإلضافة إلى أن حجم 

القطاع كبير جداً، إذ يصل عدد العاملين فيه 

إلى نحو 500 ألف موظف، في حين أن عدد 

المواطنين المؤهلين على الرغم من ارتفاعه 

بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، يبقى 

أقل من حجم الفرص التي يوفرها القطاع.

وأضاف أن رفع فرص التوطين في القطاع 

يتطلــب تنســيق الجهود مع باقــي الجهات 

لة، مثال ذلك  الحكوميــة والخاصــة ذات الِصّ

توقيع الهيئة العامة للطيران المدني مذكرات 

تفاهــم مع عــدة جهات منهــا وزارة الموارد 

البشرية والتوطين، وفي إطار تسريع التوطين 

النوعي في قطاعات اقتصادية تشمل الطيران.

مبادرات
وقــال المدير العــام للهيئة العامــة للطيران 

المدنــي، إن الهيئة أطلقت مبادرات عدة في 

إطار رفع مســتويات التوطين، منها أســبوع 

»براعم الطيران« للناشــئين الســنوي، والذي 

يشــارك فيــه طلبة مــن مختلــف الصفوف 

الدراسية في ورش عمل تم تصميمها إلشراك 

الطلبة مــن خال برنامــج تفاعلي متخصص 

للتعريــف بقطــاع الطيــران وفــرص العمل 

المتاحة به، وأهميته في زيادة الناتج المحلي 

للدولة.

وأضــاف أنــه تــم أيضــاً طــرح برنامــج 

الجــوي والفضائي،  القانون  الماجســتير في 

بالتعــاون مــع جامعة الشــارقة، الــذي يعد 

البرنامــج األول من نوعه في منطقة الشــرق 

األوسط، بهدف دعم وتطوير الموارد البشرية 

المتخصصة في مجــال الطيران المدني على 

المســتويين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن 

المبادرات األخرى تمثلت في برامج للتدريب 

العلمــي لطــاب الجامعــات فــي المكتب 

التمثيلي لدولــة اإلمارات في مجلس منظمة 

الطيران المدني الدولي »إيكاو«.

برنامج تأهيل
وأوضــح الســويدي أن البرنامــج التدريبــي 

لتأهيل المراقبيــن الجويين المواطنين الذي 

أطلقتــه الهيئــة عــام 1998 أســهم في رفع 

معــدالت التوطين في قطاع المراقبة الجوية 

لتصــل إلــى 30 % كمــا هو الحــال في مركز 

الشــيخ زايــد للمراقبة الجويــة، وتعتبر هذه 

النســبة من أعلى نســب التوطين في قطاع 

الطيران.

وأضــاف الســويدي أنــه في ظــل النمو 

المتواصــل فــي قطاع الطيــران هناك جهود 

لرفع نســب التوطين ودعم القطاع بالكوادر 

الوطنية، حيث تم اإلعان عن افتتاح منشآت 

ومرافــق متخصصة للتدريــب والتأهيل، منها 

أكاديميــة اإلمــارات لتدريــب الطيارين، إلى 

جانب )مركز االتحاد لتدريب الطيران(، التابع 

لمجموعة )االتحاد للطيران(.

منظومة متكاملة
مــن جهته، قــال علي أحمــد النقبي، رئيس 

مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي التحاد 

الطيــران الخاص وطيران رجــال األعمال في 

الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا »ميبا«، إن 

التوطيــن منظومــة متكاملــة ال تقتصر على 

التوظيــف فقط، بل تنتهــي عنده بعد رحلة 

تبــدأ مــن التعليم من خال مناهج دراســية 

تواكــب متطلبــات الوظائــف المختلفة مع 

برامج تأهيل وتدريــب وتنمية المهارات، ثم 

تأتــي الوظيفة بعــد ذلك، ومــن هنا يجب 

تعاون مختلف المؤسســات في الدولة لدعم 

مسيرة التوطين في الطيران وباقي القطاعات.

وأضــاف إن نســبة التوطيــن فــي قطاع 

الطيــران تعتبــر متدنية مقارنــة بالقطاعات 

االقتصاديــة األخــرى، فعلى ســبيل المثال، 

تتراوح نســبة توطيــن الطيارين في الناقات 

الوطنية بين 2% إلى 7%، مشــيراً إلى أنه من 

المستحيل أن تصل نسبة توطين الطيارين في 

الشــركات الوطنية إلى حد الكمال، لكن هذا 

ال يعني أن تكون النسبة في هذه المستويات 

المتدنية.

عدم الوعي
وأضاف النقبــي أن تعريف التوطين من قبل 

الجهــات المختصة ال يزال مجهــوالً، كما أن 

هنــاك عدم وعي أو جهــًا بالفرص الوظيفية 

»                    « تفتــــــح الملـــــف بجــرأة رسالـــــة الموســـــــــم الجديد  »٤«

صقل الخبرات يرفع التوطين في »ستراتا« إلى 56 %
Ⅶ أبوظبي - رامي سميح وبشار باغ

تمثــل »ســتراتا للتصنيــع«، المتخصصة في 

صناعــة مكونــات الطائــرات، مثــاالً ناجحاً 

على قدرة الشــركات اإلماراتية على تكريس 

موقعها كمساهم أساسي في ساسل القيمة 

العالميــة عبــر االعتماد على أصوٍل راســخة 

وكوادر محلية متمّيزة، حيث تشكل الكوادر 

الوطنيــة المتميزة أكثر مــن نصف العاملين 

بالشركة مع تمتعهم بمهارات عالية تؤهلهم 

للمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة 

اإلمارات كمركز رائد للتصنيع.

وقــال إســماعيل علي عبداللــه، الرئيس 

التنفيــذي لشــركة »ســتراتا«، والمملوكــة 

بالكامل لشركة المبادلة لاستثمار »مبادلة«، 

إن نجــاح الشــركة في رفع نســب التوطين 

يأتي من خــال الحرص على تعزيز القدرات 

األساســية للكوادر اإلماراتيــة العاملة لديها 

وصقل خبراتهم بمــا يمّكنهم من االضطاع 

بدور حيوي في تطوير قطاع صناعة الطيران.

رجال ونساء
لـ»البيــان  عبداللــه  إســماعيل  وأضــاف 

االقتصــادي« أن »ســتراتا« ركزت في عملية 

التوطين على الرجال والنساء على حد سواء، 

عبــر الحرص على تقديــم كل ما يلزم لدعم 

المواطنة  المهنــي والعملي للمــرأة  التطور 

في الشــركة، إذ تتناســب السياسات واألطر 

التنظيمية بالشــركة مع الموظفات لتسهيل 

القيــام بمهامهــن الوظيفيــة، مــا يعكــس 

مرونــة قوانيــن الموارد البشــرية ومواكبتها 

الحتياجــات وطموحــات المــرأة العاملــة، 

باإلضافة إلى توظيــف الكفاءات والمهارات 

لمتطلبات  اإلماراتية بالشــكل األمثل وفقــاً 

الوظيفة.

وأشــار إلى أن الشــركة تركز بشكل دائم 

علــى تطوير خبرات العاملين من المواطنين 

بفضل ما تتميز به »ستراتا« من تنوع ثقافي 

وعلمي، حيث تضم العديد من الجنســيات 

وطيفاً واسعاً من الكفاءات البشرية المتنوعة 

ما يتيح الفرصة للمواطنين لاستفادة وتنمية 

مهاراتهــم العمليــة والتقنيــة، كمــا تعمل 

الشركة على إبراز وتنمية المواهب اإلماراتية 

عــن طريق حضــور المعــارض والمؤتمرات 

والمحاضرات المحلية والعالمية.

وأكــد أن الشــركة تواصــل التزامهــا بتعزيز 

الفــرص المتاحة أمــام اإلماراتيين في قطاع 

الطيران، حيث ارتفعت نســبة التوطين بعد 

تخريــج دفعــة جديدة من المنتســبين إلى 

برنامج فنيــي هياكل الطائــرات، إلى %56، 

تشكل النساء نسبة 86% منهم، مشيراً إلى أن 

الشركة باتت تزخر بسواعد الشباب اإلماراتي 

المؤهل بأعلى المستويات العالمية.

وأكد إسماعيل أن »ستراتا« تعمل بشكل 

مستمر على دفع عجلة التوطين في القطاع 

الصناعي من خال التزامها بتطوير العمليات 

التكنولوجية وتنمية اإلمكانيات المحلية بما 

يتماشى مع رؤية أبوظبي الرامية إلى تأسيس 

قطاع تكنولوجي متطور، وتوفير قيمة كبيرة 

وتوظيــف طويــل األمــد وفــرص التدريب 

والتطوير للقوة العاملة من مواطني الدولة.

وأوضح أن برنامج فنيي هياكل الطائرات 

يســاعد في تزويــد المشــاركين بالمهارات 

الازمة للمساهمة في تحقيق رؤية »ستراتا« 

في أن تصبح الشــركة العالميــة الرائدة في 

مجــال صناعة أجزاء هياكل الطائرات، والتي 

تعتمد على جذور محلية راســخة، وذلك بما 

يضمن تحقيق أهداف »رؤية أبوظبي 2030« 

الراميــة إلى بنــاء اقتصاد قائم على أســس 

المعرفة واالبتكار والتنويع االقتصادي.

وظائف فنية
المواطنيــن  عــدد  أن  إســماعيل  وكشــف 

العاملين في وظائف هندسية وفنية وإدارية 

ضمن الشركة يصل إلى أكثر من 350 مواطناً 

ومواطنــة، ما يعكس دور الكــوادر اإلماراتية 

في »ســتراتا« ببناء مستقبل صناعة الطيران 

فــي الدولة. وقــال إن توفيــر وظائف ذات 

قيمة مضافة لمواطني اإلمارات شــكل أهم 

اســتراتيجيات الشــركة منــذ بداياتها، وفي 

ظل حداثــة صناعة الطيران، قامت ســتراتا 

بالتعــاون مع مؤسســات أكاديميــة عالمية 

ومحلية مثل جامعة اإلمارات وجامعة خليفة 

لتطوير برامج تهدف الســتقطاب المواطنين 

وتدريبهم علــى صناعة الطيــران، حيث تم 

إطــاق برنامج تدريب الفنييــن مع جامعة 

اإلمــارات يمتد لـ 22 شــهراً، يحصل بعدها 

الموظف على شــهادة فنــي تصنيع طيران، 

وبالنسبة للمهندسين تم إطاق برنامج خاص 

داخل »ســتراتا« يمتد لثاث ســنوات يؤهل 

الموظف للســفر للعمل على أجزاء هندسية 

وخطوط إنتاج مع الشــركاء االســتراتيجيين 

مثل بوينغ التي استقبلت الدفعة الثالثة من 

المهندســين في الواليــات المتحدة وكذلك 

فــي روســيا يعملــون على خطــوط اإلنتاج 

وفي مكاتب التصميم التابعة لبوينغ، مؤكداً 

أن اســتدامة قطــاع الطيران ســتكون دائماً 

بأيــد إماراتيــة. وأوضح أن »ســتراتا« قامت 

بتأســيس شــراكة مع جامعة خليفة إلطاق 

مركــز أبحاث وابتــكار الطيــران يوفر منصة 

للطــاب والمدرســين للعمل على مشــاريع 

استراتيجية تخدم صناعة الطيران.

إسماعيل عبدالله:

 350 مواطنًا ومواطنة 
يعملون في وظائف 

هندسية وفنية وإدارية

قطاع الطيران.. توطين منخفــــــــض التحليق 

اقتصار التوطين على مستويات   .1
إدارية معينة

ندرة الكفاءات المتخصصة مقارنة   .2
بحجم القطاع

عدم وجود تعريف واضح لمصطلح   .3
التوطين

الجهل بالفرص الوظيفية التي   .4
يوفرها القطاع

تحديات

يتمتع قطاع الطيران في اإلمارات بمكانة 

كبيرة في االقتصــاد الوطني، حيث يعد 

الناتــج المحلي  فــي  رئيســياً  مســاهماً 

بنحو ١5%، ويوظــف أكثر من 500 ألف 

موظــف، كما أنه وضع الدولة في مكانة 

عالميــة، حيث تمتلك اإلمــارات ناقالت 

لها سمعتها ومساهماتها في قطاع النقل 

الجوي العالمي.

ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، تبقى 

معــدالت التوطيــن فــي القطــاع أقــل 

كثيراً من الطموحــات المطلوبة، وظلت 

االســتعانة بالخبرات األجنبية هي النهج 

علــى مدار ســنوات هي عمــر الناقالت 

الوطنية، ألسباب عديدة قد يكون بعضها 

مقبــواًل في الماضي عندمــا كان القطاع 

يخطو خطواته األولى في عالم الطيران، 

لكــن هــذا األمر لــم يعد مقبــواًل اآلن 

على اإلطالق، خاصــة وأن الدولة تتبنى 

تهدف  واســتراتيجيات  برامج ومبادرات 

جميعها إلى الرفع من مهارات المواطنين 

وتأهيلهــم ليتصدروا المشــهد في قطاع 

الطيران، ليبقى القطاع رغم ما يتمتع به 

من مكانة عاليــة، دون الطموح إلى حد 

كبير في توطين أبنائه.

Ⅶ دبي - لؤي عبدالله

سيف السويدي:

نمو القطاع 
يفرض 

بالضرورة 
رفده بالكوادر 

الوطنية

 علي النقبي: 

وسائل اإلعالم تتحمل 
جزءًا من مسؤولية 

التعريف بالقطاع

توطيــن الطياريـــــــــــــن ال يتجاوز %7

4

Ⅶ برامج متطورة في »طيران اإلمارات« لتأهيل المواطنين
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التــي يوفرها القطاع يقلل مــن التوطين، 

مشــيراً إلى أن القطــاع يحتاج إلى خطط 

طويلــة األمد لرفــع نســبة التوطين، كما 

أنه يجب إعطاء حوافز للشــركات الخاصة 

العاملــة في قطــاع الطيــران التي تحقق 

نســب توطين مرتفعة، ســواء كانت هذه 

الحوافز تتعلق بتخفيض الرسوم أو غيرها.

وقــال إن التعريف بالفــرص والميزات 

الوظيفية التــي يوفرها قطاع الطيران هي 

مسؤولية جميع األطراف، بما فيها الهيئات 

والدوائــر الحكومية المحليــة واالتحادية، 

باإلضافة إلى الشركات العاملة في القطاع 

خاصة الشــركات الوطنية، كما أن وســائل 

اإلعام تتحمل جزءاً من هذه المسؤولية.

وأضــاف أن هناك مجــاالً للتوطين في 

جميــع المســتويات اإلداريــة واألقســام 

المختلفــة، وال يجب أن يقتصــر التوطين 

علــى مســتويات إدارية معينة أو أقســام 

محددة، مشيراً إلى أن هناك نجاحاً متميزاً 

فــي توطين المراقبة الجويــة، على الرغم 

مــن أنه يعتبر مــن القطاعــات المعقدة، 

والتــي تحتاج إلــى كفاءات كبيــرة ودقة 

عالية، وهنا يجب التســاؤل: لماذا ال يوجد 

هناك نجاح مماثل في األقســام واإلدارات 

األخرى؟.

مجموعة اإلمارات
ونجحــت »مجموعــة اإلمــارات« على مر 

الســنوات في اســتقطاب وتوظيف أعداد 

متنامية مــن الكفاءات الوطنيــة وتدريبها 

وتأهيلها وتعيينها في مواقع مناســبة ذات 

آفــاق متميزة للتطور المهنــي والوظيفي، 

ســواء في طيــران اإلمارات، أم فــي دناتا 

التي تعد من بين أكبر الشــركات المقدمة 

لخدمات الطيران والســفر فــي العالم، أو 

فــي مختلــف اإلدارات واألقســام األخرى 

ضمن المجموعــة، مثل الموارد البشــرية 

والمشــتريات  المعلومــات  وتكنولوجيــا 

واإلمداد وإدارة المرافق والتدقيق الداخلي 

والمالية وغيرها، األمر الذي ساهم في رفع 

نسبة التوطين لتصل في الوظائف اإلدارية 

العليا إلى أكثر من 25% وأن هذه النســبة 

تشهد نمواً عاماً بعد عام.

وتحدد »مجموعة اإلمارات« من خال 

اســتراتيجيتها للتوطيــن أهدافاً ســنوية 

لتوظيــف وتطويــر واســتبقاء الكفاءات 

الوطنيــة ومنحها فرصاً ضمــن مختلف 

الوحدات والمستويات الوظيفية. وتلتزم 

المجموعة بتوفير برامج تدريب وتأهيل 

مكثفــة للمواطنيــن الذيــن توظفهــم، 

ســواء كانوا مــن حملة شــهادة الثانوية 

العامــة أم أصحاب المؤهات الجامعية، 

لضمــان تمكينهم من بلــوغ إمكانياتهم 

وقدراتهم وتحقيق أقصى مستوى ممكن 

من التقــدم وأداء أدوار ديناميكية ضمن 

المجموعة.

برامج تدريبية
وتعمل »طيران اإلمارات« بشــكل متواصل 

على تقديم أفضل ما يحافظ على الشــبان 

المواطنين في مجموعة اإلمارات، وتتمثل 

هــذه الخطوات في توفيــر أفضل البرامج 

التدريبيــة طــوال فتــرة وجودهــم فــي 

المجموعــة، ابتــداًء بالتحاقهــم بها، فضًا 

عــن العمل علــى وضع الرجل المناســب 

في المكان المناســب من خــال تأهيلهم 

لالتحاق باألقسام التي تتناسب ودراستهم 

الجامعية، إن كانوا جامعيين، أو ما يتناسب 

مع مهاراتهم الذهنية إذا كانوا من خريجي 

الثانويــة العامــة. وتوفر طيــران اإلمارات 

سلســلة من البرامج للمواطنين، وتشــمل 

برنامج تدريــب الطيارين وأطقم الخدمات 

لخريجــي  الوطنــي  والبرنامــج  الجويــة 

المــدارس الــذي يضــم مجــاالت مختلفة 

تشمل الشــحن الجوي ودناتا وتكنولوجيا 

وإدارة  والمبيعــات واألمــن  المعلومــات 

المرافق والمنشــآت، باإلضافة إلى برنامج 

تدريــب فنيي صيانــة الطائــرات وبرنامج 

الجامعــات  لخريجــي  اإلداري  التدريــب 

والدبلوم العالي.

»                    « تفتــــــح الملـــــف بجــرأة رسالـــــة الموســـــــــم الجديد  »٤«

صورة نمطية وعائد ضعيف.. 

مشكلتان تواجهان التوطين بالسياحة

Ⅶ دبي - البيان

اتفــق مواطنــون يعملون فــي القطاع 

الســياحي على أن رفع نســبة التوطين 

في القطاع السياحي يعتبر حاجة ملحة 

خال المرحلة الحالية في ظل نمو حجم 

القطــاع الذي بات مــن أهم القطاعات 

االقتصاديــة فــي الدولة ويعــول عليه 

لقيادة مســيرة االقتصاد الوطني ما بعد 

النفط.

وقال مواطنون عاملــون في القطاع 

مــن  مجموعــة  هنــاك  إن  الســياحي 

التحديات التي تشــكل عائقــاً أمام رفع 

نســبة التوطين في القطــاع على الرغم 

من توفــر الفــرص والبرامــج التدريبية 

التي تطرحهــا مختلف الهيئات والدوائر 

الســياحية في الدولة، ومــن أهم هذه 

التحديــات الصــورة النمطيــة الخاطئة 

المرســومة في أذهان المواطنين حول 

هذه المهنــة وقلة الوعي بمســتقبلها، 

كما أن المــردود المادي لهــذه المهنة 

وطول ساعات العمل مقارنة بالقطاعات 

االقتصاديــة يدفــع الكثير من الشــباب 

المواطــن إلى العزوف عــن العمل في 

هذا القطاع.

وطالــب بعض المواطنيــن العاملين 

في القطاع الســياحي الجهات المختصة 

إلى مضاعفــة عملها وحماتها التوعوية 

مــع األجيــال الناشــئة مــن المراحــل 

الدراســية وتعريفهــم بأهميــة العمــل 

فــي هذا القطــاع، وإعطــاء المواطنين 

أولويــة في كافة المعامات التي تتعلق 

بالقطاع السياحي، الســيما فيما يتعلق 

بالتراخيص.

صورة نمطية
وقالت هبة بن رضــا، التي أطلقت أول 

عامــة إماراتية من نوعها في اإلرشــاد 

الســياحي، وهي »كشــته مع هبة«، أن 

النمو الســياحي الذي تشــهده اإلمارات 

بشكل عام، ودبي بشــكل خاص، يحتم 

علــى المواطنين اقتحام هــذا المجال، 

الــذي ينتظره مســتقبل واعــد في ظل 

السياســات الحكوميــة الداعمة ونجاح 

اإلمارات باستضافة »إكسبو 2020 دبي« 

والــذي ســيكون له انعــكاس كبير على 

الــذي يتطلــب طاقات  القطــاع، األمر 

إماراتيــة ضخمــة لاســتفادة من هذه 

التجربة بالشكل الصحيح.

وأضافت بن رضا أن الصورة النمطية 

الخاطئة المرسومة في أذهان المواطنين 

حــول العمــل فــي القطاع الســياحي 

مازالــت تشــكل عائقاً علــى الرغم من 

تحســن هذه النظرة بشكل كبير مقارنة 

أن  وأوضحــت  الماضيــة.  بالســنوات 

ســاعات العمل الطويلة قد تكون عائقاً 

آخــر أمام الشــباب المواطن مقارنة مع 

الوظائف الحكومية.

وقالت بن رضــا إن هناك عمًا كبيراً 

تقوم بها الجهات المختصة لرفع نســبة 

التوطين بالقطاع، سواء من حيث توفير 

فــرص التدريــب والتأهيــل أو تخفيض 

الرسوم المتعلقة بالتراخيص، لكن حجم 

القطــاع الســياحي في دبــي واإلمارات 

يحتــاج إلــى مضاعفــة هــذه الجهات، 

ألن الشــباب اإلماراتي هــو األقدر على 

توصيل العادات والتقاليد وكرم الضيافة 

اإلماراتي األصيل إلى الزائر.

نسبة أقل
من جهته، أكد ســلطان كراني، المرشــد 

السياحي اإلماراتي، أن نسبة التوطين في 

القطاع الســياحي شهدت تحسناً مقارنة 

بالســنوات الماضية، لكن هذه النســبة 

تبقى أقل مقارنة بالقطاعات االقتصادية 

األخــرى، وهــو األمــر الــذي يرجع إلى 

ســببين رئيســيين، األول يتمثل في قلة 

المــردود المــادي مقارنــة بالوظائــف 

األخرى، ســواء فــي القطــاع الحكومي 

أو الخــاص، في حين أن الســبب الثاني 

يتمثل في عدم وضوح الرؤية المستقبلية 

للعمــل في هــذا القطاع، خاصــة فيما 

يتعلق باإلرشاد السياحي.

وقال إن هناك تطوراً كبيراً في النظرة 

المجتمعية للعاملين في القطاع السياحي 

مقارنة بالســنوات الســابقة، مشيراً إلى 

أن هنــاك عمــًا حكومياً ومســاهمات 

تســتهدف رفــع نســبة التوطيــن، لكن 

المطلوب مضاعفة هــذه الجهود لتصل 

إلى مســتوى القطاع الذي سيعول عليها 

االقتصاد الوطني بعد النفط.

Ⅶ  هبة بن رضا

نموذج ُيحتذى.. 88 % التوطين 

في جمارك دبي و100 % في التفتيش

Ⅶ دبي - لؤي عبدالله 

أكــد محمــد الغفــاري، مديــر إدارة 

المــوارد البشــرية في جمــارك دبي، 

أن نســبة التوطين في الجمارك حالياً 

وصلــت إلــى 88%، بينما تســتهدف 

الدائــرة الوصول إلى 90% بحلول عام 

2020، مشــيراً إلى أن جميع العاملين 

في مجــال التفتيش الجمركي هم من 

المواطنين وهو الكادر األعلى وظيفياً 

ويشــكلون نحو 46% من إجمالي عدد 

موظفي جمارك دبي.

وأضــاف الغفــاري أن جمارك دبي 

تحرص ضمن استراتيجيتها على تأهيل 

كافة الكوادر البشــرية وفق التوجهات 

واالســتفادة  المتســارعة  العالميــة 

مــن مختلــف األدوات التكنولوجيــة 

وتوظيفهــا لتطويــر الموارد البشــرية 

كونه العنصر األهم في عملية التنمية، 

مشــيراً إلى أن بيئة عمل الدائرة تركز 

على الكــوادر المواطنــة ذات الخبرة 

والمهنية العالية لرفع عدد المواطنين 

مــن أصحاب الخبــرات المتراكمة في 

العمل الجمركي، واالستفادة منهم في 

للموظفين  والتأهيل  التدريــب  برامج 

الجدد.

خطة توطين
وقال محمــد الغفاري إن جمارك دبي 

تعتمد علــى خطة للتوطين من خال 

التنســيق المســتمر مــع الجامعــات 

البشــرية  والكليــات ودائــرة الموارد 

في حكومــة دبي، مــع تطبيق خطة 

اإلحــال الداخلــي والخارجي وقياس 

األداء الفعلــي لتطبيــق الخطــة على 

مدار العام.

وأوضح أن الدائرة اعتمدت مبادرة 

مرنة للتوظيف وهي »مبادرة توظيف 

اليوم الواحــد« والتي تم تطبيقها في 

معــرض الوظائف هذا العــام، وذلك 

لدعــم رؤيــة اإلمــارات 2021 والتي 

تســعى فيها الدولة إلى تصدر المراكز 

األولى عالمياً في مؤشرات التنافسية، 

حيث يتــم التركيــز هذا العــام على 

الباحثين عن  اســتقطاب المواطنيــن 

العمــل مــن المبدعيــن والمبتكرين، 

وذوي الخبرات التقنية والمهنية إضافة 

إلى الخريجين الجدد. 

تطوير الكوادر
وأضاف أن الدائرة  تعمل على تطوير 

الكوادر البشــرية في مجاالت القيادة 

التــي تتوافق  واإلدارة بكل الوســائل 

مــع اســتراتيجية الدولــة فــي تنمية 

مهــارات الشــباب إلعداد جيــل قادر 

على استكمال مسيرة التنمية الشاملة، 

القــادة«،  إعــداد  »برنامــج  وتنفيــذ 

وهــو أحــد الوســائل التــي اعتمدته 

الدائــرة كمنهــج عمــل منــذ ثــاث 

ســنوات لتمكين الموظفيــن وتطوير 

مبدعين،  قــادة  لتأســيس  مهاراتهــم 

وبلــغ عــدد الخريجين المســتفيدين 

مــن البرنامــج منــذ انطاقتــه حتى 

الدفعة الثالثــة 129 موظفاً وموظفة، 

األكاديمي   البرنامــج  إلــى  باإلضافــة 

لبكالوريــوس متخصــص في سلســلة 

واللوجســتيات،  والجمــارك  اإلمــداد 

الذي يوفر مســاقات تعليمية معتمدة 

مــن وزارة التربيــة والتعليم، ومنظمة 

الجمارك العالميــة، وبمقتضاه يتمكن 

الطالــب والــدارس من اإللمــام بهذا 

االســتفادة  له  بمــا يحقق  التخصص، 

برنامج  في حياتــه العمليــة، وأيضــاً 

الدبلــوم المهني للتحقيــق الجمركي 

الــذي يهــدف إلى تأهيل المفتشــين 

األساســية  بالمعلومــات  وتزويدهــم 

المرتبطة بمفاهيم وإجراءات التفتيش 

والتحقيق في المجــال الجمركي، مع 

للقيام  الازمــة  المهــارات  إكســابهم 

بمهام عملهم، وفق أفضل الممارسات 

الممكنة.

برنامج
وأطلقــت الدائــرة برنامــج »المدرب 

الجمركــي المحتــرف« والذي يختص 

ببنــاء القدرات والمهــارات المتميزة، 

ويهدف إلى تأهيــل مدربين داخليين 

العمليــة  الخبــرات  أصحــاب  مــن 

والتخصصــات  المواقــع  بمختلــف 

الجمركيــة، وذلــك إللمامهــم بجميع 

العمل  وطبيعــة  المعرفية  الجوانــب 

الخاصة بجمارك دبي، ومبادرة برنامج 

ضباط التفتيش X20 لتطوير وإكساب 

مهــارات ضبــاط التفتيــش الُجدد في 

الجمركي، وذلك مواكبة  العمل  مجال 

السعادة  التكنولوجي وتحقيق  للتطور 

للموظفيــن كجزء من التــزام الدائرة 

بتطويــر قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية، 

وتم استقطاب وتعيين 80 خريجاً.

Ⅶ  محمد الغفاري

شباب يعرضون تجاربهم بالقطاع الخاص
Ⅶ متابعة ــ عائشة الكعبي وأحمد يحيى 

اســتعرض شــباب مواطنون تجاربهم في 

العمــل بالقطــاع الخــاص، مؤكدين أنه 

يقدم مزايا تتناســب مع طموح الشــاب 

الذي يسعى إلى تطوير نفسه في العمل 

وزيادة مهاراته.

ووصف المواطن علــي الطنيجي من 

الفجيــرة تجربة عمله في القطاع الخاص 

منذ سبع سنوات بأنها فرصة زادته خبرة 

وتمكناً، موضحــاً أن امتيازات العمل في 

القطاع الخاص باتت كثيرة.

وقــال إن القيادة الرشــيدة في دولة 

اإلمــارات تســعى دوماً لدعــم المواطن 

وتشــجيعه على خوض تجربة العمل في 

القطاع الخاص باعتباره خياراً اســتراتيجياً 

لتوظيف المواطنين الباحثين عن العمل، 

على اعتبــار أنه محرك رئيــس لاقتصاد 

القيادة مشــكورة  الوطني، وعليه قامت 

في مسيرتها الحافلة بالعطاء، بدور فعال 

فــي تشــجيعنا كمواطنيــن علــى ارتياد 

العمل في القطاع الخاص بإطاق بطاقة 

»أبشـــر« التي تمنح المواطنين العاملين 

فــي القطــاع الخاص عــدداً مــن المزايا 

وتحقيق  احتياجاتهــم  لتلبية  والعــروض 

تطلعاتهم. وأشار إلى أن البطاقة ساهمت 

في تســهيل أمور حياتــه بالحصول على 

تخفيضات متعددة وتســهيات متميزة، 

مؤكــداً أن حصولــه أيضاً علــى التأمين 

الصحــي قدم له الرعايــة الطبية والعاج 

المستشــفيات  فــي مختلــف  الصحــي 

الخاصة بالدولة. 

جهود 
وأكد خليفــة آل رحمة أن قضية توطين 

الوظائــف تحتــاج مجهــودات متواصلة 

وحثيثــة تضــاف لمــا تقوم بــه الجهات 

المختلفــة حاليــاً، وذلك بســبب أعداد 

الخريجين المتزايدة، فضًا عن قلة الفرص 

الوظيفية المعروضة والتي يتســاوى فيها 

القطاعان العام والخــاص، مبيناً أن كثيراً 

مــن الشــباب الموظفين حالياً يســعون 

لتحســين وضعهم المهني والمادي حتى 

يستطيعوا مواجهة األعباء الحياتية.

وقال إنه أمضى 3 ســنوات في إحدى 

الوظائــف براتب قليــل، وقد قبل بذلك، 

ألنه مكث فترة طويلــة باحثاً عن عمل، 

ولذلــك قرر القبــول بالوضــع الذي هو 

عليه، آمًا تحسن الوضع مستقبًا، والفتاً 

إلى أنــه دائم البحث عــن فرصة أفضل 

مادياً ومهنيــاً، وخاصة أنه من الحاصلين 

على الثانوية العامة، وهذه الفئة تحديداً 

يعانون كثيراً فــي الحصول على وظائف 

الئقة ترضي طموحاتهــم، وتعينهم على 

مواجهة التحديات المادية.

 تأهيل 
 وقال المواطن حســن عبدالله الظهوري 

مــن دبــا الحصن إنــه فضــل العمل في 

القطــاع الخــاص بــدل انتظــار الوظيفة 

الحكومية التي وجد فيها فرصة ســانحة 

لتأهيله بمهارات عملية تضيف إلى أدائه 

وخبرتــه في العمل، وخاصة أن الشــركة 

الخاصة التي يعمل بها منذ ست سنوات 

تمنحهــم نظــام تقاعــد ال يختلــف عن 

القطاع الحكومي.

Ⅶ  خليفة آل رحمةⅦ  علي الطنيجي

قطاع الطيران.. توطين منخفــــــــض التحليق 

تقديم حوافز للشركات الخاصة   .1
التي توظف مواطنين

تكثيف المبادرات والبرامج التي   .2
تؤهل المواطنين

التعاون مع المدارس والجامعات   .3
الستقطاب الكفاءات

تعاون جميع الجهات للتعريف   .4
بالفرص الوظيفية

حلول

توطيــن الطياريـــــــــــــن ال يتجاوز %7

4


	16
	17

