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تمهيد
يف فربايــر مــن عــام  ،2018أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد -حفظــه اهلل -قانــون

رقــم ( )12لســنة  2018بشــأن إنشــاء دائــرة تنميــة املجتمــع ،ليعلــن عــن دائــرة تنميــة املجتمــع
باعتبارهــا الجهــة املنظمــة للقطــاع االجتماعــي يف إمــارة أبوظــي ،ولتعمــل الدائــرة مــع مجموعــة

مــن الــركاء عــى ضمــان حيــاة كريمــة لكافــة أفــراد مجتمــع إمــارة أبوظــي .وأىت ذلــك انطالق ـاً
مــن قيــم االحــرام واملصداقيــة والتعاطــف واملســؤولية والشــغف بالعطــاء واالحــرام الــي يتميــز

بهــا مجتمعنــا ،وبمــا يتمــاىش مــع رؤيــة والدنــا املغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان الــذي جعــل مــن بنــاء االنســان محــور التنميــة األساســية يف الدولــة.

وبتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة  -حفظــه اهلل

– واسرتشــادا برؤيــة أبوظــي االقتصاديــة  2030لتحقيــق نهــج متــوازن للتنميــة االجتماعيــة يف
اإلمــارة ،تعمــل دائــرة تنميــة املجتمــع عــى االســتثمار يف االنســان بوصفــه الــروة الحقيقيــة للبــاد،

والنهــوض بكافــة أفــراد املجتمــع ،وتعزيــز دور األرسة والــي تعــد الحاضنــة األساســية ملجتمــع
متكامــل وفاعــل.
ٍ

وانطالقـاً مــن هــذا التكليــف القانــوين ،ر ّكــزت الدائــرة ضمــن رؤيتهــا التنظيميــة عــى أهميــة توفــر

وضمــان حيــاة كريمــة لجميــع املقيمــن يف اإلمــارة وباألخــص الفئــات املســتضعفة .ويف هــذا

الســياق ،بــدأت الدائــرة العمــل عــى تطويــر إطــار تنظيمــي للقطــاع بأكملــه بهــدف املســاهمة
يف تحقيــق الرؤيــة الشــاملة للدائــرة وتحســن جــودة خدمــات الرعايــة االجتماعيــة املقدمــة

للمســتفيدين يف اإلمــارة.
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ـزء ال يتجــزأ مــن اإلطــار التنظيمــي للقطــاع ،حيــث ُتعــد الرتاخيــص بمثابــة
لرتخيــص جـ ٌ
أداة تمكينيــة لرتســية األســس الــي يقــوم عليهــا اإلطــار التنظيمــي األوســع ،والــي
ـت نتائــج رئيســية تشــمل:
ُت ّفعــل عمليــة تحقيــق سـ ّ
حماية صحة وسالمة املواطنني

دعم وتشجيع تقديم خدمات رعاية

تحديد املهارات واملؤهالت الالزمة ملهن

ضمان االلتزام بمعايري الرعاية االجتماعية

ومصالح املستفيدين

الرعاية االجتماعية

تشجيع االبتكار والتطوير املستمر يف

مجال الرعاية االجتماعية

اجتماعية عالية الجودة يف اإلمارة

املحددة واالعتماد عىل نموذج شفاف

لتقييم جودة تقديم الخدمات

اعتماد املعايري الدولية ومواءمتها مع

املمارسات العاملية الرائدة

ولتحقيــق النتائــج املرجــوة ولضمــان جــودة خدمــات عاليــة ،قامــت الدائــرة بتطويــر
هــذا الدليــل ليمثــل مرجعــاً أساســياً معتمــداً لرتخيــص مقدمــي خدمــات الرعايــة
االجتماعيــة يف اإلمــارة باإلضافــة للمعايــر التنظيميــة األخــرى.
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الـفـصــل األول:
الـتعريــفـات
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 .1التعريفات
تعــي العبــارات والكلمــات التاليــة املعــاين املحــددة إزاء كل منهــا وذلــك أينمــا وردت يف هــذا الدليــل
مــا لــم تــدل القرينــة عــى خــاف ذلــك:
املصطلح

التعريف

الدولة

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

اإلمارة

إمارة أبوظيب.

الدائرة

دائرة تنمية املجتمع.

اختبار الكفاءة

عمليــة تقييــم قــدرات املهــي لتحديــد مــا إذا كان قــد حقــق معايــر الكفــاءة فيمــا يتعلــق بممارســة

مهنــة مــن مهــن الرعايــة االجتماعيــة.

نظــام متكامــل مــن العمــل االجتماعــي العــام الــذي يهــدف لرعايــة وتنميــة األفــراد واألرس
القطاع االجتماعي

واملجتمــع مــن كافــة النواحــي ويشــمل الجهــات العامــة والخاصــة ،الربحيــة منهــا وغــر الربحيــة،

الــي تقــدم خدمــات للقطــاع االجتماعــي والــي تعــى بشــؤون األرسة بوجــه عــام واملــرأة والطفــل
بوجــه خــاص كمــا تعــى بشــؤون القــر واأليتــام واملحتاجــن وأصحــاب الهمــم والشــباب وكبــار

الــن ومجهــويل النســب.
املتقدم
ّ

املستفيد

املقربني من املستفيد

التحقق من املصدر األويل

(الرئييس)

التخصص

التطوير املهين املستمر

سجل التطوير املهين

املستمر

ملف أدلة التطوير املهين
املستمر

الشخص الذي يسعى للحصول عىل الرخصة بموجب أحكام هذا الدليل.
متلقــي أو طالــب للخدمــات املقدمــة يف منشــآت الرعايــة االجتماعيــة أو املقدمــة مــن قبــل مهنــي
الرعايــة االجتماعيــة ســواء كان ذلــك عــى مســتوى الفــرد أو الجماعــة أو املجتمــع.

يشــر إىل الشــخص أو األرسة الــي لديهــا عالقــة ثابتــة مــع املســتفيد تنبــع مــن عالقــة قرابــة ،أو

ـارصا أو عاجـ ًزا.
واجــب ومســؤولية تقديــم أو اإلرشاف عــى واجــب الرعايــة يف حــال كــون املســتفيد قـ
ً
وهــذا يشــمل عــى ســبيل املثــال ال الحــر :اآلبــاء ،األشــقاء ،أبنــاء العــم ،األوصيــاء.

التحقق من صحة شهادات املتقدم وخرباته العملية وغريها من الوثائق من جهة إصدارها.
محدد ضمن مهنة معينة.
مجال ممارسة
ّ
أنشــطة التعليــم الرســمية والتعليــم الــذايت واألنشــطة املرتبطــة باملهنــة الــي يحصــل أو يقــوم بهــا
مهــي الرعايــة االجتماعيــة مــن أجــل تطويــر مهاراتهــم ،وتعزيــز جــودة املمارســة والتأهــل لتجديــد

الرخصــة.

وثيقــة ُتســتخدم لتوثيــق التطويــر املهــي املســتمر الــذي يخضــع لــه مهــي الرعايــة االجتماعيــة

ومدتــه وتاريــخ
وضــح الســجل تاريــخ النشــاط ،والفئــة الــي ينــدرج تحتهــا،
طــوال مــدة الرتخيــصُ .ي ّ
ّ

إنهائــه.

جمــع األدلــة الــي تثبــت بــأن مهــي الرعايــة االجتماعيــة قــد أتــم التطويــر املهــي املســتمر املثبــت يف

ســجل التطويــر املهــي املســتمر خــال مــدة الرتخيص.
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املصطلح

االنقطاع عن املمارسة

التعريف
مصطلــح ُيســتخدم لوصــف الوضــع الــذي يتوقــف بموجبــه الشــخص عــن ممارســة نطــاق عملــه

كمهــي رعايــة اجتماعيــة مرخــص يف أبوظــي ملــدة ســنتني أو أكــر.

نظــام متبــع لضمــان جــودة الخدمــات املقدمــة وااللتــزام بمتطلبــات الرتخيــص وتقديــم خدمــات
التفتيش (التقييم)

(املقيمــون) الذيــن ينفــذون عمليــات تقييــم الجــودة وااللتــزام
الرعايــة االجتماعيــة ،يجريــه املفتشــون
ّ

بمعايــر الدائــرة.
التظلم
لجنة التظلمات
الخربة العملية

طلــب إعــادة النظــر أو مراجعــة أو إلغــاء قــرار مــن قــرارات الدائــرة الــي صــدرت اســتناداً ألحــكام
هــذا الدليــل.
اللجنــة الدائمــة الــي تشــكل بقــرار مــن الدائــرة ،ولهــا ســلطة النظــر يف تظلمــات أصحــاب
املصلحــة واتخــاذ القــرارات أو رفــع التوصيــات املناســبة بشــأنها.
الخربة املكتسبة من ممارسة املهنة االجتماعية اكتسبت بعقد توظيف رسمي.
فــرة زمنيــة محــددة مــن العمــل تحــت إرشاف مهــي مرخــص .وهــي الخــرة املكتســبة الــي

الخربة العملية تحت
اإلرشاف

ـن مــن مجــاالت الرعايــة
تهــدف إىل تعزيــز ممارســة وكفــاءة حامــل الرخصــة املؤقتــة يف مجــال معـ ّ
االجتماعيــة .يتــم الحصــول عــى مثــل هــذه الخــرات يف بيئــات متعلقــة بالرعايــة االجتماعيــة تحــت
إرشاف مهــي رعايــة اجتماعيــة مرخــص.
ـدم الرعايــة أو الدعــم االجتماعــي،
مجموعــة مــن الخدمــات املتكاملــة ومتعــددة االختصاصــات تقـ ّ
والحمايــة والتشــجيع لألفــراد واألرس بهــدف تعزيــز االندمــاج االجتماعــي مــن خــال توفــر حيــاة

خدمات الرعاية االجتماعية

مســتقلة وفعالــة وكريمــة .وتشــمل الخدمــات الــي تعــى بشــؤون األرسة بوجــه عــام واملــرأة
والطفــل بوجــه خــاص كمــا تعــى بشــؤون القــر واأليتــام واملحتاجــن وأصحــاب الهمــم والشــباب
وكبــار الــن ومجهــويل النســب.

الرخصة

الرخصة املهنية

الوثيقــة الــي تصدرهــا الدائــرة للمهنــي والــي يســمح لــه بموجبهــا بممارســة النشــاط أو مهنــة
الرعايــة االجتماعيــة وتشــمل الرخصــة املؤقتــة أو الرخصــة املهنيــة.
الشــهادة املمنوحــة مــن دائــرة تنميــة املجتمــع ملهــي الرعايــة االجتماعيــة وبموجبهــا يتــم الســماح
للمهــي بمزاولــة املهنــة االجتماعيــة يف اإلمــارة وال تشــمل الرخصــة املؤقتــة.
الرخصــة الصــادرة عــن الدائــرة للمتقدمــن يف حــال اســتيفاء جــزء مــن متطلبــات الرتخيــص
كاملؤهــات العلميــة فقــط .وتتيــح لهــم هــذه الرخصــة ممارســة مهنــة الرعايــة االجتماعيــة تحــت

الرخصة املؤقتة

إِرشاف مهــي رعايــة اجتماعيــة حاصــل عــى رخصــة مهنيــةُ ،تمنــح هــذه الرخصــة للمتقدمــن

الذيــن يســعون إىل الحصــول عــى شــهادة علميــة متقدمــة و  /أو يســعون إىل اســتيفاء متطلبــات
الخــرة العمليــة مــن أجــل التأهــل للحصــول عــى الرخصــة املهنيــة.
متطلبات ترخيص مهين
الرعاية االجتماعية

للتأهــل للحصــول عــى رخصــة
مجموعــة مــن املتطلبــات الــي يجــب عــى املتقــدم اســتيفاؤها
ّ
مهنيــة أو رخصــة مؤقتــة.

مــدة رسيــان الرخصــة املمنوحــة مــن قبــل الدائــرة وتبــدأ مــن تاريــخ منــح الرخصــة وإىل تاريــخ
مدة الرتخيص

انتهائهــا ،والــي ُيســمح بموجبهــا ملهــي و  /أو منشــأة الرعايــة االجتماعيــة بتقديــم خدمــات الرعايــة
االجتماعيــة للمســتفيد.
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املصطلح
مدير املنشأة

التعريف
القيــادي املســجل لــدى الدائــرة واملســؤول عــن إدارة العمليــات اليوميــة يف منشــأة الرعايــة
االجتماعيــة.

الجهــة أو املؤسســة ســواء كانــت خاصــة أوحكوميــة أومؤسســة مــن القطــاع الثالــث واملرخصــة

منشأة الرعاية االجتماعية

مــن الدائــرة لتقديــم خدمــات الرعايــة االجتماعيــة يف اإلمــارة وتشــمل منشــآت الدعــم واإليــواء،
منشــآت الرعايــة اليوميــة والعــاج ومنشــآت الخدمــات املجتمعيــة ومنشــآت الخدمــات االجتماعية
االلكرتونيــة والتقنيــة.
مهنــة األخصــايئ االجتماعــي ،أو مهنــة املرشــد أو مهنــة محلــل الســلوك التطبيقــي أو مهنــة

مهنة الرعاية االجتماعية

األخصــايئ النفــي (الغــر رسيــري) ،أو مهنــة املعالــج النفــي والتخصصــات املندرجــة تحــت كل
منهــا واملذكــورة يف معايــر الدائــرة للتعليــم والخــرة العمليــة ،أو جميــع تلــك املهــن.

مهين الرعاية االجتماعية

الشخص املرخص له من قبل الدائرة ملزاولة أي من املهن االجتماعية يف اإلمارة.

دليل ضوابط وإجراءات

هــو مجموعــة األحــكام والسياســات التشــغيلية واإلجــراءات املتعلقــة باملســائل ذات الصلــة

ترخيص مهنيي الرعاية

برتخيــص وتنظيــم مزاولــة مهــن الرعايــة االجتماعيــة والــي تــم اعتمادهــا مــن دائــرة تنميــة

االجتماعية

املجتمــع.
األس أو املجموعــات بمــا يف ذلــك األطفــال ،كبــار املواطنــن وأصحــاب
ـدم الدعــم لألفــراد،
مهــي يقـ ّ
َ

األخصايئ االجتماعي

الهمــم يف مواجهــة املشــكالت االجتماعيــة ،مــن خــال تقييــم احتياجاتهــم وأســباب املشــكالت
وتأثريهــا ،والعمــل معهــم و/أو مــع املقربــن منهــم إليجــاد وتنســيق وإدارة الحلــول املناســبة لتعزيــز
كفاءتهــم الشــخصية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.
مهــي يســاعد األفــراد عــى معالجــة املشــاكل النفســية والعاطفيــة والســلوكية لك ّنــه ال يتم ّتــع

األخصايئ النفيس (الغري
رسيري)

املهنيــن مــن
بصالحيــة كتابــة الوصفــات الطبيــة .وألغــراض هــذا الدليــل ،تشــمل هــذه املهنــة
ّ

خــارج القطــاع الصحــي الذيــن يركــزون عــى مســاعدة األفــراد يف تقييــم املشــكلة (املشــكالت)
الــي يواجهونهــا ودعمهــم مــن خــال وضــع وإدارة الخطــط العالجيــة غــر الطبيــة للتعامــل مــع
املشــكلة (املشــكالت).

مهــي رعايــة اجتماعيــة يدعــم األفــراد أو املجموعــات (األزواج أو األرس أو املجموعــات) يف تحديــد و/
املرشد

ويتضمــن
أو تحليــل االضطرابــات النفســية أو النزاعــات االجتماعيــة وتقييــم الحاجــة إىل العــاج.
ّ

ذلــك العمــل الجماعــي معهــم مــن خــال الجلســات الحواريــة الستكشــاف األســاليب والحلــول

التكيــف أو االندمــاج يف املجتمــع أو تعزيــز التنميــة املهنيــة أو
الــي مــن شــأنها مســاعدتهم عــى
ّ
الرفــاه االجتماعــي والشــخيص.

مدرب ـاً عــى العــاج وإعــادة التأهيــل يف تخصــص محــدد مــن
ـدم الدعــم لألفــراد ويكــون
مهــي يقـ ّ
َّ

املعالج النفيس

العــاج النفــي .ويعمــل املعالــج النفــي مــع املســتفيدين بشــكل فــردي أو جماعــي ملســاعدتهم
يف اتخــاذ القــرارات و/أو توضيــح املشــاعر عــن طريــق تقديــم الدعــم و/أو التوجيــه .ال يشــمل هــذا
التعريــف األخصــايئ النفــي أو األطبــاء النفســيني ألغــراض الرتخيــص.

محلل السلوك التطبيقي
ميثاق الدائرة للسلوك
واألخالقيات املهنية

مهــي يســعى إىل فهــم ســبب حــدوث ســلوك معــن وتطبيــق التدخــات القائمــة عــى تحليــل
الســلوك التطبيقــي ملعالجــة مجموعــة واســعة مــن املشــاكل االجتماعيــة واضطرابــات الســلوك.
واملهنيــة الــي يجــب عــى مهنــي الرعايــة االجتماعيــة االلتــزام
األخالقيــة
هــو مجموعــة مــن املعايــر
ً
ً

بهــا.
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الـفـصــل الثاين:
املقدمة
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 .2الغرض من الدليل
تم إعداد هذا الدليل لألغراض التالية:
•تقديم ملحة عامة حول مسؤولية دائرة تنمية املجتمع يف تنظيم القطاع االجتماعي.
املهنيني ملمارسة مهن الرعاية االجتماعية يف اإلمارة.
•تحديد متطلبات ترخيص
ّ
•تحديد إجراءات ترخيص مهنيي الرعاية االجتماعية للممارسة يف اإلمارة.

 .3نطاق الدليل
تنطبق املتطلبات املنصوص عليها يف هذا الدليل عىل:
•جميع األشخاص املمارسني ملهن الرعاية االجتماعية يف اإلمارة.
•املتقدمــن الراغبــن يف الحصــول عــى رخصــة مهنيــة أو رخصــة مؤقتــة مــن الدائــرة ملمارســة
مهــن الرعايــة االجتماعيــة يف اإلمــارة.
•منشــآت الرعايــة االجتماعيــة ،ومديــري املنشــآت وموظفــي الدعــم بالنظــر إىل مشــاركتهم يف
توفــر خدمــات الرعايــة االجتماعيــة.
•الطــاب الذيــن مــا زالــوا يف طــور اســتكمال مؤهالتهــم العلميــة يف تخصصــات ذات عالقــة
بمهــن الرعايــة االجتماعيــة.

 .4املسؤوليات التنظيمية لدائرة تنمية املجتمع
لغايــات تطبيــق ضوابــط ترخيــص املهنيــن يف اإلمــارة ،تتــوىل الدائــرة املســؤوليات التنظيميــة
التاليــة:
•تنظيــم جــودة خدمــات الرعايــة االجتماعيــة املقدمــة مــن قبــل جميــع مهــي ومنشــآت
الرعايــة االجتماعيــة يف اإلمــارة.
•تنظيــم واإلرشاف عــى مهــن الرعايــة االجتماعيــة الــي تنــدرج ضمــن صالحيــات الدائــرة
بصفتهــا الجهــة التنظيميــة للقطــاع االجتماعــي.
•ترخيص مهين الرعاية االجتماعية يف اإلمارة.
•تحديد وتحديث الحد األدىن من متطلبات الرتخيص ملهن الرعاية االجتماعية.
•التعــاون مــع الجهــات التنظيميــة األخــرى لضمــان توحيــد جــودة الرعايــة االجتماعيــة عــى
مســتوى اإلمــارة.
•حماية مصالح املستفيدين والتأكد من تقديم خدمات ذات جودة عالية.
•إصــدار سياســات أو معايــر أو تعليمــات فيمــا يتعلــق بالســلوك الشــخيص أو املهــي ملهنــي
الرعايــة االجتماعيــة وبمــا يتوافــق مــع أفضــل املمارســات املعمــول بهــا يف القطــاع االجتماعــي.
•دعــم تطــور مهنــي الرعايــة االجتماعيــة مــن خــال الرتكيــز عــى جــودة الخدمــات املقدمــة يف
القطــاع االجتماعــي يف اإلمــارة.
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س ُبل التعاون واملشاركة بني املهنيني والقطاع االجتماعي.
•تيسري ُ
• تعزيــز االبتــكار يف مجــال الرعايــة االجتماعيــة مــن خــال التعــاون مــع الجهــات الحكوميــة
والخاصــة وغــر الربحيــة.

•تعزيــز نمــو منشــآت الرعايــة االجتماعيــة ورشكات القطــاع الخــاص العاملــة يف القطــاع
االجتماعــي يف اإلمــارة.

املهنيني االجتماعيني يف تطوير خرباتهم وممارستهم.
•دعم
ّ

• تطويــر ونــر املعايــر املســتندة عــى أفضــل املمارســات الــي يجــب أن يلتــزم بهــا جميــع
مهنــي الرعايــة االجتماعيــة ،وضمــان التــزام منشــآت الرعايــة االجتماعيــة بهــا.

•التأكد من أن خدمات الرعاية االجتماعية املقدمة مطابقة للرخصة املمنوحة.
•تحديد فئات وأنواع الرخص ومعايري كل رخصة.

•تحديــد الحــد األدىن مــن املتطلبــات للحصــول عــى رخصــة مهــي رعايــة اجتماعيــة واالحتفــاظ
بهــا وتجديدهــا يف اإلمــارة.

والبت فيها.
•معالجة طلبات الرتخيص
ّ

املرخصــن ،واالحتفــاظ بســجل رسي للممنوعــن مــن
املهنيــن
•االحتفــاظ بســجل لكافــة
ّ
ّ
الحصــول عــى رخصــة مهــي رعايــة اجتماعيــة.

•النظر يف الشكاوى والبالغات عن املخالفات والبت فيها وتحديد اإلجراءات الالزمة.

•تقييم جودة الخدمات املقدمة يف منشآت الرعاية االجتماعية وتقديم توصيات التحسني.
املهنيني.
•التحقيق يف مخالفات املعايري من قبل
ّ
•التعاون مع الجهات الحكومية املختصة يف التحقيق يف الشبهات الجنائية.

املهنيــن عنــد مخالفــة أي متطلبــات تنظيميــة أو لوائــح دائــرة
•اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بحــق
ّ
تنميــة املجتمــع أو ميثــاق الدائــرة للســلوك واألخالقيــات املهنيــة.

•اتخــاذ تدابــر اإلنفــاذ الالزمــة لحمايــة حقــوق املســتفيدين ،أو إنصافهــم وضمــان عــدم التكــرار
مســتقبالً للحــاالت الــي ينجــم عنهــا أي أرضار أو خســائر أو نتائــج ســلبية متعلّقــة بالخدمــات

املهنيــن.
الــي يتــم تقديمهــا أو اإلرشاف عليهــا مــن قبــل
ّ
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الـفـصــل الثالث:

مهنيي الرعاية االجتماعية
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 .5الغرض
ـدد هــذا الفصــل نطــاق ترخيــص مهــن الرعايــة االجتماعيــة الــذي تتــوىل دائــرة تنميــة املجتمــع
ُيحـ ّ
مســؤولية تنظيمــه يف اإلمــارة.

 .6نطاق ترخيص مهنيي الرعاية االجتماعية
1.مهنــي الرعايــة االجتماعيــة الذيــن يتوجــب عليهــم الحصــول عــى ترخيــص مــن الدائــرة
للعمــل يف االمــارة هــم:

•األخصايئ االجتماعي.

•األخصايئ النفيس (الغري رسيري).
•املرشد.

•املعالج النفيس.

•محلل السلوك التطبيقي.
.2

عــى املهنيــن املذكوريــن أعــاه اســتيفاء معايــر دائــرة تنميــة املجتمــع للتعليــم والخــرة

العمليــة ومتطلبــات ترخيــص مهنــي الرعايــة االجتماعيــة للحصــول عــى رخصــة الدائــرة

والــي تعطــي الصالحيــة لتقديــم خدمــات الرعايــة االجتماعيــة يف اإلمــارة.
.3

ال ُيشــرط الرتخيــص مــن الدائــرة لألفــراد الذيــن توظفهــم منشــآت الرعايــة االجتماعيــة
لتأديــة الواجبــات واألدوار الغــر مشــمولة يف نطــاق “معايــر دائــرة تنميــة املجتمــع للتعليــم

والخــرة العمليــة”.
.4

يجــب عــى املهنيــن الذيــن يتــم توظفيهــم لتقديــم الخدمــات التعليميــة واألكاديميــة

.5

تحتفــظ الدائــرة بالحــق يف اســتحداث التخصصــات لــكل مهنــة وقــد يخضــع التخصــص

مرخصــن مــن قبــل الجهــات املعنيــة يف
وخدمــات الرعايــة الصحيــة والطبيــة أن يكونــوا
ّ
االمــارة وتبعــاً للوائــح الحاليــة.

ملتطلبــات أخــرى.
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الـفـصــل الرابع:

واجبات مهنيي الرعاية االجتماعية
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 .7الغرض
املهنيــن للحصــول واملحافظــة عــى
املتعينــة عــى
يتنــاول هــذا الفصــل املســؤوليات والواجبــات
ّ
ّ
رخصــة املمارســة يف اإلمــارة.

املرخصني
املهنيني
 .8الواجبات املهنية املرتتبة عىل
ّ
ّ
ـن عــى الشــخص الحاصــل عــى رخصــة مــن دائــرة تنميــة املجتمــع للممارســة كمهــي
1.يتعـ ّ
رعايــة اجتماعيــة اســتيفاء املتطلبــات املنصــوص عليهــا بموجــب هــذا الدليــل وبموجــب أي
سياســات ومعايــر ولوائــح وتعليمــات إضافيــة تصــدر عــن دائــرة تنميــة املجتمــع.

يتعــن عــى مهــي الرعايــة االجتماعيــة االلتــزام بالواجبــات املقــررة عليــه مــن دائــرة تنميــة
2.
ّ
املجتمــع ،وهــي كالتــايل:

(ســواء كانــت رخصــة مؤقتــة أو رخصــة مهنيــة) مــن دائــرة تنميــة
•الحصــول عــى رخصــة
ً
املجتمــع قبــل البــدء يف ممارســة املهنــة.
•تأدية واجباته املهنية بأمانة ونزاهة وطبقاً مليثاق الدائرة للسلوك واألخالقيات املهنية.

•تلبيــة التزامــات التطويــر املهــي املســتمر واالحتفــاظ بســجالت التطويــر املهــي املســتمر
املفصلــة وإثبــات عــدد ســاعات الخــرة العمليــة تحــت اإلرشاف ذات الصلــة.
ّ

•االلتزام بإجراءات تجديد الرخصة املنصوص عليها يف هذا الدليل.

•التعاون الكامل مع أي عمليات تدقيق أو تحقيق أو تفتيش تبارشها الدائرة.

•ضمــان االمتثــال لكافــة القوانــن واللوائــح والتعليمــات املعمــول بهــا يف الدولــة واإلمــارة

وتلك الصادرة عن الجهات التنظيمية األخرى.
ٍ
انتهــاك
ــهد املهــي أو اشــتبه يف وقــوع
ش
إذا
•إبــاغ جهــة العمــل و دائــرة تنميــة املجتمــع
َ ِ
للمعايــر مــن ِقبــل مهــي آخــر أو يف املنشــأة.

•التعامــل مــع املســتفيدين واملقربــن منهــم بنزاهــة وشــفافية ،وتقديــم املعلومــات بلغــة
واضحــة ومفهومــة لهــم.

•مبارشة التدخالت املناسبة يف حاالت الطوارئ.

•االمتنــاع عــن القيــام بــأي تدخــات غــر قانونيــة وغــر مســموحة ،بمــا يف ذلــك اإلجــراءات
الطبيــة.

يقدمهــا املهــي أو
•عــدم نــر املــواد اإلعالنيــة املتعلّقــة بخدمــات الرعايــة االجتماعيــة الــي
ّ
املنشــأة إال بعــد الحصــول عــى موافقــة الدائــرة ويجــب التأكــد مــن أن املــواد اإلعالنيــة:
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-

دقيقة ومالئمة لقيم املجتمع اإلمارايت وأخالقه وعاداته وتقاليده.

-

ال تحتوي عىل أية معلومات مضللة.

-

تتوافق املواد الدعائية مع الرخصة الصادرة عن الدائرة.

تتوافق مع ميثاق الدائرة للسلوك واألخالقيات املهنية.

ال تهــدف إىل جمــع األمــوال عــن طريــق املنــح أو الهبــات أو الســندات أو أيــة طريقــة

أخــرى دون الحصــول عــى موافقــة مســبقة مــن الدائــرة والجهــات املختصــة.

• يجــب أن يكــون مهــي الرعايــة االجتماعيــة قــادراً عــى إثبــات إجادتــه للغــة العربيــة أو
ٍ
درجــة تمكّنــه مــن ممارســة مهنــة الرعايــة االجتماعيــة ذات الصلــة ،طبقــاً
اإلنجليزيــة إىل
للمتطلبــات التاليــة:

-

املرخــص اتخــاذ التدابــر الالزمــة للتواصــل
يجــب أن يضمــن مهــي الرعايــة االجتماعيــة
ّ
مــع املســتفيدين أو املقربــن منهــم باللغــة العربيــة أو اللغــة الــي يفهمونهــا؛ ويشــمل
ـدث العربيــة أو اللغــة
ذلــك – عــى ســبيل املثــال ال الحــر – طلــب دعــم (مرتجــم) يتحـ ّ
الــي يفهمهــا املســتفيد بطالقــة ويســتطيع ترجمــة املصطلحــات الفنيــة.

•يحق للدائرة إعفاء املتقدم من بعض املتطلبات أو تأجيلها إذا اقتضت الحاجة.

املرخصــن عــى درايـ ٍ
ـة بمتطلبــات املهنــة ،كمــا يجــب عليهــم
املهنيــن
•يجــب أن يكــون كافــة
ّ
ّ
االمتثــال ألي سياســات أو معايــر أو تعليمــات صــادرة عــن دائــرة تنميــة املجتمــع بشــأن
ممارســتهم.
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الـفصـل الخامس:

معايري مهن الرعاية االجتماعية
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 .9الغرض
يغطي هذا الفصل ما ييل:
•نهج دائرة تنمية املجتمع يف وضع معايري الرعاية االجتماعية.
املهنيني االمتثال بها.
•املعايري اليت ينبغي عىل كافة
ّ

 .10نهج دائرة تنمية املجتمع يف وضع معايري الرعاية االجتماعية
ٍ
ـراءات تســتند عــى املمارســات الدوليــة
•تتبــع دائــرة تنميــة املجتمــع عنــد وضــع املعايــر إجـ
الرائــدة ،والــي تشــمل عــى ســبيل املثــال ال الحــر ،األنشــطة التاليــة:

-

تحديــد الحاجــة إىل وضــع املعايــر وتحديثهــا ،وتشــكيل فــرق العمــل ،والتغذيــة الراجعــة

املهنيــن ومديــري املنشــآت يف القطــاع العــام والخــاص والقطــاع الثالــث بشــأن
مــن
ّ

املعايــر وتضمــن املالحظــات وتحديــث املعايــر ،ثــم إصــدار املعايــر ،واإلعــان عــن تاريــخ
البــدء يف تطبيــق املعايــر الجديــدة.

•يمكــن أن تختلــف السياســات واملعايــر والتعليمــات باختــاف مهــن واختصاصــات الرعايــة
االجتماعيــة املختلفــة.

املهنيني
 .11املعايري اليت يجب أن يلتزم بها كافة
ّ
املهنيني االمتثال للمعايري أدناه:
يتعي عىل
ّ
ّ
•ميثاق املمارسة واألخالقيات املهنية ملهين الرعاية االجتماعية يف إمارة أبوظيب.

•معايــر دائــرة تنميــة املجتمــع للتعليــم والخــرة العمليــة ومتطلبــات دائــرة تنميــة املجتمــع
لرتخيــص مهنــي الرعايــة االجتماعيــة.

•معايري دائرة تنمية املجتمع للتطوير املهين املستمر.

•أي معايري إضافية تصدرها دائرة تنمية املجتمع لتنظيم مهن الرعاية االجتماعية.

دليل الضوابط واإلجراءات | 21

اإلصدار األول 2020

الـفصـل السادس:

أنواع الرخص
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 .12أنواع الرخص
التاليتي:
الرخصتي
بطلب للحصول عىل إحدى
التقدم
يستطيع مهين الرعاية االجتماعية
ٍ
ّ
ْ
ْ
•	

الرخصــة املؤقتــة – هــي الشــهادة املمنوحــة للمتقدمــن مــن قبــل الدائــرة عنــد اســتيفاء
جــزء مــن متطلبــات الرتخيــص كاملؤهــات العلميــة فقــط.
تســمح الرخصــة املؤقتــة ملهــي الرعايــة االجتماعيــة ممارســة املهنــة تحــت إرشاف مهــي
حاصــل عــى رخصــة مهنيــة فعالــة.
تدعــم الرخصــة املؤقتــة املهنيــن مــن أجــل تلبيــة متطلبــات الخــرة العمليــة لتمكّنهــم
مــن اســتحقاق الرخصــة املهنيــة الكاملــة.

•	

الرخصــة املهنيــة – الشــهادة املمنوحــة مــن دائــرة تنميــة املجتمــع ملهــي الرعايــة االجتماعيــة
وبموجبهــا يتــم الســماح للمهــي مزاولــة املهنــة يف اإلمــارة.

•	

تحتفــظ دائــرة تنميــة املجتمــع بحقهــا يف إصــدار أحــكام تفصيليــة لفئــات الرخــص الــي يمكــن
ـدم لهــا.
التقـ ّ

•	

تصدر الدائرة نوعني من الرتخيص ،الجدول أدناه يوضحهما ويوضح رشوط كل منهما:
الفئة األوىل :الرخصة املؤقتة
قد يتم إصدار الرخص املؤقتة للمهنيني
الذين حصلوا عىل مؤهالت علمية
محددة ،باإلضافة إىل:
ّ
الوصف

الخربة العملية

معايري تجديد الرخصة

املعايري السارية

الصالحية
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•الذين يسعون نحو خربة عملية
خاضعة لإلرشاف ليكونوا
مؤهلني للحصول عىل “رخصة
مهنية”

الفئة الثانية :الرخصة املهنية
يتم إصدار الرخص املهنية لألفراد الذين
استوفوا:
•متطلبات املؤهالت العلمية
•متطلبات الخربة العملية

ال يوجد متطلب متعلق بالخربة
العملية.

يوجد متطلب استيفاء الخربة العملية
املقبولة.

يمكن تجديدها لعد ٍد محدد من املرات،
ويعتمد ذلك عىل املهنة املتقدم بطلب
ممارستها.

يمكن تجديدها لعد ٍد غري محدود من
املرات وفق رشوط وإجراءات التجديد.

يجب عىل األفراد الحائزين عىل مثل هذه
الرخصة االمتثال ملا ييل:

يجب عىل األفراد الحائزين عىل مثل هذه
الرخصة االمتثال ملا ييل:

•ميثاق الدائرة للسلوك
واألخالقيات املهنية
•معايري التعليم والخربة العملية
ومتطلبات الرتخيص
•معايري التطوير املهين املستمر

•ميثاق الدائرة للسلوك
واألخالقيات املهنية
•معايري التعليم والخربة العملية
ومتطلبات الرتخيص
•معايري التطوير املهين املستمر

صالحة ملدة  24شهراً

صالحة ملدة  24شهراً
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الـفصـل السابع:

ترخيص مهنيي الرعاية االجتماعية
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 .13الغرض
يغطي هذا الفصل املواضيع التالية:
املهني ني ملمارسة املهنة االجتماعية يف اإلمارة.
•تحديد متطلبات ترخيص
ّ
•تحديد إجراءات ترخيص مهنيي الرعاية االجتماعية للممارسة يف اإلمارة.

 .14املؤهالت التعليمية
يوضــح الجــزء التــايل متطلبــات املؤهــات العلميــة الواجــب اســتيفاؤها لرتخيــص مهنــي الرعايــة
االجتماعيــة:

•يشرتط يف املؤهالت العلمية ما ييل:
-

-

أن تكون يف برامج تعليمية معتمدة محلياً.

أن تكــون صــادرة عــن مؤسســات أو كليــات معــرف فيهــا يف البلــد األم ومحليــاً يف

الدولــة.

مؤهــل
أن تكــون مصدقــة و /أو معادلــة مــن الجهــات التنظيميــة ذات الصلــة لــكل
ٍ
مــن املؤهــات العلميــة حســب اإلجــراءات املتبعــة يف الدولــة.

-

أن تتوافــق مــع جميــع املتطلبــات املحــددة يف معايــر دائــرة تنميــة املجتمــع للتعليــم

-

يحــق للدائــرة مراجعــة اي شــهادات إضافيــة يتقــدم بهــا املتقــدم للتثبــت منهــا ومــن

-

تحتفــظ دائــرة تنميــة املجتمــع بحقهــا يف إعفــاء بعــض املتقدمــن مــن بعــض متطلبــات

والخــرة العمليــة.
عالقتهــا باملهنــة.

الرتخيــص أو تأجيلهــا حســب مــا تــراه مناســباً.

 .15الخربة العملية
•يجــب عــى املتقــدم اســتكمال عــدد محــدد مــن ســاعات الخــرة العمليــة قبــل الحصــول عــى
الرخصــة املهنيــة مــن الدائــرة.

•عــى جميــع املهنيــن الحصــول عــى الخــرة العمليــة املحــددة بموجــب أحــكام معايــر دائــرة
تنميــة املجتمــع للتعليــم والخــرة العمليــة و  /أو “جــدول متطلبــات الرتخيــص بعــد االنقطــاع
عــن املمارســة “(الــي تأهلهــم للحصــول عــى رخصــة مهنيــة).

•عىل جميع املهنيني التأكد من تحقق كافة الرشوط التالية يف خرباتهم العملية:
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-

ـال مرتبـ ٍ
ـط باملهنــة الــي يســعى للحصــول عــى
الخــرة العمليــة يجــب أن تكــون يف مجـ ٍ

-

تم الحصول عليها يف جهة عمل ذات صلة.

-

رخصــة ملمارســتها.

توثيــق الخــرة برســالة مــن جهــة العمــل ،ويجــب أن تتضمــن الرســالة اســم جهــة
العمــل ،وتاريــخ إصــدار الرســالة ،مــدة التوظيــف (أول يــوم عمــل وأخــر يــوم عمــل)،
املســمى الوظيفــي واألدوار واملســؤوليات للموظــف ،معلومــات االتصــال الخاصــة

واملوقــع الجغــرايف ،باإلضافــة إىل جميــع األنشــطة الــي قــام بهــا املهــي والخــرة ذات
-

الصلــة الــي اكتســبها.

العمل بعقد توظيف رسمي.

•عــى حامــي الرخصــة املؤقتــة والراغبــن بالتقديــم عــى الرخصــة املهنيــة تقديــم دليــل يوضــح
اســتكمال خــرة العمليــة تحــت إرشاف مهــي مرخــص بمــا يحقــق الــروط التاليــة:

-

-

يجب أن يكون مجال الخربة املكتسبة ذا صلة بالرخصة املتقدم للحصول عليها.

أن تكــون تحــت إرشاف مهــي يحمــل رخصــة مهنيــة يف مجــال ذي صلــة بالرخصــة
املتقــدم للحصــول عليهــا عــى أن ال تقــل خربتــه بعــد الحصــول عــى الرتخيــص عــن مــا
يعــادل  4500ســاعة ( 3ســنوات).

يتم االعرتاف بالخربة العملية تحت اإلرشاف يف الحاالت التالية:
1.التدريب امليداين ما بعد التخرج.
2.العمل الجزيئ أو املؤقت.

3.العمل بعقد توظيف رسمي.
•ينبغي للخربة العملية الخاضعة لإلرشاف أن تهدف إىل:
-

املوجهــة نحــو تأهيــل الفــرد ملمارســة مهنــة رعايــة اجتماعيــة
دعــم الدراســة املســتمرة
ّ
وفقــاً ملعايــر دائــرة تنميــة املجتمــع للتعليــم والخــرة العمليــة.

-

مهنيــن
تزويــد حملــة الرخصــة املؤقتــة باملعرفــة واملهــارات والخــرة الالزمــة ليصبحــوا
ّ

-

تزويــد حملــة الرخــص املؤقتــة بخــرة عمــل تحــت اإلرشاف الســتيفاء متطلبــات األهليــة

أكفــاء ومؤهلــن يف مجــال الرعايــة االجتماعيــة.

املنصــوص عليهــا يف دليــل متطلبــات مهــي الرعايــة االجتماعيــة للحصــول عــى رخصــة

مهنيــة.

-

لتحمــل مســؤولية أكــر يف تقديــم خدمــات
توفــر الفرصــة لحملــة الرخــص املؤقتــة
ّ

-

املهتمني بممارسة مهن الرعاية االجتماعية.
استقطاب واستبقاء األفراد
ّ

الرعايــة االجتماعيــة للمســتفيدين
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 .16تدريب الطالب
يمكــن تدريــب الطــاب الذيــن مــا زالــوا يف طــور اســتكمال مؤهالتهــم العلميــة يف تخصصــات ذات

عالقــة بمهــن الرعايــة االجتماعيــة عــى تقديــم خدمــات الرعايــة االجتماعيــة مــع االلتــزام بالتــايل:

شــكل مــن أشــكال خدمــات رعايــة اجتماعيــة ،مــن دون
•ال ُيســمح لهــذه الفئــة تقديــم أي
ٍ
الخضــوع إىل إرشاف مهــي مرخــص بشــكل مســتمر طــوال فــرة التدريــب.

•يجب أن يلتزم هؤالء الطالب بالسياسات واإلجراءات الصادرة عن املنشأة وإدارتها.

 .17مجاالت االختصاص
•تحتفــظ دائــرة تنميــة املجتمــع بحقهــا يف إصــدار سياســات ومعايــر ولوائــح وتعليمــات
إضافيــة بشــأن التخصصــات يف مجــاالت مهــن الرعايــة االجتماعيــة ،والــذي ُيشــار إليــه يف
هــذا الدليــل باصطــاح “االختصاص”وكذلــك الحــق بتعديــل ذلــك وفقــاً ملــا تــراه مناســباً.

•قــد ُيطلــب مــن املتقــدم تحديــد مجــال االختصــاص ذي العالقــة بمهنــة الرعايــة االجتماعيــة
عــى طلــب الرخصــة.

بناء عىل ما ييل:
املتقدم
حدد اختصاص
ّ
• ُي ّ
ً
-

ـدم عــاوة عــى املتطلبات
التخصــص األكاديمــي (التخصــص أو الرتكيــز األكاديمــي للمتقـ ّ
املنصــوص عليهــا يف معايــر دائــرة تنميــة املجتمــع للتعليــم والخــرة العمليــة) ،وذلــك
حســب مــا هــو ثابــت يف:

1.الدرجة العلمية (املؤهل العلمي).
2.شهادة الدراسات العليا.

3.الخربة العملية (الخربة ذات الصلة باالختصاص).
ـدم الختصــاص ذي صلــة بالتخصــص األكاديمــي والخــرة العمليــة
•ينبغــي عــى املتقــدم التقـ ّ

فقــط.
التقــدم لــكل منهــا وفقــاً
للمتقــدم ممارســة أكــر مــن اختصــاص ،ولكــن ينبغــي عليــه
•
ّ
ّ
ملتطلبــات هــذا الدليــل.

•ال يجوز ملهين الرعاية االجتماعية املمارسة يف أي مجال خارج اختصاصه.
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 .18حيازة املؤهالت املهنية:
•تشــر املؤهــات املهنيــة يف هــذه الحالــة إىل الشــهادات الــي يتــم بموجبهــا االعــراف بقــدرات
معــن .ويمكــن أن يشــمل ذلــك عــى
ومؤهــات األفــراد يف موضــوع أو مجــال ممارســة
ّ

ســبيل املثــال ال الحــر:
-

شهادات التسجيل والعضويات يف الهيئات املهنية و  /أو الجمعيات.

-

الرخص املمنوحة من الهيئات املهنية أو الجمعيات.

-

املؤهالت املهنية املعتمدة الهيئات املهنية و  /أو الجمعيات .

•يتــم تشــجيع املتقدمــن الذيــن حصلــوا عــى مؤهــل مهــي يف ممارســة أو مجــال ذي صلــة
بمهــن الرعايــة االجتماعيــة عــى تقديــم دليــل عــى ذلــك مــع طلبهــم.

•ال يضمــن تقديــم هــذه األدلــة إصــدار رخصــة مــن دائــرة تنميــة املجتمــع ،غــر أنــه قــد يســاعد
املتقدمــن يف اســتيفاء متطلبــات الرتخيــص املحــددة.

 .19متطلبات التحقق من املصدر األويل (الرئييس) املقدمة
يقدمهــا املتقــدم وأي
•تحتفــظ دائــرة تنميــة املجتمــع بحقهــا يف اســتخدام املعلومــات الــي
ّ
وثائــق مرفقــة معهــا ألغــراض التحقــق:

-

يشــر “التحقــق” إىل اإلجــراء الــذي يتــم اتخــاذه لضمــان دقــة وصحــة املعلومــات
املقدمــة.

•يمكــن لدائــرة تنميــة املجتمــع أن تجــري التحقــق مــن املصــدر األويل داخليــاً أو تســتعني
بمصــادر خارجيــة مــن خــال جهــة معتمــدة تابعــة أو رشيكــة.

•يجــب أن تحصــل الطلبــات الــي ينبغــي أن تخضــع إلجــراء التحقــق مــن املصــدر األويل
(الرئيــي) عــى “تقريــر التحقــق مــن املصــدر األويل (الرئيــي) إيجابــي” مــن أجــل متابعــة
معالجــة طلــب إصــدار الرخصــة:

-

ســيطلب مــن املتقدمــن الذيــن ال يتلقــون “تقريــراً إيجابيــاً” اتخــاذ التدابــر الالزمــة
ُ
املتقــدم مــن تصحيــح وضعــه خــال فــرة زمنيــة
لتصحيــح الوضــع ،إذا لــم يتمكــن
ّ
تحددهــا دائــرة تنميــة املجتمــع ،فســيتم إغــاق الطلــب ورفضــه حكمــاً.
ّ
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 .20اختبار الكفاءة
املتقــدم الخضــوع ألي عــد ٍد مــن اختبــارات
•يحــق لدائــرة تنميــة املجتمــع أن تطلــب مــن
ّ
الكفــاءة وبالشــكل الــذي تــراه مناســباً ،بمــا يشــمل  -عــى ســبيل املثــال ال الحــر  -مــا يــي:
-

اختبار كفاءة عرب اإلنرتنت.

-

مقابلة فردية أو مع لجنة.

-

اختبار تحريري.

•حيثما ينطبق هذا املتطلب ،يجب أن يكون االختبار:
-

-

مصممــاً لتقييــم كفــاءة مهــي الرعايــة االجتماعيــة يف ممارســة مهنــة الرعايــة

االجتماعيــة ذات الصلــة.
مصمماً لتقييم كفاءة مهين الرعاية االجتماعية يف ممارسة االختصاص ذي الصلة.

معتمــداً مــن دائــرة تنميــة املجتمــع (ســواء كان يتــم تنظيــم ومراقبــة االختبــار مــن ِقبــل
تحددهــا
مــورد خدمــات خارجــي أو أي جهــة مختصــة أخــرى
دائــرة تنميــة املجتمــع أو
ّ
ّ
دائــرة تنميــة املجتمــع).

املهنيــن الذيــن يجــب أن يخضعــوا الختبــار
•تحتفــظ دائــرة تنميــة املجتمــع بحقهــا يف تحديــد
ّ
الكفــاءة ،ومحتــوى االختبــار ،ومعايــر التصحيــح ،وعالمــة النجاح/الرســوب ،وتبعــات الرســوب
يف االختبــار (أو جـ ٍ
ـزء منــه) ،ورشوط وموعــد إعــادة االختبــار.

• قد يطلب اجتياز اختبار الكفاءة قبل الحصول عىل الرخصة وعند التجديد.

املرخصني
للمهنيني
 .21التطوير املهين املستمر
ّ
ّ
يتحمــل مهــي الرعايــة االجتماعيــة املرخــص مســؤولية الحفــاظ عــى معرفتــه وخربتــه
•
ّ
ومهاراتــه املهنيــة لضمــان اســتمراره يف تقديــم املســتوى املتوقــع مــن الرعايــة للمســتفيدين،
كمــا هــو وارد يف متطلبــات التطويــر املهــي املســتمر ملهــن الرعايــة االجتماعيــة يف “ معايــر

الدائــرة للتعليــم والخــرة العمليــة” املتــاح عــى املوقــع اإللكــروين لدائــرة تنميــة املجتمــع.
ويجــب أن تتوفــر الــروط التاليــة يف أنشــطة التطويــر املهــي املســتمر املنجــزة خــال مــدة

الرتخيــص:
-

أن تكــون يف موضوعــات و/أو مجــاالت ذات صلــة بنطــاق ممارســة مهــي الرعايــة

-

أن تكون من ضمن األنشطة املحددة يف معايري الدائرة للتطوير املهين املستمر.

االجتماعيــة.
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املرخصــن االمتثــال للمعايــر والتعليمــات املنصــوص عليهــا يف
•يتوجــب عــى كافــة املهنيــن
ّ
“معايــر الدائــرة للتعليــم والخــرة العمليــة “.

•لدائــرة تنميــة املجتمــع تحديــد متطلبــات مختلفــة أو اعتمــاد أنشــطة و/أو مراكــز مختلفــة
املرخصــن املختلفــة ،بالتعــاون مــع الجهــات
للتطويــر املهــي املســتمر لفئــات املهنيــن
ّ

املعنيــة.

املرخصــن مــن
مرخــص أو فئــة مــن املهنيــن
•لدائــرة تنميــة املجتمــع إعفــاء أي فــرد أو مهــي
ّ
ّ
متطلبــات التطويــر املهــي املســتمر أو تأجيلهــا يف بعــض الحــاالت االســتثنائية.

ُ .22حنس السرية والسلوك:
ٍ
ـدم
ـورط املتقـ ّ
•كجــزء مــن عمليــة تقديــم الطلــب ،ينبغــي تقديــم دليــل ُيثبــت عــدم إدانــة أو تـ ّ
بجريمــة جنائيــة ،مــا لــم يــرد للمتقــدم اعتبــاره.

•يجــب تقديــم “شــهادة ُحــن الســرة والســلوك” أو “شــهادة بحــث الحالــة الجنائيــة” أو مــا
يعادلهــا ،بحيــث تكــون:

-

املتقــدم مقيمــاً يف دولــة
الشــهادة صــادرة عــن الجهــة املعنيــة داخــل الدولــة إذا كان
ّ

-

الشــهادة صــادرة عــن الجهــة املعنيــة يف بلــد األصــل بلــد اإلقامــة الحاليــة أو الســابقة أو

-

للدائرة طلب كال الشهادتني املنصوص عليهما يف البندين أعاله.

اإلمــارات ملــدة تزيــد عــن  6أشــهر

تقــل عــن  6أشــهر.
املتقــدم يف الدولــة
بلــد الجنســية (املواطنــة) إذا كانــت مــدة إقامــة
ّ
ّ

•يمكــن أن تطلــب الدائــرة أدلــة وتحقيــق حــول الســلوك إذا دعــى األمــر إلثبــات حــن ســرة
مهنــي الرعايــة االجتماعيــة.

•يجــب أن ال يكــون قــد صــدر بحقــه جــزاءات تأديبيــة مــن قبــل هيئــة مهنيــة أو جهــة تنظيمية
أســفرت عــن نتائــج تشــمل ،عــى ســبيل املثــال ال الحــر فــرض عقوبــات أو قيــود أو رشوط
عــى ممارســة املهنــة االجتماعيــة.

•يجــب أن يكــون املهــي غــر خاضــع حاليــا ألجــراءات تأديبيــة مــن قبــل هيئــة مهنيــة أو جهــة
تنظيميــة.

 .23االنقطاع عن املمارسة:
املتقدمــن “املنقطعــن عــن ممارســة” مهــن الرعايــة االجتماعيــة ملــدة ســنتني أو
•ينبغــي عــى
ّ
أكــر اســتيفاء متطلبــات الخــرة العمليــة اإلضافيــة املحــددة يف “جــدول متطلبــات الرتخيــص
بعــد االنقطــاع عــن املمارســة” املذكــور يف معايــر الدائــرة للتعليــم والخــرة العمليــة.
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• ُيعترب الفرد “منقطعاً عن املمارسة” يف الحاالت التالية:
-

مهــي رعايــة اجتماعيــة حاصــل عــى رخصــة ســابقة مــن جهــة معنيــة (جهــة محليــة أو

-

مهــي رعايــة اجتماعيــة حاصــل عــى رخصــة ســابقة مــن جهــة معنيــة (جهــة محليــة أو

دوليــة موازيــة لدائــرة تنميــة املجتمــع) لك ّنــه لــم يمــارس مهنتــه ملــدة ســنتني أو أكــر.
دوليــة موازيــة لدائــرة تنميــة املجتمــع) لكــن صالحيــة الرخصــة انتهــت منــذ ســنتني أو
أكــر.

وفقــا للمــدة املحــددة
•عنــد اجتيــاز متطلبــات الخــرة العمليــة اإلضافيــة واســتكمالها بنجــاح
ً
يف “ جــدول متطلبــات الرتخيــص بعــد االنقطــاع عــن املمارســة” ،يجــب عــى املتقــدم إثبــات

اســتيفائه لهــذه املتطلبــات عــن طريــق تقديــم مــا يــي باإلضافــة إىل طلــب الحصــول عــى
رخصــة:

-

خطــاب (خطابــات) إثبــات خــرة” توضــح :املســمى الوظيفــي واملســؤوليات وفــرة

العمــل ،موقّعــاً مــن املنشــأة الــي وظفتــه ويغطــي فــرة “االنقطــاع عــن املمارســة”.

ـدم بطلــب للحصــول عــى رخصــة مهنيــة جديــدة وال
ـن عــى املنقطــع عــن املمارســة التقـ ّ
•يتعـ ّ
ُيســمح لــه بتجديــد رخصتــه القديمــة (يف حــال كانــت صــادرة عــن دائــرة تنميــة املجتمــع).

يتعــن عــى املنقطــع عــن املمارســة اســتيفاء املتطلبــات الــواردة يف “معايــر دائــرة تنميــة
•
ّ
املجتمــع للتعليــم والخــرة العمليــة” وهــذا الدليــل ،باإلضافــة إىل املتطلبــات املوضحــة يف

“جــدول متطلبــات الرتخيــص بعــد االنقطــاع عــن املمارســة” .

ـن عــى املهنيــن الذيــن لــم يســتوفوا املتطلبــات اإلضافيــة الخاصــة باملنقطعــن عــن
• يتعـ ّ

يتقدمــوا بطلــب للحصــول عــى رخصــة مؤقتــة حــى يتمكنــوا مــن اســتيفاء
املمارســة أن
ّ
هــذه املتطلّبــات.
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 .24الحد األدىن من املعايري لتقديم الطلب
ـدم التأكــد مــن
ـدم بطلــب للحصــول عــى رخصــة مؤقتــة أو مهنيــة ،يجــب عــى املتقـ ّ
•قبــل التقـ ّ
اســتيفاء الــروط التالية:

-

اســتيفاء الحــد األدىن مــن املعايــر املنصــوص عليهــا يف معايــر دائــرة تنميــة املجتمــع

للتعليــم والخــرة العمليــة ومتطلبــات دائــرة تنميــة املجتمــع لرتخيــص مهنــي
الرعايــة االجتماعيــة لنــوع الرخصــة و/أو مهنــة الرعايــة االجتماعيــة و/أو االختصــاص
(االختصاصــات) ،بمــا يف ذلــك:

املتقــدم ،مثــل :دبلــوم،
1.املؤهــات العلميــة (الدرجــة العلميــة الــي يحملهــا
ّ
بكالوريــوس ،ماجســتري ،دكتــوراه ،مؤهــل متخصــص ،ومــا إىل ذلــك).

2.التخصــص األكاديمــي (التخصــص أو الرتكيــز األكاديمــي ،مثــل :علــم النفــس مــع
الرتكيــز عــى علــم النفــس األرسي والــزواج.

3.الخــرة العمليــة (عــدد ســاعات الخــرة العمليــة ذات الصلــة أو مــا يعادلهــا) (ال
ينطبــق عــى املتقــدم بطلــب للحصــول عــى رخصــة مؤقتــة).

4.التطويــر املهــي املســتمر (عــدد ســاعات أنشــطة التعلّــم ذات الصلــة خــال كل
مــدة الرتخيــص) – *مالحظــة :هــذا املتطلــب خــاص بتجديــد الرخصــة فقــط.

-

إثبات حنس السرية والسلوك.

-

الحصول عىل تقرير إيجابي للتحقق من املصدر األويل (الرئييس)– حيثما ينطبق .

-

استيفاء “جدول متطلبات الرتخيص بعد االنقطاع عن املمارسة” – حيثما ينطبق .

•تحتفــظ دائــرة تنميــة املجتمــع بحقهــا يف إعفــاء بعــض املتقدمــن مــن الحــد األدىن ملعايــر
ورضوريــا.
ـبا
ً
تقديــم الطلــب أو تأجيلهــا حســبما تــراه مناسـ ً

 .25املؤهالت املطلوبة للتق ّدم بطلب الرخصة
لتقديــم الطلــب وحصــول مهــي الرعايــة االجتماعيــة عــى رخصــة يف اإلمــارة ،ينبغــي لــه تقديــم

طلــب تتــم تعبئتــه عــى النحــو الواجــب ويحتــوي كافــة املعلومــات والوثائــق التاليــة:
ٍ
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متطلبات تقديم طلب رخصة جديدة
تعبئة نموذج طلب رخصة
إعداد وتقديم صور جميع الوثائق املطلوبة:

•نسخة من أول صفحتني من جواز سفر ساري املفعول .

•نسخة من تأشرية إقامة سارية (مطلوبة من املقيمني األجانب فقط).

•نسخة من بطاقة الهوية اإلماراتية سارية املفعول (لجميع املقيمني).

•نسخة رقمية من صورة شخصية ملونة بحجم صورة جواز السفر (بصيغة .) jpeg.
•نسخة من السرية الذاتية (بصيغة اليب دي اف أو ميكروسوفت وورد)

•نسخ من تراخيص الرعاية االجتماعية املحلية أو الدولية (إن وجدت).
•نسخة مصدقة من كل درجة علمية ذات صلة.
-

ترجمــة قانونيــة للدرجــات العلميــة (العربيــة أو االنجليزيــة) يف حــال كونهــا صــادرة بلغــة غــر

-

تقريــر معادلــة الشــهادة العلميــة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم يف حــال صدورهــا مــن خــارج

العربيــة أو االنجليزيــة.
الد ولــة.

•نسخة من بيان الدرجات (كشف العالمات لكل درجة جامعية ذات صلة تم الحصول عليها).
-

ترجمــة قانونيــة لبيــان الدرجــات (العربيــة أو االنجليزيــة) يف حــال كونهــا صــادرة بلغــة غــر
العربيــة أو االنجليزيــة.

•شــهادة خــرة توضــح :اســم جهــة العمــل معلومــات االتصــال الخاصــة بجهــة العمــل واملوقــع
الجغــرايف ،األنشــطة والخــرات املكتســبة ،و تاريــخ إصــدار الرســالة  ،مــدة التوظيــف (أول يــوم عمــل
وأخــر يــوم عمــل) ،املســمى الوظيفــي واألدوار واملســؤوليات للموظــف.

استيفاء رشط “التحقق من املصدر األويل (الرئييس) للشهادات والوثائق” (حيثما ينطبق ذلك)
“حنس السرية والسلوك” أو “شهادة بحث الحالة الجنائية” من خالل تقديم:
استيفاء رشط ُ
•شــهادة بحــث الحالــة الجنائيــة مــن رشطــة اإلمــارة ،إذا كان مقيمـاً ألكــر مــن  6أشــهر يف الدولــة .يجــب
أن تكــون الشــهادة قــد صــدرت خــال فــرة التزيــد عــن ســتة أشــهر.

•شــهادة بحــث الحالــة الجنائيــة مــن الرشطــة أو مــا يعادلهــا مــن الســلطة املختصــة يف بلــد اإلقامــة
والجنســية ،يف حالــة أن يكــون مقــدم الطلــب غــر مقيــم محــي أو أنــه مقيــم ملــدة تقــل عــن  6أشــهر.

يجــب أن تكــون الشــهادة قــد صــدرت خــال فــرة التزيــد عــن ســتة أشــهر.

•شهادة حنس السرية والسلوك من جهة العمل حسب النموذج املعد من الدائرة.

•وثيقة التعارف.

استيفاء “ جدول متطلبات الرتخيص بعد االنقطاع عن املمارسة “ حيثما ينطبق ذلك.
الكشــف عــن أي معلومــات أو أدلــة أخــرى معروفــة لــدى مهــي الرعايــة االجتماعيــة والــي مــن املرجــح أن تكون
ذات صلــة بتقييــم مالءمتــه للممارســة باإلضافــة إىل املعلومــات املطلوبــة يف النموذج.
اجتياز اختبار الكفاءة حيثما ينطبق ذلك أو يطلب.
اإلقرار عىل التعهدات املطلوبة من قبل دائرة تنمية املجتمع.
الوثائق املساندة
ُيرجــى االطــاع عــى املوقــع اإللكــروين لدائــرة تنميــة املجتمــع ملعرفــة قائمــة الوثائــق املســاندة الــي يجــب
إرفاقهــا مــع الطلــب.
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 .26تقييم الطلب يف دائرة تنمية املجتمع
•تقوم دائرة تنمية املجتمع بدراسة الطلب لدى استالمه
-

املتقدم بنجاح كافة متطلبات األهلية.
يتم إصدار الرخصة إذا استوفى
ّ
ـدم تــم رفــض طلبــه أن يتقــدم بالتظ ّلــم عــى قــرار الرفــض وفقـاً ألحــكام
يحــق ألي متقـ ّ
هــذا الدليــل.

ِ
ـتوف أي مــن املتطلبــات املنصــوص
•تســتطيع دائــرة تنميــة املجتمــع رفــض أي طلــب لــم يسـ
ً
ـدم بقــرار الرفــض يف غضــون  60يوم ـا مــن تاريــخ
عليهــا يف هــذا الدليــل ،ويتــم إشــعار املتقـ ّ
اتخــاذ هــذا القــرار.

•يف حــال عــدم إصــدر الدائــرة لقرارهــا بشــأن الطلــب املقــدم مــن املتقــدم خــال  60يومـاً يعتــر
الطلــب مرفوضـاً رفضـاً ضمنياَ.
-

إضافيتــن كحــد
للمتقــدم الــذي ُرفــض طلبــه أن يعيــد تقديــم طلــب جديــد ملرتــن
ْ

-

ـدم بطلــب للحصــول
ُيحظــر
املتقدمــون الذيــن رفضــت طلباتهــم ثــاث مــرات مــن التقـ ّ
ّ

أقــى.

عــى رخصــة ملمارســة أي مهنــة رعايــة اجتماعيــة.

املتقــدم مــن أحــد أو بعــض متطلبــات
•تحتفــظ دائــرة تنميــة املجتمــع بحقهــا يف إعفــاء
ّ
الرخصــة أو تأجيهــا.

• عىل املهين التأكد من أن املعلومات املرفقة يف الطلب صحيحة وكاملة.

•إذا اســتدعت الحاجــة ،قــد يتطلــب مــن املتقــدم الخضــوع الختبــار الكفــاءة إذا اقتضــت
الحاجــة وحســب إجــراءات الدائــرة

 .27تجديد الرخصة
•ينبغــي ملهــي الرعايــة االجتماعيــة (أو منشــأة الرعايــة االجتماعيــة نيابـ ً
ـة عنــه) تقديــم طلــب
إىل دائــرة تنميــة املجتمــع لتجديــد الرخصــة قبــل تاريــخ انتهــاء الرخصــة بشــهرين ( )2عــى
األقــل ،ويســتطيع مهــي الرعايــة االجتماعيــة تقديــم طلــب التجديــد مبكــراً قبــل أن يحــن

موعــد تجديدهــا بأربعــة ( )4أشــهر.

ـدم بطلــب تجديــد الرخصــة بنجــاح ،ينبغــي تقديــم الطلــب كام ـاً مــع كافــة املعلومــات
•للتقـ ّ
والوثائــق املســاندة التاليــة:
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متطلبات تقديم طلب تجديد الرخصة
نموذج طلب تجديد رخصة.
ســجل أنشــطة التطويــر املهــي املســتمر مرفقــة بملــف أدلــة التطويــر املهــي املســتمر موقعــة
مــن املهــي املرخــص واملــرف عــى مقــدم الطلــب.
الكشــف عــن أي معلومــات أو أدلــة أخــرى معروفــة لــدى مهــي الرعايــة االجتماعيــة والــي مــن
املرجــح أن تكــون ذات صلــة بتقييــم مالءمتــه للممارســة باإلضافــة إىل املعلومــات املطلوبــة يف
النمــوذج.
توقيع تعهد باآليت:
املقدمة يف الطلب.
•تأكيد دقة وصحة املعلومات
ّ
•التعهد باالمتثال للمعايري املهنية.
•تأكيد الحالة التأديبية وحنس السرية والسلوك.
•التعهد وااللتزام بالتعاون مع الجهات املختصة والتنظيمية يف أي تحقيقات.
•تقديــم أي موافقــة مطلوبــة يف النمــوذج ألغــراض معالجــة معلومــات الطلــب أو “التحقــق
مــن املصــدر األويل (الرئيــي) للشــهادات والوثائــق”.
املتقدم.
علم
حسب
املقدمة شاملة ودقيقة
أن كافة املعلومات
ّ
ّ
•تأكيد ّ
ـوض بالتوقيــع نيابـ ً
ـأن مهــي
خطــاب ُمو َّقــع مــن املفـ ّ
ـة عــن منشــأة الرعايــة االجتماعيــة ،يفيــد بـ ّ
الرعايــة االجتماعيــة عــى رأس عملــه.
الوثائق املساندة
ُيرجــى االطــاع عــى املوقــع اإللكــروين لدائــرة تنميــة املجتمــع ملعرفــة قائمــة الوثائــق املســاندة
الــي يجــب إرفاقهــا مــع الطلــب.
ـدم ،ويتــم إشــعاره بقــرار الرفــض خــال
•لدائــرة تنميــة املجتمــع رفــض تجديــد الرخصــة ألي متقـ ّ
 60يــوم عمــل.
ً
متقدم يتم رفض طلبه التظلم عىل قرار الرفض وفقا ألحكام هذا الدليل.
•يحق ألي
ّ

•إذا تــم رفــض طلــب تجديــد الرخصــة أو لــم تتــم معالجتــه قبــل انتهــاء صالحيــة الرخصــة ،فــا
ـدم تقديــم خدمــات الرعايــة االجتماعيــة.
يجــوز للمتقـ ّ
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 .28تقييم االمتثال ملتطلبات التطوير املهين املستمر
• ُيمكــن أن يخضــع أي مهــي رعايــة اجتماعيــة حاصــل عــى الرخصــة إىل تقييــم مفاجــئ
للتحقــق مــن مــدى االمتثــال ملتطلبــات التطويــر املهــي املســتمر.

• ُيمكــن أن تطلــب دائــرة تنميــة املجتمــع مــن مهــي الرعايــة االجتماعيــة تقديــم األدلــة الــي
تثبــت امتثالــه خــال أي ممــا يــي:

-

زيارة تفتيش ميدانية عىل املنشأة.

-

أثناء عملية تجديد الرخصة.

-

تحقيق.

•إذا كان املهــي خاضعـاً لتقييـ ٍ
ـم خــارج إطــار عمليــة تجديــد الرخصــة ،فيجــب عليــه تزويــد دائــرة
تنميــة املجتمــع بمــا يــي:

-

ســجل أنشــطة التطويــر املهــي املســتمر الــذي يحتــوي عــى كافــة األنشــطة الــي تــم

-

ملــف أدلــة التطويــر املهــي املســتمر الــذي يحتــوي عــى األدلــة الــي ُتثبــت إنجــاز

إنجازهــا خــال مــدة الرتخيــص.

األنشــطة واســتيفاء معايــر التطويــر املهــي املســتمر.

•يحــق لدائــرة تنميــة املجتمــع طلــب معلومــات وإيضاحــات وأدلــة إضافيــة عنــد تقييــم
أنشــطة التطويــر املهــي املســتمر الــي قــام بهــا مهــي الرعايــة االجتماعيــة.

•هنــاك ثــاث نتائــج محتملــة يف نهايــة تقييــم التطويــر املهــي املســتمر خــال عمليــة تجديــد
الرخصــة:

-

-

استيفاء متطلبات التطوير املهين املستمر وتجديد الرخصة.

االســتيفاء الجــزيئ ملتطلبــات التطويــر املهــي املســتمر بمــا يكفــي لتجديــد الرخصــة،

تحددهــا دائــرة تنميــة
رشيطــة اســتكمال أنشــطة التطويــر املهــي املســتمر الــي
ّ

املجتمــع يف غضــون ثالثــة أشــهر أو املــدة الــي تحددهــا الدائــرة.

عدم استيفاء متطلبات التطوير املهين املستمر ورفض طلب تجديد الرخصة.

 .29تعديل الرخصة
ـدم بطلــب للدائــرة لتعديــل رخصتــه
•يجــب عــى حامــل رخصــة مــن دائــرة تنميــة املجتمــع التقـ ّ
ســارية املفعــول عندمــا يطــرأ أي تغيــر جوهــري عــى ظروفــه ،بمــا يشــمل عــى ســبيل املثــال

ال الحــر:
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-

تغيــر أو إضافــة أو إزالــة أي اختصــاص ضمــن مهنــة الرعايــة االجتماعيــة الــي يحــق ملهــي
الرعايــة االجتماعيــة ممارســتها يف اإلمــارة.
املتقدم متطلباتها.
تغيري مهنة الرعاية االجتماعية اليت استوفى
ّ

التقــدم بطلــب للدائــرة لتعديــل رخصتــه
•يجــب عــى حامــل رخصــة مــن دائــرة تنميــة املجتمــع
ّ
ســارية املفعــول عندمــا يطــرأ أي تغيــر بســيط عــى ظروفــه ،بمــا يشــمل عــى ســبيل املثــال ال
الحــر:
-

تغيــر أو إضافــة أو إزالــة أي اختصــاص ضمــن مهنــة الرعايــة االجتماعيــة الــي يحــق ملهــي
الرعايــة االجتماعيــة ممارســتها يف اإلمــارة.
املتقدم متطلباتها
تغيري مهنة الرعاية االجتماعية اليت استوفى
ّ

التقــدم بطلــب للدائــرة لتعديــل رخصتــه
•يجــب عــى حامــل رخصــة مــن دائــرة تنميــة املجتمــع
ّ
ســارية املفعــول عندمــا يطــرأ أي تغيــر بســيط عــى ظروفــه ،بمــا يشــمل عــى ســبيل املثــال ال
الحــر:
-

تغيري الدور الوظيفي أو املسمى الوظيفي لحامل الرخصة.
تغيري اسم املنشأة اليت يعمل لديها حامل الرخصة.

•عندمــا يطلــب مهــي الرعايــة االجتماعيــة تعديــل رخصتــه ،يجــب عليــه تقديــم كافــة املعلومــات
واألدلــة الالزمــة الــواردة عــى املوقــع االلكــروين للدائــرة وأي معلومــات أو أدلــة إضافيــة قــد
تحتاجهــا الدائــرة.
ـدم ،ويتــم إشــعاره بقــرار الرفــض خــال 60
•لدائــرة تنميــة املجتمــع رفــض تعديــل الرخصــة ألي متقـ ّ
يــوم عمــل ً مــن تاريــخ إصــدار القــرار ،ويف حــال عــدم اصــدار قــرار خــال تلــك املــدة يعتــر الطلــب
بالتعديــل مرفوضـاً ضمنيـاً.
متقدم يتم رفض طلبه تظلّم قرار الرفض وفقاً ألحكام هذا الدليل.
•يحق ألي
ّ

 .30إلغاء الرخصة
املرخــص التخـ ّ
ـي عــن رخصتــه (بشــكل تطوعــي) يف أي وقــت
•يســتطيع مهــي الرعايــة االجتماعيــة
ّ
بنيتــه يف إلغــاء الرخصــة ،ويحــق للدائــرة أن تطلــب منــه
عــن طريــق إشــعار دائــرة تنميــة املجتمــع ّ
توضيحـاً لألســباب الــي دفعتــه للتخـ ّ
ـي عــن رخصتــه.
•ال يجــوز ملهــي الرعايــة االجتماعيــة ممارســة املهنــة يف اإلمــارة بعــد إلغــاء رخصتــه مــا لــم يقــدم
طلبــاً جديــداً ويســتويف متطلبــات املهنــة ويحصــل عــى رخصــة جديــدة للممارســة.
•للدائــرة إلغــاء رخصــة مهــي الرعايــة االجتماعيــة ســواء كانــت رخصــة مهنيــة أو رخصــة مؤقتــة يف
حــال قيــام أســباب موجبــة لذلــك.

 .31فقدان بطاقة الرخصة
املرخص بطاقة الرخصة ،يجب عليه فوراً القيام بما ييل:
•إذا فقد مهين الرعاية االجتماعية
ّ
-

إشعار جهة العمل.
ـدم عــر قنــوات االتصــال
إشــعار دائــرة تنميــة املجتمــع عــن طريــق تقديــم إشــعار خطــي ُيقـ ّ
الرســمية.
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الـفصـل الثامن:

حق املهين أو املتقدم يف تقديم التظ ّلم
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 .32حق التظ ّلم
•يحــق ملهــي الرعايــة االجتماعيــة أو املتقــدم أن يقــوم بالتظ ّلــم مــن قــرار دائــرة تنميــة املجتمــع
وفقـاً ألحــكام هــذا الدليــل.
•يعترب القرار الصادر يف التظلم قرارا إدارياً قطعياً.

 .33عملية التظ ّلم
•يحــق للمتظلــم التظ ّلــم مــن أي قــرار تتخــذه دائــرة تنميــة املجتمــع بشــأنه يف غضــون 30
يــوم مــن تاريــخ إشــعاره بالقــرار ،وفــق اإلجــراء التــايل:

-

يجب عىل املتظلم تقديم التظلّم للجنة التظلمات يف دائرة تنمية املجتمع.

-

تتــم إحالــة التظ ّلــم إىل “لجنــة التظلمــات” للنظــر والبــت فيــه خــال  60يومـاً مــن تاريــخ

-

-

يجب عىل املتظلم رشح حيثيات التظلّم وإرفاق أي أدلة داعمة مع التظلّم.

ورود التظلــم.

يمكن أن تقرر لجنة التظلمات:
1.قبول التظلّم.

2.تحديد اإلجراء املناسب.

3.طلب مزيد من املعلومات من املتظلم.
4.رفض التظلّم.

-

إذا لــم تقــم لجنــة التظلمــات بالبــت يف التظلــم خــال املــدة املحــددة يف البنــد أعــاه
يعتــر التظلــم مرفوضــاً ضمنــاً.

ُيعترب قرار لجنة التظلمات نهائياً.
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