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معاً ملستقبل أفضل
Together for better future
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ــون  ــد- حفظــه اهلل- قان ــن زاي ــر مــن عــام 2018، أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة ب يف فرباي
ــع  ــة املجتم ــرة تنمي ــن دائ ــن ع ــع، ليعل ــة املجتم ــرة تنمي ــاء دائ ــأن إنش ــنة 2018 بش ــم )12( لس رق
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 انطالقــاً 
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 
ــة يف  ــة االجتماعي ــوازن للتنمي ــج مت ــق نه ــة 2030 لتحقي ــي االقتصادي ــة أبوظ ــادا برؤي – واسرش
اإلمــارة، تعمــل دائــرة تنميــة املجتمــع عــى االســتثمار يف االنســان بوصفــه الــروة الحقيقيــة للبــالد، 
والنهــوض بكافــة أفــراد املجتمــع، وتعزيــز دور األرسة والــي تعــد الحاضنــة األساســية ملجتمــع 

ــل.  ــٍل وفاع متكام

وانطالقــاً مــن هــذا التكليــف القانــوين، رّكــزت الدائــرة ضمــن رؤيتهــا التنظيميــة عــى أهميــة توفــر 
وضمــان حيــاة كريمــة لجميــع املقيمــن يف اإلمــارة وباألخــص الفئــات املســتضعفة. ويف هــذا 
ــاهمة  ــدف املس ــه به ــاع بأكمل ــي للقط ــار تنظيم ــر إط ــى تطوي ــل ع ــرة العم ــدأت الدائ ــياق، ب الس
يف تحقيــق الرؤيــة الشــاملة للدائــرة وتحســن جــودة خدمــات الرعايــة االجتماعيــة املقدمــة 

للمســتفيدين يف اإلمــارة.

تمهيد
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ولتحقيــق النتائــج املرجــوة ولضمــان جــودة خدمــات عاليــة، قامــت الدائــرة بتطويــر 
هــذا الدليــل ليمثــل مرجعــاً أساســياً معتمــداً لرخيــص مقدمــي خدمــات الرعايــة 

االجتماعيــة يف اإلمــارة باإلضافــة للمعايــر التنظيميــة األخــرى. 

لرخيــص جــزٌء ال يتجــزأ مــن اإلطــار التنظيمــي للقطــاع، حيــث ُتعــد الراخيــص بمثابــة 
ــي  ــع، وال ــي األوس ــار التنظيم ــا اإلط ــوم عليه ــي يق ــس ال ــية األس ــة لرس أداة تمكيني

ــج رئيســية تشــمل:  ُتّفعــل عمليــة تحقيــق ســّت نتائ

حماية صحة وسالمة املواطنن 
ومصالح املستفيدين

تحديد املهارات واملؤهالت الالزمة ملهن 
الرعاية االجتماعية

تشجيع االبتكار والتطوير املستمر يف 
مجال الرعاية االجتماعية

اعتماد املعاير الدولية ومواءمتها مع 
املمارسات العاملية الرائدة

ضمان االلتزام بمعاير الرعاية االجتماعية 
املحددة واالعتماد عى نموذج شفاف 

لتقييم جودة تقديم الخدمات

دعم وتشجيع تقديم خدمات رعاية 
اجتماعية عالية الجودة يف اإلمارة
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1. التعريفات

تعــين العبــارات والكلمــات التاليــة املعــاين املحــددة إزاء كل منهــا وذلــك أينمــا وردت يف هــذا الدليــل 
مــا لــم تــدل القرينــة عــى خــالف ذلــك:  

التعريف املصطلح 

دولة اإلمارات العربية املتحدة. الدولة

إمارة أبوظي.اإلمارة

دائرة تنمية املجتمع.الدائرة

اختبار الكفاءة
عمليــة تقييــم قــدرات املهــين لتحديــد مــا إذا كان قــد حقــق معايــر الكفــاءة فيمــا يتعلــق بممارســة 

مهنــة مــن مهــن الرعايــة االجتماعيــة.

القطاع االجتماعي

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

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 

ــار  بوجــه خــاص كمــا تعــى بشــؤون القــر واأليتــام واملحتاجــن وأصحــاب الهمــم والشــباب وكب

ــب.  ــويل النس ــنس ومجه ال

الشخص الذي يسعى للحصول عى الرخصة بموجب أحكام هذا الدليل.املتقّدم

املستفيد
متلقــي أو طالــب للخدمــات املقدمــة يف منشــآت الرعايــة االجتماعيــة أو املقدمــة مــن قبــل مهنــيي 

الرعايــة االجتماعيــة ســواء كان ذلــك عــى مســتوى الفــرد أو الجماعــة أو املجتمــع.

املقربن من املستفيد

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

واجــب ومســؤولية تقديــم أو اإلرشاف عــى واجــب الرعايــة يف حــال كــون املســتفيد قــارًصا أو عاجــزًا. 

وهــذا يشــمل عــى ســبيل املثــال ال الحــر: اآلبــاء، األشــقاء، أبنــاء العــم، األوصيــاء.

التحقق من املصدر األويل 

)الرئييس(  
التحقق من صحة شهادات املتقدم وخرباته العملية وغرها من الوثائق من جهة إصدارها. 

مجال ممارسة محّدد ضمن مهنة معينة. التخصص

التطوير املهين املستمر 

أنشــطة التعليــم الرســمية والتعليــم الــذايت واألنشــطة املرتبطــة باملهنــة الــي يحصــل أو يقــوم بهــا 

مهــين الرعايــة االجتماعيــة مــن أجــل تطويــر مهاراتهــم، وتعزيــز جــودة املمارســة والتأهــل لتجديــد 

الرخصــة.

 سجل التطوير املهين 

املستمر

ــة  ــة االجتماعي ــه مهــين الرعاي ــذي يخضــع ل ــر املهــين املســتمر ال ــق التطوي ــة ُتســتخدم لتوثي وثيق

طــوال مــدة الرخيــص. ُيوّضــح الســجل تاريــخ النشــاط، والفئــة الــي ينــدرج تحتهــا، ومّدتــه وتاريــخ 

إنهائــه.

ملف أدلة التطوير املهين 

املستمر

جمــع األدلــة الــي تثبــت بــأن مهــين الرعايــة االجتماعيــة قــد أتــم التطويــر املهــين املســتمر املثبــت يف 

ســجل التطويــر املهــين املســتمر خــالل مــدة الرخيص. 



اإلصدار األول 2020 دليل الضوابط واإلجراءات | 10

التعريف املصطلح 

االنقطاع عن املمارسة 
مصطلــح ُيســتخدم لوصــف الوضــع الــذي يتوقــف بموجبــه الشــخص عــن ممارســة نطــاق عملــه 

كمهــين رعايــة اجتماعيــة مرخــص يف أبوظــي ملــدة ســنتن أو أكــر. 

التفتيش )التقييم(

 نظــام متبــع لضمــان جــودة الخدمــات املقدمــة وااللتــزام بمتطلبــات الرخيــص وتقديــم خدمــات 

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

بمعايــر الدائــرة.

التظلم  
ــرة الــي صــدرت اســتناداً ألحــكام  طلــب إعــادة النظــر أو مراجعــة أو إلغــاء قــرار مــن قــرارات الدائ

هــذا الدليــل.

لجنة التظلمات
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.الخربة العملية 

الخربة العملية تحت 

اإلرشاف 

فــرة زمنيــة محــددة مــن العمــل تحــت إرشاف مهــين مرخــص. وهــي الخــربة املكتســبة الــي 

تهــدف إىل تعزيــز ممارســة وكفــاءة حامــل الرخصــة املؤقتــة يف مجــال معــّن مــن مجــاالت الرعايــة 

االجتماعيــة. يتــم الحصــول عــى مثــل هــذه الخــربات يف بيئــات متعلقــة بالرعايــة االجتماعيــة تحــت 

إرشاف مهــين رعايــة اجتماعيــة مرخــص.

خدمات الرعاية االجتماعية

مجموعــة مــن الخدمــات املتكاملــة ومتعــددة االختصاصــات تقــّدم الرعايــة أو الدعــم االجتماعــي، 

ــاة  ــز االندمــاج االجتماعــي مــن خــالل توفــر حي ــة والتشــجيع لألفــراد واألرس بهــدف تعزي والحماي

مســتقلة وفعالــة وكريمــة. وتشــمل الخدمــات الــي تعــى بشــؤون األرسة بوجــه عــام واملــرأة 

والطفــل بوجــه خــاص كمــا تعــى بشــؤون القــر واأليتــام واملحتاجــن وأصحــاب الهمــم والشــباب 

ــار الــنس ومجهــويل النســب. وكب

الرخصة 
الوثيقــة الــي تصدرهــا الدائــرة للمهنــيي والــي يســمح لــه بموجبهــا بممارســة النشــاط أو مهنــة 

الرعايــة االجتماعيــة وتشــمل الرخصــة املؤقتــة أو الرخصــة املهنيــة. 

الرخصة املهنية
الشــهادة املمنوحــة مــن دائــرة تنميــة املجتمــع ملهــين الرعايــة االجتماعيــة وبموجبهــا يتــم الســماح 

للمهــين بمزاولــة املهنــة االجتماعيــة يف اإلمــارة وال تشــمل الرخصــة املؤقتــة.

الرخصة املؤقتة

الرخصــة الصــادرة عــن الدائــرة للمتقدمــن يف حــال اســتيفاء جــزء مــن متطلبــات الرخيــص 

كاملؤهــالت العلميــة فقــط. وتتيــح لهــم هــذه الرخصــة ممارســة مهنــة الرعايــة االجتماعيــة تحــت 

ــن  ــة للمتقدم ــذه الرخص ــح ه ــة، ُتمن ــة مهني ــى رخص ــل ع ــة حاص ــة اجتماعي ــين رعاي إرِشاف مه

الذيــن يســعون إىل الحصــول عــى شــهادة علميــة متقدمــة و / أو يســعون إىل اســتيفاء متطلبــات 

الخــربة العمليــة مــن أجــل التأهــل للحصــول عــى الرخصــة املهنيــة.

متطلبات ترخيص مهين 

الرعاية االجتماعية

ــة  ــى رخص ــول ع ــل للحص ــتيفاؤها للتأّه ــدم اس ــى املتق ــب ع ــي يج ــات ال ــن املتطلب ــة م مجموع

ــة.  ــة مؤقت ــة أو رخص مهني

مدة الرخيص

ــخ  ــة وإىل تاري ــح الرخص ــخ من ــن تاري ــدأ م ــرة وتب ــل الدائ ــن قب ــة م ــة املمنوح ــان الرخص ــدة رسي م

انتهائهــا، والــي ُيســمح بموجبهــا ملهــين و / أو منشــأة الرعايــة االجتماعيــة بتقديــم خدمــات الرعايــة 

ــة للمســتفيد. االجتماعي
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التعريف املصطلح 

مدير املنشأة 
القيــادي املســجل لــدى الدائــرة واملســؤول عــن إدارة العمليــات اليوميــة يف منشــأة الرعايــة 

االجتماعيــة.

منشأة الرعاية االجتماعية

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

ــواء،  ــم واإلي ــآت الدع ــمل منش ــارة وتش ــة يف اإلم ــة االجتماعي ــات الرعاي ــم خدم ــرة لتقدي ــن الدائ م

منشــآت الرعايــة اليوميــة والعــالج ومنشــآت الخدمــات املجتمعيــة ومنشــآت الخدمــات االجتماعية 

االلكرونيــة والتقنيــة.

مهنة الرعاية االجتماعية 

مهنــة األخصــايئ االجتماعــي، أو مهنــة املرشــد أو مهنــة محلــل الســلوك التطبيقــي أو مهنــة 

ــج النفــيس والتخصصــات املندرجــة تحــت كل  ــة املعال ــري(، أو مهن األخصــايئ النفــيس )الغــر رسي

ــن.  ــك امله ــع تل ــة، أو جمي ــربة العملي ــم والخ ــرة للتعلي ــر الدائ ــورة يف معاي ــا واملذك منه

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

دليل ضوابط وإجراءات 

ترخيص مهنيي الرعاية 

االجتماعية

هــو مجموعــة األحــكام والسياســات التشــغيلية واإلجــراءات املتعلقــة باملســائل ذات الصلــة 

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

املجتمــع. 

األخصايئ االجتماعي

مهــين يقــّدم الدعــم لألفــراد، األرَس أو املجموعــات بمــا يف ذلــك األطفــال، كبــار املواطنــن وأصحــاب 

الهمــم يف مواجهــة املشــكالت االجتماعيــة، مــن خــالل تقييــم احتياجاتهــم وأســباب املشــكالت 

وتأثرهــا، والعمــل معهــم و/أو مــع املقربــن منهــم إليجــاد وتنســيق وإدارة الحلــول املناســبة لتعزيــز 

كفاءتهــم الشــخصية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.

األخصايئ النفيس )الغر 

رسيري(

ــع  ــه ال يتمّت ــلوكية لكّن ــة والس ــية والعاطفي ــاكل النفس ــة املش ــى معالج ــراد ع ــاعد األف ــين يس مه

ــن  ــن م ــة املهنّي ــذه املهن ــمل ه ــل، تش ــذا الدلي ــراض ه ــة. وألغ ــات الطبي ــة الوصف ــة كتاب بصالحي

خــارج القطــاع الصحــي الذيــن يركــزون عــى مســاعدة األفــراد يف تقييــم املشــكلة )املشــكالت( 

الــي يواجهونهــا ودعمهــم مــن خــالل وضــع وإدارة الخطــط العالجيــة غــر الطبيــة للتعامــل مــع 

ــكالت(. ــكلة )املش املش

املرشد 

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

ــات النفســية أو النزاعــات االجتماعيــة وتقييــم الحاجــة إىل العــالج. ويتضّمــن  أو تحليــل االضطراب

ــول  ــة الستكشــاف األســاليب والحل ــك العمــل الجماعــي معهــم مــن خــالل الجلســات الحواري ذل

ــة أو  ــة املهني ــز التنمي ــف أو االندمــاج يف املجتمــع أو تعزي الــي مــن شــأنها مســاعدتهم عــى التكّي

الرفــاه االجتماعــي والشــخيص. 

املعالج النفيس

مهــين يقــّدم الدعــم لألفــراد ويكــون مدرَّبــاً عــى العــالج وإعــادة التأهيــل يف تخصــص محــدد مــن 

العــالج النفــيس. ويعمــل املعالــج النفــيس 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 النفــيس أو األطبــاء النفســين ألغــراض الرخيــص.

محلل السلوك التطبيقي
مهــين يســعى إىل فهــم ســبب حــدوث ســلوك معــن وتطبيــق التدخــالت القائمــة عــى تحليــل 

الســلوك التطبيقــي ملعالجــة مجموعــة واســعة مــن املشــاكل االجتماعيــة واضطرابــات الســلوك. 

ميثاق الدائرة للسلوك 

واألخالقيات املهنية 

هــو مجموعــة مــن املعايــر األخالقًيــة واملهنًيــة الــي يجــب عــى مهنــيي الرعايــة االجتماعيــة االلتــزام 

بهــا. 
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الـفـصــل الثاين:
 املقدمة
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2. الغرض من الدليل

 تم إعداد هذا الدليل لألغراض التالية:

تقديم ملحة عامة حول مسؤولية دائرة تنمية املجتمع يف تنظيم القطاع االجتماعي. 	 
تحديد متطلبات ترخيص املهنّين ملمارسة مهن الرعاية االجتماعية يف اإلمارة.	 
تحديد إجراءات ترخيص مهنيي الرعاية االجتماعية للممارسة يف اإلمارة. 	 

3. نطاق الدليل

تنطبق املتطلبات املنصوص عليها يف هذا الدليل عى:

جميع األشخاص املمارسن 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.
الطــالب الذيــن مــا زالــوا يف طــور اســتكمال مؤهالتهــم العلميــة يف تخصصــات ذات عالقــة 	 

بمهــن الرعايــة االجتماعيــة. 

4. املسؤوليات التنظيمية لدائرة تنمية املجتمع 

لغايــات تطبيــق ضوابــط ترخيــص املهنيــن يف اإلمــارة، تتــوىل الدائــرة املســؤوليات التنظيميــة 
ــة: التالي

تنظيــم جــودة خدمــات الرعايــة االجتماعيــة املقدمــة مــن قبــل جميــع مهــين 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 الرخيص 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 املهــين ملهنــيي 	 

الرعايــة االجتماعيــة وبمــا يتوافــق مــع أفضــل املمارســات املعمــول بهــا يف القطــاع االجتماعــي.
دعــم تطــور مهنــيي الرعايــة االجتماعيــة مــن خــالل الركيــز عــى جــودة الخدمــات املقدمــة يف 	 

القطــاع االجتماعــي يف اإلمــارة.



اإلصدار األول 2020 دليل الضوابط واإلجراءات | 14

تيسر ُسُبل التعاون واملشاركة بن املهنين والقطاع االجتماعي.	 
ــة االجتماعيــة مــن خــالل التعــاون مــع الجهــات الحكوميــة 	  ــز االبتــكار يف مجــال الرعاي  تعزي

والخاصــة وغــر الربحيــة.
تعزيــز نمــو منشــآت الرعايــة االجتماعيــة ورشكات القطــاع الخــاص العاملــة يف القطــاع 	 

االجتماعــي يف اإلمــارة.
دعم املهنّين االجتماعين يف تطوير خرباتهم وممارستهم.	 
ــع 	  ــزم بهــا جمي ــي يجــب أن يلت ــر املســتندة عــى أفضــل املمارســات ال ــر ونــر املعاي  تطوي

ــا. ــة به ــة االجتماعي ــزام منشــآت الرعاي ــة، وضمــان الت ــة االجتماعي ــيي الرعاي مهن
التأكد من أن خدمات الرعاية االجتماعية املقدمة مطابقة للرخصة املمنوحة.	 
تحديد فئات وأنواع الرخص ومعاير كل رخصة. 	 
تحديــد الحــد األدىن مــن املتطلبــات للحصــول عــى رخصــة مهــين رعايــة اجتماعيــة واالحتفــاظ 	 

بهــا وتجديدهــا يف اإلمــارة. 
معالجة طلبات الرخيص والبّت فيها.	 
ــن 	  ــن م ــجل رسي للممنوع ــاظ بس ــن، واالحتف ــن املرّخص ــة املهنّي ــجل لكاف ــاظ بس االحتف

ــة.  ــة اجتماعي ــين رعاي ــة مه ــى رخص ــول ع الحص
النظر يف الشكاوى والبالغات عن املخالفات والبت فيها وتحديد اإلجراءات الالزمة. 	 
تقييم جودة الخدمات املقدمة يف منشآت الرعاية االجتماعية وتقديم توصيات التحسن.	 
التحقيق يف مخالفات املعاير من قبل املهنّين.  	 
التعاون مع الجهات الحكومية املختصة يف التحقيق يف الشبهات الجنائية.	 
اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بحــق املهنّيــن عنــد مخالفــة أي متطلبــات تنظيميــة أو لوائــح دائــرة 	 

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 متعّلقــة بالخدمــات 
الــي يتــم تقديمهــا أو اإلرشاف عليهــا مــن قبــل املهنّيــن.
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الـفـصــل الثالث:
 مهنيي الرعاية االجتماعية
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5. الغرض

ُيحــّدد هــذا الفصــل نطــاق ترخيــص مهــن الرعايــة االجتماعيــة الــذي تتــوىل دائــرة تنميــة املجتمــع 
مســؤولية تنظيمــه يف اإلمــارة.  

6. نطاق ترخيص مهنيي الرعاية االجتماعية

مهنــيي الرعايــة االجتماعيــة الذيــن يتوجــب عليهــم الحصــول عــى ترخيــص مــن الدائــرة . 1
ــم: ــارة ه ــل يف االم للعم

األخصايئ االجتماعي.	 
األخصايئ النفيس )الغر رسيري(.	 
املرشد. 	 
املعالج النفيس. 	 
محلل السلوك التطبيقي. 	 

 
ــربة  ــم والخ ــع للتعلي ــة املجتم ــرة تنمي ــر دائ ــتيفاء معاي ــاله اس ــن أع ــن املذكوري ــى املهني ع  .2
ــرة  ــة الدائ ــى رخص ــول ع ــة للحص ــة االجتماعي ــيي الرعاي ــص مهن ــات ترخي ــة ومتطلب العملي

والــي تعطــي الصالحيــة لتقديــم خدمــات الرعايــة االجتماعيــة يف اإلمــارة. 

ال ُيشــرط الرخيــص مــن الدائــرة لألفــراد الذيــن توظفهــم منشــآت الرعايــة االجتماعيــة   .3
لتأديــة الواجبــات واألدوار الغــر مشــمولة يف نطــاق “معايــر دائــرة تنميــة املجتمــع للتعليــم 

والخــربة العمليــة”.  

يجــب عــى املهنيــن الذيــن يتــم توظفيهــم لتقديــم الخدمــات التعليميــة واألكاديميــة    .4
ــة يف  ــات املعني ــل الجه ــن قب ــن م ــوا مرّخص ــة أن يكون ــة والطبي ــة الصحي ــات الرعاي وخدم

االمــارة وتبعــاً للوائــح الحاليــة.

ــص  ــع التخص ــد يخض ــة وق ــكل مهن ــات ل ــتحداث التخصص ــق يف اس ــرة بالح ــظ الدائ تحتف  .5
أخــرى.   ملتطلبــات 
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الـفـصــل الرابع: 
واجبات مهنيي الرعاية االجتماعية
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7. الغرض

ــن للحصــول واملحافظــة عــى  ــة عــى املهنّي ــات املتعّين ــاول هــذا الفصــل املســؤوليات والواجب يتن
رخصــة املمارســة يف اإلمــارة. 

8. الواجبات املهنية املرتتبة عىل املهنّيني املرّخصني

يتعــّن عــى الشــخص الحاصــل عــى رخصــة مــن دائــرة تنميــة املجتمــع للممارســة كمهــين . 1
رعايــة اجتماعيــة اســتيفاء املتطلبــات املنصــوص عليهــا بموجــب هــذا الدليــل وبموجــب أي 

سياســات ومعايــر ولوائــح وتعليمــات إضافيــة تصــدر عــن دائــرة تنميــة املجتمــع. 

ــة . 2 ــرة تنمي ــه مــن دائ ــات املقــررة علي ــزام بالواجب ــة االلت ــة االجتماعي يتعــّن عــى مهــين الرعاي
ــايل: املجتمــع، وهــي كالت

ــة 	  ــرة  تنمي ــة( مــن دائ ــة أو رخصــة مهني ــت رخصــة مؤقت الحصــول عــى رخصــة )ســواًء كان
ــة. ــدء يف ممارســة املهن ــل الب املجتمــع قب

تأدية واجباته املهنية بأمانة ونزاهة وطبقاً مليثاق الدائرة للسلوك واألخالقيات املهنية.	 
ــتمر 	  ــين املس ــر امله ــجالت التطوي ــاظ بس ــتمر واالحتف ــين املس ــر امله ــات التطوي ــة التزام تلبي

املفّصلــة وإثبــات عــدد ســاعات الخــربة 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. 	 
ــارة 	  ــة واإلم ــا يف الدول ــول به ــات املعم ــح والتعليم ــن واللوائ ــة القوان ــال لكاف ــان االمتث ضم

وتلك الصادرة عن الجهات التنظيمية األخرى.  
ــاٍك 	  ــوع انته ــتبه يف وق ــين أو اش ــِهد امله ــع إذا َش ــة املجتم ــرة تنمي ــل و دائ ــة العم ــالغ جه إب

ــأة.  ــر أو يف املنش ــين آخ ــل مه ــن ِقب ــر م للمعاي
ــة 	  ــات بلغ ــم املعلوم ــفافية، وتقدي ــة وش ــم بنزاه ــن منه ــتفيدين واملقرب ــع املس ــل م التعام

ــم.  ــة له ــة ومفهوم واضح
مبارشة التدخالت املناسبة يف حاالت الطوارئ. 	 
ــراءات 	  ــك اإلج ــا يف ذل ــموحة، بم ــر مس ــة وغ ــر قانوني ــالت غ ــأي تدخ ــام ب ــن القي ــاع ع االمتن

ــة.  الطبي
ــين أو 	  ــا امله ــي يقّدمه ــة ال ــة االجتماعي ــات الرعاي ــة بخدم ــة املتعّلق ــواد اإلعالني ــر امل ــدم ن ع

ــة:  ــواد اإلعالني ــن أن امل ــد م ــب التأك ــرة  ويج ــة الدائ ــى موافق ــول ع ــد الحص ــأة إال بع املنش
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دقيقة ومالئمة لقيم املجتمع اإلمارايت وأخالقه وعاداته وتقاليده.  -
-  تتوافق املواد الدعائية مع الرخصة الصادرة عن الدائرة.

ال تحتوي عى أية معلومات مضللة.  -
تتوافق مع ميثاق الدائرة للسلوك واألخالقيات املهنية.   -

ــة  ــة طريق ــندات أو أي ــات أو الس ــح أو الهب ــق املن ــن طري ــوال ع ــع األم ــدف إىل جم ال ته  -
املختصــة. الدائــرة والجهــات  الحصــول عــى موافقــة مســبقة مــن  أخــرى دون 

 يجــب أن يكــون مهــين الرعايــة االجتماعيــة قــادراً عــى إثبــات إجادتــه للغــة العربيــة أو 	 
ــاً  ــة، طبق ــة ذات الصل ــة االجتماعي ــة الرعاي ــة مهن ــن ممارس ــه م ــٍة تمّكن ــة إىل درج اإلنجليزي

للمتطلبــات التاليــة:

يجــب أن يضمــن مهــين الرعايــة االجتماعيــة املرّخــص اتخــاذ التدابــر الالزمــة للتواصــل   -
مــع املســتفيدين أو املقربــن منهــم باللغــة العربيــة أو اللغــة الــي يفهمونهــا؛ ويشــمل 
ذلــك – عــى ســبيل املثــال ال الحــر – طلــب دعــم )مرجــم( يتحــّدث العربيــة أو اللغــة 

ــة. الــي يفهمهــا املســتفيد بطالقــة ويســتطيع ترجمــة املصطلحــات الفني

يحق للدائرة إعفاء املتقدم من بعض املتطلبات أو تأجيلها إذا اقتضت الحاجة. 	 
يجــب أن يكــون كافــة املهنّيــن املرّخصــن عــى درايــٍة بمتطلبــات املهنــة، كمــا يجــب عليهــم 	 

ــأن  ــع بش ــة املجتم ــرة تنمي ــن دائ ــادرة ع ــات ص ــر أو تعليم ــات أو معاي ــال ألي سياس االمتث
ــتهم. ممارس
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الـفصـل الخامس: 
معايري مهن الرعاية االجتماعية
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9. الغرض

يغطي هذا الفصل ما ييل:

نهج دائرة تنمية املجتمع يف وضع معاير الرعاية االجتماعية. 	 
املعاير الي ينبغي عى كافة املهنّين االمتثال بها.	 

10. نهج دائرة تنمية املجتمع يف وضع معايري الرعاية االجتماعية

ــة 	  ــر إجــراءاٍت تســتند عــى املمارســات الدولي ــة املجتمــع عنــد وضــع املعاي ــرة تنمي تتبــع دائ
ــة: ــال ال الحــر، األنشــطة التالي ــي تشــمل عــى ســبيل املث ــدة، وال الرائ

تحديــد الحاجــة إىل وضــع املعايــر وتحديثهــا، وتشــكيل فــرق العمــل، والتغذيــة الراجعــة   -
ــث بشــأن  ــري املنشــآت يف القطــاع العــام والخــاص والقطــاع الثال ــن ومدي مــن املهنّي
املعايــر وتضمــن املالحظــات وتحديــث املعايــر، ثــم إصــدار املعايــر، واإلعــالن عــن تاريــخ 

ــدة. ــر الجدي البــدء يف تطبيــق املعاي

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

11. املعايري اليت يجب أن يلتزم بها كافة املهنّيني

يتعّن عى املهنّين االمتثال للمعاير أدناه:

ميثاق املمارسة واألخالقيات املهنية ملهين الرعاية االجتماعية يف إمارة أبوظي. 	 
معايــر دائــرة تنميــة املجتمــع للتعليــم والخــربة العمليــة ومتطلبــات دائــرة تنميــة املجتمــع 	 

لرخيــص مهنــيي الرعايــة االجتماعيــة.
معاير دائرة تنمية املجتمع للتطوير املهين املستمر.	 
أي معاير إضافية تصدرها دائرة تنمية املجتمع لتنظيم مهن الرعاية االجتماعية.	 
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الـفصـل السادس:
أنواع الرخص
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12. أنواع الرخص 

 يستطيع مهين الرعاية االجتماعية التقّدم بطلٍب للحصول عى إحدى الرخصتْن التاليتْن:

ــد اســتيفاء  ــرة عن ــل الدائ ــة – هــي الشــهادة املمنوحــة للمتقدمــن مــن قب الرخصــة املؤقت  	
جــزء مــن متطلبــات الرخيــص كاملؤهــالت العلميــة فقــط. 

تســمح الرخصــة املؤقتــة ملهــين الرعايــة االجتماعيــة ممارســة املهنــة تحــت إرشاف مهــين   -
ــة.  ــة فعال حاصــل عــى رخصــة مهني

-  تدعــم الرخصــة املؤقتــة املهنيــن مــن أجــل تلبيــة متطلبــات الخــربة العمليــة لتمّكنهــم 
ــة. ــة الكامل ــة املهني ــتحقاق الرخص ــن اس م

الرخصــة املهنيــة – الشــهادة املمنوحــة مــن دائــرة تنميــة املجتمــع ملهــين الرعايــة االجتماعيــة   	
ــارة. ــة يف اإلم ــة املهن ــين مزاول ــماح للمه ــم الس ــا يت وبموجبه

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

تصدر الدائرة نوعن من الرخيص، الجدول أدناه يوضحهما ويوضح رشوط كل منهما:  	

الفئة الثانية: الرخصة املهنيةالفئة األوىل: الرخصة املؤقتة

الوصف

قد يتم إصدار الرخص املؤقتة للمهنين 
الذين حصلوا عى مؤهالت علمية 

محّددة، باإلضافة إىل:

الذين يسعون نحو خربة عملية 	 
خاضعة لإلرشاف ليكونوا 

مؤهلن للحصول عى “رخصة 
مهنية”

يتم إصدار الرخص املهنية لألفراد الذين 
استوفوا:

متطلبات املؤهالت العلمية	 
متطلبات الخربة العملية	 

الخربة العملية
ال يوجد متطلب متعلق بالخربة 

العملية.
يوجد متطلب استيفاء الخربة العملية 

املقبولة.

معايري تجديد الرخصة

يمكن تجديدها لعدٍد محدد من املرات، 
ويعتمد ذلك عى املهنة املتقدم بطلب 

ممارستها.

يمكن تجديدها لعدٍد غر محدود من 
املرات وفق رشوط وإجراءات التجديد.

املعايري السارية

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

ميثاق الدائرة للسلوك 	 
واألخالقيات املهنية   

معاير التعليم والخربة العملية 	 
ومتطلبات الرخيص

معاير التطوير املهين املستمر	 

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

ميثاق الدائرة للسلوك 	 
واألخالقيات املهنية

معاير التعليم والخربة العملية 	 
ومتطلبات الرخيص

معاير التطوير املهين املستمر	 

الصالحية
صالحة ملدة 24 شهراًصالحة ملدة 24 شهراً
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الـفصـل السابع: 
ترخيص مهنيي الرعاية االجتماعية
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13. الغرض

يغطي هذا الفصل املواضيع التالية:

تحديد متطلبات ترخيص املهنّين ملمارسة املهنة االجتماعية يف اإلمارة.	 
تحديد إجراءات ترخيص مهنيي الرعاية االجتماعية للممارسة يف اإلمارة.  	 

14. املؤهالت التعليمية 

يوضــح الجــزء التــايل متطلبــات املؤهــالت العلميــة الواجــب اســتيفاؤها لرخيــص مهنــيي الرعايــة 
االجتماعيــة: 

 
يشرط 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. 
ــٍل  ــكل مؤه ــة ل ــة ذات الصل ــات التنظيمي ــن الجه ــة م ــة و/ أو معادل ــون مصدق أن تك  -

مــن املؤهــالت العلميــة حســب اإلجــراءات املتبعــة يف الدولــة. 
أن تتوافــق مــع جميــع املتطلبــات املحــددة يف معايــر دائــرة تنميــة املجتمــع للتعليــم   -

والخــربة العمليــة. 
ــرة مراجعــة اي شــهادات إضافيــة يتقــدم بهــا املتقــدم للتثبــت منهــا ومــن  يحــق للدائ  -

عالقتهــا باملهنــة.
تحتفــظ دائــرة تنميــة املجتمــع بحقهــا يف إعفــاء بعــض املتقدمــن مــن بعــض متطلبــات   -

ــراه مناســباً.  الرخيــص أو تأجيلهــا حســب مــا ت

15. الخربة العملية

يجــب عــى املتقــدم اســتكمال عــدد محــدد مــن ســاعات الخــربة العمليــة قبــل الحصــول عــى 	 
الرخصــة املهنيــة مــن الدائــرة. 

عــى جميــع املهنيــن الحصــول عــى الخــربة العمليــة املحــددة بموجــب أحــكام معايــر دائــرة 	 
تنميــة املجتمــع للتعليــم والخــربة العمليــة و / أو “جــدول متطلبــات الرخيــص بعــد االنقطــاع 

عــن املمارســة “)الــي تأهلهــم للحصــول عــى رخصــة مهنيــة(. 
عى جميع املهنين التأكد من تحقق كافة الروط التالية يف خرباتهم العملية:	 
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الخــربة العمليــة يجــب أن تكــون يف مجــاٍل مرتبــٍط باملهنــة الــي يســعى للحصــول عــى   -
رخصــة ملمارســتها.

تم الحصول عليها يف جهة عمل ذات صلة.   -
ــة  ــم جه ــالة اس ــن الرس ــب أن تتضم ــل، ويج ــة العم ــن جه ــالة م ــربة برس ــق الخ توثي  -
ــل(،  ــوم عم ــر ي ــل وأخ ــوم عم ــف )أول ي ــدة التوظي ــالة، م ــدار الرس ــخ إص ــل، وتاري العم
الخاصــة  االتصــال  للموظــف، معلومــات  واملســؤوليات  واألدوار  الوظيفــي  املســمى 
ــام بهــا املهــين والخــربة ذات  ــي ق ــع األنشــطة ال واملوقــع الجغــرايف، باإلضافــة إىل جمي

الصلــة الــي اكتســبها. 
العمل بعقد توظيف رسمي.  -

عــى حامــيل الرخصــة املؤقتــة والراغبــن بالتقديــم عــى الرخصــة املهنيــة تقديــم دليــل يوضــح 	 
اســتكمال خــربة العمليــة تحــت إرشاف مهــين مرخــص بمــا يحقــق الــروط التاليــة: 

يجب أن يكون مجال الخربة املكتسبة ذا صلة بالرخصة املتقدم للحصول عليها.   -
ــة  ــة بالرخص ــال ذي صل ــة يف مج ــة مهني ــل رخص ــين يحم ــت إرشاف مه ــون تح أن تك  -
املتقــدم للحصــول عليهــا عــى أن ال تقــل خربتــه بعــد الحصــول عــى الرخيــص عــن مــا 

يعــادل 4500 ســاعة )3 ســنوات(. 
يتم االعراف بالخربة العملية تحت اإلرشاف يف الحاالت التالية:   -

التدريب امليداين ما بعد التخرج.  . 1
العمل الجزيئ أو املؤقت.. 2
العمل بعقد توظيف رسمي.. 3

ينبغي للخربة العملية الخاضعة لإلرشاف أن تهدف إىل:	 
دعــم الدراســة املســتمرة املوّجهــة نحــو تأهيــل الفــرد ملمارســة مهنــة رعايــة اجتماعيــة   -

وفقــاً ملعايــر دائــرة تنميــة املجتمــع للتعليــم والخــربة العمليــة.
ــد حملــة الرخصــة املؤقتــة باملعرفــة واملهــارات والخــربة الالزمــة ليصبحــوا مهنّيــن  تزوي  -

أكفــاء ومؤهلــن يف مجــال الرعايــة االجتماعيــة.
تزويــد حملــة الرخــص املؤقتــة بخــربة عمــل تحــت اإلرشاف الســتيفاء متطلبــات األهليــة   -
املنصــوص عليهــا يف دليــل متطلبــات مهــين الرعايــة االجتماعيــة للحصــول عــى رخصــة 

مهنيــة.
ــات  ــم خدم ــرب يف تقدي ــؤولية أك ــل مس ــة لتحّم ــص املؤقت ــة الرخ ــة لحمل ــر الفرص توف  -

للمســتفيدين االجتماعيــة  الرعايــة 
استقطاب واستبقاء األفراد املهتّمن بممارسة مهن الرعاية االجتماعية.  -
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16. تدريب الطالب 

يمكــن تدريــب الطــالب الذيــن مــا زالــوا يف طــور اســتكمال مؤهالتهــم العلميــة يف تخصصــات ذات 
عالقــة بمهــن الرعايــة االجتماعيــة عــى تقديــم خدمــات الرعايــة االجتماعيــة مــع االلتــزام بالتــايل: 

ــة، مــن دون 	  ــة اجتماعي ــم أي شــكٍل مــن أشــكال خدمــات رعاي ــة تقدي ال ُيســمح لهــذه الفئ
ــب.   ــرة التدري ــوال ف ــتمر ط ــكل مس ــص بش ــين مرخ ــوع  إىل إرشاف مه الخض

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

17. مجاالت االختصاص

ــات 	  ــح وتعليم ــر ولوائ ــات ومعاي ــدار سياس ــا يف إص ــع بحقه ــة املجتم ــرة تنمي ــظ دائ تحتف
ــذي ُيشــار إليــه يف  ــة، وال ــة االجتماعي ــة بشــأن التخصصــات يف مجــاالت مهــن الرعاي إضافي
ــراه مناســباً.  ــا ت ــاً مل ــك وفق ــل ذل ــك الحــق بتعدي ــل باصطــالح “االختصاص”وكذل هــذا الدلي

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

ُيحّدد اختصاص املتقّدم بناًء عى ما ييل:	 

التخصــص األكاديمــي )التخصــص أو الركيــز األكاديمــي للمتقــّدم عــالوة عــى املتطلبات   -
املنصــوص عليهــا يف معايــر دائــرة تنميــة املجتمــع للتعليــم والخــربة العمليــة(، وذلــك 

حســب مــا هــو ثابــت يف:

الدرجة العلمية )املؤهل العلمي(.. 1
شهادة الدراسات العليا.. 2
الخربة العملية )الخربة ذات الصلة باالختصاص(.. 3

ينبغــي عــى املتقــدم التقــّدم الختصــاص ذي صلــة بالتخصــص األكاديمــي والخــربة العمليــة 	 
فقــط.

للمتقــّدم ممارســة أكــر مــن اختصــاص، ولكــن ينبغــي عليــه التقــّدم لــكل منهــا وفقــاً 	 
ملتطلبــات هــذا الدليــل.

ال يجوز ملهين الرعاية االجتماعية املمارسة يف أي مجال خارج اختصاصه. 	 
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18. حيازة املؤهالت املهنية:

تشــر املؤهــالت املهنيــة يف هــذه الحالــة إىل الشــهادات الــي يتــم بموجبهــا االعــراف بقــدرات 	 
ــى  ــك ع ــمل ذل ــن أن يش ــّن. ويمك ــة مع ــال ممارس ــوع أو مج ــراد يف موض ــالت األف ومؤه

ســبيل املثــال ال الحــر:

شهادات التسجيل والعضويات يف الهيئات املهنية و / أو الجمعيات.  -
املؤهالت املهنية املعتمدة الهيئات املهنية و / أو الجمعيات .  -

الرخص املمنوحة من  الهيئات املهنية أو الجمعيات.  -

يتــم تشــجيع املتقدمــن الذيــن حصلــوا عــى مؤهــل مهــين 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 الرخيــص املحــددة. 

19. متطلبات التحقق من املصدر األويل )الرئييس( املقدمة

ــدم وأي 	  ــا املتق ــي يقّدمه ــات ال ــتخدام املعلوم ــا يف اس ــع بحقه ــة املجتم ــرة تنمي ــظ دائ تحتف
ــق مرفقــة معهــا ألغــراض التحقــق: وثائ

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

ــاً أو تســتعن 	  ــة املجتمــع أن تجــري التحقــق مــن  املصــدر األويل  داخلي ــرة تنمي يمكــن لدائ
ــة مــن خــالل جهــة معتمــدة تابعــة أو رشيكــة.  بمصــادر خارجي

يجــب أن تحصــل الطلبــات الــي ينبغــي أن تخضــع إلجــراء التحقــق مــن املصــدر األويل 	 
ــة  ــل متابع ــن أج ــي” م ــيس( إيجاب ــدر األويل )الرئي ــن املص ــق م ــر التحق ــى “تقري ــيس( ع )الرئي

ــة: ــدار الرخص ــب إص ــة طل معالج

ســُيطلب مــن املتقدمــن الذيــن ال يتلقــون “تقريــراً إيجابيــاً” اتخــاذ التدابــر الالزمــة   -
ــة  ــرة زمني ــالل ف ــه خ ــح وضع ــن تصحي ــّدم م ــن املتق ــم يتمك ــع، إذا ل ــح الوض لتصحي

تحّددهــا دائــرة تنميــة املجتمــع، فســيتم إغــالق الطلــب ورفضــه حكمــاً.
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20. اختبار الكفاءة

يحــق لدائــرة تنميــة املجتمــع أن تطلــب مــن املتقــّدم الخضــوع ألي عــدٍد مــن اختبــارات 	 
ــيل: ــا ي ــر - م ــال ال الح ــبيل املث ــى س ــمل - ع ــا يش ــباً، بم ــراه مناس ــذي ت ــكل ال ــاءة وبالش الكف

اختبار كفاءة عرب اإلنرنت.  -
اختبار تحريري.  -

مقابلة فردية أو مع لجنة.  -

حيثما ينطبق هذا املتطلب، يجب أن يكون االختبار:	 

الرعايــة  مهنــة  ممارســة  يف  االجتماعيــة  الرعايــة  مهــين  كفــاءة  لتقييــم  مصممــاً   -
الصلــة. ذات  االجتماعيــة 

مصمماً لتقييم كفاءة مهين الرعاية االجتماعية يف ممارسة االختصاص ذي الصلة.  -
معتمــداً مــن دائــرة تنميــة املجتمــع )ســواء كان يتــم تنظيــم ومراقبــة االختبــار مــن ِقبــل   -
ــة املجتمــع أو مــورّد خدمــات خارجــي أو أي جهــة مختصــة أخــرى تحّددهــا  ــرة تنمي دائ

ــة املجتمــع(. ــرة تنمي دائ

تحتفــظ دائــرة تنميــة املجتمــع بحقهــا يف تحديــد املهنّيــن الذيــن يجــب أن يخضعــوا الختبــار 	 
الكفــاءة، ومحتــوى االختبــار، ومعايــر التصحيــح، وعالمــة النجاح/الرســوب، وتبعــات الرســوب 

يف االختبــار )أو جــزٍء منــه(، ورشوط وموعــد إعــادة االختبــار.
 قد يطلب اجتياز اختبار الكفاءة  قبل الحصول عى الرخصة وعند التجديد. 	 

21. التطوير املهين املستمر للمهنّيني املرّخصني

يتحّمــل مهــين 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 املهــين املســتمر ملهــن الرعايــة االجتماعيــة يف “ معايــر 
ــع.  ــة املجتم ــرة تنمي ــروين لدائ ــع اإللك ــى املوق ــاح ع ــة” املت ــربة العملي ــم والخ ــرة للتعلي الدائ
ويجــب أن تتوفــر الــروط التاليــة يف أنشــطة التطويــر املهــين املســتمر املنجــزة خــالل مــدة 

ــص: الرخي

أن تكــون يف موضوعــات و/أو مجــاالت ذات صلــة بنطــاق ممارســة مهــين الرعايــة   -
االجتماعيــة.

أن تكون من ضمن األنشطة املحددة يف معاير الدائرة للتطوير املهين املستمر.   -
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يتوجــب عــى كافــة املهنيــن املرّخصــن االمتثــال للمعايــر والتعليمــات املنصــوص عليهــا يف 	 
“معايــر الدائــرة للتعليــم والخــربة العمليــة “. 

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

ــة. املعني
لدائــرة تنميــة املجتمــع إعفــاء أي فــرد أو مهــين مرّخــص أو فئــة مــن املهنيــن املرّخصــن مــن 	 

متطلبــات التطويــر املهــين املســتمر أو تأجيلهــا يف بعــض الحــاالت االســتثنائية.

22. ُحنس السرية والسلوك:

كجــزٍء مــن عمليــة تقديــم الطلــب، ينبغــي تقديــم دليــل ُيثبــت عــدم إدانــة أو تــورّط املتقــّدم 	 
بجريمــة جنائيــة، مــا لــم يــرد للمتقــدم اعتبــاره. 

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

ــة  ــّدم مقيمــاً يف دول ــة إذا كان املتق ــة داخــل الدول ــن الجهــة املعني الشــهادة صــادرة ع  -
اإلمــارات ملــدة تزيــد عــن 6 أشــهر

الشــهادة صــادرة عــن الجهــة املعنيــة يف بلــد األصــل بلــد اإلقامــة الحاليــة أو الســابقة أو   -
ــهر. ــن 6 أش ــّل ع ــة تق ــّدم يف  الدول ــة املتق ــدة إقام ــت م ــة( إذا كان ــية )املواطن ــد الجنس بل

للدائرة طلب كال الشهادتن املنصوص عليهما يف البندين أعاله.  -

يمكــن أن تطلــب الدائــرة أدلــة وتحقيــق حــول الســلوك إذا دعــى األمــر إلثبــات حــنس ســرة 	 
مهنــيي 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 املهــين غــر خاضــع حاليــا ألجــراءات تأديبيــة مــن قبــل هيئــة مهنيــة أو جهــة 	 

تنظيميــة.

23. االنقطاع عن املمارسة:

ينبغــي عــى املتقّدمــن “املنقطعــن عــن ممارســة” مهــن الرعايــة االجتماعيــة ملــدة ســنتن أو 	 
أكــر اســتيفاء متطلبــات الخــربة العمليــة اإلضافيــة املحــددة يف “جــدول متطلبــات الرخيــص 

بعــد االنقطــاع عــن املمارســة” املذكــور يف معايــر الدائــرة للتعليــم والخــربة العمليــة. 
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ُيعترب الفرد “منقطعاً عن املمارسة” يف الحاالت التالية:	 

مهــين رعايــة اجتماعيــة حاصــل عــى رخصــة ســابقة مــن جهــة معنيــة )جهــة محليــة أو   -
ــر. ــنتن أو أك ــدة س ــه مل ــارس مهنت ــم يم ــه ل ــع( لكّن ــة املجتم ــرة تنمي ــة لدائ ــة موازي دولي

مهــين رعايــة اجتماعيــة حاصــل عــى رخصــة ســابقة مــن جهــة معنيــة )جهــة محليــة أو   -
دوليــة موازيــة لدائــرة تنميــة املجتمــع( لكــن صالحيــة الرخصــة انتهــت منــذ ســنتن أو 

أكــر.

عنــد اجتيــاز متطلبــات الخــربة العمليــة اإلضافيــة واســتكمالها بنجــاح وفًقــا للمــدة املحــددة 	 
يف “ جــدول متطلبــات الرخيــص بعــد االنقطــاع عــن املمارســة”، يجــب عــى املتقــدم إثبــات 
اســتيفائه لهــذه املتطلبــات عــن طريــق تقديــم مــا يــيل باإلضافــة إىل طلــب الحصــول عــى 

رخصــة:

خطــاب )خطابــات( إثبــات خــربة” توضــح: املســمى الوظيفــي واملســؤوليات وفــرة   -
املمارســة”. عــن  “االنقطــاع  فــرة  ويغطــي  وظفتــه  الــي  املنشــأة  مــن  موّقعــاً  العمــل، 

يتعــّن عــى املنقطــع عــن املمارســة التقــّدم بطلــب للحصــول عــى رخصــة مهنيــة جديــدة وال 	 
ُيســمح لــه بتجديــد رخصتــه القديمــة )يف حــال كانــت صــادرة عــن دائــرة تنميــة املجتمــع(.

ــة 	  ــرة تنمي ــر دائ ــواردة يف “معاي ــات ال يتعــّن عــى املنقطــع عــن املمارســة اســتيفاء املتطلب
ــة يف  ــات املوضح ــة إىل املتطلب ــل، باإلضاف ــذا الدلي ــة” وه ــربة العملي ــم والخ ــع للتعلي املجتم

ــة”  . ــن املمارس ــاع ع ــد االنقط ــص بع ــات الرخي ــدول متطلب “ج
 يتعــّن عــى املهنيــن الذيــن لــم يســتوفوا املتطلبــات اإلضافيــة الخاصــة باملنقطعــن عــن 	 

ــتيفاء  ــن اس ــوا م ــى يتمكن ــة ح ــة مؤقت ــى رخص ــول ع ــب للحص ــوا بطل ــة أن يتقّدم املمارس
ــات. هــذه املتطّلب
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24. الحد األدىن من املعايري لتقديم الطلب

قبــل التقــّدم بطلــب للحصــول عــى رخصــة مؤقتــة أو مهنيــة، يجــب عــى املتقــّدم التأكــد مــن 	 
اســتيفاء الــروط التالية:

اســتيفاء الحــد األدىن مــن املعايــر املنصــوص عليهــا يف معايــر دائــرة تنميــة املجتمــع   -
مهنــيي  لرخيــص  املجتمــع  تنميــة  دائــرة  ومتطلبــات  العمليــة  والخــربة  للتعليــم 
الرعايــة االجتماعيــة لنــوع الرخصــة و/أو مهنــة الرعايــة االجتماعيــة و/أو االختصــاص 

)االختصاصــات(، بمــا يف ذلــك:

دبلــوم، . 1 مثــل:  املتقــّدم،  يحملهــا  الــي  العلميــة  )الدرجــة  العلميــة  املؤهــالت 
ذلــك(. إىل  ومــا  متخصــص،  مؤهــل  دكتــوراه،  ماجســتر،  بكالوريــوس، 

التخصــص األكاديمــي )التخصــص أو الركيــز األكاديمــي، مثــل:  علــم النفــس مــع . 2
الركيــز عــى  علــم النفــس األرسي والــزواج.

ــا( )ال . 3 ــا يعادله ــة أو م ــة ذات الصل ــدد ســاعات الخــربة العملي ــة )ع الخــربة العملي
ــة(. ــق عــى املتقــدم بطلــب للحصــول عــى رخصــة مؤقت ينطب

ــالل كل . 4 ــة خ ــم ذات الصل ــطة التعّل ــاعات أنش ــدد س ــتمر )ع ــين املس ــر امله التطوي
ــط. ــة فق ــد الرخص ــاص بتجدي ــب خ ــذا املتطل ــة: ه ــص( – *مالحظ ــدة الرخي م

 
إثبات حنس السرة والسلوك.   -

استيفاء “جدول متطلبات الرخيص بعد االنقطاع عن املمارسة” – حيثما ينطبق .   -
الحصول عى تقرير إيجابي للتحقق من املصدر األويل )الرئييس(– حيثما ينطبق .  -

تحتفــظ دائــرة تنميــة املجتمــع بحقهــا يف إعفــاء بعــض املتقدمــن مــن الحــد األدىن ملعايــر 	 
ــا. ــراه مناســًبا ورضورًي تقديــم الطلــب أو تأجيلهــا حســبما ت

25. املؤهالت املطلوبة للتقّدم بطلب الرخصة

ــم  ــه تقدي ــة عــى رخصــة يف اإلمــارة، ينبغــي ل ــة االجتماعي ــب وحصــول مهــين الرعاي ــم الطل لتقدي
ــة: ــق التالي ــة املعلومــات والوثائ ــوي كاف ــه عــى النحــو الواجــب ويحت ــم تعبئت ــٍب تت طل



اإلصدار األول 2020 دليل الضوابط واإلجراءات | 33

متطلبات تقديم طلب رخصة جديدة

تعبئة نموذج طلب رخصة

إعداد وتقديم صور جميع الوثائق املطلوبة:
نسخة من أول صفحتن من جواز سفر ساري املفعول .	 
نسخة من تأشرة إقامة سارية )مطلوبة من املقيمن األجانب فقط(. 	 
نسخة من بطاقة الهوية اإلماراتية سارية املفعول )لجميع املقيمن(.	 
 	.) jpeg. نسخة رقمية من صورة شخصية ملونة بحجم صورة جواز السفر )بصيغة
نسخة من السرة الذاتية )بصيغة الي 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   -  
االنجليزيــة.  أو  العربيــة 

ــارج  ــن خ ــا م ــال صدوره ــم يف ح ــة والتعلي ــن وزارة الربي ــة م ــهادة العلمي ــة الش ــر معادل تقري  -  
الدولــة.

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   -  

االنجليزيــة. أو  العربيــة 
شــهادة خــربة توضــح: اســم جهــة العمــل معلومــات االتصــال الخاصــة بجهــة العمــل واملوقــع 	 

ــل  ــوم عم ــف )أول ي ــدة التوظي ــالة ، م ــدار الرس ــخ إص ــبة، و تاري ــربات املكتس ــطة والخ ــرايف، األنش الجغ
وأخــر يــوم عمــل(، املســمى الوظيفــي واألدوار واملســؤوليات للموظــف. 

استيفاء رشط “التحقق من املصدر األويل )الرئييس( للشهادات والوثائق” )حيثما ينطبق ذلك(

استيفاء رشط “ُحنس السرة والسلوك” أو “شهادة بحث الحالة الجنائية” من خالل تقديم:
شــهادة بحــث الحالــة الجنائيــة مــن رشطــة اإلمــارة، إذا كان مقيمــاً ألكــر مــن 6 أشــهر يف الدولــة. يجــب 	 

أن تكــون الشــهادة قــد صــدرت خــالل فــرة التزيــد عــن ســتة أشــهر. 
شــهادة بحــث الحالــة الجنائيــة مــن الرطــة أو مــا يعادلهــا مــن الســلطة املختصــة يف بلــد اإلقامــة 	 

والجنســية، يف حالــة أن يكــون مقــدم الطلــب غــر مقيــم محــيل أو أنــه مقيــم ملــدة تقــل عــن 6 أشــهر. 
يجــب أن تكــون الشــهادة قــد صــدرت خــالل فــرة التزيــد عــن ســتة أشــهر.

شهادة حنس السرة والسلوك من جهة العمل حسب النموذج املعد من الدائرة.  	 
وثيقة التعارف.	 

استيفاء “ جدول متطلبات الرخيص بعد االنقطاع عن املمارسة “ حيثما ينطبق ذلك.

الكشــف عــن أي معلومــات أو أدلــة أخــرى معروفــة لــدى مهــين 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 عى التعهدات املطلوبة من قبل دائرة تنمية املجتمع.

الوثائق املساندة

ــي يجــب  ــق املســاندة ال ــة املجتمــع ملعرفــة قائمــة الوثائ ــرة تنمي ُيرجــى االطــالع عــى املوقــع اإللكــروين لدائ
إرفاقهــا مــع الطلــب.
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26. تقييم الطلب يف دائرة تنمية املجتمع

تقوم دائرة تنمية املجتمع بدراسة الطلب لدى استالمه	 

يتم إصدار الرخصة إذا استوفى املتقّدم بنجاح كافة متطلبات األهلية.  -
يحــق ألي متقــّدم تــم رفــض طلبــه أن يتقــدم بالتظّلــم عــى قــرار الرفــض وفقــاً ألحــكام   -

ــل. ــذا الدلي ه

تســتطيع دائــرة تنميــة املجتمــع رفــض أي طلــب لــم يســتوِف أي مــن املتطلبــات املنصــوص 	 
عليهــا يف هــذا الدليــل، ويتــم إشــعار املتقــّدم بقــرار الرفــض يف غضــون 60 يومــاً مــن تاريــخ 

اتخــاذ هــذا القــرار.
يف حــال عــدم إصــدر الدائــرة لقرارهــا بشــأن الطلــب املقــدم مــن املتقــدم خــالل 60 يومــاً يعتــرب 	 

الطلــب مرفوضــاً رفضــاً ضمنياَ.

ــد  ــْن كح ــن إضافيت ــد ملرت ــب جدي ــم طل ــد تقدي ــه أن يعي ــض طلب ــذي رُف ــدم ال للمتق  -
أقــى.

ُيحظــر املتقّدمــون الذيــن رفضــت طلباتهــم ثــالث مــرات مــن التقــّدم بطلــب للحصــول   -
عــى رخصــة ملمارســة أي مهنــة رعايــة اجتماعيــة.

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

 عى 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

27. تجديد الرخصة

ينبغــي ملهــين الرعايــة االجتماعيــة )أو منشــأة الرعايــة االجتماعيــة نيابــًة عنــه( تقديــم طلــب 	 
ــخ انتهــاء الرخصــة بشــهرين )2( عــى  ــد الرخصــة قبــل تاري ــرة تنميــة املجتمــع لتجدي إىل دائ
األقــل، ويســتطيع مهــين الرعايــة االجتماعيــة تقديــم طلــب التجديــد مبكــراً قبــل أن يحــن 

موعــد تجديدهــا بأربعــة )4( أشــهر. 
للتقــّدم بطلــب تجديــد الرخصــة بنجــاح، ينبغــي تقديــم الطلــب كامــالً مــع كافــة املعلومــات 	 

والوثائــق املســاندة التاليــة:
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لدائــرة تنميــة املجتمــع رفــض تجديــد الرخصــة ألي متقــّدم، ويتــم إشــعاره بقــرار الرفــض خــالل 	 
60 يــوم عمــل.

يحق ألي متقّدم يتم رفض طلبه التظلم عى قرار الرفض وفقاً ألحكام هذا الدليل.	 
إذا تــم رفــض طلــب تجديــد الرخصــة أو لــم تتــم معالجتــه قبــل انتهــاء صالحيــة الرخصــة، فــال 	 

يجــوز للمتقــّدم تقديــم خدمــات الرعايــة االجتماعيــة.

متطلبات تقديم طلب تجديد الرخصة

نموذج طلب تجديد رخصة.

ســجل أنشــطة التطويــر املهــين املســتمر مرفقــة بملــف أدلــة التطويــر املهــين املســتمر موقعــة 
مــن املهــين املرخــص واملــرف عــى مقــدم الطلــب.

الكشــف عــن أي معلومــات أو أدلــة أخــرى معروفــة لــدى مهــين الرعايــة االجتماعيــة والــي مــن 
املرجــح أن تكــون ذات صلــة بتقييــم مالءمتــه للممارســة باإلضافــة إىل املعلومــات املطلوبــة يف 

النمــوذج.

توقيع تعهد باآليت:

تأكيد دقة وصحة املعلومات املقّدمة يف الطلب.	 
التعهد باالمتثال للمعاير املهنية.	 
تأكيد الحالة التأديبية وحنس السرة 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 )الرئيــيس( للشــهادات والوثائــق”.
تأكيد أّن كافة املعلومات املقّدمة شاملة ودقيقة حسب علم املتقّدم.	 

ــع مــن املفــّوض بالتوقيــع نيابــًة عــن منشــأة الرعايــة االجتماعيــة، يفيــد بــأّن مهــين  خطــاب ُموقَّ
الرعايــة االجتماعيــة عــى رأس عملــه.

الوثائق املساندة

ُيرجــى االطــالع عــى املوقــع اإللكــروين لدائــرة تنميــة املجتمــع ملعرفــة قائمــة الوثائــق املســاندة 
الــي يجــب إرفاقهــا مــع الطلــب.
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28. تقييم االمتثال ملتطلبات التطوير املهين املستمر 

ُيمكــن أن يخضــع أي مهــين رعايــة اجتماعيــة حاصــل عــى الرخصــة إىل تقييــم مفاجــئ 	 
للتحقــق مــن مــدى االمتثــال ملتطلبــات التطويــر املهــين املســتمر.

ُيمكــن أن تطلــب دائــرة تنميــة املجتمــع مــن مهــين الرعايــة االجتماعيــة تقديــم األدلــة الــي 	 
تثبــت امتثالــه خــالل أي ممــا يــيل:

زيارة تفتيش ميدانية عى املنشأة.  -
تحقيق.  -

-      أثناء عملية تجديد الرخصة.

إذا كان املهــين خاضعــاً لتقييــٍم خــارج إطــار عمليــة تجديــد الرخصــة، فيجــب عليــه تزويــد دائــرة 	 
تنميــة املجتمــع بمــا يــيل:

ســجل أنشــطة التطويــر املهــين املســتمر الــذي يحتــوي عــى كافــة األنشــطة الــي تــم   -
إنجازهــا خــالل مــدة الرخيــص.

ملــف أدلــة التطويــر املهــين املســتمر الــذي يحتــوي عــى األدلــة الــي ُتثبــت إنجــاز   -
املســتمر. املهــين  التطويــر  معايــر  واســتيفاء  األنشــطة 

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

هنــاك ثــالث نتائــج محتملــة يف نهايــة تقييــم التطويــر املهــين املســتمر خــالل عمليــة تجديــد 	 
الرخصــة:

استيفاء متطلبات التطوير املهين املستمر وتجديد الرخصة.  -
ــة،  ــد الرخص ــي لتجدي ــا يكف ــتمر بم ــين املس ــر امله ــات التطوي ــزيئ ملتطلب ــتيفاء الج االس  -
رشيطــة اســتكمال أنشــطة التطويــر املهــين املســتمر الــي تحّددهــا دائــرة تنميــة 

املجتمــع يف غضــون ثالثــة أشــهر أو املــدة الــي تحددهــا الدائــرة.
عدم استيفاء متطلبات التطوير املهين املستمر ورفض طلب تجديد الرخصة.  -

29. تعديل الرخصة

يجــب عــى حامــل رخصــة مــن دائــرة تنميــة املجتمــع التقــّدم بطلــب للدائــرة لتعديــل رخصتــه 	 
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 ملهــين   -
الرعايــة االجتماعيــة ممارســتها يف اإلمــارة.

تغير مهنة الرعاية االجتماعية الي استوفى املتقّدم متطلباتها.  -

ــه 	  ــل رخصت ــرة لتعدي ــة املجتمــع التقــّدم بطلــب للدائ ــرة تنمي يجــب عــى حامــل رخصــة مــن دائ
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 ملهــين   -
الرعايــة االجتماعيــة ممارســتها يف اإلمــارة.

تغير مهنة الرعاية االجتماعية الي استوفى املتقّدم متطلباتها  -

ــه 	  ــل رخصت ــرة لتعدي ــة املجتمــع التقــّدم بطلــب للدائ ــرة تنمي يجــب عــى حامــل رخصــة مــن دائ
ســارية املفعــول عندمــا يطــرأ أي تغيــر بســيط عــى ظروفــه، بمــا يشــمل عــى ســبيل املثــال ال 

الحــر:

تغير الدور الوظيفي أو املسمى الوظيفي لحامل الرخصة.  -
تغير اسم املنشأة الي يعمل لديها حامل الرخصة.  -

عندمــا يطلــب مهــين الرعايــة االجتماعيــة تعديــل رخصتــه، يجــب عليــه تقديــم كافــة املعلومــات 	 
واألدلــة الالزمــة الــواردة عــى املوقــع االلكــروين للدائــرة وأي معلومــات أو أدلــة إضافيــة قــد 

ــرة. ــا الدائ تحتاجه
لدائــرة تنميــة املجتمــع رفــض تعديــل الرخصــة ألي متقــّدم، ويتــم إشــعاره بقــرار الرفــض خــالل 60 	 

يــوم عمــل ً مــن تاريــخ إصــدار القــرار، ويف حــال عــدم اصــدار قــرار خــالل تلــك املــدة يعتــرب الطلــب 
بالتعديــل مرفوضــاً ضمنيــاً. 

يحق ألي متقّدم يتم رفض طلبه تظّلم قرار الرفض وفقاً ألحكام هذا الدليل. 	 

30. إلغاء الرخصة

يســتطيع مهــين الرعايــة االجتماعيــة املرّخــص التخــيّل عــن رخصتــه )بشــكل تطوعــي( يف أي وقــت 	 
عــن طريــق إشــعار دائــرة تنميــة املجتمــع بنّيتــه يف إلغــاء الرخصــة، ويحــق للدائــرة أن تطلــب منــه 

توضيحــاً لألســباب الــي دفعتــه للتخــيّل عــن رخصتــه.
ــة االجتماعيــة ممارســة املهنــة يف اإلمــارة بعــد إلغــاء رخصتــه مــا لــم يقــدم 	  ال يجــوز ملهــين الرعاي

ــدة للممارســة. ــة ويحصــل عــى رخصــة جدي ــات املهن ــداً ويســتويف متطلب ــاً جدي طلب
للدائــرة إلغــاء رخصــة مهــين الرعايــة االجتماعيــة ســواء كانــت رخصــة مهنيــة أو رخصــة مؤقتــة يف 	 

حــال قيــام أســباب موجبــة لذلــك.

31. فقدان بطاقة الرخصة

إذا فقد مهين الرعاية االجتماعية املرّخص بطاقة الرخصة، يجب عليه فوراً القيام بما ييل:	 

إشعار جهة العمل.  -
إشــعار دائــرة تنميــة املجتمــع عــن طريــق تقديــم إشــعار خطــي ُيقــّدم عــرب قنــوات االتصــال   -

الرســمية.
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الـفصـل الثامن: 
حق املهين أو املتقدم يف تقديم التظّلم
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الـفصـل الثامن: 
حق املهين أو املتقدم يف تقديم التظّلم

32. حق التظّلم

يحــق ملهــين الرعايــة االجتماعيــة أو املتقــدم أن يقــوم بالتظّلــم مــن قــرار دائــرة تنميــة املجتمــع 	 
وفقــاً ألحــكام هــذا الدليــل.

يعترب القرار الصادر يف التظلم قرارا إدارياً قطعياً.	 

33. عملية التظّلم

ــرة تنميــة املجتمــع بشــأنه يف غضــون 30 	  ــم مــن أي قــرار تتخــذه دائ يحــق للمتظلــم التظّل
يــوم مــن تاريــخ إشــعاره بالقــرار، وفــق اإلجــراء التــايل: 

يجب عى املتظلم تقديم التظّلم للجنة التظلمات يف دائرة تنمية املجتمع.  -
يجب عى املتظلم رشح حيثيات التظّلم وإرفاق أي أدلة داعمة مع التظّلم.  -

تتــم إحالــة التظّلــم إىل “لجنــة التظلمــات” للنظــر والبــت فيــه خــالل 60 يومــاً مــن تاريــخ   -
ورود التظلــم.

يمكن أن تقرر لجنة التظلمات:  -

قبول التظّلم.. 1
تحديد اإلجراء املناسب.. 2
طلب مزيد من املعلومات من املتظلم.. 3
رفض التظّلم.. 4

ــاله  ــد أع ــدة املحــددة يف البن ــم خــالل امل ــت يف التظل ــة التظلمــات بالب ــم لجن ــم تق إذا ل  -
التظلــم مرفوضــاً ضمنــاً. يعتــرب 

ُيعترب قرار لجنة التظلمات نهائياً.  -
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اإلمارات العربية املتحدة 
 إمارة أبوظي

صادر عن دائرة تنمية املجتمع - أبوظي
 info@addcd.gov.ae الربيد اإللكروين

جميع حقوق الطبع والنرش محفوظة
addcd.gov.ae

@dcdabudhabi


