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   المجتمعية المسؤوليةتنفيذي أول  ة: الحاليالوظيفة   أبوظب    – ةدائرة الثقافة والسياح : ة العملجه

 : لمؤهل العلمي ا 

  

ات العملية:     الخبر

  

 : المساهمات المجتمعية 

شال طلب رقم  حبر

  المجتمعية المسؤوليةتنفيذي أول   
 
 ولغاية اليوم 2011أبوظب   من عام  دائرة الثقافة والسياحة، ف

 عام  ضا 
اث بي    2010-2006بط العالقات الصحفية، هيئة أبوظب   للثقافة والتر

  2008اللجنة اإلعالمية لمسابقة أفالم من اإلمارات حبر عام  عضو 

 ة اإلعالمية  2007للمعرض حبر عام  عضو اللجنة اإلعالمية لمعرض أبو ظب   الدول  للكتاب، ومحرر بالنشر

   عام 
، أبوظب   بي    

 
  الوحدة اإلعالمية بالمجمع الثقاف

 
 2006-2003محررة إعالمية ف

 2002، عام أبوظب    –جريدة االتحاد  –لصحفية ل  عل الكتابة اتدريب عم 

ي ب  جامعة اإلمارات العربية المتحدة -مسار صحافة  -كالوريوس إتصال جماهت 

  مؤتمر السينما واإلعاقة، إمارة الشارقة، مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، عام  
 
م، وتقدمت 2005المشاركة ف

  اإلمارات
 
 .بورقة عمل حول السينما ف

 عدد من المناسبات الخاصة بهذه القضايا لنشر  االهتمام بالقضايا المجتمعية  
 
المحلية والعالمية، والمشاركة ف

، اليوم العالم  لكبار السن، اليوم العالم  للعصا البيضاء  :التوعية المجتمعية وتثقيف المجتمع المحل  بها، منها

 .اليوم العالم  للشطانو 

 برامج التوعية والال  
 
  تثقيف لألطفال مشاركة ف

 
  الدولة، من خالل المساهمة ف

 
والناشئي   اإلماراتيي   والمقيمي   ف

  ومركز المواهب واإلبداع
 
  مركز األطفال بالمجمع الثقاف

 
 .الفعاليات المقدمة لهذه الفئات ف

  إمارة  
 
اثية والسياحية ف تقديم وإدارة عدد من المؤتمرات الصحفية الخاصة بالفعاليات والنشاطات الثقافية والتر

، من مثل: معرض أبوظب   الدول  للكتاب، المعرض الدول  للصيد والفروسية، مهرجان الظفرة لمزاينة أ بوظب  

ها ، مسابقة أفالم من اإلمارات... وغت   
 
 .اإلبل، مسابقة اإلمارات للتصوير الفوتوغراف
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ي   نامج االنتخانر  : البر

 التوقيع: 

  ي قطاعات العمل
 
ي الدولة ف

 
 المختلفةتخفيض عدد ساعات العمل للموظفي   والعاملي   ف

ل األرسة، بات  إن ساعات العمل الطويلة، ومع األخذ بالحسبان الوقت الالزم للوصول إل مكان العمل ومنه إل مت  

، نساء ورجال، وباتت غالبية األرس اإلماراتية وخاصة من فئة الشباب كون  يأخذ يوم كامل من حياة غالبية العاملي  

، ال يجتمع أف رادها بوقت كاٍف إال أيام العطل الرسمية، وبات األطفال ال يحظون الجنسي   باتوا من العاملي  

بالرعاية الوالدية الالزمة من متابعة أمور تعليمهم وشؤونهم اليومية، وهذا ينعكس بشكل مبارسر عل الجو األرسي 

  
 
تفككها، وزاد ويخلق العديد من المشكالت النفسية واالجتماعية ألفراد األرسة، وي  هدد سالمة األرسة، ويساهم ف

من االعتماد عل المربيات وخدم المنازل، وعليه فإن تخفيض عدد ساعات العمل وفق قانون ونظام محدد يمكن 

  خلق فرص عمل 
 
  تهدد بنية األرسة، كما من شأنه أن يساهم ف

  الكثت  من األخطار البر
أن يجنب المجتمع اإلمارتر

، كما جديدة لعدد كبت  من الباحثي   عن عمل، إذ يتم ت  
ة بزيادة عدد أفراد الكادر الوظيف 

ّ
عويض الساعات المخفض

، وبالتال  تخفيض من عدد العمال األجانب
 .يجعل الكثت  من األرس تخفف من االعتماد عل خدم المنازل والمربي  

 كما يجب المساواة بي   القطاع العام والخاص فيما يخص عدد ساعات العمل، وأيام العطل الرسمية، إذ يعزف

، وعدم تساوي أيام    ساعات الدوام الرسم 
 
  القطاع الخاص، بسبب الزيادة ف

 
الكثت  من اإلماراتيي   عن العمل ف

  ممكن أن تكون 
 الحكوم  والخاص، مما يفقد البالد عدد كبت  من فرص العمل البر

العطل الرسمية بي   القطاعي  

 .متاحة للباحثي   عن عمل

 

  ي أماكن
 
 العملإنشاء حضانات لألطفال ف

وهو المطلب الدائم للعديد من النساء والذي يتم طرحه منذ سنوات طويلة ولم يتم تطبيقه وفق أطر قانونية 

  مكان عملها، وقدرتها االطمئنان 
 
ملزمة، وهذا األمر سيوفر لألم اإلماراتية الراحة والطمأنينة بوجود طفلها معها ف

 عليه، ويمكن أن تقض  ساعة الرضاعة المخصصة رسمي
ً
  تعمل بها، وهذا أيضا

ا لألم مع طفلها داخل المؤسسة البر

سيؤثر إيجابيا عل صحة الطفل النفسية وتطور نموه، ويوفر إمكانية الرضاعة الطبيعة لجميع األطفال، وسيمنح 

فض من االعتماد عل المربيات
ّ
 األمهات الراحة والطمأنينة مما يزيد من اإلنتاجية والكفاءة للعمل، وأيضا سيخ

لية   المنازل، وبذلك يقلل من عدد العمالة األجنبية المت  
 
 .األجنبيات ف

 

 ي قضية التقاعد المبكر ومعالجتها
 
  إعادة النظر ف

لقد بات وجود عدد كبت  من المتقاعدين ما بي   سن األربعي   والخمسي   من العمر، ُيشكل عبئا نفسيا واجتماعيا 

ية واجتماعية عدة، فالعمل يمنح اإلنسان قيمة اجتماعيا، كما إن عل األرسة، ويعرض المتقاعدين ألزمات نفس

  
 
 من إعادة النظر ف

ّ
  هذه السن ال ُيمكن معالجته وملؤه، وال بد

 
وقت الفراغ الكبت  الذي سيتاح للمتقاعدين ف

ة التقاعد  مع  طلبات التقاعد المبكر، ودراسة أسبابه ومعالجتها، وخاصة بالنسبة للرجال، وُيمكن تمديد فتر

احات معينة فيما يخص الراتب أو عدد ساعات العمل، كما ُيمكن ربط هذه القضية بتخفيض ساعات العمل،  اقتر

  عدد الكادر الالزم لساعات العمل، أو يمكن تأسيس مشاري    ع خاصة 
 
إذ ُيمكن للمتقاعدين أن يسدوا النقص ف

  سن مبكر إذا كان سبب ال
 
ح القواني   برعاية حكومية ليعمل بها المتقاعدون ف قتر

ُ
، وت  

تقاعد هو الروتي   الوظيف 

عي   بهذا المجال  . الالزمة لهذا األمر لتنظيمه وظيفيا وماديا من قبل ُمشر

 




