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د .عبد الرحمن العور :وثيقة المبادئ الثمانية
منهاج عمل للقادة في المنطقة والعالم
أشاد سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير
عام الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية ،بوثيقة
المبادئ الثمانية للحكم والحكومة في إمارة دبي ،والتي
أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وقال في تعقيبه على الوثيقة (إن سيدي صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الــوزراء حاكم دبي «رعاه الله» قائد استثنائي،
عالمي الفكر ،صاحب رؤية ومدرسة فكرية عالمية خالدة
منهجا ً
ً
فذا في قيادة األوطان
تؤسس للمنطقة والعالم
وبناء اإلنسان).
وأضاف سعادته :إن الوثيقة تعكس حكمة وعبقرية القائد
االستثنائي ،وتجسد النهج القويم الذي قامت وتسير عليه
دبي ،وترسم مالمح المستقبل المشرق لإلمارة وأبنائها
ً
ً
أصيال ال يتجزأ من
جزءا
والمقيمين على أرضها ،باعتبارها
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وتابع سعادة الدكتور عبد الرحمن العور بالقول :تشكل
ً
ً
وقياديا،
إداريا
الوثيقة خارطة طريق وبوصلة يهتدى بها
ونهج حياة لكل من ينعم برغد العيش على هذه األرض الطيبة
المعطاءة ،في ظالل األمن واألمان ،والتعايش والتسامح
والمساواة واالستقرار ،وتوفر فرص العيش الكريم لكل
الطامحين المبادرين ،الذين يعملون بحب وإخالص.
وذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»
يركز على االستثمار الحقيقي الذي يكون في بناء أجيال
المستقبل ،ومن أجلها ،حيث يؤسس «رعاه الله» من خالل
هذا المبدأ منهاج عمل للقيادات والمسؤولين في الدولة
والمنطقة والعالم في تمكين األجيال من المشاركة في
صنع مستقبلها ،والتخطيط النوعي والكمي؛ لبناء
القدرات ،واالستثمار في التعليم ،وبناء قيادات تقود
زمام المبادرة لصنع المستقبل.
وختم بالقول( :إننا نشعر بفخر عظيم؛ ألننا
نعيش فــي كنف قــيــادة حكيمة ،تبنى
وتؤسس لمستقبل أبنائها ،وفق مبادئ
وأســس يشهد العالم على تفردها،
وتسابق الزمن لرفعة الوطن ،ورخاء أبنائه،
الذين تراهن عليهم ،وتعتبرهم رأسمالها
الحقيقي واألهم ،ومحور اقتصاد المعرفة
الحقيقي ،الذي تسعى له دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،لتحقيق التنمية الشاملة
المستدامة).
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وصية القائد...
روح الفريق وصناعة المستقبل
ما أن تفكر في كتابة موضوع أو مقال حول مزايا فرق

العمل الجماعي المخطط والمدروس يشكل أحد أوجه

العمل الناجحة ،وأهميتها وأسس تشكيلها ،ال سيما

اهتمام اإلمارات باإلنسان ،وثمرة لجهود قيادتنا الرشيدة

وأنت تعيش في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،أول ما

في تنمية وتطوير رأس المال البشري ،وفرصة حقيقية

يتبادر إلى ذهنك ،ويسبق أفكارك تجربة الدولة في هذا
المضمار ،كأنموذج يحتذى ،وتجربة تدرس لجهة بناء فرق
العمل المتميزة المنسجمة المخلصة البناءة.
كيف ال وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه
الله» ،القائد المعلم الفذ ،صاحب الفكر المستنير ،والرؤى
السديدة ،هو من يقوم عليها ،ويرسي أسس ومبادئ
العمل الجماعي بروح الفريق الواحد ،ويعززه كقيمة
حقيقية ،وثقافة عمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
فالمتابع لتحركات سموه وتصريحاته على مدى سنوات
مضت يلمس شغف سموه ،وإيمانه المطلق ،وتأكيده
المستمر على أهمية فرق العمل؛ لضمان تفوق الدولة
ً
عالميا ،حيث يعبر باستمرار عن مدى فخره
وريادتها
واعتزازه بفريق عمله ،وهو بكل تأكيد ال يقصد الفريق
بمعناه الضيق ،وإنما ينظر إليه من منظور أعم وأشمل.
وليس باألمر الغريب أن تكون «صناعة فرق العمل» إحدى
الوصايا العشر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،والتي أوردها في كتابه األخير «قصتي»،
ً
مخاطبا المسؤولين -على أهمية العملحيث شدد فيها،
الجماعي بروح الفريق الواحد ،وصنع فرق عمل منسجمة،
ً
وأهدافا مشتركة ،وتسعى لتحقيقها بشغف،
تحمل رؤى
على أن يتم منحها الصالحيات التي تمكنها من العمل
بوتيرة عالية وديناميكية وحيوية.
وكما أن تشكيل الفرق ومنحها الصالحيات أمر مهم ،هناك
مسألة ال تقل أهمية وهي مكافأة فرق العمل واألعضاء
ً
منارة،
المتميزين فيها ،وإبراز إنجازاتهم ،ليكونوا بذلك
ً
ً
وصوال إلى تحقيق مستهدفات
وأنموذجا يقتدى به،
فرقهم وإنجازاتها المميزة.
ومن األهمية بمكان أن نشير في هذا المقال إلى أن

الكتشاف مواهب وطاقات وكفاءات جديدة تتحلى بروح
المسؤولية ،وتحمل سمات القائد الحقيقي ،لنصل في
المحصلة إلى نتيجة مفادها أن فرق العمل تضع الناس
ً
والدة للقادة الجدد.
على المحك ،وتكون
ً
جازما أن إبداعات اإلنسان وتفكيره وابتكاره
وأعتقد
وإنجازاته ستكون أكبر ،وستعزز من خالل العمل الجماعي،
وتقاسم النجاحات ،وتشارك الــرؤى والمسؤوليات
والخبرات مع آخرين ،يشتركون معه بالهدف ،فالتاريخ
شاهد حي على قادة ناجحين معززين بفرق عمل ناجحة
ومتناغمة ،وال أظن أن هناك فريق عمل فعال بال قائد
محنك ومحبوب وقــادر ،يتحلى بالمهارات القيادية،
فالعالقة هنا تكاملية بين القائد والفريق.
وألن الشيء بالشيء يذكر فقد اعتمد مجلس الوزراء
ً
نظاما للمكافآت والحوافز لموظفي الحكومة
الموقر
االتحادية ،تضمن محاور عدة منها ما هو مرتبط بفرق
العمل المتميزة المنجزة ،حيث يشجع الكفاءات على
المشاركة ضمن فرق العمل سواء كان ذلك على مستوى
الجهة التي يعملون فيها ،أو على مستوى الدولة بشكل
عام ،إذ يمثل النظام فرصة للتحفيز والتكريم الفردي
والجماعي.
واستثمار اإلمارات بالعنصر البشري أفرز فرق عمل ناجحة
متجانسة ،تحقق مستهدفات طموحة ،ونجاحات كبيرة
للدولة والمجتمع ،أبعد ما تكون عن الطموحات الفردية،
فالحكومة االتحادية من خالل برنامج الشيخ خليفة للتميز
المؤسسي وجائزة محمد بن راشــد لــأداء الحكومي
المتميز تحتفي بفرق العمل الناجحة ،وإنجازاتها في كل
ً
تأكيدا على أهمية فرق العمل في تحقيق
دوراتها ،وذلك
رؤى قيادتنا الرشيدة ،وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج
الحكومة.

بقلم :د .عبد الرحمن عبد المنان العور
مدير عام الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae
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فازت بجائزة محمد بن راشد
لألداء الحكومـــي المتميــــز
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فازت بجائزة محمد بن راشد لألداء الحكومي المتميز

فازت بجائزة محمد بن راشد لألداء الحكومي المتميز

"الهيئة" األولى في مجال الممكنات على مستوى الدولة

"الهيئة" األولى في مجال الممكنات على مستوى الدولة

ً
عددا من موظفي الهيئة في لقطة تذكارية خالل الحفل
د .أحمد بالهول الفالسي ود .عبد الرحمن العور يتوسطان

د .أحمد بالهول الفالسي:

د .عبد الرحمن العور:

«قيادتنا الرشيدة أصلت مبادئ
التميز والتنافسية والريادة العالمية»

«الفوز بالجائزة يضع الهيئة
أمام تحديات ومسؤوليات جديدة»

فازت الهيئة االتحادية للموارد البشرية

اختالفها ،حيث رسخت مبادئ التميز

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات

الفالسي أن الهيئة االتحادية للموارد

رؤى وتوجهات الدولة فيما يخص رأس

الحكومية بجائزة محمد بــن راشــد

والتنافسية والريادة العالمية ،وهو ما
ً
عربيا
أوصل الدولة إلى مكانة مرموقة

المسلحة ،وإخوانهم أعضاء المجلس

البشرية الحكومية لعبت خالل سنوات
ً
ً
محوريا في تنمية وتطوير
دورا
طوال

المال البشري االتحادي.

لألداء الحكومي المتميز -في دورتها
الخامسة ،-كأفضل جهة في مجال
الممكنات.

ً
وعالميا على مختلف الصعد.

وقــال« :إن قيادتنا الرشيدة علمتنا

وأكــد معالي الدكتور أحمد بالهول

معاني التميز والــريــادة العالمية،

الفالسي وزير دولة لشؤون التعليم

ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة

العالي والمهارات المتقدمة رئيس

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه

الهيئة االتحادية للموارد البشرية

الله» ،وأخيه صاحب السمو الشيخ

الحكومية أن ثقافة التميز نهج

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس

غرسته وعززته القيادة الرشيدة لدولة

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

اإلمارات العربية المتحدة في نفوس

«رعاه الله» ،وصاحب السمو الشيخ

أبنائها ،والمؤسسات الحكومية ،على

محمد بن زايــد آل نهيان ولي عهد
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األعلى لالتحاد حكام اإلمارات.
وأضــاف« :حكومتنا الرشيدة هيأت
لمؤسسات الدولة كل مقومات النجاح
والتميز ،وتحقيق مستويات رائــدة
ً
عالميا ،وعــززت كفاءتها
ومتقدمة
وقدرتها على التنافسية ،وذلك منذ
عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه،
فكان لها ما كان من صدارة إقليمية
وعالمية وعلى الصعد كافة.
وذكر معالي الدكتور أحمد بالهول

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

رأس المال البشري في الحكومة
االتحادية ،ووضع سياسات وتشريعات
وأنظمة الموارد البشرية الضامنة
لذلك ،مستفيدة من أفضل التجارب
والــمــمــارســات العالمية فــي هذا
ً
ً
قدما
مؤكدا مضي الهيئة
المجال،
لتنفيذ استراتيجية الموارد البشرية

الرشيدة ،ورؤية اإلمارات .2021
وتوجه سعادته بالشكر والتقدير لكافة

من جانبه أكــد سعادة الدكتور عبد

موظفي الهيئة على جهودهم

الرحمن عبد المنان العور مدير عام

المتميزة والـــدور المحوري الذي

الهيئة االتحادية للموارد البشرية

لعبوه على مدى السنوات الماضية
ً
ً
وعالميا،
إقليميا
لتوطيد مكانة الهيئة

راشد لألداء الحكومي المتميز يشكل

وعكس صورة مشرقة عنها في كافة
ً
داعيا إياهم إلى
األوقات والمحافل،

الحكومية ،أن الفوز بجائزة محمد بن
وســام شــرف ومــصــدر فخر واعــتــزاز
للهيئة االتحادية للموارد البشرية

ً
مثمنا
بذل المزيد من الجهد والعطاء،

الحكومية ،ويضعها أمــام تحديات

الــدور الذي لعبه الموظفون بشكل

المزيد من المبادرات والمشروعات

ومسؤوليات جديدة للمحافظة على

عــام ،وتكاتف جهود جميع اإلدارات

الحيوية على مستوى الحكومة

هذا اإلنجاز النوعي ،والمراكمة عليه،

والموظفين ،الذين جسدوا أبهى صور

االتحادية ،التي تسهم في تحقيق

بما يحقق تطلعات وتوجهات قيادتنا

العمل بروح الفريق الواحد.

فــي الحكومة االتــحــاديــة ،وإطــاق

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae
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فازت بجائزة محمد بن راشد لألداء الحكومي المتميز

فازت بجائزة محمد بن راشد لألداء الحكومي المتميز

"الهيئة" األولى في مجال الممكنات على مستوى الدولة

"الهيئة" األولى في مجال الممكنات على مستوى الدولة

د .أحمد بالهول ود .عبد الرحمن العور في لقطة تذكارية مع عدد من قيادات الهيئة خالل الحفل

الهيئة تحتقل بمناسبة فوزها
بجائزة محمد بن راشد لألداء الحكومي المتميز
ً
ً
خاصا بمناسبة فوزها بجائزة محمد
حفال
نظمت الهيئة
بن راشد لألداء الحكومي المتميز ،وذلك بحضور معالي
الدكتور أحمد بالهول الفالسي وزير دولة لشؤون التعليم
العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة االتحادية للموارد
البشرية الحكومية وسعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان
14
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العور مدير عام الهيئة ،وسعادة عائشة السويدي المدير
التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية ،وسعادة ليلى
السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد
البشرية ،وجمع من مدراء القطاعات واإلدارات وموظفي
الهيئة ،وعدد من ممثلي وسائل اإلعالم المحلية.
أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae
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إطالق «جائزة الشيخ منصور بن زايد
ألفضل بحث علمي في الموارد البشرية»

منصور بن زايد:
اهتمام اإلمارات بمواردها البشرية
ال يتوقف عند حدود الزمان والمكان
أعلنت الهيئة عن إطالق «جائزة الشــيخ منصور بن زايد ألفضل بحث
علمي في مجال الموارد البشرية» ،وتستهدف الهيئات التدريسية
ّ
ومؤسسات التعليم العالي المعتمدة في دولة
وطلبة الجامعات

وقــال سموه« :إن االستثمار في
اإلنسان هو أهم إنجازات اإلمــارات،
واهتمامها بمواردها البشرية ال

ّ
التخصصات
اإلمــارات العربية المتحــدة :الحكومية والخاصة ،فــي
ذات العالقة بموضوعات الجائزة.

16
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

وتعقيبًا على ذلكّ ،
أكد سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس
مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة،
أن أهــم استثمارات دولــة اإلمــارات
العربية المتحدة هي التي تكرّسها
فــي خدمة رأس مالها البشري؛
إذ وضــعــت اإلنـــســـان فــي محور
اهتماماتها ،باعتباره المحرّك الرئيس
للتنمية الشاملة المستدامة ،وتحقيق
اإلنجازات التي تصبو إليها القيادة
الرشيدة لدولة اإلمارات ،وعلى رأسها
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان ،رئيس الدولة «حفظه الله»،
وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة،
رئيس مجلس الـــوزراء ،حاكم دبي
«رعاه الله» ،وأخوهما صاحب السمو
ّ
ولي
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة.

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

يتوقف عند حدود الزمان والمكان،
فــهــي ومــنــذ عــهــد الــمــغــفــور له
(بــإذن الله) الشيخ زايــد بن سلطان
ّ
تتعهد
آل نهيان «طيّب الله ثــراه»،
أبناءها بالتنشئة والتعليم والتدريب
وتوفر لهم كـ ّ
ّ
ـل أسباب
والتمكين،
ّ
ومقومات الرفاه والنجاح والتميّز
والريادة والتنافسية ،وتراهن عليهم
في الوصول باإلمارات إلى مراتب
متقدّمة عالميًّا ،وتحقيق الصدارة في
المجاالت والميادين كافة».
وأشــاد سمو الشيخ منصور بن زايد
آل نهيان بمستوى أنظمة الموارد
البشرية وتشريعاتها في الحكومة
االتحادية ،التي تع ّد خالصة أفضل
الممارسات العالمية؛ إذ تقوم على
البحث والــدراســة ،وتــراعــي حاجات
األجيال المختلفة ،مشد ً
ّدا على أهمية
الدور الذي يلعبه الشباب في تحقيق
رؤيــة الــدولــة وأجندتها الوطنية،
وعــلــى أهمية االستثمار فيهم،
وتحفيزهم على البحث العلمي
ّ
المتخصص الستحداث حلول ،تواكب

الثورة الصناعية الرابعة ،وتستشرف
المستقبل ،وتخدم توجّهات الدولة.
من جانبهّ ،
ثمن سعادة الدكتور عبد
الرحمن عبد المنان العور ،مدير عام
الهيئة ،الرعاية الكريمة لسمو الشيخ
منصور بن زايــد آل نهيان للجائزة،
التي تعكس حرص سموه على دعم
المبادرات والمشروعات الحكومية
الخالّقة ،التي من شأنها أن تعّزز جهود
الدولة ومساعيها الحثيثة لتطوير رأس
مالها البشري ،وتمكين كفاءاتها
ّ
مؤك ًدا أن الرعاية ستضفي
الوطنية،
ً
مزيدا من الزخم واألهمية عليها ،وأشار
إلى أن الجائزة هي إحدى المبادرات
اإلستراتيجية المبتكرة للهيئة ،التي
تثري إستراتيجية الموارد البشرية
في الحكومة االتــحــاديــة ،وتسهم
في دراســة واقع الموارد البشرية،
واستشراف مستقبلها ،والوقوف
على أبرز التحديات التي تواجهها في
بيئة العمل ،واقتراح الحلول التي من
شأنها تذليل تلك التحدّيات ،بما يعّزز
دور العنصر البشري ،ويخلق بيئات

الموارد البشرية العدد  93يناير 2019
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ّ
ومحفزة ،ويسهم في
عمل سعيدة
تحقيق طموحات القيادة الرشيدة
لــدولــة اإلمـــارات العربية المتحدة
وتطلعاتها ،وقد بيّن سعادة الدكتور
عبد الرحمن العور أن نطاق المشاركة
في الجائزة يشمل جميع الجامعات
ّ
ومؤسسات التعليم العالي المعتمدة
في الدولة :الحكومية والخاصة ،ودعا
جميع المعنيين من طلبة وأكاديميين

وتطبيقها ،وتستهدف الجائزة طلبة

الجائزة ترمي إلى
تعزيز دور الشباب
في تطوير وترسيخ
ثقافة االبتكار في
الموارد البشرية

البكالوريوس من السنة الثالثة وما
فوق ،وطلبة الماجستير والدكتوراه،
وأعضاء الهيئة التدريسية في جميع
الجامعات المعتمدة في الدولة.
وستحدّد الهيئة في كـ ّ
ـل دورة من
ً
عددا من الموضوعات
دورات الجائزة
ذات العالقة بمستقبل رأس المال
ّ
وتتنوع
البحوث العملية المقدّمة،

مع الجائزة ،وأشــار إلى أن الجائزة

مجاالت البحث المقترحة ،ومنها:
ّ
مؤسسات المستقبل ودور إدارات

ترمي إلى تعزيز دور الشباب في
تطوير العمل الحكومي ،وترسيخ

المطلوبة للمستقبلّ ،
تحول

العلمي

دور

وتشجيع

تشريعي ورقابي ،الموارد

ورفــع مستوى مخرجاته

واإلرشاد الوظيفي ،إدارة

الوطنية وتــطــويــر رأس

المواهب ،رفاه الموظفين

المال البشري.

وبــيــئــة الــعــمــل الــســعــيــدة،

ولفت مدير عام الهيئة إلى

اإلنتاجية والكفاءة.

أن «جائزة سمو الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان ألفضل بحث علمي في

وتخضع الملفات البحثية المشاركة

مجال الموارد البشرية» تهدف إلى

ألربع معايير تقييم ،هي:

تحفيز الشباب لمواصلة مبادراتهم
من الدولة في القطاعيْن الحكومي
والخاصّ ،
تم خاللها التعريف بالجائزة

إلــى عكس الــدور الحيوي للموارد

وأهــدافــهــا

اإلنتاجية ،وتعزيز العمل المجتمعي

المستهدفة وآليات إدارتها وشروط
المشاركة فيها ،كما ّ
شكلت الهيئة

البشرية في التميّز ،ورفع مستوى
على مستوى الحكومة االتحادية،
وإشراك الجامعات من معلمين وطلبة
فــي النهوض بمستوى الــمــوارد
البشرية ،وربطهم بالواقع المهني
والعملي.
كــانــت «هــيــئــة الـــمـــوارد البشرية
االتحادية» قد ّ
نظمت في وقت سابق
ورشــة عمل بمدينة دبــي ،حضرها
سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان
العور ،مدير عام الهيئة ،وممثلون
ّ
ومؤسسة معتمدة
عن  30جامعة
18
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استخدام أسس البحث العلمي
أو المشروع العلمي

أصالة وحداثة األفكار وحجم
االبتكار في المشروع

البشرية الرقمية ،التوجيه

في سبيل تمكين الكفاءات

ومستقبل الموارد البشرية ،باإلضافة

حكومة

المستقبل

من مقدّم خدمة إلى دور

ّ
المتخصص،
البحث العلمي

البحثية ،ودراسة واقع العمل وتحدّياته

علمي في مجال الموارد البشرية ألربعة معايير تقييم

والـــكـــفـــاءات والــوظــائــف

الموارد البشرية باستخدام
والتكنولوجيا،

تخضع الملفات البحثية المشاركة في جائزة الشيخ منصور بن زايد ألفضل بحث

الموارد البشرية فيها ،المهارات

ثــقــافــة االبــتــكــار فــي عمل
أساليب

مشاركات الجائزة

البشري ،التي يجب أن تلتزم بها

في تلك الجامعات للتفاعل اإليجابي

البحث

معايير لتقييم

ومعاييرها

والفئات

ّ
مكونة
لجنة تحكيم مستقلة محايدة
ّ
متخصصين في مجال الموارد
من
البشرية لتقييم الملفات البحثية
ّ
المرشحة.
تجدر اإلشــارة إلــى أن الجائزة تمنح
مكافآت مالية وعينية ألفضل الدراسات
والبحوث العلمية المتعلّقة بمستقبل
رأس المال البشري في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،التي تنتج مقترحات
ومــبــادرات مبتكرة ،يمكن تبنّيها

المنهجية المستخدمة في
تطوير البحث أو المشروع
باتباع المقارنات المعيارية
واستشراف المستقبل

مخرجات قابلة للقياس
وللتنفيذ من البحث أو
المشروع ،ملموسة
وواقعية

اســتــخــدام أســس البحث العلمي
أو المشروع العلمي ،والمنهجية
المتبعة في تطوير البحث أو المشروع
باتباع المقارنات المعيارية واستشراف
المستقبل ،وأصالة وحداثة األفكار،
وحجم االبتكار في المشروع ومدى
قابلية مخرجات البحث أو المشروع
للقياس أو التنفيذ على أن تكون
ملموسة وواقــعــيــة ،فيما يُمنح
الحاصلون على المراكز الثالث األولى
فئتي الطلبة والهيئة
في الجائزة من
ْ
التدريسية مكافآت مالية وعينية ،مع
نشر الملخصات البحثية الخاصة بهم
في مجلة «صدى الموارد البشرية»،
التي تصدرها الهيئة باللغتيْن العربية
واإلنجليزية بشكل نصف سنوي.

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae
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د .أحمد بالهول الفالسي ود .عبد الرحمن العور وعائشة السويدي وليلى السويدي وإبراهيم فكري خالل المؤتمر الصحفي

يقدم  27خدمة تفيد موظفي  64وزارة وجهة اتحادية وجمهور المتعاملين

ً
ً
محدثا
إصدارا
«الهيئة» تطلق
من تطبيقها الذكي FAHR

أطلقت الهيئة ،إصدارًا محدثًا من تطبيقها الذكي  ،FAHRالذي يضم  27خدمة ما بين رئيسية وفرعية ،تفيد موظفي الحكومة
االتحادية ،وتســاعدهم في إتمام إجراءات الموارد البشــرية الخاصة بهم بشــكل ذاتي ،كما أنه يتيح لمزودي خدمات التدريب
في الدولة االنضمام لمبادرة «معارف» لشــركاء التدريب المفضلين في الحكومة االتحادية ،ولشــركات ومؤسســات القطاع
الخــاص االنضمام لبرنامج الخصومــات الخاص بموظفي الحكومة «امتيــازات» ...جاء اإلعالن عن إطالق النســخة المحدثة من
تطبيق الهيئة الذكي ،خالل المؤتمر الصحافي الذي عقدته ،مؤخرًا ،في دبي ،بحضور معالي الدكتور أحمد عبد الله بالهول
الفالسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية ،وسعادة
الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة ،وســعادة عائشــة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد
البشــرية ،وسعادة ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة ،وشيماء العوضي
مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة ،وعدد من قيادات الهيئة ،وجمع من ممثلي وسائل اإلعالم المحلية.

ً
مشيرا
بشكل سلس وفي وقت أقل،

للتطبيق ،وإضــافــة خاصية عمى

عنها ،واالطالع على الوظائف التي

األلوان).

تم التقديم عليها ،وطلب استشارات

وأشـــار مدير عــام الهيئة إلــى أن

قــانــونــيــة ،وتــقــديــم االعــتــراضــات،
ً
شيوعا،
واالطالع على األسئلة األكثر

الخدمات لكافة متعاملي الهيئة

واالستفسار عن سياسات وتشريعات

وفــي هــذا الــصــدد أوضـــح سعادة

يقدم خدمات مميزة ألكثر من  100ألف

االســتــشــارات

الدكتور عبد الرحمن العور أن الهيئة

موظف يعملون في  64وزارة وجهة

موظفي الحكومة االتحادية.

إلى أن التحسينات تشمل( :تطوير

تسعى من خــال هــذا اإلصــدار إلى

اتحادية ،ومــن أهــم هــذه الخدمات

مــواكــبــة المتغيرات والــتــطــورات

تلك المرتبطة بنظام «بياناتي»،

وبين سعادته أن اإلصــدار المحدث

القائمة الرئيسة لنظام «بياناتي»
ً
وضوحا ،وبات بإمكان
حيث أصبحت أكثر

المتسارعة التي يشهدها نظام

ومبادرة شركاء التدريب المفضلين

إدارة معلومات الــمــوارد البشرية

للحكومة

«معارف»،

من التحسينات والتطويرات ،التي

المستخدم اختيار قائمة مفضلة من

في الحكومة االتحادية «بياناتي»،
ً
مشيرا إلى أن تطبيق  FAHRالذكي

وبرنامج الخصومات الخاص بموظفي

إثــراء تجربة مستخدمي التطبيق،

الحكومة «امتيازات» ،وبرنامج طلب

وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات
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االتــحــاديــة

القانونية،

وشبكة

د .عبد الرحمن العور:
تطبيق  FAHRيواكب آخر تطورات نظام «بياناتي» المتسارعة

للتطبيق الذكي شهد إدخال العديد
تــرمــي مــن خــالــهــا الهيئة إلــى

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

الخدمات يسهل الوصول إليها عند

التطبيق الــذكــي يقدم حزمة من
والجمهور الخارجي ومنها( :إتاحة

الحاجة ،وإبــراز خدمة الدعم الفني،

الوظائف الشاغرة في الحكومة

ووضعها في الواجهة الرئيسية

االتحادية ،وتسهيل عملية البحث

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

وقــوانــيــن الــمــوارد البشرية في
الحكومة االتحادية ،وطلب خدمة
الدعم الفني؛ لمساعدة الــوزارات
الموارد البشرية العدد  93يناير 2019
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والــجــهــات االتــحــاديــة فــي تنفيذ

إلــى موظفي الـــوزارات والجهات
االتحادية ،مع إضافة خاصية تكوين
مجموعة من األشخاص في قائمة
وإرسال البطاقة لهم دفعة واحدة.

لمبادرة «معارف» ،والتواصل مع

لوحة مؤشرات
للموظفين والمسؤولين

إجراءات الموارد البشرية المختلفة،
والتسجيل كمزود خدمات في برنامج
«امتيازات» ،وتقديم طلب االنضمام
الهيئة ،واالطــاع على فعالياتها
المستقبلية).

وذكــرت شيماء العوضي أن تطبيق
 FAHRالذكي يوفر لوحة مؤشرات
ذكـــيـــة لــمــوظــفــي
ومسؤولي الــوزارات
االتحادية،
والجهات
ومن المؤشرات التي
يتيحها التطبيق لعموم

شيماء العوضي:
التطبيق يوفر لوحات
مؤشرات للموظفين
والمسؤولين
من جانبها بينت شيماء
العوضي مــديــر إدارة
نظام معلومات الموارد
البشرية فــي الهيئة
أن تــطــبــيــق FAHR
يتيح لمستخدميه من
موظفي ومــســؤولــي الحكومة
االتحادية( :إمكانية التسجيل للمشاركة
في دورات وبرامج تدريبية من خالل
نظام التدريب والتطوير اإللكتروني،
وتوفير لوحتي مؤشرات للموظف
وللمسؤول المباشر ،وخاصية ترشيح
الموظفين لنظام المكافآت والحوافز
اإللكتروني في الحكومة االتحادية،
ومعرفة رصيد اإلجازات ،وطلب اإلجازة
وتتبع اعتمادها ،باإلضافة إلى خدمة
طلب رسائل رسمية كخطاب لمن
يهمه األمر).

 40ألف تحميل
و 93ألف إجراء
أوضحت شيماء العوضي أنه
منذ إطالق تطبيق  FAHRالذكي
جرى تحميله أكثر من  40ألف
مرة ،وبلغ عدد إجراءات الموارد
البشرية التي نفذها موظفو
الحكومة االتحادية عبر التطبيق
أكثر من  93ألف إجراء.

وذكـــرت أن اإلصــــدار الــمــحــدث من
التطبيق يمكن موظفي الــوزارات
والجهات االتحادية من( :االطالع على
بيانات الراتب الشهري ،واستخراج
شهادة راتب ،وتحديث بيانات الموظف
الشخصية ،وخــدمــة االســتــشــارات
القانونية ،والتقدم بطلب إلى لجنة
االعتراضات االتحادية ،واالستفادة من
ً
حصريا لموظفي
العروض المقدمة
الحكومة االتــحــاديــة ضمن برنامج
«امتيازات»).

نظام إدارة األداء من قبل الموظف،
أو من قبل رئيسه المباشر ،وإمكانية
رؤية تفاصيل وثائق األداء السابقة
للموظف ،ومنح الموظفين إمكانية
حذف وتعديل أهدافهم الشخصية
ومشاركتها مع الرئيس المباشر،
باإلضافة إلى رؤية التقييم النهائي

وأشارت إلى أن تطبيق الهيئة الذكي

الــســابــق ،وإرســـال بطاقة الشكر

يتيح إمكانية استكمال التقييم ضمن

والتقدير اإللكترونية «ما قصرت»
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الموظفين( :إجمالي
رصيد اإلجــازات ،وعدد
الشهادات التي تم
طلبها وإصـــدارهـــا،
واإلجازات المعتمدة ،وعدد المكافآت
والحوافز ،ودرجة التقييم السنوي،
وعدد بطاقات «ما قصرت» المرسلة
والمستلمة ،وعــدد الغيابات غير
المعتمدة ،والــوثــائــق المنتهية
صالحيتها ،وعــدد سنوات الخدمة،
ونسبة استخدام التطبيق الذكي
مقارنة بنظام الخدمة الذاتية عبر
نظام «بياناتي»).

2019
9th EDITION

سارع بالتسجيل في مؤتمر الموارد البشرية الدولي 2019

600

خبير ومختص بالموارد البشرية على مستوى العالم،
وانضم إلى
في أكبر حدث للموارد البشرية الحكومية في الشرق األوسط

 18 | 17ابريل 2019

أما بالنسبة للوحة مؤشرات المسؤول
المباشر فتتضمن( :عدد الموظفين
المتغيبين ،والمتأخرين ،وعدد طلبات
اإلجـــازات المعلقة ،وأوقــات حضور
وانصراف الموظفين ،والموظفين
المبتكرين ،وعدد الطلبات المقدمة
للتدريب ،ونسبة استكمال مراحل
التقييم السنوي ،وعدد الموظفين
الذين انتهوا من إعداد خطة التطوير
الفردية ،ومتوسط ساعات تدريب
الموظفين ،وعــدد الموظفين في
فترة االخــتــبــار ،وعــدد الموظفين
الحاصلين على مكافآت ضمن نظام
المكافآت والحوافز في الحكومة
االتــحــاديــة ،بــاإلضــافــة إلــى نسبة
الموظفين المكتملة بياناتهم في
نظام «بياناتي»).

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

2019

فندق جميرا – أبراج اإلمارات

للمزيد والتسجيل لحضور المؤتمر من خالل الموقع اإللكتروني:
www.fahrconference.com

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae
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 3ماليين إجراء خدمة ذاتية عبر النظام منذ إطالقه في 2012

«الهيئة» تستعرض إنجازات «بياناتي»
أمام الوزارات والجهات االتحادية

مشروع ناقل الخدمات المؤسسية.

النظام قرابة  435ألف عملية ضمن
نظام التدريب والتطوير اإللكتروني

ً
ً
مهما
مرجعا
وبين أن «بياناتي» يشكل

ويتخذ من «بياناتي» منصة له ،كما

إلحصاءات الموارد البشرية الرسمية

بلغ عدد المتقدمين على الوظائف

فــي الـــدولـــة ،ويــؤســس لقاعدة

المعلن عنها ضمن نظام التوظيف

بيانات موحدة للحكومة االتحادية

اإللكتروني أكثر من  80ألف متقدم

والحكومات المحلية ،تعكس واقعها،

منذ إطالق النظام أواخر العام 2015

وتدعم متخذي القرار وتساعد في

تحت مظلة «بياناتي».

عمليات التخطيط لمستقبل الموارد
البشرية في الدولة بصورة سلسة

وذكرت أن الهيئة عملت خالل العام

وفاعلة.

 2018بالتعاون مع شركائها من دوائر
الــمــوارد البشرية في الحكومات

وذكر أن نظام «بياناتي» يقدم العديد

المحلية على إنشاء قاعدة بيانات

من الخدمات لموظفي الحكومة

موحدة للموارد البشرية الحكومية
فــي الـــدولـــة؛ تــنــفــيـ ً
ـذا لتوصيات

االتحادية ،حيث يمكنهم من إتمام
كافة إجــراءات الموارد البشرية ،من
خالل بوابة الخدمة الذاتية المخصصة
ً
فضال عن أنه يسرع أخذ
لكل موظف،
الموافقات اإللكترونية على بعض
إجــراءات الموارد البشرية ،ويضمن

الحكومية فــي الــدولــة ،وأطلقت

واعتبر مدير عام الهيئة مرحلة الخدمة
الذاتية واحدة من أهم مراحل النظام،

عقدت الهيئة ،مؤخرًا ،في دبي ،الملتقى السنوي الخامس لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة
االتحاديــة «بياناتــي» ،والذي تم خالله اســتعراض أبرز إنجازات النظام منذ إطالقه رســميًا فــي العام  2012على
مستوى الحكومة االتحادية ،كما تم الوقوف على آراء ومرئيات الوزارات والجهات االتحادية حول النظام وأنظمة
وآليات الموارد البشرية اإللكترونية المنضوية تحته وعددها  41نظامًا وآلية.

إذ تمكن موظفي الحكومة االتحادية
من إتمام ومتابعة إجــراءات الموارد
ً
ذاتيا ،األمر الذي
البشرية الخاصة بهم
من شأنه أن يسهم في تسهيل
خدمات الموارد البشرية في الوزارات

وحضر الملتقى ســعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة ،وســعادة عائشة السويدي المدير
التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة ،وسعادة ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج
وتخطيط الموارد البشرية ،وعدد من مدراء القطاعات واإلدارات في الهيئة ،وجمع من ممثلي الوزارات والجهات

والجهات االتحادية ،ويساعد إدارات
الموارد البشرية في التركيز على
ً
مشيرا
برامج ومبادرات استراتيجية،
إلى أن موظفي الوزارات والجهات

االتحادية.

االتحادية نفذوا أكثر من  3ماليين
وخــــال الملتقى شـــدد ســعــادة
الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام
الهيئة على أهمية هــذا اللقاء،
كونه شكل فرصة مثالية للحصول
على التغذية الراجعة من الــوزارات
والجهات االتحادية والوقوف على
آرائهم ومقترحاتهم التطويرية فيما
يتعلق بنظام «بياناتي» ،وأنظمة
الموارد البشرية اإللكترونية المطبقة
على مستوى الحكومة االتحادية،
24
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والمنضوية تحت مظلة «بياناتي»،
األمر الذي من شأنه أن يسهم في
االرتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها
الهيئة لشركائها ومتعامليها من
الوزارات والجهات االتحادية.
«بياناتي»...البوابة الذكية
إلجراءات الموارد البشرية االتحادية
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن العور
أن نظام «بياناتي» الــذي أطلقته

الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية
يعد بوابة ذكية يتم من خاللها تنفيذ
كافة إجــراءات الموارد البشرية في
الحكومة االتحادية بشكل مؤتمت،
ومنصة ذكية للعديد مــن أنظمة
الموارد البشرية اإللكترونية المطبقة
ً
الفتا إلى
في الحكومة االتحادية،
أن النظام مشغل فــي  44وزارة
وجهة اتحادية ،وأن  20جهة لديها
ربط أحادي مع نظام «بياناتي» عبر

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

اإلمارات العربية المتحدة ،والمبادرات
شيماء العوضي

صرف رواتبهم من خالل نظام موحد.
د .أحمد بالهول الفالسي ود .عبد الرحمن العور خالل الملتقى

االجتماعات السنوية لحكومة دولة

إجراء للخدمة الذاتية منذ إطالق نظام

مشروع تعزيز كفاءة التوظيف في
الحكومة االتحادية ،والذي نجح في
عامه األول في تقييم كفاءة 7733
ً
مرشحا لوظائف الحكومة االتحادية
ً
إلكترونيا ،كما نجحت الهيئة في

ربــط اإلجـــازات المرضية لموظفي
الحكومة االتحادية بنظامي وزارة
الصحة و»صحة دبي» ،األمر الذي
من شأنه أن يسرع إجــراءات إدخال
اإلجازات المرضية لموظفي الحكومة
االتحادية ،ويبسطها ويضمن دقتها،
ً
فضال عن أنه سيضمن التخلص من
الممارسات غير القانونية ،كإرفاق
إجازة غير مصدقة.

«بياناتي» وحتى نهاية العام ،2018

من جانبها تطرقت سعادة ليلى

وقرابة  94ألف إجراء عبر تطبيق FAHR

السويدي المدير التنفيذي لقطاع

الذكي.

البرامج وتخطيط الموارد البشرية في

إنجازات بياناتي في 2018

الهيئة للحديث عن المراحل المختلفة

الــمــنــدرجــة ضــمــن مــحــور الــمــوارد
البشرية ،ومنها :مــبــادرة قاعدة
البيانات الموحدة للموارد البشرية
الحكومية ،التي تقوم فكرتها على
إنشاء قاعدة بيانات موحدة للموارد
البشرية الحكومية على مستوى
الــدولــة ،مــن خــال أنظمة الربط
اإللكترونية ،وبرنامج الشاشات الذكية
ألنظمة الموارد البشرية ،وتم خاللها
إنشاء شاشات ذكية ألنظمة الموارد
البشرية المتكاملة فــي القطاع
الحكومي للدولة ،حيث توفر هذه
الشاشات بيانات ومؤشرات دقيقة
وموثوقة حول واقع الموارد البشرية
الحكومية في الدولة ككل ،األمر
الذي من شأنه أن يسهم في دعم
عملية التخطيط واتخاذ القرارات.
وأكدت أن المشروع يسهم في توفير
قاعدة بيانات مــوارد بشرية موحدة
لجميع الجهات االتحادية ،بما يدعم

التي مر بها نظام «بياناتي» ،وأبرز

وذكر سعادته أن العام الماضي كان
ً
حافال بالمشروعات النوعية واإلنجازات

متخذي القرار ،ويذلل العقبات أمام
ً
فضال عن
وضع الخطط والسياسات،

النظام ،مبينة أن عدد مستخدمي

أنه يحفز الجهات على رفع مستوى

الالفتة على صعيد نظام «بياناتي»،

منظومة «بياناتي» من موظفي

أداء الموارد البشرية ،فيها من خالل

حيث قامت الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات

الوزارات والجهات االتحادية بلغ قرابة

قياس مؤشرات ممكنات الموارد

إحصائية موحدة للموارد البشرية

 64ألــف مستخدم ،في حين سجل

البشرية ،وسيدعم الجهات لتحقيق

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae
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واسم الموظف المريض للتحقق من
هويته ،ومن ثم يتم اعتماد اإلجازة
المرضية في نظام «بياناتي» وفق
اإلجراء المتبع لكل جهة.

متطلبات منظومة التميز الحكومي
وجائزة اإلمارات للموارد البشرية في
الحكومة االتحادية.
إطالق مشروع تعزيز كفاءة
التوظيف في الحكومة االتحادية

وتفيد اآللية الجديدة في إدخــال
اإلجـــازات المرضية  42وزارة وجهة
اتحادية ،وتسهم في تقليص عدد
الخطوات الالزمة لتقديم اإلجــازات
المرضية في نظام «بياناتي» من
 6خطوات إلى  3خطوات ،بما يسرع
اإلجراءات ويبسطها ويضمن دقتها،
ً
فضال عن أنها
ويحافظ على البيئة،
ستضمن التخلص من الممارسات غير

وتحدثت سعادة ليلى السويدي عن
مشروع تعزيز كفاءة التوظيف في
الحكومة االتحادية ،الــذي أطلقته
«الهيئة» في العام  ،2018والذي
يعد أحــد مشاريعها االستراتيجية
والحيوية

المنضوية

تحت

مظلة

نظام «بياناتي» ،حيث يسهم في
تعزيز قـــدرات الــجــهــات االتــحــاديــة

القانونية ،كإرفاق إجازة غير مصدقة.

على استقطاب أصحاب المواهب
ً
فضال عن
والمهارات والــكــفــاءات،

آليات جديدة لترشيح موظفي
الحكومة االتحادية ضمن نظام
المكافآت والحوافز

أنه يعزز كفاءة التوظيف من خالل
تفعيل نظام تقييم وتوصيف الوظائف
المعتمد في الحكومة االتحادية.

وذكــرت شيماء العوضي أن الهيئة
استحدثت خــال العام  2018آليات
جديدة لترشيح موظفي الــوزارات

وذكـــرت أن إطـــاق مــشــروع تعزيز
كفاءة التوظيف اإللكتروني في
إطار جهود الهيئة ومساعيها الرامية
إلى االرتقاء بمنظومة العمل في
الحكومة االتحادية ،وذلك من خالل

جانب من حضور الملتقى

أتمتة عمليات تقييم كفاءة المرشحين
للوظائف الشاغرة في الحكومة
االتحادية ،وآليات التوظيف والتعيين
في الـــوزارات والجهات االتحادية،
بما يحقق مستهدفات التوطين في
تلك الجهات ويتيح إمكانية متابعتها
بشكل آني وفق الخطط المعتمدة
من قبل مجلس الوزراء.

والمتطلبات الواجب توافرها لدى

ربط اإلجازات المرضية لموظفي
الحكومة االتحادية بنظامي وزارة
الصحة و«صحة دبي»

السابقة ،والمهام والمسؤوليات

من جهتها بينت شيماء العوضي مدير

والكفاءات) ،مع تحديد وزن لكل معيار

إدارة نظام معلومات الموارد البشرية

من هذه المعايير.

في الهيئة أن الهيئة نجحت خالل

المتقدمين لمختلف أنواع الوظائف
ومنها( :المؤهل الدراسي ،والخبرات

العام المنصرم في الربط اإللكتروني
إلدخال اإلجــازات المرضية لموظفي
الوزارات والجهات االتحادية المشغلة
ً
تلقائيا في النظام
لنظام «بياناتي»،
فــور إصــدارهــا وتصديقها من قبل
نظام وزارة الصحة ووقاية المجتمع

وأوضحت أن ما يميز مشروع تعزيز
كــفــاءة التوظيف فــي الحكومة
االتحادية أنه ليس له أي أعباء تشغيلية
أو مهام إضافية على العاملين
في الـــوزارات والجهات االتحادية،
وتتمثل فكرة المشروع في التأكد
وبشكل إلكتروني من مدى مالءمة
وكفاءة المرشحين لشغل الوظائف
الشاغرة في الحكومة االتحادية،

«وريـــــد» ،أو نــظــامــي «سالمة»
و»شريان» اإللكترونيين الخاصين
بهيئة الصحة في دبي.
وبموجب هذا الربط لن يكون هناك
أي تدخل بشري من الموظف ،حيث
سيتم مقارنة رقم الهوية الوطنية

والــجــهــات االتــحــاديــة ضمن نظام
المكافآت والــحــوافــز اإللكتروني
الخاص بموظفي الحكومة االتحادية،
والمتاح عبر نظام إدارة معلومات
الــمــوارد البشرية فــي الحكومة
االتحادية «بياناتي».
وأشــارت إلــى أنــه بإمكان الرؤساء
الــمــبــاشــريــن تــرشــيــح موظفيهم
ً
للمكافآت
إلكترونيا
المتميزين
والــحــوافــز ،وذلــك مــن خــال نظام
الخدمة الذاتية في نظام «بياناتي»،
الفــتـ ً
ـة إلــى أن «الهيئة» أضافت
خاصية ترشيح الــزمــاء حيث بات
بإمكان أي موظف ترشيح زميله،
وخاصية الترشيح الذاتي التي تتيح
للموظف ترشيح نفسه ضمن النظام
اإللكتروني للمكافآت والحوافز ،مع
إرفاق األدلة التي تثبت إنجازه للمهام
والــمــســؤولــيــات ،التي يــرى أنها
تستحق التكريم والتقدير.
إطالق نظام الهياكل التنظيمية

حيث يتولى مشروع تعزيز كفاءة
التوظيف تحديد مجموعة من المعايير
26
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تجارب حية مع "بياناتي"
وخالل الملتقى اســتعرض عدد من مدراء ومســؤولي الموارد
البشــرية في عدة جهات اتحادية تجارب مؤسســاتهم مع نظام
"بياناتي" ،واألنظمة الفرعية المنبثقة عنه.

تحول في مفاهيم
العمل المؤسسي
من جانبها أكدت شما المهيري
مدير إدارة الموارد البشرية في
وزارة الموارد البشرية والتوطين
ً
تحوال
أن نظام "بياناتي" حقق
ً
ً
كــبــيــرا فــي منظومة
نــوعــيــا
جانب من حضور الملتقى

وأوضحت شيماء العوضي أن الهيئة

«بياناتي»

وأبـــرز

سيزداد الطلب عليها خالل الفترة

أطلقت العام الماضي نظام الهياكل

مشروعاتها المزمع إطالقها خالل

المقبلة ،والتخصصات الدراسية التي

التنظيمية ،وهــو عبارة عن نظام

العام  ،2019حيث سيتم إطالق نظام

سيحتاجها سوق العمل في الدولة،

يتيح لمستخدمي نظام «بياناتي»

التعاقب الوظيفي ،وتطوير بنك

وغيرها من التقارير المهمة.

االطالع على الهياكل التنظيمية في

المهارات الحكومية ،وتدشين نظام

المستقبلية

تكريم

جهات عملهم ،كما يسمح للرؤساء

التقارير الذكية التنبؤية الذي يشبه

المباشرين بعرض رسم بياني يوضح

في عمله نظام التقارير الذكية الذي

وفــي ختام الملتقى كــرم سعادة

تــوزيــع الموظفين على األقسام

أطلقته الهيئة في العام  2015عبر

الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام

التنظيمية،

نظام «بياناتي» ،ويمد الــوزارات

الهيئة االتحادية للموارد البشرية

واالطــاع على بياناتهم األساسية،

والجهات االتحادية بمخططات بيانية

الحكومية مسؤولي الموارد البشرية

وبيانات نظام إدارة األداء الخاصة بهم.

آنية مدعمة ببيانات تفصيلية ،لقياس

الذين استعرضوا تجربة مؤسساتهم

مجموعة من المؤشرات والممكنات

مع نظام «بياناتي» وأبــرز المزايا

الرئيسية التي تهم متخذي القرار

التي قدمها إلدارات الموارد البشرية

في الدولة بشكل عام والحكومة

والموظفين

في

االتحادية على وجه الخصوص.

الحكومة االتحادية.

الــصــادرة وإرفـــاق نسخ مــن األدلــة

ولــفــتــت إلـــى أن نــظــام التقارير

كما كرم سعادته ممثلي هيئة تنظيم

الالزمة ،ويتم عكس النتائج مباشرة

الذكية التنبؤية سيوظف تكنولوجيا

االتصاالت على جهودهم وتعاونهم

على نظام «بياناتي».

الذكاء االصطناعي لتزويد الحكومة

في توفير بيئة مناسبة الختبار تطبيق

االتحادية بتقارير استراتيجية وحيوية

الهيئة الذكي  ،FAHRوتــم كذلك

تسهم في تحديد مالمح وتوجهات

تكريم مسؤولي الموارد البشرية

وسلطت شيماء الــعــوضــي خالل

العمل الحكومي المستقبلية في

الذين شاركوا في اختبارات التطبيق

الملتقى الــضــوء عــلــى أجــنــدة

الدولة مثل :نوعية الوظائف التي

الذكي.

واإلدارات

والــوحــدات

كما يتيح نظام الهياكل التنظيمية
إلدارات الموارد البشرية في الوزارات
والجهات االتحادية إمكانية تعديل
الهيكل التنظيمي وفقا للقرارات

مشروعات «بياناتي» المستقبلية
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علي أهلي

تسريع
اإلجراءات وتبسيطها
تحدث علي أهلي مدير إدارة
الموارد البشرية والخدمات في
الهيئة االتحادية للموارد البشرية
الحكومية عن تجربة الهيئة في
استخدام نظام التوقيع اإللكتروني
الذي أطلقته في العام  2017تحت
ً
مؤكدا
مظلة منظومة "بياناتي"،
أن النظام أسهم بشكل كبير في
تسريع اإلجــــراءات وتبسيطها،
وضمان دقة الوثائق وسريتها،
والحفاظ على البيئة ،حيث يمكن
الــوزراء ووكــاء الــوزارات ومدراء
الــعــمــوم بـــالـــوزارات والجهات
االتحادية والمدراء التنفيذيين،
ومـــدراء الــمــوارد البشرية من
ً
إلكترونيا
اعتماد ووضع تواقيعهم
عبر نظام "بياناتي" ،من دون
ً
ورقيا.
طباعتها

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

ومفاهيم العمل المؤسسي
التي كانت سائدة في الحكومة
االتحادية قبل إطالقه ،مشيدة
بــالــدعــم الـــذي تقدمه الهيئة
لكافة الوزارات والجهات االتحادية
المشغلة لــلــنــظــام ،وحرصها
الــشــديــد على تطوير النظام
واالرتقاء به ،بما يواكب مستجدات
العمل الحكومي ،والمتغيرات
المتسارعة التي تشهدها حكومة
دولة اإلمارات.

شما المهيري

لهيب حيدر

توفير الوقت والجهد
من جهتها استعرضت السيدة
لهيب حيدر أخصائي أول أنظمة
موارد بشرية في وزارة الخارجية
والتعاون الدولي تجربة الــوزارة
في استخدام نظام "بياناتي"
ونــظــام الــتــدريــب والــتــطــويــر
اإللكتروني الــخــاص بموظفي
الــحــكــومــة االتــحــاديــة ،والـــذي
ينضوي تحت منظومة "بياناتي"،
ً
مشيرة إلى أن النظام أسهم في
توفير الوقت والجهد ،وتوجيه
تركيز إدارات الموارد البشرية في
الحكومة االتحادية نحو أمور أكثر
استراتيجية وأهمية ،مثمنة دعم
الهيئة للوزارات والجهات االتحادية
فــي تطبيق نظام "بياناتي"،
ومراعاة خصوصية بعض الجهات،
وتكييف النظام بما يتوافق مع
طبيعة عملها.
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حضر الملتقى السنوي لموظفي «الهيئة»

مشروع بنك المهارات الحكومية،
وإطالق االستراتيجية الرقمة للموارد
البشرية االتحادية ،وتحديث نظامي
التوقيع والتوظيف اإللكترونيين،
وتطوير النظام اإللكتروني للمكافآت
والحوافز الخاص بموظفي الحكومة
االتــحــاديــة ،وترقية نظام التقارير
الذكية ،ومشروع أتمتة آلية التعاقب
الوظيفي في الحكومة االتحادية،
وإطالق استراتيجية التعلم المستمر
لموظفي الحكومة االتحادية ،وعقد
النسخة التاسعة من مؤتمر الموارد
البشرية الدولي).

د .عبد الرحمن العور :محمد بن راشد
ارتقى بحكومة اإلمارات إلى مصاف

وذكرت سعادتها أن الهيئة ستواصل
تطبيق النظام اإللكتروني للتخطيط
االستراتيجي للقوى العاملة في
الحكومة االتحادية ،وستطلق خالل
الربع األول من العام  2019المرحلة
الثانية من بوابة التعلم اإللكتروني،
وستتابع تنفيذ البرامج التدريبية ضمن
مبادرة «معارف» لشركاء التدريب
المفضلين في الحكومة االتحادية،
مبينة أن الهيئة ستواصل عقد المزيد
من ملتقيات نادي الموارد البشرية
على مستوى الدولة.

د .عبد الرحمن العور وإبراهيم فكري وعدد من قيادات الهيئة خالل الملتقى

أكد ســعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة االتحادية للموارد البشــرية الحكومية أن حكومة
دولة اإلمارات العربية المتحدة حققت تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» ،نقالت نوعية هائلة ،وإنجازات ضخمة على أكثر من صعيد ،كان لها أكبر
األثر في تعزيز كفاءتها ،وترســيخ مكانتها كواحدة من أفضل الحكومات على مســتوى العالم ،وأكثرها ديناميكية
وحيوية ،خالل فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

وثــمــن ســعــادتــه فــي كلمته خالل

جهة في مجال الممكنات ،والذي جاء

المتميزة وفــرق العمل ،وأصحاب

الملتقى السنوي لموظفي الهيئة،
ً
مؤخرا ،في دبي ،الجهود
الذي عقد،

على حد تعبيره نتيجة حتمية للعمل

االقتراحات المجدية والبناءة ،وأصحاب

بروح الفريق الواحد ،وتكاتف الجهود

المخلصة التي يبذلها موظفو الهيئة

وتوحيد الرؤى واألهداف.

الخدمة المخلصة من موظفي الهيئة
ً
الذين عملوا ألكثر من 20
عاما في

لتعزيز دورها ومكانتها على مستوى
الحكومة االتحادية ،وتحقيق رؤيتها

تكريم

وأهدافها االستراتيجية ،بما يسهم

وخالل الملتقى كرم سعادة الدكتور
عبد الرحمن الــعــور مجموعة من

الهيئة والحكومة االتحادية.
من جانبها استعرضت سعادة ليلى
السويدي المدير التنفيذي لقطاع

في تعزيز كفاءة منظومة العمل
ً
مشيدا بفوز الهيئة في
الحكومي،

موظفي الهيئة الفائزين ضمن نظام

البرامج وتخطيط الموارد البشرية

الدورة الخامسة من جائزة محمد بن

المكافآت والحوافز الخاص بموظفي

في الهيئة أبــرز مــبــادرات القطاع

راشد لألداء الحكومي المتميز كأفضل

الحكومة االتحادية ،وعدد من اإلدارات

خــال الــعــام  2019ومنها( :أتمتة
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

من جهته استعرض زايد القحطاني
مدير إدارة تقييم األداء والمتابعة في
الهيئة أبرز مبادرات قطاع السياسات
خالل العام الجاري ،ومنها( :مشروع
التعديل على قانون الموارد البشرية
فــي الحكومة االتــحــاديــة والئحته
التنفيذية ،ومشروع تطوير وثيقة
السلوك المهني وأخالقيات الوظيفة
الــعــامــة ،والتحضير لالجتماعات
السنوية لحكومة اإلمـــارات ،2019
ومتابعة منظومة ممكنات الموارد
البشرية مع مكتب رئاسة مجلس
الوزراء ،وإطالق جائزة الشيخ منصور
بن زايد ألفضل بحث علمي في مجال
الموارد البشرية ،وإطــاق العددين
العاشر والحادي عشر من مجلة صدى
الموارد البشرية التخصصية ،والتي
تصدر عن الهيئة بشكل نصف سنوي
@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

لقطات من الملتقى
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ً
عاما في الهيئة والحكومة االتحادية
مدير عام الهيئة يتوسط موظفي الهيئة الذين عملوا ألكثر من 20

الملتقى شكل فرصة الستعراض إنجازات الهيئة وأبرز مشروعاتها المستقبلية

باللغتين العربية واإلنجليزية ،باإلضافة

الموارد البشرية والخدمات ،وتقنية

الحكومة «امــتــيــازات» ،ومــبــادرات

من جانبه استعرض خالد المازمي

والتظلمات وربطه بالترقيات ،وإطالق

الحكومة االتحادية «بياناتي» ،وإطالق

إلى إعــداد مجموعة من الدراسات

المعلومات ،والمالية) ،كما استعرض

الهيئة المجتمعية التي نفذت في

مدير إدارة االستراتيجية والمستقبل

اإلطار العام للتعاقب الوظيفي في

منصة التقارير الذكية لمؤشرات

المختصة بالموارد البشرية كدراسة

ميزانية الهيئة للعام  2019موزعة

خيارات العمل البديلة).

حسب البنود والوحدات التنظيمية.

عام زايــد ،وتمكنت من جمع قرابة
ً
مستعرضا خطة
 750ألــف درهـــم،

في الهيئة أبرز إنجازات الهيئة خالل

الحكومة االتحادية ،وإطالق النسخة

الــمــوارد البشرية الحكومية في

بدوره تطرق سعادة إبراهيم فكري

من جهته تطرق محمود المرزوقي

الهيئة المجتمعية واإلنسانية في
عام التسامح ،والرؤية التطويرية

المدير التنفيذي لقطاع الخدمات

مــديــر إدارة االتــصــال الحكومي

المساندة في الهيئة للحديث عن

للحديث عــن إنــجــازات اإلدارة خالل

لبرنامج «امتيازات» ،وأبرز ما تضمنته

أبرز إنجازات وخطط قطاع الخدمات
ً
متضمنا (إدارات
المساندة في الهيئة

ال سيما فيما يتعلق
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العام ،2018

ببرنامج الخصومات الخاص بموظفي

العام  2018ومنها( :إطــاق الالئحة
التنفيذية الجديدة لقانون الموارد
البشرية في الحكومة االتحادية،
وإطــــاق الــدلــيــل االســتــرشــادي

المحدثة من برنامج «اســأل الخبير
القانوني»).
وأشـــار الــمــازمــي إلــى أن الهيئة

دولة اإلمــارات ،وإطالق نسخة ثالثة
محدثة من التطبيق الذكي للهيئة،
وإطالق نسخة ثانية محدثة من تطبيق
برنامج الخصومات الخاص بموظفي

تمكنت خالل العام  2018من تفعيل

استراتيجية االتصال الحكومي للعام

الحكومة االتــحــاديــة «امــتــيــازات»،

وإطالق النظام اإللكتروني للمكافآت

نظام الهياكل التنظيمية عبر نظام

وإطالق الدليل االسترشادي للرفاه

الجاري.

والحوافز ،وتطوير نظام المخالفات

إدارة معلومات الموارد البشرية في

الوظيفي في الحكومة االتحادية).

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

لمسرعات خدمات الموارد البشرية،

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae
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ينطلق في دبي  26فبراير بمشاركة خبراء دوليين ومحليين

«الهيئة» ترعى مؤتمر ومعرض حوافز
العمل ومكافآت التقاعد األول في اإلمارات
تنطلق فــي دبي يــوم  26فبراير المقبــل فعاليات
الدورة األولــى من “ مؤتمر ومعــرض حوافز العمل

العور أن أهــداف “مؤتمر ومعرض

العالمية في هذا الصدد” .وأضاف:

حوافز العمل ومكافآت التقاعد”

“تــعــد مــكــافــآت الــتــقــاعــد إحــدى

وتتواكب مع استراتيجية الموارد

ومكافــآت التقاعد “ ،تحــت رعاية الهيئــة االتحادية

البشرية فــي الحكومة االتحادية

للموارد البشرية الحكومية ،وتنظمه مونديال دبي،

 ،2021 – 2017و المتمحورة حول

الشــركة الرائــدة في قطــاع االستشــارات المالية

تطوير وتطبيق منظومة تشريعية

فــي دولة اإلمارات ،وبمشــاركة نخبــة مرموقة من

متكاملة إلدارة وتــعــزيــز وتطوير

المتحدثيــن الدوليين ،والمســؤولين في القطاعين

رأس المال البشري في الحكومة

الحكومي والخاص في دولة اإلمارات والمنطقة.

االتحادية لتحقيق الريادة العالمية،

حلول مبتكرة
لتعظيم حوافز
العمل في الدولة
يطرحها المشاركون
والعارضون

د .عبد الرحمن العور

شون كاليهار

وضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية
وفــق معايير الــجــودة والــكــفــاءة

ويــهــدف “ مؤتمر ومــعــرض حوافز

وتستعرض الدورة األولى من “مؤتمر

االقتصادي والبشري بظاللها على

العمل ومكافآت التقاعد إلى فتح

ومــعــرض حــوافــز العمل ومكافآت

كافة مناحي الحياة ،وتعد بيئة العمل

الباب أمام حوار مجتمعي بناء حول

الــتــقــاعــد” ،والــتــي تنعقد بفندق

والمزايا والحقوق التي يحصل عليها

منظومة مكافآت التقاعد في دولة

انتركونتننتال فستيفال سيتي بدبي،

الموظف من بين الموضوعات الحيوية

اإلمــــارات ،وتدشين منصة سنوية

على مدى يوم كامل طبيعة العالقة

الســتــقــطــاب الــخــبــراء والمعنيين
والمهتمين للتباحث وطــرح األفكار
والرؤى الجديدة حول حالة ومستقبل
منظومات مكافآت نهاية الخدمة
على المستويات المحلية واإلقليمية
والعالمية .وتتواكب أهداف “مؤتمر
ومــعــرض حــوافــز العمل ومكافآت
التقاعد” مــع رؤيــة صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء،
حاكم دبي “رعاه الله” المتمثلة في

بخصوص مكافآت نهاية الخدمة بين
أرباب العمل والموظفين في دولة
اإلمارات ،وأبرز الممارسات في هذا
الصدد بالمنطقة والعالم ،إلى جانب
مناقشتها الحلول المبتكرة إلدارة
مكافآت نهاية الخدمة ،بما يعزز من
فوائدها وعوائدها بين طرفي عالقة

وأكد سعادته على أن دولة اإلمارات
سباقة فــي ابتكار واتــبــاع أفضل
ً
عالميا
الممارسات المعمول بها
فــي مــيــدان دعـــم وتــوفــيــر أســس
قوية لبيئة أعمال منتجة وعادلة،

وفــي تعليقه على انعقاد الــدورة

العمل ومكافآت التقاعد” في دبي،
ً
ً
إضافيا على إيمان دولتنا بحق
دليال

األولــى من “مؤتمر ومعرض حوافز
العمل ومــكــافــآت التقاعد” ،قال

مجتمع دولة اإلمارات ،وأن يكون توفير

الــعـ ّ
ـور مدير عــام الهيئة االتحادية

السعادة للمواطنين والمقيمين في

للموارد البشرية الحكومية“ :تلقي

الدولة أحد األهــداف السامية التي

المتغيرات العديدة التي يشهدها
ً
خصوصا في جانبها
عالمنا اليوم
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اإلمارات والعالم”.

العمل التعاقدية.

“تحويل السعادة إلى نمط حياة في
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كافة الجهات المعنية فــي دولــة

وأن انعقاد “مؤتمر ومعرض حوافز

سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان

تسعى الحكومة لتحقيقها”.

التي تحظى باهتمام ال ينقطع من

الجميع في التمتع ببيئة عمل تحقق
السعادة وتحفز على زيادة اإلنتاجية
بما يعود بالفائدة على أصحاب
العمل والموظفين ،وعلى االقتصاد
الوطني بشكل عام”.
وأوضح سعادة الدكتور عبد الرحمن

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

والشفافية ،وترسيخ ثقافة االبتكار
ً
مبينا
في بيئة العمل المؤسسي،
أن

“مؤتمر ومعرض حوافز العمل

ومكافآت التقاعد” سيعزز من تواجده
باعتباره المنصة المثالية لتبادل اآلراء
والــخــبــرات والـــرؤى ،والمساهمة
في تحقيق التوازن المطلوب بين
التطورات االقتصادية واالجتماعية
التي نشهدها وبين بيئة العمل وما
تشتمل عليها من موضوعات منها
مكافآت نهاية الخدمة .ويستضيف
مــؤتــمــر ومــعــرض حــوافــز العمل
ومــكــافــآت التقاعد الــذي يحظى
بدعم ورعاية العديد من المؤسسات

العافية االقتصادية التي تتمتع بها
المؤسسة أو الكيان االقتصادي،
ودفعت التطورات التي تشهدها
أســواق العمل في ظهور مقاربات
ونظم إلدارة هذه المكافآت ،بما يحقق
أقصى استفادة ممكنة ألصحابها،
ويخفف من الضغوط المالية التي

وخلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة
لــرأس المال البشري الحكومي،

المؤشرات المهمة والــدالــة على

العمل والموظفين.
من جانبه ،قال شون كاليهار ،الرئيس
التنفيذي لشركة مونديال (دبــي)
لالستشارات المالية منظمة مؤتمر
ومــعــرض حــوافــز العمل ومكافآت
التقاعد“ :تندرج مسألة مكافآت نهاية
الخدمة ضمن موضوع أشمل وهو
الرفاه المالي ،والذي يتصدى بدوره
لمعالجة معضلة العالقة بين المال
وإدارتــه من جانب وتحقيق السعادة
من جانب آخر ،والعالقة بين معدالت
السعادة وأرباح الشركات ،ومن هذا
المنطلق يبحث مؤتمرنا ومعرضنا
في إشكاليات العالقة بين الموظف
وشركته ،بعد أن بات في حكم المتفق

يتعرض لها أصحاب العمل ،بما يضفي
مــزيـ ً
ـدا من الجاذبية المالية على
الوظائف .ونحن نــدرك أن مفهوم
إدارة تدفقات مكافآت التقاعد جديد
ً
نوعا ما في دولة اإلمارات ،لكننا نثق
ً
ً
كبيرا بين أرباب
انتشارا
أنه سيحقق
العمل والموظفين في القطاعين
الحكومي والــخــاص ،وســرعــان ما
ستتبناه العديد من المؤسسات كجزء
أصيل من حزمة الحوافز التي توفرها
للعاملين لديها”.
ويتخلل مؤتمر ومعرض حوافز العمل
ومكافآت التقاعد عدد من الندوات
وورش

العمل

لبحث

موضوعات

متنوعة ،أبرزها انعكاسات الثورة
الصناعية الرابعة على ظروف العمل

عليه بين األطراف كافة أنه كلما كان

وطبيعة العالقة بين أربــاب العمل

العمل المختلفة في الدولة ،منصات

لديك موظفين أكثر تركيزا وبصحة

والموظفين ،والتحديات التي تواجه

جيدة يكون عائد االستثمار أفضل،

عرض لعدد من الشركات وبيوت الخبرة

خطط التقاعد على مستوى العالم،

وأن الضغوط المالية لدى الموظفين

ومكاتب استشارات التقاعد ومكافآت

وارتفاع معدالت أعمار سكان العالم

تؤثر بشكل كبير على إنتاجيتهم ،كما

نهاية الخدمة وإدارة األصول ،وهي

وتأثيره على خطط التقاعد ،والفجوة

تؤثر على مدى إخالصهم ،ومن هنا

بين تمويل مكافآت نهاية الخدمة

الجهات التي ترغب في االستفادة

تأتي أهمية مؤتمر ومعرض حوافز

واالنتفاع بها ،والتغييرات المطلوب

من توسع حجم ســوق العمل في

العمل ومكافآت التقاعد  ،والذي يتيح

تبنيها بشأن مكافآت نهاية الخدمة

الدولة ،والتطورات التي يشهدها

لنا في دولة اإلمــارات إحــراز السبق

بما يتوافق مع القوانين المنظمة

في ميدان تأصيل العالقة بين ارباب

في ابتكار وتبني أفضل الممارسات

لعالقات العمل في دولة اإلمارات.

الحكومية والخاصة المعنية بقطاعات

@FAHR_UAE
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تمتد حتى نهاية فبراير الجاري

الوزارات والجهات االتحادية تبدأ

مرحلة تخطيط األداء

لموظفيها وفق آليات نظام إدارة األداء لعام 2019

جانب من أحد التدريبات على نظام إدارة األداء اإللكتروني

ليلى السويدي

وربط الترقيات والحوافز والعالوات
والتدريب والتطوير بمستوى األداء،
وإرساء ِقيّم العدل والثبات واإلنصاف
والمصداقية بتطبيق النظام.

لولوة المرزوقي

أعلنــت الهيئة عن بدء مرحلــة تخطيط األداء وفق آليات نظــام إدارة األداء اإللكتروني الخاص بموظفي الحكومة
االتحاديــة لعــام  ،2019والتي تتعلــق بتخطيط األداء ،وتمتد مــن بداية يناير ،وحتى  28فبراير الجــاري ،بينما تمتد
المرحلــة الثانية من النظام ،والخاصة بـ «المراجعة المرحلية» من بداية يونيو حتى نهاية يوليو ،والمرحلة الثالثة،
والمخصصة للتقييم النهائي لألداء في شهري نوفمبر وديسمبر.

وفــي هــذا الصدد أوضحت سعادة

والذي يعد واجهة لنظام إدارة األداء،

البشرية اليدوية التقليدية ،بما يسرع

ليلى السويدي المدير التنفيذي

وإدراج األهداف الوظيفية الخاصة به

وتيرة العمل في الوزارات والجهات

لقطاع البرامج وتخطيط الموارد

وأوزانها ،ومراجعة األهــداف بشكل

االتحادية ،ويرتقي بمنظومة إدارة

البشرية في الهيئة أن المراحل الثالث

مباشر بين الموظف ورئيسه المباشر.

رأس المال البشري في الحكومة

لنظام إدارة أداء الموظفين تتم
ً
إلكترونيا من خالل نظام «بياناتي»،

االتحادية ككل.

وأشارت إلى أن النظام يوفر خاصية
ً
إلكترونيا ويمكنهم
تقييم الموظفين

وذكــرت سعادة ليلى السويدي أن

من إرفاق األدلة الخاصة والمستندات

نظام إدارة األداء يستند على  5مبادئ

المطلوبة إلتمام عملية التقييم،
ً
مؤكدة أن النظام ال يغني عن المقابلة

رئيسة هي :تعزيز ثقافة األداء لألفراد
وتطويرها ،وإشراك الموظفين في

وبينت سعادتها أنه بإمكان الموظف

الشخصية بين الموظف ورئيسه

التخطيط ووضع األهــداف ،وتشجيع

الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية

المباشر ،وإنما هو نظام إلكتروني

الرؤساء على تقديم التغذية الراجعة

وهــو أحــد ركائز نظام «بياناتي»،

يساهم في أتمتة إجــراءات الموارد

حول أداء موظفيهم بموضوعية،

وأن النظام والوثائق واألدلة الخاصة
به متوفرة على الموقع اإللكتروني
للهيئة .www.fahr.gov.ae
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

من جانبها أوضحت لولوة المرزوقي
مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية
في الهيئة أن نظام إدارة األداء هو
عبارة عن عملية يجري بوساطتها
تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع
األهداف والمؤشرات الرئيسة لألداء،
التي يتم وضعها بالشراكة بين
الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة
التي يتم خاللها التقييم ،بحيث تكون
محددة في بداية فترة التقييم،
وتخضع لمراجعة وتغذية مستمرة،
خالل فترة األداء.
وأشارت إلى أن النظام الذي أطلق
مطلع العام  2012على مستوى
الحكومة االتــحــاديــة يسعى إلى
ربط األداء بمكافأة اإلنجاز والنتائج
المتميزة ،وتحسين إنتاجية الموظفين
وزيادتها ،وتشجيع اإلنجازات الفردية

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

ضــمــن مظلة الــعــمــل الجماعي،
وتطوير ثقافة التعلم المستمر،
وزيـــادة فــرص التطوير االحترافي
المهني ،وتمكين الجهات االتحادية
من تحديد وتقدير الموظفين األكفاء
والمتميزين ،ووضــع أسس واضحة
لقياس مــدى اإلســهــام في إنجاز
األهداف االستراتيجية للجهة.
وذكرت لولوة المرزوقي أن الهيئة
نجحت خــال الــعــام  2016فــي ربط
مؤشر أثــر اإلجـــازات المرضية على
اإلنتاجية في الحكومة االتحادية
بنتائج نظام إدارة األداء اإللكتروني
لموظفي الحكومة االتحادية عبر
نــظــام «بياناتي» ،حيث أضافت
تنبيهات تتعلق بمؤشر أثر اإلجــازات
المرضية على اإلنتاجية في الحكومة
ً
رسميا
االتحادية الذي طبقته الهيئة
أواخر العام  ،2015حيث سيظهر تنبيه
للرئيس المباشر يوضح مؤشر نتيجة
أثر اإلجــازات المرضية على إنتاجية
موظفيه في شاشة التقييم في
مرحلة تقييم األداء السنوي.
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نظام
الموقع اإللكتروني
للهيئة
الدعم اإللكتروني
www.fahr.gov.ae

فريقها القانوني يقدم  9100استشارة منذ تشكيله في 2010

2153

استشارة قانونية من «الهيئة»

وسائل التواصل االجتماعي

قنـــــــوات
للتواصل مع فريق
االستشارات
القانونية

لموظفي الحكومة والجمهور في 2018

كشفت الهيئة أنها ردت خالل العام 2018

10

المراسالت الرسمية

البريد اإللكتروني

اسأل الخبير القانوني

legal@fahr.gov.ae

()OPA

في إطار حرص الهيئة على
تسهيل آلية التواصل مع فريق
االستشارات القانونية ،عمدت
إلى تخصيص  10قنوات تواصل

واستفســار
استشــارة
علــى  2153طلب
ٍ
ٍ
قانوني ،واردة من الــوزارات والجهات
ٍ

االتحادية وموظفيها والجهات المحلية
والخاصة والجمهور ،بخصوص سياسات
وتشــريعات وأنظمــة الموارد البشــرية
المطبقــة فــي الــوزارات والجهــات

التطبيق الذكي

الفاكس

FAHR

04/2953444

االتحادية المستقلة.

عائشة السويدي

ملتقيات
الموارد البشرية

حمد بو عميم

وفــي هــذا الصدد أوضحت سعادة

عبر البريد اإللكتروني الخاص بفريق

عائشة السويدي المدير التنفيذي

القانونية

والــجــهــات االتــحــاديــة ،بــواقــع 471
ً
استفسارا ،في حين بلغ إجمالي عدد

لقطاع سياسات الــمــوارد البشرية

 ،gov.aeفي حين استقبل الفريق %13

في الهيئة أن فريق االستشارات

من االستفسارات عبر مركز االتصال

االستفسارات حول موضوع العالوات
ً
استفسارا.
والبدالت 447

القانونية في الهيئة تعامل منذ
تشكيله في العام  2010مع 9100

الموحد ،و %13عبر مكتب خدمة الدعم
ً
مشيرة إلى أن الهيئة
اإللكتروني،

«الصحة» و»التربية»
ً
ً
استفسارا
استفادة بـ 444
األكثر

استشارة واستفسار قانوني ،واردة

استقبلت  2401استشارة في العام

مــن الــــوزارات والجهات االتحادية

 ،2017و 1376استشارة في العام

المستقلة والجهات المحلية والخاصة

 ،2016و 1153استشارة في ،2015

والجمهور ،منها  2153استشارة

و 850استشارة خالل العام  ،2014و320

خالل العام  2018وحده ،بواقع 1914

استشارة في العام .2013

استشارة مــن الــــوزارات والجهات
االتحادية ،و 239استشارة قانونية
واردة من الجهات الحكومية المحلية،
ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد
المجتمع.
 %66من االستفسارات
عبر البريد اإللكتروني للفريق

االستشارات

legal@fahr.

ولفتت إلى أن االستفسارات تركزت
في مجملها حول مواضيع (التعيين،

وذكـــرت المدير التنفيذي لقطاع
سياسات الموارد البشرية في الهيئة
أن وزارة الصحة ووقــايــة المجتمع
ً
استفادة من
تصدرت الــوزارات األكثر
خدمة االستشارات القانونية خالل العام
ً
استفسارا ،تلتها وزارة
 2018بواقع 271

ً
استفسارا،
التربية والتعليم بــ 173

والعقود ،والعالوات والبدالت ،والنقل

في حين حلت كليات التقنية العليا في
ً
استفسارا.
المركز الثالث بـ 117

الوظيفية،

من جانبه أوضح حمد بو عميم مدير

والندب واإلعارة ،والترقيات ،واإلجازات
بأنواعها،

والمخالفات

وساعات الدوام الرسمي ،واإليفاد،
ً
مشيرة إلى أن اإلجــازات
وغيرها)،

إدارة السياسات والشؤون القانونية
في الهيئة أن فريق االستشارات

وبينت سعادة عائشة السويدي أن

في الحكومة االتحادية وأنواعها

القانونية في الهيئة يقوم وبشكل

 %66من االستشارات القانونية الواردة

وأحكامها استأثرت بـ  %22من إجمالي

يــومــي بـــدراســـة االســتــفــســارات

إلى الهيئة خالل العام  2018وصلت

عدد استفسارات موظفي الوزارات

الواردة إلى الهيئة بخصوص قوانين
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

وتــشــريــعــات وســيــاســات الــمــوارد
البشرية في الحكومة االتحادية،
والقرارات الوزارية واللوائح واألنظمة
الــصــادرة في هــذا الشأن ويهدف
الفريق إلى توحيد اآلراء القانونية
في كافة المسائل المعروضة على
الهيئة ،وتوثيق المبادئ القانونية
لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في
المستقبل.
وأكــد حــرص الهيئة على تسهيل
آلــيــة تــواصــل الــــوزارات والجهات
االتحادية الراغبة في الحصول على
االســتــشــارات القانونية مع فريق
االستشارات القانونية ،حيث خصصت
 10قنوات تواصل ومنها :الموقع
اإللكتروني للهيئة
(،)www.fahr.gov.ae
والـــبـــريـــد اإللــكــتــرونــي لــفــريــق
االستشارات القانونية ،والتطبيق
الذكي للهيئة  ،FAHRونظام الدعم
اإللكتروني ،وبرنامج اســأل الخبير

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

الرقم المجاني
600525524

القانوني ( ،)OPAوملتقيات الموارد
البشرية ،والــمــراســات الرسمية،
الهادفة للتواصل المباشر مع كافة
المتعاملين والرد الفوري والسريع
عــلــى اســتــفــســاراتــهــم ،والــرقــم
والفاكس
600525524
المجاني
 ،2953444/04باإلضافة إلى حسابات
الهيئة المختلفة عبر مواقع التواصل
االجتماعي مثل« :تويتر» وإنستغرام
و»لينكدإن».

بــهــدف تسهيل تقديم الخدمات
إلــى شركائها ومتعامليها من
الـــوزرات والجهات االتحادية ضمن
باقات ،ومن بين تلك الخدمات خدمة
االستشارات القانونية ،وتقوم فكرة
ً
فريقا
المشروع على تشكيل الهيئة
من موظفيها يقدم الخدمات إلى
الــوزارات والجهات االتحادية بصفته
شريك أعمال متخصص في الموارد
البشرية.

وكــانــت الهيئة قــد شكلت فريق
ً
انطالقا
االستشارات القانونية وذلك
من حرصها على خلق ثقافة قانونية
سليمة حــول تشريعات وسياسات
وأنظمة الموارد البشرية المطبقة
على مستوى الحكومة االتحادية،
وذلك من خالل الرد على استفسارات
وأسئلة الوزارات والجهات االتحادية.

ويهدف مشروع شركاء أعمال الموارد
البشرية في الحكومة االتحادية
إلى تطوير آلية عمل تدعم التطبيق
السليم لسياسات وأنظمة وتشريعات
الــمــوارد البشرية فــي الحكومة
االتحادية ،والتركيز على تلبية احتياجات
متعاملي الهيئة وإسعادهم وتحقيق
تطلعاتهم ،وتحسين مؤشرات األداء
الرئيسية في الـــوزارات والجهات
االتحادية ،واالرتقاء بنتائج ممكنات
ومؤشرات الموارد البشرية.

وذكــر بوعميم أن الهيئة أطلقت،
ً
مؤخرا ،مشروع شركاء أعمال الموارد
البشرية في الحكومة االتحادية؛
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حوار مع مسؤول

زاوية حوارية نسلط من خاللها الضوء
على أنظمة وتشريعات ومبادرات
الموارد البشرية التي تطبقها
الهيئة االتحادية للموارد البشرية
الحكومية على مستوى الحكومة
االتحادية ،من وجهة نظر مسؤولين

محمد النيادي« :بياناتي»  ..نظام مميز
ومهم يوفر الوقت والجهد
وفي أولى حلقات (حوار مع مســؤول) نستضيف
ســعادة محمد ســعيد النيادي مدير عــام الهيئة
العامة للشــؤون اإلســامية واألوقــاف ،والذي
يحدثنا عن رأيه في نظام إدارة معلومات الموارد
البشــرية فــي الحكومــة االتحاديــة «بياناتي»،

ما هي أبرز األنظمة والخدمات التي يقدمها «بياناتي»
وتخدم الهيئة العامة للشؤون االسالمية واألوقاف؟

كما تعلمون فاألنظمة المعلوماتية بشكل عام عامل
مساعد للنجاح ،والقدرة على االستفادة من تلك األنظمة
وجميع الخصائص التي تتوفر فيها أمر مهم لتحقيق
األهداف االستراتيجية لكل جهة ،ومن هنا سعت الهيئة
العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف لالستفادة من جميع
الخصائص والمميزات التي يتيحها نظام «بياناتي»
للوزارات والجهات االتحادية ،وقد وضعنا في الهيئة
ً
ً
زمنيا الستكمال تطبيق وتفعيل كافة أنظمة الموارد
إطارا
البشرية المندرجة تحت منظومة «بياناتي».

وأنظمة الموارد البشــرية اإللكترونية المنضوية
تحتــه ،وكيــف ينظر للــدور الــذي تلعبــه الهيئة

وبالعودة إلى السؤال فإن نظام إدارة األداء الخاص
بموظفي الحكومة االتحادية ،ونظام التقارير الذكية من
أبرز األنظمة التي تعتمد عليها الهيئة العامة للشؤون
ً
كثيرا.
اإلسالمية واألوقاف في عملها

االتحادية للموارد البشرية الحكومية في التوعية
بأنظمة وسياســات وتشــريعات الموارد البشرية
المطبقــة علــى مســتوى الحكومــة االتحادية،
وفيما يلي نص الحوار:

ً
نظرا
من الجهات التي تدعم نظام «بياناتي» وتطبقه؛
لسهولة النظام والخدمات المميزة التي يقدمها
للموظفين والمسؤولين على حد سواء.

سعادة محمد سعيد النيادي
مدير عام الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

كيف تنظرون لمشروع شركاء األعمال الــذي أطلقته
الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية ،لخدمة
متعامليها من الوزارات والجهات االتحادية ودعمها؟

ما رأيكم في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في
الحكومة االتحادية «بياناتي»؟

من وجهة نظري الشخصية فإن نظام «بياناتي» نظام
مميز ومهم للغاية ،حيث أنه يمدنا بالعديد من البيانات
والمعلومات التي نرغب في االطالع عليها ،ويساعدنا في
اتخاذ القرارات المهمة ،كما أنه يوفر الوقت والجهد على
موظفي الوزارات والجهات االتحادية ومسؤولي الموارد
البشرية في الحكومة االتحادية.
وعند الحديث عن مميزات وإيجابيات نظام «بياناتي»
ال يمكنني بأي حال من األحــوال أن أغفل نظام التقارير
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الذكية الذي يندرج تحت مظلة «بياناتي» ،ويلبي حاجة
الــوزارات والجهات االتحادية المشغلة لنظام «بياناتي»
من التقارير اإلحصائية المبنية على مؤشرات ذكية لقياس
كفاءة وممكنات الموارد البشرية فيها ،بما يدعم متخذي
القرار في الدولة بشكل عام والحكومة االتحادية على
ً
فضال عن أنه يسمح للمعنيين في الوزارات
وجه الخصوص،
والجهات االتحادية بمتابعة نقاط القوة والضعف ونسب
تحقيق األهداف بناء على المؤشرات الموضوعة من قبل
الحكومة االتحادية.

مما ال شك فيه أن العمل التكاملي والتشاركي أساس
النجاح ،ومــن يعتقد بــأن النجاح يأتي من خــال العمل
الفردي فهو بحاجة ماسة لمراجعة معتقداته وتصحيحها،
فمشروع شركاء األعمال خير مثال على أهمية العمل
بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق تطلعات وتوجهات قيادتنا
ً
أيضا،
الرشيدة ،والرؤى الطموحة لحكومة دولة اإلمارات
وبالفعل لقد ساعدنا مشروع شركاء األعمال في التطبيق
السليم لسياسات وأنظمة وتشريعات الموارد البشرية في
الحكومة االتحادية ،ومن خالله باتت آلية التواصل مع الهيئة
أكثر سالسة وسهولة.

ونحن في الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
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إلى أي مدى ساعدت الحلول الذكية ألنظمة الموارد
البشرية ،في خدمة العمل لدى جهتكم الموقرة ،وأوجه
االستفادة منها؟

ساهمت الحلول الذكية في توفير الوقت والجهد ،ورفع
كفاءة وإنتاجية مواردنا البشرية ،كما أنها أسهمت في
توفير المعلومات والبيانات عند الطلب ،مما ساعد في
دعم اتخاذ القرار بشكل سريع.
إلى أي مدى ساعدكم تطبيق الهيئة االتحادية للموارد
البشرية الحكومية الذكي « »FAHRفي تسريع وتبسيط
إجراءات الموارد البشرية لديكم؟

التطبيقات الذكية باتت من المتطلبات الرئيسية لنجاح
العمل المؤسسي ،وليس من الكماليات كما يظن البعض،
ومن وجهة نظري المتواضعة أعتقد أن المستقبل القريب
سيشهد نقالت نوعية لجهة تقديم الخدمات الحكومية عبر
التطبيقات الذكية ،وبالنسبة لتطبيق  FAHRالذكي فقد أثبت
أنه أحد أهم التطبيقات على مستوى الحكومة االتحادية،
حيث أنه يقدم حزمة من الخدمات الفورية المهمة التي
تفيد موظفي الحكومة االتحادية ،وتساعدهم في إتمام
إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم بشكل ذاتي ،عالوة
على الخدمات التي يتيحها لمسؤولي الموارد البشرية
في الوزارات والجهات االتحادية.
مقترحاتكم ومرئياتكم لتعزيز التعاون والتنسيق بين
الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية ومؤسستكم
الموقرة؟

تلعب الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية مشكورة
ً
ً
هاما في بناء اإلنسان ،وتمكين رأس المال البشري
ًدورا
في الحكومة االتحادية ،بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة
في الوصول إلى الرقم واحد في كافة المجاالت وعلى
مختلف الصعد ،وبناء اقتصاد معرفي مستدام.
ونحن في الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف على
تواصل مستمر مع الهيئة لما فيه خدمة العمل الحكومي
وتطويره.
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طلبة جامعة نيويورك أبوظبي يطلعون
على خدمات الهيئة وإنجازاتها
ضمن مبادراتها في «عام التسامح»
وبالتعاون مع «دار البر»

«الهيئة» تطلق

«شتاهم رحمة»
إلغاثة الالجئين السوريين
أطلقت الهيئة ،مؤخراً ،وبالتعاون
مع جمعية دار البر ،مبادرة «شتاهم
رحمة» الخيرية اإلنسانية ،والتي
تهدف لتوفير المستلزمات والحاجيات
الشتوية لالجئين السوريين ،الذين
ً
أوضاعا إنسانية كارثية في
يعيشون
مخيمات الشتات المنتشرة في
العديد من البلدان العربية المتاخمة
لبلدهم األم ،ال سيما في ظل الشتاء
القارس ،واالفتقار ألبسط مقومات
الحياة الكريمة.
وفي هذا اإلطار أوضحت حنان محمد
بن نصيف نائب مدير إدارة االتصال
الحكومي في الهيئة أن الحملة تأتي
ً
انطالقا من حرص الهيئة وجمعية
«دار البر» على رفــع المعاناة عن
كاهل إخوتنا من الالجئين السوريين
الذين أجبرتهم الظروف في بلدهم
للنزوح إلى الدول العربية المجاورة،
واإلقامة في مخيمات الالجئين ،في
ظــروف بالغة القسوة والصعوبة،
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عائشة السويدي في لقطة تذكارية مع وفد جامعة نيويورك أبوظبي بحضور موزة السركال

العديد من المبادرات والفعاليات
المجتمعية تعتزم تنفيذها خالل العام
الجاري.

حنان محمد بن نصيف

ً
خصوصا في فصل الشتاء.
وذكــرت أن المبادرة تأتي في إطار
تفاعل الهيئة مع إعالن صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة «حفظه الله» عام  2019عام
التسامح ،حيث أطلقت الهيئة مطلع
العام خطتها المجتمعية واإلنسانية
ً
متضمنة
الخاصة بعام التسامح،

ولفتت حنان محمد بن نصيف إلى أن
الهيئة أشهرت الحملة على مستوى
الحكومة االتحادية؛ لمنح الفرصة ألكبر
عدد من موظفي الوزارات والجهات
االتحادية للمشاركة في فعل الخير،
وذلك من خالل حساباتها المختلفة
على مواقع التواصل االجتماعي،
ونــظــام إدارة معلومات الــمــوارد
البشرية في الحكومة االتحادية
ً
داعية كافة شرائح وفئات
«بياناتي»،
المجتمع لدعم الحملة ،والتبرع بـ 10
دراهم عبر إرسال كلمة «رحمة» في
رسالة نصية قصيرة إلى الرقم ،2289
ً
درهما عبر إرســال
أو التبرع بـ 20
الكلمة ذاتها إلى الرقم  6025عبر
«اتصاالت» و»دو» ،أو التبرع بـ 50
ً
درهما على الرقم  ،2252وبـ 100
درهم على الرقم .6027

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

ً
مــؤخــرا ،في
استقبلت الهيئة،
ً
ً
مقرها بــدبــي ،وفـــدا طــابــيــا من
جامعة نيويورك أبوظبي من مختلف
التخصصات زار «الهيئة» لالطالع
على أفضل ممارساتها المطبقة،
في مجال تنمية وتطوير رأس المال
البشري االتحادي ،واألدوار المنوطة
بها على مستوى الحكومة االتحادية،
والــخــدمــات التي تقدمها الهيئة
للوزارات والجهات االتحادية وجمهور
المتعاملين.

وخالل الزيارة تعرف الوفد الزائر على
دور الهيئة فــي صنع السياسات
والتشريعات المتعلقة بالموارد
البشرية في الحكومة االتحادية،
وآلية إعداد وتطوير هذه السياسات،
وكيفية مراجعة وتطوير قانون
الــمــوارد البشرية فــي الحكومة
االتحادية والئحته التنفيذية ،وآلية
إعــداد بطاقة األداء المتوازن ألداء
الــمــوارد البشرية الحكومية ،كما
استمع الوفد إلى شرح مفصل حول

أبرز إنجازات الهيئة منذ تأسيسها.
وكــان في استقبال الوفد سعادة
عائشة السويدي المدير التنفيذي
لقطاع سياسات الموارد البشرية
في الهيئة ،وزايد القحطاني مدير
إدارة تقييم األداء والمتابعة ،وحمد بو
عميم مدير إدارة السياسات والشؤون
القانونية ،وموزة السركال خبير موارد
بشرية ،ومها خميس تنفيذي رئيسي
سياسات وبحوث.

عائشة السويدي وموزة السركال ومها خميس خالل استقبال الوفد الزائر
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الرفاه
الوظيفي
منظومة من المبادرات التي تهدف
إلى تحسين بيئة العمل وصحة
الموظفين  ..توازن بين الحياة
المهنية والشخصية

 10أطعمة
ال تسبب زيادة في الوزن
ثمــة أطعمة عديدة ال تســبب زيــادة في الــوزن ،وبإمكان
الشخص تناولها دون أي تحفظات ،ومن هذه األطعمة:

الحمضيات:

سمك السلمون:

البرتقال والجريب فروت وغيرهما من الحمضيات تعد
وجبات خفيفة مفيدة للحصول على وزن مثالي؛
الحتوائها على كميات كبيرة من المياه واأللياف والقليل
من السعرات الحرارية.

األسماك الدهنية مثل السلمون صحية للغاية فهي
تحتوي على البروتين والدهون وأحماض أوميغا  3الدهنية
التي تساعد في مكافحة االلتهابات.

منقول عن :ملحق البيان الصحي

البطاطا المسلوقة:
البطاطا المسلوقة هــي أفضل صديق
للمعدة ،فتناول القليل منها يشعرك بالشبع
ولفترة طويلة.

البيض:

الحساء:

الشوفان:

يحتوي البيض على كمية هائلة من
البروتين تمد الجسم بالطاقة على
مدار اليوم.

على الرغم من أن الحساء عبارة عن
ماء ذي نكهة ،فإنه يبقي المعدة
مرتاحة لساعات عدة.

يمتص الشوفان أي سوائل تحيط به
ً
مثاليا لملء المعدة بشكل
ما يجعله
سريع ولفترة طويلة.
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

البقوليات:

التفاح:

البقوليات مثل البازالء والعدس غنية بالبروتين واأللياف،
وهما من أكثر األطعمة التي تمأل المعدة وتشعرك
بالشبع.

ً
جزءا ال يتجزأ من نظام الحمية الصحية ،ألنه
يعد التفاح
يحتوي على ألياف قابلة للذوبان ،وعناصر ذات سعرات
حرارية منخفضة.

اللحوم منزوعة الدهن:

الجبن المنزلي:

اللحوم الخالية من الدهن ،مثل الدجاج بدون جلد ،هي
مصدر كبير للبروتين ،وتقليل محتوى السعرات الحرارية
عن طريق إزالة الدهون والجلد.

الجبن المنزلي هو مثال آخر على أحد األطعمة التي تحافظ
على وزن رشيق ،فهذه الجبنة مليئة بالبروتين وفيتامين
«ب» ،والكالسيوم والفوسفور.
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أعجبني
زاوية ننشر من خاللها كل ما يعجبكم
من صور ورسومات ونصوص قصيرة
ومعبرة ،ذات مدلوالت إيجابية

 7مهارات ناعمة
للنجاح في مجال

تكنولوجيا المعلومات
عندمــا يفكر معظــم الناس في وظائف مجال تكنولوجيا المعلومات ،فإنــه من النادر أن تخطر ببالهم
أهمية مهارات التحدث والتفاوض واإلرشاد ،إذ إنها تعد من أساسيات النجاح المهني في أي مجال.
وكونك ماهرًا في مجال الحاســوب واكتشــاف األخطاء وإصالحها ،فذلك يعد جزءًا أساسيًا من العمل
في مجال تكنولوجيا المعلومات ،لكن إذا كنت تنوي التفوق في هذا المجال ،من المهم جدًا أن يكون
لديــك مزيج من المهــارات المتخصصة والمهارات الناعمة ،وإليك في هذا الســياق  7مهارات ناعمة
ينبغي أن يتعلمها المهنيون في مجال تكنولوجيا المعلومات:
منقول بتصرف عن :جريدة الخليج اإلماراتية

 - 1حل المشاكل:
ً
ً
مسؤوال عن مساعدة
واضحا ،لكن إذا كنت
قد يبدو ذلك
الموظفين في قضايا اإلنترنت والحاسوب والشبكات
والبرمجيات بشكل يومي ،فمن المهم ً
جدا أن تكون
ً
ً
أيضا .وهذا يعني القدرة على
بارعا في حل المشاكل
اكتشاف المشاكل ووضع الحلول لها بسرعة ،إال أن حل
المشكلة ال يعني فقط اتخاذ اإلجراءات الالزمة عندما
ً
ً
سباقا في وضع
أيضا أن تكون
تقع المشكلة ،ولكن
حلول استباقية ناجعة لها قبل حدوثها ،فعلى سبيل
المثال إذا الحظ الفريق التقني وجود ثغرات أمنية
في الشبكة الداخلية للمؤسسة ،عليهم أن يطوروا
إجراءات أمنية وترقيات من شأنها حماية المؤسسة
من مخاطر القرصنة اإللكترونية ،بدل االنتظار حتى
تخترق الشبكة التخاذ اإلجراءات الالزمة.
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القدرة على شرح المصطلحات المعقدة لألشخاص
الذين يملكون معرفة بسيطة في هذا المجال ،وإذا
كان جهاز حاسوب أحد الموظفين بطيء ألن ذاكرة
الوصول العشوائي فيه ضئيلة ،أو أن حاسوبه غير
متصل باإلنترنت بسبب تضارب في عنوان البروكسي،
فعليك شرح هذه المسألة بلغة بسيطة يمكن أن
يفهمها الشخص العادي.

 - 4العمل ضمن فريق:

 - 2مهارات االتصال:
ً
تفاعال
يتطلب العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات
ً
ً
مستمرا ،فسواء كنت تستكشف مشكالت
إنسانيا
ً
فريقا ،فمن المهم أن تعرف كيف
الحاسوب أو تدير
تتفاعل وتتواصل بشكل جيد مع اآلخرين في جميع
مستويات المؤسسة ،وستكون بحاجة إلى أن تكون
ً
بارعا في الشرح ومساعدة اآلخرين في حل المشاكل
وتفويض المهام لفريق عملك.

 - 3القدرة على ترجمة المصطلحات الفنية:
خــال عملك فــي مجال تكنولوجيا المعلومات،
ستكتسب مصطلحات خاصة في مجال عملك ،قد
ال تكون مفهومة بالنسبة للشخص العادي ،ولهذا
السبب على المتخصصين في مجال التقنيات امتالك
أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

إذا كنت تريد أن تحظى بمستقبل مهني ناجح في
مجال تكنولوجيا المعلومات ،عليك العمل بشكل جيد
مع اآلخرين ،وبالتأكيد سيكون عليك في بعض الحاالت
العمل بشكل مستقل في بعض المشاريع والمهام
المعينة ،لكن في معظم األحــيــان ،يعمل فريق
تكنولوجيا المعلومات مع بعضهم بشكل وثيق إلنجاز
ً
عضوا في قسم تكنولوجيا
المهام الكبيرة .وكونك
ً
ً
المعلومات ،ينبغي أن تكون مستمعا جيدا وتتقبل
النقد والتوجيه ،وتنجز المهام الموكلة إليك بشكل
صحيح وتسليمها في الوقت المناسب.

 - 5القدرة على طرح العروض التقديمية:
إذا كنت تظن أن العروض التقديمية خاصة برجال
األعمال فقط ،عليك أن تعيد التفكير بالموضوع مرة
أخرى ،حيث يتطلب العمل في مجال التقنية القدرة
على التحدث إلى مجموعات كبيرة من الناس .وسواء
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ً
عرضا عن إنجازات فريقك أمام مسؤولي
كنت تقدم
المؤسسة ،أو شرح شيء جديد لقسمك أو إدارة
دورة تدريبية ،فإن مهارة تقديم العروض مهمة
ً
جدا إليصال رسالتك لآلخرين .لذا عليك أن تكون على
ً
دائما للمساهمة في االجتماعات
أهبة االستعداد
والعروض التقديمية المهمة في مؤسستك ،للتأكد
ً
وفقا لما تم التخطيط له.
من أنها تسير

 - 6مهارة خدمة المتعاملين:
تتطلب مهنة المتخصص في تكنولوجيا المعلومات
مساعدة اآلخرين بشكل منتظم ،ولهذا فإن مهارة
خدمة المتعاملين مهمة ً
ً
وغالبا
جدا في هذا المجال.
ً
أيضا إلى التحلي بمعنويات إيجابية عند
ما يحتاج ذلك
ً
جيدا وإظهار
معالجة المشاكل التقنية مع االستماع
التعاطف مع الطرف اآلخر.

 - 7التحلي بالصبر:
ً
غالبا ما ينطوي جــزء كبير من عمل متخصصي
تكنولوجيا المعلومات على شرح األفكار المعقدة
لآلخرين وتدريب الموظفين الجدد ومساعدة موظفين
ال يتقنون استخدام الحاسوب ،وكل ذلك يتطلب منك
ً
قادرا على الحفاظ على
التحلي بالصبر ،وإذا كنت
هدوئك في حاالت محبطة أو اإلجابة عن أسئلة يتم
مــرارا وتــكـ ً
ً
ـرارا ،لن تكون لديك أي مشكلة
طرحها
بالنجاح في هذا المجال.
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الموضوعية في اختيار أسلوب العمل
ً
طالبا فــي جامعة العلوم
سألنا 80
والتكنولوجيا عن الطريقة التي سيتبعونها
لتجميع نماذج لعبة ،باالعتماد على رسوم
بيانية إرشادية ،على أن يحظى الشخص
الذي يعطي إجابات صحيحة وكاملة على
مكافأة مالية .منحنا الطالب في تجارب
المجموعات خمس دقائق لوضع الخطة
التي سيتبعونها ،و 45دقيقة أخرى لتجميع
النماذج بشكل فعلي .من جهة أخرى ،لم
يكن على المشاركين في التجارب الفردية
القيام بالعمل بأنفسهم ،ولكن ً
بدال من
ذلك كان عليهم تحديد عدد األشخاص الالزم
توظيفهم للقيام بالعمل بشكل افتراضي،
وماهية المهام التي سيوكلونها إلى
كل منهم .كما تم إعطاء المشاركين
نموذجين مختلفين للعبة على التوالي
لمحاكاة التباين في المشروع :النموذج
األول مصنوع من أجزاء بإمكانهم تركيبها
بأنفسهم وتجميعها في وقت الحق ،أما
اآلخر فهو مترابط بشكل أكبر .وكان ً
جليا
أنه من المنطقي استخدام أسلوب العمل
بالقطعة في الحالة األولــى ،وأسلوب
توزيع العمل بحسب األنشطة في الحالة
الثانية .ولكن أظهر كل من المجموعات
ً
اهتماما أكبر نحو استخدام أسلوب
واألفراد
العمل بالقطعة في كلتا الحالتين ،بغض
النظر عن ماهية المشروع.

األسلوب األمثل
لتوزيع المهام على فريق العمل

افتــرض أنك تعمل ضمن فريق مهمته تصنيع لعبة خشــبية بشــكل يــدوي ،ويتطلب منك ذلك القيام بتشــكيل بعض
ّ
المجسم النهائي للعبة .كيف سيكون بمقدورك تقسيم
األجزاء من الصفر ،ومن ثم تركيبها بعضها مع بعض ،إلنهاء
العمل وتوزيع المهام على أعضاء الفريق؟

ديناميكية الفريق

علــى األرجــح ســيكون خيــارك األول ،إن كانــت طريقــة تفكيرك مشــابهة ألغلبيــة الناس ،هــو توكيــل مهمة صنع
كل جــزء مــن أجــزاء المجســم إلى أحــد أعضاء فريــق العمــل .ويعرف مثل هذا األســلوب فــي العمــل ب «العمل

لوحظ عند األفــراد ميل أقل الستخدام
أسلوب العمل بالقطعة عند توزيع المهام
مقارنة بالمجموعات .وأظهر أولئك الذين
قاموا بتقسيم المهام وتوزيعها بحسب
ً
ً
متساويا بين أسلوبي
اهتماما
األنشطة
العمل .في حين تركز اهتمام المجموعات
خالل جميع مراحل التجربة على انتهاج
أسلوب العمل بالقطعة بشكل أكبر من
ً
أيضا أن
األفــراد .كما أظهرت التجارب

بالقطعــة» ،ألنــه يركــز علــى عمــل كل قطعــة على حــدة ،أو خلــق أجزاء وســيطة ،يتــم تركيبهــا فيما بعــد لصنع
المجســم النهائــي .وثمة نهــج آخر في العمل ،يقوم على تقســيم العمل بحســب األنشــطة أو المهــام ،فعلى
ســبيل المثــال ،مهمــة التقطيــع ،والتلوين والتلميع .وســيكون مــن الصعب الحكم علــى أســلوبي العمل أعاله،
دون النظــر إلــى جميــع تفاصيل المشــروع ،كالعدد النهائــي للقطع الجاهــزة المطلوبة ،أو المهــارات المطلوبة
لعمــل أجــزاء مختلفة .ولكــن بالتأكيد ،من غيــر المرجّح أن يكون أســلوب العمــل بالقطعة هو الخيــار األفضل على
الــدوام ،غيــر أن الميل إلى اختيار هذا األســلوبّ ،
بغض النظر عن المهــام المطلوبة ،قد يكون فعــاالً إلى ح ّد كبير.
ُتع ّد هذه المسألة ذات صلة عند االفتقار إلى الخبرة المطلوبة عند التخطيط لمشروع جديد .ففي ورقة بحث انتهيت
منهــا مؤخرًا وشــاركني فيها كل مــن مارلو رافيندران من جامعة «كاليفورنيا» ،وماســيمو وارغليــن من جامعة «كا
فوسكاري فينيسيا» ،بعنوان «التركيز على األجزاء في تقسيم العمل :األدلة التجريبية» ،وجدنا أن فرق العمل لديها

ً
ً
قليال (أقــل من
وقتا
المجموعات تأخذ
ساعة) لوضع أنماط عمل مألوفة ،بغض
النظر عن متطلبات العمل في المشروع.
كما وجدنا في المهمة الثانية أن نقاشات
جميع الفرق ركزت خالل مرحلة التخطيط
على الحفاظ على البنية التنظيمية التي
سبق أن وضعتها في المهمة األولى.
بطبيعة الــحــال ،ليس جــديـ ً
ـدا أن تميل
المجموعات ألن تكون مخلوقات مجتمعية
في العمل ،تعير أهمية أكبر لتحقيق
التناغم بين أعضاء الفريق على حساب
األداء .ولكن نتيجة لذلك ،قد تنجذب النتهاج
أسلوب العمل بالقطعة ،الــذي يخول
أعضاء الفريق المزيد من السيطرة على
أنماط العمل المتبعة .فعند وجود مهام
ينبغي توزيعها من األسهل للحفاظ على
هيكلية ثابتة لمجموعات فرعية.
تمكين الفريق
وجدنا أنــه ليس بالضرورة أن ينعكس
االنــســجــام ضمن فــريــق العمل على
أدائهم .فعند العمل على مشاريع جديدة
من المستحسن أن يقوم المدراء بتذكير
فريقهم بضرورة األخذ في الحسبان جميع
االختيارات المطروحة عند تقسيم المهام،
حيث إن حمل األشخاص على االستعانة
بالخبرات السابقة ال يتطلب الكثير .وقد
وجدنا عند استكمال التجربة ،أنه ببساطة
ً
كافيا إضافة شرح من سطر واحد على
كان
ً
المهام .فعليا ال أحد يرغب في أن ينظر
إليه على أنه مدير يهتم بأدق التفاصيل
ً
ضمنيا
في العمل .ولكن تفترض الدراسة
ً
لزاما على القياديين االهتمام
أنه سيكون
بطريقة أداء الفريق للمهام المطلوبة،
وليس التركيز على إنجازها فقط .يكون
هناك مشكلة عندما يعمل فريق عنده
خبرة على مشروع جديد ،وذلــك بسبب
الميل إلى تقسيم المهام بحسب أسلوب
العمل بالقطعة.

ميل واضح الســتخدام أســلوب العمل بالقطعة ،عوضًا عن تقسيم العمل ،بحســب األنشطة والمهام ،أكثر منه لدى
األفراد .ومثل هذا التوجه قد يتسبب في فشل المشاريع في بعض األحيان.

فانيش برانام
أستاذ في االستراتيجية وهيكلة المؤسسات لدى كلية «انسياد» إلدارة األعمال
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عروض الشهر

أحدث العروض
فندق ماريوت الجداف

مطعم كافتان التركي
تعـــد مبـــادرة الخصومــات الخاصــة بموظفـي الحكومـــة
«امتيازات» ،واحدة من أكبر المبادرات المجتمعية –ذات
األبعاد االقتصادية -على مستوى دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،حيث أخذت الهيئة االتحادية للموارد البشرية
الحكومية على عاتقها مسؤولية التنسيق مع مؤسسات
وشركات القطاع الخاص ،وتوقيع شراكات معها؛ لمنح
موظفي الحكومة وعائالتهم خصومات خاصة واستثنائية
على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها.
وترمي «الهيئة» من خالل «امتيازات» إلى دعم موظفي
الحكومـــة وتحفيزهــم ،ورفــع مستويــات الرضــا والتناغم
والسعادة الوظيفية والوالء المؤسسي لديهم ،ما
يحسن من إنتاجيتهم ،ويساعد في تحقيق رؤية اإلمارات،
واستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة.

استمتع بأسعار غرف تبدأ من  375درهم في فندق ماريوت
الجداف شاملة وجبة اإلفطار .العرض يشمل  %40خصم
على جميع خدمات ساراي سبا و  %30خصم على المأكوالت
والمشروبات*.

مركز المار لطب وجراحة التجميل

خصومات رائعة وحصرية تصل إلى  %35على عالجات األسنان
والجراحات التجميلية*.

احصل على  %20خصم على قائمة الطعام
المتنوعة في جميع أفرع المطعم.
العرض ال يسري على قائمة اإلفطار*.

عروض حصرية وجذابة على
السفر والسياحة من»»إيرلينك”.
“امتيازات”
تطبيق
حمل
لالستفادة من العروض على
وجهات سياحية خالبة وباقات
سفر بأسعار تنافسية *.

خصم  %20على جميع دورات التدريب الرياضية مثل:
السباحة والجمباز و الكاراتيه وكرة القدم لكافة األعمار
في جميع فروع المركز المنتشرة في الدولة* .

شركاء جدد
المركز األوروبي العربي الطبي

عروض حصرية
من إيرلينك
للسفريات

نكست ستيب إلدارة المنشأت الرياضية

خصومات رائعة تصل إلى  %30على خدمات المركز
الطبية و %20على خدمات األسنان*.

جيرمان إكسبرتس لصيانة السيارات

احصل على خصم  %20على خدمات صيانة السيارات،
مع كوبونات مجانية على بعض خدمات المركز*.

* تطبق الشروط واألحكام.
يمكنكم الحصول على هذه العروض
وغيرهـــــا ،عبر تحميـــــل تطبيـــــق
«امتيـــــــازات» الذكـــــي Imtiyazat

راعي البرنامج:
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اﺳﺘﺮداد ﻧﻘﺪي  10%ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ وأﻣﻴﺎل
ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻣﺎراﺗﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻴﺰ.
اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺴﻔﺮ وﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة
ّ
اﺳﺘﺮداد ﻧﻘﺪي  10%ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻣﻴﺎل ﺳﻤﺎرت ﻣﺎﻳﻠﺰ ﻣﻊ ﻣﻴﺰة اﻻﺳﺘﺮداد اﻟﻔﻮري
ﻟﻣﻴﺎل اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ
ﺧﺪﻣﺔ ﺻﻒ اﻟﺴﻴﺎرة ّ
ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﺼﺎﻻت اﻟﻤﻄﺎرات
دﺧﻮل ّ

اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪﻓﻌﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻬﻞ وﺳﺮﻳﻊ ﻣﻊ  Apple Payو Samsung Pay
ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة
ﺑﻄﺎﻗﺔ ّ
ﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺒﻚ ان:
أرﺳــﻞ  HREMإﻟﻰ 4451

ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم.
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اإلمارات
عنوان التسامح والتعايش واالنفتاح على اآلخر

