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وتعزيز اإلنتاجية واالستثمار األمثل للنظم والحلول المبتكرة لرأس المال البشري
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ترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل المؤسسي

تابعونا عبر قنوات التواصل االجتماعي
األكثر تفاع ً
ال في مجال الموارد البشرية
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الفجيرة تستضيف ملتقى نادي
الموارد البشرية األول خالل 2019

22

حنان بن نصيف
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· تبويـب الموضوعات يخضع العتبارات فنية

10
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برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

مؤتمر الموارد البشرية الدولي التاسع
يومي  17و 18أبريل

ً
متحدثا
ً
عالميا

600

مشارك وزائر
من المنطقة والعالم

تعقــد الهيئــة مؤتمــر المــوارد
البشــرية الدولي التاســع يومي
 17و 18أبريــل المقبــل في دبي،
برعايــة كريمــة من ســمو الشــيخ
حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتوم ولي عهد دبي ،تحت شعار
« تحديات رأس المال البشري في
الثورة الصناعيــة الرابعة» ،وذلك
في فندق جميرا أبــراج اإلمارات،
بدبي.

لقطة أرشيفية من مؤتمر الموارد البشرية الدولي الثامن

ويعد مؤتمر الموارد البشرية الدولي
حدثا فــريـ ً
ً
ـدا من نوعه في
التاسع
مجال الموارد البشرية الحكومية على
مستوى الشرق األوســط ،من حيث
المحتوى والمتحدثين والمشاركين،
وموضوعات الطرح .كما أنه أحد أهم
المبادرات االستراتيجية التي تهدف
إلى تحسين إنتاجية القوى العاملة
وتطويرها،

البشري.

ســويــســرا ،وأســتــاذ مــســاعــد في

عبدالعزيز حــارب الفالحي ،المدير

أعيننا ،تقدمها المتحدثة الدكتورة

البشرية والذي تقدمه إيمان القاسم،

آشريدج للتعليم التنفيذي وجامعة

التنفيذي لقطاع خــدمــات الدعم

كيلي موناهان ،باحثة في مجال

مدير الموارد البشرية ،بمركز الخدمات

التقني الــمـ ّ
ـؤســســي فــي هيئة

مستقبل العمل في المؤسسات-

الطرق والمواصالت ،بدبي ،وكذلك

منطقة فيالدلفيا الكبرى ،قسم

مــوضــوع «كيف يمكن للثقافة أن

الموارد البشرية ،ديلويت ،الواليات

تؤثر على بيئة عمل المستقبل»

المتحدة األمريكية ،أضف إلى موضوع

والذي يقدمه المتحدث جاك نايدو،

«استدامة رأس المال البشري والثورة

مدير الموارد البشرية في سيسكو

الصناعية الرابعة» ويقدمه المتحدث

ومؤسسات رائدة في مجال الموارد

موضوع

– الشرق األوسط وأفريقيا ،وورقة

الدكتور أحمد النصيرات ،منسق عام

البشرية ،حيث ستستعرض أحــدث

حول مستقبل العمل وكيفية العثور

برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز،

الحلول والخدمات في هذا المجال.

ويستقطب المؤتمر أكثر من 600
مشارك وزائر من المنطقة والعالم،
ً
ً
ً
عالميا .وسيناقش
متحدثا
فضال عن 20
المؤتمر ً
عددا من الموضوعات منها:
(مستقبل الوظائف في ظل الثورة
الصناعية الرابعة ،وإدارة رأس المال

بوكوني في ميالن ،وموضوع ازدهار
القوى العاملة في القرن الواحد
والعشرين ويقدمه المتحدث لويس
غــاراد عالم النفس التنظيمي في
ميرسر -سيروتا ،استشاري ومستشار
أول في ميرسر –سيروتا.

رئيسية

البشري في ظل الثورة الصناعية

تناقش مختلف الموضوعات الملحة

الرابعة والـــذي يقدمه المتحدث

كما

وأفضل الممارسات العالمية والخبرات

الــدولــي الدكتور باولو غالو ،أحد

خيارات العمل غير التقليدية في ظل

8

ضمن

منصة

العلمية في مجال تنمية رأس المال

ً
مبيعا في
مؤلفي الكتب األكــثــر

الثورة الصناعية الرابعة ،ويقدمه

على الــمــواهــب الــمــوجــودة أمــام

وموضوع تجربة العمالء والموارد
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سيناقش

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

المؤتمر

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

المشتركة ،في شركة بترول اإلمارات
الوطنية «اينوك».
ويصاحب المؤتمر -الذي تعقده الهيئة
بالتعاون مع شركة اندكس للمؤتمرات
والمعارض -معرض يضم عدة شركات
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بدء المرحلة األولى للتقييم من لجنة دولية وفق أربعة معايير

معايير لتقييم

«جائزة منصور بن زايد ألفضل بحث علمي
ً
بحوثا قيمة
في الموارد البشرية» تستقبل

مشاركات الجائزة

أصالة وحداثة األفكار وحجم
االبتكار في المشروع

استخدام أسس البحث
أو المشروع العلمي

أعلنــت الهيئة أنها تســلمت  38بحثًا علميًا
مقدمــة مــن الهيئــات التدريســية وطلبة

اتباع منهجية المقارنات
المعيارية واستشراف
المستقبل في تطوير
البحث أو المشروع

ّ
ومؤسســات التعليــم العالي
الجامعــات
المعتمــدة فــي الدولــة ،وذلــك ضمــن
«جائزة الشــيخ منصور بــن زايد ألفضل بحث
علمي في مجال الموارد البشرية» ،التي

مخرجات واقعية قابلة
للقياس والتنفيذ

تســتهدف الجامعات الحكوميــة والخاصة
ّ
التخصصات ذات العالقة
في الدولة ،فــي
بموضوعات الجائزة.

عائشة السويدي

وفي هذا الصدد أكدت سعادة عائشة
السويدي المدير التنفيذي لقطاع
سياسات الموارد البشرية في الهيئة
ً
بأن الهيئة استلمت ً 38
متخصصا
بحثا
في الموارد البشرية ،وأغلقت باب
المشاركة في المرحلة األولى من
جائزة الشيخ منصور بن زايد ألفضل
بحث علمي فــي مــجــال الــمــوارد
البشرية ،لتبدأ بذلك المرحلة الثانية
من الجائزة ،وهي فرز المشاركات
وتقييمها من قبل لجنة محايدة تضم
نخبة من المختصين والخبراء في
مجال الموارد البشرية واالكاديمية
من داخل الدولة وخارجها.
وقالت« :بعد االنتهاء من المرحلة
األولى للتقييم ،سيتم عرضها على
فريق آخر يضم محكمين مستقلين من
10

الموارد البشرية العدد  94فبراير 2019

خبراء ومختصين في مجاالت الموارد
البشرية وتنمية رأس المال البشري
على مستوى الدولة في المرحلة
الثانية ،وذلــك مــع نهاية فبراير
الجاري ،ليتم بعد ذلك اختيار الفائزين
في الجائزة ضمن فئتي المدرسين
والطالب ،وفي كافة المستويات.

بيئة العمل ،واقتراح الحلول التي من
شأنها تذليل تلك التحدّيات ،بما يعّزز
دور العنصر البشري ،ويخلق بيئات
ّ
ومحفزة ،ويسهم في
عمل سعيدة
تحقيق طموحات القيادة الرشيدة
لــدولــة اإلمـــارات العربية المتحدة
وتطلعاتها.

وذكـــرت أن الــجــائــزة التي يرعاها
سمو الشيخ منصور بــن زايـــد آل
نهيان ،نائب رئيس مجلس الــوزراء،
وزيــر شــؤون الــرئــاســة ،تعد إحــدى
المبادرات االستراتيجية للهيئة ،التي
تثري استراتيجية الموارد البشرية
في الحكومة االتحادية ،وتسهم
في دراسة واقع الموارد البشرية،
واستشراف مستقبلها ،والوقوف
على أبرز التحديات التي تواجهها في

وأشــارت سعادة عائشة السويدي
إلى أن الجائزة ترمي إلى تعزيز دور
الشباب في تطوير العمل الحكومي،
وترسيخ ثقافة االبتكار في عمل
الموارد البشرية باستخدام أساليب
البحث العلمي والتكنولوجيا ،وتشجيع
ّ
المتخصص ،ورفع
البحث العلمي
مستوى مخرجاته في سبيل تمكين
الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال
البشري.

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

وبينت أن األعمال البحثية المشاركة
تخضع ألربــع معايير تقييم ،هي:
(اســتــخــدام أســس البحث العلمي
أو المشروع البحثي ،والمنهجية
المستخدمة في تطوير البحث أو
باستخدام المقارنات
الــمــشــروع
الــمــعــيــاريــة وأدوات اســتــشــراف
المستقبل ،وأصالة وحداثة األفكار
وحجم االبتكار في المشروع ،ومدى
إمكانية قياس مخرجات المشروع
وتنفيذها ،هذا باإلضافة الى التركيز
فــي هــذه الــــدورة على عنصرين
مهمين عند تقييم االعمال البحثية
وهـــي :القيمة المضافة التي
سيتقدمها البحث العلمي ،وتحديد
مــجــاالت الــقــوة والتحسين ،فيما
يُمنح الحاصلون على المراكز الثالث

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

فئتي الطلبة
األولى في الجائزة من
ْ
والهيئة التدريسية مكافآت مالية
وعينية ،مع نشر ملخصاتهم البحثية
في مجلة «صدى الموارد البشرية»،
التي تصدرها الهيئة باللغتيْن العربية
واإلنجليزية بشكل نصف سنوي.
ولفتت إلى أن «جائزة سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان ألفضل بحث
علمي في مجال الموارد البشرية»
تهدف إلى تحفيز الشباب لمواصلة
مبادراتهم البحثية ،ودراســة واقع
العمل وتحدّياته ومستقبل الموارد
البشرية ،باإلضافة إلى عكس الدور
الحيوي للموارد البشرية في التميّز،
ورفــع مستوى اإلنتاجية ،وتعزيز
العمل المجتمعي على مستوى
الحكومة االتحادية ،وإشراك الجامعات

من معلمين وطلبة في النهوض
بمستوى الموارد البشرية ،وربطهم
بالواقع المهني والعملي.
وفــي هــذه الـــدورة قامت الهيئة
بتحديد عـ ً
ـددا من الموضوعات ذات
العالقة بمجاالت الموارد البشرية،
والتي يتم التقييم عليها البحوث
العلمية المشاركة وهي :مؤسسات
المستقبل ودور إدارات الــمــوارد
البشرية فيها ،المهارات والكفاءات
ً
مستقبال ،تحول
والوظائف المطلوبة
دور حكومة المستقبل من مقدم
خدمة إلى دورة تشريعي ورقابي،
الموارد البشرية الرقمية ،التوجيه
واإلرشاد الوظيفي ،إدارة المواهب،
تعزيز رفاة الموظفين وبيئة العمل
السعيدة ،تحسين اإلنتاجية والكفاءة.
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يقدم خدمات تفيد موظفي  64وزارة وجهة اتحادية وجمهور المتعاملين

تطبيق  FAHRالذكي قناة جديدة لترشيح
موظفي الحكومة االتحادية للمكافآت والحوافز
أعلنت الهيئــة ،أنها أتاحــت ،مؤخرًا،
خدمــة ترشــيح موظفــي الــوزارات
والجهــات االتحاديــة ضمــن نظــام
المكافــآت والحوافــز اإللكترونــي
الخاص بموظفي الحكومة االتحادية،
عبر تطبيقها الذكي .FAHR

ليلى السويدي

وفي هذا الصدد أوضحت سعادة ليلى
السويدي المدير التنفيذي لقطاع
البرامج وتخطيط الموارد البشرية
في الهيئة ،أنــه من خــال تطبيق
 FAHRسيتمكن الرؤساء المباشرين
من ترشيح موظفيهم المتميزين
ً
إلكترونيا لنظام المكافآت والحوافز
االتحادي ،وترشيح الزمالء حيث بات
بإمكان أي موظف ترشيح زميله،
باإلضافة إلى خاصية الترشيح الذاتي
التي تتيح للموظف ترشيح نفسه
ضمن النظام اإللكتروني للمكافآت
والحوافز ،مع إرفاق األدلة التي تثبت
إنجازه للمهام والمسؤوليات ،التي
يرى أنها تستحق التكريم والتقدير.
وحول جديد التطبيق أكدت أن الهيئة
أضافت في اإلصـــدار المحدث من
تطبيق  FAHRالذكي ،الذي أطلقته
مطلع العام الجاري ،خاصية الدخول
إلى التطبيق من خالل بصمتي الوجه
واإلصبع للمستخدم ،باإلضافة إلى
التحسينات المضافة للتنبيهات التي
تم تصنيفها إلــى تنبيهات تتطلب
12
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شيماء العوضي

إجراء من قبل الشخص وأخرى للعلم
فقط.
وذكــرت سعادتها أن تطبيق FAHR
يضم العديد من الخدمات ما بين
رئيسية وفــرعــيــة ،تفيد موظفي
الحكومة االتــحــاديــة ،وتساعدهم
في إتمام إجراءات الموارد البشرية
الخاصة بهم بشكل ذاتــي ،كما أنه
يتيح لمزودي خدمات التدريب في
الدولة االنضمام لمبادرة “معارف”
لشركاء التدريب المفضلين في
الــحــكــومــة االتــحــاديــة ،ولــشــركــات
ومؤسسات القطاع الخاص االنضمام
لبرنامج الخصومات الخاص بموظفي
الحكومة “امتيازات”.
وأشارت إلى أن التطبيق يقدم حزمة
من الخدمات لكافة متعاملي الهيئة
والجمهور الخارجي ومنها( :إتاحة
الوظائف الشاغرة في الحكومة
االتحادية ،وتسهيل عملية البحث
عنها ،واالطالع على الوظائف التي
تم التقديم عليها ،وطلب استشارات

قــانــونــيــة ،وتــقــديــم االعــتــراضــات،
ً
شيوعا،
واالطالع على األسئلة األكثر
واالستفسار عن سياسات وتشريعات
وقــوانــيــن الــمــوارد البشرية في
الحكومة االتحادية ،وطلب خدمة
الدعم الفني؛ لمساعدة الــوزارات
والــجــهــات االتــحــاديــة فــي تنفيذ
إجراءات الموارد البشرية المختلفة،
والتسجيل كمزود خدمات في برنامج
“امتيازات” ،وتقديم طلب االنضمام
لمبادرة “مــعــارف” ،والتواصل مع
الهيئة ،واالطــاع على فعالياتها
المستقبلية).
وبينت سعادة ليلى السويدي أن
تطبيق  FAHRيتيح لمستخدميه
من موظفي ومسؤولي الحكومة
االتــحــاديــة( :إمــكــانــيــة التسجيل
للمشاركة في دورات وبرامج تدريبية
من خــال نظام التدريب والتطوير
اإللكتروني ،وتوفير لوحتي مؤشرات
للموظف وللمسؤول المباشر،
ومعرفة رصيد اإلجازات ،وتنبيه يحدد
عدد أيام اإلجــازة السنوية المتبقية

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

للموظف ،واأليام غير القابلة للترحيل
حسب قانون الموارد البشرية في
الحكومة االتحادية ،وطلب اإلجــازة
وتتبع اعتمادها ،باإلضافة إلى خدمة
طلب رسائل رسمية كخطاب لمن
يهمه األمر).
ولفتت إلى أن اإلصــدار المحدث 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”).
استكمال كافة
مراحل نظام إدارة األداء
من جهتها أشارت شيماء العوضي
مدير إدارة نظام معلومات الموارد
البشرية في الهيئة إلى أن التطبيق

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

يتيح إمكانية استكمال التقييم ضمن
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
الــســابــق ،وإرســـال بطاقة الشكر
والتقدير اإللكترونية «ما قصرت»
إلــى موظفي الـــوزارات والجهات
االتحادية ،مع إضافة خاصية تكوين
مجموعة من األشخاص في قائمة
وإرسال البطاقة لهم دفعة واحدة.
وأوضــحــت أن التطبيق يوفر لوحة
مؤشرات ذكية لموظفي ومسؤولي
الـــوزارات والجهات االتحادية ،ومن
المؤشرات التي يتيحها التطبيق
لعموم الموظفين( :إجمالي رصيد
اإلجــازات ،وعدد الشهادات التي تم
طلبها وإصدارها ،واإلجازات المعتمدة،
وعــدد المكافآت والحوافز ،ودرجة
التقييم السنوي ،وعدد بطاقات «ما

قصرت» المرسلة والمستلمة ،وعدد
الغيابات غير المعتمدة ،والوثائق
المنتهية صالحيتها ،وعــدد سنوات
الخدمة ،ونسبة استخدام التطبيق
الذكي مقارنة بنظام الخدمة الذاتية
عبر نظام «بياناتي»).
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»).
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الروح القيادية

اإلنجاز والتأثير

مرن
وسريع

يتوافق مع نموذج اإلمارات للقيادة الحكومية المعتمد من مجلس الوزراء

ً
ً
محدثا للكفاءات
إطارا
«الهيئة» تطلق
السلوكية في الحكومة االتحادية

ممكن
لإلنسان

يصنع قرارات
ذكية وفعالة
وكفؤة

يركز على
الغايات العليا
للحكومة
وتحقيق النتائج

قدوة
حسنة

نموذج اإلمارات
للقيادة الحكومية

منفتح
على العالم

قائد القرن الـ21
متعلم
باستمرار
ومدى
الحياة

مستشرف
للمستقبل
ملم بتكنولوجيا
المستقبل
المتقدمة

مبتكر ومحفز
للتغير الجذري

موزة السركال متحدثة خالل الورشة

النظرة المستقبلية

أطلقــت الهيئة ،إطارًا عامًا محدثًا للكفاءات الســلوكية فــي الحكومة االتحادية ،عوضًا عن اإلطار الســابق الذي
أطلقتــه في العــام  ،2012باعتباره مكمالً لنظــام إدارة األداء الخــاص بموظفي الحكومة االتحاديــة ،ويعد ركيزة
أساســية له ولألنظمــة األخرى المرتبطــة به ،ويتضمن كفاءات ســلوكية خاضعــة للقياس ،يتعيــن توافرها لدى
موظفي الحكومة االتحادية ،بحيث تساعدهم في تأدية وظائفهم بتميز ومهنية عالية.

14

الموارد البشرية العدد  94فبراير 2019

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

يمثل نموذج اإلمارات للقيادة الحكومية الجيل الثاني لنموذج قائد القرن الـ ،21وآلية العمل المعتمدة لبناء
القدرات الوطنية ،ويهدف إلى تعزيز مسيرة اإلمارات التنموية الشاملة ودعم عملية االنتقال إلى المستقبل
@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae
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ً
وتفصيال أوضــحــت ســعــادة عائشة
السويدي المدير التنفيذي لقطاع
سياسات الموارد البشرية في الهيئة
أن إطار الكفاءات السلوكية المحدث
ً
استنادا إلــى نموذج اإلمــارات
أعــد
للقيادة الحكومية ،الــذي اعتمده
مجلس الــوزراء أواخــر العام ،2018
ويقوم على  3محاور تتمثل في:
(الروح القيادية ،والنظرة المستقبلية،
واإلنجاز والتأثير) ،ويتكون كل محور
من مجموعة معايير تشكل باجتماعها
صورة واقعية لنموذج القيادة.
ويمثل نــمــوذج اإلمــــارات للقيادة
الحكومية الجيل الثاني لنموذج قائد
القرن الـ ،21وآلية العمل المعتمدة
لبناء الــقــدرات الوطنية ،ويهدف
إلى تعزيز مسيرة اإلمارات التنموية
الشاملة ودعم عملية االنتقال إلى
ً
وصـــوال إلــى تحقيق
المستقبل،
مستهدفات مئوية اإلمارات .2071
جاء إعــان الهيئة عن إطــاق اإلطار
المحدث خالل الورشة التي عقدتها،
ً
مؤخرا ،في مقرها بدبي ،وحضرها
العشرات من مسؤولي وممثلي
الوزارات والجهات االتحادية المطبقة
لنظام إدارة األداء لموظفي الحكومة
االتحادية ،والمؤتمت على نظام
إدارة معلومات الموارد البشرية في
الحكومة االتحادية «بياناتي».
وقالت سعادة عائشة السويدي
المدير التنفيذي لقطاع سياسات
الموارد البشرية في الهيئة« :محور
الــروح القيادية يتضمن  3كفاءات
سلوكية هــي( :ممكن لإلنسان،
وقدوة حسنة ،ومنفتح على العالم)،
في حين يندرج تحت محور النظرة
المستقبلية  4كــفــاءات سلوكية
هـــي( :مــســتــشــرف للمستقبل،
ومبتكر ومحفز للتغير الجذري ،وملم
بتكنولوجيا المستقبل المتقدمة،
ومتعلم باستمرار ومــدى الحياة)،
أما المحور الثالث واألخير «اإلنجاز
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ترسيخ ريادة الحكومة
االتحادية وتنافسيتها
أشــارت ســعادة عائشــة
الســويدي إلــى أن اإلطــار
المحدث للكفاءات الســلوكية
يشــكل إضافة نوعيــة لمنهج
ومنظومة العمل في حكومة
دولــة اإلمــارات ،كونــه يضــع
الخطــوط العريضــة واآلليــات
الواضحــة التــي تســهم في
إعــداد القيــادات وتأهيلهــا،
ويســهم فــي بنــاء قــدرات
الكوادر والكفــاءات الوطنية،
ً
مشــيرة إلــى أن تبني الهيئة
لإلطار الجديــد يأتي في إطار
مساعيها الرامية إلى ترسيخ
ريــادة الحكومــة االتحاديــة
وتنافسيتها ،وتعزيز كفاءتها،
مــن خــال التركيــز علــى بناء
مــوارد بشــرية قــادرة علــى
مواكبــة المتغيــرات العالمية
المتســارعة علــى مختلــف
صعيد.

والتأثير» فيتألف من  3كفاءات هي:
(مــرن وسريع ،ويصنع قــرارات ذكية
وفعالة وكفؤة ،ويركز على الغايات
العليا للحكومة وتحقيق النتائج)».
من جانبها استعرضت موزة السركال
خبير موارد بشرية في الهيئة خالل
الورشة أبرز المعايير األساسية التي
يتضمنها كل محور من محاور اإلطار
العام للكفاءات السلوكية الثالثة،
ً
الفتة إلى أن محور الــروح القيادية
يــقــوم على جملة مــن المعايير
األساسية ومنها( :أن يكون القائد
ً
وملهما ويشجع
ممكنا لإلنسان،

ويحفز اآلخــريــن ،ويطور الطاقات
البشرية والمواهب ،ويبني القيادات،
وينقل المهارات ،ويستفيد من قدرات
فريق العمل على نحو فعال ،ويتمتع
بالذكاء العاطفي ،ويحفز اآلخرين من
خالل عملية تواصل فعالة ،ويرسخ
ثقافة التعاون ،ويرفع طاقة الشغف
بالعمل ،ويشجع حس المسؤولية
والالمركزية في اتخاذ القرارات ،ويركز
على نوعية العمل وعلى تعزيز فكرة
أن نجاح الفرد من نجاح فريق العمل،
ويتمتع بالذكاء العاطفي في إدارة
الظروف المختلفة ،ويوازن بين الذكاء
العقلي والذكاء العاطفي).
وأشارت إلى أن محور الروح القيادية
يركز على الــقــدوة الحسنة التي
يمثلها القائد الذي يتحلى باألخالق
والــنــزاهــة والــتــواضــع ،والــتــفــاؤل
بالمستقبل والشغف والمثابرة،
وتبني مفاهيم السعادة واإليجابية
وجـــودة الحياة ونــشــرهــا ،والــذي
يسعى لتقديم مساهمات ملموسة،
ويعكس الــصــورة الحسنة للدولة،
ويتمتع بعالقات إيجابية مع المجتمع
يسودها الشعور بالتقدير واالمتنان،
ويسعى لتقديم مساهمات ملموسة
تدعم التوجهات الوطنية.
وذكـــرت أن محور الـــروح القيادية
يتضمن أيضا سمة أساسية للقائد
تكمن في ضــرورة أن يكون منفتحا
على العالم يتمتع بالسلم والتسامح
والتعايش ،ويتطلع للتواصل مع
العالم واالســتــفــادة مــن الخبرات
المختلفة ،ولديه شبكة عالقات ،وواع
بالثقافة الدولية ،يمتلك حس توقع
فترات التراجع والفرص المحتملة
ويترجم المعلومات المتاحة إلى
إجراءات سريعة.
وبينت موزة السركال أن محور النظرة
المستقبلية يشتمل على عدة معايير
أساسية في القائد الحكومي تتضمن
أن

يكون

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

مستشرفا

للمستقبل،

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

 10كفاءات تشكل صورة
واقعية لنموذج القيادة

بعيد النظر ،مطلعا على االتجاهات
العالمية ،يتخيل المستقبل ،ويعمل
على استشراف الفرص والتحديات
وتحليلها ووضـــع السيناريوهات
والخطط االستباقية ،ويتمتع بالقدرة
على التجدد المستمر ،والتفاعل مع
المتغيرات المتسارعة واالتجاهات
العالمية والمستقبلية ومواكبتها.
إضافة إلى ذلك ،يركز هذا المحور
على أن يكون القائد مبتكرا ومحفزا
للتغيير الجذري ،يتبنى تفكيرا إبداعيا
ويشجع ويحفز فكر ريــادة األعمال
ويــبــحــث بشكل دائـــم عــن الــفــرص
والتحديات وتشجيع التجربة واالختبار،
ويكافئ اإلقـــدام على المخاطر
المدروسة التي قد ينتج عنها تحقيق
إنجازات كبرى ،ويتمتع بالقدرة على
خلق القيمة المضافة ،ومهارة
التفكير النقدي.

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

ذكــرت ســعادة عائشــة
الســويدي أن اإلطــار العــام
المحدث للكفاءات الســلوكية
فــي الحكومــة االتحاديــة
مطبــق علــى جميــع الدرجات
المســتهدفة مــن درجــة
وكيل الــوزارة ولغايــة الدرجة
ً
مبينــة أن اإلطــار
الســابعة،
يتألف من ثالثة محاور رئيســية
هي :الروح القيادية ،والنظرة
المستقبلية ،واإلنجاز والتأثير،
تندرج تحــت كل محور مجموعة
من الكفاءات الســلوكية تصل
في مجملها إلى  10كفاءات،
تشكل مجتمعة صورة واقعية
لنمــوذج القيــادة ،الــذي
تســعى القيــادة الرشــيدة
للدولة إلعداده وبنائه.

أما المحور الثالث الذي يتمثل في
اإلنجاز والتأثير ،فيركز على  3مجاالت
رئيسية في قائد العمل الحكومي،
تتضمن أن يركز على الغايات العليا
للحكومة وتحقيق النتائج ،وأن يكون
مطلعا على توجهات الحكومة ،ينشر
مفهوم الغايات واألهـــداف العليا
للحكومة ،يعمل ويساهم في تحقيق
األهداف الوطنية المشتركة والنتائج
المحددة.
كما يتضمن هذا المحور القدرة على
صنع قــرارات ذكية وفعالة وكفؤة،
وتبني طريقة تفكير عملية وفعالة
وحكيمة ،والتحلي بالوعي والشجاعة
والحنكة ،وأن يتحلى بالمرونة
والسرعة ويبني بيئة مرنة تعزز التغيير
وســرعــة تحقيق اإلنــجــاز ،والــقــدرة
على االستفادة بفعالية من الموارد
المتاحة ،وأن يتمتع بالثقة بالذات في
المواقف المختلفة.
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مستويات للمهارات
التي يتضمنها اإلطار العام للكفاءات التخصصية

«الهيئة» تنتهي من أتمتة الكفاءات التخصصية في النظام

تحديث الكفاءات السلوكية لموظفي
الحكومة االتحادية في نظام «بياناتي»

1

لولوة المرزوقي متحدثة خالل الورشة

أعلنــت الهيئــة أنها انتهت ،مؤخــرًا من أتمتة اإلطــار العام للكفــاءات التخصصية لموظفي الحكومــة االتحادية،
وكذلك تحديث اإلطار العام للكفاءات الســلوكية عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة االتحادية
«بياناتي» ،والذي حدثته الهيئة مؤخرًا ،بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء ،وبما يتوافق مع نموذج اإلمارات

أساسي

خبيــر

ً
ً
أساسيا
فهما
يتطلب
ألنظمة العمل
والعمليات ،ويشمل
مسؤولية تنفيذ وتحقيق
النتائج عبر أداء المهام

ً
ً
معرفيا
عمقا
يستلزم
ً
واسعا لتطوير الرؤية
االستراتيجية ولتقديم
الرأي المختص فيما
يتعلق بالتوجه العام
للجهة ،كما تتسم
القرارات بتأثيرها
االستراتيجي

للقيادة الحكومية المعتمد من مجلس الوزراء.

وفــي هــذا الصدد أوضحت سعادة

األولــى من دورة نظام إدارة األداء

وتدريبهم على شاشاته المطورة.

ليلى السويدي المدير التنفيذي

لموظفي الحكومة االتحادية للعام
ً
جزءا
 ،2019حيث تعد هذه الكفاءات

وأوضـــحـــت أن أتــمــتــة الــكــفــاءات

لقطاع البرامج وتخطيط الموارد
البشرية في الهيئة أن الهيئة أدخلت

ً
ً
ومكمال
أصيال من نظام إدارة األداء

بعض التحديثات على شاشات نظام

لــه ،بحيث تمثل مهارات الموظف

إدارة األداء اإللكتروني المتاح عبر

ومواهبه أحد أهم أساسات التقييم
ً
خصوصا في
ألدائه من ناحية فنية،

«بياناتي» ،وأبرزها( :تحديث الكفاءات
ً
استنادا إلى نموذج اإلمارات
السلوكية

الوظائف التخصصية والتي تتطلب

للقيادة الحكومية ،وأتمتة الكفاءات

مهارات عالية في األداء.

التخصصية التي أطلقتها الهيئة في
 2016ضمن دليل الكفاءات التخصصية
في الحكومة االتحادية).

جاءت تصريحات سعادتها على هامش
الورش التدريبية التي عقدتها الهيئة
ً
مؤخرا ،في مقريها بأبوظبي ودبي،

التخصصية في نظام إدارة األداء
يسهم فــي رفــع فعالية وكفاءة
الحكومة

تقييم أداء موظفي
ً
حافزا للموظفين
االتحادية ،ويشكل

3

متوســط

متــقدم

ً
ً
معتدال
فهما
يتطلب
لعمليات ومؤشرات أداء
األعمال ،كما يشمل هذا
المستوى من الكفاءة
مسؤولية محدودة أو
غير مباشرة تجاه الزمالء
أو الحاجة إلى اتباع
منهجيات أوسع وأشمل

ً
ً
كبيرا للبيئة
فهما
يحتاج
المؤسسية والخطط
التشغيلية والتوجه
االستراتيجي الحالي،
باإلضافة إلى قدرة كبيرة
على التحليل وعلى
تقديم النصح بشأن
الخيارات المتاحة للعمل؛
وتتسم القرارات في هذا
المستوى بتأثير أوسع

الجانب الفني في أداء الموظف إلى
جانب الكفاءات السلوكية ،ويسهم
في استقطاب أصحاب المواهب
والكفاءات إلى الحكومة االتحادية.
وذكـــرت ســعــادة ليلى السويدي

وأكدت أهمية التحديثات على اإلطار
العام للكفاءات السلوكية ،وأتمتة

وزارة وجهة اتحادية مطبقة لنظام

أن دليل الكفاءات التخصصية في

الكفاءات التخصصية ،ال سيما وأنها

إدارة األداء اإللكتروني ،إلطالعهم

الحكومة االتحادية يتضمن  99كفاءة

تأتي بالتزامن مع إطــاق المرحلة

على أبرز مستجدات النظام وتحديثاته،

تخصصية تتعلق بـ  20عائلة وظيفية،

18

2

المتميزين ،كما أنه يضمن عدم إغفال

واستهدفت العشرات من ممثلي 30
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

دليل الكفاءات التخصصية في الحكومة االتحادية يتضمن

99

كفاءة تخصصية تتعلق بـ

20

عائلة وظيفية

يهدف إلى توصيف وتحديد المعارف والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بمهام وواجبات ومسؤوليات وظيفية
محددة تسهم في تحقيق متطلبات األداء ،والمستوى المطلوب لكل فئة.
@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae
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ويهدف إلى توصيف وتحديد المعارف

األهداف االستراتيجية لكافة الوزارات

ويشمل مسؤولية تنفيذ وتحقيق

والــمــهــارات والــقــدرات المطلوبة

والجهات االتحادية ،وبناء ثقافة عمل

النتائج عبر أداء المهام.

للقيام بمهام وواجبات ومسؤوليات

تتسم باإلنتاجية العالية.

وظيفية محددة تسهم في تحقيق
متطلبات

األداء،

والــمــســتــوى

المطلوب لكل فئة.
ولفتت إلــى أن الهيئة ترمي من
دلــيــل الــكــفــاءات التخصصية في
الحكومة االتحادية إلــى مساعدة
الــرؤســاء المباشرين والموظفين
على التعرف على مفهوم الكفاءات
التخصصية وتطبيقاتها ،األمر الذي
من شأنه أن يساعد الموظفين على
القيام بمهامهم الوظيفية وتطوير
مهاراتهم لتتناسب مع متطلبات
العمل.
ويشكل

الدليل

ً
مخزونا

للمعارف

والمهارات والقدرات المتوقعة ،التي
ترتقي إلــى مستوى أدا ٍء متطور
ً
ً
وافيا
شرحا
في العمل ،حيث يتضمن
للكفاءات التخصصية عبر مصطلحات
فنية ،ويساعد على تحديد الكفاءات
القياسية للموظفين ،بهدف تحقيق

ويتكامل اإلطـــار الــعــام للكفاءات
التخصصية في الحكومة االتحادية
مع بقية المبادرات واألنظمة التي
الهيئة

أطلقتها

على

مستوى

الحكومة االتحادية خــال السنوات
الماضية مثل( :نظامي إدارة األداء
والــتــدريــب والــتــطــويــر لموظفي
الحكومة االتحادية ،ونظام تقييم
وتوصيف الوظائف فــي الحكومة
االتحادية ،واإلطــار العام للكفاءات
السلوكية).
 4مستويات للمهارة
من جانبها تحدثت لولوة المرزوقي
مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية
في الهيئة عن المستويات األربــع
للمهارات التي يتضمنها اإلطار العام
للكفاءات التخصصية ،فالمستوى
ً
فهما
األول وهو األساسي ،ويتطلب
ً
أساسيا ألنظمة العمل والعمليات،

ً
فهما
والثاني :متوســط ويتطلب
ً
معتدال لعمليات ومــؤشــرات أداء
األعمال بما في ذلك المسؤولية عن
مراقبة تنفيذ االستراتيجية ،كما يشمل
هذا المستوى من الكفاءة مسؤولية
محدودة أو غير مباشرة تجاه الزمالء
أو الحاجة إلى اتباع منهجيات أوسع
وأشمل ،أما الثالث ،فهو المستوى
ً
ً
كبيرا للبيئة
فهما
المتــقدم ،ويحتاج
المؤسسية

والخطط

التشغيلية

والــتــوجــه االســتــراتــيــجــي الحالي،
باإلضافة إلى قدرة كبيرة على التحليل
وعلى تقديم النصح بشأن الخيارات
المتاحة للعمل؛ وتتسم القرارات في
هذا المستوى بتأثير أوسع.
أمــا المستوى الــرابــع واألخيرفهو
ً
ً
ً
واسعا
معرفيا
عمقا
خبيــر ،ويستلزم
لتطوير الرؤية االستراتيجية ولتقديم
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جانب من االجتماع الثامن للجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية في دول “التعاون”

الرأي المختص فيما يتعلق بالتوجه
العام للجهة ،كما تتسم القرارات
بتأثيرها االستراتيجي.

البشــرية الحكومية ،في االجتماع الثامن للجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية
في سلطنة عمان.

والمســاواة بيــن جميع الموظفين .ويســعى النظام
إلى ربــط األداء بمكافــأة اإلنجاز والنتائــج المتميزة،
وتحســين إنتاجيــة الموظفيــن وزيادتهــا ،وتشــجيع
اإلنجــازات الفرديــة ضمــن مظلــة العمــل الجماعي،
وتطوير ثقافة التعلم المستمر ،وزيادة فرص التطوير
االحترافي المهنــي ،وتمكين الجهــات االتحادية من
تحديد وتقدير الموظفيــن األكفاء والمتميزين ،ووضع
أســس واضحــة لقياس مــدى اإلســهام فــي إنجاز
األهداف االســتراتيجية للجهة) .ويستند النظام على
 5مبــادئ رئيســة هــي :تعزيــز ثقافــة األداء لألفراد
وتطويرها ،وإشــراك الموظفين في التخطيط ووضع
األهــداف ،وتشــجيع الرؤســاء علــى تقديــم التغذية
الراجعــة حــول أداء موظفيهــم بموضوعيــة ،وربــط
الترقيــات والحوافــز والعــاوات والتدريــب والتطوير
بمســتوى األداء ،وإرســاء ِقيّــم العــدل والثبــات
واإلنصاف والمصداقية بتطبيق النظام.
أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

شــاركت دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة ،ممثلــة بالهيئة االتحاديــة للموارد
والموارد البشــرية بمجلس التعاون لدول الخليــج العربية ،والذي عقد مؤخرًا،

نظام إدارة األداء في سطور
يعد نظــام إدارة األداء لموظفــي الحكومة االتحادية
الذي طبقتــه الهيئة مطلع العام  2012رســميا على
مســتوى الحكومة االتحادية ،والذي تمت أتمتته عبر
نظام «بياناتــي» في العــام  ،2014واحدا من أفضل
ممارســات تنمية المــوارد البشــرية وتطويرها التي
تســعى الحكومة االتحادية إلى إرســائها ،حيث يربط
هــذا النظــام األهــداف الفرديــة للموظــف بأهداف
المؤسسة ،التي يعتبر محورها األساسي استراتيجية
المــوارد البشــرية فــي الحكومــة االتحاديــة ورؤيــة
اإلمارات  ،2021وهو النظام نفسه الذي يقيس كفاءة
الموظفيــن ويعــزز اإلنتاجيــة ،ويعمل كإطار رئيســي
لمكافأة اإلنجاز وتحفيز الموظفين .ونظام إدارة األداء
هو عبــارة عن عمليــة يجري بوســاطتها تقييــم أداء
الموظف بالمقارنة مع األهداف والمؤشرات الرئيسة
لألداء ،وهو ترجمة عملية لكافة مراحل التخطيط في
الجهة الحكومية ،ويرســي فرص العدل والشــفافية

اإلمارات تشارك في اجتماعات «فنية» شؤون
الخدمة المدنية والموارد البشرية الخليجية

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

ومثل الهيئة في االجتماع الذي
استمر ليومين في مسقط سعادة
إبراهيم أحمد فكري المدير التنفيذي
لقطاع الخدمات المساندة ،حيث
تم خالل االجتماع تــداول المبادرات
والمشاريع المشتركة بين أجهزة
الخدمة المدنية والموارد البشرية
في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،واالطــاع على نتائج عمل
الفرق المختصة في اجهزة الخدمة
ً
تمهيدا لالجتماع
المدنية ،وذلــك
الدوري الخاص بوزراء الخدمة المدنية
والموارد البشرية.

بــدول المجلس في مجال شؤون
الخدمة المدنية والموارد البشرية،
حيث تم خاللها مناقشة موضوعات
عدة منها( :متابعة نتائج فريق عمل
المختصين في أجهزة الخدمة المدنية
ومعاهد اإلدارة العامة إلعداد دليل
بالمفاهيم والمصطلحات اإلداريــة
ومسميات وحدات الهياكل في دول
المجلس ،ومتابعة نتائج فريق عمل
المختصين فــي قوانين وأنظمة
وتشريعات الخدمة المدنية للقيام
بدراسة مقارنة في تطوير وتحديث
تشريعات الخدمة المدنية.

وتــهــدف هــذه االجــتــمــاعــات إلى
المساهمة في دعم العمل المشترك

كما تم خالل االجتماع متابعة نتائج عمل
اللجنة الفنية لتوحيد عمليات شراء

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول
المجلس( ،)HR Systemsومناقشة
التصور المبدئي من األمانة العامة
بشأن إعداد خطة استراتيجية للجنة
وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية
والموارد البشرية.
يذكر أن اللجنة الفنية لشؤون الخدمة
المدنية والموارد البشرية تهدف إلى
طــرح برامج ومشاريع عمل جديدة
تسهم في تحقيق استراتيجية تنمية
الموارد البشرية في قطاع الخدمة
المدنية والتنمية اإلداريــــة بــدول
المجلس وتبادل التجارب الناجحة فيما
بين الدول األعضاء في مختلف مجاالت
الخدمة المدنية والتنمية اإلدارية.

الموارد البشرية العدد  94فبراير 2019
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محمد خليفة الزيودي:
تعاون الهيئة ودوائر
الموارد البشرية المحلية
يعزز جهود الدولة في
تنمية رأس المال البشري

د .عبد الرحمن العور:
نادي الموارد
البشرية منصة تواصل
فكري تتعزز بتعاون
الحكومات المحلية

الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي ود .عبد الرحمن العور ومحمد الزيودي وعدد من قيادات الهيئة خالل الملتقى

عقدت الهيئة ،مؤخرًا ،بالتعاون مع دائرة الموارد البشــرية لحكومة الفجيرة ،ملتقى نادي الموارد البشــرية األول
لعام  ،2019تحت عنوان «االبتكار يحفز النمو ويخلق الفرص» ،وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي

تحت عنوان «االبتكار يحفز النمو ويخلق الفرص»

رئيس اتحاد االمارات نائب رئيس االتحاد اآلسيوي لبناء األجسام والقدرة البدنية ،وسعادة الدكتور عبد الرحمن عبد
المنان العور مدير عام الهيئة ،وســعادة محمد خليفة الزيودي مدير عام دائرة الموارد البشــرية لحكومة الفجيرة،

الفجيرة

وقرابة  160منتسبًا لنادي الموارد البشرية من موظفي الحكومة االتحادية ،وحكومة الفجيرة ،والقطاع الخاص.

تستضيف ملتقى
نادي الموارد البشرية األول خالل 2019
22
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

واستضاف الملتقى أسامة الزعبي
المدير التنفيذي للتكنولوجيا في
شركة «سيسكو» الشرق األوسط
وأفريقيا ،الذي تحدث عن األهمية
المتزايدة لالبتكار في تحفيز النمو،
وخلق الفرص للمؤسسات واألفراد
على حد ســواء ،ال سيما في ظل
ً
عالميا،
التطور التكنولوجي المتسارع
@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

والذي يؤثر بشكل أو بآخر على جميع
القطاعات والمجاالت ،ويخلق فرصا
هائلة ،للمؤسسات الــقــادرة على
اإلبداع واالبتكار ،ومواكبة المتغيرات
العالمية المتسارعة.
منصة تواصل فكري
وفـــي تــصــريــح لــه عــلــى هامش

الملتقى أوضح سعادة الدكتور عبد
الرحمن عبد المنان العور مدير عام
الهيئة االتحادية للموارد البشرية
الحكومية أن عقد الملتقى في
ً
تنفيذا لتوصيات
إمارة الفجيرة؛ يأتي
اجتماعات حكومة دولــة اإلمــارات،
حيث تقرر توسيع نطاق ملتقيات
نادي الموارد البشرية لتغطي جميع
الموارد البشرية العدد  94فبراير 2019
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أسامة الزعبي:
الذكاء االصطناعي يستبدل  73مليون
وظيفة خالل السنوات المقبلة
إمــارات الدولة؛ بما يحقق أكبر قدر

بــأبــرز الــتــحــديــات الــتــي تواجهها

من الفائدة للمهتمين والمختصين

المؤسسات والجهات والحكومات،

بالموارد البشرية.

فيما يتعلق بتنمية رأس المال
وأشـــــاد ســعــادة
الدكتور عبد الرحمن
العور بجهود دائرة
الــمــوارد البشرية
لحكومة الفجيرة،
وحــرصــهــا البالغ
على تعزيز آفاق
التعاون مع الهيئة،

وإنجاح مــبــادرات الــمــوارد البشرية
الخالقة ،التي تسعى في المقام
األول لتمكين رأس المال البشري
الحكومي ،وتعزيز كفاءته وإنتاجيته،
وزيادة جاذبية بيئة العمل الحكومية،
بما يجعلها الوجهة المفضلة ألصحاب
المواهب والكفاءات.
وشــدد على أهمية طــرح موضوع
االبتكار المؤسسي على طاولة نادي
الموارد البشرية في هذا التوقيت،
تــزامــنـً
ـا مــع احتفاء الــدولــة بشهر
اإلمــارات لالبتكار ،الــذي يمتد حتى
ً
وانسجاما مع توجيهات
نهاية فبراير،
قيادتنا الرشيدة ،التي تؤمن بأهمية
االبتكار في تعزيز ريــادة اإلمــارات

وذكر أن النادي سيعقد ملتقاه الثاني
لعام  2019يوم الخميس المقبل ،في
إمارة عجمان ،بالتعاون مع الموارد
البشرية المركزية  -حكومة عجمان،
حول التسامح ،ومفهومه ،ودوره
في السمو بالنفس البشرية ،وعالقته
بالسعادة ،وأبرز المحاور التي ترتكز
عليها خطة عام التسامح  2019في
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
تنمية رأس المال البشري
من جانبه أشاد سعادة محمد خليفة
الــزيــودي مدير عــام دائــرة الموارد
البشرية لحكومة الفجيرة ،بمستوى
التعاون والشراكة االستراتيجية بين
الهيئة االتحادية للموارد البشرية
الحكومية من جهة ،ودوائر الموارد
البشرية المحلية بشكل عام ،ودائرة
الموارد البشرية لحكومة الفجيرة
ً
خصوصا ،والتي أسهمت في تعزيز
جهود الدولة في تنمية رأس المال

وتنافسيتها على كافة الصعد ،وفي
شتى المجاالت ،وتسعى لترسيخه

ومــبــادرات مـــوارد بشرية خالقة،
ً
مستفيدة من أفضل الممارسات

وأشار مدير عام الهيئة إلى أن نادي
الموارد البشرية يمثل فرصة هامة
وكبيرة للتعاون بين كافة المعنيين
بتنمية وتطوير رأس المال البشري،
ويتيح الفرصة لطرح مواضيع مرتبطة
24

المتغيرات في هذا المجال.

البشري ،وأفرزت أنظمة وتشريعات

كثقافة مجتمعية وممارسة يومية.
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البشري ،واستعراض أبــرز الحلول
لمعالجة مثل هذه التحديات ومواكبة

العالمية ،حيث كان أبرزها مشروع
إنشاء قاعدة بيانات إحصائية موحدة
لــلــمــوارد البشرية على مستوى
الدولة.
وأكد أهمية نادي الموارد البشرية

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

لقطات متفرقة من الملتقى

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae
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أهمية االبتكار
في تعزيز
ريادة اإلمارات
وتنافسيتها
على كافة
الصعد

في خلق التواصل البناء بين المهتمين

فاستخدمت اإللكترونيات وتكنولوجيا

خالل السنوات الخمس المقبلة ليصل

والمختصين بالموارد البشرية ،من

المعلومات ألتمتة اإلنتاج ،واآلن بدأت

إلى خمسة مليارات مستخدم.

كافة قطاعات العمل على مستوى

الثورة الصناعية الرابعة ،مستندة

الــدولــة ،ودوره فــي طــرح قضايا
وموضوعات جديدة في كل مرة،
تواكب مستجدات المرحلة ،وتسلط

إلى الثالثة ،وذلك منذ منتصف القرن
الماضي ،وتتميز باالعتماد على
التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء

ولفت المدير التنفيذي للتكنولوجيا
فــي شــركــة «سيسكو» الــشــرق
األوسط وأفريقيا إلى أن تكنولوجيا
الــذكــاء االصطناعي سيكون لها

الــضــوء على أفــضــل الممارسات

االصطناعي.

المال البشري.

وذكر أن التكنولوجيا الحديثة وعلى

العالم ،الذي ستفقد بسببها قرابة

رأســهــا اإلنــتــرنــت وإنــتــرنــت األشياء
ً
جزءا ال يتجزأ من حياتنا اليومية،
أصبحت

 73مليون وظيفة خــال السنوات
ً
مشيرا إلــى أن
القليلة المقبلة،

والحلول ذات العالقة بتنمية رأس
الذكاء االصطناعي
وخالل جلسة الملتقى أكد المتحدث
أسامة الزعبي المدير التنفيذي
للتكنولوجيا في شركة «سيسكو»
الشرق األوسط وأفريقيا أن االبتكار
دورا ً
ً
بارزا في تغيير حياة البشرية
لعب

تأثيرات هائلة ومباشرة على أسواق

هذه المؤسسات عن االبتكار ومواكبة

عناصر الصناعة ،والتعليم ،والقطاع

منصة تــفــاعــلــيــة ،وقــنــاة تــواصــل

المتسارعة

الحكومي ،ومنصة مثالية الستعراض

فكري ومعرفي ،تجمع المهتمين

التي تتسم بها األســواق العالمية.

ما يمكن للتحول الرقمي تحقيقه في

والمختصين بالموارد البشرية والخبراء

واستعرض تجربة سيسكو في مجال

العديد من القطاعات ومنها :التجزئة

وأصحاب التجارب المميزة تحت سقف

االبتكار القائمة على خلق بيئة عمل

والضيافة ،والرعاية الصحية ،والتعليم

واحد؛ لتبادل األفكار والخبرات والحلول

محفزة على توليد األفكار ،وبناء فرق

والخدمات المالية ،مع وجــود خطة

التي من شأنها تعزيز األدوار المنوطة

العمل متنوعة األفكار ،من المنطقة

لتحويل المركز إلى حاضنة للمشاريع

بــإدارات الموارد البشرية والخدمات

والعالم ،ومنحها الفرصة للتفكير

الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

المؤسسية وغيرهما في مختلف

المتغيرات

والتحوالت

اإلبداعي الخالق ،وفتح باب األسئلة
ً
ً
نوعيا
تغييرا
التي من شأنها أن تحدث

نادي الموارد البشرية

القطاعات بالدولة .وتسعى الهيئة
ً
دائما لتطوير النادي واالرتقاء برؤيته

حيث أن  3.6مليار شخص يستخدمون

المتوسط العالمي ألعمار الشركات

في طريقة العمل ،وجلب األفكار

ويعد نــادي الموارد البشرية الذي

والرسالة الهادفة التي يقدمها،

المبتكرة .وتطرق إلى تجربتها الرائدة

انطلق فــي الــعــام  ،2010ويــرعــاه

وذلــك مــن خــال العمل الــجــاد على

اإلنترنت حول العالم من أصل  7.6مليار

انخفض بشكل كبير خــال السنوات
ً
مرجعا
الماضية ليصل إلى  15سنة،

على مستوى المنطقة ،لجهة إنشاء

للعام الثالث على التوالي «اإلمارات

توسيع نطاق المستفيدين منه بحيث ال

ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم

السبب في ذلك إلى عجز العديد من

مركز سيسكو لالبتكار والتجربة ،بصفته
ً
مقرا لالبتكار المفتوح تتكامل فيه

اإلسالمي» ،مــن أبـــرز الــمــبــادرات

يقتصر على مختصي الموارد البشرية،

يشكل

بل يتعداه ليطال قطاعات الخدمات

نسمة يعيشون على كوكب األرض،

االستراتيجية

للهيئة،

حيث

المساندة والعاملين فيها مثل :شؤون

ً
مدلال
بشكل كبير ووتيرة متسارعة،

الموظفين ،والشؤون المالية ،وتقنية

على ذلك بالثورات الصناعية األربع،

المعلومات ،والمشتريات وغيرها.

فالثورة الصناعية األولــى استندت

جدير بالذكر أن باب االنتساب للنادي

إلى طاقة الماء والمحركات البخارية

مفتوح ومجاني لكل من يرغب من

إلنتاج الميكانيكا ،أما الثانية فاستندت
إلى الطاقة الكهربائية لخلق اإلنتاج

المعنيين والمهتمين بمجاالت الموارد

الضخم ،وقد بدأت في أوائل القرن

البشرية والدعم المؤسسي وغير ذلك،

العشرين ،ومع نهاية القرن الماضي

ويمكن التقدم بطلب انتساب للنادي

بدأت الثورة الصناعية الثالثة ،حيث

من خالل( :الموقع اإللكتروني للهيئة

ظهرت اإللكترونيات الدقيقة ،وقوة

 ،www.fahr.gov.aeوالبريد اإللكتروني

الكمبيوتر فــي مــجــال التصنيع،

للنادي (.)HRClub@fahr.gov.ae
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د .عبد الرحمن العور:
اإلمارات أنموذج عالمي
يحتذى في العمل
المجتمعي والتسامح

راشد عبد الرحمن السويدي:
تعاون مؤسسات الدولة
يلبي تطلعات
قيادتنا الرشيدة

ً
جانبا من حضور الملتقى
د .عبد الرحمن العور وراشد عبد الرحمن السويدي وعائشة السويدي وليلى السويدي يتوسطون

ركز على التسامح وتناول التجربة اإلنسانية والمجتمعية لمؤسسة تحقيق أمنية

عجمان
28

 ،2019تحت عنوان «نسمو لنرتقي بالتسامح» ،وذلك بحضور سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام
الهيئة ،وســعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام الموارد البشرية المركزية بعجمان ،وأكثر من 200
منتسب لنادي الموارد البشرية من موظفي الحكومة االتحادية ،وحكومة عجمان ،والقطاع الخاص.
ٍ

تستضيف الملتقى الثاني
لنادي الموارد البشرية خالل 2019
الموارد البشرية العدد  94فبراير 2019

عقدت الهيئة ،مؤخرًا ،بالتعاون مع الموارد البشرية المركزية بعجمان ،ملتقى نادي الموارد البشرية الثاني لعام

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

واستضاف الملتقى الذي عقد في
إمارة عجمانً ،
كال من :الدكتور منصور

مفهوم التسامح ،والعالقة المحورية
بين التسامح والسعادة ،وجهود دولة

المهنية رئيس السعادة والتسامح

اإلمــارات الحثيثة في مجال ترسيخ
ً
ً
وإقليميا
محليا
وتعزيز التسامح
ً
وعالميا ،وكذلك التجربة اإلنسانية

المتكاملة دو ،والسيد هاني الزبيدي

والمجتمعية لمؤسسة تحقيق أمنية

المدير التنفيذي لمؤسسة تحقيق

المعنية بتحقيق أمنيات األطفال

أمنية ،واللذان سلطا الضوء على

المصابين بأمراض خطيرة.

حبيب استشاري طب األسرة والصحة
فــي شــركــة اإلمـــــارات لــاتــصــاالت

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

أنموذج عالمي
وفي تصريح له خالل الملتقى أوضح
سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان
العور مدير عــام الهيئة االتحادية
للموارد البشرية الحكومية أن عقد
الملتقى في إمــارة عجمان ،يأتي
ً
تنفيذا لتوصيات اجتماعات حكومة
الموارد البشرية العدد  94فبراير 2019
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الملتقى شهد تفاعالً وحضورًا كبيرين

علي أهلي وهاني الزبيدي ود .منصور حبيب خالل الجلسة الحوارية

د .منصور حبيب :التسامح والسعادة وجهان لعملة واحدة
دولة اإلمــارات ،التي تقرر بموجبها
توسيع نطاق ملتقيات نادي الموارد
البشرية لتغطي جميع إمارات الدولة؛
بما يحقق أكبر قــدر مــن الفائدة
للمهتمين والمختصين بالموارد
البشرية.
وشدد سعادته على أهمية التعاون
وتكامل األدوار بين كافة الجهات
المعنية بتنمية وتطوير رأس المال
البشري بالدولة ،سواء كانت اتحادية
أو محلية ،لما فيه تطوير منظومة
الموارد البشرية ،وتعزيز كفاءة رأس
المال البشري وإنتاجيته ،وترسيخ
المكانة العالمية المرموقة التي
تبوأتها الدولة في هذا الجانب.

إدارة وتمكين رأس المال البشري،
عبر تبني العديد من أنظمة ومبادرات
وســيــاســات وتــشــريــعــات الــمــوارد
البشرية المطبقة على مستوى
الحكومة االتحادية.
وشــدد على أهمية طــرح موضوع
التسامح على طاولة نادي الموارد
البشرية ،ال سيما وأنه يأتي بالتزامن
مع إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه
ً
..2019عاما للتسامح.
الله» العام
وأكـــد سعادته أن دولـــة اإلمـــارات
العربية المتحدة ومنذ عهد المغفور
له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان – طيب الله ثراه -شكلت
ً
ً
عالميا يحتذى في العمل
أنموذجا
المجتمعي والتسامح وحب اآلخر،
حيث امتدت أياديها البيضاء إلى كل

هاني الزبيدي :زايد أرسى قواعد ومبادئ الخير والعطاء والمحبة
المحتاجين والمنكوبين على مستوى
ً
مثاال ً
حيا للتآخي
العالم ،لتشكل بذلك
والتسامح ،وتقديم العون لكل محتاج
ً
بعيدا عن العرق والدين والجغرافيا،
وهو ما عزز مكانة الدولة العالمية
كجسر لــلــتــواصــل والــتــاقــي بين
الشعوب والثقافات.
تعاون مؤسسات الدولة
من جانبه أكد سعادة راشد عبدالرحمن
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وأوضح سعادته أن الموارد البشرية
المركزية بعجمان شريك استراتيجي
للهيئة االتحادية للموارد البشرية
الحكومية في تعزيز وتحقيق التكامل
في منظومة عمل الموارد البشرية،
ً
مشيرا إلى استمرارية هذا التعاون
بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة
لالستثمار في رأس المال البشري.
وذكــر أن تنمية الــمــوارد البشرية
واالهتمام بالكوادر الوطنية تعد من
أهم المحاور في رؤية عجمان ،2021
ً
مؤكدا
ورؤية اإلمارات االستراتيجية،
حــرص حكومة عجمان على إطالق
وتنفيذ المبادرات التي تصب في
مصلحة الموارد البشرية ،وتسهم
فــي تطوير الــكــوادر والــكــفــاءات

وثمن جهود الموارد البشرية المركزية
بعجمان ،في مجال تنمية وتطوير
رأس المال البشري الحكومي في
اإلمارة ،وحرصها البالغ على مد جسور
التعاون مع الهيئة ،واالستفادة من
التجربة الرائدة للحكومة االتحادية في
الموارد البشرية العدد  94فبراير 2019

بن جبران السويدي مدير عام الموارد
البشرية المركزية بعجمان أن اإلدارة
ً
ً
كبيرا بتعزيز آليات
اهتماما
تولي
الــتــعــاون ،وتــبــادل الــخــبــرات ،وعقد
الشراكات االستراتيجية ،وتكامل
األدوار مــع الــجــهــات الحكومية
االتحادية والمحلية في مجال تحقيق
غايات الحكومة ،وبما يتواءم مع
الخطط االستراتيجية لإلمارة بشكل
خاص والدولة بشكل عام ،إلى جانب

تبادل المعرفة والخبرات والتجارب
المؤسسية على كافة المستويات؛
بهدف دعم الكوادر البشرية تنفيذا
لألجندة الوطنية ودفع عملية التنمية
المستدامة في الدولة.

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

@FAHR_UAE
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الوطنية وتشجيعها.

اإلنسانية ،والقيم المشتركة.

التسامح والسعادة

مبادئ الخير والعطاء والمحبة

وخالل جلسة الملتقى أكد الدكتور

من جانبه استعرض هاني الزبيدي

منصور حبيب استشاري طب األسرة

المدير التنفيذي لمؤسسة تحقيق

والصحة المهنية رئيس السعادة

أمنية ،أبرز أهداف المؤسسة التي

والــتــســامــح فــي شــركــة اإلمـــارات

تعنى بتحقيق أمنيات األطفال من

لالتصاالت المتكاملة دو أن دولة

عمر  3-18سنة ،ويعانون من أمراض

اإلمـــــارات رســخــت مــبــادئ الــعــدل

تهدد حياتهم؛ وذلك لدعمهم بالقوة

والــمــســاواة والــتــآلــف والتسامح

والسعادة واألمــل ،وتعزيز الجانب

واحــتــرام كــافــة األديـــان واألعـــراق

النفسي للطفل.

والثقافات ،منذ عهد المغفور له بإذن

وأوضــح أن جهود مؤسسة تحقيق

الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

أمــنــيــة ال تــقــف عــنــد حـــدود دولــة

طيب الله ثــراه ،وهــو النهج الذي

اإلمــــارات العربية المتحدة ،حيث

سارت عليه بثبات قيادتنا الرشيدة.

نجحت خالل العام  2018في تحقيق

وأوضـــح أن العالقة بين التسامح

 603أمنيات ألطفال مقيمين في

والـــروح اإليجابية طــرديــة ،فحيثما

دولــة اإلمـــارات ،والمملكة األردنية

وجد التسامح وجدت الروح اإليجابية،

اليمنية،

وكانت الطاقة اإليجابية في أوجها،
مــشــيـ ً
ـرا إلــى أن التسامح مبني

المؤثرة التي أسهمت المؤسسة

على مجموعة من األســس والقيم

في تحقيق أمنياتها ..وأشار إلى أن

الهاشمية ،والجمهورية
ً
مستعرضا بعض القصص اإلنسانية

األخالقية وهي :التخاطب ،والذكاء
ً
مؤكدا
العاطفي ،والرحمة واالحترام،

وأهدافها االستراتيجية.

والرحمة والتسامح واألخالق الحميدة،

وبين أن التسامح والسعادة وجهان

الموظفين ،ويحقق رؤية المؤسسة

(اإليجابية ،والعالقات االجتماعية،
ً
الفتا إلى
وحسن الظن ،والتطوع)،

الضغوط المفروضة على الموظفين،

قيم التسامح والتعددية الثقافية

المغفور له الشيخ زايــد بن سلطان

وتجعلهم يعملون في أجوا ٍء مشحونة

ُعد
آل نهيان –طيب الله ثراه ،-الذي ي َ

وقبول اآلخر ،ونبذ التمييز والكراهية
ً
ً
ً
وسلوكا،
وتعليما
فكرا
والتعصب،
ً
مستعرضا األركــان الرئيسة السبعة

قواعد وأسس ومبادئ الخير والعطاء

التي يستند إليها وهي :اإلســام،

والمحبة في المجتمع اإلماراتي،

ودون تعالي ،األمر الذي سينعكس
إيــجــابـً
ـا على بيئة العمل ،ويرفع

وأن ثمة محطات إيجابية مشتركة

بشكل عام ،في حين أن الكراهية لها

الــذي اعتمده مجلس الـــوزراء في

والــدســتــور اإلمــاراتــي ،وإرث زايــد

وهو ما سار عليه الشيخ خليفة بن زايد

واألخـــاق اإلمــاراتــيــة ،والمواثيق

آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»،

مستويات السعاة الوظيفية لدى

بين التسامح والــســعــادة ومنها:

تداعيات سلبية على المؤسسة ،وتزيد

العام  ،2016ويسهم في ترسيخ

الدولية ،واآلثــار والتاريخ ،والفطرة

وإخوانه حكام اإلمارات.

على ضرورة أن يتحلى المدير بالطيبة
وأن يتعامل مع موظفيه باحترام وود
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لعملة واحـــدة ،فاإلنسان السعيد
متسامح بطبعه والعكس صحيح،

أهمية تجذير التسامح بين الموظفين
فــي المؤسسة ،لما لــهــذا األمــر
من تأثيرات إيجابية مباشرة على
الموظفين

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

أنفسهم

والمؤسسة

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

بالتوتر والسلبية.
وتطرق الدكتور منصور حبيب للحديث
عــن البرنامج الوطني للتسامح،

@FAHR_UAE
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رمزا للعمل اإلنساني الجليل ،أرسى
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«الهيئة» تنظم 21

فعالية خالل شهر االبتكار

د .عبد الرحمن العور :قيادتنا تراهن على
االبتكار واإلبداع في تعزيز تنافسية اإلمارات

العقيد الدكتور علي أحمد أبو الزود يستعرض تجربته في االبتكار والتميز في ورشة خاصة بالهيئة

أكد ســعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة االتحادية للموارد البشــرية
الحكومية ،أن القيادة الرشــيدة لدولة اإلمــارات العربية المتحدة تؤمن إيمانــًا مطلقًا بأهمية
االستثمار في االبتكار واإلبداع؛ لبناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء ،وهي تراهن عليهما في
ترســيخ ريادتها العالمية وتنافسيتها على مختلف الصعد ،وفي شتى المجاالت ،ال سيما في
مجاالت الكفاءة الحكومية ،وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية الذكية للمتعاملين.

جانب من فعاليات الهيئة في شهر االبتكار

وشدد سعادته على أهمية مبادرة شهر اإلمارات لالبتكار

من جانبها أكــدت سعادة ليلى السويدي على أهمية

ضمن محور االبتكار في الدورة الخامسة واألخيرة من جائزة

«العامل اإلنساني في االبتكار» ،وسلسلة جلسات أخرى

التي وجه بإطالقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

االبتكار الشخصي والمؤسسي في تعزيز مكانة الدولة
ً
مشيرة إلى أن اهتمام الهيئة بموضوع
وتنافسيتها،

محمد بن راشد لألداء الحكومي المتميز ،موضحة أن هذا

لشركة مايكروسوفت حول تسجيل حضور الموظفين في

اإلنجاز يضع الهيئة وفريق عملها أمام تحد كبير ،ويستوجب

أماكن العمل باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي ،وتحليل

بذل جهود استثنائية مضاعفة فيما يخص االبتكار.

االنفعاالت والمستويات العمرية باستخدام تقنيات التعرف

آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ً
مبينا أن هذه المبادرة تعزز جهود الدولة
دبي «رعاه الله»،
ومساعيها الحثيثة لترسيخ االبتكار كثقافة مجتمعية
ً
فضال عن أنها تظهر للعالم أجمع حجم
وممارسة يومية،

ً
انطالقا من حرصها على مواكبة توجهات
االبتكار يأتي
القيادة الرشيدة للدولة ،التي تؤمن بأن االستثمار في

االبتكار يعزز ريادة الدولة وتنافسيتها ،على مختلف الصعد
وفي شتى المجاالت ،وخير شاهد على ذلك تخصيصها

االهتمام الذي توليه دولة اإلمارات للموهوبين والمبدعين،

شهر فبراير من كل سنة لالبتكار .وذكرت أن الهيئة كانت

وأصحاب األفكار المبتكرة غير التقليدية.

واحدة من أفضل  3جهات اتحادية على مستوى الدولة
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

من جانب أوضح خالد المازمي مدير إدارة االستراتيجية

على الوجه ،وجلسة بعنوان الوكيل الذكي للموارد البشرية.

والمستقبل في الهيئة أن أجندة الهيئة خالل شهر اإلمارات

وأشــار إلى أن الهيئة عقدت ملتقيين لنادي الموارد

لالبتكار تضمنت إطالق  21مبادرة وفعالية ترفيهية وأنشطة

البشرية بالتعاون مع حكومتي الفجيرة وعجمان ،حيث كان

تثقيفية للموظفين ،حيث عقدت جلسة تفاعلية بعنوان

الملتقى األول في إمارة الفجيرة بعنوان «االبتكار» ،فيما

@FAHR_UAE
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ركز الملتقى الثاني الذي استضافته إمارة عجمان ،على
موضوع «التسامح» .وذكر أن الهيئة عقدت سلسلة ورش
عمل ومنها( :االبتكار باستخدام تقنيات الليجو ،ومختبر
مقاييس القدرة اإلبداعية ،وأرض االبتكار باستخدام الكتب
المصورة ،وجلسة أخرى بعنوان «تحليل كفاءة الموظف
في بيئة العمل ،ودورة حول كيفية دمج الطبيعة مع
التدريب ،وتطبيقات الذكاء االصطناعي في الخدمات
الحكومية ،وورشة التصميم والطباعة باستخدام تقنية
الطباعة ثالثية األبعاد).
36
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

ولفت المازمي إلى أن الهيئة عقدت ضمن فعاليات شهر
اإلمارات لالبتكار مجموعة دورات وورش تدريبية للموظفين
ومنها( :ربط القدرات العقلية بمراحل ومستويات االبتكار،
وورشة أخرى لتعريف الموظفين بأبرز مزايا وخدمات اإلصدار
المحدث من تطبيق الهيئة الذكي  ،FAHRالذي أطلقته
الهيئة مطلع العام الجاري ،باإلضافة إلقامة معرض لعرض
هوايات الموظفين ،وإطالعهم على نماذج مختلفة لمكاتب
ً
فضال عن تنظيم زيارة لعدد من موظفي الهيئة
المستقبل،
لمركز االبتكار الخاص بكليات التقنية العليا في دبي).

@FAHR_UAE
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..وتحصل على المواصفة
األوروبية لالبتكار للسنة الثانية

«الهيئة» ترسخ
ثقافة االبتكار الحكومي
أوضح خالد المازمي ،مدير إدارة االستراتيجية
والمســتقبل في الهيئة االتحادية للموارد
البشــرية الحكوميــة أن الهيئــة عملت منذ
العــام  ،2014علــى بنــاء اســتراتيجيتها
المتكاملــة في ترســيخ ثقافــة االبتكار من
خــال التركيز على وضــع األطــر التنظيمية
لدعــم االبتــكار؛ وتدريب وتأهيــل موظفي
الهيئــة ،وعقــد شــراكات مع المؤسســات
المبتكرة التي ستســهم في تنفيذ األفكار
المبتكرة الخاصــة بنظم الموارد البشــرية،
وتحفيــز المبتكرين وتكريمهم وتشــجيعهم
على االبتكار ،واســتخدام التكنولوجيا لدعم
االبتكار في الهيئة ،وخلق مبادرات مبتكرة،
تنفذ على المســتوى الحكومي االتحادي،
في مجاالت الموارد البشــرية ،إضافة إلى
تطوير عمل الهيئة ،بوصفها واجهة رئيسية
فــي االبتكار في المــوارد البشــرية ،على
مستوى المنطقة.

خالد المازمي يتسلم شهادة المواصفة األوروبية لالبتكار بحضور فريق إدارة االستراتيجية والمستقبل

حصلت الهيئة ،مؤخرًا ،وللســنة الثانية على التوالي على شهادة المواصفة األوروبية
لالبتــكار  ،TS16555والتي تعد أول مواصفة عالمية ،توفر منظومة مؤسســية متكاملة

خالد المازمي متحدثًا خالل المؤتمر

وأكد المازمي في محاضرة نظمها

واستعرض بعض المبادرات التي تدعم

الرئيسية إلطــار االبتكار في العمل

مركز اإلمـــارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،مــؤخـ ً
ـرا ،أن األهــداف

ثقافة االبتكار الحكومي في الدولة،

الحكومي ،كما ركزت على خلق بيئة

االستراتيجية التي تسعى الهيئة إلى
تحقيقها تتمثل في تطوير وتطبيق
منظومة تشريعية متكاملة إلدارة
رأس المال البشري وتطويره وتعزيزه
في الحكومة االتــحــاديــة ،لتحقيق
الريادة العالمية ،وخلق بيئة عمل
سعيدة ومحفزة لرأس المال البشري

كمبادرتي شهر اإلمـــارات لالبتكار،
ودبلوم االبتكار الحكومي لموظفي
الجهات الحكومية.
وأشــــار خــالــد الــمــازمــي إلـــى أن
االستراتيجية الوطنية لالبتكار؛ التي
أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبي،

الحكومي ،وضمان تقديم الخدمات
اإلداريــة كافة وفق معايير الجودة

«رعاه الله» ،في أكتوبر  ،2014تهدف

والكفاءة والشفافية ،وترسيخ ثقافة
االبتكار في بيئة العمل المؤسسي.
38

الموارد البشرية العدد  94فبراير 2019

داعمة لالبتكار ،ورواد االبتكار ،وتحديد
القطاعات التي تقود االبتكار.

لالبتكار ،وتشــتمل على مجموعة مــن المعاييــر والمتطلبات الداعمــة لتطبيق االبتكار
المؤسسي.

توفير بيئة خصبة للموظفين وتشجعهم على االبتكار

وأكد المازمي أن هذه االستراتيجيات
والــمــبــادرات العديدة تواكب رؤية
اإلمارات  2021التي تستهدف أن تكون
ً
ابتكارا على
اإلمارات ضمن الدول األكثر
مستوى العالم ،وتشكل االبتكارات
واألبحاث والعلوم والتكنولوجيا الركائز
األساسية القتصاد معرفي تنافسي

وجاء حصول الهيئة على المواصفة

وأكــد خالد الــمــازمــي مدير إدارة

من جهتها أشارت ميثاء كلثوم رئيس

بعد إتمام عمليات التدقيق الخاصة

االستراتيجية والمستقبل ،أن شهادة

قسم التميز إلى أن الهيئة أعدت

بـــإدارة االبــتــكــار ،مــن قبل الشركة
المختصة ،والجهة المانحة للشهادة
( ،)BSIحيث تسعى الهيئة من خاللها

الــمــواصــفــة تــســاعــد فــي تحقيق
التوجهات

االستراتيجية

للهيئة،

والتي تجعل اإلمــارات ضمن الدول
ً
ابتكارا على مستوى العالم،
األكثر

إلى جعل اإلمارات ،ضمن الدول األكثر
ً
ً
مؤكدا
ابتكارا على مستوى العالم،

عالي اإلنتاجية ،يدفع عجلته رواد

إلى ترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة

كما تقوم بدعم توفير بيئة عمل

أن هذه االستراتيجية تضمنت العناصر

األعمال في بيئة محفزة.

العمل.

داعمة لالبتكار.

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

أدلة إرشادية خاصة بإدارة وسياسات
االبتكار تدعم توثيق األفكار والمشاريع
المبتكرة ،وتسعى على الــدوام
إلــى توفير بيئة خصبة للموظفين
وتشجعهم على االبتكار.
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د .عبد الرحمن العور وعائشة السويدي وليلى السويدي وجانب من حضور المؤتمر

اختتم فعالياته في دبي برعاية “الهيئة”

مؤتمر حوافز العمل ومكافآت التقاعد يناقش
آليات إدارة صناديق مستحقات نهاية الخدمة
أكد ســعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور ،مدير عام الهيئة االتحادية للموارد البشــرية الحكومية على أن
التطورات العالمية المتســارعة ،وارتفاع ســن التقاعد ،وســنوات الخدمة تفتح األبواب أمام فرص ذهبية وحاجات
ملحــة في المنطقة إلنشــاء صناديق اســتثمارية إلدارة مكافآت التقاعد ومســتحقات نهايــة الخدمة ،والتي من
شــأنها ان تشــكل فرصة لالدخار لكافــة العاملين في ســوق العمل بالدولــة وفي المنطقة ،مما ســيوفر دعما
لالستثمار في اقتصاداتنا المحلية مع مراعاة تقلبات السوق والمخاطر المرتبطة بتلك االستثمارات.

وأضـــاف فــي كلمته التي ألقاها
في افتتاح مؤتمر حوافز العمل
ومــكــافــآت التقاعد ،الـــذي عقد،
مــؤخـ ً
ـرا ،فــي دبــي برعاية الهيئة
االتحادية للموارد البشرية الحكومية
أن من شأن صناديق االستثمار في
مكافآت التقاعد أن تساعد الموظفين
والعاملين على التخطيط السليم
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للمستقبل باالستفادة من مكافآت
نهاية الخدمة ،وتمكنهم االستفادة
من مواردهم المالية ،وتحقيق الذات
بعد التقاعد ،وخلق فرص عمل لألجيال
الجديدة ،مثل جيل الشباب أو ما
يسمى بجيل األلفية.
وقــال سعادته« :أعتقد أن فكرة

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

انشاء مثل هذه االنظمة أو صناديق
االدخار لمكافآت نهاية الخدمة ،بكافة
القطاعات تعد خطوة استراتيجية
مهمة ،وتجربة جديدة من نوعها على
مستوى المنطقة .وهناك تجارب
عالمية ناجحة في هذا المجال وفي
الدولة كتجربة طيران االمارات الرائدة
في هــذا اِلــشــأن ،مما شكل عامل
جذب للكفاءات المهنية واالحتفاظ
بها في طيران االمارات ،وأن مشاريع
من هذا النوع سيكون لها أثر كبير
وأبعاد ومنافع اجتماعية واقتصادية
كبيرة ،على أطراف العملية اإلنتاجية
ً
طبقا لدراسات اكتوارية
ككل ،وذلك
ً
مؤخرا في
متخصصة ،تم إعدادها
دولة االمارات».
وأوضــح قــائـ ً
ـا« :تعد هــذه االفكار
المبتكرة مشاريع حيوية واستراتيجية،
وفــق أفضل الممارسات المتبعة
ً
عالميا في هذا الشأن ،حيث ستسهم
في زيادة العائد للموظفين ،وخفض
مصروفات أصحاب العمل (الشركات
@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

والمؤسسات) ،وتنشيط االقتصادات
الوطنية في المنطقة”.
وأشــار سعادة الدكتور عبد الرحمن
العور إلى أن إن مؤتمر حوافز العمل
ً
منسجما مع
ومكافآت التقاعد يأتي
توجهات وتوجيهات القيادة الرشيدة
لدولة اإلمـــارات العربية المتحدة،
التي تحرص كل الحرص على خلق
فرص عمل ألجيال المستقبل ،وصون
حقوق العاملين في الدولة ،وضمان
حصولهم على كافة مستحقاتهم،
بما فيها مكافأة نهاية الخدمة،
بــاإلضــافــة إلــى تعزيز الــســعــادة،
وتحقيق أعلى مستويات االستقرار
األسري والرفاه المجتمعي.
وقــال“ :تتعزز أهمية مؤتمر حوافز
العمل ومكافآت التقاعد بمشاركة
هذه النخبة من المتحدثين الدوليين،
والــمــســؤولــيــن فــي القطاعين
الــحــكــومــي والـــخـــاص فــي دولــة
اإلمـــارات والمنطقة ،والصناديق

والــجــهــات المعنية بمستحقات
التقاعد ،واستثمارها .ونأمل أن
يشكل المؤتمر فرصة لتأسيس منصة
سنوية مثالية؛ الستقطاب الخبراء
والمعنيين والمهتمين للتباحث،
وتبادل األفكار والــرؤى حول أفضل
الممارسات العالمية ،ذات العالقة
بمنظومات مكافآت نهاية الخدمة
على المستويات المحلية واإلقليمية
والعالمية .وطرح الحلول المبتكرة
إلدارتها وتنميتها باالستثمار ،بما يعزز
من فوائدها وعوائدها بين طرفي
عالقة العمل التعاقدية”.
وانطلقت فعاليات الــدورة األولى
من مؤتمر «حوافز العمل ومكافآت
التقاعد» ،بحضور ومشاركة جمع
من الخبراء المحليين واالقليميين
والدوليين العاملين في ميدان إدارة
مكافآت نهاية الخدمة والتقاعد
وإدارة صناديق االستثمار في مكافآت
التقاعد ،حيث استعرض المتحدثون
والمشاركون في الجلسات الحوارية
الموارد البشرية العدد  94فبراير 2019
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واستضاف مؤتمر ومعرض حوافز
العمل ومكافآت التقاعد العديد
من المؤسسات الحكومية والخاصة
المعنية بقطاعات العمل المختلفة
فــي الــدولــة ،منصات عــرض لعدد
من الشركات وبيوت الخبرة ومكاتب
استشارات التقاعد ومكافآت نهاية
الخدمة وإدارة األصول ،وهي الجهات
التي ترغب في االستفادة من توسع
حجم ســوق العمل فــي الــدولــة،
والــتــطــورات التي يشهدها في
ميدان تأصيل العالقة بين ارباب العمل
والموظفين.

د .العور:
حاجة ملحة
لصناديق
استثمارية إلدارة
مكافآت التقاعد
ومستحقات
نهاية الخدمة
ً
متحدثا خالل المؤتمر
مدير عام الهيئة

التي امتدت ليوم كامل الوسائل

ً
ً
كبيرا
ترحيبا
مبتكرة ومتطورة تلقى

مارتن ماكوجين ،الشريك في شركة

الكفيلة بتطوير منظومة حوافر

مــن قبل المؤسسات والشركات

ماكوجين إلدارة مكافآت التقاعد ،حول

العمل ومكافآت نهاية الخدمة في

الحكومية والخاصة في الدولة،

الدولة والمنطقة.

أنظمة إدارة حوافز العمل المعمول

وهــو ما يعني ضخ أمــوال جديدة

بها حول العالم ،وطبيعة الممارسات

فــي شرايين االقتصاد الوطني،

في هذا الشأن في دولة اإلمارات،

وتصدى المشاركون في المؤتمر
الذي ترعاه الهيئة االتحادية للموارد
البشرية الحكومية ،وتنظمه شركة
مــونــديــال دبــي المتخصصة في
الخدمات المالية لعدد من القضايا
الحيوية المتعلقة بملف حوافز العمل
ومكافآت التقاعد ،في إطار ثمانية
عناوين متنوعة ،ميزت الجلسات
الثمانية التي اشتمل عليها المؤتمر.
واتفق المؤتمرون على أن دولة
اإلمارات مقبلة على حقبة اقتصادية
ذهبية مع بدء تدشين خدمات
إدارة

واستثمار

مكافآت

نهاية الخدمة وحــوافــز
العمل عبر منظومات

والتأسيس لحزمة جديدة متكاملة
من الخدمات المالية التي يستفيد
منها إلى جانب موظفي الشركات
والمؤسسات المعنية ،عــدد من
القطاعات االقتصادية الحيوية مثل
البنوك والتأمين واالستثمار وغيرها.
وأوضـــح الخبراء المشاركون في
المؤتمر أن ثمة فوائد اجتماعية
واقتصادية كبيرة يمكن جنيها عند
تطبيق وتبني منظومات مبتكرة
إلدارة حوافز العمل ،منها تعزيز
جاذبية دولة اإلمارات للعمل ومن ثم
العيش فترة التقاعد ،وما يستتبع
ذلــك مــن تعزيز حيوية القطاعات
االقتصادية المرتبطة بالمستهلكين
مثل العقارات وتجارة التجزئة وقطاع
الخدمات الحكومية.
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ونظم إدارة المكافآت في الشركات
بين النظرية والتطبيق.
أمــا

الجلسة

الثانية

والمعنونة

«التداعيات القانونية المترتبة على
الممارسات الخاطئة ،فأدارها بيتر
ديوك ،مدير إدارة المبيعات الوسيطة
للشرق األوسط وأفريقيا في شركة
فيدليتي ،وتصدت لموضوع الحلول
المتاحة للتأسيس لمنظومة عالمية
إلدارة مكافآت العمل ،وطرق مواءمة
منظومات حوافز العمل ومكافآت
نهاية الخدمة للقوانين والتشريعات
المحلية ،في حين تطرقت الجلسة
الثالثة ،والتي أدارهــا بــول فيرث،
رئيس خدمات الرفاه المالي في
 ،ICASوشــارك بها شــون كيليهر
الرئيس التنفيذي لشركة مونديال،

وتــمــحــورت الجلسة األولـــى في

إلى خريطة طريق لتطبيق منظومة

المؤتمر ،والتي تحمل عنوان «أزمة

مكافآت عمل قابلة للحياة ،ووسائل

عالمية على األبــــواب» ،وأدارهـــا

الوصول للعمالء في القطاع.

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

وتنوعت موضوعات جلسات المؤتمر
بــيــن الــحــلــول المتكاملة إلدارة
منظومات مكافآت نهاية الخدمة،
والتحوالت التقنية ودورها في تطوير
منظومات تتمتع بالكفاءة ،ووسائل
تعزيز ثقة الموظفين بمنظومات
إدارة حــوافــز الــعــمــل ،والخطط
المصممة لمواكبة متطلبات التقاعد،
ودراســة حالة حول مجموعة طيران
اإلمــارات كأحد المؤسسات الرائدة
في تبني وتطبيق منظومة متقدمة
إلدارة حوافز العمل ومكافآت نهاية
الخدمة.
وقال شون كيلهر ،الرئيس التنفيذي
لشركة مونديال دبــي ،المنظمة
للمؤتمر“ :يمثل مؤتمر حوافز
العمل ومكافآت التقاعد سيمثل
نقطة االنطالق األساسية نحو آفاق
منظومات تقاعد متطورة في دولة
اإلمارات ،ونتوقع أن يشجع المؤتمر
مــن خــال المناقشات والــحــوارات
المعمقة التي يحتضنها على التحرك
في مسارين ،األول من خالل قطاع
الشركات والمؤسسات الحكومية
والخاصة في الدولة ،والتي ستبدأ
فــي البحث عــن منظومات تقاعد
ً
ابتكارا ،لتنضم هذه المؤسسات
أكثر
والشركات إلى مثيالتها التي بدأت
بالفعل في حصد ثمار منظومات
التقاعد الــتــي طبقتها بالفعل،
@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

المؤتمر استعرض الوسائل الكفيلة بتطوير منظومة حوافز العمل ومكافآت نهاية الخدمة

وعادت بنتائج إيجابية على الشركات
والموظفين ونتائجها المالية.
وكانت دراســات أجريت إلنشاء نظام
أو صــنــدوق خــاص بـــاالدخـــار ،لغير
المواطنين العاملين في اإلمــارات،
بكافة القطاعات الحكومية وشبه
الحكومية والخاصة.
واظهرت نتائج هذه الدراسات أنه
سيكون للمشروع في حال تنفيذه
أثر كبير ذو أبعاد ومنافع اجتماعية
واقتصادية كبيرة ،على أطــراف
العملية اإلنتاجية ككل .وترى الدراسة
ً
استثماريا،
أن يكون صندوق االدخار
يعود بالنفع على غير المواطنين من
الموظفين العاملين في الدولة ،بما
يحقق التوازن بين أطــراف العملية
اإلنتاجية ،ليكون بمثابة بديل عن نظام
مكافأة نهاية الخدمة لغير المواطنين،
بحيث تودع فيه مكافآت نهاية الخدمة
الخاصة بهم ،على شكل استقطاعات
شهرية من طرف الجهات المشغلة،
سواء كانت حكومية أو شبه حكومية
أو خاصة.

وحــســب الــدراســة فــإن المشروع
سيكون بمثابة مكافأة نهاية الخدمة،
بحيث تصرف مساهمات أصحاب العمل
أو المؤسسات ،للموظف المستفيد
دفعة واحدة ،عند التقاعد أو انتهاء
الــخــدمــة ،مــضــافـً
ـا إليها العوائد
االستثمارية ،وبذلك يكون الموظف
ً
شريكا في القرارات االستثمارية.
وتطرق المؤتمر من خالل عدد من
وورش العمل المتزامنة إلى بحث
موضوعات متنوعة ،أبرزها انعكاسات
الثورة الصناعية الرابعة على ظروف
العمل وطبيعة العالقة بين أربــاب
العمل والموظفين ،والتحديات التي
تواجه خطط التقاعد على مستوى
العلم ،وارتفاع معدالت أعمار سكان
العالم وتأثيره على خطط التقاعد،
والفجوة بين تمويل مكافآت نهاية
الخدمة واالنتفاع بها ،والتغييرات
المطلوب تبنيها بشأن مكافآت نهاية
الخدمة بما يتوافق مع القوانين
المنظمة لعالقات العمل في دولة
اإلمارات.
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400
مؤسسة وشركة خاصة

الحكومة المحلية األولى التي تنضم للبرنامج الذي تديره «الهيئة»

حكومة عجمان تنضم لبرنامج الخصومات
الخاص بموظفي الحكومة «امتيازات»

ً
وتعقيبا على توقيع مذكرة التفاهم
أكد سعادة الدكتور عبد الرحمن العور
مدير عام الهيئة أن حكومة عجمان
هي الحكومة المحلية األولى التي
ً
مؤكدا أن
تنضم لبرنامج «امتيازات»،
انضمام حكومة عجمان إلى قائمة
المستفيدين من برنامج «امتيازات»،
يشكل إضافة حقيقية للبرنامج ،ونقلة
نوعية في مسيرته التي انطلقت
في العام .2011
وأشــار إلى أن برنامج «امتيازات»
يعد البرنامج األكبر من نوعه على
مستوى الدولة ،حيث تنسق بموجبه
«الهيئة» مع مؤسسات وشركات
القطاع الخاص التجارية والخدمية
وتوقع شراكات معها ،لمنح خصومات
خاصة وأسعار تفضيلية لموظفي
الحكومة وعائالتهم.

د .عبد الرحمن العور وراشد السويدي ومحمود المرزوقي وحنان بن نصيف عقب توقيع المذكرة

أعلنت الهيئة ،انضمام موظفي حكومة عجمان إلى قائمة المســتفيدين من برنامج الخصومات الخاص بموظفي
الحكومة «امتيازات» ،وذلك بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها ،مؤخرًا ،مع الموارد البشرية المركزية بعجمان،
حيــث مثل الهيئــة مديرها العام ســعادة الدكتور عبــد الرحمن عبد المنان العــور ،في حين مثل الموارد البشــرية
المركزية مديرها العام سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي.
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

وذكــر سعادته أن «الهيئة» ترمي
من خالل «امتيازات» إلى خلق بيئة
عمل إيجابية ومحفزة لموظفي
الوزارات والجهات االتحادية ،وتوفير
سبل السعادة والرفاه الوظيفي،
بما يعزز ريادة دولة اإلمارات العربية
المتحدة وتنافسيتها ،ويعزز كفاءة
مؤسساتها الحكومية االتحادية
والمحلية على حد سواء ،ويجعلها
بيئة حاضنة لــلــكــفــاءات ،ووجهة
مثالية ألصحاب المواهب والمبدعين
والمبتكرين.
وبين أن مبادرة «امتيازات» تشكل
ً
ً
ً
ً
مهما يخدم
وعامال
رئيسا،
محورا
جهود وتوجهات دولتنا نحو تحقيق
السعادة ،والرضا والتناغم لموظفي
@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

وبيــن ســعادة الدكتــور عبــد
الرحمــن العــور أن الهيئــة
وقعــت مذكــرات تفاهــم مع
أكثــر مــن  400مؤسســة
وشــركة خاصــة ضمــن برنامج
“امتيــازات” تقــدم خصومات
حصرية واســتثنائية لموظفي
الحكومة على أسعار خدماتها
وســلعها ،وأن الهيئــة تضــع
نصــب عينيها تنويــع قطاعات
أعمــال هــذه الشــركات،
وجــودة خدماتهــا ،والقيمــة
المضافــة التي ســتقدمها،
داعيــًا مؤسســات القطــاع
الخــاص الراغبــة باالنضمــام
لـــ “امتيــازات” للتســجيل عبر
الموقــع اإللكترونــي للهيئة
.WWW.FAHR.GOV.AE
الحكومة ،وبالتالي رفع مستويات
عطائهم وإنتاجيتهم.
وأشــار إلى أن الهيئة أطلقت في
الــعــام  2017برنامج «امــتــيــازات»
كتطبيق ذكي يخدم الموظف في
كل زمــان ومــكــان ،ويعزز توجهات
حكومتنا الرشيدة نحو األتمتة والتحول
ً
الفتا إلى أن التطبيق الذكي
الذكي،
المتيازات (( Imtiyazatيتسم بسهولة
التصفح ،وأنـــه تفاعلي بامتياز،
حيث أنه يتضمن العروض الحصرية
المقدمة من قبل شركاء “امتيازات”
لموظفي الحكومة ،وخرائط تفاعلية
ألماكن هذه العروض ،كما أنه يتيح
للشركات المدرجة ضمن المبادرة
إمكانية تحديث عروضها وطرح عروض
جديدة.
وتقدم بالشكر إلــى جميع شركاء
الهيئة االتحادية للموارد البشرية
ً
عموما ،وخص بالذكر رعاة
الحكومية

برنامج «امتيازات» ،خالل السنوات
الماضية ،وهــم مؤسسة اإلمــارات
لالتصاالت «اتصاالت» ،وشبكة قنوات
.OSN
مــن جانبه ثمن ســعــادة راشــد عبد
الرحمن بن جبران السويدي مدير عام
الموارد البشرية المركزية بعجمان
جهود الهيئة االتــحــاديــة للموارد
البشرية الحكومية ،مــؤكـ ً
ـدا على
أهمية مذكرة التفاهم المبرمة بين
الجانبين في تحقيق غايات الحكومة،
مــن خــال الــتــعــاون لتوفير أفضل
العروض والخدمات لموظفي حكومة
عجمان من خالل برنامج «امتيازات».
وأكد سعادته أن هذه الشراكة تأتي
انسجاما مع رؤية عجمان  2021التي
تتكامل بشكل كبير مع استراتيجية
الحكومة االتحادية ،إذ تسعى رؤية
عجمان إلى تحقيق سعادة المجتمع
والتنمية المستدامة لإلمارة في
كافة المجاالت والجوانب.
وأشــار إلى حرص الموارد البشرية
المركزية بعجمان على االرتــقــاء
بــمــســتــوى الــخــدمــات المقدمة
لموظفي حكومة عجمان ،وتوفير
الحوافز التي تسهم في إسعادهم
وتحفيزهم ،بما يــعــزز كفاءتهم
وإنتاجيتهم ،ويخلق بيئة عمل
ً
مبينا أن حكومة عجمان
مشجعة،
تسعى إلـــى تحقيق الرفاهية
والــســعــادة لموظفي الحكومة
وعائالتهم ،وذلك من خالل سلسلة من
البرامج التي تتبناها الموارد البشرية
المركزية ضمن خطتها االستراتيجية.
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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

ً
ً
مكلفا لعامين
عالجا
في الثالثة من عمره ويحتاج

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻣﻴﺎل ﺳﻤﺎرت ﻣﺎﻳﻠﺰ ﻣﻊ ﻣﻴﺰة اﻻﺳﺘﺮداد اﻟﻔﻮري

حملة من «الهيئة» و»مؤسسة الجليلة»
لعالج طفل مصاب بالسرطان

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:

أطلقــت

الهيئــة،

أرﺳــﻞ  HREMإﻟﻰ 4451

مؤخــرًا،

وبالتعاون مع مؤسســة الجليلة

ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم.

حملــة إنســانية ضمــن مبــادرة
«ســندهم أمانــة» المجتمعيــة،
للتكفــل بنفقات عــاج طفل في
الثالثــة مــن عمــره ،يعانــي من
ســرطان الــدم الحــاد ،وبحاجــة
لعــاج كيمــاوي مكثــف ومكلف
جــداً ،لمــدة ســنتين ،ووالده من
محــدودي الدخل وال يقوى على
حنان محمد بن نصيف

تغطية تكاليف عالجه.

وفي هذا الصدد أوضحت حنان محمد

خالل العام الماضي سلسلة مبادرات

بن نصيف نائب مدير إدارة االتصال

إنسانية ناجحة ،للتكفل بنفقات عالج

معلومات الــمــوارد البشرية في
ً
داعية
الحكومة االتحادية «بياناتي»،

الحكومي فــي الهيئة ،أن هذه

حاالت مماثلة لحالة الطفل.

كافة شرائح وفئات المجتمع لدعم

الحملة تندرج ضمن مبادرة «سندهم
أمــانــة» ،إحــدى مــبــادرات «الهيئة»
المجتمعية ،وتأتي في إطار التفاعل
مع إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة

وذكــرت أن الهيئة أشهرت الحملة
على مستوى الحكومة االتحادية؛
لمنح الفرصة ألكبر عدد من موظفي
الوزارات والجهات االتحادية للمشاركة

الحملة ،والتبرع بـ  10دراهم عبر إرسال
كلمة «سند» في رسالة نصية قصيرة
إلــى الرقم  ،4202أو التبرع بـ 50
ً
درهما عبر إرسال الكلمة ذاتها إلى

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه
ً
مشيرة إلى
الله»  2019عام التسامح،

حساباتها المختلفة على مواقع

التبرع بـ  100درهم على الرقم ،4209

أن الهيئة ومؤسسة الجليلة أطلقتا

التواصل االجتماعي ،ونظام إدارة

وبـ  500درهم على الرقم .4409
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فــي فعل الخير ،وذلــك مــن خالل

الرقم  4206عبر «اتصاالت» و»دو» ،أو

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

الراعي الرسمي لنادي الموارد البشرية

عروض الشهر

أحدث العروض
منطقة المغامرات

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.

عرض خاص على تذاكر الدخول لمنطقة المغامرات .اشتر
ً
مجانا .يطبق العرض على
تذكرة واحدة واحصل على الثانية
بطاقة الدخول لمدة ساعة أو بطاقة اليوم الكامل*.

مركز هيدستارت لمعالجة النطق

مركز البلسم الطبي

طور مهارات أبنائك في النطق والتواصل في مركز
هيدستارت  .احصل على خصم  %35على جلسات العالج و
 %20على جلسات االستشارة*.

اآلن احصل على خصم  %30على كافة الخدمات
الطبية والتجميلية التي يقدمها مركز البلسم
الطبي بمدينة العين*.

دينر إن ذا سكاي

مركز دريم ألصحاب الهمم

فندق سفينة كوين إليزابيث 2

ً
درهما في فندق سفينة
استمتع بأسعار غرف تبدأ من 275
كوين إليزابيث  2وخصومات وعروض خاصة على المطاعم
والمرافق الموجودة على السفينة*.

استمتع بتجربة عشاء فريدة وغريبة في منطقة سكاي
دايف دبي .احجز مقعدك عن طريق الموقع اإللكتروني
واالرمز ( )DITS025لتحصل على خصم *.%25

شركاء جدد
الشامسي للتجارة العامة

آي إم جي
عالم
من المغامرات
عرض خاص على تذاكر
ً
درهما
الدخول بقيمة 155
شاملة الضريبة .و 345
ً
درهما للتذكرة السنوية

خصم  %50على كافة الخدمات لألطفال ذوي
االحتياجات الخاصة شاملة التشخيص والتقييم*.

خصومات تصل إلى  %25على األرضيات الخشبية واألدوات
الصحية والسيراميك وغيرها من أحدث المنتجات التي
تتناسب مع احتياجات منزلك* .

مركز جرين أبل لألسنان

احصل على خصم  %30على العالجات التجميلية مثل
تبييض األسنان ،وتوريد اللثة وابتسامة هوليود*.

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

مع خصم  %15على جميع
المطاعم والمحالت*.

راعي البرنامج:
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اطلعت على مؤشر قياس أثر اإلجازات المرضية على اإلنتاجية في الحكومة االتحادية

أطلعته على أبرز سياسات وتشريعات الموارد البشرية االتحادية

شرطة دبي تبحث آفاق التعاون مع «الهيئة»

ً
وفدا من محاكم دبي
«الهيئة» تستقبل

جانب من اللقاء

عائشة السويدي وزايد القحطاني وحمد بو عميم ولولوة المرزوقي خالل استقبال وفد محاكم دبي

استقبلت الهيئة ،مؤخرًا ،في مقرها بدبي ،وفدًا من شرطة دبي ،زار الهيئة للتعرف على مؤشر قياس أثر اإلجازات

أطلعت الهيئة ،وفدًا من محاكم دبي ،زار مقرها في دبي ،على أبرز سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية

«المرضيــة» للموظفين في الجهات الحكوميــة االتحادية على إنتاجيتهم وأدائهم للمهــام الوظيفية المكلفين

التي أعدتها وأطلقتها الهيئة على مستوى الحكومة االتحادية ،والتي ترمي من خاللها إلى تنمية وتطوير راس

بها ،والذي أطلقته «الهيئة» في العام  ،2016بغية ضبط اإلجازات المرضية ،ومنحها بناء على أسباب حقيقية.

المال البشري في الوزارات والجهات االتحادية وتمكنيه.

وفــي مستهل اللقاء رحــب حمد

(اإلجــازة المرضية ،والمرضية بلجنة،

ً
حرصا
متابعة هــذا المؤشر بدقة

بو عميم ،مدير إدارة السياسات

وإجازة مرافقة مريض داخل الدولة،

على انتاجية األفــراد والجهة ،كما

والــشــؤون القانونية في الهيئة،
ً
مؤكدا أن تنمية
بوفد شرطة دبي،

وإجازة مرافقة مريض خارج الدولة)،
ً
الفتا إلى أن الهيئة أتاحت المؤشر،

لوحظ كذلك تحسين هــذا المؤشر

وتطوير رأس المال البشري ،وتعزيز

مــن خــال نــظــام إدارة معلومات

المكانة العالمية الرائدة لدولتنا في

الــمــوارد البشرية فــي الحكومة

هذا المجال ،يحتاج إلى تعزيز آفاق

االتحادية «بياناتي» ليسمح لمتخذي

التعاون ،ومد جسور التواصل المثمر

القرار في الجهات االتحادية ،معرفة

بين مختلف المؤسسات المعنية بهذا

وضع اإلجازات المرضية لموظفيهم،

الشأن في القطاعين الحكومي

وبالتالي معالجة أي مالحظات أو

والــخــاص ،وتــبــادل أفضل الخبرات

قصور يتعلق بهذا الجانب بشكل

تنفيذي سياسات وبحوث.

العالمية

فوري ،وعدم االنتظار لالطالع على

وضم الوفد الزائر ً
كال من( :النقيب

في هذا الجانب.

اإلداريـــة ،والنقيب عمر العصيمي

والتجارب

والممارسات

المطبقة في هذا المضمار.
وأوضح أن مؤشر «عامل أثر اإلجازات

نتائج اإلجازات بشكل نصف سنوي أو
سنوي».

منذ تطبيقه مما انعكس على أداء
الوزارات والجهات االتحادية.
وكان في استقبال وفد شرطة دبي
إلى جانب حمد بو عميم ،زينب آل
علي تنفيذي رئيسي مؤشرات األداء
والمتابعة،

وعائشة

المطروشي

منى سلطان مــن إدارة الشؤون
من إدارة الــرواتــب ،والعريف خالد

المرضية على اإلنتاجية» مطبق على

حــيــث أن نــظــام بــيــانــاتــي يسمح

بابكر ،وهبة الله المزروعي من إدارة

أربعة أنــواع من اإلجـــازات  ،وهي:

للموظفين والــرؤســاء المباشرين

سياسات الموارد البشرية).
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

واستقبل الــوفــد ســعــادة عائشة

الجاري ،برعاية كريمة من سمو الشيخ

لديهم .وكــان فــي استقبال وفد

السويدي المدير التنفيذي لقطاع

منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس

شرطة دبي إلى جانب سعادة عائشة

سياسات الموارد البشرية في الهيئة،

مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة،

السويدي ،كل من( :زايد القحطاني

التي رحبت بضيوف الهيئة ،وأشادت

وتستهدف

الحكومية

مدير إدارة تقيم األداء والمتابعة،

بحرص محاكم دبي على تبادل الخبرات

ّ
التخصصات
والخاصة في الدولة ،في

وحمد بو عميم مدير إدارة السياسات

وأفضل الممارسات والتجارب في

ذات العالقة بموضوعات الجائزة.

والـــشـــؤون الــقــانــونــيــة ،ولــولــوة

مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية
الحكومية مع الهيئة ،بما يدعم جهود
وتطلعات

قيادتنا

الرشيدة

منظومة

العمل

الحكومي

لتعزيز
في

اإلمــارات ،وترسيخ ريادتها العالمية

الجامعات

وتعرف وفد محاكم دبي على بعض
سياسات الموارد البشرية التي أعدتها
الهيئة ومنها( :سياسة التخطيط
للتعاقب الوظيفي ،وسياسة الحضور

المرزوقي مدير إدارة تخطيط الموارد
البشرية ،وعمر البلوشي تنفيذي
رئيسي إدارة األداء المؤسسي).
وضم الوفد الزائر ً
كال من( :عائشة آل

واالنــصــراف ،وسياسة االستقطاب

علي رئيس قسم التطوير التنظيمي،

والتعيين ،وسياسة العمل عن بعد) ،كما

وفــاطــمــة أهــلــي أخــصــائــي مــوارد

وتطرقت سعادتها للحديث عن جائزة

تعرف على مبادرات الرفاه الوظيفي

بشرية ،وعهود الفالسي أخصائي

الشيخ منصور بن زايــد ألفضل بحث

المطبقة في الهيئة ،والتي تهدف

موارد بشرية ،وسارة الرميثي ضابط

علمي في مجال الموارد البشرية»،

لتعزيز

ورفــع

موارد بشرية ،وفاطمة المدني ضابط

التي أطلقتها الهيئة مطلع العام

مستويات السعادة والرضا الوظيفي

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

إنتاجية

الموظفين،

معرفة).
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خالل إفطار السعادة الشهري

«الهيئة» تستعرض منجزاتها وتكرم
موظفيها المتميزين

د .عبد الرحمن العور يكرم فريق االستراتيجية والمستقبل لدوره في فوز الهيئة بجائزة محمد بن راشد لألداء الحكومي المتميز

جانب من حفل إفطار السعادة

مدير عام الهيئة يتوسط قيادات الهيئة وموظفيها خالل اإلفطار

التقى سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد
ً
مؤخرا،
المنان العور مدير عام الهيئة،
موظفي الهيئة في أبوظبي ودبي،
وذلك خالل إفطار السعادة الشهري،
الــذي تنظمه الهيئة لموظفيها،
حيث جــرى خــالــه اســتــعــراض أبــرز
منجزات الهيئة ،وتسليط الضوء على

مشروعاتها وفعالياتها المقبلة.
وكــرم مدير عــام الهيئة الفائزين
بنظام المكافآت والحوافز عن شهر
يناير ،وموظفي الهيئة من أصحاب
المقترحات المتميزة عبر بوابة النظام
الوطني إلدارة عالقات المتعاملين –
ً
سابقا.
حكومتي

وهنأ موظفات الهيئة الالتي تم
اختيارهن في برنامج قيادات حكومة
اإلمـــارات وهــن( :شيماء العوضي
ضمن فئة القيادات التنفيذية ،ونورة
جاسم ضمن فئة قيادات المستقبل،
وآسية البلوشي وشيخة الكعبي عن
فئة قيادات شباب اإلمارات).

جانب من حفل إفطار أبوظبي

د .عبدالرحمن العور يكرم الفائزين ضمن نظام المكافآت والحوافز

الرفاه
الوظيفي
منظومة من المبادرات التي تهدف
إلى تحسين بيئة العمل وصحة
الموظفين  ..توازن بين الحياة
المهنية والشخصية

ملح الليمون كنز فوائد
للصحة والجمال والنظافة

يتميــز ملح الليمون بالكثير من الفوائــد الصحية والجمالية ،بجانب خصائصه واســتخداماته األخرى التي يعرف بها ،فهو
يســاعد على تقوية عضلة القلب وحمايتها من المشــكالت واألمراض ،باإلضافة إلى أنه يعمل على تعزيز وتنشــيط عمل
الكلى للقيام بوظائفها في التخلص من السموم والنفايات والفضالت .ويساهم ملح الليمون في تبييض البشرة بشكل

حيث يعتبر حمض الستريك من المواد الفعالة في

تستخدم بواسطة قطعة من القطن توضع في المحلول

التنظيف والتلميع وخاصة المعادن ،والتخلص من آثار

وبعدها تمسح بها أماكن العرق في الجسم ،وينصح

الحروق والصدأ.

بتكرار هذه الطريقة  3مرات في األسبوع إلى أن تزول
ً
تماما.
رائحة العرق

القلب والكلى

كبير ،واألماكن التي تتعرض للشــمس من الجســم ،كما أن له دورًا كبيرًا في تبييض األسنان والتخلص من الجير المتراكم،

يحتوي ملح الليمون على كميات ضخمة من البوتاسيوم،

ويستخدمه الكثير في عملية التخسيس؛ ألنه مفيد في عملية حرق الدهون والتخلص من ظاهرة الكرش.

وبالتالي فهو مفيد للغاية في تقوية عضلة القلب

يتم استخراج ملح الليمون من الطبيعة من بعض النباتات ،وهي عضوية طبيعية ،كما تنتجه المصانع عن طريق تخمير بعض

وتعزيز وظائفها ووقايتها من الكثير من األمــراض،

المواد ،ثم عزله على هيئة بلورات حبيبية ،وتطلق عليه بعض المســميات األخرى مثل حمض الستريك أو حمض الليمون.

ويحمي الجسم من الشحوم والدهون الزائدة وهو ما
ً
أيضا.
ينعكس على حالة القلب

يتســم بطعمه الــاذع والحمضي ما يجعله يدخل في صناعات متنوعة ،ومنها المنتجــات الغذائية وبعض األدوية وكذلك
الصناعات الكيميائية ،والكثير من منتجات التجميل ويدخل في عمليات تجميل وتقشير البشرة .ونتناول في هذا الموضوع
فوائد ملــح الليمون الصحية والغذائية والجمالية ،واالســتخدامات التي يدخل فيها ،باإلضافــة لبعض النصائح واألضرار
التي يمكن أن يسببها.

يمنع تكوين الحصوات في الكلى ويحجمها بشكل
كبير ،ولذلك فهو يؤدي دور الوقاية من اإلصابة بهذه
الحصوات ،ويساعد الكلى على التخلص من السوائل

منقول عن :مجلة الصحة والطب

الكثيرة التي تزيد على المعدل الطبيعي والتي تحتبس
داخل أنسجة الجسم.

استخدامات متعددة
يوجد ملح الليمون في بعض الفواكه كما تنتجه خاليا
الجسم ،ويتكون من مــواد طبيعية مفيدة للغاية،
فهو مصدر غني بفيتامين «ســي» ،ويمكن إضافته
ً
ً
مميزا باإلضافة إلى أنه
طعما
للمشروبات ليعطي
يؤدي عمل المواد الحافظة.
ينتمي ملح الليمون إلــى عائلة الحمضيات ومنها
البرتقال والليمون واليوسفي ،ولــه استخدامات
متعددة حيث يضاف إلى بعض األكــات ،ويدخل في
تتبيل اللحوم والدواجن ويوضع على األرز وورق العنب
والبامية والملوخية وبعض األطعمة األخــرى ،حيث
ً
ً
ً
ومميزا ،ولكن يفضل استخدام
جميال
طعما
يعطي
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ملح الليمون باعتدال ألن اإلفـــراط في استعماله
ً
أضـــرارا على المستوى البعيد.
مع الوجبات يسبب
ويستعمل ملح الليمون في بعض األغراض المنزلية مثل
تنظيف الجدران واألرضيات والسيراميك ،فهو يجعلها
ناصعة والمعة إذا تمت إضافته إلى ماء الغسيل ،كما
ً
أيضا وإزالة البقع منه.
يستعمل في تنظيف السجاد
وتستخدم األمهات ملح الليمون في تنظيف أواني
الشاي التي تتراكم عليها كميات ضخمة من األمالح،
ً
وأيضا في إزالة
نتيجة تسخين الماء المستمر بها،
التراكمات الصعبة على أوانــي الطهي واألطباق.
ويدخل ملح الليمون في صناعة المرايا ،وكذلك
أنواع من الشامبوهات ،وله دور في تنظيف البشرة
والعمل كمقشر؛ ويزيل الصدأ الناتج عن الحديد.
ويفيد ملح الليمون في تلميع الزجاج وتنظيف المعادن،
أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

إزالة صفار األسنان
يساعد ملح الليمون على امتصاص الكالسيوم بشكل
سهل وسريع ،ولذلك فهو يفيد في عمليات النمو
وتعزيز صحة العظام واألظافر واألسنان ،باإلضافة إلى
أنه يزيد من قدرة الجسم على هضم وامتصاص المعادن
بقوة من األغذية.
ويستخدم ملح الليمون في عملية تبييض األسنان
ً
جيدا ،كما يسكن آالم األسنان الحادة من
وتنظيفها
خالل المضمضة بالماء وملح الليمون ،ولكن تحذر بعض
الدراسات من اإلفــراط في استخدامه لألسنان ،ألنه

يقي ملح الليمون من اإلصابة بأمراض اإلنفلونزا والرشح

يؤدي إلى حدوث تآكل فيها نتيجة تكوينه الحمضي.

ونزالت البرد ،بسبب احتوائه على فيتامين «سي» الذي

ويحافظ ملح الليمون على صحة األسنان ويحميها من

يحمي من هذه األمراض ،باإلضافة إلى أنه يساعد على

بعض المشكالت ويقوي اللثة ،ويمنع تحول لون األسنان

تقوية وتعزيز عمل المناعة بصورة كبيرة ،ويساهم في

من األبيض إلى األصفر ،ويستخدم ملح الليمون في

إيقاف نزيف اللثة المستمر.

تبييض األسنان الصفراء ،وذلك من خالل تنظيف األسنان

ً
ً
كبيرا في تنقية الدم ،فيخلصه
دورا
ويؤدي ملح الليمون

بالفرشاة ومعجون األسنان بالطريقة المعتادة ،ولكن مع

من النفايات والسموم المتراكمة فيه عبر الوقت ،كما

إضافة القليل من ملح الليمون إلى المعجون.

يمد الجسم بحالة من الحيوية والنشاط ،ويستخدم

ويتم تفريش األسنان بهذا المعجون المضاف إليه

كمهدئ لألعصاب ويقلل من التوتر الزائد والمستمر،
ويستعمله البعض في التخلص من مشكلة اإلدمان
ويعالج آالم المفاصل والروماتيزم.

ملح الليمون ،والبعض يفضل إضافة مسحوق القرفة
للتخلص من رائحة الفم والحصول على رائحة جيدة ،ويتم
تنظيف األسنان بهذا المزيج ً
جيدا لمدة  5دقائق ،ثم غسل

ويفيد ملح الليمون في التخلص من رائحة العرق

األسنان بالماء الفاتر للتخلص من آثار هذا الخليط ،ويتم
ً
شهريا،
تكرار هذه الطريقة من  4إلى  6مرات على األكثر

من الماء في برطمان صغير ،ويتم رجه بصورة جيدة ،ثم

وذلك لعدم تضرر األسنان من ملح الليمون.

الكريهة ،وذلك من خالل وضع ملح الليمون مع قليل

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae
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أعجبني
زاوية ننشر من خاللها كل ما يعجبكم
من صور ورسومات ونصوص قصيرة
ومعبرة ،ذات مدلوالت إيجابية

كيف تختار الوظيفة
المناسبة لشخصيتك

ّ
وتتســلم الشــهادة التي عملت بجهد
بعــد أن تتخرّج في الجامعة
للحصول عليها ،يحين وقت االنطالق في رحلة البحث عن الوظائف
التــي تناســبك وتغــذي طموحاتــك وأحالمــك .تبدأ هــذه الرحلة
بالحمــاس والنشــاط ولكنها ســرعان مــا تتحول إلــى خيبات أمل
ومحــاوالت متكررة للحصــول على الوظيفة التــي ترغب بها .وقد
يعود ســبب عدم نجاحك في الحصول علــى الوظيفة إلى عوامل
عدة منها أن شــخصيتك ال تتناسب مع الوظيفة أو أن مهاراتك غير
كافيــة للنجاح في مجال معيّن .فصاحب العمل قادر على تحديد ما
إذا كنت مالئمًا للوظيفة .ولكــن ال داعي للقلق ،فخبراء التوظيف
يعلمــون هذه األمور كافة وسيســاعدونك فيما يلــي على تحديد
شــخصيتك واختيــار الوظيفة األنســب لك .فما أن تحــدد الوظيفة
التي تناسب شخصيتك ،ستتمكن من النجاح والتألق في مهنتك.
منقول عن :جريدة الخليج اإلماراتية

هل أنت من محبي اللغات؟
إن كنت من محبي اللغات والكتابة وتتمتع بأسلوب
سلس ومتميز وتسعى دائــمـً
ـا لتطوير موهبتك
في كتابة القصص القصيرة أو الروايات أو حتى
المقاالت التي تساعدك في تعزيز مهاراتك اللغوية
والكتابية ،فما عليك سوى البحث عن الوظائف التي
ترضي طموحاتك في هذا المجال .يمكنك البحث عن
الوظائف في مجال الصحافة ،أو لدى دور النشر التي
ُتعنى بكتابة القصص والروايات أو العمل كمحرر أو
مترجم أو مدقق لغوي أو مدرّس.
هل تتمتع بشخصية إبداعية؟
ً
دائما البتكار
إن كنت صاحب شخصية ابتكارية ،وتسعى
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األفكار الجديدة والتميّز ،فأنت من محبي الوظائف
بشكل رئيسي على األفكار اإلبداعية
التي تعتمد
ٍ
والتحليلية مثل :التسويق والتصميم الداخلي واإلخراج
واإلعالنات .فهذه هي الوظائف التي تتناسب مع
شخصيتك وتساعدك في تعزيز مهاراتك اإلبداعية
وتساهم في انطالقتك نحو عالم ابتكاري جديد يتيح
ً
فرصا متعددة للنجاح والتألق.
أمامك
هل تتمتع بشخصية اجتماعية؟
إن كنت من محبي التواصل مع األشخاص وبناء
العالقات المتينة مع كل من زمالئك في العمل،
والمتعاملين ،باإلضافة إلــى العمل ضمن فريق
لتحقيق نتائج مرضية .فشخصيتك تتسم بالقدرة
على التواصل واإلصغاء إلى غيرك والعمل على ّ
حل
أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

المشاكل ونشر اإليجابية .والوظائف التي تتناسب مع
هذه الشخصية مختلفة ومتعددة حيث يمكنك العمل
كقائد فريق عمل لتساعد فريقك على تحقيق أفضل
األهداف ،أو مدير عالقات عامة لبناء عالقات متميزة
مع المتعاملين ،أو مدرب ومدير موارد بشرية يهتم
بالموظفين واحتياجاتهم.
هل أنت من محبي السفر؟
بلد إلى آخر والتعرف
هل تهوى السفر والتنقل من ٍ
على حضارات جديدة تساهم في تنمية ثقافتك؟ أنت
بالتأكيد صاحب شخصية ودودة ،وعاشق للمغامرات
ومن السهل عليك التأقلم مع الحضارات الجديدة
والمجتمعات على الرغم من اختالفاتهاً .
إذا ،فأنت
مناسب للعمل في مجال السياحة والسفر .ويمكنك
@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

البحث عن فرص عمل متعددة منها وكيل سفريات ،أو
ّ
منظم رحالت ،أو مضيف طيران أو حتى وكيل مبيعات
عالمي.
هل تهوى التكنولوجيا؟
ً
دائما لمتابعة
إن كنت من عشاق التكنولوجيا وتسعى
ً
يوميا ،واالطالع
آخر أخبار التكنولوجيا التي يتم تحديثها
على التقنيات الجديدة والهواتف الذكية والتطبيقات
وغيرها فما عليك سوى االنطالق في رحلة البحث
عن وظيفة في هذا المجال .أما الخيارات فكثيرة
ومتعددة ،حيث يمكنك البحث عن وظائف كموظف
ّ
مطور تطبيقات هواتف ،أو
تكنولوجيا معلومات ،أو
ّ
مطور ويب أو ُمبرمج ،فجميع هذه الوظائف تساهم
في تطوير معرفتك في مجال التكنولوجيا.
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5

عادات مسائية تجعل

صباح يومك أكثر إنتاجية
مع كل هذا الحديث حول ما يفعله الناجحون خالل الســاعات األولى من الصباح ،فال عجب أننا بتنا نربط الصباح
باإلنتاجية أكثر فأكثر .وبعد كل شــيء ،إذا كان هناك أشخاص يستطيعون إنجاز مجموعة من المهام الصباحية
قبــل ذهابهم إلى العمــل ،وينهون  90٪من واجباتهم قبل ظهر اليوم ،يمكننــا بالتأكيد أن نصبح مثلهم إذا
ً
خاصة إذا أدينا مسبقًا بعض المهام من أجل الغد ،قبل الخلود للنوم،
اتبعنا عاداتهم ،أليس كذلك؟ يصح ذلك،
ونحن نتحدث هنا عن إدارة آخر  30أو  40دقيقة من يومك للتخطيط ليوم غد.
حتى لو كان روتينك المســائي ال يحوي إال نشاطات قليلة مثل تصفح «االنستغرام» ومشاهدة اليوتيوب ،إال
أن ذلك ال يعني أنه ال يمكنك اتخاذ خطوات لوضع برنامج مسائي متكامل تسير عليه.
والجزء األفضل في الموضوع ،هو أن النشاطات التي سنذكرها تاليًا ،يمكن إنجازها في غضون خمس دقائق:
منقول عن :جريدة الخليج اإلماراتية

 - 1خطط ألهم  3مهام تريد إنجازها غدًا:
على الرغم من أن التخطيط ألهــم  3مهام ،يعد
ً
ً
ذهنيا ،إال أنك
مجهودا
من النشاطات التي تتطلب
ستشكر نفسك عندما تستيقظ صباح الغد لترى هذه

هل تشعر بأن هناك العديد من األفكار العشوائية

جميعنا يــوافــق على أنــه كلما استطعت إنجاز

يجب أن تحصل على قسط وافر من الراحة في الليل،

والقضايا العالقة التي تدور في ذهنك؟ إذا كان ذلك
ً
ً
مألوفا بالنسبة لك ،وتحاول تصفية ذهنك قبل
أمرا

مــهــام أكــثــر قبل الــنــوم ،قلت واجــبــات الصباح.

حتى قبل الذهاب إلى النوم ،وليس هناك طريقة أفضل

ومن خالل مراجعة أحوال الطقس المتوقعة ليوم غد

لالسترخاء من ممارسة نشاطك المفضل ،سواء كان ذلك

قبل النوم ،يمكنك انتقاء الزي الذي سترتديه ،وتوفر

قراءة كتاب ،أو مشاهدة برنامجك التلفزيوني المفضل،

على نفسك الوقت الذي قد تضيعه على تقليب

أو ممارسة الرياضية ،أو التنزه في حديقة المنزل.
ومـــن خـــال الــنــأي بنفسك عــن صــخــب وضجيج
النهار ،ومنح عقلك الراحة التي يحتاجها ،سيكون

المهام واضحة أمامك.

النوم ،قم بتدوين أفكارك في مفكرة يومية.

ويصف ليو بابوتا ،مؤلف كتاب «عادات زن» «»Zen Habits

فقد أثبتت األبحاث وجود فوائد عالجية لتدوين األفكار،

أغراض الخزانة.

حيث إن عملية توثيق األفكار يمكنها تصفية ذهنك من

ّ -4
نظم حقيبة العمل:

قائمة أهم  3مهام بأهم  3أشياء يجب أن أنجزها اليوم».
وهذا ال يعني بأي حال من األحــوال أن هذه األمور

األفكار السلبية ،وتخفف من الضغط والتوتر اللذين قد

بإمكانك نيل قسط وافــر مــن الــنــوم فــي الليل.

من بين المهام األساسية التي يحرص على إنجازها.
ً
ناجحا مثل بابوتا ،احرص على
وإذا كنت تريد أن تصبح

ً
ّ
معروفا وتخلص من جميع األشياء غير
أس ِد لنفسك
المهمة الموجودة في حقيبتك ،وذلك لكي ال تضيع

وعندما تستيقظ صباح اليوم التالي ،سيكون بإمكانك

الوقت لم يفت بعد إلدخال هذه النشاطات التي ذكرناها

الوقت وأنت تبحث عن مقتنياتك القيمة وملفاتك بين

إلى حياتك ،حيث ستساعدك على التحكم بوقتك بشكل

كتابة أهم النشاطات التي تريد أن تنجزها يوم غد.

الخروج بأفكار إيجابية جديدة.

األوراق المبعثرة هنا وهناك.

أفضل ،وتقربك من أهدافك المنشودة.

هي الوحيدة التي ينجزها بابوتا في اليوم ،ولكنها
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ّ -2
دون جميع أفكارك:

 - 3مراجعة الطقس وانتقاء مالبس مناسبة للغد:

 - 5استرخ وأنت تمارس نشاطك المفضل:
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تشعر بهما ،بعد يوم حافل باألعمال

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

في حال لم يكن لديك روتين مسائي خاص بك ،فإن
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خبير ومختص بالموارد البشرية على مستوى العالم،
وانضم إلى
في أكبر حدث للموارد البشرية الحكومية في الشرق األوسط

 18 | 17ابريل 2019

فندق جميرا – أبراج اإلمارات

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

