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مؤتمر الموارد البشرية
الدولي التاسع في  17و 18أبريل

«الهيئة» تحصد شهادة اآليزو 20000
إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
 27ألف موظف اتحادي يستفيدون من  2017دورة تدريبية ضمن مبادرة «معارف»
مجلس الوزراء يصدر ً
قرارا لتسوية أوضاع موظفي الحكومة االتحادية الحاصلين على مؤهالت جامعية

ً
ً
ً
متخصصا في الموارد البشرية خالل 2018
وبحثا
دراسة
إعداد 42

نريد أن نكون من أفضل دول العالم بحلول العام 2021

استراتيجية
الموارد البشرية
في الحكومـــة االتحـــــادية

()2021-2017
الرؤيــــــة
ومبتكرة تقود دولة اإلمارات للريادة العالمية
كفاءات حكومية سعيدة
ِ

الرســـــالة
تحقيق التناغم الوظيفي وتعزيز تنافسية دولة اإلمارات من خالل تمكين الكفاءات الحكومية
وتعزيز اإلنتاجية واالستثمار األمثل للنظم والحلول المبتكرة لرأس المال البشري

القيــــم
الوالء واالنتماء ،النزاهة والمهنية ،القيادة وروح الفريق ،اإلصرار والمثابرة ،المشاركة والتعاون

األهـــــداف االستراتيجيــــة
1
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تطوير وتطبيق منظومة
تشريعية متكاملة إلدارة
رأس المال البشري في
الحكومة االتحادية

تعزيز وتطوير رأس
المال البشري في
الحكومة االتحادية
لتحقيق الريادة
العالمية

خلق بيئة عمل سعيدة
و محفزة لرأس المال
البشري الحكومي

ضمان تقديم كافة
الخدمات اإلدارية
وفق معايير الجودة
والكفاءة والشفافية

5

ترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل المؤسسي

تابعونا عبر قنوات التواصل االجتماعي
األكثر تفاع ً
ال في مجال الموارد البشرية

@FAHR_UAE
www.fahr.gov.ae
info@fahr.gov.ae
@FAHR_UAE

داخل العدد
مجلة شهرية ،تعدها إدارة االتصال الحكومي
فــي الهيئــة االتحاديــة للمــوارد البشــرية
الحكوميــة ،وتعنى بأخبار الموارد البشــرية
وموضوعاتها.
المجلة مرخصة مــن المجلس الوطني
لإلعــام برقــم  ،305ومســجلة كعالمة
تجاريــة لــدى وزارة االقتصاد في دولة
اإلمارات العربية المتحدة

المشرف العام:

د .عبد الرحمن العور
رئيس التحرير:

محمود المرزوقي

«الهيئة» تعقد مؤتمرها
الدولي التاسع في  17و 18أبريل

برنـامج المؤتمر

المتـحـدثون

08

ً
دراســة وبحثًا متخصصًا في
«الهيئة» تعــــد 42
الموارد البشرية خالل 2018

24
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46
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إعداد وتحرير وتصوير :

محـمد أبو بكر
محمـد النمــر
· المواد المنشورة
ال تعبر بالضرورة عن رأي الهيئة

مجلس الوزراء يصدر قرارًا لتسوية أوضاع
موظفي الحكومة االتحادية الحاصلين
على مؤهالت جامعية

18

· تبويـب الموضوعات يخضع العتبارات فنية

إطالق دراسة حول خيارات
العمل البديلة للحكومة االتحادية

للتواصل:
اإلمارات العربية المتحدة

27

االحتفال باليوم
العالمي للسعادة

ابوظبي ،ص.ب 2350
هاتف + 971 2 4036000 :

48

دبي ،ص.ب 5002
هاتف+ 971 4 2319000 :
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 27ألف موظف اتحادي يستفيدون من 2017
دورة تدريبية ضمن مبادرة «معارف»
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :
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برعاية حمدان بن محمد ويناقش «تحديات رأس المال البشري في الثورة الصناعية الرابعة»

«الهيئة» تعقد مؤتمرها
الدولي التاسع في  17و 18أبريل

تطوير العمل المؤسسي ،والتركيز

تشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة للشركات

-سيروتا ،وموضوع خيارات العمل غير

على مهارات وكفاءات الموظفين

التي تفتقر إلى القدرة على تطوير

التقليدية في ظل الثورة الصناعية

كمتطلب مهم ،استجابة لمتغيرات

المهارات الالزمة للنجاح».

الرابعة ويقدمه عبدالعزيز حــارب

المستقبل ،بما يتطلبه من مهارات
نوعية ،ويخلقه من وظائف.

مؤتمر الموارد البشرية الدولي تحت

وذكر سعادة الدكتور عبد الرحمن العور

عنوان تحديات رأس المال البشري

أن مؤتمر الموارد البشرية الدولي،
ً
ً
فريدا من نوعه في مجال
حدثا
يعد

في الثورة الصناعية الرابعة ،والذي
يــهــدف إلــى تسليط الــضــوء على

الــمــوارد البشرية الحكومية على

التحديات األساسية التي تواجه راس

مستوى الشرق األوســط ،من حيث

المال البشري الذي يتوجب عليه تغيير

المحتوى والمتحدثين والمشاركين،
ً
تماشيا
وموضوعات الطرح ،ويأتي

نماذج العمل المكررة والممارسات

وانــســجــامـً
ـا مــع توجيهات قيادتنا
الرشيدة فيما يخص تنمية وتطوير

الموارد البشرية الحكومية وتمكينها.

القديمة والتقليدية من أجل تحقيق

ّ
المؤسسي
خدمات الدعم التقني
بهيئة الطرق والمواصالت في دبي).
وبينت أن المؤتمر سيناقش موضوع
«استدامة رأس المال البشري والثورة
الصناعية الرابعة» ويقدمه المتحدث
الدكتور أحمد النصيرات ،مستشار أول
لــأداء الحكومي في مكتب األمين
العام للمجلس التنفيذي إلمارة دبي،

التغيير الحقيقي.

وموضوع تجربة المتعاملين والموارد

ويــقــدّم المؤتمر جلسات رئيسية

البشرية الذي تقدمه إيمان القاسم،

متخصصة تتناول أفضل الممارسات

وبــيــن أن المؤتمر يعد أحــد أهم

في مجال الموارد البشرية والحلول

المبادرات االستراتيجية للهيئة ،التي

الجديدة والخبرات العلمية في مجال

تتخذ منه منصة تفاعلية مهمة

إدارة وتنمية الموارد البشرية ،يوفر

لمناقشة وتسليط الــضــوء على

المعرض المصاحب فرصة مميزة

مــديــرة الــمــوارد البشرية ،ومركز
الخدمات المشتركة ،في شركة بترول
اإلمــارات الوطنية «اينوك» ،وكذلك
موضوع «كيف يمكن للثقافة أن تؤثر
على بيئة عمل المستقبل» والذي
يقدمه المتحدث جــاك نايدو ،مدير

مختلف الموضوعات والقضايا الملحة

لشركات ومؤسسات الموارد البشرية

في مجال تنمية وتطوير رأس المال

للمشاركة والتواصل وتبادل الخبرات

الموارد البشرية في سيسكو – الشرق

البشري في القطاعين الحكومي

مع صناع الــقــرار الرئيسيين وقــادة

األوسط وأفريقيا ،و»مستقبل العمل:

والــخــاص ،وإيــجــاد توصيات وحلول

األعمال وخبراء هذا المجال».

العثور على المواهب الموجودة

مؤتمر الموارد البشــرية الدولي ،الذي يقام برعاية كريمة من ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشــد آل مكتوم

عملية ذكية ومبتكرة لهذه القضايا
ً
فضال عن التعرف على
والتحديات،

مــن جهتها أشـــارت ســعــادة ليلى

وتستضيفه دبي يومي  17و 18أبريل في فندق جميرا أبراج اإلمارات.

أفضل الخبرات والممارسات والتجارب
ً
عالميا في هذا المجال.
المطبقة

د .عبد الرحمن العور ود .عبد السالم المدني وليلى السويدي وعائشة السويدي خالل المؤتمر الصحافي

عقــدت الهيئــة ،مؤخراً ،مؤتمرًا صحفيًا فــي مقرها بدبي؛ لإلعالن عن تفاصيل وجدول أعمال الدورة التاســعة من
ولي عهد دبي للعام التاسع على التوالي تحت شعار «تحديات رأس المال البشري في الثورة الصناعية الرابعة»،

وخالل المؤتمر الصحافي أكد سعادة
الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور
مدير عام الهيئة االتحادية للموارد
البشرية الحكومية أن حكومة دولة
ً
يوما بعد يوم تثبت أن المكانة
اإلمارات
العالمية الرائدة التي تبوأتها على
مختلف الصعد ،ال سيما على صعيد
الكفاءة الحكومية وتطوير منظومة
العمل الحكومي ،لم تكن محض صدفة
أو وليدة اللحظة ،بل كانت نتيجة حتمية
لمتابعة وتوجيهات قيادتنا الرشيدة
وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
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وأضـــاف« :وفــي هــذا الــعــام ،يُعقد

الفالحي ،المدير التنفيذي لقطاع
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«حفظه الله» ،وأخيه صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء
حاكم دبي «رعاه الله».
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولة
ً
جيدا أهمية بناء إنسان
اإلمارات تعي
اإلمــارات ،وتطوير قدراته ،واالرتقاء
بمهاراته ومواهبه وإمكانياته ،في
المحافظة على مكتسبات االتحاد
ومقدراته ،والمراكمة عليها ،وتشريف
ً
عاليا في كافة
الدولة ورفع اسمها
ً
المحافل الدولية ،الفتا إلى أن تجربة
دولة اإلمارات لجهة تمكين رأس مالها

البشري باتت محل تقدير واهتمام
من العالم أجمع ،فهي ال تكتفي
بالتطوير المستمر لمنظومة العمل
الحكومي ،وال تقف مكتوفة األيدي
حيال المتغيرات العالمية المتسارعة
في شتى المجاالت ،بل تسعى جاهدة
لمواكبتها ،وألن تكون أحد صناعها.
وشــدد سعادته على أهمية انعقاد
مؤتمر الــمــوارد البشرية الدولي
التاسع في هذا التوقيت ،في الوقت
الذي تسابق فيه دولة اإلمارات الزمن
الستثمار الــتــطــورات التكنولوجية
ً
عالميا ،وتوظيفها في
المتسارعة

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

السويدي المدير التنفيذي لقطاع
البرامج وتخطيط الموارد البشرية في
الهيئة إلى أن مؤتمر الموارد البشرية

أمام أعيننا» وتقدمه الدكتورة كيلي
موناهان ،باحثة في مجال مستقبل
العمل في المؤسسات من الواليات
المتحدة األمريكية).

من جهته قال الدكتور عبد السالم

الــدولــي التاسع سيستقطب أكثر

المدني ،رئيس اندكس القابضة:

من  600مشارك وزائر من المنطقة
ً
ً
متحدثا من
فضال عن 20
والعالم،

بناء (مؤسسات المستقبل) ،حيث أن

القطاعين العام والخاص .وسيناقش

قيام الثورة الصناعية الرابعة أجبرت

المؤتمر ً
عددا من الموضوعات منها:

المؤسسات على إعادة تصميم نماذج

(مستقبل الوظائف وإدارة رأس المال

أعمالها ،وتحليل المخاطر والفرص

البشري في ظل الثورة الصناعية

في المجاالت ذات الصلة ،وتسهيل

الــرابــعــة والـــذي يقدمه المتحدث

التعلم السريع الــذي يتوافق مع

الدولي الدكتور باولو غالو ،مدرب

متطلبات العمل المتغيرة باستمرار.

تنفيذي ومتحدث رئيسي وواحــد
ً
مبيعا في
من مؤلفي الكتب األكثر

األشياء

سويسرا ،وموضوع ازدهــار القوى

والذكاء االصطناعي واألتمتة تقدم

العاملة في القرن الحادي والعشرين

الموارد البشرية ،حيث ستستعرض

ـرصــا اقتصادية لــم تستغل بعد
فـ ً

ويقدمه المتحدث لويس غاراد عالم

أحــدث الحلول والخدمات في هذا

في األعمال والمؤسسات ،إال أنها

الــنــفــس التنظيمي فــي ميرسر

المجال.

«يتطلع أصحاب األعمال اليوم إلى

وفي حين أن اإليقاع السريع للتقدم
التكنولوجي

مثل

@FAHR_UAE

إنترنت

info@fahr.gov.ae

ولفتت سعادة ليلى السويدي إلى
أن مؤتمر الموارد البشرية الدولي
الــذي تعقده الهيئة بالتعاون مع
شركة اندكس للمؤتمرات والمعارض
للعام الثاني على التوالي ،سيعقد
هذا العام برعاية ودعــم من جمعية
إدارة الموارد البشرية في الواليات
المتحدة األمريكية  ،SHRMومجمع
دبي للمعرفة.
ويصاحب المؤتمر معرض يضم عدة
شركات ومؤسسات رائدة في مجال
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المـؤتـمـر:
تحـت رعاية سمو الشيخ

Under the patronage of His Highness Sheikh
Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

Crown Prince of Dubai

ولي عهد دبي

تعقد الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية مؤتمر
الموارد البشرية الدولي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي،
ويستضيف في دورته التاسعة أكثر من  600خبير ومختص

في مجال الموارد البشرية من القطاعين الحكومي
والخاص من داخل اإلمارات وخارجها .ولهذا العام ،تم اختيار
العنوان :تحديات رأس المال البشري في الثورة الصناعية
الرابعة

المواضيع الرئيسية:
تركز أجندة المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين على عدد من المواضيع:
خيارات العمل غير التقليدية في ظل الثورة الصناعية الرابعة

استدامة رأس المال البشري والثورة الصناعية الرابعة

تجربة العمالء والموارد البشرية في الثورة الصناعية الرابعة
مستقبل فرص العمل في ظل الثورة الصناعية الرابعة

 18 - 17أبـــريــــــل 2019
فندق جـميــــرا أبـراج اإلمـــــــــــارات ،دبـــــي

تنظيم:

10
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الراعي البالتيني:

الراعي الذهبي:

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

شركـــاء المعرفــــة:

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae
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ورشة عمل تخصصية بعنوان:

المــعرض
على هامش المؤتمر ،يقام معرض مصاحب يقدم أحدث
الحلول والخدمات التي توفرها الشركات والمؤسسات
الرائدة التي ُتعنى بمجال الموارد البشرية على مدار

يومي الحدث ،كما يوفر المعرض فرصة مثالية للتواصل
والتحاور مع أبرز العاملين والمختصين في هذا المجال من
مختلف القطاعات.

إدارة التغيير ..نحو تحوالت ناجحة
تقدمها جمعية إدارة الموارد البشرية في الواليات المتحدة األميريكيةSHRM

التاريخ :الثالثاء  16أبريل 2019
الساعة02:00 – 08:30 :
المكان :دبي -فندق جميرا أبراج اإلمارات -الدور األول -قاعة االجتماعات2
ً
ً
إماراتيا
درهما
رسوم المشاركة1575 :
المدرب:

ستيوارت ماكنير
مدرب أول في جمعية إدارة الموارد البشرية
في الواليات المتحدة األميريكية ،الشرق
األوسط وشمال إفريقيا SHRM

من عليه المشاركة؟
األفراد الذين يبحثون عن مساعدة وتوجيه إلدارة التغيير في
بشكل فعال.
مؤسساتهم
ٍ
لمحة حول البرنامج

واقعية وتعلم وحل المشكالت من خالل دراسة حالة واختبار
الفرضيات والتدريب في جو تعليمي آمن مع أخصائي إدارة
تغيير متمرس .كما يمكنك الوصول إلى مجموعة أدوات
إدارة التغيير لتعزيز تجربة التعلم ومواصلتها خارج قاعة
المحاضرة.
أهداف البرنامج

أصبحت إدارة التغيير نقطة محورية رئيسية لمتخصصي
الموارد البشرية في ظل سعي المؤسسات المستمر
للتكيف مع مكان العمل المتغير باستمرار .في هذه
الندوة التدريبية التي تستمر على مدار يوم كامل ،ومن
خالل االستفادة من توجيهات الممارسة الفعالة في
جمعية إدارة الموارد البشرية  SHRMفيما يتعلق بإدارة
التغيير ،يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من الموارد
لمحاكاة مبادرة التغيير في بيئة عمل واقعية .كما يمكنك
التفاعل مع المشاركين اآلخرين من خالل مناقشات جماعية

يهدف هــذا البرنامج إلــى تزويد المشارك بالمعرفة
والمهارات الالزمة لـــ :
•تحديد وتطبيق النماذج اإلرشادية المناسبة لتغيير
المبادرات
•التعرف على اإلرشــادات والتقنيات الالزمة لتصميم
وتسهيل واستدامة التغيير

ً
مسبقا على الموضوع قبل
** على المشاركين في هذه الدورة االطالع
ً
حضور الدورة لمعرفة أسس التغيير الفعال ،كما عليهم المذاكرة مسبقا
للتحضير لجلسة المحاكاة.
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المتـحـدثون

عائشة خليفة السويدي

جونــــي تايلــــــور
الرئيس والرئيس التنفيذي
جمعية إدارة الموارد البشرية  – SHRMالواليات المتحدة األمريكية

الدكتور بـــاولــــــو غــــالـــــــو

مدرب تنفيذي ومتحدث رئيسي وواحد من مؤلفي الكتب األكثر
ً
مبيعا في سويسرا وأستاذ مساعد في آشريدج للتعليم
التنفيذي وجامعة بوكوني في ميالن

المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية
الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية  -اإلمارات العربية المتحدة

فاطمة بن موسى اللوغاني

الدكتورة ليــــــزا بيالنــــــجر،
علم فسيولوجيا الرياضة

خبيرة في تغيرات السلوك ،باحثة ،متحدثة  -الرئيس
التنفيذي ومؤسس  – ConsciousWorksكندا

الدكتــــــورة كيــــــلـــي مونــــــاهــــــان

رئيس أكاديمية إكسبو والتوطين  -الموارد البشرية والقوى
العاملة والمتطوعون  -اإلمارات العربية المتحدة

ليلى عبيد السويدي

سمويت تاندون

14

نيللي بستاني

مدير قسم الموارد البشرية في شركة SAP
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،اإلمارات العربية المتحدة

جــــــاك نــــــايــــــدو

مدير الموارد البشرية – الشرق األوسط وأفريقيا
بوينغ إنترناشيونال  -اإلمارات العربية المتحدة

مدير الموارد البشرية في سيسكو
الشرق األوسط وأفريقيا  -اإلمارات العربية المتحدة

لـــويــــــس غــــــاراد

الدكتــــــور أحمــــد النصيـــــرات

استشاري ومستشار أول
في ميرسر الشرق األوسط – سنغافورة
الموارد البشرية العدد  95مارس 2019

ّ
المؤسسي بهيئة
المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني
الطرق والمواصالت  -اإلمارات العربية المتحدة

الدكتــــــور ستيــــفــن أنــدرســـــــون

الشريك المسؤول عن العمالء واألسواق في "بي دبليو سي
الشرق األوسط"  -اإلمارات العربية المتحدة

مسؤول أول في إدارة البحث عن المواهب،
شركة  – Accenture Researchالواليات المتحدة األمريكية

جون هانسين

المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية
الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية  -اإلمارات العربية المتحدة

عبــدالعزيـــز حـــارب الفالحـــي

مستشار أول لألداء الحكومي في مكتب األمين العام للمجلس
التنفيذي إلمارة دبي  -اإلمارات العربية المتحدة
أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

نائب رئيس تطوير الخدمات السحابية الخاصة بإدارة
رأس المال البشري ،أوراكل – أستراليا

إيمـــــــــان القــاســــــــم

مدير الموارد البشرية  -مركز الخدمات المشتركة
شركة بترول اإلمارات الوطنية "اينوك"  -اإلمارات العربية المتحدة

الدكتـــور مــــراد منصــــــور

أستاذ مساعد في مجال اإلدارة  /مرشد  /متحدث عالمي
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  -المملكة العربية السعودية
@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

همون اختياري

المؤسس والرئيس التنفيذي
لشركة  - Audacious Futuresكندا

سارةعبدالله

أخصائي موارد بشرية ،شرطة دبي
دولة اإلمارات العربية المتحدة

أسيل حمودي

نائب الرئيس إلدارة الكفاءات والمواهب
أدنــــوك  -اإلمارات العربية المتحدة
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برنـامج المؤتمر

09:30 - 08:00
09:35 - 09:30
09:40 - 09:35
09:45 - 09:40
10:00 – 09:45
10:30 - 10:00

اليوم األول

اليوم الثاني

 17أبريل 2019

 18أبريل 2019
09:30 - 09:00

التسجيل
النشيد الوطني اإلماراتي
فيلم تسجيلي قصير
الكلمة الترحيبية للهيئة االتحادية للموارد البشرية
كلمة ضيف الشرف
كلمة المتحدث الدولي
العنوان :بيئة عمل أكثر مرونة … مجتمع أكثر سعادة
المتحدث :جوني تايلور

10:00 - 09:30

10:20 - 10:00

الرئيس والرئيس التنفيذي  -جمعية إدارة الموارد البشرية SHRM

11:00 - 10:30

كلمة المتحدث الدولي
العنوان :مستقبل الوظائف في ظل الثورة الصناعية الرابعة
المتحدث :الدكتور باولو غالو
ً
مبيعا في سويسرا وأستاذ مساعد في آشريدج
مدرب تنفيذي ومتحدث رئيسي وواحد من مؤلفي الكتب األكثر
للتعليم التنفيذي وجامعة بوكوني في ميالن

11:20- 11:00
11:40 - 11:20

12:00 - 11:40

استراحة  /زيارة المعرض
العنوان :بنك المهارات الحكومية
المتحدث :ليلى عبيد السويدي

11:20 - 11:00

المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية ،الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية  -اإلمارات العربية
المتحدة

11:40 - 11:20

العنوان :األفراد في ظل التحول الرقمي
المتحدث :نيللي بستاني
مدير قسم الموارد البشرية في شركة  SAPالشرق األوسط وشمال إفريقيا ،اإلمارات العربية المتحدة

12:20 - 12:00

العنوان :صقل المهارات وتسريع العمل لتحقيق األهداف
المتحدث :سمويت تاندون
مدير الموارد البشرية  -الشرق األوسط وأفريقيا ،بوينج إنترناشيونال  -اإلمارات العربية المتحدة

12:40 - 12:20

10:40 - 10:20
11:00 - 10:40

العنوان :كيف يمكن للثقافة أن تؤثر على بيئة عمل المستقبل
المتحدث :جاك نايدو

12:00 - 11:40

12:20 - 12:00
12:40 - 12:20
13:00 - 12:40

مدير الموارد البشرية في سيسكو – الشرق األوسط وأفريقيا – اإلمارات العربية المتحدة

13:00 - 12:40
13:20 - 13:00
13:40 - 13:20

جلسة حوارية
استراحة
العنوان :ازدهار القوى العاملة في القرن الواحد والعشرين
المتحدث :لويس غاراد

13:20 - 13:00
13:40 - 13:20

استشاري ومستشار أول في ميرسر الشرق األوسط – سنغافورة

14:00 - 13:40

العنوان :خيارات العمل غير التقليدية في ظل الثورة الصناعية الرابعة
المتحدث :عبدالعزيز حارب الفالحي
ّ
المؤسسي بهيئة الطرق والمواصالت – اإلمارات العربية المتحدة
المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني

14:20 - 14:00

العنوان :تأثير معارض إكسبو العالمية على إكسبو دبي 2020
المتحدث :فاطمة بن موسى اللوغاني
رئيس أكاديمية إكسبو والتوطين  -الموارد البشرية والقوى العاملة والمتطوعون – اإلمارات العربية المتحدة

14:40 - 14:20
15:40 - 14:40
16
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14:00 - 13:40
14:20 - 14:00
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كلمة المتحدث الدولي
العنوان :التكنولوجيا والفكر :كيفية العصف الذهني والتركيز واالبداع عند استخدام
التكنولوجيا
المتحدث :الدكتورة ليزا بيالنجر
خبيرة في تغيرات السلوك ،باحثة ،متحدثة  -الرئيس التنفيذي ومؤسس  – ConsciousWorksكندا

كلمة المتحدث الدولي
العنوان :مستقبل العمل :العثور على المواهب الموجودة أمام أعيننا
المتحدث :الدكتورة كيلي موناهان

مسؤول أول في إدارة البحث عن المواهب ،شركة  – Accenture Researchالواليات المتحدة األمريكية

العنوان :استدامة رأس المال البشري والثورة الصناعية الرابعة
المتحدث :الدكتور أحمد النصيرات

مستشار أول لألداء الحكومي في مكتب األمين العام للمجلس التنفيذي إلمارة دبي – اإلمارات العربية المتحدة

استراحة  /جولة في المعرض
العنوان :مؤشر نضج الموارد البشرية
المتحدث :عائشة خليفه السويدي

المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية ،الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية  -اإلمارات العربية
المتحدة

العنوان :هل يمكن أتمتة الموارد البشرية في الشرق األوسط
المتحدث :الدكتور ستيفن أندرسون

الشريك المسؤول عن العمالء واألسواق في “بي دبليو سي الشرق األوسط” – اإلمارات العربية المتحدة

العنوان :نحن لسنا وحدنا  ..توظيف الذكاء البشري واالصطناعي لخلق تجربة موارد بشرية فريدة
المتحدث :جون هانسين
نائب رئيس تطوير الخدمات السحابية الخاصة بإدارة رأس المال البشري ،أوراكل – أستراليا

العنوان :االستعداد للمستقبل وسبل النجاح في بيئة األعمال الجديدة في ظل تقنية
الذكاء االصطناعي
المتحدث :همون اختياري
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  – Audacious Futuresكندا

جلسة حوارية
استراحة
العنوان :ركائز العمالة غير التقليدية في الثورة الصناعية الرابعة
المتحدث :إيمان القاسم
مدير الموارد البشرية ،مركز الخدمات المشتركة ،شركة بترول اإلمارات الوطنية “اينوك” – اإلمارات العربية المتحدة

العنوان :االبتكار في ظل تكنولوجيا الموارد البشرية
المتحدث :سارة عبدالله
أخصائي موارد بشرية ،شرطة دبي – دولة اإلمارات العربية المتحدة

العنوان :قيادة القوى العاملة من خالل التحول الرقمي في ظل الثورة الصناعية
الرابعة
المتحدث :الدكتور مراد منصور
أستاذ مساعد في مجال اإلدارة  /مرشد  /متحدث عالمي ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – المملكة العربية
السعودية

العنوان :رأس المال البشري الداعم ألدنوك في ظل الثورة الصناعية الرابعة
المتحدث :أسيل حمودي
نائب الرئيس إلدارة الكفاءات والمواهب ،أدنــــوك – اإلمارات العربية المتحدة

العنوان :تطوير وصقل مهارات القوى العاملة المحلية المرتبطة بالذكاء االصطناعي
المتحدث :الدكتور دانيال داوست
رئيس قسم التعليم والمشاريع الخاصة -كليات التقنية العليا –دولة اإلمارات العربية المتحدة

استراحة الغداء  /جولة في المعرض
info@fahr.gov.ae
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1

يبدأ تنفيذه في إبريل وفق ضوابط محددة

مجلس الوزراء يصدر ً
قرارا لتسوية أوضاع موظفي
الحكومة االتحادية الحاصلين على مؤهالت جامعية
أصدر مجلس الوزراء ،مؤخرًا ،قرارًا خاصًا بشــأن تسوية أوضاع موظفي الحكومة االتحادية الحاصلين
علــى مؤهــات جامعية أثناء عملهم في الحكومة االتحادية ،على أن يبــدأ تطبيقه اعتبارًا من بداية
إبريل  ،2019وفق ضوابط محددة منصوص عليها.

وفـــي هـــذا الــصــدد دعـــت الهيئة

االتــحــاديــة ،فــي تطبيق الــقــرار،

والشهادات المطلوبة لتسوية الوضع

االتحادية للموارد البشرية الحكومية

الــذي نص على ضوابط عدة تلتزم

صادرة عن جامعات أو كليات أو معاهد

فــي تعميم خــاص كافة الـــوزارات

بها الجهات االتحادية ،عند تعديل

معترف بها في الدولة ،ومعتمدة من

والجهات االتحادية إلى تسوية أوضاع

أوضاع موظفيها ،ومنها( :أن يكون

وزارة التربية والتعليم).

موظفيها الحاصلين على مؤهالت

الموظف قد أكمل سنة في الخدمة

جامعية أثناء عملهم ،وذلك من بداية

على األقل باستثناء الكادر الطبي،

إجراءات تسوية أوضاع الموظفين

إبريل ،على أن تكون التكلفة المترتبة

وأال يقل تقييم أداء الموظف آلخر

وحول إجراءات تسوية أوضاع الموظفين

على ذلــك مغطاة من ميزانياتها

سنة عن المستوى الثاني «يلبي

المعتمدة ،دون طلب أي اعتمادات

التوقعات» وفق نظام إدارة األداء

مالية إضافية ،بحيث تكون تسوية
ً
بــدءا من تاريخ
أوضــاع الموظفين

المعتمد في الحكومة االتحادية ،وأال
يكون قد فرض عليه أي جزاء إداري،

صدور قرار الوزير أو رئيس الجهة،

ما لم يمح األثر القانوني له).

وال يجوز أن تتم بأثر رجعي ،مع اتباع
اإلجراءات المعتمدة ،والحصول على

ً
أيضا( :الحصول على
ومن الضوابط

على مؤهل جامعي أثناء العمل،
وتنطبق عليه الشروط ،إلى وظيفة

المعتمدة في نظام «بياناتي»،

وضعه عليها ،أو منحه زيــادة مالية

شريطة توفر الشاغر الوظيفي

مقدارها  10%من الراتب األساسي

وأبــدت الهيئة استعدادها لتقديم

والمخصص المالي فــي ميزانية

الدعم والمساعدة للوزارات والجهات

الــجــهــة ،وأن تــكــون الــمــؤهــات

للدرجة المقترح تسوية وضعه عليها،
ً
مساويا
في حال كان راتبه الحالي

3

نص القرار على وجود ثالث حاالت للتسوية
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3

أن تنفذ التسوية
من تاريخ صدور قرار
الوزير أو رئيس الجهة

4

الحالة األولى :إذا كان الموظف قد أكمل دراسته
ً
كتابيا كجزء من تطوره
بناء على موافقة جهة عمله

أن تزيد مدة خدمة
الموظف عن سنة
باستثناء الكادر الطبي

8

أال يقل تقييم أداء
الموظف آلخر سنة عن
يلبي التوقعات 2

توفر الشاغر الوظيفي
والمخصص المالي من
ميزانية الجهة

5
لبداية مربوط الدرجة المقترح تسوية
وضعه عليها والـــواردة في جدول
الدرجات والرواتب المعتمد) .وبحسب
القرار ال يجوز تعديل وضع أي موظف

9

أال يكون قد فرض على
الموظف أي جزاء
إداري ما لم يمح األثر
القانوني له

ضوابط
تسوية أوضاع
موظفي الحكومة
االتحادية الحاصلين
على مؤهالت جامعية
أثناء عملهم

الحصول على
الموافقات اإللكترونية
الالزمة عبر نظام
«بياناتي»

تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في

عند تعديل الوضع ،حسب اإلجــراءات

حاالت
للتسوية

أن تكون التكلفة
مغطاة من الميزانية
المقرة للجهة

الوظيفي ،بما يتوافق وآليات نظام

بداية مربوط الدرجة التي تم تعديل

الحكومة االتحادية «بياناتي».

2

الــحــاصــل عــلــيــه ،وتــعــديــل مسماه

والرقمية

إدارة معلومات الموارد البشرية في

أن تبدأ التسوية
من  1أبريل 2019

تتوافق مع طبيعة المؤهل الدراسي

الحكومة االتحادية ،ومنح الموظف

الموافقات اإللكترونية عبر نظام

الموافقات

اإللكترونية

نص القرار على نقل الموظف الحاصل

ان تكون الشهادات
العلمية معتمدة
وصادرة عن جامعات
معترف بها من الدولة

قد حصل على أي نوع من أنواع الترقية
إال بعد انتهاء المدد الزمنية المقررة
لذلك في أحكام الترقيات الواردة في
قانون الموارد البشرية في الحكومة

7

6
االتحادية والئحته التنفيذية ،وال يجوز
ترقية أي موظف قد تم تعديل وضعه
ً
شهرا على
إال بعد مــرور اثنى عشر
تعديل الوضع.

الحالة الثانية :تكون إذا أكمل الموظف دراسته الجامعية

انطبقت عليه شروط الوظيفة ،ويكون تعديل الموظف

ً
مسبقا ،وفي هذه الحالة
المهني المخطط له

بدون موافقة جهة عمله ،وكان مؤهله العلمي يتوافق

بتعديل درجته ،ونقله لوظيفة شاغرة تتناسب ومؤهالته

واحتياجات الوزارة أو الجهة ،وطبيعة الوظيفية المطلوب

تلتزم الجهة بتعديل الدرجة الوظيفية للموظف،

تعديل الوضع عليها ،فإن موضوع تعديل الوضع جوازي

العلمية وخبراته ،وفق نظام تقييم وتوصيف الوظائف).

وذلــك من خالل اختيار المسار الوظيفي الذي

لجهة العمل ،ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل ،وفق

الحالة الثالثة :للتسوية ،إذا كان المؤهل الذي حصل

يتوافق مع المؤهل العلمي الالزم ،ونظام تقييم

األنظمة والضوابط التالية( :أن يكون للموظف األولوية

وتوصيف الوظائف.

في شغل الوظائف الشاغرة في الجهة في حال

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

عليه الموظف ال يتفق مع طبيعة عمل جهة عمله ،فإن
الجهة تصبح غير ملزمة بتعديل وضعه.
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“معارف” باألرقام

 157مؤسسة تدريب معتمدة مع نهاية 2018

 27ألف موظف اتحادي يستفيدون من 2017
دورة تدريبية ضمن مبادرة «معارف»

موظف حكومي استفادوا من المبادرة

أوضح سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة أن مبادرة «معارف» لشركاء التدريب المفضلين
فــي الحكومــة االتحادية ،التي أطلقتهــا الهيئة أواخر العام  2013بغية بناء شــراكات مع أفضــل مزودي خدمات
التدريــب في دولة اإلمــارات ،وأتاحتهم للــوزارات والجهات االتحادية لالســتفادة من برامجهم التدريبية بأســعار

ً
ً
ً
تدريبيا منذ إطالق “معارف”
وبرنامجا
دورة

تنافســية ،حققت نجاحًا الفتًا خالل فترة زمنية قصيرة نســبيًا ،وأســهمت بشــكل كبير في بلــورة وتأطير منظومة
التدريب على مســتوى الحكومــة االتحادية ،واالرتقاء بمخرجاتها ،بما يعزز كفاءة مؤسســاتنا الحكومية االتحادية،
ويزيد إنتاجية موظفيها ،ويرفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية لديهم.

مزود خدمات تدريب معتمد ضمن المبادرة

ً
ً
تدريبيا تم طرحها عبر بوابة “معارف” اإللكترونية
برنامجا

د .عبد الرحمن العور

وأشار سعادته إلى أن الهيئة عقدت
بالتعاون مع شركائها من مزودي
خدمات التدريب المعتمدين ضمن
ً
دورة
مبادرة “معارف” حوالي 2017
تدريبية مجانية ومشتركة ،منذ إطالق
المبادرة وحتى نهاية العام ،2018
ً
الفتا إلى أن عدد المستفيدين من
هذه الدورات من موظفي الوزارات
والجهات االتحادية تجاوز حاجز الـ
 27ألف موظف يعملون في كافة
الوزارات والجهات االتحادية.
وبين مدير عــام الهيئة أن مبادرة
«معارف» لشركاء التدريب المفضلين
للحكومة االتحادية تعد واحــدة من
20
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ليلى السويدي

مبادرات الهيئة االستراتيجية ،واألولى
من نوعها على مستوى الحكومة
االتحادية ،وتقوم فكرة المبادرة على
حصر أفضل مزودي خدمات التدريب
في اإلمــارات ،وفق معايير محددة،
وإعداد قائمة بهم ،وإتاحتها للوزارات
والجهات االتحادية ،والوقوف على
حاجة الجهات مــن الــتــدريــب وفق
خططها السنوية ،والتفاوض مع
مزودي خدمات التدريب المعتمدين
في الحكومة االتحادية لتقديم هذه
البرامج والــدورات بأسعار مخفضة،
وأخرى مجانية.
ولفت إلى أن إطالق مبادرة «معارف»

زائر لبوابة «معارف» اإللكترونية منذ إطالقها
يعكس حــرص الهيئة على تعزيز
قدرات موظفي الحكومة االتحادية
وتمكين المواطنين لتولي أدوار
ومناصب قيادية وفنية ،وخلق ثقافة
مبنية على األداء الممتاز ،واإلنتاجية
العالية ،وتنمية وتطوير رأس المال
البشري ،بما يحقق استراتيجية
الــمــوارد البشرية فــي الحكومة
االتحادية ورؤية اإلمارات .2021
وأشــار سعادة الدكتور عبد الرحمن
الــعــور إلــى أن “مــعــارف” تهدف
إلـــى خــلــق شــراكــة قــائــمــة على
المسؤولية المجتمعية والمنفعة
المتبادلة بين القطاعين الحكومي

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae
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والــخــاص ،وضــمــان تــدريــب موثوق
الجودة لموظفي الوزرات والجهات

االتحادية في اختيار الدورات التدريبية،
ً
إلكترونيا ،وفق أطر زمنية
المتاحة

االتحادية ،وتغطية الحاجة التدريبية،

ً
مسبقا.
محددة

التدريب والتطوير لموظفي الحكومة

من جانبها أوضحت سعادة ليلى

يتماشى

بما

ومتطلبات

نظام

االتحادية ،وتحقيق الوفرة المالية
من ميزانيات التدريب في الجهات
االتحادية ،وبالتالي إفادة أكبر عدد
ممكن من الموظفين ،باإلضافة إلى
تعزيز الكفاءة واإلنتاجية وخلق بيئة
عمل جاذبة ومحفزة في الحكومة
االتحادية ،والتسهيل على الجهات

من الموضوعات منها( :االستراتيجية
والجودة ،والقيادة واإلدارة ،واالتصال
والــتــواصــل ،وإدارة الــمــشــاريــع،

السويدي المدير التنفيذي لقطاع
البرامج وتخطيط الموارد البشرية
في الهيئة أن عدد مزودي خدمات
التدريب المعتمدين ضمن مبادرة
«معارف» بلغ  157مـ ً
ـزودا مع نهاية

واإلدارة العامة وتقنية المعلومات،
والمحاسبة والــشــؤون القانونية،
والتفكير اإلبداعي ،باإلضافة إلى
تطبيق معايير الخدمات المتميزة في
مراكز خدمة المتعاملين الحكومية،
والتحفيز

والتطوير

الوظيفي،

والمالية

واالستثمار،

واإلعــــام،

ً
مشيرة إلى أن الورش
العام ،2018

والتطوير المؤسسي ،وإدارة الموارد

والــدورات التدريبية تناولت العديد

البشرية).

 106آالف زائر لبوابة «معارف» اإللكترونية

ولفتــت ســعادة ليلــى الســويدي إلــى أن عــدد
زوار بوابــة «معــارف» اإللكترونية لشــركاء التدريب
المفضلين للحكومة االتحادية ،بلغ  106آالف زائر منذ
إطالقهــا وحتى نهاية العــام الماضي ،وأن الهيئة
تتخذ من البوابــة منصة مثالية لإلعــان عن الدورات
والبرامــج التدريبية المســتقبلية ،حيث طرحت عبرها
قرابة  720برنامجًا تدريبيًا.
وأكدت أن بوابة “معــارف” تتيح لموظفي الوزارات
والجهــات االتحادية االطالع علــى البرامج التدريبية

22
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المطروحــة مــن قبــل مــزودي خدمــات التدريــب
المعتمدين ضمن مبــادرة «معارف» ،وورش العمل،
كما تتيح لمسؤولي التدريب في الوزارات والجهات
االتحادية خاصية تســجيل موظفي تلك الجهات في
الدورات التدريبية التي يعلن عنها باســتمرار شركاء
«معــارف» ،مبينــة أن البوابــة تتيــح خاصيــة تقييم
البرامــج التدريبيــة من خــال ربطها بنظــام التدريب
والتطويــر اإللكترونــي الخاص بموظفــي الحكومة
االتحادية.

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

سوق التدريب اإللكتروني التفاعلي.....
عروض تنافسية وخاصة من شركاء التدريب المفضلين للحكومة االتحادية
قائمة بالمتعاملين من الوزارات والجهات االتحادية وبيانات منسقي التدريب
قائمة «شركاء التدريب المفضلين» للحكومة االتحادية وبيانات منسقي التدريب بها

w w w. m a a r e f . g o v. a e
@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae
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«الهيئة»
تعــــد

42

أبرز دراسات الهيئة في 2018

ً
دراســة
ً
ً
متخصصا
وبحثا

في الموارد البشرية خالل 2018

دراسة
مستقبل سوق العمل
في القطاع الحكومي
في الدولة

دراسة
كفاءة القوى العاملة
في الحكومة االتحادية

دراسة
اإلنتاجية والكفاءة
في الحكومة
االتحادية

الدراسات المتعلقة
بالتوازن بين الجنسين
في الحكومة االتحادية

دراسة إلعداد
استراتيجية التعلم
المستمر

دراسة
الرفاه الوظيفي
لموظفي الحكومة
االتحادية

دراسة
تخطيط التعاقب الوظيفي
في الحكومة االتحادية

أعلنت الهيئة أنها أعدت ،خالل العام الماضي 42 ،دراسة وبحثًا متخصصًا ،تمحورت حول أنظمة وسياسات وتشريعات
الموارد البشــرية المطبقة في الحكومة االتحادية ،وكذلك دراسة مســتقبل سوق العمل في القطاع الحكومي
فــي الدولــة ،واحتياجاته من المواهب والكفــاءات ،والخصائص الديموغرافية للقوى العاملة المســتقبلية في

اإلطار العام
للكفاءات السلوكية
في الحكومة
االتحادية

الحكومة االتحادية.

وفــي هــذا الصدد أوضحت سعادة
عائشة السويدي المدير التنفيذي
لقطاع سياسات الموارد البشرية في
ً
جهدا في
الهيئة أن الهيئة لم تأل
سبيل ترسيخ منظومة تشريعية حديثة
ومتكاملة إلدارة الموارد البشرية
في الحكومة االتحادية وفق أفضل
الممارسات العالمية ،وخير شاهد
على ذلك إعدادها وإصدارها بشكل
مستمر العديد من الدراسات واألبحاث
التي تعنى بدراسة واقع سياسات
وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية
المطبقة في الحكومة االتحادية،
وتهدف إلــى استشراف مستقبل
رأس المال البشري ،والوقوف على
احتياجات ومتطلبات سوق العمل
ً
تماشيا مع
المستقبلي في الدولة،
التطورات العالمية.

24
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عائشة السويدي

وأشــارت سعادتها إلــى أن الهيئة
كثفت جهودها البحثية خالل العام
 ،2018حيث نجح فريق عملها في
ً
ً
متخصصا
وبحثا
إعداد وإصدار  42دراسة
في الــمــوارد البشرية الحكومية،
ومنها( :دراســة اإلنتاجية والكفاءة

في الحكومة االتحادية ،ودراســة
إلعداد استراتيجية التعلم المستمر،
ودراســـة مصفوفة سالمة تطبيق
تشريعات وأنظمة الموارد البشرية
في الحكومة االتحادية ،ودراســة
تحديث جداول الدرجات والرواتب في
الحكومة االتحادية ،ودراسة معايير
كفاءة الهياكل التنظيمية ،ودراسة
عــاوة الــدراســات العليا لموظفي
الحكومة االتحادية ،ودراسة معايير
تحديد الدرجات الوظيفية للوظائف
القيادية في الجهات االتحادية،
ودراسة كفاءة القوى العاملة في
الحكومة االتحادية).
ومن الدراسات األخرى التي أعدتها
الهيئة خــال العام ( :2018دراســة
تعديل عقود الخبراء والمستشارين،
والــدراســات المتعلقة بالتوازن بين

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

الجنسين في الحكومة االتحادية،
ودراسة الرفاه الوظيفي لموظفي
الحكومة االتحادية ،ودراسة تخطيط
التعاقب الوظيفي في الحكومة
االتحادية ،ودراســة تسوية أوضــاع
الموظفين الحاصلين على مؤهالت
جامعية في الحكومة االتحادية،
ودراســة تعديل نظام إدارة األداء
الخاص بموظفي الحكومة االتحادية،
واإلطــار العام للكفاءات السلوكية
في الحكومة االتحادية).
وبينت ســعــادة المدير التنفيذي
لقطاع سياسات الموارد البشرية في
الهيئة أن الهيئة أعدت أيضا( :دراسة
مقارنة تشريعات الموارد البشرية
في حكومة اإلمارات ،ودراسة مقارنة
أخرى خاصة بأنظمة الموارد البشرية
اإللكترونية ،وآلية قياس مستوى

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

دراسة مقارنة
تشريعات الموارد
البشرية في حكومة
اإلمارات

تطور الموارد البشرية ،ودراسة بيئة
العمل الصديقة ألصحاب الهمم في
الحكومة االتحادية).
وأشارت إلى أن دراسة «استراتيجية
التعلم المستمر فــي الحكومة
االتحادية» تهدف إلــى :وضع إطار
عام لكفاءات ومهارات المستقبل
لموظفي الحكومة االتــحــاديــة،
بما يتناسب مع توجهات حكومة
دولــة اإلمـــارات ،التي ترمي إلى
تمكين المواهب والموارد البشرية
الحكومية ،وتعزيز كفاءتها ،وزيادة
فاعلية األدوار التي تلعبها.
وحـــول دراســـة الــرفــاه الوظيفي
لموظفي الحكومة االتحادية أكدت
سعادة عائشة السويدي أن الهيئة
تــرمــي مــن خاللها إلــى مساعدة

دراسة بيئة العمل
الصديقة ألصحاب
الهمم في
الحكومة االتحادية

الجهات على تصميم وتنفيذ برامج
ومبادرات الرفاه الوظيفي ،التي
من شأنها أن تسهم في تحقيق
أهدافها االستراتيجية ،عبر تعزيز
مستويات الرفاه والتناغم الوظيفي
للموظفين في بيئة العمل ،ورفع
معدالت السعادة الوظيفية لديهم.
وأظهرت الدراسة أن تطبيق مفهوم
الرفاه الوظيفي في المؤسسات
يساعد على رفــع مستوى الرضا
الوظيفي واإلنتاجية ،وانخفاض
نسب الغياب واإلجـــازات المرضية،
وزيـــادة الــقــدرة على التعامل مع
ضغوطات العمل بشكل فعال ،كما
يخلق بيئة عمل آمنة ومحفزة ،ويعزز
الــوالء المؤسسي ويحقق التناغم
الوظيفي.
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ً
وصوال لبيئة عمل سعيدة جاذبة للمواهب تحقق التوازن بين الحياة والعمل

إطالق دراسة حول
خيارات العمل البديلة للحكومة االتحادية

الدراسات تهدف إلى استشراف مستقبل رأس المال البشري والوقوف على احتياجات سوق العمل المستقبلية

ولفتت إلــى أن الهيئة انتهت من
إعداد دراسة تسوية أوضاع الموظفين
الحاصلين على مؤهالت جامعية أثناء
الخدمة فــي الحكومة االتحادية،
والمعينين على الشهادة الثانوية،
حيث شملت الدراسة كافة الموظفين
المواطنين المدرجة أسماؤهم في
نظام إدارة معلومات الموارد البشرية
في الحكومة االتحادية «بياناتي».
كما أعدت الهيئة خالل العام الماضي
ً
ً
محدثا للكفاءات السلوكية في
إطارا
الحكومة االتحادية ،يساعد الموظفين
على فهم وتطوير واكتساب المهارات
والقدرات التي تساعدهم على أداء
وظائفهم بفاعلية ،وإدارة تقدمهم
المهني ،واالستفادة من قدراتهم
الــكــامــنــة ،كــونــه يــوضــح الــكــفــاءات
المطلوب من الموظفين التحلي بها
بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية.
ويستند إطــار الكفاءات السلوكية
المحدث إلى نموذج اإلمارات للقيادة
الحكومية الذي اعتمده مجلس الوزراء
أواخــر العام  ،2018ويشكل اإلطــار
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إضافة نوعية لمنهج ومنظومة العمل
في حكومة دولة اإلمارات ،كونه يضع
الخطوط العريضة واآلليات الواضحة
التي تسهم في إعــداد القيادات
وتأهيلها ،ويسهم في بناء قدرات
الكوادر والكفاءات الوطنية.
وبينت سعادة المدير التنفيذي لقطاع
سياسات الموارد البشرية في الهيئة
ً
أيضا آلية لقياس
أن الهيئة أعــدت
مستوى نضج الموارد البشرية ،بحيث
تتناسب مــع طبيعة عمل الجهات
االتحادية ،وفق منهجية علمية واضحة
قائمة على توفر بيانات الــمــوارد
البشرية ذات الصلة من خالل نظام
«بياناتي» وأنظمة الموارد البشرية
اإللكترونية المرتبطة بها ،حيث يستند
قياس نضج الموارد البشرية على أربع
محاور رئيسة هي( :كفاءة التوظيف،
واإلشـــــراك،
والــتــطــويــر ،والــدمــج ِ
والحوكمة).
وأوضحت أن الهيئة دائمة السعي
إلــى تحديث سياسات وتشريعات
وأنظمة الموارد البشرية المعمول

بها على مستوى الحكومة االتحادية،
بما في ذلك نظام إدارة األداء الخاص
بموظفي الحكومة االتحادية ،حيث
أعدت دراسة خاصة بتحديث النظام،
بالتشاور مــع الــــوزارات والجهات
االتحادية ذات العالقة والمستفيدة
ً
مزيدا من الفعالية،
منها؛ بما يحقق
ويعزز كــفــاءات موظفي الحكومة
االتــحــاديــة ،ويــســرع وتــيــرة العمل
الحكومي للوصول إلى مستويات
ً
عالميا .ورفعت الدراسة
متقدمة
لمجلس الوزراء الموقر إلجراء الالزم.
وذكرت سعادتها أن الهيئة انتهت خالل
العام  2018من إعداد دراسة تخطيط
التعاقب الوظيفي في الحكومة
االتحادية ،ويعرف تخطيط التعاقب
الوظيفي بأنه عملية منظمة تهدف
إلى استمرارية القيادة في الوظائف
الرئيسية المستهدفة في الجهات،
من خالل تطوير كفاءات األفراد الحالية
بما يتناسب مع الكفاءات المطلوبة
ً
مستقبال ،والحفاظ عليها ،وذلك
لدعم الجهات في أداء اختصاصاتها
وأدوارها األساسية بفاعلية ونجاح.

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

أعلنت الهيئة أنها بصدد إعداد دراســة خاصة حول خيارات العمل البديلة على مســتوى الحكومة االتحادية ،وذلك
فــي إطــار جهودها المســتمرة لتطوير وتحديث أنظمة وسياســات وتشــريعات الموارد البشــرية على مســتوى
الحكومة االتحادية ،وبما يرفع مستويات السعادة الوظيفية ،والرضا والتناغم ،واإلنتاجية ويعزز جهود الدولة في
إطار تمكين المرأة العاملة ،وتحقيق التوازن بين العمل واألسرة.

وفي هذا الصدد أكدت سعادة عائشة

واألسري) ،وتناولت محاور عدة تراعي

ودعت سعادة عائشة السويدي المدير

السويدي المدير التنفيذي لقطاع

كافة الجوانب الوظيفية واالجتماعية،

التنفيذي لقطاع سياسات الموارد

سياسات الموارد البشرية في الهيئة

منها( :أنظمة وخيارات العمل المتبعة

االتحادية للموارد البشرية الحكومية

المؤسسية،

أن «الهيئة» درست أفضل الممارسات
العالمية المتبعة فيما يتعلق بخيارات
العمل البديلة ،وبما يخدم منظومة
العمل الحكومي ،ويعزز جهود الدولة
لتمكين موظفي الحكومة االتحادية،
وتوفير بيئة عمل مرنة وجــاذبــة،
للمواهب والكفاءات.

والبديلة،

والثقافة

والــصــحــة والــســامــة المهنية،
واإلجازات) ،مشيرة إلى وجود أسئلة
ذات عالقة بأصحاب الهمم ،والحاالت
االجتماعية الخاصة ،وأخرى حول دعم
وتمكين المرأة العاملة ،والعالقات
الوظيفية،
والصحية

واالجتماعية
للموظف،

واألسرية،
والمستوى

البشرية في الهيئة كافة موظفي
الحكومة االتحادية إلى المشاركة
في االستبيان ،الــذي وصلهم عبر
نظام إدارة معلومات الموارد البشرية
في الحكومة االتحادية «بياناتي»؛
ً
وصوال إلى نتائج أكثر دقة وشمولية،
تساعد في وضع التوصيات الخاصة
بتحديث السياسات والتشريعات ،التي
من شأنها تمكين موظفي الحكومة
االتحادية ضمن بيئات عمل جاذبة،

وذكرت أن األسئلة تمركزت حول بعدين

العلمي والحالة االجتماعية للموظف

تحقق أعلى معايير السعادة والرضا

رئيسين وهما (المهني ،واالجتماعي

وعالقة ذلك بالعمل.

والتناغم الوظيفي واإلنتاجية.

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae
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اللتزامها بتقديم خدمات مميزة عبر القنوات اإللكترونية المختلفة

«الهيئة» تحصد شهادة اآليزو 20000
إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

وفــي هــذا الصدد أوضحت شيماء
العوضي مدير إدارة نظام معلومات

المعلومات ( ،)ISO/IEC 20000-1:2011وذلــك اللتزامها المتميز بجودة إدارة الخدمات

االتحادية بشكل مؤتمت ،ومنصة ذكية

خدمات تكنولوجيا المعلومات (ISO/

للعديد من أنظمة الموارد البشرية

 )IEC 20000-1:2011يعكس حرص
الهيئة على تطبيق أعلى المعايير

اإللكترونية المطبقة في الحكومة

العالمية ،وتبني أفضل الممارسات

االتحادية.

الــمــعــلــومــات وخـــدمـــات أنظمة

ً
ً
مهما
مرجعا
ويشكل «بياناتي»

إدارة

خــدمــات

تكنولوجيا

الحكومة االتحادية ،بالتعاون مع وزارة

بها في إدارة الخدمات.

الــمــوارد البشرية فــي الحكومة

إلدارة خدمات تقنية المعلومات

العام  ،2012رسميا على مستوى

للحكومة االتحادية ،وفق أفضل المعايير المعتمدة ،والممارسات العالمية المعمول

يتم من خاللها تنفيذ كافة إجراءات

حصول الهيئة على المعيار الدولي

«بياناتي» الذي أطلقته الهيئة ،في

اإللكترونيــة وخدمــات نظــام إدارة معلومات الموارد البشــرية بياناتــي» المقدمة

ويعد نظام «بياناتي» بوابة ذكية

الــمــوارد البشرية في الهيئة أن

لجهة

حصلــت الهيئة ،مؤخــرًا ،على شــهادة المعيــار الدولــي إلدارة خدمــات تكنولوجيا

نظام «بياناتي» في سطور

المالية.
وأكدت أن الهيئة ممثلة بإدارة نظام
معلومات الموارد البشرية حريصة
على تطبيق أفضل الممارسات
المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ،مع
التركيز على تطوير العمليات التي
تقوم بها ،وتوفير أعلى مستويات
الدعم الفني لمستخدمي الخدمات
اإللــكــتــرونــيــة المقدمة مــن قبل
الهيئة وباألخص نظام «بياناتي»
من مسؤولي وموظفي الــوزارات
ً
مشيرة إلى
والجهات االتحادية،

شيماء العوضي

إلحصاءات الموارد البشرية الرسمية
فــي الـــدولـــة ،ويــؤســس لقاعدة

المعايير والتوجهات العالمية المتبعة
فــي هــذا الــشــأن .ولفتت شيماء
العوضي إلى أن عملية التدقيق
والتقييم التي يعتمدها نظام اآليزو
تتم من قبل هيئات مختصة مستقلة

بيانات موحدة للحكومة االتحادية
والحكومات المحلية ،تعكس واقعها،
وتدعم متخذي القرار وتساعد في
عمليات التخطيط لمستقبل الموارد
البشرية في الدولة بصورة سلسة

تقوم بتطبيق مبادئ صارمة؛ للتأكد

وفاعلة.

جودة الخدمات التي نقدمها لجمهور

ومنذ إطالقه لعب نظام «بياناتي»
ً
ً
مــؤثــرا فــي خــدمــة وتطوير
دورا

من مطابقتنا ألعلى المعايير وضمان
المتعاملين من موظفي الــوزارات
والجهات االتحادية ،مشيدة بجهود
فريق عمل الهيئة بشكل عام ،وفريق
إدارة نظام معلومات الموارد البشرية

إدارات الموارد البشرية في الوزارات
والجهات االتحادية ،واالرتقاء بأدائها
ً
وفقا ألفضل الممارسات والمعايير

على وجه الخصوص ،وحرصهم على

العالمية ،حيث يسهل اإلجـــراءات

تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين،

اإلدارية والعمليات المالية المرتبطة

بــمــا يعكس صـــورة مــشــرقــة عن

بها ،كما أنه يساعد في إدارة الموارد

الذكية التي تقدمها على مستوى

الهيئة ،ويعزز مكانتها على مستوى

البشرية في الحكومة االتحادية

الحكومة االتحادية ،بما يتوافق مع

الحكومة االتحادية.

بفاعلية.

أن الهيئة تعمل بشكل مستمر
على تطوير خدماتها اإللكترونية

خدمات «بياناتي»
ويقــدم «بياناتي» العديد مــن الخدمات لموظفي
الحكومــة االتحادية ،حيــث يمكنهم مــن إتمام كافة
إجــراءات الموارد البشــرية ،من خــال بوابة الخدمة
الذاتيــة المخصصة لكل موظف ،فضالً عن أنه يســرع
أخــذ الموافقــات اإللكترونيــة على بعــض إجراءات
المــوارد البشــرية ،ويضمن صــرف رواتبهم من خالل
نظام موحد.
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

وتعتبر مرحلة الخدمــة الذاتية واحدة من أهم مراحل
النظــام ،إذ تمكــن موظفي الحكومــة االتحادية من
إتمــام ومتابعة إجــراءات الموارد البشــرية الخاصة
بهــم ذاتيــًا ،األمــر الذي من شــأنه أن يســهم في
تســهيل خدمــات المــوارد البشــرية في الــوزارات
والجهات االتحادية ،ويساعد إدارات الموارد البشرية
في التركيز على برامج ومبادرات استراتيجية.
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ندعوكم لتحميل
تطبيق الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

FAHR
وكــن أقــرب إلينا حيث آخــر أخبار
وتعاميم وتشريعات وأنظمة
الـــمـــوارد الــبــشــريــة بــيــن يــديــك

من خالل متاجر
التطبيقات الذكية

أبل ستور

بالك بيري

وويندوز

جوجل بالي

«الهيئة» تشارك في مؤتمر التنمية
اإلدارية في الرياض

د .عبد الرحمن العور يتوسط عددًا من المسؤولين خالل المؤتمر

د .عبد الرحمن العور وغنام المزروعي وفريقا الهيئة و»أدنوك»

شــارك وفــد من الهيئة في مؤتمر

ذات العالقة بمحاور المؤتمر ،وعرض

«التنمية اإلداريــــة فــي ضــوء رؤيــة
ً
مؤخرا
المملكة  ،»2030والذي عقد

تجارب وتحديات إدارة برامج ومبادرات
رؤيــة المملكة  ،2030والممارسات

في العاصمة السعودية الرياض.

والتجارب المحلية واإلقليمية والدولية

وتــرأس الوفد سعادة الدكتور عبد
الرحمن عبد المنان العور مدير عام

في مجال التنمية اإلدارية.
وأكــد ســعــادة الــدكــتــور عبدالرحمن

الهيئة ،وضم سعادة إبراهيم فكري

العور أن المملكة العربية السعودية

الــمــســانــدة ،والــســيــد عــبــد الكريم

تسير بخطوات ثابته في مجال تنمية
ً
قائال:
وتطوير رأس المال البشري،

المدير التنفيذي لقطاع الخدمات
العسماوي ،مدير مكتب المنظمات
والعالقات الدولية ،والسيد محمود
الــمــرزوقــي مــديــر إدارة االتــصــال
الحكومي .وسلط المؤتمر الضوء
على التطلعات والتحديات المستقبلية
للتنمية اإلدارية في ضوء رؤية المملكة

(إن ما شهدناه خالل فعاليات المؤتمر
من تجارب يعتبر مفخرة للجميع ،وهو
األمر الذي يؤكد حرص المملكة العربية
السعودية على إبــراز وتطوير دور
الموارد البشرية وتنميتها ،بما ينعكس
على التنمية اإلداريــة في ضوء رؤية

 ،2030من خالل استعراض سبل تطوير

المملكة .)2030

في القطاع العام ،وإبــراز دور تنمية

وأشار إلى عمق العالقات اإلماراتية

األطر التنظيمية والهيكلية واللوائح
الموارد البشرية في تعزيز التنمية
اإلداريــة ،وتطوير دور اإلدارة المالية
العامة والتخصيص ،واستعراض أساليب

الحكومة االتحادية.
وأوضـــح أن الــعــاقــة بين اإلمـــارات
ً
ً
ً
وتعاونا
كبيرا
حراكا
والسعودية تشهد
ً
الفتا في موضوعات تنمية وتطوير

عدة لقاءات وزيــارات ميدانية متبادلة
بين «الهيئة» والعديد من الــوزارات
والجهات الحكومية في المملكة
العربية السعودية ،بالتنسيق مع وزارة
الخدمة المدنية السعودية؛ بهدف
تبادل أفضل الخبرات والممارسات
المميزة والتجارب الناجحة في هذا
المجال ..وقــال سعادته إن الهيئة
كان لها تعاون مع عدة وفود ممثلة
عن مؤسسات حكومية في المملكة
العربية السعودية ،وأطلعتها على

السعودية فيما يخص تبادل أفضل
الخبرات والتجارب ذات العالقة بتنمية
وتطوير رأس المال البشري ،حيث كان

أنظمة وتشريعات ومبادرات الموارد
البشرية المطبقة على مستوى
الحكومة االتحادية ،وتعد خالصة أفضل
الممارسات العالمية ،ال سيما في

وأدوات تمكين تقنية المعلومات وتعزيز

هناك عدة زيارات سعودية إلى الدولة،

التحول الرقمي ،ورفع مستوى فاعلية

ولقاءات خاصة ،خالل الفترة الماضية،

الــمــوارد البشرية ،وتعزيز اإلنتاجية

قياس وإدارة األداء في القطاع العام،

تــم خــالــهــا عـــرض أفــضــل الــتــجــارب

وجعل بيئة العمل الحكومية أكثر جاذبية

واستعراض أبرز الممارسات التطبيقية

والممارسات المتبعة على مستوى

ألصحاب المواهب والكفاءات.

32

اســتقبلت الهيئة ،مؤخرًا ،وفدًا من شــركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ،زارها لالطالع على أفضل ممارسات
المتبعة في مجال إدارة وتنمية رأس المال البشرية على مستوى الحكومة االتحادية ،لجهة األنظمة والسياسات
والتشريعات والمبادرات.

رأس المال البشري ،حيث كان هناك

مجال التحول اإللكتروني في عالم
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«أدنوك» تطلع على تجربة الهيئة
في إدارة ممكنات الموارد البشرية

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

وفي مستهل اللقاء رحب سعادة
الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور
مدير عــام الهيئة ،بالوفد الزائر،
وشكره على ثقته بالهيئة وتجربتها
المميزة ،فــي اقــتــراح تشريعات
الموارد البشرية ،ومتابعة تنفيذها
على مستوى الحكومة االتحادية،
وتشغيل أنظمة الــمــوارد البشرية
اإللــكــتــرونــيــة والــذكــيــة ،ومتابعة
مؤشرات ممكنات الموارد البشرية
مع الوزارات والجهات االتحادية.
وأكد أن هذه الزيارة تساعد في تعزيز
آفاق التعاون ،وبناء شراكة استراتيجية
بــيــن الهيئة وشــركــة «أدنــــوك»،
واالستفادة من أبرز المشاريع ،حيث
تم االتفاق على استمرارية التواصل
والتعاون بين الجانبين ،في تنفيذ
وتحديث رزمة مشاريع استراتيجية.

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

وأشاد سعادته بتجربة شركة بترول
أبوظبي الوطنية «أدنوك» التي تعد
إحدى الشركات العالمية ذات التأثير
الواسع في سوق النفط العالمية،
ً
مثمنا إسهاماتها الكبيرة على
ً
واجتماعيا،
مستوى الدولة اقتصاديا
وعلى مستوى بناء الكوادر الوطنية
الــمــؤهــلــة ،وتــطــويــر رأس المال
ً
نموذجا
الــبــشــري ،لتشكل بــذلــك
للشركات الوطنية الرائدة في مجال
بناء وتمكين الكفاءات الوطنية.
من جانبه أبدى وفد شركة «أدنوك»
إعجابه بتجربة الهيئة وبرامجها
المطبقة على مستوى الحكومة
االتحادية ،ومهنيتها العالية ،في
إدارة ممكنات الموارد البشرية في
الحكومة االتحادية.
وكان في استقبال الوفد إلى جانب

سعادة الدكتور عبد الرحمن العور ٌ
كل
من( :سعادة عائشة السويدي المدير
التنفيذي لقطاع سياسات الموارد
البشرية في الهيئة ،وسعادة ليلى
السويدي المدير التنفيذي لقطاع
البرامج وتخطيط الموارد البشرية،
وشيماء العوضي مدير إدارة نظام
معلومات الموارد البشرية ،ولولوة
المرزوقي مدير إدارة تخطيط الموارد
البشرية).
وضــم وفــد شركة أدنـــوك ً
كــا من:
(سعادة غنام المزروعي رئيس دائرة
الموارد البشرية والشؤون اإلدارية،
وحصة محمد الهاجري مدير قسم
الموارد والبعثات ،ومريم السويدي
مــديــر قــســم التعليم والتطوير
المهني ،وأسيل حموي مدير وحدة
تطوير المواهب).
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خالل ملتقى جامعة اإلمارات الستشراف وظائف المستقبل 2019

«الهيئة» تستعرض مهارات العمل
المستقبلية في القطاع الحكومي

«الهيئة» تشارك في اجتماعات فرق العمل واللجنة
الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية

جانب من اجتماعات اللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بمشاركة إبراهيم فكري

عائشة السويدي متحدثة خالل الملتقى

أكدت سعادة عائشة السويدي المدير
التنفيذي لقطاع سياسات الموارد
البشرية في الهيئة االتحادية للموارد
البشرية الحكومية أن الثورة الصناعية
الرابعة ،وتقنيات الذكاء االصطناعي
سيكون لها تداعيات وتأثيرات مباشرة
وكبيرة على مستقبل سوق العمل،
ونوعية المهارات المطلوبة للوظائف،
وطبيعة الــوظــائــف الــتــي ستكون
موجودة في المستقبل القريب ،حيث
من المتوقع أن تستحوذ الروبوتات
على  %50مــن الــوظــائــف الحالية
بحلول العام  ،2050وأن تخلق وظائف
ومهارات جديدة.
جاء ذلك خالل الكلمة التي ألقتها في
«ملتقى جامعة اإلمارات الستشراف
وظائف المستقبل  »2019الذي نظمته
الجامعة ،في مقرها بمدينة العين،
بمشاركة العديد من المسؤولين
والمختصين في القطاعين الحكومي
والخاص ،والمئات من طلبة الجامعة
وأعضاء هيئتها التدريسية.
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وأوضحت سعادتها أن العالم من حولنا
يشهد تحوالت متسارعة في العديد
من المجاالت ،ال سيما في المجال
ً
الفتة إلى إمكانية أتمتة
التكنولوجي،
 %45من األنشطة التي يستطيع
األفــراد القيام بها ،وذلــك من خالل
ً
حاليا،
تعديل التكنولوجيات الموجودة
وأن  %60من الوظائف الحالية بها
 %30على األقل من األنشطة التي
يمكن أتمتتها ،وذلك بحسب الدراسة
التي أعدها مكتب إحصاءات العمل
األمــريــكــي ،وحــلــل نتائجها معهد
ماكنزي العالمي .وقــالــت« :مما
ال شك فيه أن التكنولوجيا الحديثة
دورا بـ ً
ً
ـارزا في تغيير طبيعة
ستلعب
العمل بشكل جــذري خالل السنوات
القليلة المقبلة ،فهي في الوقت
ً
دورا داعــمـ ً
ـا للعنصر
الــراهــن تلعب
البشري فــي بيئة العمل ،وعلى
ً
ً
معززا
دورها
المدى القريب سيكون
للموارد البشرية ،أما في المستقبل
ً
ً
تماما عن دور
مستقال
فسيكون دورها
العنصر البشري».

وأضـــافـــت« :عــلــى الــرغــم مــن أن
الــتــطــورات التكنولوجية ستكون
ً
ً
حقيقيا
تهديدا
متالحقة ،وستشكل
للوظائف الحالية ،إال أنها ستخلق
ً
فرصا وظيفية جديدة ،بيد أن
أيضا
ً

ً
مؤخرا ،في اجتماعات
شاركت الهيئة،
اللجان الفنية لشؤون الخدمة المدنية
والموارد البشرية بمجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،واالجتماع الثالث
لفرق عمل إعداد دراســات المقارنة
في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة
المدنية ،واجتماع فريق عمل إعداد
دلــيــل بالمفاهيم والمصطلحات
اإلداريــة ومسميات وحدات الهياكل
التنظيمية ،والــتــي استضافتها
سلطنة عمان ،ممثلة في وزارة
الخدمة المدنية.

العمل المشترك بــدول المجلس
في مجال شــؤون الخدمة المدنية
والموارد البشرية ،حيث مثل الهيئة
فيها كــل مــن ســعــادة ابــراهــيــم
فكري المدير التنفيذي لقطاع
الخدمات المساندة ،والسيد أحمد
الــشــاعــر ،مستشار قانوني مسا
عد.

هــذه الفرص ستحتاج إلــى امتالك
الموظفين لمهارات وكفاءات جديدة
ومبتكرة ،ومــن هنا تظهر الحاجة
الملحة لتطوير مهارات الموظفين
واالرتقاء بقدراتهم؛ لتعزيز أدائهم
وإنتاجيتهم ،وتمكينهم من مواكبة
متطلبات وظائف العمل المستقبلية».

وتــهــدف هـــذه االجــتــمــاعــات إلــى
الــمــســاهــمــة فــي دفـــع مسيرة

ودعـــت ســعــادة المدير التنفيذي
لقطاع سياسات الموارد البشرية في
الهيئة المؤسسات على اختالفها،
لالستثمار في تطوير قدرات وكفاءات
مواردها البشرية ،والتركيز على نوعية
المهارات التي يكتسبونها ،وترسيخ
مفهوم االبــتــكــار ،وثقافة التعلم
المستمر لديهم ،وتعزيز قدرتهم على
المرونة والتأقلم مع جميع متغيرات
سوق العمل ،واحتياجاته المتزايدة.

أحمد الشاعر خالل اجتماع فريق عمل إعداد دراسات تحديث تشريعات الخدمة المدنية

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

وناقشت االجتماعات تقرير متابعة
نتائج فريق عمل المختصين في
أجــهــزة الخدمة المدنية ومعاهد
اإلدارة العامة إلعداد دليل بالمفاهيم
والمصطلحات اإلداريـــة 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.
كما تم عرض نتائج الدراسة الخاصة
بتوحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة
الموارد البشرية بدول المجلس (HR
 ،)Systemsإضافة إلى مناقشة مرئيات
الدول األعضاء حول التصور المبدئي
المعد من األمانة العامة بشأن إعداد
خطة استراتيجية للجنة وزراء ورؤساء
أجهزة الخدمة المدنية والمبادرات
المقدمة في هذا المجال.
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خالل زيارة للهيئة

نظمت فعاليات ثقافية وفكرية متنوعة

«االقتصاد» تطلع على ممكنات الموارد
البشرية في الحكومة االتحادية ونظام األداء

«الهيئة» تحتفي بشهر القراءة
نظمت الهيئة ،خالل شــهر مارس،
سلســلة فعاليات ثقافية وفكرية
احتفــاء بشــهر القراءة
متنوعــة؛
ً
الوطنــي ،الــذي وجــه بإطالقــه
صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي
«رعاه الله» ،في شــهر مارس من
كل عــام ،ويحمل هذا العام شــعار
«قارئ اليوم..قائد الغد».
جانب من فعاليات الهيئة في شهر القراءة

زايد القحطاني وموزة السركال وفريق الهيئة خالل استقبال وفد وزارة االقتصاد

اســتقبلت الهيئــة ،مؤخرًا ،في مقرها بدبي ،وفــدًا من وزارة االقتصاد ،زار الهيئة للتعرف على مؤشــرات ممكن
الموارد البشــرية فــي الحكومة االتحادية ،ونظــام إدارة األداء الخاص بموظفي الحكومــة االتحادية ،والكفاءات
التخصصية المعتمدة ضمن النظام.

وخــال استقباله الــوفــد أكــد زايــد
القحطاني مدير إدارة تقييم األداء
والمتابعة في الهيئة على أهمية
مشروع ممكنات الموارد البشرية
في الحكومة االتحادية ،الذي تنفذه
الهيئة بالتعاون مع مكتب رئاسة
مجلس الــوزراء ،والذي يسهم في
توفير مــؤشــرات صحيحة وقــراءات
دقيقة وبيانات آنية حول وضع الموارد
البشرية على مستوى الحكومة
االتحادية ،وهــو األمــر الــذي يدعم
متخذي القرار في الدولة ،ويساعد
في عملية التخطيط واتخاذ القرارات
المستقبلية.
ولفت إلــى أن الهيئة تتابع هذه
الــمــؤشــرات فــي جميع الــــوزارات
ً
انطالقا من
والجهات االتــحــاديــة؛
حرصها على خلق بيئة عمل محفزة
في الحكومة االتحادية ،وتعزيز كفاءة
36
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وإنتاجية موظفي الوزارات والجهات
االتحادية ،ورفــع مستويات الرفاه
والتناغم الوظيفي لديهم.
من جانبها تطرقت مــوزة السركال
خبير موارد بشرية في الهيئة للحديث
حول اإلطار العام للكفاءات التخصصية
في الحكومة االتحادية ،الذي فعلته
الهيئة مطلع العام الجاري ،عبر نظام
إدارة معلومات الــمــوارد البشرية
في الحكومة االتحادية «بياناتي»،
ويتضمن  99كفاءة تخصصية تتعلق
بـــ 20عائلة وظيفية ،ويهدف إلى
توصيف وتحديد المعارف والمهارات
والقدرات المطلوبة للقيام بمهام
وواجبات ومسؤوليات وظيفية محددة
في الـــوزارات والجهات االتحادية،
باإلضافة إلى النتائج المتوقعة من
جهود الموارد البشرية والطريقة
التي يتم بها تنفيذ هذه النشاطات.

وأشــــارت إلـــى أن الــدلــيــل يمكن
الــرؤســاء المباشرين والموظفين
من التعرف على مفهوم الكفاءات
التخصصية وتطبيقاتها ،األمر الذي
من شأنه أن يساعد الموظفين على
اكتساب وتطوير المعارف والمهارات
والقدرات المطلوبة للقيام بمهامهم
الــوظــيــفــيــة ،مبينة أنـــه تــم ربــط
مواصفات الكفاءات التخصصية بنظام
إدارة معلومات الموارد البشرية في
الحكومة االتحادية «بياناتي».
مــن جهتها اســتــعــرضــت عذيجة
المجيردي رئيس قسم إدارة أداء
الموظفين المراحل الثالث لنظام إدارة
األداء الخاص بموظفي الحكومة
ً
إلكترونيا من
االتحادية ،والتي تتم
ً
الفتة إلى أن
خالل نظام «بياناتي»،
النظام يوفر خاصية تقييم الموظفين
ً
إلكترونيا ويمكنهم من إرفاق األدلة

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

وفــي هــذا الــصــدد شــدد سعادة

وملخصات لبعض الكتب واألبحاث

الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور

والدراسات المتخصصة التي قرأوها،

مدير عام الهيئة على أهمية مبادرة

وجلسة بعنوان «غذاء العقل» ،وورشة

شهر القراءة الوطني ،التي تعكس

حول «القراءة السريعة والتصويرية»).

حرص القيادة الرشيدة للدولة على
ً
ً
وثقافيا
فكريا
بناء إنسان اإلمــارات

وذكر أن الهيئة دشنت فعالياتها خالل
شهر القراءة الوطني بعقد جلسة

ً
ً
ً
ونفسيا من خالل
وروحيا
ومعرفيا

قـــراءة لموظفي الهيئة ،تحدثت

تشجيعه على القراءة والمطالعة

خاللها الدكتورة سها إمــام ،التي

والــبــحــث ،األمـــر الـــذي يــعــزز دوره

سلطت الضوء على كتاب «التسامح

المحوري في تدعيم أركان االتحاد،
والحفاظ على منجزاته ومكتسباته

خالد المازمي

والمراكمة عليها.

أعظم عالج على اإلطــاق» للكاتب
األمريكي الشهير نيل دونالد والش،

وأكد أن المبادرة تعزز ثقافة التعلم
المستمر في جميع المراحل العمرية،
حيث تساعد فــي تطوير مهارات
الموظف ،وتوسيع مداركه ومعارفه،
وهــذا الــحــراك يسهم فــي تنمية
المعارف لدى المجتمع بشكل عام،
والموظفين على وجه الخصوص،
حيث االطـــاع على تــجــارب اآلخرين
وطرائق تفكيرهم.

ثقافة الــقــراءة اإلثرائية في بيئة
العمل ،حيث تحفيز الموظفين على
القراءة وتبادل المعرفة التخصصية
والعامة.
من جانبه بين خالد المازمي مدير
إدارة االستراتيجية والمستقبل في
الهيئة أن أجندة الهيئة خالل شهر
القراءة تحفل بالعديد من الفعاليات
واألنشطة الثقافية والفكرية ،ومنها:

الذي يؤكد فيه أن التسامح لديه قدرة
على عالج حياتنا الداخلية والخارجية،
وأن يغير من الطريقة التي نرى بها
أنفسنا واآلخرين.
وأشــارت إلى أن المؤلف ينظر إلى
التسامح على أنــه صحة وسعادة
وطريق إلى اإلحساس باالطمئنان
والهدوء ،فهو ضروري ليس ِمن أجل
اآلخرين فقط ،بل ِمن أجل أنفسنا،
ً
ً
إحساسا
تعبيرا بل
والتسامح ليس

وأوضح أن الهيئة تحرص على تشجيع

(تنظيم معرض كتاب ،وعقد جلسة

موظفيها على القراءة ،لتصبح عادة
ً
ً
ً
مبينا أهمية ترسيخ
يوميا،
وسلوكا

قراءة متخصصة سيقدم خاللها عدد

وترجمة سلوكية ،والتسامح يجب أن

من موظفي الهيئة قراءات سريعة

يكون في الحال دون إرجاء أو تأجيل.
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أحدث العروض

أسعار حصرية من مشاريع قرقاش

سكي دبي

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.

استمتعوا باألجواء الثلجية الباردة في مول اإلمارات مع
ً
درهما على
عروض سكي دبي الحصرية ،التي تبدأ من 190
الباقات وحصص التزلج*.

جست ساالد

بي داشينغ بيوتي الونج

احصل على خصم  %20على الفاتورة النهائية من مطعم
جست ساالد في كافة فروعه المنتشرة في دبي*.

اآلن احصلي على خصم  %20على كافة خدمات الصالون
التجميلية خالل أيام األسبوع في فرع أبوظبي*.

شيراتون مول اإلمارات

مطعم آي برغر

استمتع باإلقامة في جناح جونيور لشخصين مقابل 700
ً
أيضا على تذاكر سكي دبي
درهم شاملة اإلفطار .واحصل
ً
مقابل  120درهما فقط ،عند حجز الجناح*.

احصل على خصم  %20على الفاتورة النهائية من
مطعم آي برغر في جميع فروعه المنتشرة في
أبوظبي ودبي والشارقة*.

أسعار خاصة لموديالت مرسيدس بنز  2019من مشاريع قرقاش لموظفي الحكومة ،مع
خصم بقيمة  %20على اإلكسسوارات .يشمل العرض ضمان  5سنوات مع باقة صيانة لمدة 4
سنوات .العرض متوفر في فروع دبي والشارقة واإلمارات الشمالية*.

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

حضانة «الهيئة» تخدم  8جهات حكومية وخاصة
أكــدت الهيئــة أهميــة مبــادرة يــوم الطفــل
اإلماراتــي ،التــي أطلقــت بتوجيهــات ســمو
الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة االتحاد
النســائي العــام ،رئيــس المجلــس األعلــى
لألمومة والطفولة ،الرئيس األعلى لمؤسســة
التنميــة األســرية ،فــي ترســيخ مبــدأ االلتزام
بحقوق أطفال اإلمارات بشكل عام ،وتنشئتهم
تنشــئة ســليمة ،على اعتبارهم بناة المستقبل
وصناعه.

إبراهيم فكري

وأحيت الهيئة مناسبة يوم الطفل
اإلمــاراتــي ،الــذي يــصــادف  15من
مارس من كل عام ،وذلك من خالل
عــدة فعاليات ألطــفــال حضانتها،
بحضور عــدد من مسؤولي الهيئة
وموظفيها ،وأولياء أمور األطفال،
حيث استهل الحفل بالنشيد الوطني،
ً
عددا من النشاطات الترفيهية
وتضمن
والفنية.
وبالمناسبة أكــد سعادة إبراهيم
أحمد فكري المدير التنفيذي لقطاع
الخدمات المساندة في الهيئة على
ً
مشيرا إلــى أن
أهمية المناسبة،
الهيئة تولي أهمية كبيرة لألطفال،

ً
انطالقا من إيمانها بأهمية الدور
ً
الذي سيلعبونه مستقبال في تحقيق
رؤى وتطلعات دولة اإلمارات العربية
المتحدة وقيادتها الرشيدة ،فطفل
اليوم صانع الغد ،وهو رهان الدولة
وأمــلــهــا ،حيث توليه كــل اهتمام
في الجوانب الصحية والتعليمية
واالجتماعية والقانونية ،وتسعى
إلى تنشئته تنشئة سليمة.
وذكر أن تشريعات وسياسات الموارد
البشرية في الحكومة االتحادية
تعكس اهــتــمــام الــدولــة بالمرأة
والطفل على حــد ســـواء ،وتقدر

دور المرأة في الرعاية والتنشئة،
وبالتالي تمنحها المرونة الكافية
لرعاية أبنائها ،وتحقق التوازن بين
العمل والحياة االجتماعية ،وتحث
على إنشاء حضانات في مقار العمل
ألبناء الموظفين والموظفات.
وبين أن الهيئة بــلــورت جهودها
ومساعيها في دعم المرأة والطفل
من خالل إنشاء حضانة قبل سنوات،
تحتضن أبناء موظفي الهيئة ،وسبع
جهات حكومية وخاصة أخرى ،األمر
الــذي أسهم في تحقيق التوازن
الــمــطــلــوب بــيــن الجنسين ،وعــزز
دور المرأة العاملة ،ووفــر الرعاية
المطلوبة ألطــفــال الموظفين
والموظفات في تلك الجهات.
وأوضح سعادة إبراهيم فكري على
أن حضانة الهيئة توفر بيئة تربوية
مثالية ألبناء الموظفين والموظفات،
وتتيح لهم ممارسة أنشطة تربوية
وتعليمية ورياضية مبتكرة ،تنمي
مواهبهم وتزرع فيهم ثقافة اإلبداع،
ً
مشيرا إلى أن المنهاج المعتمد في
الحضانة هو المنهاج البريطاني،
مع التقيد التام بموجهات مكتب
المقاييس التربوية.
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«الهيئة» تحتفي
باليوم العالمي للسعادة

احتفــت الهيئــة باليــوم العالمي للســعادة الذي يصادف يــوم  20مارس مــن كل عام ،حيث نظمــت في مقريها
بأبوظبي ودبي حفالً لموظفيها بالمناسبة ،تخلله إقامة مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية والصحية،
والمسابقات التفاعلية.

وفي كلمته خالل الحفل أكد السيد

وذلـــك بفضل مــا تبذله القيادة

علي أهلي مدير إدارة الــمــوارد

الرشيدة للدولة من جهود حثيثة؛
والمقيمين

البشرية والخدمات الرئيس التنفيذي

إلســعــاد

للسعادة واإليجابية في الهيئة أن

والزوار على حد سواء ،وتوفير سبل

اسم دولة اإلمارات العربية المتحدة
ً
مقرونا بالسعادة واإليجابية
بــات

ومقومات الحياة الكريمة لهم ،حتى

والتفاؤل ،والرفاهية وجودة الحياة،

المواطنين

أضحت السعادة منهج حياة في
الدولة ،وجـ ً
ـزءا ال يتجزأ من مكونات

الحياة اليومية لشعب اإلمارات.
وأوضــح أن الــدولــة حققت قفزات
ملموسة لجهة ترسيخ السعادة
واإليجابية في بيئة العمل ،وذلك
من خالل إطالق العديد من المبادرات
المبتكرة الخالقة التي تعزز مستويات
الــرفــاه والتناغم الوظيفي لدى
الموظفين ،وترفع منسوب السعادة
لديهم ،وهو األمــر الــذي ينعكس
باإليجاب على إنتاجيتهم ،ويمنحهم
ً
حافزا أكبر للعمل والعطاء ،وبالتالي
تقديم خــدمــات متميزة لجمهور
المتعاملين من كافة فئات وشرائح
المجتمع.
وذكر أن حفل الهيئة بمناسبة اليوم
العالمي للسعادة تخلله محاضرات
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تثقيفية توعوية ونشاطات ترفيهية،
ً
مشيرا
وفحوصات طبية متنوعة،
إلى أن إحياء هذه المناسبة يأتي
ضمن سلسلة من الحمالت والبرامج
التوعوية والنشاطات التي تنظمها
الهيئة بشكل دوري لموظفيها
ضمن برنامج الرفاه الوظيفي الذي
أطلقته العام  ،2013ويشتمل على 4

50
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مبادرات تندرج تحت كل منها مجموعة
أنشطة ومشاريع وهي( :المبادرات
الصحية ،ومبادرات السالمة المهنية،
ومبادرات البيئة الخضراء والمبادرات
االجتماعية والمجتمعية).
وبين أن برنامج الرفاه الوظيفي
يأتي انــطــاقـً
ـا مــن حــرص الهيئة

على االرتقاء ببيئة العمل ،وتحفيز
الموظفين على تقديم أفضل ما
لديهم ،واستثارة طاقاتهم الكامنة،
ورفــع مستويات الرضا الوظيفي
والـــوالء المؤسسي لديهم ،بما
يعزز منظومة العمل المؤسسي
في الهيئة بشكل خاص والحكومة
االتحادية بشكل عام.

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae
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خالل إفطار السعادة الشهري

تكريم موظفي الهيئة الفائزين ضمن
نظام المكافآت والحوافز االتحادي

جانب من حفل إفطار السعادة

كرم ســعادة الدكتور عبد الرحمن عبــد المنان العور مدير عام الهيئة ،موظفي الهيئــة المتميزين والفائزين ضمن
نظــام المكافآت والحوافز الخــاص بموظفي الحكومة االتحادية ،الذي أطلقته الهيئة رســميًا على المســتوى
االتحادي ،في العام .2015
د .عبدالرحمن العور أثناء تكريم موظفي الهيئة

جـــاء ذلـــك خـــال إفــطــار الــســعــادة

العمل في مشروعاتها ومبادراتها

لعام  ،2018وفــريــق عمل تعديل

التنظيمية ،وفريق تطوير الشاشات

كما كرم سعادة الدكتور عبد الرحمن

تقنية المعلومات  ،ISO 20000والفريق

الشهري ،الــذي نظمته الهيئة،
مــؤخـ ً
ـرا ،بحضور مدير عــام الهيئة،

الداخلية والخارجية.

نظام إدارة األداء الخاص بموظفي

اإللكترونية الخاصة بنظام التعاقب

العور فريق الهيئة الذي تولى مهمة

المشارك في إنجاح خطة فعاليات

ومـــــدراء الــقــطــاعــات واإلدارات
والــمــوظــفــيــن ،حــيــث جـــرى خالله
استعراض أبرز منجزات الهيئة خالل
الفترة الماضية ،والوقوف على سير
52
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وتخلل الحفل تكريم عــدد من فرق
العمل المتميزة في الهيئة وهي:

الحكومة االتــحــاديــة ،وفريق عمل
مجلة صـــدى الـــمـــوارد البشرية
التخصصية نصف السنوية ،وفريق

(إعداد التقرير السنوي ألداء الجهات

إعداد التقرير السنوي لنتائج تقييم

االتحادية في مجال الموارد البشرية

وتوصيف الوظائف وتصنيف الوحدات

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

الوظيفي ،وفريق استالم ترشيحات
وتقييم منتسبي برنامج كلية الدفاع

عقد فعاليات نادي الموارد البشرية
فــي إمــارتــي الفجيرة وعجمان،
والفريق الــذي أسهم في حصول

الوطني ،وفريق إعداد وإخراج التقرير

إدارة نظام معلومات الموارد البشرية

السنوي للهيئة .2018

على المعيار الدولي إلدارة نظام

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

الهيئة لشهر اإلمارات لالبتكار.
ً
أيضا موظفي الهيئة
وشمل التكريم
من أصحاب المقترحات المتميزة عبر
بوابة النظام الوطني إلدارة عالقات
ً
سابقا.
المتعاملين – حكومتي
الموارد البشرية العدد  95مارس 2019
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جانب من حفل إفطار أبوظبي

ً
عددا من الفرق المكرمة
د .عبد الرحمن العور يتوسط

54
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لقطات تذكارية لفرق العمل المتميزة

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :
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الرفاه
الوظيفي
منظومة من المبادرات التي تهدف
إلى تحسين بيئة العمل وصحة
الموظفين  ..توازن بين الحياة
المهنية والشخصية

إيجابية ،باإلضافة إلى العمل بروح

واإليجابية في الهيئة الضوء على

إلكترونية يتبادلها موظفو الوزارات

الفريق الــواحــد ،والمشاركة في

حفل إفطار السعادة ،الذي أطلقته

والجهات االتحادية فيما بينهم على

مبادرات الهيئة وفعالياتها الداخلية

الهيئة في العام  ،2012ويعد مناسبة
ً
وتقليدا شهريا يجمع موظفي الهيئة

اختالف إداراتهم ودرجاتهم الوظيفية،

عالية).

بقيادتها ،ويتضمن مجموعة منوعة

والخارجية ،والتمتع بهمة وإنتاجية

وقــال مدير إدارة الــمــوارد البشرية
والخدمات في الهيئة« :لقد عمدت
الهيئة إلى إشراك جميع موظفيها

برنامج الرفاه الوظيفي لدى «الهيئة»
يعزز السعادة في بيئة العمل

في عملية ترشيح واختيار الموظف

مسؤولية اختيار القصص التي تتحقق

واختيار القصة األفضل من دون ذكر أي

واإليجابية في الهيئة أن الهيئة
تؤمن بأن موظفيها هم أســاس
إنجازاتهــا وســر نجاحاتها ،ومن
هــذا المنطلــق فقــد أولتهــم
أهمية خاصة ،ووفــرت لهم بيئة

التعاون بين اإلدارة ومختلف الوحدات
االجتماعية والمجتمعية.
وذكر أهلي أن الهيئة أطلقت في

وأوضـــح أن الــجــائــزة تمنح بشكل

العام  2017جائزة الموظف اإليجابي؛

ربــع سنوي للموظف الــذي يتمتع

لتكريم موظفيها الذين يتمتعون
ً
انطالقا
باإليجابية وروح المبادرة؛

بمجموعة من الصفات ومنها( :القدرة
على الــخــروج عن المعتاد من أجل

من حرصها على ترسيخ مفاهيم

إسعاد اآلخرين ،والعمل على فهم

الــرفــاه والسعادة الوظيفية في

احتياجات اآلخرين وتقديم المساعدة

الهيئة ،وتعزيز عالقات الزمالة بين

لهم ،واحــتــرام اآلخرين بغض النظر

الموظفين ،وإشـــراك الموظفين

عن أعراقهم وانتماءاتهم ،والتعبير

في اتخاذ الــقــرارات ،وتعزيز الروح

عن أفكاره بإيجابية ،والتمتع بالنشاط

اإليجابية لديهم من خالل قراءتهم

واإليجابية ،والتحلي بالروح المرحة،

أنشطة ومشاريع وهي :المبادرات

للقصص والمواقف اإليجابية ،ودعم

والنظر لجميع التحديات من منظور

الصحية ،ومبادرات السالمة المهنية،

تطور الموظفين على المستويين

إيجابي ،وتحفيز اآلخرين على العمل،

ومبادرات البيئة الخضراء والمبادرات

المهني والشخصي ،وإبداء التقدير

والمساهمة فــي خلق بيئة عمل

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت مبادرات
داخلية عدة كان لها كبير األثــر في
تمكين موظفيها ،وإسعادهم ورفع
مستويات الرضا والتناغم الوظيفي
لديهم ،وتنمية روح اإلبداع واالبتكار
عندهم ،ومــن أبــرز هــذه المبادرات
برنامج الرفاه الوظيفي الذي تسعى
من خالله إلى دمج موظفيها ببيئة
العمل إلــى أقصى درجـــة ،وتعزيز
مستويات الرفاه الوظيفي لديهم،
ً
الفتا إلى أن البرنامج يشتمل على 4
مبادرات تندرج تحت كل منها مجموعة

ودرجاتهم ومسمياتهم الوظيفية،
وتوسيع آفاق التعاون فيما بينهم
اجتماعية غير تقليدية.
في أجواء
ٍ

مبادرة «ساعة صفوة»
لتعزيز التواصل بين الموظفين

إلــى تعزيز جسور التواصل وآفــاق

لجهودهم ،ومواقفهم النبيلة.

بين الموظفين على اختالف إداراتهم

ومن المبادرات المميزة للهيئة في

الهيئة منذ عامين ،وترمي من خاللها
علي أهلي

إلى تعزيز سبل االتصال والتواصل

معلومات تكشف هوية صاحب القصة.

«ســاعــة صــفــوة» ،الــتــي أطلقتها

واإليجابية والتعاون.

الحكومة االتــحــاديــة ،وتكريم فرق

جلسة السعادة واإليجابية

وتطرق علي أهلي للحديث عن مبادرة

عمــل مثاليــة ،ملؤها الســعادة

وخططها المستقبلية على مستوى

البشرية والــخــدمــات ،التي تتولى

الهيئة عبر البريد اإللكتروني للتصويت

الرئيــس التنفيــذي للســعادة

إنجازاتها ،والوقوف على مشروعاتها

وتــرمــي الهيئة مــن خــال بطاقة

مستجدات العمل في الهيئة وأبرز

وترمي الهيئة من خالل هذا الحفل

ومــن ثــم تعميمها على موظفي

إدارة الموارد البشرية والخدمات

التفاعلية ،ويتم خالله استعراض أحدث

العمل والموظفين المتميزين.

ألحد زمالئه في العمل إلدارة الموارد

التنظيمية في الهيئة ،وتلبية احتياجات
موظفيها ،والوقوف على مالحظاتهم
ومرئياتهم حــول الــخــدمــات التي
تقدمها إدارة الموارد البشرية لهم.
وبين أن فكرة المبادرة تقوم على عقد
لقاء دوري ،يجمع ممثلين عن إدارة
الموارد البشرية والخدمات بموظفي
إحــدى إدارات الهيئة ،للتباحث حول
سبل تطوير الخدمات التي تقدمها
إدارة الــمــوارد البشرية لموظفي
الهيئة ،وتعزيز العالقات اإليجابية بين
الموظفين ،ورفــع مستويات الرضا
والتناغم الوظيفي لديهم.

اللتزامهم

المهني

والسلوكي

واألخالقي في العمل.

اإليجابي في كل مرة ،وذلك من خالل
ً
ً
إيجابيا
موقفا
إرسال الموظف قصة أو

فيها معايير فئة الموظف اإليجابي،

أكــد الســيد علــي أهلــي مدير

من الفقرات التحفيزية والترفيهية

للتعبير عن امتنانهم لتعاون زمالئهم
ً
نظرا
معهم وللجهود التي بذلوها،

مجال رفع مستويات الرفاه الوظيفي
للموظفين مبادرة «جلسة السعادة
واإليجابية» ،التي تقوم فكرتها على
عقد لقاء أخوي يجمع مدير عام الهيئة
بمجموعة من الموظفين في جلسات
خاصة خارج إطار الرسمية ،يتجاذبون
خاللها أطــراف الحديث ،ويناقشون
موضوعات مختلفة حياتية اجتماعية
وعملية مهنية.

«مــا قــصــرت» التي أطلقتها في
الــعــام  2013إلــى تحفيز موظفي
الحكومة االتحادية على االلتفات إلى
الجوانب اإليجابية فيما بينهم ،بما
يسهم في خلق بيئة عمل محفزة
قائمة على ثقافة العمل الجماعي
واألداء المتميز ،وإسعاد الموظفين
والمتعاملين ،واإلبداع واالبتكار.
نظام المكافآت والحوافز
لموظفي الحكومة االتحادية
وقــال السيد علي أهلي إن نظام
المكافآت والحوافز الخاص بموظفي
ً
واحـــدا من
الحكومة االتحادية يعد
أهــم الــمــبــادرات التحفيزية على
مستوى الحكومة االتحادية ،حيث
تساعد في خلق بيئة عمل حكومية
محفزة للموظفين ،وجاذبة ألصحاب
الكفاءات والمواهب ،حيث يمكن ألي
مدير مباشر ترشيح موظفيها ،أو أي
موظف ترشيح نفسه ،او ترشيح زميل
له ،ألي فئة من فئات النظام الذي

وتــرمــي الهيئة مــن خــال مــبــادرة

اقترحته الهيئة ،واعتمده مجلس

«جلسة السعادة واإليجابية» إلى

الوزراء في العام .2015

تعزيز والء الموظفين وانتمائهم،
ورفـــع مستويات الــرضــا والتناغم
ً
إيجابا
الوظيفي لديهم ،بما ينعكس
على جــودة الخدمات التي تقدمها
الهيئة ،وبالتالي رفع مستويات رضا
المتعاملين.
بطاقة «ما قصرت» اإللكترونية

ويهدف نظام المكافآت والحوافز
إلى تقدير جهود الموظفين الرامية
لتطوير عمل الحكومة ورفــع روح
الــوالء المؤسسي وتشجيع العمل
الجماعي ،وتوفير منهجية موحدة
لــلــوزارات والجهات االتحادية في
مكافأة الموارد البشرية المتميزة
ً
ماديا ،وتشجيع وتحفيز
العاملة لديها

إفطار السعادة

ومــن المبادرات التحفيزية الرائدة
أيــضـً
ـا للهيئة بطاقة «مــا قصرت»

الموظفين على رفع مستوى األداء

وسلط الرئيس التنفيذي للسعادة

اإللكترونية ،وهي بطاقة شكر وتقدير

وخلق جو من التنافس الشريف.

«زغللة العين»...
تعوق القدرة على الرؤية
تعــد زغللة العين من األمراض الشــائعة التــي يتعرض لها الكثير من األشــخاص ،وذلك
باختالف األسباب التي تؤدي إليها ،ويمكن وصف حالة الزغللة ،بأنها عدم قدرة المصاب
على الرؤية بوضوح ،أي وجود تشوش في الرؤية ،وكذلك عدم التمكن من إدراك بعض
التفاصيل في األشياء من حوله.
ويمكن أن تحدث الزغللة ،نتيجة بعض األمراض وكذلك بعض األدوية ،فمرضى الســكري
والضغط مثالً من أكثر األشخاص عرضة للزغللة.
تصيب الزغللــة العينين أو واحدة منهما ،ويصاحبها احمرار وكذلك بعض الشــعور بعدم
التــوازن ،وصداع في الرأس إلى غير ذلــك من األعراض ،كما أن المصاب بها يكون لديه
حساسية شديدة تجاه الضوء وكذلك الحرارة.
وتعتبــر األمور في حدها الطبيعــي إذا زالت الزغللة مع الراحــة والبعد عن المهيجات،
أمــا إذا اســتمر األمــر فالبد من العرض علــى الطبيب لبيان الســبب وراء هــذه الحالة.
وينصــح عادة بعد معرفة الســبب بمعالجته فورًا ،وفي حالة وجود مشــاكل في الرؤية
كطــول النظــر أو قصر النظر ،يمكن اللجــوء إلى ارتداء النظارة الطبيــة ،ويبرأ المصاب
من هذه الحالة غالبًا عند زوال ســبب اإلصابة .ونتناول في هذا الموضوع مشكلة زغللة
العين بكل تفاصيلها ،ونبين العوامل واألسباب وراء هذه الحالة ،وكذلك األعراض التي
تتبعها ،مع تقديم طرق الوقاية الممكنة وأساليب العالج المتبعة.

تشوش بصري
تبدأ األعـــراض فــي الــعــادة عندما
يشكو الشخص مــن عــدم وضــوح
الرؤية وحدوث تشوش فيها ،بحيث
ال يستطيع المصاب بالزغللة ،أن يدرك
المرئيات المحيطة به بصورة واضحة،
ألن حدة البصر تعرضت لما يضعفها.
وتبدأ هنا العين في االحمرار الذي
يصاحبه شعور تحسسي تجاه الحرارة
والــضــوء ،فــا يستطيع المصاب
بالزغللة ،الوقوف في مكان شديد
اإلضاءة ،وكذلك الجو غير المستقر،
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والذي تشتد فيه الريح ،حيث تتسبب
ً
سوءا.
هذه األجواء في زيادة الحالة
ويــضــاف إلــى األعــــراض السابقة
الشعور بالصداع ،وكل هذا يؤدي
إلى عدم القدرة بشكل تدريجي على
مواصلة العمل ،أو ممارسة الحياة
بشكل طبيعي.
سيالن الدموع والغثيان
تصيب الزغللة العينين أو إحداهما
بحسب السبب وراء اإلصــابــة ،وما
تتعرض له العين من مــواد مؤثرة
على كفاءتها من ناحية الرؤية وحدّة

اإلبصار.

سرعة المعالجة وكذلك دقتها.

وتشمل اإلصابة بزغللة العين ،شعور
المريض بالرغبة في الحكة ،نتيجة
ما ينتاب العين من حالة تهيج ،كذلك
تصاب في حالة الزغللة بحالة من
الجفاف.
ويصاحب زغللة العين سيالن الدموع
منها ،وربما يشعر المصاب كذلك
بالغثيان ،كما ينتابه إحساس باأللم
عند محاولة فتح العينين أو غلقهما،
ومع استمرار الحالة تزيد إفــرازات
العين ،وتضعف الرؤية مما يستلزم

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

اإلجهاد والعادات السيئة
يشير األطــبــاء واألخصائيون ،إلى
أن اإلجهاد يأتي على رأس أسباب
اإلصابة بزغللة العين ،وذلــك فيما
ً
شيوعا من حاالت
يخص الحاالت األكثر
الزغللة ،وتعتبر هــذه الــحــاالت غير
دائمة ،وال تحتاج من المصاب أكثر من
إراحة العين فترة زمنية مناسبة ،بحيث
تتمكن من مواصلة العمل بالكفاءة
المطلوبة.
وتعتبر الــعــادات غير الصحية التي
@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

يمارسها بعض األشخاص من أسباب
ً
أيضا ،فالشخص الذي يصر
الزغللة
على مواصلة التحديق مــع بــروز
إحساسه بــاأللــم يصاب بالزغللة.
ويمكن أن تقتضي بعض األعمال
مواصلة النظر في موضع معين،
مما يــؤدي إلى اإلصابة بالزغللة،
وتحدث كذلك عند األشخاص المصابين
بالصداع النصفي ،إال أن الزغللة هنا
ً
عرضا من أعراض هذا المرض.
تكون
ً
ويصاب اإلنسان بالزغللة أيضا نتيجة
استخدام العدسات الالصقة بشكل
غير صحيح من ناحية ،أو عندما تكون

العدسات غير آمنة على العينين.
مشاكل مرضية
تتحدد خطورة حالة الزغللة ً
تبعا للسبب
لها ،وفي حالة كانت الزغللة عرضاً
ألحد األمــراض ،فإن الخطورة تكون
أكبر ،وكذلك احتمال الحاجة للتدخل
ً
ً
الزما.
أمرا
الجراحي أو الطبي يصبح
ويشعر المصاب بقصر النظر أو
طوله بالزغللة ،وذلك عندما تضطره
الظروف أو طبيعة العمل إلى النظر
نحو أشياء قريبة ال يستطيع إدراكها،
أو بعيدة إلــى الدرجة التي تجهد
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بصره ،وهنا يلزم المريض العرض على
الطبيب ،وعمل نظارة طبية تسهل
عملية اإلبصار دون زغللة.
ً
ً
ً
كبيرا
دورا
أيضا
وتلعب الشيخوخة
في اإلصابة بالزغللة ،حيث يعاني
كبار السن من هذه الحالة المرضية،
نتيجة الضعف العام الــذي يصيب
الجسم في الكبر ،وهنا يلزم العرض
على الطبيب الختيار المعالجة المثلى
لهذه الحالة.
السكري والحساسية
ً
أيضا اإلفراط
من أسباب زغللة العين
في استخدام المضادات الحيوية
الخاصة بالحساسية ،ألن الحساسية
تـــؤدي فــي الغالب إلــى اإلصــابــة
بالجفاف والحكة ،وكلها أمور تؤثر
في العين ،وكذلك ارتداء العدسات
الالصقة لفترات طويلة يؤدي إلى
نفس النتيجة.
ً
ً
مهما من
عامال
ويعد مرض السكري
عوامل اإلصابة بمشكلة الزغللة ،التي
تعد أحد األعراض البارزة لهذا المرض،
ولهذا يجب الحرص على مراجعة
الطبيب ،لمتابعة حالة العين حتى ال
يتفاقم األمر إلى حد التدخل الجراحي
أو فقدان البصر ،وكذلك هناك العديد
ً
واحدا
من األمراض التي تكون الزغللة
من أعراضها.
وتــزداد خطورة الزغللة عندما تكون
بسبب إصابة الشخص بأمراض في
الدماغ ،أو الحساسية أو كعرض بعد
عمليات الليزك ،وعند التأخر في
العالج ربما يتطور األمر إلى التدخل
الجراحي ،وال تشكل زغللة العين أي
ً
عارضا،
مشكلة إذا كان السبب فيها
ً
ناتجا عن مرض أصاب الشخص
وليس
الذي يشعر بهذه المشكلة.
فحص مبدئي
تعتبر السرعة فــي الــعــرض على
الطبيب ،من الخطوات الالزمة لعالج

مشكلة زغللة العين ،حيث يبدأ الطبيب
فــي تشخيص الــحــالــة ،ومــن خالل
الفحص المبدئي للعين ،ومعرفة
الظروف التي تعرض لها المصاب،
مثل التعرض لإلجهاد الشديد من
خالل كثرة الجلوس أمام الكمبيوتر ،أو
الوجود في ظروف جوية سيئة.
ويــزداد حــرص الطبيب في الحاالت
الشديدة من الزغللة ،على معرفة
التاريخ المرضي للحالة ،وكذلك
أنــــواع األدويـــــة الــتــي يتناولها
المريض ،ومن األمــور التي يتبعها
مع المريض ،طلب قراءة كلمة بخط
صغير ،أو قراءة لوحة على الحائط.
وتشمل عملية التشخيص الكشف
على العينين ،وعمل اختبارات قياس

النظر ،لتحديد طبيعة الرؤية ،وضبط
القياسات الــازمــة لعمل نظارة،
وإذا كانت الحالة تستدعي التدخل
الجراحي ،يقرر الطبيب الفحوصات
الالزمة لذلك.
إزالة األسباب
تعتمد عملية عالج زغللة العين ،على
التشخيص الذي توصل إليه الطبيب
المعالج ،فهي بداية خطوات العالج
الصحيحة ،ففي الــحــاالت العادية
يوصي بعدم اإلجــهــاد ،عن طريق
إراحــة العين ،بأخذ قسط وافــر من
الراحة والنوم ،وعدم الجلوس أمام
الكمبيوتر لساعات طويلة ،وكذلك
تجنب التعامل المباشر مع الشمس،

إلى أن تستقر الحالة.
ويأخذ الطبيب في الحاالت المرضية
األخرى المسببة لزغللة العين ،طريق
ً
فمثال عند اإلصابة بالزغللة
المعالجة،
نتيجة مرض السكري يبدأ الطبيب
في ضبط معدالت السكر في الدم،
وكذلك الضغط ،مع وصف العالجات
المضادة والمغذية ،التي تساعد
على تقليل الحالة والتعافي منها
بشكل نهائي.
ويعتبر الــتــدخــل الــجــراحــي وعمل
النظارات ،من الخطوات المحتملة
ً
غالبا إلزالــة أسباب زغللة العين،
والحفاظ عليها سليمة ،خاصة في

المستقبل حتى ال تتعرض لتناقص
الرؤية أو فقد اإلبصار لبعض الحاالت.
نقص التغذية
أكدت دراسة حديثة أجريت حول زغللة
العين ،أن نسبة كبيرة من أمــراض
الزغللة تصل إلــى  60%ناتجة عن
األنيميا ،ويعاني منها األطفال
بنسبة أكبر من غيرهم في الفئات
العمرية المختلفة ،وتؤدي األنيميا
إلى شعور الصغار بالغثيان وضعف
الرؤية ،أو ما يسمى بمشكلة زغللة
العين .وأشــارت الــدراســات إلــى أن
عمل النظارات الطبية يحل أكثر من
 80%من المشكالت المتعلقة بالنظر،
وخاصة الزغللة الناشئة عن طول

أو قصر النظر عند بعض األشخاص.
ويشيع فــي فئة الشباب ،خاصة
الفتيات الالتي يحرصن على لبس
العدسات الالصقة ،اإلصابة بالزغللة،
وبـــالـــذات مــع عـــدم الــحــرص على
تعقيمها وتنظيفها ،وكذلك تغييرها
في الوقت المناسب.
وتوصي الدراسات باالهتمام بتوفير
الكشف الطبي لجميع الفئات
العمرية ،خاصة األطفال وكبار السن،
ً
حفاظا على أبصارهم ،والوقاية
من األمــراض التي يكون من شأنها
إضعاف البصر ،والخلل في الرؤية،
خاصة الزغللة التي تعد بوابة الضعف
لحاسة البصر.
منقول بتصرف عن :مجلة الصحة والطب

اختبر قدراتهم:
ً
ً
كافيا ،مجرد القول إن على الموظفين أن يشاركوا
طبعا ليس
في اإلدارة وصنع القرار ،إذ يجب قبل ذلك بناء األرضية التي
تسمح بذلك ،وهذا يتم عبر تعديل سياسات المؤسسة ،وإصالح
هيكلها التنظيمي ،بما يسمح بإعطاء الفرصة للموظفين
ً
أيضا أن ذلك لن يتم بين عشية وضحاها،
للمشاركة ،ومعلوم
ً
حيث يستغرق التغيير وقتا للوصول إلى مرحلة االستقرار،
ً
وقتا
وفــي األغــلــب ،ســوف يتردد الموظفون ويستغرقون
ً
طويال للتعود على المسؤوليات الجديدة .والسبيل األمثل
لإلسراع في التغيير ،هو تشجيع الموظفين وتعزيز الثقة في
قدراتهم ،والربط بين تحقيق أهدافهم الشخصية وأهــداف
المؤسسة ،كما يجب تدريب الموظفين وتعزيز قدراتهم على
حل المشكالت ،وصقل مهاراتهم اإلداريــة ،إضافة إلى إحاطة
ً
علما بسياسات المؤسسة ،ومن هنا تأتي أهمية
الموظفين
فتح قنوات التواصل مع الموظفين ،فهي تبقيهم على اطالع
دائم بالحقائق ،وتمنحهم الفرصة لعرض أفكارهم ومقترحاتهم .
ويجب التأكيد على أن تتم عمليات منح الصالحية وتحمل
المسؤولية ً
جنبا إلى جنب ،وأن تكون لدى اإلدارة البصيرة النافذة
ً
أيضا أن
لتوجيه موظفيها في االتجاه الصحيح ،ومن الضروري
نذكر أن اإلدارة تحتاج إلى ترك هامش للخطأ ،ويعد ذلك نتيجة
حتمية للسماح للموظفين باتخاذ قراراتهم بأنفسهم ،ولكن على
المدى الطويل ،ستتقلص احتماالت الخطأ لدى الموظفين ،هذه
التغييرات الجوهرية تحتم على فئة اإلدارة الوسطى أن تتخلى عن
ً
طبعا التقليل
بعض صالحياتها ،وتتقبل الصالحيات التي يرافقها
من الصالحيات وتوزيعها على اآلخرين .

أعجبني
زاوية ننشر من خاللها كل ما يعجبكم
من صور ورسومات ونصوص قصيرة
ومعبرة ،ذات مدلوالت إيجابية

تفويض الصالحيات
وأثر ذلك في
تعزيز كفاءة الشركات
أصبحــت المؤسســات أكثــر إدراكًا ألهميــة تفويــض
الصالحيات إلى الموظفين ،حيث أنه بات وسيلة إلطالق
القــدرات الكامنــة لديهــم ،ومن ثــم تحقيــق األهداف
المرجــوة ،وتزايــدت ،في الســنوات القليلــة الماضية،
شــعبية األفكار التــي تنــادي بتغيير النظــم والهياكل

تحقيق المزايا للطرفين:

اإلداريــة القديمــة المعتمــدة لــدى المؤسســات،

تؤكد كافة الدراسات اإلدارية الحديثة أن عملية تفويض الصالحيات
تعود بالفائدة للطرفين -اإلدارة والموظفين ،-وذلك ألن تفويض
الصالحيات إلى الموظفين ،سوف يمكن اإلدارة من التركيز على
القرارات االستراتيجية العليا والمهمة وبعيدة األمد للمؤسسة،
وفي ذات الوقت ،سوف يؤدي تفويض الصالحيات إلى تنمية
القدرات الفردية ،ومنح الموظفين الشعور باألهمية وتحمل
المسؤولية ،وهذا ما سيؤدي إلى تقليل التغيب عن العمل
واالستقاالت وتحسين األداء الشامل ،كما أن تفويض الصالحيات
ً
أيضا إلى رفع مستويات سعادة المتعاملين ،حيث
سيؤدي
ستكون لدى الموظفين الصالحيات الكافية لحل مشكالتهم
عند حدوثها ،وكذلك تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم .وال شك أن
عملية التحول من اإلدارة التقليدية إلى نظام تفويض الصالحيات
سترتبط بعدد من المشاق والعقبات ،وهي فكرة ليست سهلة
ً
أيضا ،حيث تحتاج فقط إلى
التطبيق ،ولكنها ليست مستحيلة
الصبر والمثابرة والثقة بقدرات الموظفين ،وكذلك إلى تنمية

واســتبدالها بأساليب فاعلة ،تساعد على تطوير العمل
وتحفيز العامليــن ،ومن أكثر األســباب الجديدة فاعلية،
هي التحول من نظام التسلســل اإلداري الهرمي ،من
القمــة إلى القاعدة ،واســتبداله بنظام معاكس يقلب
الهرم رأسًا على عقب ،وتأتي أهمية هذا األسلوب بعد
أن بدأت المؤسســات تــدرك أن الموظفيــن هم مفتاح
التغيير وسر النجاح والتفوق.
األســلوب اإلداري الجديــد يقول“ :إن أردت االســتفادة
من كافة القــدرات الكامنة لدى الموظفين ،فإنه عليك
تحريرهــم وإعطاءهم الفرصة الكاملة للمشــاركة” ،كما
يحث هذا األســلوب على تبني مبــدأ تفويض الصالحيات
إلى الموظفين ،وإيجاد شكل من أشكال الالمركزية في
ً
مصحوبة بتفويض المسؤوليات إلى من
اتخاذ القرارات،
هو في أدنى السلم الوظيفي ،وهو ما سيسهم في
خلق موظفين ملتزمين ومبدعين .
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شعور االرتباط بمصلحة المؤسسة والتجرد من األنانية ،وفي
هذه الحالة ،سوف يكون اختيار سياسة تفويض الصالحيات هو
القرار الصائب ،من أجل تحقيق األهداف المرجوة ألي مؤسسة.
أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae
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خطوات استباقية لتطوير
خدمة المتعاملين في مؤسستك

عنــد النظر إلى األمثلــة الناجحة في قطاع األعمال ،يظهــر أن العديد من
المؤسســات ال تطبق اســتراتيجيات خدمة المتعاملين بشــكل حيوي ،على
الرغم من الفوائــد المتعلقة بالتكلفة والتواصل مــع المتعاملين وتحقيق
رضاهــم ،ويبدو أن ما يحــول دون تطبيقهــا في بعض المؤسســات ،أنها
تتطلب مســتوى عاليًا من التعاون والتنسيق بين الوظائف المختلفة ،ومن
أجل التغلب على هذه العقبة ،فإنه ينبغي على قادة األقســام المتعلقة
بخدمة المتعاملين ،اتباع سلســلة من الخطوات االســتباقية والفاعلة في

 - 3التخطيط والتجريب:

خدمة المتعاملين ،وهي التالي:

 - 1التحقيق:
استخدم أدوات البيانات لمعرفة أسئلة
العمالء ،والمشكالت األكــثــر تــكـ ً
ـرارا ضمن
دورة حياة العمالء بأكملها  .وتركز الشركات
التي نجحت في تطبيق استراتيجية خدمة
العمالء االستباقية ،بسرعة على معالجة أكثر
ً
انتشارا بين العمالء ،والتي تحدث
الشكاوى
ضمن مراحل ما قبل الشراء ،وخالله وبعده .
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 - 2التصميم:
العمل بشكل تعاوني ،واالستفادة من التكنولوجيا للتطوير،
ً
حلوال فعالة للمشكالت التي تم تحديدها  .وبالنظر إلى
تعد
وجود بعضها عبر مراحل مختلفة ضمن دورة حياة العمالء،
فإن ذلك سيتطلب اتباع نهج تعاوني بين الوظائف التنظيمية
المختلفة لضمان تصميم وتنفيذ استراتيجية ناجحة  .كما
ينبغي التأكد من أن تصميم تفاعالت العمالء الجديدة تشمل
جميع األشخاص المستهدفين.

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

يجب على خبراء وقــادة خدمة العمالء ،أن يوجهوا
أهدافهم نحو تحقيق المكاسب السريعة ،من أجل
الوصول إلى تحقيق الدعم التنظيمي ،فمعظم
الشركات ال تزال تفتقر إلى عنصر “االستباقية” عندما
يتعلق األمر بتقديم خدمة العمالء  .لذلك ،فإنه من
الضروري عند إدخال هذا النهج إلى منظومة العمل،
أن يتم التركيز على تجربة واحدة أو اثنتين من الحلول
ً
أيضا ،فهذا يسمح للشركة اختبار الفرضيات
الجديدة
والتعلم ،إضافة إلى توفير الخدمات والمنافع للشركة
ولعمالئها بسرعة ،والمساعدة في بناء الدعم
لمبادرات مستقبلية.
@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

 - 4القياس والضبط:
ستتيح التجربة للشركة فرصة التعلم والتكيف من
أجل تحقيق أعلى العائدات  .وستضمن مرحلة
البدء بتنفيذ استراتيجية خدمة العمالء االستباقية،
من خالل تنفيذ المشروعات التجريبية للشركة،
بتقليل المخاطر ونقصان الموارد  .كما أن هذا
يضمن اتباع نهج تعلمي مرن ،وهو بدوره سيتيح
للشركة تعلم وضبط مبادرات جديدة ،بحيث يحقق
أكبر قدر من العائدات .وبشكل عام ،تهدف هذه
الخطوات ال 4،إلى بناء الثقة والمشاركة على
ً
ً
وخارجيا مع العمالء،
داخليا عبر اإلدارات،
حد سواء
ً
ليعود بالفائدة على الشركة والعمالء معا.
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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

