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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
ِ
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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
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و محفزة لرأس المال
البشري الحكومي

ضمان تقديم كافة
الخدمات اإلدارية
وفق معايير الجودة
والكفاءة والشفافية
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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

مجلة الموارد البشرية
شاهد على اإلنجاز
و«الهيئة» تحتفل
بإصدار العدد

«الهيئة» تطلق
مجلــة شــهرية ،تعدهــا إدارة االتصــال
الحكومــي في الهيئــة االتحاديــة للموارد
البشــرية الحكومية ،وتعنــى بأخبار الموارد
البشرية وموضوعاتها.
المجلــة مرخصة مــن المجلس الوطني
لإلعــام برقــم  ،305ومســجلة كعالمة
تجارية لــدى وزارة االقتصــاد في دولة
اإلمارات العربية المتحدة

06

المشرف العام:

د .عبد الرحمن العور
رئيس التحرير:

محمود المرزوقي

متابعة وتنسيق :

حنان بن نصيف

نادي الموارد البشرية يناقش
أهمية البيانات وبيئة العمل وإشراك
الموظفين لتطوير المؤسسات

نظام «بياناتي»...

16

إجراءات الموارد البشرية االتحادية بكبسة زر

إعداد وتحرير وتصوير :

09

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

«الهيئة» تكرم  %62من موظفيها ضمن
نظام المكافآت والحوافز االتحادي

18

· تبويـب الموضوعات يخضع العتبارات فنية

د .عبد الرحمن العور :اإلمارات

للتواصل:

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

حاضنة لإلبداع وقبلة للطامحين

10

دبي ،ص.ب 5002
هاتف+ 971 4 2319000 :

يوم المـــرأة اإلماراتيــــة

22

info@fahr.gov.ae
@FAHR_UAE

4

600525524

الموارد البشرية العدد  100أغسطس 2019

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

عادات وأطعمة تسبب
ً
أضرارا خطرة للكلى

32

ما هي عالمات
«الموظف النجم»؟

إحياء مناسبة

www.fahr.gov.ae

مركز االتصال الموحد

26

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

36
الموارد البشرية العدد  100أغسطس 2019

5

البوابة الموحدة لخدماتها

«الهيئة» تطلق نظام إسعاد المتعاملين

نظام إسعاد المتعاملين ..بوابة إلكترونية متكاملة
16

 16خدمة رئيسية تقدمها الهيئة للوزارات والجهات االتحادية
نظام إسعاد المتعاملين ..بوابة إلكترونية
متكاملةأبرزها:
والجمهور ،من
ومؤسسات القطاع الخاص

خدمة رئيسية تقدمها الهيئة للوزارات والجهات االتحادية ومؤسسات القطاع الخاص والجمهور ،من أبرزها:

تقديم الدعم
لمستخدمي بياناتي
برنامج الخصومات
لموظفي الحكومة

المشورة
القـانونيـــــة

أطلقت الهيئة ،مؤخرًا ،نظام إســعاد المتعاملين ،الذي يعد منصة تفاعلية تضم كافة الخدمات
التي تقدمها لمتعامليها من مســؤولي وموظفي الوزارات والجهات االتحادية ،ومؤسسات
القطاع الخاص على اختالفها ،والجمهور.
طلب
مقارنات معيارية

تقييم
وتوصيف الوظائف

شركاء
التدريب المفضلين

مراجعة واعتماد
الهياكل التنظيمية

التوعية
والتــدريــــب

ممكنات الموارد البشرية
وجائزة اإلمارات للموارد البشرية

مريم الزرعوني مستعرضة مزايا نظام إسعاد المتعاملين وأبرز الخدمات التي يقدمها

وفـــي هـــذا الــصــدد أكـــد ســعــادة

والــمــجــاالت ،ال سيما في مجاالت

رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن

الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور

تطوير العمل الحكومي ،وتقديم

زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه

مدير عام الهيئة أن دولة اإلمــارات

الخدمات الحكومية الذكية ،وإسعاد

الله» ،وأخيه صاحب السمو الشيخ

العربية المتحدة باتت تنافس الدول

المتعاملين ،وذلــك بفضل الرؤية

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس

المتقدمة في العديد من القطاعات

السديدة لقيادتها الرشيدة ،وعلى

الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم
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دبي «رعاه الله» ،وأخيهما صاحب
السمو الشيخ محمد بــن زايــد آل
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة.
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وأوضح سعادته أن السر وراء ريادة

ونهج عمل في جميع المؤسسات

حكومة دولة اإلمارات ،وتميز الخدمات

الحكومية ،وذلــك من خــال التزام

التي تقدمها ،يكمن في حرصها

الجهات الحكومية بتقديم خدمات

السعادة

سبع نجوم تحقق سعادة المتعاملين

على

ترسيخ

مفاهيم

وتعزيزها لتصبح ممارسة وثقافة

والموظفين على حد سواء.
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ً
ً
استخداما
عددا من موظفي الحكومة االتحادية األكثر
زاوية نستضيف من خاللها

فرسان «بياناتي»

لنظامإدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة االتحادية «بياناتي» ،واألنظمة
اإللكترونية المنضوية تحته ،ليحدثونا عن تجاربهم الشخصية وتجارب مؤسساتهم بشكل
عام مع هذه األنظمة ،ولنستمع منهم إلى مرئياتهم ومقترحاتهم التي من شأنها
ً
إيجابا على منظومة العمل الحكومي ويرتقي بها
تطوير األنظمة ،بما ينعكس

نظام «بياناتي»...
إجراءات الموارد البشرية االتحادية بكبسة زر
أكــد الموظف محمد أهلي أخصائي عالقات الموظفين في إدارة الموارد البشــرية فــي الهيئة االتحادية للضرائب
والحاصل على لقب «فرسان بياناتي» ،الذي تمنحه الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية لموظفي الحكومة
االتحاديــة األكثر اســتخدامًا لنظــام إدارة معلومات الموارد البشــرية في الحكومة االتحاديــة «بياناتي» ،واألنظمة
اإللكترونية المنضوية تحته ،أن نظام «بياناتي» ،بات أحد أهم أنظمة الموارد البشرية على مستوى المنطقة ،حيث
لعــب دورًا بارزًا في تعزيــز منظومة العمل في الحكومة االتحادية ،لجهة أتمتة إجراءات الموارد البشــرية ،وإتاحتها
لكافة موظفي الحكومة االتحادية في أي وقت ومن أي مكان حول العالم.

جانب من حضور إحدى الورش التدريبية على النظام

وأشــار إلى أن إطالق نظام إسعاد
ً
انطالقا من حرص
المتعاملين يأتي

بتشغيل وصيانة كافة أنظمة الموارد

والجهات االتحادية والجمهور ،ومن

البشرية اإللكترونية المنضوية تحت

أهمها:

يتيحها

الهيئة على توفير كافة الخدمات

مظلة نظام إدارة معلومات الموارد

التي تقدمها لــلــوزارات والجهات

البشرية في الحكومة االتحادية

التطبيق الذكي للهيئة  ،FAHRوخدمة

االتحادية ومؤسسات القطاع الخاص

«بياناتي» ومنها( :نظام الخدمة

وجمهور المتعاملين بجودة عالية،
ً
الفتا إلى أن
وتحت مظلة واحــدة،

الذاتية للموارد البشرية ،ونظامي
إدارة األداء والــتــدريــب والتطوير

النظام يعد أحد أفضل الممارسات

اإللكترونيين

بموظفي

الخاصين

واألنظمة العالمية المتخصصة في

الحكومة االتحادية ،ونظام التوظيف

إدارة عمليات الدعم التي تقدمها

اإللــكــتــرونــي ،ونــظــامــي إجـــراءات

المؤسسة بكفاءة عالية.

الموارد البشرية والتقارير الذكية،

وبين سعادة الدكتور عبد الرحمن العور
أن النظام يضم  16خدمة رئيسية ،تخدم
 67وزارة وجهة اتحادية ومؤسسات
القطاع الخاص والجمهور ،ويعد
بوابة إلكترونية متكاملة تقدم من

ونظام تقييم وتوصيف الوظائف في
الحكومة االتحادية ،ونظامي الحضور
واالنصراف وتخطيط القوى العاملة
فــي الحكومة االتــحــاديــة ،ونظام
الموافقات اإللكترونية).

(الخدمات

التي

االستفسار عن سياسات وتشريعات
الــمــوارد البشرية فــي الحكومة
االتــحــاديــة ،وطــلــب الــتــدريــب على
تشريعات ونظم الموارد البشرية،
وخدمة مراجعة واعتماد الهياكل
التنظيمية في الجهات االتحادية،
وطلب الدعم لجائزة اإلمارات للموارد
البشرية في الحكومة االتحادية،
وطلب الــدعــم لممكنات الــمــوارد
البشرية) ،كما يتيح لشركات القطاع
الخاص خدمة تقديم طلب انضمام
لبرنامج الخصومات الخاص بموظفي
الحكومة «امتيازات» ،وطلب خطاب

وأشـــار إلــى أن نظام «بياناتي»
ألغى الثقافة التي كانت سائدة
في الحكومة االتحادية لعشرات
السنوات ،والقائمة على اإلجراءات
الورقية التقليدية ،حيث أصبح بإمكان
الموظف تنفيذ كافة إجراءات الموارد
البشرية الخاصة به عبر نظام «الخدمة
الذاتية» بكبسة زر.

خاللها الهيئة الدعم الالزم للوزارات

وذكر أن نظام إسعاد المتعاملين يوفر

لمن يهمه األمر لغير العاملين في

والجهات االتــحــاديــة ،فيما يتعلق

العديد من الخدمات التفاعلية للوزارات

الحكومة االتحادية.

وقــــال« :كــونــي أعــمــل بوظيفة
أخصائي عالقات الموظفين فإني

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

info@fahr.gov.ae
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أستخدم بشكل شبه يومي نظام
«بياناتي» وأستفيد مــن العديد
من الخدمات التي يقدمها النظام
لموظفي الــــــوزارات والــجــهــات
االتحادية ،ومنها( :تحديث البيانات
الشخصية للموظف ،والتقديم على
طلب اإلجازة ،واستخراج شهادة راتب،
وشهادة لمن يهمه األمر ،واالطالع
محمد أهلي
أخصائي عالقات الموظفين  -الهيئة االتحادية للضرائب

على لوحة المؤشرات التي يتيحها
النظام للمسؤولين)».
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في حوار مع مجلة «اإلدارة اليوم»

األول واألسمى احتضان المواهب،
وتنميتها وتحفيز االبتكار واإلبــداع؛

د .عبد الرحمن العور :اإلمارات
حاضنة لإلبداع وقبلة للطامحين

الستشراف المستقبل ،وتحقيق رؤية
اإلمــارات وأجندتها الوطنية ،2021
التي تسعى من خاللها ألن تكون
ً
واحدة من أفضل دول العالم عند هذا
التاريخ.
أطلقت الحكومة مؤخرا «برنامج خبراء
اإلمارات» كيف تثمن هذا البرنامج وما هي
محاوره ودوره؟

أكد ســعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية أن
حكومــة دولة اإلمارات العربية المتحدة مــا كانت لتصل إلى ما هي عليه اليوم ،لوال فضل الله ثم توجهات

يعد برنامج خبراء اإلمـــارات ،الذي

وتوجيهات القيادة الرشــيدة لدولــة اإلمارات العربية المتحدة ،التي أولت رأس المال البشــري المواطن

أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد

كل اهتمام ،على اعتباره أســاس ومحور أي عملية تنموية شــاملة مســتدامة ،تحقق التنافسية والريادة

بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

العالمية.

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،

وأوضح سعادته في حوار مع مجلة «اإلدارة اليوم» الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية أن تجربة
اإلمارات شــكلت أنموذجًا فريدًا لالستثمار في اإلنسان ،إلى جانب اهتمامها بالنهضة العمرانية والبنيان،

مــبــادرة جديدة نوعية تضاف إلى
سلسلة المبادرات الوطنية الرامية

والحضــارة والجذب الســياحي ،وتنويع مواردها ،وأســس اقتصادها ،وتجلى هــذا االهتمام بأبهى صوره

إلى رعاية وتنمية وتطوير قدرات

ً
منارة وحاضنة لإلبداع واالبتكار،
في المراتب العالمية التي حققتها الدولة على كافة الصعد ،فقد شكلت

المواهب والكفاءات الوطنية الشابة.

وقبلة للطامحين الحالمين من المنطقة والعالم.
وفيما يلي نص الحوار:

ويعكس الــبــرنــامــج ثقة القيادة
الرشيدة لدولة اإلمـــارات العربية

حققت اإلمــارات المركز األول في تقرير
التنمية البشرية  ،2018في ضوء هذا نرجو أن
تحدثنا عن تجربة دولة اإلمارات ونهضتها في
ملف الموارد البشرية واالستثمار في اإلنسان
كأحد الملفات المهمة؟ وماذا عن المبادرات
الوطنية لرعاية وتطوير قــدرات المواهب
والكفاءات الوطنية؟

لقد تبوأت دولــة اإلمـــارات العربية
ً
ً
مرموقة في مجال
مكانة
المتحدة
التنمية البشرية ،فقد كانت األولى
ً
ً
عالميا
عربيا ،وفي مراتب متقدمة

حسب تقرير التنمية البشرية 2018

عــلــى تــطــويــره وتنشئته تنشئة

في رأس المال البشري وتنميته

والصادر عن األمم المتحدة ،وما كان

سليمة ،وتسعى إلى تحصينه بالعلم

وتطويره لم تكن وليدة اللحظة ،بل

جانب اهتمامها بالنهضة العمرانية

لهذا اإلنجاز أن يتحقق لوال جهود

والمعرفة ،وتطوير قدراته ومهاراته
ً
مميزا
بشكل مستمر حتى يكون

استمرت على مدى عقود ،فهي

والبنيان ،والحضارة والجذب السياحي،

تنافسيتها وريادتها العالمية ،على

عملية تراكمية تحتاج إلــى نفس

وتنويع مواردها ،وأسس اقتصادها،

كافة الصعد ،وفي مختلف مجاالت

طويل ،وجهد ووقت ورؤيــة ثاقبة،

وتجلى هذا االهتمام بأبهى صوره

الحياة العملية ،كضمانة حقيقية

تسير وفق أهداف واضحة ومدروسة،

في المراتب العالمية التي حققتها

القتصاد المعرفة ،والتنمية الشاملة

تركز على المواهب والــكــفــاءات،

الدولة على كافة الصعد ،فقد شكلت
ً
منارة وحاضنة لإلبداع واالبتكار ،وقبلة

المستدامة.

وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة
اإلمــارات العربية المتحدة ،والتي
ً
ً
كبيرا بالمورد البشري،
اهتماما
تهتم
ً
وتــؤمــن إيــمــانـ ً
مطلقا بأهمية
ـا
االستثمار فــي العقل واإلنــســان،
وتمنحه أولوية قصوى ،حيث تركز

ً
ً
قــادرا على اختراق اآلفاق
مبتكرا،
البعيدة،

المستقبل،

واستشراف

التكنولوجية

ومواكبة التطورات
ً
ً
ومحليا.
عالميا
المتسارعة

ومما ال شك فيه أن مسألة االستثمار

والــقــدرات الفردية ،وتوفر البيئة
ً
انطالقا
الداعمة والحاضنة لها،

للطامحين الحالمين من المنطقة

من قناعتها الراسخة بأن اإلنسان

والعالم.

والشعوب ،وأساس نهضتها.
ً
أنموذجا
لقد شكلت تجربة اإلمــارات
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عليهم ،في تحقيق رؤى وتطلعات
الدولة المستقبلية ،في سبيل تعزيز

هو أفضل الموارد وأهمها للدول
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ً
فريدا لالستثمار في اإلنسان ،إلى

المتحدة بقدرات أبنائها ،الذين تعول
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والبرنامج حلقة جديدة تضاف إلى
جهود الــدولــة ،وقيادتنا الرشيدة
في سبيل تنمية وتطوير رأس المال

ومن أجل ما تقدم تعمل مؤسسات

البشري ،ورفد الكفاءات والخبرات

الدولة مجتمعة بتكامل وانسجام

التخصصية الوطنية ،وخلق جيل من

إلطالق وتنفيذ مبادرات خالقة هدفها

قادة المستقبل ،القادرين على تحمل
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المسؤولية ،وتولي زمام المبادرة،
لما فيه خدمة الوطن والمواطن،
وضمان تصدر الدولة أعلى المراتب
ً
ً
وعالميا ،حيث يركز على أربعة
عربيا
مــحــاور وقطاعات حيوية مهمة،
تخدم مناحي الحياة المختلفة،
وأهم ما يميزه أنه يعزو مهمة نقل
المعرفة إلى الجيل الجديد من القادة
إلى خبراء ومستشارين مواطنين،
لتوجيههم كل حسب اختصاصه ،كما
أنــه يستند إلــى سجل المرشحين
المهني ،وخبراتهم ومعارفهم.
هناك العديد من الجوائز التي تطلقها
دولة اإلمــارات لدعم االبتكار واالبــداع فكيف
تساهم هــذه الجوائز في نهضة الموارد
البشرية؟

دولــة اإلمـــارات تؤمن أن التحفيز
يشكل رافــعـ ً
ـة لمزيد مــن العمل
والعطاء واإلبـــداع ،ولذلك تطلق
الجوائز والمسابقات التحفيزية في
كافة القطاعات والميادين ،ومنها
ً
مجتمعة
االبتكار واإلبـــداع ،وكلها
تساعد في تنمية وتطوير رأس
المال البشري ،وتعود بالنفع عليه،
وتسخر مخرجاتها فــي خدمته،
فثقافة التميز نهج غرسته وعززته
القيادة الرشيدة لدولة اإلمــارات
العربية المتحدة في نفوس أبنائها،
والــمــؤســســات الحكومية ،على
اختالفها ،حيث رسخت مبادئ التميز
والتنافسية والريادة العالمية ،وهو
ما أوصل الدولة إلى مكانة مرموقة
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ً
ً
وعالميا على مختلف الصعد.
عربيا
وحصدت الهيئة االتحادية للموارد
ً
مؤخرا ،جائزة
البشرية الحكومية،
محمد بــن راشــد لـــأداء الحكومي
المتميز -في دورتــهــا الخامسة،-
كأفضل جهة في مجال الممكنات،
وهو ما يشكل بالنسبة لنا في الهيئة
وسام شرف ،ومصدر فخر واعتزاز،
ويضعنا أمام تحديات ومسؤوليات
جديدة للمحافظة على هذا اإلنجاز
النوعي ،والمراكمة عليه ،بما يحقق
تطلعات وتوجهات قيادتنا الرشيدة،
ورؤية اإلمارات .2021
وألن الهيئة جزء من منظومة العمل
الحكومي في دولة اإلمارات ،وتؤمن
بأهمية التحفيز ،وهي الجهة المعنية
بمتابعة مؤشرات وممكنات الموارد
البشرية على مستوى الحكومة
االتحادية ،فقد أطلقت في العام
 2014جائزة اإلمارات للموارد البشرية
في الحكومة االتحادية ،التي تحظى
برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،لتكريم

الوزارات والجهات االتحادية الرائدة،
في تمكين موظفيها ،وتحفيزهم،
والـــرائـــدة فــي تطبيق أنظمة
وتشريعات الموارد البشرية ،الخاصة
بموظفي الحكومة االتحادية.
وتعكس الجائزة حرص الهيئة على
تحفيز الجهات االتحادية على تطبيق
أفضل األنظمة والممارسات ،ذات
العالقة بتنمية وتطوير رأس المال
البشري ،وتحقيق أعلى مستويات
الرفاه الوظيفي وإسعاد الموظفين،
واإلنتاجية ،بما يعزز مكانة اإلمارات،
وريادتها وتنافسيتها في شتى
المجاالت وعلى مختلف الصعد.
ً
مؤخرا ،جائزة
كما أطلقت الهيئة،
الشيخ منصور بــن زايــد آل نهيان
ألفــضــل بــحــث علمي فــي مجال
الـــمـــوارد الــبــشــريــة ،وتستهدف
الهيئات التدريسية وطلبة الجامعات

ّ
ومؤسسات التعليم العالي المعتمدة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة:
ّ
التخصصات
الحكومية والخاصة ،في
ذات العالقة بموضوعات الجائزة.
ومن شأن هذه الجائزة أن تعزز 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 ،كما تمنح الشباب دافعية
لمواصلة مبادراتهم البحثية ،ودراسة
واقــع العمل وتحدّياته ومستقبل
الموارد البشرية ،وتشرك الجامعات
من أســاتــذة وطلبة في النهوض
بمستوى الموارد البشرية ،وربطهم
بالواقع المهني والعملي.
ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم في
بيئة العمل ،وكيفية سرعة التوصل للحلول
لتذليل تلك التحديات؟

ً
أحيانا تحديات بسيطة تتمثل
قد نواجه
في مقاومة التغيير ،وأعتقد أن هذا
األمر صحي مع كل سياسة وتشريع
ونظام جديد ،حيث أصبحنا ندرك األمر
ونعالجه من خالل إشــراك الــوزارات
والــجــهــات االتــحــاديــة ،وموظفي
الحكومة المعنيين فــي مرحلة
التحضير واإلعـــداد والــوقــوف على
مرئياتهم ومقترحاتهم التطويرية،
من خالل ورش العمل وجلسات العصف
الذهني ،واستطالعات الرأي ،حتى
بات األمر أكثر سهولة ويسر ،وعليه
توافق ،ويلبي طموحات ورغبات
الجميع ،ويشعرهم أنهم جزء من هذه
المبادرة أو المشروع ،وشركاء في
صناعته.
وال يفوتنا في هذا المقام أن نلفت
إلــى أحــد التحديات المهمة التي
تــواجــه مؤسساتنا بشكل خــاص،
ً
عموما ،أال وهو القدرة
والمنطقة
على مواكبة التطور التكنولوجي
المتسارع ،من خالل تطوير المهارات
المتقدمة لموظفينا ،ورفع فاعلية
استخدام الحلول الذكية ،التي تمثل
ً
حال للعديد من التحديات المرتبطة

الموظفين ،وتعزيز الكفاءة الحكومية.
كيف تستفيدون بالتكنولوجيا الحديثة في
ملف الموارد البشرية؟ وماذا عن استخدام
الذكاء االصطناعي واستشراف المستقبل
في هذا الملف؟

تعد دولة اإلمارات سباقة في إيجاد
الحلول الذكية وتبني أحدث تقنيات
ومفاهيم الذكاء االصطناعي لخدمة
العمل الحكومي ،ورفع مستويات
الكفاءة واإلنتاجية ،وتحسين جودة
الخدمات المقدمة للمتعاملين،
بهدف تقليل الجهد والوقت ،وضمان
سعادتهم ،وتسابق الزمن لتبني
وتطبيق كل ما هو جديد في هذا
المجال.
وعــلــى صعيد الــمــوارد البشرية
الحكومية أعتقد أن لدينا تجربة
ً
عالميا في
مميزة ،وممارسة رائدة
مجال إدارة رأس المال البشري تتمثل
في نظام إدارة معلومات الموارد
البشرية في الحكومة االتحادية
«بياناتي» ،الذي تديره الهيئة ،ويعد
واحـ ً
ـدا من أفضل األنظمة العالمية

ببيئة العمل ،وتساعد في رفع إنتاجية
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الذكية ،وبوابة ذكية يتم من خاللها
تنفيذ كافة إجراءات الموارد البشرية
فــي الحكومة االتــحــاديــة بشكل
مؤتمت ،ومنصة ذكية للعديد من
أنظمة الموارد البشرية اإللكترونية
المطبقة في الحكومة االتحادية.
ً
ً
مهما
مرجعا
ويشكل «بياناتي»
إلحصاءات الموارد البشرية الرسمية
في الدولة ،ويؤسس لقاعدة بيانات
موحدة للحكومة االتحادية والحكومات
المحلية ،تعكس واقعها ،وتدعم
متخذي القرار وتساعد في عمليات
التخطيط لمستقبل الموارد البشرية
في الدولة بصورة سلسة وفاعلة.
وما يميز نظام «بياناتي» أنه يقدم
تقارير ذكية تنبؤية للمسؤولين
وإدارات الموارد البشرية في الوزارات
والجهات االتحادية ،حول واقع الموارد
البشرية ،حيث يقيس مجموعة من
المؤشرات والممكنات الرئيسية
التي تهم متخذي القرار في الدولة
بشكل عام والحكومة االتحادية على
وجــه الخصوص ،ويسمح للمعنيين
بمتابعة نقاط القوة والتحسين ونسب
تحقيق األهداف بناء على المؤشرات
الــمــوضــوعــة مــن قــبــل الحكومة
االتحادية.
وفــي الــعــام  2014تــوجــت الهيئة
جهودها في مجال التحول اإللكتروني
بإطالق تطبيقها الذكي  FAHRالذي
يضم  27خدمة ما بين رئيسية وفرعية،
تفيد موظفي الحكومة االتحادية،
وتساعدهم فــي إتــمــام إجـــراءات
الموارد البشرية الخاصة بهم بشكل
ذاتي.
تم مؤخرا إطالق وثيقة «المبادئ الثمانية
للحكم والحكومة في إمارة دبي» ،فكيف ترى
هذه الوثيقة؟

إن وثيقة المبادئ الثمانية للحكم
14
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والحكومة في إمــارة دبي ،والتي
أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه
الله» ،تعكس حكمة وعبقرية القائد
االستثنائي ،وتجسد النهج القويم
الذي قامت وتسير عليه دبي ،وترسم
مالمح المستقبل المشرق لإلمارة
وأبنائها والمقيمين على أرضها،
ً
ً
أصيال ال يتجزأ من دولة
جزءا
باعتبارها
اإلمارات العربية المتحدة.
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم قائد استثنائي ،عالمي
الفكر ،صاحب رؤية ومدرسة فكرية
عالمية خــالــدة تؤسس للمنطقة
ً
ً
فــذا فــي قيادة
منهجا
والــعــالــم
األوطــان وبناء اإلنــســان ،والوثيقة
تشكل خارطة طريق وبوصلة يهتدى
إداريــــا وقــيــاديـ ً
ً
ـا ،ونهج حياة
بها
لكل مــن ينعم برغد العيش
على أرض اإلمـــارات الطيبة
المعطاءة ،في ظــال األمن
واألمان ،والتعايش والتسامح
والمساواة واالستقرار ،وتوفر
فـــرص الــعــيــش الــكــريــم لكل
الطامحين المبادرين ،الذين يعملون
بحب وإخالص.

العشر في اإلدارة الحكومية لصاحب
السمو الشيخ محمد بن راشــد آل
مكتوم نائب رئيس الــدولــة رئيس
مجلس الـــوزراء حاكم دبــي «رعاه
الله» ،والتي أوردها في كتابه األخير
«قصتي» ،والتي تقدم رؤية واضحة
وخارطة طريق لما يجب أن تكون عليه
المؤسسات والقادة والموظفون،
حــيــث أكـــدت فــي مجملها على
ضرورة خدمة الناس ،وربط المنصب
باإلنجازات ،وأهمية التخطيط السليم،
ومراقبة النفس ،وصناعة فرق عمل
متميزة ،وأهمية االبتكار والمنافسة
اإليــجــابــيــة ،والــتــواصــل والتحلي
بالتفاؤل ،وصناعة القادة من أجل
مستقبل الوطن وخدمة أبنائه.
ما هو تقيمكم للعمل العربي المشترك
وأهمية تبادل التجارب الناجحة في مجال
التنمية البشرية والمستدامة؟

تشكل المنظمة العربية للتنمية
اإلدارية حاضنة وتجربة مميزة للتعاون
الــعــربــي بين مــؤســســات الــمــوارد
البشرية والخدمة المدنية واإلدارة
العامة ،لما فيه خدمة رأس المال
البشري ،وتبادل أفضل الممارسات
والــتــجــارب فــي هــذا الــمــجــال ،من
خالل االجتماعات الدورية ،والزيارات
وتشكيل اللجان.
وتلعب دولة اإلمارات ممثلة بالهيئة
االتحادية للموارد البشرية الحكومية
ً
ً
فــاعــا فــي إنــجــاح مهمة
دورا
المنظمة ،والتنسيق مــع كافة
ً
سنويا
األطراف ،ومشاركتها الفاعلة
في مؤتمر الموارد البشرية الدولي
الذي تعقده الهيئة بشكل سنوي
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي.

وهو يركز على االستثمار الحقيقي
الذي يكون في بناء أجيال المستقبل،
ومن أجلها ،حيث يؤسس سموه من
خالل هذا المبدأ منهاج عمل للقيادات
والمسؤولين في الدولة والمنطقة
والــعــالــم فــي تمكين األجــيــال من
المشاركة فــي صنع مستقبلها،
والتخطيط النوعي والكمي؛ لبناء
القدرات ،واالستثمار في التعليم،
وبناء قيادات تقود زمــام المبادرة
لصنع المستقبل.
ً
أيضا إلى الوصايا
وأود اإلشارة هنا

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

@FAHR_UAE
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ً
وانطالقا من حرص الهيئة على تعزيز
أواصر وآفاق التعاون مع شركائها
من أعضاء المنظمة العربية للتنمية
اإلدارية تسعى إلطالعهم على أفضل
ممارساتها فيما يتعلق بتنمية رأس
المال البشري ،من خالل الزيارات،
ومذكرات التفاهم الموقعة مع عدة
دول أعضاء ومنها :المملكة العربية
السعودية ،وجمهورية مصر العربية،
والمملكة المغربية ،ودولة الكويت،
حيث تسعى الهيئة من خاللها إلى
تعزيز التبادل المعرفي ونقل أفضل
الممارسات والتجارب.
لسعادتكم مشاركة قوية وفاعلة في
أنشطة المنظمة العربية للتنمية االداريــة
فما هي تطلعاتكم المستقبلية للتعاون مع
المنظمة في النهوض بالتنمية االدارية في
الوطن العربي؟

الجائزة وإشهارها ،برعاية كريمة من
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» ،قائد
مسيرة التميز في العمل الحكومي
على المستوى العالمي.
إذا سمح وقتكم الكريم نود أن نقترب ً
قليل
من سعادة الدكتور/عبد الرحمن العور ونعرف
عنه أكثر على الصعيد المهني واإلنساني؟

لقد حصلت على درجة الدكتوراه في
الجيولوجيا والهندسة الجيولوجية
في العام 1995من جامعة كولورادو
للمناجم األمريكية ،وبدأت مسيرتي
المهنية في العام التالي مع شركة
نفط دبـــي ،وتــقــلــدت الــعــديــد من
المناصب التنفيذية في القطاعين
العام والخاص وفي مجاالت مختلفة
منها( :النفط ،والغاز ،والمصارف)،
وشغلت منصب نائب المدير التنفيذي
لقطاع تطوير األعمال في شركة دبي
لأللومنيوم (دوبال) ،وكان هذا القطاع
مسؤوال عن تطوير مشاريع مصاهر
في دولة اإلمــارات والمنطقة .كما
عملت في مبادلة وشركة دولفين
للطاقة وبنك .HSBC

مــمــا ال شـــك فــيــه أن األنــشــطــة
واالجتماعات الدورية التي تعقدها
المنظمة العربية للتنمية اإلداريــة
تشكل خطوة هامة على طريق دعم
التعاون العربي المشترك ،وتقريب
وجهات النظر العربية ،ودعم منظومة
العمل العربي والتنمية العربية ،لما
فيه تنمية وتطوير أنظمتنا اإلدارية
ورأس المال البشري في المنطقة،
بما يحقق طموح دول المنطقة
وشعوبها في ظل المتغيرات الراهنة
والتحديات المستقبلية.

ومــن المناصب التنفيذية التي
شغلتها أيضا منصب المدير العام
لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية
الوطنية (تنمية).

ونأمل أن تكون لجائزة المنظمة العربية
للتنمية اإلداريـــة لــأداء الحكومي
المتميز ،والتي تسعى المنظمة
مــن خاللها إلــى دعــم وتشجيع
الممارسات والتجارب اإلدارية
الــنــاجــحــة عــربــيـ ً
ـا ،وتعزيز
المنافسة ،لمزيد من اإلبداع
والعطاء ،حيث جاري العمل
مــع الجهات المعنية في
حكومة دولة اإلمارات إلطالق

ً
أيضا منصب عضو مجلس إدارة
وأشغل
في كل من( :شركة بترول اإلمــارات
الوطنية (إينوك) ،وشركة دراغــون
اويل القابضة ( ،)Dragon Oilوجامعة
دبي ،وكلية محمد بن راشد لإلدارة
الحكومية ،والمجلس األعلى لكلية
الدفاع الوطني ،ومجلس اإلمــارات
للتوازن بين الجنسين ،ومجلس أمناء
مجمع كليات التقنية العليا ،ومجلس
أمناء المركز العربي لتمكين الشباب)
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خالل جلسة بثت عبر اإلنترنت وشاهدها  500منتسب ومهتم

نادي الموارد البشرية يناقش أهمية البيانات
وبيئة العمل وإشراك الموظفين لتطوير المؤسسات

أي مــؤســســة ،فبعد أن كانت
تكتفي بلعب أدوار ثانوية ،وتنفيذ
إجراءات الموارد البشرية التقليدية
ً
محوريا
للموظفين ،أصبح دورهــا
للغاية ،وباتت مسؤولة بشكل كبير
عن إنجاح المؤسسة ورسم وتنفيذ
خططها وأهدافها االستراتيجية،
فهي اإلدارة المعنية بتطوير قدرات
الموظفين وتعزيز كفاءاتهم ،وإثراء
تجربتهم فــي المؤسسة ،األمــر
ً
إيجابا على أدائهم
الذي ينعكس
وأداء المؤسسة وإنتاجيتها بشكل
عام.
وقال« :إن إدارات الموارد البشرية
الناجحة هي التي تتبنى أساليب
مبتكرة إلشــراك الموظفين في
بيئة العمل ،وتمنحهم الفرصة
للمساهمة في اتخاذ الــقــرارات
ً
الفتا
االستراتيجية للمؤسسة»،
إلــى أن تصميم بيئة العمل في
أي مــؤســســة يــكــون مــن صلب
اختصاصات إدارة الموارد البشرية،
وعليها أن تراعي ضرورة أن يكون
ً
ً
ومحفزا
صديقا للبيئة،
التصميم
ً
وملهما لهم ،وأن يفجر
للموظفين،
اإلبداع لديهم ،وهو األمر الذي من

ً
متحدثا خالل الجلسة
براد بويسون

نظمت الهيئة ،مؤخرًا ،جلســة بث مباشــر مفتوحة لنادي الموارد البشــرية ،وذلك باســتخدام تقنية البث المباشر
عبــر اإلنترنت ،في تجربــة هي الثانية من نوعها للنادي ،الذي يعد منصة مجانية للتواصل الفكري والمعرفي بين
المختصين والمهتمين بالموارد البشرية من كافة قطاعات العمل بالدولة.

وناقشت الجلسة التي شاهدها أكثر
من  500شخص من منتسبي نادي
الموارد البشرية والمهتمين من
الدولة وخارجها ،موضوع العالقة
بين إدارة الموارد البشرية وإدارة
األفــراد ،وكيفية استفادة إدارات
الموارد البشرية في المؤسسات
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من البيانات التي تمتلكها ،وتوظيف
الذكاء االصطناعي في التخطيط
االستراتيجي للموارد البشرية،
واالستفادة من تجارب الموظفين
فــي وضــع السياسات والخطط
التطويرية للمؤسسة ،حيث تحدث
فيها المدير التنفيذي للجمعية

األمريكية إلدارة الموارد البشرية
 SHRMفي منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا براد بويسون.
وأكــد بويسون أن إدارات الموارد
البشرية شــهــدت تــحــوالت كبيرة
لجهة األدوار التي تلعبها في

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

شأنه أن يعزز جاذبية بيئة العمل
في تلك المؤسسات ،ويجعلها
وجهة للكفاءات وأصحاب الخبرات
والمهارات.
وتطرق للحديث عن تجربة شركة
«أبل» في تصميم المقر الرئيسي
للشركة فــي الــواليــات المتحدة
األمريكية ،والذي كلف الشركة 5
مليارات دوالر ،ويعد تحفة تقنية
متطورة تحفز على اإلبداع.
وشـــدد عــلــى أهمية
البيانات واإلحصاءات
فــي عملية اتخاذ

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

ً
ً
حيويا لرسم
عامال
القرارات بوصفها
سياسات الحكومات بشكل عام
والمؤسسات على وجه الخصوص،
ً
معتبرا أن البيانات هي النفط الجديد
في وقتنا الحالي ،فعلى حد تعبيره
ال يمكن ألي مؤسسة أن تحقق
رؤيتها وخططها االستراتيجية إذا
لم تكن تمتلك قاعدة كبيرة ومتنوعة
من البيانات ،أو ال تقوم بإجراء تحليل
منطقي وعلمي لهذه البيانات؛
لتوظيفها في خدمة أهدافها
ورؤاها.
وبين المدير التنفيذي للجمعية
األمريكية إلدارة الموارد البشرية
 SHRMفي منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا بــراد بويسون أن
تقنيات الذكاء االصطناعي لعبت ً
دورا
ً
بارزا في تعزيز تجارب الموظفين،
وتطوير إنتاجية المؤسسات إلى حد
ً
جزءا ال يتجزأ من
كبير ،حتى أصبحت
منظومة عمل العديد من كبريات
المؤسسات حول العالم.

نادي الموارد البشرية
يشــكل نادي الموارد البشرية
فرصــة هامة وكبيــرة للتعاون
بيــن كافــة المعنييــن بتنميــة
وتطوير رأس المال البشــري،
ويتيح الفرصة لطــرح مواضيع
مرتبطــة بأبــرز التحديــات
التــي تواجهها المؤسســات
والجهــات والحكومــات ،فيما
يتعلــق بتنميــة رأس المــال
البشــري ،واســتعراض أبــرز
الحلــول لمعالجــة مثــل هذه
التحديــات ومواكبة المتغيرات
في هذا المجال.
ويعد النــادي منصــة تفاعلية
تجمع المهتميــن والمختصين
بالمــوارد البشــرية والخبــراء
وأصحاب التجارب المميزة تحت
ســقف واحــد؛ لتبــادل األفكار
والخبــرات والحلــول التي من
شــأنها تعزيز األدوار المنوطة
بــإدارات المــوارد البشــرية
المؤسســية
والخدمــات
وغيرهمــا فــي مختلــف
القطاعات بالدولة.
يذكر أن باب االنتســاب للنادي
مفتوح ومجاني لكل من يرغب
مــن المعنييــن والمهتميــن
بمجــاالت المــوارد البشــرية
والدعــم المؤسســي وغيــر
ذلــك ،ويمكــن التقــدم بطلب
انتســاب للنــادي مــن خــال:
(الموقــع اإللكترونــي للهيئة
،W W W . F A H R . G O V . A E
والبريــد اإللكترونــي للنــادي
(.)HRCLUB@FAHR.GOV.AE

براد بويسون
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«الهيئة» تكرم %62
من موظفيها ضمن نظام المكافآت والحوافز االتحادي
كرمــت الهيئة  %62من موظفيها منذ بداية
العــام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي،
وذلــك ضمــن نظــام المكافــآت والحوافــز
الخاص بموظفي الحكومة االتحادية ،الذي
اقترحتــه الهيئــة ،واعتمده مجلــس الوزراء
خــال العــام  ،2015بغيــة توفيــر منهجيــة
موحدة للــوزارات والجهات االتحادية لتحفيز
الموارد البشــرية المتميــزة العاملة لديها،
وبيان اإلجراءات والخطوات الواجب اتباعها
بناء على مســتويات
عند تحفيــز الموظفين ً

األداء.

إبراهيم فكري

ً
وتفصيال أوضــح ســعــادة إبراهيم
فكري المدير التنفيذي لقطاع
الخدمات المساندة في الهيئة
ً
موظفا خالل
أن الهيئة كرمت 86
السبعة أشهر األولى من العام 2019
ضمن مختلف فئات نظام المكافآت
والحوافز الخاص بموظفي الحكومة
االتحادية بواقع  62%من الموظفين،
ً
مؤكدا أن الهيئة تحرص على مكافأة
اإلنجازات ،وتقدير جهود الموظفين،
وتكريم فرق العمل المتميزة ،لما
لهذا األمــر من انعكاسات إيجابية
على بيئة العمل المؤسسية،
وإنتاجية المؤسسة.
وأشار إلى أن الهيئة أطلقت العديد
من المبادرات التحفيزية الرائدة على
ً
انطالقا
مستوى الحكومة االتحادية،
من حرصها على خلق بيئة عمل
حكومية مثالية محفزة للموظفين،
وتعزيز روح التنافس واإليجابية فيما
بينهم ،ورفــع مستويات السعادة
والــتــنــاغــم الــوظــيــفــي لديهم،
وذلــك من خالل تكريم الموظفين
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المتميزين ،وتقدير أصحاب اإلنجازات
الالفتة.
ً
موظفا ضمن
وذكر أنه تم تكريم 40
فئة موظف تستاهل ،و 10موظفين
ضمن فئة الموظف االستثنائي،
و 5موظفين ضمن فئة الجندي
ً
موظفا من فرسان
المجهول ،و12
ً
إسعاد المتعاملين ،و 18موظفا من
أصحاب االقتراحات المتميزة.
 3طرق لترشيح موظفي
الحكومة االتحادية ضمن النظام
ولــفــت ســعــادة إبــراهــيــم فكري
المدير التنفيذي لقطاع الخدمات
المساندة في الهيئة إلى أن الهيئة
استحدثت ،خالل العام  ،2018آليات
جديدة لترشيح موظفي الــوزارات
والجهات االتــحــاديــة ضمن نظام
المكافآت والحوافز اإللكتروني
الـــخـــاص بــمــوظــفــي الــحــكــومــة
االتحادية ،والمتاح عبر نظام إدارة
معلومات الــمــوارد البشرية في

علي أهلي

الحكومة االتحادية «بياناتي» ،كما
أضافت خاصية ترشيح الموظفين
ضمن النظام عبر تطبيقها الذكي
.FAHR
وأشــار إلــى أنــه بإمكان الرؤساء
موظفيهم
ترشيح
المباشرين
ً
المتميزين إلكترونيا للمكافآت
والــحــوافــز ،وذلــك من خــال نظام
الــخــدمــة الـــذاتـــيـــة فـــي نــظــام
ً
الفتا إلى أن النظام
«بياناتي»،
يتيح خاصية ترشيح الزمالء ،حيث بات
بإمكان أي موظف ترشيح زميله،
وخاصية الترشيح الذاتي التي تتيح
للموظف ترشيح نفسه ضمن النظام
اإللكتروني للمكافآت والحوافز،
مع إرفاق األدلة التي تثبت إنجازه
للمهام والمسؤوليات ،التي يرى
أنها تستحق التكريم والتقدير.
من جانبه ذكر علي أهلي مدير إدارة
الموارد البشرية والخدمات الرئيس
التنفيذي للسعادة وجــودة الحياة

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

في الهيئة أن نظام المكافآت
والــحــوافــز اإللــكــتــرونــي الــخــاص
بموظفي الحكومة االتــحــاديــة،
بمثابة آلــيــة إلكترونية موحدة
لـــلـــوزارات والــجــهــات االتــحــاديــة؛
لترشيح موظفيها ضمن مختلف
ً
مبينا أن النظام
فئات النظام،
يساعد في خلق بيئة عمل حكومية

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

محفزة للموظفين ،وجاذبة ألصحاب
الكفاءات والمواهب.
وأكد أن أحكام هذا النظام تطبق
على كافة الموظفين العاملين
في الــوزارات والجهات االتحادية،
ممن تنطبق عليهم معايير وشروط
االستحقاق على اختالف درجاتهم

وفئاتهم وأنــواع عقودهم ،وأنه
يأتي في إطار منظومة متكاملة
مــن أنظمة وتشريعات الــمــوارد
البشرية في الحكومة االتحادية،
والمبادرات والبرامج التحفيزية التي
تعزز األداء وترفع اإلنتاجية ،وتضمن
سعادة الموظفين والمتعاملين
على حد سواء.
الموارد البشرية العدد  100أغسطس 2019
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أنــواع المكـافـــــآت
 -1فئة «الموظف االستثنائي»

أ -المكافأة النقدية
وهي التي يتم منحها للموظف
المتميز

بسبب

اقتراحاته

التي

تسهم في تطوير األداء أو تسهم
في تحقيق األهــداف االستراتيجية
وتحسين سير العمل وانتظامه،
أو تقديم أفكار جديدة أو تطويرية
مبدعة تضيف قيمة معنوية في
جهة عمله.
المعايير والشروط العامة
لمنح المكافآت النقدية

ً
جهودا
تمنح للموظف الــذي بــذل
استثنائية تتعدى نطاق أهدافه
الوظيفية المعتمدة ،ضمن نظام
إدارة

األداء،

وتتمثل

الجهود

االستثنائية في تطوير اإلجــراءات
وتبسيطها ،ورفع مستوى اإلنتاجية،
في الوزارة أو الجهة االتحادية ،على

االختبار بنجاح ،وأن تتناسب قيمة

ضمن برامج التميز على المستوى

( )3000درهم.

المكافأة السنوية وأي نوع من أنواع

االتحادي أو أي جوائز رسمية أخرى
مشابهة ،وال تزيد قيمة المكافأة
على راتبين أساسيين في السنة.

 -7فئة «الشركاء الخارجيين»
تتلخص معايير وشــروط استحقاق

تسهم في تحقيق أهداف ومؤشرات

وتمنح للموظف الفائز بإحدى فئات

وتمنح للموظف الذي ساهم في إبراز
دور الــوزارة أو الجهة االتحادية في

الجهة االتحادية وتطوير أدائها،
ً
جهودا إضافية
وأن تمثل مشاركته

الـــوزارة أو الجهة االتحادية على
المستوى التشغيلي واالستراتيجي.

المعمول به ،والمعتمد لدى الوزارة

وتــتــفــاوت قيمة المكافآت ضمن

 -2فئة «الموظف المبدع»

واحدة ،خالل السنة ،شريطة أال يزيد

وتمنح للموظف الذي قدم مقترحات
ً
وفقا لمعايير نظام
وأفكار إبداعية

راتبين أساسيين لما يتقاضاه ذلك

االقتراحات المعتمد لــدى الــوزارة
أو الجهة االتحادية ،على أن يقدم
الموظف مقترحات أو أفكار استثنائية
غير مدرجة في خطة الوزارة أو الجهة

وتقسم المكافآت النقدية إلى

باإليجابية والمرونة ،ويلتزم بأنظمة

التميز الوظيفي أو الفئات التشجيعية

لــذات الموظف ،وبما ال يزيد على

يفوق التوقعات) ،وال يجوز الجمع بين

أدت إلى تحقيق أهــداف الــوزارة أو

األقصى راتبين أساسيين في السنة.

فئات المكافآت النقدية

مسؤولياته ومهامه بتميز ،ويتمتع

الحكومي المتميز ،أو إحدى فئات

مرة في السنة بحد أقصى ثالث مرات

(يفوق التوقعات بشكل ملحوظ أو

جائزة الشيخ محمد بن راشد لألداء

العمل وأهدافه الفردية المخطط

النظام ،وتوفر المخصصات المالية،
وذلـــك وفــقـ ً
ـا لنظام االقــتــراحــات

الموظف.

وتــمــنــح لــلــمــوظــف الــــذي ينجز

نظام إدارة األداء االتحادي المعتمد

 -4فئة «الموظف المتميز»

أو الجهة االتحادية للجهود التي
يبذلها الموظف ،على أال يتجاوز الحد

مجموع قيمة هذه المكافآت على

 -3فئة «موظف تستاهل»

في القوائم النهائية بأحد أوسمة

االتحادية .ويمنح الموظف الفائز
ً
ً
مقطوعا ،ويجوز منحه أكثر من
مبلغا

 -5فئة «الموظف المجتمعي»

هــذه الفئة ،وفــق تقييم الـــوزارة

الموظف أكثر من مكافأة نقدية

أو الجهة االتحادية.

أو وحدة تنظيمية مرشحة للتنافس

جميع الفئات في الــوزارة أو الجهة

أال تكون هذه الجهود من ضمن مهام

المكافأة مــع مستوى إنــجــازات
ً
وفقا ألحكام هذا
الموظف وأدائــه

أو الجهة االتــحــاديــة ،ويجوز منح

االقتراحات المعمول به لدى الوزارة

رسمية أخرى مشابهة ،أو أن يكون
ً
ً
متميزا في فريق
عضوا
الموظف

الــرؤســاء والموظفون ،وأن يكون
ً
ً
وإيجابيا فــي مساعدة
متعاونا

للموظف الذي يكون قد مضى على

وسياسات الجهة التي يعمل لديها.

لها ،وفق نظام إدارة األداء ،وأن

أن يكون الموظف قد اجتاز فترة

ً
وفقا لنظام
واحد في السنة ،وذلك

المستوى االتــحــادي أو أي جوائز

ً
جهودا إضافية يالحظها
وأن يقدم

وبحسب القرار تمنح المكافأة السنوية

االتحادية ،وان يتم األخذ باألفكار أو

التميز المؤسسي في الــوزارة أو
الجهة االتحادية ،أو على مستوى
الحكومة االتحادية ،وتتمثل معايير
وشــروط استحقاقها في أن يكون
الموظف فــائـ ً
ـزا في إحــدى فئات
التميز المؤسسي ،داخل الوزارة أو
ً
مرشحا
الجهة االتحادية ،وأن يكون
للتنافس في القوائم النهائية على
أحد أوسمة جائزة الشيخ محمد بن
راشــد لــأداء الحكومي المتميز أو
أي من جوائز التميز على المستوى
االتحادي أو جوائز رسمية مشابهة،
أو أن يكون الموظف فــائـ ً
ـزا بأحد
أوسمة جائزة الشيخ محمد بن راشد
لــأداء الحكومي المتميز أو إحدى
فئات التميز الوظيفي أو الفئات

مجال خدمة المجتمع من خالل عمله

الشريك الخارجي للمكافأة :أن يكون
قد ساهم في إنجاز مهام مشتركة

التطوعي أو عضويته في جمعيات

تالحظها الوزارة أو الجهة االتحادية،
ً
ً
وإيجابيا بما يحقق
متعاونا
وأن يكون

الموظف قد قام بعمل مجتمعي

أهداف الــوزارة أو الجهة االتحادية،
وأن يحقق ً
أيا من الشروط أو المعايير

وأن يقدم وثائق تثبت مشاركته ،وأن

الــتــي تضعها الــــوزارة أو الجهة

يكون العمل المجتمعي الذي قام
ً
تطوعيا بحيث لم يكن قد
به الموظف

االتحادية والتي تتفق مع طبيعة
ً
ً
مقطوعا ال يزيد
مبلغا
عملها ،ويمنح

حصل بموجبه على أجر من أي جهة

على ( )3000درهم في السنة.

تخدم المجتمع ،ويجب أن يكون
يسهم في خدمة وتطوير المجتمع،

أخرى ،وأن يكون العمل التطوعي
خارج أوقات الدوام الرسمي ،ويمنح
ً
ً
مقطوعا قدره
مبلغا
الموظف الفائز
( )5000خمسة آالف درهم في السنة.
 -6فئة «الجندي المجهول»

ب -المكافأة السنوية
وهــي التي يتم منحها للموظف
ً
جهودا متميزة في تحقيق
الذي يبذل
األهداف وإنجاز المهام المكلف بها
بأساليب ذكية تبسط اإلجراءات وتزيد

خدمته في الجهة سنة على األقل،
وأن يكون الموظف حــاصـ ً
ـا على
أحد مستويات األداء المتميز ضمن

الترقيات ،وأن يكون قد مضى على
آخر مكافأة تقاضاها الموظف مدة ال
ً
شهرا.
تقل عن ()12
وفــي حــال كــان تقدير الموظف
«يفوق التوقعات بشكل ملحوظ»
فــإن قيمة المكافأة يجب أال تزيد
على ( )3رواتب أساسية للراتب الذي
يتقاضاه الموظف ،أما في حال كان
تقدير الموظف «يفوق التوقعات»
فإن قيمة المكافأة يجب أال تزيد على
راتبين أساسيين.

ج -الحوافز (المكافآت األخرى)
وهــي المكافآت المعنوية التي
تمنح للموظفين الذين ساهموا في
إنجازات استثنائية يكون من شأنها
المساهمة فــي تطوير العمل،
ويشترط فيها أن يكون الموظف
ً
حاصال على أحــد مستويات األداء
المتميز ضمن نظام إدارة األداء
االتحادي المعتمد (يفوق التوقعات
بشكل ملحوظ أو يفوق التوقعات)،
ً
ً
وفقا
عمال ذو أثر إيجابي
أو أن يؤدي

التشجيعية ضمن برامج التميز على

وتــمــنــح لــلــمــوظــف ضــمــن الفئة

اإلنتاجية بأقل الموارد ،وبناء على

المستوى االتــحــادي أو أي جوائز

الخدمية نتيجة تميزه في األعمال

مستوى األداء الذي حصل عليه وفق

رسمية أخرى مشابهة ،أو أن يكون
ً
ً
متميزا في فريق
عضوا
الموظف

والمهام الوظيفية المكلف بها مع

نظام إدارة األداء لموظفي الحكومة

التزامه بأخالقيات الوظيفة العامة،

االتحادية ،وتمنح المكافأة السنوية

فائز أو وحــدة تنظيمية فائزة بأحد

ومحافظته على الممتلكات العامة،

للموظف المؤهل في نهاية دورة

ويستحق الموظف الفائز شهادة

أوسمة جائزة الشيخ محمد بن راشد

وعمله المتفاني وإيجابيته ،ويشترط

نظام إدارة األداء (مرحلة التقييم

تقدير من الوزير أو من يفوضه خالل

لألداء الحكومي المتميز ،أو إحدى

في هذه الفئة أن يكون الموظف

النهائية) لكل سنة ،وذلك بعد اعتماد

إحــدى فعاليات الـــوزارة أو الجهة

الفئة الخدمية والمعاونة ،وفئة

وتتفاوت قيمة المكافأة من مقترح

فئات التميز الوظيفي أو الفئات

«الشركاء الخارجيين»).

آلخــر ،بما ال يتجاوز راتــب أساسي

التشجيعية ضمن برامج التميز على

حسن السيرة والسلوك ،وأن يكون
ً
ملتزما بساعات الــدوام الرسمي،

لجنة الضبط والموازنة لنتائج التقييم

االتحادية ،وهدايا عينية على أال تزيد

النهائية.

قيمتها على ( )5000درهم.

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

info@fahr.gov.ae

الفئات التالية( :فئة «الموظف
االستثنائي»،

وفئة

«الموظف

المبدع» ،وفئة «موظف تستاهل»،
وفئة «الموظف المتميز» ،وفئة
«الموظف
«الجندي
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المجتمعي»،
المجهول»

وفئة

موظفي
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المقترحات وتطبيقها بشكل فعلي،
وقياس نتائجها ،وأن يحقق المقترح
جميع معايير نــظــام االقــتــراحــات
المعتمد لــدى الـــوزارة أو الجهة
االتحادية ،وأال يكون قد سبق وحصل
على أي مكافأة عن هذا المقترح.

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

@FAHR_UAE

للشروط والمعايير التي تحددها
الوزارة أو الجهة االتحادية لذلك.

الموارد البشرية العدد  100أغسطس 2019
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د .عبد الرحمن العور :المرأة اإلماراتية
سر تقدم الدولة وأساس ازدهارها

أحيــت الهيئة مناســبة يــوم المــرأة اإلماراتيــة الذي
يصادف الثامن والعشــرين من شــهر أغســطس من كل

«الهيئة» تحيي مناسبة
يوم المـــرأة اإلماراتيــــة

عــام ،بتنظيم حفل حضره ســعادة الدكتــور عبد الرحمن
عبــد المنــان العور مدير عــام الهيئة ،وعــدد من مدراء
القطاعات واإلدارات وحشد من موظفات الهيئة.

ً
متحدثا
د .عبد الرحمن العور
لموظفات الهيئة
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

@FAHR_UAE
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%45

%52

%67

%71

نسبة المواطنات

نسبة الوظائف

نسبة توظيف المواطنات

نسبة ترقيات المواطنات

العامالت في الحكومة

القيادية التي

إلى المواطنين خالل النصف

إلى المواطنين خالل النصف

االتحادية إلى المواطنين

تشغلها المرأة

األول من العام الجاري

األول من العام الجاري

وفي هذه المناسبة أشاد سعادة

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد

ً
انطالقا من قناعتها الراسخة بأن

وذكــر أن اهتمام الــدولــة بالمرأة

وأوضح أن الهيئة تراعي احتياجات

القيادية التي يشغلها المواطنون

الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام

آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»،

المرأة اإلماراتية هي حجر األساس

الهيئة ،باإلنجازات العظيمة التي

وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن

في بنيان االتحاد ،وكلمة السر وراء

العاملة في الحكومة االتحادية
ً
تشريعا بمنحها مزايا تراعي
تجسد

الــمــرأة العاملة فــي الحكومة

في الحكومة االتحادية.

حققتها الــمــرأة اإلمــاراتــيــة على

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة

تقدم الدولة وازدهارها».

خصوصيتها ،وتمكنها من الموازنة

مختلف المستويات وفــي شتى
ً
مؤكدا أهمية
المجاالت والميادين،

رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبي
«رعاه الله» ،وأخيهما صاحب السمو

الــدور المحوري الــذي لعبته ابنة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي

اإلمــارات في دعم مسيرة االتحاد،

عهد أبوظبي نائب القائد األعلى

وتعزيز مكانة الــدولــة وريادتها

للقوات المسلحة «رعاه الله».

العالمية على مدار العقود الماضية.

وأشار سعادة الدكتور عبد الرحمن
ً
جهدا
العور إلى أن الدولة لم تدخر
على صعيد رعاية المرأة وتنميتها
ً
ً
ً
إيمانا منها بأهمية
وعمليا،
علميا
الدور الذي تلعبه في تعزيز مكتسبات

االتحادية ،وأسباب تمكينها ،وتعزيز
مكانتها االجتماعية والمهنية ،من

بين العمل والــمــنــزل ،باإلضافة

خالل أنظمة وتشريعات وسياسات

القيادات اإلماراتيات يسهمن بصورة

ومــبــادرات الموارد البشرية التي
ً
تباعا ،سواء
تقترحها وتطلقها
ً
داخليا ،أو على مستوى
كان ذلك

إلى العديد من االمتيازات ،كما أن
فعالة في المنتديات والمؤتمرات
داخل الدولة وخارجها ،باإلضافة إلى
منحها حرية اصطحاب مرافق خالل
ً
مشيرا
مهمات العمل الخارجية،

ً
عاليا حرص القيادة
وثمن سعادته

وقال« :كانت المرأة وما زالت محور

االتحاد وإنجازاته ،وصــون مقدرات

اهتمام قيادتنا الرشيدة ،وذلك منذ

الوطن ،وبأنها جزء ال يتجزأ من عملية

عهد الوالد المؤسس المغفور له

التنمية الشاملة المستدامة التي

في الحكومة االتحادية ال تفرق

إلــى أن أنظمة الــمــوارد البشرية

الحكومة االتحادية.
وكشف مدير عام الهيئة أن نسبة
المواطنات العامالت في الحكومة

وبين أن نسبة المواطنات إلى
المواطنين الالئي تم تعيينهن في
الحكومة االتحادية خالل النصف األول
من العام الجاري بلغ  %71في حين
بلغت نسبة ترقيات المواطنات إلى
المواطنين عن نفس الفترة .%67
وذكــر سعادة الدكتور عبد الرحمن
العور أن عدد موظفات الحكومة

الرشيدة للدولة على تمكين المرأة
ً
ً
وعمليا ،وإشراكها في كل
علميا

االتحادية إلى المواطنين تبلغ ،%52

«بــإذن الله تعالى» الشيخ زايد بن

تشهدها الدولة في شتى المجاالت

بين الجنسين في مجاالت الترقية

وأن الــمــرأة المواطنة تشغل ما

االتــحــاديــة اإلمــاراتــيــات الحاصالت
ً
ألفا و153
على مؤهالت عليا بلغ 19

المجاالت والميادين ،وعلى رأسها

سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»،

ومختلف القطاعات.

والقيادة واألجر.

نسبته  %45من إجمالي الوظائف

موظفة.
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مــع نهاية أغســطس العام 2019
احتفلت الهيئة بإصدار العدد 100
من مجلتهــا الشــهرية «الموارد
البشــرية» ،التــي بــدأت بالصدور
كنشرة إخبارية داخلية بسيطة في
مايــو  ،2011وصــوالً إلــى ما هي
عليه اآلن من ثراء في المحتوى،

ً
ً
ً
ودوليا
وعربيا
محليا
قارئ

وأناقة في الشكل.

مجلة الموارد البشرية شاهد على اإلنجاز
و«الهيئة» تحتفل بإصدار العدد

محمود المرزوقي

األولى
وفــي هــذه المناسبة أكــد السيد
محمود الــمــرزوقــي مدير إدارة
االتصال الحكومي في الهيئة أن
ً
شاهدا
مجلة الموارد البشرية تعد
ً
حيا على التطورات المتسارعة
التي شهدتها الحكومة االتحادية
ممثلة بالهيئة ،فيما يخص أنظمة
وتشريعات ومــبــادرات الــمــوارد
البشرية ،حيث وثقت لمبادرات
الهيئة وفعالياتها بالكلمة والصورة
على مــدار  100شهر من العمل
واإلنجاز،
وعــزا الفضل فــي التطور الــذي
شهدته مجلة الموارد البشرية إلى
جهود فريق عمل المجلة ،وعلى
رأســهــم المشرف الــعــام سعادة
الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور
مدير عام الهيئة االتحادية للموارد
البشرية الحكومية ،الــذي يولي
المجلة أهمية كبيرة ،على اعتبارها
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من نوعها على مستوى
دولة اإلمارات العربية المتحدة

إحدى المنابر اإلعالمية والتوعوية،
التي توظفها الهيئة في التواصل
مع جمهور المتعاملين وشركائها
من داخل الدولة وخارجها.

وتجارب تنمية رأس المال البشري
ً
محليا
بكل مستجداتها وتجلياتها،
ً
ً
وعالميا ،من خالل الكلمة
وإقليميا
والصورة.

وقال« :أهم ما يميز مجلة الموارد
البشرية أنها تعد بجهود ذاتية،
من قبل فريق الهيئة االتحادية
للموارد البشرية الحكومية ،حيث
تطمح إلى مزيد من التميز والفرادة
لجهة التخصصية ،وتفتح الباب
أمام المختصين والمهتمين لعرض
تجاربهم وأفكارهم وخبراتهم من
خالل المقال والرأي والتقرير».

ودعــا الجميع إلــى االشــتــراك في
ً
إلكترونيا
مجلة الــمــوارد البشرية
لتصلهم مطلع كل شهر عبر البريد
ً
مبينا أنه باإلمكان تصفح
اإللكتروني،
المجلة باللغتين العربية واإلنجليزية،
واالشــتــراك بها مــن خــال الموقع
اإللكتروني للهيئة االتحادية للموارد
البشرية الحكومية (.)www.fahr.gov.ae
ولفت مدير إدارة االتصال الحكومي
في الهيئة إلى أن المجلة تعكس
حــرص الهيئة على وجــود منصة
إعالمية تصل من خاللها لمتعامليها،
وتواكب عبرها كل ما هو جديد في
ً
موضحا أن
مجال الموارد البشرية،
عدد قرائها تخطى حاجز الــ  140ألف
ً
ً
ً
ودوليا.
وعربيا
محليا
قارئ
ٍ

وذكر محمود المرزوقي أن مجلة
الموارد البشرية تعد األولــى من
نوعها على مستوى دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،بل على مستوى
المنطقة لجهة التخصص ،وأنها
ً
ً
متخصصا في تناول
منبرا
باتت
مــوضــوعــات الــمــوارد البشرية،
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أحدث العروض
بيتزا إكسبرس

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.

تمتع بمذاق البيتزا اإليطالية الشهية في مطعم
بيتزا إكسبرس واحصل على خصم  %25على الفاتورة
النهائية في جميع فروع المحل*.

وادي أدفنتشر

فندق ريتز كارلتون رأس الخيمة

يقدم فندق ريتز كارلتون رأس الخيمة الوادي خصم
 %30عند الحجز لإلقامة في فيال فاخرة مع مسبح
خاص .األسعار تشمل بوفيه اإلفطار*.

تمتع بأجواء مليئة بالمرح هذا الصيف
في وادي أدفنتشر في العين مع
خصم  %30على رسوم الدخول و%10
على األطعمة والمشروبات*.

مركز أمينة الطبي

عروض حصرية
على رسوم الحضانات
سجل طفلك في أفضل الحضانات
في الدولة واحصل على أسعار
حصرية وخصومات خاصة للموظفين
على رسوم الدراسة.
حمل تطبيق “امتيازات” لالطالع على
العروض*.

احصل على خصومات تصل إلى  %50من مركز أمينة
الطبي في عجمان على جميع االستشارات والفحوصات
في المختبر وتصوير األشعة .وخصم  %30على خدمات
العيادات الخارجية*.

مطعم مولتن مي

استمتع بألذ الحلويات في مطعم مولتن مي واحصل على
خصم  %15على الفاتورة النهائية*.

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

رعاة البرنامج:
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كرمت الموظفين الفائزين ضمن نظام المكافآت والحوافز االتحادي

«الهيئة» تنظم إفطار
السعادة الشهري لموظفيها

جانب من حفل إفطار السعادة

التقى ســعادة الدكتور عبــد الرحمن عبد المنان العور مدير عــام الهيئة ،مدراء القطاعــات واإلدارات في الهيئة
وموظفي الهيئة في أبوظبي ودبي ،وذلك خالل إفطار الســعادة الشهري الذي عقدته الهيئة ،مؤخرًا ،وجرى
خاللــه تســليط الضوء على إنجــازات الهيئة األخيــرة ،والوقوف على أبــرز مبادراتها واســتحقاقاتها خالل الفترة
د .عبد الرحمن العور يكرم الفائزين ضمن نظام المكافآت والحوافز

المقبلة.

وفــــي مــســتــهــل الــحــفــل رحــب
سعادة الدكتور عبد الرحمن العور
ً
متمنيا لهم
بالموظفين الــجــدد،
التوفيق والنجاح على الصعيدين
المهني والشخصي.
وكـــرم ســعــادتــه موظفي الهيئة
المتميزين والفائزين ضمن نظام
المكافآت والحوافز الخاص بموظفي
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الحكومة االتحادية ،الــذي أطلقته
الهيئة رســمــيـ ً
ـا على المستوى
االتحادي ،في العام .2015
ً
عـــددا مــن فــرق العمل
كما كــرم
المتميزة وهـــي( :فــريــق إعــداد
المسودة األولى لتعديالت قانون
الــمــوارد البشرية فــي الحكومة
االتحادية والئحته التنفيذية ،وفريق

إعداد البيانات واإلحصاءات الخاصة
بعدة جهات حكومية ،وفريق تنظيم
جلسة بث مباشر عبر اإلنترنت لنادي
الموارد البشرية).
وشمل التكريم أيــضـ ً
ـا موظفي
الهيئة مــن أصــحــاب المقترحات
المتميزة عبر بوابة النظام الوطني
إلدارة عالقات المتعاملين.

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

مدير عام الهيئة أثناء تكريم موظفتين من الهيئة

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

جانب من حفل إفطار أبوظبي

الموارد البشرية العدد  100أغسطس 2019

31

كثرة األكل والقهوة

الرفاه الوظيفي

منظومة من المبادرات التي تهدف إلى

يسبب اإلفراط في تناول الوجبات حدوث بعض
المشاكل في الكلى ،حيث بينت دراسة سابقة
أن السيدات بعد تجاوز سن اليأس والالتي يعانين
زيادة في الوزن ،هن األكثر إصابة بحصوات الكلى
باستمرار.

تحسين بيئة العمل وصحة الموظفين  ..توازن
بين الحياة المهنية والشخصية

عادات وأطعمة تسبب
ً
أضرارا خطرة للكلى

وأظهرت النتائج أن التهام  2300سعر حراري خالل
اليوم كان له األثر األكبر في تكوين حصوات الكلى
بنسبة تصل إلى  ،%45وتبين من خالل فحص
الوجبات أنهن يتناولن البروتين الحيواني بكثرة،
ً
يوميا.
مع زيادة ملح الطعام عن المعدل المطلوب

تقوم الكليتان بوظائف ضرورية للجســم ،فهي من األعضــاء التي ال غنى عنها ،حيث تعمل على تنقية الدم
من الســموم واألمالح الزائدة ،كما أنها تعمل كما ينبغي من أجل حدوث التوازن بين مختلف سوائل الجسم،
ولها دور في عملية صناعة خاليا الدم الحمراء ،بما يعود على الشخص بالصحة والحيوية.
ويجــب المحافظة على الكليتين من أي ضــرر يمكن أن يلحق بهما ،فهناك الكثير من العادات والســلوكيات
التي يقوم بها العديد من األشــخاص وتؤثر ســلبًا في صحة الكلى ،وبالتالي تتراجع في أداء وظائفها ،ما
يســبب العديد من المضاعفات ،مثل انتفاخ الجسم نتيجة عدم خروج الماء ،ويمكن أن يصل األمر إلى اإلصابة
بالفشل الكلوي.
ينبغي معرفة ما تسببه بعض األطعمة كذلك لحالة الكلى ،واإلفراط في تناول بعض األغذية يكون له مردود
سيئ على صحة هذا الجهاز الحيوي .ونتناول في هذا الموضوع العادات غير الصحية ،التي لها تأثير مضر
على صحة الكلى ،إضافة إلى بعض النصائح للوقاية من اإلصابة بأمراض الكلى.

ويتعود بعض األشخاص على تناول القهوة
بكثرة طوال اليوم ،إلى درجة  10فناجين منذ
الصباح ،وحتى الليل ،ويسبب األفراط في
هذه العادة ارتفاع ضغط الدم ،نتيجة كمية
الكافيين التي دخلت الجسم ،وبالتالي
ً
كثيرا ،وينصح
تتضرر الكلى من هذا الضغط
األطباء بتناول من  2إلى  3فناجين صغيرة
ً
يوميا فقط.
اللحوم والسكر
كما أن اإلفراط في أكل اللحوم يسبب هذه
المشكلة ،والسبب إنتاج البروتينات الحيوانية
لمعدل ضخم من األحماض التي بدورها تحدث
مشاكل للكلى ،وتجد الكلى صعوبة بالغة في
التعامل مع هذه األحماض المرتفعة.
ً
أضرارا
وتناول األغذية السريعة والجاهزة يحدث
للكلى ،فهي تحتوي على كمات كبيرة من
الصوديوم وبعض المعادن ،وبالتالي ال تستطيع
الكلى تــأديــة وظيفة الحفاظ على الــتــوازن
الطبيعي بين الشوارد الحرة ،والسوائل واألمالح.

منقول بتصرف عن :مجلة الصحة والطب

ويتسبب تناول السكريات بكميات كبيرة في زيادة
فرص اإلصابة بمرض السكري 2وارتفاع ضغط
الدم ،وهما من العوامل األساسية لإلصابة بمرض
ً
يوميا من
الفشل الكلوي ،والكمية المسموح بها
ً
جراما ،أو ما يعادل  7مالعق
السكر تصل إلى 40
صغيرة.
العطش والملح
يؤدي العطش إلى حدوث مشاكل في الكلى،
ً
وعموما ،فالماء يساعد الكليتين على طرد
السموم والنفايات واألمالح الزائدة ،ويقلل من
فرص اإلصابة بحصوات الكلى.
ويعتبر الملح من العناصر المؤذية للكلى بدرجة
كبيرة ،ويستخدم الجسم آلية معينة لعمل التوازن
المطلوب بين كميات الصوديوم والبوتاسيوم،
32
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على طرد كمية من السموم وإحداث
الــتــوازن ،كما أن الجلوس فترات
طويلة له أضرار مماثلة ،حيث يتسبب
بارتفاع فرص اإلصابة بأمراض الكلى
بنسبة  ،33%مثل خلل عملية استقالب
الجلوكوز ،واضطراب الضغط ،وهما
من العوامل المهمة ألمراض الكلى.

وفي حالة اإلكثار من تناول األطعمة
المحتوية على الملح تعجز الكلى عن
التعامل مع هذه الزيادة ،ما يفقد
الجسم توازنه الطبيعي بين العناصر.
وزيادة الصوديوم في الجسم تسبب
ً
ً
فوريا لضغط الــدم ،الذي
ارتفاعا
يضغط على الكلى ويــحــدث لها
الكثير من المشاكل ،وتوصلت دراسة
بجامعة سيدني إلى أن تقليل الملح
فــي األطعمة يقي مــن مشاكل
الكلى ،وتبين أن معدل الزالل البولي
تراجع بعد تقليل كميات الملح ،والزالل
البولي مؤشر على تلف الكلى.

نصائح مفيدة
ينصح األطباء باتباع بعض الطرق
واألســالــيــب للحفاظ على صحة
الكلى ،ومنها تغيير نمط الحياة،
واتباع حمية غذائية صحية ،تضم كمية
من الخضراوات الطازجة والفاكهة،
والتقليل من األطعمة التي تحتوي
على كميات كبيرة مــن البروتين
والكربوهيدرات.

النوم الكافي
يهمل عــدد مــن األفـــراد فــي أخذ
القسط الكافي من النوم ،للحصول
على راحة الجسم الالزمة لمعاودة
النشاط والحيوية مرة أخرى ،والنوم
العميق والكافي هو أساس للصحة
الجيدة ،والــذي يصل من  7إلى 8
ً
يوميا ،حتى يقوم الجسم
ساعات
بتجديد الخاليا التالفة ،وإصــاح
األنسجة واألجــهــزة ،وعــدم النوم
ً
تراجعا في وظائف
الكافي يسبب
الكلى ،وزيادة ضغط الدم.
وأثبتت دراسة سابقة أن الخلل في
عملية النوم يــؤدي إلــى اإلصابة
بــأمــراض الــكــلــى ،فعند وضع
أنابيب على الكلى مع تطابق
الساعة البيولوجية الداخلية
مع النهار والليل بشكل

طبيعي ،تبين حدوث عملية
تجديد أنسجة الكلى خالل
النوم الليلي.
كما ظهر أن اضطراب مواعيد
النوم وحدوث خلل في الساعة
البيولوجية الداخلية يؤثر في
عملية تجديد خاليا الجسم بصورة
سلبية كبيرة ،وتوصلت الدراسة
إلــى هــذه النتيجة بعد إجــراء
التجربة على بعض العاملين
الذين تضطرهم ظروف عملهم
إلى السهر ،أو عدم االنضباط
في ساعات ،ومواعيد النوم.
المسكنات والفيتامينات
اعــتــاد عــدد مــن األشــخــاص على
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تناول المسكنات بصورة متكررة،
فعند شعوره بأي ألم يسارع إلى
تناول المسكنات ،وهــذا السلوك
يمكن أن يؤدي إلى تدمير الكلى،
خاصة إذا كان من دون نصيحة األطباء.
ويقول الباحثون إن تأثير المسكنات
ينعكس على ضعف إمــدادات الدم
إلــى الكلى ،وهــو ما يــؤدي إلى
تدهور وظائفها ،إضافة أن استعمال
بعض المسكنات فترات طويلة يمكن
أن يقود إلى الفشل الكلوي الشديد.
ً
أيضا حدوث
وتسبب هذه المشكلة
نــقــص فــي بــعــض الفيتامينات
والمعادن ،ومنها نقص فيتامين
«ب »6وكذلك عنصر المغنسيوم،
الذي يقي من فرص تكوين حصوات

أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

ويجب إدخال الحبوب الكاملة التي
تشتمل على كميات كبيرة من
األلياف الغذائية ،منها القمح ،واألرز،
والشعير ،والــذرة ،ألنها تقي من
احتماالت اإلصابة بحصوات الكلى،
مــع التقليل مــن األطعمة التي
تحتوي على حمض األوكساليك،
واألوكــســاالت ،ألنها تتجمع مكونة
للحصوات .كما ينصح الباحثون
باالمتناع عن تناول المشروبات التي
تحتوي على ألوان صناعية ،وتناول
كمية الماء المطلوبة على مدار
اليوم والتي تصل إلى  8أكواب ،أو
أكثر ،ويجب تقليل الملح من الوجبات،
وعمل الفحوص الدورية لوظائف
الكلى كل  6أشهر.

الكلى ،وينصح األطباء بتناول هذه
العناصر بانتظام ضمن الوجبات
الغذائية اليومية.
الضغط والرياضة
عــدم االهتمام بمعالجة مشكلة
ارتفاع ضغط الدم كارثة ،ألنه العامل
األساسي لحدوث مشاكل الكلى
والفشل الكلوي ،كما أن التدخين
مضر للغاية بالنسبة للجسم كله،
خاصة الرئتين والقلب ،ولكنه في
الوقت نفسه له تأثير سلبي في
حالة الكلى.
ويحبس البعض الــمــاء وال يذهب
للتبول عند الشعور بهذه الرغبة،
وهذا السلوك يعد من أكثر األمور

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

ً
ضررا بالكلى ،ألنه
يسبب وقوع الكلى
تــحــت ضــغــط هــائــل،
وتــعــرضــهــا للسموم
واألمــاح والتعجيل من
اإلصابة بأمراض الكلى
والـــوصـــول إلـــى الفشل
الكلوي.
وتساهم الرياضة في تحسين
صــحــة الــجــســم والــكــلــى ،وعــدم
ممارستها ينعكس بالسلب على
الكلى ،فهي ضرورية للمساعدة
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أعجبني

زاوية ننشر من خاللها كل ما يعجبكم من صور

أنت شخص يمكن االعتماد عليه:

ورسومات ونصوص قصيرة ومعبرة ،ذات
مدلوالت إيجابية

أنت موظف يعمل بدقة متناهية،
وعندما تقول إنك ستنجز مهمة ما،
تنجزها على أكمل وجه .أنت شخص
يمكن االعتماد عليه وجدير بالثقة،
ً
موظفا ال يقدر بثمن خالل
ما يجعلك
العمل على المشاريع المهمة.

ما هي عالمات
«الموظف النجم»؟

تعبر عن رأيك:

هل أنت موظف نجم في عمله؟ هل تبذل أقصى جهدك من دون كلل أو ملل؟ في بعض األحيان ال يالحظ

ّ
الفعال يعتبر من الصفات
التواصل
التي تميّز الموظفين النجوم ،ولهذا
السبب فأنت تعبر عن نفسك وآرائك
بشكل واضح وصريح ،وهذه مهارة
مهمة ً
جدا.

أحــد هذه الجهــود ،وفي أحيان أخرى ال تجــد ثقافة التغذيــة الراجعة بين المديريــن أو في بعض بيئات
العمل .إال أن هناك بعض العالمات الخفية التي تساعدك على تحديد ما إذا كنت موظفًا مثاليًا:

تنجز عملك من دون أن يطلب منك:
أنــت ال تجلس على مقعدك في
انتظار أن يتم توجيهك ،بل تنطلق
بحثا على المشاكل لتجد لها ً
ً
حال،
وهذا األمر يمكنك من انتهاز جميع
الفرص المتاحة أمامك واالستفادة
منها في تعزيز مكانتك المهنية.

ال تحرق نفسك:
الموظف المتميز يعمل بجد دون
أن يجهد نفسه ،وهــذا يعني أن
تعتني بصحتك الجسدية والعاطفية
والذهنية .وفي واقع األمر ،سيجعلك
ً
شخصا
اإلجهاد على المدى الطويل
غير ّ
فعال ومنهك القوى.

عند نقطة معينة ،يصل معظمنا
إلــى القناعة ،إال أن الموظفين
المتميزين ال يتوقفون عند حد
ً
دائما إلى تعلم
معيّن ،حيث يسعون
أشياء ومناهج جديدة للعمل بذكاء
أكبر .إنهم نشيطون ً
جدا ،ويتوقون
ً
دائما لتطوير مهاراتهم وقدراتهم
المهنية.

تعمل بتناغم مع زمالء العمل:
ً
ً
محبوبا في
إنسانا
أنت لست فقط
ً
أيضا العب أساسي
المؤسسة ،بل
في فريق العمل ،ما يعني أنك
شــخــص مــنــاســب لــثــقــافــة عمل
المؤسسة.

أنت صادق:
الــقــادة الناجحون يحبون العمل
مــع موظفين يتحلون بــاإلخــاص
واالستقامة .أنــت تتحدث بصراحة
وشفافية مــع مــديــرك وزمــائــك،
واألهـــم مــن ذلــك أنــك ال تستخدم
الــطــرق الملتوية لــلــوصــول إلى
أهدافك.

مرشد لآلخرين:
في حال كان اآلخرون يطلبون منك
النصح ،فإنهم يرون فيك الموظف
المتميز .أنــت متميز في عملك،
لدرجة أنــك تستطيع التواصل مع
اآلخرين ومساعدتهم لتحقيق النجاح.

التفاؤل والمثابرة
كما أشار تقرير نشره موقع «بزنس
ً
ً
لطيفا،
موظفا
إنسايدر» ،فإن كونك
فهذا أمر جيد ،لكنه لن يساعدك دائماً
على التقدم في مجالك الوظيفي.
والموظفون الذين يحصدون النجاح،
يكونون مثابرين ومنظمين ويعملون
بشكل دؤوب ،ويــتــوقــون لتحقيق
أهدافهم .لذا عندما تأتي كل يوم إلى
ً
متفائال ،ستصبح من دون أدنى
العمل
ً
ً
موظفا متميزا في مهنتك.
شك

تتحلى بالمسؤولية:
ً
عموما يفضلون االعتماد
المدراء
على األشخاص الذين يتحلون بروح
المسؤولية ،ويكلفونهم بالعديد
من األمــور والمهام ،وهــو األمر
الذي يساعدهم في التفرغ ألمور
أخــرى أكثر أهمية واستراتيجية
بالنسبة للمؤسسة.
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الطموح والخيال يلزمهما المثابرة
والعمل بجهد .البد أن لديك الكثير
من األفكار والخطط الكبيرة ،لكن
في حال لم تنه المشاريع التي بدأت
ً
ً
متميزا.
موظفا
بها ،فلن تصبح

إن أفــضــل الــمــوظــفــيــن يثقون
بقدراتهم لكنهم ليسوا متكبرين.
ستكون في وضع جيد في حال كنت
تدرك أن هناك بعض المجاالت التي ال
ً
كثيرا ،وتستطيع إجراء بعض
تبرع فيها
التحسينات .

ال تتوقف عند حد معين:

منقول بتصرف عن :جريدة الخليج اإلماراتية
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أبوظبي ،ص.ب ،2350 :هاتف+97124036000 :

دبـي ،ص.ب ،5002 :هاتف+97142319000 :

@FAHR_UAE

info@fahr.gov.ae

الموارد البشرية العدد  100أغسطس 2019

37

اﻛﺘﺸﻒ
ﺑﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ﻣﻦ اﺗﺼﺎﻻت
ً
ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ
ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎرة أﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ أﻋﻤﺎل اﺗﺼﺎﻻت
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﺪ ﻋﻤﻠﻚ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻋﻠﻰ imtiyazatoffers@etisalat.ae

اﺳﺘﺮداد ﻧﻘﺪي  10%ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ وأﻣﻴﺎل
ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻣﺎراﺗﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺤﺪدة

اﻟﻤﻤﻴﺰ.
اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺴﻔﺮ وﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة
ّ
اﺳﺘﺮداد ﻧﻘﺪي  10%ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻣﻴﺎل ﺳﻤﺎرت ﻣﺎﻳﻠﺰ ﻣﻊ ﻣﻴﺰة اﻻﺳﺘﺮداد اﻟﻔﻮري
ﻟﻣﻴﺎل اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ
اﻟﺴﻴﺎرة
ﺧﺪﻣﺔ ﺻﻒ
ّ

ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻌﺮوض

ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﺼﺎﻻت اﻟﻤﻄﺎرات
دﺧﻮل ّ

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

ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم.

iPhone X

SAMSUNG Galaxy S10

HUAWEI Mate 20 pro series

الراعي الرسمي لنادي الموارد البشرية

بث روح جديدة
للتغير اإليجابي في حياة الناس

