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منجزات الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

األخــوة واألخـــوات

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

نضع بين أيديكم اليوم هذا اإلصدار ليعرف بالهيئة االتحادية للموارد البشرية 

عن  ومبادراتها  مشروعاتها  من  يسير  جزء  على  الضوء  ويسلط  الحكومية 

بالعمل  حافلة  لكنها  الزمن  عمر  في  وجيزة  تعد  فترة  وهي  الماضية،  الفترة 

في  وصداها  آثارها  تركت  كثيرة  إنجازات  كبيرين،  وعطاءا  انتاجا  أفرز  الدؤوب 

الوزارات والجهات االتحادية.

مشرقة  مقبلة  لمرحلة  أسست  الجاد  العمل  من  بقليل  سنة  من  أكثر 

من  أكثر  على  االتحادية  والجهات  الـــوزارات  في  البشرية  للموارد  بالنسبة 

صعيد. فترة فيها كل محاوالت إرساء قواعد العمل الناجح باالستفادة من 

العالمية، وإطالق مبادرات جديدة على مستوى المنطقة  أفضل الممارسات 

الهيئة  فحسب.وطموحات  العربية  اإلمـــارات  دولــة  مستوى  على  ال  ككل 

من  قوتها  مستمدة  حدود،  تحدها  ال  الحكومية  البشرية  للموارد  االتحادية 

به  يحتذى   نموذجًا  تشكل  ألن  السعي  دائمة  أنها  إذ  فيها،  العاملين  دافعية 

القادة،  وتخريج  البشرية،  الموارد  إدارة  في  االتحادية  الحكومة  مستوى  على 

األداء،  إلدارة  العالمية  واألنظمة  الممارسات  أفضل  وتطبيق  واحتضانهم، 

وإدارة معلومات الموارد البشرية.

أغتنم الفرصة هنا ألؤكد أنه ما كان إلنجازات الهيئة الكبيرة من المشروعات 

السير  لوال  تتحقق  أن  اإلصدار  هذه  في  منها  بعض  على  نأتي  التي  والمبادرات 

الدولة  وحلم  مستقبلية  رؤية  من  تملكه  بما  الحكيمة  القيادة  هدي  على 

المتقدمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة “حفظه اهلل” ، ولوال الدعم غير المحدود من أخيه  صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي “رعاه اهلل”.

وفقنا اهلل لما فيه خير وطننا ورفعته وتقدمه.

معالي حميد القطامي

وزير التربية والتعليم

رئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

السيدات والسادة

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الماضية  الفترة  خالل  الحكومية  البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  حاولت 

تعزيز مكانتها وتحقيق أهدافها وغاياتها الموضوعة مسبقًا من خالل العمل 

به،  والنهوض  العمل  رفد  على  القادرة  المؤهلة  الكوادر  واستقطاب  الدؤوب 

وصولًا إلى النتائج المرجوة.

وأطلقت الهيئة مشروعات ومبادرات خالقة على مستوى الحكومة االتحادية، 

وتسعى إلى إطالق أخرى خالل الفترة القليلة المقبلة سيكون لها بالغ األثر على 

الموارد  وعلى  االتحادية،  والجهات  الوزارات  في  البشرية  الموارد  إدارات  عمل 

الوطنية  الكوادار  واستقطاب  الوظيفي،  الرضى  تحقيق  لجهة  ذاتها،  البشرية 

المؤهلة والحفاظ عليها، وتفريخ قيادات وطنية متمكنة قادرة.

وتستمد الهيئة حيوتها من محاوالت تجسيد تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو 

العمل  خالل  ومن   ،2021 اإلمــارات  رؤية  وفق  والتميز،  والريادة  التطور  تحقيق 

الدؤوب والجهود الفاعلة والحوار المثمر.

في  االتــحــاديــة،  والهيئات  الــــوزارات  لجميع  المساند  ـــذراع  ال الهيئة  وتعد 

البشرية،  الموارد  في  المتعلقة  والبرامج  التشريعات  واقتراح  دراسة  مجاالت 

ومساعدتها على التنفيذ السليم للتشريعات المتعلقة بها، لما فيه انطالقة 

مستقبيلة واعدة لتلك المؤسسات.

وفقنا اهلل وإياكم وصولًا إلى مستقبل أكثر إشراقًا

سعادة الدكتور عبد الرحمن العور

مدير عام الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

مشروعــات خــالقــــــــةعـــام  حـــافل بالعــــطاء
تجســـــد تطلــــعات القــــيادة



أعضـــاء مجلس إدارة الهيئــة في أحد االجتماعــات
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الهيئة في سطور

تهدف الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى تطوير الموارد البشرية في 
القطاع الحكومي، وتعزيز دورها استنادًا إلى المفاهيم الحديثة، والمعايير العالمية، 
المطبقة في مجال إدارة الموارد البشرية. وقد تأسست طبقًا للمرسوم بقانون 
السمو  صاحب  أصدره  الذي  البشرية،  الموارد  بشأن   2008 لسنة   )11( رقم  اتحادي 
الدولة »حفظه اهلل«، وألغت بذلك جهازي  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
واالنظمة  القوانين  وجميع  المدنية(  الخدمة  وديوان  المدنية،  الخدمة  )مجلس 

التابعة لهما.

عمل  بتنظيم  والخاص   2009 لسنة   )15( رقم  الموقر  الوزراء  مجلس  قرار  وصدر 
الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية في أبريل 2009، وشكل مجلس إدارتها 

بقرار من مجلس الوزراء في مايو 2009 حيث بدأ الدور الفعلي لها.

تناط بــ »الهيئة« الصالحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية 
انطالقة  لتشكل  بقانون،  المرسوم  لهذا  الخاضعة  االتحادية  والهيئات  للوزارات 

مستقبلية واعدة في مجال الموارد البشرية في تلك الوزارات والهيئات.

والبرامج  والتشريعات  السياسات  واقتراح  دراســة  خاص  بوجه  »الهيئة«  تتولى 
المتلعقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة، ومساعدة الوزارات على التنفيذ 
السليم للتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية، والتأكد من التزامها باحكام هذا 
المرسوم بقانون واللوائح الصادرة، تنفيذًا له، والنظر في االعتراضات على قرارات 

لجنة التظلمات، وأية اختصاصات اخرى توكل اليها من قبل مجلس الوزراء.
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الرسالة

- تعزيز قدرات جميع موظفي الجهات الحكومية االتحادية.
- تمكين المواطنين لتولي أدوار ومناصب قيادية وفنية تخصصية.

- خلق ثقافة مبنيةعلى األداء الممتاز واإلنتاجية العالية.

- تطوير إدارات الموارد البشرية ودعمها بتقنيات عالية.

الرؤیة

االتحادية وتضطلع بدور محوري  الحكومة  موارد بشرية تتمتع بقدرات عالية في 
في تحقيق رؤية حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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منجزات الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

االلتزام والمهنية : تحقيق مستوى عال من االلتزام الشخصي 
وبمستوى راقي من المهنية الالزمة ألداء العمل على أكمل وجه.

المسؤولية والوالء: التحلي بروح المسؤولية، بما يحقق التعاون، في 
ظل الصالحيات الالزمة ألداء العمل على أكمل وجه في الحكومة 

االتحادية.

الريادة و التميز في األداء: تنمية روح المبادرة والتميز؛ لتحقيق الريادة 
في نواحي العمل كافة ؛ لالرتقاء باألداء.

العدالة والمساواة: االلتزام بمبادئ وممارسات العدالة و الشفافية 
والمساواة في جميع التعامالت داخليَا وخارجيَا.

التواصل الفعال: تشجيع سياسة األبواب المفتوحة داخليَا، وتفعيل 
قنوات االتصال مع المتعاملين لتحقيق التعاون.

الِقَیم
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البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  منجزات  بعض  عند  االصدار  هذا  في  نتوقف 

الحكومية منذ لحظة مباشرة عملها في العام 2009، حيث تركت بصمات واضحة 

الموارد  إدارات  دعم  إطار  في  جديدة  لمرحلة  وأسست  منصرمين،  عامين  خالل 

على  منجزاتها  أبرز  ومن  االتحادية،  الحكومة  موظفي  ودعم  وخدمة  البشرية، 

سبيل المثال ال الحصر:

الوزراء  لمجلس  قرار  استصدار  المالية  وزارة  مع  وبالتعاون  تم   2009 العام  في 

للمدنيين  التقاعدية  والمعاشات  األساسي  الراتب  إلى  التكميلية  العالوة  بضم 

توزيع  إعادة  تم  كما   ،2008  /  1  /  1 بعد  االتحادية  الحكومة  في  العاملين  المواطنين 

موظفي الجهات الحكومية المتأثرة بإعادة الهيكلة على الجهات االتحادية األخرى 

العامة  واألمانة  للبيئة،  االتحادية  الهيئة  )مثل  الوظيفية  أوضاعهم  وتسوية 

للبلديات، وجهات أخرى(. وتكليف الهيئة بإعداد برنامج لتوطين الوظائف بالقطاع 

الحكومي االتحادي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

منح  بشأن  الهيئة  مقترح  على  للخدمات  الوزاري  المجلس  وافق  ذاته  العام  في 

عالوة فنية للمواطنين شاغلي الوظائف الهندسية و الفنية و الزراعية الحاصلين 

بدل  بصرف  الهيئة،  مقترح  على  المجلس  وافق  كما  معتمد،  جامعي  مؤهل  على 

االتحادية.    الحكومة  للموظفين في  المجمعة  الدورية  اإلجازات  أرصدة  نقدي على 

العطالت  بعض  بترحيل  الهيئة  مقترح  على  العام  ذات  في  المجلس  وافق  كما 

الرسمية في الوزارات والجهات الحكومية االتحادية إلى بداية أو نهاية األسبوع.

مقدمة...
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منجزات الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

البعد التنظیمي

البشرية  للموارد  االتحادية  للهيئة  بالنسبة  باإلنجازات  حافال   2010 العام  وجاء 

قواعد  وأسست  الطريق،  بداية  على  قدميها  وضع  من  تمكنت  حيث   الحكومية، 

أبرز إنجازات الهيئة في  التي تستظل بظلها. ومن  البيانات، الخاصة بالمؤسسات 

ذلك العام، والتي سنأتي على بعض منها بنوع من التفصيل الحقًا:

وتعيين  الداخلية،  واللوائح  األطر  تأسيس  على  عملها  بداية  في  الهيئة  ركزت 

قبل  من  بها  المناط  دورها  لتعزيز  الوطنية؛  البشرية  الموارد  من  الكفاءات، 

بشأن   2010 مايو  في   )12( رقم  الموقر  الوزراء  مجلس  قرار  صدر  وعلية  الحكومة، 

إستحداث  بشأن  اإلدارة  مجلس  قرارات  تبعه  للهيئة،  التنظيمي  الهيكل  اعتماد 

األقسام وتقييم وتسكين موظفي الهيئة على مراحل عــــدة خــالل عــام 2010.



الهیكل التنظیمي للهیئة

مجلس اإلدارة

إدارة تقنیة

المعلومات

إدارة 

الشؤون

المالیة

إدارة الموار

البشریة

والخدمات

إدارة نظام

معلومات

الموارد 

البشریة

إدارة تخطیط 

الموارد 

البشریة

إدارة 

المشروعات 

والبرامج

إدارة تقییم 

األداء والمتابعة

إدارة السیاسات 

والشؤون 

القانونیة

المدیر العام

مكتب التدقیق الداخلي
لجنة االعتراض 

والتظلمات المركزیة

إدارة االتصال الحكومي مكتب المدیر العام

إدارة التخطیط االستراتیجي 
والتمیز المؤسسي

مكتب المنظمات
والعالقات الدولیة

قطاع سیاسات
الموارد البشریة

قطاع البرامج
وتخطیط  الموارد 

البشریة
قطاع الخدمات 

المساندة
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اإلدارية  األساليب  الهيئة  انتهجت 
الحديثة، التي تعتمد على وضع الخطط 
المتضمنة  والتشغيلية،  االستراتيجية 
عمل  بإنجاح  كفيلة  وبرامج  مبادرات 
الموارد البشرية الحكومية، في الوزرات 
وعليه  االتحادية،  والجهات  والهيئات 
تم اعتماد  خطتي الهيئة االستراتيجية 
المستقبلية   وميزانيتها  والتشغيلية، 

خالل األعوام 2013-2011.

كما اعتمد مجلس الوزراء الموقر في 
يونيو بقراره رقم )13( لسنة 2010 الالئحة 
اتحادي  بقانون  للمرسوم  التنفيذية 
الموارد  بشأن   2008 لسنة   )11( رقم 
والتي  االتحادية،  الحكومة  في  البشرية 
نصوص  لبعض   تفسير  بمثابة  تعد 
 )11( رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم 
في  البشرية  الموارد  بشأن   ،2008 لسنة 

الحكومة االتحادية.

كما اعتمد مجلس الوزراء الموقر في 
وثيقة  نفسه  العام  خالل  عدة  قررات 
وأخالقيات  المهني  السلوك  مبادئ 

رعاية  ومشروع  العامة،  الوظيفة 
في  المواطنين  العامة  الثانوية  خريجي 
منح  ونظام  )مسار(،  االتحادي  القطاع 
العاملة  المرأة  ألبناء  اجتماعية  عالوة 

المعيلة في الحكومة االتحادية.
الهيئة  مقترح  على  المجلس  ووافق 
الحكومية  البشرية  للموارد  االتحادية 
ووزارة المالية، بشأن التقاعد االختياري 
لمن أمضى 30 عامًا فأكثر من موظفي 
مشروع  وعلى  االتحادية،  الوزارات 
موظفي  بيانات  وتحديث  تصحيح 
أولية  كمرحلة  االتحادية  الحكومة 
الموارد  إدارة معلومات  لتطبيق نظام 

.HRMIS(( البشرية الجديد

الموارد  نادي  مؤخرًا  الهيئة  وأطلقت 
العربية  اإلمارات  دولة  في  البشرية 
ومعرض  مؤتمر  عقد  حيث   ، المتحدة 
 2011 يناير  في  الدولي  البشرية  الموارد 
في  األمثل  )االستثمار  شعار  تحت 
اللجنة  وشكلت  المستقبل(،  بناء 
في  العاملة  للمرأة  االستشارية 
في  النظر  ولجنة  االتحادية،  الحكومة 

مجلس  رئيس  من  بقرار  االعتراضات، 
إدارة الهيئة معالي حميد القطامي وزير 

التربية والتعليم .

»الهيئة« فريقًا لالستشارات  وشكلت 
الرأي  وتوثيق  وتنظيم  القانونية 
تفاهم  مذكرات  ووقعت  القانوني، 
واتفاقيات تعاون مع جهات عدة داخل 
وخارج الدولة مثل )وزارة المالية، ديوان 
االجتماعية،  الشؤون  وزارة  المحاسبة، 
دبي  كلية  االتصاالت،  تنظيم  هيئة 
لإلدارة الحكومية، المنظمة االمريكية 
البحرين،  مملكة  البشرية،  للموارد 

المملكة المغربية(.

وراجع فريق إدارة السياسات والشؤون 
وقوانين  لوائح  الهيئة  في  القانونية 
مستقلة  لهيئات  البشرية  الموارد 
ونشطت  الشارقة،  ولحكومة 
واللجان  االجتماعات  في  »الهيئة« 
باألمانة  البشرية  بالموارد  المختصة 
الخليجي  التعاون  لمجلس  العامة 
حيث  والدولية،  العربية  والمنظمات 

جانب من ورشة عمل آليات تنفيذ قرار التقاعد االختياري



استضافتها  النشاطات  هذه  آخر  كان 
 2011 العام  آذار  مارس/  من  األول  في 
للجنة  السادس عشر  االجتماع  أعمال 
التدريب عن بعد بمعاهد اإلدارة العامة 
التعاون  مجلس  في  اإلدارية  والتنمية 

لدول الخليج العربية.

للموارد  االتحادية  الهيئة  وتعمل 
من  الكثير  على  الحكومية  البشرية 
المشروعات والبرامج، وهي في طريقها 
في  نوعية،  نقلة  لتشكل  االعتماد،  الى 
الحكومية  والجهات  الوزارات  دعم 
شاملة  دراسة  إنجاز  ومنها   االتحادية، 
في  البشرية  الموارد  الستراتيجية 
نظام  وتطوير  االتحادية،  الحكومة 
إلدارة أداء موظفي الحكومة االتحادية، 
وتطوير إطار عام للتدريب والسياسات 
تأهيل  برنامج  وإطالق  به،  المتعلقة 
مسؤولي الموارد البشرية في الحكومة 
االتحادية، حيث تم إطالق 3 مستويات 
ورشة   20 من  أكثر  وعقد  البرنامج  من 

عمل حضرها مايزيد عن 145 مشاركًا.

إدارة  نظام  تطوير  حاليًا  وجاري 
الحكومية  البشرية  الموارد  معلومات 
وتقييم  لتحليل  وآخر   ،)HRMIS  (
في  للحوكمة  ونظام  الوظائف، 
مع  بالتنسيق  االتحادية  المؤسسات 
مع  التنسيق  يتم  كما  المالية،  وزارة 
الموقر  الوزراء  مجلس  رئاسة  مكتب 
إعادة  مشروع  بشأن  المالية  ووزارة 

هيكلة الحكومة االتحادية.

جائزة  في  للمشاركة  الهيئة  وتستعد 
الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وبدأت 
في عقد سلسلة ورش عمل في التميز 
مختلفة،  وبمستويات  المستدام، 
حميد  معالي  حرص  من  انطالقًا  وذلك 
القطامي، وزير التربية والتعليم، رئيس 
إدارة الهيئة، واهتمام سعادة  مجلس 
الرحمن  عبد  الدكتور  العام  المدير 
مكانة  الهيئة  تتبوأ  أن  على  العور 

مرموقة في التميز المؤسسي. 
وتشخص الخطة االستراتيجية للهيئة 
في  البشرية  الموارد  وضع    2013  -2011

ما  تنفيذ  مع  بالتزامن  المطلوبة،  للحالة  تصورات  وتضع  االتحادية،  والهيئات  الوزارات 
جاء بالخطة من معالجات خالل ثالث سنوات، وتطمح بالوصول إلى:

-  موظفين يتمتعون بتحفيز عالي المستوى.

-   ثقافة تعتمد على األداء.

-  التحول إلى مرحلة الموارد البشرية  اإلستراتيجية.

-   تخطيط القوة العاملة بصورة فعالة.

-   مراقبة مؤشرات األداء الرئيسية للموارد  البشرية.

-  فريق عمل موارد بشرية يتمتع أعضاؤه بالمهنية واالحتراف والمهارة العالية.

-   إدارات موارد بشرية تعتمد على التكنولوجيا   المتقدمة.

اتفاقية تعاون  مع هيئة تنظيم االتصاالت 

اجتماع لجنة التدريب عن بعد الـــ 16 بدبي



منجزات الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

األهداف االستراتیجیة للهیئة 2011 – 2013

عدد من موظفي الهيئة خالل إحدى ورش التميز  المؤسسي

تحقيق ما تصبو إليه الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية في خطتها االستراتيجية لألعوام من 
العمل  الرئيسة، يتم  األربعة  الى  مبادرات وأنشطة، تنضوي تحت األهداف االستراتيجية  2011- 2013، يحتاج 

نات واضحة، نستعرضها في جداول. عليها، بشكل حثيث، انطالقًا من ُمَمِكّ



أنشطة ومشاريعمبادرات وبرامجالهــدف

الهدف األول:

تعزيز قدرات الموظفين وتطوير

مهاراتهم في الحكومة االتحادية

برامج تحسين فعالية و كفاءة أداء إدارات 
الموارد البشرية في الحكومة االتحادية

برنامج تطوير مسؤولي الموارد البشرية

نادي الموارد البشرية

تفعيل جائزة الموارد البشرية

تعميم و نشر وثيقة مبادئ  السلوك  
المهني وأخالقيات  الوظيفة العامة

مؤتمرات ومعارض الموارد البشرية

برامج تعزيز قدرات موظفي الجهات 
الحكومية االتحادية

تطبيق إطار عام للكفاءات  والجدارات 
السلوكية و الفنية .

تطبيق نظام التدريب  والتطوير في 
الجهات الحكومية االتحادية

تطبيق معايير وأسس اعتماد مؤسسات 
التأهيل والتدريب في الحكومة االتحادية

إعداد مقترح مركز تدريب
حكومي اتحادي

اعداد مقترح مركز  لقيا س قدرات  
الموظفين في الحكومة االتحادية

برامج تحسين وزيادة إنتاجية الموظفين 
من خالل التخطيط السليم والفعال 

للموارد البشرية

تطبيق نظام تخطيط القوى العاملة

تطبيق نظام  إدارة أداء الموظفين في 
الجهات الحكومية االتحادية

تفعيل برنامج  التعاقب الوظيفي



منجزات الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

أنشطة ومشاريعمبادرات وبرامجالهــدف

الهدف الثاني:

استقطاب الكفاءات البشرية 

المؤهلة وتحفيزها والمحافظة 

عليها في الوظائف المستهدفة 

في القطاع الحكومي االتحادي

برامج جذب واستقطاب والحفاظ على 
الكفاءات والمواهب العالية في فئات 

الوظائف المستهدفة

تطبيق نظام المكافات

تشكيل لجنة استشارية للمراة 
العاملة في الحكومة االتحادية

برامج تطوير قدرات وإمكانيات 
الكوادر الوطنية

تطبيق نظام تصنيف وتوصيف
الوظائف في الجهات

الحكومــية االتحاديــة

تفعيل برنامج تطوير القيادات في 
الحكومة االتحادية

تفعيل برنامج لرعاية خريجى الثانوية 
العامة )مسار(

برامج تحسين وزيادة إنتاجية الموظفين 
من خالل التخطيط السليم والفعال 

للموارد البشرية

إعــداد خطة للتوطين  فى الحكومة 
االتحادية.



أنشطة ومشاريعمبادرات وبرامجالهــدف

الهدف الثالث:

وضع السياسات والبرامج 

واألنظمة الخاصة بالموارد 

البشرية في الحكومة االتحادية

وضع استراتيجية شاملة للموارد البشرية
 في الحكومة االتحادية

وضع استراتيجية شاملة للموارد البشرية في 
الحكومة االتحادية

التقييم و المراجعة الدورية لتنفيذ االستراتيجية

وضع و تحديث سياسات
 الموارد البشرية الحكومية

إعـداد وثيقة مبادئ  السلوك المهني وأخالقيات 
الوظيفة العامة

وضع إطار عام للكفاءات والجدارات السلوكية 
و الفنية

وضع سياسة التدريب والتطوير في الجهات 
الحكومية االتحادية

وضع سياسة إدارة أداء الموظفين في الجهات 
الحكومية االتحادية

وضع سياسة التقاعد االختياري

مراجعة /  تحديث سياسات الموارد البشرية في 
الحكومة االتحادية

انجاز دراسات وبحوث  عن الموارد البشرية
 في  الحكومة االتحادية

دراسة  وتحديث بيانات الدوران الوظيفي في 
الحكومة االتحادية

مسح المراة العاملة

في  والمكافآت  الرواتب  تنافسية  حول  دراســة 
الجهات الحكومية االتحادية

تصميم أنظمة متكاملة للموارد البشرية 
الحكومية

تطــويرنظــام إدارة معلــومــــات
HRMIS المــوارد البشرية

تطوير نظام تخطيط القوى العاملة

في  الوظائف  وتوصيف  تصنيف  نظام  تطوير 
الجهات الحكومية االتحادية

قاعدة بيانات سياسات  وإجراءات وممارسات 
الموارد البشرية

وضع معايير وأسس اعتماد مؤسسات التأهيل  
والتدريب  في الحكومة االتحادية

تطوير نظام المكافآت

إعداد نظام الصحة والسالمة المهنية

إعداد اطار لبرنامج تعريف للموظفين الجدد



منجزات الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

أنشطة ومشاريعمبادرات وبرامجالهــدف

الهدف الرابع:

ضمان تقديم كافة الخدمات 

المركزية وفق معايير الجودة 

والكفاءة والشفافية

إدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية
إعداد الميزانية ومتابعة تنفيذها

إدارة المدفوعات واالستحقاقات

إدارة التدقيق الداخلى
وضع  خطة للتدقيق الداخلى

متابعة تنفيذ خطة للتدقيق الداخلى

تطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية

تخطيط الموارد البشرية واالستقطاب 
والتعيين

تدريب وتطوير الموظفين

إدارة خدمات الموارد البشرية األخرى 
)تقييم األداء ، الرواتب وملحقاتها ، شؤون 

الموظفين(

توفير خدمات مشتركة لكافة الوحدات 
التنظيمية بكفاءة عالية

ضمان تطبيق معايير الجودة والتميز 
المؤسسي

إدارة الجودة

اإلعداد للمشاركة بجائزة الشيخ خليفة 
للتميز

وضع وتطوير الخطة االستراتيجية وقياس 
األداء الداخلي للهيئة

وضع وتطوير الخطة التشغيلية

ضمان تحقيق االتصال الداخلي والخارجي

تخطيط وتنسيق االتصاالت الداخلية 
والخارجية

إدارة النشاط اإلعالمى

قياس أداء السياسات و األنظمة وتوفير  
الخدمات القانونية

قياس األداء و رفع التقارير

االستشارات القانونية

إعداد الدراسات و البحوث

المعرفة و التوثيق

توفير أحدث خدمات تقنية المعلومات

تطوير النظم والتطبيقات اإللكترونية

توفير الدعم الفنى للمستخدمين 
)خط مساعدة(

تطويرالبنية التحتية للشبكات وأمن 
المعلومات



مشاریع تحت الضوء...

معلومات  إلدارة  الموحد  النظام  يعد 
 »HRMIS« بياناتي«   « البشرية  الــمــوارد 
سيتم  التي  الممارسات  أفضل  من  واحدًا 
البشرية  الموارد  إدارات  لخدمة  توظيفها؛ 
في الوزارات والهيئات االتحادية باستخدام 
النظام  يغطي  حيث  »أوراكــــل«،  برنامج 
مراحل  أربــع  على  سيطبق  ــذي  وال الجديد 
من  الــبــشــريــة،  ــوارد  ــم ال ــــراءات  إج جميع 
إنهاء خدماته،   الموظف، حتى  بداية تعيين 
أربع مراحل يستمر   المشروع على  ويتوزع 

العمل بها حتى العام 2012.
من  كــبــيــرًا  ـــددًا  ع »بــيــانــاتــي«  سيتضمن 
األداء،  تقييم  )اإلجــازات،  ومنها:  الخدمات، 
الحضور  العاملة،  القوى  الترقيات، تخطيط 
ــزاءات،  ــج ال العمل،  ســاعــات  واالنــصــراف، 
تمكن  التي  اإللكترونية(،  الذاتية  الخدمة 
االطالع  من  االتحادية  الحكومة  موظفي 
بما  والمالية،  الوظيفية  بياناتهم  على 
ويسهل  الشفافية،  من  أكبر  قــدرًا  يوفر 

اإلجراءات، ويحفظ الوقت والجهد.

الــمــوارد  إلدارة  »أوراكـــــل«  نــظــام  ويــعــد 
الرائدة،  العالمية  األنظمة  من  البشرية 
سيتحقق  الجديد  النظام  وباستخدام  إذ 
الحكومة  لموظفي  المستمر  التطوير 
دولة  حكومة  رؤية  مع  انسجامًا  االتحادية، 
حيث   ،2021 المتحدة  العربية  ــــارات  اإلم
سيقنن العمل اإلداري بشكل كبير، ويمنح 
الموظفين صالحيات للتحكم في البيانات 
على  إيجابًا  ينعكس  بما  بهم،  الخاصة 

العمل المؤسسي ككل.

نظام إدارة معلومات الموارد البشریة
»HRMIS« »بیاناتي«

فريق التغيير في الهيئة يستعرض نظام بيــاناتي



منجزات الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

ـــالق الــمــرحــلــة األولــــى من  وتــحــضــيــرًا إلط
ورش  مــن  سلسلة  عقد  تــم  »بــيــانــاتــي« 
الهيئة  مــن  عمل  فــريــق  ـــا  أداره العمل، 
متخصصين،  استشاريين  مــع  بالتعاون 
تخطيط  مسؤولي  من  العشرات  وحضرها 
وموظفي  الــبــشــريــة،  الـــمـــوارد  عمليات 
إدارات الموارد البشرية والمالية في جميع 
الجديد،  النظام  االتحادية؛ لإلطالع  الوزرات 
احتياجاتهم،  والوقوف على  وآلية تطبيقه، 

وتطلعات مؤسساتهم.

ــالق الــعــمــل بــالــمــشــروع تم  ــط ومــنــذ ان
التغيير،   وفريق  التغيير،  شبكة  تشكيل 
)مجموعة  عن  عبارة  هي  التغيير  وشبكة 
من األفراد المؤثرين في الوزارات والجهات 
بين  الــوصــل  حلقة  ويمثلون  االتــحــاديــة، 
الــذي  الــمــشــروع،  وفــريــق  مؤسساتهم 
البشرية  الهيئة االتحادية للموارد  شكلته 

الحكومية(.

للمشروع،  الدعم  الشبكة  أعضاء  ويقدم 
واالجتماعات  الفعاليات  حضور  خالل  من 
في  وتسويقه  ودعمه  به،  الخاصة  الدورية 
وزاراتهم، وإيصال الرسائل الرئيسية، ونقل 
الوزارات  من  به  المتأثرين  ومالحظات  آراء 

المشروع،  فريق  الــى  االتحادية  والجهات 
حيث تم عقد عدة لقاءات لشبكة التغيير، 
خالل المرحلة األولى، وإصدار نشرة إخبارية 
بشكل  تــوزع  بالمشروع،  خاصة  توعوية 

دوري على الوزارات والجهات المستهدفة، 
وتنشر عبر الموقع االلكتروني للهيئة

.)www.fahr.gov.ae( 

سعادة د. عبد الرحمن العور  يتحدث عن بياناتي

إحدى ورش  شبكة  التغيير

جانب من التدريب في وزارة الشؤون االجتماعية



إعداد وتقديم التقارير الدقيقة و وضوح البياناتالموظفين

الموظفين
وتعديلها  بياناتهم  على  اإلطالع  من  تمكينهم 

الكترونيًا

رؤیة »بیاناتي«

الموارد  خدمات  أفضل  وتقديم  الممارسات،  أفضل  استخدام  من  االتحادية  والجهات  الوزارات  تمكين 
في  البشرية  الموارد  معلومات  إلدارة  جديد  نظام  تطبيق  خالل  من  للموظفين،  المتميزة  البشرية 

الحكومة االتحادية.

ماذا يمثل النظام لكل من:

كيف سيؤثر على أسلوب عمل:

إعداد وتقديم التقارير الدقيقة و وضوح البياناتالمـــــدراء

المـــــدراء
القوى  تنظيم  آلية  وتطوير  القرارات  اتخاذ  دعم 

العاملة، اآلداء الوظيفي

خــــبراء 

المــوارد 

البشرية

عمليات ذات كفائة و وصول أسهل للبيانات

خــــبراء 
المــوارد 
البشرية

في  المناسب  الشخص  ووضع  المهارات،  ادارة  تطوير 

المناسب المكان 



منجزات الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

نظام إدارة األداء لموظفي الحكومة االتحادیة

تطبيقًا للمفاهيم اإلدارية الحديثة التي 
تسعى الحكومة االتحادية إلى تطبيقها 
من خالل التشريعات التي تنظم عمل 
االتحادية،  الحكومة  في  اإلداري  الجهاز 
ووفقًا لما نص عليه المرسوم بقانون 
بشأن   2008 لسنة   )11( ــم  رق ــادي  ــح ات
الموارد البشرية في الحكومة االتحادية، 
بخوص ضرورة إصدار نظام إلدارة األداء، 
ولما لهذا النظام من اهمية للموظف 
قامت  فقد  سواء،  حد  على  والحكومة 
البشرية  لــلــمــوارد  االتــحــاديــة  الهيئة 
األداء  إدارة  )نظام   بإعداد  الحكومية 

لموظفي الحكومة االتحادية(.

ونظام إدارة األداء هو عبارة عن عملية 
الفرد  أداء  تقييم  بوساطتها  يجري  
والمؤشرات  األهـــداف  مــع  بالمقارنة 
وضعها  ــم  ت الــتــي  ــــألداء،  ل الرئيسية 
بصورة مشتركة بين كل من الموظف 
التي  الفترة  عــن  المباشر،  والــرئــيــس 
هذه  أن  علمًا  التقييم،  خاللها  يتم 
ُمحددة  تكون  والــمــؤشــرات  األهـــداف 
وتخضع  التقييم،  فترة  بداية  في  أصال 
األداء.وال  فترة  خالل  مستمر  لتحديث 
في  هدفًا  الحالة  هذه  في  األداء  يعتبر 
غاية  لتحقيق  وسيلة  وإنما  ــه،  ذات حد 
على  االداء  إلــى  ينظر  ولهذا  »نتائج«، 

مراحل  لكافة  العملية  الترجمة  انــه 
ومن  الحكومية،  الجهة  في  التخطيط 
شأن النظام الجديد أن يؤدي إلى )إرساء 
السنوى  التقييم  ومعاير  االداء  قواعد 
األداء  مستويات  وتحديد  للموظفين، 
الــدوريــة،  الــعــالوة  عنها  تستحق  التي 
المطلوبة  األداء  مستويات  واعتماد 
من  التظلمات  مسار  ورسم  للترقية، 

نتائج تقييم األداء السنوي(.

إلى  الــنــظــام  مــن  الحكومة  وتــهــدف 
ــخ مــنــهــج عــلــمــي لــمــكــافــأة  ــي ــرس )ت
وتطوير  المتميزة،  والنتائج  اإلنجازات 

مشاريع تحت الضوء...

سعادة ناصر الهاملي يستعرض نظام إدارة األداء



األهـــداف  وتــوفــيــق  الموظفين،  أداء 
الجهات  اهــداف  مع  للموظف  الفردية 
االتحادية، وتشجيع االنجاز الفردي وروح 
تشجيع  الــى  باالضافة  الــواحــد،  الفريق 

التعلم والتطوير المستمرين(.

تحقيقها  الــى  يهدف  التي  ــور  األم ومــن 
النظام )ترسيخ منهج يضمن ربط األداء 
المتميزة،  والنتائج  اإلنجاز  بمكافأة 
الموظفين،  انتاجية  وزيــادة  وتحسين 
المستمر  التعليم  ثقافة  وتشجيع 
ـــرص الــتــطــويــر االحــتــرافــي  ـــــادة ف وزي
المهني، وتمكين الجهات االتحادية من 
ووضع  المتميزين،  الموظفين  تقدير 
في  االسهامات  لقياس  واضحة  أسس 
للجهات  االستراتيجية  االهداف  تحقيق 
الفردية  االنــجــازات  وتعزيز  االتــحــاديــة، 

ضمن مظلة روح العمل الجماعي(.

ومهام   مــســؤولــيــات  الــنــظــام  وحـــدد 
كافة المعنيين بالتطبيق في الحكومة 

الممارسات  تحويل  لضمان  االتحادية؛ 
هم  والمعنيون  مؤسسية.  ثقافة  الى 
البشرية  للموارد  االتحادية  )الهيئة 
الـــوزارات،  وكــالء  ـــوزراء،  ال الحكومية، 
اإلدارات،  مديرو  المساعدون،  الوكالء 
في  البشرية  ــوارد  ــم ال إدارات  مــديــرو 
الرؤساء  االتحادية،  والجهات  الــوزارات 

المباشرون، الموظفون(.

نظام  لتطبيق  زمنية  دورة  وضع  وتم 
إدارة األداء حيث تتم عملية التخطيط 
وتحديد األهداف والكفاءات السلوكية 
والمراجعة  وفبراير،  يناير  شهري  في 
وتقييم  ويوليو،  يونيو  في  المرحلية 
المكافآت  وتــحــديــد  الــســنــوي  األداء 
ـــي شـــهـــري نــوفــمــبــر  والـــــعـــــالوات ف
تدريب  هناك  يكون  أن  على  وديسمبر، 

مستمر للموظفين.

ويعتمد نظام إدارة األداء على ركيزتين 
)ما  وهــي  ـــداف  األه األولـــى  أساسيتين 

يتوقع من الموظف إنجازه خالل السنة، 
ضمان  على  الموظف  تساعد  حيث 
التركيز على النواحي الرئيسة في عمله، 
وفاعلية،  بكفاءة  االنــجــاز  يحقق  مــا 
الموظفين  أهــداف  ربط  يتم  انه  علمًا 
الركيزة  أمــا  المؤسسة(.  أهــداف  مع 
حول  وتتمحور  الكفاءات،  فهي  الثانية 
أهدافه،  الموظف  إنجاز  وكيفية  اآللية 
 ( مجموعتين  إلى  الكفاءات  وتنقسم 

القيادية واألساسية(.

ــام بــشــكــل عــــام )  ــظ ــن ويــتــضــمــن ال
قياس  ومستويات  ومعايير  ــس  أس
التي  األداء  ومستويات  الموظف،  أداء 
تستحق عنها العالوة الدورية السنوية 
للموظف، ومستويات األداء المطلوبة 
نتائج  من  التظلم  وإجــراءات  للترقية، 
على  وينطبق  السنوي(.  االداء  تقييم 
باستثناء  عـــام،  بشكل  الموظفين 
التعليم  مثل  التخصصية  الوظائف 

والصحة والقضاء... وغيرها.

سعادة المدير العام يستعرض انجازات الهيئة في اللقاء الدوري مع الموظفين



منجزات الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

استراتیجیة الموارد البشریة في الحكومة 
االتحادیة 2013-2011

البشرية  الــمــوارد  استراتيجية  ترمي 

االمارات  لدولة  االتحادية  الحكومة  في 

تطوير  إلى   2011-2013 المتحدة  العربية 

الجهات  في  البشرية  الــمــوارد  وإدارة 

القدرات  تطوير  على  وتركز  االتحادية، 

والمؤسسية،  الــفــرديــة  واالمــكــانــات 

ــي إطـــار عــمــل واضـــح ومــحــدد  ــرس وت

ــــداف  مــتــضــمــن مــجــمــوعــة مـــن األه

االتحادية،  الحكومة  احتياجات  لتلبية 

مع  االحــتــيــاجــات  هـــذه  تلتقي  بحيث 

للحكومة  االســتــراتــيــجــيــة  أولـــويـــات 

التطلعات  الخطة  وتعكس  االتحادية، 

في  البشرية  لــلــمــوارد  المستقبلية 

رؤية  مع  تماشيًا  االتــحــاديــة،  الجهات 

الحكومة  واستراتيجية   ،2021 االمــارات 

.2011-2013

من  االستراتيجية  أهمية  وتنطلق 
للبرامج  طريق  خارطة  تمثل  كونها 
ورفع  تعزيز  في  تصب  التي  والمبادرات 
الحكومة  في  البشرية  الموارد  كفاءة 
دور  تفعيل  فــي  وتسهم  ــة،  االتــحــادي
تحقيق  فــي  البشرية  ــمــوارد  ال إدارات 
المتوسطة  االتحادية  الحكومة  أهداف 
وطويلة األمد، وخلق بيئة عمل مشجعة 
الجهاز  في  والشفافية  التواصل  على 
ومسؤوليات  ادوار  وتحدد  الحكومي، 
تنفيذ  مسؤولية  لتحمل  العالقة،  ذوي 

أهداف الخطة االستراتيجية.

وهناك خمسة أهداف رئيسية والعديد 
حددتها  الــتــي  الفرعية  األهــــداف  مــن 
العمل  وسيتم  االستراتيجية،  الخطة 
قرابة  إطالق   خالل  من  تحقيقها،  على 
برامج  أربعة  على  موزعة  مبادرة،   23

المواهب  وتطوير  )إدارة  هــي:  رئيسة 
الوطنية،  الكوادر  تطوير  والمهارات، 
تحسين  البشرية،  ــوارد  ــم ال تخطيط 
الـــمـــوارد  إدارات  وكـــفـــاءة  فــعــالــيــة 
البشرية(، حيث تم وضع 16 مؤشر أداء، 

يتم استخدامها بعد كل مبادرة.

االستراتيجية  الخمسة  واألهـــــداف 
ـــذب واســتــقــطــاب الــكــفــاءات  هـــي: )ج
والمواهب في فئات الوظائف الرئيسة 
ــر قـــدرات  ــاظ عــلــيــهــا، وتــطــوي ــف ــح وال
بكفاءة  للعمل  المواطنين  وإمكانات 
الجهات  موظفي  قدرات  وتعزيز  عالية، 
الخدمات،  أجـــود  لتقديم  االتــحــاديــة؛ 
خالل  من  انتاجيتهم،  وزيادة  وتحسين 
للموارد  والفعال  السليم  التخطيط 
وكفاءة  فعالية  وتحسين  البشرية، 

إدارات الموارد البشرية(.

معالي حميد القطامي يحضر ورشة مناقشة االستراتيجية

مشاريع تحت الضوء...



استراتیجیة الموارد البشریة في 
الحكومة االتحادیة 2013-2011

رؤیتنــا

األهداف االستراتیجیة واألهداف الفرعیة

موارد بشرية تتمتع بقدرات عالية في الحكومة االتحادية وتتطلع بدور محوري في تحقيق رؤية حكومة دولة االمارات 

العربية المتحدة  2021

جذب واستقطاب 
والحفاظ على 

الكفاءات والمواهب 
العالية في فئات 

الوظائف الرئيسية.

 تحسين رضا الموظفين 

العاملين في الوظائف 

الرئيسية.

 

 تحسين عمليات االنتقاء 

واالختيار لضمان تعيين 

الكفاءات المتميزة.

 

 إعداد برامج تحفيزية 

للموظفين العاملين 

بالوظائف الرئيسية.

تطوير القدرات القيادية 

والتخصصية لدى مواطني 

دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.

 

ضمان جهوزية القوة 

العاملة من خريجي 

مواطني دولة اإلمارات 

العربية المتحدة .

تشجيع مشاركة خريجي 

مواطني دولة اإلمارات 

العربية المتحدة القيام 

باالدوار الفنية والتقنية.

تحسين قدرات الوزارات 

على تخطيط وتنفيذ 

وقياس البرامج الخاصة 

بتطوير الكفاءات.

تحديد الجدارات والكفاءات 

السلوكية والفنية 

المرجوة لالرتقاء بالموارد 

البشرية.

تطبيق سياسات وعمليات 

التدريب والتطوير في 

الحكومية االتحادية.

تطبيق نظام إدارة األداء في 

الحكومية االتحادية.

رفع جودة  عمليات وآليات 

تخطيط القوة العاملة 

في الجهات الحكومية 

االتحادية.

تعزيز قدرات التخطيط 

االستراتيجي للقوة العاملة.

 

تعزيز التعاون وخلق قنوات 

لتبادل المعلومات.

تحسين قدرات موظفي 

إدارات الموارد البشرية.

توفير قنوات اتصال لتبادل 

المعلومات وأفضل 

الممارسات بين موظفي 

الموارد البشرية في 

الجهات الحكومية.

تطوير البنية التحتية 

إلدارات الموارد البشرية.

 

زيادة استخدام تقنية نظم 

المعلومات.

تطوير قدرات 
وامكانيات المواطنين 
للعمل بكفاءة عالية 
في األدوار والمناصب 

الرئيسية.

تعزيز قدرات موظفي 
الجهات الحكومية 

االتحادية لتقديم 
أجود وأعلى وأفضل 

الخدمات.

تحسين وزيادة انتاجية 
الموظفين من خالل 

التخطيط السليم 
والفعال للموارد 

البشرية.

تحسين فعالية 
وكفاءة أداء إدارات 

الموارد البشرية.



منجزات الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

النادي  ــالل  خ مــن  »الهيئة«  وتتطلع 
مختلف  مع  التواصل  ثقافة  تعزيز  إلى 
البشرية  الموارد  مجال  في  المعنيين 
وجهات  تقريب  أجــل  مــن  الــدولــة،  فــي 
األفكار  وتوحيد  الجهود  وحشد  النظر 
مصلحة  ــي  ف تــصــب  ــتــي  ال الــمــبــتــكــرة 
نموذج  إلى  والتوصل  البشرية،  الموارد 
يحتذى به في هذا المجال الحيوي على 

مستوى المنطقة والعالم.

تعكس  مهمة،  خطوة   النادي  ويعد 
األفــكــار  تبني  على  »الــهــيــئــة«  حــرص 
من  التي  المبادرات  وإطــالق  المبتكرة 
شأنها االجتماع واللقاء والتشاور، حول 
البشرية  الموارد  إليه  توصلت  ما  آخر 
من  »الــهــيــئــة«  وتتطلع  الـــدولـــة،  ــي  ف
وتقييم  مراجعة  إلى  أيضًا  النادي  خالل 
والتطبيقات  والنظم  التشريعات  أثر 
الموارد  وفاعلية  أداء  على  الدولة  في 

البشرية،  الموارد  نادي   2010 العام  16 ديسمبر  الحكومية  يوم  البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  أطلقت  
والخاص  العام  القطاعين  في  البشرية  الموارد  مسؤولي  جمع  إلى  يهدف  حيث  مبادراتها،   من  كواحدة 
االرتقاء  شأنها  من  التي  والحلول  والخبرات  األفكار  لتبادل  واحد،  سقف  تحت  حكوميين  وموظفين 

بالمستوى العام، وتعزيز دور إدارات الموارد البشرية في إحداث التغيير المنشود.

نــــــــادي المــــــوارد البشـــــریة

المناسبة،  الحلول  واقتراح  البشرية، 
الممارسات  أفضل  ونقل  واستعراض 

والتجارب محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ويتوزع أعضاء اللجنة التوجيهية للنادي 
وعددهم 17 على فرق ثالث، تم االعالن 
عنها خالل الملتقى الثاني للنادي، والذي 
 ،2011 العام  فبراير  من  الثامن  في  عقد 

واللجان هي :

معالي حميد القطامي وضاحي خلفان يتوسطان حضور الملتقى الثالث للنادي

مشاريع تحت الضوء...



) فريق تطوير النظام األساسي للنادي، وفريق تطوير قاعدة بيانات أعضاء النادي،
وفريق تطوير خطة الفعاليات والنشاطات(، 

ممثلين عن )مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية، وشركات القطاع الخاص(
على مستوى الدولة.

إدارة  مجلس  رئيس  والتعليم  التربية  وزير  القطامي  محمد  حميد  معالي  وكان 
الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية قد اطلق نادي الموارد البشرية في 
السادس عشر من ديسمبر الماضي، خالل حفل رسمي خاص أقيم في دبي، حضره 
االستراتيجية؛  خطتها  ضمن  الهيئة  مبادرات  من  كواحد  المسؤولين،  من  عدد 
لتطوير الموارد البشرية في الدولة. وشدد في حينه على ان  رأس المال البشري 
خمسة  خالل  رئيسة  ملتقيات  أربعة  النادي  وعقد  الشاملة،  للتنمية  ركيزة  يعد 

أشهر من اإلطالق.

أحد اجتماعات أعضاء اللجنة التأسيسية للنادي

معالي حميد القطامي يكرم الرئيس التنفيذي لـ) دو (



منجزات الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

السلوك  مــبــاديء  وثيقة  ــاءت  ج هنا  من 
التي  األساسية  القيم  متضمنة  المهني، 
في  العمل  الــعــام  الــمــوظــف  على  يجب 
األخالقية  المبادئ  من  ومجموعة  إطارها، 
والوظيفي،  المهني  سلوكه  تحكم  التي 
دولة  مجتمع  وتقاليد  عادات  من  والنابعة 

اإلمارات العربية المتحدة.

هذه  فــي  ــاء  ج بما  ــزام  ــت االل ــأن  ب شــك  وال 
على  ليس  األثــر،  بالغ  له  سيكون  الوثيقة 
العام فحسب بما يكتسبه من  الموظف 
احترام وتقدير المحيطين، بل سوف يمتد 
يعمل  التي  االتحادية  الجهة  إلى  األثــر  هذا 
وتميزها  بأدائها  االرتــقــاء  خــالل  من  بها، 
منظومة  فــي  للتنافسية  وتــأهــيــلــهــا 

وثیقة مبادئ السلوك المهني
وأخالقیات الوظیفة العامة

التنمية  بمعدالت  لالرتقاء   والهام؛  الحيوي  ودوره  البشري،  العنصر  أهمية  على  االتحادية  الحكومة  استراتيجية  أكدت 
المستدامة، ووضعت المبادرات الرامية إلى صقل مهاراته، وإعداده اإلعداد الالزم لهذا الدور، وكان من بينها وثيقة مبادئ 
السلوك المهني وأخالقيات الوظيفة العامة، والتي حرصت على أن يكون أداء الموظف العام في إطار منظومة من القيم 
والمبادئ األخالقية التي تحكم السلوك المهني والوظيفي؛ لتضبط حركة وإيقاع األداء الحكومي، بما ينعكس إيجابًا على 
المهني  السلوك  لمباديء  نظام  وضع  مهمة  الحكومية  البشرية  للموارد  االتحادية  بالهيئة   أنيط  حيث  المجتمع،  أفراد 

وأخالقيات الوظيفة العامة.

الحكومة االتحادية.

وتنمية  إيجاد  الوثيقة  هــذه  ــداف  أه ومــن 
تدعم  العام،  للموظف  مؤسسية  ثقافة 
القيم المهنية، وتنمي فيه روح المسؤولية 
التعامل  في  السامية  باألخالق  والتمسك 
ــي الــعــمــل أو  ــه وزمــالئــه ف ــي ــرؤوس ــع م م
األساسية  القيم  ــق  وف الــخــدمــة،  متلقي 
للموارد البشرية، وتقديم أفضل الخدمات 
في  والمصداقية  الثقة  وتعزيز  للعمالء، 

القطاع الحكومي.

لتطلعات  تجسيدًا  الوثيقة  ــذه  ه وتــأتــي 
التطور  تحقيق  نحو  الــرشــيــدة  قيادتنا 
 ،2021 اإلمــارات  رؤية  وفق  والتميز،  والريادة 
ومـــن خـــالل الــعــمــل الــــدؤوب والــجــهــود 

الفاعلة والحوار المثمر، متمنين من كافة 

موظفي الحكومة االتحادية االطالع على ما 

ورد فيها، وااللتزام والتقيد بأخالقياتها.

البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  وتؤكد 

ومساعدتهم  الجميع  دعــم  الحكومية 

التشريعات  لكافة  السليم  التنفيذ  على 

علمًا  البشرية،  بالموارد  الخاصة  والبرامج 

كتيب  في  الوثيقة  ملخص  طباعة   تم  أنه 

والهيئات  الــوزارات  جميع  على  وزع  خاص، 

كاملة  الوثيقة  نشر  عن  فضلًا  االتحادية، 

عبر موقع الهيئة االلكتروني 

www.fahr.gov.ae

اجتماع لمناقشة تحويل الوثيقة إلى تفاعلية تعليمية

مشاريع تحت الضوء...



البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  أطلقت 
العام  يناير  و31   30 في  البرنامج  الحكومية 
ضوابط  وفق  ودبي  ظبي  أبو  إمارتي  في   ،2011
بمثابة  ــو  وه مسبقًا،  مــحــددة  ومعايير 
من  أكثر  وعلى  بامتياز،  وطني  مــشــروع 
بطاقات  مؤسساتنا  يرفد  حيث  صعيد، 
شبابنا  ويمكن  جهة،  من  شابة  وطنية 
مباشرة  والعمل  دراستهم،  إكمال  من 
التي  االتــحــاديــة  والهيئات  ــــوزارات  ال ــدى  ل

»مســـار«

»مسار« برنامج خاص برعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي، إذ يتيح للوزارات والجهات االتحادية 
رعاية خريجي الثانوية العامة، أو ما يعادلها؛ لدراسة بعض التخصصات المهنية والفنية، بناًء على احتياجاتها الفعلية السنوية، 

وتقديم منح دراسية لهم؛ للحصول على مؤهالت علمية من مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.

في  تخرجهم  بعد  ــك  وذل ستحتضنهم، 
تخصصات فنية ومهنية محددة تحتاجها.

في  يسهم  أن  مسار  برنامج  شــأن  ومــن 
وخططها  الــحــكــومــة  ــات  ــه ــوج ت ـــم  دع
وتشجيع  التوطين،  لجهة  االستراتيجية، 
والثبات  االتحادية،  الوظائف  على  اإلقبال 
فيها.  ويعد »مسار« إحدى مبادرات الهيئة، 
لتنفيذ هدف استراتيجي بشأن )استقطاب 
وتحفيزها،  المؤهلة،  البشرية  الكفاءات 

الحكومي  القطاع  في  عليها  والمحافظة 
وفق  البرنامج  تطبيق  تم  حيث  االتحادي(، 

ضوابط ومعايير محددة مسبقًا.
الممنوحة  الــبــعــثــات  عـــدد  تــحــديــد  وتـــم 
سنويًا لكل جهة، بشكل يتناسب مع عدد 
الموظفين لديها، حيث يصل الحد األقصى 
يتراوح  التي  للجهات  الممنوحة  للبعثات 
عدد موظفيها بين 1 إلى 300 شخص، إلى 20 
إلى   300 بين  تتراوح  التي  والجهات  شخصًا، 

عائشة السويدي وعلي النابودة  وخالد البطوش في ورشة إطالق “ مســــــار “

مشاريع تحت الضوء...



منجزات الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

العدد  ويصل  شخصًا،   25 إلى  شخص،  ألف 

إلى 40 شخصًا للجهات التي تتراوح بين ألف 

إلى 3 آالف موظف، فيما يصل إلى 60 شخصًا 

لدى الجهات التي تزيد على 3 آالف موظف .

يكون  أن  االبــتــعــاث  شـــروط  ضمن  ــن  وم

وحاصلًا،  والسلوك  السير  حسن  المواطن 

على شهادة الثانوية العامة بنسبة مئوية 

يقل  ال  تراكمي  معدل  أو    ٪  75 عن  تقل  ال 

حصوله  على  مضى  قد  يكون  وأال   ،3 عن 

يعادلها  ما  أو  العامة  الثانوية  شهادة  على 

أكثر من 3 سنوات، وأن يحصل على قبول 

من جهة أكاديمية معترف بها في الدولة 

للحصول على الدبلوم أو الدبلوم العالي أو 

بكالوريوس أو ليسانس .

اختبارات  أن يجتاز  المبتعث  ويتوجب  على 
الجهة  تضعها  الــتــي  لــالبــتــعــاث  الــقــبــول 
يجمع  أن  أو  موظفًا  يكون  وأال  المعنية، 
أال  وكــذلــك  دراســـة،  منحة  مــن  أكثر  بين 
دراسية  جهة  من  فصله  سبق  قد  يكون 
انتظامه  عدم  بسبب  أو  تأديبية،  ألسباب 

في الدراسة من دون عذر مقبول.
الوزاري للخدمات،  المجلس  واشترط قرار 
توقيع  الــوزارات  على  ب«مسار«  والخاص 
للدراسة  المبتعثين  الطلبة  مــع  عقود 
عدم  حال  وفي  لديها،  للعمل  بوساطتها، 
الطالب  يصبح  العقد،  بأحكام  ــزام  ــت االل
المالية،  المصاريف  كافة  بتسديد  ملزمًا 
حيث  الدراسة،  فترة  خالل  له  قدمت  التي 
تتم عملية االبتعاث وفق ضوابط ومعايير 

محددة سلفًا من الهيئة االتحادية للموارد 

البشرية الحكومية.

ورسوم  مصاريف  االبتعاث  جهة  وتتحمل 

المبتعث  الجهة  تحددها  التي  الــدراســة 

فترة  طــوال  المبتعث  ويستحق  إليها، 

 4 مقداره  شهريًا  ماليًا  مخصصًا  االبتعاث 

االبتعاث بتعيين  آالف درهم، وتلتزم جهة 

مناسبة  ووظيفة  ــة  درج على  المبتعث 

وذلك  عليه  حصل  الذي  الدراسي  للمؤهل 

ـــى مــن حصوله  الــثــالثــة أشــهــر األول ــالل  خ

أجله،  من  المبتعث  العلمي  المؤهل  على 

لدى  العمل  يباشر  أن  المبتعث  ويلتزم 

تاريخ  من  األكثر  على  شهر  خــالل  الجهة 

إبالغه بقرار التعيين .

جــانب من ورشة إطالق مســار



صفحة الكترونية..

ــت الــهــيــئــة االتــحــاديــة لــلــمــوارد  ــان ك
البشرية الحكومية قد أطلقت صفحة 
مربوطة  بالبرنامج،  خاصة  الكترونية 
www.fahr.(( اإللكتروني  بموقعها 
إعــداد  إلــى  باإلضافة   gov.ae/massar
الجهات  على  ــوزع  ت خاصة؛  استمارة 
المستفيدة  ــة  ــادي ــح االت الحكومية 
توجهاتها،  لمتابعة  »مــســار«،  مــن 
خطوات  بعدة  وقامت  التنفيذ.  لجهة 
حيث  ــادرة،  ــب ــم ال ـــالق  إلط استباقية 
الجهات  بــعــض  ــع  م لــقــاءات  عــقــدت 
وتسجيل  لرصد  المعنية،  االتحادية 
البرنامج  مالحظاتها واقتراحاتها حول 

وآلية تنفيذه بالطرق المثلى، لالستفادة 
من التغذية الراجعة.

لقاءات  عــدة  البرنامج  إطــالق  وسبق 
حيث  خــاصــة،  تفاعلية  عمل  وورش 
االتحادية  الهيئة  ممثلو  فيها  قــدم 
اإليضاحات  بعض  البشرية  لــلــمــوارد 
البرنامج،  حول  واألكاديمية  القانونية 
محاولين اإلجابة على تساؤالت ممثلي 
بالتطبيق،  المعنية  والجهات  الوزارات 
والتنظيمية  التشريعية  األطر  لجهة 
وأهدافه،  تطبيقه،  ونطاق  للبرنامج، 

وغير ذلك....
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يتم تنفيذ البرنامج بالتـــعاون مع أرقى الجـــامعات الــدولية والمراكــز المتخصصة في تطـــوير القــــيادات 
ووفقًا ألفضل الممارسات والمــعايير الدولية في هذا المجــال ويلتحق المنتسبون للبرنامج بعد أن 

يتم ترشيحهم من قبل الجـــهات التي يعملون فيها واجتيازهم مرحــلة التقييم التي تتم عن طريــق 
مراكــــز تقييم متخصصه .

هذا ويتضمن البرنامج ثالثة برامج فرعية هي:

1 -   برنامج القيادات االستراتيجية: مخصص لفئة مدراء العموم والرؤساء 

         التنفيذيين ويستمر لمدة 12 شهرًا ويضم 42  منتسبًا.

2 -   برنامج القيادات التنفيذية : مخصص لفئة نواب مدراء العموم والمدراء 

          التنفيذيين ومدراء اإلدارات ويستمر لمدة 18   شهرًا ويضم 30 منتسبًا.

3 -   برنامج قيادات المستقبل: مخصص لفئة نواب مدراء اإلدارات فما دون 

          ويستمر لمدة 18 شهرًا ويضم 30 منتسبًا .

برنامج قیادات حكومة اإلمارات

بتوجيهات كريمة  انطلق في فبراير 2008  الذي  اإلمارات،  برنامج قيادات حكومة  بتفعيل  الهيئة  ستقوم 
الوزراء حاكم  الدولة رئيس مجلس  من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دبي – رعاه اهلل، ويعد البرنامج أول مبادرة متكاملة تهدف لتطوير القيادات الحكومية المتميزة والواعدة 
وذات الرؤية المستقبلية في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات االتحادية، كما يهدف البرنامج إلى بناء 
وتطوير قيادات حكومية من مختلف المستويات القيادية تكون ملهمة ومؤثرة استراتيجيًا ومؤسسيًا 
بما يسهم في تحقيق األهداف االستراتيجية لحكومة الدولة، ويضمن تدفق مستمر للقيادات الحكومية 

بمختلف مستوياتها القيادية .

مشاريع تحت الضوء...



حسب  االعتراضات  في  النظر  لجنة  وتتولى 

التي  قرار التشكيل مهام تلقي التظلمات 

والهيئات  الـــوزارات  موظفو  بها  يتقدم 

لجان  تصدرها  التي  القرارات  من  االتحادية 

بغرض  عملهم  جــهــات  فــي  التظلمات 

اإلنذار  جزائي  عدا  فيما  التأديبية  الجزاءات 

في  النظر  وكذلك  الكتابيين،  النظر  ولفت 

مرفقاته  كافة  مع  منه  المتظلم  القرار 

العمل  آلــيــة  واتــبــاع  ــًا،  ــوع ــوض وم شــكــال 

 118 الــى   114 المواد  في  عليها  المنصوص 

من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2010، 

الموارد  لقانون  التنفيذية  الالئحة  بشان 

لجنة النظر في االعتراضات

بقرار   2010 العام  أواخر  االعتراضات،   في  النظر  لجنة  الحكومية  البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  شكلت 
من معالي حميد محمد القطامي، وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وجاء ذلك استنادًا 
للمادة 114 من قرار مجلس الوزراء رقم )13( لسنة 2010 بشأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي 

رقم )11( لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومية االتحادية.

مهام  أية  في  والنظر  الحكومية،  البشرية 
أخرى تكلف بها اللجنة من الرئيس.

يترأسها  التي  االعتراضات  لجنة  وأعضاء   
مدير  العور،  الرحمن  عبد  الدكتور  سعادة 
البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  عــام 
مدير  علي،  آل  علي  )عبيد  هم:  الحكومية 
اإلدارة القانونية في االمانة العامة لمجلس 
وزارة   - الظاهري  مسري  وحميد  ــوزراء،  ال
الزعابي-  مطر  ومحمد  الرئاسة،  شــؤون 
المدير  الــهــامــلــي،  ــاصــر  ون ــدل،  ــع ال وزارة 
في  البشرية  الموارد  لسياسات  التنفيذي 
إدارة  مدير  المهيري،  ودلــمــوك  الهيئة، 

الهيئة،  القانونية في  السياسات والشؤون 
وعادل السراح- إدارة السياسات والشؤون 
البطوش،  وخالد  الهيئة،  في  القانونية  

المستشار القانوني في الهيئة(.

وعقدت اللجنة في يناير العام 2011 اجتماعها 
اعتراضين  في  ونظرت  واستعرضت  األول، 
قدمهما موظفان تظلما من قرارات لجان 
االتحاديتين،  مؤسستيهما  في  التظلمات 
وتم اتباع اإلجراءات الالزمة في ذلك، وفقًا 
على  اللجنة  اتفقت  حيث  المقررة،  لألصول 
ضوء  على  دوري  بشكل  اجتماعاتها  عقد 

االعتراضات المقدمة إليها، مستقبلًا.

اللجنة تتلقى  تظلمات موظفي  الحكومة االتحادية من الجزاءات  التأديبية 

مشاريع تحت الضوء...
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اللجنة االستشاریة للمرأة العاملة

البشرية  االتحادية للموارد  الهيئة  شكلت 
اللجنة   2010 الــعــام  منتصف  الحكومية 
الحكومة  في  العاملة  للمرأة  االستشارية 
االتحادية، بالشراكة مع جهات ومؤسسات 
الدولة؛  في  المرأة  بشؤون  تعنى  نسوية 
البشرية  ــوارد  ــم ال سياسات  دعــم  بغية 
في  النسائية  العمل  بقوة  يختص  ما  في 
بلسان  تنطق  وهــي  االتحادية،  الحكومة 
في  المواطنة  العمل  قوة  نصف  من  أكثر 
الحكومة االتحادية وتدافع عنه، وتعزز من 

موقفه في القضايا المطلبية الحقوقية.

لخمس  دعـــوة  وجــهــت  الهيئة  وكــانــت 

مؤسسات ذات عالقة بالمرأة على مستوى 

المجلس  في  فاعالت  ولعضوات  الدولة، 

في  للمشاركة  وقتها؛  االتحادي  الوطني 

اللجنة وترشيح عضوات لها من القياديات؛ 

سياسات  يدعم  عمل  فريق  لتأسيس 

بالمرأة  العالقة  ذات  البشرية  ــوارد  ــم ال

العاملة في الحكومة االتحادية .

ذات  اللجنة،  في  األعــضــاء  والمؤسسات 

العالقة بالمرأة هي )االتحاد النسائي العام، 

ظبي،  أبــو  في  األســريــة  التنمية  مؤسسة 

االتحاد  وجمعية  للمرأة،  دبي  ومؤسسة 

النسائي، هيئة تنمية المجتمع(، وكان أول 

إعداد  في  المشاركة  اللجنة  مشروعات 

دراسة ميدانية ضخمة؛ للوقوف على أهم 

المرأة  بعمل  الصلة  ذات  الملحة  القضايا 

بها  شرعت  والتي  العامة،  الوظيفة  في 

»الهيئة« مطلع العام 2011، من خالل مسح 

المرأة  احتياجات  حــول  الكتروني  ميداني 

العاملة.

سعادة د. عبد الرحمن العور ومريم  العبار وعائشة السويدي ومنى العوضي  خالل إحدى اجتماعات  اللجنة

مشاريع تحت الضوء...



االستبيان،  مع  التجاوب  حجم  ــان  وك
المرأة  اهتمام  على  واضــحــًا  مــؤشــرًا 
األفضل،  نحو  تغيير  إحداث  في  العاملة 
لتكون  االمتيازات،  من  مزيد  وتحقيق 
وتعديل  قرارات  صنع  في  شريكًا  بذلك 
وسن تشريعات تخصها، وبالتالي تعزيز 
دورها في سوق العمل والمشاركة في 

التنمية المستدامة.

دراسة احتیاجات المرأة العاملة

أعـدت الهيئة دراسة خاصة بوضع المرأة العاملة في القطاع الحكومي االتحادي بدولة االمارات، إذ أطلقت في الخامس عشر 
من فبراير\ شباط العام 2011 استبيانًا خاصًا بهذا الغرض عبر موقعها االلكتروني، واستمر حتى الثامن من مارس\ آذار العام  
نفسة، وحقق أهدافه المرجوة والتفاعل المطلوب، وذلك بدخول ومشاركة قرابة ثمانية آالف امرأة عاملة، في القطاعين 

الحكومي )اتحادي، محلي(، والخاص.

الهيئة  أطلقتها  التي  الدراسة  وتهدف 
الحكومية،  البشرية  للموارد  االتحادية 
االســتــشــاريــة  اللجنة  ــع  م بــالــتــعــاون 
للمرأة العاملة الى الوقوف على أوضاع 
القطاع  فــي  ليس  الــعــامــالت،  النساء 
في  وإنــمــا  فقط،  ــادي  ــح االت الحكومي 
والخاص  المحلي  الحكومي  القطاعين 
دقيقة  مرجعية  نتائجها  لتشكل  أيضًا، 

لصناع القرار.
وتسعى الهيئة من خاللها الى تحسين 
احتياجات  وتلبية  ودعــم  العمل  بيئة 
ومن  دراستها،  بعد   العاملة  الــمــرأة 
والتشريعات  األنظمة  دراســـة  ــالل  خ
الــخــاصــة بــشــؤونــهــا، وتــقــديــم بعض 
ونشر  بدعمها  الــخــاصــة  ــمــبــادرات  ال
دورهــا،  بأهمية  المؤسسية  الثقافة 
ورفع التوصيات إلى جهات اتخاذ القرار؛ 

المؤتمر الصحفي الخاص بإطالق الدراسة

مشاريع تحت الضوء...
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للمرأة  أفــضــل  عــمــل  بيئة  لــضــمــان 
وتــدعــم  احتياجاتها  تلبي  الــعــامــلــة، 

طموحاتها.
ذات  الــمــواضــيــع  االســتــبــيــان  وتضمن 
للوقوف  العاملة  بــالــمــرأة  الــعــالقــة 
سواء  معوقات  أو  احتياجات  أية  على 
أية  أو  إداريـــة،  تنظيمية  أو  تشريعية 
حيث  تواجهها،  قــد  أخـــرى،  صعوبات 
الدراسة في تعديل  يتم االستفادة من 
إذا  واإلجــراءات،  والقوانين  التشريعات 
السياسات  ورســم  الــضــرورة،  اقتضت 

المتعلقة بالمرأة العاملة.
محاور   5 اإللكتروني  االستبيان  وغطى 
وأسئلة  استفسارات  خالل  من  رئيسة 
واالجتماعية  المهنية  األبــعــاد  ــول  ح
والبيئية،  والــصــحــيــة  ــة  ــادي ــص ــت واالق
المرتبطة  الموضوعات  من  وغيرها 
انطالقًا  الدراسة  وتأتي  المرأة،  بعمل 
بدعم  الرشيدة  القيادة  اهتمام  من 
المرأة وتعزيز دورها المهني والوظيفي 
االستقرار  على  الحفاظ  مــع  بــالــتــوازي 

األسري من جهة ثانية.

المسؤولين  آراء  الهيئة  واستطلعت 
ــة  ــادي ــح ــات االت ــس ــؤس ــم ومــمــثــلــي ال
بالتوازي مع آراء النساء العامالت، حول 
صيغة  إلى  الوصول  بغية  ذاتها،  القضايا 
المؤسسات  أهــداف  تحقق  توافقية، 
العاملة،  للمرأة  الفرصة  وتوفر  العامة، 
والتوفيق  الوظيفية  أهدافها  لتحقيق 

مع قضاياها األسرية الملحة.

المرأة العاملة تشكل قرابة 65 ٪ من قوة العمل  المواطنة في الحكومة االتحادية



أحكام  على  واالقتراحات  بالمالحظات  مدها  الى  االتحادية  والجهات  ــوزرات  ال دعت  قد  الهيئة  وكانت 

المرسوم قبل أن تعقد ورشة عمل خاصة بمناقشة هذه المقترحات، بغية الوصول الى تصور شامل بهذا 

الشأن، يتم رفعه الى الجهات العليا التخاذ الالزم.

العالوات  البشرية،  الموارد  تخطيط  )التعريفات،  تتناول  فصلًا  عشر  خمسة  بقانون  المرسوم  ويتضمن 

الرسمية  المهمات  والتطوير،  التدريب  الترقيات،  والمكافأة،  األداء  واإلعــارة،  والندب  النقل  والبدالت، 

والتدريبية، اإلجازات، الثقافة المؤسسية، الصحة والسالمة والبيئة، المخالفات اإلدارية والتظلمات، إنهاء 

الخدمة...(.

مراجعة اللوائح والتشریعات

الخاصة  والتشريعات  للوائح  الحكومية عمليات مراجعة دورية  البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  تجري 
بالموارد البشرية في الحكومة االتحادية، من منطلق التحديث والتجديد، وتماشيًا مع توجهات الحكومة 
برفع فاعلية التشريعات القانونية ذات العالقة بالموارد البشرية، ومن هذه التشريعات أحكام المرسوم 

بقانون اتحادي رقم )11( لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية، والئحته التنفيذية.

سعادة د. عبد الرحمن العور  يتحدث في ورشة مراجعة قانون الموارد البشرية

مشاريع تحت الضوء...
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مؤتمر ومعرض الموارد البشریة الدولي 2011

عقدت الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية  مؤتمر ومعرض الموارد البشرية الدولي 2011، في دبي، 
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 
الخبراء  أهم  يمثلون   مشارك   300 أكثر  واستضاف   ،  2011 يناير   20-19 من  الفترة  خالل  اهلل  رعاه  دبي  حاكم 
العالميين وقادة الفكر المختصين في مجال تطوير الموارد البشرية وإدارة المواهب إلى جانب كبار القادة 

والمسؤولين الحكوميين من المنطقة والعالم.

معالي حميد  القطامي يفتتح  مؤتمر و معرض الموارد البشرية األول 

مشاريع تحت الضوء...



وزيــر  القطامي  حميد  معالي  وافتتح 
مجلس  ورئــيــس  والتعليم  التربية 
إدارة الهيئة االتحادية للموارد البشرية 
الحكومية، بحضور معالي الفريق ضاحي 
خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، 
تحت  المصاحب  والمعرض  المؤتمر 
االستثمار  البشرية:  »الــمــوارد  عنوان 
هدف  إذ  المستقبل«،  بناء  في  األمثل 
إلى إثراء النقاش، وتبادل وجهات النظر، 
حول كيفية وضع خطط واستراتيجيات 

مستدامة، تتكيف مع مختلف التحديات 
واإلقليمية  المحلية  والــمــتــغــيــرات 
الشرق  منطقة  وخصوصًا  والــدولــيــة، 

األوسط.
المبادرات  أهــم  إحــدى  المؤتمر  ويعد 
االستراتيجية للهيئة، إذ هدف إلى تعزيز 
تغيير  إحداث  إلى  قادرة  كجهة  مكانها 
من  البشرية،  الموارد  مجال  في  إيجابي 
أفضل  واتباع  المبادرات  إطــالق  خــالل 
العاملة،  القوى  لتعزيز  الممارسات، 

إلكسابها  وتأهيل  تدريب  أرقى  وتوفير 
الخبرات الكافية والمهارات المطلوبة، 

لإلنضمام إلى سوق العمل.

الهيئة  ــة  ــال ــرس ل ــة  ــب ــواك م ــر  ــب ــت واع
رأس  في  االستثمار  نحو  وتطلعاتها 
وفق  المواهب،  وإدارة  البشري،  المال 
 ،2021 اإلمارات  رؤية  بنود  عليه  نصت  ما 
المواطنين  دور  وتفعيل  تمكين  حول 
ــاع الــحــكــومــي،  ــط ــق الــعــامــلــيــن فــي ال

معالي حميد القطامي  يتوسط سعادة د . عبد الرحمن العور  و سعادة ناصر الهاملي  يوم اإلعالن عن تفاصيل مؤتمر الموارد البشرية
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المستقبل،  قادة  ليكونوا  وإعدادهم 
الرشيدة  قيادتنا  رغبة  على  وتأكيدًا 
الحقيقية في تبوء دولة اإلمارات العربية 
المتحدة مكانتها المتميزة بين أفضل 

بلدان العالم بحلول العام 2021.

للمؤتمر  المصاحب  المعرض  ومثل 
المتخصصين  أمـــام  سانحة  فــرصــة 
الخاصة  والحلول  الخدمات  ومــزودي 
ــلــتــواصــل مع  بـــالـــمـــوارد الــبــشــريــة ل
عمالئهم وتبادل وجهات النظر والرؤى 

وجرى  المشاركة.  الــوفــود  كافة  مع 
والحلول  التقنيات  أحــدث  استعراض 
ــوارد  ــم ال إدارة  مــجــال  ــي  ف المتبعة 
توجهات  مــع  يتماشى  بما  البشرية، 
الشاملة،  بالتنمية  المتعلقة  الدولة 
وخصوصًا االستثمار في تطوير الموارد 

البشرية.

ومن المواضيع التي تم مناقشتها خالل 
ومسارات  الراهنة  التحديات  المؤتمر 
كفاءة  وتحسين  المستدام،  التقدم 

بالموارد  الخاصة  واألبــحــاث  التعليم 
الموارد  وتنمية  والتخطيط  البشرية، 
البشرية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة 
الموارد  ــع  وواق والمواهب،  المعرفة 

البشرية في القطاع الخاص.

وحظي المؤتمر برعاية كلية دبي لإلدارة 
األمريكية  والمنظمة  الحكومية 
فضال  البشرية  للموارد  العامة  لإلدارة 
الوطنية  ـــارات  اإلم بترول  شركة  عن 
المحــدودة »اينــوك« الراعــــي البالتيني 

معالي حميد  القطامي  ومعالي ضاحي خلفان  وجانب من حضور اليوم األول



وشددوا على أهمية اندفاع المواطنين 
سوق  ــى  إل الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي 
الخاص  القطاع  ومؤسسات  العمل 
الــتــرويــج  ــن  م ــد  ــح وال أكـــبـــر،   بشكل 
المكان  بصفته  الحكومي  للقطاع 
الوطنية،  البشرية  لــلــمــوارد  األمــثــل 
يتطلب  ــذي  ال الــخــاص،  للقطاع  خالفًا 
تتوفر  ال  قد  عالية،  وقـــدرات  مــهــارات 

توصیات وتوجیهات المؤتمر

تزخر  المنطقة  أن  العلم  مــع  لديها 
حظيت  إن  التي  المواطنة  بالمواهب 
اإلبداع  فبإمكانها  المناسبة،  بالفرص 
والــمــجــاالت،  القطاعات  مختلف  فــي 
وكذلك أهمية العمل الجماعي وتعزيز 
في  القيادة  ودور  الــواحــد  الفريق  روح 
إحداث التغيير نحو األفضل عبر الترويج 
لهذه الثقافة وآثارها اإليجابية على بيئة 

التنظيمية  اللجنة  وطالبت  العمل، 
مجلس  دول  حــكــومــات  لــلــمــؤتــمــر 
شركات  وكــذلــك  الخليجي،  الــتــعــاون 
العاملة  الخاص  القطاع  ومؤسسات 
سياسات  بتبني  الخليج،  منطقة  في 
واستراتيجيات فعالة، لمعالجة الفجوة 
والخبرة   المهارات  بخصوص  القائمة 
ــي تــواجــه ســوق  ــت وكــافــة الــقــضــايــا ال

بالقيادة  الخاصة  والمفاهيم  السياسات  تطوير  أهمية  على  المؤتمر  في  والمشاركون  الخبراء  أجمع 
واإلدارة في ظل ما يشهده العالم من أزمات وعدم استقرار، والتحول التدريجي نحو االستثمار األمثل في 
العنصر البشري لمواكبة تحديات المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أهم العقبات التي تقف حائلًا أمام التنمية 
البشرية في المنطقة، والمتمثلة في قلة االعتماد على عوامل المعرفة واالبتكار واالستثمار في المواهب 

وتشجيعها على اإلبداع والتميز.

سعادة ناصر الهاملي يتحدًث في إحدى جلسات المؤتمر
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عمل  فــرص  وخلق  الخليجي،  العمل 
للمواطنين.

والجهات  الــدوائــر  المؤتمرون  وحــث 
والتوظيف،  العمالة  عن  المسؤولة 
المحلية ومعالجة  العاملة  القوى  إدارة 
الشأن،  بهذا  الخاصة  التحديات  كافة 
وخلق فرص عمل مالئمة لهم وإدراج 
أولوياتها.  سلم  ضمن  الخطوات  هذه 
كما نوهوا بضرورة مساهمة شركات 
حل  في  الخاص  القطاع  ومؤسسات 
بالتوظيف  الــمــتــعــلــقــة  الــمــشــاكــل 
وظيفية،  فرص  وخلق  العمل،  وسوق 
المحفزة  العوامل  تحديد  خــالل  مــن 
للشباب المواطن، وفهم احتياجاتهم 

االجتماعية والدينية والثقافية.

في  العاملة  المؤسسات  ونــصــحــوا  
بإعادة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
المتصلة  السياسات  كافة  في  النظر 
تتبعها، وبنيتها  التي  البشرية  بالموارد 
الداخلية إلى جانب بروتوكوالت التعلم 
والتطوير؛ مؤكدين على أن الشركات أو 
اكتساب  على  تشجع  التي  المؤسسات 
إلى  إضافة  العملي  والتدريب  المهارات 
التفكير،  من  جديدة  ألنماط  انتهجاها 
التي  الــشــركــات  ـــدارة  ص فــي  ستكون 
األداء  ـــودة  وج االبــتــكــار  على  تــحــرص 
تنامي  ظــل  فــي  وذلـــك  والتنافسية، 
الــتــعــاون  مجلس  دول  اقــتــصــاديــات 
االنفتاح  سياسة  تنتهج  التي  الخليجي 

والتنويع االقتصادي.

لدى  المتوفرة  الــخــبــرات  وبخصوص 
العمالة الوافدة، أوصى المؤتمر بضرورة 
إداريــة  وســيــاســات  فعالة  نظم  تبني 
التفاعل  تعزيز  فــي  تسهم  متطورة 
الــمــثــمــر بــيــن الــمــوظــفــيــن وانــتــقــال 
بينهم. سلسة  بطريقة  ــخــبــرات  ال

الثغرات  على  الضوء  المؤتمر  وسلط 
الــمــوجــودة فــي الــمــقــررات والــبــرامــج 
البشرية،  بالموارد  الخاصة  التعليمية 
البرامج  أفضل  تبني  بــضــرورة  وأوصــى 
في  المتبعة  التدريبية  النظم  ــى  وأرق
القضايا  كافة  لمعالجة  المجال  هــذا 
وسبل  البشرية  بالموارد  تتعلق  التي 
االجتماعية  األبحاث  واعتماد  تطويرها، 
الــركــيــزة  تمثل  كــونــهــا  الــمــعــاصــرة، 

األساسية لهذه البرامج.

سعادة د. عبد الرحمن العور يتوسط د. خالد اليحيى ونعمان الصالح في المؤتمر التحضيري



توقیع مذكرتي تفاهم مع البحرین والمغرب

محمد  حميد  معالي  األولى  المذكرة  وقع 
رئيس  بصفته  اإلمارات  دولة  عن  القطامي 
للموارد  االتحادية  الهيئة  إدارة  مجلس 
سعد  محمد  ومعالي  الحكومية  البرشية 
األول  الوزير  لدى  المنتدب  الوزير  العلمي، 
عن  العامة  القطاعات  بتحديث  المكلف 

الجانب المغربي.

بين  التنسيق  على  المذكرة  هذه  ونصت 
مشتركة  تعاون  آليات  وضع  في  البلدين 
المدنية  الــخــدمــة  تشريعات  مــجــال  فــي 

والتوصيف  ــــور  واألج الـــرواتـــب  وأنــظــمــة 
والسلوك  المؤسسية  والثقافة  الوظيفي 
والتأمينات  المعاشات  وأنظمة  المهني 

اإلجتماعية.

الطرفان  سيقوم  المذكرة  هــذه  ــق  ووف
والبرامج  والخبرات  المعلومات  بتبادل 
البشرية، واالطالع على  المتعلقة بالموارد 
أبرز المشاريع والدراسات والتجارب االدارية 
ــوارد  ــم ال أنــظــمــة  يــخــص  فيما  الــنــاجــحــة 
كافة  من  الوفود  تبادل  وكذلك   البشرية، 

المستويات ودعم المشاركة في الندوات 
والــمــؤتــمــرات والــلــقــاءات الــدراســيــة، مع 
اتاحة فرص التدريب والمشاركة في ورش 
كال  فــي  تنظم  التي  المتخصصة  العمل 

البلدين.

وعلى نحو متصل وقع معالي القطامي مع 
ديوان  رئيس  الزايد  زايد  بن  أحمد  سعادة 
البحرين  مملكة  فــي  المدنية  الخدمة 
إلى  أيضًا  تهدف  مماثلة،  تفاهم  مذكرة 

التنسيق وتعزيز أطر التعاون المشترك.

وقعت الهيئة في 19 يناير 2011 مذكرتي تفاهم، مع كل من مملكتي البحرين والمغرب، لتعزيز أطر التعاون 
المشترك في مجال الموارد البشرية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الموارد البشرية الدولي 

 .2011

معالي حميد القطامي يتبادل مذكرتي  التفاهم مع محمد العلمي  وأحمد الزايــد
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معالي حميد القطامي وسعادة د. عبد الرحمن العور يتوسطان المكرمين في حفل الهيئة السنوي

الهيئة تناقش نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة االتحادية

الهیئة في صور...



أعضاء الرابطة الدولية للموارد البشرية في دبي

المنتدى الدولي الخامس و الثالثين للموارد البشرية
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معالي حميد القطامي ومعالي صقر غباش وجانب من حضور ملتقى الموارد البشرية الرابع

الهيئة تكرم احدى الموظفات المتقاعدات



سعادة المدير العام وعدد من الموظفين في حفل فريق النهام المجتمعي

طلبة اإلدارة في كلية دبي التقنية يطلعون على تجربة الهيئة


