تعميم رقم ( )09لسنة 2022م
بشأن
إطالق لوحة مؤشرات ذكية لـــ " تمكين الشباب"
إلى كافة الوزرات والجهات االتحادية
تحية طيبة وبعد،،،

المحترمين

تهديكم الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية أطيب التحيات ،راجين لكم دوام التقدم والنجاح.
انطالقا ً من الدور المحوري الذي توليه حكومة دولة اإلمارات لالستثمار في فئة الشباب ،فقد اعتمد
مجلس الوزراء الموقر سياسة "تمكين الشباب" في الجهات االتحادية.
ولغايات وضع هذه السياسة موضع التنفيذ فقد قامت الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية بإطالق
لوحة مؤشرات ذكية ،تدعم الجهات االتحادية؛ بهدف االطالع على مؤشرات "تمكين الشباب" ،وذلك
ضمن شاشات خاصة في نظام التقارير الذكية  BIتتكون من:
 .1عدد ( )16مؤشرا ً خاصا ً بـــ "تمكين الشباب" معززا ً بالنتائج السنوية للجهات االتحادية؛ لعكس
الوضع الحالي للشباب فيها ،من حيث( :تطويرهم ،وتنمية مهاراتهم ،وتمكينهم ،والمحافظة عليهم،
وتحفيزهم ،ومدى انتاجيتهم).
 .2البيانات التفصيلية لكل مؤشر ،مع توفير إمكانية سحب هذه البيانات ،الستخدامها في التحسين
والتطوير.
 .3إمكانية معرفة نتيجة الجهة مقارنة بالجهات األخرى لكل مؤشر ،وذلك من خالل االطالع على
الرسوم البيانية (كما في المرفق).
ولهذه الغاية فقد تم منح صالحيات الدخول من قبل "الهيئة" للمعنيين في جميع الجهات االتحادية على
نظام التقارير الذكية ، BIوالذي من شأنه أن يسهم في:
 .1توفير بيئة عمل متكاملة ومحفزة لموظفي الحكومة االتحادية من فئة الشباب.
 .2تعزيز دور الشباب في الجهات االتحادية وفق رؤية وتطلعات الحكومة.
 .3متابعة نتائج مؤشرات الشباب الواردة ضمن دليل تمكين الشباب في الحكومة االتحادية.
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 .4تمكين المعنيين والقيادات في الجهات االتحادية من متابعة التقدم المحرز في مجال " تمكين
الشباب".
 .5قياس أثر تطبيق المبادرات المتعلقة بــ "تمكين الشباب" ،وتطبيق اإلجراءات االستباقية لــ "تمكين
الشباب" ودعمهم.
ولغايات تحقيق أهداف هذه السياسة؛ فإن "الهيئة" تدعو كافة الجهات االتحادية إلى ضرورة حث
المعنيين على االستفادة من لوحة مؤشرات "تمكين الشباب" ،واالطالع على النتائج ،ومتابعة التقدم
المحرز ضمن هذه المؤشرات ،وقياس األثر.
كما نؤكد حرص الهيئة على تقديم الدعم للجهات االتحادية ،بشأن أي جوانب تتعلق بهذا األمر ،من
خالل التواصل معها عبر القنوات المبينة أدناه.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
للمزيد من االستفسارات يرجى التواصل عبر قنوات التي تتيحها الهيئة:
-

مركز االتصال الموحد600525524 :
نظام اسعاد المتعاملين )https://www.fahr.gov.ae/CRM/ar :(CHS
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:مسار التقرير
Youth KPIs > HRMI Youth KPI > Dashboards

:نماذج لشاشة المؤشرات

