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أنظمة وتشريعات وممارسات موارد بشرية
مبتكرة تستشرف المستقبل في 2016
ال�سيدات وال�سادة
القراء الأعزاء
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ي�سعدنا يف الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية �أن ن�ضع بني �أيديكم هذا التقرير املوجز لأبرز �إجنازات
الهيئة خالل العام  ،2016الذي كان مفعم ًا بالديناميكية والن�شاط ،حاف ًال بامل�شروعات املبتكرة واملبادرات
التي ت�ست�شرف امل�ستقبل ،وتراعي احتياجات الأجيال املختلفة.
لقد ا�ستطاعت الهيئة ويف ختام الدورة الثانية ال�سرتاتيجية املوارد الب�شرية على م�ستوى احلكومة االحتادية
� ،2016 – 2014أن حتقق �إجنازات عظيمة ي�شار لها بالبنان على م�ستوى الدولة ،بل املنطقة ،من �أنظمة
و�سيا�سات وت�شريعات ومبادرات وممار�سات املوارد الب�شرية التي تعزز من تناف�سية وريادة دولة الإمارات
العربية املتحدة.
وما كان لهذه الإجنازات �أن تتحقق لوال ف�ضل اهلل ،ثم جهود وتوجيهات قيادتنا الر�شيدة م�شكورة وعلى ر�أ�سها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» ،و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» ،و�إخوانهما �أع�ضاء املجل�س
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات.
ونحن ن�سعى �إىل تنمية وتطوير ر�أ�س املال الب�شري يف احلكومة االحتادية ،نحث اخلطى نحو حتقيق ر�ؤية
الإم��ارات  2021و�أجندتها الوطنية ،ون�ست�شرف م�ستقبل امل��وارد الب�شرية ،ونبتكر حلو ًال ترفع م�ستويات
الإنتاجية ،وتخلق بيئة عمل حكومية �سعيدة وحمفزة ،حتقق التناغم وتعزز الوالء الوظيفي ،وتراعي احتياجات
الأجيال املختلفة.
كما نعد الكفاءات واملواهب يف احلكومة االحتادية؛ انطالق ًا من قناع ٍة را�سخة ب�أهمية ر�أ�س املال الب�شري،
كركيزة �أ�سا�سية لتحقيق التنمية ال�شاملة امل�ستدامة ،ون�سعى �إىل تر�سيخ ثقافة االبتكار والإبداع يف املوارد
الب�شرية وتطبيق حلول متكاملة لإدارة ر�أ�س املال الب�شري وتطوير �أنظمة وت�شريعات و�إجراءات املوارد الب�شرية
وحتويلها �إىل منظومة متكاملة وذكية.
ويف �سبيل تعزيز تناف�سية الدولة عاملي ًا ،وحتقيق الر�ؤى يف جماالت املوارد الب�شرية ،طورت الهيئة العديد من
ال�سيا�سات والأدلة والدرا�سات ،و�أطلقت الإ�صدارات املتخ�ص�صة ،وامل�شروعات املبتكرة ،واجلوائز على م�ستوى
احلكومة االحتادية ،ومنها( :ت�شريعات ولوائح املوارد الب�شرية وتعديالتها ،ونظام �إدارة معلومات املوارد
12

فريق ال�سعادة والإيجابية يف الهيئة

الب�شرية يف احلكومة االحتادية «بياناتي» ،وتطبيق الهيئة الذكي  ،FAHRونظام �إدارة الأداء الإلكرتوين،
ونظام التدريب والتطوير الإلكرتوين ،ونظام تقييم وتو�صيف الوظائف ،ونظام املكاف�آت واحلوافز ،ونظام
التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة ،والدليل اال�سرت�شادي للرفاه الوظيفي ،ولوحة م�ؤ�شرات ممكنات املوارد
الب�شرية).
كما �أطلقت الهيئة( :دليل ال�صحة وال�سالمة املهنية يف بيئة العمل ،وبنك الأهداف الذكية ،وبنك الربامج
التدريبية ،ونظام التوظيف الإلكرتوين ،ومبادرة �شركاء التدريب املف�ضلني للحكومة االحتادية «معارف»،
ومباردة اخل�صومات اخلا�صة مبوظفي احلكومة االحتادية «امتيازات» ،ون��ادي امل��وارد الب�شرية ،وجائزة
الإمارات للموارد الب�شرية ،وبنك املهارات واملنتدى الإلكرتوين ،وجملة �صدى املوارد الب�شرية العاملية).
ويف اخلتام جندد ال�شكر لكل من عمل على �إعداد و�إجناح تنفيذ مبادرات وم�شروعات الهيئة من داخل الهيئة
�أو خارجها ،م�ؤكدين ال�سري قدم ًا ملا فيه خدمة دولة الإمارات العربية املتحدة ،وحتقيق ر�ؤى وتطلعات قيادتها
الر�شيدة نحو العاملية.
وفقنا اهلل و�إياكم ملا فيه خري الوطن واملواطن
الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
13
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نريد �أن نكون من �أف�ضل دول العامل
بحلول العام 2021
معايل رئي�س الهيئة

استراتيجية
املوارد البشرية
في احلكومـــة االحتـــــادية

جلنة االعرتا�ضات
والتظلمات املركزية

مكتب التدقيق الداخلي

()2021-2017

مكتب املدير العام

الر�ؤيـ ـ ــة

ومبتكرة تقود دولة الإمارات للريادة العاملية
كفاءات حكومية �سعيدة ِ

املدير العام

�إدارة االت�صال احلكومي
�إدارة
اال�سرتاتيجية وامل�ستقبل

مكتب املنظمات
والعالقات الدولية

الر�س ـ ــالة
حتقيق التناغم الوظيفي وتعزيز تناف�سية دولة الإمارات من خالل متكني الكفاءات احلكومية
وتعزيز الإنتاجية واال�ستثمار الأمثل للنظم واحللول املبتكرة لر�أ�س املال الب�شري

القيـ ــم

قطاع �سيا�سات
املوارد الب�شرية

قطاع الربامج
وتخطيط املوارد الب�شرية

قطاع
اخلدمات امل�ساندة

الوالء واالنتماء ،النزاهة واملهنية ،القيادة وروح الفريق ،الإ�صرار واملثابرة ،امل�شاركة والتعاون

الأه ـ ــداف اال�سرتاتيجيـ ــة
1
تطوير وتطبيق منظومة
ت�شريعية متكاملة لإدارة
ر�أ����س امل��ال الب�شري يف
احلكومة االحتادية

5

2
تعزيز وتطوير ر�أ�س املال
ال��ب�����ش��ري يف احل��ك��وم��ة
االحت�����ادي�����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق
الريادة العاملية

3
خلق بيئة عمل �سعيدة
وحم��ف��زة ل���ر�أ����س امل��ال
الب�شري احلكومي

4
���ض��م��ان ت���ق���دمي ك��اف��ة
اخل����دم����ات الإداري�������ة
وف���ق م��ع��اي�ير اجل���ودة
والكفاءة وال�شفافية

�إدارة
ال�سيا�سات
وال�ش�ؤون
القانونية

�إدارة
نظام
تقييم الأداء
واملتابعة

�إدارة
امل�شروعات
والربامج

�إدارة
تخطيط
املوارد
الب�شرية

�إدارة
نظام
معلومات
املوارد
الب�شرية

�إدارة
املوارد
الب�شرية
واخلدمات

�إدارة
ال�ش�ؤون
املالية

�إدارة
تقنية
املعلومات

تر�سيخ ثقافة االبتكار يف بيئة العمل امل�ؤ�س�سي
14
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اختصاصات الهيئة

التن�سيق
مع القطاع
احلكومي حول ما
يرتتب على �إعادة
الهيكلة من �آثار مالية
و�إدارية

تتمتع الهيئة مبجموعة من ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات العامة
املتعلقة ب���إدارة امل��وارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية لعل
�أبرزها:

درا�سة
واقرتاح ال�سيا�سات
والت�شريعات املتعلقة باملوارد
الب�شرية على م�ستوى احلكومة
االحتادية ،وعر�ضها على املجل�س
الوزاري للتنمية العتمادها

م�ساعدة
القطاع احلكومي
على التنفيذ ال�سليم
للت�شريعات املتعلقة باملوارد
الب�شرية

النظر
يف االعرتا�ضات
املقدمة من قبل موظفي
الوزارات واجلهات االحتادية
على قرارات جلان النظر
يف التظلمات يف جهات
عملهم

الت�أكد
من التزام
القطاع احلكومي ب�أحكام
القانون والنظم واللوائح التي
ت�صدر تنفيذ ًا له

تدعيم
مفاهيم الثقافة
امل�ؤ�س�سية التي ترتكز
على حتفيز املهارات وت�شجيع
االقرتاحات والأفكار
املتميزة

تطوير
نظام متكامل
للموارد الب�شرية مبا يكفل
توفري البيانات املتكاملة عن
املوارد الب�شرية يف القطاع
احلكومي ومبا ي�سهم يف دعم
اتخاذ القرار
تطوير
�سيا�سات
التدريب مبا يكفل
املحافظة على املوارد
الب�شرية املدربة وامل�ؤهلة
خا�صة املواطنة

التوا�صل
مع الهيئات
وامل�ؤ�س�سات واملنظمات
املحلية والإقليمية والدولية
املعنية باملوارد الب�شرية بهدف
االطالع على جتاربها وتطبيق
�أف�ضل املمار�سات
اخلا�صة بها
اقرتاح
الإجازات
والعطالت الر�سمية
وقف ًا لأحكام القانون
وقرارات جمل�س
الوزراء

و�ضع
برامج لتوطني
الوظائف بالقطاع
احلكومي ومتابعة
تنفيذها

�أي اخت�صا�صات �أخرى توكل �إليها من قبل جمل�س الوزراء
16
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واجهة إلجراءات الموارد
البشرية االتحادية
خم�س �سنوات م�ضت على �إط�لاق نظام �إدارة معلومات
املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية «بياناتي» ،خم�س
�سنوات كانت حافلة بالإجنازات واملكت�سبات والنجاحات
التي جعلت من النظام (واجهة ووجهة) للعديد من �إجراءات
و�أنظمة املوارد الب�شرية املهمة يف احلكومة االحتادية ،التي
حتقق ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة وتلبي تطلعاتها ،وتواكب
التطور املت�سارع يف عمل احلكومة االحتادية ،التي تخو�ض
مناف�سة عاملية على خمتلف امل�ستويات.

وي�ساعد النظام يف �إدارة املوارد الب�شرية يف احلكومة
االحتادية بفاعلية ،وتقدمي �إح�صاءات عامة ودقيقة
عنها ،وه��و واح��� ٌد م��ن �أف�ضل املمار�سات التي مت
توظيفها خلدمة وتطوير �إدارات املوارد الب�شرية يف
الوزارات واجلهات االحتادية واالرتقاء ب�أدائها وفق ًا
لأف�ضل املمار�سات واملعايري العاملية ،حيث ي�سهل
الإجراءات الإدارية والعمليات املالية املرتبطة بها.
وا�ستطاع النظام �أن يحقق قفزة نوعية يف جمال
التطبيقات ال��ذك��ي��ة اخل��ا���ص��ة ب����إج���راءات امل���وارد

نسب معامالت وإجراءات الموارد البشرية
التي تمت عبر «بياناتي» خالل العام 2016

الب�شرية املهمة يف احلكومة االحتادية؛ حيث ي�ساعد
يف �أمتتة جميع �إج��راءات امل��وارد الب�شرية والأج��ور
وال��روات��ب يف ال����وزارات واجل��ه��ات االحت��ادي��ة منذ
تعيني املوظف وحتى تقاعده ،ويرتقي ب�أداء املوارد
الب�شرية ،ا�ستناد ًا �إىل املفاهيم احلديثة واملعايري
العاملية ،وي�ؤ�س�س لقاعدة بيانات موحدة للحكومة
االحت��ادي��ة ،تعك�س واقعها ،وتدعم متخذي القرار
وت�ساعد يف عمليات التخطيط.
و�أطلق نظام «بياناتي» مطلع العام  ،2012ومت العمل
على تطويره بالتعاون مع �أف�ضل بيوت اخلربة ،وباال�ستفادة
من �أحدث االنظمة واملمار�سات العاملية.

خدمات «بياناتي»

معامالت و�إجراءات خمتلفة %36
تقدمي الإجازة ال�سنوية %19
تقييم الأداء %18
�إجراءات حتديث البيانات ال�شخ�صية %17
تقدمي الإجازات املر�ضية %10

أكثر  5جهات استفادت من نظام الخدمة الذاتية
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
وزارة الرتبية والتعليم
وزارة املوارد الب�شرية والتوطني
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل
الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف

ويقدم «بياناتي» خدمات مميزة ملوظفي احلكومة
�أمتتة �إجراءات
املوارد الب�شرية
�صرف
الرواتب
تخطيط
وم�شاركة

39

وزارة وجهة احتادية م�شغلة
لنظام اخلدمة الذاتية

523

� 214,904إجراء
� 117,542إجراء
� 22,245إجراء
� 12,723إجراء
� 12,425إجراء

�ألف معاملة و�إجراء موارد
ب�شرية متت عرب النظام

م�صدر
�إح�صائي موحد
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االحتادية �إذ ي�ضمن �صرف رواتبهم من خالل نظام
موحد ،ويوفر م�صدر ًا �إح�صائي ًا لكافة القوى العاملة
يف احلكومة االحتادية ،ت�شكل مرجع ًا ملتخذي القرار،
وت�ساعد يف عملية التخطيط و�إ�شراك املوظفني ،يف
�إمت��ام �إج��راءات امل��وارد الب�شرية ،من خالل بوابة
اخلدمة الذاتية املخ�ص�صة لكل موظف ،وي�شكل
نقلة نوعية يف �أمتته الإجراءات الإدارية على م�ستوى
احلكومة االحت��ادي��ة ،مبا يدعم توجهات احلكومة
الذكية وي�سرع �أخذ املوافقات الإلكرتونية على بع�ض
�إجراءات املوارد الب�شرية.
وتعترب مرحلة اخل��دم��ة ال��ذات��ي��ة واح���دة م��ن �أه��م
مراحل النظام� ،إذ متكن موظفي احلكومة االحتادية
من �إمتام ومتابعة �إجراءات املوارد الب�شرية اخلا�صة
بهم ذاتي ًا ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�سهم يف ت�سهيل
خ��دم��ات امل���وارد الب�شرية يف ال����وزارات واجلهات
االحت��ادي��ة ،وي�ساعد �إدارات امل���وارد الب�شرية يف
الرتكيز على برامج ومبادرات ا�سرتاتيجية.
 39وزارة وجهة اتحادية

مشغلة لنظام الخدمة الذاتية
م��ع نهاية ال��ع��ام  2016بلغ ع��دد ال����وزارات واجلهات
االحت��ادي��ة امل�شغلة لنظام اخل��دم��ة الذاتية  39وزارة
وج��ه��ة ،كما بلغت ع��دد م��ع��ام�لات و�إج�����راءات امل���وارد
الب�شرية التي متت عرب النظام خالل نف�س العام قرابة
� 523ألف �إجراء %36 ،منها كانت لتقدمي �إذن خروج،
و %19لتقدمي الإجازة ال�سنوية ،يف حني �أن تقييم الأداء
ا�ستحوذ على  %18من الإج��راءات ،مقابل  %17من
الإج��راءات لتحديث البيانات ال�شخ�صية للموظفني على
نظام «بياناتي» ،و %10لتقدمي الإجازات املر�ضية.

النشرة اإلحصائية
وت��رم��ي الهيئة �إىل ���ض��م��ان دق���ة خم��رج��ات نظام
«بياناتي» كافة ،و�أبرزها الن�شرة الإح�صائية اخلا�صة
ب���امل���وارد الب�شرية يف احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة ،التي
ت�صدرها الهيئة ب�شكل ربع �سنوي ،بهدف م�ساعدة
متخذي القرار يف الوزارات واجلهات االحتادية.
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مكتب خدمة الدعم اإللكتروني

أبرز أنظمة الموارد البشرية اإللكترونية المرتبطة بنظام «بياناتي»

�أطلقته الهيئة خالل العام 2014؛ بغية م�ساعدة
ال������وزارات واجل���ه���ات االحت���ادي���ة امل�شغلة لنظام
«بياناتي» يف مواجهة التحديات التي قد تواجهها
�أث���ن���اء ا���س��ت��خ��دام ال��ن��ظ��ام ،وخ���دم���ة امل��واف��ق��ات
الإلكرتونية ،وم�ستك�شف التقارير ..ويعد مكتب
خدمة الدعم الإل��ك�تروين �أح��د �أف�ضل املمار�سات
والأنظمة العاملية املتخ�ص�صة يف �إدارة عمليات
الدعم لأي م�ؤ�س�سة ب�أعلى كفاءة و�أقل تكلفة ممكنة.

نظام
�إدارة الأداء
االلكرتوين

مركز االتصال الموحد 600525524
ويف نف�س ال��ع��ام �أط��ل��ق��ت الهيئة م��رك��ز االت�صال
املوحد ،الذي يعد من�صة مثالية لتعزيز التوا�صل مع
املتعاملني يف الوزارات واجلهات االحتادية و�شركائها
من م�ؤ�س�سات حكومية و�شبه حكومية وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص والأف����راد ،وذل��ك من خ�لال الرد
هاتفي ًا على ا�ستف�ساراتهم املتعلقة بالأدوار املنوطة
بالهيئة ،و�أب���رز مبادراتها وم�شروعاتها و�أنظمة
امل���وارد الب�شرية التي تطلقها تباع ًا على م�ستوى
احلكومة االحتادية ..ويتيح املركز للمت�صلني خا�صية
ت�شغيل الر�سائل ال�صوتية الفاعلة من خالل ت�سلم
�أوامر العميل ،وحتر�ص الهيئة على قيا�س مدى ر�ضا
املتعاملني عن جودة اخلدمات التي يقدمها املركز
عقب كل ات�صال ،وميكن ملتعاملي الهيئة التوا�صل مع
مركز االت�صال املوحد عرب الرقم .600525524

نظام
التدريب والتطوير
الإلكرتوين

بنك
الربامج
التدريبية

النظام
الإلكرتوين لتقييم
وتو�صيف الوظائف
يف احلكومة
االحتادية

بنك
الأهداف
الذكية

نظام
التقارير
الذكية

نظام
احل�ضور
واالن�صراف
نظام
التوظيف
الإلكرتوين
�أمتتة
�سيا�سات وقوانني
املوارد الب�شرية

م�ؤ�شـر
قيا�س �أثر
الإجــازات املر�ضية
على الإنتاجية

الإطار
العام للكفاءات
التخ�ص�صية
يف احلكومة
االحتادية

أنظمة موارد بشرية
إلكترونية متكاملة
ومن �أبرز امل�شروعات احليوية والأنظمة الإلكرتونية
التي مت �إطالقها وترتبط بنظام «بياناتي» ب�شكل
وث��ي��ق ن��ظ��ام �إدارة الأداء االل���ك�ت�روين واخل��ا���ص
مب��وظ��ف��ي احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة ،ون��ظ��ام ال��ت��دري��ب
والتطوير الإلكرتوين ،والنظام الإلكرتوين لتقييم
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«بياناتي» يقدم � 25ألف ر�سالة ملن يهمه الأمر و�شهادة راتب �إلكرتونية خالل � 6أ�شهر
مدير عام الهيئة د .عبدالرحمن العور متحدث ًا خالل �إحدى جل�سات ملتقى «بياناتي» ال�سنوي

وتو�صيف الوظائف يف احلكومة االحتادية ،ونظام
التوظيف الإل���ك�ت�روين ،والإط����ار ال��ع��ام للكفاءات
التخ�ص�صية يف احلكومة االحتادية ،وبنك الربامج
التدريبية ،وبنك الأه��داف الذكية ،وم�ؤ�شـر قيا�س
�أثر الإجــازات املر�ضية على الإنتاجية يف احلكومة
االحت��ادي��ة ،ونظام احل�ضور واالن�����ص��راف ،و�أمتتة
�سيا�سات وقوانني املوارد الب�شرية ،ونظام التقارير
الذكية بالتوافق مع م�ؤ�شرات امل��وارد الب�شرية يف
احلكومة االحت��ادي��ة ،ونظام التنبيهات من خالل
الر�سائل الن�صية الق�صرية اخلا�صة باملوظفني
والربيد االلكرتوين.
جديد «بياناتي» 2016
�1.1إطالق خدمة الأر�شفة الإلكرتونية لوثائق
املوظفني عرب نظام «بياناتي»
ت��ت��ي��ح ه���ذه اخل���دم���ة ل��ل��م��وظ��ف خ��ا���ص��ي��ة �أر���ش��ف��ة
ومراجعة كافة وثائقه املرفقة على نظام «بياناتي»
من خالل �شا�شة واح��دة ،وترمي �إىل توفري جميع
24

بيانات املوظف يف �صفحة واحدة ،وبالتايل ت�سهيل
عملية مراجعة هذه البيانات من دون احلاجة �إىل
ا�ستعرا�ضها يف عدة �صفحات و�شا�شات.
وتتم عملية �أر�شفة الوثائق ومراجعتها �ضمن ثالثة
م�ستويات هي( :املوظف الذي ب�إمكانه ر�ؤية جميع
الوثائق اخلا�صة به فقط ،ومدير الإدارة �أو الرئي�س
املبا�شر الذي تتيح له هذه اخلدمة �إمكانية االطالع
على جميع الوثائق اخلا�صة باملوظفني التابعني له
يف الإدارة فيما عدا الوثائق ال�شخ�صية ،وامل�ستوى
الأخري ويتمثل يف �إدارة املوارد الب�شرية التي متنحها
هذه اخلدمة �صالحية االط�لاع على كافة الوثائق
اخلا�صة باملوظفني يف الوزارة �أو اجلهة االحتادية).
وتتيح خدمة الأر�شفة الإلكرتونية ملوظفي الوزارات
واجل��ه��ات االحت���ادي���ة امل�شغلة ل��ن��ظ��ام «ب��ي��ان��ات��ي»
�إمكانية االطالع على الوثائق املرفقة مثل( :الوثائق
ال�شخ�صية ك��ج��واز ال�سفر و���ص��ورة الإق��ام��ة لغري
املواطنني ،والوثائق املتعلقة بالغياب ك��الإج��ازات
امل��ر���ض��ي��ة ،وال��وث��ائ��ق املتعلقة ب��خ�برات امل��وظ��ف
وم���ؤه�لات��ه العلمية ،و�سريته الوظيفية ،وبطاقة
ال��و���ص��ف ال��وظ��ي��ف��ي اخل��ا���ص��ة بوظيفته احل��ال��ي��ة،
وال��وث��ائ��ق اخل��ا���ص��ة بتقييم لأداء ،وت��ل��ك املتعلقة

بالدورات والربامج التدريبية التي �شارك فيها).

بنحو  1500ر�سالة ملن يهمه الأمر.

�2.2إ�صدار ر�سائل ملن يهمه الأمر �إلكرتوني ًا

3.3النظام الإلكرتوين لإدارة التظلمات

هي خدمة �إلكرتونية جديدة �ضمن نظام «بياناتي»
تتيح ملوظفي ال��وزارات واجلهات االحتادية امل�شغلة
للنظام طلب ر���س��ائ��ل مل��ن يهمه الأم���ر ع�بر نظام
اخلدمة الذاتية ،واحل�صول عليها خ�لال �ساعتني
بحد �أق�صى من تاريخ تقدمي الطلب ،ومن الأمثلة على
هذه الر�سائل( :ر�سالة راتب تف�صيلي ،ور�سائل عدم
املمانعة التي تكون موجهة عادة لقن�صليات و�سفارات
الدول الأجنبية املتواجدة يف الدولة) ،وهذه الر�سائل
�إما �أن تكون موقعة �إلكرتوني ًا من النظام� ،أو يدوي ًا
من قبل مدير �إدارة املوارد الب�شرية.
ومنذ �إط�لاق اخلدمة يف يونيو وحتى نهاية العام
 2016ا�ستقبل نظام اخلدمة الذاتية قرابة � 25ألف
طلب ر�سائل ملن يهمه الأمر � 18ألف منها مت توقيعها
�إل��ك�ترون��ي�� ًا م��ن خ�لال ال��ن��ظ��ام ،وت�����ص��درت وزارة
الرتبية والتعليم الوزارات واجلهات االحتادية الأكرث
ا�ستفاد ًة من اخلدمة بـ � 14ألف ر�سالة ،تلتها وزارة
ال�صحة ووقاية املجتمع بـ � 6آالف ر�سالة تقريب ًا ،يف
حني حلت هيئة الإم��ارات للهوية يف املرتبة الثالثة

يتيح ه��ذا ال��ن��ظ��ام مل�����س���ؤويل امل����وارد الب�شرية يف
الوزارات واجلهات االحتادية �إمكانية �إدارة �إجراءات
خمالفات ال���دوام الر�سمي واملخالفات الإداري���ة
بحق املوظفني ،كما يتيح للموظفني �إمكانية التقدم
بتظلمات �إلكرتونية على قرارات جلان املخالفات يف
جهات عملهم ،وذلك من خالل �شا�شات �إلكرتونية.
وت��رم��ي الهيئة م��ن �إط�ل�اق النظام �إىل التح�سني
امل�ستمر يف بيئة العمل من خ�لال ت�أ�سي�س قاعدة
بيانات موحدة للمخالفات والتظلمات يف احلكومة
االحتادية ،ودعم وت�سهيل �إجراءات املوارد الب�شرية
يف اجلهات االحتادية وحفظ البيانات ،و�ضمان دقة
�إجراءات �شا�شات املخالفات والتظلمات.
وي�سهم النظام يف حفظ حقوق املوظفني واجلهات
التي يعملون لديها على حد �سواء ،حيث �أن��ه يوثق
كافة الإجراءات املتخذة من قبل الوزارات واجلهات
االحت��ادي��ة جت��اه امل��وظ��ف�ين املخالفني وف��ق ج��دول
خمالفات الدوام الر�سمي املعتمد.
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حتر�ص «الهيئة» على تدريب موظفي اجلهات االحتادية على �أنظمة «بياناتي»

�4.4إطالق نظام دعم اال�ست�شارات القانونية الإلكرتونية

إلكرتوين يوفر خدمة الدعم
نظام �
ٍ
وهو عبارة عن ٍ
لال�ست�شارات القانونية على مدار ال�ساعة ،وت�سجيل
طلبات الدعم ب�أنواعها ،وتنظيم عملية حل طلبات
الدعم وفق معايري خدمة املتعاملني.
5.5ربط «بياناتي» ب�أنظمة احل�ضور واالن�صراف
انطالق ًا م��ن حر�صها على االرت��ق��اء باخلدمات التي
26

تقدمها للجهات االحتادية امل�شغلة لنظام «بياناتي»،
ومتا�شي ًا مع توجهات �أمتتة �إجراءات املوارد الب�شرية يف
احلكومة االحتادية� ،أطلقت الهيئة خالل العام 2016
��ط ثنائي ب�ين نظام «بياناتي» و�أنظمة
م�شروع رب ٍ
احل�ضور واالن�صراف يف ال��وزارات واجلهات االحتادية
امل�شغلة للنظام ،وعددها  38جهة يعمل بها �أكرث من
� 60ألف موظف ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستكمال الربط الثنائي
مع اجلهات االحتادية التي �أمت��ت الربط الأح��ادي يف
املرحلة الأوىل م��ن م�شروع رب��ط نظام «بياناتي»
ب�أنظمة احل�ضور واالن�صراف يف ال���وزارات واجلهات
االحت��ادي��ة وعددها  16جهة .وترمي الهيئة من هذا

ب�إمكان موظفي احلكومة االحتادية طلب اال�ست�شارات القانونية على مدار ال�ساعة عرب «بياناتي»

امل�شروع املتوقع االنتهاء م��ن تنفيذه منت�صف العام
� 2017إىل رب��ط قاعدة البيانات امل��وج��ودة يف نظام
«بياناتي» بقاعدة بيانات نظام احل�ضور واالن�صراف
يف ال��وزارات واجلهات االحتادية امل�شغلة للنظام ،ليتم
تغذية �أنظمة احل�ضور واالن�صراف يف تلك اجلهات
بالبيانات امل�سجلة يف نظام «بياناتي» مثل( :البيانات
ال�شخ�صية للموظف ،والإج���ازات التي ح�صل عليها،
والعطالت الر�سمية...الخ) ،و�إمكانية ا�ستخراج تقرير
موحد من خالل نظام احل�ضور واالن�صراف اخلا�ص
باجلهة يظهر فيه الإج���ازات و�أذون اخل��روج اخلا�صة
باملوظف واملقدمة يف نظام «بياناتي» ،بالإ�ضافة �إىل

كافة حتركات املوظف امل�سجلة يف نظام الب�صمة والتي
باتت متاحة عرب نظام اخلدمة الذاتية.

«6.6بياناتي» عالمة جتارية
متكنت الهيئة خالل الربع الأخري من العام 2016

من ت�سجيل نظام «بياناتي» كعالمة جتارية لدى �إدارة
العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ،وذلك نظر ًا
لأهمية النظام اال�سرتاتيجية على م�ستوى احلكومة
االحتادية ،واخلدمات احليوية التي يقدمها ملوظفي
الوزارات واجلهات االحتادية.
27
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مشروعات وأنظمة الموارد البشرية المبتكرة
التقارير التنبؤية

إجازات المرافق

الهيئة ت�ستعد لإطالق نظام �إ�صدار التقارير التنب�ؤية عرب نظام

«بياناتي» خالل 2017

و�ضع توقعات م�ستقبلية ،لدميوغرافية
موظفي احلكومة االحت��ادي��ة ،وامل�ستندة
على بيانات املوظفني يف �أنظمة «بياناتي»

الربط مع اجلهات املعنية يف
�أمتتة �إجازات املرافق
الهياكل التنظيمية

مشاريع «بياناتي» ()2021 – 2017

ملتقى «بياناتي» ال�سنوي

�إطالق نظام التقارير التنب�ؤية اال�ست�شرافية

بات هذا امللتقى منا�سبة �سنوية وفر�صة مثالية تقف
من خالله الهيئة على مرئيات ال��وزارات واجلهات
االحت��ادي��ة ومقرتحاتها التطويرية ح��ول �أنظمة
امل���وارد الب�شرية املطبقة على م�ستوى احلكومة
االحت��ادي��ة وبالأخ�ص نظام «بياناتي» ،والأنظمة
الفرعية املرتبطة به ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�سهم
يف االرتقاء بجودة اخلدمات التي تقدمها الهيئة
ل�شركائها ومتعامليها .وخ�لال امللتقى مت مناق�شة
ع��دد من اخلدمات التي تقدمها الهيئة للوزارات
واجل��ه��ات االحت���ادي���ة ،وال��وق��وف على مالحظات
وم��رئ��ي��ات تلك اجل��ه��ات ح��ول ه��ذه اخل��دم��ات لعل
�أبرزها( :خدمات التطبيق الذكي للهيئة ،ونظام
اخلدمة الذاتية �ضمن «بياناتي» ،والتقارير الذكية
وخدمة املوافقات الإلكرتونية ،ونظامي �إدارة الأداء
والتدريب والتطوير الإلكرتونيني ملوظفي احلكومة
االحتادية ،و�أدوات الدعم واالت�صاالت يف الهيئة).

لأنها تواكب تطلعات ور�ؤى القيادة الر�شيدة لدولة
الإم���ارات العربية املتحدة ،وتوجهاتها امل�ستقبلية
املتج�سدة يف ر�ؤية الإمارات  ،2021تعمل الهيئة على
ترجمة جهودها من خالل م�شروعات و�أنظمة املوارد
الب�شرية املبتكرة ..وم��ن م�شروعات الهيئة التي
تعزز ا�ست�شراف امل�ستقبل ،نظام �إ�صدار التقارير
التنب�ؤية ال��ذي ي�سهم يف و�ضع توقعات م�ستقبلية،
لدميوغرافية موظفي احلكومة االحتادية ،وامل�ستندة
على بيانات املوظفني يف �أنظمة «بياناتي».
ومن امل�شروعات امل�ستقبلية لنظام «بياناتي»�( :إطالق
املرحلة الثانية من التطبيق الذكي ،و�إدراج تعديالت
قانون امل��وارد الب�شرية يف النظام ،وتوفري التوقيع
الإل��ك�تروين لوثائق «بياناتي» املختلفة ،وخا�صية
�إدخ���ال وا�ستعرا�ض بيانات الهياكل التنظيمية
للوزارات واجلهات االحتادية ،و�أمتتة نظام املكاف�آت
واحلوافز ملوظفي احلكومة االحتادية ،والربط مع
اجلهات املعنية يف �أمتتة �إجازات املرافق).
28

توف�ي�ر خا�صي���ة �إدخ���ال وا�ستعرا����ض
بيان���ات الهي���اكل التنظيمية لل���وزارات
واجلهات االحتادية

التوقيع اإللكتروني

توفري التوقيع الإلكرتوين لوثائق
«بياناتي» املختلفة
المرحلة الثانية من التطبيق الذكي

أتمتــــــة

�إط�ل�اق املرحلة الثانية م��ن التطبيق
الذكي ،و�إدراج تعديالت قانون املوارد
الب�شرية يف النظام

�أمت��ت��ة ن��ظ��ام امل��ك��اف���آت واحل��واف��ز
ملوظفي احلكومة االحتادية
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التطبيق الذكي
للموارد البشرية «»FAHR
عند احلديث عن تطبيق الهيئة الذكي  FAHRف�إننا
يف الهيئة نف�ضل ا�ستخدام لغة الأرقام والإح�صاءات
التي تعك�س �أهمية التطبيق ،وع��دد اخلدمات التي
يتيحها ملوظفي احلكومة االحتادية ،ومدى تفاعلهم
معه و�إقبالهم عليه منذ �إطالقه يف العام  ،2014كيف
ال وهو الذي يفيد موظفي  57وزارة وجهة احتادية،
ويت�ضمن  26خدمة مبتكرة (� 7أ�سا�سية و 19فرعية)
�صممتها الهيئة خ�صي�ص ًا ملتعامليها ،وي�سجل قرابة
مليون ت�صفح �شهري ،وهو مر�آة تعك�س مدى حر�ص
الهيئة على مواكبة توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» فيما يتعلق
بالتحول نحو احلكومة الذكية ،وتقدمي اخلدمات
احلكومية الذكية للمتعاملني ب�أ�سلوب مبتكر و�إبداعي،
والو�صول �إليهم يف كل مكان وزمان.
 26خدمة مبتكرة
وتتمثل �أهمية التطبيق يف اخلدمات النوعية التي
يقدمها ملوظفي احلكومة االحت��ادي��ة ،حيث يتيح
باقة من اخلدمات املهمة ،لعل �أبرزها اخلدمات
املرتبطة بنظام �إدارة معلومات املوارد الب�شرية يف

احلكومة االحت��ادي��ة «بياناتي» وال��ذي ميكنهم من
�إمتام �إج��راءات امل��وارد الب�شرية ذاتي ًا ،واحل�صول
على كافة البيانات واملعلومات اخلا�صة بهم.
وم��ن �أب��رز اخل��دم��ات التي يقدمها التطبيق طلب
الإجازة و�إلغا�ؤها وتتبعها ،ومعرفة ر�صيد الإجازات،
وتقدمي كافة طلبات و�إج��راءات املوظفني ،وت�صفح
البيانات ال�شخ�صية وحتديثها ،واالط�ل�اع على
بيانات الراتب ال�شهري ،وا�ستخراج �شهادة راتب،
وا�ستعرا�ض املراكز الطبية املرتبطة بت�أمني املوظف،
و�إمت����ام م��راح��ل نظامي �إدارة الأداء وال��ت��دري��ب
والتطوير الإلكرتونيني ،وطلب ر�سائل ملن يهمه الأمر
الإلكرتونية ..ومن الأنظمة واملبادرات الأخرى التي
يتيحها التطبيق الذكي( :مبادرة �شركاء التدريب
املف�ضلني للحكومة االحتادية «م��ع��ارف» ،وبرنامج
اخل�صومات واملكاف�آت اخلا�ص مبوظفي احلكومة
االحتادية «امتيازات» ،وبرنامج طلب اال�ست�شارات
القانونية ،و�شبكة موظفي احلكومة االحتادية ،و�آخر
التعاميم والأخبار).
وحتر�ص الهيئة من خالل تطبيقها الذكي على توفري
�أعلى م�ستويات اجلودة يف اخلدمات التي تقدمها،
وي�أتي هذا يف �إطار ر�ؤية وا�سرتاتيجية وا�ضحة جلعل
جتربة احلكومة الذكية واحدة من التجارب الرائدة
على م�ستوى ال��ع��امل ،مب��ا ي�ضمن تعزيز معايري
التناف�سية واالبتكار والريادة التي تتمتع بها دولة
الإمارات العربية املتحدة يف جميع املجاالت.

FAHR

تعرف إلى المراكز الطبية المرتبطة بتأمينك
اطلب رسائل لمن يهمه األمر
سجل في الدورات التدريبية
استخرج شهادة راتب
اطلع على بيانات الراتب
اعرف رصيد إجازاتك
تقدم بطلب إجازة

تطبيقنا الذكي باألرقام 2016 - 2014

26

مليون

10000 57

جميع إجراءات الموارد البشرية بكبسة زر

من أي مكان في العالم وعلى مدار الساعة
خدمة مبتكرة

30

ً
شهريا
تصفح

جهة اتحادية

بطاقة «ما قصرت»
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نظام التوظيف اإللكتروني
يف خ��ط��وة ج���ادة منها ن��ح��و رف���ع ك��ف��اءة و�سرعة
عملية التوظيف يف ال���وزارات واجلهات االحتادية
وتقليل تكلفتها� ،أطلقت الهيئة خالل العام 2015
نظام التوظيف الإلكرتوين للحكومة االحتادية من
خ�لال نظام �إدارة معلومات امل���وارد الب�شرية يف
احلكومة االحت��ادي��ة «بياناتي» ،وال��ذي يهدف �إىل
توفري منظومة �شبكية متكاملة لدورة التوظيف يف
الوزارات واجلهات االحتادية عرب نظام «بياناتي»،
حيث يقوم ب�أمتتة جميع مراحل عملية التوظيف يف
تلك اجلهات.
ويتيح نظام التوظيف الإل��ك�تروين لإدارات امل��وارد
الب�شرية يف ال��وزارات واجلهات االحتادية �إمكانية
�إدارة عملية التوظيف من خ�لال مت�صفح �شبكي
و�صفحات خدمة ذاتية ب�سيطة ،ف�ض ًال عن �أنه يوفر
اجلهد والوقت على موظفي �إدارات املوارد الب�شرية،
حيث �أنه يتم �إدخال جميع بيانات املتقدمني للوظائف
من قبلهم �شخ�صيا.

خصائص ومميزات
ويقدم النظام الإل��ك�تروين جمموعة متكاملة من
اخل�صائ�ص مل�ستخدميه م��ن م��دي��ري وم�����س���ؤويل
التوظيف يف الوزارات واجلهات االحتادية ،وموظفي
ه��ذه اجل��ه��ات ،ووك����االت ال��ت��وظ��ي��ف ،وزوار موقع
التوظيف لعل �أبرزها( :مقارنة طلبات التوظيف،
و�إعطاء معدالت التقييم للمتقدمني ،والبحث عن
مر�شحني ،و�إن�شاء و�إدارة ال�شواغر ،والإع�لان عن
الوظائف ال�شاغرة ،ومراجعة و�إدارة املر�شحني
ودعوتهم ،والبحث عن عمل ،والت�سجيل الفوري،
وتر�شيح �أ�شخا�ص للوظائف ،والتقدم للوظائف
ال�شاغرة ،والتوا�صل الفوري مع م�س�ؤويل التوظيف).

حسابات خاصة
بالموظفين
على النظام

مقارنة
طلبات التوظيف
إعطاء معدالت
التقييم للمتقدمين
التسجيل
الفوري
إنشاء
وإدارة الشواغر

البحث
عن مرشحين

أبرز خصائص
نظام
التوظيف
اإللكتروني

التقدم
للوظائف الشاغرة
ترشيح
أشخاص للوظائف
التواصل الفوري مع
مسؤولي التوظيف
مراجعة وإدارة
المرشحين ودعوتهم
البحث
عن عمل

اإلعالن عن
الوظائف الشاغرة

مسؤولو
التوظيف

يتيح نظام التوظيف الإلكرتوين ملوظفي الوزارات واجلهات االحتادية �إمكانية �إن�شاء ح�سابات خا�صة
بهم على النظام ،وذلك من خالل تعبئة بع�ض البيانات الأ�سا�سية كاال�سم والربيد الإلكرتوين ورقم
الهاتف ،ومن ثم حتميل �سريهم الذاتية ،وامل�ؤهالت واخلربات التي يتمتعون بها ،وبدوره ير�سل
النظام لهم تنبيهات �إلكرتونية عرب بريدهم الإلكرتوين امل�سجل يف النظام ،وذلك يف حال وجود
وظائف �شاغرة تتنا�سب مع خرباتهم وم�ؤهالتهم العلمية والعملية.
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تعديالت على بعض مواد
قانون الموارد البشرية

ال��ت��ع��دي�لات ت��ع��زز تناف�سية وري�����ادة الإم�����ارات
و"الهيئة" توعي الوزارات واجلهات بها

تعديالت القانون تعك�س حر�ص القيادة الر�شيدة للدولة على متكني ر�أ�س املال الب�شري االحتادي

�شهد ال��ع��ام  2016ح��دث�� ًا ا�ستثنائي ًا على �صعيد
ت�شريعات و�سيا�سات امل��وارد الب�شرية املطبقة على
م�ستوى احلكومة االحت��ادي��ة ،حيث �أ���ص��در �صاحب
ال�سم ّو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
«حفظه اهلل»� ،أواخر العام املا�ضي ،مر�سوم ًا بقانون
احت��ادي رقم  17ل�سنة  ،2016ب�ش�أن تعديل بع�ض
�أح��ك��ام امل��ر���س��وم ب��ق��ان��ون احت���ادي رق��م  11ل�سنة
 2008ب�ش�أن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية،
وتعديالته باملر�سوم بقانون احتادي رقم ( )9ل�سنة
34

 ، 2011يف خطوة تعك�س حر�ص القيادة الر�شيدة
للدولة على متكني ر�أ���س امل��ال الب�شري االحت��ادي،
وتهيئة كافة �أ�سباب ومقومات النجاح له ،وتوفري بيئة
عمل مثالية وجاذبة لأ�صحاب الكفاءات واملواهب
وحا�ضنة لهم ،الأم��ر ال��ذي من �ش�أنه �أن ي�سهم يف
حتقيق ر�ؤية الإمارات  ،2021ويعزز مكانتها الرائدة
عاملي ًا.
وت�ضمن املر�سوم اجلديد تعديل  22م��ادة �أ�سا�سية
م��ن امل��ر���س��وم ب��ق��ان��ون احت����ادي رق���م ( )11ل�سنة

 2008ب�ش�أن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية
وتعديالته ،حيث يعد هذا التعديل هو الثالث من نوعه
على قانون املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية يف
غ�ضون � 8سنوات ،وذلك مواكبة للتطور الديناميكي
على م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة ،ومتا�شي ًا
مع متطلبات املرحلة.
و�سيعمل باملر�سوم اجلديد بعد م��رور � 4أ�شهر من
تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية� ،أي �سي�صبح نافذ ًا
يوم  9فرباير العام .2017

وت���ن���درج ال��ت��ع��دي�لات اجل���دي���دة �ضمن ال��ت��وج��ه��ات
اال�سرتاتيجية للحكومة االحت��ادي��ة ،بتعزيز فاعلية
املوارد الب�شرية احلكومية ،ورفع كفاءتها الوظيفية،
وخلق بيئة عمل م�ستقرة ،حتقق �أع��ل��ى م�ستويات
االنتاجية.
وت�أتي هذه التعديالت مبوجب املراجعة الدورية للوائح
والت�شريعات اخلا�صة باملوارد الب�شرية يف احلكومة
االحت���ادي���ة ،وال��ت��ي حت��ر���ص الهيئة ع��ل��ى �إج��رائ��ه��ا
بالتعاون مع خمتلف اجلهات االحتادية ذات العالقة.
35
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«نظام إدارة األداء اإللكتروني»
يعد نظام �إدارة الأداء ملوظفي احلكومة االحتادية
واح���د ًا م��ن �أه��م �أنظمة امل���وارد الب�شرية املطبقة
ع��ل��ى م�����س��ت��وى احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة وال��ت��ي تعنى
بتطوير ر�أ���س املال الب�شري يف ال��وزارات واجلهات
االحتادية وتطويره ومتكينه ،كونه ي�ستند �إىل �أبرز
و�أف�����ض��ل مم��ار���س��ات تنمية امل���وارد الب�شرية التي
ت�سعى احلكومة االحتادية �إىل �إر�سائها ،حيث يربط
الأه����داف ال��ف��ردي��ة للموظف ب���أه��داف امل�ؤ�س�سة،
وبالتايل ا�سرتاتيجية امل��وارد الب�شرية يف احلكومة
االحتادية ور�ؤية الإمارات .2021
وه��و عملية يجري بو�ساطتها تقييم �أداء املوظف
باملقارنة مع الأهداف وامل�ؤ�شرات الرئي�سية للأداء،

وهو ترجمة عملية لكافة مراحل التخطيط يف اجلهة
احلكومية ،وير�سي فر�ص العدل وال�شفافية وامل�ساواة
بني جميع املوظفني.
وي�سعى النظام الذي �أطلق مطلع العام  2012على
م�ستوى احلكومة االحتادية �إىل ربط الأداء مبكاف�أة
الإجناز والنتائج املتميزة ،وحت�سني �إنتاجية املوظفني
وزيادتها ،وت�شجيع الإجن��ازات الفردية �ضمن مظلة
العمل اجلماعي ،وتطوير ثقافة التعلم امل�ستمر،
وزي���ادة فر�ص التطوير االح�ت�رايف املهني ،ومتكني
اجل��ه��ات االحت��ادي��ة م��ن حت��دي��د وت��ق��دي��ر املوظفني
الأكفاء واملتميزين ،وو�ضع �أ�س�س وا�ضحة لقيا�س مدى
الإ�سهام يف �إجناز الأهداف اال�سرتاتيجية للجهة.

جميع مراحل نظام �إدارة الأداء تتم �إلكرتوني ًا من خالل "بياناتي" ويح�سن ب�شكل م�ستمر بال�شراكة مع اجلهات املعنية

ويعد النظام الذي �أطلقت الهيئة الن�سخة الإلكرتونية
منه خالل العام  2014عرب نظام �إدارة معلومات
امل��وارد الب�شرية يف احلكومة االحت��ادي��ة «بياناتي»
مرجعية لكافة ال����وزارات واجل��ه��ات االحت��ادي��ة يف

ربط األداء بمكافأة
اإلنجاز والنتائج المتميزة

مراحل دورة إدارة األداء

تحسين إنتاجية
الموظفين وزيادتها

مرحلة
تخطيط
األداء

تشجيع اإلنجازات الفردية
ضمن مظلة العمل الجماعي

1

زيادة فرص التطوير
االحترافي المهني

وضع أسس واضحة لقياس مدى اإلسهام
في إنجاز األهداف االستراتيجية للجهة

36

التقييم
النهائي لدورة
إدارة األداء
المراجعة
المرحلية

تطوير ثقافة
التعلم المستمر

تمكين الجهات االتحادية من تحديد
وتقدير الموظفين األكفاء والمتميزين

�إدارة �أداء موظفيها على الوجه الأم��ث��ل� ،إذ متر
دورة النظام خالل ال�سنة الواحدة بثالث مراحل
هي( :تخطيط الأداء ،واملراجعة املرحلية ،وتقييم
الأداء).

أهداف النظام

يتم من خ�لال ه��ذه املرحلة
حتديد الأهداف املنبثقة من
اخلطة اال�سرتاتيجية للجهة
وحتديد الكفاءات ال�سلوكية
اخلا�ضع لها املوظف

3

2

يتم من خ�لال ه��ذه املرحلة
مراجعة الأه���داف الفردية
ل��ل��م��وظ��ف وت��ق��دمي التغذية
ال���راج���ع���ة ل���ه ح����ول ت��ط��وي��ر
وتنمية �أدائه

يتم من خ�لال ه��ذه املرحلة
التقييم النهائي للموظف
بناء على الأدل���ة والرباهني
التي يقدمها لإثبات �أدائه
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واملوظفني �إدراكا �شموليا ملفهوم الكفاءات وتو�ضيح
كيفية ا�ستخدامها كما �أن��ه ي�ساعدهم على فهم
وتطوير واكت�ساب املهارات والقدرات وال�سلوكيات
الأ�سا�سية والقيادية التي متكنهم من �أداء وظائفهم
بفعالية و�إدارة تقدمهم املهني كونه يو�ضح الكفاءات
املتوجب على املوظفني التحلي بها بغ�ض النظر عن
م�ستوياتهم الوظيفية.

جدول املكاف�آت املرتبطة بالأداء
التقييم النهائي للأداء

العالوة الدورية
(ت�صبح جزء ًا من الراتب
الأ�سا�سي واملدفوع �شهري ًا)

الرتقية

يفوق التوقعات ب�شكل ملحوظ

طبق ًا لالئحة التنفيذية

م�ؤهل للرتقية اال�ستثنائية
�أو الوظيفية �أو املالية

يفوق التوقعات

طبق ًا لالئحة التنفيذية

م�ؤهل للرتقية الوظيفية
�أو الرتقية املالية

يلبي التوقعات

طبق ًا لالئحة التنفيذية

م�ؤهل للرتقية املالية

بحاجة �إىل حت�سني

غري م�ؤهل للعالوة الدورية

غري م�ؤهل لأي نوع من �أنواع الرتقية

جدول الكفاءات القيادية والأ�سا�سية
التفكري اال�سرتاتيجي

الكف ـ ــاءات القياديـ ــة

ويت�ضمن ن��ظ��ام �إدارة الأداء ملوظفي احلكومة
االحتادية املطبق �إلكرتوني ًا الإطار العام للكفاءات
ال�سلوكية كركيزة �أ�سا�سية له وللأنظمة الأخ��رى
املرتبطة به ويت�ضمن ت�سع كفاءات ثالث قيادية و�ست
�أ�سا�سية خا�ضعة للقيا�س والتي يتعني توافرها لدى
موظفي احلكومة االحت��ادي��ة بحيث ت�ساعدهم يف
ت�أدية وظائفهم مبنحى متميز.
وي��ه��دف الإط����ار �إىل م��ن��ح ال��ر�ؤ���س��اء املبا�شرين
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ال��ق��درة على حتفيز وت�شجيع امل��وظ��ف�ين وف���رق العمل ع��ن ط��ري��ق منحهم
مت���ك�ي�ن امل���وظ���ف�ي�ن وت��ط��وي��ر ال�صالحيات الالزمة لتي�سري الأعمال املناطة بهم وتوفري الدعم و االر�شاد
والتطوير ،وايجاد بيئة عمل م�شجعة لتحقيق �أعلى م�ستويات الأداء الفردي ،
قدراتهم
و�إعداد القادة امل�ستقبليني مما ي�ضمن ا�ستدامة جناح اجلهة االحتادية.
قيادة التغيري

الكف ــاءات الأ�سا�سـ ـ ــية

38

القدرة على خلق وبلورة ر�ؤية وا�ضحة للم�ستقبل ،وربط الأهداف اال�سرتاتيجية
للجهة االحتادية ب�أولويات العمل .وي�شمل ذلك التحليل طويل الأجل لأولويات
اجلهة من �أجل خلق ر�ؤية م�شرتكة ملوظفي اجلهة االحتادية ،وذلك لت�شجيعهم
وتوليد االهتمام واحلما�سة لديهم جت��اه ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ،وحتفيزهم لتحقيق
الأهداف اال�سرتاتيجية للجهة االحتادية .

القدرة على حتفيز املوظفني وفرق العمل لتبني فكر التغيري ،والنقد البناء
لآليات العمل ,وقيادة مبادرات التطوير بالتوافق مع ر�ؤية اجلهة و�أهدافها
اال�سرتاتيجية.

التوا�صل ومهارات االت�صال

القدرة على اال�ستماع وال�شرح واالقناع والت�أثري يف الآخرين ،من خالل التعبري
عن الأفكار والآراء بطريقة تتالءم وتتوافق مع املوقف يف خمتلف اجلوانب،
�سواء �شفهي ًا �أم خطي ًا ،بالطريقة التي ت���ؤدي �إىل حتقيق غاية التوا�صل
الإيجابي.

العمل بروح
الفريق الواحد

القدرة على العمل ب�شكل جماعي وبروح الفريق الواحد بني خمتلف الوحدات
التنظيمية من �أجل حتقيق الأه��داف امل�شرتكة ،مع مراعاة املحافظة على
الروابط الإيجابية على جميع امل�ستويات بغ�ض النظر عن االختالفات الثقافي ٌة،
�إ�ضافة الحرتام وجهات النظر املتبادلة.

الرتكيز على النتائج

القدرة على حتديد وحتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية  ،واحلفاظ على الرتكيز
والفعالية والتميز يف حتقيق النتائج التي تن�سجم مع �أهداف اجلهة  .وي�شمل
ذلك القدرة على تذليل التحديات والعقبات التي تعرت�ض العمل و�إيجاد احللول
املنا�سبة لها ،وفقا للإمكانيات املتاحة.

�إدارة املوارد بفاعلية

القدرة على التخطيط ال�سليم و الفعال ملوارد اجلهة ،واعتماد معايري التميز
يف حتقيق �أهدافها وا�سرتاتيجياتها ،مما ي�شمل حتديد الأولويات وت�شجيع
التعاون وحتفيز املوظفني لت�أدية مهامهم وفق ًا ملعايري التميز املطلوبة.

امل�ساءلة

حت ّمل كامل امل�س�ؤولية عن نتائج ق��رارات��ه املرتتبة على املهام املناطة به،
ومعاجلة امل�شاكل بفعالية ،وت�شجيع املوظفني التابعني له على االلتزام بتحقيق
الأهداف و�إجناز املهام املكلفني بها بكل �صدق و�أمانة.

الرتكيز
على خدمة العمالء

القدرة على فهم احتياجات العمالء الداخليني واخلارجيني ،وال�سعي لتقدمي
اخلدمات الالزمة لتلبية هذه االحتياجات باحرتاف ومهنية .وي�شمل الرتكيز
على متلقي اخلدمة ،مبنحهم خدمات عالية �ضمن الإمكانيات املتاحة.
39
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إطالق خدمة تقييم الموظف
الجديد إلكترونيا عبر نظام «بياناتي»
وخ�لال العام � 2016أطلقت الهيئة خدمة تقييم
�أداء املوظف اجلديد الذي ال يزال يف فرتة االختبار
�إل��ك�ترون��ي�� ًا ،وذل���ك م��ن خ�لال ن��ظ��ام �إدارة الأداء
الإلكرتوين ملوظفي احلكومة االحتادية ،املتاح عرب
نظام «بياناتي».
وتتيح اخلدمة املفعلة يف  38وزارة وجهة احتادية
لرئي�س املوظف املبا�شر وفريق �إدارة املوارد الب�شرية
تقييم �أدائ��ه من خالل الدخول على �شا�شة «تقييم
املوظف اجلديد» �ضمن نظام اخلدمة الذاتية ،ويقوم
النظام ب�شكل تلقائي باختيار املوظف اجلديد لبدء
عملية التقييم ،و�إخطار الرئي�س املبا�شر ب�ضرورة
تعبئة �أهداف املوظف وكفاءاته التخ�ص�صية خالل
فرتة االختبار ،وعند االنتهاء من هذه العملية يوجه
النظام �إ�شعارات �إلكرتونية للموظف نف�سه وفريق
�إدارة املوارد الب�شرية بهذا اخل�صو�ص.
ويقوم النظام وقبل انتهاء ف�ترة االختبار بثالثة
�أ�سابيع ،ب�إر�سال �إ���ش��ع��ارات تنبيهية �إىل الرئي�س
املبا�شر وفريق �إدارة امل��وارد الب�شرية؛ لتذكريهم
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بقرب انتهاء ال��ف�ترة امل��ح��ددة لالختبار ،ويتوىل
الرئي�س املبا�شر م�س�ؤولية تقييم �أداء املوظف يف
نهاية ف�ترة االختبار وف��ق�� ًا ل�ل�أه��داف والكفاءات
املدخلة يف نظام �إدارة الأداء الإل��ك�تروين ،وبناء
على هذا التقييم يتخذ القرار �إما بتعيني املوظف �أو
متديد فرتة االختبار �أو �إنهائها.
ربط اإلجازات المرضية بنتائج نظام
إدارة األداء اإللكتروني عبر «بياناتي»
وخالل العام  2016جنحت الهيئة يف ربط م�ؤ�شر
�أثر الإج��ازات املر�ضية على الإنتاجية يف احلكومة
االحت��ادي��ة بنتائج نظام �إدارة الأداء الإل��ك�تروين
ملوظفي احلكومة االحتادية عرب نظام «بياناتي»،
حيث �أ�ضافت تنبيهات تتعلق مب�ؤ�شر �أثر الإجازات
املر�ضية على الإنتاجية يف احلكومة االحتادية الذي
طبقته الهيئة ر�سمي ًا �أواخ���ر العام  ،2015حيث
�سيظهر تنبيه للرئي�س املبا�شر يو�ضح م�ؤ�شر نتيجة
�أث��ر الإج���ازات املر�ضية على �إنتاجية موظفيه يف
�شا�شة التقييم يف مرحلة تقييم الأداء ال�سنوي.

ً
إلكترونيا
تقييم أداء الموظف الجديد

إخطار الرئيس
المباشر بضرورة
تعبئة أهداف
الموظف وكفاءاته
التخصصية خالل
فترة االختبار

يوجه النظام
إشعارات إلكترونية
للموظف نفسه
وفريق إدارة
الموارد البشرية
بهذا الخصوص

38
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«بنك األهداف الذكية»

إرسال إشعارات تنبيهية
إلى الرئيس المباشر
وفريق إدارة الموارد
البشرية لتذكيرهم
بقرب انتهاء الفترة
المحددة لالختبار

وزارة وجهة مفعلة خلدمة
تقييم املوظف اجلديد �إلكرتوني ًا

يقيم الرئيس
المباشر أداء
الموظف في نهاية
ً
وفقا
فترة االختبار
وبناء على هذا
التقييم يتخذ القرار

"البنك" يح�سن �صياغة الأهداف لوظائف الدعم وي�سهل قيا�سها

�ضمن جهودها الرامية �إىل التوفيق بني �أولويات
احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة وا���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال����وزارات
واجل��ه��ات االحت���ادي���ة ،ورب���ط الأه�����داف ال��ف��ردي��ة
للموظفني ،مببادرات وبرامج امل�ؤ�س�سات العاملني
فيها� ،أطلقت الهيئة خ�لال العام  2015م�شروع
«بنك الأهداف الذكية» لوظائف الدعم وامل�ساندة،
التي يقدر عددها بنحو  201وظيفة من الوظائف
امل�شرتكة على م�ستوى احلكومة االحتادية.
ويفيد «بنك الأه��داف الذكية» ال��وزارات واجلهات
االحت��ادي��ة امل�شغلة لنظام �إدارة معلومات امل��وارد
الب�شرية يف احلكومة االحت��ادي��ة «ب��ي��ان��ات��ي» ،وهو

عبارة عن ح��زم لوثائق الأداء الفردية للوظائف
امل�شرتكة على م�ستوى احلكومة االحتادية ،حيث مت
و�ضع تو�صيف وت�صنيف لهذه الأه���داف ،وي�ساعد
يف حت�سني وتوحيد �صياغة الأهداف لكافة وظائف
الدعم ،والت�أكد من قابلية قيا�س هذه الأهداف.
ويتكامل «بنك الأه���داف الذكية» مع نظام �إدارة
الأداء ملوظفي احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة ،وي�سهم يف
�إن�شاء قاعدة موحدة وم�شرتكة لأه��داف وظائف
الدعم وامل�ساندة يف الوزارات واجلهات االحتادية،
وقد قامت الهيئة بتعريف �أه��داف وظائف الدعم
�إلكرتوني ًا على نظام «بياناتي».

 1000هدف ذكي
لـ  201وظيفة

يرتاوح عدد الأهداف الذكية التي و�ضعتها الهيئة لكل وظيفة
ما بني �أربعة وثمانية �أهداف ،مبعدل متو�سط قد ي�صل �إىل
 1000هدف موزعة على الـ  201وظيفة من وظائف الدعم.
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نظام التدريب والتطوير اإللكتروني

اإلعارة
الندب
التطويري

برامج الظل
الوظيفي

التدوير
الوظيفي

اإلجازات
الدراسية

التدريب املتخ�ص�ص يرفد احلكومة االحتادية بالكفاءات واملواهب ويعزز تناف�سيتها

يكت�سب نظام التدريب والتطوير ملوظفي احلكومة
االحتادية الذي �أطلقته الهيئة مطلع العام 2012
�أهمية خا�صة على م�ستوى احلكومة االحت��ادي��ة،
نظر ًا ل��دوره يف متكني موظفي ال��وزارات واجلهات
االحت��ادي��ة وتعزيز �أدائ��ه��م وزي���ادة �إنتاجيتهم يف
احلكومة االحتادية.
وتزامن �إطالق النظام الذي تعول عليه الهيئة كثرياً
لتحقيق ا�سرتاتيجية امل��وارد الب�شرية يف احلكومة
االحتادية مع �إطالق نظام �إدارة الأداء الذي يرتبط
ب���ه ،وت��ع��د خم��رج��ات��ه م��دخ�لات ل��ن��ظ��ام ال��ت��دري��ب
والتطوير ،فتحديد احلاجة من التدريب والتطوير
مبني على �أ�سا�س النتائج التي يفرزها نظام �إدارة
الأداء.
أهداف النظام
ويهدف النظام �إىل رفع كفاءة املوظفني ،وتزويدهم
ب��امل��ه��ارات وامل����ؤه�ل�ات ،مب��ا يحقق ك��ف��اءة الأداء
م��ن خ�لال (���ض��م��ان �إع����داد خطط تطوير فردية
للموظفني؛ وم�ساعدة الوزارات واجلهات االحتادية
على ت�أهيلهم) ،وتتنوع �أ�شكال التدريب التي ت�ضمنها
ما بني (الدورات التدريبية ،والإجازات الدرا�سية،
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المؤتمرات

أشكال التدريب
في النظام

الدورات
التدريبية

الندوات

التعاقب
الوظيفي

والتدوير الوظيفي ،والندب التطويري ،والإع��ارة،
وب��رام��ج الظل الوظيفي ،وامل���ؤمت��رات ،وال��ن��دوات،
والتعاقب الوظيفي).
ويعترب النظام من �أبرز املبادرات الطموحة ،املنبثقة
عن ا�سرتاتيجية الهيئة ،وجزء من منظومة �سيا�سات
وت�شريعات و�أنظمة موارد ب�شرية متكاملة ،ت�ستفيد
م��ن �أف�ضل املمار�سات العاملية ،وت�ؤ�س�س لثقافة
جديدة يف عمل م�ؤ�س�سات احلكومة االحتادية؛ و�صو ًال
�إىل ردم الهوة بني الأداء احلايل وامل�ستهدف ،والتي
يحددها نظام �إدارة الأداء ،ويعاجلها نظام التدريب
والتطوير.
نظام تدريب إلكتروني
وخالل العام � 2014أطلقت الهيئة نظام التدريب
والتطوير الإل��ك�تروين وفعلته �ضمن نظام �إدارة
معلومات امل��وارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية
«ب��ي��ان��ات��ي» ،و�أت��اح��ت �إم��ك��ان��ي��ة ا�ستخدامه لكافة
اجلهات االحتادية اخلا�ضعة لقانون املوارد الب�شرية
يف احلكومة االحت��ادي��ة والئحته التنفيذية ،حيث
ميكنها حتميل خطط تدريب وتطوير موظفيها عليه.

النظام ي�سهم يف متكني موظفي الوزارات واجلهات االحتادية وتعزيز �أدائهم
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إطالق مشروع بنك البرامج التدريبية

�أطلقته الهيئة منت�صف العام  ،2016وترمي من
خ�لال��ه �إىل مت��ك�ين م��وظ��ف��ي ال�����وزارات واجل��ه��ات
االحت��ادي��ة امل�شغلة لنظام �إدارة معلومات امل��وارد
الب�شرية يف احلكومة االحتادية «بياناتي» من اختيار
ال����دورات التدريبية ،ال��ت��ي تنا�سب احتياجاتهم
بطريقة �إلكرتونية مبتكرة و�سهلة اال�ستخدام،
عرب نظام التدريب والتطوير الإل��ك�تروين ملوظفي
احلكومة االحتادية.
مفعل في 39
وزارة وجهة اتحادية
ويتيح بنك ال�برام��ج التدريبية ملوظفي ال���وزارات
واجلهات االحتادية امل�شغلة لنظام «بياناتي» وعددها
 39وزارة وجهة� ،إمكانية اختيار الدورات والربامج
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التدريبية التي تنا�سب احتياجاتهم ،وذلك من خالل
الظهور التلقائي للربامج التدريبية ح�سب الكفاءات
يف خطة التطوير الفردية اخلا�صة بكل موظف على
نظام التدريب والتطوير الإلكرتوين.
ويهدف �إىل حت�سني ج��ودة تطبيق نظام التدريب
الإلكرتوين يف احلكومة االحتادية ،من خالل �ضمان
توفري قائمة متنوعة من الربامج التدريبية ت�ساعد
ال����وزارات واجل��ه��ات االحت��ادي��ة يف مرحلة تطوير
خطط التدريب ال�سنوية اخلا�صة بها.
ويرتكز بنك الربامج التدريبية على برامج تدريبية
موثقة وف��ق خم��رج��ات م��ب��ادرة «م��ع��ارف» ل�شركاء
التدريب املف�ضلني للحكومة االحت��ادي��ة ،وخطط
ال��ت��دري��ب ال�سنوية ال�سابقة للجهات االحت��ادي��ة،
وي�سهم يف توفري الوقت واجلهد على املوظف وعلى
رئي�سه املبا�شر من خالل �ضمان اختيار التدريب
املنا�سب �أث��ن��اء مراجعة خطة التطوير الفردية
املقرتحة للموظف.

جائزة اإلمارات للموارد البشرية
في الحكومة االتحادية

«�إن مواردنا الب�شرية الكف�ؤة امل�ؤهلة �سر تقدمنا والأداة احلقيقية
لتحقيق تطلعات القيادة الر�شيدة واملتمثلة بر�ؤية الإمارات و�أجندتها
الوطنية ،وكذلك الو�صول �إىل مرحلة ما بعد النفط �أي اقت�صاد
معريف حقيقي م�ستدام ،ي�شكل الإن�سان حموره الرئي�سي»
سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية
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أهداف
تعزيز مكانة الإم���ارات وريادتها وتناف�سيتها يف
�شتى املجاالت وعلى خمتلف ال�صعد هو الهدف
الأ���س��م��ى والأ���ش��م��ل والأن��ب��ل ال���ذي ت�سعى الهيئة
لتحقيقه ،وذل���ك م��ن خ�ل�ال �إط��ل�اق امل��ب��ادرات
اخل�لاق��ة املبتكرة التي حتفز موظفي احلكومة
االحتادية على االبتكار والإب��داع والإنتاجية ،ومن
هنا ولدت فكرة �إطالق جائزة الإم��ارات للموارد
الب�شرية يف احلكومة االحتادية التي حتظى برعاية
كرمية من �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،وزير �ش�ؤون الرئا�سة،
وت�ستهدف تكرمي ال���وزارات واجلهات االحتادية
الرائدة يف متكني موظفيها وحتفيزهم وامللتزمة
بتطبيق �أنظمة وت�شريعات املوارد الب�شرية اخلا�صة
46

مبوظفي احلكومة االحتادية.
وتهدف اجلائزة التي تنظمها الهيئة ب�شكل �سنوي
�إىل �إب���راز م��ب��ادرات امل���وارد الب�شرية الناجحة
على م�ستوى اجلهات االحت��ادي��ة ،وتعك�س ال��دور
احليوي لتلك اجلهات يف تعزيز كفاءة وفاعلية
ر�أ�س مالها الب�شري ،واالرتقاء مب�ستوى ممار�سات
امل��وارد الب�شرية و�إدارة الأف���راد ،بالإ�ضافة �إىل
خلق بيئة عمل حمفزة ال�ستقطاب املوارد الب�شرية
املتخ�ص�صة واحل��ف��اظ على الكفاءات واملواهب
املتواجدة ،وتعزيز مفهوم الأداء املتميز لإدارة
امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة ،وت��ق��دي��ر وحت��ف��ي��ز ال�����وزارات
واجل��ه��ات احلكومية على زي���ادة الإنتاجية بكل
كفاءة وفاعلية.

الجائزة

126

مشاركة في

الدورتين السابقتين

���ش��ه��دت اجل��ائ��زة ت��ف��اع ً
�لا و�إق���ب���ا ًال ك��ب�يري��ن يف ال��دورت�ين
ال�سابقتني ،حيث ا�ستقبلت خاللهما  126م�شاركة على
م�ستوى اجل��ه��ات االحت��ادي��ة والأف����راد ب��واق��ع  58م�شاركة
للجهات و 67م�شاركة للأفراد.
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وتعترب ج��ائ��زة الإم�����ارات ل��ل��م��وارد الب�شرية يف
احلكومة االحت��ادي��ة تكلي ًال لإجن����ازات اجلهات
االحتادية والعاملني يف جمال املوارد الب�شرية وفق
حماور بطاقات الأداء املتوازن ،وفر�صة لت�سليط
ال�ضوء على �أف�ضل ممار�سات امل���وارد الب�شرية
حملي ًا وعاملي ًا ،وح��اف��ز ًا لتحقيق �أعلى م�ستويات
الأداء فيما يتعلق ب�إدارة ر�أ�س املال الب�شري ورعاية
املوهوبني واحل��ف��اظ على الكفاءات الوطنية يف
بيئة عمل �إيجابية ت�ضمن �أعلى م�ستويات الر�ضا
وال�سعادة.

وتت�صف اجلائزة ب�أنها �أحد �أكرث �أ�ساليب التقدير
�أهمية على امل�ستوى الوطني يف جم��ال امل���وارد
الب�شرية ،حيث ت�شكل حافز ًا هام ًا لإدارات املوارد
الب�شرية يف م�ؤ�س�سات احلكومة االحتادية لتحقيق
م�ستويات �أع��ل��ى م��ن الأداء وال��ت��ق��دي��ر ،وتعطي
القائمني عليها والعاملني فيها الدافعية لبذل
املزيد ،يف �أجواء تناف�سية ،تكرم املبدعني املثابرين
وحتافظ على الكفاءات الوطنية ،وتدعم �أفكارهم
النرية اخلالقة ،ومبادراتهم الإبداعية ،وت�ساعد
يف تعميم وتبادل التجارب واملمار�سات الناجحة.

الجائـــــــزة

تنقسم جائزة اإلمارات للموارد البشرية
في الحكومة االتحادية إلى ثالث فئات هي:

اجلائزة ت�شكل حافز ًا لإدارات ورواد املوارد الب�شرية لتقدمي املزيد من االبتكار والإبداع

 27معيار تقييم
1

2

3

الجهات المتميزة
ً
وفقا لمحاور بطاقة
األداء المتوازن:

الموظفين المتميزين
في مجاالت
الموارد البشرية

أفضل
ممارسة في
الموارد البشرية

1 .1محور العمليات

1 .1القائد المتميز

2 .2محور التعلم

2 .2فارس الموارد
البشرية

3 .3المحور المالي
4 .4محور المتعاملين
5 .5الجهة االتحادية األكثر
ً
تحسنا
 6 .6الفئة الرائدة وتشمل
جميع الفئات السابقة
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1 .1بيئة عمل صديقة
للمعاقين
2 .2الصحة والسالمة
المهنية
3 .3الرفاه الوظيفي
4 .4القراءة والمعرفة

للجهات المشاركة

وتخ�ضع ملفات اجل��ه��ات االحت��ادي��ة امل�شاركة يف
اجلائزة لـ  27معيار تقييم منها( :تطوير خطتي
ال��ت��وط�ين والإح��ل��ال ،ون�سب ال��ت��وط�ين وال�ترق��ي��ات
واكتمال خطط التدريب والتطوير ال�سنوي ور�ضا
املوظفني عن �أ�شكال التدريب ،والدورات املنفذة من
خالل مبادرة «معارف» ل�شركاء التدريب املف�ضلني
للحكومة االحت��ادي��ة ،ون�سبة تفعيل نظامي �إدارة
الأداء والتدريب والتطوير الإلكرتوين �ضمن نظام
�إدارة معلومات املوارد الب�شرية «بياناتي» ،وااللتزام
بنظم و�سيا�سات امل��وارد الب�شرية ،واحلر�ص على
�أمتتة �أنظمة املوارد الب�شرية).
فيما تخ�ضع ملفات الأف��راد امل�شاركني يف اجلائزة
لعدة معايري تقييم �أبرزها( :معرفة املوظف بربامج
و�أنظمة امل���وارد الب�شرية يف احلكومة االحت��ادي��ة،
وم��دى م�ساهمة املوظف يف رف��ع م�ستويات تطبيق
�أنظمة وبرامج امل��وارد الب�شرية املعتمدة يف جهته،
و�إجنازات املوظف املتميزة يف جهته ،بالإ�ضافة �إىل
دوره يف تقدمي مقرتحات فعالة ومبدعة داخل جهته
�أو للهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية مبا

ي�سهم يف تطوير �أنظمة و�سيا�سات املوارد الب�شرية يف
احلكومة االحتادية).
لجنة تحكيم مستقلة
وكانت الهيئة قد �شكلت جلنة حتكيم م�ستقلة حيادية
م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص و�شبه احل��ك��وم��ي واجل��ه��ات
املحلية لتحكيم امللفات امل�شاركة يف اجل��ائ��زة يف
جميع دوراتها ،حيث تتوىل اللجنة م�س�ؤولية مراجعة
ملفات تقييم اجلهات االحتادية املعدة من قبل فريق
التقييم ،بالإ�ضافة �إىل حتديد الفائزين �ضمن كل
فئة وفق الآلية واملعايري واجلداول املعتمدة ،ورفعها
للفريق التنفيذي للجائزة.
وت��خ�����ض��ع م��ل��ف��ات اجل��ه��ات االحت���ادي���ة وامل��وظ��ف�ين
امل�شاركني يف اجلائزة للتقييم من قبل فريق خارجي
متخ�ص�ص م�ؤهل ومدرب من قبل الهيئة االحتادية
للموارد الب�شرية احلكومية ،حيث ي�ضطلع الفريق
ب��ع��دد م��ن امل�����س���ؤول��ي��ات منها ال���زي���ارات امليدانية
وعمليات التحقق ،واالطالع على الأدلة وامل�ستندات
املرفقة يف امللفات امل�شاركة ،وتقدمي التغذية الراجعة
بعد االنتهاء من �إعداد تقارير التقييم النهائية لكل
اجلهات واملوظفني امل�شاركني يف اجلائزة.
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منصور بن زايد يكرم
الفائزين بالدورة الثانية
وخ�لال العام  2016كرم �سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة راع��ي اجلائزة الفائزين بالدورة الثانية
للجائزة ،خالل احلفل الذي نظمته الهيئة وح�ضره
�سموه ،حيث ف��از على م�ستوى اجلهات االحتادية
(وزارة التغري املناخي والبيئة وهيئة الأوراق املالية
وال�سلع بفئة اجلائزة الرئي�سية وهي اجلهة الرائدة
يف جمال امل��وارد الب�شرية ،ووزارة الثقافة وتنمية
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املعرفة ،ووزارة تطوير البنية التحتية ،والهيئة
العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة عن فئة اجلهة
املحفزة ،ووزارة املوارد الب�شرية والتوطني والهيئة
العامة للطريان امل��دين �ضمن فئة اجلهة املمكنة،
ووزارتي الطاقة واملوارد الب�شرية والتوطني عن فئة
اجلهة اخلدمية).
ٌ
وفاز على م�ستوى الأفراد كل من( :عثمان �آل علي
من هيئة الأوراق املالية وال�سلع ،وعفراء املري من
وزارة الطاقة ،وعبداهلل با�سويد من هيئة الت�أمني عن
فئة القائد املتميز يف جمال املوارد الب�شرية ،و�آمنة
عبداهلل �سعيد من وزارة الثقافة وتنمية املعرفة عن
فئة التنفيذي الواعد يف جمال املوارد الب�شرية).

تقرير مفصل

في نهاية كل دورة
يف ختام كل دورة من اجلائزة �ستقدم الهيئة تقرير ًا مف�ص ًال
لكل امل�شاركني من جهات احتادية و�أفراد ،يو�ضح نقاط القوة
التي يجب احلفاظ عليها والنقاط التح�سينية التي �سرتفع
من القيمة امل�ضافة للموارد الب�شرية ،وفق دور ومفهوم �إدارة
املوارد الب�شرية.

�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد وال�شيخ نهيان بن مبارك يتو�سطان ممثلي اجلهات والفائزين بالدورة الثانية من اجلائزة
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نظام منح المكافآت والحوافز
لموظفي الحكومة االتحادية

«الهيئة» حتر�ص على تكرمي موظفيها املتميزين وتقدير �إ�سهاماتهم

لقطات من حفل الدورة الثانية للجائزة
52

منذ اعتماده يف العام  2015من قبل جمل�س الوزراء
املوقر ،جنح نظام منح املكاف�آت واحلوافز ملوظفي
احلكومة االحتادية الذي تقدمت به الهيئة االحتادية
ل��ل��م��وارد الب�شرية احلكومية ،يف ت��وف�ير منهجية
موحدة للوزارات واجلهات االحتادية ،لتحفيز املوارد
الب�شرية املتميزة العاملة لديها ،وبيان الإج��راءات
واخلطوات الواجب اتباعها عند حتفيز املوظفني،
بنا ًء على م�ستويات الأداء.
وتطبق �أح��ك��ام ه��ذا النظام على ك��اف��ة املوظفني
العاملني يف ال��وزارات �أو اجلهات االحتادية ،ممن
تنطبق عليهم معايري و���ش��روط اال�ستحقاق على
اختالف درجاتهم وفئاتهم و�أنواع عقودهم ،وي�أتي
يف �إط��ار منظومة متكاملة من �أنظمة وت�شريعات
املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية ،واملبادرات
وال�ب�رام���ج التحفيزية ال��ت��ي ت��ع��زز الأداء وت��رف��ع
الإنتاجية ،وت�ضمن �سعادة املوظفني واملتعاملني على
حد �سواء.
ً
ويعترب ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د ا�ستكماال لنظام �إدارة
الأداء اخلا�ص مبوظفي احلكومة االحتادية؛ حيث
مكاف�أة الإب��داع والإجن��از والأداء املتميز ،وي�شكل

فر�ص ًة �أمام الوزارات واجلهات االحتادية ال�ستثمار
م��وارده��ا وخم�ص�صاتها املالية لتكرمي املوظفني
وتقدير جهودهم ،حيث يرفع من تناف�سية احلكومة
االحتادية ،لتكون بيئة جاذبة للكفاءات الوطنية.
لجنة المكافآت والحوافز
ومبوجب ق��رار جمل�س ال��وزراء ي�شكل يف كل وزارة
بقرار من الوزير جلنة دائمة ت�سمى «جلنة املكاف�آت
واحلوافز» ،برئا�سة الوزير �أو وكيل الوزارة �أو من يف
حكمه ،وع�ضوية كل من وكالء ال��وزارة امل�ساعدين
ومدير �إدارة امل���وارد الب�شرية واخل��دم��ات ومدير
�إدارة اال�سرتاتيجية وامل�ستقبل ،ومدير �إدارة ال�ش�ؤون
املالية ،ويكون مقرر ًا للجنة ،على �أن جتتمع اللجنة
ب�شكل دوري ملناق�شة الرت�شيحات املتعلقة ب�أ�سماء
املوظفني الذين ي�ستحقون املكاف�آت واحلوافز ،ممن
يتم تر�شيحهم من قبل �إدارة امل��وارد الب�شرية بعد
التن�سيق مع الإدارات املعنية ورفعها �إىل الوزير �أو
من يفو�ضه لالعتماد.
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أنــــــــــواع
للمكافآت

المكافأة النقدية

01

فئة «املوظف اال�ستثنائي» ،وفئة «املوظف املبدع» ،وفئة «موظف ت�ستاهل» ،وفئة «املوظف املتميز» ،وفئة
«املوظف املجتمعي» ،وفئة «اجلندي املجهول» من موظفي الفئة اخلدمية واملعاونة ،وفئة «ال�شركاء اخلارجيني»

المكافأة السنوية

02

متنح للموظف الذي يكون قد م�ضى على خدمته �سنة على الأقل ،و�أن يكون املوظف حا�ص ًال على (يفوق
التوقعات ب�شكل ملحوظ �أو يفوق التوقعات) �ضمن نظام �إدارة الأداء االحتادي املعتمد

الحوافز (المكافآت األخرى)

03

وهي املكاف�آت املعنوية التي متنح للموظفني الذين �ساهموا يف �إجنازات ا�ستثنائية وي�شرتط فيها �أن يكون
املوظف حا�ص ًال على �أحد م�ستويات الأداء املتميز �ضمن نظام �إدارة الأداء االحتادي املعتمد

أنواع المكافآت

ب -املكاف�أة ال�سنوية

�أ -املكاف�أة النقدية

وهي التي يتم منحها للموظف ال��ذي يبذل جهود ًا
متميزة يف حتقيق الأهداف و�إجناز املهام املكلف بها
ب�أ�ساليب ذكية تب�سط الإج��راءات وتزيد الإنتاجية
ب�أقل املوارد ،وبناء على م�ستوى الأداء الذي ح�صل
عليه وف��ق ن��ظ��ام �إدارة الأداء ملوظفي احلكومة
االحتادية ،ومتنح املكاف�أة ال�سنوية للموظف امل�ؤهل
يف نهاية دورة نظام �إدارة الأداء (مرحلة التقييم
النهائية) لكل �سنة ،وذلك بعد اعتماد جلنة ال�ضبط
واملوازنة لنتائج التقييم النهائية.
وبح�سب ال��ق��رار متنح املكاف�أة ال�سنوية للموظف
الذي يكون قد م�ضى على خدمته يف اجلهة �سنة على
الأقل ،و�أن يكون املوظف حا�ص ًال على �أحد م�ستويات
الأداء املتميز �ضمن نظام �إدارة الأداء االحت��ادي

وه���ي ال��ت��ي ي��ت��م منحها للموظف املتميز ب�سبب
اقرتاحاته التي ت�سهم يف تطوير الأداء �أو ت�سهم يف
حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية وحت�سني �سري العمل
وانتظامه� ،أو تقدمي �أفكار جديدة �أو تطويرية مبدعة
ت�ضيف قيمة معنوية يف جهة عمله.
فئات املكاف�آت النقدية
وق�سم القرار املكاف�آت النقدية �إىل الفئات التالية:
(فئة «املوظف اال�ستثنائي» ،وفئة «املوظف املبدع»،
وفئة «موظف ت�ستاهل» ،وفئة «املوظف املتميز» ،وفئة
«املوظف املجتمعي» ،وفئة «اجلندي املجهول» موظفي
الفئة اخلدمية واملعاونة ،وفئة «ال�شركاء اخلارجيني»).
54

الهيئة متنح  %80من موظفيها مكاف�آت وحوافز

املعتمد (يفوق التوقعات ب�شكل ملحوظ �أو يفوق
التوقعات) ،وال يجوز اجلمع بني املكاف�أة ال�سنوية
و�أي نوع من �أنواع الرتقيات ،و�أن يكون قد م�ضى على
�آخر مكاف�أة تقا�ضاها املوظف مدة ال تقل عن ()12
�شهر ًا.
ويف حال كان تقدير املوظف «يفوق التوقعات ب�شكل
ملحوظ» ف�إن قيمة املكاف�أة يجب �أال تزيد على ()3
ثالثة رواتب �أ�سا�سية للراتب الذي يتقا�ضاه املوظف،
�أما يف حال كان تقدير املوظف «يفوق التوقعات» ف�إن
قيمة املكاف�أة يجب �أال تزيد على راتبني �أ�سا�سيني.
ج -احلوافز (املكاف�آت الأخرى)
وهي املكاف�آت املعنوية التي متنح للموظفني الذين
�ساهموا يف �إجن���ازات ا�ستثنائية يكون من �ش�أنها

امل�ساهمة يف تطوير العمل ،وي�شرتط فيها �أن يكون
املوظف حا�ص ًال على �أحد م�ستويات الأداء املتميز
�ضمن نظام �إدارة الأداء االحت��ادي املعتمد (يفوق
التوقعات ب�شكل ملحوظ �أو يفوق التوقعات)� ،أو �أن
ي�ؤدي عم ًال ذو �أثر �إيجابي وفق ًا لل�شروط واملعايري
التي حتددها الوزارة �أو اجلهة االحتادية لذلك.
وي�ستحق املوظف الفائز �شهادة تقدير من الوزير �أو
من يفو�ضه خالل �إحدى فعاليات الوزارة �أو اجلهة
االحتادية ،وهدايا عينية على �أال تزيد قيمتها على
( )5000خم�سة �آالف درهم.
وللمزيد من التفا�صيل ميكن العودة للقرار كام ًال
من خالل املوقع الإلكرتوين للهيئة.
www.fahr.gov.ae
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المنتدى اإللكتروني للموارد البشرية

�شهد املنتدى تفاع ًال كبري ًا من املوظفني وناق�ش  30حمور موارد ب�شرية

�أحد اجتماعات التباحث يف �سبل النهو�ض باملنتدى بال�شراكة مع "لينكد�إن"

�ضمن م�ساعي الهيئة البتكار �أدوات وو�سائل توا�صل
ج��دي��دة جم��ان��ي��ة ،وتنفيذ اخل��ط��ة اال�سرتاتيجية
للموارد الب�شرية يف احلكومة االحت��ادي��ة� ،أطلقت
الهيئة من خ�لال �صفحتها على �شبكة «لينكد�إن»
املنتدى الإل��ك�تروين للموارد الب�شرية ،ال��ذي يعد
��اد افرتا�ضي يجمع املهتمني واملخت�صني
مبثابة ن ٍ
واملعنيني بتنمية ر�أ���س امل��ال الب�شري على م�ستوى
الدولة والعامل للتحاور وتبادل ال��ر�أي والنقا�ش يف
املو�ضوعات ذات العالقة بتنمية وتطوير ر�أ�س املال
الب�شري و�آخ��ر و�أف�ضل ممار�سات امل��وارد الب�شرية
العاملية ،مبا يخدم عمل احلكومة االحتادية وميدها
ب�أف�ضل املمار�سات والدرا�سات التي تعزز �إنتاجية
املوظفني و�سعادتهم ،وت�ستقطب الكفاءات واملواهب
وحتافظ عليها ،وتقلل ن�سب الدوران الوظيفي.
وي�شكل املنتدى الإلكرتوين من�صة مثالية لبناء حوار
حول �أهم املوا�ضيع املتعلقة ب�إدارة وتنمية ر�أ�س املال
الب�شري ،وت�سليط ال�ضوء على التجارب واملمار�سات
الناجحة يف جم��ال �إدارة امل���وارد الب�شرية مثل:
56

االختيار والتعيني والتدريب والتطوير ،ويقوم فريق
عمل املنتدى وب�شكل دوري بن�شر مقاالت علمية حول
�أح��دث ما تو�صلت �إليه الأب��ح��اث يف جم��ال امل��وارد
الب�شرية و�أف�ضل املمار�سات العاملية يف هذا املجال،
ومن ثم فتح املجال �أمام �أع�ضاء املنتدى للم�شاركة
ب�آرائهم و�أفكارهم حول هذه املو�ضوعات.
وتتخذ الهيئة من املنتدى الإلكرتوين قنا ًة �إعالمية
للإعالن عن فعاليات وملتقيات نادي املوارد الب�شرية
التي تنظمها ب�شكل دوري وامل�ؤمترات العاملية التي
تنظمها جمموعة من امل�ؤ�س�سات العاملية الرائدة يف
جمال املوارد الب�شرية.
وق��د حقق املنتدى جناحا وتفاع ًال كبريين خالل
فرتة وجيزة ،حيث و�صل عدد متابعيه �إىل 2500
ع�ضو فاعل ومتخ�ص�ص ،وناق�ش قرابة  30مو�ضوع ًا
وحمور ًا ذات عالقة باملوارد الب�شرية ،وجتاوز عدد
متابعي ح�ساب الهيئة على «لينكد�إن» حاجز الـ 11
�ألف متابع مع نهاية العام .2016

أهم الموضوعات التي ناقشها المنتدى اإللكتروني
السعادة
الوظيفية

أهم األسباب
التي تجعلك
ً
متمسكا بعملك؟

01

الوالء
الوظيفي

04
05

تحفيز الموظفين والحفاظ على
الكفاءات والمواهب العالية

07

03
02
كيف تختلف
في الرأي
مع مديرك؟

الموازنة بين الحياة والعمل

06
استراتيجية
اإلمارات
الستشراف
المستقبل

09

الرضا الوظيفي

08
التناغم
الوظيفي
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مبادرة «معارف» لشركاء التدريب
المفضلين للحكومة االتحادية
األهداف االستراتيجية لمبادرة «معارف»
خلق شراكة قائمة على
المسؤولية المجتمعية
والمنفعة المتبادلة بين
القطاعين الحكومي
والخاص

ضمان تدريب موثوق
الجودة لموظفي الوزرات
والجهات االتحادية وتغطية
الحاجة التدريبية

التسهيل على الجهات
االتحادية في اختيار
الدورات التدريبية
ً
إلكترونيا
المتاحة

«الهيئة» تطلق بوابة «معارف» املحدثة لتعظيم الفائدة من املبادرة

تعد مبادرة «معارف» ل�شركاء التدريب املف�ضلني
للحكومة االحت��ادي��ة واح���دة م��ن م��ب��ادرات الهيئة
اال�سرتاتيجية ،والأوىل م��ن نوعها على م�ستوى
احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة ،وت��ق��وم ف��ك��رة امل��ب��ادرة على
ح�صر �أف�ضل مزودي خدمات التدريب يف الإمارات،
وفق معايري حمددة ،و�إع��داد قائمة بهم ،و�إتاحتها
ل���ل���وزارات واجل��ه��ات االحت���ادي���ة ،وال���وق���وف على
حاجة اجلهات من التدريب وفق خططها ال�سنوية،
والتفاو�ض مع مزودي خدمات التدريب املعتمدين يف
احلكومة االحتادية لتقدمي هذه الربامج والدورات
ب�أ�سعار خمف�ضة ،و�أخرى جمانية.
وي�أتي �إطالق مبادرة «معارف» يف العام  2013من
منطلق حر�ص الهيئة على تعزيز ق��درات موظفي
احلكومة االحتادية ومتكني املواطنني لتويل �أدوار
ومنا�صب قيادية وفنية ،وخلق ثقافة مبنية على
الأداء املمتاز ،والإنتاجية العالية ،وتنمية وتطوير
58

ر�أ�س املال الب�شري ،مبا يحقق ا�سرتاتيجية املوارد
الب�شرية يف احلكومة االحت��ادي��ة ور�ؤي���ة الإم���ارات
.2021
وت��ه��دف «م��ع��ارف» �إىل خلق ���ش��راك��ة قائمة على
امل�س�ؤولية املجتمعية واملنفعة املتبادلة بني القطاعني
احلكومي واخلا�ص ،و�ضمان تدريب موثوق اجلودة
ملوظفي ال����وزرات واجل��ه��ات االحت���ادي���ة ،وتغطية
احلاجة التدريبية ،مبا يتما�شى ومتطلبات نظام
التدريب والتطوير ملوظفي احلكومة االحت��ادي��ة،
وحتقيق ال��وف��رة امل��ال��ي��ة م��ن م��ي��زان��ي��ات التدريب
يف اجلهات االحت��ادي��ة ،وبالتايل �إف���ادة �أك�بر عدد
ممكن من املوظفني ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز الكفاءة
والإن��ت��اج��ي��ة وخ��ل��ق بيئة عمل ج��اذب��ة وحم��ف��زة يف
احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة ،وال��ت�����س��ه��ي��ل ع��ل��ى اجل��ه��ات
االحت��ادي��ة يف اختيار ال���دورات التدريبية ،املتاحة
�إلكرتوني ًا ،وفق �أطر زمنية حمددة م�سبق ًا.

تعزيز
الكفاءة
واإلنتاجية

خلق بيئة
عمل جاذبة
ومحفزة

تحقيق الوفرة المالية
من ميزانيات التدريب
في الجهات االتحادية
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«معارف» باألرقام

1500
16000
360

دورة عقدت ملوظفي احلكومة االحتادية منذ �إطالق مبادرة
«معارف» وحتى نهاية العام املاضي 550 ،منها خالل العام
2016

م�ستفيد من هذه ال��دورات من موظفي ال���وزارات واجلهات
االحتادية
طلب ًا تلقتها الهيئة من مزودي خدمات التدريب لالن�ضمام �إىل
املبادرة مت اختيار  165منهم وجاري العمل على اختيار املزيد
وفق معايري مت تطويرها وحتديثها بغية رفع جودة اخلدمات
التدريبية يف اجلهات االحتادية.

دورات متخصصة في مجاالت متنوعة

المحاسبة والشؤون القانونية
القيادة واإلدارة

االستراتيجية والجودة
التفكير اإلبداعي

اإلدارة العامة
وتقنية المعلومات

االتصال والتواصل

«معارف» عبر

تطبيق  FAHRالذكي
وكانت الهيئة قد �أطلقت خالل العام  2014موقع ًا
�إلكرتوني ًا تفاعلي ًا ملبادرة «معارف» و�أتاحته ملتعامليها
كتطبيق ذكي ،يتيح ملزودي خدمات التدريب �إمكانية
عر�ض ال��دورات التدريبية التي يقدمونها و�أ�سعار
60

تلك ال��دورات ون�سب اخل�صومات املقدمة ح�صري ًا
ملوظفي احلكومة االحت��ادي��ة ،كما ميكن للوزارات
واجلهات االحتادية اختيار ال��دورات التي تتنا�سب
مع احتياجات موظفيها ،ومعرفة �أماكن انعقادها،
وتقييم تلك الدورات من خالل املوقع التفاعلي

إدارة المشاريع

التحفيز والتطوير الوظيفي

إدارة مواقع التواصل االجتماعي

www.maaref.ae
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نظام تقييم وتوصيف الوظائف
في الحكومة االتحادية

تقييم وتوصيف %85
من وظائف الحكومة االتحادية ضمن نظام «بياناتي»
جنحت اللجنة االحتادية لتقييم وتو�صيف الوظائف يف احلكومة االحتادية منذ
ت�شكيلها يف العام  2014وحتى نهاية العام  2016يف تقييم وتو�صيف %85
من وظائف احلكومة االحتادية �ضمن نظام «بياناتي» وت�ستهدف اللجنة تقييم
واعتماد  1206وظائف قبل نهاية العام 2017
اعتماد بطاقات
الو�صف الوظيفي
لقرابة %85

من �إجمايل وظائف
احلكومة االحتادية
املدرجة يف «بياناتي»

%85

اعتماد  1027بطاقة و�صف وظيفي

ي�ؤ�س�س النظام قاعدة بيانات للأو�صاف وامل�سميات والعوائل الوظيفية يف احلكومة االحتادية

588

يعد نظام تقييم وتو�صيف الوظائف يف احلكومة
االحتادية الذي �أطلقته الهيئة خالل العام 2014
واح��د ًا من �أف�ضل الأنظمة واملمار�سات العاملية يف
جمال تقييم الوظائف العامة ،كونه ي�ستند �إىل �أ�س�س
علمية وا�ضحة تكفل حتقيق العدالة واالن�سجام بني
الوظائف على م�ستوى احلكومة االحتادية.
ويهدف نظام تقييم وتو�صيف الوظائف يف احلكومة
االحت���ادي���ة �إىل رب���ط ن��ت��ائ��ج وخم��رج��ات التقييم
بجدول الدرجات والرواتب املعتمد من �أجل حتديد
الدرجات ملختلف الوظائف ب�صورة منطقية و�سليمة
للوظائف بغ�ض النظر ع��ن امل�سميات الوظيفية،
وبلورة م�سميات وظيفية منا�سبة تعرب عن الواجبات
وامل�س�ؤوليات وال�صالحيات الوظيفية ،ما ي�ؤدي �إىل
توحيد امل�سميات يف اجلهات االحتادية اخلا�ضعة
62

لهذا النظام.
وي�سعى النظام �إىل بناء وتطوير ق��اع��دة بيانات
موثوقة للأو�صاف وامل�سميات والعوائل الوظيفية
جلميع الوظائف يف اجلهات احلكومية وا�ستمرار
املحافظة عليها ،وال يهدف �إىل ت�سكني �أو �إع��ادة
ت�سكني املوظفني بعد تطبيقه.
ويتمثل دور الهيئة يف �إ���ص��دار التعليمات الالزمة
لتنفيذ �أحكام ه��ذا النظام والأدل���ة اال�سرت�شادية
املرتبطة ب��ه ،وو���ض��ع وحت��دي��ث اخل��ط��ط الزمنية
للتنفيذ املرحلي للنظام ،وتعديل النماذج والأدل��ة
الإر�شادية املرفقة بالنظام كلما اقت�ضت ال�ضرورة
ل��ذل��ك ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل دع��م ال����وزارات واجل��ه��ات
االحتادية خالل مرحلة التطبيق.

332

�ضمن وظائف
الدعم وامل�ساندة

�ضمن فئة الوظائف
التخ�ص�صية والرئي�سية

71

�ضمن فئة
الوظائف القيادية

وظائف احلكومة االحتادية

%68

وظائف تخ�ص�صية
ورئي�سية

%23

وظائف
خدمات م�ساندة

%5

وظائف
قيادية عليا

%4
وظائف
معاونة
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تشكيل اللجنة االتحادية لتقييم وتوصيف
الوظائف في الحكومة االتحادية
وكانت الهيئة قد �شكلت اللجنة االحتادية لتقييم
وتو�صيف الوظائف يف احلكومة االحت��ادي��ة ،حيث
تتوىل جمموعة من املهام واالخت�صا�صات منها:
(م�ساندة ودعم جلان التقييم الداخلية يف اجلهات
احلكومية االحتادية ل�ضمان التنفيذ ال�سليم لعملية
تقييم وتو�صيف الوظائف يف اجلهات احلكومية
االحتادية ،واعتماد نتائج تقييم الوظائف التي مت
تقييمها من قبل جلان التقييم الداخلية).
وت�ضطلع اللجنة مب�س�ؤولية (اع��ت��م��اد امل�سميات
والأو�صاف الوظيفية والعوائل الوظيفية للوظائف
اجل��دي��دة والقائمة واملحدثة ،واملراجعة الدورية
جلدول امل�ستويات املرجعية ،ورفع تو�صيات التعديل
�إذا دعت احلاجة لذلك ،و�إع��داد التقارير الدورية
عن عدد الوظائف اجلديدة واملعدلة يف احلكومة
االحتادية ،بالإ�ضافة �إىل تزويد الهيئة االحتادية
للموارد الب�شرية احلكومية بالأو�صاف وامل�سميات
وال��ع��وائ��ل الوظيفية يف اجل��ه��ات احلكومية ب�شكل
دوري وحمدث ،ف�ض ًال عن �أية مهام �أخرى تكلف بها
من قبل معايل رئي�س الهيئة).
و�ضمن جهودها الرامية �إىل دعم و�إجن��اح م�شروع
ن��ظ��ام تقييم وت��و���ص��ي��ف ال��وظ��ائ��ف يف احل��ك��وم��ة
االحتادية قامت الهيئة بتطوير وحتديث ال�صفحة
الإلكرتونية اخلا�صة بالأو�صاف الوظيفية املعتمدة
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يف موقعها الإلكرتوين
www.fahr.gov.ae
وذل����ك مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى وم��ت��ط��ل��ب��ات دع���م اجل��ه��ات
االحتادية ،حيث متت �إ�ضافة خا�صية البحث عنها
حتى يتمكن املوظفون يف احلكومة االحت��ادي��ة من
الدخول �إىل �أي م�سمى وظيفي.
إطالق النظام اإللكتروني
وخالل العام � 2016أطلقت الهيئة النظام الإلكرتوين
لتقييم وتو�صيف الوظائف يف احلكومة االحتادية،
الذي يفيد  38وزارة وجهة احتادية م�شغلة لنظام
«بياناتي» ،وي�سهم يف دعم ان�سيابية �إجراءات العمل،
وي�ضمن جودة ودقة التو�صيف ،وي�سرع عملية تقييم
وتو�صيف الوظائف يف احلكومة االحت��ادي��ة ،وبناء
امل�سارات الوظيفية لها ،يف كافة الوزارات �إىل جانب
اجلهات االحتادية امل�ستقلة املطبقة للنظام.
ويعمل ال��ن��ظ��ام على ت��ق��دمي خ��دم��ات ذات ج��ودة
عالية من حيث احلفاظ على تخ�ص�صية ومهنية
بع�ض ال��وظ��ائ��ف� ،إىل جانب ت�صنيفها ،وو�ضعها
�ضمن عوائل وظيفية وا�ضحة وحمددة ،ويعزز ذلك
بت�صنيف يخدم امل�ستوى الذي تقع �ضمنه الوظيفة
من ناحية مهنية.
ويتيح ال��ن��ظ��ام للم�ستخدم �إم��ك��ان��ي��ة البحث عن
امل�سميات املعتمدة ،ويخت�صر عليه الوقت يف حتديد
ما يتنا�سب ومتطلبات كل جهة وفق ًا للوظائف واملهام
املرتبطة بتلك الوظيفة� ،إىل جانب �سهولة تقدمي
الطلبات و�سرعة التبليغ عند االعتماد.

ي�شكل النادي قناة توا�صل فكري ومعريف لـ � 12ألف منت�سب من املخت�صني واملهتمني بتنمية ر�أ�س املال الب�شري

منذ ت�أ�سي�سها �سخرت الهيئة ك��اف��ة �إمكاناتها
وج��ه��وده��ا وم���وارده���ا الب�شرية يف �سبيل حتقيق
ر�سالتها ال�سامية املتمثلة يف تنمية ر�أ����س امل��ال
الب�شري يف احلكومة االحتادية وتطويره ومتكينه يف
�شتى املجاالت وعلى خمتلف ال�صعد ،على اعتباره
ركيزة عملية التنمية ال�شاملة امل�ستدامة وحجر
�أ�سا�سها ،وتتجلى تلك اجلهود يف �إطالق العديد من
املبادرات اخلالقة التي ترمي �إىل النهو�ض ب���أداء
امل��وارد الب�شرية واخلدمات امل�ؤ�س�سية يف احلكومة
االحتادية واالرتقاء بها ،وت�سليط ال�ضوء على �أبرز
الق�ضايا التي تهمها.

وعند احل��دي��ث ع��ن تلك امل��ب��ادرات نذكر مبادرة
نادي املوارد الب�شرية الذي انطلق يف العام ،2010
وي�شكل من�صة تفاعلية ،وقناة توا�صل فكري ومعريف،
جتمع املهتمني واملخت�صني يف القطاعني احلكومي
–احتادي وحملي -واخلا�ص باخلرباء و�أ�صحاب
التجارب املميزة حتت �سقف واحد؛ لتبادل الأفكار
واخل�برات واحللول التي من �ش�أنها تعزيز الأدوار
امل��ن��وط��ة ب�������إدارات امل����وارد ال��ب�����ش��ري��ة واخل��دم��ات
امل�ؤ�س�سية وغريهما يف خمتلف القطاعات بالدولة.
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أهداف
النادي
تقديم حلول
مبتكرة مميزة
وناجحة
استعراض ونقل
أفضل الممارسات
محليا وإقليميا ودوليا

طروحات النادي تواكب م�ستجدات املرحلة فيما يخ�ص تنمية ر�أ�س املال الب�شري وخلق بيئة عمل �سعيدة

تبادل اآلراء ومناقشة التحديات
والحلول لقضايا تنميـــة رأس المال البشري
خلق قاعدة تواصل فكري ومعرفي بين
مسؤولي ومختصي الموارد البشرية في الدولة

 12ألف منتسب
و 5ملتقيات في 2016
وخالل العام  2016عقد النادي الذي جتاوز عدد
منت�سبيه حاجز ال��ـ � 12أل��ف منت�سب  5ملتقيات
ناق�شت عدد ًا من املو�ضوعات املهمة هي( :الإمارات
الإ�سالمي رحلة جناح حمورها العن�صر الب�شري،
واحل��ل��ول املبتكرة ملواجهة التحديات امل�ؤ�س�سية،
وامل��وارد الب�شرية �شريك يف خلق بيئة عمل �أف�ضل،
وال�سعادة يف بيئة العمل ،وجيل ال�شباب يف بيئة
العمل).
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن باب االنت�ساب للنادي
مفتوح وجماين لكل من يرغب من املعنيني واملهتمني
66

مبجاالت امل��وارد الب�شرية والدعم امل�ؤ�س�سي وغري
ذل��ك ،ويوفر ملنت�سبيه فر�صة مثالية للتعرف �إىل
�أف�ضل املمار�سات واالط�ل�اع على ق�ص�ص جناح
العديد من الأفراد وامل�ؤ�س�سات ،ومقابلة املخت�صني
واملهتمني كل �ضمن اخت�صا�صه.
ويحر�ص ال��ن��ادي على التوا�صل م��ع منت�سبيه من
خ�لال (امل��وق��ع الإل��ك�تروين ،وال�بري��د الإل��ك�تروين،
وق��ن��وات التوا�صل االجتماعي املختلفة) ،وميكن
التقدم بطلب انت�ساب للنادي من خالل:
املوقع الإلكرتوين للهيئة:

حظي النادي برعاية الإمارات الإ�سالمي وجمموعة املعارف خالل 2016

رعايـــة حصريـــــــة
وقعت الهيئة مطلع العام  2016مذكرة تفاهم مع «الإمارات الإ�سالمي» وجمموعة املعارف،
يرعى مبوجبها الأخريان فعاليات نادي املوارد الب�شرية ب�شكل ح�صري خالل العام .2016

www.fahr.gov.ae

�أو الربيد الإلكرتوين للنادي:
HRClub@fahr.gov.ae
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إطالق لوحة
مؤشرات الموارد البشرية

ً
مؤشرا  8منها استراتيجية
20
تت�ضمن م�ؤ�شرات ممكن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية
وفق بطاقة الأداء املتوازن  20م�ؤ�شر ًا منها ثمانية م�ؤ�شرات ا�سرتاتيجية هي:
1

نسب الرضا
الوظيفي

2

السعادة
الوظيفية

3

التناغم
الوظيفي

7

عامل أثر اإلجازات المرضية
على إنتاجية موظفي
الحكومة االتحادية

حمور ،وت�ستطيع اجلهة االحتادية من خالل اللوحة
معرفة مدى حتقيقها للنتائج املطلوب الو�صول �إليها
يف هذه امل�ؤ�شرات ،و�أي�ض ًا موقعها وترتيبها بني باقي
اجلهات االحتادية املندرجة معها.
لوحة امل�ؤ�شرات توفر بيانات وقراءات دقيقة للموارد الب�شرية االحتادية

انطالق ًا من حر�صها على توفري م�ؤ�شرات �صحيحة
وق��راءات دقيقة وبيانات �آنية حول و�ضع امل��وارد
الب�شرية على م�ستوى احلكومة االحت��ادي��ة ،مبا
ي�ساعد يف عملية التخطيط وات��خ��اذ ال��ق��رارات
امل�ستقبلية� ،أطلقت الهيئة خ�لال العام 2016
لوحة حتكم م�ؤ�شرات املمكنات احلكومية  -حمور
املوارد الب�شرية  -يف احلكومة االحتادية ،وبطاقة
م�ؤ�شرات الأداء املتوازن ،وذلك بالتعاون مع مكتب
68

رئا�سة جمل�س الوزراء.
ً
مؤشرا
 4محاور رئيسة و16
وت�ضم اللوحة الإلكرتونية اجلديدة  4حماور رئي�سة
هي (املالية ،والعمليات ،والتعليم والنمو ،واملتعاملني)
يندرج حتتها  16م�ؤ�شر ًا ،بواقع  4م�ؤ�شرات حتت كل

اللوحة مفعلة
في  41جهة تضم  61ألف موظف
اللوحة مفعلة يف  41وزارة وجهة احتادية ،ت�ضم نحو
� 61أل��ف موظف ،وت�ساعد على التخطيط ال�سليم
وف��ق نتائج م���ؤ���ش��رات امل���وارد الب�شرية بحيث يتم
اتخاذ �إجراءات داخلية احرتازية لتحقيق الأهداف،
كما �أنه بعد �إطالقها ي�سهل البحث عن امل�ؤ�شرات،
حيث مت اخت�صارها يف �صفحة واحدة فقط.
وتتيح لوحة املوارد الب�شرية �إمكانية عر�ض امل�ؤ�شرات
ب�صورة ب�سيطة و�سهلة ،وعر�ض نتيجة امل�ؤ�شر مع
التفا�صيل ح�سب الرغبة ،واتخاذ �إجراءات ا�ستباقية

4

الوالء
الوظيفي

6

5

نسبة
المتدربين

التوطين

8

معدل ساعات
التدريب
لكل موظف

من خالل االطالع على النتائج� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية
الدخول يف �أي وقت ،واالطالع على نتائج امل�ؤ�شرات
ب�صورة �آنية ،والدخول عليها من �أي مكان �سواء يف
العمل �أو خارجه.
وت�ستمد الهيئة البيانات والنتائج اخلا�صة مبمكنات
وم�ؤ�شرات املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية من
ثالثة م�صادر هي( :نظام �إدارة معلومات املوارد
الب�شرية يف احلكومة االحتادية «بياناتي» ،وناقل
اخلدمات امل�ؤ�س�سية  ،ESBالذي مت �إطالقه يف العام
 ،2015وتقوم فكرته على ق��راءة بيانات اجلهات
االحتادية امل�ستقلة من خالل من�صة تقوم ب�سحب
بيانات اجلهة وعك�سها يف نظام «بياناتي» ليتم
التحقق من النتائج ودقتها ،و�أخري ًا نظام «البورتل»
 Portalوه��و ع��ب��ارة ع��ن موقع �إل��ك�تروين �أطلقته
الهيئة مطلع العام 2016؛ بهدف ح�صر بيانات
اجلهات غري امل�شغلة لنظام �إدارة معلومات املوارد
الب�شرية يف احلكومة االحتادية «بياناتي» ب�صورة
م�ستمرة ودقيقة).
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إطالق اإلطار العام
للكفاءات التخصصية

 4مستويات للمهارة

يعترب كل م�ستوى من م�ستويات الكفاءة تراكمي ،ما يعني �أن امل�ؤ�شرات الفنية للم�ستويات الأقل
لن تتكرر يف امل�ستويات العليا �إال �أنها تنطبق عليها ،وقد حددت الهيئة �أربعة م�ستويات للمهارة
يف الكفاءات التخ�ص�صية هي:
المستوى األساسي

بعد �إطالقها بنجاح دليل الكفاءات ال�سلوكية على
م�ستوى احلكومة االحت��ادي��ة� ،أع��دت الهيئة دلي ًال
�آخ��ر خا�ص ًا بالكفاءات التخ�ص�صية يف احلكومة
االحت��ادي��ة يت�ضمن  99ك��ف��اءة تخ�ص�صية تتعلق
بـ 20عائلة وظيفية ،بغية تو�صيف وحتديد املعارف
واملهارات والقدرات املطلوبة للقيام مبهام وواجبات
وم�س�ؤوليات وظيفية حمددة يف الوزارات واجلهات
االحتادية ،بالإ�ضافة �إىل النتائج املتوقعة من جهود
املوارد الب�شرية ،والطريقة التي يتم بها تنفيذ هذه
الن�شاطات.
وت���رم���ي ال��ه��ي��ئ��ة م���ن �إع������داد دل���ي���ل ال��ك��ف��اءات
التخ�ص�صية يف احلكومة االحتادية �إىل م�ساعدة
الر�ؤ�ساء املبا�شرين واملوظفني على التعرف على
مفهوم الكفاءات التخ�ص�صية وتطبيقاتها ،الأمر
الذي من �ش�أنه �أن ي�ساعد املوظفني على اكت�ساب
وتطوير امل��ع��ارف وامل��ه��ارات وال��ق��درات املطلوبة
للقيام مبهامهم الوظيفية.
وكانت الهيئة قد انتهت خالل العام  2016من ربط
موا�صفات الكفاءات التخ�ص�صية بنظام �إدارة
معلومات امل��وارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية
«بياناتي».
وي�����ش��ك��ل ال��دل��ي��ل خم���زون��� ًا ل��ل��م��ع��ارف وامل���ه���ارات
والقدرات املتوقعة ،والتي تقود �إىل م�ستوى �أداءٍ
مقبول يف امل��ع��ارف وامل���ه���ارات وق����درات العمل،
ويت�ضمن الإطار �شرح ًا وافي ًا للكفاءات التخ�ص�صية
ع�بر م�صطلحات فنية وبا�ستخدام م���ؤ���ش��رات،
للم�ساعدة على التعرف على الكفاءات عند ظهورها
ب�شكل فردي.
ويهدف الإطار �إىل حتديد الكفاءات القيا�سية لكافة
املوظفني على م�ستوى احلكومة االحتادية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،بهدف حتقيق الأهداف
70

اال�سرتاتيجية لكافة الوزارات واجلهات االحتادية،
وبناء ثقافة عمل تت�سم بالإنتاجية العالية.
ويتكامل الإط��ار العام للكفاءات التخ�ص�صية يف
احلكومة االحتادية مع بقية امل��ب��ادرات والأنظمة
التي �أطلقتها الهيئة على م�ستوى احلكومة االحتادية
مثل( :نظامي �إدارة الأداء والتدريب والتطوير
ملوظفي احلكومة االحتادية ،ونظام تقييم وتو�صيف
الوظائف يف احلكومة االحت��ادي��ة ،والإط���ار العام
للكفاءات ال�سلوكية).
وي�شمل الإط��ار ا�سم الكفاءة ،وال��ذي يكون عادة
ف��ري��د ًا و���س��ه ً
�لا للفهم ،وت��ع��ري��ف ال��ك��ف��اءة ال��ذي
يو�ضح املق�صود من كل كفاءة ،بحيث تُعطى و�صف ًا
وتفا�صي ًال �إ�ضافي ًة حول ماهية الكفاءة وما ت�شتمل
عليه ،وم�ستوى امل��ه��ارة ،ال��ذي ي�صف ال��ت��درج يف
الكفاءة ،ومتثله م�ؤ�شرات فنية ،بحيث يزيد م�ستوى
تعقيد و�صعوبة الكفاءة تدريجي ًا عندما ينتقل
املوظف من امل�ستوى احلايل �إىل امل�ستوى التايل.
كما يت�ضمن الإط��ار م�ؤ�شرات الكفاءة ،التي توفر
نواح فنية حمددة للكفاءة
معلومات وتفا�صيل حول ٍ
يف كل م�ستوى ،بحيث تتوفر �أمثلة حول كيفية قيا�س
الكفاءة.
وبالن�سبة لأهم تطبيقات الكفاءات التخ�ص�صية،
ميكن للر�ؤ�ساء املبا�شرين واملوظفني اال�ستفادة من
�إطار الكفاءات التخ�ص�صية �أثناء مرحلة حتديد
احتياجات ال��ت��دري��ب ،وذل��ك لدعمهم يف حتديد
املعارف واملهارات �أو القدرات التي تتطلب التطوير،
وبنا ًء على املناق�شة بني الرئي�س املبا�شر واملوظف،
ميكن لهما �أن يتفقا على الكفاءات التخ�ص�صية
املحددة التي يحتاج املوظف �إىل الرتكيز عليها
وحت�سينها بحيث ي�صل �إىل م�ستوى املهارة ذات
ال�صلة بوظيفته.

01

المستوى المتوســط
02

المستوى المتــقدم
03

مستوى خبيــر
04

األول :الأ�سا�سي ،ويتطلب فهم ًا �أ�سا�سي ًا لأنظمة العمل والعمليات ،وي�شمل م�س�ؤولية تنفيذ
وحتقيق النتائج عرب �أداء املهام.
الثاني :متو�ســط ويتطلب فهم ًا معتد ًال لعمليات وم�ؤ�شرات �أداء الأعمال مبا يف ذلك امل�س�ؤولية
عن مراقبة تنفيذ اال�سرتاتيجية ،كما ي�شمل هذا امل�ستوى من الكفاءة م�س�ؤولية حمدودة �أو
غري مبا�شرة جتاه الزمالء �أو احلاجة �إىل اتباع منهجيات �أو�سع و�أ�شمل.
الثالث :هو امل�ستوى املتــقدم ،ويحتاج فهم ًا كبري ًا للبيئة امل�ؤ�س�سية واخلطط الت�شغيلية والتوجه
اال�سرتاتيجي احلايل ،بالإ�ضافة �إىل قدرة كبرية على التحليل وعلى تقدمي الن�صح ب�ش�أن
اخليارات املتاحة للعمل ،كما ي�شمل هذا امل�ستوى من الكفاءة م�س�ؤولية الإ�شراف على الزمالء،
وكذلك امل�س�ؤولية عن �أعمالهم؛ وتت�سم القرارات يف هذا امل�ستوى بت�أثري �أو�سع.
الرابع :هو خبيــر ،وي�ستلزم عمق ًا معرفي ًا وا�سع ًا لتطوير الر�ؤية اال�سرتاتيجية ولتقدمي الر�أي
املخت�ص فيما يتعلق بالتوجه العام للجهة ،كما ي�شمل هذا امل�ستوى على امل�س�ؤولية عن جماالت
العمل وعن �أعمال الزمالء ،كما تت�سم القرارات بت�أثريها اال�سرتاتيجي.
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برامج تخصصية وشهادات مهنية
لموظفي الحكومة االتحادية

م�س�ؤويل وخمت�صي امل���وارد الب�شرية يف احلكومة
االحت��ادي��ة ،وبرنامج �إدارة امل�شاريع يف احلكومة
االحتادية  ،PMPبالتن�سيق مع مكتب رئا�سة جمل�س
ال���وزراء ،وه��دف الربنامج ال��ذي ا�ستهدف م��دراء
وم�س�ؤويل املبادرات وامل�شاريع ذات ال�صلة بالأجندة
الوطنية يف الوزارات واجلهات االحتادية� ،إىل تعزيز
مهارات �إدارة امل�شاريع و�إدارة املوارد بكفاءة وفعالية،
وت�ضمن عقد ور�ش عمل تدريبية متخ�ص�صة ،تبعها

اختبارات تقييم خربات امل�شاركني ،ومنح �شهادات
مهنية ملن اجتازوا تلك االختبارات من قبل املعهد
العاملي لإدارة امل�شاريع.
واختتمت الهيئة خالل العام  2016املرحلة الثانية
من الربنامج التدريبي املتخ�ص�ص يف �أ�صول املوارد
الب�شرية «رخ�صة املوارد الب�شرية» الذي يت�ألف من
�أرب��ع مراحل ،ومنح املتخرجون فيه وعددهم 23
خريج ًا� ،شهادات تخ�ص�صية.

محور الكفاءات
يتناول القيادة
وإدارة العالقات
واالستشارات واالتصال

محور المواهب

يتضمن االستقطاب والحفاظ على
الموظفين والتناغم الوظيفي والتعلم
والنمو والمكافآت التشجيعية

5

محاور رئيسة ركز

عليها برنامج تطوير
�أعدت الهيئة قوائم ت�ضم  316برناجم ًا مهني ًا تغطي  20كفاءة وعائلة وظيفية

يف �سعيها امل�ستمر لتطوير قدرات امل��وارد الب�شرية
يف اجل��ه��ات االحت��ادي��ة ،وم�ساعدة تلك اجلهات
على تطوير موظفيها وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم
املهنية� ،أطلقت الهيئة م�شروع الربامج التخ�ص�صية
وال�شهادات املهنية ،حيث قامت بالتعاون مع اجلهات
االحت���ادي���ة ،و���ش��رك��اء م��ب��ادرة «م��ع��ارف» ل�شركاء
التدريب املف�ضلني للحكومة االحت��ادي��ة ،بح�صر
الربامج التدريبية التخ�ص�صية التي متنح �شهادات
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مهنية ،حيث ربطت بني تلك الربامج والكفاءات
التخ�ص�صية وال��ك��ف��اءات ال�سلوكية املعتمدة يف
احلكومة االحتادية ،كما و�ستطلق الهيئة روزنامة
ال�برام��ج التخ�ص�صية للعام  2017ت�سهيال على
وح���دات ال��ت��دري��ب يف اجل��ه��ات االحت��ادي��ة الختيار
�أف�ضل الربامج املهنية ملوظفيها.
و�أخ�����ذت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا تنفيذ برناجمني
متخ�ص�صني يف املوارد الب�شرية هما برنامج :تطوير

مسؤولي الموارد

محور االستراتيجية

البشرية

يتضمن استراتيجية
المؤسسة واستراتيجية
الموارد البشرية.

محور المؤسسة

يتناول مهام الموارد البشرية وكفاءة
المؤسسة وتطورها ،وتخطيط القوى العاملة،
وعالقات الموظفين ،وتقنية المعلومات
محور بيئة العمل

يتضمن الموارد البشرية في السياق العالمي والتنوع
والشمولية وإدارة المخاطر والمسؤولية المجتمعية
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الدليل االسترشادي لجذب الكفاءات
والحفاظ عليها

الدليل ي�ساعد يف تعزيز تناف�سية وجاذبية بيئة العمل يف احلكومة االحتادية

ت�سعى الهيئة ع��ل��ى ال����دوام �إىل ت��ع��زي��ز جاذبية
وتناف�سية بيئة العمل يف احلكومة االحتادية ،وجعلها
حا�ضنة مثالية ل�ل�إب��داع وبيئة خ�صبة لالبتكار،
وذلك من خالل جذب وا�ستقطاب �أ�صحاب املواهب
والكفاءات واخلربات العريقة يف خمتلف املجاالت
والتخ�ص�صات واحلفاظ عليها ،ولتحقيق هذه الغاية
�أع��دت خ�لال العام « 2016الدليل اال�سرت�شادي
جل��ذب ال��ك��ف��اءات واحل��ف��اظ عليها يف احلكومة
االحتادية».
وت��رم��ي الهيئة م��ن �إع���داد ال��دل��ي��ل� ،إىل م�ساعدة
�إدارات امل��وارد الب�شرية والر�ؤ�ساء املبا�شرين ،يف
الوزارات واجلهات االحتادية ،على تطوير قدراتهم
فيما يتعلق بجذب وا�ستقطاب اخلربات والكفاءات
واحلفاظ عليها.
وكانت الهيئة قد �أع��دت الدليل بعد االط�لاع على
�أف�ضل املمار�سات والتجارب العاملية يف هذا ال�ش�أن،
74

وعقدت مقارنات معيارية مع العديد من امل�ؤ�س�سات
العاملية الرائدة يف جمال تنمية وتطوير ر�أ�س املال
الب�شري ومتكينه ،وحر�صت على ت�ضمني الدليل
ح��االت درا�سية وتطبيقات عملية لإثرائه وتعظيم
الفائدة املرجوة منه.
وي�سهم الدليل يف تطوير منهجية عمل متكن الوزارات
واجلهات االحتادية من تطبيق �أف�ضل املمار�سات يف
جمال جذب الكفاءات واملواهب واحلفاظ عليها،
وال��وق��وف على عوامل خ��روج الكفاءات واملواهب
من احلكومة االحتادية واحلد منه ،بالإ�ضافة �إىل
دع��م وت�شجيع اجلهات لتطوير ممار�سات وحلول
مبتكرة ت�ضمن فعالية عمليات اجلذب واال�ستقطاب
واحلفاظ على الكفاءات يف كل جهة ،وحتديد �إطار
ا�سرت�شادي للجهات االحتادية لتطوير �آليات جلذب
الكفاءات واملواهب من �سوق العمل واحلفاظ عليها.

 3مراحل للجذب واالستقطاب
ومير النموذج الت�شغيلي جلذب وا�ستقطاب املوظفني
واحلفاظ عليهم بثالث مراحل هي :مرحلة حتليل
الو�ضع احلايل ،وفيها تتم درا�سة وتقييم ومراجعة
م�ؤ�شرات الأداء املتعلقة بجذب وا�ستقطاب املوظفني،
�أو احلفاظ عليهم ،و�إج���راء حتليل �شامل جلميع
امل�ؤ�شرات ،للوقوف على نقاط التح�سني املمكنة،
ومن ثم حتديد �أولويات التطوير والتح�سني ،وربطها
با�سرتاتيجية اجلهة.
�أما املرحلة الثانية فيتم فيها و�ضع احللول املنا�سبة،
وخطط التطوير والتح�سني ،بنا ًء على نتائج التحليل
و�أولويات التطوير من املرحلة ال�سابقة ،عالو ًة على
اقرتاح خطط التغيري املنا�سبة وخطة �إدارة املخاطر،

التي ق��د تنتج ع��ن تطبيق التح�سينات املقرتحة،
مع الأخ��ذ بعني االعتبار �أن الإج��راءات التطويرية
للتحديات املت�شابهة يف اجل��ه��ات املختلفة ق��د ال
تتخذ نف�س احللول ،حيث تلعب الثقافة امل�ؤ�س�سية،
وطبيعة عمل اجلهة ،وطبيعة وظائفها و�أولوياتها
اال�سرتاتيجية ،دور ًا يف مدى مالءمة تطبيق احللول.
وبالن�سبة للمرحلة الثالثة والأخ�ي�رة من النموذج
الت�شغيلي جل��ذب وا�ستقطاب املوظفني واحلفاظ
عليهم تتمثل يف تنفيذ احل��ل��ول وقيا�س النتائج،
وفيها يتم تنفيذ احللول املقرتحة ،مبا يتوافق مع
القوانني والأنظمة ال�صادرة عن الهيئة االحتادية
للموارد الب�شرية احلكومية ،ومب��ا ينا�سب طبيعة
عمل اجلهة والثقافة امل�ؤ�س�سية ،وو�ضع م�ؤ�شرات �أداء
لقيا�س جناح تطبيق احللول ،ومن ثم قيا�س النتائج
وحتليلها.
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فريق االستشارات القانونية

أعداد االستشارات

المقدمة خالل  4أعوام
1376

1153

850
حتر�ص الهيئة على ن�شر الوعي بقوانني وت�شريعات املوارد الب�شرية االحتادية

منذ ت�شكيله يف العام  2010لعب فريق اال�ست�شارات
القانونية يف الهيئة دور ًا ب���ارز ًا يف توعية وتثقيف
موظفي الوزارات واجلهات االحتادية بقوانني و�أنظمة
وت�شريعات و�سيا�سات امل��وارد الب�شرية يف احلكومة
االحتادية ،حتى بات منارة ت�شريعية يهتدي بها موظفو
تلك اجلهات ت�ساعدهم على خلق ثقافة قانونية �سليمة
ح��ول ت�شريعات و�سيا�سات و�أنظمة امل��وارد الب�شرية
املطبقة على م�ستوى احلكومة االحتادية ،وذلك من
خالل الرد على ا�ستف�ساراتهم و�أ�سئلتهم حولها.
وت��ظ��ه��ر �إح�����ص��اءات الهيئة ت��رك��ز اال���س��ت�����ش��ارات
ال��ق��ان��ون��ي��ة ح���ول ع���دد م��ن امل��و���ض��وع��ات الرئي�سة
كمو�ضوع (ب��دل ال�سكن ،والتعيني ،ومكاف�أة نهاية
اخلدمة ،والإجازات ب�أنواعها ،والبدالت والعالوات،
وامل��خ��ال��ف��ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة ،و���س��اع��ات ال��ر���ض��اع��ة،
76

320

والرتقيات ،والإيفاد ،ونظام �إدارة الأداء).
 %47عبر البريد اإللكتروني

2016

وا�ستقبل فريق اال�ست�شارات  %47من اال�ستف�سارات
عرب بريده الإلكرتوين ،حيث يقوم بدرا�سة احلاالت
ال���واردة من موظفي اجلهات االحت��ادي��ة و�إدارات
املوارد الب�شرية والقانونية فيها ،فيما يتعلق بقوانني
وت�شريعات و�سيا�سات املوارد الب�شرية يف احلكومة
االحت���ادي���ة ،وي��ه��دف ال��ف��ري��ق �إىل ت��وح��ي��د الآراء
القانونية يف كافة امل�سائل املعرو�ضة على الهيئة،
وتوثيق املبادئ القانونية لت�سهيل �إجراءات العمل يف
امل�ستقبل.

1376
استشارة
في 2016

2015

2014

2013

وخالل العام  2016وا�صل فريق اال�ست�شارات
القانونية عطاءاته و�إجنازاته امللمو�سة ،حيث
جنح يف التعامل مع �أكرث من  1376ا�ست�شارة
وا�ستف�سار ًا قانوني ًا واردة من الوزارات واجلهات
االحتادية وموظفيها ،مقابل  1153ا�ست�شارة
يف  ،2015و 850ا�ست�شارة خالل العام ،2014
و 320ا�ست�شارة يف العام .2013
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12

قناة
للتواصل مع الفريق
يف �إط��ار حر�ص الهيئة على ت�سهيل �آلية التوا�صل مع فريق
اال�ست�شارات القانونية ،عمدت �إىل تخ�صي�ص  12قناة توا�صل:

املوقع الإلكرتوين للهيئة

الربيد الإلكرتوين

info@fahr.gov.ae

FAHR

نظام الرمييدي

نظام �أمتتة �سيا�سات املوارد الب�شرية

و�سائل التوا�صل االجتماعي

املرا�سالت الر�سمية

الر�سائل التوعوية
(عني على ،وهل تعلم)

العيادة القانونية

املحادثات الفورية

الرقم املجاين

الفاك�س

www.fahr.gov.ae

التطبيق الذكي
اال�ست�شارات متحورت حول عدد من املو�ضوعات منها :بدل ال�سكن ،والتعيني ،والإجازات ب�أنواعها

اسأل الخبير القانوني
()Remedy

()Live Chat

78

()OPA

600525524

twitter

وكانت الهيئة قد �أطلقت مطلع العام  2015نظام
�أمت��ت��ة ���س��ي��ا���س��ات امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة  OPAحتت
ع��ن��وان «ا�س�أل اخلبري القانوين» و�أت��اح��ت��ه على
موقعها الإلكرتوين؛ بهدف الرد على اال�ستف�سارات
واال�ست�شارات القانونية التي ترد �إليها من موظفي
الوزارات واجلهات االحتادية ب�شكل متميز وتفاعلي
ي�ضمن للم�ستفيد احل�صول على ال��رد بال�سرعة
والدقة املطلوبني.
تدشين قناة جديدة
لالستشارات القانونية

04/2953444

وكانت الهيئة قد �أطلقت مطلع العام  2016قناة
ج��دي��دة لطلب خدمة اال�ست�شارات القانونية من
قبل م�س�ؤويل �إدارات امل��وارد الب�شرية يف ال��وزارات
واجل��ه��ات االحت���ادي���ة ،وال����رد عليها ،ع�بر مكتب

خدمة الدعم الإل��ك�تروين� ،أح��د الأنظمة الفرعية
لنظام �إدارة معلومات املوارد الب�شرية يف احلكومة
االحتادية «بياناتي».
و�أتيحت القناة اجل��دي��دة على م��دار ال�ساعة عرب
نظام مكتب خدمة الدعم الإلكرتوين لكافة م�س�ؤويل
�إدارات امل���وارد الب�شرية يف ال����وزارات واجل��ه��ات
االحتادية ،بحيث ميكنهم الدخول �إىل النظام من
خالل كلمة املرور التي مت تخ�صي�صها لهم.
وتتيح القناة اجل��دي��دة للمتعاملني ث�لاث خدمات
رئي�سية هي( :طلب اال�ست�شارات القانونية وا�ستقبال
الرد عليها ،وخدمة تقدمي االعرتا�ضات على قرارات
جلان التظلمات يف ال��وزارات واجلهات االحتادية،
و�أخ�ير ًا خدمة طلب عقد ور���ش تدريبية للموظفني
وامل�����س���ؤول�ين يف ال������وزارات واجل���ه���ات االحت��ادي��ة
لتعريفهم بقوانني و�سيا�سات وت�شريعات امل��وارد
الب�شرية املطبقة على م�ستوى احلكومة االحتادية،
بالإ�ضافة �إىل تدريبهم على بع�ض �أنظمة ومبادرات
امل����وارد الب�شرية املفعلة يف ال�����وزارات واجل��ه��ات
االحتادية مثل :نظام «بياناتي» ،ومبادرتي «معارف»
و»ق��درات» ل�شركاء التدريب والتقييم املف�ضلني يف
احلكومة االحتادية).
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الملتقيات القانونية

ت�شكل امللتقيات فر�صة لال�ستماع �إىل مرئيات ووجهات نظر ممثلي الوزارات واجلهات االحتادية

ت�سهم امللتقيات يف رفع م�ستويات الوعي واملعرفة لدى موظفي احلكومة االحتادية بقانون وت�شريعات املوارد الب�شرية

ت��ع��د امل��ل��ت��ق��ي��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة �إح������دى امل����ب����ادرات
اال�سرتاتيجية للهيئة ،التي ترمي من خاللها �إىل
رفع م�ستويات الوعي واملعرفة لدى موظفي الوزارات
واجل��ه��ات االحت��ادي��ة بقانون امل���وارد الب�شرية يف
احلكومة االحت��ادي��ة والئحته التنفيذية ،والئحة
امل���وارد الب�شرية يف اجلهات االحت��ادي��ة امل�ستقلة،
وك��ذل��ك تعريفهم ب�أنظمة وت�شريعات و�سيا�سات
امل���وارد الب�شرية املطبقة على م�ستوى احلكومة
االحتادية ،بغية �ضمان التطبيق ال�سليم لها.
وتقوم فكرة امللتقيات القانونية على عقد لقاء دوري
يجمع �أع�ضاء �إدارة ال�سيا�سات وال�ش�ؤون القانونية
يف الهيئة مبمثلني ع��ن �إدارت����ي امل����وارد الب�شرية
80

وال�ش�ؤون القانونية يف عدد من ال��وزارات واجلهات
االحت��ادي��ة يف كل م��رة؛ بغية تعريفهم باخلدمات
التي يقدمها فريق اال�ست�شارات القانونية يف الهيئة،
و�أدوات وقنوات طلب تلك اخلدمات من قبل موظفي
ال�����وزارات واجل��ه��ات االحت��ادي��ة و�إدارات امل���وارد
الب�شرية يف تلك اجلهات.
وت�شكل امللتقيات فر�صة لال�ستماع �إىل مرئيات
ووجهات نظر ممثلي الوزارات واجلهات االحتادية
حول �آليات حت�سني ورفع م�ستوى خدمة اال�ست�شارات
القانونية امل��ق��دم��ة م��ن قبل ف��ري��ق اال�ست�شارات
القانونية يف الهيئة ،و�سبل حت�سني م�ستوى الوعي
القانوين لدى موظفي احلكومة االحتادية.

الهيئة تدعم الوزارات واجلهات االحتادية ل�ضمان التطبيق ال�سليم لأنظمة وت�شريعات املوارد الب�شرية
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«امتيازات» :برنامج خصومات
خاص بموظفي الحكومة االتحادية

د .عبدالرحمن العور وهيثم ال�صبيحي يوقعان مذكرة تفاهم �ضمن امتيازات

� 5أعوام م�ضت على �إطالق الهيئة ملبادرة «امتيازات» التي تعنى بتقدمي خ�صومات
ح�صرية ملوظفي احلكومة االحتادية وعائالتهم� 5 ،أعوام كانت حافلة بالإجنازات
واملكت�سبات والنجاحات على �صعيد هذه املبادرة التي باتت واحدة من �أكرب املبادرات
املجتمعية على م�ستوى دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة ،حيث �أخ��ذت على عاتقها
م�س�ؤولية التن�سيق مع م�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص وتوقيع �شراكات معها ملنح
موظفي احلكومة االحتادية وعائالتهم خ�صومات خا�صة وا�ستثنائية على �أ�سعار ال�سلع
واخلدمات التي تقدمها.
وترمي الهيئة من خالل مبادرة «امتيازات» �إىل دعم
موظفي احلكومة االحتادية وحتفيزهم ،بالإ�ضافة
�إىل رف��ع م�ستويات الر�ضا والتناغم وال�سعادة
الوظيفية ،والوالء امل�ؤ�س�سي لديهم ،بحيث توفر لهم
امتيازات خا�صة دون �سواهم ،من خالل �شراكاتها
مع القطاع اخلا�ص ،ملا يف ذلك من �أثر على حت�سني
وتطوير �إنتاجيتهم ،وبالتايل حتقيق ر�ؤية الإمارات
 ،2021وا�سرتاتيجية املوارد الب�شرية يف احلكومة
82

االحتادية.
وخ�ل�ال ال��ع��ام � 2016أب��رم��ت الهيئة ق��راب��ة 10
اتفاقيات �شراكة مع م�ؤ�س�سات و�شركات خا�صة
�ضمن امل��ب��ادرة ي�ستفيد منها موظفو احلكومة
االحتادية وعائالتهم واملتقاعدون ،لي�صل بذلك
عدد ال�شراكات التي وقعتها الهيئة �ضمن املبادرة
منذ �إطالقها �إىل �أك�ثر من  90اتفاقية �شراكة
نوعية.

عروض متنوعة
وخصومات مميزة
وت��ت��ن��وع جم���االت عمل ال�����ش��رك��ات امل��درج��ة �ضمن
ب��رن��ام��ج «ام��ت��ي��ازات»؛ حيث وك���االت ال�����س��ي��ارات،
وال��ف��ن��ادق ،و���ش��رك��ات ال�سياحة وال�سفر وحم��ال
املجوهرات ،و�شركات الرعاية ال�صحية ،و�شركات
ت�أجري ال�سيارات ،وعدد من حمالت البيع بالتجزئة
واملطاعم.
ومن �أبرز �شركات القطاع اخلا�ص املن�ضمة لربنامج
«امتيازات» :م�ؤ�س�سة جمعة املاجد ممثلة ب�شركة
هيونداي ،وطريان االحتاد ،والإم��ارات الإ�سالمي،
والطاير لل�سيارات ،والوكالة العربية لل�سيارات،

ومركز دبي التجاري العاملي ،وقرية البوم ال�سياحية،
وجمموعة نوادي فيتن�س فري�ست ال�شرق الأو�سط،
و�سل�سلة فنادق روتانا يف دبي والإمارات ال�شمالية،
وفندق جراند حياة دبي ،و�سل�سلة فنادق جي دبليو
م��اري��وت يف الإم����ارات ،وف��ن��دق ك���ورال دب��ي دي��رة،
وفندق �شرياتون �أبوظبي ،وفندق تامي جراند بالزا،
وجمموعة قنوات  ،OSNوم�ست�شفى الزهراء بفروعه
املتعددة ،و�شركة �أرامك�س خلدمات النقل واحللول
اللوج�ستية.
ولالطالع على القائمة الكاملة لل�شركات املدرجة
�ضمن الربنامج ون�سب اخل�صومات التي تقدمها
ح�صري ًا ملوظفي احلكومة االحتادية ميكنكم زيارة
املوقع الإلكرتوين للهيئة عرب الرابط التايل:
www.fahr.gov.ae
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مؤتمر الموارد البشرية
الدولي 2016

م�ؤمتر املوارد الب�شرية الدويل ال�ساد�س يركز على مفاهيم ال�سعادة والإيجابية يف بيئة العمل ورعاية املواهب

حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي،
وحتت عنوان «م�ستقبل املوارد الب�شرية ودورها يف
تطوير وحتويل الكفاءات احلكومية».
وبلغ عدد املتحدثني يف امل�ؤمتر ،قرابة  30متحدثاً
وخبري ًا يف املوارد الب�شرية من  10دول على م�ستوى
العامل ،و�شارك به قرابة  500خبري وخمت�ص ومهتم
يف جمال املوارد الب�شرية ،وعدد من مدراء اخلدمة
املدنية والتنمية الإداري���ة يف دول جمل�س التعاون
بدول اخلليج العربي ،وكبار م�س�ؤويل املوارد الب�شرية
يف القطاعني احلكومي واخلا�ص من خمتلف دول
العامل.
يحظى امل�ؤمتر برعاية كرمية من �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم

لأن متكني ر�أ�س املال الب�شري يف احلكومة االحتادية،
وا�ست�شراف م�ستقبله ،وتلبية احتياجاته ومتطلباته،
هو ال�سبيل لتحقيق ر�ؤي��ة الإم��ارات  ،2021عمدت
الهيئة �إىل �إطالق العديد من املبادرات وامل�شروعات
التي تعنى بهذا امل���ورد وت�ستثمر فيه ،وت��ع��زز من
�إنتاجيته.
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وم��ن �أب��رز ه��ذه امل��ب��ادرات م�ؤمتر امل��وارد الب�شرية
الدويل الذي يعد من�ص ًة علمي ًة تفاعلية تعنى بقطاع
املوارد الب�شرية املحلي والعربي وت�سلط ال�ضوء على
�أف�ضل املمار�سات والتحديات التي تواجهه� ،إذ
عقدت الهيئة دورته ال�ساد�سة يف دبي يومي  18و19
�إبريل  ،2016حتت رعاية كرمية من �سمو ال�شيخ

اإلمارات نموذج رائد لجهة
االهتمام برأس مالها البشري
وناق�ش امل���ؤمت��رون على م��دى ي��وم�ين ،العديد من
املو�ضوعات ذات العالقة بتنمية وتطوير ر�أ�س املال
الب�شري ،على اعتباره الركيزة الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سات
و�أح���د �أه��م �أ�صولها ،م�ؤكدين �أن دول��ة الإم���ارات
العربية املتحدة تقدم منوذج ًا رائد ًا جلهة االهتمام
بر�أ�س مالها الب�شري وتطويره ،وب��ث ال�سعادة يف

بيئات العمل وبني املتعاملني ،وكذلك يف اال�ستفادة
من التنوع الثقايف ،الذي تزخر به الدولة.
إشراك الموظفين وكسب
ثقتهم مفتاح السعادة
و�شدد امل�شاركون يف جل�سات وحلقات امل�ؤمتر على
�ضرورة �إ���ش��راك املوظفني وك�سب ثقتهم ،كمفتاح
لل�سعادة ،الأم��ر ال��ذي من �ش�أنه �أن ينعك�س ب�شكل
�إيجابي على �إنتاجيتهم ،من خالل منحهم املكاف�آت
واحل��واف��ز ،على اختالف �أ�شكالها ،الفتني �إىل �أن
ال�سنوات الع�شر املقبلة �ستكون مبثابة ع�صر املوارد
الب�شرية.
نهج عالمي
السعادة ٌ
و�أجمع امل�شاركون على �أن ال�سعادة �أ�صبحت نهج ًا
عاملي ًا معقود ًا يف نا�صيته الكثري من الأهداف الرامية
�إىل زي���ادة ���س��ع��ادة ور���ض��ا امل��وظ��ف�ين واملتعاملني،
وبالتايل االرتقاء بالأداء والإنتاجية.
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طاولة مستديرة لرأس المال البشري
في القمة العالمية للحكومات

التحفيز و�إ�شراك املوظفني وتطوير مهاراتهم كلها عوامل ت�ؤثر يف الإنتاجية

نظمت الهيئة مطلع العام  2016بالتعاون مع مكتب
رئا�سة جمل�س ال��وزراء وعلى هام�ش القمة العاملية
للحكومات بدورتها الرابعة التي عقدت يف دبي
جل�سة طاولة م�ستديرة حول اخلدمة املدنية واملوارد
الب�شرية يف املنطقة العربية وحتت عنوان «حلول
حت�سني �إنتاجية املوارد الب�شرية وجودة اخلدمات يف
القطاع العام».
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ورك����زت اجل��ل�����س��ة ع��ل��ى حم��وري��ن رئي�سيني هما:
(الإن��ت��اج��ي��ة ،واخل��دم��ات الذكية التي حتتاج �إىل
ك��ف��اءات ذك��ي��ة) ،وناق�شت مو�ضوعات ع��دة حول
(الإنتاجية يف القطاع احلكومي ،والعوامل امل�ؤثرة
عليها ،و�أهمية توظيف التكنولوجيا الع�صرية يف
حت�سني �إنتاجية امل�ؤ�س�سات احلكومية واالرت��ق��اء
بجودة اخلدمات التي تقدمها جلمهور املتعاملني،

اجلل�سة ركزت على �أهمية توظيف التكنولوجيا يف حت�سني �إنتاجية امل�ؤ�س�سات احلكومية واالرتقاء بجودة خدماتها

والآل���ي���ات احل��دي��ث��ة ال��ت��ي تتبناها امل���ؤ���س�����س��ات يف
ا�ستقطاب املواهب والكفاءات املتميزة).
ومت الت�أكيد على �أنه ثمة ارتباط قوي بني �إنتاجية
املوظف وج��ودة اخل��دم��ات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة
للمتعاملني؛ حيث �أن الإنتاجية املرتفعة للموظف
ميكن �أن ت�سهم يف االرتقاء بجودة خدمات امل�ؤ�س�سة،
وبالتايل رفع م�ستويات ر�ضا املتعاملني.

وتطرقت اجلل�سة للحديث ع��ن مو�ضوع �إنتاجية
احلكومات وم�ؤ�شرات الأداء التي تقي�س الإنتاجية،
والعوامل التي ت�ؤثر على �إنتاجية املوظفني منها:
(التحفيز ،وم���دى �إ���ش��راك��ه��م يف عملية �صناعة
ال��ق��رارات ،واملناف�سة ،وم��دى وج��ود فر�ص لتطوير
مهاراتهم وقدراتهم).
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الملتقى السنوي لشركاء الهيئة

مت خالل امللتقى ا�ستعرا�ض �إجنازات الهيئة على مدار � 6سنوات م�ضت
امللتقى فر�صة لتبادل الر�أي مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني للنهو�ض بالعمل

تبذل الهيئة ق�صارى ج��ه��ود ًا كبرية لتعزيز �آف��اق
التعاون مع �شركائها اال�سرتاتيجيني على اختالفهم،
وتر�سيخ العالقات املتميزة معهم ،ويتجلى اهتمام
الهيئة ب�شركائها يف تنظيم امللتقى ال�سنوي اخلا�ص
بهم ،والذي عقد �أواخر العام  2016يف دبي.
ومت خالل امللتقى ا�ستعرا�ض �أبرز �إجن��ازات الهيئة
على م�ستوى احلكومة االحت��ادي��ة خ�لال الدورتني
ال�سابقتني م��ن ا�سرتاتيجية امل���وارد الب�شرية يف
احل��ك��وم��ة االحت��ادي��ة  -2013 2011و- 2014

 ،2016وت�صور خطتها اال�سرتاتيجية ل�ل�أع��وام
.2021 – 2017
وتخلل امللتقى عقد جل�سات ع�صف ذهني ،ناق�ش
خاللها امل�����ش��ارك��ون �أب���رز االجت��اه��ات امل�ستقبلية
وت�أثريها على واق��ع امل��وارد الب�شرية ،وف��ق حماور
عدة هي�( :شكل امل�ؤ�س�سات والقيادة ،والإنتاجية
واالبتكار ،والوظائف واملواهب ،وخدمات املتعاملني،
والأنظمة والت�شريعات ،والتكنولوجيا واملعلومات).

تخلل امللتقى جل�سات ع�صف ذهني حول االجتاهات امل�ستقبلية وت�أثريها على املوارد الب�شرية
88
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الدراسات
والتقـاريـــــــر
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تقوم الهيئة ب�إ�صدار العديد من البحوث والدرا�سات ال�سنوية لدعم
متخذي القرار يف اجلهات االحتادية فيما يخ�ص �إدارة وتنمية وتطوير
ر�أ�س املال الب�شري ،ومن �أهم هذه الدرا�سات:
دراسة الخصائص الديموغرافية
للقوى العاملة المستقبلية في
الحكومة االتحادية (دراسة األجيال)
�أع����دت ال��ه��ي��ئ��ة درا����س���ة متكاملة ح���ول الأج��ي��ال
املختلفة العاملة يف احلكومة االحتادية ومزاياهم
ومتطلباتهم وفق ًا للدرا�سات العاملية ،كما قامت
الهيئة مبقارنة هذه املتطلبات بالأنظمة وال�سيا�سات
ال�صادرة عن الهيئة ومدى ت�أثريها على كل جيل من
الأجيال.
دراسة بيئة عمل صديقة
للمعاقين في الحكومة االتحادية
قامت الهيئة ب�إعداد درا�سة حول املعاقني العاملني يف
احلكومة االحتادية من حيث عددهم وتوزعهم على
اجلهات االحتادية والتوزيع اجلغرايف ،وقد �أ�شركت
الهيئة وزارة تنمية املجتمع يف الدرا�سة للت�أكد من
ت�سجيل جميع املوظفني املعاقني ،كما قامت الهيئة
ب�إ�ضافة معلوماتهم على نظام «بياناتي» .وت�سعى
الهيئة من الدرا�سة �إىل حتفيز اجلهات االحتادية
لتوفري بيئة العمل ال�صديقة للمعاقني ،وذلك لزيادة
دم��ج و�سعادة ور���ض��ا املوظفني املعاقني احلاليني
والقدرة على ا�ستقطاب املزيد للعمل لدى احلكومة
االحتادية.
دراسة التوازن بين الجنسين
عملت الهيئة م��ع جمل�س ال��ت��وازن ب�ين اجلن�سني
واملجل�س الأع��ل��ى للأمومة والطفولة على �إع��داد
درا�سة تتعلق باملر�أة العاملة يف احلكومة االحتادية،
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وقد بينت الدرا�سة �أنه ال يوجد متييز بني اجلن�سني
يف احلكومة االحتادية و�أن الفر�صة متاحة للجميع
بغ�ض النظر ع��ن ال��ن��وع االجتماعي يف التوظيف
والرتقيات والعمل يف الوظائف القيادية والإ�شرافية،
كما ناق�شت الدرا�سة املزايا املمنوحة للمر�أة العاملة
يف احلكومة االحتادية ،وقد نتج عن الدرا�سة تعديل
قانون املوارد الب�شرية يف نهاية عام .2016
الدراسات المتعلقة بجدول
الرواتب لبعض الكوادر المتخصصة
تعمل الهيئة م��ع اجل��ه��ات االحت��ادي��ة ال��ت��ي لديها
كوادر متخ�ص�صة على درا�سة جدول الرواتب لهذه
ال��ك��وادر ،ل�ضمان تناف�سية احلكومة االحتادية يف
جذب الكفاءات املتخ�ص�صة واحلفاظ عليها لرفع
م�ستوى اخلدمات احلكومية التي تقدمها احلكومة
االحتادية ملتعامليها.
دراسة مقارنة حول معلومات
خريجي الجامعات الحكومية
والباحثين عن عمل من المواطنين
عملت الهيئة بتوجيه من جمل�س امل��وارد الب�شرية
والتعليم على �إعداد درا�سة بالتن�سيق مع اجلامعات
احلكومية للمقارنة بني ع��دد خريجي اجلامعات
احلكومية من املواطنني والباحثني عن عمل منهم،
وهدفت الدرا�سة �إىل �إن�شاء قاعدة بيانات للخريجني
م��ن اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة ورب��ط��ه��ا م��ع اجل��ه��ات
املعنية بتوظيف املواطنني يف الدولة لت�سهيل علمية
التعرف على العر�ض من املوظفني يف �سوق العمل
الالزمة لإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية للقوى العاملة
و�إجراءات املقابلة والتعيني.

دراسة عقود
الخبراء والمستشارين
ق��ام��ت الهيئة ب��ع��ر���ض من���وذج ا���س�تر���ش��ادي لعقد
اخلرباء وامل�ست�شارين على اللجنة الوزارية امل�شكلة
التي �أو�صت ب�أن يتم اعتماد منوذجني للتعاقد مع
اخلرباء وامل�ست�شارين ،الأول خا�ص بغري املواطنني
وال��ث��اين للمواطنني حفاظ ًا على حقوقهم لغايات
توحيد الإج��راءات املرتبطة با�ستقطابهم والتعاقد
معهم.
دراسة السقف

األعلى للعقد الخاص

�أع���دت الهيئة درا���س��ة ح��ول روات���ب املعينني على
العقود اخلا�صة تبني من خاللها ت�ضخم امليزانيات
املر�صودة ،وجتاوز �أ�سقف هذه الرواتب يف العديد
من احلاالت ،وعدم التوافق فيما بني اجلهات فيما
يتم تخ�صي�صه لهذه العقود �ضمن امليزانيات ،وبناء
على النتائج فقد �صدر قرار جمل�س ال��وزراء املوقر
رقم ( )33ل�سنة  2015ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام
قرار جمل�س الوزراء رقم ( )17ل�سنة 2011م ب�ش�أن
ال�سقف الأعلى لالمتيازات املالية والعينية للعقود
اخلا�صة.
وق���د دع���ت الهيئة االحت���ادي���ة ل��ل��م��وارد الب�شرية
احلكومية ال����وزارات واجل��ه��ات االحت��ادي��ة التباع
�أ�سلوب التفاو�ض والتدرج يف منح االمتيازات املالية
والعينية ملن يتم تعينهم على العقد اخلا�ص ،ولي�س
بال�ضرورة �أن يتم منح ال�سقف الأعلى ،مع االلتزام
ب���أال تتجاوز ن�سبة ال��زي��ادة  %25من االمتيازات
ال�سابقة ويف ح���دود ال�سقف املبينة يف ال��ق��رار،
الأمر الذي من �ش�أنه �أن ميكن ال��وزارات واجلهات
االحتادية من ا�ستقطاب الكفاءات الب�شرية التي
متكنها من حتقيق �أهدافها وخططها امل�ستقبلية
والت�شغيلية دون �أية عقبات.

دراسة المتقاعدين العسكريين
�أع���دت الهيئة درا���س��ة ع��ن الع�سكريني العاملني
يف احلكومة االحت��ادي��ة لغايات ت�سهيل ا�ستقطاب
اجلهات احلكومية لهذه الكفاءات مبا يتوافق مع
اخلطط اال�سرتاتيجية للجهات احلكومية االحتادية.
وت�ضمنت الدرا�سة التو�صية مب�ساواة الع�سكريني
املتقاعدين مع نظرائهم من املدنيني الذين ي�شغلون
الوظائف العامة من حيث منحهم مكاف�أة مالية
تعادل املخ�ص�صات واملميزات املالية املقررة للدرجة
املعني عليها مع عدم ا�ستحقاقه ملكاف�أة نهاية اخلدمة
كونه يتقا�ضى راتب ًا تقاعدي ًا.
كما متيز املقرتح بكونه ال يكلف �أعباء �إ�ضافية على
التعيني �سوى املعتمدة �أ�صال يف ميزانية ال�شواغر
للجهات االحت��ادي��ة وفقا ملوازناتها املعتمدة ،كما
ي�سهل �إج���راءات عمل امل���وارد الب�شرية (الإداري���ة
واملالية).
مشروع دراسة مقارنات األجور
والرواتب في الحكومة االتحادية
بناء على توجيهات اللجنة ال��وزاري��ة التي كلفت
ب��درا���س��ة م��ق�ترح لتحديث ج���دول روات���ب موظفي
احلكومية االحتادية املعتمد مبا يتوافق مع �أف�ضل
املمار�سات يف ه��ذا املجال ،قامت الهيئة ب�إجراء
درا���س��ة حتليلية معمقة جل���دول درج���ات وروات���ب
موظفي احلكومة االحت��ادي��ة احل��ايل ومقارنته مع
نتائج درا�سة املقارنات املعيارية وحتديد الفجوة
املطلوب معاجلتها.
وت�ضمنت الدرا�سة معاجلة التباين الناجت عن الفرق
بني الدرجات باقرتاح درجات جديدة ،والف�صل بني
امل�سمى الوظيفي والدرجة الوظيفية ،و�إعادة ترقيم
جدول الدرجات والرواتب املعتمد من خالل عك�س
�سلم الدرجات.
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أبرز الدراسات التي أعدتها
الهيئة في 2016
دراسة الخصائص الديموغرافية للقوى
العاملة المستقبلية في الحكومة
االتحادية (دراسة األجيال)

دراسة بيئة عمل صديقة
للمعاقين في الحكومة االتحادية

دراسة عقود
الخبراء والمستشارين

دراسة السقف
األعلى للعقد الخاص

دراسة التوازن
بين الجنسين

الدراسات المتعلقة بجدول
الرواتب لبعض الكوادر المتخصصة

دراسة مقارنة حول معلومات
خريجي الجامعات الحكومية
والباحثين عن عمل من المواطنين
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دراسة
المتقاعدين العسكريين

مشروع دراسة مقارنات األجور
والرواتب في الحكومة االتحادية
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االبتكار في اإلمارات...
أسلوب حياة وممارسة يومية

إطالق مسابقة «ابتكاري»

«االبتكار اليوم لي�س خيارا بل �ضرورة ،ولي�س ثقافة عامة بل
�أ�سلوب عمل ،واحلكومات وال�شركات التي ال جتدد وال تبتكر
تفقد تناف�سيتها وحتكم على نف�سها بالرتاجع»
صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»

ت�ؤمن القيادة الر�شيدة لدولة الإم���ارات العربية
املتحدة �أن االبتكار هو �شريان احلا�ضر وع�صب
امل�ستقبل ،وال��ط��ري��ق الأق�����ص��ر للمحافظة على
مكت�سبات االحتاد و�إجنازاته واملراكمة عليها ،ومن
هذا املنطلق ت�سعى جلعله �أ�سلوب حياة وممار�سة
يومية ،وهو الأم��ر ال��ذي يتجلى بو�ضوح من خالل
�إع�لان �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» العام  2015عام ًا
لالبتكار ،وتخ�صي�ص �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» �شهر ًا �سنوي ًا
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لالبتكار ،احتفاء باالبتكار واملبتكرين والإجنازات،
وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة االب���ت���ك���ار يف ك��اف��ة امل���ؤ���س�����س��ات
والقطاعات.
وع��ل��ي��ه ع��م��ل��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى �إخ������راج م��ب��ادرات��ه��ا
وم�شروعاتها االحتادية ب�شكل مبتكر و�إبداعي يرتقي
مبنظومة العمل امل�ؤ�س�سي يف احلكومة االحتادية،
ويعزز كفاءتها ،كما �أحيت فعاليات �أ�سبوع الإمارات
لالبتكار من الفرتة � 20إىل  26نوفمرب ،2016
حيث نظمت عدة فعاليات و�أن�شطة داخلية مبتكرة،
و�أط��ل��ق��ت م�شاريع وم��ب��ادرات خ�لاق��ة ذات �أب��ع��اد
ابتكارية وور�ش عمل وم�سابقات.

وا�ستهلت الهيئة �أ�سبوع االبتكار لهذا العام ب�إطالق
م�سابقة «ابتكاري» عرب بوابة خا�صة باالبتكار يف
موقعها الإلكرتوين  ،www.fahr.gov.aeحيث
فتحت م��ن خاللها ال��ب��اب �أم���ام جميع متعامليها
و�شركائها وموظفيها وموظفي ال��وزارات واجلهات
االحتادية لتقدمي املقرتحات املبتكرة التي ت�سهم يف
تطوير مبادرات و�أنظمة املوارد الب�شرية يف احلكومة
االحتادية ،وا�ستقبلت �أكرث من  270اقرتاح ًا �صبت
يف خدمة  3حم��اور هي( :تطوير خدمات الهيئة،
و�إ�سعاد املتعاملني ،وتعزيز ال�شراكة بني القطاعني
العام واخلا�ص).
تدشين ركن السعادة
ود�شنت الهيئة ركن ال�سعادة وهو عبارة عن قاعة
م�صممة ب�شكل ج��ذاب ومبدع خ�ص�صتها لإقامة
جم��م��وع��ة م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�����ش��ط��ة الرتفيهية
للموظفني ،و�إت��اح��ة الفر�صة لهم ملمار�سة بع�ض
ال��ري��ا���ض��ات وال��ت��م��اري��ن الذهنية وال��ب��دن��ي��ة ،التي
ت�ساعدهم ع��ل��ى اال���س�ترخ��اء وجت��دي��د حيويتهم
ون�شاطهم ،وزيادة تركيزهم و�إنتاجيتهم ،بالإ�ضافة
�إىل تعزيز ج�سور التوا�صل مع زمالئهم من خمتلف
الإدارات.
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الرتكيز على ا�ست�شراف م�ستقبل القوى العاملة ومراعاة احتياجات الأجيال

فعاليات �أ�سبوع االبتكار القت اهتمام ًا وتفاع ًال من موظفي الهيئة

تنظيم نشاط السعادة

اختبار تحديد شخصية الموظفين

ويف ال�سياق ذات��ه نظمت الهيئة ور�شة تفاعلية ملوظفيها
بعنوان «كيف نحقق ال�سعادة يف بيئة العمل» ،وذلك بالتعاون
مع جمموعة  ،bizتناولت النتائج الإيجابية لل�سعادة يف بيئة
العمل ومنها( :زيادة �إنتاجية املوظفني ،وحت�سني �أدائهم،
واحلفاظ عليهم ،وخف�ض معدالت الدوران الوظيفي يف �أي
م�ؤ�س�سة ،وجعلها بيئة جاذبة للمواهب والكفاءات).

وتخلل �أ�سبوع االبتكار تنظيم ور�شة عمل بعنوان «اختبار
حتديد ال�شخ�صيات وحتليلها» ،مت خاللها �إجراء اختبار
حتديد ال�شخ�صية للموظفني  MBTIالذي اعتمد على
منوذج «مايرز بريغز» مع �إدخ��ال بع�ض التعديالت
عليه ليكون منا�سب ًا لعادات وتقاليد جمتمع الإمارات.
وي�ساعدنا اختبار حتليل ال�شخ�صية يف معرفة النا�س
ومعرفة �أنف�سنا ،ويعرفنا على الطريقة التي نفكر بها
والطريقة التي تتخذ بها القرارات ،وكيف نتفاعل مع
العامل من حولنا ،وي�ساعدنا يف التعرف �إىل الأ�سباب
التي تدفعنا للتوا�صل مع بع�ض الأ�شخا�ص ب�إيجابية �أكرث
من غريهم ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يعرفنا على نقاط القوة
لدينا حتى نتمكن من تنميتها ،وكذلك نقاط ال�ضعف
لنتخل�ص منها ونطور �شخ�صيتنا.

ورشة عمل حول

مستقبل القوى العاملة 2030
كما نظمت ور�شة تخ�ص�صية حول م�ستقبل القوى العاملة
يف العام  ،2030وذلك بالتعاون مع جمموعة كورن فريي
ه��اي ،مت خاللها ا�ستعرا�ض �أب��رز التحديات امل�ستقبلية
التي �ستواجه امل�ؤ�س�سات ،ونوعية املوظفني التي تبحث
عنها ،و�أهم ال�سمات التي ينبغي للقائد التحلي بها ومنها:
ا�ست�شراف االحتياجات امل�ستقبلية للم�ؤ�س�سة ،والعمل على
تلبية احتياجات املوظفني مع مراعاة الفروق الفردية بني
الأجيال املختلفة.
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فعاليات متنوعة
و�شهد الأ�سبوع �أي�ض ًا تنظيم جمموعة من الفعاليات
لعل �أب��رزه��ا( :ور���ش��ة عمل ح��ول ال���دور املتنامي
للروبوتات يف امل�ؤ�س�سات ،وكيف ميكن للم�ؤ�س�سات

اال�ستفادة من هذه التكنولوجيا املتطورة وتوظيفها
يف خدمة �أهدافها اال�سرتاتيجية ،وعر�ض خا�ص
للتدريب باملحاكاة �سلط ال�ضوء على �أحدث التقنيات
امل�ستخدمة ب��ال��ت��دري��ب ك��ال��ت��دري��ب االف�ترا���ض��ي،
بالإ�ضافة �إىل تنظيم جل�سة ال�ساعة ال�سعيدة،
وجل�ستي ق��راءة الأوىل بعنوان «ابتكار امل�ستقبل»،
والثانية حتت عنوان «القراءة بني املتعة والفائدة»
بالتعاون مع قناة نا�شونال جيوغرافيك).
فريق فرسان االبتكار
وك��ان��ت الهيئة ق��د �شكلت يف ال��ع��ام  2015فريق
فر�سان االبتكار برئا�سة مدير �إدارة اال�سرتاتيجية
وامل�ستقبل وع�ضوية عدد من مدراء الإدارات ور�ؤ�ساء
الأق�سام يف الهيئة.
ويتوىل الفريق مهام عدة منها :تطوير خطة االبتكار
يف الهيئة ومبادراتها و�أن�شطتها ومتابعة تنفيذها،
والتن�سيق مع اجلهات املعنية داخل وخارج الهيئة،
واق��ت�راح �آل��ي��ات ت�سهم يف حتفيز امل��وظ��ف�ين على
االبتكار.
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شراكات
محلية ودولية
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حفل العام  2016بالعديد من ال�شراكات ومذكرات التفاهم التي �أبرمتها الهيئة
مع م�ؤ�س�سات عاملية و�أخرى حكومية و�شبه حكومية وخا�صة� ،إميان ًا منها ب�أهمية
هذه ال�شراكات والتفاهمات يف حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية ،وترجمة ر�ؤيتها �إىل
ملمو�س ،وفيما يلي ن�ستعر�ض �أبرز املذكرات التي وقعتها الهيئة خالل العام :2016

مذكرة تفاهم مع مركز دبي لإلحصاء

واتفاقية مستوى الخدمة
مع مركز اإلحصاء في أبوظبي

ويوقع مذكرة تفاهم مع بطي القبي�سي

االتفاقية ترمي �إىل تعزيز التعاون الإح�صائي وتبادل البيانات الإح�صائية التي ت�ساعد يف عمليات التخطيط وا�ست�شراف امل�ستقبل

د .عبدالرحمن العور وعارف املهريي يوقعان مذكرة التفاهم

ترمي الهيئة من هذه املذكرة �إىل تعزيز التعاون
مع مركز دبي للإح�صاء يف جمال تبادل البيانات
الإح�صائية اخلا�صة مبوظفي احلكومة االحتادية
وموظفي حكومة دبي ،الأم��ر الذي من �ش�أنه �أن
ي�سهم يف دعم عملية التخطيط وم�ساعدة متخذي
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القرار يف ر�سم ال�سيا�سات اخلا�صة بتطوير وتنمية
ق��درات ر�أ���س املال الب�شري ومتكينه يف اجلهات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية.
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل دع��م امل�����س��وح الإح�صائية على
م�ستوى الدولة.

وقعت الهيئة اتفاقية م�ستوى اخلدمة مع مركز
الإح�����ص��اء يف �أب��وظ��ب��ي؛ بغية ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون
الإح�صائي وتبادل البيانات الإح�صائية والأن�شطة
الأخ��رى ذات ال�صلة بينهما ،ومبوجب االتفاقية
بتبادل الطرفان املعلومات الإح�صائية والبيانات
الو�صفية ،وين�سقان عملية �إ���ص��دار التقارير
ال�سنوية حول الإح�صائيات ذات ال�صلة.
وتهدف اتفاقية م�ستوى اخلدمة �إىل تعزيز �أوا�صر
التعاون امل�ؤ�س�سي بني الهيئة واملركز يف جمال

العمل الإح�صائي ب�صورة منهجية حتقق التكامل
يف اجلهود الإح�صائية على م�ستوى �إمارة �أبوظبي
وت�ضمن جتنب االزدواجية.
ويتعاون املركز مع الهيئة يف جمال تطوير وتعزيز
ق��درات وم��ه��ارات موظفيها العاملني يف املجال
الإح�صائي ،وذلك من خالل تقييم احتياجاتهم
ال��ت��دري��ب��ي��ة واالل����ت����زام ب��ت��دري��ب��ه��م يف امل��ج��ال
الإح�صائي �ضمن الربنامج التدريبي الذي يعده
معهد التدريب الإح�صائي التابع للمركز.
105

الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية | التقرير ال�سنوي 2016

الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية | التقرير ال�سنوي 2016

مذكرة تفاهم مع لجنة
دبي للموارد البشرية العسكرية

ومذكرة تفاهم مع
«ديوان الخدمة المدنية الكويتي»

مدير عام الهيئة يوقع مذكرة تفاهم مع اللواء حممد ال�شريف
ويتبادل املذكرة مع �سعادة حممد الرومي

تبادل �أف�ضل التجارب واملمار�سات ذات العالقة بتطوير �أنظمة املوارد الب�شرية

بغية تعزيز التعاون يف جمال تنمية وتطوير عمليات
و�أن��ظ��م��ة امل���وارد الب�شرية ،وق��ع��ت الهيئة مذكرة
تفاهم مع جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية،
ن�صت على تعزيز �آف��اق التعاون يف جم��ال تبادل
التجارب واخلربات واملمار�سات امل�ؤ�س�سية العاملية
ذات العالقة بتطوير �أنظمة عمل املوارد الب�شرية،
وتطوير امل�شاريع البحثية والدرا�سات املتعلقة باملوارد
الب�شرية ،وامل�شاركة يف الفعاليات والأح��داث التي
يعقدها الطرفان بهدف تبادل �أف�ضل املمار�سات
والتطبيقات ذات ال�صلة باملوارد الب�شرية ،وتطوير
�سيا�سات التدريب مبا يكفل املحافظة على املوارد
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الب�شرية املدربة وامل�ؤهلة ،واال�ستفادة املتبادلة من
الربامج والأنظمة التقنية والتطبيقات الذكية يف
تطوير عمليات و�أنظمة عمل املوارد الب�شرية.
وت�ضمنت امل��ذك��رة �أي�����ض�� ًا دع���وة م��وظ��ف��ي الهيئة
والعاملني يف الدوائر الع�سكرية ب�إمارة دبي للم�شاركة
يف برامج التدريب والندوات وامل�ؤمترات وامللتقيات
التي تعقدها الهيئة �أو ال��دوائ��ر التي متثلها جلنة
دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية ذات ال�صلة باملوارد
الب�شرية ،وتبادل اال�ست�شارات الإداري��ة والقانونية
املتعلقة باملوارد الب�شرية ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة
من مطبوعات الهيئة و�إ�صداراتها الدورية.

تعد "الهيئة" �أحد بيوت اخلربة املوثوقة على م�ستوى املنطقة يف جمال املوارد الب�شرية

وقعت الهيئة �أواخر العام  2016مذكرة تفاهم مع
دي��وان اخلدمة املدنية بدولة الكويت ،ن�صت على
تعزيز �آفاق التعاون يف جمال �سيا�سات وت�شريعات
اخلدمة املدنية واملوارد الب�شرية ،والتنمية الإدارية،
و�أن��ظ��م��ة امل����وارد الب�شرية الإل��ك�ترون��ي��ة ال��ذك��ي��ة،
بالإ�ضافة �إىل جم��االت رف��ع ك��ف��اءة �أداء القطاع
احلكومي.

ك��م��ا ت�ضمنت امل��ذك��رة ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة يف جم��ال
�أنظمة العمل احلكومية اخلا�صة بالتطوير الإداري
والتدريب وتو�صيف وتقييم الوظائف و�إدارة الأداء،
واحلوكمة ونظم الرقابة الإداري��ة ومبادئ ال�سلوك
املهني و�أخ�لاق��ي��ات الوظيفة العامة ،والدرا�سات
التطبيقية والإح�صائية والبحوث املهنية املتخ�ص�صة
يف اخلدمة املدنية.
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رعايات
ومشاركات
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�شهد ال��ع��ام  2016م�شاركة الهيئة ورعايتها للعديد م��ن امل���ؤمت��رات
والأحداث املحلية والإقليمية والعاملية املتخ�ص�صة يف جمال تنمية ر�أ�س
املال الب�شري وتطويره ومتكينه ،ونتناول يف هذا الباب �أب��رز رعايات
الهيئة وم�شاركاتها اخلارجية خالل العام :2016

اجتماعات المنظمة
العربية للتنمية اإلدارية

"الهيئة" متثل الدولة يف املنظمة العربية للتنمية الإدارية

�شاركت الهيئة ممثلة عن دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة ،يف
اجتماعات املجل�س التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإداري��ة
رق��م  ،103والتي ا�ست�ضافتها مدينة ال��دار البي�ضاء باململكة
املغربية ،كما �شاركت الهيئة يف اجتماع املجل�س التنفيذي للمنظمة
العربية للتنمية الإداري���ة رقم  ،104وال��ذي انعقد يف العا�صمة
امل�صرية القاهرة ،وذلك مب�شاركة الوزراء العرب املعنيني بق�ضايا
التنمية الإدارية واملوارد الب�شرية ،الأع�ضاء يف املجل�س التنفيذي
للمنظمة.
وتدرك الهيئة �أن هذا االجتماع يعد خطوة هامة على طريق دعم
التعاون العربي امل�شرتك وتقريب وجهات النظر العربية ودعم
منظومة العمل العربي والتنمية العربية ،ملا فيه تنمية وتطوير
�أنظمتنا الإدارية ور�أ�س املال الب�شري يف املنطقة».
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اجتماع وزراء الخدمة
المدنية بدول «التعاون»

الهيئة تقدم مرئياتها التي ترقى مب�ستوى التن�سيق العربي لتنمية ر�أ�س املال الب�شري

و�شاركت الهيئة �أي�ض ًا يف االجتماع اخلام�س ع�شر
لأ�صحاب املعايل وال�سعادة وزراء ور�ؤ���س��اء �أجهزة
اخلدمة املدنية واملوارد الب�شرية بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،الذي عقد يف الريا�ض يف �أكتوبر.
وت���أت��ي م�شاركة الهيئة يف االج��ت��م��اع �إمي��ان�� ًا منها
ب�أهميته ،على اعتباره من�صة مثالية ،جتمع حتت
مظلتها امل�س�ؤولني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي،

بغية توحيد ال��ر�ؤى وال�سيا�سات والإج��راءات املتعلقة
بتنمية ر�أ�س املال الب�شري اخلليجي ومتكينه ،وت�سليط
ال�ضوء على �أبرز التحديات والعقبات التي تواجهه،
ومناق�شة �سبل تذليل تلك العقبات ،الأمر الذي من
�ش�أنه �أن ي�سهم يف دفع عجلة التقدم واالزده���ار يف
دول اخلليج العربية وتعزيز مكانتها على امل�ستويني
الإقليمي والعاملي.
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اجتماع مدراء معاهد
اإلدارة العامة بدول «التعاون»

ت�سعى الهيئة �إىل تن�سيق عايل امل�ستوى بني دول جمل�س التعاون لتطوير املوارد الب�شرية

يف مايو � 2016شاركت الهيئة يف االجتماع ال�سابع
ع�شر ملدراء عموم معاهد الإدارة العامة بدول جمل�س

التعاون لدول اخلليج العربية ،وال��ذي عقد يف مقر
معهد الإدارة العامة بالريا�ض.

...وتشارك في المؤتمر السنوي
للموارد البشرية في بريطانيا

...وفي المؤتمر السنوي للمعهد
األسترالي للموارد البشرية
�شاركت الهيئة يف م�ؤمتر املوارد الب�شرية ال�سنوي،
اخل��ا���ص باملعهد الأ���س�ترايل للموارد الب�شرية،
وال���ذي عقد يف �أغ�سط�س م��ن ال��ع��ام  2016يف
مدينة بري�سبني يف ا�سرتاليا ،وا�ستمر لثالثة �أيام،
بح�ضور �أك�ث�ر م��ن  5000خبري وخمت�ص على
م�ستوى العامل.
وج����اءت م�����ش��ارك��ة ال��ه��ي��ئ��ة يف امل����ؤمت���ر وال��ور���ش
امل�صاحبة ل��ه ،تلبية ل��دع��وة خا�صة موجهة من
املعهد اال�سرتايل للموارد الب�شرية (،)AHRI
والذي تربطه بالهيئة مذكرة تفاهم.

م�شاركة الهيئة �إحدى نتائج �شراكاتها مع بيوت اخلربة العاملية

...وتشارك في االجتماع الثاني
لشبكة خدمات التوظيف العامة في أنقرة

م�شاركة الهيئة تعك�س احلر�ص على مواكبة �أف�ضل املمار�سات العاملية

يف �إطار التعاون القائم بني الهيئة واملعهد الربيطاين
العايل للموارد الب�شرية ( ،)CIPDويف �ضوء مذكرة
التفاهم املربمة بني الطرفني يف العام � ،2014شارك
وفد من الهيئة يف امل�ؤمتر ال�سنوي للموارد الب�شرية
وور���ش العمل واملعر�ض امل�صاحب له ،وال��ذي نظمه
املعهد الربيطاين العايل للموارد الب�شرية ()CIPD
يف نوفمرب املا�ضي يف مدينة مان�ش�سرت الربيطانية.
112

وحتر�ص الهيئة على امل�شاركة ب�شكل �سنوي يف امل�ؤمتر،
كونه ي�شكل من�صة مثالية لتبادل �أف�ضل اخلربات
والتجارب واملمار�سات الدولية الناجحة يف جمال
�إدارة ر�أ�س املال الب�شري وتنميته ومتكينه ،بالإ�ضافة
�إىل ت�سليط ال�ضوء على �أبرز الق�ضايا املرتبطة به،
والوقوف على �أهم التحديات التي تواجهه ،وو�ضع
احللول املنا�سبة لتجاوزها.

الهيئة تقدم ورقة عمل خا�صة خالل االجتماع

كما �شاركت الهيئة يف االجتماع الثاين ل�شبكة خدمات التوظيف
العامة ،يف الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي ،والذي
عقد �أواخر �سبتمرب يف العا�صمة الرتكية �أنقرة ،وا�ستمر ليومني.
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...وفي مؤتمر قيادات
الموارد البشرية في سيؤول

...وترعى قمة
ومعرض الموارد البشرية

جمع امل�ؤمتر قادة وخمت�صني عامليني يف املوارد الب�شرية

ويف �إطار التعاون القائم بني الهيئة واملعهد الوطني
لتطوير امل��وارد الب�شرية يف كوريا اجلنوبية �شارك
وف��د من الهيئة يف منتدى وم�ؤمتر قيادات امل��وارد

الب�شرية الدويل ،الذي عقده املعهد يف عا�صمة كوريا
اجلنوبية «�سي�ؤول» ،وجمع ثلة من ق��ادة وخمت�صي
املوارد الب�شرية على م�ستوى العامل.

...وترعى مؤتمر الجمعية
األمريكية لتطوير المواهب

الهيئة ت�ؤكد احلاجة �إىل تدريب مبتكر ي�ست�شرف امل�ستقبل ويراعي احتياجات الأجيال

الدولة ا�ست�ضافت امل�ؤمتر الذي بحث م�ستقبل املواهب يف ال�شرق الأو�سط

�أما على �صعيد رعاية الأح��داث املهمة ،التي تعنى
بق�ضايا تطوير ر�أ���س امل��ال الب�شري ومتكينه ،فقد
رع��ت الهيئة م���ؤمت��ر اجلمعية الأمريكية لتطوير
املواهب الذي ا�ست�ضافته دولة الإم��ارات على مدار
114

يومني حت��ت ع��ن��وان «م�ستقبل تطوير امل��واه��ب يف
ال�شرق الأو�سط» ،و�شهد ح�ضور املئات من خمت�صي
تدريب وتطوير املوارد الب�شرية.

فقد رعت الهيئة قمة ومعر�ض املوارد الب�شرية،
الذي نظمته �شركة «�إنفورما» ال�شرق الأو�سط
يف مركز دبي التجاري ،وا�ستمر لثالثة �أيام
بح�ضور املئات من خمت�صي تدريب وتطوير
املوارد الب�شرية.
وتعد قمة ومعر�ض امل���وارد الب�شرية م��ن �أه��م

الأحداث على م�ستوى املنطقة ،يف جمال تدريب
وتطوير ر�أ�س املال الب�شري ،واالرتقاء بقدراته،
حيث تركز على التدريب يف مكان العمل ،وتتناول
�أحدث احللول التدريبية التي ترمي �إىل تطوير
بيئة العمل ،من خالل االهتمام بتدريب املوظفني
وتطوير قدراتهم ومهاراتهم املهنية وال�شخ�صية.
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مبادرات
إنسانية ومجتمعية

116

117

الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية | التقرير ال�سنوي 2016

سلسلة مبادرات
مجتمعية وإنسانية
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ويوم الصحة العالمي

عمدت الهيئة خالل العام � 2016إىل �إطالق �سل�سلة مبادرات جمتمعية ،كما حر�صت على
امل�شاركة والتفاعل مع عدد من املبادرات الإن�سانية ،ويف هذا الباب �سنتطرق للحديث
عن �أبرز تلك املبادرات التي يرتبط بع�ضها مبنا�سبات عاملية مثل( :يوم املر�أة العاملي،
ويوم العمال ،ويوم ال�صحة العاملي ،واليوم العاملي للبيئة ،واليوم العاملي للم�سنني ،واليوم
العاملي لل�سكري ،ويوم التطوع العاملي).
الهيئة تحيي يومي السعادة واألم

الهيئة تدخل ال�سعادة �إىل قلوب املر�ضى

�أحيت الهيئة �أي�ض ًا منا�سبتي اليوم العاملي لل�سعادة ويوم الأم الذي
ي�صادف  21مار�س من كل عام ،حيث قام وفد من الهيئة بزيارة
ميدانية �إىل م�ست�شفى لطيفة يف دبي بالتعاون والتن�سيق مع هيئة
ال�صحة بدبي ،وزع خاللها الورود والهدايا الرمزية على املر�ضى
واملراجعني وتبادل الأحاديث الودية معهم بهدف رفع الروح املعنوية
ون�شر ال�سعادة والفرح يف قلوبهم.
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الهيئة ت�شرك �أكرب عدد من موظفيها يف املبادرات املجتمعية والتطوعية

جانب من املبادرة املجتمعية لفح�ص عيون العمال

احتفلت الهيئة مبنا�سبة يوم ال�صحة العاملي ال��ذي ي�صادف ال�سابع من
�إبريل من كل عام ،حيث �شاركت يف املبادرة التي �أطلقتها م�ؤ�س�سة «نور دبي»
واللجنة الدائمة ل�ش�ؤون العمال بدبي� ،إذ مت �إجراء الفح�ص املبكر لعيون
 100عامل تابعني ل�شركة دتكو بلفور بيتي يف دبي.
وق��ام متطوعو الهيئة مب�ساندة فريق العمل ،حيث مت ت��وزي��ع الوجبات
وامل�شروبات الباردة على امل�ستفيدين من املبادرة.
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ويوم العمال العالمي

�إحياء يوم العمال العاملي ب�إ�شراك عدد من الوزارات واجلهات االحتادية
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الهيئة تحيي يوم زايد للعمل اإلنساني
تزامن ًا مع يوم زايد للعمل الإن�ساين الذي ي�صاف
يوم ال ـ 19من رم�ضان من كل عام ،و�إحيا ًء للذكرى
الـ ـ  12لرحيل املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان «طيب اهلل ثراه»� ،أطلقت
الهيئة بالتعاون م��ع جمعية «بيت اخل�ير» حملة
خريية جلمع تربعات موظفي الهيئة التطوعية.
وا���س��ت��ه��دف��ت احل��م��ل��ة جميع م��وظ��ف��ي الهيئة يف
�أبوظبي ودبي ،وقامت فكرتها على جمع تربعاتهم
العينية التي ت�شمل (املالب�س ،والإلكرتونيات،
والأل��ع��اب) ،وحتويلها للفقراء واملحتاجني خارج
دولة الإمارات ،من قبل جمعية بيت اخلري.

وتطلق مبادرة «سندهم أمانة» لمساعدة المرضى المعسرين

عدد من ممثلي الوزارات التي �أ�شركتها الهيئة يف املبادرة

�أطلقت الهيئة مبادرة جمتمعية مبنا�سبة يوم العمال العاملي الذي ي�صادف الأول
من مايو من كل عام� ،أ�شركت فيها وزارة تطوير البنية التحتية ،ووزارتي االقت�صاد
والتغري املناخي والبيئة) ،وذلك بالتعاون مع م�ؤ�س�سة نور دبي واللجنة الدائمة
ل�ش�ؤون العمال يف دبي ،حيث مت تنظيم زيارة ميدانية لأحد امل�صانع يف منطقة
جبل علي بدبي.
وقام فريق الهيئة وموظفو اجلهات امل�شاركة بتوزيع الوجبات ال�صحية وامل�شروبات
الباردة على عمال امل�صنع ،بدعم من �شركة �أليفي�شن برجر ،التي قدمت بدورها
الوجبات الغذائية للعمال ،كما تولت م�ؤ�س�سة نور دبي �إج��راء فحو�صات النظر
للعمال.
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موظفو الهيئة يجمعون التربعات ب�شكل �شهري ل�صالح املبادرة

وخالل العام � 2016أطلقت الهيئة مبادرة «�سندهم
�أمانة» املجتمعية بالتعاون مع هيئة ال�صحة يف دبي،
حيث تندرج املبادرة �ضمن برنامج «م�ساعدة» الذي
ترعاه هيئة ال�صحة ،ويعتمد على امل�ساعدات املقدمة
من امل�ؤ�س�سات وال�شركات واجلمعيات والأفراد.
وتقوم فكرة املبادرة على �إن�شاء �صندوق دائ��م يف
الهيئة؛ جلمع ت�برع��ات موظفيها ب�شكل �شهري،
يخ�ص�ص ري��ع��ه ،مل�ساعدة املر�ضى املع�سرين يف

امل�شايف التابعة لهيئة ال�صحة ،حيث تغطية تكاليف
العالج ،و�شراء الأدوي��ة والأجهزة واملعدات الطبية
امل�ساعدة.
وا�ستهلت الهيئة املبادرة بحملة «�أنقذ قلب ًا» التي
ت��رم��ي �إىل ت��وف�ير ف��ر���ص ال��ع�لاج مل��ر���ض��ى القلب
املع�سرين ،والتخفيف عن كاهلهم �أعباء وتكاليف
العالج واحلد من ال�ضغوط النف�سية الناجمة عن
ع�سر احلال.
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...وتطلق  3مبادرات مجتمعية في رمضان

1

عمرة رمضان

تلخ�صت فكرتها يف �إيفاد عدد من موظفي
الفئة اخلدمية واملعاونة يف الهيئة لأداء
منا�سك ال��ع��م��رة ،وذل���ك مب�ساهمة من
موظفي الهيئة يف �أبوظبي ودبي.

2
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3

«ساهم في تعليمه»

وقامت فكرتها على جمع التربعات النقدية
من موظفي الهيئة ،والتكفل بنفقات وتكاليف
درا�سة �أح��د الطالب اجلامعيني داخ��ل دولة
الإم�����ارات ،والق���ت احلملة جت��اوب�� ًا وتفاع ًال
كبريين م��ن قبل موظفي الهيئة ،وتتما�شى
ر�سالة ه��ذه امل��ب��ادرة كلي ًا م��ع م��ب��ادرة «ع��ام
...2016عام القراءة».

«إفطار صائم»
...وتطلق حملة شتاهم دافي

موظفو الهيئة يوزعون وجبات الإفطار على ال�صائمني

نفذت الهيئة مبادرة «�إفطار �صائم» بالتعاون مع م�ؤ�س�سات وجمموعات تطوعية ،والتي
تهدف لن�شر التوعية واحلد من احلوادث املرورية ،ومتثلت يف توزيع وجبات الإفطار
الرم�ضاين على �سائقي املركبات ومرتادي الطرق يف �إمارة دبي ،وذلك قبيل موعد �أذان
املغرب.
122

توزيع مالب�س وم�ستلزمات �شتوية على  300عامل

�أواخر العام � 2016أطلقت الهيئة حملة «�شتاهم دافئي التي ا�ستهدفت عدد ًا من عمال املواقع
اخلارجية يف �إمارة دبي ،حيث وزعت عليهم املالب�س ال�شتوية.
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فعاليات
تجسد روح الوالء
واالنتماء
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حتر�ص الهيئة على امل�شاركة والتفاعل مع االحتفاالت الوطنية كافة و�إحياء املنا�سبات
املجتمعية� ،إميان ًا منها ب�أنها جزء ال يتجز�أ من ن�سيج املجتمع الإماراتي املرتابط ،وت�سعى
دائم ًا و�أبد ًا لإ�شراك موظفيها يف هذه املنا�سبات التي جت�سد روح الوالء وتنمي م�شاعر
االنتماء ،وتعزز الهوية الوطنية.
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يوم العلم

حفل اليوم الوطني
الـ  45ويـــــوم الشهيـــــــد

جانب من احتفالية اليوم الوطني الـ 45

قيادات وموظفو الهيئة يعربون عن اعتزازهم بالعلم
موظفون من الهيئة يف �أبوظبي يتو�شحون بالعلم

�أحيت الهيئة ذكرى اليوم الوطني اخلام�س والأربعني لت�أ�سي�س احتاد دولة الإمارات
العربية املتحدة ،ويوم ال�شهيد الذي ي�صادف الثالثني من نوفمرب من كل عام ،ب�إحياء
حفل ا�ستهل بدقيقة دعاء �صامت ل�شهداء الوطن ،الذي ارتقوا دفاعا عن احلق ون�صرة
املظلوم ،وبعزف الن�شيد الوطني ،ورفع العلم على مبنيي الهيئة يف �أبوظبي ودبي.
126

ا�ستجابة ملبادرة� ،صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» لالحتفال بيوم العلم
يف الثالث من نوفمرب من كل عام� ،أحيت الهيئة هذه
املنا�سبة التي تزامنت مع احتفاالت الدولة مبنا�سبة
مرور � 12سنة على تويل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة

بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» مقاليد
احلكم يف دولة الإمارات.
ونظمت الهيئة حف ًال بهذه املنا�سبة ،تخلله رفع علم
الدولة على مبناها ،واال�ستماع للن�شيد الوطني،
وتوزيع �أع�لام الدولة على جميع املوظفني الذين
تفاعلوا ب�شكل كبري مع احلملة.
127

الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية | التقرير ال�سنوي 2016

الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية | التقرير ال�سنوي 2016

مبادرات
تحفيزية رائدة
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تبذل الهيئة جهود ًا ا�ستثنائية لتعزيز بيئة العمل ال�سعيدة والإيجابية التي توجه طاقات
موظفيها وت�ستثمر ب�إمكاناتهم ومهاراتهم وتبني قدراتهم ،وت�شكل حافزا لهم للتميز
والنجاح ،وترفع كفاءتهم و�إنتاجيتهم ،ولتحقيق هذه الغاية �أطلقت مبادرات داخلية
عدة كان لها كبري الأثر يف متكني موظفيها ،و�إ�سعادهم ورفع م�ستويات الر�ضا والتناغم
الوظيفي لديهم ،وتنمية روح الإبداع واالبتكار عندهم ،ويف هذه الزاوية �سن�سلط ال�ضوء
على �أبرز هذه املبادرات:

الهيئة تحيي يوم المرأة العالمي

برنامج الرفاه الوظيفي
�ضمن برنامج الرفاه الوظيفي الذي ت�سعى الهيئة من خالله �إىل دمج موظفيها ببيئة
العمل �إىل �أق�صى درجة ،ورفع م�ستويات الر�ضا والرفاه الوظيفي لديهم ،نظمت الهيئة
خالل العام  2016العديد من الفعاليات والأن�شطة.
أنشطة ومشاريع البرنامج
ي�شتمل برنامج الرفاه الوظيفي على  4مبادرات تندرج حتت
كل منها جمموعة �أن�شطة وم�شاريع وهي:

المبادرات
الصحيــــــــة

مبادرات
السالمة المهنية

130

للمر�أة دور ريادي يف تعزيز مكانة الدولة على خمتلف ال�صعد

�أح��ي��ت الهيئة منا�سبة ي��وم امل����ر�أة ال��ع��امل��ي ال��ذي
ي�صادف الثامن من مار�س من كل عام ،حيث نظمت
حف ًال يف مقرها بدبي ،مت خالله تكرمي موظفات
الهيئة وتقدمي الهدايا التذكارية لهن ،كما �أر�سلت
الهيئة ر�سائل ن�صية ق�صرية ملوظفات احلكومة
االحتادية عرب نظام �إدارة معلومات املوارد الب�شرية
مبادرات
البيئة الخضراء

المبادرات
االجتماعية والمجتمعية

يف احلكومة االحتادية «بياناتي» لتهنئتهن باملنا�سبة.
وي�أتي االحتفال بيوم املر�أة العاملي تثمين ًا من الهيئة
لدور املر�أة الريادي يف تعزيز مكانة دولة الإمارات
العربية املتحدة على خمتلف امل�ستويات املحلية
والإقليمية والعاملية ،وعطف ًا على �إ�سهاماتها البارزة
يف �شتى جماالت ومناحي احلياة.

مسابقة «صورة ومعلومة»
ا�ستهدفت ه��ذه امل��ب��ادرة جميع موظفي
الهيئة وكانت بعنوان «م�سابقة �صورة
ومعلومة» ،وهدفت املبادرة �إىل حتفيز
امل��وظ��ف�ين ع��ل��ى ال���ق���راءة وال��ب��ح��ث عن
املعلومة املرتبطة بال�صورة،
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...وتتفاعل مع الشهر العالمي للتوعية والوقاية من سرطان الثدي

اليوم العالمي للسكري

حتر�ص الهيئة على رفع م�ستويات الوعي ال�صحي لدى موظفيها
الهيئة توعي موظفاتها ب�أهمية الك�شف املبكر عن �سرطان الثدي

تزامن ًا مع ال�شهر العاملي للتوعية والوقاية من �سرطان
الثدي – �شهر �أكتوبر -نظمت الهيئة يف مقرها بدبي،
حملة فح�ص وتوعية ملوظفاتها ب�سرطان ال��ث��دي،
لتعريفهن بهذا املر�ض و�أع��را���ض��ه ،وكيفية عالجه
وط��رق الوقاية منه ،وذل��ك بالتعاون م��ع م�ست�شفى

برجيل بدبي ..وت�ضمنت احلملة تنظيم ور���ش عمل
يف �أبوظبي ودبي للتوعية ب�أهمية الك�شف املبكر عن
�سرطان الثدي وطرق الفح�ص املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل
توزيع ن�شرات �صحية وتثقيفية على املوظفات ،و�إجراء
الفحو�ص الطبية املجانية لهن.

...ويوم المرأة اإلماراتية

انطالق ًا من حر�صها على رفع م�ستوى الوعي ال�صحي لدى املوظفني وت�شجيعهم على
الفح�ص الدوري واتباع الن�صائح الطبية� ،أحيت الهيئة منا�سبة اليوم العاملي لل�سكري الذي
ي�صادف الرابع ع�شر من �شهر نوفمرب من كل عام ،بتنظيم حما�ضرات تثقيفية توعوية
ون�شاطات وفحو�صات طبية خمتلفة ملوظفيها ،بالتعاون مع هيئة ال�صحة بدبي.
زيارة مواقع أثرية في أم القيوين

جانب من جولة موظفي الهيئة يف مركز �أم القيوين للآثار

ت�شكل املر�أة �أحد �أركان العملية التنموية ال�شاملة يف الإمارات

كما نظمت الهيئة احتفالية مبنا�سبة ي��وم امل��ر�أة الإمارتية ال��ذي ي�صادف الثامن
والع�شرين من �شهر �أغ�سط�س من كل عام.
132

و�ضمن فعاليات برنامج ال��رف��اه الوظيفي �أي�ض ًا
نظمت الهيئة مطلع ال��ع��ام  2016بالتعاون مع
دائرة الآث��ار وال�تراث يف �أم القيوين زيارة خا�صة
ملوظفيها �إىل مركز �أم القيوين للآثار ،وموقع الدور
الأثري ومعبد �إله ال�شم�س ،يف �إطار حر�صها على
تعزيز التوا�صل بني املوظفني ،وتعريفهم ب��الإرث

احل�ضاري والتاريخي للدولة.
وجتول موظفو الهيئة يف املركز وتعرفوا على حمتوياته
من لقى �أثرية والع�صور التي تعود لها ،و�أماكن اكت�شافها،
ومن ثم التقوا الفريق الوطني للم�سح والتنقيب الأثري،
والذي عرفهم بدوره على معبد �إله ال�شم�س وموقع الدور
الأثري وكذلك �آليات وتقنيات و�أدوات التنقيب.
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إطالق مبادرة «نادي القراءة»

حفل إفطار السعادة

حتر�ص الهيئة على تر�سيخ عادة القراءة لدى موظفيها ومتنحهم الوقت لذلك

الإفطار تقليد �شهري يخلق تفاع ًال اجتماعي ًا بني املوظفني

م��ن منطلق حر�صها على تر�سيخ ثقافة ال��ق��راءة
واملعرفة وتعزيز مفهوم حب االطالع لدى املوظفني،
�أطلقت الهيئة منت�صف العام  2016مبادرة «نادي
القراءة» �إح��دى مبادراتها املعرفية بامتياز ،وتقوم
فكرتها على تنظيم جمموعة من الفعاليات واجلل�سات
الثقافية والعلمية للموظفني متكنهم م��ن تو�سيع

مداركهم ومعارفهم ،و�إث���راء خرباتهم وجتاربهم
على ال�صعيدين املهني وال�شخ�صي .وي�أتي �إط�لاق
هذه املبادرة يف �إطار حر�ص الهيئة واهتمامها بدعم
و�إجن��اح مبادرة «ع��ام  ..2016عام ال��ق��راءة» ،التي
�أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة «حفظه اهلل» مطلع العام .2016

«فريق كرة قدم»

جلسة السعادة واإليجابية

تعد اجلل�سة وجه ًا مبتكر ًا ل�سيا�سة الباب املفتوح

الهيئة ت�شكل وترعى فريق ًا لكرة القدم من موظفيها

ويف نف�س الإط���ار تنظم الهيئة برناجم ًا ريا�ضي ًا
ت��رف��ي��ه��ي�� ًا دوري����� ًا ملوظفيها يت�ضمن ال��ع��دي��د من
الفعاليات والأن�شطة املتنوعة ،التي تلقى تفاع ًال
و�إقبا ًال كبريين من املوظفني منها :حجز ملعب كرة
قدم ب�شكل �شهري يف دبي ،وتنظيم مناف�سات كروية
134

؟؟؟؟؟؟؟

يعد �إف��ط��ار ال�سعادة ال��ذي �أطلقته الهيئة يف العام
 2012منا�سبة وع���اد ًة �شهرية جتمع حت��ت مظلتها
موظفي الهيئة بقيادتها ،وي��ت��م خ�لال��ه ا�ستعرا�ض
�أح��دث م�ستجدات الهيئة و�إجنازاتها ،والوقوف على
م�شروعاتها وخططها امل�ستقبلية على م�ستوى احلكومة

االحتادية ،وتكرمي املتميزين من املوظفني.
وترمي الهيئة من خالل هذه املبادرة �إىل تعزيز �سبل
االت�صال والتوا�صل بني املوظفني على اختالف �إداراتهم
ودرجاتهم وم�سمياتهم الوظيفية ،وتو�سيع �آفاق التعاون
فيما بينهم يف �أجواء اجتماعي ٍة غري تقليدية.

بني املوظفني.
الأم���ر ال��ذي ي�سهم يف خلق تفاعل اجتماعي بني
املوظفني ،وتوجيه انتباههم نحو �أهمية الريا�ضة يف
حياتنا اليومية ،بالإ�ضافة �إىل تفريغ طاقاتهم يف
�أمور �إيجابية.

تعد «جل�سة ال�سعادة والإيجابية» توجه ًا مبتكر ًا يف
�إدارة ر�أ�س املال الب�شري ،ك�أحد �أوجه �سيا�سة الباب
املفتوح؛ حيث يلتقي مدير عام الهيئة جمموعة من
املوظفني يف جل�سات خا�صة خارج �إطار الر�سمية،
يتبادلون �أطراف احلديث ويناق�شون مو�ضوعات
خمتلفة حياتية اجتماعية وعملية مهنية.

وترمي الهيئة من خالل مبادرة «جل�سة ال�سعادة
والإيجابية» �إىل تعزيز والء املوظفني وانتمائهم،
ورفع م�ستويات الر�ضا والتناغم الوظيفي لديهم
مب��ا ينعك�س �إي��ج��اب�� ًا على ج��ودة اخل��دم��ات التي
تقدمها الهيئة ،وب��ال��ت��ايل رف��ع م�ستويات ر�ضا
املتعاملني.
135

الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية | التقرير ال�سنوي 2016

الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية | التقرير ال�سنوي 2016

«ما قصرت»

�أطلقتها الهيئة يف العام  ،2013وهي بطاقة �شكر
وتقدير �إلكرتونية يتبادلها موظفو الهيئة وموظفو
ال����وزارات واجل��ه��ات االحت��ادي��ة فيما بينهم على
اختالف �إدارات��ه��م ودرجاتهم الوظيفية ،للتعبري
عن امتنانهم لتعاون زمالئهم معهم وللجهود التي
بذلوها ،نظر ًا اللتزامهم املهني وال�سلوكي والأخالقي
يف العمل ،عالوة على تقديرهم لتعاونهم البناء يف

الوزارات والجهات االتحادية األكثر
واستقباال لبطاقة ما قصرت
إرساال
ً
ً

�إعالء �ش�أن الهيئة على م�ستوى احلكومة االحتادية.
وترمي الهيئة من خ�لال بطاقة «م��ا ق�صرت» �إىل
حتفيز موظفي احلكومة االحتادية على االلتفات �إىل
اجلوانب الإيجابية فيما بينهم ،ملا لهذه اخلطوة من
دور كبري يف خلق بيئة عمل حمفزة قائمة على ثقافة
العمل اجلماعي والأداء املتميز ،و�إ�سعاد املوظفني
واملتعاملني ،والإبداع واالبتكار.

 10آالف بطاقة «ما قصرت»
في  2016عبر تطبيق  FAHRالذكي
وخالل العام  2016تفاعل موظفو الهيئة والوزارات
واجل��ه��ات االحت��ادي��ة ب�شكل كبري م��ع بطاقة «ما
ق�صرت» ،ال �سيما عرب تطبيق الهيئة الذكي ،FAHR
حيث بلغ عدد البطاقات التي تبادلها املوظفون فيما
بينهم عرب التطبيق قرابة � 10آالف بطاقة.
وت�صدر موظفو وزارة الرتبية والتعليم قائمة موظفي
136

الوزارات واجلهات االحتادية الأكرث �إر�سا ًال وا�ستقبا ًال
لبطاقة ما ق�صرت بواقع �ألفني و 480بطاقة ،تالهم
موظفو وزارة تطوير البنية التحتية بـ�ألف و760
بطاقة ،يف حني حل موظفو وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع يف املرتبة الثالثة ب�ألف و 100بطاقة.

الوزارة

بطاقة ما ق�صرت

وزارة الرتبية والتعليم

2,480

وزارة تطوير البنية التحتية

1,760

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع

1,100

وزارة الثقافة وتنمية املعرفة

900

وزارة املوارد الب�شرية والتوطني

811

الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية

725

وزارة تنمية املجتمع

400

الإجمايل

10000

2480
وزارة
التربية
والتعليم

1760

وزارة تطوير
البنية التحتية

1100

وزارة الصحة
ووقاية المجتمع
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نظام «طور معنا» لالقتراحات

الهيئة تطبق املقرتحات املجدية وتكرم �أ�صحابها

حتر�ص الهيئة ب�شكل م�ستمر على تعزيز ال�سعادة
الوظيفية والإيجابية والتحفيز والإبداع ملوظفيها،
وي��ت��ج�����س��د ه����ذا احل���ر����ص يف �إط�ل�اق���ه���ا ن��ظ��ام
االقرتاحات «ط��ور معنا» يف العام  ،2012والذي
ربطته مطلع ال��ع��ام  2015ب��ب��واب��ة االق�تراح��ات
واملالحظات حلكومة الإم��ارات «حكومتي» ،حيث
ت�ستقبل من خاللها املقرتحات الداخلية واخلارجية
التي ت�ستهدف تطوير بيئة العمل يف الهيئة.
وتخ�ضع املقرتحات لدرا�سة وتقييم فريق متخ�ص�ص
م��ن الهيئة ،متهيد ًا العتمادها وتطبيق املجدي
138

منها ،وا�ستقبلت الهيئة عرب بوابة «حكومتي» خالل
العام  2016حوايل  370مقرتحا داخلي ًا وخارجي ًا.
وي�سهم نظام االق�تراح��ات «ط��ور معنا» يف تعزيز
التوجهات اال�سرتاتيجية للهيئة وال��رام��ي��ة �إىل
تعزيز �سبل التوا�صل بني الهيئة وموظفيها وكافة
متعامليها و�شركائها ،بغية االرتقاء مبنظومة العمل
امل�ؤ�س�سي يف الهيئة ،والنهو�ض مب�ستوى اخلدمات
التي تقدمها على م�ستوى احلكومة االحتادية مبا
يلبي ويحقق �آم���ال وتطلعات جمهور املتعاملني
وال�شركاء.

370

ً
ً
وخارجيا
داخليا
مقترحا
استقبلتها الهيئة
خالل 2016
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أدواتنا
اإلعالمية
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مجلة «صدى الموارد البشرية»
ت�أخذ الهيئة معيار االبتكار والإب��داع باالعتبار عند
�إخ���راج م�شروعاتها ومبادراتها ،وه��و الأم��ر الذي
يتجلى بو�ضوح يف جملة �صدى املوارد الب�شرية التي
�أ�صدرت العددين الرابع واخلام�س منها خالل العام
 ،2016بدون �أن تتحمل �أية تكاليف مالية ،علم ًا �أن
الدرا�سات والأبحاث التي حتويها يحتاج �إعدادها �إىل
ميزانيات كبرية.
وكانت الهيئة قد �أ�صدرت العام  2014العدد الأول من
جملة «�صدى املوارد الب�شرية» التي ت�صدر باللغتني
العربية والإجنليزية ب�شكل ن�صف �سنوي �إلكرتوني ًا
وورقي ًا ،ويتم �إعدادها بال�شراكة مع م�ؤ�س�سات عاملية
رائدة يف جمال املوارد الب�شرية وتنمية ومتكني ر�أ�س
املال الب�شري مثل :املعهد الربيطاين العايل للموارد
الب�شرية  ،CIPDوجمعية �إدارة امل���وارد الب�شرية
يف الواليات املتحدة الأمريكية  SHRMوجمموعة
ب��و���س��ط��ن اال���س��ت�����ش��اري��ة  ،BCGوج��ام��ع��ة م��ون��ا���ش
الأ�سرتالية  ،Monashوجامعة دي��وك ،DUKE
ومعهد تدريب امل�س�ؤولني الر�سميني يف كوريا اجلنوبية
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«كوتي»  ،COTIومنظمة «جالوب»  ،Gallupو�إيه
كيو �آر  ،AQRوجمعية الإدارة العامة الدولية للموارد
الب�شرية  ،IPMAوباحثني وخمت�صني يف جمال �إدارة
وتطوير ر�أ�س املال الب�شري يف خمتلف �أنحاء العامل.
وت��ت��م��ي��ز «����ص���دى امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة» ب���أن��ه��ا جملة
متخ�ص�صة �شاملة ت�شكل �إ�ضافة نوعية ملكتبة املوارد
الب�شرية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،ومرجع ًا
للباحثني واملهتمني يف هذا املجال ،و�إ�ضاف ًة جديد ًة
لأدوات الهيئة الإع�لام��ي��ة التي ت�سعى م��ن خاللها
ال��و���ص��ول �إىل �أك�ب�ر ���ش��رائ��ح املتعاملني وال�شركاء
واجلمهور ،لي�س على م�ستوى دولة الإمارات فح�سب
بل وعلى م�ستوى املنطقة ،لتعك�س من خاللها �أف�ضل
املمار�سات والتجارب التي ميكن اال�ستفادة منها
وتوظيفها للنهو�ض مب�ستوى م�ؤ�س�ساتنا وحت�سني بيئة
العمل ،وبالتايل رفع الكفاءة والإنتاجية.
وحت���ر����ص امل��ج��ل��ة ع��ل��ى م��واك��ب��ة �آخ����ر ال��درا���س��ات
والأبحاث واملعارف التي مت ن�شرها من قبل جهات

االخت�صا�ص العاملية يف املوارد الب�شرية ،وو�ضعها بني
�أي��دي املخت�صني يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة
واملنطقة.
وت�صل املجلة �إىل �أكرث من � 70ألف قارئ من داخل
الدولة وخارجها ،حيث لدى الهيئة قاعدة بيانات
�ضخمة يف نظام �إدارة معلومات املوارد الب�شرية يف
احلكومة االحت��ادي��ة «بياناتي» ،ويف ح�ساباتها عرب

مواقع التوا�صل االجتماعي ،وقوائم بريدية متنوعة
ل�شركاء و�أ�صدقاء الهيئة� ،إ�ضافة لأع�ضاء ومنت�سبي
نادي املوارد الب�شرية ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املجلة
متاحة على موقع الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية
احلكومية الإلكرتوين ()www.fahr.gov.ae
وباللغتني العربية والإجنليزية ،حيث ميكن اال�شرتاك
بها �إلكرتوني ًا.
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مجلة الموارد البشرية
ً
إصدارا
 70ألف قارئ و68
تعد جملة امل���وارد الب�شرية التي ت�صدرها الهيئة
ب�شكل �شهري الأوىل من نوعها على م�ستوى دولة
الإمارات العربية املتحدة ،بل على م�ستوى املنطقة
جلهة التخ�ص�ص ،وهي �شديدة احلر�ص على التطور
�شك ًال وم�ضمون ًا ،وباتت منرب ًا متخ�ص�ص ًا يف تناول
مو�ضوعات امل��وارد الب�شرية ،وجت��ارب تنمية ر�أ�س
امل��ال الب�شري بكل م�ستجداتها وجتلياتها ،حملي ًا
و�إقليمي ًا وعاملي ًا ،من خالل الكلمة وال�صورة.
وتعك�س جملة امل���وارد الب�شرية حر�ص الهيئة على
وج��ود منرب �إع�لام��ي ت�صل م��ن خالله ملتعامليها،
وت��واك��ب ع�بره ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف جم��ال امل���وارد
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الب�شرية .ومت�ضي املجلة قدم ًا يف �إي�صال ر�سالتها �إىل
كافة القراء واملهتمني واملخت�صني يف جمال املوارد
الب�شرية ،حيث �أ�صدرت الهيئة  68عدد ًا من املجلة
م��ع نهاية دي�سمرب ال��ع��ام  ،2016وق��د جت��اوز عدد
قارئ حملي ًا وعربي ًا ودولي ًا.
قرائها حاجز ال ـ � 70ألف ٍ
و�شهدت جملة امل���وارد الب�شرية خ�لال ال�سنوات
املا�ضية قفزات نوعية حقيقية على �أكرث من �صعيد،
فعدد �صفحاتها و�صل �إىل � 76صفحة ،وبات عدد
كتابها بالع�شرات من داخل الدولة وخارجها ،كما
عمدت �إىل ن�شر مقاالت ومو�ضوعات علمية مرتجمة،
تهم ال��ق��ارئ وتالم�س احتياجاته ،بالإ�ضافة �إىل

خلق من�صة تفاعلية ما بني املجلة وح�سابات الهيئة
املختلفة عرب مواقع التوا�صل االجتماعي ،حيث تن�شر
معظم حمتوياتها عرب تويرت و�إن�ستغرام ولينكد �إن،
وهو الأمر الذي يو�سع من نطاق الفائدة.
وجنحت املجلة خالل ال�سنوات املا�ضية يف حتقيق
نقالت متميزة على ال�صعيد الفني والإخ��راج��ي،
فيتم �إخراجها ب�صيغة متحركة «فال�ش»� ،إىل جانب
الــن�سخة الثابتة «ب��ي ،دي� ،أف» ،وهو الأم��ر الذي
جعلها �أكرث جاذبية ،ورفع من عدد طالبي اال�شرتاك
بها عرب املوقع الإلكرتوين للهيئة.
وتعد جملة امل���وارد الب�شرية م��ن �ألفها �إىل يائها

بجهود ذاتية ،من قبل فريق الهيئة االحتادية للموارد
الب�شرية احلكومية ،وتطمح �إىل مزيد من التميز
وال��ف��رادة جلهة التخ�ص�صية ،وتفتح الباب �أم��ام
املخت�صني واملهتمني لعر�ض جتاربهم و�أفكارهم
وخرباتهم من خالل املقال والر�أي والتقرير ،وتدعو
اجلميع �إىل اال�شرتاك بها �إلكرتوني ًا لت�صلهم مطلع
كل �شهر عرب الربيد الإلكرتوين ،وبالإمكان ت�صفح
املجلة باللغتني العربية والإجنليزية ،واال�شرتاك بها
من خالل املوقع الإلكرتوين للهيئة االحتادية للموارد
الب�شرية احلكومية
(.)www.fahr.gov.ae
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قنوات التواصل االجتماعي
منصات تفاعلية على مدار الساعة
حتر�ص الهيئة على التوا�صل الفعال مع جمهور
املتعاملني وال�شركاء ،ال �سيما موظفو احلكومة
االحت���ادي���ة ،ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة وخ��ل�ال جميع
�أي���ام الأ���س��ب��وع وذل��ك م��ن خ�لال م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي.

وت��ب��ذل الهيئة ق�صارى جهدها لتعزيز �أوا���ص��ر
االت�صال والتوا�صل و�آف��اق التعاون مع �شركائها
وجمهور متعامليها ،وتتفاعل معهم عرب ح�ساباتها
اخلا�صة على مواقع التوا�صل االجتماعي ،مثل:
اليوتيوب ،و�إن�ستغرام و»لينكد �إن» و»تويرت».

ً
ألفا
20
على تويتر
وخالل العام � 2016شهد ح�ساب الهيئة عرب موقع التوا�صل االجتماعي
«تويرت» حراك ًا كبري ًا على �أك�ثر من �صعيد ،فمن جهة انتهت الهيئة
من توثيق احل�ساب واعتماده من قبل �إدارة املوقع ،ومن جهة �أخرى
جتاوز عدد متابعي احل�ساب الـ � 20ألف متابع .ومنذ �إطالقه يف العام
� 2012أولته الهيئة �أهمية ق�صوى متخذ ًة منه من�صة تفاعلية مع
جمهورها ،كمنرب �إعالمي توعوي ت�سعى من خالله �إىل التعريف
بقوانني وت�شريعات و�سيا�سات و�أنظمة املوارد الب�شرية املطبقة
يف احلكومة االحت��ادي��ة ،وجتيب على �أ�سئلة املتابعني بهذا
اخل�صو�ص.
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صفحة

«لينكد إن»
�أطلقت الهيئة يف العام � 2015صفحة خا�صة بها على موقع «لينكد �إن» ،و�أ�س�ست
منتد ًا �إلكرتوني ًا متخ�ص�ص ًا عرب هذه ال�صفحة ،بغية خلق من�صة تفاعلية للتحاور
حول �أهم املو�ضوعات والدرا�سات العاملية احلديثة املتعلقة باملوارد الب�شرية ،ون�شر
مقاالت علمية حول �أحدث ما تو�صلت �إليه الأبحاث يف جمال امل��وارد الب�شرية،
و�أف�ضل املمار�سات العاملية يف هذا املجال ،ومن ثم فتح املجال �أمام متابعي ح�ساب
الهيئة على ال�شبكة املهنية للم�شاركة ب�آرائهم و�أفكارهم حول هذه املو�ضوعات.
وجتاوز عدد متابعي ح�ساب الهيئة على «لينكد�إن» حاجز الـ � 11ألف متابع مع
نهاية .2016
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موقعنا اإللكتروني بحلة جديدة
وربع مليون زيارة في عام
وخ�ل�ال ال��ع��ام � 2016أط��ل��ق��ت ال��ه��ي��ئ��ة موقعها
الإل����ك��ت�روين  www.fahr.gov.aeبحلته
اجل���دي���دة ،ان��ط�لاق�� ًا م��ن ح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى تقدمي
خ��دم��ات��ه��ا الإل��ك�ترون��ي��ة ال �سيما ت��ل��ك املتعلقة
ب�إجراءات و�سيا�سات املوارد الب�شرية يف احلكومة
االحتادية ب�أ�سلوب �سهل و�سل�س ،يتيح للمتعاملني
احل�صول على معلومات عن الهيئة ومبادراتها
وم�شروعاتها.
وميتاز املوقع الإلكرتوين اجلديد بواجهة ا�ستخدام
ثنائية اللغة (عربي و�إجنليزي) ،و�صفحات لعر�ض
�أنظمة و�سيا�سات وت�شريعات امل���وارد الب�شرية
على م�ستوى احلكومة االحتادية ،و�آخر التعاميم
والقرارات ال�صادرة بهذا ال�ش�أن ،وكذلك مبادرات
وم�شروعات الهيئة وفعالياتها بالكلمة وال�صورة
وال��ف��ي��دي��و ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �آخ���ر الإح�����ص��اءات
وال��درا���س��ات العلمية ذات العالقة ب��ر�أ���س امل��ال
الب�شري يف احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة ،وغ�يره��ا من
اخل��ي��ارات واخل��دم��ات على �شكل رواب���ط ميكن
للم�ستخدم التنقل بينها وت�صفحها.
ويت�سم املوقع اجلديد مبطابقته ملعايري اجل��ودة

والتميز العاملية ،وتوافقه مع الدليل اال�سرت�شادي
اخلا�ص بت�صميم املواقع الإلكرتونية وال�صادر عن
هيئة تنظيم االت�صاالت يف دولة الإمارات العربية
املتحدة ،كما روع��ي يف املوقع �أن يكون من�سجما
يف ال�شكل وامل�ضمون مع الهوية امل�ؤ�س�سية للهيئة،
وتوفري الروابط التي تهم الزوار مبا يف ذلك �شروط
ا�ستخدام امل��وق��ع ،وات�صل بنا ،وخريطة املوقع،
والهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة ،والر�ؤية والر�سالة
والقيم ،وعدد من الروابط الأخرى املهمة.
وي�شكل املوقع من�صة تفاعلية مع جمهور الهيئة
االحت��ادي��ة ل��ل��م��وارد الب�شرية احل��ك��وم��ي��ة ،حيث
ميكنهم وب�سهولة تامة طلب اال�ست�شارات القانونية
والدعم الفني للأنظمة ،والو�صول �إىل ح�ساباتها
املختلفة عرب مواقع التوا�صل االجتماعي مثل :تويرت
و�إن�ستغرام ويوتيوب ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يفتح الباب
ملالحظات وم�شاركات اجلمهور عرب مدونة املوقع
الإلكرتوين والتي يتم حتديثها ب�شكل م�ستمر ب�أبرز
املو�ضوعات واملقاالت التي تهم املوارد الب�شرية يف
دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة والعامل على حد
�سواء وباللغتني العربية والإجنليزية.

تنوع وثراء المحتوى
وخالل العام � 2016سجل موقع الهيئة الإلكرتوين قرابة 250
�أل��ف زي��ارة %64 ،منها من داخ��ل ال��دول��ة ،تركزت غالبيتها

على عدد من الزوايا والأب��واب الرئي�سة يف املوقع مثل :الركن
الإعالمي ،والقوانني والت�شريعات ،و�صفحة نظام �إدارة معلومات
امل��وارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية «بياناتي» ،وال�صفحة
اخلا�صة بنظام �إدارة الأداء ملوظفي احلكومة االحتادية.

148

موقع الهيئة
في أرقام

عدد مرات امل�شاهدة

ال�صفح ـ ــة

153.720

ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة ل��ل��م��وارد
الب�شرية احلكومية

24.782

الوظائف | الهيئة االحتادية
للموارد الب�شرية احلكومية

19.341

تقييم وتو�صيق الوظائف

16.394

امتيازات

15.422

مدونة الهيئة | تفاعل معنا

الدولة

الزيارات حسب الدول

عدد الزيارات

الإمارات العربية املتحدة
اململكة العربية ال�سعودية
م�صر
اجلزائر
عمان
الأردن
قطر
ال�سودان
�أمريكا
العراق

194.917
9.231
4.678
2.149
1.798
1.690
1.577
1.537
1.309
978

نسب زيارة الموقع موزعة على أيام األسبوع

14.734

�آخر �أخبار الهيئة

13.709

قانون املوارد الب�شرية|
ت�شريعات و�أدلة

8.705

مبادرات الهيئة

%19.8

%12.2
%15.3

%18.2
%17.2
%17.2
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الهيئة
في صـــور
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«الهيئة» ترعى قمة ومعر�ض املوارد الب�شرية  2016يف دبي
FAHR sponsors the Human Resources Summit and Exhibition 2016 in Dubai

جل�سة ع�صف ذهني حول �سبل تعزيز ال�سعادة الوظيفية يف احلكومة االحتادية
A brainstorming session on ways to improve work happiness in the Federal Government
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جانب من بع�ض الور�ش التدريبية والتوعوية بدليل ال�صحة وال�سالمة املهنية يف احلكومة االحتادية
Part of the Health and Safety Guide Awareness Sessions

153

الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية | التقرير ال�سنوي 2016

الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية | التقرير ال�سنوي 2016

املدرب واخلبري العاملي فريد كوفمان يف جل�سة حوارية مع موظفي الهيئة
The internationally recognized expert Fred Coffman in a group discussion with FAHR employees

لقطتان من فعاليات �أ�سبوع االبتكار يف «الهيئة»
Snapshots from activities during the innovation week in FAHR

لقطة من حملة فحو�صات طبية �ضمن برنامج الرفاه الوظيفي يف «الهيئة»
A snapshot of health checkup campaign in FAHR which is part of the wellbeing program

لقطة من جتربة الإخالء الوهمي التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع دفاع مدين دبي

جانب من �أحد ملتقيات نادي املوارد الب�شرية
Part from HR Club Event
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A snapshot of the evacuation drill organized by FAHR in corporation with Dubai Civil Defense
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�شرطة دبي تطلع على جتربة الهيئة ومبادراتها اال�سرتاتيجية
Dubai Police visits FAHR office to view FAHRs strategic initiatives

وفدان من املكتب الإعالمي حلكومة دبي وجمارك دبي يطلعان على �أنظمة وم�شروعات املوارد الب�شرية االحتادية
The projects and programs of FAHR presented to official visitors from Dubai Media Office and
Dubai Customs
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لقطات من مبادراتنا املجتمعية 2016
Parts of FAHR’s CSR initiatives
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FAHR
in photos
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Social Media Channels

Interactive platforms with
the public around the clock
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Authority’s account on the professional network
to share their views and ideas on these topics.
The number of those who follow the Authority
account on LinkedIn grew to over 11 thousand
by the end of 2016.

FAHR pays great attention to effective
communication with customers and all
stakeholders, especially the Federal Government
employees through social networking sites.

Our Website’s New Look

It is making every effort to strengthen
communication and cooperation with its
partners, customers and the public through
interaction via its accounts on social networking
sites, such as YouTube, Anstgham, LinkedIn and
Twitter.

The Authority launched its website: www.fahr.
gov.ae in a new look, to provide quality services
to users, as the new site makes it easier than
ever before for employees and customers to
access services, information related to human
regulations, as well as vital initiatives and projects.

20 thousand followers on
Twitter
During 2016, the Authority’s account on Twitter
saw great mobility. On one hand, the account
was documented and approved by the Twitter
management; and the number of followers grew
to over 20 thousand, on the other hand.
Since its launch in 2012, the Authority accorded
paramount importance to the networking
channel as an interactive platform with audience,
and an awareness tool to publicize HR laws,
policies and systems applicable in the Federal
Government.

LinkedIn Page
FAHRlaunched in 2015 its own page on LinkedIn,
and established a specialized electronic forum
on this page, in order to create an interactive
platform for dialogue on the most important
topics and studies on human resources issues, as
well as publish scientific articles about the latest
research in the field of resources human, and the
best international practices in this area. The gage
provides opportunity to those who follow the
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The new bilingual website (Arabic and English),
is designed to give a functional, user-friendly
and simple ‘look and feel’ impression you can
find in a site, and contains pages displaying HR
policies, legislation and systems at the Federal
Government level, in addition to latest circulations
and decisions issued in this regard. Initiatives and
projects launched by FAHR, as well as its activities
are showcased via the website, including statistics
and scientific studies on human capital in the
Federal Government, and other options and
services, in the form of links a user can navigate
through.
The site provides an interactive platform for the
Authority’s audience, where they can quite easily
request legal advice on different topics and issues,
technical support, and access FAHR accounts on
social networking sites such as Twitter, Instagram,
LinkedIn and YouTube. The site also provides
opportunity for bloggers to present their views
on a separate page which is continuously updated
with topics and articles on human resources in the
UAE and the world, both in Arabic and English.
During 2016, the Authority’s site registered nearly
250 thousand visitors, 84% of them from within
the country, focusing mostly on a number of main
pages and corners such as: Media Corner, laws and
regulations, HR Management Information System
(BAYANATI), and Performance Management
System for the Federal Government employees.

Visit frequency

No. of visits

Country

United Arab Emirates
Saudi Arabia
Egypt
Algeria
Oman
Jordan
Qatar
Sudan
U.S.A
Iraq

153.720

FAHR

24.782

Jobs/ FAHR

194.917
9.231
4.678

19.341

2.149

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Other

Job Ev. & Description

1.798
1.690
1.577

16.394

Imtiyazat

15.422

FAHR blogger
React with us

1.537
1.309
978

% of visits during week days

Sunday

page

%12.2

14.734

Latest FAHR news
updates

13.709

HR Law/ Legislation &
manuals

%19.8

%15.3
%18.2
%17.2
%17.2

FAHR Initiatives

8.705
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Happiness Iftar Gathering
The Happiness Iftar Gathering launched by FAHR
in 2012 is an event that has become an ongoing
ceremony held by the Authority and a perfect
opportunity that brings together employees and
leadership, to review the latest developments,
achievements, projects and future plans in
a friendly atmosphere, as well as recognize
outstanding employees.

Happiness and Positivity Session
Happiness and Positivity Session initiative is an
innovative trend in human capital management,
as it is based on involvement of employees in
decision-making processes, thus helping to
create a positive work environment, unlock
employees’ energies, and promote loyalty to
work, higher levels of productivity and job
satisfaction. It is held in a family-like atmosphere,
to discuss matters related personal and
professional life generally, and happiness at work
In particular.
Happiness and Positivity Session aims to
promote happiness, loyalty, and workplace
harmony among employees.

Maqassart (Well Done) Initiative
Maqassert initiative was launched by FAHR in
2013 in the form of an electronic card of thanks
and appreciation exchanged by the Authority
employees of different departments and grades,
to express their gratitude for the efforts made 
by their colleagues and their commitment to
professional and ethical principles at work, as
well as their appreciation for the constructive
cooperation of all in upholding the Authority’s
image at the Federal Government level.
The Authority aims through this initiative to
motivate the employees to pay more attention to
the positive aspects of their relations with each
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other, in order to create a work environment
based on teamwork and performance drive
culture, thus upgrading institutional work system
in the Authority, and elevating levels of job
satisfaction among employees.

Suggestions Program
“Develop with Us”
FAHR is keen to continuously enhance
employees’ motivation and creativity through
the launch of innovative initiatives. An example
is the suggestions program “Develop With Us,
introduced in 2012, which was linked at the
beginning of 2015 with ‘My Gov’ suggestions
gateway. The program receives internal and
external proposals aimed at the development of
work environment in the Authority.
The proposals are subject to study and
evaluation by a specialized team from the
Authority subject to endorsement and selection
of useful ones. Nearly 370 internal and external
suggestions were received through ‘My Gov’
suggestions gateway until the end of 2016.

FAHR celebrates
International Women’s Day
The Authority celebrated International
Women’s Day which falls on 8 May every year,
by organizing a ceremony at its headquarters in
Dubai. The ceremony featured honoring female
employees on the occasion, presenting them
with memorial gifts and congratulating them
through SMS messages via BAYANATI System.

FAHR celebrates Emirati
women’s Day
The Authority also celebrated Emirati women’s
Day which falls on 28 August every year.

Image & Information Contest

World Diabetes Day

The contest involves all FAHR employees in Abu
Dhabi and Dubai. The idea is to post a question
every day to all staff via the official email
addresses, on a picture of a famous landmark
around the world, or one of the traditional tools
which was used in ancient times in the UAE. The
aim is to motivate employees to read and search
for information while attempting to answer
questions associated with each image.

FAHR marked World Diabetes Day which falls
on 14 November every year, by organizing
awareness and educational activities and medical
examinations for employees, in cooperation with
Dubai Health Authority.

Our Media Tools
HR Echo
The Authority released during 2016 the 4th
and 5th issues of the specialized bilingual
and biannual magazine “HR Echo” which
was launched in 2014. The magazine which is
published in English and Arabic is prepared
in partnerships with globally recognized
institutions in the field of human resources and
the empowerment and development of human
capital, such as the British Chartered Institute
of Personnel and Development (CIPD); Boston
Consultancy Group (PCG); Monash University in
Australia; Duke University in US; the Association
of Qualitative Research in UK; the Korean
Institute for Officials Training (COTI); Gallup
Com; AQR; IPMA; in addition to researchers and
specialists in the field of HR management and
development around the world.
By publishing HR Echo the Authority is seeking,
to address the largest segments of customers,
partners, the public, HR specialists and those
interested in the growth, development and
empowerment of human resources, not only in
the UAE but also at regional and international
levels.
Both hard and online copies of the magazine are
distributed for free to more than 50 thousand
readers inside and outside the state. The
Authority has a huge database as part of the HR

management information system, “BAYANATI”
and its accounts on the social media websites,
mailing lists to a variety of partners and over 70
thousand readers within and outside the UAE .
The magazing is available on FAHR website www.
fahr.gov.ae, in both Arabic and English , and
prospective readers may subscribe online.

HR Magazine

70 thousand readers and 68
issues
The Human Resources Magazine issued by the
Authority on a monthly basis the first of its
kind, not in the United Arab Emirates, but also
in the region in terms of specialty and quality of
content. It has become a platform that attracts
HR professionals and those interested in human
capital development locally, regionally and
globally.
The magazine is making significant progress in
the delivering its message and voice to all readers
and those concerned with human resources
issues, bringing the number of published issues
to 68 up to the end of December 2016, with
more 70 thousand readers.
The Arabic and English editions of the Magazine
can be accessed and subscribed via website
Authority’s website: (www.fahr.gov.ae
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Zayed Humanitarian
Action Day

FAHR marked Zayed Humanitarian Action Day
which falls on the 19th of Ramadan every year,
and launched, in collaboration with Bait Al Khair
Society a campaign to collect in- kind donations
from FAHR staffin the form of clothing,
electronics and games.

Five Community Initiatives in
the Month of Ramadan
FAHR launched five community-based initiatives
during the holy month of Ramadan involving
all employees. The initiatives included Ramadan
Umra, Contribute to Education, Iftar Sayem,
campaign to collect in-kind donations, and
Image & Information Contest.

Community-based initiative
‘Sanad” to assist indigent
patients
The initiative was achieved by FAHR during
2016 to aid the needy, in cooperation with
Dubai Health Authority (DHA), under Mosaada
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(assistance) program sponsored by DHA. The
initiative involves collecting contributions from
institutions, societies and individuals.
The idea of the initiative is to establish a
permanent fund; to collect donations of
employees in Abu Dhabi and Dubai on a
monthly basis, in order to allocate the proceeds
to help the indigent patients in hospitals of
Dubai Health Authority, to cover the costs
of treatment, and purchase of medicines and
assistive devices.

Breast Cancer Awareness &
Prevention
FAHR organized at its headquarters in Dubai, a
campaign to spread awareness among female
employees about breast cancer, its symptoms
and prevention methods, in collaboration with
Barjeel Hospital in Dubai, during October, the
Breast Cancer Awareness Month.

Winter Warmth Initiative
FAHR organized in 2016 a charity campaign
under the Winter Warmth Initiative, targeting
construction workers in remote areas. The
campaign involved collecting donations from
FAHR employees to purchase and distribute
clothing and other necessities to protect workers
from the cold of winter.

Events that create a sense
of loyalty and belonging
The Authority has been interacting regarding all
national and community, and seeks to engage
employees in these occasions that embody the
spirit of loyalty and belonging, and enhance national
identity. Examples of these occasions include:

UAE National Day and the
45th Martyr’s Day
FAHR celebrated the 54th National Day of the
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United Arab Emirates, and Martyr’s Day,, which falls
on November 30 every year. The ceremony started
with flag-raising on Authority’s buildings in Abu
Dhabi and Dubai, amidst the national anthem and
one-minute silence as a solemn mark of respect for
the brave sons of the UAE who gave their lives in the
service of the nation.

UAE Flag Day
FAHR also celebrated the UAE Flag Day, by organizing
a ceremony featured raising the UAE Flag on top
of buildings, playing the national anthem, and
distribution of state flags to all staff.

Motivational Initiatives
The Authority is keen to create to promote
a happy and positive work environment to
encourage and motivate its employees and
achieve excellence and success, and raise their
skills and productivity. To this end several
internal initiatives were launched with significant
impact on employee happiness and satisfaction.
The most prominent of these initiatives included:

Employee Wellness Program
The initiative aims to engage employees in the
work environment, raise their job satisfaction
and well-being. To achieve this objective, it
organized many events and activities during
2016.
Employee wellness program includes four
initiatives, with a set of activities and projects
under each, namely: health initiatives,
occupational safety initiatives, green
environmental initiatives, and social and
community initiatives.

Launch of “Reading Club”
initiative
The Reading Club initiative was launched in 2016
to reflect the Authority’s strong commitment
to establishing a culture of reading and

dissemination of knowledge among employees,
and motivate them to search and benefit from
others’ expertise and skills, through cultural
events that will enable them to expand their
knowledge and enrich their experiences on
professional and personal levels.

Visit to Archaeological Sites
in Umm Al Quwain
The visit took place in early 2016, in cooperation
with the Antiquities and Heritage Department in
Umm Al Quwain, as part of Employee Wellness
Program and the Authority’s efforts to enhance
communication between staff, and introduce
them to the cultural and historical heritage of
the country. Employees were taken in a tour
around Umm Al Quwain Center for Antiquities,
and Al Dour and Sun-God Temple.

Football Team
In the same context, FAHR organizes periodic
sports and entertainment programs for
employees to participate in different events and
activities, which received great reaction from
employees. These include reserving a football
stadium on a monthly basis in Dubai to organize
football matches between staff.
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Innovation as a
work culture and lifestyle

Humanitarian and
Community-based initiatives

FAHR has been keen to continuously improve and
innovate its services through various initiatives and
projects in order to enhance federal government’s
efficiency. In this context, it marked the UAE
Innovation Week that extended from 20 to 26
November 2016 by organizing several events and
internal innovative activities, including workshops
and competitions.

The Authority accords paramount importance
to human work, and demonstrates commitment
to promoting a sense of social responsibility
among its staff, through encouraging them
in humanitarian and community initiatives
launched successively by the Authority or in
which it takes part.

Activates to mark the Innovation Week started
by the launch of “My Innovation” contest held via
a special portal on the Authority’s website www.
fahr.gov.ae, in which all FAHR employees, partners,
customers, as well as employees of other federal
authorities presented proposals that contribute to
the development of human resources initiatives
and systems in the Federal Government. More
than 270 proposals were received focusing on three

objectives: development of services provided by the
Authority, customer satisfaction and happiness, and
strengthening partnership between the public and
private sectors.
The Authority inaugurated the Happiness Corner, in
the form of an attractive hall designed for holding
events and recreational activities for the staff. It
also organized series workshops on the future of the
labor force in 2030, the growing role of robots in
organizations, and a special presentation simulationbased training using the latest techniques used
in training such as virtual training, in addition to
organizing happy hour sessions. Activities also
included two reading sessions, the first entitled
“inventing the future”, and the second “reading
between fun and interest” in cooperation with the
National Geographic channel.

Local and External Partnerships
The year 2016 saw many partnerships and
memoranda of understanding concluded by
the Authority with international institutions
and other government and private
organizations, recognizing the importance of
these partnerships in achieving its strategic

objectives. The most important of these are
MoU with Emirates Islamic, Dubai Military
Human Resources, Etihad Airways, SLA with
Abu Dhabi Statistics Center, two memoranda of
understanding with Dubai Statistics Center and
Kuwaiti Civil Service Commission.

Sponsorships and Participations
In 2016 the Authority participated and
sponsored a great number of conferences and
local, regional and global events specialized in
human capital development. These included
Arab Administrative Development Organization
meetings in Casablanca, Morocco, meeting
of Ministers of Civil Service in GCC states
in Riyadh, meeting of directors of public
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administration institutes states in GCC states
in Riyadh, annual conference on HR in UK,
AHRI Annual Conference, Australia, Second
Meeting of the Public Employment Services in
Ankara, International HR Conference in Seoul,
HR summit and exhibition, and American
Association Conference on talent development.

These humanitarian and community initiatives
include, but not limited to:

“Imtyazat” Program for
Federal Government
employees
“Imtyazat” initiative was launched by FAHR in
2011 to offer discounts exclusively to federal
government employees and their families,
through coordination between FAHR and private
sector companies. Partnerships are signed with
these organizations to offer federal government
employees and their families goods and services
at reduced prices.
The initiative aims to support and motivate
the federal government staff, raise their job
satisfaction and workplace harmony, to create
a work environment conducive to happiness,
loyalty, and high productivity.
During 2016 FAHR concluded about 10
partnerships with private companies, benefiting
employees in 57 ministries and federal entities,
their families and retirees, and bringing the
number of partnerships signed by the Authority
under the initiative since its inception, to more
than 90 partnerships.
For the full list of companies included in the
program and discount rates offered exclusively
to Federal Government employees, please visit
the Authority’s website: www.fahr.gov.ae.

FAHR celebrates
International Day of
Happiness & Mother’s Day

The Authority marked the International Day
of Happiness and Mother’s Day, which falls on
March 21 every year, by organizing a visit to
Latifa hospital in Dubai, in coordination with
Dubai Health Authority, during which flowers
and symbolic gifts were distributed to patients
and visitors, as well as friendly words.

World Health Day
World Health Day which falls on April 7 each
year was celebrated by FAHR employees.
They participated in the initiative launched
Noor Dubai Foundation and the Permanent
Committee of Labour Affairs in Dubai, to
conduct early eye screening for 100 workers in
Dutco Balfour Beatty Group in Dubai.

International Workers’ Day
The Authority launched a community-based
Initiative on the occasion of International Workers’
Day, jointly with the Ministries of Infrastructure
Development, Economy, and Climate Change
& Environment, and in collaboration with Noor
Dubai Foundation and the Permanent Committee
of Labour Affairs in Dubai. The initiative was
inaugurated by a field visit to a factory in Jebel Ali,
Dubai, where healthy meals and cold drinks were
offered to factory workers.
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Legal Consulting Team
The legal consulting team was set up by FAHR in
2010, in order to raise awareness of ministries and
federal entities and employees about HR laws,
systems and policies in the federal government.
It is aimed at creating a sound legal culture about
legislation, policies and regulations applicable to
human resources the federal government level, by
responding to employees’ queries related to legal
issues.
To facilitate communication among federal
ministries and entities wishing to obtain legal advice
with the legal consulting team, FAHR created 10
communication channels. These channels include
the online website of the Authority: www.fahr.gov.
ae , email address, smart applications, “Remedy”
System”, the human resources automation system

(OPA), legal clinics, live chat, which aims at providing
direct contact with all employees with the feature of
immediate response to enquiries in addition to the
free toll number 600525524 and fax 04/2953444.

12

Communication Channels
to Connect with the Team

To facilitate connection with Consulting
Team members, FAHR created 12
communication channels:

During 2016 the Authority launched a new channel
for legal advice request by HR departments in
ministries and federal entities via the Electronic
Support Service Desk, a sub-system of the system of
BAYANATI.
The legal consulting team responded to 1376 legal
advice requests during 2016, 22% of which were on
bonuses and allowances, compared to 20% on leaves,
while promotions and contracts accounted for 12%
of total inquiries.

Smart Application

Email:

Website

FAHR

info@fahr.gov.ae

www.fahr.gov.ae

Social Media

Automation system

BMC Smart Reporting

twitter

(OPA)

(Remedy)

Legal Clinic

Awareness Messages

Official Correspondence

Number of Consulting Services Provided in 4 Years

1376

1153

850

(An eye on – Did you know?)

320

2013
44

2014

2015

2016

Fax

Toll Free Number

04/ 2953444

600525524

Live chat
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International HR
Conference 2016

Round-Table Session in
the Sidelines of the World
Government Summit
FAHR organized in early 2016, in collaboration with
the Prime Minister’s Office, and in the sidelines of the
4th session of World Government Summit
On HR in Dubai, a round-table session on civil service
and human resources in Arab region under the title:
‘Solutions to improve productivity of HR and quality
of public services’.

The session focused on two major topics:
‘Productivity’ and ‘Smart services need smart
competencies’. It discussed many areas related to
human resources and development in the region
including productivity of the public sector, managing
human resources challenges in the public sector, and
quantitative employment compared with attracting
talent.

Legal Forum

Under the patronage of H.H SHEIKH Hamdan

The idea of the forum is to hold weekly meetings
including members of policy & legal Affairs at FAHR
and representatives from HR departments and legal
Affairs in a certain number of ministries and federal
authorities at a time, in order to familiarize them
with the services provided by legal consulting team
in FAHR, as well as tools and channels of requesting

such services by employees and HR departments in
their respective ministries and federal bodies.
The forum provides an opportunity to listen views
of the ministries’ representatives on how to improve
the legal advice provided by the legal consulting
team in FAHR, and ways to enhance legal awareness
among federal Government employees.

bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum Crown Prince of Dubai

FAHR seeks to empower human capital in the
federal government, and to meet their needs
and requirements, through the launch of several
initiatives and projects that address this issue.
The International Human Resources Conference
is one of the most important initiatives, as an
ideal platform for sharing the best practices and
experiences at local, regional and international levels
in the field of human capital management and
development, in addition to its role in highlighting
the most important issues in this vital area, how
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to deal with challenges, and develop appropriate
solutions to overcome them, towards enhancing
government efficiency and preparing for the future.
Nearly 30 speakers and over 500 experts specialized
in human resources from 10 countries participated
in the Conference, in addition to those interested in
the field of human resources, a number of ministers
of civil service & administrative development in GCC
countries, and senior human resources officials in the
government and private sectors in various countries
around the world.

Annual Meeting of the
Authority’s Strategic Partners

During the meeting, participants reviewed the
Authority’s achievements on the federal government
level over the previous two cycles of HR strategy
2011 - 2013 and 2014 - 2016, and projected strategic
plan for 2017-2021.
The forum features brainstorming sessions, during

which participants discussed future trends and their
impact on the reality of human resources. Discussion
was focused on the following topics: institutions
and leadership, productivity, innovation, jobs and
talent, customer services, systems and legislation,
technology and information.
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Launch of Professional
Competency Framework
Launched by FAHR in 2016, and includes 99
professional competencies related to 20 job family,
in order to define knowledge, skills and capabilities
required to carry out job duties and responsibilities
in the ministries and federal agencies, as well as
identify expected results of the human resources
efforts, and the way to carry out these activities.
A Professional Competency Manual was prepared
to help guide the superiors and staff in identifying
the concept and application of competencies,

which would help staff to acquire and develop the
knowledge, skills and capabilities required to perform
their job duties properly.
The framework is designed to determine the
competency standard for all employees of the
federal government in order to achieve the strategic
objectives for all ministries and federal agencies, and
build a constructive culture of work conducive to
high productivity.

Guide for Talent Attraction,
Recruitment & Retention
The Guide was prepared by FAHR to assist HR
departments and immediate superiors in the
ministries and federal bodies in carrying out their
duties by developing their potential regarding this
important aspect of talent management.
The project comes to confirm the Authority’s

keenness to create competitive working environment
in the Federal Government and make creativity a
critical competitive advantage through attracting
talent and expertise in various fields and disciplines,
which would add value to the UAE’s labour force
across various sectors, particularly at the level of
government efficiency.

HR Club

The Club aims to create an intellectual and cognitive
communication between human resources
professionals and public administration officials
in the UAE, and to exchange views and discuss
the challenges and solutions relating to issues of
public administration and institutional services at
various work sites. In addition, it seeks to transfer
experiences and best practices among managers,
specialists, experts, researchers and those interested
in the development of human capital, locally,

regionally and internationally.
During 2016, the HR Club, whose membership has
grown to over 12 thousand, held 5 forums which
discussed important topics, namely Emirates Islamic,
a People Driven Success Journey, Innovative Solutions
to Meet Institutional Challenges, HR as partner in
creating a better working environment, Workplace
Happiness, and Younger Generations in the Work
Environment

Objectives of
HR Club

Provide
innovative HR
solutions

Review & transfer best
HR practices locally,
regionally and globally

Exchange & discuss challenges and solution
related to human capital development
The Human Resources Club, is one of these major
initiatives, launched in 2010, with the objective of
developing and empowering human capital, and
to provide a platform that brings together human
resource professionals and practitioners in the public

40

and private sectors under one umbrella, to exchange
knowledge, ideas, experiences and solutions that
would enhance the employee competencies and
promote the role of human resource departments in
order to bring about the desired change.

Establish an intellectual and knowledge platform that brings
HR professionals and practitioners together underone roof
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Evaluation & Description of 85% of Federal
Government Jobs within BAYANATI System
The Federal Committee for Job Evaluation & Description (FJED) in the
Federal Government has finalized 85% of the task since its formation until
the end of 2016, and is planning to evaluate and endorse 1206 jobs in 2017.

85% of JD Cards
endorsed

Out of the total FG
jobs on BAYANATI

85%

Launch of HR Dashboard
To provide timely and accurate human resource
metrics and correct information that reflect the
current status of human resources at the federal
government level, and to to inform future planning
and decision-making, FAHR introduced in 2016, the
HR Dashboard for HR enablers, in cooperation with
the Prime Minister’s Office.
The new dashboard includes four main features:
finance, operations, education and growth and

customer experience, with 16 indicators, or four
indicators for each feature. A federal entity can be
able to know how to achieve the desired results, and
also its position compared to other entities in this
respect by viewing clear graphic presentations online.
It is simple to use and can display indicators and
results in detail at anytime and anywhere, whether at
work or outside the office.

20 HR Enablers - 8 Strategic
1027 JD Cards Endorsed

71

332

Leadership job
category

The system was introduced in 2015 to provide a standard methodology for
ministries and federal authorities to stimulate the

588

Support job
category

Specialist jobs &
basic job category

1

2

3

4

5

6

Job
Satisfaction
Level

Workplace
Happiness

Career
Harmony

Employee
Loyalty

Emiratization

Percentage
of Trainees

7

8

Impact on sick
leave on Federal
Government
Employees’
productivity

Hours of
training per
employee

Federal Government Jobs

Studies and Reports
4%

5%

Assistance Jobs

Leadership Jobs

38

23%
Support Jobs

68%
Basic Jobs

The Authority issued many papers and periodicf
studies to support decision-makers in the federal
authorities with regard to human capital. The most
important of these studies include: demographic
characteristics of future workforce in the federal
government (generations), disabilities-friendly work

environment in the federal government, workplace
gender balance, salary ceiling for some specialized
jobs, a comparative study on national graduates and
jobseekers, experts and advisers contracts, special
contracts, military retirees, and comparative study on
salaries in federal government sector.
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Job Evaluation &
Description System (JEDS)
The system was introduced in 2014 as one the best
global practices in HR development, in line with the
Authority’s efforts to keep up with the latest trends
in job description and human resource management.

achieve standardization of job titles across the federal
bodies which are subject to this system, as well as
build, develop and update a reliable database of job
descriptions, titles and families for all federal entities.

The system aims to link evaluation outcomes to
schedule of grades and salaries, in order to determine
grades for various jobs in a logical and fair manner,
regardless of job titles, as well as create appropriate
titles to reflect the actual roles and responsibilities, to

Since its formation in 2014 until the end of 2016,
the JEDS Committee endorsed nearly 80% (950) of
job description cards in the federal government, 323
of them support and assistance jobs, 556 basic and
professional and 71 leadership jobs.

 حمور موارد ب�شرية30 �شهد املنتدى تفاع ًال كبري ًا من املوظفني وناق�ش

1500
16000
360
36

Training courses organized by FAHR for Federal
Government employees since inception of Ma’arif
initiative until end of 2016, in coordination with FAHR
preferred training partners, 550 of them in 2016

Employees working for ministries and federal
entities attended the training programs

Application were received by FAHR from training
providers wishing to join the initiative. 165
applications were accepted and work is under way to
select more as per clear criteria to improve training
quality in the Federal Government
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Ma’aref Initiative For Federal
Government’s Preferred
Training Partners

“Ma’arif” Initiative’s Strategic Objectives
Establish a partnership
based on social
responsibility and
mutual interest between
private and public
sectors

Ma’aref Initiative aims to: “Ma’aref” was launched
in 2013 as one the vital strategic initiatives and
a first of its kind in HR development. It aims
to build partnerships with the best training
providers in the UAE for the federal ministries
and entities to take advantage of their training
programs at competitive prices.
Ma’aref initiative is in line with the UAE Vision
2021, and its national agenda, and supports the
implementation of the human resources strategy
in the Federal Government, which is based on
creating a qualified human capital capable of
achieving global leadership pursued by the UAE
Government.
The initiative aims to establish a partnership
based on social responsibility and serving the
mutual interests the government and private
sectors. Guarantee providing high quality
training for nearly 98,000 employees working in
56 ministry and federal entity. Meet the training
needs in accordance with the training and

34

Meet the training needs
in accordance with the
training and development
system of the Federal
Government employees

Assist federal entities to
select training courses
online, in accordance
with predefined time
frames

development system of the Federal Government
employees. Achieve a financial surplus from the
training budgets of federal entities, and serve
the maximum number of employees. Enhance
the competence and productivity of the Federal
Government, and create a favorable business
environment therein. Assist federal entities to
select training courses online, in accordance with
predefined time frames.
Since the launch of “Ma’aref” initiative until the
end of 2016 the Authority held, in cooperation
with its training partners about 1,500 free
training courses for the Federal Government
employees, 550 of them during the 2016.
More than 14 thousand employees attended
these courses and the Authority received 360
applications from training providers to join
the initiative and selected 165 of them. Work is
underway to choose more in accordance with
the standards developed and updated in order
to raise the quality of training services in federal
entities

Enhance
efficiency and
productivity

Create an attractive
and motivating work
environment

Achieve financial surplus
from the training budgets
of federal entities
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Rewards and Incentives System for
Federal Government Employees
The system was introduced in 2015 to provide a
standard methodology for ministries and federal
authorities to stimulate the outstanding human
resources based on performance levels.
The system applies to all employees of different
grades and types of contracts in the ministries
or federal agencies, who meet the criteria and
conditions. The project comes in the framework of
an integrated HR systems, legislation, and initiatives
in the federal government aimed at motivating
employees, enhance performance, increase
productivity, and ensure happier employees and
customers alike.
The new system is a complement to Performance

Monetary award

3

The Online HR Forum in the
Federal Government

Management System based on rewarding
innovation and outstanding achievement, and
provides opportunity for ministries and federal
agencies to invest their resources to honor the staff
and appreciate their efforts, which enhances the
competitiveness of the federal government to be an
attractive environment for national human resources.

The electronic HR Forum launched in 2015 acts
as an umbrella that brings together all those
interested in human resources and human
capital development issues in the UAE and
worldwide to exchange experiences and views
on topics related to the development of human
capital and global best HR practices.

The system comprised three types of rewards: cash
bonuses and annual incentives. With respect to
monetary rewards the system is divided into seven
categories: Exceptional Employee, Creative Employee,
Testahal Employee, Social Employee, Distinguished
Employee, Anonymous Soldier, Service Employee,
and External Partners.

The Forum project showcased on FAHR page on
LinkedIn is an ideal platform for a constructive
dialogue on the most important topics related
to human resources and human capital, and an

Award
Types:

opportunity to highlight successful experiences
and practices in the field of human resources
management, such as recruitment, training
and development, performance management,
rewards, etc.
It has proved to be a successful project in a short
period of time, with the number active followers
reaching 2500, to discuss nearly 30 topics related
to human resources. The number of those
who follow the Authority account on LinkedIn
exceeded 11 thousand at the end of 2016.

Most important topics discussed
via the Electronic Forum
Workplace
Happiness

What makes me
stick to my job?

01

04

01

05

Includes the following categories: Exceptional , Creative, Testahal, Outstanding, Social employees, in
addition to anonymous soldier, from among service employees and external partners

Employee Motivation
& Talent Retention

07

03
Annual Award

02

Employee is eligible after staying at least one year in service and attaining (Significantly Exceeds
Expectations , or Exceeds Expectations) as per performance management system

Incentives (Other Awards)

03

How to disagree
with your boss?

02

Employee
Loyalty

Wok-Life
Balance

06

UAE Strategy
for Shaping the
Future

09
08

Employee
Satisfaction

Workplace
Harmony

It is the kind of rewards and bonuses that is giving to the employees who contributes to the
exceptional organizational achievements, and it requires them to have been at least rated as
outstanding performers, as governed within the approved federal performance management system.
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role of federal
entities in
developing their
human capital
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Create a work
environment
conducive to
attracting qualified
human resources
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Award
Objectives

The UAE HR Award in the Federal
Government comprises of three categories:

1

2

Outstanding entities
measured by Balanced
Scorecard

Outstanding employee
in human resource
practices

The best HR practice

1. Outstanding Leader

1. Disability friendly
work environment

Themes:
1. Operations
2. Learning

2. HR Champion

3

3. Financial

2. Occupational Health
& Safety

4. Customers

3. Employee Wellness

5. Most improving
federal entity

4. Reading &
Knowledge

6. Pioneering federal
entity (includes all of
the above criteia)
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Launch of Training Programs Bank
The project was launched in 2016 and aims
to enable the ministries and federal entities
operating BAYANATI system applied in the
federal government, to choose courses that best
suit their needs electronically in an innovative
and easy manner.
The Training Programs Bank allows the 38
ministries and federal entities operating
BAYANATI system the opportunity to choice

training courses and programs that fit their
needs, by a click on the individual development
plan for each employee on Training and
Development icon.
Moreover, it is intended to improve the quality
of e-learning system in the federal government
by ensuring a diverse menu of training programs
to help ministries and federal agencies in
developing their own annual training plans.

UAE HR Award
In line with its ongoing efforts to entrench the
principles of leadership and competitiveness and
reward achievement in the federal government,
FAHR launched in 2014 the UAE HR Award in
the federal government under the patronage
of His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al
Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister
of Presidential Affairs and Chairman of the
Ministerial Council for Development, to honor
outstanding ministries and federal entities in
empowering employees and are committed to
applying HR legislation and systems.
The Award is one of the most effective
recognition methods at the national level in
the area of government

human resources. It
will act as an important motivation for human
resource departments in the federal government
institutions, and is expected to play a significant
role in recognizing high-achievers, retaining
national talent, rewarding creative ideas and
initiatives, as well as assist in dissemination and
exchange of successful experiences and practices

The Award consists three
categories of winners
among competing federal
entities:
1.

Outstanding federal entities
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measured by four strategic themes
according to balanced scorecard,
which include operations, learning
and growth, customer service and
finance. The same category will
feature honoring the distinguished
federal entity in the field of human
resources generally at the Federal
Government level
2.

Outstanding employees (HR
leader and HR champion)

3.

Best HR practice (disabilitiesfriendly work environment,
occupational health and safety,
well-being at work, reading and
knowledge)

Mansour bin Zayed honors
winners of the second
Award edition
During 2016, His Highness Sheikh Mansour bin
Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and
Minister of Presidential Affairs and patron of the
Award honored winners of the second edition of
the Award, in a ceremony, which was organized
by FAHR and attended by His Highness

Our competent and qualified human capital is the key to our
progress and the right resource to accomplish the leadership
aspiration, UAE’s vision, and national agenda as well as the road
to a sustainable economy in an oil free country

His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan
Deputy Prime Minister and Minister of Presidential Affairs
Chairman of the Ministerial Development council
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Phases of Employee Performance Management Cycle

SMART Goals Bank
FAHR launched during 2015, the SMART Goals
Bank consisting nearly 201 support and assistant
services jobs at the Federal Government level.

Annual
Performance
Review

Performance
Planning
Interim
Review

1

Identify employee
behavioral
competencies against
the entity’s strategic
plan

3
2
Review employee
personal objectives,
proved feedback to
help them develop their
overall performance

This phase involves the
final annual performance
appraisal of the employee
based on evidence
provided by the employee.

Electronic New Employee Performance Appraisal

The SMART Goals Bank is intended to benefit
the ministries and federal entities operating
Human Resources Management Information
System in the federal government “BAYANATI”.
These goals which have been assigned
descriptions and classification, help improve and

standardize formulation of goals for all support
jobs, and ensure their measurability.
The Bank which includes nearly 1000 goals
integrates with Performance Management
system for federal government employees, and
contributes to creation of a unified database
of support jobs in the ministries and federal
entities. FAHR has defined support job goals
electronically via BAYANATI system

Training & Development System
Training & Development System, which was
launched by FAHR in 2012 aims to provide
federal government employees with necessary
skills and competencies, in order to enhance the
overall performance through setting personal
development plans and helping ministries and
federal authorities with adequate development
methods. The System incorporates different forms
of training, including training courses, study leaves,
job rotation, secondment, loan, job shadowing,
conferences and seminars, and career succession.

The System is one of the most outstanding
and ambitious initiatives stemming from the
Authority’s strategy and represents part of
integrated set of HR policies, legislation and
regulations, based on international best practices.
It has been developed to establish a new culture in
the work of the Federal Government institutions
and bridge the gap between current and target
performance, and achieve the objectives outlined
in Performance Management System.

Loan
Secondment

Job rotation

Notify line
manager to
identify employee’s
objectives and
competencies
durin probation
period

26

The system sends
alert notifications
to employee and
HR department in
this regard

The system sends
alert messages to
line manager and
HR department
regarding dead
line of probation
period

Line manager
evaluates employee
performance at the
end of probation
period, to take
the right decision
accordingly

Study
leaves

Training
courses

Shadowing

Training
Types
according to
the System

Conference

Seminars

Succession
planning
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Amendments to some Articles
of Human Resources Law
The Year 2016 saw an exceptional event in terms
of HR legislation and policies in the federal
government. His Highness Sheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan “may God protect him,” issued
late last year, Federal Decree Law No. 17 of
2016 on the amendment of certain provisions
of Federal Law by Decree No. 11 of 2008 on
Human Resources in the federal government, as
amended by Federal Decree Law No. (9) of 2011.

Link achievement
and reward with performance

The new Decree amended 22 basic Articles of
the Federal Law by Decree No. 11 of 2008 on
human resources in the federal government, as
amended. This amendment is the third of its
kind in Human Resources Law in the Federal
Government within 8 years, so as to keep
up with the dynamic developments in the
United Arab Emirates, and in line with business
requirements.

Improve
& increase employee performance

Online Employee Performance
Management System (EPMS)
Employee Performance Management System
(EPPS) in the Federal Government is one
of the most important initiatives and best
human resource development practices
applied in the federal government. The system
is aimed at linking employee individual goals
to organization’s objectives, and accordingly
to human resources strategy in the federal
government and UAE Vision 2021.
It is a process whereby an employee’s
performance is evaluated against set objectives
and key performance indicators, and is used
to reflect the whole process of planning in the
federal entity and ensure justice, transparency
and equality in treating all employees.
The system, which was launched in early 2012
at the federal government level seeks to link
performance to reward and improve the
productivity of employees, by aligning annual
performance appraisals with the objectives of the
Federal Government, and matching the strategic
goals of the Federal Government at institutional

24

and individual levels. The system also aims
to encourage individual accomplishments,
within a spirit of teamwork, develop and
promote a culture of life-long learning, increase
opportunities for career development, to enable
the Federal Government agencies to identify
and recognize high performance employees, in
order to achievement Government Excellence.
In addition, the system is envisaged to lay the
foundations for a clear measure of the actual
contributions to the achievement of the strategic
objectives of the Federal entities.
In 2016 FAHR launched a new e-service for
appraisal of newly appointed employees
electronically as part of EPMS through
BAYANATI System. FAHR also succeeded in
linking the impact of sick leave on productivity
in the Federal Government with the results of
electronic Performance Management System
for the Federal Government employees via
BAYANATI system.

Encourage personal
achievement within team spirit

Nurture a culture
of life-long learning

System’s
Objectives

Increase opportunities
for professional development

Enable federal entities to identify
& reward outstanding employees

Set clear standards for achieving
entity’s strategic goals
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HR Smart Application ‘FAHR’

Electronic Employment System

The importance of Smart App ‘FAHR’ lies in the fact that
it facilitates application and implementation of human
resource procedures for employees of ministries and
federal authorities, thus serving 57 federal entities
and providing 26 services (7 basic and 19 subservices).

E-employment system is an integrated network
system for recruitment cycle in federal ministries
and entities through BAYANATI. It provides
automation of all stages of employment
procedures in the federal entities, with the
objective of reducing the cost of the process and
increasing its efficiency and speed.

The application provides a package of important services,
most notably the services provided by HR Management
Information System in the federal government, “BAYANATI”
whereby employees can complete HR transactions on their
own and access all data and information.

It enables human resources departments in
federal ministries and entities to manage the
recruitment process through a network browser
and simple self-service online pages, thus
saving time and effort for human resources
department’s employees, and enabling them to
enter data of all applicants on their own. The
system was launched in 39 ministries and federal

Among the services provided by the Smart App FAHR, are those
linked to the self-service for human resource “BAYANATI”
system, that allows BAYANATI system users to apply for
leaves, check the leaves balance, exit permits, view pay
slips, request to whom it may concern letters, update
information and other services through a web browser
and also through FAHR mobile application.

Application
for vacancies

22

Federal
Entities

Applicant
matching

Nominations
for vacancies

1

Million

Users per
month

26

Grading

Key Features
of E-Employment
System

Liaison with
Employment
Officers

Our Smart App in Figures

Maqassert
E-Card

The system also allows employees of federal
ministries and entities to create their own
personal accounts within the system through
filling out forms containing basic data such
as name, e-mail address and phone number,
and then upload their own resumes, copies of
qualification and experience certificates. She
noted that the system will send them electronic
notifications through their registered e -mail, in
the event of a vacant job commensurate with
their experience and academic and practical
qualifications.

Candidate
search

Other systems and initiatives offered by Smart App FAHR
to the Federal Government employees and customers:
Federal Government’s preferred training partners initiative
“Ma’aref”, “Imtyazat,” program offering special discounts for
Federal Government employees, legal consulting requesting
program, federal government employees network, and latest
circulars and news updates.

10000 57

entities, and is used by 16 employment officers in
the Federal Government institutions.

Candidates
management &
invitation
Job
search

Timely
registration

Vacancy
Creation &
management
Vacancy
advertising

Innovative
Services
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Key HR Electronic Systems of BAYANATI
Innovative HR Projects & Systems

E-Training &
Devel.
E- JED
in the FG

E-PMS

Training
Prg, Bank

Predictive Reports
Explore demographics of federal
government employees based on
BAYANATI employee data
Attendance
System

Connect with concerned
entities regarding Premises
Leaves

«BAYANATI»
SMART
Goals Bank

Premises Leaves

Organizational Structures
E-Employment

Create a feature for entering and
reviewing ministries and federal entities’
organizational structures
E- Signature
Provide electronic signature
for different BAYANATI
documents

Automation of
HR Policies &
Systems

SMART
Reporting

Competency
Framework

Sick leave
&
Productivity

2nd Phase of Smart App
Launch the second phase of smart
Application & enter HR Law as amended
into the system

Automation
Automate Rewards &
Incentives System for Federal
Government employees
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Percentages of HR transactions
& procedures conducted via BAYANATI - 2016

“BAYANATI” ... interface of Federal
Human Resources’ procedures
Human resources management information
system (BAYANATI) in the federal government,
is one of the most important strategic projects
applied on the federal government level. It
serves as a platform for many of the procedures
and regulations of human resources function in
the federal government.
The system helps effective management of
human resource and provides general and

accurate statistics on human resources in the
federal government. It also helps automate all
HR procedures such as payroll in the ministries
and federal entities since the employee’s
appointment until his retirement, as well as
enhance of human resources performance.

BAYANATI Services
BAYANATI offers valuable services to federal

Different procedures

%36

Annual leave application

%19
%18
%17
%10

Performance appraisal
Updating personal data
Sick leave application

government employees as it enables them to get
their salaries through a unified system, involves
staff in completion of HR procedures through
self-service unit. It is considered a breakthrough
in terms of automation of administrative
procedures at the federal government level.

launch of electronic archiving of employee
documents through the system, issuance of to
Whom It May Concern certificates electronically,
launch of the electronic system for the
management of complaints, launch of electronic
legal advice system, and connecting BAYANATI
with attendance systems.

Among the most prominent achievements of
BAYANATI system during 2016 include: the

The 5 entities that most benefited from
self-service system (number of transactions)

«BAYANATI»

Ministry of Health and Prevention

Automation of HR
Transactions

Ministry of Education
Ministry of HR & Emiratization

Salary
Payment

Ministry of Foreign Affairs
General Authority of Islamic
Affairs and Endowments

Planning
& Participation

Unified Statistics
Source

18

39

ministries & federal
Entities operating
self-service system

523

214,904
117,542
22,245
12,723
12,425

thousand HR
transactions via
BAYANATI System
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Summary
Annual
Report 2016
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Specializations of FAHR

Communicate
with Corporations, local,
Regional and International
Organizations concerned with
Human Resources with the aim
of reviewing their experience
and implement the best
practices.

FAHR were empowered and given the
responsibilities related to the management of
human capital in the federal government, mainly:

Study, propose
policies and legislations
related to Human Resources at
the level of Federal Government
and present the same to the
Ministerial Council for Services
for approval.

Coordinate
with Government
Sector regarding the financial
and administrative effects of
restructuring.

Consider
objections to
decisions of the Complaint
Committee in accordance with
the law, and develop a system
thereof to be presented to
Cabinet for approval.

Ensure that
the Government Sector
complies with the provisions of
the law, and rules and regulations
issued in implementation
thereof.

Assist the
Government Sector in
proper implementation of
legislation relating to Human
capital.

Support the
concepts of Organizational
culture which focus upon
encouraging skills and encourage
proposals and distinguished
ideas.

Develop training
policies to guarantee
maintaining trained, qualified
Human Resources, especially for
locals.

Propose
public holidays as
per provisions of law
and resolutions of the
Cabinet.

Setting
programs for
nationalization of jobs at
Government Sector and follow up
implementation of the same.

Develop a fullfledged Policy for Human
Resources to guarantee
availability of integrated data
about Human Resources in
Government Sector and to
contribute towards support of
decision making.

Any other specialization entrusted by the Cabinet.
14

15

Federal Authority for Government Human Resources | Annual report 2016

Federal Authority for Government Human Resources | Annual report 2016

Organizational Structure of the Authority

To be one of the best countries in the world by 2021

Chairman

Strategy
of Federal Authority for
Government Human Resources

Central Objections and
Complaints Committee

2017 - 2021
Vision
Happy and innovative government workforce capable of leading UAE
to global leadership.

Internal Audit Office

Department of Government
Communications

Director General

Office of Director General

Strategic
& Future Department

Mission
To empower human capital in the Federal Government in order to achieve corporate performance
excellence through effective collaboration with partners and support the implementation of
integrated solutions for human resources according to international best practices

Programs
and Human Resources
Planning Sector

Support
Services Sector

Values

Office of the organizations
and International Relations

Human Resources
Policies Sector

Sense of loyalty and belonging, Professionalism and integrity, Leadership
and team spirit, Perseverance, Engagement and Cooperation

Strategic Goals
Develop and
implement an
integrated legislative
system for the
management of the
Federal Government
human capital.

Promote and
develop the Federal
Government human
capital to achieve
global leadership.

Create a happy and
motivating work
environment for the
Federal Government
human capital.

Ensure all
administrative
services adhere to
the quality, efficiency
and transparency
standards.

Department

Department

Department

Human

Department

Department

Department

of

of

of Human

Resources

of

of

of

Department
of

Information

Financial

Resource

Planning

Human

Projects and

Performance

Policies and

Technology

Affairs

and Services

and Projects

Resources

Programs

Appraisal and

Legal Affairs

Sector

Planning

Follow Up

Establish a culture of innovation in the work environment and embed it as an institutional
function.
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Innovative HR legislation and practices
systems to shape the future in 2016
Ladies and Gentlemen
Dear Readers
We are pleased in the Federal Authority for Government Human Resources
(FAHR) to present you with this summary report to highlight the achievements of
the Authority during 2016, which witnessed great activity, and many innovative
projects and initiatives that contribute to sustainable development and building
a prosperous future for the coming generations.
At the closing stages of the HR strategy in the federal government 2014 - 2016,
the Authority achieved great accomplishments, including:
HR policies, legislation, initiatives and practices that enhance the competitiveness
of the UAE.
We seek to:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Develop human capital in the federal government
Achieve UAE Vision 2021 and national agendas
Shape the future of human resources
Create solutions to increase productivity, and take into account the needs
of the future generations
Create a happy and stimulating work environment
Achieve workplace harmony and promote employee loyalty
Establish a culture of innovation and creativity in human resources
Develop HR procedures, legislation and systems and transform them into
an integrated and smart system
Prepare and nurture human capital and talent in the Federal Government

In order to uphold the global competitiveness of the UAE, and achieve its
aspirations in the fields of human resources, the Authority developed and
launched a number of policies, manuals, studies, innovative projects, and awards
on The Federal Government level, including:

• HR laws and regulations
• HR Management Information System in the Federal Government,
10
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•
•
•
•
•
•
•

“BAYANATI.”
Smart Application (FAHR), and electronic Performance Management
System
E-Training and Development
Job Evaluation and Descriptions System
Rewards and Incentives System
Strategic Workforce Planning System
Employee Wellness Guide
HR Dashboard

The Authority also launched:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Occupational health and safety Manual in work environment
SMART Goals Bank
Training Programs Bank
E-Employment System
Ma’arif Initiative for the Federal Government’s preferred training partners
Discount program for Federal Government employees “Imtyazat”
HR Club
HAE HR Award
Skills Bank and Electronic Forum
HR Echo Magazine

In conclusion, we extend our thanks to all those who contributed in or supported
the successful preparation and implementation of the Authority’s initiatives and
projects.
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“Human building process means the final outcome of nationbuilding and achieving a prosperous life for our people.”
His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme
Commander of the Armed Forces

“Man is the real wealth of this country before and
after the oil, and the national interest is the goal
that we are working for day and night.”
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates

“My team in the UAE Government.. Our work is not a job we
perform; it is life we are building, nor is it routine, but shaping
the future. Our government work is not just a way of making a
living; it is a key to civilization.”
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai
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