الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
منظومة تشريعات و أنظمة الموارد البشرية المطبقة
في
الحكومة االتحادية في دولة االمارات العربية المتحدة

النسخة رقم  0.03تاريخ 6ديسمبر 2015
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الهيئة اإلتحادية للموارد البشرية الحكومية
تأسست الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة اإلمارات العربية المتحدة استناداً للمرسوو باوانوا اتحوادق ر و ( )11لسونة
 2008بشأا الموارد البشرية الذق أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهياا ،رئيس الدولة حفظه هللا.
تناط بالهيئة الصالحيات والمسؤوليات العامة المتعلاة بإدارة الموارد البشرية للوزارات والهيئات االتحاديوة الااعوعة لهوذا المرسوو
باانوا ،حيث تتولى الهيئة بوجه خاص دراسة وا تورا السياسوات والتشوريعات المتعلاوة بوالموارد البشورية تلوى مسوتوة الحكوموة و
مساتدة الوزارات تلى التنفيذ السلي للتشريعات المتعلاة بالموارد البشرية والتأكد من التزا الووزارات بأحكوا اوذا المرسوو باوانوا
واللوائح الصوادرة تنفيوذاً لوه والنظور الوت االتتراعوات تلوى ورارات للنوة التظلموات وأيوة اختصاصوات أخورة توكو ليهوا مون بو
مللس الوزراء المو ر .
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أهداف الهيئة:
تهدف الهيئة لى تنمية وتطوير الموارد البشرية الت الاطاع الحكومت استناداً لى المفااي الحديثة والمعايير العالمية المطباة الت ملال
دارة الموارد البشرية.

اختصاصات الهيئة:
تتولى الهيئة الصالحيات والمسؤوليات العامة المتعلاة بإدارة الموارد البشرية ،وللهيئة الت سبي تحايق أغراعها أا تاو تلى األخص
بما يلت:
• دراسة وا ترا

السياسات والتشريعات المتعلاة بالموارد البشرية تلى مستوة الحكومة االتحادية ،وترعها تلى المللس

الوزارق للادمات التتماداا.

• النظر الت االتتراعات تلى رارات للنة التظلمات والق الاانوا ،ووعع النظا الااص بذلك وترعه تلى مللس الوزراء
التتماده.
• مساتدة الاطاع الحكومت تلى التنفيذ السلي للتشريعات المتعلاة بالموارد البشرية.
• التأكد من التزا الاطاع الحكومت بأحكا الاانوا والنظ واللوائح التت تصدر تنفيذاً له.
• التنسيق مع الاطاع الحكومت حول ما يترتب تلى تادة الهيكلة من آثار مالية و دارية.

يتبع اختصاصات الهيئة،،
•

تدتي مفااي الثااالة المؤسسية والتت ترتكز تلى تحفيز المهارات وتشليع اال تراحات واألالكار المتميزة.

•

تطوير سياسات التدريب بما يكف المحاالظة تلى الموارد البشرية المدربة والمؤالة خاصة المواطنة.

•

تطوير نظا متكام للموارد البشرية بما يكف توالير البيانات المتكاملة تن الموارد البشرية الت الاطاع الحكومت وبما
يساا الت دت اتااذ الارار.

•

التواص مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية واإل ليمية والدولية المعنية بالموارد البشرية بهدف اإلطالع تلى
تلاربها وتطبيق أالض الممارسات الااصة بها.

•

التنسيق مع المؤسسات التعليمية بالدولة بهدف المالئمة بين مارجات التعلي واحتياجات سوق العم الت الاطاع الحكومت
واحتياجات الكوادر المواطنة للبعثات الدراسية بما يكف توالير الكفاءات العلمية المواطنة.

•

وعع برامج لتوطين الوظائف بالاطاع الحكومت ومتابعة تنفيذاا.

•

ا ترا اإلجازات والعطالت الرسمية و فا ً ألحكا الاانوا و رارات مللس الوزراء.

•

أق اختصاصات أخرة توك ليها من ب مللس الوزراء.

التشريعات و القوانين
قانون الموارد البشرية في الحكومة اإلتحادية
•

صدر انوا الموارد البشرية الت الحكومة اإلتحادية بموجب مرسو باانوا اتحادق ر ( )11لسنة  2008بشأا
الموارد البشرية الت الحكومة االتحادية والمعدل بمرسو باانوا اتحادق ر  9لسنة  2011الت شأا تعدي بعض
احكا انوا الموارد البشرية الت الحكومة االتحادية .

•

ويركز الاانوا تلى العنصر البشرق باتتباره أصالً استثماريا ً يلب دارته وتطوره بفعالية وكفاءة  ،كما أنه يعكس
رؤيا مستابلية وبعد نظر لالحتياجات المستابلية للموارد البشرية  ،ويساا الت تطوير النظ والسياسات عمن بيئة
العم ويساا بفعالية الت تحفيز التنمية البشرية .

الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية
•

صدرت الالئحة التنفيذية لاانوا الموارد البشرية الت الحكومة اإلتحادية وتعديالته بموجب رار مللس الوزراء ر
(  ) 13لسنة . 2012

•

وتتضمن الالئحة التنفيذية لاانوا الموارد البشرية كاالة الضوابط والتفاصي بحاوق وواجبات الموظفين وتمليات
التوظيف والتايي  ،وأنظمة الحواالز واإلجازات واللزاءات وغيراا من األمور المتعلاة بالموارد البشرية العاملة الت
اللهات الحكومية االتحادية.
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الئحة الموارد البشرية في الجهات اإلتحادية المستقلة
•

صدرت الئحة الموارد البشرية الت اللهات االتحادية المستالة بموجب رار مللس الوزراء ر ( )15لسنة
 2013من اج توحيد مبادئ ومفااي الموارد البشرية التت تنظ تم الموارد البشرية الت اللهات االتحادية
المستالة وذلك بما يتواالق مع المبادئ العامة لاانوا الموارد البشرية الت الحكومة اإلتحادية ـ بحيث تكوا مرجعية
واحدة من خالل تشريع ينظ ذلك.

•

تميزت الالئحة بإنسلامها مع احكا الالئحة التنفيذية للمرسو باانوا اتحادق ر 11لسنه  2008وتعديالته
وتواالاها الت كثير من النصوص معها مما يسه الت تطبيق االنظمة المعتمدة الت الحكومة االتحادية تلى اللهات
االتحادية ( منها تلى سبي المثال نظا بياناتت ونظا دارة االداء ونظا التدريب والتطوير ونظا تايي وتوصيف
الوظائف).

تلما بأا اذه الالئحة ال تتعارض مع استااللية تلك اللهات حيث احتفظت ك جهة تماما ً بـ :
• جدول الدرجات والرواتب الااص بها وما يرتبط بذلك من بدالت وتالوات تتواالق مع طبيعة تملها.
• الهيك التنظيمت الذق يتواالق مع خصوصيتها ،والمها الرئيسية المعتمدة .
• المرونة الت بعض اللوانب دارية أخرة
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أنظمة الموارد البشرية التي تم إطالقها في الحكومة اإلتحادية
 .1نظام إدارة األداء لموظفي الحكومة االتحادية

او تملية يلرق بواسطتها تايي أداء الموظف بالماارنة مع األاداف والمؤشرات الرئيسة لألداء ،والتت يت وععها
بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر تن الفترة التت يت خاللها التايي  ،بحيث تكوا محددة الت بداية الترة التايي ،
وتاضع لتحديث مستمر خالل الترة األداء ،كما جرت أتمتة النظا تلت بياناتت ( نظا دارة األداء االلكترونت).
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 -2نظام التدريب و التطوير
يساا اذا النظا الت تحديد االحتياجات الفعلية للتدريب واختيار أالض أشكال التدريب التت سوف تحاق
أاداف اللهه الحالية والمستابلية كما أا اذا النظا مرتبط بمارجات نظا دارة األداء والتت تعتبر مدخالت
لهذا النظا من حيث تطوير الموظف الت جميع اللوانب السلوكية والمهنية والعلمية.
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 -3نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة االتحاية

يهدف اذا النظا لى تايي كاالة الوظائف الت الحكومة االتحادية باستادا طرياة تايي منهلية ومحددة تضمن تحايق
العدالة واالنسلا بين الوظائف تلى مستوة الحكومة االتحادية وربط نتائج ومارجات التايي بلدول الدرجات
والرواتب المعتمد و بلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر تن الواجبات والمسؤوليات والصالحيات الوظيفية مما يؤدق

لى توحيد المسميات الت اللهات االتحادية الااععة لهذا النظا .

 -4نظام التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة في الجهات االتحادية
يهدف النظا

لى التاطيط االستراتيلت للاوة العاملة و لى تحديد التو عات المستابلية من الوظائف

والمهارات والكفاءات الالزمة مما يحسن تملية االستاطاب وتطوير المهارات والكفاءات والق منهج تلمت
يساتد اللهات االتحادية تلى وعع موازنات الوظائف.

 -5نظام المكافآت و الحوافز لموظفي الحكومة االتحادية

يهدف النظا لى رالع تناالسية الحكومة االتحادية لتكوا بيئة جاذبة للكفاءات الوطنية من خالل منح المكاالآت والحواالز
لموظفت الحكومة االتحادية الت طار منظومة متكاملة من أنظمة وتشريعات الموارد البشرية الت الحكومة االتحادية
والمبادرات والبرامج التحفيزية التت تعزز األداء وترالع اإلنتاجية وتضمن سعادة الموظفين والمتعاملين تلى حد سواء.

 -6وثيقة السلوك المهني
طورت الهيئة اذه الوثياة الت ممارسة لتعكس التزا الحكومة االتحادية اتلاه موظفيها حيث تحتوق تلى الاي
األساسية ومبادئ السلوك المهنت الت الحكومة االتحادية وتتض الاي األساسية التت يلب تلى الموظف العا أا
يعم الت طاراا ،وتلى ملموتة من المبادئ االخال ية التت تحك سلوكه المهنت والوظيفت.

 -7االطار العام للكفاءات السلوكية

يمة مضاالة دمتها الهيئة االتحادية للموارد البشرية تلى شك دلي استرشادق يحتوق تلى الكفاءات الايادية
والسلوكية الواجب توالراا الت موظفت الحكومة االتحادية ،كما سمح الدلي لللهات باستادامه بالشك الذق يناسب
خصوصيتها ،وذلك بتطوير كفاءاتها التاصصية وبما يتناسب مع طبيعة تملها.

اطالق األدلة االسترشادية للموارد البشرية
تهدف الهيئة نحو تمكين دارات الموارد البشرية الت الوزارات واللهات االتحادية ،وتحرص تلى مواكبة كاالة المستلدات التت تطرأ
تلى منظومة العم الااصة بالوظائف والعنصر البشرق الذق يعد رأس المال الحايات لعملية التنمية المستدامة ،أتدت سلسلة أدلة
لألطر االسترشادية لبعض األنظمة والتت من شأنها أا تساتد دارات الموارد البشرية وتدتمها الت تملية استثمار موارداا البشرية
تلى الوجه األمث  ،وتمدت لى تاحة اذه األدلة تلى مو عها اإللكترونت ) ،(www.fahr.gov.aeكما جرت تدريب جميع
الوزارات و اللهات االتحادية تلى استادامها:
 .1دلي تطوير أداء دارات الموارد البشرية الت الحكومة االتحادية،
 .2الدلي االسترشادق لسياسات و جراءات الموارد البشرية الت الحكومة االتحادية

 .3الدلي االسترشادق للصحة و السالمة المهنية الت الحكومة االتحادية

 .1دليل تطوير أداء إدارات الموارد البشرية في الحكومة االتحادية
ا الهدف األساست الت تطوير أداء دارات الموارد البشرية الت الحكومة او تمكين دارات الموارد البشرية الت الوزارات واللهات
االتحادية من أداء أدواراا بغية تحايق األاداف التالية:
 عماا يمة مضاالة استراتيلية تادمها دارات الموارد البشرية تلاه الوزارة  /اللهة االتحادية.

 تعزيز العالية و كفاءة دارة الموارد البشرية.
 بناء درات و مهارات الموارد البشرية بشك احتراالت ومهنت.
 تطوير بيئة مستدامة للذب أالض الكفاءات والحفاظ تليها.

 -2الدليل االسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية في الحكومة االتحادية
يعد اذا الدلي أداة تملية ،تساا الت دت ومساتدة الاادة المعنيين والماتصين وممارست الموارد البشرية الت اله وتطبيق
تشريعات وأنظمة الموارد البشرية الت الحكومة االتحادية ،كما ويشك مرجعًا مه ًما لك المعنيين الت ملال السياسات
واالجراءات الحكومية إلدارة الموارد البشرية حيث ياد شر مفص تن السياسات المتبعة واإلجراءات ،عمن العمليات
األساسية الت ملال الموارد البشرية وشؤونها ،واآلليات المتعلاة بالتنسيق وعماا اللودة ،والتت ينبغت تلى الوزارات
واللهات الحكومية االتحادية اتباتها.

 -3الدليل االسترشادي للصحة و السالمة المهنية في الحكومة االتحادية
ينهض اذا الدلي بمستويات الصحة والسالمة المهنية الت موا ع العم ( بيئة العم المكتبت) من خالل دت الوزارات
واللهات االتحادية الت أخذ التدابير الالزمة إليلاد بيئة تم صحية وآمنه وذلك لضماا سالمة الموظفين والمتعاملين والاا ً
ألتلى مستويات الصحة والسالمة المهنية الت بيئة العم .

مؤشرات ممكنات الموارد البشرية في الحكومة االتحادية
أطلات الهيئة مؤشرات ممكنات الموارد البشرية الت الحكومة االتحادية بهدف توحيد المعايير وتطوير المؤشرات المشتركة
للموارد البشرية الت الحكومة االتحادية.
نوع المؤشر

تاريخ القياس

اسم المؤشر
1

نسبة رضا الموظفين في الحكومة االتحادية

استراتيلت

2016-2014

2

نسبة الدوران الوظيفي )للمواطنين ،لغير المواطنين)

استراتيلت

2016-2014

3

نسبة التوطين حسب الفئات الوظيفية المختلفة (القيادية ،اإلشرافية ،التنفيذية ،التخصصية والفنية

استراتيلت

2016-2014

4

معدل الساعات التدريبية لكل موظف حسب الفئات الوظيفية المختلفة (القيادية ،اإلشرافية ،التنفيذية ،التخصصية والفنية)

استراتيلت

2016-2014

5

نسبة المتدربين حسب الفئات الوظيفية المختلفة (القيادية ،اإلشرافية ،التنفيذية ،التخصصية والفنية)

استراتيلت

2016-2014

6

نسبة الموظفين المواطنين الحاصلين على الشهادات المهنية والتخصصية من إجمالي المواطنين

تشغيلت

2016-2015

7

نسبة تظلمات الموارد البشرية التي تمت معالجتها ضمن الوقت المحدد

تشغيلت

تأجيله للدورة الاادمة

8

مستوى االلتزام بخطة القوى العاملة

تشغيلت

تأجيله للدورة الاادمة

9

نسبة الوظائف التي تم توصيفها في الجهات الحكومية

تشغيلت

تأجيله للدورة الاادمة

10

متوسط عدد أيام الغياب لكل موظف

تشغيلت

2016-2015

11

معدل اإلجازات المرضية لكل موظف

تشغيلت

2016-2015

12

متوسط عدد إصابات العمل

تشغيلت

2016-2015

13

نسبة تفعيل نظام بياناتي في الجهات االتحادية (أتمتة اجراءات الموارد البشرية)

تشغيلت

2016-2015

14

نسبة الموظفين الذين لديهم وثائق أداء

تشغيلت

2016-2015

15

نسبة الترقيات حسب مستويات األداء الوظيفية المعتمدة (ترقيات مالية ووظيفية)

تشغيلت

تأجيله للدورة الاادمة

16

مستوى االلتزام نظام التدريب والتطوير

تشغيلت

تأجيله للدورة الاادمة

17

نسبة الموظفين الذين لديهم خطة تطوير األداء الفردية

تشغيلت

2016-2015

18

الدراسات والتقارير
بهدف ترسيخ منظومة تشريعية حديثة ومتكاملة إلدارة الموارد البشرية الت الحكومة االتحادية والق أالض الممارسات العالمية  ،امت
الهيئة بإتداد و صدار تدد من الدراسات الت ملال الموارد البشرية  ،من اامها:
العام 2013
العام 2012- 2011
 -1نمطية اإلجازات المرعية الت
 -1معدل الدوراا الوظيفت الت الحكومة االتحادية
الحكومة االتحادية
 -2معدل الدوراا الوظيفت الت الحكومة
االتحادية
 -3جازات بدوا راتب الت الحكومة
 -2دراسة المرأة العاملة الت
االتحادية
الحكومة االتحادية
 -4نمطية التر يات الت الحكومة االتحادية
 -3ماتر توحيد تاريخ ترصيد
لموظفت  -5السمات الوظيفية واالجتماتية لموظفت
السنوية
اإلجازات
الحكومة االتحادية
الحكومة االتحادية

العام 2014
-1دراسة تطبيق أشكال خيارات العم الماتلفة

العام 2015
 -1تعدي تاود الابراء والمستشارين

-2معام التأثير  Bradfordلالجازات المرعية
والغياب تلى المؤسسات
-3الشهادات المهنية والتاصصية الت الحكومة
 -3دراسة الراتب الشام
االتحادية
-4دراسة تحديث الدرجات والرواتب الت الحكومة
-4دراسة المهمات الرسمية الت الحكومة االتحادية
االتحادية
 -2تعدي الساف االتلى للعاد الااص

-5برنامج التناغ الوظيفت الت الحكومة االتحادية

-5دراسة تطوير نظا االستشارات الاانونية Remedy

-6دراسة العطلة الاضائية

-6دراسة تعدي شاشات الماالفات والتظلمات الت نظا
بياناتت

 -6نوتية ونمطية اإلجازات الت الحكومة -7نظا الصحة والسالمة المهنية الت الحكومة
-4معدل الدوراا الوظيفت الت
االتحادية
االتحادية
الحكومة االتحادية
-8دراسة نظا الموارد البشرية والمالية للكاتب
-8دراسة التر يات
العدل مع وزارة العدل
-9دراسة الدوراا الوظيفت
-10دراسة الندب والنا و االتارة
-11دراسة أثر االجازات المرعية الت الحكومة االتحادية
 برادالورد-12دراسة تعدي شاشات الحضور واالنصراف مع
بياناتت
-13دراسة االنتاجية
-14دراسة الصحة والسالمة المهنية الت الحكومة
االتحادية
-15دراسة التأمين الصحت
 .16دراسة الرالاه الوظيفت
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-7دراسة بشأا العسكريين المتااتدين

وبهدف نشر مبادئ الثااالة المؤسسية وخلق بيئة تم محفزة  ،امت الهيئة باطالق التالت:
• اطالق جائزة اإلمارات للموارد البشرية الحكومية:
أطلات الهيئة جائزة اإلمارات للموارد البشرية الت الحكومة االتحادية برتاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهياا نائب
رئيس

مللس

الوزراء،

اللهات

االتحادية

أنظمة

وتشريعات

وزير

الرائدة
الموارد

شؤوا

الت

الرئاسة،

تمكين
البشرية

التت

موظفيها
الااصة

تستهدف

وتحفيزا
بموظفت

تكري

الوزارات

والملتزمة
الحكومة

و

بتطبيق
االتحادية.

فئات جائزة االمارات للموارد البشرية في الحكومة االتحادية
مستوى االفراد

مستوى الوزارات والجهات

التنفيذي الواعد

أفضل ممارسة في التحفيز
الدارة املحفزة

يحت للل وظيفي للة تنفيذي للة ويظه للر الق للدرة
عل للى دعل للم وقيل للادة ومس للاندة ممارسل للات
فعالة ومبتكرة للموارد البشرية.

جهة تستقطب الكفاءات الوطنية والتخصصية وتحافظ
عليها و تربط أدائها بنظام املكافآت التشجيعية وتحفز العمل
في بيئة إيجابية وذات إنتاجية عالية

أفضل ممارسة في التمكين
الدارة املمكنة

جهة تحرص على فهم احتياجات كل من املوظفين
واملؤسسة وتعمل على تطويرهم وتمكينهم للعمل بكفاءة

أفضل ممارسة في الخدمات
الدارة الخدمية

جهة ذات قدرة تخطيطية عالية وتقدم خدمات ذات جودة
عالية وفقا لقانون ولوائح املوارد البشرية واألنظمة املكملة

الجهة الرائدة في إدارة الموارد
البشرية في الحكومة االتحادية

أفضل وزارة

أفضل هيئة

الجهة الرائدة على
مستوى الوزارات

الجهة الرائدة على
مستوى الهيئات
املستقلة

القائد املتميز

إ
إ
إ
يحتلل موقعلا إالرافيا أو قياديلا ويظهللر
مق ل ل ل ل للدرة عل ل ل ل ل للى اس ل ل ل ل للتيعا وتطبي ل ل ل ل ل
ممارسللات مبتكللرة علللى رللعيد املللوارد
البشرية

مشاريع ومبادرات قيد التطوير حاليا:
 .1الرفاه الوظيفي
 .2تطوير الكفاءات التخصصية

 .3إعادة هندسة عمليات الموارد البشرية

بهدف نشر مبادئ الثااالة المؤسسية وخلق بيئة تم محفزة  ،امت الهيئة باطالق التالت:
•

اصدار مجلة صدى الموارد البشرية

ات مللة تلمية متاصصة تصدراا الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية بشك نصف سنوق تعنى بطر ك ما او جديد من
رؤة وأالكار مبتكرة وممارسات ته متاذق الارار وتاد صناتة التحول المؤسست الت السباق العالمت نحو تبنت أالض السياسات
واألنظمة المعنية بالموارد البشرية تلما ً بأا المللة تصدر بالشراكة مع اللهات التالية و التت تربطها شراكات استراتيلية مع الهيئة:

بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري االتحادي  ،قامت الهيئة باطالق مبادرة
«قدرات» لقياس قدرات الموظفين في الحكومة االتحادية ( شركاء التقييم المفضلين في الحكومة االتحادية)
وذلك لدعم الجهات االتحادية وتمكينها لبناء قدرات موظفي الحكومة االتحادية وقياس كفاءاتهم

من خالل قياس:
 .1المعارف والمهارات والقدرات :ا أداء الموظف يعتمد تلى المعرالة ،المهارة  ،والادرة التت تمكنه من الايا بمسؤولياته تلى الوجه
االالض لك وظيفة.
 .2السمات الشخصية :ات األنماط للسلوك والتفكير والعاطفة حيث يؤدق تد مالءمة الاصائص والسمات الشاصية مع متطلبات
الوظيفة لى نتائج غير محمودة مما يحد من امكانية الموظف للتعل و أداء مهامه الوظيفية بالمستوة المابول.
 .3الدوافع والمحفزات :ا ادماج الموظف الت العم أمر الت غاية األامية مما يساتد تلى اله أالض للاي والدواالع التت تحرك الفرد
نحو تحايق أاداف اللهة ،وتحفيز الموظف من خالل مواءمة أاداف اللهة بااتماماته الشاصية وخلق الريق تم متوازا من حيث
المهارات والسمات المتكاملة.

هناك الكثير من االختبارات أو أدوات القياس المتوفرة ويعتمد النجاح الحقيقي آللية قياس القدرات على
أربعة معايير رئيسية:
 .1الغرض /الغاية منها :تتنوع أدوات الاياس باختالف الغاية من استادامه
 .2تحديد الفئة المستهدفة :يت استادا أدوات الاياس والاا ً للفئات الوظيفية المستهدالة
 .3مدى ارتباط محتوى القياس بالوظائف المستهدفة بالقياس :يوصى بالتأكد من اختيار األداة المناسبة
لاياس أبعاد الوظيفة الماتلفة
 .4استخدام الوسائل و األدوات المالئمة :يت تحديد وسائ وأدوات الاياس األكثر مالءمة

بهدف ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدرية وفق معايير الجودة و الكفاءة و الشفافية ،برز دور :
• فريق االستفسارات القانونية :
تمضت الهيئة دما و تبذل صارة جهداا الت تنمية رأس المال البشرق و تعزيز دراته الت بيئة تم محفزة  ،وعماا تادي كاالة
الادمات اإلدارية والق معايير اللودة والكفاءة والشفاالية و تحاق أتلى مستويات الرعا لدة تمالئها الداخليين والاارجيين ،
وكذلك سعت الهيئة لى تعزيز سب االتصال والتواص مع المسؤولين والموظفين العاملين الت الوزارات واللهات االتحادية
الااععة لاانوا الموارد البشرية والئحته التنفيذية من خالل التح نوات اتصال مباشرة لتوتيته بأنظمة وسياسات وتشريعات
الموارد البشرية ومن أبرزاا:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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التطبيقات الذكية
نظام أتمتة السياسات ( )OPA
نظام الريميدي ((REMEDY
المحادثة الفورية ( )LIVE CHAT
تويتر ()TWITER
الخطابات الرسمية
الحضور الشخصي
البريد االلكتروني
العيادات القانونية
الرسائل التوعوية (عين على  ،،هل تعلم ) ،،
الهاتف

و د درت المنظمات الدولية جهود دولة اإلمارات الت تطوير الرأسمال البشرق حيث صدر:

تارير حوكمة الاطاع الحكومت بدولة اإلمارات العربية
المتحدة
وذلك بالتنسيق مع
منظمة التنمية والتعاوا الدولت ( ) OECD

للعام 2015
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تقرير حوكمة القطاع الحكومي بدولة اإلمارات العربية المتحدة
•

حيث تناول التارير الممارسات الحالية الت حكومة دولة
اإلمارات العربية المتحدة وماارنتها بأالض الممارسات الت
الحكومات األتضاء الت المنظمة.

•

خلص التارير لى وجود ممارسات متميزة ومبتكرة الت الاطاع
الحكومت الت دولة اإلمارات العربية والمتحدة ومنها ممارسات
دارة وتطوير الموارد البشرية الحكومية .
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سلط التقرير الضوء على الممارسات المتميزة  ،ومنها :
بناء أسس استراتيجيات وحوكمة إدارة الموارد البشرية على مستوى الحكومة االتحادية
– ت خالل الترة صيرة بناء أنظمة وبرامج دارة الموارد البشرية الت الحكومة االتحادية بمعايير تالمية لدت
تنفيذ رؤية اإلمارات 2021
 ا تأسيس الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية كلهة اتحادية معنية بالموارد البشرية الحكومية الت دولة
اإلمارات
– يعكس التزاما ً بالتميز المؤسست وبتادي خدمات تالية اللودة
– توجه استراتيلت ياد األاداف متوسطة المدة
– توجه تشغيلت ياد األاداف صيرة المدة
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 قياس رضا الموظفين في الحكومة االتحادية:
– يعتبر مسح الرعا الوظيفت الذق ياو به مكتب رئاسة مللس الوزراء بالشراكة مع الهيئة االتحادية للموارد
البشرية الحكومية التزاما ً بتصمي وتادي أالض الادمات لموظفت ومتعاملت الحكومة االتحادية
– شهدت نتائج استبياا الرعا الوظيفت التت أجرتها الحكومة االتحادية تلى مدار السنوات الماعية تحسنا ً مضطرداً
الت جميع المحاور التت ت ياسها وتشم (المشاركة ،الصورة العامة لللهة ،الايادة واإلدارة ،الرص التطوير
الوظيفت ،ظروف العم  ،بيئة العم  ،التحفيز والتمكين الوظيفت ،تايي األداء والتادير ،االتصال الداخلت ،أداء
اللهة واستاراراا)
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شكرا
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