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إعــــداد

إدارة االتصال الحكومي



لقد خطت دولتنا خطوات مشهودة في المجاالت كافة، 

التحديات، وذلك  وإدارة  اإلنجاز  يحتذى في  وباتت نموذجًا 

بفضل والء أبنائها وبناتها وجهودهم المخلصة وفعالية 

الداخلية  سياساتها  ورشد  وقوانينها  ونظمها  مؤسساتها 

والخارجية.

المواطن هو العنصر الرئيسي في تقدم الدولة وتطورها 

وشريك في صياغة مستقبل األمة

صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة »حفظه اهلل«



واإلبداع  العلم  دون  أبدًا  يتحقق  لن  الوطن  شأن  »إعالء 

والتميز في كل شيء«

» في سباق التميز ليس هناك خط  للنهاية«

صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«
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جــــدول المحـتويــات

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
كلمة المدير العام

  البنية المؤسسية للهيئة

الهيئة في سطور...
الرؤیة

الرسالة
القَیم

األهداف االستراتيجية
الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة
المقدمة

  مشروعات ومبادرات
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قانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية
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اإلطار العام للكفاءات السلوكية
نظام التدريب والتطوير

»HRMIS«  »نظام إدارة معلومات الموارد البشرية »بياناتي
نظام اعتماد للموافقات اإللكترونية
برنامج قيادات حكـــومة اإلمــــــارات

برنامج تطوير مسؤولي الموارد البشرية

»مسار« لرعاية خريجي الثانوية
وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخالقيـــات الوظيفــة العامـــــة

حوكمة مجالس إدارة المؤسسات االتحادية ونظــام )اإلفصاح وتعارض المصالح(
نظام تقييم وتوصيف الوظائف

نادي الموارد البشرية
مشروع الالئحة الموحدة للجهات المسـتقلة

التقاعد االختياري لموظفي الجهات االتحادية
تحديد السقف األعلى المتيازات العقود الخاصة

آلية وخطة التوطين في القطاع الحكومي االتحادي 2013-2011
دراسة احتياجات المرأة العاملة

  أنشطة وإنجازات

فريق االستشارات القانونية
لجنة النظر في االعتراضات

مؤتمر ومعرض الموارد البشرية الدولي 2011
المؤتمر العربي األول إلدارة الموارد البشرية 2012

استضافة االجتماع العاشر لوزراء الخدمة المدنية بـدول »التعاون«
100 % للموقع االلكتروني

88 % نسبة رضا المتعاملين

الباب المفتوح واإلفطارات الجماعية تقليد شهري
الحفل السنوي »كلنا متميزون«

مجلة »الموارد البشرية«
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اهلل، ثم السير على هدي القيادة الحكيمة، بما تملكه من رؤية مستقبلية وحلم 

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

السمو  صاحب  أخيه   من  الالمحدود  الدعم  ولوال  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئيس 

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

دبي »رعاه اهلل«.

إعداد  في  اختصاصنا،  ضمن  نوعية  نقلة  إحداث  في  قدمًا  ماضون  نحن  وها 

مع  ينسجم  وبما  تباعًا،  وإطالقها  الفاعلة،  والتشريعات   واألنظمة  السياسات 

الموارد  واستراتيجية  االستراتيجية،  الهيئة  وخطة  الرشيدة،  قيادتنا  تطلعات 

البشرية في الحكومة االتحادية 2013-2011.

وفقنا اهلل لما فيه خير وطننا ورفعته وتقدمه

حميد القطامي
وزير التربية والتعليم
رئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

السيدات والسادة

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

البشرية  للموارد  االتحادية  للهيئة  بالنسبة  شكل   2011 العام  إن  نقول  عندما 

الحكومية عامًا استثنائيًا في حجم العطاء واإلنجاز فنحن نقصد ما نقول، كيف 

ال وقد أسس لمرحلة جديدة على مستوى الحكومة االتحادية، بوزاراتها وهيئاتها 

ومؤسساتها، لجهة إعداد وإطالق األنظمة والسياسات والتشريعات ذات العالقة 

بالموارد البشرية، والتي تخدم في مجملها عملية التنمية المستدامة.

وتطوير  تنمية  على  الرشيدة  قيادتنا  لحرص  ترجمة  جاء  الهيئة  تأسيس  إن 

مفاهيم الموارد البشرية في الدولة، واالرتقاء بمستواها في الحكومة االتحادية، 

وهو ما تجسد في توجهات القيادة المستقبلية المتمثلة برؤية اإلمارات 2021، 

واستراتيجية الحكومة االتحادية، والرغبة بأن تكون الدولة متصدرة ورائدة على 

كافة الصعد والميادين.

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

تتحقق لوال فضل  أن  نأتي على بعض منها في هذا اإلصدار  التي  والمبادرات 

عام استثنائي بامتياز يجسد توجهات القيادة
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المبادرات  من  الكثير  ولديها  النهج،  هذا  لتعزيز  وساق  قدم  على  مشروعاتها 

والبرامج التي ستطلقها تباعًا في الحكومة االتحادية، وسيكون لها أثر بالغ في 

بما يحقق  البشري،  المال  رأس  إدارة  االتحادية، ال سيما  والجهات  الوزارات  عمل 

مستويات عالية من الرضى الوظيفي ويسهل العمل ويسرعه ويجوده.

من هنا، وألن التميز والطموح ال نهاية لهما فإن الهيئة تسعى إلى إطالق المزيد 

خالل  االتحادية،  الحكومة  مستوى  على  الخالقة  والمبادرات  المشروعات  من 

في  البشرية  الموارد  إدارات  عمل  على  األثر  بالغ  لها  سيكون  المقبلة،  الفترة 

الوزارات والجهات االتحادية، وعلى الموارد البشرية ذاتها، لجهة تحقيق الرضى 

وتمكين  عليها،  والحفاظ  المؤهلة  الوطنية  الكوادر  واستقطاب  الوظيفي، 

قيادات وطنية قادرة.

وفقنا اهلل وإياكم وصواًل إلى مستقبل أكثر إشراقًا

الدكتور عبد الرحمن العور
مدير عام الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

القراء األعزاء

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اليوم من خالل هذا اإلصدار  الغبطة والسرور أن نطل عليكم  إنه لمن دواعي 

الجديد للهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية، والذي يعد باكورة عام من 

العمل الجاد، كانت خالله الهيئة تتوقد نشطًا وحيوية بكل مكوناتها. 

وتستمد الهيئة حيوتها من السعي لتجسيد تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو تحقيق 

والحوار  الفاعلة  والجهود  الدؤوب  العمل  خالل  ومن  والتميز،  والريادة  التطور 

القائمين  من  ومشكورة  جبارة  بجهود  عظيمة  انجازات  حققت  حيث  المثمر، 

على العمل، والمخلصين من أبناء الوطن، وتعاون الجهات االتحادية، بدعمها 

تطلعات  تجسيد  في  تسهم   التي  ومشروعاتها،  الهيئة  لمبادرات  المتواصل 

أبنائنا وموظفينا نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

وال يخفى على أحد أن دولة اإلمارات العربية المتحدة خطت خطوات كبيرة نحو 

رأس  وازدهار  نمو  فيه  لما  وأنظمتها،  البشرية  الموارد  ممارسات  أفضل  تطبيق 

المال البشري، على اعتباره ركيزة عملية التنمية الشاملة، والهيئة ماضية في 

باكورة جهود جبارة وعمل متواصل



البنية المؤسسية للهيئة
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 تأسست الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية بموجب المرسوم بقانون اتحادي 

رقم )11( لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه اهلل«.

دورها  وتعزيز  الحكومي،  القطاع  في  البشرية  الموارد  وتطوير  تنمية  إلى  وتهدف   

استنادًا إلى المفاهيم الحديثة، والمعايير العالمية، المطبقة في مجال إدارة الموارد 

البشرية. 

وصدر قرار مجلس الوزراء الموقر، والخاص بتنظيم عمل الهيئة في أبريل 2009، وشكل 

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

البشرية للوزارات  الموارد  بإدارة  العامة المتعلقة  تناط بها الصالحيات والمسؤوليات 

بشأن   2008 لسنة   )11( رقم  اتحادي  بقانون  للمرسوم  الخاضعة  االتحادية  والهيئات 

الموارد البشرية في الحكومة االتحادية، لتشكل انطالقة مستقبلية واعدة في مجال 

الموارد البشرية في تلك الوزارات والهيئات.

وتتولى »الهيئة« بوجه خاص دراسة واقتراح السياسات والتشريعات والبرامج المتعلقة 

والجهات  الوزارات  ومساعدة  االتحادية،  الحكومة  مستوى  على  البشرية  بالموارد 

والتأكد  البشرية،  بالموارد  المتعلقة  للتشريعات  السليم  التنفيذ  على  االتحادية 

في  والنظر  له،  تنفيذًا  الصادرة،  واللوائح  بقانون  المرسوم  هذا  بأحكام  التزامها  من 

االعتراضات على قرارات لجنة التظلمات، وأية اختصاصات أخرى توكل إليها من قبل 

مجلس الوزراء. 

عالية في  بقدرات  تتمتع  بشرية  موارد 

بدور  وتضطلع  االتحادية،  الحكومة 

رؤية حكومة دولة  محوري في تحقيق 

اإلمارات العربية المتحدة.

تعزيز قدرات جميع موظفي الجهات 	 

الحكومية االتحادية.

تمكيــــن المواطنيــــن اإلماراتييـــن 	 

لتولي أدوارًا ومناصب قيادية وفنية 

تخصصية.

خلق ثقافة مبنية على األداء المتميز 	 

واإلنتاجية العالية.

تطـــويــر إدارات الموارد البشــــــرية 	 

ودعمها بتقنيات عالية.

الهيئة في سطور...
الرؤیة

الرسالة
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من 	  عال  مستوى  تحقيق  والمهنیة:  االلتزام 
المهنية  من  راٍق  وبمستوى  الشخصي  االلتزام 

الالزمة ألداء العمل على أكمل وجه.

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

االتحادية.

المبادرة 	  روح  تنمية  األداء:  والتمیز في  الریادة 
العمل  نواحي  في  الريادة  لتحقيق  والتميز؛ 

كافة؛ لالرتقاء باألداء.

العدالة والمساواة: االلتزام بمبادئ وممارسات 	 
جميع  فــي  والــمــســاواة  والشفافية  العدالة 

التعامالت داخليًا وخارجيًا.

ــواب 	  األب سياسة  تشجيع  الفعال:  التواصل 
مع  االتصال  قنوات  وتفعيل  داخليَا،  المفتوحة 

المتعاملين لتحقيق التعاون.

القیَم

األهداف االستراتيجية للهيئة 

تعزيــز قــدرات الموظفيــن وتطويــر مهاراتهم فــي الحكومة 	 
االتحادية

استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وتحفيزها والمحافظة 	 
عليها في الوظائف  الرئيسية.

وضع السياســات والبرامج واألنظمة الخاصة بالموارد البشرية 	 
في الحكومة االتحادية.

ضمــان تقديم كافة الخدمــات المركزية وفــق معايير الجودة 	 
والكفاءة والشفافية.
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الهيكل التنظيمي للهيئة

مجلس إدارة الهيئة
مجلس اإلدارة

إدارة
تقنية

المعلومات

إدارة 
الشؤون
المالية

إدارة
الموارد
البشرية
والخدمات

إدارة
نظام

معلومات
الموارد 
البشرية

إدارة
تخطيط 
الموارد 
البشرية

إدارة 
المشروعات 
والبرامج

إدارة
تقييم 
األداء 

والمتابعة

إدارة
السياسات 
والشؤون 
القانونية

المدير العام

مكتب التدقيق الداخلي
لجنة االعتراض 

والتظلمات المركزية

إدارة االتصال الحكومي مكتب المدير العام

إدارة التخطيط االستراتيجي 
والتميز المؤسسي

مكتب المنظمات
والعالقات الدولية

قطاع سياسات
الموارد البشرية

قطاع البرامج
وتخطيط  الموارد 

البشرية
قطاع الخدمات 

المساندة

مجلس اإلدارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة، ويتولى تصريف 
الالزمة  التنظيمية  القرارات  وإصدار  عليها،  تسير  التي  السياسة  ورسم  أمورها، 
الالزمة لذلك، ويمثل  الصالحيات والسلطات  أغراضها، ويمارس جميع  لتحقيق 

أعضاؤه قطاعات وتخصصات مختلفة بالدولة، ذات عالقة بالموارد البشرية.
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يسر الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية أن تضع بين 
أيديكم، التقرير السنوي لعام 2011.

ويحتوي هذا التقرير على أهداف الهيئة ومبادراتها ونشاطاتها 
بالمخططات  مقارنة  فيها،  العمل  سير  ويوضح  المنجزة، 
الخطة  لــمــؤشــرات  وفــقــًا  التقرير  ــذا  ه يعد  إذ  الــمــوضــوعــة، 
األداء  إداء  نظام  في  ادخالها  تم  والتي  للهيئة،  التشغيلية 

الحكومي، بمكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وتهدف الهيئة من خالل هذا التقرير إلى تطوير األداء ومواجهة 
ومتابعة  ومبادراتها  أهدافها  وتحقيق  به،  االرتقاء  تحديات 
األداء  مستويات  أفــضــل  ــى  إل ــواًل  وصـ وتــطــويــرهــا،  أنشطتها 
والمستقبل  ومستجداته،  الواقع  تواكب  بحيث  المؤسسي، 
ومتغيراته، وتستثمر كافة الفرص واإلمكانات المتاحة، إلنجاح 

بيئة العمل وتطويرها على الصعد كافة.

و تسعى الهيئة لنشر هذا التقرير وإتاحته للجمهور من منطلق 
ترسيخ مبدأ المشاركة والشفافية، باطالع جميع المتعاملين 
بالمبادرات  المتعلقة  المستجدات  آخر  على  والمجتمع  معها 

والنشاطات، وسير العمل فيها، بصفة دورية.

ــادرات  ــب ــم ــن ال ــوء عــلــى مــجــمــوعــة م ــض ويــســلــط الــتــقــريــر ال
   ،2011 العام  خــالل  تحققت  التي  والمنجزات  والمشروعات 

ليشكل مرجعًا للمختصين والمعنيين.

واألنظمة  والسياسات  البرامج  لمجموعة  العودة  ويمكن 
للكتاب  التي يصعب تضمينها كاملة  والدراسات والمبادرات،  
الموضوع   حسب  مبوبة  للهيئة،  اإللكتروني  الموقع  خالل  من 

.)www.fahr.gov.ae(

المقدمة



مشروعات ومبادرات

- سياسات وتشريعات

- أنظمة وبرامج

- دراسات وإحصاءات
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العمل  سيتم  فرعيًا،  هدفًا  و15  رئيسية  أهداف  خمسة  االستراتيجية  وحددت 
22 مبادرة معتمدة، تطبق خالل فترة الخطة،  على تحقيقها من خالل إطالق 
والمهارات،  المواهب  وتطوير  إدارة   ( هي:  رئيسية  برامج  أربعة  على  موزعة 
فاعلية  وتحسين  البشرية،  الموارد  وتخطيط  الوطنية،  الكوادر  وتطوير 
وكفاءة إدارات الموارد البشرية(، حيث وضعت الهيئة 18 مؤشر أداء، لمتابعة 

تنفيذ الخطة.

ضمان  إلى   2013  –  2011 لألعوام  استراتيجيتها  خالل  من  الدولة  وسعت 
المبادئ  من  مجموعة  مع  يتوافق  بما  االتحادية،  الحكومة  أعمال  كافة  إنجاز 
وتكون  أواًل،  اإلماراتي  المواطن  على  تركز  حكومة  إلى  للوصول  التوجيهية؛ 

مسؤولة وفّعالة وتتسم بالمرونة واإلبداع، وتتطلع إلى المستقبل. 

ولضمان التطبيق الفاعل لالستراتيجية تم تحديد المعنيين بها في الوزارات 
الموارد  ومديري  المساعدين،  والوكالء  العموم  ومديري  االتحادية  والهيئات 
البشرية، وفرق عمل المبادرة، والهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية، 

وتم وضع مهام ومسؤوليات خاصة بكل منهم، وفق إطار زمني محدد.

تطوير بالمشاركة

الحكومية  الجهات  في  العليا   القيادات  من  عدد  الخطة  تطوير  في  شارك 
االستراتيجي،  والتخطيط  البشرية،  الموارد  إدارات  في  ومتخصصون  االتحادية، 
وهذه االستراتيجية ليست لذوي االختصاص في إدارة الموارد البشرية فحسب، 
بل تشمل الحكومة االتحادية بأكملها من أسفل الهرم التنظيمي إلى أعاله، 

حيث أن لكل موظف دوراً مختلفًا في عملية التنفيذ والتطبيق.

الحكومية متابعة تطوير وتحديث  البشرية  االتحادية للموارد  الهيئة  وتتولى 
والمشاريع  المبادرات  إطالق  متابعة  يشمل  وهذا  االستراتيجية؛  الخطة  هذه 
في جميع الجهات الحكومية االتحادية، وتقديم التقارير الدورية حول التقدم 
الناجح لهذه األهداف على  اإلنجاز  المحددة. ويعتمد  المنجز مقارنة باألهداف 
جميع  في  العالقة  أصحاب  جانب  من  والدعم  والمستمرة  الفعالة  المشاركة 
تقديم  بمهمة  الهيئة  مسؤولو  وسيقوم  االتحادية.  الحكومية  الجهات 
وكذلك  االستراتيجي،  التوجه  في  للتغييرات  نتائج  أي  بخصوص  المشورة 
إنجاز  تقدم  متابعة  من  االتحادية  الجهات  في  البشرية  الموارد  إدارات  تمكين 

البرامج وتقديم الدعم المناسب لتطبيقها.

لحكومة  التنافسية  القدرة  وتعزيز  النجاح  تحقيق  بأن  إيمانها  من  انطالقًا 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، يعتمدان على توافر قوى عاملة، ذات مهارات 
أعدت  الوظيفية،  المستويات  جميع  في  عالية،  وكفاءات  وطاقات  وقدرات 
الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية استراتيجية الموارد البشرية في 

الحكومة االتحادية 2011 – 2013.

وترمي االستراتيجية إلى تطوير الموارد البشرية في الجهات االتحادية وإدارتها، 
تحديات  على  للتغلب  والمؤسسية،  الفردية  واإلمكانات  القدرات  على  وتركز 
وترسي  يوفرها.  التي  الواعدة  الفرص  من  ولالستفادة  الجديدة،  االقتصاد 
الحكومة  احتياجات  إطار عمل واضح ومحدد، متضمنًا مجموعة أهداف تلبي 
الحكومة،  استراتيجية  أولويات  مع  االحتياجات  هذه  تلتقي  بحيث  االتحادية، 
االتحادية،  الجهات  في  البشرية  للموارد  المستقبلية  التطلعات  وتعكس 

تماشيًا مع رؤية اإلمارات 2021، واستراتيجية الحكومة 2013-2011.

استراتيجية الموارد البشرية 
للحكومة االتحادية 2013-2011



2829

التقرير السنوي لعام 2011التقرير السنوي لعام 2011

البشرية في  الرؤية المستقبلية للموارد  أربعة برامج مطلوبة إلنجاز  هناك 
الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة:

1 -  برنامج إدارة وتطوير المواهب والمهارات.

2 -  برنامج تخطيط الموارد البشرية.

3 -  برنامج تطوير المواطنين.

4 -  برنامج تحسين فعالية وكفاءة أداء إدارات الموارد البشرية.

 2013-2011 االتحادية  الحكومة  في  البشرية  الموارد  استراتيجة  تشخص 
وضع الموارد البشرية في الوزارات والهيئات االتحادية، وتضع تصورات للحالة 

المطلوبة، حيث تطمح الوصول إلى:

موظفين يتمتعون بتحفيز عالي المستوى. 	 

ثقافة تعتمد على األداء. 	 

التحول إلى الموارد البشرية االستراتيجية. 	 

تخطيط القوة العاملة بصورة فعالة. 	 

مراقبة مؤشرات األداء الرئيسية للموارد البشرية 	 

فريق عمل موارد بشرية يتمتع أعضاؤه بالمهنية واالحترافية والمهارة 	 
العالية. 

إدارة الموارد البشرية باالعتماد على التكنولوجيا المتقدمة.	 

أهمية االستراتيجية

تنبع أهمية استراتيجية الموارد البشرية الجديدة من كونها تسعى إلى	 

االتحاديــة 	  الحكومــة  أهــداف  لتحقيــق  البشــرية؛  المــوارد  دور  تفعيــل   
المتوسطة وطويلة المدى  

دعم االستراتيجية الشاملة للحكومة االتحادية، وبيان كيف أن الفعاليات 	 
المختلفة المرتبطة بإدارة األفراد تجعل تطبيقها أكثر فاعلية 

دعم 	  شأنها  ومن  األفراد،  إلدارة  ومتكاملة  مترابطة  منهجية  تقديم 
التوجهات االستراتيجية للحكومة االتحادية 

تســليط الضــوء علــى أفضــل الممارســات التــي تحقــق أهــداف الحكومة 	 
االستراتيجية في مجال الموارد البشرية واالستثمار األمثل فيها.

ميزانيات
للتصميم

االستخدام
الواسع للتطبيق

التجريبي

أولوية
إطالق

المبادرات

ت
شرية في الوزارا

ساء الموارد الب
رؤ

لجنة استراتيجية الموارد البشرية 

رة
باد

ل الم
ق عم

فر

اإلطار العام لتطبيق الخطة
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الخاصة  والتشريعات  للوائح  الهيئة  تجريها  التي  الدورية  المراجعة  ظل  في 
بالموارد البشرية في الحكومة االتحادية،  قامت - بالتعاون مع مختلف الجهات 
رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل  العالقة-  ذات  االتحادية 
)11( لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية، وذلك في ضوء 
فاعلية  رفع  إلى  الرامية  الحكومة  توجهات  مع  وتماشيًا   ،2021 اإلمارات  رؤية 
الكوادر  تأهيل  حول  مجملها  في  تتمحور  التي  القانونية،  التشريعات  تلك 
الوطنية ورفع كفاءتها، وتعزيز قدراتها العملية والمهنية في كافة المجاالت 

ومختلف القطاعات.

قانون الموارد البشرية
في الحكـــــومة االتحــــادية

األهداف االستراتيجية الرئيسية

األهداف االستراتيجية الفرعية

االستخدام األمثل لتقنية معلومات إدارة الموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة

الخطط التشغيلية
تفصيل المبادرات

الرؤية: 
موارد بشرية متميزة وذات كفاءة وفاعلية وتضطلع بدور محوري

في تحقيق رؤية حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة 2021
الرسالة: 

إدارة وتطوير رأس المال البشري وضمان فاعلية األطر التشريعية والتخطيط الفاعل للموارد البشرية في 
حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة وبما يضمن بناء وتعزيز الطاقات والقدرات والمهارات

1 - جذب واستقطاب 

والمواهب  الكفاءات 

ــي  ــة فـ ــ ــ ــي ــ ــ ــال ــ ــ ــع ــ ــ ال

الــفــئــات والــوظــائــف 

الـــمـــســـتـــهـــدفـــة 

والحفاظ عليها

1 - تحســـــــين مســتويات 

رضا الموظفين في الفئات 

المستهدفة

2 - تطــــويـــــــــــــــــر أدوات 

لعمليات  فعالة  وآلــيــات 

البشرية  الــمــوارد  اختيار 

الكفاءات  تعيين  لضمان 

المتميزة

3 - إعـــــداد برامج تحفيزية 

في  العاملين  للموظفين 

الفئات المستهدفة

الــمــوارد  تمكين   -  2

اإلمــاراتــيــة  البشرية 

وتـــعـــزيـــز قــدراتــهــا 

للعمل بكفاءة عالية 

في األدوار والمناصب 

المستهدفة

4 - تطوير وتعزيز القدرات 

لدى  والتخصصية  القيادية 

الموارد البشرية اإلماراتية

توطين  عملية  تعزيز   -  5

الوظائف المستهدفة

دولة  مواطني  تحفيز   -  6

المتحدة  العربية  اإلمارات 

الفنية  بالوظائف  لاللتحاق 

والتخصصية

ــدرات  ــ ق ــز  ــزي ــع ت  -  3

الحكومة  مــوظــفــي 
االتحادية

ــدرات  ــ قـ ــن  ــي ــس ــح ت  -  7
ــة  ــي ــوم ــك ــح ــات ال ــهـ ــجـ الـ
الـــمـــعـــنـــيـــة بــتــخــطــيــط 
أداء  وتقييم  ومــراجــعــة 

الموظفين

إطار  وتطوير  تحديد   -  8
والكفاءات  للجدارات  عام 
ــة  ــي ــن ــف الـــســـلـــوكـــيـــة وال
لالرتقاء بمستوى الموارد 

البشرية

وتــطــبــيــق  تـــطـــويـــر   -  9
ــات  ــي ــل ــم ــات وع ــاسـ ــيـ سـ
الــمــوارد  وتطوير  تــدريــب 
الحكومة  ــي  ف الــبــشــريــة 

االتحادية

الفاعل  التخطيط   -  4

أجل  مــن  والسليم 

ــاءة  ــفـ ــن كـ ــي ــس ــح ت

وفــاعــلــيــة الـــمـــوارد 

الــبــشــريــة وزيـــــادة 

إنتاجيتها

وتــرســيــخ  ــر  تــطــوي  -  10
ــيـــات وآلــــيــــات  ــنـــهـــجـ مـ
وعـــمـــلـــيـــات تــخــطــيــط 
العاملة  البشرية  الموارد 
الحكومة  مستوى  على 
والــعــمــل على  ــة  ــحــادي االت
التخطيط  ــدرات  قـ تعزيز 

االستراتيجي لها

تطبيق نظام تقييم   -  11
وتصنيف الوظائف

التعاون  آليات  تعزيز   -  12
المناسبة  القنوات  وإيجاد 
ــات  ــوم ــل ــع ــم ــادل ال ــبـ ــتـ لـ

وأفضل الممارسات

فاعلية  ضــمــان   -  5

التشـــريعية  ــر  ــ األط
ــم الـــــمـــــوارد  ــ ــظـ ــ ونـ
البشرية وتطويرها بما 
أداء  كــفــاءة  مــن  يعزز 
إدارات الموارد البشرية 
في الجهات الحكومية 

االتحادية المعنية

آليات  وتعزيز  تطوير   -  13

والمتابعة  الرقابة  وأدوات 

وفاعلية  سالمة  لضمان 

والــنــظــم  ــر  ــ األط تطبيق 

ــة لــلــمــوارد  ــي ــع ــري ــش ــت ال

البشرية

14 - تطوير البنية التحتية 

إلدارات الموارد البشرية

واستخدام  توظيف   -  15

تقنية المعلومات في إدارة 

الموارد البشرية

استراتيجية الموارد البشرية
في الحكومة االتحادية 2011 – 2013
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عقب صدور المرسوم المعدل، اقترحت الهيئة الئحة تنفيذية لقانون الموارد 
البشرية ورفعتها لمجلس الوزراء الموقر العتمادها، متضمنًا مفاهيم ادارية 
حديثة تستند الى افضل الممارسات في مجال تنظيم عمل الموارد البشرية 

من جهة وبما يراعي الجوانب االنسانية واالجتماعية والوظيفية للموظف.

الالئحة التنفيذية 
تعزيز للقدرات وضمان للحقوق

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أصدر  وعليه  
حفظه اهلل مرسومًا بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة 
بتعزيز  االتحادية  للحكومة  االستراتيجية  التوجهات  ضمن  وذلك  االتحادية، 
فاعلية الموارد البشرية الحكومية ورفع كفاءتها الوظيفية وخلق بيئة العمل 

المستقرة لزيادة إنتاجيتها.

2011 تعديل بعض أحكام  )9( لسنة  اتحادي رقم  المرسوم بقانون   وتضمن 
في  البشرية  الموارد  بشأن   ،2008 لسنة   )11( رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم 
الحكومة االتحادية، الذي صدر بناًء على توصية من الهيئة االتحادية للموارد 

البشرية الحكومية.

وجاءت تلك التعديالت في أعقاب ورش عمل متخصصة قامت بعقدها الهيئة 
االتحادية للموارد البشرية الحكومية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية  
اتحادي  بقانون  المرسوم  أحكام  حول  واقتراحاتهم  مالحظاتهم  لمناقشة 
رقم )11( لسنة 2008 الخاص بأحكام الموارد البشرية في الحكومة االتحادية، 
للوزارات  الجديدة   واالحتياجات  العمل  بيئة  لمتطلبات  وفقا  لتعديله  وذلك 

والهيئات االتحادية.

بأحكام  الخاصة  القانونية  المواد  من  عدد  حول  الجديدة  التعديالت  وتتمحور 
الجهات  كافة  إلزام  تم  حيث  والتعيين  التوظيف  أنواع  مثل  البشرية  الموارد 
كافة  فيها  تبين  الموظفين  جميع  مع  مفصلة  عقود  بتوقيع  االتحادية 
حقوقهم وواجباتهم الوظيفية واألخالقيات المهنية التي يتوجب االلتزام بها 

عند تأدية عملهم الحكومي، وذلك بهدف تأسيس قاعدة بيانات.

ونص المرسوم على أن تشغل  الوظائف العامة الشاغرة في كل وزارة بالتعيين 
عقد  مؤقت،  دوام  جزئي،  دوام  كامل،  )دوام  التالية:  العقود  أنواع  ألحد  وفقًا 
في  ويساعدهم  للمواطنين،  عمل  فرص  يوفر  أن  شأنه  من  ما  وهو  خاص(، 
اكتساب الخبرات والمهارات التي تفتح لهم آفاقًا جديدة تناسب مع تطلعاتهم، 
وجهة  الموظف  بين  تنظيمية  وظيفية  لعالقة  الجديدة  العقود  هذه  وتؤطر 

عمله، وتمنح المواطن فرصة االختيار الجيد.
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تطبيقها،  إلى  الحكومة  تسعى  التي  الحديثة  اإلدارية  المفاهيم  مع  انسجامًا 
2008 بشأن  وتنفيذاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم )11( لسنة 
الموارد البشرية في الحكومة االتحادية، بخصوص ضرورة إصدار نظام إلدارة 
التطبيقية في هذا  الممارسات  النظام، وفق أفضل  الهيئة  األداء، فقد أعدت 
عقب  رسمي،  بشكل  االتحادية،  الحكومة  مستوى  على  وأطلقته  المجال، 
7 جهات  اعتماده من مجلس الوزراء الموقر، بعد أن تم تطبيقه تجريبيًا ً في 
اتحادية كانت الهيئة واحدة منها، خالل النصف الثاني من العام 2011، لتشكل 

هذه الفترة نقطة ارتكاز وبوصلة عند تطبيق النظام على نطاق واسع.

نظام إدارة األداء
لموظفي الحكومة االتحادية

ـ  الموظف  حقوق  وضمان  البشري  العنصر  على  التركيز  تم  أخرى  جهة  من 
ويتضح  ذلك في أمرين: )أوالهما يتعلق في مجال  كأساس في العملية االداريةـ 
السياسة العامة للتدريب والتطوير دون اقتصارها على فئة معينة، بحيث الزم 
الوزارات بالمساواة في تدريب جميع موظفيها، وتطوير معرفتهم ومهاراتهم 
الوظيفية، وفقا لنظام تدريب وتطوير موظفي الحكومة االتحادية، وثانيهما 
التوسع في جانب مهم وحيوي وهو رعاية بعض الموظفين المواطنين الذين 
على  للحصول  أو  والعليا  الجامعية  دراساتهم  إلكمال  عملهم  رأس  على 
الشهادات المهنية المعتمدة لتطوير معرفتهم وقدراتهم، حيث كان االمر 

في السابق يقتصر على الرعاية في مجال الدراسات العليا فقط(.

ونجد أن المرسوم بقانون قد أكد على ضرورة ضمان حقوق الموظف، وذلك 
باالتجاه نحو تنظيم العالقة الوظيفية بشكل واضح بين الموظف الذي على 
العالقة مقننة وواضحة وبما يتوافق  العمل، بحيث تكون  رأس عمله وجهة 
مع انواع العقود المقررة لشغل الوظائف العامة في الحكومة االتحادية، ودون 

االخالل بأية حقوق مكتسبة.

تتعلق  فنجدها  جديدة  أحكام  من  بقانون  المرسوم  به  جاء  ما  بشأن  أما 
»باالستعارة« كمبدأ جديد، ُيمكن الوزارات من شغل بعض الوظائف الشاغرة 
لديها عن طريق التعاون واستقطاب الكفاءات من الجهات المحلية او العربية 
انهاء  ألسباب  آخرين  سببين  اضاف  كما  البند  هذا  ألحكام  وفقا  االجنبية،  او 
الخدمة المقررة سابقًا هما )صدور مرسوم اتحادي، وسحب جنسية الدولة او 
سقوطها عن الموظف( وذلك حتى تكون جميع األحكام القانونية ذات العالقة 

بالموظف تحت مظلة تشريعات الموارد البشرية.
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تحسين إنتاجية الموظفين وزيادتها.	 

تشجيع اإلنجازات الفردية ضمن مظلة العمل الجماعي.	 

تطوير ثقافة التعلم المستمر، وزيادة فرص التطوير االحترافي المهني.	 

األكفاء 	  الموظفين  وتقدير  تحديد  من  االتحادية  الجهات  تمكين 
والمتميزين.

وضع اسس واضحة لقياس مدى اإلسهام في إنجاز األهداف االستراتيجية 	 
للجهة.

يستند النظام على خمسة مباديء رئيسة هي: 

التوافق االستراتيجي: تعزيز ثقافة األداء لألفراد وتطويرها.	 

اإلدارة باألهــــــــــداف: إشراك الموظفين في التخطيط ووضع األهداف.	 

حول 	  الراجعة  التغذية  تقديم  على  الرؤساء  تشجيع  العكســــية:  التغذية 
أداء موظفيهم بموضوعية.

العالقة التكاملية )التبادلية(: ربط الترقيات والحوافز والعالوات والتدريب 	 
والتطوير بمستوى األداء.

والمصداقية 	  واإلنصاف  والثبات  العدل  ِقّيم  إرساء  والمصداقية:  العدل 
بتطبيق النظام.

ونظام إدارة األداء هو عبارة عن منظومة عمليات متكاملة ومترابطة، يجري 
الرئيسة  والمؤشرات  األهداف  مع  بالمقارنة  الموظف  أداء  تقييم  بوساطتها 
لألداء، والتي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة 
التي يتم خاللها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع 
لتحديث مستمر خالل فترة األداء. وينظر لألداء هنا على أنه ترجمة  عملية 
لكافة  مراحل التخطيط في الجهة الحكومية، وال يعتبر هدفًا بحد ذاته، وإنما 
وسيلة لتحقيق غاية »نتائج«. وينظر إلى األداء على أنه الترجمة العملية لكافة 

مراحل التخطيط في الجهة الحكومية.

ومعايير  المتميز  االداء  قواعد  )إرساء  إلى  يؤدي  أن  الجديد  النظام  شأن  ومن 
وتحديد  للموظفين،  السنوي  التقييم 
عنها  تستحق  التي  األداء  مستويات 
مستويات  واعتماد  الدورية،  العالوة 
األداء المطلوبة للترقية، ورسم مسار 
األداء  تقييم  نتائج  من  التظلمات 

السنوي(.

منظومة  من  جزءاً  النظام  ويعد 
موارد  وأنظمة  وتشريعات  سياسات 
أفضل  من  تستفيد  متكاملة،  بشرية 
لثقافة  وتؤسس  الدولية،  الممارسات 
الحكومة  مؤسسات  عمل  في  جديدة 
إلى  يضاف  عظيم  وانجاز  االتحادية. 
سلسلة االنجازات التي حققتها الهيئة، 
الوزارات  لكافة  مرجعية  ليشكل 
أداء  إدارة  في  االتحادية  والجهات 

موظفيها على الوجه األمثل.

الحكومة  في  بالتطبيق  المعنيين  كافة  ومهام   مسؤوليات  النظام  وحدد 
هم  والمعنيون  مؤسسية.  ثقافة  الى  الممارسات  تحويل  لضمان  االتحادية؛ 
)الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية، الوزراء، وكالء الوزارات، الوكالء 
الوزارات  في  البشرية  الموارد  إدارات  مديرو  اإلدارات،  مديرو  المساعدون، 

والجهات االتحادية، الرؤساء المباشرون، الموظفون(.

وتسعى الحكومة من خالل تطبيق هذا النظام بشكل عام إلى ضمان التركيز 
على إنجاز األهداف المؤسسية للحكومة االتحادية، من خالل: 

ربط االداء بمكافأة اإلنجاز والنتائج المتميزة.	 
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نطاق التطبيق:

يطبق نظام إدارة األداء على كافة الوزارات والجهات االتحادية بدءاً من العام 
منه  ويستثنى  الوظيفية،  الدرجة  أو  العقد  ومدة  نوع  عن  النظر  بغض   ،2012

أعضاء السلك القضائي، .

ركائز النظام

مرتبطة  ثالث،  مراحل  في  النظام  حسب  الموظفين  أداء  إدارة  دورة  وتمر 
بجدول زمني هي: )تخطيط األداء،  المراجعة المرحلية، التقييم النهائي لألداء 

السنوي(

دورة النظام 
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الهيئة على  إدارة األداء لموظفي الحكومة االتحادية، عمدت  تزامنًا مع نظام 
النظام  مع  االعتماد  بعد  وتعميمه  السلوكية،  للكفاءات  العام  اإلطار  إعداد 
تدريب  كنظام  به،  المرتبطة  األخرى  ولألنظمة  له  أساسية  كركيزة  نفسه 
وتطوير موظفي الحكومة االتحادية، ونظام التعاقب الوظيفي،  ونظام تقييم 

وتصنيف الوظائف، ونظام االستقطاب واالختيار.

بعض  يتضمن  عام  »اطار  أنه  السلوكية  للكفاءات  العام  االطار  ويعرف 
المهارات )القيادية أو األساسية( الخاضعة للقياس، والتي يتعين توافرها لدى 
بمنحى  وظائفهم  تأدية  في  تساعدهم   بحيث  االتحادية«،  الحكومة  موظفي 

متمّيز.

اإلطار العام
للكفاءات السلوكية

المباشرين  الرؤساء  منح  إلى  السلوكية  للكفاءات  العام  اإلطار  ويهدف 
والموظفين إدراكًا شموليًا لمفهوم الكفاءات، وتوضيح كيفية استخدامها، 
والقدرات  المهارات  واكتساب  وتطوير  فهم  على  يساعدهم  انه  كما 
والسلوكيات األساسية والقيادية، التي تمكنهم من أداء وظائفهم بفعالية، 
الموظفين  على  المتوجب  الكفاءات  يوضح  كونه  المهني،   تقدمهم  وإدارة 

التحلي بها،  بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية. 

ثالث  كفاءات:  تسعة  االطار  هذا  ويتضمن 
وفق  إعدادها  تم  أساسية،  وست  قيادية 
االتحادية  للحكومة  االستراتيجية  الخطة 
 2021 المتحدة  العربية  االمارات  دولة  ورؤية 
ووثيقة السلوك المهني وأخالقيات الوظيفة 

العامة.

األداء  تقييم  عملية  كون  من  وانطالقًا 
موكلة  االتحادية  الجهات  لموظفي  السنوي 
يتقيد  أن  عليه  ينبغي  المباشر،  للرئيس 
الذي  السلوكية  للكفاءات  العام  باالطار 
نظام  صدور  مع  بالتزامن  الهيئة  أصدرته 

إدارة األداء.

الكفاءات  تقييم  أهمية  من  وانطالقًا 
ألداء  النهائية  النتيجة  في  السلوكية 
التقييم بشكل  الموظفين، واعتماد عملية 

أصدرت  المباشر،  الرئيس  قبل  من  المالحظات  وتوثيق  المراقبة  على  مباشر 
الهيئة الى جانب اطار عام الكفاءات السلوكية دليل تعليمات يتضمن األسس 
المناسبة  األمثلة والحلول  الكفاءات، متضمنًا بعض  الخاصة بكيفية قياس 
لمساعدة  وذلك  السلبية،  السلوكيات  تظهرها  التي  الضعف  نقاط  لمعالجة 
الوجه األمثل ووفق  المناط بهم على  بالدور  القيام  المباشرين على  الرؤساء 

األصول المقررة بموجب النظام.

انواع الكفاءات المعتمدة في الحكومة االتحادية

القيادية،  )الكفاءات  هما:  قسمين  إلى  وتقسم  السلوكية  الكفاءات  اواًل: 
والكفاءات األساسية(

ثانيًا :الكفاءات التخصصية

اطار العام للكفاءات السلوكية 

في الحكومة االتحادية 
طبعة (1) 2012
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التفكير االستراتيجي

للجهة  االستراتيجية  األهداف  وربط  للمستقبل،  واضحة  رؤية  وبلورة  خلق  على  القدرة 
االتحادية  بأولويات العمل. ويشمل ذلك التحليل  طويل األجل ألولويات الجهة من أجل خلق 
والحماسة  االهتمام  وتوليد  لتشجيعهم  وذلك  االتحادية،  الجهة  لموظفي  مشتركة  رؤية 

لديهم تجاه هذه الرؤية، وتحفيزهم لتحقيق األهداف االستراتيجية  للجهة االتحادية . 

تمكين الموظفين 
وتطوير قدراتهم

القدرة على تحفيز وتشجيع الموظفين وفرق العمل عن طريق منحهم الصالحيات الالزمة 
لتيسير األعمال المناطة بهم وتوفير الدعم و االرشاد والتطوير،  وايجاد بيئة عمل مشجعة 
لتحقيق أعلى مستويات األداء الفردي ، وإعداد القادة المستقبليين مما يضمن استدامة نجاح 

الجهة االتحادية.

قيادة التغيير
العمل,  آلليات  البناء  والنقد  التغيير،  فكر  لتبني  العمل  وفرق  الموظفين  تحفيز  على  القدرة 

وقيادة مبادرات التطوير بالتوافق مع رؤية الجهة  وأهدافها االستراتيجية.

التواصل ومهارات 
االتصال

القدرة على االستماع والشرح واالقناع والتأثير في اآلخرين، من خالل التعبير عن األفكار واآلراء 
بطريقة تتالءم وتتوافق مع الموقف في مختلف الجوانب، سواء شفهيًا أم خطيًا، بالطريقة 

التي تؤدي إلى تحقيق غاية التواصل اإليجابي.

العمل بروح
الفريق الواحد

القدرة على العمل بشكل جماعي وبروح الفريق الواحد بين مختلف الوحدات التنظيمية من 
جميع  على  اإليجابية  الروابط  على  المحافظة  مراعاة   مع  المشتركة،  األهداف  تحقيق  أجل 

المستويات بغض النظر عن االختالفات الثقافيٌة، إضافة الحترام وجهات النظر المتبادلة.

التركيز على النتائج

التركيز والفعالية والتميز  ، والحفاظ على  القدرة على تحديد وتحقيق األهداف االستراتيجية 

في تحقيق النتائج التي تنسجم مع أهداف الجهة . ويشمل ذلك القدرة على تذليل التحديات 

والعقبات التي تعترض العمل وإيجاد الحلول المناسبة  لها، وفقا لإلمكانيات المتاحة. 

إدارة الموارد بفاعلية
تحقيق  في  التميز  معايير  واعتماد  الجهة،  لموارد  الفعال  و  السليم  التخطيط  على  القدرة 
الموظفين  التعاون وتحفيز  األولويات وتشجيع  أهدافها واستراتيجياتها، مما يشمل تحديد 

لتأدية مهامهم وفقًا لمعايير التميز المطلوبة.

المساءلة
ومعالجة  به،  المناطة  المهام  على  المترتبة  قراراته  نتائج  عن  المسؤولية  كامل  تحّمل 
وانجاز  األهداف  بتحقيق  االلتزام  على  له  التابعين  الموظفين  وتشجيع   بفعالية،  المشاكل 

المهام  المكلفين بها  بكل صدق وأمانة.

التركيز
على خدمة العمالء

القدرة على فهم احتياجات العمالء الداخليين والخارجيين، والسعي لتقديم الخدمات الالزمة 
بمنحهم   الخدمة،  متلقي  على  التركيز  ويشمل  ومهنية.  باحتراف  االحتياجات  هذه  لتلبية 

خدمات عالية ضمن اإلمكانيات  المتاحة.
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جدول الكفاءات القيادية واألساسية
تقسم الكفاءات التخصصية الى ما يلي:

أ- كفاءات العوائل الوظيفية

الوظائف، وهي  الوظيفية هي تلك المشتركة لمجموعة من  العوائل  كفاءات 
تضم غالبًا الكفاءات الوظيفية العامة التي ُيشترط توّفرها في عدد من العوائل 
الوظيفية، مثل إدارة المشاريع على أن تقوم الجهات االتحادية بتحديد وتطوير 

هذه الكفاءات بالتنسيق مع الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية.

ب- الكفاءات الفنية

العوائل  ضمن  وظائف  أو  ألدوار  المحددة  التخصصية  الفنية  الكفاءات  وهي 
أداًء  تنتج  التي  الفنّية  والمعرفة  المحددة  المهارات  وتتضمن  الوظيفية، 
في  معرفية  مهارة  أو  معينة  برمجيات  استخدام  على  )القدرة  مثل  فعااًل، 
شاملة  الكفاءات  هذه  تكون  أن  ويمكن   ، المالية...  مثل  تخصصية  مجاالت 
أو وظائف خاصة  أو مستويات  بأدوار محددة  أو تنحصر  لعائلة وظيفية ككل، 
ضمن العائلة الوظيفية الواحدة ويتم تطوير هذه الكفاءات من قبل الجهات 
البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  مع  بالتنسيق  لحاجاتها  وفقا  االتحادية 

الحكومية.
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أعدت  الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية نظام التدريب والتطوير 
تطوير  فرص  منح  بضرورة  المطلق  إليمانها  االتحادية؛  الحكومة  لموظفي 
اعتماد  وتم  االتحادية،  الحكومة  في  العاملة  البشرية  الكوادر  لجميع  شاملة 
مستوى  على  وإطالقه  الموقر،  الوزراء  مجلس  قبل  من  الجديد  النظام 

الحكومة االتحادية.

وجاء ذلك انطالقًا من إيمان الهيئة بأن التدريب والتطوير بمفهومه الحديث 
البشرية،  الموارد  تنمية  منظومة  في  استراتيجي  وخيار  متكامل  عمل  إطار 
مستوى  رفع  في  عليها  يعتمد  التي  البشري،  المال  رأس  تطوير  وسائل  وأحد 

كفاءة الموظف.

 نظام التدريب والتطوير
والمهارات  القدرات  لتنمية  يهدف  له،  مخطط  نشاط  بأنه  التدريب  ويعرف 
فعال  أداء  من  لتمكينهم  العاملين،  لألفراد  واالدارية  والسلوكية  الفنية 
بأعلى  المؤسسة  أو  الجهة  وأهداف  الشخصية  أهدافهم  لبلوغ  يؤدي  ومثمر 
التحديات  مواكبة  إلى   خالله  من  االتحادية  الحكومة  وتسعى  ممكنة.  كفاءة 
أن  اعتبار  على  المعرفي،  والتسارع  المتغيرة  العمل  متطلبات  في  المتمثلة 
تساعد  بطريقة  وتحديثها،  والعملية  الفنية  المعرفة  نقل  إلى  يؤدي  التدريب 

الموظف والجهة في التغلب على تلك التحديات.

عن  المنبثقة  الطموحة،  المبادرات  أبرز  من  والتطوير  التدريب  نظام  ويعتبر 
استراتيجية الهيئة، وجزء من منظومة سياسات 
متكاملة،  بشرية  موارد  وأنظمة  وتشريعات 
تستفيد من أفضل الممارسات الدولية، وتؤسس 
الحكومة  مؤسسات  عمل  في  جديدة  لثقافة 
االتحادية؛ وصواًل إلى ردم الفجوة  بين األداء الحالي 
األداء،  إدارة  نظام  يحددها  والتي  والمستهدف، 

ويعالجها نظام التدريب والتطوير.

نظام  بمخرجات  وثيقًا  ارتباطًا  النظام  ويرتبط 
إدارة األداء، فتحديد الحاجة من التدريب والتطوير 
إدارة  نظام  يفرزها  التي  النتائج  أساس  على  مبني 
األداء. إذ تعد مدخالت له، كونها تحدد نقاط القوة 
من  احتياجاته  وتحدد  الموظف،  لدى  والضعف 

التدريب،  بما يساعد  في تطوير جميع الجوانب السلوكية والمهنية والعلمية 
لديه. 

الحكومة االتحادية أن  الذي يطبق على جميع موظفي  النظام   ومن شأن هذا 
بمستوى  والنهوض  والتطوير،  التدريب  عمليات  وتنظيم  تشجيع  إلى  يؤدي 
وبالتالي  التخصصية،  المهن  أصحاب  سيما  ال  الموظفين،  ومهارات  قدرات 
الموارد  الموجودة لديهم، حيث يعد لبنة أساسية من لبنات  الفجوات  يعالج 
لجهة  الموظفين،  أداء  على  ويؤثر  االتحادية،  الحكومة  في  الكفؤة  البشرية 

االنتاجية، ويدعم انظمة أخرى كنظام إدارة األداء. 

نظام التدريب والتطوير

لموظفي الحكومة االتحادية
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المبادئ

ويستند نظام التدريب والتطوير إلى مبادئ عدة من أهمها:

االتحادية 	  الحكومة  استراتيجية  أولويات  بين  تكاملية  عالقة  تأسيس   
ومتطلبات التدريب والتطوير.

 تعزيز االرتباط بين نظام إدارة األداء ونظام التدريب والتطوير، من حيث 	 
وضع تصور مسبق ومخطط له، لتحديد االحتياجات التدريبية وفقا ألولويات 

الوزارة أو الجهة االتحادية من جهة، ونتائج تقييم األداء من جهة أخرى.

موظفي 	  لجميع  ومتكاملة  مستمرة  وتطوير  تدريب  فرص  توفير   
الحكومية االتحادية. 

 ضمان الشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في عملية التدريب 	 
والتطوير،  بصرف النظر عن الفئة الوظيفية للموظف.

 وضع معايير لقياس مدى تأثير نتائج تطبيق برامج التدريب والتطوير على 	 
األداء الفردي والمؤسسي.

األهـــــداف

وتزويده  الوظيفي،  الجهاز  كفاءة  رفع  إلى  والتطوير  التدريب  نظام  يهدف 
األهداف  تحقيق  خالل  من  األداء،  كفاءة  يحقق  بما  والمؤهالت،  بالمهارات 

التالية:

القوة، 	  جوانب  لتعزيز  للموظفين؛  فردية  تطويرية  خطط  إعداد  ضمان   
والوقوف على نقاط الضعف المرتبطة باألداء ومعالجتها.

الموظفين، 	  االتحادية على تأهيل  الوزارات والجهات  العمل على مساعدة   
أشكال  توفير  خالل  من  والمستقبلية،  الحالية  الشاغرة  الوظائف  لشغل 

التدريب والتطوير لهم.

الممارسات 	  أفضل  استخدام  على  بناًء  والتطوير  التدريب  أنشطة  تطوير   
ووضع  التدريبية،  االتحادية  الجهة  احتياجات  بتحديد  المتعلقة  الحديثة  

الخطط التدريبية المطلوبة.

 قياس مدى تأثير نتائج تطبيق نظام التدريب والتطوير على األداء الفردي 	 
والمؤسسي.

تحديد أولويات واحتياجات 
التدريب والتطوير بناء على 

المتطلبات االستراتيجية، 
واالحتياجات قصيرة المدى 

والمتطلبات األنية

جدول التدريب السنوي 
والموازنة، والمناهج وتحديد 

المصادر االزمة لدعم احتياجات 
التطوير

تطبيق نطاق حلول التدريب 
والتطوير وفتح سجالت للتدريب

مراجعة مخرجات التدريب بما 
في ذلك تحسين برامج التدريب 
ةاالستجابة ألي تغيير في 
االحتياجات

أشكال التدريب وآليات التطبيق:

أواًل:  الدورات والبرامج التدريبية

ثانيًا:  اإلجازة الدراسية

ثالثًا: التدوير الوظيفي والندب التطويري. 

)Stretched  Assignment( رابعًا: المهام التطبيقية

خامسًا:  برنامج الظل الوظيفي

سادسًا: اإلعارة

سابعًا:  المؤتمرات والندوات )المهمات الرسمية(

ثامنًا: برنامج تخطيط التعاقب الوظيفي

مراحل النظام
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»HRMIS« نظام إدارة معلومات الموارد البشرية

»بياناتي«

من  واحداً   »HRMIS« بياناتي«   « البشرية  الموارد  معلومات  إدارة  نظام  يعد 
في  البشرية  الموارد  إدارات  لخدمة  توظيفها؛  تم  التي  الممارسات  أفضل 
الوزارات والهيئات االتحادية، حيث يغطي النظام الجديد جميع إجراءات الموارد 
البشرية، من بداية تعيين الموظف، حتى إنهاء خدماته، ويتم تنفيذه بالشراكة 

بين الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية.

حاليًا،  اتحادية  جهة   18 منه  تستفيد  الذي  »بياناتي«  نظام  أهمية  وتكمن 
تعكس  االتحادية،  الحكومة  في  البشرية  الموارد  لبيانات  قاعدة  توفير  في 
واقعها وتدعم متخذي القرار، وتسهيل اإلجراءات اإلدارية والعمليات المالية 
المرتبطة بالموارد البشرية، والمساهمة في االرتقاء بأداء الموارد البشرية في 
الحكومة االتحادية، وبالتالي تنميتها وتطويرها استناداً إلى المفاهيم الحديثة 

والمعايير العالمية المطبقة في مجال إدارة الموارد البشرية.

 وينقسم النظام إلى أربع مراحل، سيتم تشغيل األولى منها )إجراءات الموارد 
2012،  ويبقى ثالث مراحل ) الخدمة الذاتية،  البشرية األساسية( مطلع العام 
المستقلة(،  الهيئات  على  النظام  وتطبيق  والتدريب،  األداء  تقييم  ونظام 
حيث من المقرر أن ينتهي العمل بها كاملة في الربع الثالث من العام نفسه. 

األداء،  تقييم  )اإلجازات،  ومنها:  الخدمات،  من  كبيراً  عدداً  »بياناتي«  يتضمن 
الترقيات، تخطيط القوى العاملة، الحضور واالنصراف، ساعات العمل، الجزاءات، 
الخدمة الذاتية اإللكترونية(، ويمكن موظفي الحكومة االتحادية من االطالع 
على بياناتهم الوظيفية والمالية، بما يوفر قدراً أكبر من الشفافية، ويسهل 

اإلجراءات، ويحفظ الوقت والجهد.

وهو  االتحادية  البشرية  الموارد  إلدارة  »أوراكل«  نظام  على  »بياناتي«  ويعتمد 
من األنظمة العالمية الرائدة، إذ وباستخدام النظام الجديد سيتحقق التطوير 
دولة  حكومة  رؤية  مع  انسجامًا  االتحادية،  الحكومة  لموظفي  المستمر 
كبير،  بشكل  اإلداري  العمل  سيقنن  حيث   ،2021 المتحدة  العربية  اإلمارات 
ويمنح الموظفين صالحيات للتحكم في البيانات الخاصة بهم، بما ينعكس 

إيجابًا على العمل المؤسسي ككل.

التغيير،  6 لقاءات لشبكة  األولى من »بياناتي« تم عقد  المرحلة  وقبل إطالق 
حضرها  متخصصين،  استشاريين  مع  بالتعاون  الهيئة  من  عمل  فريق  أدارها 
إدارات  وموظفي  البشرية،  الموارد  عمليات  تخطيط  مسؤولي  من  العشرات 
الموارد البشرية والمالية في جميع الوزرات االتحادية؛ لالطالع النظام الجديد، 

وآلية تطبيقه، والوقوف على احتياجاتهم، وتطلعات مؤسساتهم.

متدربًا   41 تدريب  ومتابعة  تدريبية،  وجلسات  دورات  سلسلة  عقد  تم  كما 
اتحادية،  جهة   18 يمثلون  النظام  استخدام  على  نهائيًا  متدربًا  و330  رئيسًا، 
وتم كذلك تطوير نظام التدريب الذاتي وتعميمه على تلك الجهات، وتحديث 
الجديد  النظام  في  االتحادية  الحكومة  موظفي  بيانات  قاعدة  وتصحيح 
»بياناتي«. وأصدرت الهيئة خالل مرحلة تحضيرية 7 أعداد من نشرة »بياناتي« 
المستهدفة،  والجهات  الوزارات  على  دوري  بشكل  ووزعتها  المتخصصة، 

.)www.fahr.gov.ae(  ونشرتها عبر الموقع االلكتروني للهيئة

التغيير،   وفريق  التغيير،  شبكة  تشكيل  تم  بالمشروع  العمل  انطالق  ومنذ 
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الوزارات  في  المؤثرين  األفراد  من  )مجموعة  عن  عبارة  هي  التغيير  وشبكة 
والجهات االتحادية، ويمثلون حلقة الوصل بين مؤسساتهم وفريق المشروع، 
أعضاء  ويقدم  الحكومية(.   البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  شكلته  الذي 
الدورية  واالجتماعات  الفعاليات  حضور  خالل  من  للمشروع،  الدعم  الشبكة 
الرئيسية،  الرسائل  وإيصال  وزاراتهم،  في  وتسويقه  ودعمه  به،  الخاصة 
فريق  الى  االتحادية  والجهات  الوزارات  من  به  المتأثرين  ومالحظات  آراء  ونقل 
المساندة،  المساعدين للخدمات  الوزارات  الشبكة  وكالء  المشروع. وتضم 
ومديري وموظفي إدارات الموارد البشرية واالتصال الحكومي في تلك الوزارات 

والجهات.

نظام  يعمل  حيث  متوازيًا،  تشغياًل  المشروع  من  األولى  المرحلة  وتتضمن 
الوظيفة العامة الحالي ونظام »بياناتي« لمدة شهر من تاريخ التشغيل ليتم 
إغالق نظام الوظيفة العامة بعد التأكد من دقة جميع اإلجراءات المطبقة في 

»بياناتي«.

وزارة  فكل  االتحادية،  للحكومة  كبيرة  قيمة  يضيف  ان  »بياناتي«  شأن  ومن 
وهيئة تلعب دوراً رئيسًا في دعم خطط الحكومة االستراتيجية، وطموحاتها 
نحو النمو، وموظفو الوزارات والهيئات االتحادية يمثلون قوة دفع نحو األمام، 
الممارسات  أفضل  وضع  بمكان  األهمية  من  لذا  المنشود،  التغيير  وأساس 

لديهم  يكون  »وعندما  البشرية،  الموارد  مجال  في  أيديهم  بين  العالمية 
المشروع  هذا  إنجاح  على  بالعمل  مطالب  والكل  األفضل«،  يقدمون  األفضل 
البلد  نمو  فيه  لما  الدائم،  التطوير  في  مؤسساتنا  طموح  يساند  الذي  الرائد، 

وازدهاره.

التكامل بين الرواتب والموارد البشرية

لكل  كان  أن  بعد  البشرية  والموارد  الرواتب  نظامي  دمج  مميزات  أهم  من 
وبالتالي  والعمليات،  اإلجراءات  نفس  تكرار  تالفي  هو  الخاص  برنامجه  منهما 
العمل  وتسهيل  البيانات،  وتبادل  ادخال  في  المبذول  والجهد  الوقت  حفظ 

والتقليل من نسبة الخطأ في عمليات إدخال البيانات. 

فإذا أردنا في السابق تغيير الحالة االجتماعية لموظف ما كان يترتب على ذلك 
مجموعة من االجراءات التي كان يتم إدخالها واعتمادها  من الموارد البشرية، 
أما  الرواتب،  نظام  في  واعتمادها  إلدخالها  يدويا  الرواتب  لقسم  إرسالها  ثم 
نظام  طريق  عن  االجتماعية  الحالة  تغيير  بطلب  الموظف  فسيقوم   اآلن 
مرفقا  »بياناتي«  البشرية  الموارد  معلومات  إدارة  نظام  في  الذاتية  الخدمة 
الوثائق المطلوبة لذلك، بالتالي تصل للموارد البشرية والتي بدورها  ستقوم 

باعتمادها، وبمجرد االعتماد يحسب األثر المالي آليًا. 
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الدعم والمساندة

الدعم  خط  في  االتحادية  والجهات  للوزارات  الدعم   تقديم  آلية  وتتمثل 
الرئيسيين  المستخدمين  من  عدد  وتدريب  بإعداد  الهيئة  قامت  حيث  األول 
والمسؤولين التقنيين بكل جهة ليعملوا على متابعة وحل المشاكل الفنية 
التي قد تظهر على النظام أثناء  مرحلة التشغيل والخاصة باستخدام شاشات 
المشكالت  وحل  للنظام  السليم  التشغيل  ضمان  أجل  من  وذلك  اإلجراءات 

التي تواجه المستخدمين النهائيين.

 ويأتي بعد ذلك خط الدعم الثاني وذلك في حال عدم تمكن خط الدعم األول 
الدعم  مكتب  مسؤولي  إلى  تحويلها  فيتم  المشكالت  معالجة  تقديم  من 
الفني بالهيئة، إذ يكون التواصل معهم بوساطة )الهاتف  525524-600، البريد 

.)bayanati@fahr.gov.ae إلكتروني

تقييم

الالزمين  والمساندة  الدعم  أوجه  كافة  تقديم  على  جاهدة  الهيئة  عملت 
من  »بياناتي«،  البشرية  الموارد  معلومات  إدارة  نظام  تشغيل  عملية  إلنجاح 
والمستخدمين  المدربين  وإعداد  التدريب،  وتقديم  االجتماعات،  عقد  خالل 
المستفيدة  الجهات  جهوزية  مستوى  حول  آرائهم  على  ووقفت  النهائيين، 

لعملية التشغيل، وحجم الدعم المقدم لها.

% 91
تقييم دعم »الهيئة«

أن  التغيير  فريق  أجراه  للرأي  استطالع  نتائج  أظهرت 
نسبة دعم الهيئة لمستخدمي النظام بلغت 91 %، 
حسب المشاركين في عمليات التدريب، والممثلين 

عن 18 جهة تقريبًا.

االجراءات  وتسريع  المستقلة،  االتحادية  الهيئات  على  التسهيل  منطلق  من 
وأتمتة العمليات، وصواًل إلى تطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية، أطلقت 
الهيئة واحدة من أهم مبادرات االستراتيجية، أال وهي خدمة اعتماد، وهي خدمة 
إلكترونية تعد بمثابة مدخل موحد إلصدار التصاريح الخاصة بإجراءات الموارد 

البشرية للهيئات المستقلة، وتهدف إلنشاء قاعدة موحدة لبياناتها.

توفر الخدمة الجديدة إمكانية تسجيل تصاريح الموافقات المطلوبة للعمل، 
اجراءات  ويسرع  والجهد  الوقت  يختصر  مما  االنترنت،  طريق  عن  ومتابعتها 
المشروع  مراحل  باتمام  الخدمة  على  العمل  فريق  قام  حيث  المتعاملين، 

الخمسة، لتخرج اعتماد إلى النور وتطبق في 39 هيئة اتحادية مستقلة. 

وقبل إطالق الخدمة عقدت الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية قرابة 
10 دورات تدريبية استفاد منها 70 متدربًا يمثلون 37 هيئة اتحادية مستقلة.

نظام اعتماد
للموافقات اإللكترونية
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محور  اعتباره  على  اإلنسان،  بناء  على  الحرص  كل  حريصة  الرشيدة  قيادتنا 
وهي  وازدهاره،  الوطن  لبناء  واألقصر  األفضل  والطريق  التنموية،  العملية 
دائمة السعي لتمكينة وتعزيزه على كل الصعد. ومن هنا جاء تاسيس برنامج 
قيادات حكومة االمارات في  العام 2008، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو 
الوزراء  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس  آل مكتوم  الشيخ محمد بن راشد 
حاكم دبي »رعاه اهلل«؛ بغية تمكين الجهات الحكومية االتحادية من تحقيق 
المسؤولين،  قدرات  تعزيز  وضمان  الدولة،  لحكومة  االستراتيجية  األهداف 
والحفاظ على الكوادر البشرية ذات االمكانات العالية، واعتماد مقاربة منهجية 

لضمان استدامة توافر القادة والمتعاقبين على الوظائف القيادية.

برنامج قيادات
حكـــومة اإلمــــــارات

الحكومية،  البشرية  االتحادية للموارد  الهيئة  2011 شرفت  العام  وفي يوليو 
الوزراء الموقر من  إليها بقرار من  مجلس  البرنامج، بعد نقل تبعيته  بإدارة  

مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء.

وعملت جاهدة للنهوض به حتى يبقى كما  أراد له صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم »رعاه اهلل«، صاحب الفكر المستنير والبصمات الواضحة 
في عالم التميز والقيادة. وأثبتت كفاءة عالية في متابعة تنفيذ البرنامج على 
التدريب  خدمات  أفضل  لتأمين  الالزمة  الترتيبات  كافة  وإعداد  وجه،  اكمل 

وأدوات التعلم لمنتسبيه واإلبقاء على التواصل الدائم معهم.

الحكومية  القيادات  لتطوير  تهدف  متكاملة  مبادرة  أول  البرنامج  ويعد 
والجهات  الوزارات  جميع  في  المستقبلية  الرؤية  ذات  والواعدة   المتميزة 
إلى بناء وتطوير قيادات حكومية في مختلف المستويات  االتحادية، إذ يهدف 
تدفق  يضمن  بما  ومؤسسيًا،  استراتيجيًا  ومؤثرة  ملهمة  تكون  القيادية، 

مستمر للقيادات الحكومية بمستوياتها المختلفة.

في  المتخصصة  والمراكز  الدولية  الجامعات  أرقى  مع  بالتعاون  تنفيذه  يتم 
تطوير القيادات، ووفقًا ألفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، 
إذ يلتحق المنتسبون للبرنامج بعد ترشيحهم من قبل الجهات التي يعملون 
فيها، واجتيازهم مرحلة التقييم التي تتم عن طريق مراكز تقييم متخصصة.

للنهوض  والسعي  بالبرنامج  قدمًا  المضي  في  الهيئة  التزام  من  وانطالقًا 
واإلمكانات  الفرص  كل  مستثمرة  الصعد،  كافة  على  وتطويره  به  واالرتقاء 
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والمؤهلة  القادرة  الوطنية  الكوادر  من  مزيد  تخريج  سبيل  في  المتاحة، 
 2 تدريبية  برامج  )ثالثة   ،2011 العام  من  األخير  الربع  خالل  عقدت  الطموحة، 
للقيادات التنفيذية وواحدة لقيادات المستقبل(. وأضافت عدداً من المبادرات 
المجتمعية،  الخدمة  )مشاريع  المثال  سبيل  على  منها  للبرنامج،  والمشاريع 

وملتقى قيادات حكومة اإلمارات(.

التعليم  مقروءة،  علمية  )مواد  البرنامج  في  المعتمدة  التعلم  قنوات  ومن 
الفصلي، ورش عمل، لقاءات دورية، االطالع على أفضل الممارسات العالمية، 
بخريجي  االستعانه  سيتم  حيث  وغيرها(،   ... تطبيقية،  وبرامج  مشاريع 
للحكومة  استراتيجية  مشاريع  تطوير  في  خبراتهم  من  لالستفادة  البرنامج 

االتحادية.

ويتضمن البرنامج ثالثة برامج فرعية هي:

التنفيذيين القيادات االستراتيجية والرؤساء  العموم  مدراء  لفئة  مخصص 
ويستمر لمدة 12 شهرًا

مخصص لفئة نواب مدراء العموم والمدراء التنفيذيين القيادات التنفيذية
ومدراء اإلدارات، ويستمر لمدة 18 شهرًا

ويستمر قيادات المستقبل دون،  فما  اإلدارات  مدراء  نواب  لفئة  مخصص 
لمدة 18 شهرًا.

برنامج تطوير
مسؤولي الموارد البشرية

أهداف  أحد  مهاراتهم  وتطوير  االتحادية  الحكومة  موظفي  قدرات  تعزيز  يعد 
برنامج  وتطبيق  إعداد  خالل  من  تحقيقها  إلى  سعت  والتي  الرئيسة،  الهيئة 

تطوير مسؤولي الموارد البشرية، في الوزارات والجهات االتحادية.

ويتكون برنامج تطوير مسؤولي الموارد البشرية من ثالثة مستويات:

عمل  ومبادئ  أساسيات  على  يركز  البشرية:  الموارد  أساسيات  برنامج 
الموارد البشرية، وتدريب الموظفين على )تطبيق الالئحة التنفيذية، وقانون 
الموارد البشرية، وتطبيقات نظام إدارة معلومات الموارد البشرية »بياناتي«(. 

برنامج التطبيقات واألنظمة: يركز على انظمة الموارد البشرية والسياسات 
الفنية ذات القيمه المضاعفه.
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قيادات الموارد البشرية: يركز على التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية، 
استراتيجيات  وتنفيذ  تطوير  في  المساهمة  من  القيادية  الفئات  وتمكين 

الموارد البشرية. 

لبرامج  الوزراء  مجلس  اعتمادات  ضوء  على  تطبيقيه  برامج  إضافة  وسيتم 
وأنظمة الموارد البشرية في الحكومة االتحادية، خالل العام 2012، وفق اإلطار 

الزمنى للخطة التشغيلية للهيئة.

االتحادية  الحكومة  لموظفى  ندوات   8 الماضية  الفترة  خالل  الهيئة  وعقدت 
حول )برنامج أساسيات الموارد البشرية(، حضرها 250 موظفًا بخصوص قانون 
الجهات  ودربت  التنفيذية،  والئحته  االتحادية  الحكومة  فى  البشرية  الموارد 
البشرية  الموارد  لقيادات  ندوتين  عقد  وتم  األداء،  ادارة  نظام  على  االتحادية 
الموارد  مسؤولي  تطوير  برنامج  من  االنتهاء  وتم  قياديًا.   15 منهما  استفاد 
البشرية الذي تم بالتعاون مع مؤسسة )IPMA-HR( وأفاد 16 مديراً ومسؤواًل 

في إدارات الموارد البشرية.  

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

من مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.

ويعد البرنامج الذي تشرف عليه الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية 
أكثر من  بامتياز، وعلى  2011، بمثابة مشروع وطني  العام  يناير  واطلقته في 
صعيد، حيث يرفد مؤسساتنا بطاقات وطنية شابة من جهة، ويمكن شبابنا 
التي  االتحادية  والجهات  الوزارات  لدى  مباشرة  والعمل  دراستهم،  إكمال  من 
محددة  ومهنية  فنية  تخصصات  في  تخرجهم  بعد  وذلك  ستحتضنهم، 

تحتاجها.

»مسار«
لرعاية خريجي الثانوية
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ومن شأن البرنامج الذي تتابع الهيئة سير العمل به مع الجهات المعنية، أن 
يسهم في دعم توجهات الحكومة وخططها االستراتيجية، لجهة التوطين، 
من  واحدة  يعد  حيث  فيها.  والثبات  االتحادية،  الوظائف  على  اإلقبال  وتشجيع 
)استقطاب  بشأن  استراتيجي  هدف  تحقيق  في  تصب  التي  الهيئة  مبادرات 
القطاع  في  عليها  والمحافظة  وتحفيزها،  المؤهلة،  البشرية  الكفاءات 
محددة  ومعايير  ضوابط  وفق  البرنامج  تطبيق  تم  حيث  االتحادي(،  الحكومي 

مسبقًا.

وحدد البرنامج عدد البعثات الممنوحة سنويًا لكل جهة، بشكل يتناسب مع 
عدد الموظفين لديها.

ومن ضمن شروط االبتعاث أن يكون المواطن حسن السير والسلوك وحاصاًل، 
على شهادة الثانوية العامة بنسبة مئوية ال تقل عن 75 %، أو معدل تراكمي 
العامة  الثانوية  شهادة  على  حصوله  على  مضى  قد  يكون  وأال   ،3 عن  يقل  ال 
أكاديمية  جهة  من  قبول  على  يحصل  وأن  سنوات،   3 من  أكثر  يعادلها  ما  أو 
معترف بها في الدولة للحصول على الدبلوم أو الدبلوم العالي أو بكالوريوس 

أو ليسانس .

ويتوجب  على المبتعث أن يجتاز اختبارات القبول لالبتعاث التي تضعها الجهة 
وكذلك  دراسة،  منحة  من  أكثر  بين  يجمع  أن  أو  موظفًا  يكون  وأال  المعنية، 
عدم  بسبب  أو  تأديبية،  ألسباب  دراسية  جهة  من  فصله  سبق  قد  يكون  أال 

انتظامه في الدراسة من دون عذر مقبول. 

حصتها من البعثات الدراسيةعدد موظفي الجهة االتحادية

30020 فما دون

1000 - 30025

3000-100040

60 3000  فأعلى

الوزارات  على  »مسار«  بــ  والخاص  للخدمات،  الوزاري  المجلس  قرار  واشترط 
لديها،  للعمل  بوساطتها،  للدراسة  المبتعثين  الطلبة  مع  عقود  توقيع 
كافة  بتسديد  ملزمًا  الطالب  يصبح  العقد،  بأحكام  االلتزام  عدم  حال  وفي 
عملية  تتم  حيث  الدراسة،  فترة  خالل  له  قدمت  التي  المالية،  المصاريف 
للموارد  االتحادية  الهيئة  من  سلفًا  محددة  ومعايير  ضوابط  وفق  االبتعاث 

البشرية الحكومية.

وتتحمل جهة االبتعاث مصاريف ورسوم الدراسة التي تحددها الجهة المبتعث 
مقداره  شهريًا  ماليًا  مخصصًا  االبتعاث  فترة  طوال  المبتعث  ويستحق  إليها، 
ووظيفة  درجة  على  المبتعث  بتعيين  االبتعاث  جهة  وتلتزم  درهم،  آالف   4
األولى  أشهر  الثالثة  خالل  وذلك  عليه،  حصل  الذي  الدراسي  للمؤهل  مناسبة 
من حصوله على المؤهل العلمي المبتعث من أجله، ويلتزم المبتعث أن يباشر 

العمل لدى الجهة خالل شهر على األكثر من تاريخ إبالغه بقرار التعيين.
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وثيقة مبادئ السلوك المهني 
وأخالقيـــات الوظيفــة العامـــــة

البشري،  العنصر  أهمية  على  لتؤكد  االتحادية  الحكومة  استراتيجية  جاءت 
ووضعت  المستدامة،  التنمية  بمعدالت  لالرتقاء   والهام؛  الحيوي  ودوره 
المبادرات الرامية إلى صقل مهاراته، وإعداده اإلعداد الالزم لهذا الدور، وكان 
الوظيفة  وأخالقيات  المهني  السلوك  مبادئ  وثيقة  المبادرات  هذه  بين  من 
العامة، والتي حرصت على أن يكون أداء الموظف العام في إطار منظومة من 
ولتضبط  والوظيفي؛  المهني  السلوك  تحكم  التي  األخالقية  والمبادئ  القيم 

حركة وإيقاع األداء الحكومي، بما ينعكس إيجابًا على أفراد المجتمع.

وضع  مهمة  الحكومية  البشرية  للموارد  االتحادية  بالهيئة   أنيط  أن  وبعد 
الوثيقة،  أعدت  العامة،  الوظيفة  وأخالقيات  المهني  السلوك  لمباديء  نظام 
إطارها،  في  العمل  العام  الموظف  على  يجب  التي  األساسية  القيم  متضمنة 
والوظيفي،  المهني  سلوكه  تحكم  التي  األخالقية  المبادئ  من  ومجموعة 

والنابعة من عادات وتقاليد مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 وبعد اعتماد الوثيقة من مجلس الوزراء في العام 2010، تم العمل على  نشرها 
الجهات االتحادية، وطباعتها  الموقع اإللكتروني للهيئة وتعميمها على  عبر 

في كتيب، وتحويلها إلى نسخة تدريبية إلكترونية، خالل العام 2011.  

قيادتنا  لتطلعات  تجسيداً  الوثيقة  وتأتي 
والريادة  التطور  تحقيق  نحو  الرشيدة 
والتميز، وفق رؤية اإلمارات 2021، وتعتبر 
مرجعية أساسية، حيث أن جميع القواعد 
الواردة فيها ملزمة على مستوى جميع 
وتتولى  االتحادية،  والجهات  الوزارات 
مسؤولية  فيها  البشرية  الموارد  إدارات 
الوثيقة،  هذه  تفعيل  على  اإلشراف 
موظفيها  بين  نشرها  على  والعمل 

بالطرق المناسبة.

جاء  بما  االلتزام  أن  فيه  شك  ال  ومما 
األثر،  بالغ  له  سيكون  الوثيقة  هذه  في 
بما  فحسب  العام  الموظف  على  ليس 
يكتسبه من احترام وتقدير المحيطين، 

بل سوف يمتد هذا األثر إلى الجهة االتحادية التي يعمل بها، من خالل االرتقاء 
بأدائها وتميزها، وتأهيلها للتنافسية في منظومة الحكومة االتحادية.

العام،  للموظف  مؤسسية  ثقافة  وتنمية  إيجاد  الوثيقة  هذه  أهداف  ومن 
باألخالق  والتمسك  المسؤولية  روح  فيه  وتنمي  المهنية،  القيم  تدعم 
السامية في التعامل مع مرؤوسيه وزمالئه في العمل أو متلقي الخدمة، وفق 
القيم األساسية للموارد البشرية، وتقديم أفضل الخدمات للعمالء، وتعزيز 
الثقة والمصداقية في القطاع الحكومي، وغرس وتنمية مجموعة من القيم 

وثيقة مباديء السلوك المهني 

وأخالقيات الوظيفة العامة
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األساسية في بيئة العمل والحفاظ على السمعة الطيبة للدولة، حيث أكدت 
الوثيقة في بدايتها أن خدمة دولة اإلمارات وشعبها عن طريق الوظيفة العامة 

هو شرف وامتياز نعتز ونفخر به.

وحددت الوثيقة 13 قيمة أساسية تميز السلوك المهني وأخالقيات الوظيفة 
الحكومية في القطاع االتحادي. شملت )االمتياز واالجتهاد والكفاءة والريادة 
االقتصاد  والتزام  والحيادية  والموضوعية  واألمانة  بالصدق  والتحلي  والتميز 
والشفافية في التعامل إضافة إلى النزاهة والعدالة والمساواة. )مشيرة  بشكل 
الوظيفة  عبر  تفضيلية  معاملة  أي  كسب  محاولة  عدم  ضرورة  إلى  واضح 

العامة أو من خالل الوساطة و“المحسوبية “(.

التزام الموظف بالمحافظة  التي تضمنتها الوثيقة أيضًا  ومن المبادئ العامة 
المتعلق  التأثير  استغالل  وعدم  العامة،  للوظائف  المهنية  الكرامة  على 
أي  ممارسة  وعدم  أصولية  بطريقة  الموارد  باستخدام  والتزامه  بالمنصب، 
نشاط ينتج عنه تضارب المصالح، إضافة إلى ضرورة تمتعه بالوالء واإلخالص 
الجهات  التزامات  تضمنت  كما  المهنية.  واألصول  بالقوانين  والتقيد  للدولة 
وإنصاف،  بعدالة  الموظفين  جميع  معاملة  ومنها  الموظف،  تجاه  الحكومية 
وتهيئة ظروف عمل آمنة وصحية، فضاًل عن تشجيع روح المبادرة واالبتكار 

وتعزيز الحوار البناء. 

حوكمة مجالس إدارة المؤسسات االتحادية
ونظــام )اإلفصـــاح وتعـــارض المصــــالح(

للموارد  االتحادية  الهيئة  أعدت  الموقر  الوزراء  مجلس  من  تكليف  على  بناًء 
المصالح(،  وتعارض  )اإلفصاح،  نظام   2011 العام  خالل  الحكومية  البشرية 
المؤسسة  بتأسيس  المتعلقة  المسائل  كافة  عن  باإلفصاح  والمختص 
الحوكمة  وأسلوب  والملكية،  واألداء  المالي  )الموقف  بينها  ومن  االتحادية، 
الخاص بالمؤسسة االتحادية( وتجنب تعارض المصالح بالمؤسسات االتحادية، 
بالمؤسسة  والعاملين  التنفيذيين  والمدراء  المجلس  أعضاء  على  ويتوجب 

االتحادية االلتزام به.
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آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أصدره  قرار  بموجب  ذلك  وجاء 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، بشأن 
وغير  الربحية  والشركات  والمؤسسات  الهيئات  في  اإلدارة  مجالس  حوكمة 
سيتم  أو  حاليًا  كانت موجودة  سواء  االتحادية،  المملوكة للحكومة  الربحية 
انشاؤها مستقباًل؛ وذلك بهدف تعزيز ممارسات الشفافية في تلك الجهات 
المملوكة للحكومة االتحادية، بدءا من أعلى الهرم اإلداري وتكريس معايير 

موحدة للحوكمة في جميع الجهات.

ويأتي هذا القرار تبعا لمرسوم بقانون اتحادي رقم /5/ لسنة 2011 الذي أصدره 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، في 
شأن تنظيم مجالس اإلدارات واألمناء واللجان في الحكومة االتحادية، والذي 
اإلدارات  مجالس  وتنظيم  تشكيل  مسؤولية  الوزراء  مجلس  بموجبه  يتولى 
واألمناء واللجان في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات االتحادية، وتحديد 
وإلغاءها،  لها  المالية  المكافآت  وتحديد  أعمالها،  على  والرقابة  اختصاصاتها 

باإلضافة إلى نقل اختصاصاتها في الحاالت التي يراها مناسبة.

اختيار مجالس اإلدارة

ويتضمن القرار موادا تتعلق بتشكيل مجالس اإلدارة وآلية اختيار أعضائها بقرار 
القرار  وبموجب  المتنوعة.  والخبرات  الكفاءات  على  بناء  الوزراء  مجلس  من 
سيكون مجلس اإلدارة هو السلطة العليا للمؤسسة االتحادية ومسؤوال أمام 
أجلها  من  أنشئ  التي  السياسات  وتنفيذ  األهداف  تحقيق  عن  الوزراء  مجلس 

وذلك من خالل ممارسة السلطات والصالحيات الالزمة لتحقيق أغراضها.

أربعة  من  أكثر  في  عضواً  يكون  أن  اإلدارة  مجلس  عضو  على  القرار  ويحظر 
مجالس، وأال يشغل منصب الرئيس في أكثر من ثالث مؤسسات اتحادية في 
إدارات  مجالس  أعضاء  يكون  أن  القرار  بحسب  يجوز  ال  أنه  كما  ذاته،  الوقت 
لها  شركات  على  تشرف  أو  تنظم  التي  الربحية  غير  االتحادية  المؤسسات 
إدارة  مجالس  في  أعضاء  الدولة  في  المالية  األوراق  أسواق  في  مدرجة  أسهم 

تلك الشركات المدرجة.

ويلزم القرار مجالس المؤسسات االتحادية الربحية وغير الربحية بتشكيل لجنة 
تقييم  إلى  إضافة  للمؤسسة،  المالية  البيانات  سالمة  لمراقبة  ومخاطر  تدقيق 
سياسات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وفعالية إدارة التدقيق الداخلي والتعاون 
مع ديوان المحاسبة في ذلك وفقا للقواعد واألصول المحاسبية المتعارف عليها.

ويوضح القرار مبادئ وقواعد السلوك المهني وأخالقيات الوظيفة العامة التي 
يتعين على المؤسسات االتحادية تبنيها وخاصة في مجلس اإلدارة، حيث يجب 
على أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية في المؤسسات االتحادية الربحية التي 
في  المالية  األوراق  أسواق  في  المدرجة  الشركات  إحدى  على  تشرف  أو  تنظم 
القطاع الحكومي اإلفصاح بشكل سنوي عن حصصهم من األسهم، في حين 
غير  االتحادية  المؤسسات  في  التنفيذية  واإلدارة  المجلس  أعضاء  على  يجب 
شأن  في  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  عن  الصادرة  بالقرارات  االلتزام  الربحية 

التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ األوراق المالية.

توفيق األوضاع

الربحية  وغير  الربحية  والشركات  والمؤسسات  الهيئات  جميع  على  ويتعين 
»نظام  قرار  مع  ينسجم  بما  أوضاعها  توفيق  االتحادية  للحكومة  المملوكة 
رئيسه  اختيار  يتم  مجلس  االتحادية  المؤسسة  إدارة  ويتولى  الحوكمة«، 
وتكون  للرئيس  نائبًا  المجلس  ويختار  الوزراء  مجلس  من  بقرار  وأعضائه 
المتعددة  والخبرات  الكفاءات  على  مبنية  اإلدارات  مجالس  في  التعيينات 
والمتنوعة. ويتكون المجلس من عدد مناسب من األعضاء المؤهلين، حيث 
ال يقل عن سبعة وال يزيد على تسعة أعضاء، على أن يكون من بينهم أعضاء 
ثالث  المجلس  في  العضوية  مدة  وتكون  أعضاء،  ثالثة  أدنى  بحد  مستقلون 

سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
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وبحسب القرار، فإن اجتماع المجلس ال يعتبر قانونيًا وصحيحًا إال بحضور أكثر 
من 50 في المائة من األعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال 
غياب األول، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحضور من األعضاء في االجتماع، 
وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حال غيابه.

تقييم األداء والمكافآت

إجراء تقييم سنوي ألداء  الوزراء  يتولى مجلس  أن  وجاء في قرار »الحوكمة« 
تقييم  بإجراء  المجلس  ويقوم  يحددها،  التي  األداء  لمعايير  وفقًا  المجالس 
اإلدارة  مجلس  وأعضاء  لرئيس  ويصرف  عنه،  المنبثقة  اللجان  ألداء  سنوي 

مكافأة سنوية تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

الشفافية  مبدأي  تحقيق  في  القرار  من  واألشمل  األعم  الهدف  ويتمثل 
والمساءلة في المؤسسات االتحادية الربحية وغير الربحية لغايات المحافظة 
على المال العام، وتفعيل دور مجالس اإلدارة للعب دور أكثر فاعلية وتنظيم، 
على اعتبارها بوصلة ومحركًا في عمل المؤسسات على اختالفها. كما ينظم 
بالعمل  النهوض  شأنها  ومن  وجوهرية  مهمة  إدارية  أموراً  الحوكمة  نظام 
الحثيثة  الخطوات  يعزز  ما  االتحادية،  الجهات  في  األداء  مستويات  وتحسين 

والمتسارعة نحو رفعة الوطن ونمائه.

ثالثة  تتجاوز  ال  مدة  خالل  سنوي  تقرير  برفع  اإلدارة  مجلس  القرار  ويلزم 
الرئيس  اسم  متضمنا  الوزراء  لمجلس  ميالدية  سنة  كل  نهاية  من  أشهر 
ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجان المجلس وعدد االجتماعات ونسخ من 
محاضر هذه االجتماعات وملخصا عن أنشطة المجلس واللجان ونتائج تقييم 
أداء اللجان وملخصا عن األداء المالي والتشغيلي السنوي للمؤسسة االتحادية 
جانبه  من  المؤسسة.  عمل  خطة  أداء  ومؤشرات  المعتمدة  الميزانية  وفق 
لمعايير  وفقا  المجالس  ألداء  سنوي  تقييم  بإجراء  الوزراء  مجلس  سيقوم 

األداء التي يحددها.

نظام تقييم
وتوصيف الوظائف

لقد حظي موضوع تقييم وتوصيف الوظائف بأهمية بالغة من قبل الحكومة 
تضمنتها  التي  الرئيسية  المحاور  أحد  الموضوع  هذا  شكل  حيث  االتحادية، 
التشريعات التي تنظم عمل الموارد البشرية الحكومية، اذ تضمن المرسوم 
بقانون اتحادي رقم )9( لسنة 2011، والمعدل لبعض احكام المرسوم بقانون 
االتحادية  الحكومة  في  البشرية  الموارد  بشأن   2008 لسنة   )11( رقم  اتحادي 
التنظيمية  الوحدات  وظائف  بتصميم  الوزارات  كافة  بالزام  يقضي  حكمًا 
اساسي  بشكل  التركيز  تضمن  فعالة،  بطريقة  التنظيمي  بالهيكل  المدرجة 
على الوظيفة، واألهداف والعمليات الرئيسية المرتبطة بها، وليس على الفرد 
المناطة  المهام  لجميع  الوظائف  تلك  تغطية  لضمان  وذلك  الموظف،  او 

بالوزارة، ودون تداخل أو تعارض بين تلك الوظائف.
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وتحقق عملية تقييم وتوصيف الوظائف أهدافًا حيوية، على مستوى الحكومة 
االتحادية، من حيث ايجاد مسميات وظيفية للوظائف، تساعد على بلورة واجبات 
ومسؤوليات ومواصفات شاغلي هذه الوظائف، األمر الذي من شأنه أن يساعد 
االستقطاب  مجاالت  في  بكفاءة  أعمالها  تأدية  على  البشرية  الموارد  إدارات 
لشاغلي  الصحيحة  التدريبية  المسارات  ووضع  والتدريب،  والتعيين  واالختيار 
المتجانسة  الوظيفية  والمجموعات  العوائل  مع  يتناسب  بما  الوظائف،  هذه 
المالي والمعنوي لشاغلي  المردود  ومستوياتها، ما يساهم في تحقيق عدالة 

الوظائف، بما يتوافق ومهام الوظيفة ومواصفاتها.

     ومن هذا المنطلق فقد حرصت الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية 
وأعدت  الوظائف،  وتوصيف  لتقييم  العامة  والمبادئ  القواعد  صياغة  على 
الممارسات  أفضل  إلى  باالستناد    ،2011 العام  خالل  للنظام،  أولية  مسودة 
االدارية الحديثة، بحيث تتمكن من خالله الجهات االتحادية من تقييم وظائفها 

بطريقة مثلى، تنعكس ايجابا على كفاءة واداء القطاع العام االتحادي. 

وتسعى الحكومة من خالل إعداد هذا النظام إلى ما يلي: 

تقييم كافة الوظائف ضمن الحكومة االتحادية، باستخدام طريقة تقييم 	 
على  الوظائف  بين  واالنسجام  العدالة  تحقيق  تضمن  ومحددة،  منهجية 
مستوى الحكومة االتحادية وذلك ضمن االطار الزمني الذي تحدده الهيئة. 

ربط نتائج ومخرجات التقييم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد من أجل 	 
تحديد الدرجات لمختلف الوظائف بصورة منطقية وسليمة. 

والهياكل 	  جهة  من  البشرية  الموارد  استراتيجية  بين  حيوي  رابط  توفير 
التنظيمية المعتمدة للوزارات والجهات االتحادية من جهة أخرى.

الوظيفية 	  والعوائل  والمسميات  لألوصاف  بيانات  قاعدة  وتطوير  بناء 
لجميع الوظائف في الجهات الحكومية واستمرار المحافظة عليها.  

تمكين الجهات الحكومية االتحادية من تقييم وتصنيف وظائفها بطريقة 	 
وظيفة  كل  مسؤولية  على  التعرف  لغايات  وعادلة،  وشفافة  منطقية 

بشكل صحيح .

إليجاد  السعي  دائمة  الحكومية  البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  ظلت 
العربية  اإلمارات  دولة  مستوى  على  مبتكرة،  أفكاراً  وتبني  خالقة  مبادرات 
المتحدة، ولم تعرف طموحاتها في يوم من األيام سقفًا، ولن يحد مساعيها 
الشاملة،  للتنمية  ركيزة  البشري  المال  رأس  بأن  مؤمنة  أنها  لطاما  حد،  

وهدفها تطوير الموارد البشرية في الدولة.

كواحدٍة   ،2010 العام  أواخر  النور  إلى  البشرية  الموارد  نادي  لنا  خرج  هنا  من 
ومظلة  ومعرفي  فكري  تواصل  قناة  يشكل  حيث  الهيئة،   مبادرات  من 
والخاص  العام  القطاعين  في  البشرية  الموارد  ومسؤولي  المختصين  تجمع 
وموظفين حكوميين تحت سقف واحد، لتبادل األفكار والخبرات والحلول التي 
في  البشرية  الموارد  إدارات  دور  وتعزيز  العام،  بالمستوى  االرتقاء  شأنها  من 

إحداث التغيير المنشود.

نادي الموارد البشرية
قنـــاة تواصـــل معـــــرفي
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استحدث  حيث  باهرة،  نجاحات  تحقيق  من   2011 العام  خالل  النادي  وتمكن 
الندوات التخصصية وعقد خمسة ملتقيات، حضرها قرابة 1600 خبير ومختص 
ومهتم بالموارد البشرية، ممثلين عن كافة القطاعات في الدولة، وتوسعت 
قاعدة أعضائه والمنتسبين له، ليناهز عددهم 1200 منتسبًا، ليشكل بذلك 
التنسيق  وتعزيز  العالقات  وبناء  الممارسات،  أفضل  لتبادل  تفاعلية  منصة 
بين مختصي الموارد البشرية، في القطاعات االتحادية والمحلية والخاصة في 

الدولة. 

حشد الجهود وتوحيد األفكار

مختلف  مع  التواصل  ثقافة  تعزيز  إلى  النادي  خالل  من  »الهيئة«  وتتطلع 
المعنيين في مجال الموارد البشرية في الدولة، من أجل تقريب وجهات النظر 
الموارد  مصلحة  في  تصب  التي  المبتكرة  األفكار  وتوحيد  الجهود  وحشد 
البشرية، والتوصل إلى نموذج يحتذى به في هذا المجال الحيوي على مستوى 

المنطقة والعالم.

ويعد النادي خطوة  مهمة، تعكس حرص »الهيئة« على تبني األفكار المبتكرة 
ما  آخر  حول  والتشاور،  واللقاء  االجتماع  شأنها  من  التي  المبادرات  وإطالق 
توصلت إليه الموارد البشرية في الدولة، وتتطلع من خالله إلى مراجعة وتقييم 
الموارد  وفاعلية  أداء  على  الدولة  في  والتطبيقات  والنظم  التشريعات  أثر 
الممارسات  أفضل  ونقل  واستعراض  المناسبة،  الحلول  واقتراح  البشرية، 

والتجارب محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ويتوزع أعضاء اللجنة التوجيهية للنادي وعددهم 17 على فرق ثالث، هي )فريق 
النادي،  أعضاء  بيانات  قاعدة  تطوير  وفريق  للنادي،  األساسي  النظام  تطوير 
وفريق تطوير خطة الفعاليات والنشاطات(، ممثلين عن )مؤسسات حكومية 

اتحادية ومحلية، وشركات القطاع الخاص(، على مستوى الدولة. 

وإطالع  جهة،  من  النادي  أعضاء  بين  الفعال  التواصل  على  اإلبقاء  اجل  ومن 
تم  أخرى،  جهة  من  له  جدد  أعضاء  انتساب  تحركاته،وتسهيل  على  المجتمع 
للهيئة  اإللكتروني  بالموقع  ومرتبطة  به،  خاصة  إلكترونية  صفحة  إنشاء 

االتحادية للموارد البشرية الحكومية.

مشروع الالئحة الموحدة
للجهــــات المسـتقـــــــــــلة

مبادرة جريئة وفكرة رائدة تبناها مجلس الوزراء الموقر عندما كلف الهيئة 
بإعداد مشروع الئحة موحدة للموارد البشرية، تطبق على الجهات المستقلة 

التابعة للحكومة االتحادية.

لرؤيتها،  العنان  الهيئة  فيه  أطلقت  ميدانًا  الموحدة  الالئحة  مشروع  وكان 
تضمين  الى  تهدف  جديدة،  استراتيجية  سياسة  رسم  نحو  مهامها،  وتنفيذ 
بذلك  لتكون  البشرية،  الموارد  قانون  بها  جاء  التي  العامة،  االدارية  المفاهيم 
الوزارات  جميع  على  العامة  المفاهيم  تطبيق  مجال  في  مكتملة  الدائرة 
والجهات االتحادية بما فيها المستقلة، على اعتبار ان مرجعية االحكام واحدة 
السرب  خارج  جهة  أية  تغرد  أال  الهيئة  تضمن  حتى  الوقت؛  وبنفس  وواضحة، 

اإلداري للحكومة االتحادية ما دام االطار العام التشريعي واحد.

إن مشروع الالئحة الموحدة الذي أعدته الهيئة يركز على الجوانب االدارية التي 
الحقوق  حيث  من  المعنية،  الجهات  في  العاملين  الموظفين  شؤون  تنظم 

والواجبات، والتي يتعين ان تكون موحدة على مستوى الحكومة االتحادية.

المشرع،  قصدها  التي  االدارية  المرونة  الجهات  لتلك  المشروع  هذا  ويكفل   
عندما قرر ان تكون مستقلة تجاه تحقيق اهدافها. ويشكل لبنة أخرى تضاف 
الى تحقيقه  الذي تسعى الحكومة االتحادية  الجاد،  إلى منظومة العمل االداري 

على كافة المستويات.

على  الموحدة  الالئحة  مشروع  بتعميم   ،2011 العام  أواخر  الهيئة  وقامت 
تمهيداً  والمالحظات،  الرأي  داء  وإب   الدراسة  اجل  من  المستقلة،  الجهات 
عند  الهيئة  اهتمام  محط  ستكون  المالحظات  تلك  ان  علمًا  لمناقشتها، 

اعداد المسودة النهائية للمشروع.
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التقاعد االختياري
لموظفي الجهات االتحادية

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أصدر  الهيئة  من  توصية  على  بناء 
اهلل«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2011، في شأن التقاعد االختياري لموظفي 
مستهدفا  جهة،   26 وعددها  االتحادية،  الحكومية  والمؤسسات  الهيئات 
120 موظفًا ممن أكملوا مدة اشتراك في نظام المعاشات والتأمينات  قرابة 

االجتماعية قدرها 30 سنة فأكثر، حتى نهاية ديسمبر 2011.

تتوافر  لمن  التقاعد  معاش  يحتسب  أنه  مواد،   7 في  جاء  الذي  القرار  وأوضح 
إليها  مضافًا  الحالية  االشتراك  مدة  أساس  على  طلبه  ويقبل  الشروط  فيه 
 35 وبسقف  االتحادية،  الحكومة  تتحملها  أقصى  كحد  سنوات  خمس  مدة 

عامًا، ونص على أن “ تتحمل الحكومة االتحادية حصة المؤمن عليه الشهرية 
الخمس  مدة  عن  وذلك   ،15% وقدرها  حصتها  إلى  باإلضافة   ،5% وقدرها 

سنوات المشار إليها سابقًا، وبما ال يزيد على خمس وثالثين سنة.

الحكومية،  البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  الموقر  الوزراء  مجلس  وكلف 
ووزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية 
شراء  تكلفة  وهي  درهم،  مليون   50 قرابة  تكلفته  بلغت  الذي  القرار،  بتنفيذ 
المدد االعتبارية لهؤالء الموظفين المتممة لفترة 35 عاما خدمة وهى المدة 

الموجبة الستحقاق المعاش بنسبة %100 من حساب راتب المعاش”.

ويهدف القرار إلى تكريم هؤالء المواطنين تقديراً لما قدموه من عطاء على 
مدار السنوات الماضية، باإلضافة إلى ضخ دماء جديدة في الجهات االتحادية، 

وتحديداً الوزارات بما يساعد على تنفيذ األهداف االستراتيجية المحددة.

بشأن  مشابها  قرارا   2010 العام  في  أصدر  قد  الموقر  الوزراء  مجلس  وكان  
القانونية  المدة  اتموا  الذين  االتحادية،  الوزارات  لموظفي  االختياري  التقاعد 
للتقاعد االختياري )30( سنة فأكثر، وبلغ عدد المستفيدين فعليًا منه قرابة 

200 موظف.
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الحكومية أصدر  البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  من  توصية  على  بناء 
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  برئاسة  الوزراء  مجلس 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، القرار رقم )17( 
للعقود  والعينية  المالية  لالمتيازات  األعلى  السقف  تحديد  بشأن   2011 لسنة 
الخاصة، حيث تسري أحكامه على الموظفين المعينين بموجب عقود خاصة 
والخاصة  والثانية  )األولى  االتحادية  والجهات  الوزارات  في  العليا  الوظائف  على 
بفئتيها أ و ب(، ويستثنى من أحكام هذا القرار وفق المادة الثانية الموظفون 
أنظمة  لها  تكون  أن  على  قوانينها  نصت  التي  االتحادية،  والهيئات  بالوزارات 

وظيفية خاصة بها، وذلك في حدود ما نصت عليه.

الوزير  قبل  من  خاص  بعقد  المعين  للموظف  المالية  االمتيازات  وتعتمد 
األساسي  والراتب  الوظيفية  الدرجة  على  بناء  تحديدها  يتم  أن  بعد  المعني، 
الممنوحة  والعينية  المالية  لالمتيازات  األعلى  السقف  ويكون  الدرجة،  لتلك 
للموظف المواطن بواقع ثالث أضعاف الراتب األساسي كحد أقصى، وللموظف 
غير المواطن بواقع ستة أضعاف الراتب األساسي لبداية مربوط الدرجة المعين 

عليها، وفق الجدول المرفق.

اإلجمالية  التكلفة  تجاوزت  »إذا  أنه  على  القرار  من  الخامسة  المادة  ونصت 
للعقد الخاص للموظف المواطن مبلغ 60 ألف درهم وغير المواطن مبلغ 42 
ألف درهم، فإنه يتعين على الوزارة أو الجهة االتحادية عرض موضوع التجاوز 

على اللجنة مرفقًا به أسبابه ومبرراته، وذلك العتماد هذا التجاوز«. 

تحديد السقف األعلى
المتيازات العقود الخاصة

آلية وخطة التوطين في القطاع 
الحكومي االتحادي 2013-2011

بعد اطالعه على دراسة شاملة حول موضوع التوطين في الجهات االتحادية 
مجلس  كلف  الحكومية،  البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  قدمتها 
ووضع  للتوطين،  مقترحة  تشغيلية  خطة  بإعداد  الهيئة  الموقر  الوزراء 
نسب  تقل  التي  االتحادية  الحكومية  الجهات  في  الوظائف  لتوطين  أولويات 
60%، والتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء لوضع  التوطين لديها عن 
عمل  آلية  ووضع  الحكومي،  األداء  برنامج  من  كجزء  التوطين  مستهدفات 
بالتنسيق مع هيئة تنمية وتوظيف  االتحادية  الوزارات والهيئات  تنظم قيام 
الموارد البشرية الوطنية لشغل الوظائف الشاغرة لديها، على أن ترفع الهيئة 

تقارير دورية بنتائج التنفيذ.
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مع  بالتنسيق  الهيئة  تكليف  تم  الوزراء  مجلس  أصدره  خاص  قرار  وبموجب 
في  التوطين  وخطة  آلية  بشأن  االتحادية،  والمؤسسات  والجهات  الوزارات 
2011-2013، وعقدت عدة اجتماعات بهذا  القطاع الحكومي االتحادي لألعوام 
سبيل  في  ومقترحاتها  آرائها  على  للوقوف  العالقة  ذات  الجهات  مع  الصدد 
مكتب  الوزراء،  مجلس  شؤون  )وزارة  المؤسسات  هذه  ومن  العملية،  انجاح 
رئاسة مجلس الوزراء، المجلس األعلى لألمن الوطني، جامعة اإلمارات العربية 
التقنية  كليات  »تنمية«،  البشرية  الموارد  وتوظيف  تنمية  هيئة  المتحدة، 

العليا، جامعة زايد(.

ووجه المجلس الجهات االتحادية كافة  للتواصل مع المؤسسات التعليمية 
لتفعيل برنامج »مسار« واستقطاب المواطنين من خريجي الثانوية العامة في 
التخصصات الفنية المستهدفة، علمًا ان »مسار« هو برنامج اطلقته الهيئة 
العامة  الثانوية  لخريجي  االتحادية  الجهات  باحتضان  ويعنى  سابق  وقت  في 
وجه  كما  لديها.  التخرج  بعد  وتوظيفهم  تحتاجهاـ  تخصصات  وتدريسهم 
االتحادية  الجهات  احتياجات  لتلبية  العالي  التعليم  مؤسسات  أيضًا  المجلس 

في التخصصات الفنية المستهدفة.

رأس  على  ويقع  األهمية  في  غاية  التوطين  موضوع  بأن  مؤمنة  الهيئة  وألن 
وماضية  المضمار،  هذا  في  جهداً  تؤل  لم  الرشيدة،  القيادة  اهتمامات  سلم 
قدمًا في تنفيذ الخطط باآلليات المتفق عليها مع الوزارات والجهات االتحادية، 
وفقًا لتوجيهات الحكومة الرشيدة لرفع نسب التوطين وتوفير فرص عمل 
جديدة للمواطنين، خالل الفترة المقبلة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة 
تكامل دور الجهات المعنية بالتوطين وتظافر الجهود بين مؤسسات الدولة 

ومؤسسات التعليم العالي؛ بغية الخروج بنتائج فعالة.

لخطط  متابعة  فرق  تشكيل  إلى  المعنية  الجهات  جميع  الهيئة  ووجهت 
يتعلق  فيما  الحكومة  توجيهات  من  واالستفادة  فيها،  واالحالل  التوطين 
بتنفيذ القرار، ال سيما استقطاب المواطنين في التخصصات الفنية، والتنسيق 
مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية لشغل الوظائف الشاغرة 
الجهات  احتياجات  لتلبية  العالي  التعليم  مؤسسات  مع  والتنسيق  لديها، 
وقت  في  الهيئة  اطلقته  -الذي  »مسار«  برنامج  وتطبيق  التخصصات،  من 
وتدريسهم  العامة  الثانوية  لخريجي  االتحادية  الجهات  باحتضان  ويعنى  سابق 

تخصصات تحتاجهاـ وتوظيفهم بعد التخرج لديها-. 

في  التوطين  واقع  معطيات  إلى  استندت  كونها  من  الدراسة  أهمية  وتنبع 
عموم القطاع االتحادي )الوزارات والهيئات المستقلة(، واستقت بياناتها من 
نتائج  الهيئة  2010-2013، حيث عرضت  الممتدة من  الفترة  الجهات في  خط 
من  العشرات  حضرها  خاصة  عمل  ورشة  في  التوطين  وخطة  وآلية  الدراسة 

وكالء ومديري ومثلي قرابة »55« وزارة وهيئة وجهة اتحادية معنية.

المواطنين  بفئات  خاصة  بيانات  على  الهيئة  أعدتها  التي  الدراسة  واشتملت 
والوافدين، والكوادر الخاصة )العسكريين، الدبلوماسيين، القضاة(، وتطرقت الى 
أنه  الفنية(، علمأ  التخصصية  التنفيذية،  )القيادية، االشرافية،  4 فئات وظيفية 
تم مراجعة األرقام المستهدفة في األعوام القادمة بالتنسيق مع وزارة المالية 
 ،2013-2011 لألعوام  االتحادية  والهيئات  للوزارات  الوظائف  موازنة  ضوء  في 
واشتملت البيانات كذلك بعض مخرجات مؤسسات التعليم العالي الحكومية. 

وحول تخصصات الخريجين واحتياجات الجهات االتحادية فقد تبين أن معظم 
المعلومات،  تقنية  الهندسة،  األعمال،  إدارة   ( التالية  يتخصصون  الخريجين 
اآلداب( في حين التخصصات األكثر طلبًا من  الجهات االتحادية هي )التخصصات 
إدارة  محاسبة،  »الذكور«،  التعليمية  التخصصات  الفنية،  والطبية  الطبية 

وتطوير الموارد البشرية، قانون، شبكات »حاسب آلي«، إحصاء(.
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دراسة احتياجات
المــــرأة العامــــــلة

قيادتها  واهتمام  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  استراتيجية  من  انطالًقا 
الحفاظ  مع  بالتوازي  والوظيفي  المهني  دورها  وتعزيز  المرأة  بدعم  الرشيدة 
الحكومية  البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  أعدت  األسري،  االستقرار  على 
كخالصة  االتحادي«،  الحكومي  القطاع  في  العاملة  المرأة  الحتياجات  دراسة 
آلراء قرابة 8 آالف امرأة عاملة، تم استطالع آرائهن،  حيث ركزت الدراسة على 
وأخذها  عليها،  التركيز  يجب  التي  االستراتيجية  واألولويات  الحرجة،  القضايا 
بالمرأة  المتعلقة  والتشريعات  السياسات  واقتراح  دراسة  عند  االعتبار  بعين 

العاملة في القطاع الحكومي االتحادي.

على  والتعّرف  العامالت  النساء  أوضاع  على  الوقوف  إلى  الدراسة  وهدفت 
وتحسين  االتحادي،  الحكومي  القطاع  في  العاملة  المرأة  وتوقعات  احتياجات 
التغذية  على  والحصول  بشؤونها،  الخاصة  والتشريعات  األنظمة  وتطوير 
مواقع  على  والتعرف  بها،  الخاصة  المبادرات  تطوير  في  يساهم  بما  الراجعة 
فجوات  لسد  المالئمة  االستراتيجيات  ووضع  التحسين،  ومجاالت  الضعف، 
التوصيات والمقترحات لتعزيز دور  التصحيحية، ورفع  اإلجراءات  األداء، وتبني 

المؤسسية  الثقافة  ونشر  وترسيخ  العاملة،  المرأة 
الداعمة لدورها.

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

المستدامة.

بالمرأة  العالقة  ذات  المواضيع  االستبيان  وتضمن   
العاملة للوقوف على أية احتياجات أو معوقات سواء 
تشريعية أو تنظيمية إدارية، أو أية صعوبات أخرى، قد 

5 محاور رئيسة من خالل استفسارات  تواجهها، وغطى االستبيان اإللكتروني 
والبيئية،  والصحية  واالقتصادية  واالجتماعية  المهنية  األبعاد  حول  وأسئلة 

وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعمل المرأة.

بالتوازي  االتحادية  المؤسسات  وممثلي  المسؤولين  آراء  الهيئة  واستطلعت 
مع آراء النساء العامالت، حول القضايا ذاتها، بغية الوصول إلى صيغة توافقية، 
لتحقيق  العاملة،  للمرأة  الفرصة  وتوفر  العامة،  المؤسسات  أهداف  تحقق 

أهدافها الوظيفية والتوفيق مع قضاياها األسرية الملحة. 

ملخص

دراسة  احتياجات المرأة العاملة

مارس ٢٠١١في القطاع الحكومي



أنشطة وإنجازات
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بحث 640 قضية

فريق االستشارات القانونية
لجنة النظر

في االعتراضات

مجال  في  المتميزة  الفرق  من  بالهيئة  القانونية  االستشارات  فريق  يعتبر 
القانونية  االستشارات  لتقديم  2010؛  العام  أواخر  تشكيله  تم  حيث  عملها، 
ودراسة الحاالت الواردة من موظفي الجهات االتحادية وإدارات الموارد البشرية 
والقانونية فيها، بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في 
و140  قانونية،  استشارة   640 قرابة  مع  الفريق  وتعاطى  االتحادية.  الحكومة 
والموقع  االلكتروني،  )البريد  خالل  من   ،2011 العام  خالل  له   وردت  سؤااًل 
اإللكتروني للهيئة، الفاكس، الهاتف، وغيرها(، وبنى حولها آراء قانونية بإجماع 

أعضائه، خالل اجتماعاتهم األسبوعية المتكررة.

التي تردها،  آلية ووسيلة للرد على االستشارات  الهيئة أكثر من  واستخدمت 
من   قدر  أكبر  لتحقيق  اإللكتروني،  موقعها  عبر  المأل  على  بعضها  ونشرت 

التميز والفائدة، وتمكين الباحثين من الرجوع اليها في أي وقت.

على  المعروضة  المسائل  كافة  في  القانونية  اآلراء  توحيد  الفريق  أهداف  ومن 
الهيئة ، وتوثيق المبادئ القانونية لتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.

لجنة النظر في االعتراضات تم  تشكيلها في الهيئة أواخر العام 2010،  إذ تتولى 
االتحادية  والهيئات  الوزارات  موظفو  بها  يتقدم  التي  التظلمات  تلقي  مهام 
من القرارات التي تصدرها لجان التظلمات في جهات عملهم بغرض الجزاءات 
التأديبية، فيما عدا جزائي اإلنذار ولفت النظر الكتابيين، وكذلك النظر في القرار 

المتظلم منه، مع كافة مرفقاته شكال وموضوعًا.

في  موظفين  من  مقدمة  اعتراضات،   3 في   2011 العام  خالل  اللجنة  ونظرت 
من  مقدمة  تظلمًا   17 في  التظلمات  لجنة  فصلت  بينما  االتحادية،  الحكومة 

موظفين في الحكومة االتحادية.

  وبناًء على توجيهات الهيئة قام قرابة 20 جهة اتحادية )وزارة وهيئة( بتشكيل 
لجنتي المخالفات والتظلمات داخلها، حسبما نص عليه قانون الموارد البشرية 
في الحكومة االتحادية، لما لذلك من أثر بالغ في المحافظة على عالقات تواصل 
النزاعات  لحل  يؤدي  الذي  األمر  وموظفيها،  الجهات  تلك  بين  وعادلة  فعالة 
في  األعضاء  تكرار  عدم  مراعاة  مع  واضحة  وإجراءات  بخطوات  الوظيفية 

اللجنتين، عماًل بأحكام القانون والئحته التنفيذية.
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الطرق  وبكل  جاهدة  الحكومية  البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  تعمل 
في  مهاراتهم  وتطوير  الموظفين  قدرات  تعزيز  على  المتاحة  واإلمكانات 
البشرية،  الموارد  مجال  في  منهم  العاملين  وبخاصة  االتحادية،  الحكومة 
مستثمرة كل اإلمكانات المتاحة وصواًل إلى ذلك، مستفيدة من أفضل التجارب 

والخبرات والممارسات المحلية واإلقليمية والدولية في هذا المضمار.

الموارد  مجال  في  سنوي  مؤتمر  تنظيم  عاتقها  على  الهيئة  أخذت  هنا  من 
2011، بدبي، تحت  البشرية، حيث عقدت مؤتمرها الدولي األول في يناير العام 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم   آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية 
 300 من  أكثر  واستضاف  اهلل«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
مجال  في  المختصين  الفكر  وقادة  العالميين  الخبراء  أهم  يمثلون   مشارك 
والمسؤولين  القادة  كبار  جانب  إلى  المواهب،  وإدارة  البشرية  الموارد  تطوير 

الحكوميين من المنطقة والعالم.

مؤتمر ومعرض
الموارد البشرية الدولي 2011

االستثمار  البشرية  )الموارد  شعار  تحت  المصاحب  والمعرض  المؤتمر  وجاء 
النظر،  النقاش، وتبادل وجهات  إثراء  إلى  إذ هدف  المستقبل(،  بناء  األمثل في 
حول كيفية وضع خطط واستراتيجيات مستدامة، تتكيف مع مختلف التحديات 
والمتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية، وخصوصًا منطقة الشرق األوسط. 

تعزيز  التي  االستراتيجية،  الهيئة  مبادرات  ضمن  المؤتمرات  هذه  وتندرج 
من  البشرية،  الموارد  مجال  في  إيجابي  تغيير  إحداث  إلى  قادرة  كجهة  مكانها 
العاملة،  القوى  لتعزيز  الممارسات،  أفضل  واتباع  المبادرات  إطالق  خالل 
وتوفير أرقى تدريب وتأهيل إلكسابها الخبرات الكافية والمهارات المطلوبة، 

لالنضمام إلى سوق العمل.

المال  رأس  في  االستثمار  نحو  وتطلعاتها  الهيئة  لرسالة  مواكبة  وتعتبر 
2021، حول  اإلمارات  بنود رؤية  المواهب، وفق ما نصت عليه  البشري، وإدارة 
وإعدادهم  الحكومي،  القطاع  في  العاملين  المواطنين  دور  وتفعيل  تمكين 
في  الحقيقية  الرشيدة  قيادتنا  رغبة  على  وتأكيداً  المستقبل،  قادة  ليكونوا 
بلدان  أفضل  بين  المتميزة  مكانتها  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تبوء 

العالم بحلول العام 2021.

ومثل المعرض المصاحب للمؤتمر فرصة سانحة أمام المتخصصين ومزودي 
وتبادل  عمالئهم،  مع  للتواصل  البشرية  بالموارد  الخاصة  والحلول  الخدمات 
أحدث  استعراض  وجرى  المشاركة،  الوفود  كافة  مع  والرؤى  النظر  وجهات 
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مع  يتماشى  بما  البشرية،  الموارد  إدارة  مجال  في  المتبعة  والحلول  التقنيات 
الشاملة، وخصوصًا االستثمار في تطوير  بالتنمية  المتعلقة  الدولة  توجهات 

الموارد البشرية.

توصيات وتوجيهات المؤتمر

ومن التوصيات التي خرج بها المؤتمر: )أهمية تطوير السياسات والمفاهيم 
الخاصة بالقيادة واإلدارة، في ظل ما يشهده العالم من أزمات وعدم استقرار، 
والتحول التدريجي نحو االستثمار األمثل في العنصر البشري لمواكبة تحديات 
المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهم العقبات التي تقف حائاًل أمام التنمية البشرية 
واالبتكار  المعرفة  عوامل  على  االعتماد  قلة  في  والمتمثلة  المنطقة،  في 

واالستثمار في المواهب وتشجيعها على اإلبداع والتميز(.

وشدد على أهمية اندفاع المواطنين في دول مجلس التعاون إلى سوق العمل 
ومؤسسات القطاع الخاص بشكل أكبر،  والحد من الترويج للقطاع الحكومي 
بصفته المكان األمثل للموارد البشرية الوطنية، خالفًا للقطاع الخاص، الذي 
يتطلب مهارات وقدرات عالية، قد ال تتوفر لديها، مع العلم أن المنطقة تزخر 
بالمواهب المواطنة التي إن حظيت بالفرص المناسبة، فبإمكانها اإلبداع في 
روح  وتعزيز  الجماعي  العمل  أهمية  وكذلك  والمجاالت،  القطاعات  مختلف 
الترويج لهذه  التغيير نحو األفضل عبر  القيادة في إحداث  الواحد ودور  الفريق 

الثقافة وآثارها اإليجابية على بيئة العمل.

التعاون  مجلس  دول  حكومات  إلى  للمؤتمر  التنظيمية  اللجنة  وتوجهت 
منطقة  في  العاملة  الخاص  القطاع  ومؤسسات  شركات  وكذلك  الخليجي، 
القائمة  الفجوة  لمعالجة  فعالة،  واستراتيجيات  سياسات  بتبني  الخليج، 
بخصوص المهارات والخبرة  وكافة القضايا التي تواجه سوق العمل الخليجي، 

وخلق فرص عمل للمواطنين.

وحث المؤتمرون الدوائر والجهات المسؤولة عن العمالة والتوظيف على إدارة 
وخلق  الشأن،  بهذا  الخاصة  التحديات  كافة  ومعالجة  المحلية  العاملة  القوى 
كما  أولوياتها.  سلم  ضمن  الخطوات  هذه  وإدراج  لهم  مالئمة  عمل  فرص 
نوهوا بضرورة مساهمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في حل المشاكل 
تحديد  خالل  من  وظيفية،  فرص  وخلق  العمل،  وسوق  بالتوظيف  المتعلقة 

العوامل المحفزة للشباب المواطن، وفهم احتياجاتهم.

والبرامج  المقررات  في  الموجودة  الثغرات  على  الضوء  المؤتمر  وسلط 
التعليمية الخاصة بالموارد البشرية، وأوصى بضرورة تبني أفضل البرامج وأرقى 
التي تتعلق  القضايا  المجال؛ لمعالجة كافة  المتبعة في هذا  التدريبية  النظم 
المعاصرة،  االجتماعية  األبحاث  واعتماد  تطويرها،  وسبل  البشرية  بالموارد 

كونها تمثل الركيزة األساسية لهذه البرامج.

توقيع مذكرتي تفاهم 

وقعت   2011 الدولي  البشرية  الموارد  ومعرض  مؤتمر  فعاليات  هامش  وعلى 
أطر  لتعزيز  والمغرب،  البحرين  مملكتي  من  كل  مع  تفاهم،  مذكرتي  الهيئة 
والخبرات  المعلومات  لتبادل  البشرية،  الموارد  مجال  في  المشترك  التعاون 
الناجحة  االدارية  والتجارب  والدراسات  المشاريع  أبرز  على  واالطالع  والبرامج، 

فيما يخص أنظمة الموارد البشرية.
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المعرفة  الدائمة  لتوفير منصات تفاعلية لتبادل  الهيئة  في خضم محاوالت 
حول أبرز التطورات والتحديات التي تواجه قطاع الموارد البشرية، وانطالقًا من 
توجهها نحو تنظيم مؤتمر سنوي متخصص تستعد الهيئة الهيئة وبالتعاون 
للموارد  األول  العربي  المؤتمر  لعقد  اإلدارية  للتنمية  العربية  المنظمة  مع 
2012، برعاية  العام  البشرية، في السابع والثامن والعشرين من شهر مارس 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  من  كريمة 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، تحت عنوان »توفر الموارد 
وتحديات اإلدارة في بيئة متغيرة«، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين 

محليًا ودوليًا.

المؤتمر العربي األول
إلدارة الموارد البشرية 2012

ويهدف المؤتمر الى إبراز دور إدارة الموارد البشرية في االستغالل األمثل لرأس 
البشرية  الموارد  في  االستثمار  وضرورة  أهمية  على  والتركيز  البشري،  المال 
في  البشرية  الموارد  إدارة  دور  على  الضوء  وتسليط  وتحفيزا،  وتدريبًا  تأهياًل 
المسار  وتخطيط  القيادات،  من  الثاني  الصف  وبناء  القيادية  القدرات  تعزيز 
األمثل  التخطيط  في  الحديثة  المعلومات  تقنية  بدور  والتعريف  الوظيفي 
التنظيمي،  للتميز  المتكامل  اإلطار  عرض  الى  باإلضافة  البشرية،  للموارد 

وعرض بعض التجارب الناجحة في إدارة الموارد البشرية.

المورد  البشري،  المال  رأس  حول  يدور  األول  محاور،  أربعة  المؤتمر  ويتناول 
المحرك لبقية الموارد البشرية في الوطن العربي، واالستثمار في البشر قبل 
االستثمار في الحجر. ويبحث المحور الثاني تخطيط وتطوير الموارد البشرية 
واستراتيجية الموارد البشرية وربطها باالستراتيجية العامة للمنشأة، وربط 
القيادات واكتشاف  الثاني من  التدريبي وبناء الصف  المسار الوظيفي والمسار 

التميز ورعاية المبدعين.

الموارد  تخطيط  في  المعلومات  تقنية  استخدام  الثالث  المحور  ويناقش 
البشرية ودراسات سوق العمل واستقطاب وتعيين الكفاءات واالحتفاظ بها، 
وتحقيق التميز والمحافظة عليه، ويتناول المحور الرابع تجارب عربية وعالمية 

ناجحة في إدارة الموارد البشرية؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
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استضافة االجتماع العاشر
لوزراء الخدمة المدنية بـدول »التعاون«

في السابع والعشرين من نوفمبر العام 2011 استضافت دولة اإلمارات العربية 
االجتماع  الحكومية  البشرية  للموارد  االتحادية  بالهيئة  ممثلة  المتحدة 
المدنية  الخدمة  أجهزة  ورؤساء  وزراء  والسعادة  المعالي  ألصحاب  العاشر 
والموارد البشرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في 
رئيس  والتعليم  التربية  وزير  القطامي  محمد  حميد  معالي  برئاسة  ظبي،  أبو 
الهاشم  عقله  بن  عبداهلل  الدكتور  سعادة  وبحضور  الهيئة،  إدارة  مجلس 
األمين العام المساعد لشؤون اإلنسان والبيئة في اإلمانة العامة لدول مجلس 
التعاون، وتوجه الوزراء في ختام اجتماعهم بالشكر والتقدير لدولة االمارات 

العربية المتحدة الستضافتها هذا المؤتمر، وحسن التنظيم واالستقبال.

وخرج االجتماع بنتائج وتوصيات ذات ابعاد استراتيجية في تعزيز مسيرة العمل 
دول  في  البشرية  والموارد  المدنية  الخدمة  أجهزة  لجهة  المشترك  الخليجي 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تتطلع لغد أكثر اشراقيًا يوفر األمن 
والرخاء لشعوبها، وتحقق طموحاتها على كل المستويات.

وسبق االجتماع العاشر بيوم االجتماع التحضيري السابع عشر لوكالء األجهزة 
التعاون، حيث  البشرية في دول مجلس  المدنية والموارد  المركزية للخدمة 
وتوطيد  دعم  في  تصب  والتي  باالهتمام،  الجديرة  بالموضوعات،  حافاًل  جاء 
دول  في  البشرية  والموارد  المدنية  الخدمة  أجهزة  بين  التعاون  عالقات 

المجلس، تعود بالنفع والفائدة على موارد تلك الدول البشرية.

العمل  بمسيرة  عالقة  ذات  قضايا  عدة  اجتماعهم  خالل  الوزراء  وناقش 
الخليجي المشترك في مجاالت الخدمة المدنية والموارد البشرية منها الخطة 
االسترشادية إلطار عام استراتيجية تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة 
المدنية في دول المجلس، والتصور الخاص باإلشكاليات والتحديات التي تواجه 
أجهزة الخدمة المدنية والجهود المبذولة للتصدي لها، إلى جانب تفعيل دور 

منسقي شؤون المجلس في أجهزة الخدمة المدنية.

المشترك  الخليجي  العمل  مباديء  حول  المقترحة  الوثيقة  استعراض  وتم 
في قطاع أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية اإلدارية في دول 
المجلس، واستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات 
والموارد  المدنية  الخدمة  أجهزة  لدور  مستقبلية  ورؤية  المتحدة،  العربية 
أجهزة  بعمل  المتصلة  الموضوعات  من  وغيرها  المجلس،  دول  في  البشرية 

الخدمة المدنية والموارد البشرية.
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% 100
للموقع االلكتروني

موقع الهيئة االلكتروني زرع مبارك وحصاد وفير، حيث حاز بحلته الجديدة على 
والذي  االتحادية،  للمواقع  السنوي  التقييم  حسب  نقطة    100 االمتياز،  درجة 
تجريه حكومة اإلمارات اإللكترونية، ليعد ذلك انجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة 

إنجازات الهيئة خالل العام 2011.

الهيئة،  لقيادة  السديدة  التوجيهات  لوال  يتحقق  ان  اإلنجاز  لهذا  كان  وما 
وتظافر جهود القائمين على الموقع اإللكتروني، الذين يتولون مهمة تطويره  
والنهوض به، بما يتوافق مع متطلبات الحكومة االتحادية، والمعايير العالمية، 

ليبقى منارة تضيء، ونموذجًا يحتذى به على مستوى الحكومة االتحادية.

ويمثل الموقع الواجهة التي يرى من خالها المتعاملون والمتصفحون الهيئة، 
موظفي  سيما  ال  الخارجي،  العالم  أمام  لها  الحقيقي  الوجه  تعكس  ومرآة 
الحكومة االتحادية – المستهدف األول-، حيث يتم تحديث الموقع بآخر األخبار 
فني،  بشكل  بالمعلومات  وتزويده   تهمهم.  التي  والسياسات  والتشريعات 

يسهل عملية الوصول لها.

التقييم على معايير عدة، تم فيها مراعاة الشكل والمحتوى  وبنيت عملية 
والخدمات التي تجعل الموقع أكثر شمولية ومقروئية ويسر، حيث يحظى موقع 
الهيئة بالكثير من المزايا التي تمنحه الثقة من جهات التقييم والمتصفحين، 
العربية  باللغتين  الصوت  خاصية  بتوفير  البصرية،  اإلعاقة  أصحاب  يراعي  إذ 
المتصفح  بين  والتفاعل  المباشرة  المحادثة  إمكانية  ويوفر  واإلنجليزية. 
من  الكثير  على  احتوائه  عن  عداك  الدوام،  ساعات  خالل  الهيئة  وموظفي 
والسياسات  التشريعات  وجميع  القيمة،  واإلحصاءات  والدراسات  المعلومات 

ذات العالقة بالموارد البشرية في الحكومة االتحادية.
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% 88
نسبة رضا المتعاملين

على  انطالقتها  ومنذ  الحكومية  البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  حرصت   
تحقيق مستويات عالية من الرضا لدى عمالئها الداخليين والخارجين، وبقيت 
تقيس ذلك  الرضا لديهم بشكل دوري، وبكل الطرق المتاحة، حيث أظهرت 
للمتعاملين  العام  الرضا  نسبة  أن   ،2011 العام  في  الهيئة  أجرتها  دراسة  آخر 
الخارجيين معها بلغت  88.3 %، متجاوزاً بذلك المستوى المنشود وهو 80%، 

بفارق كبير 8.3%.

العام،  )االنطباع  رئيسة  أداء  معايير  أربعة  الرضا  قياس  استبيان  وتضمن 
إلى  الشفافية  مستوى  وصل  حيث  الشفافية(،  الخدمات،  تقديم  الخدمات، 
%90.3، محققًا أعلى نتيجة، واشتمل كل معيار على عدة محاور بنيت عليها 

أسئلة الدراسة، التي غطت 42 وزارة وهيئة ومؤسسة اتحادية.

بموظفيها  الهيئة  جهود  تعكس  مرآة  المبشرة  النتائج  هذه  وتشكل 
فرص  إلى  التعرف  بعد  أدائها،  تطور  على  ومهمًا   حيويًا  ومؤشراً  المثابرين، 
تحسين الخدمات، انطالًقا من استراتيجية حكومة اإلمارات الرامية إلى التميز 

في الوزارات والجهات االتحادية كافة. 

مصداقيتها  على  المحافظة  إلى  المتاحة  االمكانات  بكل  الهيئة  وتسعى 
الرضا،  نسب  من  المزيد  لحصد  المؤسسية،  سمعتها  تطوير  في  واالستمرار 
وبالتالي خدمة الوطن، من خالل بناء التميز واستدامته في عموم مؤسسات 

القطاع الحكومي االتحادي.

الباب المفتوح
واإلفطارات الجماعية تقليد شهري

سعيًا منها إلى تعزيز روح التواصل اإليجابي والفعال بين القيادة والموظفين، 
واتباع أفضل الطرق وأحدثها لسياسة الباب المفتوح، شرعت الهيئة االتحادية 
للموارد البشرية الحكومية، بقد لقاءات دورية شهرية تجمع سعادة المدير 
بغية  وإدارات(،  )قطاعات  الهيئة  بموظفي  العور  الرحمن  عبد  الدكتور  العام 

الوصول إلى تحقيق أعلى مستويات الرضى الوظيفي، والتميز المؤسسي.

وعقد سعادة المدير العام خالل العام 2011 لقاءات عدة مع قطاعات وموظفي 
الهيئة، لتبادل المقترحات ووجهات النظر، فيما يخص بيئة العمل، وصواًل إلى 
بمشروعات  العمل  سير  تطورات  على  وأطلعهم  الصعد،  كافة  على  األفضل 
الموظفين  دعم  شأنها  من  قضايا  في  آرائهم  على  ووقف  الهيئة،  ومبادرات 
والنهوض بمستوى خدمات الهيئة، بما يحقق أعلى مستويات الرضا الوظيفي 

لديهم، ويزيد بالتالي من انتاجيتهم كنتيجة طبيعية.
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إلفطارات  تنظيمها  خالل  من  آخر  شهريًا  تقليداً  الهيئة  قيادة  سنت  كما 
تكسر   أن  شأنها  من  رائدة،  إبداعية  كتجربة  لموظفيها،   جماعية  شهرية 
العام  خالل  تم  حيث  الموظفين،  بين  االجتماعية   العالقات  وتوطد  الروتين، 
2011 تنظيم 8 حفالت افطار جماعي، بمعدل مرتين شهريا - واحدة في أبو ظبي 
واألخرى في دبي-، إذ تعد  تلك الفعالية واحدة من مبادرات التميز المؤسسي، 
ظروف  وفي  التقليدية،  العمل  أجواء  عن  بعيداً  الموظفون،  فيها  يلتقي  التي 

أكثر حميمية، تخلق تفاعاًل اجتماعيًا.

مبادراتها  إطالق  في  قدما  الهيئة  تمضي  إذ  الحد،  هذا  عند  األمر  يتوقف  ولم 
المجتمعية المؤسسية كأنموذج يحتذى في الحكومة االتحادية.

الحفل السنوي
»كلنـــا متميــــــزون«

البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  حققتها  التي  واإلنجازات  النجاحات  تكللت 
2011، بحفل سنوي،  العام  الحكومية بموظفيها المبدعين المثابرين، خالل 
تحت عنوان )كلنا متميزون(؛  تم خالله تكريم فرق العمل، وشركاء الهيئة 

االستراتيجيين.

ذات  االستراتيجية  ومبادراتها  الهيئة  إلنجازات  تتويجًا  إال  السنوي  الحفل  وما 
األثر والفاعلية على مستوى الحكومة االتحادية، وهي تؤكد التزامها المطلق 
بالمحافظة على هذا المستوى من الديناميكية والحيوية في تطوير سياسات 
الرشيدة،  القيادة  وتوجهات  وأبنائه  الوطن  خدمة  فيه  لما  البشرية،  الموارد 
للحكومة  االستراتيجية  األهداف  وتحقيق  الميادين،  كل  في  التميز  وتنشد 

االتحادية، ورؤية اإلمارات 2021.

وبفضل اهلل ثم توجيهات قيادتنا الرشيدة وجهود الموظفين الجبارة، وأفكارهم 
االبداعية، كل يوم هناك جديد في الهيئة، كأنموذج يحتذى، ومنبع للتشريعات 
والمبادرات والمشروعات الحيوية الفاعلة، التي ترفد وزارات الحكومة االتحادية 
في  يساعد  جديد،  بكل  فيها  والعاملين  البشرية  الموارد  وإدارات  ومؤسساتها 

تحقيق االهداف االستراتيجية للحكومة االتحادية ورؤية االمارات 2021.
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مجلة
»الموارد البشرية«

وأنواعه،  أشكاله  اختالف  على  عملها،  من  أصيل  جزء  اإلعالم  الهيئة  تعتبر 
واألدوات  المنابر  كافة  مستخدمة  كبيرة،   أهمية  األولى  اللحظة  منذ  وأولته 
على  االعالم  وسائل  مع  استراتيجية  لعالقات  وأسست  المتاحة،  اإلعالمية 
مستوى الدولة، واستحدثت أخرى داخلية تركت أثراً ملموسًا، وحققت صداها 

على مستوى الدولة.

ومن أبرز األدوات اإلعالمية التي وظفتها الهيئة، لنقل رسالتها إلى جمهورها 
وتصدرها  تعدها  التي  اإللكترونية،  البشرية  الموارد  مجلة  والخارجي  الداخلي 
إدارة االتصال الحكومي بشكل شهري ومنتظم، منذ مايو/أيار العام 2011، حيث 
بالموارد  العالقة  ذات  والموضوعات  والتشريعات  والسياسات  بالتجارب  تعني 
العربية  االمارات  دولة  مستوى  على  والصورة  بالكلمة  وتغطيها  البشرية، 

المتحدة.

 وتنطلق مجلة »الموارد البشرية« من تغطية فعاليات ومبادرات الهيئة، ويتم 
وزوايا  البشرية،  بالموارد  عالقة  ذات  واستشارات  قانونية  مواد  وتضمينها 
ثابتة تحوي مقاالت متخصصة، لكتاب من داخل الهيئة وخارجها، وموضوعات 

خفيفة، بمثابة استراحات تثري ثقافة المتصفح.

اإلمارات العربية المتحدة، ابوظبي، ص.ب 2350  ،هاتف : 4036000 2  971 +    |     دبي،  ص.ب 5002 ، هاتف: 2319000 4 971 +   | البريد االكتروني:    info@fahr.gov.ae  الموارد البشرية

دولة اإلمارات العربية المتحدةالهـيئة االتحـادية للموارد البشرية الحكـومية

العـدد )4 (مجلة الكـترونية شـهرية تعـدها  إدارة االتصال الحكومي في الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية أغسطس 2011

المــوارد البشـرية

1

إدارة األداء ... إدارة الحياة

األيام،  هذه  بها  المعمول  اإلداري��ة  النظم  هي  كثيرة 
بكفاءة  االنتاجية  زي���ادة   مجتمعة  منها  وال��غ��رض 
بل  الحياة  رديف  هنا  والوقت  أقل.  وقت  في  وج��ودة 
كيف  وتنظيمي،  إنساني  مورد  وأغلى  ذاتها  الحياة  هو 
القرآن  من  موضع  من  أكثر  في  به  اهلل  أقسم  وقد  ال 
الكريم، فمن يمكنه إيقاف عقارب الساعة او إرجلعها 
قيد انملة إلى الخلف إذا سارت؟، لنتأكد عندها أن إدارة 

الوقت تعني  إدارة الحياة حقًا.

لموظفي  األداء  إدارة  نظام  حول  يتركز  هنا  الحديث 
االتحادية  الهيئة  أعدته  ال��ذي  االتحادية  الحكومة 
للموارد البشرية الحكومية، وأطلقته مؤخرًا في سبع 
رسميًا  لتعميمه  تمهيدًا  تجريبيًا،  اتحادية  جهات 
منشور  وهو  االتحادية،  الجهات  على  المقبل  العام 
أراد  لمن  ملحقاته  مع  االلكتروني  الهيئة  موقع  على 

اإلطالع.

لو حاولنا اسقاط ما جاء في النظام بدءًا من التعريف 
التي يمر  بالمراحل  وانتهاًء  بالمبادئ واألهداف  مرورًا 
أنه  لوجدنا  ال،  أم  موظفًا  كان  سواء  منا  أي  على  بها 
من  رئيس  كمقوم  بالفطرة،  ممارستها  إلى  بحاجة 
أن   طالما  حياته،  في  قدمًا  والسير  النجاح  مقومات 
النظام هو العملية التي يجري بوساطتها تقييم أداء 
الموظف بالمقارنة مع االهداف والمؤشرات الرئيسة 
الهدف  إلى  الوصول  في  النجاح  لقياس  الموضوعة 

المنشود. 

في  كان  ألي  الناجح  األداء  ان  القول  يمكننا  هنا  من 
حياته، ليس للموظفين فحسب، يرتكز على مسائل 
عليها  العمل  آلية  وتحديد  األهداف   وضع  منها  عدة، 
ووض��ع  م��ح��دد،  زمني  ب��إط��ار  وربطها  »ال��ك��ف��اءات«، 
نقاط  لتحديد  المرحلية؛  المراجعة  وإج��راء  الخطط، 
القوة والضعف، وإجراء التقييم النهائي لألداء كحلقة 
العملية  هذه  لنا  لتشكل  األداء،  إدارة  دورة  في  أخيرة 
الخطى  نحث  فإما  بهديها،  نهتدي  بوصلة  برمتها 
ونحسن  ون��ط��ور  مسارنا  نغير  أو  نفسه،  ب��االت��ج��اه 

مستوانا وقدراتنا بعد وضع األصبع على الجرح.

أسرة التحرير

www.fahr.gov.ae
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صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

معالي حميد القطامي

محمد بن راشد يصدر قرارًا بشأن التقاعد االختياري 
لموظفي الهيئات االتحادية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
مجلس  قرار  اهلل«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
لموظفي  االختياري  التقاعد  ش��أن  في   ،2011 لسنة   20 رق��م  ال���وزراء 

الهيئات والمؤسسات الحكومية االتحادية، وعددها 26 جهة.

ومنح القرار مهلة حتى نهاية شهر سبتمبر، لتقديم طلبات التقاعد 
االتحادية  الحكومية  والمؤسسات  الهيئات  لموظفي  االختياري 
المعاشات  نظام  في  اشتراك  مدة  يكملون  سوف  أو  أكملوا  ممن 
شهر  من   31 بتاريخ  فأكثر،  سنة   30 قدرها  االجتماعية  والتأمينات 

ديسمبر المقبل.

بشأن  خاصًا  تعميمًا  الحكومية،  البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  أصدرت 

إجازة عيد الفطر المبارك في الوزارات والجهات االتحادية، حيث تقرر تعطيلها 

إلى 3   ،2011 الموافق 28 أغسطس  ابتداًء من يوم األحد 28 رمضان 1432 ه���، 

شوال، وعليه يكون يوم الخميس الخامس والعشرين من اغسطس هو آخر 

يوم عمل، ويوم األحد الرابع من سبتمبر المقبل أول أيام الدوام الرسمي.

إجازة عيد الفطر للجهات االتحادية 
من 28 أغسطس إلى 4 سبتمبر

آيات  أسمى  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  والتعليم  التربية  وزير  القطامي  حميد  معالي  رفع  المناسبة  وبهذه 

التهانى والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، وأخيه 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 

اهلل«، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام االمارات سائلًا اهلل العلي القدير أن يعيده 

بهذه  واالسالمية  العربية  واألمتين  االم��ارات  دولة  شعب  هنأ  كما  والعافية.  الصحة  بموفور  سموهم  على 

المناسبة السعيدة.
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المــوارد البشـرية
كــلمة العـــدد

1

التربية   وزي���ر  ال��ق��ط��ام��ي   حميد  معالي  ق��ال 
والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية 
للموارد البشرية الحكومية إنه من شأن تطبيق 
نظام إدارة األداء لموظفي الحكومة االتحادية - 
الذي أطلقته الهيئة، مؤخرًا- أن يرتقي بمستوى 
األداء ويرسي أسسًا علمية سليمة في تقييم 
موظفي الحكومة االتحادية ومنحهم الترقيات 

والعالوات والمكافآت والحوافز.

ترؤسه  خ��الل  القطامي  حميد  معالي  وأك���د 
الهيئة  إدارة  مجلس  ألعضاء  الدوري  االجتماع 
االتحادية للموارد البشرية الحكومية أن النصف 
باإلنجازات  حافلًا  جاء  الجاري  العام  من  األول 
بالمبادرات  يتعلق  فيما  للهيئة،  بالنسبة 
الخاصة بسياسات وتشريعات الموارد البشرية، 
حيث أعدت أكثر من نظام ومبادرة، منها ما تم 

إطالقه وأخرى قيد االعتماد.

ال��م��ش��روع��ات  ش���أن  م��ن  أن���ه  معاليه  وذك���ر 
تشكل  أن  الهيئة   تطلقها   التي  والمبادرات 
والجهات  ال����وزارات  عمل  ف��ي  ف��ارق��ة  عالمة 

االتحادية، ومن هذه المشروعات التي تضمنها 
جدول أعمال اجتماع مجلس اإلدارة )نظام إدارة 
معلومات الموارد البشرية الحكومية »بياناتي« 
)HRMIS(، ونظام التدريب والتطوير لموظفي 
الحكومة االتحادية، وآلية إشهار وثيقة مباديء 

السلوك المهني وأخالقيات الوظيفة العامة(.

المجلس  أعضاء  السعادة  أصحاب  اطلع  كما 
في  العاملة  المرأة  احتياجات  دراسة  نتائج  على 
الحكومة االتحادية، والتي أعدتها الهيئة مؤخرًا، 
الماضية،  الفترة  عن  الهيئة  إن��ج��ازات  وتقرير 
في  البشرية  بالموارد  خاصة  جائزة  ومقترح 
للعام  الهيئة  وميزانية  االتحادية،  الحكومة 

.2012

وأشاد معالي حميد القطامي وأصحاب السعادة 
في  األداء  بمستوى  اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء 
ال��ق��ي��ادة  تطلعات  خ��دم��ة  ف��ي��ه  ل��م��ا  ال��ه��ي��ئ��ة، 
دولة  رؤي��ة  وفق  الريادة  تحقيق  نحو  الرشيدة 
اإلمارات 2021، وانسجامًا مع توجهات الحكومة 

وخططها االستراتيجية.

معالي حميد القطامي:
نظـام إدارة األداء يرســي أســسًا علـمية 
السلوك المهنيلتقييـم موظــفي الحكــــومة االتحـــادية

وأخالقيات الوظيفة العامة

الوظيفة  وأخالقيات  المهني  السلوك  مبادئ  وثيقة 
إلى  بحاجة  وليس  عريض  ظاهره  في  عنوان  العامة 
فيه  ومصطلح  كلمة  كل  ولكن  تفسير،  أو  تعريف 
يحمل في طياته مضامين كبيرة، قد يطول شرحها، 
فقبل عام من اآلن تقريبًا اعتمد  صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل هذه الوثيقة التي 
رفعتها الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية 

إلى مجلس الوزراء الوقر.

بأمانة  بواجباته  الموظف  قيام  على  تنص  الوثيقة 
تحقيق  على  باستمرار  والعمل  وموضوعية،  ونزاهة 
ممارسته  تكون  وأن  فيها،  يعمل  التي  الجهة  أهداف 
عمله  ي��ؤدي  وأن  له،  المخولة  الصالحيات  ح��دود  في 
أو  اإلهمال  أو  القصد  سوء  من  متجردًا  نية  بحسن 
لتحقيق  العامة  بالمصلحة  الضرر  أو  القانون  مخالفة 

مصلحة خاصة له أو للغير.

مثلًا،  فراغ  وقت  لملء  أو  ترفًا  يأت  لم  الوثيقة  إعداد 
بأهمية  الراسخ  الهيئة  إيمان  من  انطالقًا  جاء  وإنما 
لذا  الحامي«،  المنظم  »المرشد  الدليل  ه��ذا  مثل 
تعمل الهيئة على اشهار الوثيقة من خالل طرق عدة؛ 
العامة  الوظيفة  في  العاملين  جميع  اطالع  لضمان 
يعود  ذلك  اعتبار  على  فيها،  جاء  بما  والتقيد  عليها، 
عليهم بالنفع والفائدة ويجبنهم  الشبهات، وبالتالي 

المساءلة القانونية.

من هنا نستثمر هذا المنبر لنوجه الدعوة عامة لكل 
موظفي الحكومة االتحادية؛ لقراءة ما جاء في وثيقة 
مبادئ السلوك المهني وفهمه، ونحث إدارات الموارد 
االضطالع  االتحادية  والجهات  ال��وزارات  في  البشرية 
 « »الهيئة  وم��د  بذلك،  الموظفين  وإل���زام  ب��دوره��ا 

بتقارير الرصد ذات العالقة.

متوفرة  الوثيقة  أراد:  من  لكل  نقول  الختام  وف��ي 
          www.fahr.gov.ae اإللكتروني   الهيئة  موقع  على 
تعليمي  بشكل   – قريب  عما   – إخراجها  وسيتم 
الهيئة   عليه  تعمل  م��ش��روع  إط���ار  ف��ي  إل��ك��ت��رون��ي، 

وتوشك على االنتهاء منه.

أسرة التحرير

www.fahr.gov.ae

معالي حميد القطامي يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية 
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داخــــل العـــدد

معايل حميد القطامي

تتمة  ص )2 (

تتمة  ص )3(

تتمة  ص )4(

88 %  نسبة رضا المتعاملين مع الهيئة االتحادية 
للموارد البشرية الحكومية

مستقلة،  شركة  بوساطة  الحكومية،  البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  أجرته  للرأي  استطالع  أظهر 
المنشود  المستوى  بذلك  متجاوزًا   ،%88.3 الهيئة  مع  الخارجيين  للمتعاملين  العام  الرضا  نسبة  أن 
وهو 80%، بفارق كبير )8.3%(، وجاء بغية االستماع لصوت المتعاملين والوقوف على همومهم وما 

يرضيهم، للحفاظ على المكتسبات وسد الفجوات.

67% نسبة التوطين في الحكومة االتحادية 
و 74% في 2013

الهيئة االتحادية للموارد  إدارة  التربية والتعليم رئيس مجلس  القطامي وزير  أشاد معالي حميد محمد 
في  تصب  حيوية  ودراسات(  ومبادرات  )أنظمة  من  ومشروعاتها  “الهيئة”  بإنجازات  الحكومية   البشرية 
في  البشرية  الموارد  عمل  مجمل  على  وتنعكس  االتحادية،  للحكومة  االستراتيجية  األه��داف  خدمة 

الوزارات والجهات االتحادية بما ينسجم مع رؤية دولة اإلمارات 2021.

وأكد معالي حميد القطامي خالل ترؤسه االجتماع الدوري ألعضاء مجلس إدارة الهيئة االتحادية للموارد 
البشرية الحكومية أن العام الجاري جاء حافلًا باإلنجازات بالنسبة للهيئة فيما يتعلق بالمبادرات الخاصة 

بسياسات وتشريعات الموارد البشرية، والتي من شأنها أن تحسن فعالية وكفاءة إدارات الموارد البشرية، 
وتزيد إنتاجية الموظفين، وتعزز قدراتهم.

خطة  ووضع  التوطين  حول  خاصة  دراس��ة  من  الحكومية  البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  فرغت 
نسبة  أن  إلى  نتائجها  وخلصت   .2010-2013 األعوام  خالل  االتحادية  والجهات  الوزارات  في  بشأنه  متكاملة 
ومن المتوقع أن تصل  التوطين في الوزارات والجهات االتحادية بلغت نهاية العام الماضي قرابة 67 %،
على أن يزيد عدد الوظائف 219 وظيفة، ليصل العدد االجمالي  إلى 74 % في العام 2013، بمعدل زيادة 7%،
إلى 51 ألف وظيفة تقريبًا في 48 جهة اتحادية تفاعلت مع الدراسة، في حين بقيت 7 جهات أخرى لم تزود 

الهيئة بالبيانات المطلوبة.

القطامي 
يشيد بإنجازات »االتحادية للموارد البشرية« خالل العام

ص )5(

إطالق الدفعة الثانية من 
»قيادات المستقبل« 

ونقل تبعية برنامج قيادات 
حكومة اإلمارات للهيئة 

االتحادية

ص )7(

»الحقيبة المدرسية« 
مبادرة مجتمعية فاعلة

ص )8(

مشاركة أدبية
أنت تملك وأنا أملك

ص )9(

جزيرة بوطينة تحفة جمالية 
طبيعية

|   الموارد البشرية
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مجلة الكـترونية شـهرية تعـدها  إدارة االتصال الحكومي في الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
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مجلس الوزراء يحدد السقف األعلى 

المتيازات العقود الخاصة

شهر العمل والعبادة

حول  الكريم  رمضان  شهر  في  الحديث  يكثر 

والعادات  الغذائية  واألنظمة  والتبذير  اإلس��راف 

حديث  لتصبح  التلفزية،  وال��ب��رام��ج  الشرائية 

الناس  من  صنف  ينشغل  أم��ور  وه��ي  الساعة، 

فيها حقًا.

المؤسف في شهر الخير أن البعض ينسى العمل 

أو حتى الحديث عنه، وال نقصد هنا العمل الصالح 

أو عمل الخير بمعناه التقليدي من صوم وصالة 

واالمتناع  الرحم  وصلة  القرآن  وق��راءة  وقيام 

كلها  العبادات  هذه  أهمية  على  الشهوات،  عن 

اليومي  العمل  نقصد  وإنما  السنة،  أشهر  خالل 

التي  الوظيفة  أو  المهنة  ومهمات  واجبات  أو 

أو  ذات��ه  لتحقيق  الموظف  أو  االنسان  يشغلها 

كمصدر للدخل.

السليم  الوجه  على  صاحبه  أداه  ما  إذا  العمل 

وظيفة  ف��ي  أو  خ��اص��ًا  ك��ان  س���واء  ع��ب��ادة،  يعد 

الثاني  النوع  على  سيكون  هنا  والتركيز  عامة، 

تنقل  قد  خصوصية  من  له  لما  الحكومي؛  أي 

الشبهة  دائ��رة  إل��ى  العبادة  إط��ار  من  صاحبها 

للنوم  شهرًا  ليس  الفضيل  فالشهر  والحرام، 

ويمارسون  الموظفين،  من  البعض  يعتقد  كما 

حيث  مؤسساتهم،  في  الواقع  أرض  على  ذلك 

عليه،  قادرين  غير  العمل  عن  نائمين  تراهم 

مانحين هذا الحرام صبغة منطقية.

القدرة  نفسه  ف��ي  يجد  ال  لمن  نقول  هنا  م��ن 

وال  بيته،  في  يستريح  أن  رمضان  في  العمل  على 

لإلثم  ومصدرًا  سريرًا،  العمل  في  كرسيه  يحول 

والراحة  السعادة  لحظات  وأجمل  والشبهة، 

النفسية التي يمكن ألي موظف أن  يستشعرها 

إلى بيته وقد أدى عمله على أكمل  عندما يعود 

راتبه  وحلل  ضميره،   عليه  يمليه  بما  وج��ه، 

وأطعم أهله حاللًا.

أسرة التحرير
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للموارد  االتحادية  الهيئة  من  توصية  على  بناء 

ال���وزراء  مجلس  أص���در  الحكومية  البشرية 

راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  برئاسة 

مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 

 )17( رقم  القرار  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم  ال��وزراء 

لسنة 2011 بشأن تحديد السقف األعلى لالمتيازات 

تسري  حيث  الخاصة،  للعقود  والعينية  المالية 

بموجب  المعينين  الموظفين  على  أحكامه 

ال��وزارات  في  العليا  الوظائف  على  خاصة  عقود 

هذا  أحكام  من  ويستثنى  االتحادية،  والجهات 

بالوزارات  الموظفون  الثانية  المادة  وفق  القرار 

أن  على  قوانينها  نصت  التي  االتحادية،  والهيئات 

تكون لها أنظمة وظيفية خاصة بها، وذلك في 

حدود ما نصت عليه.

القطامي: نظــــام إدارة األداء يؤسس لمرحلة عمل جاد ومتميز

داخل

فريق  العدد

االستشارات 

القانونية 

دوام رمضانص )5(

إختبار بياناتيص 6

لقطة العدد ص 8

ص 10

التربية  وزير  القطامي  حميد  معالي  وبحضور  رعاية  تحت 

للموارد  االتحادية  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  والتعليم 

إدارة  الحكومية أطلقت »الهيئة« مؤخرًا نظام  البشرية 

األداء لموظفي الحكومة االتحادية في مرحلته التجريبية، 

من  عدد  حضره  دبي  في  أقيم  خاص  حفل  خالل  وذل��ك 

الموارد  ومديري  المساعدين،  والوكالء  ال��وزارات  وكالء 

و  القطاعات  ومديري  االستراتيجي،  والتخطيط  البشرية، 

اإلدارات في سبع جهات تطبق النظام تجريبيًا.

تتمة ص )3(

تتمة ص )2(

كــلمة العـــدد

خالل إطالقه تجريبياً في 7 جهات
صاحب السمو

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

معالي حميد القطامي
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القطامي  عبيد  محمد  حميد  معالي  أك��د 
إدارة  التربية والتعليم رئيس مجلس   وزير 

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية 
أن الهيئة حققت إنجازات كبيرة وملموسة 

في  قدمًا  تسير  وأنها  قياسي  وقت  في  األثر 
بخصوص  ومهمة  حيوية  مشروعات  إنجاز 

مستوى  على  الحكومية  البشرية  االتحادية الموارد  في حيث أطلقت مبادرات الحكومة  حيوية  وتعمل ودراس��ات  األخير  تقل اآلون��ة  ال  أخ�����رى  االت��ح��ادي��ة مجمل عمل الموارد أهمية وتنعكس على ع��ل��ى  واستراتيجية  رؤي��ة دول��ة اإلم���ارات ب���م���ا ي��ن��س��ج��م م��ع البشرية  في  2021  البشرية  ج���اءت ت��أك��ي��دات م��ع��ال��ي ال��ق��ط��ام��ي خ��ال الحكومة االتحادية.الموارد  
مجلس  ألعضاء  ال��دوري   االجتماع  ترؤسه 

البشرية  للموارد  االتحادية   الهيئة   إدارة 
أعماله  ج��دول  تضمن  وال���ذي  الحكومية 

التشريعات  تعديل  منها  ع��دة  مسائل 
في  التوطين  البشرية  بالموارد  المتعلقة 

الوظيفي  وال����دوران  االت��ح��ادي��ة  الحكومة 
البشرية  ال��م��وارد  معلومات  إدارة  ونظام 

القضايا المستجدة لدى الهيئة.في الحكومة االتحادية “بياناتي” وغيرها من 

القطامي:
الهيئـة االتحــــادية للموارد البشــرية 
حققت إنجـــازات كـــبيرة  وملموسـة

المشروعات  بين  م��ن  أن��ه  معاليه  وذك��ر 
بعضًا  الهيئة  أطلقت  التي  والفعالة  الحيوية 

إدارة  نظام  هو  األخ��رى  على  وتعمل  منها 
الحكومية  البشرية  ال��م��وارد  معلومات 

واستراتيجية  األداء  إدارة  ونظام  “بياناتي” 
االتحادية  الحكومة  في  البشرية  ال��م��وارد 

واللجنة  البشرية  الموارد  ن��ادي  وتشكيل 
النظر االس��ت��ش��اري��ة ل��ل��م��راة  ولجنة  وبرنامج العاملة  االعتراضات  برعاية في  الخاص  العامة “مسار”  الثانوية  ودراس���ات خريجي  المراة المواطنين  احتياجات  في ال��ع��ام��ل��ة وال��ت��وط��ي��ن ح��ول  الوظيفي  الحكومة ون�����ظ�����ام ال����ت����دري����ب ال��ح��ك��وم��ة االت��ح��ادي��ة وال����دوران  في  والتطوير 

االتحادية.
عمليات  تجري  الهيئة  أن  معاليه  وبين 

الخاصة  والتشريعات  للوائح  دورية  مراجعة 
االتحادية  الحكومة  في  البشرية  بالموارد 

والمواكبة  والتجديد  التحديث  منطلق  من 
ب��م��ا ي��ت��م��اش��ى م���ع ت��وج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ة 

االتحادية لرفع فاعلية التشريعات القانونية 
وتحقيق  البشرية  بالموارد  العاقة  ذات 

موظفي  ودع��م  وخدمة  العامة  الحكومة االتحادية.المصلحة 

شهرية لماذا »الموارد البشرية«؟ إلكترونية  مجلة  البشرية  الموارد 
البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  تصدرها 

الحكومية، حيث تعنى بموضوعات الموارد 
البشرية وبرامج وخطط تطويرها والنهوض 

االت��ح��ادي��ة،  الحكومة  مستوى  على  بها 
الهيئة  ون��ش��اط��ات  ت��ح��رك��ات  ت��رص��د  كما 

والصورة،  بالكلمة  وتوجهاتها  وتسعى الهيئة ألن تكون  »الموارد البشرية« في باديء األمر.ومبادراتها 
يتبادلون  المعنيين،  لجميع  ونافذة  منبرًا 

من خالها خبراتهم وتجاربهم ويطرحون 
خدمة  فيه  لما  ومقترحاتهم؛  آراءه����م 

تطوير  لجهة  بعملها،  العاقة  ذات  القضايا 
الحكومي،  القطاع  ف��ي  البشرية  ال��م��وارد 

كما وتهدف الهيئة من مجلتها إلى مواكبة والمعايير العالمية.وتعزيز دورها استنادًا إلى المفاهيم الحديثة 
والتشريعات  القوانين  بخصوص  جديد  كل 

البشرية  بالموارد  المتعلقة  والسياسات 
وحمل  المتحدة  العربية  اإلم��ارات  دولة  في 

من  ممكنة  شريحة  أوسع  إلى  مضامينها 
الجمهور المعني، ال سيما موظفي الوزارات 

والجهات االتحادية وإدارات الموارد البشرية 
ال��م��وارد فيها. مجلة  ت��ك��ون  أن  الهيئة  وت��أم��ل 

كونها  ج��ان��ب  إل��ى  أي��ض��ًا  ورق��ي��ة  البشرية 
بشكل  تطويرها  إل��ى  وتسعى  إلكترونية، 

مستمر، حتى تصل بها إلى مستوى الطموح، 
صعيد  على  ب��ه  يحتذى  إع��ام��ي  الحكومة االتحادية.ك��أن��م��وذج 

أسرة التحرير

www.fahr.gov.ae
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داخــــل العـــدد
» اشادوا بدعم الدولة لمسيرة العمل الخليجي المشترك«

وزراء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون يختتمون 
اجتماعهم العاشر

خالل حفل  الهيئة باليوم الوطني الــ40

القطامي: انجازات الوطن العظيمة افراز رؤية ثاقبة 
لقيادة موحدة حكيمة

بدول  البشرية  والموارد  المدنية  الخدمة  أجهزة  ورؤس��اء  وزراء  والسعادة  المعالي  أصحاب  اختتم 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السابع والعشرين من نوفمبر اجتماعهم العاشر، في فندق 
ياس بأبو ظبي، برئاسة معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة 
األمين  الهاشم  عقله  بن  عبداهلل  الدكتور  سعادة  وبحضور   ، الحكومية  البشرية  للموارد  االتحادية 
في  الوزراء  وتوجه  التعاون،  مجلس  لدول  العامة  اإلمانة  في  والبيئة  اإلنسان  لشؤون  المساعد  العام 
ختام اجتماعهم بالشكر والتقدير لدولة االمارات العربية المتحدة الستضافتها هذا المؤتمر، وحسن 

التنظيم واالستقبال.

د. عبد الرحمن العور:
العمل بروح الفريق

يرفع االنتاجية
ص )9(

إضاءات على
تعديالت قانون 
الموارد البشرية

مفاهيم التميز
المؤسسي

ص )13(

ص )15(

تفاؤل
)وحي القلم(

ص )12(

الدولة حفظه اهلل قرارًا بتعديل بعض  آل نهيان رئيس  زايد  أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
االستراتيجية  التوجهات  ضمن  وذل��ك  االتحادية،  الحكومة  في  البشرية  الموارد  قانون  أحكام 
للحكومة االتحادية بتعزيز فاعلية الموارد البشرية الحكومية ورفع كفاءتها الوظيفية وخلق بيئة 

العمل المستقرة لزيادة إنتاجيتها.

بهدف تعزيز القدرات الوظيفية للموارد البشرية الحكومية 

خليفة يصدر مرسومًا بتعديل بعض أحكام 
قانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية

تتمة  ص )7(

تتمة  ص )4(

ص )8(

القيادة تولي العنصر 
البشري أهمية كبيرة

 وينص المرسوم بقانون اتحادي رقم )9( لسنة 2011 على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم )11( لسنة 2008، والخاصة بأحكام 
الموارد البشرية في الحكومة االتحادية، وذلك بناًء على توصية من الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية والتي وافق عليها مجلس 

الوزراء مؤخرًا.

حفلًا   بدبي،   حياة  جراند  فندق  في  اليوم،  صباح  الحكومية  البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  نظمت 
رعاية  تحت  وذلك  المتحدة،  العربية  االم��ارات  دولة  اتحاد  تأسيس  على  عامًا  أربعين  مرور  لمناسبة 
وسعادة  الهيئة،  إدارة  مجلس  رئيس  والتعليم  التربية  وزير  القطامي  محمد  حميد  معالي  وبحضور 
الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة، ومديرو القطاعات واالدارات والموظفين والعشرات من 

أصدقاء الهيئة وشركائها.

تتمة  ص )2(
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داخــــل العـــدد

موقع الهيئة اإللكتروني يحصل على االمتياز %100

أفاد 35 منتسباً لفئة القيادات التنفيذية

برنامج قيادات حكومة اإلمارات يختتم ورشة قوة التفاوض
حصل موقع الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية، بنسختيه العربية واالنجليزية على  درجة 

حكومة  تجريه  والذي  االتحادية،  االلكترونية  للمواقع  السنوي  التقييم  حسب   %  100 بنسبة  امتياز 

اإلمارات اإللكترونية.

ويعد موقع الهيئة االلكتروني بحلته الحالية جديد نسبيًا، حيث اخذت الهيئة بعين االعتبار في إعداده 

عن  الصادر  اإلرش��ادي  الدليل  في  ال��واردة  االتحادية،  الحكومة  ومتطلبات  وإرش��ادات  معايير  جميع 

الحكومة االلكترونية االتحادية.

ص )11(

ص )12(

ص )13(

ص )12(

عقد ندوته التخصصية األولى »الكفاءات السلوكية والتقييم«

حميد القطامي: نادي الموارد البشرية أثبت ذاته بجدارة 

خالل عام كتجربة رائدة

تتمة  ص )4(

ص )5(

الئحة تنفيذية جديدة

والدعوة لألخذ بتعديالت القانون

اضاءات على

المرحلة التجريبية 

لنظام إدارة األداء

القبعات الست

ردت حليمة لعادتها القديمة 

أوراق اداريـــة

أكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للموارد 

البشرية الحكومية أن نادي الموارد البشرية الذي يطفئ شمعته األولى هذه األيام كواحدة من مبادرات 

الهيئة، تمكن من إثبات نفسه بجدارة خالل عام فقط، كتجربة رائدة، على مستوى الدولة، حيث جمع 

مئات الخبراء والمختصين والمعنيين بالموارد البشرية تحت سقف واحد.

اختتم برنامج قيادات حكومة اإلمارات الذي تديره الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية، ورشة 

عمل، حول قوة التفاوض، لفئة القيادات التنفيذية في البرنامج، استمرت ليومين في فندق مونارك 

بدبي.

هارفرد،  جامعة  في  التفاوض  مركز  مدير  شابيرو  دانيال  الدكتور  التفاوض«  »قوة  ورشة  في  ودرب 

واستفاد منها 35 منسبًا من فئة القيادات التنفيذية. 

وأكدت السيدة عائشة السويدي، مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية، في الهيئة مدير برنامج قيادات 

حكومة اإلمارات أن هذه الورشة تعد األخيرة في سلسلة ورش العمل واألنشطة العلمية والتدريبية 

تنفيذيين،  ومديرين  مساعدين،  وزارات  وكالء  تضم  التي  التنفيذية،  القيادات  فئة  بتطوير  الخاصة 

ومديري إدارات يعملون في وزارات وجهات اتحادية مختلفة.

تتمة  ص )2(

معالي حميد القطامي

تتمة  ص )5(

الهـيئة االتحـادية للموارد البشرية الحكـومية

دولة اإلمارات العربية المتحدة

مجلة الكـترونية شـهرية تعـدها الهـيئة االتحـادية للموارد البشـرية الحكـومية

العـدد )8 (
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التقرير السنوي لعام 2011التقرير السنوي لعام 2011

األنشطة  المبادراتالهدف
مالحظاتالرئيسة

وضـــــــــــــــــــع 
الــســيــاســات 
ــج  ــ ــرام ــ ــب ــ وال
ــة  ــمـ ــظـ واألنـ
ــة  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
ــوارد  ــ ــم ــ ــال ــ ب
في  البشرية 
الـــحـــكـــومـــة 
ــة ــ ــادي ــ ــح ــ االت

وضع 
استراتيجية 

شاملة 
للموارد 

البشرية في 
الحكومة 
االتحادية

وضع 
استراتيجية 

شاملة للموارد 
البشرية في 

الحكومة 
االتحادية

في 	  البشرية  الموارد  »استراتيجية  وتعميم  اعداد 
الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
مجموعة  على  تبنت  والتي   »2013  –2011«
منبثقة  الرئيسية  االستراتيجية  األهداف  من 
االستراتيجية  واألهداف  الغايات  مع  ومرتبطة 
لألهداف  ملخص  يلي  وفيما  االتحادية،  للحكومة 

االستراتيجية الخمسة:
العالية في 	  الكفاءات والمواهب  جذب واستقطاب 

الفئات والوظائف المستهدفة والحفاظ عليها .
تمكين الموارد البشرية اإلماراتية وتعزيز قدراتها 	 

والمناصب  األدوار  في  عالية  بكفاءة  للعمل 
المستهدفة.

تعزيز قدرات موظفي الحكومة االتحادية.	 
تحسين 	  أجل  من  والسليم  الفاعل  التخطيط 

كفاءة وفاعلية الموارد البشرية وزيادة إنتاجيتها.
الموارد 	  ونظم  التشريعية  األطر  فاعلية  ضمان 

البشرية وتطويرها بما يعزز من كفاءة أداء إدارات 
االتحادية  الحكومية  الجهات  في  البشرية  الموارد 

المعنية.

وضع 
وتحديث

سياسات 
الموارد 

البشرية 
الحكومية

تعديل 
بعض أحكام 

المرسوم 
بقانون الموارد 

البشرية فى 
الحكومة 
االتحادية

2011 بشأن اعتماد 	  صدر مرسوم رقم )9( لسنة 
 )11( رقم  بقانون  المرسوم  مواد  بعض  تعديالت 
الحكومة  في  البشرية  الموارد  بشأن   2008 لسنة 

االتحادية.

تعديل قرار 
مجلس 

الوزراء رقم 13 
بشأن الالئحة 

التنفيذية 
لقانون الموارد 

البشرية فى 
الحكومة 
االتحادية

للموارد 	  الجديدة  التنفيذية  الالئحة  اعداد  تم 
المرسوم  صدور  على  بناء  الحكومية،  البشرية 
بمرسوم  المعدل   2011 لسنة   )9( رقم  بقانون 
الموارد  شأن  في   2008 لسنة   )11( رقم  بقانون 

البشرية.

مالحظاتاألنشطة  الرئيسةالمبادراتالهدف

وضع وتحديث
سياسات 

الموارد البشرية 
الحكومية

وضع سياسة إدارة أداء 
الموظفين في الجهات 

الحكومية االتحادية

بناء على الدراسة التي أعدتها الهيئة :
الوزراى 	  المجلس  قرار  صدر   

)318/11خ/1(  رقم  للخدمات 
على  ينص  والذي   ،2011 لسنة 
تطبيق النظام كمرحلة تجريبية 

بمشاركة 7 جهات اتحادية.
الوزاري 	  المجلس  قرار  صدر 

)2/20خ/2(لسنة  رقم  للخدمات 
األداء  إدارة  نظام  باعتماد   2012

لموظفي الحكومة االتحادية.

ــدرات  ــ تـــعـــزيـــز قـ
الـــمـــوظـــفـــيـــن 
وتــــــــطــــــــويــــــــر 
مــــهــــاراتــــهــــم 
ــة  ــوم ــك ــح ــي ال ــ ف
االتـــــــحـــــــاديـــــــة

برامج تحسين 
وزيادة إنتاجية 

الموظفين من 
خالل التخطيط 

السليم والفعال 
للموارد البشرية

تطبيق نظام إدارة أداء 
الموظفين في الجهات 

الحكومية االتحادية

في 	  الوزراء  مجلس  قرار  صدر 
التجريبي  بالتطبيق   2011 عام 

على 7 جهات .
توجيهية 	  لجنه  تشكيل  وتم 

للتطبيق التجريبي 
يونيو 	  في  بالتطبيق  البدء   تم 

المرحلتين  بدمج  وذلك   2011
األولى والثانية.

 تم وضع خطة متضمنة اإلطار 	 
الزمني للتدريب.

داخلية  عمل  ورشة   33 عقد  تم 
نسبة  وبلغت  الجهات  جميع  في 
الداخلية  الورش  في  المشاركين 
نسبة  كانت  حيث   ،%100 بنسبة 
الموظفين الذين لديهم وثائق أداء 
المستهدفة  العينة  اجمالي  من 

100% ايضا .

السياسات  وضع 
والـــــــبـــــــرامـــــــج 
واألنــــــظــــــمــــــة 
بالموارد  الخاصة 
الـــبـــشـــريـــة فــي 
الـــــحـــــكـــــومـــــة 
االتـــــــحـــــــاديـــــــة

وضع وتحديث
سياسات 

الموارد البشرية 
الحكومية

وضع إطار عام للكفاءات 
والجدارات السلوكية 

والفنية

للكفاءات 	  عام  اطار  اصدار  تم 
الجهات  لموظفى  السلوكية 

الحكومية االتحادية.
فى 	  به  والعمل  االطار  اعتماد  تم 

نظام ادارة األداء.
الوزارات 	  مع  التنسيق  جاري 

كفاءاتها  تطوير  بشأن  المعنية 
حسب  التخصصية   / الفنية 

اختصاصات الجهة.
سيتم إنجاز المستهدف فى الربع 	 

وفق   ،2013 العام  من  الثالث 
اإلطار الزمني للخطه التشغيليه 

للهيئة.

وضع سياسة التدريب 
والتطوير في الجهات 

الحكومية االتحادية

الهيئة 	  أعدتها  دراسة  على  بناء 
الوزاري  المجلس  قرار  صدر 
لسنة  )2/21خ/3(  رقم  للخدمات 
التدريب  نظام  باعتماد   2012
الحكومة  لموظفي  والتطوير 

االتحادية
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تصميم أنظمة 
متكاملة 
للموارد 
البشرية 

الحكومية

وضع معايير 
وأسس اعتماد 

مؤسسات 
التأهيل والتدريب 

في الحكومة 
االتحادية

التدريب 	  نظام  اعتماد  ضوء  في 
االتحادية،  الحكومة  في  والتطوير 
التأهيل  مؤسسات  اختيار  سيتم  
والتدريب في الحكومة االتحادية، وفق 

المعايير التي ستحددها الهيئة.

تطوير نظام 
إدارة معلومات 
الموارد البشرية

»HRMIS «
)نظام بياناتي(

تم تشغيل النظام في جميع الجهات 	 
وفقًا   2012 يناير   في  الحكومية 
لتنفيذ  المعتمدة  الزمنية  للخطة 
 )4( يتضمن  المشروع  فإن  المشروع 
وهي   ،2012 يوليو  في  تنتهي  مراحل 

كالتالي :
نظام 	  تشغيل  تم  األولى:  المرحلة 

األساسية  البشرية  الموارد  إجراءات 
ونظام التوظيف بنجاح  

نظام 	  تشغيل  الثانية:  المرحلة 
الرواتب واألجور 

إدارة 	  نظام  تشغيل  الثالثة:  المرحلة 
التدريب  ونظام  الموظفين  أداء 
والتطوير ونظام الحضور واالنصراف.

بيانات 	  إدخال  الرابعة:  المرحلة 
الهيئات االتحادية المستقلة الجهات 

االتحادية سيبدأ في يوليو 2012.
وعلية تم ما يلي:

عقد 6 لقاءات لشبكة التغيير لنظام 	 
»بياناتي«.

إلكترونية 	  نشرات   7 إصدار  تم 
لمشروع بياناتي.

تم عقد دورات تدريبية  لــ 41 متدرب 	 
رئيسي في 19 جهة اتحادية.

لجميع 	  تدريبيتين  جلستين  عقد  تم 
المستخدمين النهائيين.

نهائيًا 	  متدربًا   330 تدريب  متابعة  تم 
على استخدام النظام.

الذاتي 	  التدريب  نظام  تطوير  تم 
وتعميمه على  19 جهة.

بيانات 	  قاعدة  وتصحيح  تحديث  تم 
موظفي الحكومة االتحادية في نظام 
 « البشرية  الموارد  معلومات  إدارة 

بياناتي«.

األنشطة  المبادراتالهدف
مالحظاتالرئيسة

تطوير نظام 
)اعتماد(

 للهيئات 
االتحادية 
المستقلة

بمعــدل  	  اعتماد  لمســــــتخدمي  تدريبية  دورات  عقد 
9 دورات تدريبية لــ 68 متدربًا.

تم تفعيل النظام لــ  37 هيئة اتحادية مستقلة.	 

ــدرات  ــ ــز ق ــزي ــع ت
الـــمـــوظـــفـــيـــن 
وتـــــــطـــــــويـــــــر 
ــم  ــ ــه ــ ــارات ــ ــه ــ م
ــي الــحــكــومــة  فـ
االتــــــحــــــاديــــــة

برنامج 
تطوير 

القيادات في  
االتحادية

تفعيل 
برنامج 
تطوير 

القيادات في 
الحكومة 
االتحادية

 إطالق برنامج قيادات 
حكومة  اإلمارات

عدد المشاركين 

140

برنامج قيادات حكومة 
اإلمارات - التنفيذية

عدد 
الورش

عدد 
المشاركين

261

برنامج قيادات حكومة 
اإلمارات - المستقبل

عدد 
الورش

عدد 
المشاركين

130
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برامج 
تحسين 
فعالية 

وكفاءة 
اداء إدارات 

الموارد 
البشرية في 

الحكومة 
االتحادية

 اعداد 
برنامج 
تطوير 

مسؤولي 
الموارد 

البشرية 

تم اعداد البرنامج من ثالث مستويات تتكون من : 

يركز 	  البشرية:  الموارد  اساسيات  برنامج 
البشرية  الموارد  عمل  ومبادئ  اساسيات  على 
الالئحة  تطبيق  على  الموظفين  وتدريب 
التنفيذية وقانون الموارد البشرية وتطبيقات 

نظام الوظيفة العامة »بياناتي«. 

على 	  يركز  واألنظمة:  التطبيقات  برنامج 
الفنية  والسياسات  البشرية  الموارد  انظمة 

ذات القيمه المضاعفه . 

التخطيط 	  البشرية: يركز على  الموارد  قيادات 
االستراتيجي للموارد البشرية، وتمكين الفئات 
وتنفيذ  تطوير  في  المساهمة  من  القيادية 

استراتيجيات الموارد البشرية . 

سيتم إضافة برامج تطبيقيه على ضوء اعتمادات 
البشرية  الموارد  وأنظمة  لبرامج  الوزراء  مجلس 
وفق   ،2012 العام  خالل  االتحادية  الحكومة  في 

اإلطار الزمنى للخطة التشغيلية للهيئة.

تطبيق 
برنامج 
تطوير 

مسؤولي 
الموارد 
البشرية

8 ندوات لموظفى الحكومة االتحادية 	  تم عقد 
 ) البشرية  الموارد  أساسيات  برنامج   ( حول   
الموارد  قانون  بخصوص  موظفًا   250 بحضور 
والالئحة  االتحادية  الحكومة  فى  البشرية 

التنفيذية له.

ادارة 	  نظام  على  اتحادية  جهات   7 تدريب  تم 
تدريب  يتم  وسوف  تجريبية  كمرحلة  األداء 
كافة الجهات االتحادية على النظام خالل العام 
التشغيليه  للخطه  الزمنى  اإلطار  وفق   ،2012

للهيئه.

البشرية 	  الموارد  لقيادات  ندوتين  عقد  تم 
بحضور 15 من مديري الموارد البشرية . 

لترشيح 	  االتحادية  للجهات  تعميم  توجيه  تم 
موظفيها للمشاركة في البرنامج 

تم االنتهاء من عقد برنامج تطوير مسؤولي الموارد 
 HR-AMPI  البشرية بالتعاقد مع مؤسســــــة
بحضور ) 16( مشاركًا من الجهات الحكومية.

األنشطة  المبادراتالهدف
مالحظاتالرئيسة

ــاب  ــ ــط ــ ــق ــ ــت ــ اس
ــاءات  ــ ــ ــف ــ ــ ــك ــ ــ ال
ــة  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ الـ
ــة  ــ ــلـ ــ ــؤهـ ــ ــمـ ــ الـ
وتـــحـــفـــيـــزهـــا 
ــة  ــظ ــاف ــح ــم وال
ــا فـــي  ــ ــه ــ ــي ــ ــل ــ ع
الــــــوظــــــائــــــف  
الــمــســتــهــدفــة 
ــاع  ــطـ ــقـ فـــــي الـ
الــــحــــكــــومــــي 
االتـــــــــحـــــــــادي

برامج 
تطوير 
قدرات 

وإمكانات 
الكوادر 
الوطنية

اعداد خطة  
التوطين فى 

الحكومة 
االتحادية

المشروع 	  إلطالق  خطة  وضع  تم 
ومتابعته .

الخطة 	  ومقترح  دراسة  إعداد  تم 
وعرضت على مجلس اإلدارة .

صدر قرار المجلس الوزاري للخدمات 	 
 2011 لسنة  )12/338خ/7(  رقم 
بتكليف الهيئة بالتنسيق مع الوزارات 
الحكومية  والمؤسسات  والجهات 
بشأن آلية وخطة التوطين في القطاع 

الحكومي االتحادي 2011 –  2013.

تفعيل 
ومتابعة 
برنامج 

التوطين فى 
الحكومة 
االتحادية

تم التعاون مع مكتب رئاسة مجلس 	 
للتوطين  مؤشرات  بوضع  الوزراء 
على مستوى الحكومة االتحادية وتم 
الجهات  على  وتعميمها  بها  العمل 

الحكومية االتحادية لتطبيقها.

وضع السياسات 
والــــــبــــــرامــــــج 
واألنـــــظـــــمـــــة 
الـــــــخـــــــاصـــــــة 
بــــــالــــــمــــــوارد 
الـــبـــشـــريـــة فــي 
الــــحــــكــــومــــة 
االتــــــحــــــاديــــــة 

وضع 
سياسات 

الموارد 
البشرية 

الحكومية 
وتحديثها

إعداد وثيقة 
مبادئ السلوك 

المهنى 
وأخالقيات 

الوظيفة العامة

شامله 	  دراسة  بوضع  الهيئة  قامت 
قرار  صدر  عليها،  وبناء  الشأن،  بهذا 
 2010 لسنة   15 رقم  الوزراء  مجلس 
المهني  السلوك  مبادئ  وثيقة  بشأن 
باعتماد  العامة  الوظيفة  وأخالقيات 

الوثيقة.
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ــدرات  ــ تـــعـــزيـــز قـ
الـــمـــوظـــفـــيـــن 
وتــــــــطــــــــويــــــــر 
مــــهــــاراتــــهــــم 
فــــي الــحــكــومــة 
االتـــــــحـــــــاديـــــــة

برامج 
تحسين 
فعالية 

وكفاءة 
اداء إدارات 

الموارد 
البشرية في 

الحكومة 
االتحادية

نشر وتعميم 
وثيقة مبادئ 

السلوك 
المهني 

وأخالقيات 
الوظيفة 

العامة

مبادئ 	  وثيقة  وتعميم  نشر  تم 
وأخالقيات  المهنى  السلوك 
للجهات  العامة  الوظيفة 

الحكومية االتحادية.

تم طباعة الوثيقة وتعميمها على 	 
الموقع االلكترونى للهيئة.

جارى العمل على اطالق الوثيقة في 	 
الربع األول من العام 2012.

نسخة 	  محتويات  مراجعة  تمت 
التدريب االلكتروني.

وتعميم 	  لنشر  خطة  اعداد  جاري 
من  االلكتروني  التدريب  نسخة 

وثيقة مبادئ السلوك.

السياسات  وضــع 
والـــــــبـــــــرامـــــــج 
واألنــــــظــــــمــــــة 
بالموارد  الخاصة 
الـــبـــشـــريـــة فــي 
الـــــحـــــكـــــومـــــة 
االتـــــــحـــــــاديـــــــة

وضع 
سياسات 

الموارد 
البشرية 

الحكومية 
وتحديثها

وضع سياسة 
نظام حوكمة 
عمل مجالس 
إدارات الهيئات 
والمؤسسات 

االتحادية 
والمملوكة 

بالكامل 
للحكومة 

االتحادية

للخدمات 	  الوزارى  المجلس  قرار  صدر 
 2011 لسنة  )9/145و/10(  رقم 
الحوكمة  نظام  على  بالموافقة 
تنظيم  بقانون  وصدورمرسوم 
 )5( رقم  واالمناء  االدارات  مجالس 

لسنة 2011.

صدر تعميم بهذا الشأن لكافة الجهات 	 
الحكومية االتحادية في سبتمبر 2011. 

تم عقد ورشه بالتعاون مع وزارة شؤون 	 
المحاسبه  وديوان  الوزراء  مجلس 

للجهات المستقلة في اكتوبر 2011.

ــاب  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــــــكـــــــفـــــــاءات 
البشرية المؤهلة 
ــا  ــ ــزه ــ ــي ــ ــف ــ ــح ــ وت
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ والـ
ــي  عــــلــــيــــهــــا فـ
الـــــــوظـــــــائـــــــف  
في  المستهدفة 
الحكومي  القطاع 
االتـــــــــــحـــــــــــادي

برامج 
تطوير 
قدرات 

وإمكانات 
الكوادر 
الوطنية

إعداد برنامج 
لرعاية خريجى 
الثانوية العامة 

)مسار(

تم وضع السياسات الخاصة بالبرنامج  	 

صدر قرار من مجلس الوزراء الموقر 	 
باعتماد البرنامج، وصدر تعميم بهذا 

الشأن للجهات الحكومية االتحادية.

األنشطة  المبادراتالهدف
مالحظاتالرئيسة

تفعيل 
ومتابعة 

برنامج )مسار(

تطبيق 	  متابعة  تقرير  اصدار  تم 
البرنامج فى الحكومة االتحادية

تم مناقشة نتائج برنامج )مسار( مع 	 
االتحادية  الحكومية  الجهات  جميع 
التى  التوطين  عمل  ورشة  خالل 

عقدت في سبتمبر 2011.

ــدرات  ــ ــز ق ــزي ــع ت
الـــمـــوظـــفـــيـــن 
وتـــــــطـــــــويـــــــر 
ــم  ــ ــه ــ ــارات ــ ــه ــ م
ــي الــحــكــومــة  فـ
االتــــــحــــــاديــــــة

برامج 
تحسين 
فعالية 

وكفاءة 
اداء إدارات 

الموارد 
البشرية في 

الحكومة 
االتحادية

نادي الموارد 
البشرية   

عدد 
الملتقيات

عدد 
الحضور

اجمالي 
اعضاء 
النادي

515351200

المؤتمر 
والمعرض 

الدولي للموارد 
البشرية 

 )مؤتمرات 
الموارد 

البشريه(

الموارد 	  شعار  تحت  إطالقه  تم 
البشرية »االستثمار األمثل في بناء 
المستقبل«  على مدى يومي 20-19 
 )400( قرابة  بحضور    ،2011 يناير 
كافة  من  ومساهمه  مشارك، 
العمل)حكومي  سوق  قطاعات 
دولة  في  وخاص(   / ومحلى  اتحادي  
الموارد  في  والمختصين  اإلمارات 
البشرية في دول المنطقة والعالم 
معرض  المؤتمر  صاحب  كما   ،
بالموارد  المعنية  للشركات 
تزيد  عرض   مساحة  في  البشرية 

عن 300 متر مربع.

العربي 	  المؤتمر  لعقد  اإلعداد  جارى 
األول للموارد البشرية بالتعاون مع 
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 
من  مارس  شهر  في  سيعقد  الذى 
العام 2012،  برعاية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

الوزراء حاكم دبي – رعاه  اهلل -
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األنشطة  المبادراتالهدف
مالحظاتالرئيسة

السياسات  ــع  وض
والـــــــبـــــــرامـــــــج 
واألنظمة الخاصة 
البشرية  بالموارد 
ــي الـــحـــكـــومـــة  ــ فـ
االتـــــــحـــــــاديـــــــة

دراسات 
وبحوث في 

مجال  الموارد 
البشرية في  

الحكومة 
االتحادية

دراسة وتحديث 
بيانات الدوران 

الوظيفي في 
الحكومة 

االتحادية       
)مرة سنويا(

تم انجاز الدراسة عن العام 2010.	 

الوزراء 	  لمجلس  مذكرة  رفع  تم 
لإلطالع بهذا الشأن .

عن 	  دراسة  إعداد  على  العمل  جاري 
العام 2011.

ــاب  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــــــكـــــــفـــــــاءات 
المؤهلة  البشرية 
وتــــحــــفــــيــــزهــــا 
والـــمـــحـــافـــظـــة 
عليها في الوظائف  
في  المستهدفة 
الحكومي  القطاع 
االتــــــــــحــــــــــادي.

برامج جذب 
واستقطاب 

الكفاءات 
والمواهب 

العالية 
في فئات 
الوظائف 

المستهدفة 
والحفاظ 

عليها

تشكيل وتفعيل 
لجنة استشارية 
للمرأة العاملة 

في الحكومة 
االتحادية 
وتفعيلها

للتباحث 	  اجتماعات  ثالثة  عقد  تم 
المرأة  احتياجات  مسح  تصميم  في 

العاملة وخطة إلطالقه.

العاملة 	  المرأة  دراسة  إعداد  تم 
وتم إطالق المسح في شهر مارس.

السياسات  ــع  وض
والـــــــبـــــــرامـــــــج 
واألنظمة الخاصة 
البشرية  بالموارد 
ــي الـــحـــكـــومـــة  ــ فـ
االتـــــــحـــــــاديـــــــة

دراسات 
وبحوث في 

مجال  الموارد 
البشرية في  

الحكومة 
االتحادية

مسح المرأة 
العاملة

واغالقه 	  فبراير  في  إطالقه  تم 
في  الدراسة  واعداد  مارس،  في  الكترونيا 

الشهر ذاته.
مع 	  تجاوبت  التى  العينه  حجم  بلغ 

ثلثى  إماراتيه  بنسبة)%96(   7876 المسح 
العينه ممن يحملن مؤهل دراسى جامعى 
، وضمن الفئه العمريه من 24 _35 عامًا 

بنسبة ) 72 % ( . 
اإلداره 	  لمجلس  الدراسة  رفعت 

بهذا  لإلطالع  الوزراء  لمجلس  ومذكرة 
الشأن.

األنشطة  المبادراتالهدف
مالحظاتالرئيسة

ــدرات  ــ تـــعـــزيـــز قـ
الـــمـــوظـــفـــيـــن 
وتــــــــطــــــــويــــــــر 
مــــهــــاراتــــهــــم 
ــة  ــوم ــك ــح فــــي ال
االتـــــــحـــــــاديـــــــة

برامج 
تحسين 
فعالية 

وكفاءة اداء 
إدارات الموارد 

البشرية في 
الحكومة 
االتحادية

االعداد لجائزة 
الموارد البشرية

تم اعداد تصور مبدئي للبرنامج.	 

توجيهات 	  تنفيذ  على  العمل  جارى   
مجلس اإلدارة. 

إلطالق 	  النهائي  التصور  اعداد  جاري 
الجائزة.

السياسات  وضــع 
والـــــــبـــــــرامـــــــج 
واألنــــــظــــــمــــــة 
بالموارد  الخاصة 
الـــبـــشـــريـــة فــي 
الـــــحـــــكـــــومـــــة 
االتـــــــحـــــــاديـــــــة

تصميم 
أنظمة 

متكاملة 
للموارد 
البشرية 

الحكومية

تطوير نظام 
تقييم وتصنيف 

الوظائف 
في الجهات 
الحكومية 

االتحادية

تم اعداد المسودة األولية للنظام، وحاليًا 	 
وسيتم  العمل  فريق  مع  النقاش  قيد 

االنتهاء من المشروع خالل العام 2012.

ضـــمـــان تــقــديــم 
كــافــة الــخــدمــات 
الــمــركــزيــة وفــق 
مــعــايــيــر الــجــودة 
ــاءة  ــــ ــــفـ ــكـــ ــــ والـ
والـــشـــفـــافـــيـــة

توفير أفضل 
الخدمات 
القانونية

إعداد الدراسات 
واالستشارات 

القانونية

ورد للهيئة عدد ) 635( استشارة قانونية 	 
والرد  دراستها  وتم   ،2011 العام  خالل 

عليها .
من 	  الواردة  الألسئلة  من  عدد  توثيق  تم 

عددها  بلغ  الهيئة  خارج  من  المتعاملين 
)135( سؤااًل مع الردود عليها.

من 	  تظلمات مقدمة   17 دراسه  تم 
موظفين بالحكومة االتحادية.

طلبات 	  بثالث  االعتراضات  لجنة  نظرت 
الحكومة  في  موظفين  من  اعتراض 

االتحادية.
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األنشطة  المبادراتالهدف
مالحظاتالرئيسة

السياسات  وضــع 
والـــــــبـــــــرامـــــــج 
واألنظمة الخاصة 
البشرية  بالموارد 
فــــي الــحــكــومــة 
االتـــــــحـــــــاديـــــــة

دراسات 
وبحوث في 

مجال  الموارد 
البشرية في  

الحكومة 
االتحادية

دراسات وبحوث 
في مجال 

الموارد البشرية   
)حسب الطلب(

الموارد  لالئحة  مقترح  وإعداد  مراجعة  تم 
البشرية لكل من :

المركز الوطنى لإلحصاء.	 

هيئة التأمين.	 

مكتب معالى وزيرة الدولة ريم الهاشمي 	 

البشرية لجائزة حمدان بن 	  الموارد  الئحة 
راشد للتعليم .

البشرية 	  للموارد  موحدة  الئحة  إعداد 
صادر  تكليف  وفق  المستقلة،  للجهات 
الشأن  بهذا  الموقر  الوزراء  مجلس  من 

تمهيداً لرفعها لجهة االختصاص.

وضع 
وتحديث

سياسات 
الموارد 

البشرية 
الحكومية

مراجعة/ تحديث 
سياسات 

الموارد البشرية 
في الحكومة 

االتحادية)حسب 
الحاجة(

البشرية 	  للموارد  موحدة  الئحة  إعداد  تم 
صادر  تكليف  وفق  المستقلة  للجهات 
الشأن  بهذا  الموقر  الوزراء  مجلس  من 

تمهيداً لرفعها لجهة االختصاص.

ــاب  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــــــكـــــــفـــــــاءات 
المؤهلة  البشرية 
وتــــحــــفــــيــــزهــــا 
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ والـ
ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
الــــــــوظــــــــائــــــــف  
في  المستهدفة 
الحكومي  القطاع 
االتـــــــــــحـــــــــــادي

تصميم 
أنظمة 

متكاملة 
للموارد 
البشرية 

الحكومية

تحديث قاعدة 
بيانات سياسات 

وإجراءات 
وممارسات 

الموارد البشرية 
)مكتبة 

إلكترونية(

بما 	  االلكتروني  الموقع  تحديث  تم 
والبرامج  السياسات  مع  يتناسب 
وارد  هو  )كما  الهيئة  تطلقها  التي 

بالموقع اإللكتروني للهيئة(.

األنشطة  المبادراتالهدف
مالحظاتالرئيسة

السياسات  وضــع 
والـــــــبـــــــرامـــــــج 
واألنظمة الخاصة 
البشرية  بالموارد 
فــــي الــحــكــومــة 
االتـــــــحـــــــاديـــــــة

وضع 
وتحديث

سياسات 
الموارد 

البشرية 
الحكومية

وضع سياسة 
التقاعد االختياري

صدر قرار المجلس الوزراى للخدمات رقم 	 
التقاعد  بشأن   ،2010 لسنة  )123/9خ/11( 
من  فأكثر  سنة   30 أمضى  لمن  االختيارى، 

موظفى الوزارات االتحادية. 

االختياري 	  التقاعد  سياسة  وضع  تم 
لموظفى  الهيئات المستقله.

رقم 	  الوزراء  مجلس  قرار  صدر 
2011،  بالموافقة على  )160/9و/25( لسنة 
والمؤسسات  للهيئات  االختيارى  التقاعد 

الحكومية .

الجهات 	  لكافة  الشأن  بهذا  تعميم  صدر 
الحكومية االتحادية في اغسطس 2011.

اعداد قرار تحديد 
السقف االعلى 

لالمتيازات 
الوظيفية 

والمالية للعقود 
الخاصة

للخدمات 	  الوزارى  الجلس  من  قرار  صدر 
باعتماد المقترح.

الجهات 	  لكافة  الشأن  بهذا  تعميم  صدر 
الحكومية االتحادية في يوليو 2011.

وضع الية تصنيف 
وتحديد وظائف 
جديدة لصرف 
العالوة الفنية

وتم 	  اآللية  وضع  من  االنتهاء  تم 
ورفعت  المالية  وزارة  مع  مناقشتها 

لمجلس إدارة الهيئة.

وصدر 	  االدارة  مجلس  من  قرار  صدر 
االتحادية  الحكومية  للجهات  تعميم 

بهذا الشأن.

التنفيذية 	  الالئحة  في  تضمينها  تم 
الجديدة للموارد البشرية الحكومية.

إعداد نموذج 
التعاقد مع 

الخبراء 
والمستشارين

وزارة 	  مع  باالتفاق  دراسته  انتهت 
الموقر  الوزراء  لمجلس  ورفعت  الماليه، 

لالعتماد.
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األنشطة  المبادراتالهدف
مالحظاتالرئيسة

ــان تــقــديــم  ــمـ ضـ
ــة الــخــدمــات  ــاف ك
الــمــركــزيــة وفــق 
ــودة  ــج مــعــايــيــر ال
والـــــــكـــــــفـــــــاءة 
والـــشـــفـــافـــيـــة

إدارة الموارد 
المالية 
بكفاءة 
وفاعلية

إعداد الميزانية 
ومتابعة تنفيذها

مراجعتها 	  ويتم  شهريا  الرواتب  ادارة  يتم 
والمصادقة عليها من قبل مكتب التدقيق 
مع  عقداً   51 ابرام  وتم  للهيئة،  الداخلي 
شركات استشارية وموردين واالنتهاء من 
وكذلك   ،)%100( نسبته  بما  العقود  تلك 
اصدار 47 أمر شراء مباشر، حيث تعد إدارة 
مالي  تقرير   12 الهيئة  في   المالية  الشؤون 

شهريًا. إدارة الرواتب

تطبيق 
أفضل 

ممارسات 
الموارد 
البشرية

تدريب 
وتطوير 

الموظفين 

الوظيفية  الفئات  حسب  المتدربين  نسبة 
المختلفة :

قيادية   ) %90 (	 
إشرافية  ) %89 (	 
تنفيذية )%97 (	 
تخصصية و فنية ) %88 ( 	 
الدعم الفني ) %76 (	 

حسب  التدريب  لساعات  الكلى  المجموع 
الفئات الوظيفية المختلفة : 

قيادية        ) 1034 (	 
إشرافية     )280 (	 
تنفيذية      ) 912 (	 
تخصصية و فنية  )1076 ( 	 
الدعم الفني      ) 656 (	 

توفير أحدث 
خدمات 
تقنية 

المعلومات

تطوير النظم 
والتطبيقات 
اإللكترونية

حصل الموقع اإللكتروني على نسبة %100 	 
االتحادية  للمواقع  السنوي  التقييم  في 
في  اإللكترونية  اإلمارات  حكومة  برعاية 
ضوء قيام فريق العمل بإجراء التحديثات 

والتطوير الالزم  بشأنه .

توفير 
الدعم الفنى 

للمستخدمين 
)خط مساعدة

مساعدة 	  وخط  متكامل  نظام  تطوير  تم 
للدعم الفني للهيئة، وتشكيل فريق دعم 
تطبيق نظام إدارة األداء لموظفي الحكومة 
االتحادية، وتوفير خط تليفون ساخن وبريد 

االلكتروني للتواصل مع الفريق. 
لتنظيم 	  متكامل  نموذج  اعتماد   وتم 

نظام  بخصوص  الفني  الدعم  عمليات 
)بياناتي(  البشرية  الموارد  معلومات  إدارة 

»HRMIS« والذي يتكون من: 
فــي 	  الـــمـــتـــمـــثـــل  األول  ــم  ــ ــدعـ ــ الـ ــط  ــ خـ

تم  ــن  ــذي ال الرئيسيين  المستخدمين 
تدريبهم وإعدادهم في كل جهة.

تشكيل 	  في  المتمثل  الثاني  الدعم  خط 
تخصيص  وهو  الفني  للدعم  مكتب 
النظام.  دعم  لعمليات  مخصص  رقم 

)006-425525(
لتلقي 	  خاص  إلكتروني  بريد  تخصيص 

طلبات الدعم الخاصة بالنظام وهو: 
)bayanati.fahr.gov.ae(

األنشطة  المبادراتالهدف
مالحظاتالرئيسة

ادارة الشبكات 
وأمن 

المعلومات

للشبكات 	  التحتية  البنية  تطوير  تم 
تساعد  بحيث  الرئيسية  والخادمات 

إدارات الهيئة  في تنفيذ مشاريعها.

تطبيق 
أفضل 

ممارسات 
الموارد 
البشرية

شؤون 
الموظفين

قامت شؤون الموظفين بإعداد  )2394( 	 
الوظيفة  نظام  على  وظيفي  إجراء 
العام  خالل  الهيئة  لموظفي  العامة، 

.2011

على 	  المرن  الدوام  منهجية  تطبيق  تم 
موظفي الهيئة .

الوظيفية 	  االوصاف  اعداد  تم 
واعتمادها و توزيعها على كافة االدارات 

والقطاعات.

ضمان 
تطبيق 
معايير 
الجودة 
والتميز 

المؤسسي

إدارة الجودة

الموظفين 	  رضا  استبيان  اطالق  تم 
وتوزيعه الكترونيا على موظفي الهيئة . 

تم إعداد مقترح لنظام االقتراحات .	 

وضع وتطوير 
الخطة 

االستراتيجية 
وقياس 

األداء

تحديد مؤشرات 
األداء الرئيسية 

وقياس األداء

الرئيسية 	  األداء  مؤشرات  تحديد  تم 
االستراتيجية  بالخطة  األداء  وقياس 
 –  2011 لألعوام  للهيئة  والتشغيلية 

.2013

تم ادخال الربع االول والثاني والثالث والرابع 	 
لمؤشرات الخطة التشغيلية للهيئة لعام 
دولة  لحكومة  األداء  ادارة  نظام  في   2011

اإلمارات.
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األنشطة  المبادراتالهدف
مالحظاتالرئيسة

وضع وتطوير 
الخطة 

التشغيلية 
واالستراتيجية

الجهات 	  من  التشغيلية  الخطة  اعتماد 
نظام  في  وادخالها  المختصة  المعنية 

ادارة األداء.

ضمان 
تطبيق 
معايير 
الجودة 
والتميز 

المؤسسي

إدارة  عالقات 
المتعاملين

المتعاملين 	  لرضا  دراسة   وتنفيذ  اعداد 
الشيخ  برنامج  لمعايير  وفقا  الهيئة  مع 
 72 على  وذلك  المؤسسي،  للتميز  خليفه 
من  اتحادية  وهيئة  وزارة   42 في  مشاركًا 
البشرية  الموارد  ادارات  في  المختصين 
عن  القانونية  والشؤون  والسياسات 
والمكالمات  الفردية  المقابالت  طريق 
%من   88,1 نسبة  تحققت  وقد  الهاتفية، 

الرضا مقابل 80% من الرضا المنشود.

الطالع 	  الهيئة  في  عمل  ورشتي  عقد  تم 
المتحققة،  النتائج  على  الموظفين 
رضا  استبيان  أهمية  لتوضيح  وكذلك 
المرجوة  النتائج  لتحقيق  الهيئة  موظفي 

للهيئة داخليًا وخارجيًا.

اإلعداد 
للمشاركة 

بجائزة الشيخ 
خليفة للتميز

تم عقد عدة ورش عمل لموظفي الهيئة 	 
لتعريفهم ببرنامج الشيخ خليفة للتميز 

المؤسسي وتم تشكيل فريق الرواد.

للفئات 	  الترشيح  بيانات  إستكمال 
وجارى  للتدقيق  الجائزة  إلدارة  وارسلت 

اعداد وتأهيل المرشحين.

األنشطة  المبادراتالهدف
مالحظاتالرئيسة

ضمان تحقيق 
االتصال 
الداخلي 
والخارجي

تخطيط وتنسيق 
اإلتصاالت 
الداخلية 
والخارجية

تم عقد شراكات مع كل من :

ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين .	 

بالمملكة 	  الحكومي  القطاع  تحديث  وزارة 
المغربية .

إدارة النشاط 
اإلعالمي

في 	  رئيسة  ونشاطات  برامج  مواكبة 
الثابتة   والصورة  بالكلمة  إعالميًا  الهيئة 

والفيديو.

8 أعداد من مجلة الموارد البشرية  	  إصدار 
االلكترونية.

وخلق 	  للهيئة  الداخلي  اإلعالم  تعزيز 
من  أنفسهم  الموظفين  بين  التفاعل 
جهة  من  الهيئة  نشاطات  ومع  جهة 

أخرى.

تطبيق أفضل 
الممارسات 
العالمية في 

القيادة

مع 	  المفتوح  الباب  مبدأ  القيادة  انتهجت 
موظفيها. 

تفعيل نظام المكافآت .	 
بشكل 	  التنفيذي  الفريق  مع  المتابعة 

دوري مشاريع وبرامج الهيئة.
اللقاءات الدورية مع القطاعات.	 
الحفل السنوي لتكريم الموظفين.	 
االفطار الجماعي .	 



مكتبة  الصــور
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Authority`s UAE 40 National Day Celebration  لقطات من احتفال الهيئة باليوم الوطني الــ40 
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لقطات من حفل الهيئة السنوي لتكريم الفرق المتميزة والشركاء

فريق إدارة برنامج قيادات حكومة اإلمارات

عدد من موظفي الهيئة خالل الحفلمعالي حميد القطامي وسعادة د. عبد الرحمن العور يتوسطان عبد اهلل البسطي ومريم األميري ومريم العبار

فريق دراسة آلية وخطة التوطين

فريق تعديل قانون الموارد البشرية فريق تطوير الموقع اإللكتروني فريق نظام اعتماد للموافقات اإللكترونية

فريق المشترياتفريق تطبيق نظام إدارة األداء داخل الهيئة فريق التغيير المساند لتطبيق نظام “بياناتي”

FAHR Annual Ceremony for Honoring Excellence Groups and Partners

H.E Humaid AL Qatami,H.E Dr. Abdulrahman Al Awar amidst Abdullah Al Basti,Mariam Al Amiri & Mariam Al Abbar 

UAE`S Leaderships Program Management Team Website Developing TeamHR Law Amendment Team Team of Accreditation System for Electronic Approvals 

mechanism and plan of Nationalization study TeamTeam of application performance management system within FAHRPurchasing Team The supporting changing team  for the application of “BAYANATY” System

Number of FAHR Staff during the Ceremony 
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الهيئة تستضيف االجتماع الـ 12 لمديري معاهد اإلدارة والتنمية اإلدارية بدول مجلس التعاون

استضافة االجتماع العاشر للجنة الفنية لشؤون الخدمة 
المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون

من ورش االستعداد للمشاركة في برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي

حاكم الفجيرة يتسلم  درعًا تذكاريًة من الهيئة عقب معرض الفجيرة الخامس للتوظيف .. وولي العهد  في لقطة تذكارية مع فريق الهيئة 

الهيئة تطلع على تجربة محاكم دبي األرشيفية طلبة اإلدارة في “تقنية دبي” يطلعون على بنية الهيئة ونظامها اإلداري

 Administration students at the Dubai technical Collage 
review the Authority`s Set-up and its administrative System

استضافة االجتماع الـ 16  للجنة التدريب عن بعد بمعاهد 
اإلدارة العامة والتنمية االدارية في دول مجلس التعاون

Hosting the 16th meeting of the distance training  Committee in  public 
administration institutes and administrative development in GCC

FAHR to review the Archive
experience of Dubai Courts  

 FAHR Hosts the 12th Meeting for  Institutes of Management and Administrative Development Managers in  GCC

إطالق مبادرة الحقيبة المدرسية المجتمعية

 Launching of Community School Bag Initiative

 Hosting the 10th meeting of the Technical Committee
for Civil Service Affairs and Human Resources in GCC

FAHR taking part in the 4th seminar of Public Administration 
Institutes and  Management Development in GCC countries in  Kuwait 

One Of workshops for participation in Sheikh Khalifa program for government Excellence 

 Ruler of Fujairah, received a commemorative trophy by the Authority after  Fujairah 5th Exhibition  of employment ..
 And the Crown Prince in a commemorative snapshot with the team.

 الهيئة تشارك في الندوة الرابعة لمعاهد اإلدارة العامة 
والتنمية اإلدارية بدول مجلس التعاون في الكويت




