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إماراتنا متقدمة برؤية قادتها
ومنجزاتها العظيمة
السيدات والسادة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
عاما بعد عام تحقق دولة اإلمارات العربية المتحدة إنجازات جديدة تضاف
إلى سلسلة منجزاتها العظيمة ،وصوال إلى المراتب المتقدمة عالميا ،على
الصعد كافة ،بفضل اهلل ،ثم جهود وتوجيهات القيادة الرشيدة ،ممثلة
بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه اهلل)،
وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه اهلل) وإخوانهما أصحاب السمو حكام
وشيوخ اإلمارات.
لقد غدت اإلمارات بمصاف الدول المتقدمة التي يشار لها بالبنان ،لجهة
اهتمامها برأس المال البشري كوسيلة وهدف ،باعتباره المحرك الرئيس
وقوة الدفع األولى لقطار التنمية المستدامة ،وتحقيق الرخاء المنشود،
إيمانا منها بأن تقدم المجتمعات لن يتحقق بدون وجود موارد بشرية
كفؤة وقادرة على تحقيق استراتيجية الحكومة االتحادية ورؤية اإلمارات
المستقبلية وتطلعات القيادة الرشيدة لغد افضل.
إن ما تحقق إلى اآلن هو نتاج تعاضد وتكامل المؤسسات الحكومية االتحادية
والمحلية ،بكل مكوناتها ومؤسساتها ،بما في ذلك الهيئة االتحادية للموارد
البشرية الحكومية كمصدر لتشريعات وسياسات وأنظمة وبرامج الموارد
البشرية في الحكومة االتحادية.
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ومنذ انطالقتها استطاعت الهيئة إحداث نقلة نوعية على مستوى إدارات
الموارد البشرية في الوزارات والجهات االتحادية ،في أكثر من جانب ،فخالل
العام  2012فقط عدلت قانون الموارد البشرية للحكومة االتحادية ،وأصدرت
الئحة تنفيذية خاصة به ،وشغلت نظام إدارة معلومات الموارد البشرية
«بياناتي» ،بما له من مزايا كواحد من أفضل ممارسات الموارد البشرية
العالمية ،وأطلقت نظامي إدارة األداء والتدريب والتطوير لموظفي الحكومة
االتحادية ...وغيرها الكثير من المشاريع التحفيزية والمبادرات الحيوية ،التي
يدان لها في تأهيل رأس المال البشري القادر على العطاء واإلنجاز.
وها نحن في الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية ماضون قدمًا
في مشروعاتنا ومبادراتنا ،منتقلين من مرحلة وضع التشريعات واألنظمة
إلى مراحل أكثر عمقًا في مساعدة الجهات االتحادية على التطبيق السليم
لتلك التشريعات واألنظمة ذات األثر والفاعلية في إحداث التغيير المنشود
في عملها لجهة إدارة رأس المال البشري ،وتحقيق مستويات عالية من
الرضا الوظيفي وتحسين اإلنتاجية القائمة على أسس علمية ،ترجمة لرؤية
وتوجيهات الدولة.
وفقنا اهلل لما فيه خير وطننا ورفعته وتقدمه

حميد محمد القطامي
وزير التربية والتعليم
رئيس الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
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الهيئة تقود ثقافة التغيير
 2012نقلة نوعية بكل ما للكلمة من معنى

القراء األعزاء
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسعدني ويشرفني أن أطل عليكم اليوم من خالل هذا اإلصدار الجديد للهيئة االتحادية
للموارد البشرية الحكومية ،والذي يختصر مسيرة عام حافل بالعطاء واإلنجاز ،شهد
إطالق الهيئة لعدد من األنظمة والمشاريع والمبادرات االستراتيجية ،ذات األثر والفاعلية
في تطوير رأس المال البشري وتعزيز دوره ،تماشيًا مع تطلعات القيادة الرشيدة
واستراتيجية الحكومة االتحادية ورؤية اإلمارات  ،2021وتنفيذًا لما جاء في استراتيجية
الموارد البشرية للحكومة االتحادية  ،2013-2011التي نمضي قدمًا في تنفيذها.
إن ما قامت وتقوم به الهيئة على مستوى الوزارات والجهات االتحادية ،إنما يؤسس
لثقافة عمل جديدة تماشيًا مع الرؤى الحكيمة والتوجيهات الرشيدة لقيادة اإلمارات،
والتي لطالما أكدت أهمية تطوير الموارد البشرية اإلماراتية في الميادين كافة ،للدفع
قدما بمسيرة النهضة التي تعيش الدولة فصولها المسطرة بحروف التميز وبريق
اإلنجازات ،ولم تتوان في تبني أفضل ممارسات الموارد البشرية وأنظمتها ،وتوفير
مستلزمات ومتطلبات هذا القطاع الحيوي وعلى رأسها التعليم والتدريب.
شكل العام  2012نقلة نوعية بكل ما للكلمة من معنى ،ليس على مستوى الهيئة
فحسب ،بل على مستوى الوزارات والجهات االتحادية ،كيف ال وقد تم تعديل قانون
الموارد البشرية للحكومة االتحادية ،وإصدار الئحة تنفيذية جديدة له ،عداك عن إطالق
نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي» ،ونظامي إدارة األداء والتدريب والتطوير،
وإطالق اإلطار االسترشادي للبرنامج التعريفي للموظفين الجدد ،وإعداد الالئحة
الموحدة للجهات المستقلة ،وتطوير ومتابعة تنفيذ برنامج قيادات حكومة اإلمارات...
ووضع استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة االتحادية لألعوام  ،2016-2014التي
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تشكل خارطة طريق لعمل الوزارات ،وتفعيل نادي الموارد البشرية وغيرها الكثير من
المشروعات والمبادرات.
هذه المشاريع وغيرها الكثير من المبادرات المتعلقة بالتوطين وإدارة رأس المال
البشري وتنميته ورفع كفاءته وتحفيزه ،ما هي إال غيض من فيض ،حيث ما زال في جعبة
الهيئة الكثير الكثير من األفكار والمبادرات التي ستحدث التغيير المنشود إلى األفضل
في عمل الوزارات والجهات االتحادية.
في الوقت الذي أعبر فيه عن فخري واعتزازي بكل ما تحقق من إنجازات في العام الماضي،
أعلن التزام الهيئة الكامل بالمحافظة على هذا المستوى من الديناميكية والحيوية
في تطوير سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية لما فيه خدمة الوطن وأبنائه
وتوجهات القيادة الرشيدة التي تنشد التميز في كل الميادين ،ولتبقى السند الذي يدعم
الوزارات والجهات االتحادية ،والقائد لثقافة التغيير فيها.
وفي الختام ال يفوتني أن أشكر موظفي الهيئة المخلصين لوطنهم العاملين بجد
واجتهاد ،على جهودهم الجبارة وأفكارهم اإلبداعية في سبيل رفعته ،وأقول لهم
علينا أن نعمل بروح الفريق الواحد ،ونشحذ الهمم ونعد العدة للمضي قدما ومواجهة
التحديات التي قد تعترضنا خالل السنوات المقبلة ،فأنتم أساس اإلنجازات العظيمة
وأهل لها.
وفقنا اهلل وإياكم لما فيه خير الوطن والمواطن

الدكتور عبدالرحمن العور

مدير عام الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
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البنية
المؤسسية

الهيئة في سطور
لم يكن تحدي التطور المتسارع
بعيدا عن الرؤية المستقبلية للقيادة
الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة،
بل كان في صلب اهتمامها تطوير رأس المال
البشري والنهوض به إلى أعلى المستويات.
وعليه أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة «حفظه اهلل» في العام  ،2008مرسومًا يقضي
بإنشاء هيئة اتحادية مستقلة تتبع لمجلس الوزراء ،تحت
مسمى الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية.
كان الهدف منها تنمية وتطوير الموارد البشرية
في الحكومة االتحادية استنادا إلى المفاهيم
الحديثة والمعايير العالمية المطبقة في
مجال إدارة رأس المال البشرية.
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منذ تأسيسها استطاعت الهيئة أن تقدم نموذجا راقيا في تنمية رأس المال
البشري حيث حدثت قوانين وتشريعات الموارد البشرية وأطلقت المبادرات
واألنظمة المتخصصة ،وساعدت الجهات االتحادية على التطبيق السليم
لها ،في سبيل النهوض بأداء الموارد البشرية في الحكومة االتحادية ،لما
فيه خدمة الموارد البشرية وتحقيق رؤية اإلمارات  ،2021وتجسيد توجهات
القيادة الرشيدة ،واستراتيجية الحكومة االتحادية.

الرسالة

•تعزي��ز ق��درات جمي��ع موظف��ي الجه��ات الحكومية
االتحادية.
•تمكيــــ��ن المواطنيــــ��ن اإلماراتييـــ��ن لتول��ي أدوارًا
ومناصب قيادية وفنية تخصصية.
•خل��ق ثقاف��ة مبني��ة عل��ى األداء المتمي��ز واإلنتاجية
العالية.
•تطـــويــر إدارات الموارد البشــــــرية ودعمها بتقنيات
عالية.

القیم
َ

الرؤیة

موارد بشرية تتمتع بقدرات عالية في
الحكومة االتحادية ،وتضطلع بدور محوري
في تحقيق رؤية حكومة دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

•االلتزام والمهنیة :تحقيق مستوى عال من االلتزام
راق من المهنية الالزمة ألداء
الشخصي وبمستوى ٍ
العمل على أكمل وجه.
•المسؤولیة وال��والء :التحلي بروح المسؤولية ،بما
يحقق التعاون ،في ظل الصالحيات الالزمة ألداء
العمل على أكمل وجه في الحكومة االتحادية.
•ال��ری��ادة والتمیز ف��ي األداء :تنمية روح المبادرة
والتميز؛ لتحقيق الريادة في نواحي العمل كافة؛
لالرتقاء باألداء.
•العدالة والمساواة :االلتزام بمبادئ وممارسات
العدالة والشفافية والمساواة في جميع التعامالت
داخليًا وخارجيًا.
•التواصل الفعال :تشجيع سياسة األبواب المفتوحة
داخلي َا ،وتفعيل قنوات االت��ص��ال مع المتعاملين
لتحقيق التعاون.
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األهداف االستراتيجية للهيئة

الهيكل التنظيمي للهيئة

•تعزي��ز ق��درات الموظفي��ن وتطوي��ر مهاراته��م ف��ي
الحكومة االتحادية

معالي رئيس الهيئة
لجنة االعتراض
والتظلمات المركزية

•اس��تقطاب الكف��اءات البش��رية المؤهل��ة وتحفيزها
والمحافظة عليها في الوظائف الرئيسية.
•وضع السياسات والبرامج واألنظمة الخاصة بالموارد
البشرية في الحكومة االتحادية.

المدير العام

مكتب المدير العام

•ضم��ان تقديم كافة الخدم��ات المركزية وفق معايير
الجودة والكفاءة والشفافية.

إدارة التخطيط االستراتيجي
والتميز المؤسسي

مكتب المنظمات
والعالقات الدولية

قطاع البرامج
وتخطيط الموارد
البشرية

قطاع سياسات
الموارد البشرية

إدارة

السياسات
والشؤون
القانونية
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إدارة االتصال الحكومي

إدارة نظام
تقييم
األداء

والمتابعة

إدارة

المشروعات
والبرامج

إدارة

تخطيط
الموارد

البشرية

إدارة
نظام
معلومات
الموارد
البشرية

قطاع الخدمات
المساندة

إدارة

الموارد

البشرية

والخدمات

إدارة

الشؤون
المالية

إدارة

تقنية

المعلومات
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إنجازات
ومبادرات

المقدمة
يسر الهيئة االتحادية للموارد
البشرية الحكومية أن تضع بين
أيديكم التقرير السنوي لعام ،2012
والذي يشكل حصاد عام كامل من
العطاء والجد واالجتهاد ،في سبيل تحقيق
تطلعات القيادة الرشيدة ،ورؤية اإلمارات ،2021
واستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة االتحادية.
جاء العام  2012بالنسبة للهيئة حافلًا باإلنجازات ،التي يشار
لها بالبنان ،ليس على الصعيد الداخلي فحسب ،وإنما على
مستوى الحكومة االتحادية ،على أكثر من صعيد ،منها
تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية
والبرامج والمبادرات ،كيف ال وقد تم تعديل
قرابة ثلث أحكام قانون الموارد البشرية
للحكومة االتحادية ،وإصدار الئحة
تنفيذية جديدة مفسرة له.
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أما على صعيد أنظمة الموارد البشرية فكان إطالق المرحلتين األولى
والثانية من نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي» ،وإطالق نظامي
إدارة األداء ،والتدريب والتطوير لموظفي الحكومة االتحادية ،هما األبرز ،في
الوقت الذي تم العمل فيه على أكثر من برنامج ودراسة ومبادرة ،منها
على سبيل المثال برنامج قيادات حكومة اإلمارات الذي تديره الهيئة ،ونادي
الموارد البشرية ،ودراستي التوطين ،والدوران الوظيفي ،ومبادرة «امتيازات»
لموظفي الحكومة االتحادية.
وتسعى الهيئة من خالل هذا التقرير إلى تسليط الضوء على أبرز إنجازاتها ،في
تطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية على مستوى الحكومة االتحادية،
وتنمية رأس المال البشري ،وصولًا إلى أفضل مستويات األداء المؤسسي،
بحيث تواكب الواقع ومستجداته والمستقبل ومتغيراته ،مستثمرة كافة
الفرص واإلمكانات المتاحة ،لخلق بيئة عمل محفزة ،ورفع مستويات الرضا
الوظيفي.
وتضع الهيئة التقرير بين أيدي الشركاء والمتعاملين والمجتمع ترسيخًا
لمبدأ المشاركة والشفافية ،وإلبقائهم مطلعين على آخر المستجدات
المتعلقة بأبرز مبادراتها ومشروعاتها الحيوية التي تحققت خالل العام
 ،2012والتي يصعب تضمينها كاملة في هذا التقرير ،لذا بإمكان المعنيين
الرجوع لها كاملة مفصلة من خالل المطبوعات المتخصصة الصادرة عن
الهيئة ،وموقعها اإللكتروني (.)www.fahr.gov.ae
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نقلة نوعية في أتمتة
كافة إجراءات الموارد البشرية
واألجور والرواتب

واصلت الهيئة العمل بنظام
إدارة معلومات الموارد البشرية
«بياناتي» « ”HRMISوأولته أهمية
خاصة ،نظرا ألبعاده على مستوى الدولة،
حيث يقدم خدمات عظيمة إلدارات الموارد
البشرية في الوزارات والجهات االتحادية وللموظفين
أنفسهم ،كونه يغطي جميع إجراءات الموارد البشرية
واألجور والرواتب ويساعد في أتمتتها ،منذ تعيين
الموظف حتى تقاعده ،ويؤسس قاعدة بيانات
موحدة على مستوى الحكومة االتحادية،
تدعم متخذي القرار وترتقي بأداء الموارد
البشرية استنادًا إلى المفاهيم
الحديثة والمعايير العالمية.
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ومن أبرز أحداث العام  2012المتعلقة بالنظام الذي تنفذه الهيئة بالشراكة
مع وزارة المالية تشغيل المرحلتين األولى والثانية منه بنجاح وهما (إجراءات
الموارد البشرية األساسية ،والخدمة الذاتية) ،وجاري العمل على قدم وساق
إلطالق المرحلتين األخرتين (نظام تقييم األداء والتدريب ،وتطبيق النظام
على الهيئات المستقلة).
وبعد تدشين نظام اإلحصاء والتقارير لـ «بياناتي» تم إصدار النشرة اإلحصائية
األولى الخاصة بالجهات المستفيدة من النظام ،والتي ستصبح دورية وتشكل
مرجعية لمتخذي القرار ،وقيمة مضافة للحكومة االتحادية ،حيث يعد النظام
أداة مخصصة لالستعالم وتقديم التقارير واإلحصاءات وتحليل المعلومات.
ويتضمن «بياناتي» عددًا كبيرًا من الخدمات ،ومنها( :اإلجازات ،تقييم األداء،
الترقيات ،تخطيط القوى العاملة ،الحضور واالنصراف ،ساعات العمل ،الجزاءات،
الخدمة الذاتية اإللكترونية) ،ويمكن موظفي الحكومة االتحادية من االطالع
على بياناتهم الوظيفية والمالية ،بما يوفر قدرًا أكبر من الشفافية ،ويسهل
اإلجراءات ،ويحفظ الوقت والجهد.
وتخلل إطالق المرحلتين األولى والثانية عقد عدة ورش عمل ودورات تدريبية
لمستخدمي النظام من الوزارات والجهات االتحادية المستفيدة منه،
ليقوموا بدورهم بتدريب موظفيهم على استخدام نظام الخدمة الذاتية،
الذي من شأنه أن يقنن العمل اإلداري ويمنح الموظفين صالحية التحكم
ببياناتهم الخاصة بما ينعكس إيجابا على العمل المؤسسي ككل ،ويسهم
في رفع إنتاجية الموظفين وكفاءتهم ،ويضمن التطبيق األمثل لقوانين
ولوائح الموارد البشرية المسقطة على النظام.
وشكلت (الخدمة الذاتية) نقلة نوعية ونقطة تحول في عمل الوزارات
والجهات االتحادية التي تستفيد منه ،حيث يوفر أتمتة لجميع إجراءات الموارد
البشرية والرواتب ،تختصر الوقت والجهد ،ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة
في الحكومة االتحادية تغطي كافة الوزارات والهيئات االتحادية والمستقلة.
بناء قاعدة بيانات موحدة
تعد هذه الخطوة أحد أبرز إنجازات نظام إدارة معلومات الموارد البشرية
«بياناتي» ،وجاءت ضمن مساعي الهيئة لمواكبة التغييرات التي تطرأ على
قواعد بيانات الهيئات والمؤسسات المستقلة ،حيث دعت الهيئة في العام
 2012جميع الهيئات والمؤسسات االتحادية لتزويدها بالبيانات األساسية
للعاملين فيها بغية تحديثها ،األمر الذي سيسهم في دعم متخذي القرار،
28

الهيئة تحتفل بتشغيل مرحلتين من «بيناتي»

في وضع الخطط والسياسات المرتبطة بتطوير الموارد البشرية العاملة في
الحكومة االتحادية.
التكامل بين الرواتب والموارد البشرية
ومن أهم مخرجات «بياناتي» التي تساعد في رفع اإلنتاجية والكفاءة ،دمج
نظامي الرواتب والموارد البشرية بعد أن كان لكل منهما برنامجه الخاص،
وتساعد هذه الميزة في تالفي تكرار نفس اإلجراءات والعمليات ،وبالتالي
حفظ الوقت والجهد المبذول في إدخال وتبادل البيانات ،وتسهيل العمل
والتقليل من نسبة الخطأ في عمليات إدخال البيانات.
الدعم والمساندة
قدمت الهيئة الدعم والمساندة للجهات المشغلة للنظام من خالل عدة
طرق ،ضمانة لسير العملية على أكمل وجه ،حيث دربت المستخدمين
الرئيسيين من الجهات المستفيدة على استخدام النظام وحل المشكالت
الفنية التي قد تظهر عليه ،وشكلت فريق دعم داخلي وأنشأت خطا ساخنا
الستقبال المالحظات واالستفسارات حول النظام ،عبر الهاتف ،600-525524
والبريد اإللكتروني bayanati@fahr.gov.ae
29

آليــــــة
وخطة

التوطين

في القطاع الحكومي
االتحادي 2013

ألنها مؤمنة بأن موضوع
التوطين غاية في األهمية
ويقع على رأس سلم اهتمامات
القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،لم تؤل الهيئة جهدًا في هذا
المضمار ،ال سيما بعد إعالن القيادة الرشيدة
عام  2013عاما للتوطين ،وإطالق مبادرة
«أبشر» لتشغيل المواطنين وخلق
 20ألف فرصة عمل لهم خالل
السنوات الخمس المقبلة.

سمو الشيخ منصور بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين
الهيئة ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
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وتجلى هذا الحرص من خالل إعداد الهيئة لدراسة شاملة حول التوطين
خالل العام  ،2012وخطة تشغيلية بخصوصه في الوزارات والجهات االتحادية،
ووضعت البرامج والخطط لتوطين الوظائف بالقطاع الحكومي ومتابعة
تنفيذها.
ووجهت الجهات االتحادية الستيعاب العدد األكبر من شريحة الباحثين عن
عمل في القطاع الحكومي االتحادي ،وتشكيل فرق متابعة لخطط التوطين،
وتنفيذ خطط اإلحالل في عدة مسارات منها( :قصير المدى والذي يستهدف
الفئات التنفيذية بالجهات ،والمسارين المتوسط وطويل المدى واللذان
يستهدفان الفئات الفنية التخصصية والكادر التعليمي والصحي) ،بالتنسيق
مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية لشغل الوظائف الشاغرة
لديها ،والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لتلبية احتياجات الجهات من
التخصصات ،وتطبيق برنامج "مسار" الذي أطلقته الهيئة في وقت سابق
ويعنى باحتضان الجهات االتحادية لخريجي الثانوية العامة وتدريسهم
تخصصات تحتاجها ،وتوظيفهم بعد التخرج لديها.
وخلصت نتائج دراسة التوطين إلى ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الحكومي
االتحادي في العام  2012بواقع  %2عن العام  2011لتصل إلى  %55وبإجمالي
عدد وظائف ناهز الـ  48ألف وظيفة ،كما حققت نسبة التوطين في الهيئات
االتحادية المستقلة ارتفاعا في  2012بنسبة  %5عن العام  2011لتصل إلى
 %42وبلغ عدد إجمالي الوظائف  14,656وظيفة ،واستأثر المواطنون بـ %60
من وظائف الوزارات االتحادية والتي وصلت إلى  33,440وظيفة.
إجمالي الموظفين بالهيئات

مواطن
وافــــد

6,072,
41%

8,600,
59%

اإلجمالي في  37هيئة اتحادية = 14,672
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إجمالي الموظفين
بالقطاع الحكومي االتحادي

إجمالي الموظفين
بالــــــوزرات
مواطن

20,163
, 60%

13,277
, 40%

21,877,
45%

26,235,
55%

وافــــد

اإلجمالي= 48,112

اإلجمالي في  15وزارة = 33,440

الموظفين حسب الجنسية و الجنس و الحالة االجتماعية في الجهات االتحادية المشغلة لنظام «بياناتي»
متزوج
ذكر
أنثى
1,523 7,818
وزارة التربية والتعليم
519
1,718
وزارة الصحة
205
الهيئة العامة للشئون اإلسالمية واألوقاف 115
430
339
وزارة العمل
298
205
وزارة العدل
77
295
وزارة الشئون االجتماعية
175
92
وزارة البيئة والمياه
132
113
وزارة األشغال العامة
79
38
المجلس الوطني لإلعالم
60
66
وزارة المالية
87
80
وزارة االقتصاد
53
72
وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
67
49
وزارة الخارجية
الهيئة االتحادية للموارد البشرية
30
28
الحكومية
24
24
وزارة الطاقة
9
26
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
12
9
وزارة التجارة الخارجية
8
7
وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني
3,788 11,094
مجموع

مواطن
أعزب
أنثى ذكر
122 2,214
99
872
43
51
117 182
135 138
6
123
34
73
26
47
12
21
14
45
34
56
11
57
32
37

متزوج
مطلق
أرمل
ذكر
أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى
3,570 1,830 13 370 4 153
1,858 3,428 12 110 2 28
1,068
3
1 15 1
1
45
10
6 35 2
4
186
24
4 19
2
52
34
1 35
13
129
11
2
8
2
34
4 12
1
94
12
4
5
82
12
1
3
2
30
5
4
4
29
14
1
7
1
9
2 10
1

23

6

1

13
18
11
12
3,993

2
2
3

2

698

211

1

10

7

1

20

2
2

6
2

16
13
9
10
7,254

1
645

1
56

5,392

غير مواطن
قلطم
أرمل
أعزب
أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
18,101 12 55 2 50 238 127
9,743
8 74 2 66 286 661
1,520
17
1,204
1
24
9
1,115
2
1
1
2
86 12
665
1
4
2
16
6
552
1
19
6
372
2
1
319
1
1
47
5
307
1
1
1
14
5
305
5
274
16 13
207

مجموع

7
1
4
2
851

3
4
7
2
792

123
1

122

6

1
140

25

93
82
54
41
35,077

•البيانات تشمل الموظفين على الكادر العام في الوزارات والجهات االتحادية المستقلة المشغلة لنظام بياناتي
•البيانات ال تشمل موظفي وزارة الداخلية أو الكادر القضائي أو الكادر الدبلوماسي
•الجهات مرتبة حسب عدد الموظفين من األعلى إلى األدنى
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نظام إدارة األداء
لموظفي الحكومة االتحادية

يعد نظام إدارة األداء لموظفي
الحكومة االتحادية الذي طبقته
الهيئة مطلع العام  2012رسميا على
مستوى الحكومة االتحادية واحدا من أفضل
ممارسات تنمية الموارد البشرية وتطويرها التي
تسعى الحكومة االتحادية إلى إرسائها ،حيث يربط األهداف
الفردية للموظف بأهداف المؤسسة ،وبالتالي استراتيجية
الموارد البشرية في الحكومة االتحادية ورؤية اإلمارات
 ،2021وهو النظام نفسه الذي يقيس كفاءة
الموظفين ويعزز اإلنتاجية ،من خالل
مكافأة اإلنجاز وتحفيز الموظفين.

الهيئة تدرب الوزارات على التطبيق السليم لألنظمة
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نظام إدارة األداء يرسي أسس العدل والمساواة بين الموظفين ويعزز اإلنتاجية

نظام إدارة األداء هو عبارة عن عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف
بالمقارنة مع األهداف والمؤشرات الرئيسة لألداء ،وهو ترجمة عملية لكافة
مراحل التخطيط في الجهة الحكومية ،ويرسي فرص العدل والشفافية
والمساواة بين جميع الموظفين.
ويسعى النظام إلى  ( :ربط األداء بمكافأة اإلنجاز والنتائج المتميزة ،وتحسين
إنتاجية الموظفين وزيادتها ،وتشجيع اإلنجازات الفردية ضمن مظلة العمل
الجماعي ،وتطوير ثقافة التعلم المستمر ،وزيادة فرص التطوير االحترافي
المهني ،وتمكين الجهات االتحادية من تحديد وتقدير الموظفين األكفاء
والمتميزين ،ووضع أسس واضحة لقياس مدى اإلسهام في إنجاز األهداف
االستراتيجية للجهة).
ويعد جزءًا من منظومة سياسات وتشريعات وأنظمة موارد بشرية متكاملة،
تستفيد من أفضل الممارسات الدولية ،وتؤسس لثقافة جديدة في عمل
مؤسسات الحكومة االتحادية .وإنجاز عظيم يضاف إلى سلسلة اإلنجازات
التي حققتها الهيئة ،ليشكل مرجعية لكافة الوزارات والجهات االتحادية في
إدارة أداء موظفيها على الوجه األمثل.

مبادئ توزيع نسب التقييم النهائي
تصنيف األداء

نسبة الموظفين

يفوق التوقعات بشكل ملحوظ

%5 - 0

يفوق التوقعات

%10 - 0

يلبي التوقعات

%100 - 80

بحاجة إلى تحسين

%5 - 0

وتزامنا مع إطالق النظام تم عقد  240دورة تدريبية في الوزارات والجهات
االتحادية المطبقة له استفاد منها أكثر من  6000موظف .كما دربت
الوزارات على المراحل الثالث لنظام إدارة األداء وهي (تخطيط األداء ،المراجعة
المرحلية ،تقييم األداء).
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للكفاءات والجدارات السلوكية في الحكومة االتحادية

ويهدف اإلطار إلى منح الرؤساء المباشرين والموظفين إدراكًا شموليًا
لمفهوم الكفاءات ،وتوضيح كيفية استخدامها ،كما أنه يساعدهم
على فهم وتطوير واكتساب المهارات والقدرات والسلوكيات األساسية
والقيادية ،التي تمكنهم من أداء وظائفهم بفعالية ،وإدارة تقدمهم المهني،
كونه يوضح الكفاءات المتوجب على الموظفين التحلي بها ،بغض النظر عن
مستوياتهم الوظيفية.
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الكفـــاءات األساســــــية

تزامنًا وتماشيا مع نظام
إدارة األداء لموظفي الحكومة
االتحادية ،أعدت الهيئة اإلطار العام
للكفاءات والجدارات السلوكية ،وأطلقته
مع النظام ،كركيزة أساسية له ولألنظمة
األخرى المرتبطة به ،ويتضمن تسعة كفاءات ثالث
قيادية وستة أساسية خاضعة للقياس ،والتي
يتعين توافرها لدى موظفي الحكومة
االتحادية" ،بحيث تساعدهم في تأدية
متميز.
وظائفهم بمنحى
ّ

الكفـــــاءات القياديــــة

اإلطار العام

جدول الكفاءات القيادية واألساسية

التفكير االستراتيجي

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

القدرة على تحفيز الموظفين وفرق العمل لتبني فكر التغيير،
والنقد البناء آلليات العمل ,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 شفهي ًا أم خطي ًا ،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 أجل تحقيق األهداف المشتركة ،مع
مراعاة المحافظة على الروابط اإليجابية على جميع المستويات
ٌ
الثقافية ،إضافة الحترام وجهات
بغض النظر عن االختالفات
النظر المتبادلة.

التركيز على النتائج

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

القدرة على التخطيط السليم و الفعال لموارد الجهة ،واعتماد
معايير التميز في تحقيق أهدافها واستراتيجياتها ،مما يشمل
تحديد األولويات وتشجيع التعاون وتحفيز الموظفين لتأدية
مهامهم وفق ًا لمعايير التميز المطلوبة.

المساءلة

تحمل كامل المسؤولية عن نتائج قراراته المترتبة على المهام
ّ
المناطة به ،ومعالجة المشاكل بفعالية ،وتشجيع الموظفين
التابعين له على االلتزام بتحقيق األهداف وإنجاز المهام المكلفين
بها بكل صدق وأمانة.

التركيز
على خدمة العمالء

القدرة على فهم احتياجات العمالء الداخليين والخارجيين،
والسعي لتقديم الخدمات الالزمة لتلبية هذه االحتياجات باحتراف
ومهنية .ويشمل التركيز على متلقي الخدمة ،بمنحهم خدمات
عالية ضمن اإلمكانيات المتاحة.
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نظام التدريب والتطوير
لموظفي الحكومة االتحادية

تماشيا مع اس��تراتيجية الموارد
البش��رية ف��ي الحكوم��ة االتحادي��ة،
وانطالقا م��ن إيمانها بضرورة منح فرص
تطوير ش��املة لموظف��ي الحكوم��ة االتحادية،
أع��دت الهيئ��ة نظ��ام التدري��ب والتطوي��ر لموظف��ي
الحكوم��ة االتحادية ،وأطلقته مطل��ع العام  ،2012كجزء ال
يتجزأ من منظومة تنمية الموارد البشرية ،وذلك بالتزامن مع
إط�لاق نظ��ام إدارة األداء الذي يرتبط ب��ه ،وتعد مخرجاته
مدخالت لنظام التدريب والتطوير ،فتحديد الحاجة
م��ن التدري��ب والتطوي��ر مبن��ي عل��ى أس��اس
النتائج التي يفرزها نظام إدارة األداء.
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مراحل النظام
 - 1تحديد
احتياجات
التدريب

منذ إطالق نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة االتحادية دربت الهيئة
قرابة  250مسؤول تدريب وموظف من الوزارات والجهات االتحادية على
كيفية تطبيق النظام ،وأدوار ومسؤوليات األطراف ذات العالقة ،ووضع خطط
التدريب السنوية بشقيها الفردية والمؤسسية ،لينقلوا بدورهم المعرفة
إلى مؤسساتهم.
وتسعى الحكومة االتحادية من خالله إلى مواكبة التحديات المتمثلة في
متطلبات العمل المتغيرة والتسارع المعرفي ،على اعتبار أن التدريب يؤدي إلى
نقل المعرفة الفنية والعملية وتحديثها ،بطريقة تساعد الموظف والجهة
في التغلب على تلك التحديات ،وهو بمثابة لبنة من لبنات الموارد البشرية
الكفؤة في الحكومة االتحادية.
ويهدف النظام إلى رفع كفاءة الجهاز الوظيفي ،وتزويده بالمهارات
والمؤهالت ،بما يحقق كفاءة األداء من خالل (ضمان إعداد خطط تطويرية
فردية للموظفين؛ ومساعدة الوزارات والجهات االتحادية على تأهيلهم)،
وتتنوع أشكال التدريب التي تضمنها ما بين (الدورات التدريبية ،واإلجازات
الدراسية ،والتدوير الوظيفي ،والندب التطويري ،واإلعارة ،وبرامج الظل
الوظيفي ،والمؤتمرات ،والندوات ،والتعاقب الوظيفي).
ويعتبر النظام من أبرز المبادرات الطموحة ،المنبثقة عن استراتيجية
الهيئة ،وجزء من منظومة سياسات وتشريعات وأنظمة موارد بشرية
متكاملة ،تستفيد من أفضل الممارسات الدولية ،وتؤسس لثقافة جديدة
في عمل مؤسسات الحكومة االتحادية؛ وصولًا إلى ردم الهوة بين األداء
الحالي والمستهدف ،والتي يحددها نظام إدارة األداء ،ويعالجها نظام التدريب
والتطوير.
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 - 4مراجعة
فعالية برنامج
التطوير

 - 2تخطيط
برنامج
التطوير
 - 3تطبيق
برنامج
التطوير

التطبيق على مستوى الجهة الحكومية االتحادية
1.1تحديد أولويات واحتياجات التدريب والتطوير بناء على المتطلبات
اإلستراتيجية واإلحتياجات قصيرة المدى والمتطلبات اآلتية
2.2جدول التدريب السنوي والموازنة والمناهج وتحديد المصادر
الالزمة لدعم احتياجات التطوير
3.3مراجعة مخرجات التدريب بما في ذلك تحسين برامج التدريب
واالستجابة ألي تغيير في االحتياجات
4.4تطبيق نطاق حلول التدريب والتطوير وفتح سجالت للتدريب
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قانون الموارد البشرية
في الحكومة االتحادية
ألنها تولي اهتمامًا خاصًا بقانون الموارد
البش��رية ف��ي الحكوم��ة االتحادي��ة ،عل��ى
اعتباره العمود الفقري لعمل الوزارات والجهات
االتحادي��ة الت��ي يس��ري عليه��ا ،والعص��ب الرئيس��ي
ألنظمة وسياسات الموارد البشرية األخرى.
عدلت الهيئة بالتش��اور م��ع الوزارات والجه��ات المعنية قرابة
ثل��ث أحكام قان��ون الموارد البش��رية بواقع  37مادة م��ن أصل 119
مادة ،وعليه أصدر صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة (حفظه اهلل) المرسوم بقانون اتحادي رقم  9لسنة  2011بشأن تعديل
بعض أحكام المرس��وم بقانون اتحادي رقم  11لسنة  ،2008والخاصة بأحكام
الموارد البشرية في الحكومة االتحادية.

ويأتي هذا التعديل تماشيًا مع التطور المتسارع الذي تشهده
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ورؤيتها  ،2021وتوجهات
الحكومة الرامية لرفع فاعلية تلك التشريعات
القانونية ،التي تتمحور في مجملها حول تأهيل
الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها ،وتعزيز قدراتها
العملية والمهنية في المجاالت والقطاعات
كافة ،وتحسين الخدمات الحكومية
المقدمة.
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الالئحة التنفيذية الجديدة
لقانون الموارد البشرية تعزيزًا للقدرات وصون للحقوق

عقب إقرار تعديالت قانون الموارد،
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» منتصف العام
 2012الالئحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية،
التي أوصت بها الهيئة ،وأصدر سموه القرار رقم ( )13لسنة
 2012بشأن الالئحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية.
وتضمنت الالئحة الجديدة مفاهيم حديثة تستند إلى أفضل الممارسات
في مجال تنظيم عمل الموارد البشرية ،بما يراعي الجوانب اإلنسانية
واالجتماعية والوظيفية للموظف ،ويضمن حقوقه.
وعملت الهيئة على إشراك كافة الوزارات والجهات االتحادية في
اقتراح التعديالت على الالئحة ،حيث عقدت مجموعة ورش عمل
تشاورية ،بغرض عرض الالئحة الجديدة على مديري وموظفي
إدارات الموارد البشرية ،وإدارة الشؤون القانونية في تلك
الجهات ،وشرحت لهم تفاصيلها.
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مشروع توقيع

عقود موظفي الحكومة االتحادية

حرصا منها على تأطير العالقة الوظيفية
بين الموظف والجهة االتحادية التي يعمل
لديها ،وتنفيذا ألحكام المرسوم بقانون
اتحادي رقم( )9لسنة  2011المعدل لبعض أحكام
المرسوم بقانون اتحادي رقم( )11لسنة  2008بشأن
الموارد البشرية الحكومية ،طالبت الهيئة االتحادية
للموارد البشرية الحكومية في العام  2012كافة الوزارات
والجهات االتحادية توقيع عقود التوظيف لجميع موظفي
الحكومة االتحادية القدامى والجدد مواطنين وغير مواطنين.
ويأتي مشروع توقيع عقود توظيف للعاملين في الحكومة االتحادية،
بغية تأطير العالقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله ،بحيث تحدد
حقوق الموظف وواجباته ،وكذلك تسهل المرجعية لكل من الموظف
وإدارة الموارد البشرية.
وتابعت الهيئة مؤشرات األداء للتأكد من تنفيذ المشروع خالل
اإلطار الزمني المحدد وإدخال كافة العقود الموقعة إلكترونيا
في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي" ،وأعدت
تقاريرا خاصة لرفعها للجهات المعنية ،حيث بلغت نسبة
العقود الموقعة في الوزارات والجهات االتحادية %61
مع نهاية العام.
الهيئة أول الملتزمين بالمشروع ومديرها العام يوقع عقود موظفيها
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محمد بن راشد يخرج دفعة القيادات التنفيذية

برنامج قيادات حكومة اإلمارات

تحرص قيادتنا الرشيدة كل
الحرص على بناء اإلنسان ،باعتباره
محور العملية التنموية ،والطريق
األقصر لبناء الوطن وازدهاره ،وهي دائمة
السعي لتمكينه وتعزيزه على كل الصعد.
ومن هنا جاء تأسيس برنامج قيادات حكومة
اإلمارات في العام  ،2008بتوجيهات كريمة من صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"؛ بغية
تمكين الجهات الحكومية االتحادية من تحقيق األهداف
االستراتيجية لحكومة الدولة ،وضمان تعزيز قدرات
المسؤولين ،والحفاظ على الكوادر البشرية ذات
اإلمكانات العالية ،واعتماد مقاربة منهجية
لضمان استدامة توافر القادة والمتعاقبين
على الوظائف القيادية.
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خريجو القيادات التنفيذية في لقطة تذكارية

ومنتسبو قيادات المستقبل يزورون العاصمة السويدية

وعملت الهيئة جاهدة للنهوض بالبرنامج 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
تنفيذه على أكمل وجه ،وإعداد كافة الترتيبات الالزمة لتأمين أفضل خدمات
التدريب وأدوات التعلم لمنتسبيه واإلبقاء على التواصل الدائم معهم.
ومن أبرز التحوالت التي طرأت على البرنامج خالل العام  2012إضافة فئة
قيادية رابعة وهي فئة القيادات الشابة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي "رعاه اهلل" ،ليصبح هناك أربع فئات هي( :االستراتيجية ،والتنفيذية،
والمستقبل والشابة) .كما شهد العام نفسه تخريج الدفعة الثانية من فئة
القيادات التنفيذية ،بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
"رعاه اهلل".
جاء ذلك في الوقت الذي يجري العمل مع قيادات المستقبل حيث التدريب

والتأهيل على عدة برامج وموضوعات ومهارات ،من خالل الدورات التدريبية،
وورش العمل ،والملتقيات ،والزيارات الميدانية التي كان أبرزها إلى العاصمة
السويدية استوكهولم لالطالع على أفضل الممارسات في القطاع الحكومي
هناك.
أضف لذلك إطالق الهيئة أواخر العام  2012منتدى برنامج قيادات حكومة
اإلمارات كمنصة تفاعلية علمية تجمع المنتسبين والمسؤولين والخبراء
والمختصين تحت سقف واحد ،عالوة على إطالق اإلطار العام إلدارة الكفاءات
المتميزة في الحكومة االتحادية.
ويعد البرنامج أول مبادرة متكاملة تهدف لتطوير القيادات الحكومية
المتميزة والواعدة ذات الرؤية المستقبلية في جميع الوزارات والجهات
االتحادية ،إذ يهدف إلى بناء وتطوير قيادات حكومية في مختلف المستويات
القيادية ،تكون ملهمة ومؤثرة استراتيجيًا ومؤسسيًا ،بما يضمن تدفقا
مستمرا للقيادات الحكومية بمستوياتها المختلفة.
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استراتيجية الموارد البشرية
2014 - 2016

استكماال للنجاحات التي
تحققت بتنفيذ استراتيجية
الموارد البشرية في الحكومة
االتحادية في دورتها األولى لألعوام
 ،2013-2011أعدت الهيئة االتحادية
للموارد البشرية الحكومية الدورة الثانية
من االستراتيجية لألعوام  ،2016–2014وذلك
انطالقًا من إيمانها بأن تحقيق النجاح وتعزيز القدرة
التنافسية لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة،
وتحقيق استراتيجيتها ورؤيتها  ،2021يعتمدان
على توافر تخطيط محكم ،ووجود قوى
عاملة مؤهلة ذات مهارات وقدرات
وطاقات وكفاءات عالية ،في جميع
المستويات الوظيفية.
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استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة االتحادية
()2016-2014
الرؤيــــــة:
رأس مال بشري اتحادي يحقق الريادة العالمية
الرســـــالة:
تمكين رأس المال البشري االتحادي لتحقيق األداء المؤسسي المتميز من خالل التعاون
الفعال مع الشركاء لوضع ودعم تطبيق حلول متكاملة للموارد البشرية وفق أفضل
الممارسات العالمية

ترمي استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة االتحادية إلى ضمان إنجاز كافة
أعمال الحكومة االتحادية في ظل مجموعة من المبادئ تركز على المواطن
اإلماراتي أوال وتكون مسؤولة وفعالة ،وتتسم بالمرونة واإلبداع وتتطلع إلى
المستقبل ،إذ تشمل هذه االستراتيجية الحكومة االتحادية بأكملها من
أسفل الهرم إلى أعاله ،وتتولى الهيئة متابعة تطويرها وتحديثها ،وإطالق
المبادرات والمشاريع المتضمنة لها ،وتقديم التقارير الدورية حول التقدم
المحرز.
وحددت االستراتيجية التي رفعتها الهيئة خالل العام  2012إلى مجلس الوزراء
لالعتماد خمسة أهداف رئيسية و 15هدفًا فرعيًا ،سيتم العمل على تحقيقها
من خالل إطالق  22مبادرة معتمدة ،تطبق خالل فترة الخطة ،موزعة على
أربعة برامج رئيسية هي( :إدارة وتطوير المواهب والمهارات ،وتطوير الكوادر
الوطنية ،وتخطيط الموارد البشرية ،وتحسين فاعلية وكفاءة إدارات الموارد
البشرية) ،حيث وضعت الهيئة  18مؤشر أداء ،لمتابعة تطبيق المبادرات.
ورفعت الهيئة في نوفمبر من العام  2012استراتيجية الموارد البشرية في
الحكومة االتحادية  2016 – 2014إلى مجلس الوزراء لالعتماد ،نفس العام.
وتطمح االستراتيجية ف��ي ال��وص��ول إل���ى( :موظفين يتمتعون بتحفيز
عالي المستوى ،وثقافة تعتمد على األداء ،.والتحول إلى الموارد البشرية
االستراتيجية ،وتخطيط القوى العاملة بصورة فعالة ،ومراقبة مؤشرات
األداء الرئيسية للموارد البشرية ،وفريق عمل موارد بشرية يتمتع أعضاؤه
بالمهنية واالحتراف والمهارة العالية ،وإدارة الموارد البشرية باالعتماد على
التكنولوجيا المتقدمة).
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القيـــــــــم:

الوالء واالنتماء ،المهنية والنزاهة ،الریادة والتميز في األداء ،المسؤولية ،التواصل الفعال
والشراكة
األهـــــداف االستراتيجيــــة:
1

2

3

4
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ترسيخ منظومة
تشريعية حديثة
ومتكاملة إلدارة
الموارد البشرية
في الحكومة
االتحادية وفق
أفضل الممارسات
العالمية

تمكين
الكفاءات
الوطنية وتطوير
رأس المال
البشري االتحادي

التخطيط
الفاعل لرأس
المال البشري
لرفع مستوى
اإلنتاجية
في الجهات
االتحادية

نشر مبادئ
الثقافة
المؤسسية
وخلق بيئة عمل
محفزة

تقديم
ضمانمبادئ
نشر
الخدمات
الثقافة
كافة
وفق
المؤسسية
اإلدارية
عمل
الجودة
بيئة
معايير
وخلق
والكفاءة
محفزة
والشفافية
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الالئحة الموحدة للجهات المستقلة
توحيدًا لمعايير الموارد البشرية

تعد الالئحة الموحدة للجهات
المستقلة مبادرة جريئة وفكرة
رائدة تبناها مجلس ال��وزراء الموقر،
وكلف الهيئة بإعدادها خالل العام ،2012
بغية توحيد األطر التشريعية ومعايير الموارد
البشرية ،على مستوى الحكومة االت��ح��ادي��ة ،بما
ينسجم مع رؤية دولة اإلمارات .2021

وأول��ت الهيئة المشروع اهتماما كبيرا ،حيث أعدت
الالئحة ورفعتها إلى مجلس الوزراء لالعتماد مع
نهاية العام الماضي ،بعد سلسلة ورش عمل
ول��ق��اءات تشاورية م��ع ذوي االختصاص
وأخرى لمناقشة الالئحة مع الهيئات
المستقلة ال��م��ع��ن��ي��ة بعملية
التطبيق.

وباكتمال مشروع الالئحة الموحدة للجهات المستقلة نكون قد اقتربنا من
اكتمال دائرة توحيد مفاهيم الموارد البشرية والمقاربة التشريعية بين
ال��وزارات والجهات االتحادية المطبقة لقانون الموارد البشرية من جهة،
والهيئات المستقلة من جهة أخرى ،مع الحفاظ على خصوصية تلك الجهات
واستقالليتها ،لتكون بذلك مرجعية األحكام واحدة وواضحة.

58

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2012

لقاء تشاوري مع الهيئات المستقلة المعنية بتتطبيق الالئحة

ويركز المشروع على الجوانب اإلدارية التي تنظم شؤون الموظفين العاملين
في الجهات المعنية ،من حيث الحقوق والواجبات ،والتي يتعين أن تكون
موحدة على مستوى الحكومة االتحادية ،ليشكل بذلك لبنة أخرى تضاف إلى
منظومة العمل المؤسسي الجاد ،الذي تسعى الحكومة االتحادية إلى تحقيقه
على كافة المستويات.
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"المورد" ووثيقة السلوك المهني
ًازيزعتو ضمن جملة
جديدة وخالقة
ةيلوؤسملاب مبادرة
نيفظوملا تاردقل ًاريوطت
مهمازتال
مبادرات الهيئة الرامية إلى تطوير قدرات
الموظفين وتعزيز التزامهم بالمسؤولية
تجاه المهام الموكلة إليهم ،حيث جاء تدشين بوابة
التدريب اإللكتروني "المورد" خالل العام  ،2012تزامنا مع إطالق
وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخالقيات الوظيفة العامة بنسختها
اإللكترونية .وتعتبر الوثيقة ترجمة لرؤية وتوجهات الحكومة االتحادية
الرامية إل��ى ترسيخ أخالقيات الوظيفة العامة والسلوك
المهني ،وتنمية دور الموارد البشرية في تحقيق األهداف
المؤسسية في الجهات االتحادية؛ باعتبار ذلك
أساسًا للعمل الحكومي.

تهدف الوثيقة إلى تنمية الثقافة المؤسسية وروح المسؤولية لدى الموظف
ال��ع��ام ،وتدعيم القيم المهنية ل��دي��ه ،ونهج التعامل بين الموظفين
أنفسهم من جهة ومتلقي الخدمة من جهة أخرى ،وتقديم أفضل الخدمات
للمستفيدين لتعزيز الثقة والمصداقية.
وتتوفر الوثيقة اإللكترونية ،على بوابة التدريب اإللكتروني "المورد" ،المرتبطة
بموقع الهيئة اإللكتروني ،حيث يمكن تصفحها والتدرب عليها الكترونيا من
قبل جميع موظفي الحكومة االتحادية.
وكانت الهيئة قد عقدت ورشًا تدريبية عدة لمنسقي التدريب في إدارات
الموارد البشرية ،في الوزارات والجهات االتحادية ،حول آلية التعامل مع وثيقة
مبادئ السلوك المهني وأخالقيات الوظيفة العامة بنسختها اإللكترونية،
ليقوموا بدورهم بنقل المعرفة لموظفي الحكومة االتحادية وتدريبهم على
ذلك ،ليصبح بمقدورهم الدخول إلى بوابة التدريب اإللكتروني " المورد" عبر
موقع الهيئة اإللكتروني (.)www.fahr.gov.ae
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حميد القطامي يطلق «المورد» ووثيقة السلوك المهني اإللكترونية
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المؤتمر العربي للموارد البشرية
2012

ف��ي خضم م��ح��اوالت الهيئة
ال���دائ���م���ة ل��ت��وف��ي��ر م��ن��ص��ات
تفاعلية لتبادل المعرفة حول أبرز
التطورات والتحديات التي تواجه قطاع
الموارد البشرية ،وانطالقًا من توجهها نحو
تنظيم مؤتمر سنوي متخصص ،أخذت الهيئة
على عاتقها مسؤولية تنظيم المؤتمر العربي
األول للموارد البشرية في شهر مارس العام ،2012
وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،برعاية
كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دب��ي "رع���اه اهلل" ،تحت ع��ن��وان "توفر
الموارد وتحديات اإلدارة في بيئة متغيرة"،
بمشاركة  400خبير ومختص بالموارد
البشرية محليًا ودوليًا.

جانب من المؤتمر األول إلدارة وتنمية الموارد البشرية
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أكثر من  400خبير ومختص بالموارد البشرية يحضرون المؤتمر

ركز المؤتمر العربي األول للموارد البشرية على إبراز دور إدارة الموارد البشرية
في االستغالل األمثل لرأس المال البشري ،والتركيز على أهمية وضرورة
االستثمار في الموارد البشرية تأهيلًا وتدريبًا وتحفيزا ،وسلط الضوء على
دور إدارة الموارد البشرية في تعزيز القدرات القيادية وبناء الصف الثاني من
القيادات ،وتخطيط المسار الوظيفي والتعريف بدور تقنية المعلومات الحديثة
في التخطيط األمثل للموارد البشرية ،باإلضافة إلى عرض اإلطار المتكامل
للتميز التنظيمي ،وعرض بعض التجارب الناجحة في إدارة الموارد البشرية.
وتناول المؤتمر أربعة محاور ،األول يدور حول رأس المال البشري ،المورد
المحرك لبقية الموارد البشرية في الوطن العربي ،واالستثمار في البشر قبل
االستثمار في الحجر .وبحث المحور الثاني تخطيط وتطوير الموارد البشرية
واستراتيجية الموارد البشرية وربطها باالستراتيجية العامة للمنشأة ،وربط
المسار الوظيفي والمسار التدريبي وبناء الصف الثاني من القيادات واكتشاف
التميز ورعاية المبدعين.
وناقش المحور الثالث استخدام تقنية المعلومات في تخطيط الموارد
البشرية ودراسات سوق العمل واستقطاب وتعيين الكفاءات واالحتفاظ بها،
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وتحقيق التميز والمحافظة عليه ،وتناول المحور الرابع تجارب عربية وعالمية
ناجحة في إدارة الموارد البشرية؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
توصيات وتوجيهات المؤتمر
ومن التوصيات التي خرج بها المؤتمر ضرورة االهتمام بالمورد البشري تأهيال
وتدريبا وتمكينا ،بما يساعد الحكومات على النهوض والتطور واالهتمام
بنشر ثقافة اإلبداع والتميز ،كما أوصى المشاركون بأن تقع مسؤولية بناء
الصف الثاني من القيادات على عاتق القائد األول ،وأن يكون هذا الجانب أحد
معايير تقييم أدائه.
وشدد على أهمية إقبال مواطني دول مجلس التعاون إلى سوق العمل
ومؤسسات القطاع ال��خ��اص بشكل أك��ب��ر ،وال��ح��د م��ن الترويج للقطاع
الحكومي بصفته المكان األمثل للموارد البشرية الوطنية ،وكذلك أهمية
العمل الجماعي وتعزيز روح الفريق الواحد ودور القيادة في إحداث التغيير نحو
األفضل عبر الترويج لهذه الثقافة وآثارها اإليجابية على بيئة العمل.
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رعاية ومشاركات
إحداث تغيير إيجابي في مجال تنمية رأس المال البشري

د .عبد الرحمن العور يفتتح معرض الشرق األوسط للتدريب

ض���م���ن م�����ب�����ادرات ال��ه��ي��ئ��ة
االستراتيجية ،الرامية إلى تعزيز
مكانتها كجهة ق��ادرة على إح��داث
تغيير إيجابي في مجال تنمية رأس المال
البشري ،رعت الهيئة في ديسمبر من العام
 2012معرض الشرق األوس��ط للتدريب بعنوان
"رعاية قادة الغد" والذي نظمته شركة "تيرابين الشرق
األوسط" في مركز دبي التجاري بحضور المئات من مختصي
التدريب والتعلم والموارد البشرية ،كما شاركت في
قمة الموارد البشرية المنعقدة في نوفمبر 2012
بدبي ،والتي جمعت نخبة من مختصي الموارد
البشرية ونظمتها شركة .IIR
66

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2012

وحميد القطامي يشارك في اجتماع وزراء الخدمة في الرياض

وتعكف الهيئة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية على تنظيم
المؤتمر العربي الثاني للموارد البشرية في مارس  ،2013والذي سيستعرض
أبرز التحديات التي تواجه قطاع الموارد البشرية ،وسبل تجاوزها.
وتعتبر هذه المشاركات مواكبة لرسالة الهيئة وتطلعاتها نحو االستثمار
في رأس المال البشري ،وإدارة المواهب ،وفق ما نصت عليه بنود رؤية اإلمارات
 ،2021حول تمكين وتفعيل دور المواطنين العاملين في القطاع الحكومي،
وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل ،وتأكيدًا على رغبة قيادتنا الرشيدة
الحقيقية في تبوء دولة اإلمارات العربية المتحدة مكانتها المتميزة بين
أفضل بلدان العالم بحلول العام .2021

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2012

67

نادي الموارد البشرية
منصة الفكر والمعرفة

ظلت الهيئة االتحادية للموارد
البشرية الحكومية دائمة السعي
إلي��ج��اد م��ب��ادرات خ�لاق��ة وتبني أف��ك��ارًا
مبتكرة ،على مستوى دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،ولم تعرف طموحاتها في يوم من
األي��ام سقفًا ،ولن يحد مساعيها حد ،طالما أنها
مؤمنة بأن رأس المال البشري ركيزة للتنمية الشاملة،
وهدفها تطوير الموارد البشرية في الدولة.
من هنا أبصر نادي الموارد البشرية النور قبل عامين ،كواحد
من مبادرات الهيئة ،حيث يشكل منصة لتبادل المعرفة ،وقناة
تواصل فكري ،ومعرفي ومظلة تجمع مختصي ومسؤولي
الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص وموظفين
حكوميين تحت سقف واحد ،لتبادل األفكار والخبرات
والحلول التي من شأنها االرت��ق��اء بالمستوى
العام ،وتعزيز دور إدارات الموارد البشرية في
إحداث التغيير المنشود.
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النادي مظلة تجمع مختصي ومسؤولي الموارد البشرية من كل القطاعات
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أكثر من  1500منتسب للنادي

الملتقيات والندوات التخصصية أدوات النادي لإلثراء المعرفي والعلمي

واصل نادي الموارد البشرية نشاطه بديناميكية ،خالل العام  2012حيث
نظم عدة ملتقيات وندوات تخصصية في أكثر من موضوع ،حضرها مئات
المختصين والمهتمين في ال��م��وارد البشرية من القطاعين الحكومي
والخاص ،ومن الموضوعات التي تم طرحها على سبيل المثال ال الحصر(تقييم
الوظائف ،ودور المرأة القيادي ،والتدريب غير التقليدي ،والجيل القادم للموارد
البشرية ،وإدارة وتطوير الكفاءات).
ولم يكن النادي بمعزل عن منتسبيه الذين فاق عددهم  1500منتسب ،حيث

تم تقييم أدائه وفعاليته ،وجودة الموضوعات التي يطرحها من خالل استبيان
وزع خالل العام  ،2012ويعد النادي خطوة مهمة ،تعكس حرص "الهيئة" على
تبني األفكار المبتكرة ،وإطالق المبادرات التي من شأنها االجتماع واللقاء
والتشاور ،حول آخر ما توصلت إليه الموارد البشرية في الدولة ،وتتطلع من
خالله إلى مراجعة وتقييم أثر التشريعات والنظم والتطبيقات في الدولة على
أداء وفاعلية الموارد البشرية ،واقتراح الحلول المناسبة ،واستعراض ونقل
أفضل الممارسات والتجارب محليًا وإقليميًا ودوليًا.
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اإلطار االسترشادي
للبرنامج التعريفي للموظفين الجدد في الحكومة االتحادية
ضمن سلسلة مساعيها
الحثيثة لخلق بيئة عمل
حكومية اتحادية أكثر انسجاما
وتناغما ،وتعريف الموظفين الجدد
ف��ي ال��ح��ك��وم��ة االت��ح��ادي��ة بواجباتهم
ومسؤولياتهم وحقوقهم ،أطلقت الهيئة
اإلطار االسترشادي للبرنامج التعريفي للموظفين
ال��ج��دد ف��ي الحكومية االت��ح��ادي��ة ،وذل��ك خالل
ورشة عمل خاصة عقدتها في دبي ،بحضور
قرابة  120من ممثلي الوزارات والجهات
االتحادية العاملين في إدارات الموارد
البشرية وال��ش��ؤون القانونية
والتدريب.
ويعد إطالق اإلطار االسترشادي للبرنامج التعريفي للموظفين الجدد في
الحكومية االتحادية امتدادا لجهود الهيئة خالل السنوات األربع الماضية
لرفع كفاءة موظفي الحكومة االتحادية وتعزيز إنتاجيتهم وتحسين
أدائهم ،حيث ينعكس االهتمام بالموظف الجديد إيجابا على إنتاجيته
وتميزه ورفع مستويات الرضا الوظيفي لديه ،وقد جاء إعداد هذا اإلطار
بعد االطالع على تجارب عديدة ومقارنات معيارية والتشاور مع الوزارات
والجهات المعنية ،حيث أنه يركز على أفضل الممارسات.
وتهدف الهيئة من خ�لال إطالقها لهذا اإلط��ار إل��ى مساعدة ال���وزارات
والجهات االتحادية على وضع أطر وسياسات وآليات الستقبال ودمج
الموظفين الجدد المعينين لديها ،تتناسب مع مسؤوليات وطبيعة عمل
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يسهل دمج الموظفين الجدد ويرفع اإلنتاجية ومستويات الرضا الوظيفي

كل جهة ،حيث يمكن تضمين هذه األطر رؤية ورسالة وأهداف الوزارات
أو الجهات االتحادية وهيكلها التنظيمي واللوائح واألنظمة والقوانين
والتشريعات المعمول بها في تلك الجهات ،واإلرشادات العامة للجهات
االتحادية المتمثلة بأمن المعلومات واألف��راد والممتلكات الحكومية
وأنظمة الصحة والسالمة ،والبرامج التحفيزية.
ويتضمن اإلطار القواعد العامة للبرنامج واألدوار والمسؤوليات المترتبة
على جميع األط���راف داخ��ل المنظومة المؤسسية بغية بناء ثقافة
مؤسسية تعتمد على اإلنتاجية وتعزيز األداء ،ومن المتوقع أن يصبح هذا
اإلط��ار مرجعية إلدارات الموارد البشرية في تصميم البرامج اإلرشادية
للموظفين الجدد.
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برنامج تطوير مسؤولي الموارد البشرية
خلق قيادات قادرة على تطبيق ونقل ثقافة الموارد البشرية

يعد تعزيز ق��درات موظفي الحكومة
االتحادية وتطوير مهاراتهم أحد األولويات
الرئيسة للهيئة ،والتي سعت إلى تحقيقها
من خالل إعداد وتطبيق برنامج تطوير مسؤولي
الموارد البشرية ،في ال���وزارات والجهات االتحادية
ال��رام��ي لخلق ق��ي��ادات ق��ادرة على نقل ثقافة الموارد
البشرية إلى الجهات التي تعمل بها.
ويتكون برنامج تطوير مسؤولي الموارد البشرية من ثالثة
مستويات هي( :برنامج أساسيات الموارد البشرية :يركز على قانون
الموارد البشرية والئحته التنفيذية ونظام بياناتي ،وبرنامج التطبيقات
واألنظمة ،ويركز على أنظمة الموارد البشرية والسياسات الفنية ذات
القيمة المضاعفة ،وبرنامج قيادات الموارد البشرية ،ويركز على التخطيط
االستراتيجي للموارد البشرية ،وتمكين الفئات القيادية من المساهمة
في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الموارد البشرية).
وفي هذا اإلطار عقدت الهيئة عدة ورشة عمل تدريبية حول
"أصول الموارد البشرية" بالتعاون مع مركز أبوظبي للتعليم
والتدريب التقني والمهني ،استفاد منها العشرات من
موظفي ال��م��وارد البشرية في ال���وزارات والجهات
االتحادية.
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لقطات من برامج إعداد مسؤولي الموارد البشرية
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"امتيازات"
برنامج الخصومات لموظفي الحكومة االتحادية

ل��ط��ال��م��ا س��ع��ت الهيئة
االتحادية للموارد البشرية
الحكومية نحو تحقيق أهدافها
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ،ب��ط��ري��ق��ة مبتكرة
وحديثة تتسم باإلبداع وتتصف بمحاكاتها
ل��روح القرن ال��ح��ادي والعشرين ومتطلباته،
ومن هنا جاء إطالق الهيئة المبادرة تلو األخرى،
مستثمرة كل الفرص الممكنة؛ لخدمة
الموارد البشرية العاملة في ال��وزارات
والجهات االتحادية ،وتعد "امتيازات"
أحد هذه المبادرات.

مبادرة امتيازات تخدم أكثر من  70ألف موظف يعملون في الحكومة االتحادية
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سيارة هيونداي سنويًا و 5000درهم شهريًا

"امتيازات" هو االسم المختصر لمبادرة خالقة ،تمخضت عن أفكار "الهيئة"
اإلبداعية ،وتفيد بشكل مباشر أكثر من  70ألف موظف يعملون في الحكومة
االتحادية ،حيث تعقد "الهيئة" بموجبها شراكات مع مؤسسات القطاع
الخاص الخدمية منها والتجارية ،يتعهد بموجبها الطرف الثاني بتقديم
امتيازات خاصة لموظفي الحكومة االتحادية ،تتمثل بخصومات متفاوتة على
أسعار السلع والخدمات التي تقدمها.
لم تؤل "الهيئة" جهدًا في مواصلة المسير نحو إنجاح مبادرة "امتيازات"،
وبكل ما تحمل الكلمة من معاني الريادة والتميز ،حيث نقلت المبادرة إلى
الكثير من الشركات والجهات المعنية ،والقت ترحابًا وقبولًا منقطع النظير،
ألن الكل هنا يسعى إلى خدمة المجتمع الذي يعمل فيه ومن أجله.
ومن هذه الجهات التي تسعى "الهيئة" للتشبيك معها خدمة لموظفي
الحكومة االتحادية شركات (الطيران ،والسيارات ،واألثاث ،والخدمات الفندقية،
وغيره من متاجر سلع االستهالك اليومي).

أعلنت مجموعة جمعة الماجد(هيونداي) خالل توقيع االتفاقية عن منح
الموظف الحكومي المتميز  5000درهم شهريًا ،إضافة إلى تقديم سيارة
هيونداي للموظف المتميز سنويًا.
وتضمنت االتفاقية كذلك العديد من االمتيازات الخاصة بعروض شراء
سيارات هيونداي ،ففي الحالة األول��ى إذا كان هناك عرض ترويجي يحصل
الموظف إضافة إلى نسبة الخصم الموجودة بالعرض على تسجيل مجاني
للسيارة المشتراة ،وغيار زيت وفلتر حتى  20ألف كيلو متر ،أما الحالة الثانية
فهي عدم وجود عرض ترويجي ،حينها يحصل الموظف االتحادي على خصم
خاص وفقا لسعر السيارة يتراوح ما بين  %4إلى . %10
أما خدمات ما بعد البيع ،فتقوم المجموعة بتقديم خصم خاص في كل
مراكز الخدمة المنتشرة بإمارات الدولة ،بحيث يتم خصم  %15على أجور
األيدي العاملة ،و  %35على قطع الغيار .

الشراكة مع مؤسسة جمعة الماجد
تعد هذه الشراكة مثاال حيا وتطبيقا واقعيا لمبادرة "امتيازات" التي أبصرت
النور في العام  ،2012حيث حظيت مؤسسة جمعة الماجد -بصفتها وكيلًا
لشركة هيونداي -بشرف الشراكة مع الهيئة االتحادية للموارد البشرية
الحكومية ،كممثل للجهات االتحادية ،حيث تقدم بموجبها المؤسسة
خصومات لموظفي الحكومة االتحادية ،من ثمن سيارات هيونداي أو أي
خدمات ذات عالقة بالشركة.
وتعتبر هذه الشراكة األولى واحدة من باكورة شراكات تعكف "الهيئة" على
إبرامها ،مع شركات ومؤسسات أخرى تباعًا.
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دراســـــــة

الدوران الوظيفي

يعتبر الدوران الوظيفي تحد من التحديات التي
تواجه الموارد البشرية ولكنه يعتبر أيضا رافدا لضخ
الكفاءات المتميزة الجديدة في الجهات الحكومية
والمساهمة في تحقيق األهداف االستراتيجية بالطريقة
السليمة ،وال يعتبر عامال سيئا في حال وجود تخطيط أمثل
إلدارة الموظفين وبإشراف اإلدارة العليا.
وللوقوف على خط سير هذه العملية ،أعدت الهيئة دراسة متخصصة
غطت العام  ،2012مستندة في ذلك إلى بيانات نظام إدارة معلومات
الموارد البشرية "بياناتي" ،وغطت  18وزارة وجهة اتحادية ،حيث ألقت الضوء
على اتجاهات الدوران الوظيفي ،وما يتوجب االنتباه له من معطيات.
ومن أبرز نتائج دراسة العام  :2012انخفاض نسبة الدوران الوظيفي إلى  %3.61مقارنة
بــ  %5.9في عام  .2011كما بلغ عدد تاركي الخدمة  1,272موظف من أصل  35,178موظف
في  18جهة اتحادية .في حين بلغ عدد التعيينات  .1,540وترك  747مواطنا الخدمة في
هذه الجهات أي ما نسبته  ،%42منهم  310موظفا من الذكور أي ما يعادل  %24من
إجمالي التاركين.
جاء ذلك في الوقت الذي أظهرت دراسة العام  2011أن أكبر فئة عمرية في
الدوران الوظيفي هي الفئة الشابة (وباألخص الذكور) ،ويتضح من الدراسة
ارتفاع نسبة الدوران الوظيفي لحملة شهادات الماجستير والدكتوراه،
وبلغ إجمالي الموظفين المنتهية خدماتهم خالل العام  2011في
تلك الجهات  2,041موظفا استأثرت وزارتا التربية والتعليم
والصحة ب  70%منهم ،في حين بلغ عدد الموظفين الجدد
 2,007موظف ،كما وصل إجمالي عدد الموظفين في
هذه الجهات إلى  34,709موظفين.
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فريق االستشارات القانونية
منارة للتشريعات

يعتبر ف��ري��ق االس��ت��ش��ارات
القانونية بالهيئة م��ن الفرق
المتميزة في مجال عملها ،وتم
تشكيله أواخ���ر ال��ع��ام  ،2010لتقديم
االستشارات القانونية ،ودراسة الحاالت الواردة
من موظفي الجهات االتحادية وإدارات الموارد
البشرية والقانونية فيها بخصوص قوانين وتشريعات
وسياسات الموارد البشرية في الحكومة االتحادية،
ويهدف الفريق إلى توحيد اآلراء القانونية في
كافة المسائل المعروضة على الهيئة
وتوثيق المبادئ القانونية لتسهيل
إجراءات العمل في المستقبل.
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وشهد العام الماضي تعامل الفريق مع  313استفسارا قانونيا وردت إلى
الهيئة ،منها  129استفسارا من الوزارات ،و 104أخرى من الجهات االتحادية،
و 78عبر البريد اإللكتروني.
وفيما يتعلق بالوزارات األكثر طلبا لخدمة االستشارات القانونية استحوذت
وزارة الصحة على النسبة األكبر بواقع  ،%39تلتها وزارة التربية والتعليم بــــ
 ،%25متبوعة بوزارة الشؤون االجتماعية بنسبة .%8
وجاءت الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف في المرتبة األولى من
حيث عدد االستشارات القانونية للجهات االتحادية وبنسبة  ،%17أما المرتبة
الثانية فكانت من نصيب المجلس الوطني لإلعالم بــ  ،%15في الوقت الذي
شكلت فيه استشارات الهيئة االتحادية للموارد البشرية ما نسبته  %10من
مجموع االستشارات القانونية.
ووفقا إلحصاءات الهيئة فقد تركزت االستشارات حول عدد من الموضوعات
الرئيسة كموضوع بدل السكن الذي جاء على هرم قائمة األسئلة بواقع ،%28
وموضوع العالوات والبدالت الذي حل في المرتبة الثانية بواقع  ،%12وموضوع
الترقيات الذي استأثر بــ  %9من إجمالي االستشارات القانونية.
وعزا الفريق انخفاض عدد االستشارات القانونية الواردة إليه هذا العام مقارنة
بالعام  2011الذي استقبل فيه  640استفسارا إلى استجابة ال��وزارات والجهات
االتحادية إلى التعميم رقم ( )9لسنة  2012بخصوص تنظيم المخاطبات بين
الهيئة والجهات االتحادية الصادر عن الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
في فبراير  ،2012إضافة إلى استخدام أكثر من قناة لزيادة الوعي بالمواد القانونية،
من خالل رسائل أسبوعية (برنامج هل تعلم) الصادرة عن الفريق.

االستفسارات الواردة من الوزارات والجهات االتحادية والمحلية
جهات محلية %1
البريد
اإللكتروني

%25

الوزارات

%41

الجهات
اإلتحادية

%33

الوزارات األكثر طلبا لخدمة االستشارات القانونية
وزارة الشؤون
االجتماعية
%8

األسئلة المتكررة
وزارة الصحة

بدل السكن %28
العالوات والبدالت %12

%39

وزارة التربية
والتعليم

%25

الترقيات %9
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أنشطة
وفعاليات

حفل الهيئة السنوي
(الشكر واجب)
عمدت الهيئة في نهاية كل عام على
االحتفال بإنجازات موظفيها ،وتكريم
شركائها االستراتيجيين ،وكل من ساعدها
على تحقيق مساعيها ،ويستحق التكريم ،ففي
ختام العام  2012الذي جاء حافلًا باإلنجازات نظمت
الهيئة حفلها السنوي تحت عنوان "الشكر واجب".
وشكل الحفل رسالة شكر لكافة موظفي الهيئة الذين لم
يألوا جهدا لرفع شأن المؤسسة عاليا بفضل أفكارهم اإلبداعية
وجهودهم المخلصة ،ليؤكدوا بذلك أن رأس المال البشري هو
أساس اإلنجازات العظيمة ،والتحفيز محور العطاء والحيوية.

الهيئة تحيي مبادرة «شكرًا لكم» وتكرم موظفي الفئة الخدمية

وكرمت الهيئة خالل الحفل موظفي الفئة الخدمية من موظفيها؛ في
ترجمة حقيقية لمبادرة (شكرا لكم) التي أطلقها صاحب السمو
الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس ال��وزراء حاكم دبي (رع��اه اهلل) في ديسمبر .2012
كما كرمت شركاءها االستراتيجيين من ممثلي وسائل
اإلعالم ،لقاء جهودهم اإلعالمية المتميزة على مدار
عام كامل والتي أسهمت في إيصال رسائل الهيئة
إلى موظفي الحكومة االتحادية والمجتمع.
رأس المال البشري أساس اإلنجازات العظيمة والتحفيز محور العطاء
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نظام االقتراحات
"طور معنا"

ألنها دائمة السعي إلى خلق بيئة جاذبية
وتحفيزية للموظفين ورفع مستويات الرضا
لدى العاملين فيها والمتعاملين معها ،تقتنص
الهيئة أي فرصة ممكنة وصولًا لذلك ،حيث عمدت
إلى إطالق المبادرة تلو األخرى في هذا السياق ،إذ سنت
حفل االفطار الشهري ،وسياسة الباب المفتوح ،حيث لقاء
القيادة بالموظفين ،في جو تفاعلي إيجابي يعزز العمل بروح
الفريق الواحد.
ومن هذه المبادرات التي تم إطالقها خالل العام  ،2012وحققت نجاحًا
كبيرًا ،هي نظام االقتراحات "طور معنا" والذي تم ربطه بموقع الهيئة
اإللكتروني ،ويمكن بوساطته استقبال المقترحات الداخلية والخارجية ،لتقوم
الهيئة بعد ذلك بتطبيق المجدي منها.
واستقبل نظام االقتراحات "طور معنا" خالل النصف الثاني من العام الماضي
أكثر من  120مقترحًا ،من موظفي الهيئة ومتعامليها ،نفذت الهيئة عددًا
كبيرًا منها بعد مراجعتها ،من قبل فريق تم تشكيله خصيصًا لهذا
الغرض ،ومن ثم تكريم أصحابها بجوائز رمزية وعينية ومادية.
ويعد النظام فكرة إبداعية ترسخ مبادىء ومفاهيم التميز
المؤسسي ،وتعزز روح التواصل الفعال بين الموظفين
واإلدارات من جهة والهيئة ومتعامليها من جهة
أخ��رى ،األمر الذي يحسن األداء المؤسسي ،ويحفز
الهيئة وموظفيها إلى مزيد من اإلبداع والعطاء،
وبالتالي يطور بيئة العمل الداخلية.
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الموظف المتميز
واإلفطار الشهري

الهيئة دائمة السعي لخلق بيئة عمل محفزة لموظفيها

ال ت��ت��وان��ى الهيئة ع��ن تقديم أفضل
ال��م��م��ارس��ات ،وتطبيق أرق���ى المعايير
المتعلقة بتوفير بيئة عمل محفزة ومشجعة
للموظفين ،ومن هنا جاء إطالق الهيئة لمبادرة
موظف الشهر المتميز ،والتي باتت عرفا سائدا لديها،
حيث تكرم الموظف المتميز عن كل شهر خالل حفل
اإلفطار الشهري الذي يعد بمثابة ملتقى يجمع الموظفين
بالقيادة ف��ي شكل يخرج ع��ن إط��ار التقليدية ،ويتم خالله
استعراض آخر مشروعات الهيئة وإنجازاتها وخططها المستقبلية،
ومبادراتها الداخلية.
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..منطلقة من قناعات راسخة لرفع مستويات الرضا وتفجير الطاقات اإلبداعية

وتم إطالق المبادرة في سبتمبر من العام  ،2012لتحفيز الموظفين نحو اإلنتاجية
والتميز واإلبداع ،وخلق روح التنافس اإليجابي فيما بينهم ،باعتباره أداة من
أدوات التحفيز التي تسهم في التعرف إلى مدى قدرة الموظف على تحمل
مسؤوليات العمل ،وتحقيق تطلعات واستراتيجية الهيئة.
وستعمل الهيئة في وق��ت الح��ق على تعميم سياسة موظف
الشهر المتميز على جميع الوزارات والجهات االتحادية ،بعد نجاح
تطبيقها في الهيئة ،إذ تعتمد على آليات ومعايير وأسس
وآل��ي��ات واض��ح��ة ،وم��ح��اور يتم قياسها ،ومنها األداء
الفعال وأسلوب العمل ،واإلنجازات والنتائج ،وااللتزام
الوظيفي والسلوكي ،واإلبداع ،والمشاركة.
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حفل اليوم الوطني
ومبادرة شجرة االتحاد
أحيت الهيئة مناسبة مرور
 41ع��ام��ا ع��ل��ى ت��أس��ي��س ات��ح��اد
دول��ة اإلم����ارات العربية المتحدة،
مؤكدة أنها ج��زء ال يتجزأ من نسيج
هذا الوطن المعطاء ،ونظمت حفال باليوم
الوطني ،رفعت من خالله أسمى آيات التهنئة
والتبريكات إلى القيادة الرشيدة للدولة وشعبها
والمقيمين على أرضها.
وبالتزامن مع احتفاالتها باليوم الوطني شاركت الهيئة في
إحياء مبادرة شجرة االتحاد ،التي أطلقها صاحب السمو
الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" ،حيث تم توزيع أشتال أشجار مختلفة
على جميع موظفي الهيئة في أبوظبي
ودب���ي ،لزراعتها ف��ي بيوتهم ،وحتى
يكون الجميع جزءا من الحدث.
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مجلة الموارد البشرية
بحلة جديدة وأكثر من  3000قارئ

ت��ع��ت��ب��ر م��ج��ل��ة ال���م���وارد ال��ب��ش��ري��ة
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ال���ص���ادرة ع��ن الهيئة
االت��ح��ادي��ة ل��ل��م��وارد البشرية الحكومية
والمتخصصة في مجال الموارد البشرية-هي األولى من نوعها على مستوى دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،لجهة التخصص ،ولم تعد تقتصر
موضوعاتها على رص��د م��ب��ادرات الهيئة وفعالياتها
إعالميًا فحسب ،بل توسعت لتصبح منبرًا متخصصًا في نقل
موضوعات الموارد البشرية ،وتجارب تنمية رأس المال البشري،
محليًا وإقليميًا وعالميًا ،من خالل الكلمة والصورة.
وكان الفتًا خالل العام المنصرم أن مجلة الموارد البشرية الشهرية
تطورت كمًا ونوعًا ،حيث كان عدد صفحاتها عند الصدور في مايو
العام  ،2011سبع صفحات ،وكان عدد قرائها ال يتجاوز المئات،
وكتاب مقاالتها من الهيئة فقط ،بينما تصاعدت هذه
األرق��ام بشكل دراماتيكي ،ليصل عدد صفحاتها مع
نهاية العام  2012إلى  36صفحة ،ويتجاوز عدد قرائها
الذين تصلهم عبر البريد اإللكتروني فقط ثالثة
آالف قارئ ،عداك عن الذين يتصفحونها عبر
الموقع اإللكتروني للهيئة.
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يأتي ذلك في الوقت الذي اتجهت فيه المجلة نحو العالمية والتخصصية ،حيث زاد
عدد كتابها من داخل الهيئة وخارجها ،بشكل ملحوظ ،وأخذت على عاتقها نشر
مقاالت وموضوعات مترجمة ،تهم القارئ ،باإلضافة إلى خلق عالقة جدلية ما
بين المجلة وحساب الهيئة عبر تويتر ومدونتها اإللكترونية ،حيث تنشر معظم
محتوياتها عبر تويتر ،وهو األمر الذي يوسع من نطاق الفائدة.
أما بخصوص الجانب الفني لمجلة الموارد البشرية فقد حققت قفزات كبيرة
خالل العام الفائت ،بنسختيها العربية واإلنجليزية ،وبدأ إخراجها بصيغة متحركة
"فالش" ،إلى جانب الــنسخة الثابتة "بي ،دي ،أف" ،وهو األمر الذي جعلها أكثر جاذبية،
وزاد عدد طالبي االشتراك بها عبر الموقع اإللكتروني للهيئة.
وما اهتمام الهيئة بالمجلة إال انطالقًا من قناعتها الراسخة بأهمية اإلعالم على
اختالف أشكاله وأنواعه ،حيث أولته أهمية كبيرة منذ االنطالق ،وأسست لعالقات
استراتيجية مع وسائل اإلعالم على مستوى الدولة ،واستحدثت المنابر اإلعالمية
الداخلية والخارجية ،للتوعية والتثقيف ونشر التجارب والسياسات والتشريعات
ذات العالقة بتنمية رأس المال البشري ،والموضوعات الخفيفة ،التي تثري ثقافة
القراء.
مواقع التواصل االجتماعي

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

تابعونا عبر تويتر
القناة التفاعلية األولى في مجال الموارد البشرية

وكان أحد أوجه اهتمام الهيئة باإلعالم ،إنشاء حساب خاص بها عبر أكثر من
موقع للتواصل االجتماعي ،حيث خصصت صفحة للفيديو عبر قناة اليوتيوب،
وأنشأت حسابًا عبر أكثر مواقع التواصل االجتماع أهمية على مستوى دولة
اإلمارات العربية المتحدة "تويتر" .لتضع الهيئة بذلك أمام عينيها هدفًا جديدًا
وهو تحويل هذا الحساب إلى منصة تفاعلية مع الجمهور تكون هي األولى من
نوعها على مستوى الدولة لجهة التخصصية في مجال الموارد البشرية.
وشهدت هاتان القناتان إقبالًا كبيرًا من المتابعين ،في الوقت الذي تعمل الهيئة
على تطوير موقعها اإللكتروني بشكل مستمر وإثرائه بكل جديد من سياسات
وأنظمة ،وبرامج وأخبار وصور ومقاطع فيديو ،وعروض تقديمية ،وتعاميم تهم
موظفي الحكومة االتحادية ،ليشكل بذلك مرجعية لكل المعنيين والمختصين.

www.youtube.com/user/FAHR2011
@FAHR_UAE
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الملخص

ملخص التقرير السنوي
2012

لقد قطعت الهيئة االتحادية للموارد
البشرية الحكومية خالل العام 2012
ش��وط��ا كبيرا ف��ي م��ج��ال تطبيق أفضل
م��م��ارس��ات ال��م��وارد البشرية على مستوى
الحكومة االت��ح��ادي��ة ،وحققت إن��ج��ازات كبيرة
يشار لها بالبنان ،حيث واصلت العمل بالمبادرات
والمشروعات المستمرة ،وطورتها وأطلقت أخرى جديدة
من شأنها إحداث نقلة نوعية في عمل إدارات الموارد البشرية
وتنمية رأس المال البشري على مستوى الحكومة االتحادية لدولة
اإلم��ارات العربية المتحدة ،منطلقة في ذلك من توجيهات القيادة
الرشيدة واستراتيجية الموارد البشرية  ،2013-2011وصوال إلى تحقيق
رؤية اإلمارات .2021
بخطوات واثقة والعمل بروح الفريق الواحد ،وتكاتف جهود
المخلصين لهذا الوطن ،تجلت اإلنجازات الواحد تلو اآلخر،
نقف على بعض منها في هذا الملخص ،حيث يمكن
الرجوع لتفاصيلها من خالل الموقع اإللكتروني
للهيئة www.fahr.gov.ae

102

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2012

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2012

103

"نظام "بياناتي"

نظام إدارة األداء لموظفي الحكومة االتحادية

واصلت الهيئة العمل بنظام إدارة معلومات الموارد البشرية " بياناتي"
" "HRMISوأولته أهمية خاصة ،نظرا ألبعاده على مستوى الدولة ،حيث
يقدم خدمات عظيمة إلدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات االتحادية
وللموظفين أنفسهم ،كونه يغطي جميع إجراءات الموارد البشرية واألجور
والرواتب ويساعد في أتمتتها ،منذ تعيين الموظف حتى تقاعده ،ويؤسس
قاعدة بيانات موحدة على مستوى الحكومة االتحادية ،تدعم متخذي
القرار وترتقي بأداء الموارد البشرية استنادًا إلى المفاهيم الحديثة والمعايير
العالمية.

هو واحد من أفضل ممارسات تنمية الموارد البشرية وتطويرها ،وطبقته
الهيئة مطلع العام  2012رسميا على مستوى الحكومة االتحادية  ،حيث يربط
األهداف الفردية للموظف بأهداف المؤسسة ،وبالتالي استراتيجية الموارد
البشرية في الحكومة االتحادية ورؤية اإلمارات .2021

ومن أبرز أحداث العام  2012المتعلقة بالنظام الذي تنفذه الهيئة بالشراكة
مع وزارة المالية تشغيل المرحلتين األولى والثانية منه بنجاح وهما (إجراءات
الموارد البشرية األساسية ،والخدمة الذاتية) ،وجاري العمل على قدم وساق
إلطالق المرحلتين األخرتين (نظام تقييم األداء والتدريب ،وتطبيق النظام
على الهيئات المستقلة).

التوطين في القطاع الحكومي االتحادي
أولت الهيئة موضوع التوطين الذي يأتي على رأس سلم اهتمامات القيادة
الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة اهتماما كبيرا ،ال سيما بعد إعالن
القيادة الرشيدة عام  2013عاما للتوطين ،وإطالق مبادرة "أبشر" لتشغيل
المواطنين وخلق  20ألف فرصة عمل لهم خالل السنوات الخمس المقبلة.
وتجلى هذا الحرص من خالل إعداد الهيئة لدراسة شاملة حول التوطين
خالل العام  ،2012وخطة تشغيلية بخصوصه في الوزارات والجهات االتحادية،
ووضعت البرامج والخطط لتوطين الوظائف بالقطاع الحكومي ومتابعة
تنفيذها.
وخلصت نتائج دراسة التوطين التي أعدتها الهيئة إلى ارتفاع نسبة التوطين
في القطاع الحكومي االتحادي في العام  2012بواقع  %2عن العام  2011لتصل
إلى  %55وبإجمالي عدد وظائف ناهز الـ  48ألف وظيفة.
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ونظام إدارة األداء هو عبارة عن عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف
بالمقارنة مع األهداف والمؤشرات الرئيسة لألداء.
ويسعى النظام إلى( :ربط األداء بمكافأة اإلنجاز والنتائج المتميزة ،وتحسين
إنتاجية الموظفين وزيادتها ،وتشجيع اإلنجازات الفردية ضمن مظلة العمل
الجماعي) ،وتزامنا مع إطالق النظام تم عقد  240دورة تدريبية في الوزارات
والجهات االتحادية المطبقة له استفاد منها أكثر من  6000موظف .كما
دربت الوزارات على المراحل الثالث لنظام إدارة األداء وهي (تخطيط األداء،
المراجعة المرحلية ،تقييم األداء).

"اإلطار العام للكفاءات والجدارات السلوكية
في الحكومة االتحادية"
هو إطار أعدته الهيئة تزامنًا وتماشيا مع نظام إدارة األداء لموظفي الحكومة
االتحادية ،وأطلقته مع النظام ،كركيزة أساسية له ولألنظمة األخ��رى
المرتبطة به ،ويتضمن تسعة كفاءات ثالث قيادية وستة أساسية خاضعة
للقياس ،والتي يتعين توافرها لدى موظفي الحكومة االتحادية".
ويهدف اإلط��ار إلى منح الرؤساء المباشرين والموظفين إدراك��ًا شموليًا
لمفهوم ال��ك��ف��اءات ،وتوضيح كيفية استخدامها ،كما أن��ه يساعدهم
على فهم وتطوير واكتساب المهارات والقدرات والسلوكيات األساسية
والقيادية ،التي تمكنهم من أداء وظائفهم بفعالية ،وإدارة تقدمهم المهني.
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نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة االتحادية

إصدار الالئحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية

أعدت الهيئة نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة االتحادية ،وأطلقته
مطلع العام  ،2012كجزء ال يتجزأ من منظومة تنمية الموارد البشرية ،وذلك
بالتزامن مع إطالق نظام إدارة األداء الذي يرتبط به ،وتعد مخرجاته مدخالت
لنظام التدريب والتطوير.

أعقب إقرار تعديالت قانون الموارد اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" منتصف العام  2012الالئحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية،
التي أوصت بها الهيئة ،وأصدر سموه القرار رقم ( )13لسنة  2012بشأن الالئحة
التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية.

ومنذ إطالقه دربت الهيئة قرابة  250مسؤول تدريب وموظف من الوزارات
والجهات االتحادية على كيفية تطبيق النظام ،وأدوار ومسؤوليات األطراف
ذات العالقة ،ويهدف النظام إل��ى رف��ع كفاءة الجهاز الوظيفي ،وتزويده
بالمهارات والمؤهالت ،بما يحقق كفاءة األداء .وتتنوع أشكال التدريب التي
تضمنها النظام ما بين (ال��دورات التدريبية ،واإلج��ازات الدراسية ،والتدوير
الوظيفي ،والندب التطويري ،واإلعارة ،وبرامج الظل الوظيفي ،والمؤتمرات،
والندوات ،والتعاقب الوظيفي).

وعملت الهيئة على إش��راك كافة ال��وزارات والجهات االتحادية في اقتراح
التعديالت على الالئحة ،حيث عقدت مجموعة ورش عمل تشاورية ،بغرض
عرض الالئحة الجديدة على مديري وموظفي إدارات الموارد البشرية ،وإدارة
الشؤون القانونية في تلك الجهات ،وشرحت لهم تفاصيلها.

مشروع توقيع عقود موظفي الحكومة االتحادية
تعديل قانون الموارد البشرية
باعتباره العمود الفقري لعمل الوزارات والجهات االتحادية التي يسري عليها،
والعصب الرئيسي ألنظمة وسياسات الموارد البشرية األخرى ،عدلت الهيئة
بالتشاور مع ال��وزارات والجهات المعنية قرابة ثلث أحكام قانون الموارد
البشرية بواقع  37مادة من أصل  119مادة ،وعليه أصدر صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه اهلل) المرسوم بقانون اتحادي
رقم  9لسنة  2011بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم
 11لسنة  ،2008والخاصة بأحكام الموارد البشرية في الحكومة االتحادية.
ويأتي هذا التعديل تماشيًا مع التطور المتسارع الذي تشهده دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،ورؤيتها  ،2021وتوجهات الحكومة الرامية لرفع فاعلية
تلك التشريعات القانونية التي تهدف لتطوير رأس المال البشري.
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حرصا منها على تأطير العالقة الوظيفية بين الموظف والجهة االتحادية
التي يعمل لديها ،وتنفيذا ألحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم( )9لسنة
 2011المعدل لبعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم( )11لسنة 2008
بشأن الموارد البشرية الحكومية ،طالبت الهيئة االتحادية للموارد البشرية
الحكومية في العام  2012كافة ال��وزارات والجهات االتحادية توقيع عقود
التوظيف لجميع موظفي الحكومة االتحادية القدامى والجدد مواطنين وغير
مواطنين.
وتابعت الهيئة مؤشرات األداء للتأكد من تنفيذ المشروع وإدخ��ال كافة
العقود الموقعة إلكترونيا في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي"،
وأعدت تقاريرا خاصة لرفعها للجهات المعنية ،حيث بلغت نسبة العقود
الموقعة في الوزارات والجهات االتحادية  %61مع نهاية العام.
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برنامج قيادات حكومة اإلمارات
جاء تأسيس برنامج قيادات حكومة اإلم��ارات في العام  ،2008بتوجيهات
كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"؛ بغية تمكين الجهات
الحكومية االتحادية من تحقيق األه��داف االستراتيجية لحكومة الدولة،
وضمان تعزيز ق��درات المسؤولين ،والحفاظ على ال��ك��وادر البشرية ذات
اإلمكانات العالية.
ومن أبرز التحوالت التي طرأت على البرنامج خالل العام  2012إضافة فئة
قيادية رابعة وهي فئة القيادات الشابة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي "رع��اه اهلل" ،ليصبح هناك أرب��ع فئات هي( :االستراتيجية ،والتنفيذية،
والمستقبل والشابة) .كما شهد العام نفسه تخريج سموه الدفعة الثانية
من فئة القيادات التنفيذية.
أضف لذلك إطالق الهيئة أواخر العام  2012منتدى برنامج قيادات حكومة
اإلمارات كمنصة تفاعلية علمية تجمع المنتسبين والمسؤولين والخبراء
والمختصين تحت سقف واحد ،عالوة على إطالق اإلطار العام إلدارة الكفاءات
المتميزة في الحكومة االتحادية.

استراتيجية الموارد البشرية 2016 - 2014
جاء إعداد الهيئة للدورة الثانية من استراتيجية الموارد البشرية لألعوام
 ،2016–2014استكماال للنجاحات التي تحققت بتنفيذ ال��دورة األول��ى من
استراتيجيتها لألعوام .2013-2011
وترمي االستراتيجية إلى ضمان إنجاز كافة أعمال الحكومة االتحادية في ظل
مجموعة من المبادئ تركز على المواطن اإلماراتي أوال وتكون مسؤولة
وفعالة ،وتتسم بالمرونة واإلب��داع وتتطلع إلى المستقبل ،إذ تشمل هذه
االستراتيجية الحكومة االتحادية بأكملها من أسفل الهرم إلى أعاله ،وتتولى
الهيئة متابعة تطويرها وتحديثها ،وتقديم التقارير الدورية حول التقدم
المحرز.
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وح��ددت االستراتيجية التي رفعتها الهيئة خالل العام  2012إلى مجلس
الوزراء لالعتماد خمسة أهداف رئيسية و 15هدفًا فرعيًا ،سيتم العمل على
تحقيقها من خالل إطالق  22مبادرة معتمدة.

الالئحة الموحدة للجهات المستقلة
تعد الالئحة الموحدة للجهات المستقلة مبادرة جريئة وفكرة رائدة تبناها
مجلس الوزراء الموقر ،وكلف الهيئة بإعدادها خالل العام  ،2012بغية توحيد
األطر التشريعية ومعايير الموارد البشرية ،على مستوى الحكومة االتحادية،
بما ينسجم مع رؤية دولة اإلمارات .2021
وقامت الهيئة بإعداد الالئحة ورفعها إلى مجلس الوزراء لالعتماد مع نهاية
العام الماضي ،بعد سلسلة ورش عمل ولقاءات تشاورية مع ذوي االختصاص
وأخرى لمناقشة الالئحة مع الهيئات المستقلة المعنية بعملية التطبيق.

"المورد" ووثيقة السلوك المهني
إحدى مبادرات الهيئة الرامية إلى تطوير قدرات الموظفين وتعزيز التزامهم
بالمسؤولية تجاه المهام الموكلة إليهم ،حيث جاء تدشين بوابة التدريب
اإللكتروني "المورد" خالل العام  ،2012تزامنا مع إطالق وثيقة مبادئ السلوك
المهني وأخالقيات الوظيفة العامة بنسختها اإللكترونية.
وتعتبر الوثيقة ترجمة لرؤية وتوجهات الحكومة االتحادية الرامية إلى ترسيخ
أخالقيات الوظيفة العامة والسلوك المهني ،وتنمية دور الموارد البشرية في
تحقيق األهداف.
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المؤتمر العربي األول للموارد البشرية
يأتي تنظيم الهيئة للمؤتمر العربي األول للموارد البشرية في العام 2012

بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،ترجمة لمحاوالتها الساعية
لتوفير منصات تفاعلية لتبادل المعرفة حول أبرز التطورات والتحديات التي
تواجه قطاع الموارد البشرية ،حيث عقد بدبي برعاية كريمة من صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،وبمشاركة  400خبير ومختص بالموارد البشرية
محليًا ودوليًا.

وركز المؤتمر على إبراز دور إدارة الموارد البشرية في االستغالل األمثل لرأس
المال البشري ،والتركيز على أهمية وضرورة االستثمار في الموارد البشرية
تأهيلًا وتدريبًا وتحفيزا.

رعاية ومشاركات
ضمن مبادراتها الرامية إلى تعزيز مكانتها في مجال تنمية رأس المال
البشري ،رعت الهيئة في العام  2012معرض الشرق األوسط للتدريب بعنوان
"رعاية قادة الغد" وال��ذي نظمته شركة "تيرابين الشرق األوس��ط" في دبي
بحضور المئات من مختصي التدريب والتعلم والموارد البشرية ،كما شاركت
في قمة الموارد البشرية المنعقدة في  2012بدبي ،والتي جمعت نخبة من
مختصي الموارد البشرية ونظمتها شركة .IIR
وتعكف الهيئة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية على تنظيم
المؤتمر العربي الثاني للموارد البشرية في مارس .2013

نادي الموارد البشرية منصة الفكر والمعرفة
أبصر نادي الموارد البشرية النور قبل عامين ،كواحد من مبادرات الهيئة ،والذي
سعت من خالله لتشكيل منصة لتبادل المعرفة بين مختصي ومسؤولي
الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص ،لتبادل األفكار والخبرات
والحلول التي من شأنها االرتقاء بالمستوى العام ،وتعزيز دور إدارات الموارد
البشرية في إحداث التغيير المنشود.

110

وواصل النادي الذي فاق عدد منتسبيه  1500منتسب نشاطه بديناميكية،
خالل العام  2012حيث نظم ملتقيات وندوات تخصصية في أكثر من موضوع،
حضرها مئات المختصين والمهتمين في الموارد البشرية من القطاعين
الحكومي والخاص.
اإلطار االسترشادي للبرنامج التعريفي

للموظفين الجدد في الحكومة االتحادية
حرصا منها على تعريف الموظفين الجدد في الحكومة االتحادية بواجباتهم
ومسؤولياتهم وحقوقهم ،أطلقت الهيئة اإلطار االسترشادي للبرنامج
التعريفي للموظفين الجدد في الحكومية االتحادية ،وذلك خالل ورشة عمل
خاصة عقدتها في دب��ي ،بحضور قرابة  120من ممثلي ال��وزارات والجهات
االتحادية العاملين في إدارات الموارد البشرية والشؤون القانونية والتدريب.
وتهدف الهيئة من خالل هذا اإلطار إلى مساعدة الوزارات والجهات االتحادية
على وضع أطر وسياسات وآليات الستقبال ودمج الموظفين الجدد المعينين
لديها.
ويتضمن اإلطار القواعد العامة للبرنامج واألدوار والمسؤوليات المترتبة
على جميع األطراف داخل المنظومة المؤسسية.

برنامج تطوير مسؤولي الموارد البشرية
جاء إعداد الهيئة وتطبيقها لبرنامج تطوير مسؤولي الموارد البشرية ،في
ال��وزارات والجهات االتحادية ،حرصا منها على خلق قيادات قادرة على نقل
ثقافة الموارد البشرية إلى الجهات التي تعمل بها ،ويتكون برنامج تطوير
مسؤولي الموارد البشرية من ثالثة مستويات هي( :برنامج أساسيات الموارد
البشرية ،وبرنامج التطبيقات واألنظمة ،وبرنامج قيادات الموارد البشرية).
وفي هذا اإلطار عقدت الهيئة عدة ورشة عمل تدريبية حول "أصول الموارد
البشرية" بالتعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني،
استفاد منها العشرات من موظفي الموارد البشرية في الوزارات والجهات
االتحادية.
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"امتيازات"

فريق االستشارات القانونية منارة للتشريعات

ألنها دائمة السعي نحو تحقيق أهدافها االستراتيجية ،بطريقة مبتكرة
وحديثة تتسم باإلبداع ،أطلقت الهيئة مبادرة "امتيازات" لموظفي الحكومة
االتحادية ،التي تفيد بشكل مباشر أكثر من  70ألف موظف يعملون في
الحكومة االتحادية ،حيث تعقد "الهيئة" بموجبها شراكات مع مؤسسات
القطاع الخاص الخدمية منها والتجارية ،يتعهد بموجبها الطرف الثاني
بتقديم امتيازات خاصة لموظفي الحكومة االتحادية ،تتمثل بخصومات
متفاوتة على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها.

أحد فرق الهيئة المتميزة في مجال عملها ،تم تشكيله أواخر العام ،2010
لتقديم االستشارات القانونية ،ودراسة الحاالت الواردة من موظفي الجهات
االتحادية وإدارات ال��م��وارد البشرية والقانونية فيها بخصوص قوانين
وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة االتحادية ،ويهدف
الفريق إلى توحيد اآلراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة.

وفي هذا الصدد أبرمت الهيئة في العام  2012شراكة مع مؤسسة جمعة
الماجد بصفتها وكيلًا لشركة هيونداي -تقدم بموجبها األخيرة خصومات
لموظفي الحكومة االتحادية ،من ثمن سيارات هيونداي أو أي خدمات ذات
عالقة بالشركة ،وهي ما زالت تسعى إلى المزيد من الشراكات التي تعود
بالنفع على العاملين بالحكومة االتحادية.
دراسة الدوران الوظيفي
يعتبر الدوران الوظيفي تحد من التحديات التي تواجه الموارد البشرية ،ولكنه
يعتبر أيضا رافدا لضخ الكفاءات المتميزة الجديدة في الجهات الحكومية
والمساهمة في تحقيق األهداف االستراتيجية بالطريقة السليمة ،وللوقوف
على خط سير هذه العملية ،أعدت الهيئة دراسة متخصصة غطت العام
 ،2012مستندة في ذلك إلى بيانات نظام إدارة معلومات الموارد البشرية
"بياناتي" ،وغطت  18وزارة وجهة اتحادية ،حيث ألقت الضوء على اتجاهات
الدوران الوظيفي ،وما يتوجب االنتباه له من معطيات.
ومن أبرز نتائج دراسة العام  :2012انخفاض نسبة الدوران الوظيفي إلى %3.61
مقارنة بــ  %5.9في عام  .2011كما بلغ عدد تاركي الخدمة  1,272موظف
 747منهم مواطنين ،تشكل نسبة الذكور فيهم  ،%42في حين بلغ عدد
التعيينات  ،1,540في هذه الجهات البالغ عدد موظفيها .35,178

وتعامل الفريق العام الماضي مع  313استفسارا قانونيا وصلت إلى الهيئة،
منها  129استفسارا من الوزارات ،و  104أخرى من الجهات االتحادية ،و  78عبر
البريد اإللكتروني.

حفل الهيئة السنوي (الشكر واجب)
مناسبة سنوية تحتفل فيها الهيئة بإنجازات موظفيها ،وتكرم شركاءها
االستراتيجيين ،وكل من ساعدها على تحقيق مساعيها ،ويستحق التكريم،
وفي هذا اإلطار نظمت الهيئة حفلها السنوي لعام  2012تحت عنوان "الشكر
واجب".
وكرمت الهيئة خالل الحفل موظفي الفئة الخدمية من موظفيها؛ في ترجمة
حقيقية لمبادرة (شكرا لكم) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه
اهلل) في ديسمبر  .2012كما كرمت شركاءها االستراتيجيين من ممثلي
وسائل اإلعالم ،لقاء جهودهم اإلعالمية المتميزة على مدار عام كامل.

نظام االقتراحات "طور معنا"
ضمن مساعيها الدائمة لخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة ،أطلقت الهيئة
مبادرة نظام اإلقتراحات "طور معنا" والذي تم ربطه بموقع الهيئة اإللكتروني،
ويمكن من خالله استقبال المقترحات الداخلية والخارجية ،لتقوم الهيئة
بعد ذلك بتطبيق المجدي منها.
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واستقبل نظام االقتراحات "طور معنا" خالل النصف الثاني من العام الماضي
أكثر من  120مقترحًا ،من موظفي الهيئة ومتعامليها ،نفذت الهيئة عددًا
كبيرًا منها بعد مراجعتها.

الموظف المتميز واإلفطار الشهري
مبادرة موظف الشهر المتميز ،أحد المبادرات التي أطلقتها الهيئة في
سبتمبر من العام الماضي حرصا منها على تطبيق أفضل الممارسات ،وخلق
بيئة عمل تنافسية محفزة ،حيث تكرم الموظف المتميز عن كل شهر خالل
حفل اإلفطار الشهري الذي يعد بمثابة ملتقى يجمع الموظفين بالقيادة في
شكل يخرج عن إطار التقليدية ،ويتم خالله مناقشة آخر مشروعات الهيئة
وإنجازاتها وخططها المستقبلية ،ومبادراتها الداخلية.
وتم إط�لاق المبادرة لتحفيز الموظفين نحو اإلنتاجية والتميز واإلب��داع،
وخلق روح التنافس اإليجابي فيما بينهم ،وستعمل الهيئة في وقت الحق
على تعميم سياسة موظف الشهر المتميز على جميع الوزارات والجهات
االتحادية.

حفل اليوم الوطني ومبادرة شجرة االتحاد
أحيت الهيئة مناسبة مرور  41عاما على تأسيس دولة االتحاد لتؤكد أنها جزء
ال يتجزأ من نسيج هذا الوطن المعطاء ،ونظمت حفال باليوم الوطني ،رفعت
خالله أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة للدولة وشعبها
والمقيمين على أرضها.
وبالتزامن مع احتفاالتها باليوم الوطني شاركت الهيئة في إحياء مبادرة
شجرة االتحاد ،التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،حيث تم توزيع
أشتال أشجار مختلفة على جميع موظفي الهيئة في أبوظبي ودبي ،لزراعتها
في بيوتهم ،وحتى يكون الجميع جزءا من الحدث.
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مجلة الموارد البشرية بحلة جديدة
مجلة شهرية متخصصة في مجال الموارد البشرية ،تصدر عن الهيئة االتحادية
للموارد البشرية الحكومية ،ولم تعد تقتصر موضوعاتها على رصد مبادرات
الهيئة وفعالياتها إعالميًا فحسب ،بل توسعت لتصبح منبرًا متخصصًا في
نقل موضوعات الموارد البشرية ،وتجارب تنمية رأس المال البشري ،محليًا
وإقليميًا وعالميًا ،من خالل الكلمة والصورة.
وشهدت المجلة خالل العام المنصرم نقلة نوعية وتطورت كمًا ونوعًا ،حيث
كان عدد صفحاتها عند الصدور في مايو العام  ،2011سبع صفحات ،وكان عدد
قرائها ال يتجاوز المئات ،ليصل عدد صفحاتها مع نهاية العام  2012إلى 36
صفحة ،ويتجاوز عدد قرائها الذين تصلهم عبر البريد اإللكتروني فقط ثالثة
آالف قارئ ،عداك عن الذين يتصفحونها عبر الموقع اإللكتروني للهيئة.

مواقع التواصل االجتماعي
أولت الهيئة قنوات اإلعالم اهتماما بالغا ،فعمدت إلى إنشاء حساب خاص
بها عبر أكثر من موقع للتواصل االجتماعي ،حيث خصصت صفحة للفيديو عبر
قناة اليوتيوب ،وأنشات حسابًا عبر أكثر مواقع التواصل اإلجتماع أهمية على
مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة "تويتر" ،بغية تحويل هذا الحساب إلى
منصة تفاعلية مع الجمهور تكون هي االولى من نوعها على مستوى الدولة
لجهة التخصصية في مجال الموارد البشرية.
وتعمل الهيئة بشكل دائم على تطوير موقعها اإللكتروني بشكل مستمر
وإثرائه بكل جديد من سياسات وأنظمة ،وبرامج وأخبار وصور ومقاطع فيديو،
وعروض تقديمية ،وتعاميم تهم موظفي الحكومة االتحادية ،ليشكل بذلك
مرجعية لكل المعنيين والمختصين.
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مكتبة
الصــور

الهيئة في صور

الهيئة تدرب موظفيها على صياغة التقارير والمراسالت اإلدارية
Authority trains its employees on drafting administrative reports and correspondences

وتعد موظفيها إلدارة الوقت ومواجهة ضغوطات العمل
Authority prepares its employees to manage time and confront work pressures
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اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2012

وتدرب موظفيها على القيادة والدور اإلشرافي
Authority trains its employees on leadership and supervisory roles

وعلى مهارات اإلتيكيت والبروتوكول
Authority trains its employees on etiquette and protocol skills

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2012
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وتطلق مبادرة
»«مير الخير
إلفطار ألف
صائم في
رمضان

Authority
launches
Iftar Initiative
for thousand
fasting
people during
Ramadan

وتدرب موظفيها على أمن المعلومات
Authority trains its employees on information security

Authority participates in plantation week

وتطلق حملة الصحة والسالمة المهنية
Authority launches Occupational Health and Safety Campaign
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وتشارك في أسبوع التشجير

وتحيي ليلة النصف من شعبان
Commemoration of the night of the middle of Sha’ban month
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وتنظم برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات
Authority organizes Summer Training Program for University students

الهيئة تستقبل طالبات الموارد البشرية في جامعة اإلمارات

Authority receive Human Resources Female Students at UAE University
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لقطات من حفل
41اليوم الوطني الـ

Snapshots from 41st National Day Celebration
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Photo Library

االجتماع الثاني للجنة الرباعية الخليجية
Second meeting of Gulf Quartet Committee

خالل استضافة وفد دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة
During hosting of a delegation from Department of Human Resources at Government of Sharjah
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الهيئة تشارك في اجتماع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
Authority participates in the meeting of Arab Organization for Administrative Development

وتطلق ملتقى برنامج قيادات حكومة اإلمارات
Authority launches UAE Government Leadership Programme Forum
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The Distinguish Employee & Monthly Iftar
It is one of the initiatives launched by the Authority in December of last
year in eagerness to implement the best practices and create a motivating
competitive work environment, as the distinguish employee is honored
every month during a monthly Iftar which is considered as a gathering for
all employees with the leadership in a form which is beyond the traditional
framework, and through which the Authorities projects, achievements,
future plans and internal initiatives are discussed.
The initiatives was launched to motivate the employees towards productivity,
excellence and creativity, and to create the spirit of positive competition
among them and the Authority will later circulate the policy of the distinguish
employee of the month to all the Federal Ministries and Bodies.

National Day Celebration

& The Initiative of Three of the Union
The Authority commemorated the 41st Anniversary of its establishment
as integral part of it is National efforts, and it organized its celebration on
the National Day through which the Authority extended congratulations
and blessings to the Wise Leadership of the country, UAE Citizens and
Residents.

The magazine witness last year a quantum leap as the number of its
pages upon its issuance in May 2011 was 7 pages, and the number
of its readers did not exceed hundreds, and the number of its pages
reached 36 pages by the end of 2012, and the number of its readers
exceeds presently 3000 who receive the magazine into their emails, in
addition to those who browse the magazines on the authority websites.

Social Communicating Websites
The Authority has given due concern to media channels, as it established
special account we are more than one social community website and it
has dedicated a page for video through youtube, and has establish an
account via the most important social websites at the level of the United
Arab Emirates “Twitter” for the purpose of transferring this account into
and interactive platform with the public to be one of the first of its kind
at the state level specialized in human resources field.
The authority works continuously on developing its electronic website
and in reaching it with new policies and systems, programs news, photos
and video exerts, presentations and circulars related to the federal govt.
employees for the purpose of forming a reference to all concerned person
and specialist.

In its commitment to celebrate the National Day, the Authority participated
in the initiative of reviving the tree of the union launched by H.H. Sheikh
Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and
Ruler of Dubai, as saplings were distributed to the Authority’s Employees
in Abu Dhabi and Dubai to plant in their houses as part of the event.

HR Magazine in a New Form
It is a monthly magazine specialized in human resources, issued by
Federal Authority for Government Human Resources whose its issues are
no longer limited to focusing on the Authorities initiatives and events media
wise but it has extended to become a specialize form in handling human
resources issues, local, regional and international experiences of human
capital through articles and photos.
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“Imtiazat”

Legal Consultancy Team is a beacon of legislations

Due to its continuous seeking towards achieving its strategic objectives in an
innovative and a modern manner characterized with creativity, the Authority
launched “Imtiazat” initiative for the Federal Government employees from
which more 70 employees working at the Federal Government will directly
benefit as the Authority will accordingly enter into partnerships with the
service private sector and commercial establishments, and under which
the second party undertakes to offer special privileges to the Federal
Government employees such as varied discounts on prices of goods and
services offered by the them.

It is one of the most distinguished teams in its field of work, and it was
formed at the end of 2010 to provide legal consultancies, and to study the
cases coming form the Federal bodies’ employees and Human resources
and Legal Departments regarding Human Resources laws, legislations
and policies at the Federal Government. The team aims at unifying the
legal opinions on all matters submitted to the Authority.

In this regard, the Authority concluded in 2012, a partnership with Juma Al
Majid Foundation in its capacity as an agent for Hyundai company under
which Hyundai offers discounts to the Federal Government employees
on prices of Hyundai cars or any services related to the company, and
the Authority is still seeking more partnerships which benefit the Federal
Government employees.

Study of job rotation
Job rotation is considered as one of the challenges that confront Human
resources but it is also considered a tributary to pump the new distinguished
competences at the federal bodies, and to contribute in the proper realization
of strategic objectives. To follow up this process, the Authority prepared a
specialized study covering 2012 based on data from Human Resources
Information Management System “Bayanati”, and covered 18 Federal
Ministries and Bodies as it highlighted the trends of job rotation and the
realities and circumstances that should be taken into consideration.
The most prominent results of the study in 2012 are: the increase of the
percentage of job rotation to 3,61% compared with 5,9% in 2011, and
also the total number of service leavers amounted to 1,272 employees
out of which 747 are UAE citizens, as the male percentage represents
42% while the number of appointment amounted to 1,450 at these
bodies whose their employees number amounts to 35,178.
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The team dealt with 313 legal inquiries last year, out of which 129 inquiries
from ministries, 104 from other Federal bodies and 78b via emails.

Authority’s annual celebration
(Thanks giving is a must)

It is an annual occasion though which the Authority celebrates the
achievements of its employees, and honors its strategic partners and
everybody who helped the Authority to realize its objectives and who
deserves to be honored. In this framework, the Authority organized its
annual celebration for 2012 under the title of “Thanks giving is a must”.
The Authority honored, during the celebration, its service class employees
in a real translation to the initiative (THANK YOU) launched by His
Highness Sheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, Vice President,
Prime Minister and Ruler of Dubai in December 2012. The authority also
honored its strategic partners from media against their distinguish media
efforts throughout the full year.

The Suggestion System “Develop With Us”
Within its continuing efforts to create a positive and motivating working
environment, the authority launched the suggestion system “Develop With
Us” which is linked to the authority website through which internal and
external suggestions can be received and thereafter the authority will apply
the feasible of the same.
The suggestion system “Develop with us” received during the second half of
last over 120 suggestions from the authorities employees and customers,
out of which the authority executed a large number after reviewing the
same.
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and challenges which confront the Human Resources Sector, as it was
held in Dubai under the auspices of H. H. Sheikh Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai and with
participation of 400 local and international experts and specialists in the
field of Human Resources.
The conference focused on highlighting the role of Human Resources
Department in the perfect utilization of human capital and focusing on
the importance and necessity of investing Human Resources in terms of
qualification, training and motivation.

Sponsorship and participations
Within its initiatives that aim at enhancing its position in the field of human
capital development, the Authority sponsored in 2012 Middle East Training
Exhibition under the title of “The Leaders of Tomorrow” organized by
“Terrapin Middle East” company in Dubai in the presence of hundreds
of training, education and Human Resources specialists. The Authority
also participated in the Human Resources Summit held in 2012 in Dubai
which gathered elites of Human Resources specialists organized by “IIR”
company.
The Authority is working recently in collaboration with Arab Organization
for Administrative Development on organizing the Second Arab Human
Resources Summit in March 2013.

Human Resources Club is a platform
for thought and knowledge

The Human Resources Club was established two year back as one of the
Authority’s initiatives through which the Authority sought to form a platform for
exchanging knowledge between Human Resources specialists and officials
at the public and private sectors for exchanging thoughts, experience and
solutions which help in promoting the general level and enhancing the role
of Human Resources Departments in making the desired change.

on more than one topic attended by hundreds of specialists and persons
concerned with Human Resources at the Government and private sectors.

A guidance framework for the introductory program
of new employees at the Federal Government

Eager to introduce the new employees at the Federal Government
to their duties, responsibilities and rights, the Authority launched the
guidance framework for the new employees at the Federal Government
during a special workshop it held in Dubai in the presence of around 120
representatives of the Federal Ministries and Bodies working at Human
Resources, Legal Affairs and Training Departments.
The Authority aims through this framework at assisting the Federal Ministries
and Bodies to set frameworks, policies ad mechanisms for receiving and
integrating the new employees appointed at the Authority.
The framework includes the general rules of the program, the roles and
responsibilities to be held by all parties within the institutional system.

Development Program

for Human Resources Officials
The preparation and implementation by the Authority of the Development
Program for Human resources officials at the Federal Ministries and Bodies
came as a result of its keenness on creating leaders capable of conveying
the culture of Human resources to places of their work. The program
consists of three levels: (The Basics of Human Resources, Applications
and Systems and Human Resources leaders Programs).
Within this framework, the Authority conducted a series of training workshops
on the “Principles of Human Resources” in close collaboration with Abu
Dhabi Education and Vocational Training Center from which tens of Human
Resources employees benefited at the Federal Ministries and Bodies.

The Club whose its participants exceeded 1500 continued its dynamic
activities during 2012 as it organized forums and specialized symposia
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the percentage of the contracts signed at the Federal Ministries and Bodies
reached 61% at the end of the year.

UAE Government Leadership Programme
The UAE Government Leadership Programme was established in 2008
under the directives of H. H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum,
Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai for the purpose of
enabling the federal bodies to realize the strategic objectives of the State
Government, and ensuring the enhancement of the officials’ abilities, and
maintaining human cadres with high capabilities.
One of the most prominent transformations that took place during 2012,
is the addition of a fourth leadership category which is Young Leaders
Category under the directives of H. H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, so that the
categories become four: (Strategic, Executive, Future and Young Leaders).
The same year witnessed graduation of the second batch of the Executive
leaders by H. H.
In addition to that, the UAE Government Leadership Forum was launched
at the end of 2012 as an interactive and scientific platform that gathers
participants, officials and specialists under one roof, as well as the launch
of the General Framework for Management of Distinguished Competences
at the Federal Government.

Human Resources Strategy 2014 - 2016
Preparation by the Authority of the second session of Human Resources
Strategy for the years 2014 - 2016 was complementary to the successes
achieved in the first session of the Strategy for the years 2011 - 2013.
The Strategy aims at ensuring the achievement of all works of the Federal
Government under a number of principles focusing on UAE Nationals first
which should be an effective responsibility, and should be characterized
with flexibility and creativity, and looks forward to the future, as it includes
this Federal Government Strategy in its entirety from the bottom to the top
of the hierarchy, and it is followed up and developed by the Authority that
also submits periodical reports on the achieved progress.
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The Strategy submitted by the Authority in 2012 to the Council of Ministers
for approval, identified five main objectives and 15 sub goals which will be
achieved through launching 22 approved initiatives.

Unified Regulation for Independent Bodies
The Unified Regulation for Independent Bodies is considered as a bold
initiative and a pioneer idea adopted by the Council of Ministers and
assigned the Authority to prepare it during 2012 for the purpose of unifying
the legislative frameworks and standards of Human Resources at the level
of the Federal Government in compliance with the United Arab Emirates
Vision 2021.
The Authority prepared the regulation and submitted it to the Council of
Ministers for approval at the end of last year following a series of workshops
and advisory meetings with the concerned bodies, and other meetings for
discussing the regulation with the independent bodies concerned with the
implementation process.

“Al Mawarid” and Professional Conduct Document
It is one of the initiatives that aim at developing employees’ abilities and
enhance their responsibility towards the tasks assigned to them as the
E-training portal “Al Mawarid” was launched during 2012 in coincidence
with the launch of the Professional Conduct and Ethics of Public Service
Document along with its soft copy.
The Document is considered as a translation to the vision and trends
of the Federal Government which aim at consolidating the ethics of the
public service and professional conduct, and the development of the role
of Human resources in realizing the objectives.

First Arab Conference on Human Resources
The organization of the First Arab Conference on Human Resources in
2012 in collaboration with Arab Administrative Development Organization
comes as a translation to the attempts which seek to provide interactive
platforms for exchanging knowledge on the most prominent developments
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acquiring the basic and leadership skills, behaviors and capabilities which
enable them to effectively perform their jobs and manage their professional
development.

by the United Arab Emirates and its Vision 2021, and the directives of the
Government which aim at raising the effectiveness of such legal legislations
for the purpose of developing human capital.

Training and Development System

Issuance of the new Executive regulation

The Authority prepared a training and development system for the Federal
Government employees, and launched it at the beginning of 2012 as an
integral part of the Human Resources Development System in coincidence
with the launch of the Performance Management System which is linked
with the same, and its outputs are considered as inputs for Training and
Development System.

Decisions of amendments of Human Resources Law were followed by
the approval by H. H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice
President, Prime Minister and Ruler of Dubai of the new Executive Regulation
of Human resources Law mid-year 2012, which was recommended by the
Authority, and H. H. issued the resolution No. (13) of 2012 regarding the
New Executive Regulation of Human Resources Law.

Since its launch, the Authority trained around 250 training officials and
employees at the Federal Ministries and Bodies on how to implement the
System, and the roles and responsibilities of the concerned parties. The
System aims at raising the competence of job bodies and provides them
with skills and qualifications for the purpose of realizing the performance
competence. Training forms which the System included vary (from training
courses, study leaves, job rotation, development assignment, secondment,
job shadow programs, conferences, symposiums to job succession).

The Authority involved all Federal Ministries and Bodies in the suggestion
of the amendments on the regulation, as it conducted a number of advisory
workshops for the purpose of presenting the regulation to Directors and
employees of Departments of Human Resources, in addition to Department
of Legal Affairs at those bodies, and explained the details of the same to
them.

for the Federal Government employees

Amendment of Human Resources Law
Being considered as the spinal column for the work of the Federal Ministries
and Bodies to which it applies, and the main nerve of other Human
Resources systems and policies, the Authority amended, in consultation
with the concerned ministries and bodies, around one third of the provisions
of Human Resources Law including 37 articles out of 118 articles, therefore,
H. H. Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the State, issued
the Decree by the Federal Law No. 9 of 2011 regarding amendment of
some provisions of the decree by the Federal Law No. 11 of 2008 regarding
Human resources Regulations at the Federal Government.
This amendment complies with the accelerating development witnessed
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of Human Resources Law

Bill of signing contracts of employees
of the Federal Government

Eager to framing the job relationship between the employee and the Federal
Bodies, and in execution of the regulations of the decree by the Federal
Law No. (9) of 2011 amending to some regulations of the decree by the
Federal Law No. (11) of 2008 regarding Government Human resources,
Federal Authority for Government Human Resources requested in 2012,
all the Federal Ministries and Bodies t sign the recruitment contracts for all
old and new National and non-national Federal Government employees.
The Authority followed up the performance indictors to make sure of
the execution of the bill and insertion of all electronic signed contract in
Human resources Information Management System (Bayanati), and it
prepared special reports to be submitted to the concerned authorities as
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“Bayanati System”
The Authority continued working with Human Resources Information
Management System “Bayanati” and has given it special concern due to
its dimensions at the State’s level, as it provides great services to Human
Resources Departments at the Federal Ministries and Bodies, and to
employees themselves, due to the fact that it covers all Human Resources
procedures, wages and salaries, and helps in automating them, as of the
employee appointment until his/her retirement, and it establishes a unified
database at the Federal Government level which supports decision-takers
and promotes Human Resources based on the modern concepts and
international standards.
The most prominent events of 2012 related to the System executed by
the Authority in partnership with Ministry of Finance is the successful
operation of the first and second phases which include (the basic Human
resources procedures and self service), and working is underway to
launch the two last stages (Performance Evaluation System and Training,
and the application of the System to independent Authorities).

Emiratization at the Federal Government Sector
The Authority has given the issue of Emiratization which tops the concerns
of the Wise Leadership of the United Arab Emirates, big concern,
particularly, following the announcement by the Wise leadership the year
2013 as the year of Emiratization, and the launch of “Abshir” Initiative for
recruiting the UAE Nationals and creating 20 thousand job opportunities
for them within the coming five years.
This concern is reflected on the preparation of a comprehensive study
conducted by the Authority on Emiratization during 2012 and an operational
plan concerning the same at the Federal Ministries and Bodies, and has
set up programs and plans for Emiratization at the Government Sector and
following up execution of the same.
The results of the study concluded to the rise of the percentage of
Emiratization at the Federal Government Sector in 2012 from 2% compared
to the year 2011 to reach 55% of the total number of jobs which exceeded
48 thousand jobs.
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Performance Management System

for the Federal Government employees
It is one of the best practices and development of Human Resources, and
it was officially implemented by the Authority at the beginning of 2012 at
the Federal Government level, as it links the individual employee’s objects
with those of the institution, and hence, the Human resources Strategy at
the Federal Government and the United Arab Emirates Vision 2021.
The Performance Management System is a process by which the
performance of the employee is evaluated in comparison with the key
objectives and indicators of the performance.
The System seeks: (To link the performance with awarding the achievement
and distinctive results, improvement and increase of productivity of
the employees, encouragement of individual achievements under the
umbrella of collective work). In coincidence with the launching of the
System, 240 training sessions were held at the Federal Ministries and
Bodies that implement the System from which over 6000 employees
benefited. The Ministries also trained employees on the three stages of
the System which include (Performance Planning, Progress Review and
Performance Evaluation).

“The General Framework for competences and
behavioral walls at the Federal Government”
It is a framework prepared by the Authority in coincidence and compliance
with the Performance Management System for the Federal Government
employees launched with the System as a main pillar to the System and
to the other relevant systems, and it includes nine competences, three of
which are leadership, six are basic and are subject to measurement that
should be available in the employees of the Federal Government.
The general Framework aims at granting the direct superiors and employees
a comprehensive understanding to the concept of competences, and to
explain how to use them, and it also helps them in understanding and
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Summary
of Annual Report 2012

Federal Authority for Government
Human Resources made great strides
during 2012 in the field of implementing
the best Human Resources practices at the
Federal Government level, and accomplished
great stigmatized achievements, as it proceeded
working on continuous initiatives and projects,
developed them and launched other new ones which help
in making a quantum leap in the work of Human Resources
Departments and human development at the level of the United
Arab Emirates Federal Government, based on the directives of the
Wise Leadership and Human Resources Strategy 2011 - 2013 in
order to achieve the United Arab Emirates Vision 2021.
With confident steps and working with the spirit of one
team, and the combined efforts of the faithful people
to this country, the achievements appeared one
after another. Below we stop at some of the
achievements in this summary, as their
details can be referred to through the
Authority’s website” www.fahr.gov.ae.
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Introduction

Federal
Authority
for
Government Human Resources
has the great pleasure to present to
you the annual report of the year 2012
which represents a full year of harvest
of giving, hard work and diligence, in order
to achieve the prospects and aspirations of the
Wise Leadership, the United Arab Emirates Vision
2021 and the Human Resources Strategy at the Federal
Government.
The year 2012 was full of stigmatized achievements for the
Authority, not only at the internal level, but also at the level
of the Federal Government including the legislations,
policies, Human Resources systems, programs
and initiatives levels, as around one third of
the provisions of the Human Resources
Law at the Federal Government have
been amended along with its new
explanatory executive regulation.
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At the Human Resources Systems level, the first and second stages of
Human Resources Information Management System “Bayanati” has also
been launched, in addition to launching of Performance Management
System and Training and Development System for the Federal Government
employees which are the most prominent achievements of the Authority so
far, and work is still underway on various programs, studies and initiatives,
such as, for example but not limited to (UAE Government Leadership
Programmes which is managed by the Authority, Human Resources Club,
Emiratization Study, Job Rotation and “Imtiazat” Initiative for the Federal
Government employees).
The Authorities seeks through this report to highlight its most prominent
achievements in implementing the best Human Resources practices at
the Federal Government level and Human Resources Capital up to the
best Institutional Performance levels to keep pace with the reality and
its developments, future and its variables through investing all available
opportunities and possibilities in order to create a motivating work
environment and raise the levels of job satisfaction.
The Authority presents this report to the partners, customers and the
society in consolidation of the principle of participation and transparency to
familiarize them with the latest developments pertinent to its most prominent
initiatives and vital projects achieved during the year 2012 which is difficult
to include them in full in this report, therefore, those interested can refer
to them in full details through the specialized publications issued by the
Authority and its website: (www.fahr.gov.ae).
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Organizational Structure of the Authority

Strategic Goals of the Authority

Chairman
Central Objections and
Complaints Committee

•	 Enhance capabilities of Federal Government
employees and develop their skill levels;

•	 Attract, motivate and retain qualified human
resources to take up key positions;

Department of Government
Communications

•	 Develop Human Resource policies, programs

Director General

Office of Director General

Department of Strategic Planning
and Institutional Excellence
of the Authority

and systems within the Federal Government;
and

•	 Ensure the provision of all centrally rendered

Office of the organizations
And International Relations

programs
And human resources
planning Sector

Support
Services Sector

services according to quality, efficiency and
transparency standards.
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Internal Audit Office

Human Resources
policies Sector

Department

Department

Department

Human

Department

Department

Department

of

of

of Human

Resources

of

of

of

Department
of

Information

Financial

Resource

Planning

Human

Projects And

Performance

Policies And

Technology

Affairs

And Services

And Projects

Resources

Programs

Appraisal And

Legal Affairs

Sector

Planning

Follow Up

21

Since its establishment, the Authority has been able to provide a
sophisticated example in the development of Human Capital as it
has introduced Human resources laws and legislations, and launched
initiatives and specialized systems, and helped the Federal bodies in the
proper implementation of the above mentioned initiatives and systems
in order to promote and boost the performance of Human Resources
at the Federal Government for the service of Human Resources and the
realization of the United Arab Emirates Vision 2021 and embodiment of
the Wise Leadership directives and the Federal Government Strategy.

Mission

•	 Enhancing capabilities of all employees of the
Federal Government Entities.

•	 Enabling U.A.E. Nationals to assume specialized
technical and leading positions and roles.

•	 Creating a culture based on distinctive performance
and high productivity.

•	 Developing HR Departments and supporting the
same with high technologies.

Values

•	 Commitment and Professionalism:

To demonstrate high standards of personal
commitment and professionalism necessary for
getting the job done in the best way.

•	 Accountability and Loyalty:

To possess a strong sense of accountability and
loyalty that ensure cooperation within the powers
assigned to perform the work in the Federal
Government.

Vision

Human Resources that possess high
capabilities in Federal Government and
assuming a vital role in achieving the
vision of the Government of United Arab
Emirates

•	 Leadership and Excellence:

To develop a sense of initiative and excellence
needed to achieve leadership at all levels of work,
in pursuit of an enhanced performance.

•	 Fairness and Equality:

To abide by the principles and practices of fairness,
transparency and equality in all transactions,
internally and externally.

•	 Efficient Communication:

To encourage open door policies internally and
activate communication channels with Customers
to foster cooperation.
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Authority in brief
The accelerating challenge
has not been far away from
the future vision of the Wise
Leadership of the United Arab
Emirates, but it has been at the center
of its attention to develop human capital
and promote it to the highest possible levels.
Accordingly, H. H. Sheikh Khalifa Bin Zayed Al
Nahyan, President of the State “May God protect
him”, issued a decree in 2008 for the establishment
of an independent Federal Authority affiliated to the
Council of Ministers under the name of Federal
Authority for Government Human Resources,
the aim of which was to develop Human
Resources at the Federal Government
based on the modern principles
and the international standards
applicable in the field of Human
Capital Management.
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The Organizational
Structure of the Authority

Authority leads the
culture of change
Dear Readers,
Peace, Merci and Blessings be upon you,
I have the great pleasure and honor to present to you this new issuance of Human
Resources Annual Report issued by the Federal Authority for Government Human
Resources which summarizes a full year of giving and achievement, a year that
witnessed launching by the Authority of a number of strategic systems, projects
and initiatives which have had great impact and effectiveness in the development
of human capital and in enhancing its role, in compliance with the aspirations
and expectations of the Wise Leadership, Human Resources Strategy and the
United Arab Emirates Vision 2021, and in execution of the contents of the Human
Resources Strategy at the Federal Government 2011 - 2013, which we proceed
with its execution.
What the Authority has done and is doing at the level of the Federal Ministries
and Bodies establishes for the culture of new work in compliance with the
wise vision and directives of the United Arab Emirates Leadership, that has
emphasized on the importance of the United Arab Emirates Human Resources
in all fields to push ahead the process and journey of progress which the
country is witnessing its chapters with the letters of excellence and glittering of
achievement, and that has never hesitated to adopt the best Human Resources
practices and systems, and to provide the requirements and necessities of this
vital sector at the top of which is education and training.
The year 2012, literally formed a quantum leap, not only at the Authority’s
level, but also at the level of the Federal Ministries and Bodies, as the Human
Resources Law for the Federal Government has been amended and the new
Executive Regulation issued, in addition to the launch of Human Resources
Information Management System “Bayanati”, Performance Management,
Training and Development Systems, and the launch of the Guidance Framework
for the Introductory Program of the New Employees, preparation of the Unified
Regulation of the Independent Bodies, and the development and follow up of
the execution of the United Arab Emirates Government Leadership Programme,
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and setting of Human Resources Strategy at the Federal Government for the
years 2014 - 2016 which forms a roadmap for work at ministries, and the
activation of Human Resources Club, as well as a number of other various
projects and initiatives.
These projects and other initiatives related to Emiratization and Human Capital
management, the development and raising and motivation of its competence
are just examples as the Authority still has a lot of projects, thoughts and
initiatives which will make the targeted change to the best in the field of the
Federal Ministries and Bodies work.
I would also like to express my pride and glory of the achievements realized
during the last year, and I announce the Authority’s commitment to maintain
this level of dynamic and vitality in the development of Human Resources
policies, legislations and systems in order to serve the nation and its people,
and to realize the directives of the Wise Leadership which aim at realizing
excellence in all fields, and in order to support the Federal Ministries and
Bodies for the purpose of leading to the culture of change.
Finally, I take this opportunity to extend my thanks to the Authority’s employees
who are loyal to their country for their diligence, hard work, sincere efforts and
creative ideas for the sake of developing the nation, and I say to them let’s
work in one team spirit, exert our efforts and get prepared to proceed with
facing the challenges which may confront us within the coming years, as you
are the foundation of the great achievements and you deserve to be like that.
May God help us all to the best service of our nation and its people

Dr. Abdul Rahman Al Awar
Director General of Federal Authority
for Government Human Resources
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Our Emirates is developed because
of the Vision of its Leadership
and great achievements

Ladies and gentlemen,
Peace, Merci and Blessings be upon you,

A year after another, the United Arab Emirates realizes new achievements
to be added to the series of its great achievements reaching up to the
international advanced positions at all levels, thanks to God, and then
the efforts and directives of the Wise Leadership represented by H. H.
Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the State “May God
protect him”, and his brother H. H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, and their
Highness Rulers and Sheikhs of the Emirates.
The United Arab Emirates has become one of the stigmatized developed
countries due to its concern with Human Capital as means and goal
considering it the main drive and the first pushing power of the sustainable
development train, and the achievement of the desired prosperity and well
being believing that the development and progress of the societies can
not be achieved without the existence of a qualified Human Resources
capable of realizing the Federal Government Strategy, the United Arab
Emirates Future Visions and the aspirations and expectations of the Wise
Leadership for a better future.
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The achievements realized so far are a product of the integration and
cooperation of the Federal and Local Governments institutions with
all their components and corporations including the Federal Authority
for Government Human resources as a source of Human Resources
legislations, policies, systems and programs at the Federal Government.
Since its establishment, the Authority has been able to make a
quantum leap at the level of Human Resources Departments at the
Federal Ministries and Bodies in more than one aspect, as in 2012
for example, the Authority amended the Human resources Law for the
Federal Government and issued a special executive regulation of the
same, operated the Human Resources Information management System
“Bayanati” with all its advantages as one of the best International Human
Resources practices, launched the Performance Management, Training
and Development Systems for the Federal Government employees and
other vital initiative and motivating projects which helped in qualifying the
Human Capital capable of giving and achieving.

Humaid Al Qatami,
Minister of Education
Chairman of the Federal Authority for Government Human Resources
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“Be optimistic about the future and participate
in making it, you stand on solid ground and
rely on great achievements the prominent
of which is the knowledge and science that
you have acquired, and the competence
and experience that you enjoy, you are
the most precious wealth of this nation, its
inexhaustible capital, your country awaits
and expects a lot more efforts from you, and
I am quite confident of your dedication and
love in the service of your country and your
hard work to boost and promote its position”.

H.H Sheikh,

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Vice President, Prime Minister
and Ruler of Dubai “May God protect him”

“Our country has taken remarkable steps
in all fields to follow suit in achievement
and management of challenges, thanks to
the loyalty of its sons and daughters and
their sincere efforts, the effectiveness of its
institutions, their systems and laws, and the
rationality and wisdom of its domestic and
foreign policy”.

H.H Sheikh,

Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
President of the State “May God protect him”
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

اﺳﺘﺸﺎرات
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﺛﻴﻘﺔ
اﻟﺴﻠﻮك
اﻟﻤﻬﻨﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
()ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻣﺒﺎدرة

اﻟﺪوران
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻘﻮد ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ

اﻟﻼﺋﺤﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
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