
 

 

  األول  لفصلا
 اتـــــــــــالتعریف

  
 )1(المادة 

فـي تطبیـق أحكام ھـذا المرسوم بقانون یقصد بالكلم ات التالی ة المع اني الموض حة ق رین ك ل منھ ا م ا ل م یق ض س یاق ال نص             
  :بخالف ذلك

  .العربیة المتحدةاإلمارات : ةــالدول .1
 .حكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة: الحكومة .2
 .مجلس وزراء دولة اإلمارات العربیة المتحدة: مجلس الوزراء .3
أن اختصاص ات ال وزارات وص الحیات      1972لس نة  ) 1(وزارة منشأة وفق الق انون االتح ادي رق ـم     ةأی: الوزارة .4 م بشـ 

  .قا ألیة قوانین أخرىالوزراء والقوانیـن المعدلـة لـھ أو وف
 .  الرئیس األعلى للوزارة: الوزیـر .5
 .الھیئة االتحادیة للموارد البشریة الحكومیة: الھیئة .6
  .المیزانیـة العامة للحكومة: المیزانیة .7
  .كل من یشغل إحدى الوظائف الواردة في المیزانیة: الموظف .8
 .رة للموظفین وامتیازاتھمالمیزانیة المعتمدة للوظائف والدرجات المقر: میزانیة الوظائف .9

 .الراتب األساسي مضافا إلیھ ما یحصل علیھ الموظف من عالوات وبدالت: الراتب اإلجمالي .10
  .التي تقع من موظفیھا الوظیفیةاللجنة التي تشكل في كل وزارة للنظر في المخالفات : لجنة المخالفات .11
  .البشریة في الوزارةالموارد بالوحدة اإلداریة المعنیة : إدارة الموارد البشریة .12
  .السنة المیالدیة: السنة .13
 .وحدة زمنیة مقدارھا ثالثون یومًا: الشھر .14
  .یوم العمل الرسمي الذي تحدده القرارات المنفذة لھذا المرسوم بقانون: یوم عمل .15
  .اللجنة الطبیة التي یصدر بتشكیلھا قرار من وزیر الصحة: اللجنة الطبیة .16

  

  
  قانونمرسوم بال تطبیق نطاق

  )2(المادة 
المدنیین الذین یتقاضون رواتبھم من المیزانیة وكذلك على الموظفین المدنیین  على الموظفین المرسوم بقانون ھذا أحكام تطبق

  .العاملین في الھیئات والمؤسسات العامة االتحادیة
ھا أنظمة وظیفیة خاصة بھا وذلك وتستثنى من تطبیق أحكامھ الوزارات والجھات االتحادیة التي نصت قوانینھا على أن تكون ل

  . في حدود ما نصت علیھ
  

  
  الھیئة االتحادیة للموارد البشریة الحكومیة

 )3(المادة 
تناط بھا الصالحیات والمسؤولیات العامة المتعلقة " الھیئة االتحادیة للموارد البشریة الحكومیة " تنشأ ھیئة اتحادیة تسمى . 1

  .للوزارات والھیئات االتحادیة الخاضعة لھذا المرسوم بقانونبإدارة الموارد البشریة 
  :تتولى الھیئة بوجھ خاص ممارسة االختصاصات التالیة. 2

  .دراسة واقتراح السیاسات والتشریعات المتعلقة بالموارد البشریة على مستوى الحكومة  - أ 



 

 

 .یةمساعدة الوزارات على التنفیذ السلیم للتشریعات المتعلقة بالموارد البشر  -ب 
 .التأكد من التزام الوزارات بأحكام ھذا المرسوم بقانون واللوائح الصادرة تنفیذا لھ  - ج 
  .تراضات على قرارات لجنة التظلماتالنظر في االع  - د 
 .أیة اختصاصات أخرى توكل إلیھا من قبل مجلس الوزراء  - ه 

  .یصدر مجلس الوزراء قرارا ینظم عمل الھیئة وإدارتھا - 3
  

 )4(المادة 
 قرارات أو أنظمةقانون وأیة مرسوم بال ھذا في األحكام المنصوص علیھا وتطبیق تنفیذ في الوزارة البشریة الموارد تتولى إدارة

زم الوحدات التنظیمیة المعنیة بكل وزارة بالرجوع إلى تلك اإلدارة في جمیع األمور الفنیة ذات تلھ، على أن تل تنفیذاتصدر 
المسائل التي تعترضھا عند تطبیق أحكام ھذا الرجوع إلى الھیئة في البشریة  المواردعلى إدارة والصلة بالموارد البشریة 

  .المرسوم بقانون والقرارات واألنظمة التي تصدر تنفیذا لھ
  
 )5(المادة 

 تطبیقھا المنصوص علیھا في ھذا المرسوم بقانون والتأكد من المبادئ والسیاساتب المعنیة بالوزارة ةتلتزم الوحدات التنظیمی
 .بھدف إیجاد بیئة عمل تحفز األداء بشكل عادل ومتساٍو وذلك الموظفین على


