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وتتعاون... تتحرك دولة اإلمارات اليوم كفريق واحد 
ويساند الجميع أعامل الجميع لعبور هذه.. كأرسة واحدة 

ه عىلنحمد الل... الفرتة االستثنائية التي مير فيها العامل 
...ونحمد الله عىل هذا البلد اآلمن .. هذه الروح الطيبة 

واملتكاتفاملتعاضدونحمد الله عىل هذا الشعب 

بن راشد آل مكتوممحمد صاحب السمو الشيخ 
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19يف ظل جائحة كوفيد الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية أبرز جهود 

منظومة السياسات 

ات أصدرت الهيئة حزمة من  السياسات التي تعكس التوجه
العامة وذلك  لتنظيم العمل الحكومي يف ظل الظروف 

الراهنة و استمرارية األعامل
رتوين حوكمة العمل عن بعد، تعزيز بوابة التعليم اإللك: مثال)

، الخ «املورد»

األدلة االسرتشادية

ادية دار مجموعة من األدلة االسرتشقامت الهيئة االتحادية بإص
تبية يف ظل الظروف الطارئة والتي تتعلق ببيئة العمل املك

والعمل من مقار العمل يف ظل الظروف الطارئة وقياس 
إنتاجية املوظفني وفق نظام العمل عن بعد  

األنظمة الذكية

ة بلغ عدد األنظمة الذكية التي قامت الهيئة بإصدارها يف ظل جائح
تدعم حوكمة العمل عن بعد ، و استمرار الجهات أنظمة  ( 3)كورونا  

ونظام استقطاب و نظام العمل عن بعد : مثال)يف أداء اعاملها 
(نظام إدارة األداء

تعزيز مهارات موظفي الحكومة االتحادية 
(Upskilling & Reskilling )

ألف موظف اتحادي استفادوا من بوابة املورد 82
يب املنصة الرسمية األوىل للتدر« املورد»تعترب حيث 

والتعلم اإللكرتوين يف الدولة
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4

ضامن انتاجية وكفاءة املوظفني يف ظل 
بعدالعمل عن 

تعزيز املهارات والكفاءات 
للعمل عن بعد املطلوبة 

م استمرارية األعامل ومرونة تقدي
الخدمات الحكومية

1

2

3

أبرز تحديات الحكومات واملؤسسات يف ظل الظروف الطارئة
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5

:دولة االمارات العربية املتحدة من خاللاالتحادية يف تحويل التحديات إىل فرص يف الحكومة 

:  من خالل 

«أو جزيئ,كيل »تطبيق العمل عن بعد كنمط رئييس بشكل -1
”Self-Employment“تطبيق أمناط التوظيف الجديدة للعمل عن بعد والتوظيف الذايت -2

فلسفة العمل تطوير

ولة تم التطبيق التجريبي يف حكومة د) 
( 2017االمارات منذ 

:  من خالل 

 “ Predictive Dashboard Holistic “تطوير لوحات مؤرشات استباقية -1
الروبوتيةأمتتة و إجراءات خدمات الدعم املشرتكة باستخدام تقنية أمتتة العمليات-2

“ Robotic Process Automation “
 All Powered “قياس اإلنتاجية بأنظمة تعتمد عىل تقنيات الذكاء االصطناعي -3

Productivity Measurement Solution” 

الذكية تعزيز البنية التحتية للحكومة
و توظيف منظومة مشاريع تعتمد

عىل الذكاء االصطناعي 
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:و حجم املؤسسات الحكومية و القوى العاملة شكل : التحول القادم سيشمل 

خدمات حكومية ذكية بدون فروع 
العمل عن بعد منط رئييس ملوظفي الخدمات و 

الدعم املؤسيس 

 )فقط يف مقر العمل الوظائف النوعية 

Core Knowledge Employee )

هياكل تنظيمية و سياسات مالية

وإدارة مرنة 

: اىل الصورة املستقبلية 
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شــكــرا  


