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أوال  :املقدمة

يف إطــار الـزام حكومــة جعمــان بتنفيــذ رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل هنيــان رئيــس
دولــة الامــارات العربيــة املتحــدة يف مــا يتعلــق بعمليــة التوطــني وتوفــر فــرص عمــل للمواطنــني يف دولــة
الامــارات العربيــة املتحــدة  ،وبنـ ً
ـاء عــى توجهيــات صاحــب الســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيــي
عضــو اجمللــس ألاعــى لالتحــاد حاكــم إمــارة جعمــان باالهتمــام بالعنــر البــري املواطــن وأن يكــون
الامــارايت اخليــارألاول للتوطــني وأن تحــرص اجلهــات احلكوميــة عــى توطــني الوظائــف ســعيا ًنحــو
الهنــوض بالدولــة بشــكل عــام والامــارة بشــكل خــاص مــن خــالل خلــق كــوادر وطنيــة قــادرة عــى أخــذ
ً
زمــام التنميــة والحقــا لصــدور ق ـرار رئيــس اجمللــس التنفيــذي رقــم (  ) 61لســنة  5102بشــأن اعتمــاد
سياســة التوطــني حلكومــة جعمــان وتكليــف إلادارة املركزيــة لتنميــة املــوارد البريــة بــاالرشاف املبارش
عــى كافــة إلاجـراءات الالزمــة لتنفيــذ هــذا القـرار  ،ولغايــات تطبيــق هــذا القـرار قامــت إلادارة املركزيــة
لتنميــة املــوارد البريــة بإعــداد دليــل التوطــني يف القطــاع احلكــويم لــي يســاعد اجلهــات احلكوميــة
يف تطبيــق هــذا الق ـرار بشــكل حصيــح بمــا يســاهم يف زيــادة نســب التوطــني للوصــول اىل املســتويات
املطلوبــة وفــق إج ـراءات وخطــوات عمــل موحــدة ومنظمــة عــى مســتوى احلكومــة .
إن نجــاح دليــل التوطــني يعتمــد عــى مهنــج منظــم وشــامل وإن املبــادرات الفرديــة ليســت كافيــة ويعتــر
هــذا الدليــل واحــدة مــن ألادوات وخطــوه نحــو الامــام يف عمليــة التوطــني وإلارتقــاء بمهــارات وكفــاءات
املواطنــني .

3

دليل التوطين في القطاع الحكومي

ثانيا :البعد االستراتيجي لعملية التوطين
إن دليــل التوطــني هــذا مســتمد مــن الاس ـرتاتيجية العامــة حلكومــة جعمــان بأبعادهــا  :التنميــة
الاجتماعيــة والتنميــة الاقتصاديــة والتمــز احلكــويم إذ أن تطبيــق هــذه الاسـرتاتيجية يرفــد ألاهــداف
وألابعــاد الاس ـرتاتيجية العامــة حلكومــة جعمــان .
إن اس ـرتاتيجية إلادارة املركزيــة لتنميــة املــوارد البريــة مســتمدة مــن ومرتكــزة عــى اس ـرتاتيجية
حكومــة جعمــان ،يعــد دليــل التوطــني أحــد الوســائل الالزمــة لرفــد إمــارة جعمــان بالكــوادر املواطنــة
املؤهلــة ممــا يــؤدي إىل دعــم التنميــة الاجتماعيــة بهتيئــة فــرص عمــل ملواطــي دولــة الامــارات العربيــة
املتحــدة ويحســن أوضاعهــم الاجتماعيــة واملاديــة ،باإلضافــة إىل دعــم التنميــة الاقتصاديــة برفــد
إلامــارة بالكــوادر البريــة املؤهلــة والكفــوءة والقــادرة عــى احلفــاظ عــى جعلــة النمــو والتطــور،
وكمحصلــة لهــذه اجلهــود يســمو العمــل احلكــويم ويتطــور اىل مرحلــة متقدمــة مــن التمــز.
ً
انطالقــا مــن اخلطــط الاس ـرتاتيجية لالمــارة ككل ولــإدارة املركزيــة لتنميــة املــوارد البريــة بشــكل
خــاص مــن خــالل إسـرتاتيجية محــددة ومتعــددة اجلوانــب لتطبيــق خطــة تــريم إىل التوطــني والتدريــب
والتطويــر وتقديــم الدعــم للمواطنــني ليصبحــوا قادريــن عــى املنافســة يف ســوق العمــل ويســهموا
بشــكل إيجــايب يف ازدهــار دولــة إلامــارات العربيــة املتحــدة وتطورهــا.
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ثالثا :األهـداف
.1

توفــر فــرص عمــل ملواطــي دولــة إلامــارات العربيــة املتحــدة مــن خــالل الدعــم املســتمر والتأهيــل
والتطويــر وبنــاء آليــات نظاميــة للتوطــني والتوظيــف.

.2

زيــادة نســب التوطــني يف اجلهــات احلكوميــة يف إمــارة جعمــان مــن خــالل وضــع خطــط مســتقبلية
لتوطــني الوظائــف والرامــج التأهيليــة الــي تدعــم عمليــة التوطــني وعــدم إلاكتفــاء باملبــادرات
ً
الفردية واملتفرقة وذلك وفقا لسياسة التوطني املعتمدة بموجب قرار رئيس اجمللس التنفيذي
رقــم ( )17لســنة 2015م بشــأن اعتمــاد سياســة التوطــني حلكومــة جعمــان مــن أهــداف وقواعــد
ومــؤرشات.

.3

احملافظــة عــى املوظفــني مــن مواطــي دولــة الامــارات داخــل دوائــر حكومــة جعمــان و احلــرص
عــى تنميــة خراهتــم داخــل دوائــر احلكومــة عــن طريــق تصميــم الوظائــف والســلم الوظيــيف
بشــكل واعــد وطمــوح ممــا يحفــز املوظفــني املواطنــني عــى اكتســاب الكفــاءات الالزمــة ( مهــارات
 ،معــارف  ،ســلوكيات) وبنــاء خطــط وسياســات داعمــة لتســهيل نقــل هــذه اخلـرات التخصصيــة
الــي تمكــن املوظفــني املواطنــني مــن التمــز يف مهامهــم الوظيفيــة واملبــادرات احلكوميــة لتصــل إىل
مســتوى عــايل مــن الفعاليــة و الكفــاءة.

.4

التأكــد مــن نقــل اخل ـرات داخــل حكومــة جعمــان اىل الكفــاءات املواطنــة اجلديــدة والواعــدة ويف
ذات الوقــت عمــل سياســات للتعاقــب الوظيــيف و نقــل املعرفــة لحلفــاظ عــى اخل ـرات داخــل
دوائــر حكومــة جعمــان ،و تســهيل عمليــة انتســاب املوظفــني اجلــدد يف العمــل و انخراطهــم فيــه و
تنميــة قدراهتــم لتوائــم طبيعــة ألاعمــال الــي يقومــون هبــا .و تتمثــل العمليــة كالتــايل:

ﻧﻘﻞ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﺗﻌ�ﻴـﻦ

ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ
ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ

ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ
ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ
ﻭﺍﻟﺘﻄﻮ�ﺮ
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.5

تحفــز املوظفــني املواطنــني املتمزيــني مــن خــالل مســاعدهتم يف بنــاء مســرهتم املهنيــة وتوفــر
برامــج التدريــب القياديــة وإلارشافيــة وبنــاء الكفــاءات املطلوبــة للعمــل وألاداء الفعــال يف القطــاع
احلكــويم.

.6

تأســيس نظــام فعــال لتوجيــه املواطنــني يف حياهتــم املهنيــة وتثقيفهــم بمــا يخــص فــرص التعلــم
والتطويــر الــذايت وطــرق البحــث عــن العمــل واملنافســة لحلصــول عــى الوظائــف عــن طريــق
التطويــر العمــي واملــي وألاكاديــي.

.7

ايجــاد نقطــة ربــط بــني املواطنــني املؤهلــني وفــرص العمــل املتوفــرة يف القطــاع احلكــويم يف امــارة
جعمــان.
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رابعا :محاور خطة التوطين
تعتمد خطة التوطني املقرتحة عى محاور رئيسية يف بناء نظام للتوطني وذلك من خالل:
1 .1عمليات1تخطيط1التعاقب1الوظييف.
1 .2الاستقطاب1والاختيار.
1 .3التعــاون1مــع1اجلهــات1احلكوميــة1ذات1العالقــة1مــن1أجــل1توحيــد1اجلهود1لتحقيق1
توجهــات1دولــة1الامــارات1العربية1املتحدة1.

1 .4التدريب والتطوير

وتتضمــن محــاور خطــة التوطــني رشح تفصيــي عــن محتوياهتــا وطريقــة تنفيــذ كل مهنــا ،حيــث يجــب
عــى كل دائــرة حكوميــة العمــل عــى تنفيذهــا وإلارشاف املبــارش علهيــا والتعــاون املبــارش مــع إلادارة
املركزيــة لتنميــة املــوارد البريــة للتغلــب عــى املعوقــات إن وجــدت.
إن الادارة املركزيــة لتنميــة املــوارد البريــة ســتقدم كل مــا هــو مطلــوب إلنجــاح تنفيــذ سياســة التوطــني
والتعــاون املســتمر مــع جميــع إدارات املــوارد البريــة يف اجلهــات احلكوميــة وتوفــر الدعــم املطلــوب،
ويجــب التأكيــد عــى أن هــذه احملــاور ال تمثــل كل مــا يمكــن عملــه يف عمليــة التوطــني وذلــك ألن عمليــة
التوطــني خاضعــة للتحديــث ومــن املمكــن إلدارات املــوارد البريــة التقــدم بمقرتحــات أو مشــاريــع أو
مبــادرات تعــزز تطبيــق هــذه السياســة ودليلهــا وتســاعد يف تنفيــذ الاهــداف املرجــوة .
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احملور ألاول  :تخطيط التعاقب الوظييف

التعاقــب الوظيــيف هــو عمليــة اسـرتاتيجية منظمــة ومحكمــة ،تضمــن اســتمرار املوظفــني مؤهلــني ولدهيــم
الكفــاءة والقــدرة عــى شــغل وظائــف مهمــة يف حكومــة إلامــارة .و تتضمــن عمليــة تخطيــط التعاقــب
الوظيــيف تحديــد الوظائــف احلساســة والــي تمثــل الركــزة ألاساســية لــكل إدارة حيــث يفيــد هــذا
التخطيــط بــأن بعــض الوظائــف تمثــل رشيــان احليــاة بالنســبة إىل إلادارة املعنيــة وإنــه مــن الصعــب جــدا
تركهــا شــاغرة أو إشــغالها مــن قبــل أي خشــص مــن غــر املؤهلــني لهــا مــن املواطنــني مــن هنــا ظهــرت احلاجــة
لعمليــة التعاقــب الوظيــيف و إلاحــالل الوظيــيف الــذي يمثــل عمليــة التعــرف و تحديــد و تقييــم املوظفــني
املتوقــع شــغرهم للمناصــب الرئيســية الشــاغره يف جميــع دوائــر حكومــة إلامــارة ،و تزويــد هــؤالء املوظفــني
باملهــارات و اخل ـرات املناســبة لوظائفهــم احلاليــة و املســتقبلية لتأهيلهــم لشــغل مناصــب عنــد تكليفهــم
بــأدوار جديــدة ،فالتخطيــط الوظيــيف يركــز عــى إعــداد إلادارات واملوظفــني إلحــالل وظيفــة ذات مســتوى
أعــى تــم إخالءهــا بشــكل غــر متوقــع أو بصــورة طوعيــة أو ألي ســبب آخــر.
وتتضمن عمليات التعاقب الوظييف العمليات الفرعية التالية :
أ.

تقــوم اجلهــات احلكوميــة بتحديــد الوظائــف احملتملــه بخطــط التعاقــب الوظيــيف مــع مراعــاة
أن هــذه الوظائــف قــد تكــون حاليــة أو مســتقبلية.

ب.

تنســيب العاملــني احلاليــني الكفوؤويــن – او الذيــن لدهيــم مؤهــالت وقابليــة للتطــور – ليتــم
ادراجهــم يف برنامــج التعاقــب الوظيــيف وذلــك بقيــاس الكفــاءات احملــددة لــكل وظيفــة .

.

تحليــل الفــرق بــني الكفــاءات املطلوبــة للوظائــف احملتملــة بخطــط التعاقــب الوظيــيف ،
ونتائــج قيــاس ألاداء للموظفــني املرحشــني لــكل وظيفــة .

د.

التنســيق بــني ادارة املــوارد البريــة والادارات الاخــرى يف اجلهــة احلكوميــة املعنيــة الدرا
ً
املوظفــني يف برامــج التدريــب والتطويــر أو التوجيــه والارشــاد وفقــا لنــوع الوظيفــة  ،ومــدى
التفــاوت بــني الاداء املتوقــع والاداء احلــايل  ،ومســتوى الوظيفــة عــى الهيــكل التنظيــي.

.

توثيــق خطــة تدريــب وتطويــر فرديــة لــكل موظــف وتطويــر برامــج التوجيــه والارشــاد مــع وضــع
اطــار زمــي محــدد يتــم متابعتــه مــن قبــل ادارات املــوارد البريــة يف اجلهــات احلكوميــة.

و يجــدر بالذكــر اهميــة الرتكــز عــى تعزيــز دور املوظفــني احلاليــني و تحفزهــم عــى نقــل املعــارف و
اخل ـرات اىل زمالهئــم عــن طريــق تطويــر برامــج نقــل املعرفــة.
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احملور الثاين  :الاستقطاب والاختيار

أ.

يتوجــب عــى كل دائــرة اعــداد تقريــر يبــني الوظائــف احلاليــة املوجــودة عــى الهيــكل
التنظيــي  ،عــدد الوظائــف الشــاغرة  ،احصائيــة عــدد املواطنــني  /غــر مواطنــني
الشــاغلني للوظائــف حســب النمــوذ املرفــق يف الدليــل واعــداد خطــط الاســتقطاب.

ب .تقــوم اجلهــات احلكوميــة بتطويــر برامــج تدريبيــة تســهتدف طلبــة اجلامعــات املواطنــني
وتأهيلهــم لوظائــف القطــاع العــام ،و تخصيــص نســبة مــن تعيينــات خطــة التوظيــف
ألفضــل املتدربــني.
 .يطبــق هــذا احملــور باالتســاق مــع املبــادرات املتخــذة لحلفــاظ عــى املوظفــني املواطنــني
مــن خــالل اج ـراءات قبــول الاســتقالة أو اهنــاء اخلدمــة للموظفــني املواطنــني يف إمــارة
جعمــان والــي تتضمــن تقــي أســباب الاســتقالة اليجــاد حلــول وســيطة فوريــة أو اتخــاذ

تدابــر واجــرءات تحصيحيــة يف حــال وجــود مــؤرشات حرجــة.

احملــور الثالــث  :التعــاون مــع اجلهــات احلكوميــة ذات العالقــة مــن أجــل توحيــد
اجلهــود توجهــات دولــة الامــارات العربيــة املتحــدة.
تتم هذه العملية من خالل الرتكز عى احملاور التالية:
ً
أوال :املؤسسات التعليمية
يتــم التنســيق مــع املؤسســات التعليميــة يف الدولــة الــي تحتضــن العــدد ألاكــر مــن املواطنــني لوضــع
خطــط توعويــة عــن ســوق العمــل وعــن متطلبــات الاحتياجــات الوظيفيــة ،ويتــم ذلــك مــن خــالل:
1ورش1عمل1زيارات1ميدانية11دورات1تدريبية1و مــن جههتــا تقــوم حكومــة جعمــان بدوائرهــا اخملتلفــة بحمــالت توعويــة لتجشيــع الطــالب عــى
املشــاركة يف النشــاطات الــي تقيمهــا يف اجلامعــات ليتســى لهــم املشــاركة عــن قــرب يف احليــاة العمليــة
واختيــار التخصصــات الدراســات اجلامعيــة بمــا يتــواءم مــع رؤيــة الامــارة ليتــم البــدء بإعــداد الكفــاءات
املواطنــة املناســبة للعمــل يف القطــاع احلكــويم ابتــداء مــن مرحلــة الدراســة اجلامعيــة  ،حيــث يســتفاد
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مــن الكفــاءات املوجــودة داخــل الامــارة و شــغل الوظائــف املســتقبلية بالكــوادر املناســبة.
كمــا يتطلــب مــن اجلهــات احلكوميــة اخملتلفــة بوضــع برامــج تســاهم يف اســتقطاب الطــالب املواطنــني
للعمــل يف اجلهــات احلكوميــة عــى شــكل تدريــب صيــيف أو تدريــب جامــي ،إذ ان الطالــب املواطــن
ينخــرط يف ســوق العمــل بشــكل مبــارش ممــا يجعــل لديــه فكــرة وخطــة للمهــارات الالزمــة لــه ليتمكــن
مــن الالتحــاق بالعمــل يف القطــاع احلكــويم الكتســاب هــذه املعــارف واملهــارات اثنــاء الدراســة اجلامعيــة
 ،الامــر الــذي يســاعده يف ادراك وجهتــه عنــد التخــر .
ً
ثانيا :الهيئات املتخصصة يف التوطني لدعم عمليات التوطني بكافة ألاشكال املمكنة.
ً
ثالثا :املشاركة يف الفعاليات املرتبطة بعملية التوطني.
ً
رابعــا :تفعيــل دور اجلهــات احلكوميــة التابعــة إلمــارة جعمــان مــن خــالل وضــع برامــج ومبــادرات
تســاهم يف رفــع نســب التوطــني.
ً
خامســا :توفــر وســائل الاتصــال اخملتلفــة تمكــن اجلهــات احلكوميــة واملواطنــني مــن التواصــل
املبــارش فيمــا يتعلــق باالســتقطاب والتوطــني.

احملور الرابع  :التدريب والتطوير
يتم من خالل هذا احملور تطوير خطط تدريب متكاملة من اجل اعداد املتقدمني للوظائف واملوظفني
احلاليني من مواطي دولة الامارات العربية املتحدة للوظائف الي يتم توطيهنا وتتكون هذه الرامج من
جزئني اساسيني:
اجلزء الاول  :تطوير الكفاءات الفنية
ويتم هذا اجلزء من خالل تفعيل مهنجيات نقل املعرفة واملتمثلة باالرشاد والتوجيه والي تتم من خالل :
.1

تحديد املهام واملسؤوليات للوظيفة املسهتدف توطيهنا .

.2

تحديــد املوظــف الــذي ســيقوم باالرشــاد والتوجيــه والــذي يجــب ان يمتلــك اخلــرة
الالزمــة لنقــل املعرفــة للموظــف الــذي سيشــغل الوظيفــة .

.3

تحديــد الاهــداف التعليميــة والــي يتــم بناءهــا مــن خــالل املهــام واملســؤوليات للوظيفــة
املســهتدفة .
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.4

تحديــد املــدة الزمنيــة الالزمــة لتنفيــذ عمليــة الارشــاد والتوجيــه والــي يجــب ان تتناســب
مــع الاهــداف التعليميــة .

.5

متابعة عملية نقل املعرفة .

اجلزء الثاين  :تطوير الكفاءات السلوكية
ويتــم هــذا اجلــزء مــن خــالل تحديــد الكفــاءات الســلوكية الاساســية او القياديــة والــي تــم تحديدهــا يف اطــار
الكفــاءات الســلوكية احلكــويم وتحديــد الرامــج التدريبيــة لــكل كفــاءة وحســب مســتوى الكفــاءة املطلــوب
للوظيفــة املســهتدفة ومــن ثــم تنفيــذ هــذه الرامــج التدريبيــة للموظــف ومتابعــة تطــور املوظــف مــن الناحيــة
الســلوكية
مالحظة :يجب ادماج هذه اخلطط من ضمن اخلطة التدريبية السنوية للدائرة املعنية
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خامسا :األدوار واملسؤوليات
تــم تحديــد ألادوار واملســؤوليات لتنفيــذ سياســة التوطــني حلكومــة جعمــان بطريقــة التعــاون
املبــارش بــني جميــع ألاط ـراف ذات الصلــة لتحقيــق ألاهــداف املرجــوة بالهنــوض يف مســتوى التوطــني
وزيــادة الــويع والتدريــب واجلاهزيــة ملواطــي دولــة إلامــارات العربيــة املتحــدة لتحديــات ســوق العمــل
واملســتوى التنافــي للوظائــف.
.1

دور الادارة املركزيــة لتنميــة املــوارد البريــة وهــو دور إرشايف حيــث تقــوم اجلهــات
احلكوميــة بالتنســيق املبــارش مــع الادارة املركزيــة لتنميــة املــوارد البريــة برفــع
اخلطــط واملشــاريــع اخلاصــة بتطبيــق سياســة التوطــني لهــا .كمــا تقــوم الادارة
املركزيــة لتنميــة املــوارد البريــة بمراقبــة مــؤرشات التوطــني مــن خــالل التقاريــر
الدوريــة املقدمــة لهــا مــن قبــل اجلهــات احلكوميــة وتقديــم الدعــم لجلهــات احلكوميــة
الــي لدهيــا ايــة معوقــات تحــول دون تطبيــق خطــط التوطــني واخلطــط املنبثقــة عهنــا.

.2

دور اجلهــات احلكوميــة وإدارات املــوارد البريــة التابعــه لهــا وهــو دور تنفيــذي يتمثــل
يف احلــرص عــى تحقيــق مــؤرشات التوطــني مــن خــالل تنفيــذ خطــوات ومتطلبــات
سياســة التوطــني ومتابعــة التنفيــذ وتقديــم التقاريــر إىل الادارة املركزيــة لتنميــة
املــوارد البريــة.

.3

دور اجلهــات الشــبه حكوميــة وهــو دور تعــاوين يتمثــل بتوفــر الدعــم والفــرص لدعــم
سياســة التوطــني.
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سادسا :مراحل التطبيق
تتكون مراحل التطبيق من التايل:
 .1تقــوم الادارة املركزيــة لتنميــة املــوارد البريــة بإطــالق سياســة ودليــل التوطــني إىل
جميــع اجلهــات احلكوميــة.
.2

يتم التنســيق مع إدارات املوارد البرية إلجراء ورش عمل لرح السياســة والدليل
ووضــع آليــات لتطبيقها.

.3

تقــوم إدارات أو أقســام املــوارد البريــة يف اجلهــات احلكوميــة بالعمــل عــى تقديــم
خطــط التوطــني وملــدة ثــالث ســنوات قادمــة وذلــك بإتبــاع اخلطــوات والنمــاذ
املبينــة يف هــذه الدليــل باإلضافــة إىل تقديــم املبــادرات إلاضافيــة.

.4

يتــم التنســيق مــع الادارة املركزيــة لتنميــة املــوارد البريــة يف حالــة وجــود أي معوقــات
أو متطلبــات لتنفيــذ خطــة التوطــني للدائــرة املعنيــة

.5

يتــم رفــع اخلطــط اىل الادارة املركزيــة لتنميــة املــوارد البريــة للدراســة و إبــداء
ا لتوصيــا ت

.6

يتم البدء يف العمل عى التنفيذ وفق اجلدول الزمي احملدد

.7

يتــم تقديــم تقاريــر دوريــة مــن قبــل إدارة أو قســم املــوارد البريــة إىل إلادارة املركزيــة
لتنميــة املــوارد البريــة عــن إلانجــازات ومقارنهتــا باخلطــط املوضوعــة وتقديــم
املقرتحــات اخلاصــة بتحصيــح مســار اخلطــة عنــد احلاجــة.

.8

يتــم مراقبــة مــؤرشات التوطــني يف اجلهــات احلكوميــة عــن طريــق مراقبــة ضوابــط
التوطــني (الفصــل الثامــن ) ،ورفــع التقريــر الســنوي إىل اجمللــس التنفيــذي مــن قبــل
الادارة املركزيــة لتنميــة املــوارد البريــة.
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سابعا :ضوابط التوطين
تــم تحديــد هــذه الضوابــط لكوهنــا رضوريــة للمحافظــة عــى النشــاط والدعــم املتواصــل والاســتدامة لعمليــة
التوطــني يف دوائــر حكومــة جعمــان حيــث أن عمليــة التوطــني تمثــل مــروع وطــي  ،وبنــاء عليــه تــم تحديــد
الضوابــط يف اجلــدول أدنــاه-:
نسبة التوطني لكل فئة وظيفية :

م

1

الفئات1
الوظيفية

املستوى
القيادي

املسيات1الوظيفية

نسبة
التوطني
املسهتدفه

السنة

 مدراء العموم مدراء التنفيذينونواهبم

عى أن التقل
100%

2016-2015

2

3

املستوى
إلارشايف

 -مدراء املكاتب

املستشارين

اخلراء والاستشاريني

عى أن التقل
100%

4

والفي

2016-2015

نسبة الزيادة عن
 %5سنويا

يتم وضع مبادرات لتأهيل املواطنني وتدريهبم

 الكادر الفي مهندسني– ...ITوغرهم)
املستوى إلاداري

نسبة الزيادة عن
 %5سنويا

 مدراء إلادارات ونواهبم -رؤساء ألاقسام

املالحظات

2016

موظيف الدعم وإلاسناد
(السكرتارية – الكتبة-
موظفني اخلدمات
املساندة ...وغرهم)

80%

2018-

عى أن التقل
نسبة الزيادة عن
 %10سنويا

التنســيق مــع الادارة املركزيــة لتنميــة املــوارد البريــة يف حــال وجــود تــدين يف بعــض التخصصــات الــي تتطلهبــا
طبيعــة عمــل اجلهــة احلكوميــة وال تتوفــر فهيــا مرحشــني مواطنــني.
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ثامنًا :املؤشرات
تقــوم إدارات أو أقســام املــوارد البريــة يف اجلهــات احلكوميــة بدراســة مــؤرشات سياســة التوطــني كمــا يه
موحضــة يف اجلــدول أدنــاه ويتــم موافــاة إلادارة املركزيــة لتنميــة املــوارد البريــة هبــا  ،وتكــون مســؤولية اجلهــة
احلكوميــة قيــاس املــؤرشات أدنــاه عــى مســتوى حكومــة جعمــان .
م
1
2

3

4

5

املؤرشات
نسبة املواطنني بشكل عام يف
اجلهة احلكومية
نسبة املواطنني بالفئة
القيادية يف اجلهة احلكومية
نسبة املواطنني بالفئة
إلارشافية يف اجلهة احلكومية
نسبة املواطنني باملستوى
الاداري والفي
عدد املبادرات اخلاصة
بالتوطني
عدد الساعات التدريبية الي

7

تعطى للموظفني املواطنني

دورية1القياس
سنويا
سنويا

القياس
(عدد املوظفني املواطنني  /إجمايل عدد
املوظفني) *100
(عدد املوظفني املواطنني بالفئة القيادية /
إجمايل عدد املوظفني بالفئة القيادية)*100

سنويا

(عدد املوظفني املواطنني بالفئة إلارشافية
ً
مقسوما إجمايل عدد املوظفني بالفئة

سنويا

إلارشافية)*100
(عدد املوظفني املواطنني باملستوى الاداري
ً
والفي مقسوما عى إجمايل عدد املوظفني
باملستوى الاداري والفي)*100

سنويا

عدد املبادرات

ً
سنويا

عدد الساعات التدريبية املعطاه لكل موظف

سنويا.
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ملحق االجراءات
اجراء رقم ( )1تخطيط التعاقب الوظيفي
الوظائف1احلالية1:
تشــر هــذه املرحلــة إىل تحديــد الوظائــف احلاليــة الرئيســية يف اجلهــات احلكوميــة والــي يتــم شــغلها
مــن قبــل املوظفــني غــر املواطنــني يف هــذه املرحلــة و يتــم اتبــاع اخلطــوات التاليــة مــن أجــل العمــل عــى
رفــع نســبة املواطنــني الذيــن مــن املمكــن إن يشــغلوا هــذه الوظائــف مبــارشة أو عــن طريــق التطويــر
والتدريــب املهــاري أو ألاكاديــي.
اخلطــوة 1ألاوىل :يكــون املســؤول عــن عمليــة التوطــني إدارة أو قســم املــوارد البريــة مــن خــالل
إلارشاف املبــارش عــى جميــع مراحــل عمليــة التوطــني وذلــك بالتنســيق مــع إلادارات ألاخــرى يف اجلهــة
احلكوميــة ومــع إلادارة املركزيــة لتنميــة املــوارد البريــة.
اخلطــوة 1الثانيــة :تبــدأ هــذه املرحلــة بتحديــد الوظائــف الــي يتــم شــغلها مــن قبــل املوظفــني غــر
املواطنــني وتحديــد القســم وإلادارة التابعــة لهــا والدرجــة الوظيفيــة لــكل وظيفــة ،وكذلــك يتــم تحديــد
الراتــب إلاجمــايل للوظيفــة حيــث أن هــذه اجلزئيــة تســاعد يف تحديــد إذا كإنــت الوظيفــة مناســبة
للتوطــني مــن خــالل تحديــد الســقف املــادي املناســب للموظــف املواطــن ،وهــل باإلمــكإن تعديــل
الراتــب مــن دون مخالفــة اللوائــح والقوانــني اخلاصــة بالدرجــات الوظيفيــة واملعتمــدة يف حالــة كونــه
منخفــض ليتناســب مــع متطلبــات احلــد ألادىن لتعيــني املواطنــني ويمكــن اســتخدام النمــوذ التــايل يف
هــذه اخلطــوة.

نموذج1تحديد1الوظائف1القابلة1للتوطني
م

إلادارة

املسىم1الوظييف

القسم

الدرجة1الوظيفية

1

اسم1
املوظف

2
3
اعتماد1إدارة1املوارد1البرشية
مدير1املوارد1البرشية

تاريــخ1إلاعتماد

نموذ ( )1تحديد الوظائف القابلة للتوطني
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اخلطــوة1الثالثــة :يتــم تحديــد ألاولويــات يف هــذه املرحلــة وذلــك عــن طريــق املراجعــة لتحديدالوظائــف
ألارسع يف عمليــة التوطــني والوظائــف الــي تتطلــب مــدة زمنيــة أكــر ويتــم تحديــد خطــة تمتــد ملــدة
ثــالث ســنوات تحــدد الوظائــف الــي ســيتم توطيهنــا وذلــك كالتــايل:

1أوال1:تحديد1ما1إذا1كانت1الوظيفة1فنية1أو1إدارية1تنقسم الوظائف بصورة عامة إىل نوعني :الوظائف الفنية و الوظائف إلادارية ويتم تحديدالفرق
بيهنمــا مــن خــالل آلاليــات التالية:
أ1-تصنيف1الوظيفة1باستخدام1التعريف.
يتم تصنيف نوع الوظائف سواء وظيفة فنية أو وظيفة إدارية بناء عى التعريفات التالية:
الوظائــف1الفنيــة :وتشــمل الوظائــف التخصصيــة والــي تكتســب فقــط مــن خــالل مؤهــل أكاديــي
متخصــص بذاتــه وال تشــغل بغــره ،وتكــون واجباهتــا ومســئولياهتا القيــام بأعمــال تخصصيــة أو تقديــم
اخلــرة يف مجــال مــن اجملــاالت العلميــة اخملتلفــة داخــل التخصــص ذاتــه .ومــن ألامثلــة عــى مثــل هــذه
الوظائــف وظيفــة مرمــج يف إدارة تقنيــة املعلومــات حيــث أن التخصــص مرتبــط بالتأهيــل العلــي
لوظيفــة وال يمكــن شــغل هــذه الوظيفــة باإلختصاصــات العامــة مثــل إدارة ألاعمــال.
الوظائــف1إلاداريــة :تشــمل الوظائــف الــي تتضمــن واجباهتــا أعمــال إلارشاف والتخطيــط والتنفيــذ
واملتابعــة يف مجــال تقديــم اخلدمــات اليوميــة املبــارشة لجلمهــور الداخــي أواخلــاريج مثــل خدمــات
إلادارة العامــة والســكرتارية وإدارة املكاتــب وخدمــة العمــالء ويه وظائــف ذات ســمات عامــة.
ب1-تصنيف1الوظيفة1باستخدام1نموذج1املهام1العامة.
إن تصنيــف الوظائــف عــى أســاس كوهنــا إداريــة أو فنيــة تمثــل واحــدة مــن أهــم املراحــل يف عمليــة
تخطيــط توطــني الوظائــف يف اجلهــات احلكوميــة ويمكــن تعريــف مفهــوم التصنيــف الوظيــيف بإنــه
عمليــة تقســيم الوظائــف حســب املهــام بحيــث يتحــدد ينتــج عــن ذلــك فــرز الوظائــف إىل مجموعــات
إدارية أو فنية ،كما إن التصنيف يســاعد يف عملية التخطيط املبديئ لعملية التوطني وأيضا يســاعد
يف تحديــد املــدة الزمنيــة املطلوبــة لتوطــني الوظيفــة والتأهيــل الــالزم والتكلفــة املطلوبــة.
إن النمــوذ التــايل يحتــوي عــى بعــض العنــارص الــي مــن املمكــن إن تســاعد يف تصنيــف الوظيفــة.
حيــث مــن املمكــن أن يتــم اختيــار فــي أو إداري أو كالهمــا .إن هــذا النمــوذ يســاعد يف تحديــد هويــة
الوظيفــة ومــن املمكــن إلاســتعانة بوســائل أخــرى إن دعــت احلاجــة إىل ذلــك.
ويتــم احتســاب نقطــة واحــدة لــكل اختيــار ويف حالــة كــون النقــاط للعنــارص الفنيــة أكــر فــإن هــذا يبــني
أن الوظيفــة أقــرب إىل كوهنــا فنيــة والعكــس حصيــح.
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نموذج1تصنيف1الوظيفة
اسم الدائرة
املسىم الوظييف:
إلادارة:
القسم:
في

العنر:

إداري

توفر الوظيفة خدمات للمتعاملني اخلارجيني
توفر الوظيفة خدمات للمتعاملني الداخليني
الوظيفة تابعة إلدارة أساسية
الوظيفة تابعة إلدارة داعمة
تتطلب الوظيفة أي نوع من التخصص العلي كاحملاسبة
أو تقنية املعلومات
الوظيفة عامة وال تتطلب أي نوع من التخصص العلي

اعتماد1إدارة1املوارد1البرشية
اسم املوظف

تاريــخ إلاعتماد

التوقيع

مدير املوارد البرية

تاريــخ إلاعتماد

التوقيع

نموذ ( )2تصنيف الوظيفة

ثانيا1:1تحديد1املدة1الزمنية1املتوقعة1لتأهيل1املوظف1املواطن1لشغل1هذه1الوظيفة1
يتــم تحديــد املــدة الزمنيــة املطلوبــة لتأهيــل الوظيفــة مــن خــالل احتســاب املــدة الزمنيــة املطلوبــة
إلكمــال الرامــج التدريبيــة أو ألاكاديميــة لتأهيــل املوظفــني وكذلــك يجــب احتســاب املــدة الزمنيــة
املطلوبــة للتأهيــل العمــي إن كانــت هنــاك أي حاجــة لذلــك مــن خــالل اســتخدام نمــوذ رقــم (.)3

ثالثا1:تحديد1جهة1التأهيل1
يتــم التحقــق مــن توفــر جهــات التأهيــل وإمكانيــة توفــر التمويــل املــادي إلســتكمال عمليــة التأهيــل
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وذلــك مــن خــالل التواصــل مــع جهــات التدريــب املتوفــرة والتحقــق مــن التكلفــة وتحديــد اجلهــة
املناســبة لتأهيــل املوظفــني .كمــا ويتــم وضــع جــدول زمــي يحــدد املــدة املطلوبــة للتأهيــل واملــدة الزمنيــة
لعمليــة التوطــني للوظيفــة حيــث الادارة املركزيــة لتنميــة املــوارد البريــة بــاإلرشاف عــى التنفيــذ مــن
خــالل التعــاون مــع إدارة املــوارد البريــة املســؤولة عــن الوظيفــة مبــارشة وذلــك مــن خــالل اســتخدام
نمــوذ رقــم ( )3واخلــاص بجــدول خطــة التوطــني للوظائــف احلاليــة:
جدول1خطة1التوطني1للوظائف1احلالية:

نموذج1خطة1التوطني1للوظائف1احلالية
اسم1اجلهة1احلكومية
املسىم1الوظييف
اسم1املوظف1الوافد1شاغل1الوظيفة
تصنيف1الوظيفة1فنية1أو1ادارية
الادارة
التاريــخ1املعتمد1لتوطني1الوظيفة

الكفاءات1السلوكية
م
1

الكفاءات1السلوكية1املطلوبة1
للوظيفة

املدة1الزمنية1املطلوبة1
للتأهيل

جهة1التأهيل

2
3

املؤهل
م

التأهيل1الفين1أو1املينه1املطلوب1
للوظيفه

املدة1الزمنية1املطلوبة1
للتأهيل

1
2
3
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جهة1التأهيل

دليل التوطين في القطاع الحكومي

التدريب
م

التدريب1العليم

املدة1الزمنية1املطلوبة1
للتأهيل

جهة1التأهيل

1
2
3

اعتماد إدارة املوارد البرية
مدير املوارد البرية

تاريــخ إلاعتماد

نموذ ( )3خطة التوطني للوظائف احلايل
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التوقيع

