
 

يميثاق املتعاملين مع موقع الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية وصفحات التواصل االجتماع  

 

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية مع موقع  املتعاملينميثاق   

 وصفحات التواصل االجتماعي الخاصة بها 

 

:الخاصة بها االجتماعيوصفحات التواصل  الهيئةمن موقع  الهدف  

ماعي الخاصة االجتتسعى الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى جعل موقعها اإللكتروني وصفحات التواصل 

بها بمثابة العنوان املركزي للخدمات واملعلومات الحكومية املتعلقة باملوارد البشرية في الحكومة االتحادية، وتأخذ على 

عاتقها من خالل موقعها وصفحات التواصل االجتماعي الخاصة بها تسهيل اإلجراءات وتطويرها وتوفيرها والوصول 

 إلى كافة شرائح املجتمع.

ن حيث املبدأ، تسعى الهيئة من خالل موقعها اإللكتروني وصفحات التواصل االجتماعي الخاصة بها إلى تحقيق وم

 اآلتي:

 للمستجداتةتوفير معلومات صحيحة ودقيق 
ً
 ، ومراجعة تلك املعلومات وتحديثها وفقا

 يفعل  انات الحكومية أناتباع نهج البيانات املفتوحة )ما أمكن( إلتاحة الفرصة ملن يرغب في استخدام البي

 ذلك بمنتهى الحرية

 ( 7/24توفير املعلومات والخدمات عبر هذه البوابة على مدار الساعة) 

  توفير قنوات متعددة للتواصل مع جمهور املتعاملين واالطالع على تعليقاتهم وآرائهم واالستماع إلى اقتراحاتهم

 .. إلخبشأن تطوير الخدمات والسياسات وتعزيز املحتوى تصويب
ً
 وتحديثا

ً
 ا

 من أجل حماية بيانات املتعاملين 
ً
 توفير أعلى درجات األمن املعلوماتي املعتمدة عامليا

  الحفاظ على سرية املعلومات الخاصة باملتعاملين وعدم تسريبها إلى أي جهة ثالثة خارج حكومة دولة اإلمارات

 العربية املتحدة



 

يميثاق املتعاملين مع موقع الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية وصفحات التواصل االجتماع  

 :رد البشرية الحكومية وصفحات التواصل االجتماعي الخاصة بهاحقوق النسخ ملوقع الهيئة االتحادية للموا

إن محتويات موقع الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية وصفحات التواصل االجتماعي الخاصة بها وهي تشمل 

 معلى سبيل املثال ال الحصر، النص والرسومات والصور وامللفات والروابط وملفات الصوت، ماعدا تلك التي يت

مشاركتها من مواقع وجهات أخرى أو التابعة ملواقع وأدوات وشبكات التواصل االجتماعي، هي ملك الهيئة االتحادية 

 للموارد البشرية الحكومية وتحميها حقوق النسخ.

تحتفظ الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية بكامل حقوق النسخ والعالمة التجارية وبراءة االختراع وحقوق 

امللكية الفكرية وغيرها من ملكيات املعلومات الواردة في هذا املوقع اإللكتروني وصفحات التواصل االجتماعي الخاصة 

 بالهيئة.

 أي استخدام أو إعادة إنتاج أو طباعة غير مصرح بها للمعلومات واملواد وحقوق امللكية الخاصة الواردة 
ً
 باتا

ً
يمنع منعا

 فحات التواصل االجتماعي الخاصة بالهيئة.  في هذا املوقع اإللكتروني وص

 

 

 

 

 

 

 


