تعزيز الريادة العالمية للموارد البشرية
الشراكة والتعاون مع المنظمات
العالمية المتخصصة في إدارة رأس المال البشري
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دور الهيئة محليا ً وإقليميا ً
تقوم الهيئة بصياغة سياسات الموارد البشرية للحكومة االتحادية ،ونشرر اببحراو والدراسرات محليرا
وإقليميا والعمل على جذب المنظمات العالمية لنشر وتعميم الفائدة في المنطقة.
و بسبب غياب وجرود مسسسرات عربيرة دوليرة تعنرى بتطروير علروم المروارد البشررية  ،أخرذت الهيئرة
على عاتقها خالل الفترة الماضية مسسولية تجسير الفجوة الناجمة عن غياب مثل تلك المسسسات في
عالمنا العربي مرن خرالل بنرار شرراكات مرع المسسسرات العالميرة الرائردة فري المروارد البشررية بحيرو
توفر الهيئة للمنطقة اخر ما توصلت اليه علوم الموارد البشرية و من ثرم نشرر ا محليرا و اقليميرا مرن
خالل مختلف الممارسات و القنوات و التي سيأتي ذكر ا الحقا في ذا العرض .
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منظمات عالمية

World Federation of
People Management
Associations
(WFPMA)
المنظمة العالمية لمسسسات رأس
المال البشري

Founded In 1976
1976 تأسست عام
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North American Human Resource
Management Association (NAHRMA)
اتحاد أمريكا الشمالية لرأس المال البشري

Interamerican Federation of
Human Resource Management
(FIDAGH)
اتحاد أمريكا الجنوبية لرأس المال البشري
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منظمات عالمية
European Association for People
Management (EAPM)
االتحاد ابوروبي لرأس المال البشري

Asia Pacific Federation of
Human Resource
Management (APFHRM)
African Human Resource
Confederation (AHRC)
االتحاد االفريقي لرأس المال البشري

اتحاد اسيا والمحيط الهادي إلدارة
رأس المال البشري
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European Association for
People Management (EAPM)
االتحاد ابوروبي لرأس المال البشري

منظمات عالمية

UK
Belgium
Austria
Germany

Switzerland

2015/12/10

5

منظمات عالمية
Founded In 1913
135,000 Members
تأسست العام  1913ــ لها  135,000عضو

Founded In 1943
20,000 Members
تأسست العام  1943ــ لها  20،000عضو
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Founded In 1948
275,000 Members
تأسست العام  1948ــ لها  275،000عضو
2015/12/10

مجاالت التعاون

أفضل الممارسات العالمية
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األبحاث والدراسات
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مجاالت التعاون
تحررت رعايررة صرراحب السررمو الشررير محمررد بررن راشررد ال مكترروم ،نائررب رئرريس الدولررة رئرريس مجلررس
الرروارار حرراكم دبرري تررم عقررد الرردورة الثالثررة للقمررة الحكوميررة تحررت شررعار «استشررراف حكومررات
المستقبل» .و من ضرمن جردول أعمالهرا ترم عقرد طاولرة مسرتديرة بعنروان «االتجا رات و أولويرات
المستقبل في مجال الخدمة المدنية و الموارد البشرية» بحضور و مشاركة وارار الخدمة المدنية و
الموارد البشرية في المنطقة

المشاركة في أعمال الطاولة المستديرة في القمة الحكومية الثالثة فبراير 2014
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مجاالت التعاون
وقد لعب الشركار الدوليون دور رئيسي وفاعل في إنجاح أعمال الطاولة المستديرة التي أقيمت خالل القمة والتي نرت
عنها وضع وتحديد ابولويات االستراتيجية للموارد البشرية في المنطقة العربية و ي:
•
•
•
•
•

اإلنتاجية في القطاع العام.
إدارة التغيير في الموارد البشرية في القطاع العام.
الخدمات الذكية تحتاج إلى كفارات ذكية.
التفاني في تقديم الخدمة.
التوظيف الكمي مقارنة باجتذاب الموا ب.
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مجاالت التعاون
منذ العام  2010تقوم الهيئة بعقد مستمر ا السنوي للموارد البشرية و الذي يعد الحدو ابضخم المتعلق بالموارد
البشرية في المنطقة  ،وبداية من العام  2014قامت الهيئة بالشراكة مع المنظمات الدولية كشركار فاعلين والذين
بدور م أثروا المستمر من خالل استقطاب متحدثين عالميين والمشاركة بعرض أبحاو و أوراق عمل عن اخر ما
توصلت له علوم الموارد البشرية ،باإلضافة الى ذلك  ،التام الشركار الدوليون أيضا بعقد ورش عمل تخصصية
ومعتمدة على امش المستمر .

H.E Lee Young-goo
General Manager
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Peter Cheese
CEO

Henry Jackson
CEO
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مجاالت التعاون
بدايررة مررن العررام  2014تقرروم الهيئررة برصرردار مجلتهررا العلميررة و المعنيررة بنشررر اخررر مررا توصررلت لهررا علرروم المرروارد
البشرية «صدى الموارد البشرية» و ذلك بشكل نصف سنوي .
وقد اتاحت شراكات الهيئة مع المنظمات العالمية برعطار الفرصة لقررار المجلرة لالطرالع علرى العديرد مرن اببحراو
والمواضيع في شتى مجاالت الموارد البشرية ومنها :القيرادة ،التعلريم والتردريب ،تخطريط القروى العاملرة ،تكنولوجيرا
الموارد البشرية وغير ا من المواضيع الهامة التي تهم قرار المنطقة.

العدد ابول
نوفمبر 2014
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العدد الثاني
ابريل 2015

العدد الثالو
نوفمبر 2015
10/12/2015

مجاالت التعاون
تقررروم المسسسرررات الدوليرررة و بالشرررراكة مرررع الهيئرررة بعقرررد
دورات تدريبيررة وورش عمررل مهنيررة مختلفررة علررى مرردار
العام  ،و قد قامت الهيئة مسخرا بالتعاون مع جمعية إدارة
الموارد البشرية ابمريكية ” “SHRMلعقد برنام تطوير
مسرسولي المروارد البشررية فرري الحكومرة االتحاديرة ،و ررو
البرنام الرذي يهردف الرى تطروير كروادر وطنيرة قياديرة و
مس لة في مجال الموارد البشرية.
كما تلترام تلرك المسسسرات بتروفير ورش عمرل تخصصرية
لرراوار المررستمر السررنوي للمرروارد البشرررية  ،و سرريقوم كررل
مررن جمعيررة إدارة المرروارد البشرررية ابمريكيررة ”“SHRM
والمعهررد البريطرراني العررالي للمرروارد البشرررية ”“CIPD
بتوفير تلك الورش خالل مستمر 2016
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برنام تطوير مسسولي الموارد البشرية
بالتعاون مع  SHRMنوفمبر 2015
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الخطوات المقبلة

وضعت الهيئة خطة مستقبلية تركا فيها على نقل ثقافة المعرفة في الحكومة االتحادية و المنطقة و
ذلك من خالل تعميم دراسات و عمل مقارنات معيارية عالمية فيما يخص مسشرات الموارد البشرية
و ثم اتاحتها و نشر ا من خالل القنوات المختلفة .
كما تقوم الهيئة بدراسة مجاالت جديدة للشراكات الدولية منها على سبيل المثال رعاية احد
المستمرات الدولية و استضافتها في االمارات بدعم من الهيئة  ،و كما تقوم أيضا و بصفة دورية
بدراسة مدى فاعلية نتائ ذه الشراكات و البحو عن شركار جدد ذو اضافة نوعية لرأس المال
البشري للمنطقة .
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نشكركم على حسن استماعكم
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