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Business  
Strategy  Organization  Talent  

Human  
Resources  Activation 

• Current Strategy
Disruption and Impact

  
•   

• Required Capabilities
Target Culture

 
•  

• Talent Segments
People Solutions

  
•   

• Prioritization
and  Planning
HR Functional
Readiness

 
 

•  
 

• Alignment
Measurement
Iteration

 
•  
•  

Employee Experience
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Navigating Crisis 

•
•

•

Cash management
Shifting operations to
meet demand
Identifying new sources
of revenue

 

Stabilizing

•

•

•

Restructuring
the organization
Institutionalizing new ways
of working (e.g., agility,
collaboration, etc.)
Supply chain, product and/or
customer diversi�cation

 

Thriving

•

•

•

Adapting to a new competitive
landscape and regulatory
uncertainty
Acceleration of digital
transformation
New drivers for growth
(e.g., M&A,  innovation)B
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•

•

Quickly and temporarily
resizing the workforce
Temporary compensation
adjustments
Cross-training for
�exible resource deployment

•

•

•

Rightsizing the organization
for the future
New approaches to
employee recognition
Reskilling employees to
meet future requirements

•

•

•

Assessing, hiring
and onboarding virtually
Additional pay for
front-line, at-risk
employees
Taking advantage of
new talent supply
for key skills

HR
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Navigating Crisis  Stabilizing Thriving 

D i v  e r s i t y  a n d  I n c l u s i o n   

Identify Manage & Grow Lead & Inspire Reward Enable     

• Workforce
Planning
Sourcing &
Recruiting
Assessment &
Selection

 

•
 

•

• Developmental
Assessments,
Programs &
Experiences
Performance &
Feedback
Career Advancement
Talent Reviews

•

•

• Goal Alignment
Leadership
Development
Succession
Planning
Coaching &
Mentoring

 
•

•

• Base Pay &
Bene�ts
Variable Pay
Recognition
Programs

•
•

• Virtual Work &
Workspaces
Enterprise &
HR  Systems
Processes &
Work�ow

 

•
•

•
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المـــــــــوارد البشـــــــريـة
عن  يصدر  البشرية  بالموارد  متخصص  شهري  مقال 
مع  بالتعاون  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  الهيئة 

مؤسسات عالمية
سبتمبر 2021

االستراتيجية المرنة
إلدارة رأس المال البشري

للتواصل

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
اإلمارات العربية المتحدة

أبوظبي، ص.ب 2350
هاتف: 97124036000+

دبي، ص.ب: 5002 
هاتف: 97142319000+

المجلة مرخصة من المجلس الوطني لإلعالم برقم 306، 
ومسجلة كعالمة تجارية لدى وزارة االقتصاد في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة
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للتواصل

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
اإلمارات العربية المتحدة

أبوظبي، ص.ب 2350
هاتف: 97124036000+

دبي، ص.ب: 5002 
هاتف: 97142319000+

المشرف العام
د. عبد الرحمن العور

أسرة التحرير
عائشة السويدي

إبراهيم فكري

محمود المرزوقي

موزة السركال

اسيا البلوشي

عمر البلوشي

محمد أبوبكر

محمد النمر

شيخة محمد

حقوق الطبــع © 2021 الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
جميع حقوق الطبع محفوظة.

ال يجوز دون الحصول على إذن خطي من الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية، استخدام أي 
من المواد التي يتضمنها هذا الدليل، أو استنساخها أو نقلها، كليًا أو جزئيًا، في أي شكل وبأي 
أو  التسجيل  أو  الفوتوغرافي  االستنساخ  ذلك  في  بما  آلية،  أو  إلكترونية  بطريقة  سواًء  وسيلة، 
شروط  في  عليه  منصوص  هو  كما  إال  واسترجاعها،  المعلومات  تخزين  نظم  من  نظام  أي  استخدام 

وأحكام استخدام األدلة الخاصة بالهيئة.
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إلدارة رأس المال البشري
االستراتيجية المرنة
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جائحة كوفيد – 19 
أظهرت حاجة 

المؤسسات الماسة 
إلجراء تغييرات سريعة 

في استراتيجيات 
العمل وأساليب 
تقديم الخدمات

االستراتيجية
المؤسسية

التفعيلالموارد البشريةالمواهبالتنظيم
  

• االستراتيجية الحالية
• االضطراب والتأثير

• القدرات المطلوبة
• الثقافة المؤسسية

   المستهدفة

• قطاعات المواهب
• حلول الموارد البشرية

• تحديد األولويات
   والتخطيط

• جاهزية الموارد البشرية

• المواءمة
• القياس

• التكرار

تجربة الموظف

25صدى الموارد البشرية صدى الموارد البشرية 24
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االزدهاراالستقراراجتياز األزمة

• إدارة النقد/ السيولة
• تحويل العمليات لتلبية الطلب

• تحديد مصادر جديدة للدخل

إعادة هيكلة المؤسسة
مأسسة طرق العمل الجديدة مثل 

المرونة والتعاون وما إلى ذلك
سلسلة التوريد  تنويع المنتجات و/أو 

المتعاملين

•
•

•

التكيف مع المشهد التنافسي الجديد 
واالضطراب التشريعي
تسريع التحول الرقمي

محركات جديدة للنمو (مثل عمليات 
الدمج واالستحواذ واالبتكار)

•

•
•

امتالك المؤسسات 
للقدرات التنظيمية 

يمكنها من مواجهة 
المتغيرات المتسارعة 
والتحديات المستجدة
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من الضروري أن 
تستقطب المؤسسات 

أفرادًا موهوبين 
يتسمون بالمرونة 

والرغبة في التطور  
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االزدهارتحقيق االستقراراجتياز األزمة

تغيير حجم القوى العاملة بشكل 
سريع ومؤقت

تعديالت التعويضات المؤقتة
التدريب المتبادل لنشر الموارد بمرونة 

وُيسر

•

•
•

تحديد حجم المؤسسة الصحيح 
للمستقبل

مناهج جديدة لتقدير الموظفين
إعادة تأهيل الموظفين لتلبية 

المتطلبات المستقبلية

•

•
•

تقييم الموظف وتعيينه وإعداده 
افتراضيًا

رواتب إضافية لموظفي الخط 
األمامي المعرضين للخطر

االستفادة من توافر المواهب 
الجديدة للمهارات األساسية

•

•

•

 

القيادة واإللهاماإلدارة والنموالتحديد     

التنوع واالندماج

التمكينالمكافآة

تخطيط القوى 
العاملة

التعهيد 
والتوظيف

التقييم واالختيار

•

•

•

التقييمات التنموية 
والبرامج والخبرات

تقييم األداء وإبداء 
المالحظات

التقدم الوظيفي
استعراض المواهب

•

•

•
•

مواءمة الهدف
تنمية المهارات 

القيادية
التخطيط الناجح

التدريب والتوجيه

•
•

•
•

الراتب األساسي 
والمزايا

األجر المتغير
برامج التقدير

•

•
•

العمل االفتراضي 
ومساحات العمل

المشاريع وأنظمة 
الموارد البشرية

العمليات وسير العمل
التنوع والتضمين

•

•

•

تعزيز خبرات 
الموظفين يجب أن 

يكون ضمن  أولويات 
قيادة المؤسسة
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