
 
  
 
 

 

 ميثاق املتعاملني مع موقع اهليئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية وصفحات التواصل االجتماعي اخلاصة بها

  

  اهلدف من موقع اهليئة وصفحات التواصل االجتماعي اخلاصة بها

تسعععا اهليئععة االحتاديععة للمععوارد البشععرية احلكوميععة ا  جعععل موقعهععا اللكاولععي وصععفحات التواصععل االجتمععاعي اخلاصععة بهععا      

، وتأخععع علعععا  يف احلكومععة  االحتاديعععة مبثابععة العاععوار املرلعععما للاععدمات واملعلومععات احلكوميعععة املتعلشععة بعععاملوارد البشععرية       

االجتمععاعي اخلاصععة بهععا تسععهيل الجععراهات وتفوير ععا وتو إ ععا والوصععوه ا  لا ععة     عاتشهععا مععن خعععه موقعهععا وصععفحات التواصععل   

 اجملتمع.شرائح 

  

 حتشيق اآلتي: بها ا ومن حيث املبدأ تسعا اهليئة من خعه موقعها اللكاولي وصفحات التواصل االجتماعي اخلاصة 

 معلومات صحيحة ودقيشة، ومراجعة تلك املعلومات وحتديثها و شًا للمستجدات تو إ - 

اتبععان لهععب البيالععات املفتوحععة (مععا أمكععنص لتاحععة الفرصععة ملععن يرنعع  يف امععتاداي البيالععات احلكوميععة أر يفعععل  لععك مباتهععا            -

 احلرية

 ص24/7تو إ املعلومات واخلدمات عرب  عه البوابة علا مدار الساعة ( -

تععو إ قاععوات متعععددا للتواصععل مععع مهععور املتعععاملني واالتعععن علععا تعليشععاتهىل وقرائهععىل واالمععتمان ا  اقااحععاتهىل بشععأر تفععوير            -

 اخل ... وتعميم احملتوى تصويبًا وحتديثا اخلدمات والسيامات

 تو إ أعلا درجات األمن املعلوماتي املعتمدا عامليًا من أجل محاية بيالات املتعاملني -

دولععة المععارات العربيععة    احلفععاع علععا مععرعية املعلومععات اخلاصععة باملتعععاملني وعععدي تسععريبها ا  أا جهععة  الثععة خععار  حكومععة          -

 املتحدا 

 

  حشوق الاسخ ملوقع اهليئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية وصفحات التواصل االجتماعي اخلاصة بها 

ار حمتويععات موقععع اهليئععة االحتاديععة للمععوارد البشععرية احلكوميععة وصععفحات التواصععل االجتمععاعي اخلاصععة بهععا و ععي تشععمل علععا       

مععبيل املثععاه ال احلصععر، الععام والرمععومات والصععور وامللفععات والععروابم وملفععات الصععوت، مععا عععدا تلععك العع  يععتىل مشععارلتها مععن مواقععع          

وشععبكات التواصععل االجتمععاعي،  ععي ملععك للهيئععة االحتاديععة للمععوارد البشععرية احلكوميععة       وجهععات أخععرى أو التابعععة ملواقععع وأدوات  

 وحتميها حشوق الاسخ. 

 

االحتاديععة للمععوارد البشععرية احلكوميععة بكامععل حشععوق الاسععخ والععمععة التجاريععة وبععراها االخععاان وحشععوق            حتععتفا اهليئععة  

 عععا املوقععع اللكاولععي وصععفحات التواصععل االجتمععاعي اخلاصععة      امللكيععة الفكريععة ونإ ععا مععن ملكيععات املعلومععات الععواردا يف    

 باهليئة.

  

ُيماععع ماعععًا باتععًا أا امععتاداي أو اعععادا التععا  أو تباعععة نععإ مصععرمل بهععا للمعلومععات واملععواد وحشععوق امللكيععة اخلاصععة الععواردا يف  عععا        

 املوقع اللكاولي وصفحات التواصل االجتماعي اخلاصة باهليئة.


