
 

 

 : رابعا : اإلدارة املركزية للنوارد البشرية

وَةي أ ات ايكةوا ايماًَة     ، وختتط بوضع اإلسرتاتيحيات ايالزَة  يتوةو أ شْظةو  ايةوزا       

واألجٗز  ايتابم  بٗيف  فع نفاء  األداء وايكضاء عًى املظانٌ اية  تمةرتس سةل ايمُةٌ وتة  أ      

يتُٓي  َٗا ات ايماًَني بايوزا   وَةي أ اتٗا   وضع سياسات وخوط ايتي  ب اإلدا يوعًى فاعًيت٘ ، 

باملشتو ات ايوظيفي  املدتًف  و فةع نفةاء  شداء ايمةاًَني بةايوزا   واملوفةود ٔ َةٔ ايةيوٍ ايمأبية          

باإلضاف  إىل وضع سياسات ايتوو أ ايتٓعيُي وَتابم  تٓفيةهٖا وَماوْة     ،  واألفأ كي  واألجٓبي 

وتكي ِ ارتيَات يف َواعييٖا وايهظف عٔ ْةواذي   ، ز األعُاٍايكيادات اإلدا    يًتأني َٔ إصتا

نُةا ختةتط بي اسة  ارتوةط ايشةٓو   ي ْظةو        ووضع اذتًةوٍ يتضةو بٗا ،    ايكضو  واالضتأاف

امليياْي  وَكا ْتٗا باإلصتاز وَباطأ  ناف  اإلجأاءات اي  تتضٌ بتوبيل ايكواْني وايًوائح ايالزَة   

 ويتبعها ما يلي :....يف زتاالت املوا د ايبظأ   .

 (  اإلدارة العامة للتنظيه واإلدارة : 1

وختتط بأفةع نفةاء  األداء بةايوزا   وَةي أ اتٗا َةٔ خةالٍ توةو أ ايبٓةاء ايتٓعيُةي وتكةي ِ           

 ويتبعها :... ايبظأ   . ايي اسات وايبروث يف زتاالت املوا د

 اآلتية :وتقوو باألعنال ..... إدارة التنظيه وأساليب العنل   -أ 

فاعًية    ز ةاد  وتكي ِ املكرتذات اية  تة دي إىل   ، د اس  ايتدويط ايتٓعيُي يًوزا   بضف  دو     

 ايتٓعيِ .

إعياد ارتأائط ايتٓعيُي  َوضةرا بٗةا ايبٓةاء ايتٓعيُةي املتهاَةٌ وتكشةيُات٘ ايتٓعيُية  اية           

 تمهص شْظو  ايوزا   .

وييات ايتكشةيُات ايتٓعيُية  يتوو أٖةا عًةى     إجأاء ايي اسات ارتاص  باختضاصات ايوزا   وَشة   

أاعةةا  ايتٓشةةيل املالئةةِ بةةني اإلدا ات مبيأفةةع نفةةاء  شداء ايمةةاًَني  ، ضةةوء املةةت لات واملشةةتحيات

يالسةتفاد  َةٔ    ، املدتًف  مبا حيكل ايت ًب عًى ايتضا ب وايتهأا  يف االختضاصات واملش وييات

وحتكيةل ايتةوازٕ بةني نفةاء  ايٓعةاّ وإَهاْياتة٘ وبةني        ، املمًوَات وايبياْات املتاذ  يف شي َٓٗا 

 ايٓتائخ املأجو  عًى َشتوا ايتٓعيِ نهٌ .

إبياء ايأشي ايفين يف َظأوعات إْظاء ايوذيات ادتي ي  شو تمي ًٗا شو إي ائٗا وايتكيّ باملكرتذةات اية     

 تشاعي عًى إْظائٗا 

 تكي ِ االقرتاذات ارتاص  بتفو ض ايشًو  . 

ٌ ايتٓعيُي  ايُٓوي  ملي أ ات ايكوا ايماًَ  واختضاصات ايتكشةيُات ايتٓعيُية    إعياد اهليان 

 وتكي ِ املظو   ايفٓي  هلِ فيُا  تمًل باملوضوعات ايتٓعيُي  .، ايتابم  هلا يالسرتطاد بٗا 

 د اس  املظهالت ايتٓعيُي  ايوا د  َٔ املي أ ات وتكي ِ املكرتذات اي  تشاعي عًى ذًٗا . 

  ٕ سةٓوي باملٓةا ل واملهاتةب امليياْية  ايتابمة  ملةي أ ات ايكةوا ايماًَة  عًةي َشةتوي            إعياد بيةا

 وَوافا  اإلدا ات املمٓي  بايوزا   وَي أ ات ايكوا ايماًَ  ب٘ .،  ادتُٗو   

  ٘ اية  تٗةيف إىل    ، وتكةي ِ املكرتذةات   إجأاء ايي اسات وايبروث ارتاص  بأساييب شداء ايمٌُ وإجأاءاتة

 ايمٌُ  ي اْشياب حتكيل

وَمةيالت شداء شتتًةف األعُةاٍ     اإلدا ات ،إجأاء  ايي اسةات املتمًكة  بوضةع َمةا ل قيةاض نفةاء         

 باالطرتاى َع ادتٗات املمٓي .
 



 

 
إجأاء ايي اسات اييو    واملشتُأ  يتوو أ ايُٓةاجد ايكائُة  واملشةتديَ  يف زتةاالت عُةٌ ايةوزا          

املبايغ ايالزَ  ألداء ارتيَة     –ايتوقيتات ايزَٓي  ألداء ارتيَ   –مبراو ٖا ايثالث )املشتٓيات واألو ام 

 يتبشيط إجأاءات ذضوٍ املوا ٓني عًى ارتيَات ادتُاٖل   بشٗوي  و شأ .

إجأاء ايي اسات ارتاص  بتوو أ شَانٔ ايمٌُ مبا  هفٌ اْشياب ايمٌُ وتيفك٘ بشةٗوي  تيشةلا    

   .عًى ايماًَني واملتماًَني َع إدا ات ايوزا 

إعياد وْظأ وتوو أ شدي  إجأاءات ايمٌُ ملدتًف شْظو  ايوزا   ايياخًي  وامليياْي   بكا يًُةت لات   

 واملشتحيات اي  توأش عًى شْظو  ايوزا   .

 توو أ دييٌ إجأاءات ارتيَات ادتُاٖل   وتوز م٘ عًى ناف  املواقع اي  ت دي ارتيَ  ادتُاٖل     

واختةاج إجةأاءات   ،    َٔ ادتٗةاز املأنةزي يًتٓعةيِ واإلدا   وايةوزا       َأاجم  ايهتب اييو    ايضاد 

 تشحيًٗا باإلدا   متٗييا يٓظأٖا وايأجوع إييٗا إجا اقتضى األَأ.
 وتقوو باألعنال اآلتية :.....ب (  إدارة الرتتيب  

يرتتيبٗةا  إجأاء ايي اسات وايبروث يف زتاٍ تأتيب ايوظائف يتري ي شْواع ايمٌُ مبدتًف املشتو ات  

 عًى شساض َيا ايضموب  واملش ويي   بكا يًُحُوعات ايٓوعي  املدتًف  .

عًةى ايوظةائف    املوًوبة   ايتمةي الت  وإدخاٍعًى اهليهٌ ايوظيفي ايكائِ ايالزَ  إجأاءا ايي اسات  

إعةاد  توز ةع    –إعةاد  تكيةيِ    –إي ةاء   –ت لات اي  توةأش خةالٍ ايمةاّ َةٔ )اسةترياث     مبا  تفل وامل

 االختضاصات شو ايواجبات  .

إجأاء ايي اسات ارتاص  بتوو أ َظةأوع تأتيةب ايوظةائف ايةهي  توًةب إعةاد  ايٓعةأ يف َضةُوٕ          

 بواقات وصف وظائف ايي وإ ايماّ  بكا ملما ل ايرتتيب .

صة  برتتيةب   وايأد عًةى االستفشةا ات ارتا   ، تكي ِ املماوْ  واملظو   ايفٓي  ملي أ ات ايكوا ايماًَ  

 ايوظائف .

َوافةا  اإلدا   ايماَةة  يظةة وٕ ايمةةاًَني  بضةةو  قةأا ات ادتٗةةاز املأنةةزي يًتٓعةةيِ واإلدا   املتمًكةة     

 باسترياث شو إعاد  تكييِ شو إجأاء شي تمي الت عًى ايوظائف الختاج ايالزّ بظأِْٗ .
 وتقوو باألعنال اآلتية :....ج (  إدارة ختطيط القوى العاملة 

يمةةاًَني بةةايوزا   وتشةةحيٌ ايبياْةةات ارتاصةة  بٗةةِ إلوةةاد ْعةةاّ َمًوَةةات نةةفء  فةةي إذضةةاء ا 

باالذتياجات املوًوب  َٔ ايمٓضأ ايبظةأي وحتكيةل االسةت الٍ األَثةٌ ية٘ مبةا  شةاعي يف عًُية          

 ايتوو  .

إجأاء ايي اسات ارتاص  يًُكأ ات ايوظيفية  دتُيةع وذةيات ايةي وإ ايمةاّ يًتمةأف عًةى ايفةائض          

وايتمأف عًةى املظةانٌ وايضةموبات اية      ، يف ايمُاي  بٗيف إعاد  ايتوازٕ بٗيهٌ ايوزا   وايمحز 

 تموم حتكيل شٖيافٗا وايمٌُ عًى تهييًٗا واقرتاح اذتًوٍ املٓاسب  هلا .

إعياد ايي اسات ايالزَ  يتري ي اذتياجات ايوزا   َٔ شتتًةف املٗةٔ وايتدضضةات وارتةاات ايالزَة        

 ًف  .يظ ٌ ايوظائف املدت

إعياد ايي اسات وتكي ِ ايتوصيات يف طإٔ ناف  ايوظائف ايظةارأ  بةايوزا   وخضوصةا ايكياد ة       

 َٓٗا مبا  هفٌ وضع ايماًَني يف ايوظائف اي  تتٓاسب َع َ ٖالتِٗ وخااتِٗ .

 تكي ِ املكرتذات ايفٓي  يف زتاٍ حتي ي االذتياجات ايالزَ  إلعياد ايماًَني . 
 



 

 
طإٔ توو أ ايٓعِ وايكواعي ارتاصة  مبمةيالت صةأف املهافةات وايتمو ضةات       إعياد ايتوصيات يف 

 واذتوافز .

إعياد َكرتذات استُا   َوازْ  ايوظائف يف ضوء ختويط ايكوا ايماًَ  وَا تشةفأ عٓة٘ ايي اسةات     

الذتياجات اإلدا ات َٔ شتتًف ايي جات واملشُيات ايوظيفي  وَوافا  اإلدا   ايماَ  يظ وٕ ايمةاًَني  

 .ٗا ب

   ّ  بايتٓشةيل َةع    حتي ي االذتياجات َٔ ايكوا ايماًَ  املوًوب  ْعأا يًت لات اي  قي توأش ش ٓةاء ايمةا

 ادتٗاز املأنزي يًتٓعيِ واإلدا  .

اإلعياد إلْٗاء اإلجأاءات ارتاص  حبًف اييُني يًمةاًَني ادتةيد بةي وإ عةاّ ايةوزا   باالطةرتاى َةع         

 اإلدا ات املمٓي   .

 : العامة ملركز التدريب والتننية (  اإلدارة 2

وختتط اإلدا   ايماَ  ملأنةز ايتةي  ب وتُٓية  املٗةا ات دوٕ رلٖةا بوضةع خوةط وبةأاَخ تةي  ب          

ايماًَني بايوزا   وَي أ اتٗا بٗيف  فع نفاء  شداء ايماًَني يف األعُاٍ املتضً  مبش وييات ايوزا   

الئِ ألداء َٗاّ وظائفِٗ اذتايي  شو املأطةرني يًتمةيني   وتُٓي  قي اتِٗ وَٗا اتِٗ وإعيادِٖ اإلعياد امل

عًيٗا ونهيو املميٓني ادتيد بايوزا   ، وتي  ب املوفي ٔ َٔ ايةيوٍ ايمأبية  واألفأ كية  واملبمةو ني     

األجاْب يف زتاالت عٌُ ايوزا   نُا خيتط املأنز بتٓفيه وَتابم  ايااَخ ايتي  بية  وايٓةيوات   

  ويتبعها :... تمكي داخٌ ايوزا   شو خا جٗا اي  متوٍ داخًيا شو خا جيا .واذتًكات ايٓكاطي  اي  

 وتقوو باألعنال اآلتية :...أ (  إدارة االحتياجات التدريبية وإعداد اخلطة 

َتضُٓ  ناف  ايةااَخ ايتي  بية  يف    ، ختويط االذتياجات ايتي  بي  يًااَخ ايياخًي  وارتا جي  

ونهيو ايااَخ ايهفيً  بتزو ي املتي بني باملمأف  ايالزَ  عةٔ املةت لات    ، شْظو  ايوزا   املدتًف 

 واالتفاقيات اييويي  اي  وقمتٗا َضأ. ايماملي  واالقتضاد  

جتُيع وتضٓيف االذتياجات ايتي  بي  ايوا د  َةٔ إدا ات ايةي وإ ايمةاّ وَةي أ ات ايكةوا ايماًَة         

 باحملافعات .

 ضضي  وايُٓوي  وفكا يالعتُادات املايي  .إعياد ارتو  ايتي  بي  ايتد 

ختويط وتضُيِ ايااَخ ايتي  بي  ايتدضضي  وفل ارتوة  املوضةوع  يتةي  ب ايمةاًَني بةايوزا         

ٔ وَي أ ات ايكوا ايماًَ   تمُيةل ايثكافة  اإلدا  ة  اذتي ثة  بةني شتتًةف َشةتو ات         ، ومبا  ضةُ

َةٔ خةالٍ تضةُيِ بةأاَخ تي  بية  يًكيةادات        ايتوج٘ ضتو تفميٌ دو  ايظةباب  ، وايهواد  اإلدا    

 ايواعي  يًيفع بكيادات طاب  قاد   عًى ايمواء بهفاء  وفاعًي  .

 ختويط وتضُيِ ايااَخ ايتي  بي  يًُوفي ٔ َٔ اييوٍ ايمأبي  واملبمو ني األجاْب . 

بي وإ عاّ ايةوزا    االذتياجات ايتي  بي  يًماًَني  االطرتاى وايتٓشيل َع اإلدا ات املمٓي  يف اقرتاح 

 وَي أ ات ايكوا ايماًَ   باحملافعات يًااَخ اي  ستمكي َٔ خا د ارتو  .

 تأطيح َٔ ميثٌ ايوزا   يف امل متأات وايٓيوات احملًي  . 

 وتقوو باألعنال اآلتية : ..... ب (  إدارة الربامج التخصصية 

تًفة  وفةل ارتوة  املوضةوع  يتةي  ب      تٓفيه ايااَخ ايتي  بي  ايتدضضةي  يف شْظةو  ايةوزا   املد    

 ايماًَني بي وإ عاّ ايوزا   وَي أ ات ايكوا ايماًَ   باحملافعات مبدتًف َشتو اتِٗ اإلدا    .

 تٓفيه مجيع ايااَخ ايتي  بي  ايتدضضي  يًماًَني بايوزا   واي   تِ تٓفيهٖا َٔ خا د خو  ايتي  ب . 
 



 

 

املوفي ٔ َٔ اييوٍ ايمأبي  واألفأ كي  واملبمةو ني األجاْةب يف زتةاالت    تٓفيه ايااَخ ايالزَ  يتي  ب  

 عٌُ ايوزا   بايتٓشيل َع اإلدا ات املدتض  بايوزا   .

اإلطأاف عًى تٓفيه مجيع ايااَخ ايتي  بي  واذتًكات ايٓكاطي  وو ش ايمٌُ اية  تمكةي َأنز ةا     

 شو خا جٗا . وستًيا بايوزا   وَي أ اتٗا سواء َٔ داخٌ خو  ايتي  ب

تكي ِ املموْ  ايفٓي  واالستظا ات ايتي  بي  ملي أ ات ايكوا ايماًَ   يتةتُهٔ َةٔ تٓفيةه ايةااَخ      

 ايتي  بي  ستًيا .

 وتقوو باألعنال اآلتية :.... ج (  إدارة الربامج الننطية 

شجٗز  وَماٖي ايتي  ب املدتًف  يًتمأف عًى ايااَخ وارتيَات ايتي  بية  اية  تكةيَٗا    ايتٓشيل َع  

ود استٗا وحتي ي املالئِ َٓٗا يالذتياجات ايتي  بية  يًمةاًَني بةايوزا   مبةا حيكةل نفةاء  األداء       

يموةاء  يثكاف  اإلدا    اذتي ث  ييا ايماًَني . واييفع بكيةادات طةاب  قةاد   عًةى ا    ااإلدا ي وتمُيل 

 بهفاء  وفاعًي  .

اإلعالٕ عٔ ايااَخ ايتي  بي  املدتًف  عًى ناف  وذيات ايوزا   َةع حتي ةي شٖةياف نةٌ بأْةاَخ       

 .ونها طأوط االيترام ب٘ 

ايكياّ مبباطأ  نافة  اإلجةأاءات ايتٓفيه ة  ارتاصة  بةااَخ ايتةي  ب واملةٓح واإلجةازات ايي اسةي            

 تي بني واييا سني ش ٓاء فرت  د استِٗ .ايياخًي  وارتا جي  وَتابم  شعُاٍ امل

 .َتابم  اذتاصًني عًى املٓح ايي اسي  ارتا جي  يالستفاد  َِٓٗ يف ايمًُي  ايتي  بي   

 د ( إدارة  التقييه واملتابعة  ...وتقوو باألعنال اآلتية :

ات ايكةوا  َتابم  وتكييِ ناف  ايااَخ ايتي  بية  اية  تمكةي َأنز ةا بةايوزا   شو ستًيةا مبةي أ         

وإعةةياد تكأ ةةأ بٓتةةائخ ايتكيةةيِ ملمأفةة  َةةيا حتكيةةل ايةةااَخ ألٖةةيافٗا وتكةةي ِ اذتًةةوٍ  ، ايماًَةة  

 وَكرتذات ايتوو أ .

 َتابم  شعُاٍ اييا سني واملتي بني ش ٓاء فرت  ايي اس  . 

َتابم  شعُاٍ املتي بني بمي عودتِٗ إىل َكأ شعُاهلِ يًوقةوف عًةى َةيا ايفائةي  اية  عةادت عًةى         

 اء ايتي  ب يًتأني َٔ تٓفيهٖا   يمٌُ واملتي ب َٔ ايتي  ب َع َتابم  ارتوط اي  قي توضع ش ٓا
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وختتط مبماوْ  ايكيةادات اإلدا  ة  يًتأنةي َةٔ إصتةاز خوةط ايتوةو أ وتكةي ِ ارتةيَات يف          

وَتابم  ارتوط ايشٓو   ي ْظو  امليياْي  وَكا ْتٗةا باإلصتةاز يًهظةف عةٔ     ، َواعييٖا املكأ   

وخاصة  يف زتةاٍ ايتماَةٌ َةع املةوا ٓني      ، ْواذي ايكضةو  يف إصتةاز ايواجبةات املٓو ة  بايمةاًَني      

تقـوو  كنـا  بظةأْٗا .... وإبالرٗا يًكيادات املدتض  يًمٌُ عًى تالفيٗا واختةاج اإلجةأاءات ايالزَة     

 ية :باألعنال اآلت

وضع املما ل اي   تِ َٔ خالهلا َتابمة  تٓفيةه نافة  شْظةو  ايةوزا   َأنز ةا وَيةياْيا واختةاج          

 إجأاءات ايتٓفيه.

االطرتاى َع اإلدا ات املدتض  يف توو أ ايُٓاجد واألساييب اي   تِ َٔ خالهلا َتابم  خوط وبةأاَخ   

 . ايوزا   وَي أ اتٗا

كةأ   يًُةوا ٓني يًتأنةي َةٔ احملافعة  عًةى َشةتوا ارتيَة          املتابم  يوذيات تكي ِ ارتةيَات امل  

 وذشٔ َماًَ  ادتُٗو  َأنز ا وَيياْيا.  
 



 

 
إعياد ايتكا  أ اييو    بٓتائخ املتابمة  وايهظةف عةٔ َةوا ٔ ارتًةٌ وايكضةو  ونةهيو ْةواذي          

 االضتأاف يف زتاٍ ايتماٌَ َع املوا ٓني وإبالرٗا يًأؤساء املدتضني .

 تكي ِ ايتوصيات واالقرتاذات اي  تشاعي عًى تاليف شسباب ايكضو  يف ايمٌُ .  
 


