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أوالً: مقدمـة حول مدونة السلوك وحقيبـة املصـادر:

ابتداءا« من عام 2007 و من خالل مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية، مت تشكيل االئتالف األهلي ملدونة 
السلوك من الشبكات واالحتادات األهلية الرئيسية األربعة في فلسطني وهي: االحتاد العام الفلسطيني للجمعيات 
اخليرية، شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية، الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية، واالحتاد الفلسطيني 
العام للمنظمات غير احلكومية- غزة. يهدف هذا االئتالف إلى حشد جهد القطاع األهلي الفلسطيني وتعزيز دوره 
في تعزيز وترسيخ مبادىء عمل احلكم الصالح داخل القطاع األهلي. فجاء دور مركز تطوير املؤسسات األهلية 
الفلسطينية ليمثل سكرتاريا االئتالف كجسم تنفيذي يلقى على عاتقه متابعة القضايا الفنية واإلدارية واإلعدادات 

اللوجستية.

الفلسطينية  العام املنصرم اخلروج مبدونة سلوك املؤسسات األهلية  الدؤوب لالئتالف خالل  العمل  كانت نتيجة 
والتي متت صياغتها من خالل تطوير مسودة جاءت نتيجة جلسات تشاورية عقدها األئتالف مع أعضاء الشبكات 
و االحتادات. هذا ويأتي إعداد هذه املدونة بناًءا و استمرارا« مليثاق الشرف الذي مت تطويره في حزيران من العام 
ومدى  املؤسسات  هذه  أهداف  امليثاق  يتضمن  الثاني.  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات  مشروع  خالل  من   2006
سعيها لتحقيق هذه األهداف املرتبطة بقيم ومبادئ احلكم الصالح وغاياتها ودورها في إحداث التنمية املجتمعية 
التنوع في  امليثاق مبني على مبدأ  الفلسطيني في احلرية واالستقالل. وهذا  الشعب  آمال  ومساهمتها في حتقيق 
وان  املؤسسات،  تأسيس  في  املكفول  واحلق  واملشاركة  الدميقراطية،  ومبادئ  والتعددية  الفلسطيني  املجتمع 
املؤسسات األهلية هي دعامة رئيسية في إحقاق حقوق املجتمع. وقد مت إعداد هذا امليثاق من قبل الهيئات املظالتية 
في  أجريت  فلسطينية  أهلية  مؤسسة   200 من  أكثر  مع  تشاور  عملية  خالل  من  الفلسطينية  األهلية  للمؤسسات 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

مت اقرار املدونة بصورتها احلالية من قبل املؤسسات األهلية الفلسطينية في 2008/2/28 اذ قامت حوالي 400 
مؤسسة أهلية فلسطينية من الضفة الغربية وغزة بالتوقيع على مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.

تهدف مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية الى تهيئة مؤسسات العمل االهلي و املجتمع احمللي لالستجابة 
يقرر  ان  أو جماعي  للمجتمع بشكل فردي  تتيح  فعالة  بيئة  املشاركة خللق  الدميقراطي، وعملية  التغيير  لتحديات 
تلتزم   - اختياري  بشكل  ستتبناها  التي   - املؤسسات  فان  املدونة  هذه  في  الواردة  املبادئ  خالل  ومن  مصيره، 
بان تكون عملية التحرر الوطني والتنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية في فلسطني وعملية اللحاق بركب 
التطور والتقدم احلضاري من أولويات عملها. كما تلتزم بان تكون آلية عملها مستجيبة الحتياجات وآمال الشعب 
الفلسطيني الذي تخدمه، وان حتترم في الوقت ذاته قيم املجتمع الفلسطيني وحقوق اإلنسان. كما تلتزم مبعايير 
الشفافية في أعمالها واملساءلة عن كيفية استخدام مواردها. وبشكل عام تؤكد املدونة في مبادئها على تطبيق احلكم 
الصالح وحتقق للمؤسسة إمكانية الوعي مببادئ احلكم الصالح وسعيها لكي تكون القدوة وتعزز الرقابة داخل 
املؤسسة مما يسهم في حمايتها من التشويه والتضليل. كما أنها تؤكد بان مدونة السلوك هذه هي ترجمة للقانون 
2002 والذي اعتبر إنشاء هذه املؤسسات حقا  األساسي الفلسطيني املقر في التاسع والعشرين من أيار من عام 

أساسيا للمواطن الفلسطيني يجب حمايته. 
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حقيبة املصادر: 

متثل حقيبة املصادر وسيلة توجيه للمؤسسات االهلية على اختالف أحجامها ومجاالت عملها ألفضل املمارسات واإلجراءات 
مبا يتماشى مع املبادئ املبينة في مدونة السلوك، فهي تزود املؤسسات مبجموعة من أدلة العمل في مجاالت االدارة واالدارة 
املراقبة  الى تزويد املؤسسات بارشادات خاصة حول عملية  االدارة. اضافة  املالية والتخطيط االستراتيجي وحكم مجلس 
والتقييم باملشاركة، ووضع أولويات التنمية للمؤسسات األهلية مع مراعاة التنمية االقتصادية واالجتماعية كأساس للعمل، 
املشاركة كمبدأ عمل للمؤسسات األهلية، إرشادات إلجراءات تضمن عدم التمييز في  عمل املؤسسات، إضافة إلرشادات حول 

االلتزام وتطبيق القوانني واملعاهدات مبا يشمل نصوص هذه القوانني واملعاهدات وتوضيحها بشكل مبسط.

تشمل حقيبة املصادرعلى األدلة التالية:
- دليل التخطيط االستراتيجي
- دليل إجراءات مجلس االدارة

- دليل املمارسات االدارية ويشمل:
- الدليل االداري

- دليل االجراءات املالية 
- دليل املوارد البشرية 

- دليل التوريدات 

كما تشمل احلقيبة أيًضا األدلة اإلرشادية التالية:

  الدلـيل اإلرشـادي حــول  االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
  الدليل اإلرشادي حول اتفاقية حقوق الطفل

  الدلـيل اإلرشـادي حــول العهد الدولي اخلاص باحلقوق  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدلـيل اإلرشـادي حــول العهـد الدولي اخلاص باحلقوق املدنيـة والسياسيـة

  الدلـيل اإلرشـادي حــول االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدلـيل اإلرشـادي حــول االتفاقيـة الدولية اخلاصـة بوضع الالجئـني  

  الدلـيل اإلرشـادي حــول قانون العمل الفلسطيني 
  الدلـيل اإلرشـادي حــول قانـون اجلمعيـات اخليريـة والهيئات األهلية

  الدلـيل اإلرشـادي حــول التنمية االقتصادية واالجتماعية وأولويات املؤسسات األهلية
  الدلـيل اإلرشـادي حــول املشاركة 

  الدلـيل اإلرشـادي حــول املراقبة والتقييم باملشاركة 

الرؤيا اجلديدة و االئتالف األهلي من أجل  الفلسطينية من شركة  و من هنا يتقدم مركز تطوير املؤسسات األهلية 
النزاهة » أمان » و مستشاريهم بالشكر ملساهمتهم الفاعلة  في حتضير و مراجعة هذه احلقيبة.

مالحظات: 
”www.ndc.ps « ميكن قراءة النص الكامل ملدونة السلوك على موقعنا االلكتروني -

”code@ndc.ps “ الرسال مالحظاتكم و توصياتكم حول حقيبة املصادر يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني-
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ثانياً: مقدمــــة الدليل

إن هذا الدليل اإلرشادي هو جزء من حقيبة املصادر التي أعدها مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ليتم استخدامها 
كمرجع أساسي للمؤسسات األهلية التي ترغب بااللتزام مبدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية، والتي مت توقيعها 
الدليل وسيلة تستخدمها املؤسسات األهلية  2008/2/28 برعاية االئتالف األهلي ملدونة السلوك. كما يعتبر هذا  بتاريخ 
لضمان استخدام أفضل املعايير الوطنية والعاملية اخلاصة باملوارد البشرية و املعمول بها في املؤسسات احلكومية واملنظمات 

واالحتادات غير الربحية.

تزويد  طريق  عن  املادية  وقدراتها  كافة  األهلية  املؤسسات  أحجام  مع  ليتناسب  البشرية  املوارد  إدارة  دليل  تصميم  مت  لقد 
إلى كيفية تبسيط اإلجراءات  إلى اإلشارة  الكبيرة والطاقم املتخصص، إضافة  الدليل بإجراءات مفصلة تناسب املؤسسات 
يعد  اليومية، حيث  لتسيير شؤونها  التطوعي  العمل  باألساس على  تعتمد  التي  املؤسسات صغيرة احلجم  يتناسب مع  مبا 
يعني عدم مالءمته الحتياجات  املوظفني وهذا ال  به من  بها عدد ال بأس  التي يعمل  للمؤسسات  الدليل حتديًدا مناسبًا  هذا 
املؤسسات الصغيرة التي قد يقل عدد موظفيها عن ثالثة أفراد ، إذ يوصى في هذه احلال باعتماد روح الدليل، وهو االلتزام 

باحلد األدنى من املعايير التي نصت عليها مدونة السلوك ومتت اإلشارة إليها في أجزاء مختلفة من هذا الدليل.

ويعتبر هذا الدليل واحداً من أربعة أدلة تشكل مبجموعها الدليل اإلداري للمؤسسة وهي، إضافة لهذا الدليل، تشمل: )دليل 
اإلجراءات اإلدارية، ودليل إجراءات التوريدات، ودليل اإلجراءات املالية( وتشكل مبجملها املرجع اإلداري للمؤسسات األهلية 

الفلسطينية الراغبة بااللتزام باملعايير واألخالقيات املنصوص عليها ضمن مدونة سلوك املؤسسات األهلية.

ويشمل هذا الدليل بعد مقدمته األجزاء التالية:-
  هدف الدليل

  استخدام الدليل
  املكلفون باستخدام الدليل

  تعريفات ومعلومات حول إدارة املوارد البشرية
  وظائف إدارة املوارد البشرية

  اإلجراءات 
  النماذج املطلوبة
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ثالثاً: هـدف الدليـل
املؤسسات  في  العاملة  البشرية  املوارد  إدارة  جوانب  في  إتباعها  الواجب  واملعايير  األسس  ليشمل  الدليل  هذا  إعداد  مت  لقد 

األهلية. 

ويهدف الدليل إلى تزويد املؤسسة األهلية واملسؤولني فيها مبرجع مفصل حول السياسات واإلجراءات اإلدارية والتي متثل 
املرشد لتصرفات املؤسسة جتاه الكادر البشري لديها. كما يهدف إلى توثيق جميع املمارسات األفضل لشؤون املوظفني في 

املؤسسة األهلية؛ إذ تتمثل أهمية العنصر البشري في أنه أساس النشاط اإلنتاجي والتكوين االقتصادي للمؤسسة.

بشكل  بها  املتعلقة  والسياسات  البشرية  املوارد  بإدارة  املتعلقة  العمل  وسياسات  عمليات  تطوير  على  املؤسسة  عملت  وقد 
املؤسسة  مدير  ويقوم  ومبادئها.  املؤسسة  أهداف  حتقيق  في  يساعد  وعملي  علمي  نظام  هيكلة  أجل  من  وواضح  مختصر 
بتطبيق هذه السياسات بناًء على توصية من مجلس اإلدارة. ويجب أن تقوم املؤسسة مبراجعة وتدقيق هذا الدليل سنوياً أو 

مرة كل سنتني على أقل تقدير من أجل قياس جناعته و اضافة اية اجراءات جديدة قد تلزم.

ويعتبر دليل إدارة املوارد البشرية تتمة للدليل اإلداري، ويفضل التعامل مع هذين الدليلني بشكل متواٍز اذ يربط هذا الدليل 
استراتيجيات وسياسات املوارد البشرية بإجراءات ونظم العمل االدارية و القانونية في إدارة املوارد البشرية.

وحفاظا على تعزيزمبادئ مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية فإن هذا الدليل:
إجراءات توظيف ترتكز على مبدأي املساواة والنزاهة من خالل عملية توظيف واضحة تضمن تكافؤ  1. يشمل 

الفرص و املنافسة النزيهة.
2. يعزز مبدأ اإلدارة الرشيدة اذ يؤكد على أهمية التقييم واملشاركة في هذه العملية إضافة إلى احلث على وجود 

نظام حلفظ املعلومات اخلاصة مبوظفي املؤسسة.
3. كدليل مكتوب وواضح ومعلن و مطبق، هو أحد املمارسات املتبعة تأكيدا على شفافية املؤسسة.

رابعاً: استخـدام الدليـل
  يستخدم هذا الدليل كمرجعية للعمل في املؤسسة، بحيث يتم الرجوع إلى اجلزء ذي العالقة من هذا الدليل 

لالسترشاد به.
التعديالت  إجراء بعض  كافة مع  األهلية  املؤسسات  على  تطبيقه  دليل موحد بحيث ميكن  الدليل هو  هذا    

اخلاصة بكل مؤسسة، لتتناسب مع خصوصيتها وقدراتها وحجمها.
وقابليته  مالءمته  مدى  تقييم  بهدف  وذلك  الدليل،  لهذا  دورية  مراجعة  بعملية  املؤسسة  تقوم  أن  يجب    

للتطبيق، أو حاجته إلى التعديل وفقا للتغيرات التي قد تطرأ في املؤسسة أو البيئة احمللية احمليطة بها.
  يقسم هذا الدليل إلى عدة أجزاء حيث يحتوي كل جزء على إجراءات عامة ومتطلبات ضرورية، لضمان 
فاعلية السياسات املتبعة في املؤسسة. ويشتمل كذلك على اإلجراءات املفصلة لكل نشاط، والشخص 

املسؤول عن تنفيذها.
شؤون  إدارة  وموظفو  عام،  بشكل  كافة  األهلية  املؤسسة  في  العاملون  املوظفون  الدليل  هذا  يستهدف    

املوظفني بشكل خاص.
يعتبر هذا الدليل وسيلة حية قابلة للتنفيذ بعد موافقة 1مجلس اإلدارة عليه، ويوصى مبراجعة الدليل سنويا وحتديثه 

عند احلاجة إلى ذلك، على أن تتم موافقة مجلس اإلدارة خطيا على هذه التعديالت.

1   ميكن مراجعة مهام مجلس االدارة في الدليل اخلاص به
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خامساً: تعريفـات ومعلومـات حـول إدارة املـوارد البشريـة

1-إدارة املوارد البشرية 
وتعريفاتها:

لإلدارة البشرية تعريفات هي:
العاملني  في  األفراد  بأن  التي تؤمن  اإلدارة  البشرية، هي  املوارد  إدارة   .1  
مختلف نشاطات املؤسسة هم أهم املوارد، ومن واجبها أن تعمل على تزويدهم 
بجميع الوسائل التي متكنهم من القيام بأعمالهم، ملا فيه مصلحتها ومصلحتهم، 
وأن تراقبهم و توفر لهم احلوافز الضرورية، لضمان جناحهم وجناح العامة. 
الوظيفية  بالعالقات  القرارات اخلاصة  البشرية، هي سلسلة  املوارد  إدارة   .2

املؤثرة في فعالية املؤسسة والعاملني فيها.
3. إدارة املوارد البشرية، هي عملية اختيار واستخدام وتنمية وتعويض املوارد 

البشرية العاملة في املؤسسة.
النواحي  4. إدارة املوارد البشرية، هي تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة في 
عليهم  واحملافظة  وتعويضهم،  وتنميتهم،  األفراد،  على  باحلصول  املتعلقة 

بغرض حتقيق أهداف املؤسسة.

2_ أسباب ظهور إدارة املوارد 
البشرية؟

تتمثل أسباب ظهور إدارة املوارد البشرية فيما يلي:
ساعد  مما  احلديث؛  العصر  في  مت  الذي  الصناعي  والتطور  1. التوسع 
والصعوبات  املشاكل  تظهر  ذلك  بعد  وبدأت  العاملية،  التنظيمات  ظهور  على 
بعض  استخدام  اإلدارة  وحاولت  البشرية.  واملوارد  اإلدارة  بني  والصراعات 
األساليب ملواجهة هذه املشاكل، ولكن ذلك لم يقلل من احلاجة إلى وجود إدارة 

متخصصة تراعي املوارد البشرية وتعالج مشاكلها.
2. التوسع الكبير في التعليم وفرض الثقافة العامة أمام املوارد البشرية؛ أدى 
والثقافي،  التعليمي  مستواهم  ارتفاع  نتيجة  العاملة؛  القوى  وعي  زيادة  إلى 
أكثر  ووسائل  البشرية،  املوارد  إدارة  في  متخصصني  وجود  األمر  وتطلب 

حداثة للتعامل مع هذه النوعيات احلديثة من املوارد البشرية.
3. زيادة التدخل  احلكومي في عالقات العمل بني العمال وأرباب األعمال، عن 
طريق إصدار القوانني، حتى ال تقع املؤسسة في مشاكل مع احلكومة، نتيجة 

لعدم التزامها بهذه القوانني.
4. ظهور النقابات والتنظيمات العاملية التي تدافع عن املوارد البشرية. ومن ثم 
كانت  أهمية وجود إدارة متخصصة خللق جو من التعاون الفعال بني اإلدارة 

واملنظمات العاملية، وإعادة سياسات جديدة للعالقات .
5. ظهور القوانني و التشريعات امللزمة و الهامة خاصة مبا يخص االعالم  و 

اهمية املشاركة و التشاور
شفافيتها  وتعزيز  فاعليتها  زيادة  بهدف  املؤسسات  ضمن  العمل  تنظيم   .6
االنتماء لدى موظفيها مبا يضمن احملافظة على حقوقهم  وكذلك تعزيز روح 

والوفاء بااللتزامات التعاقدية للمؤسسة. 
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إدارة  مفهوم  تطور  مراحل   _3
املوارد البشرية.

إلى  قادت  منهما  األولى  مبرحلتني،  البشرية  النوارد  إدارة  مفهوم  تطور  مّر 
ظهور الثانية، وهما:
1.    املرحلة األولى:

كانت هذة املرحلة تتعلق باالصطالح املستخدم في املنظمات لإلشارة والتدليل 
على وظيفة مسؤول تسيير شئون املوظفني أو األفراد. وهذا املصطلح إلى حد 

ما، وحسب التسلسل الزمني أخذ أحد األشكال التالية:
رئيس املوظفني

مدير األفراد
مدير الشؤون االجتماعية

مدير املوارد البشرية
البشرية  املوارد  إدارة  به  تعهد  كانت  ما  _غالباً_  الذي  للدور  كتوصيف 
إلى املسؤول أو املدير الذي ميكن له أن يبحث في حاجات املؤسسة،  وكذلك 
رؤساء  هناك  ألن  وذلك  مختصر،  التصنيف  هذا  أن  غير  األفراد.  طموحات 

مستخدمني، ميكن أن يتورطوا في املسائل اإلنسانية.  
2.   املرحلة الثانية:

 بفضل بعض الدراسات، حصل تطور واسع في محتوى أو تنظيم وظيفة إدارة 
شئون األفراد نفسها، خاصة في أهدافها وغاياتها وسياساتها . ولكن جتاهل 
بعض املفكرين وعلماء اإلدارة ما ظهر منها بعد الثورة الصناعية بشكل خاص، 
وتخصيص نظام املصنع، أدى إلى بروز احلاجة إلى علم وممارسات مستقلة 
في  والعاملني  العمل  عالقات  بدأت   عندما  خاصة  البشرية،  باملوارد  تختص 
التعقيد. وقد ظهر ذلك جليا بعد الثورة الصناعية، وظهور اآلالت واملجتمعات.

وعن تطور مفهوم إدارة املوارد البشرية، أشير إلى ما يلي:
الثورة الصناعية.

ظهور احلركات العاملية واالحتادات والنقابات.
ظهور إدارة األفكار العلمية .

ظهور علم العالقات اإلنسانية.

-بداية ظهور بعض املتخصصني في تسيير املوارد البشرية.

3_ أهمية إدارة املوارد البشرية.
تكمن أهمية إدارة املوارد البشرية فيما يلي:

االهتمام باملوارد الرئيسة في املؤسسة، أال وهم األفراد.
عدد  ازدياد  وكذلك  بضمنهان  الوظائف  وتنّوع  وتعّدد  املؤسسات  توّسع 

املوظفني وتعقيد العالقات بني الدوائر املختلفة في املؤسسة الواحدة.
تطوير مهارات األفراد العاملني باملؤسسة.

وضع اخلطط املناسبة للتدريب.
دراسة مشاكل األفراد ومعاجلتها.

اختيار األفراد املناسبني إلشغال الوظائف.
وضع أساس مهني عادل لتقييم املوظفني بشكل مرجعاً لنظام احلوافر
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ما هي أهداف إدارة املوارد 
هناك نوعان من األهداف، هما: حتسني النوعية ، والفعالية.البشرية؟

1-      حتسني النوعية : وتتمثل فيما يلي:

استقطاب املوارد البشرية القادرة على حتقيق أهداف املؤسسة، والعمل على 
اختيارها.

عمل  فرصة  عن  الباحثني  يجذب  بحيث  سليم  بشكل  باملؤسسة  التعريف 
لالنضمام إلى طاقم تلك املؤسسة.

 االحتفاظ باألفراد الناجحني في عمليات االختيار.
استقرار اليد العاملة في املؤسسة.

2-      الفعالية:

وهي جعل القوى العاملة تنجز ما يطلب منها بنجاح ومثابرة. والفاعلية مرتبطة 
بعدة عوامل، منها:

حتفيز األفراد.
تطوير قدراتهم ومهاراتهم.

إكسابهم مهارات جديدة مع املواد الكفيلة بتحقيق ذلك.
مساعدتهم على الوصول إلى مستوى األداء املرغوب.

سادساً: وظائـف إدارة املـوارد البشريـة
إن أهم وظائف إدارة املوارد البشرية التي تعكس تلك السياسات هي:

1- دراسة االحتياجات:
القيام  على  البشرية  املوارد  ادارة  وتعمل  املالي.  املدير  و  الدوائر  ومدراء  العام  املدير  مبشاركة  تكون  االحتياجات  دراسة 
بدراسة سنوية تشمل حتديد احتياجات املؤسسة لوظائف جديدة مع األخذ بعني االعتبار االحتياجات التي يحددها املوظفني 

، أو عمليات استبدال أو دمج الوظائف، إذ يتم حتديد املعايير التالية:

وجود املوازنة الكافية لتغطية الوظيفة، وحتديد املشروع الذي سيتحمل هذا املصروف.   أ. 
وجود مستلزمات الوظيفة من أصول ثابتة و مكان مناسب للعمل.  ب. 

حتديد طبيعة احتياجات البرنامج أو املشاريع لوظائف جديدة أو إلغاء أو دمج القائم منها. ج. 
تصميم استبانات لدراسة حاجة املوظفني من تدريبات د. 

-2 حتليل الوظيفة: 

يعمل مدير الدائرة املعنية وبالتعاون مع املدير العام على حتضير قائمة الوظائف اجلديدة في املؤسسة، واملوافقة على األنشطة 
و املهام املكونة للوظيفة، واملسؤوليات الواقعة على عاتق املوظف، باالضافة الى املواصفات املطلوبة للترشيح للوظيفة. 

وفي حالة الوظائف القدمية في املؤسسة يتم مراجعة الوصف الوظيفي ومتطلبات الوظيفة سنويا، والتعديل عليها إن لزم 
مبشاركة مسؤول الدائرة واملدير العام.
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وعند احلاجة الستحداث وظيفة جديدة يقوم مدير الدائرة برفع طلب لإلدارة مع وصف مبدئي للوظيفة،  موضحا” أسباب 
طلب الوظيفة اجلديدة هذه.

  
-3 إعالن الوظيفة ومراجعة الطلبات:

املتوفرة  الوظائف  عن  اإلعالن  يتم  أن  يجب  والشمول  املساواة  مبدأ  على  تاكيدا«  و  املؤسسة  نزاهة  على  حفاظا« 
املوقع  و  احمللية  الصحف  في  اإلعالن  يتم  أن  ويفضل  للمعنيني،  مبساواة  التقدمي  فرصة  لفتح  وذلك  للعامة؛  املؤسسة  في 
أو عن طريق  الفاكس،  إما عن طريق  الطلبات،  إن وجد. ويفضل حتديد وسيلة واحدة فقط الستالم  للمؤسسة  االلكتروني 

البريد االلكتروني. 

العملية شخص واحد  بهذة  يقوم  أن  الطلبات، ويفضل  استالم  بعملية  بأعماله  يقوم  أو من  اإلداري/ة  املساعد/ة  ويفوض 
فقط.

ويحق ملوظفي املؤسسة تقدمي طلب للوظائف املفتوحة اذا توافرت لديهم املواصفات املطلوبة على أن يدخلوا عملية التنافس 
مع الطلبات اخلارجية دون حتيز.

الطلبات، و حتضير قائمة من  املعنية( بعملية مراجعة  الدائرة  وتقوم جلنة مكونة من شخصني على األقل )مبا فيهم مدير 
أفضل ثمانية مرشحني. على أن يتم حفظ كافة الطلبات في ملف خاص باملنصب الوظيفي.

4_ عملية االختبار:

يتم تشكيل جلنة مكونة من ثالثة أشخاص على األقل، هم مدير الدائرة واملدير اإلداري، وشخص ثالث على دراية مبتطلبات 
الوظيفة التقنية. 

 ويوصى أن تتم دعوة افضل ثمانية مرشحني للجلوس الختبار كتابي، يقيس مدى معرفة املرشح بتفاصيل مهام الوظيفة. 

تقوم اللجنة اآلنفة الذكر بتحضير األسئلة، واإلجابات النموذجية وتقييم أداء املرشحني في االختبار.

ويتعني أن تكون اللجنة على قدر كبير من الكفاءة واملوضوعية، أي يجب أن ال يكون هناك تضارب في املصالح بني أعضاء 
اللجنة واألشخاص الذين يجري اختبارهم.

تعمل اللجنة املذكورة أعاله على دعوة أفضل خمسة مرشحني بناءاً على نتائج االختبار للمقابالت2. ويتم حتضير منوذج 
تقييم املقابالت، ويستخدم النموذج نفسه للمرشحني، حيث يتم من خالله االتفاق على معايير محددة وواضحة للتقييم.

مبتطلبات  متخصص  ثالث  وشخص  اإلداري،  واملدير  العالقة،  ذات  الدائرة  )مدير  الثالث  اللجنة  أعضاء  املقابالت  يحضر 
الوظيفة التقنية( 3. وبناًء عليه تتم عملية االختيار األولية، إذ يتبع هذه العملية االستفسار النهائي عن املرشح لدى املؤسسات 

التي عمل أو تطوع فيها. 

2   من املمكن تقليل العدد عن خمسة إذا لم يتوفر مرشحني مناسبني لكن يفضل أن يكون العدد خمسة لتوسيع خيارات اللجنة الفاحصة وعلى أية حال يجب أال يقل 
عدد املرشحني الذين تتم مقابلتهم عن ثالثة.

3   من املمكن أن يختلف أعضاء اللجنة عن ما طرح هنا في حال عدم توفر األشخاص الثالثة املذكورين أعاله. وفي هذه احلالة من املمكن أن تضم اللجنة أعضاء 
آخرين، شرط أن يكونوا على دراية ومعرفة بالوظيفة ومتطلباتها. 
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5_  تصميم نظام األجور و4السلم الوظيفي:

يجب حتديد فئات أجرية للوظائف، مع توجيه االهتمام الكافى لضمان وجود نظام مالئم لألجور، يكفل العدالة واملوضوعية 
النظام مع مراعاة احلد االدنى لألجور، كجزء من مبدأ  الوظائف املختلفة باملؤسسة. ويوصى أن يصمم هذا  لقيمة وأهمية 

اإلدارة الرشيدة، وااللتزام بعدم وجود تباين كبير في االجور حرصا« على خلق والء من قبل املوظفني جتاه املؤسسة. 

يجب تصميم نظام األجور و السلم الوظيفي بناءا« على الكفاءات مثل املستوى التعليمي و اخلبرة العملية.

ويتوجب على املؤسسة األخذ بقانون العمل واللوائح التنفيذية الصادرة عنه، كحد أدنى حلقوق املوظف.

6 _ تصميم أنظمة احلوافز:

وتركز عملية احلوافز على مكافأة األداء املتميز سواء كان فردياً أو جماعياً من خالل وضع أنظمة احلوافز الفردية، وفقا” 
الكلّي للمؤسسة، مبا  لتقييم األداء الفردي احملفز وأنظمة احلوافز اجلماعية، باإلضافة إلى تقدير حوافز على أساس األداء 

يكفل إشباع حاجات املوظفني في إطار حتقيق أهداف املؤسسة.

كما يوصى بتوفير سبل الرعاية الصحية واالجتماعية للموظفني، باإلضافة إلى منح املوظفني مزايا معينة كالتأمينات اخلاصة 
باملرض والقروض بدون فوائد، وغيرها من اخلدمات.

7_ تقييم األداء

لثالثة  التقييم  املوظفني. ويتم هذا  أداء  تقييم  اختلفت اشكالها، مهمة  املؤسسات، مهما  البشرية في كل  املوارد  إدارة  تتولى 
أغراض؛ األول: الوقوف على كفاءة أداء املوظف، والثانى: التعرف على جوانب القصور في مستوى هذا األداء، وبالتنسيق 
مع املسؤول املباشر لكل موظف، والثالث، حتديد احلوافز السنوية التي يستحقها املوظف، كربط تنيجة التقييم بنسبة الزيادة 

السنوية حسب ما تققره املؤسسة.  

ويشترط في عملية التقييم أن تتم مناقشتها مع املوظف املعني، لضمان احلصول على نتائج أفضل، حتقق الغاية األساسية 
من التقييم، وهي حتفيز املوظف للمثابرة في عمله و فحص مجاالت تطوير أدائه و مهاراته.

-8 التدريب والتنمية اإلدارية

يهدف التدريب والتنمية اإلدارية إلى رفع كفاءة العاملني من خالل تنمية معارفهم ومهاراتهم، وتنمية االجتاهات االيجابية 
لديهم نحو أعمالهم؛ والتدريب ال يهتم بتنمية األداء فقط، بل ميتد ليشمل االهتمام بتحسني سلوك املوظفني خالل األداء.  

من خالل مناقشة املوظفني لتحديد احتاجاتهم التدريبي )أو من خالل استبيان( و بناءا” على موازنة املؤسسة و املصادر 
املتوفرة يوصى بتحضير خطة سنوية لتطوير الكادر. 

4 ميكن ايضا مراجعة الدليل االداري
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-9 إدارة اإلجازات السنوية واملرضية

بالعودة الى الدليل اإلداري، وباعتبار قانون العمل حداً ادنى حلقوق املوظف، تقوم إدارة املوارد البشرية بإعالم املوظفني كافة 
بحقوقهم واإلجازات املستحقة لهم.

 ،)EXCEL وتعمل هذه اإلدارة أيضاً على حفظ مستحقات املوظفنب من إجازات وتسجيلها، وإدخالها إلى نظام محوسب )أو
حسب إمكانيات املؤسسة، وحتديث هذه البيانات بشكل دوري.

وعلى املوظف تعبئة طلب إجازة قبل موعدها بيوم على األقل، إذا كانت مدتها ال تتجاوز اليومني، وإذا زادت املدة عن ذلك فعليه 
أن يقدم طلب اإلجازة قبل أسبوع على األقل.

امللف  هذا  يتضمن  بحيث  موظف  لكل  ملف  بحفظ  البشرية  املوارد  إدارة  تقوم  املجال،  هذا  في  ذكره  سبق  ما  إلى  وإضافة   
املعلومات الشخصية التالية:

صورة عن شهادات املوظف الرسمية )معاهد، جامعات، كلية .... (. ا. 
صورة من شهادات خبرة املوظف ورسائل التوصيات. ب. 

صورة عن هوية املوظف. ج. 
صوره عن حسابه البنكي، ان وجد. د. 

ه.  صور شخصية للموظف.
نسخة عن سيرته الذاتية. و. 

عقد العمل اخلاص باملوظف. ز. 
طلبات إجازات املوظف. ح. 

إنذارات أو تنبيهات تلقاها. ط. 
تقييمات أداء املوظف. ي. 

أية وثائق أخرى ) تأمني صحي، قروض،....(. ك. 

تعتبر اإلجراءات املذكورة أعاله إجراءات مبسطة، ميكن استخدامها في أنواع املؤسسات كافة. إضافة إلى 
ذلك فإنه في حال غياب ملسمى مدير إدارة املوارد البشرية، يقوم املدير اإلداري باملهام املوكلة إليه. وفي حال 

غياب مسمى مدير إداري يقوم املدير العام باملهام املوكلة لألول.
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سابعاً:اإلجـراءات:
 

تتضمن اإلجراءات عدداً من املعلومات الواردة في اجلداول كما يلي:

وصف إجراء

ص:1ا- اسم اإلجراء: حتليل العمل

من:1رقم اإلجراء: 1

اخلطواتمتسلسل

يقوم مسؤول املوارد بالتعرف على االنشطة واملهام املناطة بالوظائف املوجودة في املؤسسة املستحدثة 1.
بشكل دوري وعند احلاجة.

ويقوم أيضاً بتوصيف الوظيفة )وضع الوصف الوظيفي لها(.2.

يقوم بتحديد املسؤوليات واملهام املوكلة لهذا املنصب؛ أي املسمى الوظيفي.3.

ويقوم أيضا ًبتحديد مواصفات الشخص )املؤهل واخلبرات والتدريب( املرشح لهذه الوظيفة4.

ويقوم برفعها إلى املدير اإلداري للمراجعة5.

يقوم املدير اإلداري بدوره برفعها الى املدير العام لالعتماد والذي يقوم برفعها ملجلس اإلدارة للمصادقة6.

يقوم مجلس اإلدارة باملصادقة على الوصف الوظيفي ومواصفات الشخص للمناصب االدارية العليا، او 7.
الهيئة االدارية لغيرها من املناصب 

 
وصف إجراء

ص:1ب: اسم اإلجراء: تخطيط املوارد البشرية
من:1رقم اإلجراء: 2

اخلطواتمتسلسل

يقوم مسؤول املوارد بحصر احتياجات املؤسسة من القوى العاملة من الناحية الكمية والنوعية، بناء على 1.
حتديد طلب املؤسسة احلالي، وبناء على اخلطة االستراتيجية للمؤسسة بشكل دوري، وعند احلاجة.

ويقوم أيضاً بتحديد ما هو متوفر من القوى العاملة2.

ويقوم كذلك مبقارنة املتوفر واملطلوب لتحديد العجز/ الفائض3.

يقوم أيضاً بتحديد كيفية التصرف بالفائض؛ أي مصادر تغطية العجز4.

يقوم كذلك برفع تقرير إلى املدير اإلداري خاصة للمراجعة. 5.

ويقوم املدير اإلداري بدوره برفعه الى املدير العام  لالعتماد والذي يقوم بدوره برفعه إلى مجلس اإلدارة 6.
للمصادقة

يقوم مجلس اإلدارة باملصادقة على الوصف الوظيفي.7.
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وصف إجراء

ص:1ت: اسم اإلجراء: االختيار والتعيني

من:1رقم اإلجراء: 3

مسؤولية التنفيذاخلطواتمتسلسل

يقوم مسؤول املوارد البشرية بالبحث عن املوارد البشرية املتاحة في سوق العمل 1.
بشكل دوري وعند احلاجة

.2
الشخصية  واملقابالت  واالختيار  التوظف  طلبات  بدراسة  التوظيف  جلنة  وتقوم  
وغيرها من أساليب االستقطاب املناسبة وذلك لضمان وضع الشخص املناسب في 

املكان املناسب
جلنة التوظيف

.3
يرفع مسؤول املوارد توصياته للمدير اإلداري خاصة للمراجعة والذي بدوره يقوم 
برفعه الى املدير العام لالعتماد، وإلى مجلس اإلدارة للمصادقة )ملزيد من التفاصيل 

انظر إجراء التعيني في الدليل اإلداري(
البشرية

 
وصف إجراء

ص:1ث: اسم اإلجراء: تصميم نظام األجور

من:1رقم اإلجراء: 4

اخلطواتمتسلسل

يقوم مسؤول املوارد البشرية بدراسة سلم األجور املتبع حاليا في املؤسسة وحتليله بشكل سنوي وعند 1.
احلاجة

العمل 2. ويقوم _أيضاً_ بدراسة سلم األجور املطبق في املؤسسات الشبيهة إضافة الى مراجعة قانون 
واللوائح التنفيذية الصادرة له.

.3
العملية، مع توجيه االهتمام  العلمية و اخلبرة  الدرجة  ويقوم كذلك بتوصية فئات أجرية للوظائف حسب 
املختلفة  الوظائف  وأهمية  لقيمة  واملوضوعية  العدالة  يكفل  لألجور،  مالئم  نظام  وجود  لضمان  الكافي 

باملؤسسة.

ويرفع _أيضاً_ توصياته للمدير اإلداري للمراجعة، والذي يقوم بدوره برفعها إلى املدير العام لالعتماد، 4.
وإلى مجلس اإلدارة للمصادقة.

ويقوم املدير املالي مبتابعة تطبيق أنظمة األجور للموظفني، ورفع التقارير الى املدير اإلداري باخلصوص.5.
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وصف إجراء

ص:1ج: اسم اإلجراء: تصميم أنظمة احلوافز

من:1رقم اإلجراء: 5

اخلطواتمتسلسل

  يقوم مسؤول املوارد بتحليل نظام احلوافز الفردي واجلماعي املطبق في املؤسسة بشكل سنوي وعند 1.
احلاجة

  ويقوم كذلك بدراسة وحتليل نظام احلوافز املطبق في املؤسسات الشبيهة، إضافة الى مراجعة قانون 2.
العمل والعمال الفلسطيني

.3
بعني  آخذاً  والعينية(  )املادية  الفردية وأنظمة احلوافز اجلماعية  أنظمة احلوافز  بوضع  أيضاً    ويقوم 
أهداف  حتقيق  إطار  في  املوظفني  حاجات  إشباع  يكفل  مبا  األهلية،  للمؤسسة  الكلى  األداء  االعتبار 

املؤسسة.

  يرفع توصياته إلى املدير اإلداري للمراجعة، والذي يقوم بدوره برفعها إلى املدير العام لالعتماد وإلى 4.
مجلس اإلدارة للمصادقة

  يقوم أيضاً مبتابعة تطبيق أنظمة احلوافز للموظفني ورفع التقارير الى املدير اإلداري بشكل خاص.5.

 
وصف إجراء

ص:1ح: اسم اإلجراء: وضع أنظمة خدمات ومزايا للموظفني

من:1رقم اإلجراء: 6

اخلطواتمتسلسل

يقوم مسؤول املوارد البشرية بدراسة سبل الرعاية الصحية واالجتماعية املقدمة للموظفني في املؤسسة 1.
األهلية وحتليلها بشكل سنوي وعند احلاجة.

ويقوم كذلك بدراسة اخلدمات الصحية واالجتماعية في املؤسسات الشبيهة وحتليلها إضافة إلى مراجعة 2.
قانون العمل الفلسطيني واللوائح والتعليمات الصادرة مبوجبه.

والعجز 3. باملرض  اخلاصة  كالتأمينات  مزايا؛  املوظفني  منح  بخصوص  اإلداري  املدير  إلى  توصياته  يرفع 
واملواصالت واالسكان واإلعامات والقروض وغيرها من اخلدمات

ويقوم املدير اإلداري مبراجعتها ورفعها الى املدير العام4.

ويقوم املدير العام برفعها إلى مجلس اإلدارة للمصادقة عليها.5. 

ويقوم مسؤول املوارد البشرية مبتابعة تطبيق أنظمة خدمات املوظفني ومزاياهم، ورفع التقارير الى املدير 6.
اإلداري بشكل خاص.
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وصف إجراء

ص:1خ: اسم اإلجراء: تقييم األداء

من:1رقم اإلجراء: 7

اخلطواتمتسلسل

يقوم مسؤول املوارد البشرية بدراسة نظام تقييم األداء املطبق في املؤسسة وحتليله بشكل دوري وعند احلاجة1.

ويقوم _أيضاً_ مبقارنة النظام املطبق بأنظمة تقييم األداء املطبقة في املؤسسات الشبيهة2.

ويقوم كذلك بتصميم نظام تقييم فعال مبني للوقوف على كفاءة أداء املوظف، والتعرف على جوانب القصور في هذا 3.
األداء

ويقوم كذلك برفع التوصيات إلى املدير اإلداري للمراجعة والذي بدوره يقوم برفعها إلى املدير العام لالعتماد4.

يقوم املدير العام برفعها إلى مجلس اإلدارة للمصادقة5.

ويقوم مسؤول املوارد البشرية بتطبيق نظام التقييم املصادق عليه ورفع نتائج التقييم والتوصيات الى املدير اإلداري 6.
للمراجعه والذي  يقوم بدوره برفعها إلى املدير العام التخاذ اإلجراءات املناسبة )ترقية/تنبيه/ تثبيت ...(

وصف إجراء

ص:1د. اسم اإلجراء: التدريب والتنمية اإلدارية

من:1رقم اإلجراء: 8 – يعتمد هذا اإلجراء على توصيات و تشاور مستمر مع املدير املالي ومدراء الدوائر في املؤسسة

اخلطواتمتسلسل

العامة، 1. والسياسات  األهداف،  املالي،  واملدير  الدوائر  مدراء  مع  وبالتشاور  البشرية  املوارد  مسؤول  يعد   
واالستراتيجيات اخلاصة بالتدريب.

من 2. للموظفني،  التدريبية  االحتياجات  بتحديد  البشرية  املوارد  مسؤول  يقوم  األخرى  الدوائر  توصيات  خالل  من   
خالل توزيع استبيانات بشكل دوري أو عند احلاجة، لتدريب موظف ما، )تقدمي خدمة جديدة، أو مشروع جديد(

 ويعمل كذلك على وضع خطط التدريب وتطويرها باستمرار، بحيث تكون قادرة على ترجمة االحتياجات العامة إلى 3.
احتياجات تفصيلية موزعة لكل نشاط.

 ويعمل كذلك على حتديد البرامج العامة واملتخصصة لتلبية االحتياجات التدريبية، ويحدد تلك التي ستنفذ أو سيتم 4.
املشاركة بها خارجياً.

 ويقوم أيضاً  بدراسة العروض املختلفة من مؤسسات التدريب املتخصصة ويختار األفضل منها.5.

 ويعمل أيضاً على حتضير املوازنات التخطيطية والتقديرية لنشاط التدريب.6.

 ويرفع التقارير التي تعكس نشاط املتدربني والتدريب وأداء املؤسسات التدريبية الى املدير اإلداري.7.

 ويشرف على حتضير البرامج التدريبية الداخلية واملواد اخلاصة بها.8.

 ويعمل على متابعة املوظفني املبعوثني في دورات متخصصة أو مؤمترات.9.

 ويعمل وبالتنسيق مع املدير اإلداري، على احلصول على املنح، من قبل املؤسسات ذات العالقة، والتي تشجع عملية 10.
التدريب.

 ويشرف كذلك على وجود التجهيزات الالزمة للتدريب من معينات سمعية وبصرية، وأدوات التدريب املختلفة.11.
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ثامناً-النمـاذج
تتألف هذه من عدد من البطاقات ومحتوياتها، وهي:

أ_بطاقة وصف الوظيفة:

بطاقة وصف وظيفة

أوال: التعــــــــــريف بالوظيفـــــة:

مســــــــمى الوظيفــــــة: 
مـــوقـــــع الوظيفــــــة:   

مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 
مسميات وظائف املرؤوسني لشاغل الوظيفة:  

االختصــــــاص العــــام:

ثانيا:  الواجبات واملسؤوليات:
-
-

ثالثا:  العالقات الوظيفية:
-
-

رابعا:  احلد األدنى للمؤهالت املطلوب توافرها فيمن يشغل الوظيفة:
املــــؤهــــــــــــــل: 

اخلبــــــــــــــــــرة:  
اللغــــــــــــــــــات:  

املهارات اخلاصة والتدريب:  
-
 -
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ب_منوذج تخطيط العمل:

تخطيط العمل5

التوصياتالعجز/الفائضاملتوفراالحتياجات

نوعيةكميةنوعيةكميةنوعيةكميةنوعيةكمية

ت_منوذج حتديد احتياجات تدريبية:

منوذج حتديد احتياجات تدريبية

املسمى الشخص
الوظيفي

التدريب 
املطلوب

الهدف من 
التدريب

فترة التدريب 
الكلفة التقديريةومكانها

5    يستخدم هذا النموذج لتحديد االحتياجات اللوجستية املطلوب توفيرها لدى تعيني موظف جديد )كاألثاث والقرطاسية وغيرها( للتأكد من توفرها حال بدء املوظف بالعمل.
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ث_6 منوذج التزام متدرب:

منوذج إلزام متدرب

رسالة التزام للمتدرب

التاريخ:________________________
إلى السيد/ة ______________________

. ونحن  التي جتلبها في عملك ك _______________  املهارات والقدرات  تثمن  املؤسسة  إن 
ملتزمون كمؤسسة بتوفير الفرص والتشجيع من أجل توسيع مهارتك وقاعدة خبرتك وإثرائهما.

يسعدني أن أخبرك أنه مت ترتيب برنامج التدريب التالي من أجلك. يتم فيه تغطية التكاليف كافة من قبل املؤسسة.
التدريب:_____________________________ برنامج  اسم 
التواريخ: _________________________________
املكان:__________________________________

التكلفة:_________________________________

إن الغرض من هذا التدريب هو من أجل تقوية قدراتك كجزء من فريق العمل في املؤسسة، وتقوية املؤسسة كذلك؛ وعليك 
قراءة الشروط املرفقة هنا بعناية:

1. تقر من خالل التوقيع أن التدريب يهدف مصلحة املؤسسة، وأنك ملتزم بالشروط الواردة فيه.

اختيار رقم 1. )تكلفة حتى 1500 دوالر أمريكي(، و يشترط فيه ما يلي:
أ( انك تلتزم بإكمال عملك في املؤسسة ك ____________ ملدة ستة أشهر بعد عودتك من التدريب.

ب( إنك توافق بأنه في حالة استقالتك من العمل أو قيامك بتصرف غير الئق يجبر املؤسسة بإقالتك من العمل في أثناء املدة 
احملددة في البند أ، وإنك ستقوم بدفع جميع تكاليف التدريب الذي شاركت فيه، على سبيل املثال، وإذا تركت العمل بعد أربعة 
أشهر من استئنافك العمل بعد الدورة التدريبية فإنك تدفع مبلغ 1000 دوالر أمريكي بناء على 1500 دوالر × 8 أشهر )12 

شهر -4 أشهر(/ 12 شهر = 1000 دوالر أمريكي )يتم دفعها إلى املؤسسة من قبل املوظف(.

اختيار رقم 2. )تكلفة تفوق 1500 دوالر أمريكي(، والشروط هي:
أ( إنك تلتزم باستئناف العمل للؤسسة ك ________ ملدة عام على األقل من تاريخ انتهاء  الفترة التدريبية.

ب( إنك توافق بأنه في حالة استقالتك من العمل أو قيامك بتصرف غير الئق يجبر املؤسسة باقالتك من العمل في أثناء املدة 
احملددة في البند أ، وأنك ستقوم بدفع جميع تكاليف التدريب الذي شاركت به كافة. على سبيل املثال، إذا تركت العمل بعد 
أربعة أشهر من استئنافك العمل بعد الدورة التدريبية فإنك تدفع مبلغ 4445 دوالراً أمريكياً بناء على 5000 دوالر × 32 

أشهر )32 شهر -4 أشهر(/ 36 شهر = 4445 دوالراً أمريكياً )يتم دفعه إلى املؤسسة من قبل املوظف(.
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كما وأتقدم بالتهنئة مرة أخرى لهذه الفرصة وأتطلع إلى الفوائد املرجوة للمؤسسة بعد عودتك من الدورة التدريبية. 

واقبلوا فائق االحترام والتقدير

املدير العام 
___________________________________

التدريبية التي  من خالل توقيع هذه الوثيقة، فإنني أقر بأنني قمت بقراءة وفهم الشروط املذكورة كافة مبا يخص الدورة 
منحت لي من قبل املؤسسة، كما هو موضح في هذه الرسالة وأقبل بشروطها.

اسم املتدرب 
___________________________________

توقيع املتدرب
___________________________________

التاريخ
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