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 ||إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بين الواقع والمأمول: مخرجات ندوة|| 
 

 مقدمة:

ًمثل القطاع العام الفلعطيني سليزة ؤظاظيت في الاظخقشاس املجخمعي، لزلو الاقخصاد الفشدي 

ظفين عقبت ؤظاظيت في واملجخمعي، وجضداد ؤهميت القطاع العام في ظل ؤصمت إلاهقعام الفلعطيني، واعخباس املى 

 جدقيق املصالحت املإمىلت.

خ، ومدل جميز وإبذاع، وهزا ألاصل ؤن ًىعنغ على  والهادس البششي الفلعطيني مميز على مذاس الخاٍس

 القطاع العام وؤدائه.

الىذوة ومخشجاتها التي بين ؤًذًىا التي هظمتها #ؤمادًميت_إلاداسة_والعياظت_للذساظاث_العليا 

ت في القطاع العام الفلعطيني و#مشلض_غضة_ل لذساظاث_والاظتراجيجياث إطاللت مهمت على إداسة املىاسد البشٍش

ش   ؤدائه، في ظل الحعاظيت العياظيت. وظبل جطٍى

ق الباخثين الزي ؤششف على إلاعذاد للىذوة ومخشجاتها، ولزلو لضيىف اللقاء  ؤجقذم بالشنش لفٍش

 العلمي، ومل مً ظاهم في هزه الذساظت.

 محمد إبزاهيم املدهون د. 

 أكاديمية إلادارة والسياسة للدراسات العليا سرئي
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 ملخص ثنفيذي:

صـــةيرة،  ٌشـــهل العىصـــش البشـــشي ؤهـــم مـــىسد مـــً مـــىاسد ؤًـــت مكظعـــت ظـــىاء ماهـــذ  اصـــت ؤم خهىميـــت، لبيـــرة ؤم

شص إداسة علـــى اظـــدثماس الخـــاتي جدــد، وبخخىقــك لفـــاءة و اعليــت املكظعـــت علـــى لفــاءة هـــزا املــىس إهخاجيــت ؤم  ذماجيـــت،  

هــذوة ميــت إلاداسة والعياظــت علــى جىفيــز خشصــذ ؤمادًالاظــخفادة املثلــىن ومــً هــزا املىطلــق هــزا املــىسد والاظــخفادة مىــه 

ت فــي القطـــاع العـــام بــين الىاقـــ  واملـــإمىى  بعىــىان   وجـــىجمههم هدـــى   لخعميـــق الفنــش إلاداسي لـــذي البـــاخثين  إداسة املـــىاسد البشـــٍش

ش.ؤهميت إداسة و   اظدثماس املىسد البششي لخدقيق الخىميت والخطٍى

 وجمدىسث الىذوة هدى زالر مفاصل ؤظاظيت:

 .جدليل واق  الاخخياط مً الهادس الىظيفي 

 هل جم وض   طط دمج واضحت؟ 

 هل جىجذ آلياث جىفيز؟ 

 موضوع الندوة:* 

ت  ساظاث هذوة بعىـىان  ذللذساظاث العليا بالششالت م  مشلض غضة للعقذث ؤمادًميت إلاداسة والعياظت  إداسة املـىاسد البشـٍش

ت،  14/3/2018بعــاء املىا ــق س   ورلــو ًــىم ألا  فــي القطــاع العــام بــين الىاقــ  واملــإمىى  مىنهــا لبيــان ؤهميــت إداسة املــىاسد البشــٍش

ش،  اظخضا ذ مل مً   الثروة العامقت التي ؤودعها هللا حعاتى في الهىن بةيت إلاعماس والخطٍى

فــي وصاسة الةــحت الفلعــطيييت  مديعــًخذ مــذ د.ألاظــخار املعــاعذ فــي إداسة ألاعمــاى، والىليــل املعــاعذ حجيــر اسق ؤبــى د. طــ

 بإششاف جليل مً د.  ليل ماض ي املداضش في ؤمادًميت إلاداسة والعياظت، م  خضىس مهيب مً الباخثين.

بإظــها   ا مهــ مخدــذزا، حت الفلعــطيييتفــي وصاسة الةــمديعــً  خذمــذ الضــيك ألاوى/ الىليــل املعــاعذ د.ملمخــه لمــا وبــذؤ 

 .مىضىعهمداوس وجفصيل عً 

 إتى: مخطشقاوضىح ًىم عً ميذان  برة وبدش علم ، ا يت و ف اظتهل د. مذخذ مديعً خذًثه بش

   ـــ  طـــــت وصاسة الةـــــحت الفلعـــــطيييت فـــــي ججـــــاوص مدىـــــت اظـــــدىهاف مـــــىظفي العـــــلطت الىطىيـــــت الفلعـــــطيييت  اصـــــت روي واقــ

، لنً بفضل هللا اظخطاعذ الىصاسة النهىض بىفعها والقيام ظهال لتي جشلذ  جىة لم ًنً الخةلبوا ،الىظائك إلاششا يت

 بىاجباتها ومهامها املىىطت.
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  بــذمج اظــدىهاف مــىظفي سام هللا، خيــ  قامــذ سغــم الثةــشاث التــي  للهــا ؤوضــم مىقــك وصاسة الةــحت الفلعــطيييت فــي غــضة

ـــت عابهمالهيهلخـــين، وؤعشبـــذ عـــً اظــــخعذادها الخـــام  ظـــدي ن  ىجـــىدهم علــــى سؤط ؤعمـــالهم ظيعـــهم بخخفيــــك بعالظــــت إداٍس

ب وإعادة جإهيل بعذ اهقطاعهم عً العمل برامج ألاعباء، لننهم بداجت ل  عاما.  11ملذة جذٍس

   مــً الهــادس البشــشي مــا بــين جمــٍشة ووظــائك  ىيــت ختــ  ًدعــن  لهــا القيــام بال ذمــت  2200ؤلــذ بــإن الــىصاسة ماهــذ باخخيــا

 856مىظك وبالخاتي هزا الشقم غير ماٍف لعذ العجض بشهل مامل، زم جم اظترجاع  500وبلغ عذد العاملين عقىد املىىطت، 

 مىظك ما بين إداسي و ني ، وسغم رلو  صالذ الىصاسة باخخيا  لثير مً املىظفين ماملداظبي ومدصلي إلاًشاداث وغيرهم.

  ـــالف املـــىظفين  فـــي غـــضة، ٌعملـــىن بشـــهل ظيابـــ ي خضبـــيلألظـــك  ؤنهـــمخيـــ   مـــىظفي سام هللافـــىاسق فـــي آليـــت عمـــل الؤوضـــم 

 العاملين في سام هللا خي  ٌعملىن بشهل منهي.

  ًين في الىظائك الاششا يتؤ ةم ع ختـ  اليـىمن لعـذم وجـىد شـىاغش لهـم  خم إعـادتهم إتـى سؤط ؤعمـالهمً،  لم وض  إلاداٍس

 لزا ظيخم خل مشهلتهم بعذ الخىا ق. في الىقذ الحاتين

 بالترخيب بالحضىس ، زم بذؤ  الضيك الثاوي/ د. طاسق ؤبى حجير ألاظخار املعاعذ في إداسة  ألاعماى وجقذم مال 

 مخدذزا :

  لـذي  إلاخبـاط لـه، وهـزا مـا قـذ ًىلـذ املخطلبـاث ألاظاظـيت ىظـش لنيفيـت جـى ير ً   املـىسد البشـشي،خيىما ًخم الىظش إتى ؤلذ بإهه

  جــذوس فــي الفلــو إلاداسي  دعــب، إهمــا  ــي ؤصمــت  ألاظاظــيتن مىضــحا بــإن ألاصمــت مــىظفين خهىمخىــا لةيــا  ؤدوــت املقىمــاث

 ت ظياظيت بدخت.معالجظخهىن ظياظت  اهقتن لزا  املعالجت 

  ،ت ملمدت بعيطت،  إبان املشاخل الثالر التي مشث بها خي إلداسة املىاسد البشٍش خي  الفنـش جطشق بدذًثه عً الخطىس الخاٍس

ى الخعامـــل مـــ  إلاوعــان لألـــت، القـــائم علــى اظـــخةالى الفــشد، زـــم مشخلـــت العالقــاث إلاوعـــاهيت املهخمـــت النالظــيهي املىصـــب علــ

بالجىاهب إلاوعاهيت والعلىليت، زم مشخلت سؤط املاى البششي التي ؤخذزذ جدى  في هظشتها للمىسد البششي، و خدهـا البـا  

ش وإلابذاع.  ؤمامه على مصشعيه للخطٍى

 ملــاى الفنــشي الــزي هــى ؤوظــ  بابــا وؤعــم وؤشــمل مــً سؤط املــاى البشــشي مىهــه ًخمثــل فــي املعش ــت لحــذً  عــً سؤط اؤظــهب با

 وال براث والقىة الزهىيت، وبالخاتي ًخدقق الخطىس وجتزاًذ ألاسباح.

 للىصـــــــىى إتـــــــى ؤ ضـــــــل ؤداء فـــــــي املىظمـــــــاث، وهـــــــزا ًخطلـــــــب الاهخمـــــــام  داسة النفـــــــاءاثنجطـــــــشق إتـــــــى مىضـــــــىع إداسة املىاهـــــــب وإ

ً  ــــشق واملعش ــــت،  تهبــــث، وضــــشوسة سبــــط املىظمــــت بــــين املى باملــــذ ال  ــــت، وجهــــٍى عــــالوة علــــى جقعــــيم عــــذد مــــً الىخــــذاث إلاداٍس

ً على النهىض باملىظمت.  العمل، واللجىء إتى عنغ هزا العلم الىظشي إتى واق  عملي ملمىط، عبر مخخصصين قادٍس
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 ا ـــت وجدقيقهـــا ليعـــبت عاليـــت مـــً الىجـــاح عبـــر  ـــشق ؤشـــاد بيخـــائج الخمنـــين إلاداسي، وبخجشبـــت اليابـــان فـــي قلـــت معـــخٍى تها إلاداٍس

 العمل.

  ت الخقليذًــت والحذًثــت، خيــ  اعخمــاد الخقليذًــت علــى الجاهــب املــادي،  ــالف إلاداسة الحذًثــت قــاسن بــين إداسة املــىاسد البشــٍش

ق معـاًير الجـىدة فـي الخعامـل التي ًىصب اهخمامها على الجاهـب الفنـشي إلابـذا ي، ومشـاسلت ألا ـشاد فـي اجخـار القـشاس، وجطبيـ

م  العىصش البششي، ومً اججاهاتها الحذًثت )سؤط املاى البششي، وسؤط املاى الفنشي، وعماى املعش تـ، وإداسة النفاءاث ؤو 

 إداسة املىاهب(

زحت:* أهم 
ُ
  ألاسئلة التي ط

  ضعذ الهيهل الخىظيمي خيىما  اط علمي؟ى ؤظعل، هل ماهذ مبييت الةحت الفلعطيييت لىصاسةو 

هيهليت واقعيت مىفـزة علـى ؤسض الىاقـ  إهمـا 2006لألظك لم ًنً لذي وصاسة الةحت الفلعطيييت قبل العام  :إلجابةا

ؤلـــــك دو س دون جىفيـــــز، فـــــي املقابـــــل اظـــــتهلنذ  87ؤ ـــــزث وصاسة الةـــــحت مبلـــــغ  2005مـــــان خبـــــرا علـــــى وسق،  فـــــي العـــــام 

  ؤظاط علمي، ولها جزوس على ؤسض الىاق .دو س  قط إلهجاص هيهليت مبييت علال 200خهىمت غضة 

 على النهىض بالفنش إلاداسي، وؤًً دوس الشبا  مً عمليت الذمج؟ ً  هل ؤصحا  الىظائك الاششا يت قادٍس

فـــــي الحهىمـــــت العـــــابقت مـــــان روي الىظـــــائك الاشـــــشا يت ًخمخعـــــىن بمعـــــم  وظيفـــــي مـــــذًش عـــــام لالظـــــخدىار علـــــى : إلجابةةةةةةا

ت، مذًش سقابت ماليت، مذًش ماتي، وغيرها...(خاليا  صالخياث مفخىخت، ؤما   يىجذ جصييك )مذًش شئىن إداٍس

إداسي ظابقا، و جإة لم هجذ إ   82ؤما بخصىص مً جم جىصيبهم ،  على ظبيل املثاى في معدشفت لماى عذوان مان 

 ن.إداسي واخذن  خم حعييىه مذًش ملعدشفت لماى عذوا

 ـــرامج ـــل البـ بيـــــت املعــــذة إلعـــــادة جإ هـ ـــمل جميــــ  جضئيـــــاث ؤداء املىظــــك؟ وهـــــل هــــزه املعالجـــــاث الخذٍس ـــدىنفين حشـ ـــل املعــ هيـ

 ًخنفلها طشفي الصشاع في غضة والضفت  خقىم بخةطيت جهاليفها؟

 24: مــــــــً مىطلــــــــق ضــــــــشوسة إعــــــــادة الخإهيــــــــل قامــــــــذ الــــــــىصسة بدىفيــــــــز ماجعــــــــخير للمــــــــذساء لعــــــــامىن اظــــــــخفاد مىــــــــه إلاجابةةةةةةةةة

ـــر الفيـــــذًى  76لو عقـــــذث الــــىصاسة دوساث فـــــي إلاداسة ملـــــذة مذًش)ماجعــــخير العياظـــــاث وإلاداسة الةـــــحيت(، لـــــز ظـــــاعت عبــ

ج دبلىم في الجىدة وفي إلاخصاء الحيىي.  مىهفشوغ )دبلىم م  املعهذ املصشي املعخمذ( ولزلو جم جخٍش

ه  هان عمل الىصاسة بىاء على ؤن الهادس البششي هى سؤط املاى،  خابعذ إسظاى البعثاث إتى قطش زالر مشاث، اظخفاد مى

 مىظك. 30
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 (  6صفحة رقم )            (ة في القطاع العام بين الواقع واملأمول إدارة املوارد البشزيمخزجات هدوة ) |||||

 

ج  طالــب فـي جخصصــاث مخخلفــت مــالعيىن واليعـاء والــى دة وغيرهــا، إضــا ت إتـى ؤهــه مــان فــي العــابق 187ولـزلو جــم جخــٍش

 ؤطباء، ولزلو اسجف  عذد ؤطباء جشاخت املخ وألاعصا . 7طبيب واخذ في املعالو البىليت  اليىم بخىا ش 

  ؤهـــه قـــائم علـــى ؤم بدـــذ، هـــل هـــى مبييـــا علـــى ؤظـــاط علمـــي  ،قيـــيم ؤداء مـــىظفي طشفـــي الصـــشاعاظـــخقطا  وجمـــا  ـــي آليـــت

 عخباساث ظياظيت  دعب؟ا

: ًــخم الاظــخقطا  خعــب الشــهادة العلميــت، وال بــرة العمليــت، دون الىظــش إتــى اعخبــاساث ؤ ــشي، ، وبالخــاتي  ــإداسة إلجابةةةا

بن  على ؤظاط علمي، ومً هزا املىطلق  قام د. باظم وعيم بىض  ألا 
 
ت ج ظاظياث، وخذد وصك وضيفي املىاسد البشٍش

ملعش ــــت الحــــذود واملعــــئىلياث  وجــــاب  جميــــ  إلاداساث والىخــــذاث، وؤهجــــضث الــــىصاسة دليــــل إجــــشاءاث واضــــم، و ن جقــــىم 

 65بخطت النتروهيت مدىظـبت، ولـذي الـىصاسة دليـل مشاظـالث النترووـي،  و عليـا علـى اسض الىاقـ  جقـىم الـىصاسة بـإجشاء 

ا،    ــذ ألا طــاء عــً ؤلــك عمليــت جشاخيــت ظــىٍى خــا ث  قــط، وهــزا سقــم وعــبي مقاسهــت بالحهىمــاث ألا ــشي، وسغــم 10 جٍض

ىلـــذ علـــى الىيابـــت مـــك شا  عـــاءى مـــل مـــً ًصـــذس مىـــه  طــــإ بعــبب الاظـــتهخاس الطبـــي، وجىجـــذ خالـــت خ 
 
رلــو جخـــاب  الـــىصاسة وح

 للمدالمت.

 هل جم إعادة جفعيل املىظفين املعدىنفين وجمنينهم؟ 

عـام اهقطــاع عــً  11% ورلـو لظــشوف خلــذ بـاملىظفين اهفعــهم  ــالى 40خفادة والخفعيـل   جخعــذي: وعــبت الاظــإلاجابةة

صيب ، وغيرهم.
 
 العمل،  هىاك ظائق إظعاف ؤجشي مثال عمليت قلب مفخىح   ٌعخطي  مضاولت مهىخه، وهىاك مً ؤ

عذ ال لل، وفي ظل التزاًذ ممشض، ظيعهم ب 300ممشض، لى عاد للعمل  800و صالذ وصاسة الةحت خاليا بداجت إتى 

م علـــى  2035العـــهاوي والىمـــى الطبيعـــي، لـــذي الـــىصاسة  طـــت للعـــام  بفـــخذ معدشـــفت جخصيـــ ي لبيـــر فـــي مدـــشسة هـــذ ظـــاٍس

 دوهم. 100معاخت 
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