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ة الهيئة

ّ
 اإلنسان  لحقوق  املستقل

 الوظيفي  الوصف

 التاريخ: 

 ]الجديد الهيكل  على املوافقة تاريخ [

 

 :الوظيفي الرمز 

 ]واألجور  الرواتب هيكل  في مقر هو كما[ 

 الوظيفي: املسمى

 البشرية  املوارد مسؤول .24.10

 العمل:  مكان

 هللا  رام – للهيئة الرئيس ي  املقر

 واملالية  اإلدارية  الشؤون دائرة مدير اإلدارية: التبعية

 املباشرين:  املرؤوسين

 أحد  ال ▪

 املباشرين:  غير  املرؤوسين

 أحد  ال ▪

 املرؤوسين:  عدد

 

 

 الوظيفية  األهداف

 . التثبيت  لحين السليمة اإلجراءات وضمان  املعنية، والوحدات الدوائر مع بالتعاون  الجدد  للموظفين والتسكين التوظيف مهام إدارة (1

 لشاغلي  والفردية  الوظيفية  واالحتياجات  يتناسب  قدرات  تنمية  برنامج  وبناء  عمله  مكان  في  كل  للموظفين  السنوي   التقييم  عملية  إدارة (2

 . والجزاءات الحوافز بنظام التقييم مخرجات ارتباط وضمان الوظائف

  والوحدات   الدوائر  ومدراء  والبشرية  املالية  واملوارد  اإلدارية  الشؤون  دائرة  مدير  العام،  املدير  مع  بالتعاون   البشرية  املوارد  أنشطة  وتنفيذ  إدارة (3

  املؤسسة.  داخل بها واملعمول  املقّرة  واإلجراءات السياسات حسب األخرى 

 عمله. موقع في كل ،البشرية باملوارد خاصةال واإلجراءات السياسات تنفيذ حول  والزمالء الهيئة ملوظفي واإلرشاد والنصح الدعم تقديم (4
 

 املحددة واملسؤوليات الواجبات

 

 االحتياجات  كذلك   املؤسسة  في  الرئيسية  واألقسام  الدوائر   خطط  على  باالعتماد  للمؤسسة  البشرية  املوارد  ألنشطة   الدوري  التخطيط (1

 املختلفة.  واألقسام للدوائر التوظيفية

 

   يشمل: بما الوظيفي والتسكين التوظيف مهام وتنفيذ متابعة (2

 التوظيف  إجراءات ▪

   التعاقد إجراءات ▪

 والوظيفي  املالي  التسكين ▪

 

  املؤقتين   املوظفين  كذلك  وجزئيا  كليا  الدائمين  باملوظفين  يتعلق  فيما  للمؤسسة  امللزمة  القانونية  والوثائق  واالتفاقيات  العقود  مسودة  تحضير (3

 والخارجية ليةالداخ األطراف تجاه الالزمة القانونية اإلجراءات حول  للمؤسسة القانوني  املستشار مع واملتابعة  والعقود(، املشاريع )موظفي

 للمؤسسة.

 املؤسسة.  في واألقسام الدوائر  ملوظفي  القدرات وبناء التدريبية االحتياجات دراسة (4

   املوظفين  تقييم  عملية  إدارة (5
ً
  ودراسة  التقييم  نتائج  على  وباالعتماد  منهم؛  بكل  الخاصة  والفردية  الوظيفية  األهداف  على  باالعتماد  سنويا

 ب: القيام االحتياجات

  مدراء   مع   والتنسيق  بالتعاون   كفاءاتهم  تنمية  أجل  من  والفنيين  اإلداريين  للموظفين  والتطوير  التدريب  برامج  تنفيذ  ومتابعة  إعداد ▪

 واملناطق.  األخرى   الوحدات ومسؤولي

 املفوضين  مجلس  إلى  ومنه   املؤسسة  مدير  على  وعرضها  واملكافآت  العالوات  كتحديد   املوظفين  بشأن  إتباعها   يجب  التي  السياسات  اقتراح ▪

 عليها.  واملوافقة ملناقشتها

 التقييم.  بنتائج املوظفين تبليغ من التأكد ▪
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 والتطوير. التدريب خدمات تقديم وجهات املباشرين املسؤولين مع بالتعاون  القدرات وتطوير التدريب برامج نتائج وتقييم تحليل (6

 ويشمل:  الدوام؛ ومراقبة والطارئة العادية السنوية املوظفين إجازات متابعة (7

 إلكترونية.  برسالة التبليغ  أو ورقية نسخة تقديم تم سواء اإلجازة طلب على الرد ▪

   اإلجازات. معدل واحتساب املوظفين بدوام الخاصة الشهرية  الكشوف تحضير ▪

 الرسمية. بالعطل املوظفين تبليغ ▪

 

  باملوظفين الخاصة املواصالت كشوف وتدقيق متابعة (8
ً
   املالية. قبل من لصرفها تمهيدا

  املناطق مختلف في املوظفين قبل من واملستخدمة باملؤسسة الخاصة السيارات مصروفات كشوف وتدقيق متابعة (9
ً
 قبل من لصرفها تمهيدا

 املالية. 

 بها.  الخاصة التعليمات  حسب املوظفون  يستخدمها التي  املتنقلة االتصال  أجهزة استعمال ومتابعة مراقبة (10

   املوظفين برواتب الخاصة الشهرية  الكشوف  إعداد (11
ً
 املالية.  قبل من لصرفها استعدادا

 األصول.  وحسب دائم بشكل وتحديثها  املوظفين وملفات بسجالت االحتفاظ (12

 للموظفين.  العام التقاعد  صندوق  من واالستفادة االنتساب وإجراءات  سياسات ومتابعة تنفيذ (13

 للموظفين.  الصحي التأمين وإجراءات  سياسات ومتابعة تنفيذ (14

 ملفاتها. وحفظ باملوظفين الخاصة العهدة متابعة (15

  البشرية  املوارد شؤون وإجراءات بنظم التزامها وضمان البشرية املوارد بشؤون يتعلق ما كل في الفرعية املكاتب عمل على واملتابعة اإلشراف (16

 الدورية.   التقارير ومتابعة  امليدانية الزيارات خالل من

  وتوسعاتها   املؤسسة  وظروف  يتالءم  بما  ضرورية  تعديالت  أية  واقتراح  املؤسسة  في  به  املعمول   البشرية  باملوارد  الخاص  للنظام  الدورية  املراجعة (17

 املستقبلية. 

 

 أخرى  ومهام عامة مهام

 وتكاملي.  تشاركي بشكل ككل الدائرةو  البشرية املوارد ألنشطة والدوري السنوي  التخطيط في ملشاركةا (1

 املختلفة.  البشرية املوارد إدارة  مستوى  على والدورية السنوية الخطط  إعداد (2

 املؤسسة.   مستوى  على االستراتيجي التخطيط في املشاركة (3

 . اآللية والرواتب البشرية املوارد أنظمة مع والتعامل العمل آليات لتطوير املتواصل السعي (4

 الصالحيات  ق وف  الداخلي  املدقق  قبل  من  بالتوصيات  أخذا  األدلة  في  مقرة  هي  كما  البشرية  باملوارد  الخاصة  اإلجراءات  تنفيذ  من  التأكد (5

 املحددة.  واملسؤوليات

 املباشر. رئيسال إلى الدورية األداء تقارير رفعو  ،الدائرة جتماعاتا  في الفاعلة املشاركة (6

 املباشر.   الرئيس من وبتعليمات العامة. اإلدارة قبل من  املشكلة العمل ومجموعات واللجان الفرق   في الفاعلة املشاركة (7

 .املباشر  الرئيس قبل من تكليفه يتم وما الدائرة بعمل يتعلق فيما  واملمولين الرسمية  وغير الرسمية الجهات أمام املؤسسة تمثيل (8

فة  األعمال بكافة القيام (9
ّ
كل
ُ
 . البشرية املوارد مهام  حدود فيو املباشر الرئيس  قبل من امل

 

 املطلوبة  واملهارات الوظيفية املؤهالت

 

 بها املرغوب املتطلبات الضرورية املتطلبات البند

  مدونة على املشروطة  غير واملوافقة الصلة ذات املتحدة األمم بمواثيق التام وااللتزام اإلنسان  حقوق  بمبادئ اإليمان األساس ي املتطلب

 بالهيئة الخاصة السلوك

 العلمية املؤهالت

 والتدريب 

 االقتصادية. أو اإلدارية العلوم إحدى في البكالوريوس شهادة ▪

 . القدرات رفع  و/أو البشرية املواد إدارة  مجال في تدريبية دورات ▪

 Professional البشرية باملوارد مختص شهادة ▪

in Human Resources (PHR) نت غيرها أو 

 التخصصية.  الشهادات
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 دولية و/أو محلية مؤسسات في العمل في خبرة ▪ العمل.  مجال في سنوات ثالث عن تقل ال خبرة ▪ العملية الخبرة

 حكومية.  غير  أو حقوقية

   .املدربين  مع التعامل في خبرة ▪

 املعارف، املهارات،

 وامللكات القدرات

 األخرى 

 ومحادثة. وكتابة قراءة العربية اللغة إتقان ▪

 . والتقييم والكتابة التحليل مهارات إتقان ▪

   .الفعال  االتصال مهارات إتقان ▪

 .الصلة ذات والبرامج الحاسوب  استخدام مهارات ▪

   ذاتية. وبمبادرة طويلة لساعات العمل على القدرة ▪

 اإلنجليزية. باللغة جيدة معرفة ▪

  حقوق  مؤسسات عمل بواقع عامة معرفة ▪

 فلسطين.  في اإلنسان

 

 

 الوظيفية والعالقات االتصاالت

 الداخلية:  االتصاالت ▪

o الدورية  التقارير  ورفع  ،الدائرة  اجتماعات  في  املشاركة  خالل  ومن  مباشر  بشكل  واملالية  اإلدارية  الشؤون  دائرة  مديرب  االتصال 

 العمل. سير حول 

o املتعلقة   واإلجراءات  السياسات  تنفيذ  من  والتأكد  للمتابعة  ةيناطق امل  واملكاتب  والوحدات  الدوائر  مدراء  مع  الدائم  االتصال 

 ومكاتبهم. ووحداتهم دوائرهم ضمن اختالفها على البشرية باملوارد

o التجارب   على  والبناء  والتطوير  التعديل  أجل  من  لتوصياتا  وتنفيذ  ودراسة  والتقارير  البيانات  لتزويد  الداخلي  املدقق  مع  االتصال 

 املستفادة.  والدروس

o املباشر الرئيس مع بتنسيق العمل  وفرق  اللجان  أعضاء مع االتصال . 

 

 الخارجية:  االتصاالت ▪

o الرئيس قبل  من تكليفه  يتم  ماو  البشرية  املوارد بعمل يتعلق فيما  واملانحين الرسمية وغير الرسمية الجهات أمام  املؤسسة تمثيل 

 .املباشر

 الراتب

 الخاص.  العقد / املؤسسة في الرواتب سلم في محدد هو كما
 

  


