
          
Australian Journal of Islamic Studies                           The Islamic Centre for Research and 

Vol. 10, October 2019, pp. 97-112                                     Development Inc. Sydney, Australia 

_____________________________________________________________________________ 

 
ISSN No. 1834-6170 Online: ISSN 2208-469X; © 2008 The Islamic Centre for Research and Development Inc. Sydney, Australia               

 

 

 

 مرفقاتهلسياسة من خالل القانون و النموذج املثايل إلجراء وتطبيق ا
 

 الشيخ سعود بن انصر بن خالد
 عمر شوري  هعبد األستاذ الدكتور/ 

 ماليزي  –اجلامعة االسالمية العاملية  
 
 

 
 ملخص البحث:

من  واالستفادة أمهية تطبيق إجراءات تنقل املوارد البشرية خالل املناصب وفق قوانني املوارد البشرية.  إن

لعمل ذلك. واألطر الالزمة لتعيني الوظائف وتسكينها وفيق ختطيط سياسات  االستخالفسياسات 

وفائدهتا  االستخالف خالفة املناصب. والفرق بني عملية اإلحالل الوظيفي احملددة ومشولية عملية سياسة

للقطاع العام. وبيان أمهية تطبيق السياسة بشكل سليم، وأهم العقبات اليت تواجه اجلهة احلكومية لعدم 

تطبيقها. وسبل التطوير الالزمة لتجاوزها. وبيان أهم مطلب لسياسة خالفة املناصب يف القطاع العام وهو 

إلدارية الالزمة لذلك. وابإلضافة إىل سبل الوقاية والعالج إنشاء بوتقة املواهب العامة. والسبل واخلطوات ا

 من عدم الصالحية ألعباء الوظيفية، وعواقب األعمال احملظورة.   

 



- 98 - 

 

 
ISSN No. 1834-6170 Online: ISSN 2208-469X; © 2008 The Islamic Centre for Research and Development Inc. Sydney, Australia               

 

 

 املقدمة

مضي قدمًا وأن" تقوم اجلهة احلكومية ابالستثمار األمثل للموارد ياجلهد والوقت الالزم ل استغالل إن

القوى العاملة يف  إدارةيف القطاع احلكومي أو سوق العمل بشكل عام لتنمية خطط 1البشرية املتاحة" 

. حىت أخصائي املوارد البشرية املتخصصني ال يعلمون حجم االستخالفعرب سياسة  احلكوميةاجلهة 

ظم أو  التكلفة احلقيقية املصاحبة لتعيني املنصب الشاغر. وإن أردان نفهم التكلفة الباهظة إلجراء وإدارة مع

،  لسري الذاتية واملقابالت األولية جلهد الوظيفي لعرض وفرز ا، و 2إعالن التعيني بعض تلك األعمال عرب 

زمة ملعاينة  تعيني وظائف اجملموعات القيادية خصوصًا مدراء اإلدارات، واملقابالت واألسئلة الالو 

،  بدور التعيني إن طلب ذلك  للقيام أتعاب وكاالت أو شركات القوى العاملة، و اإلمكانيات القيادية

األتعاب احلكومية من مصاريف إجراءات إدارة اهلجرة واجلوازات، ابإلضافة ملصاريف النقل مثال و 

حيث تنص املادة على أن " تتحمل اجلهة احلكومية تذاكر سفر املوظف غري القطري وفقاً  ;التذاكر

،  التعيني اختبارات أتعاب إجراءات ، و 3انون" للشروط والضوابط اليت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا الق

الوقت الضائع جراء ظروف مباشرة العمل للمعني ، و يزيةت قسم القوى العاملة والتعيني التحفآمكافو 
 

 قانون املوارد البشرية املدنية /)2(الفصل الثاين ختطيط وتنظيم الوظائف/ مادة   1
: وهو اإلعالن املخصص للوظائف والذي يتم من خالل الصحافة احمللية، الوطنية، املتخصصة وغري ها من وسائل اإلعالم، ابإلضافة إىل recruitment advertisingإعالن التعيني   2

 A Dictionary of Human Resource Managementأصحاب الكفاءة مللئ الوظائف الشاغرة.. إخل.   املرشحنيذلك جلذب العدد املناسب من  اإلنرتنت. الغاية من
Oxford ترمجة الباحث   

 قانون املوارد البشرية املدنية /)29(الفصل الرابع الرواتب والعالوات والبدالت واملزاي الوظيفية األخرى/ مادة   3
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 للقادمني خصوصًا للمدراء اجلدد، ابإلضافة ملصاريف إدارة التطوير والتدريب  االختباراجلديد، والفرتة 

  االختبارية الفرتة  اجتازلنهاية اخلدمة إذا  واستحقاقهمصاريف رحيل املوظف ، و اجلدد للجهة احلكومية

ه،  حيث تنص املادة "إذا قضيت فرتة االختبار بنجاح، أو انقضت دون إخطار املوظف كتابًة إبهناء خدمت

اعترب مثبتاً يف وظيفته، وحسبت له تلك الفرتة ضمن مدة خدمته. أما إذا ثبت أنه غري صاحل للقيام أبعباء  

وظيفته، فيصدر قرار إبهناء خدمة املوظف قبل انتهاء فرتة االختبار، ويعلن هبذا القرار صدوره، وال  

فاملبدأ الرئيس ألخذ   4ري جناح."يستحق املوظف مكافأة هناية اخلدمة عن فرتة االختبار اليت تقضى بغ

 العربة منه، هو أن قيمة املنصب تتبني عند ترك املوظف هلذا املنصب.

 

 بناء برانمج األعمال اإلداري لسياسات خالفة مناصب املوارد البشرية يف اجلهة احلكومية:

من املهم معرفة عدم جدوى املسارات الوظيفية للموظفني داخل اجلهات احلكومية إذا مل تقرتن بفتح اجملال 

الوظائف، وأن تقوم اجلهة ابجلهد الالزم لتشجيع املرشحني  استحداث إلاتحة الفرص الوظيفية عرب تطبيق 

ما تكون السياسة انفذة، فإن داخل اجلهة احلكومية عرب تطويرهم للتقدم هلذه الوظائف املتاحة. وعند

مفاجئة مدراء اإلدارات من معرفة ارتفاع طموح املوظفني لتحقيق األفضل ملصلحة اإلدارة، ابإلضافة على  

ظهور املواهب وصقل املهارات، قد جيتاز تصور أو ختطيط أو تقييم اجلهة هلؤالء املوظفني، وابلتايل ترتفع  
 

 قانون املوارد البشرية املدنية /)17(الفصل الثالث التعيني/ مادة   4
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  اختيار فهذه الفرص عند تطبيقها داخل اجلهة احلكومية وإن مل يتم قيمتهم وأمهيتهم لدى اجلهة احلكومية. 

املوظفني، فإن إجراء املقابلة يف حد ذاته عرب فتح جمال احلوارات يساعدهم يف حتقيق النجاح يف املستقبل. 

شركات النفط والطاقة، والعديد من الدراسات يف نفس موضوع   ىبناًء على خربيت السابقة يف إحد

  االستخالف العديد من املنظمات واملؤسسات عن تعيني الوظائف املستهدفة لسياسات  فإن ;البحث

يف إجياد املوارد البشرية والتوظيف من داخل املؤسسة   االجتهاد والتعيني اخلارجي بعد  لالختيارتبدأ ابلنظر 

والتصريف لقوائم  االختيارعرب املباشرة بعملية  االختيارأو املنظمة. ومعىن تدفق املرشحني على بوتقة 

 والتعيني.   االختيار

إن تساقط الثمار أو حصاد الزرع هو سر النجاح وامليزة املرجوة من خالفة مناصب املوارد البشرية يف 

يف املوارد البشرية   االستثمار يف فتح اجملال للتوظيف الداخلي عرب نضج  االنضباطاجلهة احلكومية. حيث 

ال للتعينات خارج اجلهة احلكومية، وذلك طبعًا عرب خياري الرتقيات داخل اجلهة احلكومية، قبل فتح اجمل

أو النقل والندب واإلعارة. حيث تنص مادة الالئحة التنفيذية لقانون ملوارد البشرية أبن " تعُد اإلدارة بياانً  

افة إىل أبمساء املوظفني املرشحني للرتقية من واقع سجل األقدمية، وسجل تقارير تقييم األداء، ابإلض

خرى أبن " تقوم كل من اجلهة املنقول منها املوظف واجلهة  ، وتنص املادة األ5شروط الرتقية األخرى.. إخل"

 

 املوارد البشرية املدنية/ الفصل اخلامس الرتقياتإبصدار الالئحة التنفيذية لقانون  2016لسنة  )32(قرار جملس الوزراء رقم  )62(مادة   5
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املنقول إليها إبعداد القرارات التنفيذية الالزمة إلجراء النقل موضحًا فيها اتريخ النقل والوظيفة املنقول  

فة مناصب املوارد البشرية يف اجلهات احلكومية ، وابلتايل فإن مفتاح جناح سياسات خال6إليها.. إخل" 

خيارات املوارد البشرية داخل اجلهة قبل   وامتيازات األمثل من أولوية  االستغاللعرب  ;داخل دولة قطر

  البحث وفتح ابب املنافسة للمرشحني خارج اجلهة احلكومية. إن الصعوبة البالغة أو ضغط العمل أو 

ملناصب عند مدراء اإلدارات، يستحق الفائدة املرجوة من تطبيق السياسة.  التوتر الناجم من ملئ شواغر ا

فأنظر إىل الوقت واملال الذي ميكن حفظه من جراء تعيني مرشح واحد من داخل اجلهة احلكومية عند 

ملى شاغر واحد من أصل أربعة شواغر داخليًا من داخل اجلهة احلكومية عرب اخليارات القانونية املتاحة.  

أن ملئ الشاغر عرب التعيني الداخلي يستغرق من ثالثة أسابيع إىل شهرين يف أدىن احلدود  افرتضنا فإذا

الستني اليوم   اعتبارإلهناء عملية التعيني الداخلي. ويف حالة عدم ملئ ثالثة شواغر من أصل أربعة، فإن 

يف املقابل، فإن اجلهة احلكومية  الوقت الالزم إلعالن الوظائف خارجياً، يعترب مضيعًة للوقت. و  انتظارمن 

األمثل ملتوسط معدل الوقت الالزم للتعيني، تستطيع من خالله حفظ الوقت  االستغاللاليت تستطيع 

الالزم لكال خيارين التعيني الداخلي أو اخلارجي، يف مدة أقل من مدة الشهريني إلهناء عملية التعيني  

 خلياالديها سياسة خالفة املناصب الشاغرة عرب التعيني الداخلي. وكل ما كانت الوظائف اليت تطبق عل 

. كما يضاف إىل  االستخالفمن جمموعات الوظائف القيادية، كان اإلجراء أفضل وأسهل لتنفيذ سياسة 
 

 إبصدار الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البشرية املدنية/ الفصل السادس النقل والندب واإلعارة 2016لسنة  )32(قرار جملس الوزراء رقم  )63(مادة   6
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داخل اجلهة احلكومية. عندما تقوم اجلهة احلكومية بوضع   املوظفنيمن سهولة إجراء ترقية  االستفادةذلك 

الوظائف املعينة للتوظيف الداخلي عرب الرتقية أو النقل والندب واإلعارة، فإهنا أعلنت بشكل واضح  

ابلعاملني على قدرهتم للوصول إىل   ليا وصريح، عرب بيان جدية اجلهة احلكومية من خالل ثقة اإلدارة الع

 هلذا اإلعالن.   ابالنتباه ية األعلى يف اجلهة احلكومية. ويبدأ املوظفني املستويت اإلدار 

جيب على اجلهة احلكومية   ، بشكل صحيح االستخالفسبق ذكره، حىت يتم تطبيق سياسة  بناًء على ما

إدارًي حبث ترابط إجراءات التعيني الداخلي واخلارجي عرب التخطيط املمنهج للقوى العاملة عرب سياسة  

أنظر على التأثري املعنوي الذي يعقب املوظف   ;املناصب. فعلى سبيل املثال لدراسة احلالة التالية خالفة

ك فرصة وظيفية متاحة ميكنك الرتقي من اإذا ما جاء مديره ابلعمل ووضع يده على كتفه، وقال له هن

يف الشركة  شركات الطاقة اليت كنت أعمل هبا بدأت مسرييت  ىخالهلا. وهذا ما حدث يل يف إحد

كمساعد رئيس قسم يف إدارة املوارد البشرية، وكنت حاصل على شهادة دبلوم عايل يف إدارة املوارد 

البشرية. حيث مت تكرميي بعد الرتقية أمام مجيع أفراد إدارة املوارد البشرية. وكان أحد املدعون مدراء من 

لتلك الشركة، خالهلا ترقيت إىل درجة كبار   ابالنتماء خرى. فلقد أحسست ابلشرف والفخر أإدارات 

املوظفني بعد أن مت إعطاء الفرصة إلكمال دراسيت عرب بعثة خارجية إىل اململكة املتحدة لدراسة ختصص  

إدارة األعمال هناك، وبعد التخرج متت الرتقية، وكانت الوظيفة املستهدفة للتعيني غري شاغرة، ولكنها مت  



- 103 - 

 

 

 

، وابلتايل احلصول على الوظيفة يف هناية املطاف. ويعترب ذلك مثال مجيل من قبلي 7تعينها للتقطري

حيث مت بناًء على املثال السابق الرتقية عرب الدرجات املالية املتاحة للوظيفة،  ،االستخالفلسياسات 

 على احلالة  إىل الدرجة املالية اجلديدة. وابلتايل من املمكن بناءً  واالنتقالخرى أابإلضافة للرتقية إىل وظيفة  

خرى شاغرة يف نفس الشركة. وهذا املثال املراد تطبيقه داخل اجلهات احلكومية أالسابقة التقدم لوظيفة 

الرتقية، النقل، الندب،  (لدولة قطر، حيث جيب بناء الرتابط الداخلي بني التعينات الداخلية من خالل 

ابلتطوير  (ب. وجيب أن يقرتن هذا الرتابط والتعينات اخلارجية لتطبيق سياسة خالفة املناص )واإلعارة

. فمن حسن حظي أنين كنت ضمن االستخالفحىت تكتمل دورة سياسة  )والتدريب، وتقيم األداء

يف شركة النفط والطاقة اليت كنت أعمل فيها، حيث تتيح للمواطن املعيني برانمج لتوطني  8برانمج التقطري

واملتاحة، يتم خالل الربانمج جتزئة أهداف   9أو الفرديالوظيفة أو مبعىن آخر خطة التطوير الشخصي 

بدورات  ابالخنراطالوظيفة على مراحل مؤقتة وفرتة زمنية حمددة تستهدف خالفة املنصب، ويكون مطالب 

إحالل  (تدريبة متعلقة أبهداف الوظيفة يتم خالهلا تقييم أداء املعيني وحىت توطني الوظيفة أو مبعىن آخر 

 

 لتوطني الوظائف يف قطاع النفط والطاقة بدولة قطر. مصطلحالتقطري:   7
 لتوطني الوظائف يف قطاع النفط والطاقة بدولة قطر. مصطلحالتقطري:   8
يكون من خالل كال الوظيفة (: وهي خطة عمل فريدة ملوظف معني يتم من خالهلا وضع برانمج للتدريب والتعليم Personal development planخطة التطوير الفردي أو الشخصي   9

خالل  املنظمة. ابلنسبة للفرد أو الصعيد الشخصي، فإن هذه الفرصة املهنية تزيد من فرصة ترقيه احتياجاتواليت جتعل املوظف يزيد من مواصفاته الوظيفية ابلتوازي مع   )وخارجها
 املنظمة.. إخل. 

A Dictionary of Human Resource Management Oxford ترمجة الباحث   
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أو خطط توايل خالفة املناصب   االستخالفوكالمها مرادفات لسياسة ( 10)اقب الوظيفيالوظيفة أو التع

املطلوبة. حيث كانت مديريت  االحرتافية. وكان مدير اإلدارة ورئيس القسم بكامل )لكنه بشكل جزئي

لعمل عرب  املسؤولة زميله سابقة يف شركة النفط والطاقة. ولوال املقابالت العديدة يف العمل، ورؤية نتائج ا

املسرية املهنية داخل الشركة، ملا كانت لدي الفرصة أن تضع الثقة فيين وتفح اجملال يل للتقدم لوظيفة 

مدير إدارة املوارد البشرية يف تلك اجلهة احلكومية وال كانت أخذت تلك املخاطرة بتعني مرشح آخر ال  

 رة املوارد البشرية. تعلم خلفيته الوظيفية، وال مدى أهلية خربته لوظيفة مدير إدا

 

 تعمل وتنجح االستخالفالوصول لسياسة خلالفة املناصب أو 

إن على إدارة املوارد البشرية يف اجلهات احلكومية املختلفة، التضحية قلياًل بكفاءة اإلدارة يف سبيل كفاءة 

إجناز اخلدمة للجهة احلكومية على املنظور العام. إن الفكر العام أو الثقافة الدارجة يف اجلهات احلكومية  

ارجي عرب التنفيذ العملي من قبل إدارة املوارد املختلفة يف دولة قطر هو عدم ترابط التعيني الداخلي واخل

    . االستخالفالبشرية هو الباعث الرئيسي لسياسات 

 

من أعمال املوارد البشرية، وهي تشبه التنبؤ مبا ميكن أن حيدث يف املستقبل.  )التعاقب(: تعترب عملية اإلحالل الوظيفي Succession Planning )التعاقب الوظيفي(اإلحالل الوظيفي   10
ك املصب شاغراً، ويف إلحالل هي عملية إجياد الشخص البديل الذي ميكنه أن شغل أو ينوب عن الشخص شاغل املنصب يف حال غيابه ألي سبب من األسباب، وحىت ال يرت وا

لبحث عنه خارج املؤسسة. املصدر: دليل املوارد البشرية/ حال مل يتم العثور على من ميكنه أن ينوب فإنه ُيطلب من شاغل الوظيفة احلايل أن يضع املواصفات املطلوبة ملن سينوب ل
www.hrdaleel.com  
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حيث يعترب مفهوم التعيني الداخلي، مصطلح غري مفهوم يف أدبيات اجلهات احلكومية املختلفة داخل 

ضع اخلطط العملية  دولة قطر. وإمنا املراد هو مشولية طرح إجراءات سياسات خالفة املناصب من خالل و 

أبن إدارة املوارد البشرية   11)62(لعملية إحالل الوظائف أو التعيني. ذكران سابقًا من خالل نص املادة 

ابجلهة احلكومية تُعد بياانً للمرشحني للرتقية مبين على سجل األقدمية، وتقارير تقييم األداء وشروط الرتقية 

  استهدافها خرى أبي خطط لتعيني الوظيفة أو الرتقية األقرتان شروط ااألخرى، ولكن اإلشكال هو عدم 

مسبقاً؟ فمصطلح التعيني الداخل يعترب متعارف عليه يف أدبيات العاملني إبدارة املوارد البشرية، ولكنه  

خرى املختلفة. فيجب على مدراء إدارات املوارد البشرية ابلقيام مبهم ابلنسبة للعاملني ابإلدارات األ

لشغور الوظيفة، وإمنا وضع جدول زمين حمدد املدة   االنتظارابجلهة احلكومية، وعدم  ابلوعي الالزم

إلعالن شغور الوظيفة داخليًا أواًل أو قبيل إعالهنا خارجيًا للتعيني اخلارجي. ومع ذلك جيب األخذ 

عمل اإلعالن ابحلسبان أتثري التكلفة الضخمة يف حال أتخر إجراءات التعيني يف الوظيفة املعلنة. ولنجاح 

النهاية. جيب على إدارة املوارد البشرية وضع   املرشحنيالداخلي للوظائف وإهناء إجراءات تصفية قوائم 

املناهج الفريدة لتخطيط هذا الرتابط خالل فرتة وجيزة من الزمن حىت السماح ابإلعالن عن شغور 

 ما يلي:  االستخالفخلي واخلارجي من خالل سياسة االوظيفة. ولسلبيات عدم ترابط التعيني الد

 ضياع الوقت، املؤدي لضياع املال.  •
 

 إبصدار الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البشرية املدنية/ الفصل اخلامس الرتقي 2016لسنة  )32(قرار جملس الوزراء رقم  )62(مادة  11



- 106 - 

 

 
ISSN No. 1834-6170 Online: ISSN 2208-469X; © 2008 The Islamic Centre for Research and Development Inc. Sydney, Australia               

 

 

مللئ   االنتظاروزيدة التوتر اإلداري الداخلي خصوصًا لدى مدراء اإلدارات، وذلك من خالل  •

الوظائف الشاغرة، والذي ينتهي إبدارة املوارد البشرية يف هناية املطاف إىل حبث التعيني 

 اخلارجي. 

، التأخر يف تطبيق سياسة خالفة مناصب املوارد البشرية ابجلهات احلكومية املختلفة، من خالل  ختصاراب

عدم ترابط التعيني الداخلي عرب التأخر يف إعالن شغور الوظائف داخليًا أواًل، سيؤدي إىل تطبيق خالفة  

 صالحية العامل فيها.   انتهاءاملنصب أو إحالل الوظيفة قبل 

 

 واإلحالل الوظيفي على النحو التايل:  االستخالفق الرئيسة بني سياسة وترتكز الفرو 

على التعرف على من يشغل الوظيفة يف حالة شغورها فجأًة   )التعاقب(يهتم اإلحالل الوظيفي  .1

 وخصوصاً الوظائف الرئيسية أو التنفيذية احلساسة ملسار عمل اجلهة، وليس التعرف على البديل

أن يفرتض شغله للوظيفة بشكل  احتياطي بشكل دائم. فليس على من شغل الوظائف بشكل 

عادًة ما يشغل الوظيفة إىل حني من يشغلها بشكل  االحتياطيدائم. وابلعكس، فإن املوظف 

مرشح هلذه الوظيفة، ولك ن جيب أن يكون شغل الوظيفة وفق  االحتياطيدائم. وقد يكون هذا 

 التعيني النهائي حسب نص القانون.  الختيار اجلدارة  تنافس شرف على أساس 
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مباشرًة ليستلم مهام الوظيفة بشكل دائم، قد يبدو   يتعني ، أن احتياطياأن عدم مساح الذي يشغل الوظيفة 

غري منطقياً، ولكنه يف احلقيقة على العكس من َذلك، حيث بينت دراسة قرأهتا أن انئب   ذلك قاسيًا أو

رد البشرية أبحد كليات اجملتمع الضخمة عرب تقريرًا هلا، أن الرئيس الذي عينها يف  الرئيس لشؤون املوا

وأثناء ذلك الوقت مت حتديد رئيس أو إحالل وظيفة   !قليلة من تعينيها ع أسابيبعد  استقالته الوظيفة قدم 

سنًة   غرقاستللوظيفة. ومع األسف، فإن البحث  ادائم خرى بديال أالرئيس الذي رحل، وبدأ البحث مرة 

. يف ظاهر األمر، قد تبدو االحتياطيخرى كثرية حىت وجد البديل أسباب ألكاملة، وذلك لقيود املوازنة و 

 املشكلة احلقيقية، وهي أن تلك النتيجة طبيعية. ولكَن تعليق انئب الرئيس لشؤون املوارد البشرية بنّي 

الذي يفرض نفسه يف هذا املوقف هو من القرارات احلامسة. ولكن السؤال  اختاذضعف كفاءة الرئيس يف 

تغري قرارات اليت تصدر من الرئيس احلايل أبي حلظة، وقد تنقلب األمور  احتماليةيلومه؟ وذلك بسبب 

رأسًا على عقب حال إعالن الرئيس اجلديد. وال ميكن للرئيس احلايل معرفة الوقت الالزم لبحث البديل،  

لتايل، ستتعطل الكثري من املشاريع القائمة ويبقي العديد من  والذي قد ينجر ويستغرق سنة كاملة. واب

الفردية اليت ال  االجتهادات . أنظر إىل كم الوقت واجلهد الذي ضاع من خالل االنتظاراملبادرات قيد 

وكل إشكاالت املنصب وما ترتب عليه من تكلفة ابهظة، نتجت بسبب شغل   !حصر هلا خالل السنة

 رار أو بقاء املنصب شاغراً.   الق اختاذاملنصب لعجز 

ترتكز على معرفة البديل  )االستخالف(ويف اجلهة املقابلة، فإن سياسة خالفة مناصب املوارد البشرية  
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لظهور الشاغر يتم حال تعيني الوظيفة الرئيسة   االستخالفالدائم. وعلى هذا األساس فإن ختطيط 

حسب نص  االنتداب مسبقاً، ويكون ذلك عرب معرفة وجهوزية خليفة املنصب عرب تفويضه من خالل 

 .البشرية املدنية القطريمن قانون املوارد   12)53(املادة 

ظائف  إن طرح موضوع اإلحالل الوظيفي أو التخطيط إلجياد البديل يعترب حمصور لفئة الو  .2

التنفيذية أو جمموعة الوظائف القيادية يف فكر اجلهات احلكومية داخل دولة قطر.  فليس مألوفاً 

  االستخالف مناقشة ماهية الوظائف الرئيسية أو ذات األمهية يف القطاع احلكومي. فسياسة 

هتدف إىل ترسيخ إجياد خليفة املنصب اجلاهز على كل الصعد، حىت على مستوى الوظائف غري  

التنفيذية أو النوعية التخصصية أو الفنية املكتبية أو احلرفية العمالية، واليت من املمكن أن تتسبب  

 خبسائر مالية فادحة، وذلك يف حالة اخللو املفاجئ للمنصب.

إذا مت التعرف على البديل املتوقع للوظيفة، فليس هناك الكثري ليتم إعداده للمتعهد خلالفة    .3

مسبقة للمنصب. حيث قد يتطلب التطوير يف بعض املواصفات   وزيةجلهالوظيفة من حاجة 

الوظيفي املطلوب عند البديل  االحتياج اختالفالوظيفية الالزمة ليكون جاهزًا للمنصب، ولكن 

مع عدم قدرة وعجز املواصفات الوظيفية املطلوبة للبديل وعدم ترابطه  يعكسللتطوير، قد 
 

للقيام مؤقتاً أبعباء وظيفة أخرى يف اجلهة احلكومية اليت يعمل هبا، من ذات درجة وظيفته أو من درجة تعلوها مباشرًة، وجيوز : هو تفويض أو ندب بقرار من الرئيس للموظف االنتداب  12
حق املوظف بدل عن سنوات. وال يستأن يكون الندب ابإلضافة إىل عمله األصلي. ويكون الندب ملدة ال جتاوز سنة قابلة للتجديد ملدة أو مدد أخرى مماثلة، وحبد أقصى ثالثة 

 هذا الندب. / الفصل الثامن النقل والندب واإلعارة / قانون املوارد البشرية املدنية.
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خرى حيث تنص املادة أبن  أوصًا عند ندبه جلهة حكومية ابلضرورة مع تقرير تقييم أداء، خص

اجلهة املنتدب إليها" ختتص بوضع تقييم األداء النهائي عنه اجلهة اليت قضى هبا املدة األكرب من 

خيارت تطوير الفرد للوظيفة،  اكتشاف . فمبكر يف هذه احلالة 13السنة اليت يوضع عنها التقييم." 

، واليت تعترب خياراً  Personal Development Plan 14و الفردي وال حىت خطة التطوير الشخصي أ

التطوير سيكون لألفراد أصحاب الوظائف احلساسة   اهتمامجادًا إذا درس بعناية، ولكن جل 

 فقط.

يف   )االستخالف(من أهم العالمات الرئيسة لتطبيق سياسة خالفة مناصب املوارد البشرية 

، وهي االستبدالأو خطة  )التعاقب(اجلهات احلكومية بكفاءة، يف مقابل اإلحالل الوظيفي 

املدروسة بعناية. فهذه اخلطة   Personal Development Planخطة التطوير الشخصي أو الفردي 

ن املواصفات الوظيفية الالزمة جلميع املراحل واملستويت من خالل التطوير، واليت أتخذ ابحلسبا

فات وظيفية خلليفة املنصب، والذي يساعد ختطيط  صتتضمن كل ما هو متاح من إمكانيات وموا

 تطوير املواصفات الالزمة له يف املستوى الوظيفي القادم أو األعلى.

 

 / قانون املوارد البشرية املدنية   )38(الفصل السادس نظام تقييم األداء/ مادة   13
يكون من خالل كال الوظيفة (وظف معني يتم من خالهلا وضع برانمج للتدريب والتعليم : وهي خطة عمل فريدة ملPersonal development planخطة التطوير الفردي أو الشخصي   14

املنظمة. ابلنسبة للفرد أو الصعيد الشخصي، فإن هذه الفرصة املهنية تزيد من فرصة ترقيه خالل  احتياجاتواليت جتعل املوظف يزيد من مواصفاته الوظيفية ابلتوازي مع   )وخارجها
 املنظمة.. إخل. 

A Dictionary of Human Resource Management Oxford ترمجة الباحث   



- 110 - 

 

 
ISSN No. 1834-6170 Online: ISSN 2208-469X; © 2008 The Islamic Centre for Research and Development Inc. Sydney, Australia               

 

 

مرتكزة على التعرف على خليفة املنصب لكل    االستبدالأو خطة  )التعاقب(اإلحالل الوظيفي  .4

فتطور   )االستخالف(وظيفة حبد ذاهتا أو بشكل حمدد لتلك الوظيفة فقط. أما خالفة املناصب 

يف كل املستويت الوظيفية داخل اجلهة احلكومية. فهذه البوتقة تعد   15تركيزها على بوتقة املواهب 

هل   ;جلميع اخليارات املتاحة. فعلى سبيل املثال لالستعدادملتعددة أصحاب املسارات الوظيفية ا

لوظيفة مدير إدارة موازنة الباب األول أو مدير  استعداديستطيع رئيس قسم املالية أن يكون على 

 ؟ نية طالو املوارد البشرية   الوزارة  إدارة 

 اخلامتة:

مبوجب إخطار كتايب يسلم إليه شخصياً مبقر ور للتحقيق معه، وذلك ضجيب إخطار املوظف مبيعاد احل

عمله، وإذا تعذر تسليمه اإلخطار، يتم إخطاره بكتاب مسجل على عنوانه الثابت مبلف خدمته أو  

وإذا رفض املوظف تسلم اإلخطار أو إذا مل حيضر يف املوعد   إخطاره إبحدى الوسائل اإللكرتونية احلديثة. 

ملشار إليها يف الفقرة السابقة، جاز إجراء التحقيق يف غيبته وفقاً احملدد رغم إخطاره أبي من الوسائل ا

بناًء على ما سبق فإن دور   16لإلجراءات املنصوص عليها يف قانون املوارد البشرية املدنية وهذه الالئحة." 

، بناء التواصل البناء لتجنب اإلجراءات القانونية املساءلة  االستخالفإدارة املوارد البشرية لتطبيق سياسة 

 

 التعني يف املنصب. لشروط ومؤهالتبوتقة املواهب: وهي مساحة جتمع يف أفضل مرشحني خلالفة املنصب من حيث املواصفات الوظيفة الالزمة   15
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األمثل خلالفة املنصب عرب اإلدارة السليمة  واالستعدادالتأديبية، والفصل السليم لكال اجلهة واملوظف، 

 ألساليب املساءلة التأديبية من خالل القانون والالئحة التنفيذية لتطبيق السياسة. 
 

 قائمة املصادر

: هي خطة مفصله يتم إعدادها من قبل املنظمة أو احلكومة ملعرفة ما هو حجم الدخل الذي سوف يقبض خالل فرتة زمنية حمددة Budgetزنة املوا. 1

    Longman Business English Dictionary  ترمجة الباحث / وحجم اإلنفاق الذي سوف يصرف.

 2016لسنة  )15(إبصدار قانون املوارد البشرية املدنية/ قانون رقم  األمريي القرار )3(رقم  مادة. 2

3 . Edition th7, Human Resources Management A Strategic ApproachCanadian   ترمجة الباحث     

 الفصل الرابع/ الرواتب والعالوات والبداالت واملزاي الوظيفية األخرى/ قانون املوارد البشرية املدنية  )23(مادة رقم . 4

 الفصل الرابع/ الرواتب والعالوات والبداالت واملزاي الوظيفية األخرى/ قانون املوارد البشرية املدنية  )23(مادة رقم . 5

ديلويد/ اجمللد األول احلاجة  /Business Succession Planning Cultivating Enduring Valueأعمال خالفة املناصب . 6

 للتخطيط/ ترمجة الباحث 

 قانون املوارد البشرية املدنية  /)2(الفصل الثاين ختطيط وتنظيم الوظائف/ مادة . 7

حافة احمللية، الوطنية، املتخصصة وغري : وهو اإلعالن املخصص للوظائف والذي يتم من خالل الصrecruitment advertisingإعالن التعيني . 8

إخل.   ها من وسائل اإلعالم، ابإلضافة إىل اإلنرتنت. الغاية من ذلك جلذب العدد املناسب من املرشحني أصحاب الكفاءة مللئ الوظائف الشاغرة..

A Dictionary of Human Resource Management Oxford ترمجة الباحث   

 قانون املوارد البشرية املدنية  /)29(الفصل الرابع الرواتب والعالوات والبدالت واملزاي الوظيفية األخرى/ مادة . 9

 إبصدار الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البشرية املدنية.  2016لسنة  )32(رقم  الوزراءالفصل الثالث/ التدريب والتطوير/ قرار جملس )55(ادة . م10  

 قانون املوارد البشرية املدنية  /ءاألداالفصل السادس/ نظام تقييم  )34(مادة . 11

 قانون املوارد البشرية املدنية  /ءاألداالفصل السادس/ نظام تقييم  )35(مادة . 12
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