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 (SWOT Analysisتحليل البيئة الداخلية والخارجية ) .1

 وظفين العام.املنقاط القوة الخاصة بديوان  1.1

 يضمإديوانإاملوظفينإكفاءاتإمتخصصةإفيإمجاالتإاملواردإالبشريةإوالقانونيةإوتكنولوجياإاملعلوماتإومنإحملةإ

إميةإالعليا.املؤهالتإالعل

 إينظمإعملإديوانإاملوظفينإالعامإبقانونإالخدمةإاملدنيةإولوائحهإالتنظيميةإويوجدإمجوعةإمنإاللوائحإالتنظيمية

.مدونةإ-الوظائفإجدولإتشكيالت-ضابطةإلعددإكبيرإمنإالجراءاتإداخلإالديوانإ)الئحةإالتعديلإالوظيفي

 قواعدإالسلوك..(.

 تقنيةإبرمجيةإمتقدمةإتتمثلإفيإبرنامجإإدارةإاملواردإالبشريةإإيمتلكإديوانإاملوظفينإالعامإبيئةHRMISنإمإتمكنهإ

 أتمتةإوحوسبةإكافةإالعملياتإالدارية.

 يمتلكإديوانإاملوظفينإمنظومةإإداريةإمحوسبةإمتطورةإفيإمجالإتنفيذإاالمتحاناتإالتنافسيةإواالستقطابإ

 والتعيين.

 تإاءإإلكترونيإحديثإملوظفيإالخدمةإاملدنيةإوينتجإبياناتإإحصائيةإذايمتلكإديوانإاملوظفينإالعامإنظامإتقييمإأد

 جودةإعاليةإملتخذيإالقرار.

 ةإيوجدإرؤيةإورغبةإلدىإالدارةإالعلياإفيإالديوانإبمعالجةإالقضاياإواملشاكلإالقديمةإالعالقةإوالتخطيطإبمنهجي

 علميةإللمستقبل.

 والتعليمإالعالي.استكمالإعمليةإالربطإالكترونيإمعإوزارةإالتربيةإ 

 .وجودإدليلإإجراءاتإعملإللخدماتإاملقدمةإمنإالديوان 

 وجودإخطةإإستراتيجيةإللديوانإمحدثة. 

 .يوجدإمبنىإدائمإللديوانإيولدإحالةإمنإاالستقرارإاملؤسس ي 

 .يوجدإلدىإديوانإاملوظفينإالعامإمدونةإلقواعدإالسلوكإالوظيفي 

 نقاط الضعف الخاصة بديوان ملوظفين العام. 1.2

 وحدةإالرقابةإداخلإالديوانإوعدمإوجودإتقييمإدوريإلألداءإاملؤسس يإللديوان.إتمكينعدمإ 

 عدمإاالنتهاءإمنإإعدادإعددإمنإاألدلةإاالسترشاديةإاملركزيةإمثلإالدليلإالرشاديإلعدادإالهياكلإالتنظيميةإ

 مةإمثلإالئحةإالتعيين.والدليلإالرشاديإملعاييرإالكفاءةإفيإعمليةإالتوظيفإواللوائحإالتنظيميةإالها

 .عدمإاالنتهاءإمنإمشروعإتطويرإاملسمياتإالوظيفيةإلقطاعإالخدمةإاملدنية 

 .عدمإاالنتهاءإمنإمشروعإالوصفإالوظيفيإلقطاعإالخدمةإاملدنية 

 إللديوان.إضعفإاملواردإاملاليةإألغراضإالتطويرإاملؤسس ي
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 متحاناتإاملحوسبةإوالتدريب.عدمإامتالكإديوانإاملوظفينإملختبراتإحاسوبإألغراضإتنفيذإاالإ 

 .نقصإفيإالكادرإالبشري 

 .ضعفإالدورإالعالميإومحدوديةإاالنفتاحإعلىإاملجتمع 

 .مغادرةإعددإمنإالكفاءاتإالعاملةإفيإمجالإتكنولوجياإالحاسوبإومجالإالتطويرإالداري 

 إتإالداخلية.أنظمةإأرشفةإالكترونيةإمتخصصةإفيإالبريدإالداخليإللديوانإوحفظإالسجالإإتفعيلعدمإ 

 عدمإتوفرإميزانياتإلتنفيذإاألنشطةإالداخليةإأدتإإلىإعدمإفاعليةإاالتصالإوالتواصلإداخلإالديوان. 

 إ.
ً
 وجودإبعضإاملعامالتإتنفذإورقيا

 .عدمإوجودإنظامإحوافزإيشجعإعلىإالتميزإوالبداع 

 .عدمإقدرةإأنظمةإالعقوباتإعلىإردعإاملوظفينإاملتجاوزينإللنظام 
 

 لتي تواجه ديوان املوظفين العام من البيئة الخارجيةالتهديدات ا 1.3

 .إالحروبإاملتكررةإعلىإقطاعإغزة.إوالحصارإاملستمرإالذيإأدىإإلىإشللإكافةإمناحيإالحياة

 إعلى
ً
إالتقلباتإالسياسيةإفيإإنهاءإاالنقسامإوارتهانإالحالةإالحكوميةإإلىإمخرجاتإمناوراتإاملصالحةإأثرتإسلبا

 يةإبشكلإكامل.استقرارإالحالةإالحكوم

 ة.عدمإتعاونإاملؤسساتإالدوليةإفيإمجالإاملنحإوالبعثاتإوتقديمإاملساعدةإالداريةإفيإمجالإتطويرإالوظيفةإالعام 

 منهةةةاإالحكومةةةةإفةةةيإغةةةزةإوال ةةةيإتةةةؤثرإفةةةيإمجةةةاالتإتةةةوفيرإالرواتةةةبإوتخصةةةيصإميزانيةةةاتإإتعةةةانياألزمةةةةإاملاليةةةةإالخانقةةةةإال ةةةيإ

 يةإبناءإقدراتإموظفيإالخدمةإاملدنيةإوتطويرإمسارهمإالوظيفي.للتحفيزإوتوفيرإمخصصاتإلتطويرإعمل

 إعدمإتفهمإأوإاستجابةإالدوائرإالحكوميةإفيإالكثيرإمنإاألحيانإلتوجيهاتإونصائحإديوانإاملوظفينإالعامإفيإمجال

إملبدأإالكفاءة.
ً
 تحقيقإمبدأإاالستخدامإاألمثلإللمواردإالبشريةإتحقيقا

 يةإاملنصوصإعليهاإفيإالقانونإبسببإالوضعإالسائد.ضعفإفيإتطبيقإالعقوباتإالدارإ 

 .ضعفإلدىإعددإمنإالدوائرإالحكوميإفيإمجاالتإالتخطيطإوالتطويرإاملؤسس يإوإدارةإاملواردإالبشرية 

 ضعفإقدرةإالقطاعإالخاصإعلىإاستيعابإاملزيدإمنإالوظائفإأدىإإلىإارتفاعإحالةإالطلبإعلىإالوظائفإالحكوميةإ

إمعإعدمإوجودإ
ً
 شغلإاملزيدإمنإالوظائفإالحكومية.حاجةإل إتزامنا

 قانونإالخدمةإاملدنيةإولوائحهإالتنظيميةإيحتاجإإلىإمزيدإمنإعملياتإتطويرإليتناسبإمعإاملستجداتإعلىإساحةإ

 املواردإالبشريةإ

 كلإاالهياكلإالتنظيميةإالحكوميةإالإتتناسبإمعإاألداءإالحكوميإالحاليإبالضافةإإلىإوجودإعددإكبيرإمنإالهي

 التنظيميةإغيرإمعتمدة.
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 االمتيازاتإاملاليةإإمالئمةطبيبإبيطري......(إوعدمإ-)جراحةإالقلبإعدمإتوفرإتخصصاتإنادرةإمثلإوظائفإالخبراء

 املمنوحةإلعددإمنإالوظائفإالنادرة.

 فينإاختالفإفيإآلياتإوطرقإتطبيقإقانونإالخدمةإاملدنيةإبينإالضفةإوغزةإاألمرإالذيإيؤثرإسلباإعلىإحالةإاملوظ

 ومنإيتلقىإراتبإمنإغزةإومنإيتلقىإراتبإمنإرامإهللا.

 .إغيابإالدورإالحكوميإفيإمجالإإعدادإقياداتإالصفإالثاني 

 انإوقاعدةإبياناتإالديوإللدوائرإالحكوميةإ)باستثناءإالتعليم(إعدمإوجودإربطإمباشرإبينإقواعدإالبياناتإالحكوميةإ

 بة.وعدمإتوفرإبياناتإحكوميةإمحدثةإذاتإجودةإمناس

 العمل.إووضعإسوقإعدمإتوفرإبياناتإحديثةإعنإالخريجينإوالتخصصاتإ 

 إطارإتصنيفإالوظائفإالحاليإللخدمةإاملدنيةإوجداولإتشكيالتإالوظائفإالإتتناسبإمعإاألداءإالفعليإللقطاعإ

 الحكومي،

 .الإيوجدإمركزإتدريبإحكوميإمتخصصإفيإعملياتإبناءإالقدراتإلكافةإموظفيإالخدمةإاملدنية 

 رةإهجرةإالكفاءات.ظاه 
 

 الفرص التي توفرها البيئة الخارجية لديوان املوظفين العام  1.4

 رأيإواليوجدإرغبةإلدىإمتخذيإالقرارإفيإاملجالإالحكوميإبتنفيذإعمليةإالصالحإالداريإفيإالجهازإالداريإالحكوميإ

إالصالح.يدعمإوبقوةإعمليةإإالعام

 العملإالداريإالحكومي.وجودإمنظومةإقوانينإوتشريعاتإومدوناتإتدعمإ 

 درجةإانتماءإموظفيإالخدمةإاملدنيةإلدوائرهمإالحكوميةإعاليةإوحرصهمإعلىإتقديمإأفضلإالخدماتإألبناءإشعبهمإ

إقدرةإعاليةإعلىإالصمودإأمامإالتحديات.إوفرإلهمالإمثيلإلهإوإيمانهمإبعدالةإقضيتهمإ

 داريإسوبيةإكنهجإاستراتيجيإفيإتطويرإالعملإفيإالجهازإالإتتبنىإالحكومةإفيإغزةإاالستثمارإفيإأنظمةإاملعلوماتإالحا

 الحكومي.

 .توفرإالبيئةإالكفاءاتإالبشريةإفيإكافةإالتخصصاتإوبوفرة 

 تمويلإلنشاءإمركزإتدريبإمتكاملإالحصولإعلى. 
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إ2019مؤشراتإاألداءإ
 مالحظات (2019)   مؤشرات األداء التنموية لديوان املوظفين العام

 /29700إ.عددإالسكانفيإالخدمةإاملدنيةإلعددإ/نسبةإموظ .1

1.56% 

 /14900إعددإ/نسبةإموظفيإقطاعإالتعليمإلعددإالسكان. .2

0.78% 

 /8722إعددإ/إنسبةإموظفيإالقطاعإالصحيإلعددإالسكان. .3

0.46% 

 %86.29إمتوسطإتقييمإاألداءإالسنويإملوظفيإالخدمةإاملدنية. .4

.إيةإلهاالوظائفإال يإتمإاعدادإاوصافإوظيفإمتوسطإعدد .5
ً
إ64إسنويا

 /4128إنسبةإاملوظفينإمنإحملةإاملؤهالتإالعلميةإالعاليةإمقارنةإبعددإموظفيإالخدمةإاملدنية. .6
13.89% 

 /18460إنسبةإموظفيإالفئةإالثانيةإلباقيإالفئاتإالوظيفية. .7
62.15% 

 /10486إنسبة/إعددإالناثإفيإوظائفإالخدمةإاملدنية.إ .8
35.3% 

إوظائفإالقياديةإلعددإالذكور.إنسبة/إعددإالناثإفيإال .9
901/ 24% 

إنسبةإالوظائفإالقياديةإوالشرافيةإإلىإباقيإالوظائف. .10
3657/ 12.3% 

إفاة(إملجموعإموظفيإالخدمةإاملدنية.وإ-فصل–نسبةإاملوظفينإاملنتهيةإخدماتهمإ)تقاعدإ .11
869 

إنسبةإاملوظفينإاملستقيلينإملجموعإموظفيإالخدمةإاملدنية. .12
144 

.عددإالعالن .13
ً
إاتإالوظيفيةإسنويا

7 

14. .
ً
إ20,000إمتوسطإعددإاملتقدمينإللوظائفإالحكوميةإسنويا

إ/1000إنسبةإالتعييناتإالسنويةإالجديدةإإلىإاملوظفينإالحاليين. .15

إ3.3%

إإلىإعددإموظفيإالخدمةإاملدنية. .16
ً
إنسبةإالذينإيتمإالتعاقدإمعهمإبعقودإالبدالءإسنويا

1165/ 3.92% 

إموظفيإالخدمةإاملدنيةإاملثبتين.نسبةإموظفيإالعقودإإلىإ .17
1235/ 4.1% 

إ43إمتوسطإاألعمارإملوظفيإالخدمةإاملدنية. .18

.إاملحوإ/عددإلجانإالتحقيق .19
ً
إلجنةإ226إاملنعقدةإسنويا

.أوإمحوهاإعددإالعقوباتإال يإيتمإايقاعهاإ .20
ً
املصادقةإإ251إعلىإاملوظفينإسنويا

إعلىإعقوبة.

إمحوإعقوبة.إ149

إ%0.8إبةإمنإاملوظفينإمقارنةإبالعددإالجماليإملوظفيإالخدمةإاملدنية.نسبةإاملخالفاتإاملرتك .21

إ7إعددإاألنظمةإاملحوسبةإالجديدةإاملضافةإللنظام. .22
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إ2إعددإالدوائرإالحكوميةإال يإتمإربطهاإالكترونياإمعإديوانإاملوظفين. .23

إ)تقدير(إ1000إعددإالشكاوىإاملستلمةإفيإديوانإاملوظفين. .24

إ)تقدير(700إفيإديوانإاملوظفين.إعددإالشكاوىإاملحلولة .25

إهيكلإتنظيميإ15إعددإالهياكلإالتنظيميةإاملعتمدةإومحدثةإلجماليإعددإاملؤسساتإالحكومية. .26

 

 مالحظات (2019) مؤشرات األداء لديوان املوظفين العام

إ%إ)تقدير(60إنسبة/إعددإاملعامالتإاملنجزةإلعددإاملعامالتإالواردة .1

إدوراتإ9إعقدةإخاللإالسنة.عددإدوراتإالتدريبإاملن .2

إمشاركإ391إعددإالذينإتلقواإتدريبإمنإخاللإديوانإاملوظفينإالعام. .3

4. .
ً
إ4إعددإورشإالعملإواأليامإالدراسيةإاملنعقدةإداخليا

إ5إعددإاملشاركاتإفيإورشإالعملإواأليامإالدراسيةإالخارجية. .5

إ13إعددإاللجانإالحكوميةإال يإيرأسهاإديوانإاملوظفين. .6

إ10إلجانإالحكوميةإال يإيشاركإبعضويتهاإديوانإاملوظفين.عددإال .7

إ14إعددإاللجانإالداخليةإلديوانإاملوظفين. .8

إ46إعددإاللجانإاملشكلةإاملرتبطةإبعملياتإالتوظيف. .9

إ12إعددإاملسابقاتإال يإتمإتجهيزهاإخاللإالعام. .10

إ39إعددإاألدوارإالوظيفيةإساريةإاملفعول. .11

إ1إال يإتمإابرامهاإمعإاملؤسساتإاملختلفة.عددإاالتفاقياتإوالتفاهماتإ .12

إ35,000إمتوسطإعددإاملراجعاتإالسنويإللديوانإمنإاملواطنين. .13

إ30إعددإتقاريرإالرقابةإالداخليةإالسنوية. .14

إ26إأوإمراجعتها.ال يإتمإإصدارهاإوالدراساتإواللوائحإعددإالقوانينإواألدلةإالجرائيةإ .15

إ0إنإالعام.عددإاستطالعاتإالرأيإلديوانإاملوظفي .16

إ0إعددإاملتفاعلينإمعإاستطالعاتإالرأيإلديوانإاملوظفينإالعام. .17

إ
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إ2020مؤشراتإاألداءإ
 مالحظات دورية املؤشر نوع املؤشر اسم املؤشر

إإسنويإ تنمويإ عددإموظفيإالخدمةإاملدنيةإالجمالي

إإسنويإإتنمويإإعددإموظفيإالخدمةإاملدنيةإعلىإرأسإعملهم

إإسنويإإتنمويإإدنيةإاملستنكفينعددإموظفيإالخدمةإامل

إإسنويإإتنمويإإنسبةإاملوظفينإاملنقطعينإعنإالعملإإلىإاملوظفينإعلىإرأسإعملهم

إإسنويإإتنمويإإموظفيإالخدمةإاملدنيةإلعددإالسكان

إإسنويإإتنمويإإموظفيإقطاعإالتعليمإلعددإموظفيإالخدمةإاملدنية

إإسنويإإتنمويإإموظفيإالقطاعإالصحيإلعددإموظفيإالخدمةإاملدنية

إإسنويإإتنمويإإمؤشرإالطلبإعلىإالوظائفإالحكومية

إ
ً
إإسنويإإتنمويإإعددإاملوظفينإاملعينينإسنويا

إإسنويإإتنمويإإنسبةإالتعيناتإالسنويةإالجديدةإإلىإاملوظفينإالحاليين

إشهريإإتنمويإإالوظائفإال يإتمإالعالنإعنهاإموزعةإوفقإاالختصاصإوماإتمإتعيينه
إ

إإشهريإإوزاريإإةإاملفعولإمصنفةاألدوارإالوظيفيةإساري

نسبةإموظفيإالعقودإإليإموظفيإالخدمةإاملدنيةإاملثبتينإموزعةإحسبإ

إاملؤسسةإالحكومية
إسنويإإتنمويإ

إ

تصنيفإموظفيإالخدمةإاملدنيةإحسبإاملؤهلإالعلميإ)دكتوراة،إ

إماجستير،إبكالوريوس،إدبلوم،إدونإذلك(
إسنويإإتنمويإ

إ

الفئةإالوظيفيةإ)خاصة،إعليا،إتصنيفإموظفيإالخدمةإاملدنيةإحسبإ

إأولى،إثانية،إثالثة،إرابعة،إخامسة(
إسنويإإتنمويإ

إ

تصنيفإموظفيإالخدمةإاملدنيةإحسبإاملسمياتإالشرافيةإ)وكيل،إ

إمديرإعام،إمدير،إرئيسإقسم،إرئيسإشعبة،إمشرف(
  إتنمويإ

إ

إإسنويإ تنمويإإمؤشرإالتوزيعإعلىإاملحافظاتإملوظفيإالخدمةإاملدنية

إإسنويإإتنمويإإفيإالخدمةإاملدنيةإمنإحيثإالجنستصنيفإموظ
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إسنويإإتنمويإإتوزيعإموظفيإالخدمةإاملدنيةإالناثإعلىإالفئاتإالوظيفية

إ

إإسنويإإتنمويإإعددإالدوراتإالتدريبيةإال يإعقدهاإالديوانإملوظفيإالخدمةإاملدنية

عددإموظفيإالخدمةإاملدنيةإالذينإتلقواإالتدريبإمصنفإحسبإالدائرةإ

إةإوالفئةإالوظيفيةإوعددإساعاتإالتدريبالحكومي
إسنويإإتنمويإ

إ

املوظفينإالحاصلينإعلىإ)إجازاتإدراسية،إإجازاتإبدونإراتب،إمنتدبين،إ

إمعارين،إمنقولين(إبشكلإسنويإ
إسنويإإتنمويإ

إ

إإسنويإإتنمويإإمتوسطإعمرإموظفيإالخدمةإاملدنية

إإسنويإإتنمويإإمتوسطإسنواتإالخدمةإحسبإالدائرةإالحكومية

إإسنويإإتنمويإإظفينإالحاصلينإعلىإترقياتإمستحقةإخاللإالعاماملوإ

إإسنويإإتنمويإإاملوظفينإاالستقاالتإبالنسبةإملجموعإموظفيإالخدمةإاملدنية

إإسنويإإتنمويإإمتوسطإالجازاتإالسنويةإالعاديةإاملستنفذةإلكلإموظف

إإسنويإإتنمويإإالجازاتإاملرضيةإمصنفةإ)سيكليف،إقومسيون(إلكلإموظف

االنضباطإالوظيفيإفيإالدوامإ)للوزاراتإال يإلديهاإبصمةإمؤشرإ

إإلكترونية(
إسنويإإتنمويإ

إ

عددإلجانإالتحقيقإاملنعقدةإوالعقوباتإاملثبتةإملوظفيإالخدمةإاملدنيةإ

إ
ً
إسنويا

إسنويإإتنمويإ
إ

إاملخالفاتإاملرتكبةإمنإاملوظفينإمقارنةإبالعددإالجماليإالجماليإملوظفي

إالخدمةإاملدنية
إويإسنإتنمويإ

إ

إإسنويإإتنمويإإالخدماتإاملحوسبةإاملضافةإللنظام

إسنويإإتنمويإإالوظائفإال يإتمإإعدادإوصفإوظيفيإلها

إ

إإسنويإإتنمويإإالدوائرإالحكوميةإال يإتكاملتإبياناتهاإمعإديوانإاملوظفينإ

إإشهريإإوزاريإإاملعامالتإاملنجزة

إإشهريإإوزاريإإاملعامالتإالواردةإوالصادرة

إإشهريإإوزاريإإفيإديوانإاملوظفينإالعامإالشكاوىإاملستلمة

إإشهريإإوزاريإإالشكاوىإاملحلولةإفيإديوانإاملوظفينإالعام
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إإسنويإإتنمويإإالتعميماتإوالتعليماتإالجديدةإالضابطةإلنظامإالخدمةإاملدنية

إإشهريإإوزاريإإورشإالعملإواأليامإالدراسية

إإشهريإإوزاريإإاملشاركةإفيإلجانإاالمتحاناتإولجانإعامة

إإسنويإإتنمويإإؤشرإنتائجإالتقييمإاألداءإالسنويإموزعإوفقإالوزاراتإوالفئاتم

إ

إ
 

إ
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إ

إ
إ

إ.2020املبادراتإالتنمويةإ

الجهة  المبادرة/ المشروع البرنامج
 المسئولة

الفئة 
 المستهدفة

 وصف مختصر
المدة 
الزمنية 
 )شهر(

التكلفة التقديرية 
$ 

جهة  األولوية مؤشر القياس
 التمويل

ت تعزيز آليا
التنسيق 

والمتابعة مع 
 مؤسسات
المجتمع 
 المدني.

تحسين صورة 
الديوان أمام 

المجتمع المحلي في 
مجال النزاهة 

 والشفافية

ديوان 
الموظفين 

 العام

المجتمع 
 المحلي

تهدف المبادرة إلى تنفيذ مجموعة من 
األنشطة المتفرقة التي تستهدف تحسين 
صورة الديوان في مجال النزاهة والشفافية 

مام الجمهور باستخدام القنوات اإلعالمية أ
 وعبر مواقع التواصل االجتماعي.

 شهر 12

 دوالر 3500
 برشورات
 ورش عمل
 إعالنات

 تقارير إخبارية
جلديات 
 ومطبوعات
اتصاالت 
 ومواصالت

ارتفاع مؤشر رضا 
متلقين الخدمة 

)استبانة قبل وبعد 
 تنفيذ المبادرة(

ارتفاع في عدد زوار 
 موقع الديوان

رتفاع في عدد ا
المتفاعلين مع اخبار 

الديوان بمواقع 
 التواصل

 حكومي عالية

تطوير الشراكات مع 
مؤسسات المجتمع 

 المدني

ديوان 
 الموظفين

مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

تهدف المبادرة إلى استكمال جهود ديوان 
الموظفين العام التي تمت خالل اإلعالن 

( وظيفة والتي نجحت في 1000عن )
التواصل مع الفصائل ومؤسسات  تعزيز

 شهر 12

 دوالر 2000
 ورش عمل

قرطاسية جلديات 
 ومطبوعات

ارتفاع مؤشر رضا 
متلقين الخدمة )يقاس 
عبر استبانة خاصة 

قبل وبعد تنفيذ 

 كوميح عالية
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الجهة  المبادرة/ المشروع البرنامج
 المسئولة

الفئة 
 وصف مختصر المستهدفة

المدة 
الزمنية 
 )شهر(

التكلفة التقديرية 
جهة  األولوية مؤشر القياس $

 التمويل

المجتمع المدني والنقابات من خالل عقد 
 لقاءات دورية وتعزيز التواصل اإلعالمي.

اتصاالت 
 ومواصالت

 المبادرة(
 

تطوير الشراكات مع 
مؤسسات التعليم 

 العالي

ديوان 
 الموظفين

 الجامعات
 الكليات
 المعاهد

وزارة التربية 
 والتعليم

تهدف المبادرة إلى تعزيز العالقة مع كافة 
مؤسسات التعليم العالي لتطوير تبادل 
المعلومات وتعزيز الجهود المرتبطة 
بتطوير قدرات الخريجين وتطوير العمل 

 شترك بين هذه المؤسسات والديوان.الم

 شهر 12

 دوالر 2000
 ورش عمل
قرطاسية 
 ومطبوعات
اتصاالت 
 ومواصالت

 اتفاقيات موقعة
أوصاف وظيفية لعدد 

 من الوظائف
 دورات تدريبية

 حكومي عالية

تطبيق اليات 
الشفافية 
والمساءلة 

والمعيارية في 
ادارة الشأن 

 مالعا

تعزيز توعية 
موظفي الخدمة 

ية بمدونة المدن
قواعد السلوك 

وضوابط  األخالقي
 السلوك

على مواقع التواصل 
لموظفي  االجتماعي

ديوان 
 الموظفين

كافة موظفي 
 الخدمة المدنية

إعادة تفعيل مدونة قواعد السلوك وتذكير 
الموظفين بمواد المدونة من خالل رسائل 
إعالمية يتم توصيلها عبر مواقع التواصل 

اعي والمواقع اإللكترونية الحكومية االجتم
مع التركيز على االمن اإللكتروني وسلوك 
الموظفين على مواقع التواصل االجتماعي 
وذلك من خالل إعداد وتنفيذ برنامج 
اعالمي على إذاعة الرأي، مجموعة من 

 شهر 12

 دوالر 3500
قرطاسية، 
اتصاالت 

ومواصالت، 
مكافأة للمدربين، 

 الجائزة

 عدد الدورات التدريبية
عدد المدونات 

المنشورة على مواقع 
 التواصل

 عدد المتفاعلين
 الجوائز الموزعة

 عدد اللجان المشكلة

 حكومي عالية
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الجهة  المبادرة/ المشروع البرنامج
 المسئولة

الفئة 
 وصف مختصر المستهدفة

المدة 
الزمنية 
 )شهر(

التكلفة التقديرية 
جهة  األولوية مؤشر القياس $

 التمويل

المواد اإلعالمية والتوعوية، إقامة دورات  الخدمة المدنية
تدريبية، مسابقة أفضل مؤسسة حكومية 

 للمدونة.مطبقة 

تطوير منظومة 
التحقيقات القانونية 

 وائري الدف
توحيد و ة وميكالح

 اللجان لير عمعايم

ديوان 
الموظفين 

 العام

المؤسسات 
 الحكومية

الموظفون 
مرتكبي 

المخالفات 
 القانونية

منظومة  إلى تطويرف المبادرة هدت
لجان التحقيق  تعمل بهاءات التي رااإلج

ام كيق أحبومية لضمان تطكالحوائر تي الد
قانون الخدمة المدنية ضد المخالفين  

سواسية  العموميينالموظفين ة فكا ومعاملة
يقا لمبادئ بتحيز تط ون أي تمييز أو د
وذلك من خالل تشكيل  إلنصافوا دالةعال

لجان تخصصية لتوثيق ودراسة الحاالت 
السابقة وإعداد منظومة موحدة ونشرها 
وتعميمها وتشكيل لجان تحقيق يرأسها 

 الديوان تطبق المنظومة المعدة.

 شهور 6

 دوالر 2000
لنقل تكاليف ا

 والمواصالت.
تكاليف ورش 

 العمل.
تكاليف تجميع 

 الوثائق

منظومة معتمدة، لجان 
مشكلة بقرار رئيس 

الديوان، توحيد 
إجراءات لجان 

التحقيق في كافة 
 المؤسسات الحكومية.

 حكومي عالية

اإلصالح 
اإلداري في 

تطوير مركز 
خدمات الجمهور 

ديوان 
الموظفين 

متلقي الخدمة 
من المواطنين 

تهدف المبادرة إلى تطوير مركز استقبال 
الجمهور لتحسين جودة البيئة الداخلية 

 دوالر 7000 شهر 2
كراسي، كنب، 

مركز خدمات مؤهل 
 يناسب متلقي الخدمة

 حكومي عالية
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الجهة  المبادرة/ المشروع البرنامج
 المسئولة

الفئة 
 وصف مختصر المستهدفة

المدة 
الزمنية 
 )شهر(

التكلفة التقديرية 
جهة  األولوية مؤشر القياس $

 التمويل

ضوء مبادئ 
 يالعمل المؤسس

في ديوان الموظفين 
إضافة خدمات و 

 إلكترونية إليه

ومندوبي  العام
الوزارات 
ومراجعي 

 الديوان

للديوان وتقديم الخدمات بظروف مريحة 
وسهلة من خالل تطوير المركز بخدمات 

سي االنتظار، باجات، مياه، مثل كرا
موائمة لذوي اإلعاقة، باإلضافة إلى إعادة 
تأهيل الحمامات ودمجها مع مركز تلقي 
الخدمة وتوفير األجهزة والمعدات الالزمة 
التي قد يحتاجها متلقي الخدمة الستكمال 

 األوراق اللزمة وما يلزم من لوجستيات.

ق، أسطوانات حري
باجات، تأهيل 
مداخل، لوحات 
ارشادية، وسائل 
تثقيفية، تأهيل 

الحمامات، أجهزة 
 كالفاكس والهاتف.

مشروع االرتقاء 
بالكادر القيادي 

الحكومي لموظفي 
 ولىالفئة األ

ديوان 
الموظفين 

 العام
 الفئة األولى

ته ومواضيعه يهدف البرنامج في هيكلي
التدريبية على االتجاهات والنظريات 
الدولية الحديثة في القيادة واإلدارة 
باألهداف وبناء مؤشرات األداء وإدارة 
المعرفة والتخطيط والمشاريع والمفاهيم 
والمهارات القانونية وإدارة السياسات 
والمؤشرات األساسية، إضافة إلى 
طبيعة البرامج المتخصصة ومنهجية 

 شهور 5

 دوالر 30,000
برامج  7تنفيذ 

 11تدريبية بواقع 
دورة بما تشمله 
البرامج من 

مكافآت مدربين 
واستئجار قاعات 
تدريب وقرطاسية 

 فئة أولى مدربة
تدريبية برامج  7تنفيذ 

 دورة 11بواقع 
 حكومي عالية
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الجهة  المبادرة/ المشروع البرنامج
 المسئولة

الفئة 
 وصف مختصر المستهدفة

المدة 
الزمنية 
 )شهر(

التكلفة التقديرية 
جهة  األولوية مؤشر القياس $

 التمويل

ريب المتميزة المتبعة فيه اعتمادا التد
على نخبة من خبراء التدريب سيتم 
استقطابهم من الخارج ممن لديهم خبرة 

ويشمل  واسعة في مجال التدريب
دورة  11برامج ستنفذ بواقع  7المشروع 

 وهذه البرامج هي:
برنامج ادارة العمليات وتصميمها  .1

 وآليات تطوير وتحسين اإلجراءات
ت العالمية الحديثة برنامج المستجدا .2

في إدارة المشاريع وكتابة مقترحات 
 المشاريع

برنامج الجوانب القانونية في  .3
 التحقيقات االدارية والصياغة القانونية

برنامج إدارة السياسات والمؤشرات  .4
 األساسية

برنامج تحليل وتطوير الهياكل  .5

وضيافة 
ولوجستيات 

 وخالفه
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الجهة  المبادرة/ المشروع البرنامج
 المسئولة

الفئة 
 وصف مختصر المستهدفة

المدة 
الزمنية 
 )شهر(

التكلفة التقديرية 
جهة  األولوية مؤشر القياس $

 التمويل

 التنظيمية
برنامج اإلجادة المؤسسية باستخدام  .6

 EFQM Mode الجودةأحدث نماذج 
االحترافي برنامج تقنيات التدريب  .7

Professional Training 
Techniques (PTT) 

حصر موظفي 
الخدمة المدنية ذوي 

 اإلعاقة

ديوان 
الموظفين 

العام 
بالتعاون 

مع الدوائر 
 الحكومية

موظفي الخدمة 
المدنية 

والمتعاقدين من 
 ذوي اإلعاقة

تهدف المبادرة إلى تنفيذ حصر شامل 
لكافة موظفي الخدمة المدنية من ذوي 
اإلعاقة وتصنيفهم وتحديد نوعية 

 وطبيعة إعاقتهم وتاريخ اإلعاقة.

الربع 
األول من 

عام 
2020 

 تمويل ذاتي

قائمة محدثة بموظفي 
الخدمة المدنية 

والمتعاقدين من ذوى 
 اإلعاقة.

 حكومي عالية

 ردوال  50,000 إجمالي
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إ2020املشاريعإالتنموية
إ

إاسمإاملشروعإم

إإ1
ً
إاعدادإالطارإالناظمإملحدداتإاستقبالإطلباتإالوزاراتإالكترونيا

إللبريدإالداخليإوالبريدإالواردإوالصادرإللديوان.إTracking systemعملإإ2

إ.حوسبةإخدماتإاالدارةإالعامةإللتدريبإ3

إ.ملوظفيإالخدمةإاملدنيةإومؤشراتإاألداءاألنظمةإالحصائيةإإحوسبةإ4

إحوسبةإعمليةإإنهاءإالخدمةإعلىإنطاقإالحكومةإ5

إ.بناءإنظامإاملعلوماتإالخاصإباالستشاراتإالقانونيةإ6

إ.حوسبةإخدمةإمالحقإالتعديلإ7

إحوسبةإجدولإتشكيالتإالوظائف.إ8

إحوسبةإالسيرةإالذاتيةإ)سجلإالنشاط(.إ9

إيفي.حوسبةإالوصفإالوظيفيإوالتحليلإالوظإ10

 لإلدارةإعنإبعدإخاصإبمدراءإالديوانإAndroid تطويرإنظامإاإ11

 لطالبيإالوظائف.إIOSتطويرإنظامإإ12

إإعدادإالئحةإتنظيميةإلألطباءإ13

 ITإعدادإالئحةإتنظيميةإللإإ14

إإعدادإالئحةإتنظيميةإلإلعالميينإ15

إاعدادإدراسةإحولإاالجازاتإبكافةإأنواعها.إ16

إبرامجإإ17 إللموظفاتإلدعمإوتمكينإتطوير إالعامإمنإخاللإتنفيذإبرامجإتوعوية إالقطاع إفي العاملةإمنإإاملرأةتمكينإاملرأة

إالوصولإإلىإاملناصبإالشرافيةإوالقيادية.

إالخدمةإاملدنيةإفيمجالإتنميةإورعايةإاملواهبإالبشريةإإفيتطويرإبرامجإإ18

إدأإالتعاقبإالوظيفي.تطويرإبرامجإاعدادإقياداتإالصفإالثانيإلتحقيقإمبإ19

إخاللإالخمسإسنواتإالقادمة.إمقترحإلتطويرإعمليةإتقييمإاألداءإإطاراعدادإإ20

 املركزإالتدريبإوتطويرإاملواردإالبشريةدليلإإجرائيإلعملإإ21

 EFQM تقييمإاالداءإاملؤسس يإللديوانإوفقإمعايير إ22

 .2026-2021إعدادإالخطةإاالستراتيجيةإلسنةإإ23

 .دإمشروعإتعديلإلقانونإالخدمةإاملدنيةإولوائحهإالتنظيميةإعدا إ24

إإعدادإنظامإخاصإباالستشاراتإالقانونية.إ25

إإعدادإنظامإملوظفيإالعقودإشاملإلعقودإالخبراء.إ26

إإعدادإمشروعإنظامإتفويضإاالختصاصاتإالداريةإداخلإالدوائرإالحكومية.إ27

 .الوظيفةإالعامةإفيمإدمجهتطويرإإطارإناظمإلتوظيفإذويإالعاقةإوإإ28
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إإعدادإدليلإمتخصصإلضبطإوتنظيمإالعقوباتإالدارية.إ29

إInfo Graph، Motion Graphic، Info videoمدعمةإإاعدادإمجلةإالديوانإااللكترونيةإإ30

إ

إ

إ

إ

إ
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إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ.2020إالتنفيذيةالخطةإ

اتيجية اتيج    الغاية االستر نامج الهدف االستر  ي    عاألنشطة والمشار  الت 
جهة 
 التنفيذ

الجهة 
 المساندة

مؤشر 
 األداء

ة التنفيذ  فتر

الرب  ع 
 األول

الرب  ع 
  
 الثان 

الرب  ع 
 الثالث

الرب  ع 
 الرابع

تعزيز التحول 
 
ً
  وصوال

ون  اإللكتر
ونية  . للحكومة اإللكتر

تطوير نظام الموارد 
ية )  (. HRMISالبشر

تطوير عمليات ربط 
 قواعد البيانات. 

 √ √ √ √  IT PD . مع وزارة الصحةقواعد البيانات  ربط 

بية والتعليم.   √ √ √ √   IT استكمال ربط قواعد البيانات مع وزارة التر

ي حالة حجز الموظف  ربط مع قواعد بيانات النيابة
العامة ف 

 مة القضاء. ذعىل 
IT LA    √ √ 

 √ √ √ √   IT . بط قواعد بيانات مع المديرية العامة للرواتبر 

ي بط العقوبات الفعالة ر 
ملف الموظف بالخدمات المقدمة  ف 

 . للموظفي   
IT LA    √ √ 

اعداد اإلطار الناظم لمحددات استقبال طلبات الوزارات 
 
 
ونيا  الكتر

PD LA.IT  √ √   

يد الوارد والصادر  Tracking systemعمل  يد الداخىلي والتر للتر
 للديوان. 

IT PD  √    

تطوير نظام 
دمات الخ

 المحوسب. 

  √ √   IT TD . حوسبة خدمات االدارة العامة للتدريب

ات األداءاألنظمة اإلحصائية  حوسبة ي الخدمة  ومؤشر
لموظف 

 . المدنية
IT PD  √    

    √  IT EA استكمال حوسبة اإلجازات وربطها مع الوزارات المختلفة

  √    IT EA حوسبة عملية إنهاء الخدمة عىل نطاق الحكومة

 √ √    IT LA . ات الخاص باالستشارات القانونيةبناء نظام المعلوم

   √    IT . حوسبة خدمة مالحق التعديل

    √  IT PD حوسبة جدول تشكيالت الوظائف. 

ة الذاتية )سجل النشاط(.    √    IT PD حوسبة الست 

 . ي
ي والتحليل الوظيف 

    √  IT PD حوسبة الوصف الوظيف 

  √ √   EA ITتطوير نظام استشارات خاص بمهام شئون الموظفي   وحوسبته 
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 وربط بدليل اإلجراءات

ونية  √ √ √ √  IT PD تطوير منظومة االشعارات والتنبيهات االلكتر

 .
 
ونيا    √ √  IT HI تطوير نظام استقبال طلبات المتقدمي   للوظائف الكتر

ي العقود وإدخالهم حرص بيانات كافة 
ي رام هللا وموظف 

موظف 
 عىل قواعد بيانات الديوان. 

IT, PD   √ √   

    √  IT PD استكمال حوسبة دليل اإلجراءات. 

ونية     √  IT HI استكمال تطوير منظومة اإلعالنات اإللكتر

ي للديوان
ون      √  IT PD إدخال تحسينات عىل الموقع اإللكتر

لمؤسسات لظام المحوسب إلدارة يوميات الست  بناء الن
 الحكومية

IT EA  √ √ √ √ 

تطوير تطبيقات 
 الهواتف الذكية. 

الهاتف المحمول  عىلمركزي التطبيق التطوير استكمال  
Android  .ي الوظائف  وطالبر

 لخدمات الموظفي  
IT HI  √    

   √   IT EA انلإلدارة عن بعد خاص بمدراء الديو  Android تطوير نظام ا

ي الوظائف.  IOSتطوير نظام    √ √    IT لطالبر

يد  نامج الديوان للتر نظام ب وربطهربط جواالت الموظفي   بتر
QR. Code . 

IT AU     √ 

تطوير الموارد 
الخاصة بشبكة 
 الحاسوب. 

 √ √ √ √   IT, AF . تحديث اجهزة الحاسوب وملحقاته والشبكة الداخلية للديوان

 √ √ √ √  AF IT ب. جهاز حاسوب وملحقاته لزوم قاعدة التدري 60توفت   

Data Center IT AF  √ √ √ √ 

Backup systems IT   √ √ √ √ 

   √ √  IT AF خارج الديوان.  Data Centerإىل خوادم الشبكة نقل 

تفعيل وتطوير دوائر 
اإلحصاء والتخطيط 

  المؤسسات 
 
والتقييم ف
 . ميةالحكو 

تطوير بيانات الدوائر 
الحكومية المرتبطة 

 ةالتنظيميبالهياكل 
 االحصائية. والبيانات 

تطوير الهياكل 
التنظيمية 
الحكومية 
 ومراجعتها. 

مراجعة وتدقيق الهياكل الحكومية بما يضمن قدرتها عىل 
 . االستجابة لمتطلبات التطوير 

PD   √ √ √ √ 

ي المشاركة 
 
هيكلة الدوائر الحكومية عمليات اعداد وتحديث  ف

ي وفق السياسة الحكومية وتقديم الدعم 
 
 المجال ف

PD   √ √ √ √ 

ح إلنشاء وحدات تنظيمية لتطوير األداء المؤسسي  تقديم مقتر
ي الدوائر الحكومية

 ف 
PD   √    

    √   PDإعداد الدليل اإلرشادي الستحداث والتعديل عىل الهياكل 
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 التنظيمية الحكومية. 

  
 
اإلصالح اإلداري ف
ضوء مبادئ العمل 

 المؤسس  

تطوير آليات بناء قدرات 
  الخدمة المدنية 

موظف 
  الجوانب االدارية 

 
ف

 والفنية. 

ليات تحديد آتطوير 
االحتياجات الموارد 

ية  البشر

 
 
ية سنويا  √ √ √ √  PD HI دراسة احتياجات الموارد البشر

ديوان بعد إصدار جدول تشكيالت الوظائف عىل موقع ال
 اعتماده من الجهات المختصة. 

PD   √    

م ومراجعة اإلطار النظري الحاىلي للوظائف يتقياستكمال 
 .وتصنيفاتها واعداد دراسة لتطوير اإلطار

PD   √ √ √  

   √ √  PD LA إعداد الئحة تنظيمية لألطباء

   √ √  IT PD ITإعداد الئحة تنظيمية لل 

   √ √  PD PR تنظيمية لإلعالميي    إعداد الئحة

 √ √    PD EA اعداد دراسة حول االجازات بكافة أنواعها. 

ي الدوائر الحكومية
وع تعهيد خدمات النظافة ف     √ √  PD HI تنفيذ مشر

تطوير جودة 
البيانات والدراسات 
  
اإلحصائية لموظف 
 الخدمة المدنية. 

ات الكفاءة الخاصة بال ية مقارنة بالموارد دراسة مؤشر موارد البشر
 . األخرى للدوائر الحكومية

PD    √ √  

ويد الجهات الحكومية بها  توفت  بيانات احصائية دورية لتر 
 . وتسهيل عمل الباحثي   

PD     √ √ 

ي الخدمة المدنية بهدف 
وع تدقيق بيانات موظف  استكمال مشر

 . تحسي   جودة قاعدة البيانات
PD   √ √ √ √ 

ات توظيف الموارد  اعداد دراسات دورية عن تطور مؤشر
ية  ي البشر
 
 . القطاع الحكومي  ف

PD   √ √ √ √ 

تطوير خطة 
التدريب لرفع 
  
مهارات موظف 

  
 
الخدمة المدنية ف
الجوانب االدارية 

 والفنية. 

 .
 
    √   TD تحديث دليل الدورات التدريبية سنويا

ي القطا 
ع العام من خالل تنفيذ تطوير برامج تمكي   المرأة ف 

العاملة من  المرأةبرامج توعوية للموظفات لدعم وتمكي   
افية والقيادية.   الوصول إىل المناصب اإلشر

TD PR  √ √ √ √ 

 √ √ √ √  TD PR التنسيق والتشبيك مع المراكز التدريبية التابعة للحكومة

ي الخد
امج التدريبية المعتمدة سنويا لموظف   √ √ √ √   TD مة المدنيةتنفيذ التر

 √ √ √ √  PD PR, AF تنفيذ ايام دراسية لتطوير وتنمية االدارة العامة

ي يم ورشات عمل لمناقشة العقبات التنظ
ض عملية بر  تعتر

اح الحلول لتفاديها.   التطوير اإلداري وجودة العمل واقتر
PD PR  √ √ √ √ 
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ي تطوير برامج 
ية مجال تنمية ورعاية المو  ف  ي اهب البشر

 ف 
 الخدمة المدنية

PD, TD   √ √ √ √ 

ي لتحقيق مبدأ التعاقب 
تطوير برامج اعداد قيادات الصف الثان 

 . ي
 الوظيف 

TD, PD   √ √ √ √ 

 √ √ √ √  TD PD . اعداد دليل االبتعاث والدورات التدريبية

ي مجال التعديالت الوظيفية
 √ √ √ √   TD تنفيذ تدريب متخصص ف 

 √ √ √ √   TD تنفيذ تدريب متخصص حول اعداد جدول تشكيالت الوظائف

ي الخدمة
ي لموظف 

 إصدار دليل إرشادي لتطوير المسار الوظيف 
 المدنية. 

PD   √    

عقد لقاءات دورية مع العاملي   بالوحدات التنظيمية الرقابية 
ات .   الحكومية بهدف تبادل الختر

ME TD   √  √ 

خطة تدريبية لتطوير اداء المراقبي   العاملي   بالوحدات اعداد 
ي مجال الرقابة. 

 التنظيمية الحكومية العاملة ف 
ME TD    √  

ي برنامج بناء وتعزيز قدرات  
تنفيذ تدريب متخصص ف 

ي مجال الهياكل التنظيمية
 
 .المختصي   ف

PD, TD   √ √ √ √ 

ي عقد برامج تدريبية للمعنيي   بآليات قياس ا
 √ √ √ √   TD, PD لعبء الوظيف 

ي الدوائر 
 
عقد برامج تدريبية لتعريف جهة االختصاص ف

ي 
 الحكومية حول إعداد بطاقة الوصف الوظيف 

TD, PD   √ √ √ √ 

تطوير انظمة تقييم 
  
 االداء الوظيف 

إصدار نتائج تحليل تقييم األداء السنوي العام والتقارير الخاصة 
 . سنويةبالدوائر الحكومية ال

PD    √   

تدريب مدربي   عىل عملية تقييم األداء والتحضت  لعملية تقييم 
 األداء سنويا

PD TD  √    

ي 
    √   PD ربط التقييم بالوصف الوظيف 

 √ √ √ √   PD األداءاستكمال تطوير نماذج تقييم 

ح لتطوير عملية تقييم األداء إطار اعداد  خالل الخمس  مقتر
 ات القادمة. سنو 

PD   √ √ √ √ 

ي الخدمة  اإلطار عداد إ
ات االداء العام ف  العام لدليل مؤشر

ات بنود تقييم االداء(  . المدنية )تفست 
PD     √ √ 
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  √ √    PD . تطوير عملية تقييم األداء للموظفي   تحت التجربة

تفعيل القواني   واللوائح الناظمة لمخرجات إعداد دراسة حول 
 .لية تقييم االداءعم

PD      √ 

 
 
 
 
 

تطوير القدرات 
المؤسسية لديوان 
 الموظفي   العام. 

بناء مركز التدريب 
وتطوير الموارد 

ية  البشر

   √ √   LA وبناء  المركز مختص إلدارة  نظاماعداد 

ي لعمل 
   √ √   TD, PD المركزدليل إجران 

اف عىل اعداد المخططات الهندسية وبن  √ √ √ √   AF اء المركز وتأثيثهاإلشر

ي  تعزيز الكادر البشر
 للديوان. 

ي عقد ورش تدريبية لنشر ثقافة التمت    
 √ √ √ √   PR, TD االداء  ف 

ي الديوان 
ي واالجتماعي لموظف 

ي والرياض 
تنمية الجانب الثقاف 

. Retreatوتنفيذ برامج )  ( بهدف التحفت  
PR   √ √ √ √ 

دورية بي   اإلدارات المختلفة وقيادة الديوان اإلعداد للقاءات 
 .  بهدف تعزيز التواصل االجتماعي

PR   √ √ √ √ 

ي الديوان تبإداراتطوير منظومة تحفت   وتمت   خاصة 
 √ √ √ √  EA, PD ALL .وموظف 

تحسي   جودة 
الخدمة المقدمة 
 من الديوان. 

 √ √ √ √  PD TQ .نشر ثقافة جودة األداء المؤسسي 

ي الديوان ا
ي لموظف 

عداد استبيانات لقياس درجة الرض  الوظيف 
ي خدمات الديوان. 

 ورض  متلفر
PD, PR TQ  √ √ √ √ 

تنفيذ تدريب متخصص عىل االجراءات المستحدثة واالنظمة 
ي الديوان

 المحوسبة الجديدة لموظف 
TD, IT PD, TQ  √ √ √ √ 

 √ √ √ √  PD ALL استحداث وحدة تطوير األداء المؤسسي 

 تطوير مركز الخدمة لديوان الموظفي   العام
PD, PR 

ALL, 
TQ 

 √ √ √ √ 

ي جودة الخدمة والتعامل مع  برامجتنفيذ 
تدريب متخصصة ف 

 الجمهور
PD, PR 

ALL, 
TQ 

 √ √ √ √ 

 √ √ √ √  PD TQ تطوير نماذج ديوان الموظفي   المختلفة. 

ي ل موقعمحتوى التعزيز 
ون  . يوان الموظفداإللكتر  ,PD, PR ي  

IT 
TQ  √ √ √ √ 

 √ √ √ √  CU ALL تطوير نظام معلومات عن األسئلة الشائعة لوحدة الشكاوى

 √ √ √ √  PD TQ األزمات والطوارئ إلدارةبرامج تطوير فرق  إطالق 

 √ √ √ √  PD ALL اعداد التقارير السنوية لحالة الخدمة المدنية.  تطوير منظومة 
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تحليل استطالعات الرأي المدرجة عىل موقع الديوان وإصدار   التقارير السنوية. 
 النتائج

PD TQ  √ √ √ √ 

 √ √ √ √   PD إصدار تقارير إحصائية لديوان الموظفي   العام

ات األداء التنموي  √ √ √ √   PD والتشغيلية للديوان ةإعداد تقارير وفق مؤشر

حسي   جودة ت
  العمل ال

 
رقان   ف
ديوان الموظفي   

 العام

    √  ME PD اصدار دليل الرقابة للخدمات المقدمة من الديوان

    √   ME اصدار التقرير السنوي لوحدة الرقابة

 √ √ √ √   ME تنفيذ الضبط االداري عىل خدمات اإلدارات

متابعة انجازات الدوائر والوحدات االدارية ومدى انسجامها مع 
اتيجية لديوان الموظفي   العام ا

 2020لخطة االستر
ME PD     √ 

متابعة تنفيذ التعميمات والقرارات الصدارة من رئيس الديوان 
 مع االدارات والوحدات االدارية

ME   √ √ √ √ 

 √ √ √ √   ME تدقيق نتائج المسابقات الوظيفية

 √ √ √ √   ME ة البياناتالتدقيق عىل أعمال وحدة االرشيف المركزي وجود

ي الديوان لتعريف بمهام وحدة 
عقد اجتماعات دورية مع موظف 

 الرقابة واهميتها
ME   √  √  

حات العالجية والتطويرية مع  عقد ورشات عمل لمناقشة المقتر
 االدارات المعنية

ME   √ √ √ √ 

تطوير األداء 
 المؤسس  

 √ √ √ √  EFQM PD TQ معايت   تقييم االداء المؤسسي للديوان وفق 

اتيجية لسنة   √ √     PD . 2026-2021إعداد الخطة االستر

   √ √   PD إعادة هيكلة ديوان الموظفي   العام. 

  
 
تحسي   حالة االستقرار ف

ي.   الكادر البشر

تحسي   الجهوزية 
  توفت  

 
واالستعداد ف

ي  الكادر البشر

ي توفت  أدوار وظيفية للوظائف األساس
التعليم  قطاعي ية ف 

 والصحة. 
HI   √ √ √ √ 

 √ √ √ √   HI 2020تطبيق جدول تشكيالت الوظائف 

 √ √ √ √   HI وتسوية عقود المالية.  2017استكمال تعيي   عقود الديوان 

التنسيق والتشبيك مع وزارة العمل لتطوير مشاري    ع تشغيل 
كة لصالح الدوائر الحكومية.   مشتر

PD HI  √ √ √ √ 

 
 

تطوير البيئة 
 القانونية. 

وع تعديل لقانون الخدمة المدنية ولوائحه   إعداد مشر
 . التنظيمية

LA ALL  √ √ √ √ 
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تطوير البيئة الناظمة 
 للخدمة المدنية. 

دراسة مقارنة لقواني   الخدمة المدنية لدول المنطقة لالستفادة 
اتها   . من ختر

LA   √ √ √ √ 

  √ √    LA . باالستشارات القانونية إعداد نظام خاص

    √  LA HI,PD . استكمال اصدار الئحة التعيي   

    √  LA AF إعداد ونشر دليل اتالف المستندات الرسمية وارشفتها. 

اء.  ي العقود شامل لعقود الختر
    √   LA إعداد نظام لموظف 

وع نظام تفويض االختصاصات اإلدارية د اخل الدوائر إعداد مشر
 الحكومية. 

LA     √ √ 

ة والخدمة السابقة.      √   LA استكمال اصدار الئحة الختر

تطوير البيئة 
 التنظيمية. 

ي م تطوير إطار ناظم لتوظيف ذوي اإلعاقة ودمجه
الوظيفة  ف 

 .العامة
LA, PD   √ √   

ي بي   الدوائر الحكومية. 
   √ √   PD إعداد دراسة حول التدوير الوظيف 

 ا دراسة أثر المؤهالت العلمية العليا عىل أداء الموظفي   ودوره
ي 
ي  ف 

 تطوير المسار الوظيف 
PD     √ √ 

 √ √     LA, PD إعداد دراسة حول الدرجات الوظيفية وإمكانية فتحها. 

إعداد دراسة حول أسباب ترك الخدمة وحجم الشواغر 
 الوظيفية. 

PD    √ √  

الشفافية  تطبيق اليات
والمساءلة والمعيارية 
  ادارة الشأن العام

 
 ف

تحسي   حالة االنضباط 
  الخدمة 

  لموظف 
الوظيف 

 المدنية. 

تعزيز معارف 
  الخدمة 

موظف 
المدنية بأحكام 
قانون الخدمة 
المدنية ومدونة 
 قواعد السلوك. 

ي الخدمة المدنية عىل محتويات  
تحديث معلومات موظف 
 المعرفة بها.  مدونة قواعد السلوك ونشر 

PD, LA PR  √ √ √ √ 

تطوير إطار ناظم لقواعد السلوك عىل مواقع التواصل 
االجتماعي وسياسات النشر عىل مواقع التواصل االجتماعي 

 وضمها للمدونة. 
LA,IT,PD   √ √   

ام موظفو الخدمة المدنية بمدونة قواعد  متابعة مدي التر 
ي واخالقيات الوظيف

 ة العامةالسلوك الوظيف 
ME   √   √ 

تطوير عمل لجان 
  الدوائر 

 
التحقيق ف

 الحكومية. 

 √ √ √ √   LA مالئمة أنظمة العقوبات وتصنيفها وتطويرها.  دراسة مدى

 √ √ √ √   LA إعداد دليل متخصص لضبط وتنظيم العقوبات اإلدارية. 

 √ √ √ √   LA إعداد دليل للتحقيقات اإلدارية لتنظيم عمل لجان التحقيق. 

 √ √ √ √  LA TD دورات متخصصة بالتحقيق اإلداري تنفيذ 
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التدقيق عىل مدي 
تطبيق قانون 
الخدمة المدنية 
واللوائح التنفيذية 
 الخاصة بالعمل

ام  ي الدوائر الحكومية ومدى التر 
ي ف 

متابعة االنضباط الوظيف 
 الموظفي   بالنظم والقواني   الخاصة بالعمل 

ME   √ √ √ √ 

ي 
الضبط االداري لموضوع مزاولة العمل الخاص لدي موظف 

 الخدمة المدنية 
ME   √ √ √ √ 

-تدقيق االجراءات الوظيفية المتخذة بحق الموظفي   ) نقل
 اعارة...(-ندب

ME   √ √ √ √ 

اجراء زيارات دورية رقابية عىل الدوائر الحكومية للتدقيق عىل 
 ملفات الموظفي   

ME       

عقد لقاءات دورية مع العاملي   بالوحدات التنظيمية الرقابية  
ات  .  الرقابية الحكومية بهدف تبادل الختر

ME    √  √ 

تعزيز آليات التنسيق 
والمتابعة مع 

مؤسسات المجتمع 
 .  
 المدن 

االنفتاح وتعزيز العالقة 
 مع المجتمع. 

تطوير الجهد 
اإلعالم  الخاص 
باستقطاب 

الكفاءات لصالح 
 وائر الحكومية. الد

   √ √   PD,IT تطوير أليات اإلعالن عن جدول تشكيالت الوظائف. 

نتائج المسابقات واستنفاذ األدوار تطوير آليات اإلفصاح عن 
 الوظيفية. 

HI,IT     √ √ 

 تطوير أليات لإلفصاح عن توجهات التوظيف الحكومية. 
PD      √ 

تطوير الجهد 
االعالم  والتنسيق 

تشبيك مع وال
 المؤسسات. 

ي والنقابات 
عقد لقاءات دورية مع مؤسسات المجتمع المدن 

 والفصائل. 
PD,PR       

ي تقديم الدعم للدوائر الحكومية 
 
مجال تطوير االجراءات  ف

 اإلجرائيةوصناعة االدلة 
TD, PD   √ √ √ √ 

ي تنفيذ برامج متخصصة 
مجال فهم وإعداد وصياغة القواني    ف 

ي  عات. والتشر
LA, TD   √ √ √ √ 

ي مجال تطوير األداء 
تقديم الدعم المؤسسي للهيئات المحلية ف 

 .  المؤسسي
TD, PD   √ √ √ √ 

تقديم الدعم المؤسسي لدوائر التخطيط ورسم السياسات 
ي والجودة 
ات األداء الحكومي  ف   مجال بناء معايت  ومؤشر

TD, PD   √ √ √ √ 

تحسي   صورة 
 الديوان أمام

 .  المجتمع المحىل 

ي  اكات مع مؤسسات محلية ودولية لتطوير الكادر البشر عقد شر
 للخدمة المدنية. 

PR   √ √ √ √ 

ي والمؤسسات 
اكات مع منظمات المجتمع المدن   √ √ √ √   PRتعزيز الشر
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 اإلعالمية. 

تنظيم عقد امتحانات محوسبة للهيئات والمؤسسات المحلية 
 والحكومية

IT HI  √ √ √ √ 

امج اإلذاعية وإعداد نافذة إذاعية  ي التر
تعزيز مكانة الديوان ف 

 دائمة لتنفيذ برامج اعالمية متعلقة بالخدمة المدنية. 
PR   √ √ √ √ 

تعزيز مكانة ديوان الموظفي   اإلعالمية عتر وسائل التواصل 
 .  االجتماعي

PR   √ √ √ √ 

ونية   مدعمةاعداد مجلة الديوان االلكتر
 Info Graph، Motion Graphic، Info video  

PR, PD   √ √ √ √ 

 √ √ √ √   PR وفعاليات الديوان أنشطةتنفيذ تغطية اعالمية شاملة لكافة 

إ

 اختصارات
 LAإوحدةإالشئونإالقانونية PDإالدارةإالعامةإلتطويرإسياساتإاملواردإالبشرية

 MEإوحدةإالرقابةإالداخلية ITإماتالدارةإالعامةإللحاسوبإوتكنولوجياإاملعلوإ
 PRإوحجةإالعالقاتإالعامة HIإالدارةإالعامةإللتعيينات

 CUإوحدةإالشكاوىإ EAإالدارةإالعامةإلشئونإاملوظفين
 TQإفريقإالجودة TDإالدارةإالعامةإللتدريبإوالتطوير

 إ AFإالدارةإالعامةإللشئونإالداريةإواملالية
إ

إ


