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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

 ملا يقوم به الديوان من لعب دور طفرة نوعية في أداء ديوان املوظفين العام شهدت الخدمة املدنية خالل السنوات األخيرة 
ً
 نظرا

لبالد في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع الحكومي واألزمات التي مرت بها ا وير واالرتقاء بالخدمة املدنيةتطمجال الفي  هام

الحياة ووصوال إلى الحرب املدمرة على قطاع غزة  مناحيوجائحة كورونا التي عصفت بكافة  2017بدء من تعطل املصالحة في العام 

على قطاع غزة والتحديات في العالقة املؤسسية مع الجناح اآلخر  2006نق املتواصل منذ العام في ظل الحصار الخا 2021في العام 

من الوطن ووجود تصنيفات وظيفية مرتبطة بها حيث حافظ ديوان املوظفين على استقرار املؤسسة الحكومية وضمان استمرارية 

 ويتلخص دور ديوان املوظفين العام باآلتي: عملها،

 وطالب الجامعات والكليات والباحثين  الباحثين عن فرص عمل لجمهوره منقدم ديوان املوظفين العام خدماته : يدور خدماتي

 .واألكاديميين واملحللين في مجال الخدمة املدنية كما ويقدم خدمات لجميع موظفي الخدمة املدنية في الدوائر الحكومية املختلفة

 استراتيجي في التخطيط للموارد البشرية الحكومية وتصميم السياسات واألطر : يقدم الديوان دور دور استراتيجي تنظيمي

 التنظيمية للخدمة املدنية.

  في جميع  على تنفيذها: يقوم الديوان أيضا باإلشراف على تطبيق أنظمة وتشريعات الخدمة املدنية والرقابة ورقابي استشاري دور

 .األنظمة ويعد مركز استشاري لجميع الدوائر الحكومية في هذا اإلطارالدوائر الحكومية ويسعى باستمرار لتطوير هذه 

  في تطوير وبناء قدرات رأس املال البشري الحكومي من خالل دوراتدور تطويري تنموي 
ً
 هاما

ً
 : يلعب ديوان املوظفين العام دورا

 .ابشرية الحكومية واالرتقاء بقدراتها وكفاءتهللنهوض باملوارد ال تدريبية وتوجيهيه مختلفة ويسعى للتوسع في هذا الدور وتعزيزه

  كما أن وظف تكنولوجيا  يمثل ديوان املوظفين املرجعية لبيانات املوارد البشرية الحكومية مركز معلومات:دور تكاملي و

 الديوان.املعلومات بشكل واسع شمل حوسبة غالبية مكونات 

 تنفيذيملخص 

 بالتالي:تتلخص أهم إنجازات ديوان املوظفين 

تم عمل دراسات مختلفة لتمكين املوظف من تطوير مساره الوظيفي والحصول على العدالة في حقه بالترقي والتحفيز  .1

والتعديل الوظيفي وحل إشكاالت العقود واملعلمين املرض ى وغيرها من اإلشكاالت التي  الترقياتحيث تم العمل على ملف 

 تواجه املوظفين منذ سنوات.

موظف جديد حيث تم إعداد جداول  3200دماء جديدة في الدوائر الحكومية املختلفة عبر توظيف لقرابة تم رفد وضخ  .2

 تشكيالت وفق دراسة احتياجات الدوائر الحكومية.

تمكن ديوان املوظفين العام من عمل نقلة نوعية في مجال حوسبة عملياته وخدماته سواء التي تستهدف طالبي الوظائف  .3

 موظفي الخدمة املدنية.أو التي تستهدف 

على مستوى كل الدوائر الحكومية والذي يعد األضخم منذ عام  اإلشرافيةتمكن ديوان املوظفين من إدارة ملف الوظائف  .4

2014 . 

أصبح هناك هيكل وظيفي ووصف وظيفي حديث ومعتمد لكل الدوائر الحكومية حيث تم إدارة امللف من قبل لجنة  .5

 ملوظفين العام.حكومية كان نواتها ديوان ا
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أمل مشرق لذوي اإلعاقة الذين تحدوا أنفسهم وواصلو درب الكفاح وحصلوا على شهادات جامعية وبات  أوجد الديوان .6

 تنافسهم لتوظيفهم في الوظيفة العامة متاح ومقدر.

 أصبح هناك مخزون استراتيجي من بطاقة الوصف الوظيفي املحدثة لغالبية الفئات والوظائف. .7

نحو الخصخصة بدأ بملف خدمات النظافة في الحكومة وأيضا إيقاف التوظيف على الفئة الرابعة والخامسة  توجه الفكر .8

 وحل احتياج الوزارات عبر املشاريع الدوارة للتشغيل والتي أصبحت تمكن من خلق فرص عمل دورية لهذه الفئة.

غيرها و الئحة القانونيين، الئحة توظيف ذوي اإلعاقة، ....  أنظمة ولوائح منها الئحة التطوع، الئحة األطباء املدراء، تم تطوير .9

 من اللوائح الناظمة مللف الخدمة املدنية.

محل احترام  الديوانشارك فيها وأصبح رأي على عشرات اللجان الحكومية التي ملساته الفكرية واملنهجية  وضع الديوان .10

 واهتمام وثقة لغالبية اللجان الحكومية.

تي تم إعدادها على تحقيق رؤية ورسالة وأهداف ديوان املوظفين العام. وقد تم إعدادها بناء على مخرجات تحليل وتتركز الخطة ال

ع م. كما أنه تم التعاون 2022املدنية ومقارنتها في عام  مؤشرات الخدمةالبيئة الداخلية والخارجية لديوان املوظفين العام وقراءة 

 املوظفين العام في إعداد الخطة بما يتناسب مع القدرات واإلمكانيات للديوان إلحداث تطوير فيجميع اإلدارات والوحدات في ديوان 

 ( نشاط موزعة على البرامج املختلفة.وعدد )وتحتوي الخطة على عدد )( برنامج وتنمية للخدمة املدنية بجميع جوانبها. 

 اإلطار العام

 الرؤية

 .بخدمة املواطن والوطنقطاع موارد بشرية حكومية فعال وكفؤ وقادر على االرتقاء 

 الرسالة

 من خالل أداءوالقانونية والرقابية  واإلجرائيةالوظيفة العامة بأبعادها البشرية  لحوكمة وتطويرديوان املوظفين هو مؤسسة تسعى 

 .الشركاء كافةاملعايير العاملية في جودة تقديم الخدمات وبالتعاون مع و  التكاملية ويلبيومحفز مؤسس ي متميز 

 القيم

  القائم على الجودة والتطور والحداثة.التميز في تقديم الخدمات 

  وتقديم املعلومات األعمالتنفيذ  فيوالشفافية  والنزاهة واألمانةاملصداقية. 

 بمهنية واحترافية عالية. في أداء العمل بالسرعة والدقة املطلوبة اإلتقان 

 واحترام القانون. بتطبيق قوانين وأنظمة الخدمة املدنية الحزم واالنضباط 

 في التعامل وتكافؤ الفرص للجميع لعدالة واملساواةا. 

   املتميز ورفع ثقتهم بأنفسهم األداءتعميق الشعور باملسؤولية وتحفيز وتقدير املوظفين على االنتماء والتمكين. 

  وتطوير طرق وأساليب إنجاز العملفي صناعة الحلول واالبتكار  ة واإلبداعاملبادر. 

  للوصول للممارسات الفضلى. الفعالة مع كافة األطرافالتعاون والشراكات 

  واألزمات والتحديات مع متغيرات البيئة املحيطةاملرونة والقدرة على التكيف. 

 و االستدامة وتكامل األفكار.من خالل تبادلها من أجل التوجه نح مشاركة املعرفة 
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 واألولويات األهداف االستراتيجية

 2020-2016من خالل تحليل البيئتين الداخلية والخارجية والدراسة الشاملة إلنجازات ديوان املوظفين للخطة االستراتيجية 

 من والوقوف على توجهات وتطلعات الديوان ورؤيته ورسالته ومن خالل قيمه وأهدافه الجوهرية  2021-2020وخطته 
ً
وانبثاقا

 :ي كالتاليوه 2024-2022ل األعوام تم صياغة أهدافه االستراتيجية خال 2024- 2022ألعوام لاإلطار االستراتيجي للعمل الحكومي 

 ولوياتهديوان املوظفين العام وأ(: أهداف 1جدول )

 األهداف الفرعية )البرامج( م 1األولوية الحكومية املرجعية األهداف االستراتيجية م

1 

رفع كفاءة وفاعلية عملية 

الحراك االستقطاب وإدارة 

الوظيفي للموارد البشرية في 

 الخدمة املدنية

الحماية االجتماعية والحد من 

 الفقر ومكافحة البطالة

 تطوير املؤسس يال

 تطوير األداء اإلعالمي

1 
تطوير نظام االستقطاب وفق مبادئ النزاهة والشفافية 

 واملساءلة.

 إدارة إجراءات التعيينات والعقود والحراك الوظيفي 2

 إدارة معلومات عملية االستقطاب والتعيين 3

2 

تطوير خطط وسياسات إدارة 

رأس املال البشري وفق مبادئ 

 الجدارة والتميز والتحفيز

الحماية االجتماعية والحد من 

 الفقر ومكافحة البطالة

األمن والنظام العام وتعزيز سيادة 

 القانون 

 التطوير املؤسس ي

 والدوليةتعزيز الشراكة املحلية 

 تطوير نظم عمل رأس املال البشري  1

 الدراسات املستقبلية والبحوث 2

3 
تطوير البيئة الناظمة لدمج ذوي اإلعاقة في الوظيفة 

 العامة

 تعزيز كفاءة موظفي الخدمة املدنية 4

 تطوير البنية املعلوماتية لديوان املوظفين 5

 تنمية وتطوير رأس املال البشري  3

 لتحقيق الريادة

 التطوير املؤسس ي

 تعزيز الشراكة املحلية والدولية

 جودة التعليم

 تطوير أنظمة التقييم ملوظفي الخدمة املدنية 1

2 
تطوير أداء رأس املال البشري الحكومي وتعزيز منصات 

 املعرفة

 (NIPALاملعهد الوطني لإلدارة العامة والقيادة ) تفعيل 3

املوارد البشرية حوكمة أنظمة  4

وتطوير التشريعات وتعزيز 

 الرقابة عليها

األمن والنظام العام وتعزيز سيادة 

 القانون 

 التطوير املؤسس ي

 تعزيز الشراكة املحلية والدولية

 تطوير تشريعات وأنظمة قطاع الخدمة املدنية 1

 االرتقاء بالوعي القانوني ملوظفي الخدمة املدنية 2

3 
خدمات قانونية فعالة لقطاع الخدمة ضمان تقديم 

 املدنية

 تطوير نظام رقابي فعال تشاركي لقطاع الخدمة املدنية 4

ضمان تقديم خدمات موارد  5

بشرية فعالة ومتكاملة عبر 

توظيف أحدث أساليب التحول 

ونظم والرقمي التكنولوجي 

 الجودة

 التطوير املؤسس ي

دعم تطوير البيئة التكنولوجية و 

 الرقمي التحول 

 تطوير األداء اإلعالمي

 تعزيز الشراكة املحلية والدولية

 تعزيز التكنولوجيا واألنظمة الذكية للموارد البشرية 1

 تعزيز تكامل الخدمات املحوسبة لديوان املوظفين العام 2

 إدارة املوارد املالية بكفاءة وفاعلية 3

 املؤسس يضمان تطبيق معايير الجودة والتميز  4

 ضمان تحقيق االتصال الداخلي والخارجي 5

 

 

 

                                                           
 2024- 2022اإلطار االستراتيجي للعمل الحكومي لألعوام  1
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 التشغيلية إعداد الخطةمنهجية 

  وتقييم املخرجات. 2022دراسة ما تم إنجازه في خطة 

  2022دراسة املؤشرات لعام. 

 .دراسة تحليل البيئة الداخلية والخارجية 

  البشري.االطالع على املستجدات للوضع الحكومي واحتياجات املوارد 

 .التواصل مع اإلدارات والوحدات في ديوان املوظفين العام وتشكيل فريق فيه مندوب عن كل إدارة ومناقشة كل إدارة بخطتها 

  ويتماش ى مع املستجدات. 2024-2022التشغيلية بما يتوافق مع اإلطار االستراتيجي لعام الخطة تحديد عناصر تم 

  املراجعة واالعتماد النهائي.تمت 

 والتقييممنهجية املتابعة 

  واملرفقات التأكيديةدخال إنجازات األنشطة على البرنامج املحوسب وإ دورية لسير العمل في الخطط املختلفةمتابعة يتم عمل 

 .اإلنجاز ودقة نسبالتي تدعم صحة تحقيق األنشطة 

 ،وأسبابهامع تحديد االنحرافات  يصدر الديوان تقارير إنجازات ربعية. 

  برامج الخطط التشغيلية في التقدم في إنجاز  ومدى إسهاميتم متابعة قيم املؤشرات الخاصة بالخطة االستراتيجية بشكل سنوي

 .أوال بأول  وتصحيح االنحرافات ،املؤشرات وفق ما هو مخطط

اقع واملؤشرات  قراءة الو

ت(. وتم تحديد أهم الصعوبات واإلجراءات التصحيحية تم إعداد التحليل الرباعي )تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدا

 . 2022وعام  2021املؤشرات التنموية ومقارنتها بين العامين  تم رصدكما  املتخذة.

 (: منهجية التحليل الرباعي التي اتبعها الديوان2جدول )

 ديوان املوظفين العام اسم الدائرة الحكومية

 مالحظات العدد البيان منهجية التحليل

 تم إقامة ورشتي عمل لعمل تحليل البيئة 2 ورشة عمل

 4 تقييم داخلي

 3تم إعادة دراسة وتقييم البنود داخل الديوان على 

بعد ورش العمل عرض قبل و مراحل قبل ورش العمل 

  االعتماد تعديل ثم اعتماد نهائي
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 ( SWOT Analysisالتحليل الرباعي )

: تحليل البيئة الداخلية
ً
 أوال

 (: تحليل البيئة الداخلية والخارجية لديوان املوظفين العام3جدول )

 نقاط الضعف نقاط القوة

الديوان. أداء 1  

 ملفاته املختلفة يوجد تمكن عالي على املستوى الفني واإلداري للديوان إلدارة. 

  قدرة عالية لدى الديوان للعمل كفريق متكامل في إدارة ملفاته وبجودة وكفاءة عالية وشفافية ونزاهة وفي

 الوقت املناسب.

  حقق الديوان غالبية األهداف التي رصدها في خطته االستراتيجية عبر تنفيذه للخطط السنوية املختلفة ووفق

 نسب اإلنجاز املخططة.

  األداء في ملفات الديوان املختلفة إيجابية وتعكس حالة من االستقرار على نطاق الخدمة املدنية.مؤشرات 

  يوجد لدى ديوان املوظفين العام فريق يقوم بإعادة هندسة عملياته وحوسبتها وربطها مع الدوائر الحكومية

 املختلفة.

 لتطوير العمل في الديوان. رؤية تطويرية واستراتيجيات واضحة املعالم تبني اإلدارة العليا 

  يوجد لدى الديوان معهد تدريب حديث وقدرة على تنفيذ برامج تدريبية عالية املستوى عن طريق التشبيك مع

 الجهات املختلفة.

  فيما يخص الهيكليات، العقود، البطالة،  استرشاديهتم تطوير منهجيات مكتوبة وسياسات وأدلة

 ي اإلعاقة، إعادة هندسة العمليات وغيرها.االستقطاب، الوظائف اإلشرافية، ذو 

 .مشارفة على االنتهاء من مشروع تطوير املسميات الوظيفية لقطاع الخدمة املدنية 

  ومحدثة.الخدمة املدنية جاهزة  الوظيفي لقطاع% من بطاقات الوصف 75وجود مخزون يتجاوز ما نسبته 

  لقة فيما يخص العقود والبطالة والتكليفات وترهل العا اإلشكاالتساهم الديوان بشكل رئيس ي في حل غالبية

الهيكليات والترقيات وتم رفد الدوائر الحكومية بحاجتها األساسية من موظفين وفق جداول تشكيالت مدروسة 

 ومعتمدة ونظام استقطاب نزيه وشفاف.

  دون.وجود خطة استراتيجية حديثة للتدريب وتطوير كوادر الخدمة املدنية للفئة األولى فما 

 بسبب عدم توفر املوازنات وضغط  2023إلى عام  2022عام تأجيل بعض أنشطة الخطة لل

 العمل الشديد.

 .عدم تمكين وحدة الرقابة داخل الديوان وعدم وجود تقييم دوري لألداء املؤسس ي للديوان 

 .عدم وجود الئحة ملعهد التدريب أو موازنة مالية تمكنه من االنطالق 

  املالية ألغراض التطوير املؤسس ي للديوان والتدريب.ضعف املوارد 

  الكثير منوجود  .
ً
 املعامالت تنفذ ورقيا
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. املوارد البشرية2  

  يضم ديوان املوظفين كفاءات متخصصة في مجاالت املوارد البشرية والتخطيط والجودة والقانونية

 وتكنولوجيا املعلومات ومن حملة املؤهالت العلمية العليا.

  أهدافه املختلفة تحت الضغط وبكفاءة  إنجازانتماء عالي لدى موظفين الديوان مما أثر إيجابا على يوجد

 وفاعلية.

  توفر رؤية وآلية واضحة إلدارة العمل وسياساته لدى الفئة العليا معتمدة على أنظمة دعم القرار ووفق مبدأ

 التخصصية والتشاور.

  في املجاالت املختلفة مما جعله صمام أمان لتطوير الخدمة املدنية امتالك موظفي الديوان قدرات عالية وتنوع

 .وأنظمتها

 .يقوم الديوان بتحديث مدونة السلوك الوظيفي من أجل تطوير أخالقيات املوظفين والحد من اإلشكاالت 

 .نقص في الكادر مما يسبب ارتفاع العبء الوظيفي 

 ينالرضا لدى املوظف انخفاض في. 

 وعدم مناسبة البيئة املكانية والوظيفية للمبنى ملهامه. اكتظاظ مكان العمل 

 .ضعف في تدريب وتطوير الكوادر النشغالهم الدائم وعدم توفر تدريب متخصص 

 .الحاجة لتعزيز إجراءات السالمة والوقاية في الديوان 

  ومكونات البيئة املكانية والجمالية للديوان. اللوجستياتالحاجة لتعزيز 

  لغالبية موظفي الديوان. واألثاث املعدات واألجهزة الحاسوبيةالحاجة لتحديث 

 .عدم قدرة أنظمة العقوبات على ردع املوظفين املتجاوزين للنظام 

. الهيكل التنظيمي3  

 .يتوفر هيكل تنظيمي محدث ومعتمد ويحقق أهداف وتطلعات الديوان 

 حسب الهيكل التنظيمي. وضوح وتكامل في املهام والصالحيات والتسلسل اإلداري والوظيفي 

 .يتوفر وصف وظيفي ودليل تنظيمي 

  .يتوفر نظام محوسب واضح الصالحيات مرتبط بالهيكل التنظيمي للتعامل مع ملفات الديوان املختلفة 

 .وجود شواغر هامة في الهيكل التنظيمي وقلة موارد بشرية لسدها خاصة على نطاق األقسام 

 .عدم تفعيل وحدة التطوير املؤسس ي 

  ضعف لدى عدد من الدوائر الحكومي في مجاالت التخطيط والتطوير املؤسس ي وإدارة املوارد

 البشرية والحاسوب والقدرات اإلدارية املختلفة.

. آلية اتخاذ القرار4  

  يوجد قدرة عالية لدى الديوان على استخراج التقارير اإلحصائية املختلفة وبشكل محوسب ومعالجة البيانات

 منها في صنع القرار. واالستفادة

  دراسة وتحليل البيانات وتجهيزها لدعم القرار.ليوجد موارد كافية 

 .التشاركية والتكامل مع أصحاب العالقة التخاذ القرارات املختلفة 

 وعة من مويوجد مج والتعميمات ينظم عمل ديوان املوظفين العام بقانون الخدمة املدنية ولوائحه التنظيمية

 جدول تشكيالت-التنظيمية ضابطة لعدد كبير من اإلجراءات داخل الديوان )الئحة التعديل الوظيفياللوائح 

 .مدونة قواعد السلوك..(.-الوظائف

 .طول فترة اتخاذ القرارات في بعض امللفات الرتباطها بجهات خارجية 

 ي مختلف ارتفاع عدد من يصلون لسن التقاعد من موظفي الخدمة املدنية من الفئة العليا ف

 .اإلحاللفي ظل ضعف  الدوائر الحكومية
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. الخدمة املقدمة والعالقة مع الشركاء5  

 .يوجد لدى ديوان املوظفين عالقات تنسيقية عالية املستوى مع جميع األطراف ذات العالقة 

  فيما يخص وجود ثقة عالية لدى صانعي القرار بكوادر الديوان واعتباره مرجعية لكافة القرارات التي تصدر

 الخدمة املدنية.

 من الجمهور يزيد عن  الجمهور ورضال على املركز األول في جودة أداء مركز خدمة ديوان املوظفين العام حاص

80.% 

  ،تطبيق املوبايل، تقدم الخدمة بمهنية عالية وباستخدام قنوات متعددة واملتمثلة في موقع الديوان اإللكتروني

 نظام الشكاوى املركزي.جرام، يلقنوات يوتيوب وت

 .يوجد آليات واضحة لتقييم جودة الخدمات املقدمة من الديوان وآليات معتمدة لقياس الرضا 

 .يوجد ارتفاع عالي في الثقة بالنزاهة والشفافية للخدمات املقدمة من الديوان 

 الدور اإلعالمي للديوان واالنفتاح على املجتمع. نشاط 

  ليطلع عليها الجميع موقعه اإللكتروني علىواملرجعيات القانونية  هخبار وأالديوان ألدلته وخططه نشر. 

 .استثمار دور وعالقات الديوان في تنفيذ عملية االستقطاب وتوفير أماكن لعقد االمتحانات املختلفة 

 صرف املوازنات لتنفيذ املبادرات املعتمدة للديوان والتي  البطء الشديد وطول اإلجراءات في

 خدماته املقدمة. تعنى بتطوير

 .الحاجة لوجود أنظمة إفصاح املتعلقة بعملية االستقطاب للجمهور 

 .الحاجة لتشبيك عالقات من أجل تطوير وتدريب كوارد الخدمة املدنية في شتى التخصصات 

 .ضعف التفاعل مع استفسارات متلقي الخدمة على قنوات التواصل االجتماعي 

واملعلوماتية.  النظم اإلدارية واملالية 6  

  يمتلك ديوان املوظفين العام نظام تقييم أداء إلكتروني حديث ملوظفي الخدمة املدنية وينتج بيانات إحصائية

 ذات جودة عالية ملتخذي القرار.

  يمتلك ديوان املوظفين العام بيئة تقنية برمجية متقدمة تتمثل في برنامج إدارة املوارد البشريةHRMIS  تمكنه

 وحوسبة كافة العمليات اإلدارية.ة أتمتمن 

  االستقطاب.متطورة في مجال يمتلك ديوان املوظفين منظومة إدارية محوسبة 

  وطالبي الوظائف ملوظفي الخدمة املدنية وإشعاراتخدمات ليوجد لدى الديوان أنظمة محوسبة. 

 .يوجد لدى الديوان تطبيق موبايل ملوظفي الخدمة املدنية 

  األنظمة القياسية في شئون املوظفين والشكاوى.يستعمل الديوان 

  .جاري تطوير أنظمة أرشفة الكترونية متخصصة في البريد الداخلي للديوان وحفظ السجالت الداخلية 

  جاري تطوير أنظمة لعمليات الربط مللفات الديوان مع الدوائر الحكومية املختلفة وفق مخرجات إعادة

 هندسة العمليات. 

 الحكومية. املوازناتالتمويل للديوان لتطويره واعتماده بالغالب على  مصادر محدودية 

 .ضعف في تسويق املشاريع املختلفة للديوان 

  للضغط الشديد لدى موظفي 
ً
بطء عملية الربط اإللكتروني مع الدوائر الحكومية نظرا

 الديوان أو عدم توفر بنية لدى الدوائر الحكومية.

  للموظف بالنظام التدريبي.عدم ربط املسار الوظيفي 

 .عدم ربط نظام تقييم األداء بالتدريب 
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: تحليل البيئة الخارجية
ً
 ثانيا

 التهديدات الفرص

. املتغيرات السياسية1  

  ادر بدأ تقبل الجهات املانحة بالتعامل مع ديوان املوظفين العام مما قد يؤثر إيجابا على تطوير كو

 الخدمة املدنية.

 

 وتأثيرها على مناحي الحياة. )كورونا( من الحروب املتكررة والوضع الصحي األوضاع الطارئة 

 .التقلبات السياسية 

  على نسج العالقات. واملادي وتأثيرهالحصار املالي 

  ضعف تعاون املؤسسات الدولية في مجال املنح والبعثات وتقديم املساعدة اإلدارية في مجال تطوير

 الوظيفة العامة.

  الخانقة التي تعاني منها الحكومة في غزة والتي تؤثر في مجاالت توفير الرواتب وتخصييييييييصاألزمة املالية 

ميزانيييات للتحفيز وتوفير مخصيييييييييييييصييييييييييييييات لتطوير عملييية بنيياء قييدرات موظفي الخييدميية املييدنييية وتطوير 

 مسارهم الوظيفي.

ملتغيرات االقتصادية. ا2  

 .وجود توجه حكومي لدعم القطاعات املختلفة وتعزيزها 

 لتوجه لدى قوى العمل للبحث عن فرص بديلة للعمل عن بعد وغيرها.ا 

 .ازدياد املشاريع الريادية واملشاريع الصغيرة 

 .وجود إمكانية للحصول على وظائف خارج قطاع غزة 

 .ازدياد البرامج في الجامعات والكليات واملعاهد وتنوعها 

  كفاءات من قطاع غزة.إمكانية االستفادة من العالقات مع دول الجوار الستقطاب 

 .اتساع الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل 

 .عدم وجود دراسات تفصيلية حول البطالة وسوق العمل 

 .ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة 

 .هجرة العقول خاصة في مجال الطب وتكنولوجيا املعلومات 

 .األثر الكبير لجائحة كورونا على االقتصاد 

  اقتصادي.عدم توفر استقرار 

 .
ً
 ضعف دور الجهات الناظمة لسوق العمل في توجيه قوى العمل نحو االختصاصات األكثر طلبا

  .قلة املوازنات املرصودة للوظائف الحكومية وعدم الحاجة لتضخيم القطاع الحكومي 

  الوظائف.ضعف قدرة القطاع الخاص على استيعاب املزيد من 

. املتغيرات االجتماعية3  

  مجتمع فتي وكثير من الشباب يتصف باملبادرة.مجتمع غزة 

  وتوفر الكفاءات من مختلف التخصصات في قطاع غزة.ارتفاع نسبة التعلم 

 .انتشار ثقافة التعليم والعمل اإللكتروني 

 .ضعف برامج التوعية واإلرشاد لألهالي والخريجين والباحثين عن عمل حول البدائل للعمل 

 .مما يزيد الطلب عليها 
ً
 ازدياد قناعة املجتمع الغزي بأن الوظيفة الحكومية أكثر أمانا
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  أهمية.بدء فهم األهالي ألهمية االختصاصات املهنية وبحثهم عن االختصاصات األكثر 

  وتطوير قدراتهم.توجه الكثير من الخريجين لتنويع 

 .زيادة عدد حملة املؤهالت العليا في مختلف االختصاصات ومن الجنسين 

 لتي أدت الزدياد الطلب على الخدمات الحكومية املختلفة مما يؤدي الزدياد حاجة الدوائر زيادة الفقر ا

 الحكومية للوظائف.

 .تدني الوعي بأهمية وجود القيادات النسائية في العمل الحكومي 

. املتغيرات السكانية والبيئية4  

 .تعايش املجتمع والقطاعات املختلفة مع جائحة كورونا 

  العمل في الخارج للخريجين.تقبل فكرة 

 .ارتفاع معدل النمو السكاني 

 الئمة ....( وعدم مطبيب بيطري..-عدم توفر تخصصات نادرة مثل وظائف الخبراء )جراحة القلب

 االمتيازات املالية املمنوحة لعدد من الوظائف النادرة.

. املتغيرات التكنولوجية5  

  اإللكتروني.وجود توجه حكومي نحول التحول 

 توظيف تقنيات العمل عن بعد في غالبية الوظائف بسبب الكورونا وغيرها. 

  التقنيات والتخصصات في املجاالت التكنولوجية املختلفة في قطاع غزة. أحدثتوفر 

 .التقدم التقني املتسارع في شتى املجاالت 

 اري.مغادرة عدد من الكفاءات العاملة في مجال تكنولوجيا الحاسوب ومجال التطوير اإلد 

 .منع املعدات التكنولوجية من الدخول وارتفاع أسعارها 

.  التشريعات والقوانين6  

 .وجود قوانين ولوائح للخدمة املدنية معتمدة 

 .وجود توجه لتحديث جميع األطر التشريعية في جميع املجاالت بما يتناسب مع الواقع 

 للتطوير والتوحيد القوانين والتشريعات الناظمة حاجة. 

  وجود نظام عقوبات موحد.عدم 

  عقوبات للسلوكيات الحديثة املرتبطة بالتواصل االجتماع والتطور التكنولوجي. وجود نظامعدم 

 .ضعف في تطبيق العقوبات اإلدارية املنصوص عليها في القانون بسبب الوضع السائد 
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 أهم الصعوبات واإلجراءات التصحيحية املتخذة

 واجه الديوان العديد من الصعوبات والتحديات أبرزها ما يلي:

 أهم الصعوبات واإلجراءات التصحيحية املتخذة(: 4جدول )

خذة أبرز الصعوبات م
َّ
 اإلجراءات التصحيحية الُمت

 سردها ضمن التحليل الرباعي تم نقاط الضعف والتهديدات التي  1

ملعالجة نقاط  وضع برامج وأنشطة الخطة التشغيلية للديوان

 على نقاط القوة والفرص لدى 
ً
الضعف والتهديدات اعتمادا

 الديوان.

2 

ي منها الحكومة في غزة والتي تؤثر ف تعانياألزمة املالية الخانقة التي 

مجاالت توفير الرواتب وتخصيص ميزانيات للتحفيز وتوفير 

 مخصصات لتطوير عملية بناء قدرات موظفي الخدمة املدنية

 .وتطوير مسارهم الوظيفي

  للتحفيز بأنماط أخرى ال تحتاج موازنات  إطارالبدء بوضع

إضافة إليجاد مصادر تمويل أخرى لتطوير بيئة عمل الديوان 

 منها مشروع بناء وتشطيب معهد التدريب.

  العمل على ترشيد النفقات واالعتماد على املوارد املتاحة ما

 أمكن.

  بحيث يشمل جميع فعاليات  2023تطوير ملف املوازنة لعام

 .الديوان

3 

توجه موظفي الخدمة املدنية يتركز على بناء القدرات من خالل 

الوقت الذي يتطلب األمر التركيز على  فيالتحصيل العلمي العالي 

 بناء القدرات من خالل الدورات التدريبية والتدريب املنهي والتقني

ته إضافة لتطوير العمل في بناء معهد للتدريب والبدء بتجهيز الئح

التدريب ليكون عن بعد واستضافة مدربين دوليين لعقد العديد 

 من الدورات

4 

ولوائحه التنظيمية يحتاج إلى مزيد من قانون الخدمة املدنية 

ستجدات على ساحة املوارد عمليات تطوير ليتناسب مع امل

 .البشرية

لتنظيم لوائح  إعداد تصور لتطوير قانون الخدمة املدنية إضافة

 .وأنظمة حديثة في املجاالت املستجدة

5 
ضعف الدور الرقابي في مجال الرقابة على أداء املوارد البشرية في 

 عدد من الدوائر الحكومية.

العمل على تفعيل وحدة الرقابة الداخلية بالديوان وإعادة هيكلتها 

 لتشمل قسم للرقابة الخارجية

6 
اع الطلب على الخدمات الحكومية بشكل زيادة النمو السكاني وارتف

 أسرع من قدرة الحكومة على تمويل عمليات التوسع الحكومي

التوجه لحوسبة جميع أعمال الديوان املتعلقة بالجمهور ووضع 

 أدلة إرشادية للتعامل مع الخدمات املختلفة املقدمة

7 
وجود ضعف في الفهم لقانون الخدمة املدنية للجهات الحكومية 

 املختلفة

رفع نسبة تأهيل وتدريب الكوادر على املتطلبات لقانون الخدمة 

 املدنية وآليات التعامل معه.

 إعداد مدونة سلوك للوظيفة العامة موحدة. عدم وجود مدونة سلوك موحدة ملوظفي الخدمة املدنية 8

 تحقيقات موحد.إعداد دليل  عدم وجود دليل إلجراءات التحقيقات موحد في الخدمة املدنية 9

10 
ارتفاع عدد املعامالت الورقية لديوان املوظفين العام الواردة 

 والصادرة

وإعادة  التوجه نحو تطوير ملف الصادر والوارد اإللكتروني

 هندسة عمليات الديوان

11 
عدم وجود آليات واضحة ملوظف الخدمة املدنية لتطوير مساراته 

 الوظيفية
 وظيفية وتعميمها ورفع الوعي فيها.البدء بعمل أدلة ومسارات 
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 مؤشرات األداء التنموية

 2022و 2021ومقارنتها بين عامي  يلخص الجدول التالي أهم املؤشرات التنموية للموارد البشرية في قطاع الخدمة املدنية

 :الزيادة أو االنخفاض في املؤشر وتفسير

 وتفسيرهاومقارنتها  2022و 2021املؤشرات لألعوام (: 5جدول )

 الوحدة وصف املؤشر اسم املؤشر
 سنة

2021 

 سنة

2022 

نسبة 

 الزيادة/

 االنخفاض

 التفسير

عدد الوظائف 

 املعتمد
 %38.3- 950 2129 عدد العرض الحكومييعطي 

االنحصار بسبب انتهاء تسوية 

ملفات العقود لوزارة املالية 

والبطالة لألوقاف حيث أن الرقم 

من  1500السابق كان فيه فقط 

سوق العمل والباقي تسوية 

ملفات وبكل األحوال يدل هذا 

املؤشر على انخفاض الطلب 

 الحكومي لشح املوازنات

عدد املوظفين في 

 الخدمة املدنية

يبين عدد موظفي قطاع غزة 

 على رأس عملهم
 %0.17 36498 36374 نسبة

االرتفاع طفيف النخفاض عدد 

الوظائف الجديدة إضافة إلى 

وتحول العديد من التقاعد 

املوظفين من مسمى مستنكف 

 عائد إلى مستنكف

عدد املوظفين في 

الخدمة املدنية 

وليسوا على راس 

 عملهم

ملوظفين الحكوميين يبين عدد ا

ليسوا على راس عملهم ولكن 

 يحصلون على رواتب

 %1.32 10337 10067 نسبة

االزدياد وهمي حيث أنه ناجم عن 

املستنكفين تحول العديد من 

 العائدين إلى مستنكف

 

موظفي الخدمة 

 املدنية لعدد السكان

يعطي عدد موظفي الحكومة في 

 سوق العمل
 %1.7 نسبة

 

 

 

1.75% 

 

0.05% 

 مما يعني عدم 
ً
زيادة طفيفة جدا

االعتماد على القطاع الحكومي 

كمصدر رئيس ي للتوظيف 

وضرورة إيجاد آليات بديلة للحد 

 من نسب البطالة

موظفي قطاع 

التعليم لعدد موظفي 

 الخدمة املدنية
يوضح املؤشران حجم موظفي 

الوزارات العاملة في املجاالت 

 األساسية

 17056 عدد
 

17128 
0.21% 

املؤشر يبين استقرار في التوظيف 

بأهم قطاعين وهما التعليم 

 والصحة مما يعني أن الحكومة

 بهذه 
ً
 خاصا

ً
تولي اهتماما

 القطاعات األساسية

موظفي القطاع 

الصحي لعدد موظفي 

 الخدمة املدنية

 11342 نسبة
 

11153 
-0.84% 

ينات ينسبة التع

السنوية الجديدة إلى 

 املوظفين الحاليين

يبين املؤشر نسبة الدماء 

الجديدة التي تم ضخها في 

 الحكومة

 %11.4 نسبة
 

10.7% 
-0.7% 

انخفاض في العرض الحكومي 

استمرار لشح املوازنات ويتوقع 

 2023االنخفاض عام 
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 الوحدة وصف املؤشر اسم املؤشر
 سنة

2021 

 سنة

2022 

نسبة 

 الزيادة/

 االنخفاض

 التفسير

نسبة حملة املؤهالت 

العلمية من موظفي 

الخدمة املدنية 

 ماجستير فما فوق 

يفيد بمدى تأهل موظفي 

الحكومة للعمل، يفيد بمدى 

اهتمام املوظفين في تطوير 

 مهاراتهم العلمية واإلدارية

 %10.6 نسب

 

 

11.5% 

0.9% 

ارتفاع طفيف في توجه املوظفين 

شهادات عليا للحصول على 

ويشير لوعي املوظفين بتطوير 

 قدراتهم

نسبة الفئة العليا 

والوسطى لباقي 

موظفي الخدمة 

 املدنية

يفيد حول أي فئة لها أكبر 

تأثير على الحكومة ويفيد في 

دراسة الرواتب وآليات صرفها 

 بمراعاة الفئات

 %3 نسب
 

3.3% 
0.3% 

حدوث ارتفاع في النسبة راجع 

الستكمال معالجة ملف 

 اإلشرافيةالوظائف 

نسبة الوظائف 

اإلشرافية لباقي 

وظائف الخدمة 

 املدنية

يفيد حول مدى معقولية توزيع 

الفئات اإلشرافية في الحكومة 

ويفيد بمعرفة الفئة القيادية 

 والفئة التي تعتبر صف ثاني

 3547 عدد

 

3682 

 

1.86% 

بعد معالجة  2021ارتفاع في عام 

بعد  اإلشرافيةملف الوظائف 

انخفاض دام لسنوات كما أن 

االرتفاع في العام القادم متوقع 

بعد معالجة ملف األقسام 

والشعب ولكن سيبقى األمر بحد 

 %15ال يتجاوز 

نسبة اإلناث من 

موظفي الخدمة 

 املدنية

يفيد الدراسات واألبحاث 

بدعم املرأة والجهات التي تعنى 

 وتعزيز صمودها

أعداد 

 ونسب
35.8% 

 

 

36.2% 

0.40% 

 في نسبة 
ً
ارتفاع طفيف جدا

اإلناث من موظفي الخدمة 

املدنية وهذا يشير أنه ما زالت 

الفجوة كبيرة النخراط اإلناث في 

 العمل الحكومي

نسبة اإلناث في 

وظائف الفئة 

 الوسطى والعليا

طوير عنصر املرأة يقيس ت

مناصب صنع  للوصول إلى

 القرار

 %7.3 نسب

 

 

7.8% 

0.5% 

تغيير طفيف جدا يعزى لنتائج 

الوظائف اإلشرافية ولكن ما زال 

االنخفاض حاد مما يعني أن 

الحكومة ما زالت لم تتبنى قرارات 

داعمة لرفع مكانة اإلناث في 

 املواقع القيادية.

عدد املوظفين الذين 

تم تدويرهم في 

الحكومة عبر )النقل 

 اإلعارة( الندب

يفيد بمدى التدوير على نطاق 

الحكومة، املوظفين الذين 

يرغبون بتنمية قدراتهم، 

مشاركة الحكومة للكفاءات 

 العاملة لديها مع القطاع العام

أعداد 

 ونسب
346 

 

 

212 

-24.01% 

االنخفاض في النسبة يعزى إلى ان 

 2021الهياكل التنظيمية في عام 

 استقرت بعد االنتهاء من تعديل

جميع الهيكليات وانتهاء الدمج 

بين الدوائر الحكومية ولم يحدث 

 2022عليها تغيير جذري عام 

متوسط عمر 

موظفي الخدمة 

 املدنية

 41.5 عدد يفيد بالبحث العلمي
 

41.6 
0.1%  

ً
 تغيير طفيف جدا
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 الوحدة وصف املؤشر اسم املؤشر
 سنة

2021 

 سنة

2022 

نسبة 

 الزيادة/

 االنخفاض

 التفسير

متوسط سنوات 

الخدمة حسب 

 الدائرة الحكومية

 13.3 عدد يفيد بالبحث العلمي
 

13.2 
-0.37% 

يرجع االنخفاض لتقاعد املزيد 

 من املوظفين القدامى

املوظفين الحاصلين 

على ترقيات 

 مستحقة

الجانب املالي واإلداري املترتب 

 على هذه الترقية

أعداد 

 ونسب
4722 

 

3679 
-12.41% 

يعزى االنخفاض إلى أنه في عام 

تم عمل تذكير وحل  2021

إشكاالت ترقيات مستحقة عالقة 

حين كانت سنة  لسنوات قبلها في

2022  
ً
 أكثر استقرارا

االستقاالت بالنسبة 

ملجموع موظفي 

 الخدمة املدنية

االنتماء للحكومة ومؤشر حول 

الرضا والفرص البديلة ملوظفي 

 الحكومة

أعداد 

 ونسب
0.2% 

 

0.4% 
0.2% 

ارتفاع طفيف لقلة الفرص 

البديلة وبالعموم يكون أكثر 

االستقاالت في املعلمين واألطباء 

لتواجد فرص بديلة لهم في 

 السوق املحلي

اإلجازات املرضية 

مصنفة )سيكليف، 

 قومسيون(

االنتماء للحكومة والرضا 

 الوظيفي
 2141 عدد

 

1611 
-14.2% 

االنخفاض جاء بعد انحسار 

 جائحة كورونا

عدد لجان التحقيق 

املنعقدة موظفي 

 الخدمة املدنية

االنتماء للحكومة والرضا 

 الوظيفي
 53 عدد

 

83 
22.05% 

ازدياد ملحوظ في عدد لجان 

التحقيق يفسره عدم وجود 

مدونة سلوك معتمدة حتى 

تاريخه وأن دليل التحقيقات ما 

زال لم ينجز حيث ستصبح 

الحاالت التي تحال للجان تحقيق 

 
ً
 أكثر وضوحا

 املخالفات املرتكبة

موظفين مقارنة ن مل

بالعدد اإلجمالي 

 نوظفيلمل

والرضا االنتماء للحكومة 

 الوظيفي
 نسبة

0.146

% 

 

 

0.252% 

 استقرار في الدوائر الحكومية 0.1%

قييم تمؤشر نتائج 

 األداء

قياس أداء موظفي الخدمة 

 املدنية وما هو املطلوب تطويره
 %0.1 86.9 86.8 نسبة

استقرار في التقييم ولكنه يدل 

على ضرورة تعديل وتطوير نظام 

التقييم املتبع كون النسبة في 

منطقة األداء املمتاز وهذا يحتاج 

 إلى حد

 


