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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

 ملا يقوم به الديوان من لعب دو طفرة نوعية في أداء ديوان املوظفين العام شهدت الخدمة املدنية خالل السنوات األخيرة 
ً
 ر 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  2006في ظل الحصار الخانق املتواصل منذ العام  2021في العام 

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

 تي:ويتلخص دور ديوان املوظفين العام باآل عملها،

 وطالب الجامعات والكليات والباحثين  الباحثين عن فرص عمل لجمهوره من: يقدم ديوان املوظفين العام خدماته دور خدماتي

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

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

 التنظيمية للخدمة املدنية.

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

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

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

ً
 : يلعب ديوان املوظفين العام دورا

 .اهوض باملوارد البشرية الحكومية واالرتقاء بقدراتها وكفاءتهللن 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 

 اإلنجازاتملخص 

 وان املوظفين بالتالي:تتلخص أهم إنجازات دي

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  3200تم رفد وضخ دماء جديدة في الدوائر الحكومية املختلفة عبر توظيف لقرابة  .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

 التي تستهدف موظفي الخدمة املدنية. أو

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

2014 . 

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

 واتها ديوان املوظفين العام.حكومية كان ن
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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.

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

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

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

غيرها و طباء املدراء، الئحة القانونيين، الئحة توظيف ذوي اإلعاقة، .... أنظمة ولوائح منها الئحة التطوع، الئحة األ  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.

 االستراتيجي اإلطار تكزات إعداد مر 

 2024-2022اإلطار االستراتيجي للحكومة  -

 2021-2017الخطة االستراتيجية لديوان املوظفين العام مراجعة وتقييم  -

 قانون الخدمة املدنية وتعديالته. -

 2024-2022اإلطار االستراتيجي للتحول الرقمي  -

 الخطط وتقارير الخدمة املدنية لدول الجوار. -

 .األبحاث والدراسات لإلدارة العامة للتخطيط ورسم السياساتأرشيف  -

 ملف األزمات والكوارث. -

 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 األعمالفيذ تن 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. 
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   ؤولية وتحفيز وتقدير املوظفين على االداء املتميز ورفع ثقتهم بأنفسهمتعميق الشعور باملساالنتماء والتمكين. 

 وتطوير طرق وأساليب إنجاز العملفي صناعة الحلول واالبتكار  املبادرة واإلبداع. 

  للوصول للممارسات الفضلى. الفعالة مع كافة األطرافالتعاون والشراكات 

  واألزمات والتحديات املحيطةمع متغيرات البيئة املرونة والقدرة على التكيف. 

 من خالل تبادلها من أجل التوجه نحو االستدامة وتكامل األفكار. مشاركة املعرفة 
 

 والخطة التشغيلية اإلطار االستراتيجيمنهجية إعداد 

 .دراسة واقع املوارد البشرية في قطاع غزة وسوق العمل 

 اعات الحكومية.على ممارسات املوارد البشرية العاملية في القط االطالع 

  والخطط التشغيلية والتقارير السنوية لعدد من دول الجوار. الخطط االستراتيجيةاالطالع على 

  (والقيمالرسالة ة و االستراتيجية )الرؤيالخطة تحديد عناصر. 

  إجراء التحليل الرباعيSWOTنتائج التحليل الستخالص القضايا االستراتيجية , واستخدام. 

 البرامج االستراتيجية التي تحقق هذه األهدافو  ستراتيجيةاألهداف اال  تحديد. 

  ضع اإلطار التنفيذي للخطة.وو  الديوان عمللوضع اإلطار االستراتيجي  تم 

  عرض املحتوى من خالل ورش عمل ومجموعات بؤرية لديوان املوظفين العام شاركت فيها جميع وحدات وإدارات الديوانتم. 

  نهائي.املراجعة واالعتماد التمت 
 

 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

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

. 2021وعام  2020املؤشرات التنموية ومقارنتها بين العامين  تم رصدكما  املتخذة.



 2024-2022اإلطار االسرتاتيجي خلطة ديوان املوظفني العام 
 

5 
 

 ( SWOT Analysisالتحليل الرباعي )

: تحليل البيئة الداخلية
ً
 أوال

 نقاط الضعف نقاط القوة

الديوان. أداء 1  

  الفني واإلداري للديوان إلدارة ملفاته املختلفةيوجد تمكن عالي على املستوى. 

 على املركز الثالث كأفضل دائرة حكومية. حصل الديوان 

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

 الوقت املناسب.

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

 نسب اإلنجاز املخططة.

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

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

 املختلفة.

 رؤية تطويرية واستراتيجيات واضحة املعالم لتطوير العمل في الديوان. 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

 االستقطاب، الوظائف اإلشرافية، ذوي اإلعاقة، إعادة هندسة العمليات وغيرها.

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

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

  العالقة فيما يخص العقود والبطالة والتكليفات وترهل  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.

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

  بسبب عدم توفر املوازنات  2022 للعام 2021و 2019تأجيل بعض أنشطة الخطة لألعوام

 وضغط العمل الشديد.

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

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

 .ضعف املوارد املالية ألغراض التطوير املؤسس ي للديوان والتدريب 

  الكثير منوجود  .
ً
 املعامالت تنفذ ورقيا
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. املوارد البشرية2  

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

 وتكنولوجيا املعلومات ومن حملة املؤهالت العلمية العليا.

  أهدافه املختلفة تحت الضغط وبكفاءة  إنجازيوجد انتماء عالي لدى موظفين الديوان مما أثر إيجابا على

 وفاعلية.

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

 التخصصية والتشاور.

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

 .وأنظمتها

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

 ر مما يسبب ارتفاع العبء الوظيفي.نقص في الكاد 

 ينالرضا لدى املوظف انخفاض في. 

 .اكتظاظ مكان العمل وعدم مناسبة البيئة املكانية والوظيفية للمبنى ملهامه 

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

 .الحاجة لتعزيز إجراءات السالمة والوقاية في الديوان 

 ومكونات البيئة املكانية والجمالية للديوان. اللوجستياتاجة لتعزيز الح 

 لغالبية موظفي الديوان. واألثاث الحاجة لتحديث املعدات واألجهزة الحاسوبية 

 .عدم قدرة أنظمة العقوبات على ردع املوظفين املتجاوزين للنظام 

. الهيكل التنظيمي3  

 داف وتطلعات الديوان.يتوفر هيكل تنظيمي محدث ومعتمد ويحقق أه 

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

 .يتوفر وصف وظيفي ودليل تنظيمي 

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

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

 .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  

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

 واالستفادة منها في صنع القرار.

  دراسة وتحليل البيانات وتجهيزها لدعم القرار.ليوجد موارد كافية 

 .التشاركية والتكامل مع أصحاب العالقة التخاذ القرارات املختلفة 

 وعة من مويوجد مج والتعميمات انون الخدمة املدنية ولوائحه التنظيميةينظم عمل ديوان املوظفين العام بق

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

 .مدونة قواعد السلوك..(.-الوظائف

 .طول فترة اتخاذ القرارات في بعض امللفات الرتباطها بجهات خارجية 

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

 .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 

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

 الخدمة املدنية.

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

80.% 

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

 قنوات يوتيوب وتيلجرام، نظام الشكاوى املركزي.

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

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

 اإلعالمي للديوان واالنفتاح على املجتمع. الدور  نشاط 

  ليطلع عليها الجميع موقعه اإللكتروني علىواملرجعيات القانونية  هوأخبار الديوان ألدلته وخططه نشر. 

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

 بادرات املعتمدة للديوان والتي تعنى بتطوير خدماته املقدمة.عدم صرف املوازنات لتنفيذ امل 

 .الحاجة لوجود أنظمة إفصاح املتعلقة بعملية االستقطاب للجمهور 

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

  جتماعي.ضعف التفاعل مع استفسارات متلقي الخدمة على قنوات التواصل اال 

.  النظم اإلدارية واملالية واملعلوماتية6  

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

 ذات جودة عالية ملتخذي القرار.

 ملوارد البشرية يمتلك ديوان املوظفين العام بيئة تقنية برمجية متقدمة تتمثل في برنامج إدارة اHRMIS  تمكنه

 وحوسبة كافة العمليات اإلدارية. ةمن أتمت

  االستقطاب.متطورة في مجال يمتلك ديوان املوظفين منظومة إدارية محوسبة 

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

  الخدمة املدنية.يوجد لدى الديوان تطبيق موبايل ملوظفي 

 .يستعمل الديوان األنظمة القياسية في شئون املوظفين والشكاوى 

  .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. املوازناتمصادر التمويل للديوان لتطويره واعتماده بالغالب على  محدودية 

 .ضعف في تسويق املشاريع املختلفة للديوان 

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

 ية.الديوان أو عدم توفر بنية لدى الدوائر الحكوم

 .عدم ربط املسار الوظيفي للموظف بالنظام التدريبي 

 .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

 ة املدنية.الخدم

 

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

 .التقلبات السياسية 

  على نسج العالقات. واملادي وتأثيرهالحصار املالي 

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

 يفة العامة.الوظ

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

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

 مسارهم الوظيفي.

ملتغيرات االقتصادية. ا2  

 قطاعات املختلفة وتعزيزها.وجود توجه حكومي لدعم ال 

 .التوجه لدى قوى العمل للبحث عن فرص بديلة للعمل عن بعد وغيرها 

 .ازدياد املشاريع الريادية واملشاريع الصغيرة 

 .وجود إمكانية للحصول على وظائف خارج قطاع غزة 

 .ازدياد البرامج في الجامعات والكليات واملعاهد وتنوعها 

 قات مع دول الجوار الستقطاب كفاءات من قطاع غزة.إمكانية االستفادة من العال 

 .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 

 قتصاد.األثر الكبير لجائحة كورونا على اال 

 .عدم توفر استقرار اقتصادي 

 .
ً
 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 

ت االجتماعية. املتغيرا3  

 .مجتمع غزة مجتمع فتي وكثير من الشباب يتصف باملبادرة 

  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 الط 
ً
 لب 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 

 ثير من الخريجين لتنويع وتطوير قدراتهم.توجه الك 

 .زيادة عدد حملة املؤهالت العليا في مختلف االختصاصات ومن الجنسين 

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

 الحكومية للوظائف.

 .تدني الوعي بأهمية وجود القيادات النسائية في العمل الحكومي 

. املتغيرات السكانية والبيئية4  

 كورونا. تعايش املجتمع والقطاعات املختلفة مع جائحة 

 .تقبل فكرة العمل في الخارج للخريجين 

 .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.لتحول ا وجود توجه حكومي نحو 

 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 

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

 .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 

 وير والتوحيدللتط القوانين والتشريعات الناظمة حاجة. 

 .عدم وجود نظام عقوبات موحد 

  عقوبات للسلوكيات الحديثة املرتبطة بالتواصل االجتماع والتطور التكنولوجي. وجود نظامعدم 

 .ضعف في تطبيق العقوبات اإلدارية املنصوص عليها في القانون بسبب الوضع السائد 

 



 2024-2022اإلطار االسرتاتيجي خلطة ديوان املوظفني العام 
 

10 
 

 أهم الصعوبات واإلجراءات التصحيحية املتخذة

 وان العديد من الصعوبات والتحديات أبرزها ما يلي:واجه الدي

خذة الصعوباتأبرز  م
َّ
 اإلجراءات التصحيحية الُمت

 نقاط الضعف والتهديدات التي سردها ضمن التحليل الرباعي  

وضع برامج وأنشطة في اإلطار االستراتيجي والخطة التشغيلية 

 عل
ً
ى نقاط للديوان ملعالجة نقاط الضعف والتهديدات اعتمادا

 القوة والفرص لدى الديوان.

 تفاقم أزمة كورونا إضافة آلثار الحرب على غزة 1

للعمل عن  توبروتوكوال تنفيذ خطة الطوارئ وتحديث آليات 

بعد إضافة لتخزين البيانات وحفظها حتى ال تفقد جراء 

  الطوارئ 

2 

ثر األزمة املالية الخانقة التي تعانى منها الحكومة في غزة والتي تؤ 

في مجاالت توفير الرواتب وتخصيص ميزانيات للتحفيز وتوفير 

 مخصصات لتطوير عملية بناء قدرات موظفي الخدمة املدنية

 .وتطوير مسارهم الوظيفي

البدء بوضع اطار للتحفيز بأنماط أخرى ال تحتاج موازنات 

إضافة إليجاد مصادر تمويل أخرى لتطوير بيئة عمل الديوان 

 وتشطيب معهد التدريب.مشروع بناء  منها

3 

توجه موظفي الخدمة املدنية يتركز على بناء القدرات من 

الوقت الذي يتطلب األمر  فيخالل التحصيل العلمي العالي 

التركيز على بناء القدرات من خالل الدورات التدريبية 

 والتدريب املنهي والتقني

بناء معهد للتدريب والبدء بتجهيز الئحته إضافة لتطوير 

العمل في التدريب ليكون عن بعد واستضافة مدربين دوليين 

 لعقد العديد من الدورات

4 

ولوائحه التنظيمية يحتاج إلى مزيد من قانون الخدمة املدنية 

عمليات تطوير ليتناسب مع املستجدات على ساحة املوارد 

 .البشرية 

إعداد تصور لتطوير قانون الخدمة املدنية إضافة لتنظيم 

 أنظمة حديثة في املجاالت املستجدةلوائح و 

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 

دمات الحكومية زيادة النمو السكاني وارتفاع الطلب على الخ

بشكل أسرع من قدرة الحكومة على تمويل عمليات التوسع 

 الحكومي

التوجه لحوسبة جميع أعمال الديوان املتعلقة بالجمهور وقد 

% من حوسبة أعمال الديوان الخاصة 90ما نسبته  إنجازتم 

بالجمهور ووضع أدلة إرشادية للتعامل مع الخدمات املختلفة 

 املقدمة
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 داء التنمويةمؤشرات األ 

 2021و 2020ومقارنتها بين عامي  يلخص الجدول التالي أهم املؤشرات التنموية للموارد البشرية في قطاع الخدمة املدنية

 :الزيادة أو االنخفاض في املؤشر وتفسير

 الوحدة وصف املؤشر اسم املؤشر
 سنة

2020 

 سنة

2021 

نسبة 

 الزيادة/

 االنخفاض

 التفسير

الوظائف عدد 

 تمداملع
 %5.5 2129 1907 عدد العرض الحكومييعطي 

في العرض حدوث زيادة 

الحكومي ولكنها لن تكون 

بنفس الزيادة في األعوام 

 القادمة حسب التوقع

عدد املوظفين في 

 الخدمة املدنية

يبين عدد موظفي قطاع غزة 

 على رأس عملهم
 6.03 36374 32238 عدد

سبب الزيادة تنفيذ املتبقي 

تشكيالت لعام جداول ال من

عام  في 2021و 2020و 2019

تثبيت العقود عقود و  .2021

 2020-2017الديوان لعام 

تثبيت و  .2021خالل عام 

عقود وزارة املالية والبطالة 

 الدائمة واملؤقتة.

عدد املوظفين في 

الخدمة املدنية 

وليسوا على راس 

 عملهم

ملوظفين الحكوميين يبين عدد ا

كن ليسوا على راس عملهم ول

 يحصلون على رواتب

 0.59- 10067 10186 عدد

 بلوغ عدد منهم سن التقاعد

موظفي الخدمة 

 املدنية لعدد السكان

يعطي عدد موظفي الحكومة في 

 سوق العمل
 0.02 %1.7 %1.5 نسبة

بسبب التعيينات الجديدة 

والتثبيت للعقود ولكن تبقى 

النسبة قليلة جدا مما يعني 

عدم االعتماد على القطاع 

الحكومي كمصدر رئيس ي 

للتوظيف وضرورة إيجاد 

آليات بديلة للحد من نسب 

 البطالة

موظفي قطاع 

التعليم لعدد موظفي 

يوضح املؤشران حجم موظفي  الخدمة املدنية

الوزارات العاملة في املجاالت 

 األساسية 

 3.76 17056 15820 نسبة

املؤشر يبين أن املوظفين في 

أهم القطاعات وهي التعليم 

والصحة ما زالت مستمرة 

 ولكن مما يعني أن الحكومة

 بهذه 
ً
 خاصا

ً
تولي اهتماما

خاصة  القطاعات األساسية

 كورونا ازمهفي ظل 

موظفي القطاع 

الصحي لعدد موظفي 

 الخدمة املدنية

 4.73 11342 10318 نسبة
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 الوحدة وصف املؤشر اسم املؤشر
 سنة

2020 

 سنة

2021 

نسبة 

 الزيادة/

 االنخفاض

 التفسير

ينات ينسبة التع

السنوية الجديدة إلى 

 املوظفين الحاليين

دماء يبين املؤشر نسبة ال

الجديدة التي تم ضخها في 

 الحكومة

 5.5 %11.4 %5.9 نسبة

ارتفاع في التعيينات الجديدة 

ولكن ال يعني انه تم 

التوظيف من سوق العمل 

 لكن غالبيته تثبيت لعقود

نسبة حملة املؤهالت 

العلمية من موظفي 

الخدمة املدنية 

 ماجستير فما فوق 

يفيد بمدى تأهل موظفي 

يد بمدى الحكومة للعمل، يف

اهتمام املوظفين في تطوير 

 مهاراتهم العلمية واإلدارية

 -1.00 %10.6 %11.6 نسب

انخفاض في توجه املوظفين 

للحصول على شهادات عليا 

ويرجع لعدم قدرتهم إما 

املالية أو التحفيزية أو عدم 

 توفر منح وبعثات

نسبة الفئة العليا 

والوسطى لباقي 

موظفي الخدمة 

 املدنية

ل أي فئة لها أكبر يفيد حو 

تأثير على الحكومة ويفيد في 

اتب وآليات صرفها دراسة الرو 

 بمراعاة الفئات

 %0.7 %3 %2.3 نسب

حدوث ارتفاع في النسبة 

راجع ملعالجة ملف الوظائف 

 ولكن بحد معقول  اإلشرافية

نسبة الوظائف 

اإلشرافية لباقي 

وظائف الخدمة 

 املدنية

يفيد حول مدى معقولية توزيع 

فئات اإلشرافية في الحكومة ال

ويفيد بمعرفة الفئة القيادية 

 والفئة التي تعتبر صف ثاني

 4.85 3547 3219 عدد

بعد  2021رتفاع في عام ا

معالجة ملف الوظائف 

 دامبعد انخفاض  اإلشرافية

سنوات كما أن االرتفاع في ل

العام القادم متوقع بعد 

معالجة ملف األقسام 

ر والشعب ولكن سيبقى األم

 % 15يتجاوز بحد ال 

نسبة اإلناث من 

موظفي الخدمة 

 املدنية

يفيد الدراسات واألبحاث 

والجهات التي تعنى بدعم املرأة 

 وتعزيز صمودها

أعداد 

 ونسب
36.2% 35.8% -0.40 

االنخفاض راجع للتقاعد 

 اإلحاللوأيضا يدل على أن 

بالوظائف الجديدة التي 

 طرحت لم يكن لصالح اإلناث

ناث في نسبة اإل 

وظائف الفئة 

 الوسطى والعليا

رأة طوير عنصر امليقيس ت

للوصول إلى مناصب صنع 

 القرار

 0.00 %7.3 %7.3 أعداد

أن  ال تغيير وهذا يعني

الحكومة ما زالت لم تتبنى 

قرارات داعمة لرفع مكانة 

 اإلناث في املواقع القيادية.

عدد املوظفين الذين 

تم تدويرهم في 

قل الحكومة عبر )الن

 الندب اإلعارة(

يفيد بمدى التدوير على نطاق 

الحكومة، املوظفين الذين 

يرغبون بتنمية قدراتهم، 

ت مشاركة الحكومة للكفاءا

 العاملة لديها مع القطاع العام

أعداد 

 ونسب
409 346 -8.34 

ترجع النسبة لحدوث تعديل 

 2021على الهيكليات في عام 

وكان التوجه لدى املوظفين 

ائرهم الحكومية للبقاء بدو 

خاصة في ظل مسابقات 

 الوظائف اإلشرافية
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 الوحدة وصف املؤشر اسم املؤشر
 سنة

2020 

 سنة

2021 

نسبة 

 الزيادة/

 االنخفاض

 التفسير

متوسط عمر 

موظفي الخدمة 

 املدنية

 1.54- 41.5 42.8 عدد يفيد بالبحث العلمي

يرجع االنخفاض لتقاعد 

املزيد من املوظفين القدامى 

 وضخ دماء جديدة

متوسط سنوات 

الخدمة حسب 

 الدائرة الحكومية

 3.97- 13.3 14.4 عدد يفيد بالبحث العلمي

يرجع االنخفاض لتقاعد 

 املزيد من املوظفين القدامى

ظفين الحاصلين املو 

على ترقيات 

 مستحقة

الجانب املالي واإلداري املترتب 

 على هذه الترقية

أعداد 

 ونسب
4465 4722 2.80 

االهتمام من الدوائر 

الحكومية بمتابعة الترقيات 

 املستحقة

االستقاالت بالنسبة 

ملجموع موظفي 

 الخدمة املدنية

االنتماء للحكومة ومؤشر حول 

الرضا والفرص البديلة ملوظفي 

 الحكومة

أعداد 

 ونسب
0.3% 0.2% -0.10 

 قلة الفرص البديلة

املرضية اإلجازات 

مصنفة )سيكليف، 

 قومسيون(

االنتماء للحكومة والرضا 

 الوظيفي
 11.89 2141 1686 عدد

الوضع الصحي بسبب جائحة 

 كورونا

التحقيق  عدد لجان

ت املنعقدة والعقوبا

املثبتة ملوظفي 

 الخدمة املدنية

االنتماء للحكومة والرضا 

 الوظيفي
 4.95 53 48 عدد

الحاجة لتطوير األنظمة 

الرقابية وتوحيد مفاهيم 

 العقوبات

 املخالفات املرتكبة

موظفين مقارنة من 

بالعدد اإلجمالي 

 نوظفيلمل

االنتماء للحكومة والرضا 

 الوظيفي
 0.00 %0.146 %0.149 ةنسب

 استقرار في الدوائر الحكومية

عدد بطاقات 

 الوصف الوظيفي

الدقة في اختيار االختصاص 

وتحديد املؤهالت العلمية 

املسموح بمشاركتها في الوظيفة 

مما يؤدي لتوسيع نطاق 

فتح الفرص املشاركة و 

 للخريجين وذوي اإلعاقة

 86.05 2000 150 عدد

طفرة وقفزة نوعية في 

ملخزون بسبب الحراك ا

الوظيفي الحادث من 

استقطاب جديد ومعالجة 

 الوظائف اإلشرافية

قييم تمؤشر نتائج 

 األداء

قياس أداء موظفي الخدمة 

 املدنية وما هو املطلوب تطويره
 0.29 86.8 86.3 نسبة

استقرار لحد ما في األداء 

 الحكومي
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 هداف االستراتيجيةاأل 

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

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

هي و  2024-2022اتيجية خالل األعوام غة أهدافه االستر تم صيا 2024- 2022لألعوام اإلطار االستراتيجي للعمل الحكومي من 

 :كالتالي

 االستراتيجيةاألهداف  م
 الحكومية األولوية

 1المرجعية
 )البرامج(األهداف الفرعية  م

1 

رفع كفاءة وفاعلية عملية 

االستقطاب وإدارة الحراك 

الوظيفي للموارد البشرية في 

 الخدمة املدنية

G3 حد الحماية االجتماعية وال

 من الفقر ومكافحة البطالة

G7 التطوير املؤسس ي 

G9  تطوير األداء اإلعالمي 

مبادئ النزاهة والشفافية  تطوير نظام االستقطاب وفق 1

 لة.ءواملسا

 إدارة إجراءات التعيينات والعقود والحراك الوظيفي 2
 إدارة معلومات عملية االستقطاب والتعيين 3

2 

دارة رأس تطوير خطط وسياسات إ

املال البشري وفق مبادئ الجدارة 

 والتميز والتحفيز

G3  الحماية االجتماعية والحد

 من الفقر ومكافحة البطالة

G6  األمن والنظام العام وتعزيز

 سيادة القانون 

G7 التطوير املؤسس ي 

G13  تعزيز الشراكة املحلية

 والدولية

 تطوير نظم عمل رأس املال البشري  1
 املستقبلية والبحوثالدراسات  2

تطوير البيئة الناظمة لدمج ذوي اإلعاقة في الوظيفة  3

 العامة

 تعزيز كفاءة موظفي الخدمة املدنية 4
 تطوير البنية املعلوماتية لديوان املوظفين 5

تنمية وتطوير رأس املال البشري  3

 لتحقيق الريادة
G2 جودة التعليم والتدريب 

G7 س يالتطوير املؤس 

G13  تعزيز الشراكة املحلية

 والدولية

 تطوير أنظمة التقييم ملوظفي الخدمة املدنية 1

تطوير أداء رأس املال البشري الحكومي وتعزيز منصات  2

 املعرفة
 (NIPALاملعهد الوطني لإلدارة العامة والقيادة ) تفعيل 3

حوكمة أنظمة املوارد البشرية  4

ز الرقابة وتطوير التشريعات وتعزي

 عليها

G6  األمن والنظام العام وتعزيز

 سيادة القانون 

G7 التطوير املؤسس ي 

G13  تعزيز الشراكة املحلية

 والدولية

 تطوير تشريعات وأنظمة قطاع الخدمة املدنية 1

 االرتقاء بالوعي القانوني ملوظفي الخدمة املدنية 2

دمة ضمان تقديم خدمات قانونية فعالة لقطاع الخ 3

 املدنية

 تطوير نظام رقابي فعال تشاركي لقطاع الخدمة املدنية 4

ضمان تقديم خدمات موارد بشرية  5

فعالة ومتكاملة عبر توظيف 

أحدث أساليب التحول 

 ونظم الجودةوالرقمي التكنولوجي 

G7 التطوير املؤسس ي 

G8  تطوير البيئة التكنولوجية

 والتحول الرقمي

G9  عالمياإل تطوير األداء 

G13  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
 ضمان تطبيق معايير الجودة والتميز املؤسس ي 4
 االتصال الداخلي والخارجي ضمان تحقيق 5

 

                                                           
 2024- 2022اإلطار االستراتيجي للعمل الحكومي لألعوام  1
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 مصفوفة األهداف االستراتيجية والخطة

 (: رفع كفاءة وفاعلية عملية االستقطاب وإدارة الحراك الوظيفي للموارد البشرية في الخدمة املدنية1الهدف رقم )

لحماية االجتماعية ا G3جودة التعليم والتدريب  G2التطوير املؤسس ي و  G7حكومية التي يساهم في تحقيقها (: تطوير نظام االستقطاب وفق مبادئ النزاهة والشفافية واملساءلة. )األولوية ال1البرنامج )

 والحد من الفقر ومكافحة البطالة(

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 الجهة املساندة الجهة املسئولة الهدف املرجو

 سنة التنفيذ

2022 2023 2024 

 ب وفق جداول التشكيالت املعتمدةإدارة عملية االستقطا

 عدد الوظائف

 عدد اللجان

 عدد املتقدمين

 √ √ √ التخطيط والسياسات التعيينات تعزيز ثقة املواطن

تطوير عملية قياس الكفايات من معارف ومهارات وخبرات 

 للمتقدمين بما يتناسب مع متطلبات الوظيفية
 √ √ √ التعيينات ياساتالتخطيط والس تعزيز ثقة املواطن منهجية معتمدة

تطوير منهجية صياغة وإعداد جداول مواصفات ونماذج 

 االمتحانات املختلفة مرتكزة على أساليب القياس والتقويم
 √ √ √  التعيينات تعزيز ثقة املواطن منهجية معتمدة

   √ القانونية التخطيط والسياسات واطنتعزيز ثقة امل منهجية معتمدة الخبرات التخصصية ذوي تطوير منهجية استقطاب عقود الخبراء 

   √ التعيينات +القانونية التخطيط والسياسات تعزيز ثقة املواطن منهجية معتمدة تطوير منهجية لتوفير الوظائف الطارئة املؤقتة بالسرعة والكفاءة

عملية االستقطاب  فيتوظيف مبادئ ضمان وتوكيد الجودة 

 ومخرجاتها

 منهجية معتمدة

 اتاستبيان

 أرقام ومؤشرات

 التعيينات تعزيز ثقة املواطن
الجودة والتطوير 

 املؤسس ي
 √ √ 

تطوير عملية استقطاب واختيار شاغلي الوظائف القيادية 

 اإلشرافية والوظائف
   √  التعيينات تعزيز ثقة املواطن منهجية معتمدة

ربط املسميات الوظيفية بقائمة التخصصات التي تخرجها 

 لية وفق نظام اسكدالجامعات املح
 دراسة معتمدة

تعزيز الشراكة وتطوير سوق 

 العمل
 التخطيط والسياسات

التعيينات + 

الحاسوب+ شئون 

 املوظفين

√   

تطوير عملية توثيق خبرات املتقدمين لشغل الوظائف بالتعاون مع 

 وزارة العمل واملؤسسات الشريكة
 دراسة معتمدة

تعزيز الشراكة وتطوير سوق 

 العمل
  √ √ التخطيط والسياسات عييناتالت
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بناء نظام بيانات عن املشاركين في اللجان العلمية واملقابالت وتوثيق 

 حبراتهم ومهاراتهم
 نظام فعال

تعزيز الشراكة وتطوير سوق 

 العمل
 التعيينات

التخطيط 

 والسياسات+ الحاسوب
√ √ √ 

لعلمية تطوير منظومة مهارات وبرامج تدريبية للمشاركين في اللجان ا

 واملقابالت
 منظومة فعالة

تعزيز الشراكة وتطوير سوق 

 العمل
 √ √ √ التخطيط والسياسات التعيينات

 والحد من الفقر ومكافحة البطالة الحماية االجتماعية G3التطوير املؤسس ي  G7(: إدارة إجراءات التعيينات والعقود والحراك الوظيفي                  األولوية الحكومية التي يساهم في تحقيقها 2البرنامج )

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 الجهة املساندة الجهة املسئولة الهدف املرجو

 سنة التنفيذ

2022 2022 2022 

 التعيينات تطوير عمل املؤسسة دليل معتمد دليل إجراءات اإلدارة العامة للتعيينات إنجاز

الجودة والتطوير 

املؤسس ي+ التخطيط 

 السياساتو 

√   

 دراسة أولويات التعديل الوظيفي وفق منهجيات محدثة
عدد التعديالت 

 الوظيفية
 التخطيط والسياسات تعزيز الرضا الوظيفي واالنتماء

التعيينات+ شئون 

 املوظفين
√ √ √ 

استكمال تعيين عقود الديوان وعقود املالية والبطالة املؤقتة 

 ملقدمة لهمومتابعة كافة معامالتهم والخدمات ا

 عدد العقود

 عدد املعامالت
 √ √ √ شئون املوظفين التعيينات تعزيز الرضا الوظيفي واالنتماء

التنسيق والتشبيك مع وزارة العمل واملؤسسات املانحة لتطوير 

 مشاريع تشغيل مشتركة لصالح الدوائر الحكومية

عدد مشاريع 

 التشغيل

تعزيز الشراكة وتطوير سوق 

 العمل
 √ √ √ التعيينات السياساتالتخطيط و 

 اإلعالميتطوير األداء  G9التطوير املؤسس ي و  G7(: إدارة معلومات عملية االستقطاب والتعيين                      األولوية الحكومية التي يساهم في تحقيقها 3البرنامج )

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 دةالجهة املسان الجهة املسئولة الهدف املرجو

 سنة التنفيذ

2022 2023 2024 

 الوظائف العامة المتحاناتتجهيز بنك أسئلة محوسب وشامل 
بنك أسئلة 

 محوسب
 √ √ √  التعيينات 

تطوير النظام املحوسب الخاص بإدارة األدوار الوظيفية والترشيح 

 منها
   √ التعيينات الحاسوب تعزيز ثقة املواطن أدوار محوسبة

 عن سياسات التوظيف الحكومية لإلفصاحتطوير آليات 
آليات معتمدة 

 ومنشورة
 التخطيط والسياسات تعزيز ثقة املواطن

التعيينات+ العالقات 

 العامة والتعاون الدولي
√ √ √ 
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تطوير آليات اإلفصاح عن نتائج املسابقات واستنفاذ األدوار 

 الوظيفية

آليات معتمدة 

 ومنشورة
 التعيينات تعزيز ثقة املواطن

الحاسوب+ العالقات 

 العامة والتعاون الدولي
√ √  

 واملقابالت اإللكترونية االمتحاناتتحديث أنظمة 
 أنظمة محدثة

 أرقام ومؤشرات
  √ √ التعيينات الحاسوب تعزيز ثقة املواطن

   √ التعيينات الحاسوب تعزيز ثقة املواطن نظام محدث إلكتروني(-تطوير نظام امتحانات مدمج )ورقي

ير اطار ناظم وآليات لتسويق األدوار الوظيفية ملؤسسات تطو 

والهيئات والسلطات املحلية ووزارة الداخلية الشق  املدنياملجتمع 

 العسكري 

 اطار معتمد

 عدد الوظائف

 املسوقة

تعزيز الشراكة وتطوير سوق 

 العمل

السياسات والتخطيط 

 +التعيينات

العالقات العامة 

 والتعاون الدولي
√ √ √ 

 (: تطوير خطط وسياسات إدارة رأس املال البشري وفق مبادئ الجدارة والتميز والتحفيز2الهدف )

 G7يز سيادة القانون األمن والنظام العام وتعز  G6الحماية االجتماعية والحد من الفقر ومكافحة البطالة  G3(: تطوير نظم عمل رأس املال البشري    األولوية الحكومية التي يساهم في تحقيقها 4البرنامج )

 التطوير املؤسس ي

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 الجهة املساندة الجهة املسئولة الهدف املرجو

 سنة التنفيذ

2022 2023 2024 

تطوير دليل إجراءات التعاقب الوظيفي وإعداد الصف الثاني من 

 القيادات الحكومية
   √ تنمية املوارد البشرية لتخطيط والسياساتا نظام تعاقب رضا وظيفي فعال دليل معتمد

إصدار الئحة املسميات الوظيفية وتنظيم وحوسبة وتطوير 

 املسميات الوظيفية

 الئحة معتمدة

عدد بطاقات 

 الوصف

عدد املسميات 

 املعتمد

 التخطيط والسياسات تطوير عملية االستقطاب
الحاسوب+ الشئون 

 القانونية
√   

 √ √   التخطيط والسياسات تطوير عملية االستقطاب دليل معتمد لموارد البشرية الحكوميةإعداد دليل الكفايات ل

   √  التخطيط والسياسات تطوير األداء املؤسس ي دليل معتمد مراجعة وتطوير دليل سياسات ديوان املوظفين العام

إعداد األدلة والدراسات الالزمة لتطوير املسار الوظيفي وربطها 

 لمي والتعديل الوظيفيباملؤهل الع
 التخطيط والسياسات تطوير املسار الوظيفي دليل معتمد

تنمية املوارد +شئون 

 املوظفين
√ √  
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مشروع التخطيط الفعال والكفؤ الستخدام وتوزيع املوارد البشرية 

 وتدويرها وإدارة الفائض وسد النقص في القطاع الحكومي
 منهجية معتمدة

رد االستفادة األمثل من املوا

 البشرية
 التخطيط والسياسات

التعيينات+ شئون 

 املوظفين
√ √ √ 

تطوير مصفوفة لجميع التخصصات العلمية واملهنية والحرفية 

املوجودة واملطلوبة لوظائف الخدمة املدنية وربطها بالهياكل 

 التنظيمية للدوائر الحكومية

مصفوفة 

معتمدة 

 ومحوسبة

 اساتالتخطيط والسي تطوير عملية االستقطاب
التعيينات+ شئون 

 املوظفين+ الحاسوب
√ √ √ 

 تطوير مصفوفة مؤشرات املوارد البشرية

مصفوفة 

معتمدة 

 ومحوسبة

 التخطيط والسياسات تعزيز جودة الخدمات الحكومية
الجودة والتطوير 

 املؤسس ي + الحاسوب
√ √ √ 

تعزيز الشراكة  G13التطوير املؤسس ي  G7الحماية االجتماعية والحد من الفقر ومكافحة البطالة  G3ة الحكومية التي يساهم في تحقيقها (: الدراسات املستقبلية والبحوث                 األولوي5البرنامج )

 املحلية والدولية

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 الجهة املساندة الجهة املسئولة الهدف املرجو

 سنة التنفيذ

2022 2023 2024 

يف الوظائف، سلم الرواتب، العالوات، البدالت املالية دراسة تصن

 والحاجة املستقبلية للتطوير
 التخطيط والسياسات تعزيز الرضا الوظيفي واالنتماء دراسة معتمدة

الشئون القانونية+ 

 شئون املوظفين
 √  

دراسة التوجهات املستقبلية للموارد البشرية في املنطقة العربية 

 واإلقليم
 √ √ √  التخطيط والسياسات تعزيز الرضا الوظيفي واالنتماء دةدراسة معتم

دراسة آلية قياس دوران املوارد البشرية لبعض التخصصات 

 )األطباء البشريون، العاملين في التكنولوجيا، ...(
  √ √  التخطيط والسياسات تعزيز الرضا الوظيفي واالنتماء دراسة معتمدة

   √ شئون املوظفين التخطيط والسياسات تعزيز الرضا الوظيفي واالنتماء دراسة معتمدة ة الوظيفيةدراسة أثر الترقيات على الحال

دراسة نقل املزيد من الخدمات للقطاع الخاص وتعهيد الخدمات 

 الحكومية
 √ √ √  التخطيط والسياسات تعزيز جودة الخدمات الحكومية دراسة معتمدة

وربطها بالتخطيط املالي  تطوير عملية تخطيط املوارد البشرية

 لتخطيط املوارد وتعميمه إرشاديوإعداد دليل 
  √ √  التخطيط والسياسات تعزيز جودة الخدمات الحكومية دراسة معتمدة

تطوير نظام قياس وتحليل العبء الوظيفي للوظائف املختلفة 

 وتعميمه على الدوائر الحكومية للتطبيق إرشاديوإعداد دليل 

نظام ودليل 

 مدمعت
  √ √  التخطيط والسياسات تعزيز جودة الخدمات الحكومية
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   √  التخطيط والسياسات تعزيز جودة الخدمات الحكومية نظام معتمد تطوير نظام جدول تشكيالت الوظائف وربطه مع املوازنة الحكومية

استكمال مشروع تطوير واستحداث املسميات الوظيفية وبطاقات 

 يل لهاالوصف الوظيفي وإعداد دل
   √  التخطيط والسياسات تعزيز جودة الخدمات الحكومية دليل معتمد

تحديث خطة اإلصالح اإلداري للخدمة املدنية السنوية ومتابعة 

 تطبيقها

 خطة معتمدة

 نسب اإلنجاز
 √ √ √  التخطيط والسياسات تعزيز جودة الخدمات الحكومية

وير املوارد البشرية إعداد مقترحات املشاريع واملبادرات الخاصة بتط

 وتسويقها

 عدد املقترحات

عدد املقترحات 

 التي تم تسويقها

 التخطيط والسياسات تعزيز جودة الخدمات الحكومية
العالقات العامة 

 والتعاون الدولي
√ √ √ 

دراسة أثر تطور التكنولوجيا على الوظائف في املستقبل واملهارات 

 املستقبلية
  √   التخطيط والسياسات خدمات الحكوميةتعزيز جودة ال دراسة معتمدة

دراسة حول القوى العاملة ومؤشرات العرض والطلب وكفاءة 

الخريجين الجدد من واقع قواعد بيانات املتقدمين للوظيفة 

 الحكومية

  √  الحاسوب التخطيط والسياسات تعزيز سوق العمل الفلسطيني دراسة معتمدة

األمن والنظام  G6الحماية االجتماعية والحد من الفقر ومكافحة البطالة  G3مة لدمج ذوي اإلعاقة في الوظيفة العامة        األولوية الحكومية التي يساهم في تحقيقها (: تطوير البيئة الناظ6البرنامج )

 العام وتعزيز سيادة القانون 

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 الجهة املساندة الجهة املسئولة الهدف املرجو

 نة التنفيذس

2022 2023 2024 

تطوير اإلطار الناظم لتوظيف ذوى اإلعاقة وتطوير متطلبات 

 استيعابهم في الدوائر الحكومية
 √ √ √ الشئون القانونية التخطيط والسياسات بناء مستقبل ذوي اإلعاقة اطار محدث

استكمال اإلطار العام لحصر ذوي اإلعاقة من موظفي الخدمة 

 تصنيفاتهم ومتابعة تطوير الخدمات املقدمة لهماملدنية و 

 حصر شامل

تصنيفات 

وأعداد ذوي 

اإلعاقة من 

 املوظفين

 التخطيط والسياسات بناء مستقبل ذوي اإلعاقة
الشئون القانونية 

 العامة والتعاون الدولي
√ √ √ 
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إدراج درجة اإلعاقة املقبولة الستيعاب ذوى اإلعاقة في الوظائف 

 ا عبر دليل محوسب على املوقع اإللكترونيالحكومية ونشره
 √ √ √  التخطيط والسياسات بناء مستقبل ذوي اإلعاقة دليل معتمد

 تطوير شروط الوظائف بما يناسب ذوي اإلعاقة
مسميات 

 معتمدة
 √ √ √ الشئون القانونية التخطيط والسياسات بناء مستقبل ذوي اإلعاقة

عليها  اإلعاقاتدول تطوير بطاقات الوصف الوظيفي وإدراج ج

 وربطها فيها

بطاقات وصف 

 وظيفي محدثة
 √ √ √  التخطيط والسياسات بناء مستقبل ذوي اإلعاقة

التنسيق مع املؤسسات التعليمية بخصوص ذوي اإلعاقة 

 لهم إرشاديوالتخصصات املناسبة لهم وتطوير دليل 

 دليل معتمد

 تاالجتماعاعدد 

عدد مذكرات 

 التفاهم

 التخطيط والسياسات وي اإلعاقةبناء مستقبل ذ
العالقات العامة 

 والتعاون الدولي
√ √ √ 

تثقيف وتعزيز معارف موظفي وحدات الشئون اإلدارية وصانعي 

 القرار  بالتعامل مع ذوى اإلعاقة

 عدد ورش العمل

 نسبة الرضا
 بناء مستقبل ذوي اإلعاقة

املعهد الوطني لإلدارة 

 العامة والقيادة
 √ √ √ اتالتخطيط والسياس

 تطوير قدرات املوظفين ذوي اإلعاقة ودمجهم في العمل

عدد البرامج 

 التدريبية

 نسبة الرضا

 بناء مستقبل ذوي اإلعاقة
املعهد الوطني لإلدارة 

 العامة والقيادة
 √ √ √ التخطيط والسياسات

 تعزيز الشراكة املحلية والدولية G13التطوير املؤسس ي  G7حكومية التي يساهم في تحقيقها  (: تعزيز  كفاءة موظفي الخدمة املدنية                   األولوية ال7البرنامج )

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 الجهة املساندة الجهة املسئولة الهدف املرجو

 سنة التنفيذ

2022 2023 2024 

تطوير إطار ناظم لتنقالت ذوى الكفاءة املهنية بين الدوائر 

 لضمان االستثمار األمثل للكفاءاتالحكومية 
  √   التخطيط والسياسات تعزيز جودة الخدمات الحكومية اطار معتمد

تطوير برنامج امتيازات ملوظفي الخدمة املدنية وآليات الصرف من 

 املستحقات
 √ √ √  التخطيط والسياسات تعزيز الرضا الوظيفي واالنتماء معتمدبرنامج 

 ملكافآت ملوظفي الخدمة املدنيةتطوير أنظمة الحوافز وا
 أنظمة محدثة

 أرقام ومؤشرات
   √ الشئون القانونية التخطيط والسياسات تعزيز الرضا الوظيفي واالنتماء
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 تطوير برامج لرعاية املواهب من موظفي الخدمة املدنية
برامج معتمدة 

 ومنفذة
 √ √ √  التخطيط والسياسات تعزيز الرضا الوظيفي واالنتماء

 تعزيز الرضا الوظيفي واالنتماء عدد االبتكارات واالبتكار والتميز لألفراد اإلبداعير نظام تطو 
الجودة والتطوير 

 املؤسس ي
 √ √ √ التخطيط والسياسات

تطوير صفحات املوظفين اإللكترونية وإضافة مزيد من الخدمات 

)مدونة قواعد السلوك، قانون الخدمة املدنية، نموذج  والروابط

 األداء،..(تقييم 

خدمات مضافة 

 ومحدثة
   √  الحاسوب تعزيز جودة الخدمات الحكومية

 تطوير وتنفيذ أنظمة الصحة والسالمة املهنية
 أنظمة محدثة

 أرقام ومؤشرات
 √ √ √ الشئون القانونية التخطيط والسياسات تعزيز الرضا الوظيفي واالنتماء

 تعزيز الشراكة املحلية والدولية G13التطوير املؤسس ي  G7ن املوظفين                 األولوية الحكومية التي يساهم في تحقيقها (: تطوير البنية املعلوماتية لديوا8البرنامج )

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 الجهة املساندة الجهة املسئولة الهدف املرجو

 سنة التنفيذ

2022 2023 2024 

  √   التخطيط والسياسات رفع كفاءة موظفي الحكومة منصة فعالة قارير ملؤشرات املوارد البشريةاستكمال املنصة الكترونية للت

ربط التخصصات الجامعية للجامعات املحلية بقواعد بيانات 

 الخدمة املدنية
 التخطيط والسياسات تعزيز سوق العمل قواعد موحدة

الحاسوب + شئون 

 املوظفين
 √  

في الخدمة املدنية لتحسين قاعدة استكمال تدقيق بيانات موظ

 البيانات ودعم عملية اتخاذ القرار

نسبة البيانات 

 املدققة
 √ √ √  التخطيط والسياسات تعزيز اتخاذ القرار

نشر جداول تشكيالت الوظائف السنوية واإلحصاءات العامة على 

 موقع الديوان
 √ √ √  التخطيط والسياسات تعزيز ثقة املواطن جداول منشورة

 تطوير نظام املحوسب لوحدة الشكاوى )األسئلة الشائعة(
بنك أسئلة 

 محوسب
 √ √ √ الحاسوب وحدة الشكاوى  تعزيز ثقة املواطن

   √ كل اإلدارات التخطيط والسياسات تعزيز ونشر املعرفة تقرير محدث تقرير الخدمة املدنية بشكل دوري ومحدث إصدار
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 البشري لتحقيق الريادة(: تنمية وتطوير رأس املال 3الهدف )

 جودة التعليم والتدريب G2تعزيز الشراكة املحلية والدولية  G13التطوير املؤسس ي  G7(: تطوير أنظمة التقييم ملوظفي الخدمة املدنية                     األولوية الحكومية التي يساهم في تحقيقها 9البرنامج )

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 الجهة املساندة الجهة املسئولة رجوالهدف امل

 سنة التنفيذ

2022 2023 2024 

 متابعة تقييم األداء السنوي للدوائر الحكومية

متوسط تقييم 

 األداء

عدد الذين تم 

 تقييمهم

 √ √ √  تنمية املوارد البشرية تعزيز جودة األداء

إعداد ورش عمل متخصصة لتطوير وإدارة نظام تقييم األداء 

 لكفاءات السلوكيةوا
 تنمية املوارد البشرية تعزيز جودة األداء عدد الورش

التخطيط والسياسات 

+العالقات العامة 

 والتعاون الدولي

√ √ √ 

حوسبة وتطوير نظام تقييم األداء وفقا ملخرجات ورش عمل 

 التطوير
 √ √  الحاسوب تنمية املوارد البشرية تعزيز جودة األداء نظام مطور 

 √ √  الحاسوب تنمية املوارد البشرية تعزيز جودة األداء ظام مطور ن د نظام تقييم األداء باملؤشرات الرقميةربط بنو 

تحديث وإصدار األدلة اإلجرائية الخاصة بعمل لجان التقييم 

 التظلمات

أدلة مطورة 

 معتمدة
  √ √  تنمية املوارد البشرية تعزيز جودة األداء

ن للتعامل مع نظام تقييم األداء للمقيمي إرشاديإصدار دليل 

 وضمان تحقيق العملية لهدفها
   √  تنمية املوارد البشرية تعزيز جودة األداء دليل معتمد

تطوير قدرات مدراء نظام التقييم للدوائر الحكومية بعملية تقييم 

 األداء

 عدد الدورات

عدد املدراء 

 املدربين

 √ √ √  تنمية املوارد البشرية تعزيز جودة األداء

 √ √ √  تنمية املوارد البشرية تعزيز جودة األداء عدد التقارير إصدار التقارير الفنية واإلدارية عن عملية تقييم األداء

ربط مخرجات التقييم بعملية التدريب والحوافز والترقيات للموارد 

 البشرية
 √ √   تنمية املوارد البشرية تعزيز جودة األداء منهجية معتمدة
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 ملهامها  وضع
ً
معايير األداء املثالي ملختلف الوظائف وفئاتها وفقا

واوصافها الوظيفية وآلية تحديد الفجوة بين األداء الفعلي واملثالي 

 للموظفين

 √ √  تنمية املوارد البشرية التخطيط والسياسات تعزيز جودة األداء معايير معتمدة

الحماية االجتماعية والحد من  G3جودة التعليم والتدريب  G2حكومي وتعزيز  منصات املعرفة                          األولوية الحكومية التي يساهم في تحقيقها  (: تطوير أداء رأس املال البشري ال10البرنامج )

 تعزيز الشراكة املحلية والدولية G13التطوير املؤسس ي  G7الفقر ومكافحة البطالة 

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 الجهة املساندة الجهة املسئولة الهدف املرجو

 سنة التنفيذ

2022 2023 2024 

 متابعة اعتماد وتنفيذ دليل التطوع في الدوائر الحكومية
عدد دليل معتمد

 املتطوعين
 الشئون اإلدارية الخريجين واملهنيينتعزيز قدرات 

التخطيط 

والسياسات+ الشئون 

 القانونية + الحاسوب

√ √ √ 

طالق برنامج ملتابعة تنمية وتطوير طالب الجامعات املتدربين في إ

 الدوائر الحكومية

 عدد املتدربين

 نسبة الرضا 

 عدد البرامج 

 الشئون اإلدارية تعزيز قدرات الخريجين واملهنيين

التخطيط 

والسياسات+ الشئون 

 القانونية + الحاسوب

√ √ √ 

تمر ملوظفي الخدمة تطوير أنظمة متابعة التدريب والتعليم املس

املدنية وتطوير نظام محوسب العتماد هذه الشهادات وإدراجها في 

 ملفات املوظفين

 عدد املتدربين

 عدد البرامج 

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية
 √ √  الحاسوب تنمية املوارد البشرية

 تعزيز قدرات موظفي وحدات املوارد البشرية في الدوائر الحكومية

 دربينعدد املت

 نسبة الرضا 

 عدد البرامج 

  √ √  تنمية املوارد البشرية تعزيز جودة الخدمات الحكومية

تطوير اإلطار الناظم لإلجازات الدراسية والدراسات العليا املحلية 

 ملوظفي الخدمة املدنية بما يطور مسارهم الوظيفي.
 اطار محدث

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية
  √ √ الشئون القانونية لبشريةتنمية املوارد ا

إعداد منظومة لتحفيز البحث العلمي وإجراء الدراسات التطويرية 

 وإبرازهالقطاع الخمة املدنية وعقد املؤتمرات لتبنيها 

 عدد املؤتمرات

عدد أوراق 

 العمل

 عدد املشاركين

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية

 التخطيط والسياسات

 ةتنمية املوارد البشري +

العالقات العامة 

 والتعاون الدولي
 √ √ 
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تنفيذ أيام دراسية ملناقشة قضايا التطوير اإلداري ومعالجة 

 العقبات التي تواجهها اإلدارة العامة

عدد األيام 

 الدراسية

عدد العقبات 

 املذللة

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية
 التخطيط والسياسات

العالقات العامة 

 والتعاون الدولي
√ √ √ 

إعداد وتطوير اإلطار العام ملجلة علمية دورية لنشر أبحاث املوارد 

 البشرية
 تنمية املوارد البشرية تعزيز نشر املعرفة مجلة منشورة

العالقات العامة 

 والتعاون الدولي
  √ 

تطوير مكتبة األبحاث الدراسات العلمية ورسائل املاجستير 

 ملوارد البشرية للباحثينوالدكتوراه في مجال اإلدارة العامة وا

 مكتبة محدثة

 عدد األبحاث
 تنمية املوارد البشرية تعزيز نشر املعرفة

العالقات العامة 

 والتعاون الدولي
 √ √ 

 منظومة محدثة تفعيل وتطوير األطر الناظمة لعملية التدريب
تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية
   √ الشئون القانونية تنمية املوارد البشرية

حول املنح الدراسية ومهمات السفر  إرشاديتطوير دليل 

 واملستهدفين شامال آلليات التنافس والتقدم للحصول عليها

دليل محدث 

 ومعتمد

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية
 تنمية املوارد البشرية

العالقات العامة 

والتعاون الدولي + 

 الشئون القانونية

√   

 ل برنامج الظل الحكوميإعداد دليل استرشادي حو 
دليل محدث 

 ومعتمد

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية
 √ √   تنمية املوارد البشرية

 عدد املوفدين .اإليفادتنسيق وتشبيك عالقات مع الدول املختلفة لالرتقاء بعملية 
تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية
 تنمية املوارد البشرية

العالقات العامة 

 الدولي والتعاون 
√ √ √ 

متابعة املنصات العاملية للتدريب واالبتعاث واملنح وحفظ سجالت 

 فيها وتذليل السبل أمام موظفي الخدمة املدنية لالستفادة منها
 منصة فعالة

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية
 تنمية املوارد البشرية

العالقات العامة 

والتعاون الدولي + 

 الحاسوب

√ √ √ 
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جودة  G2تعزيز الشراكة املحلية والدولية  G13التطوير املؤسس ي  G7(                         األولوية الحكومية التي يساهم في تحقيقها NIPAL(: تفعيل املعهد الوطني لإلدارة العامة والقيادة )11ج )البرنام

 التعليم والتدريب

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 الجهة املساندة ئولةالجهة املس الهدف املرجو

 سنة التنفيذ

2022 2023 2024 

إعداد الالئحة الناظمة والنظام املالي واإلداري للمعهد واعتمادها من 

 مجلس الوزراء.
 التخطيط والسياسات تعزيز أداء املؤسسة الئحة معتمدة

الشئون القانونية + 

 تنمية املوارد البشرية
√   

 يل إجراءات املعهد.ودل إعداد الهيكل التنظيمي
هيكل ودليل 

 معتمد
 التخطيط والسياسات تعزيز أداء املؤسسة

الشئون القانونية + 

 تنمية املوارد البشرية
√   

 إعداد وتنفيذ خطط املعهد السنوية
 خطط معتمدة

 نسب اإلنجاز

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية

املعهد الوطني لإلدارة 

 والقيادة
 √ √ √ 

فة التدريب والبرامج التدريبية واملحتوى التدريبي تصميم مصفو 

 للبرامج املرصودة في خطة التدريب االستراتيجية

حقيبة برامج 

 معتمدة

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية

املعهد الوطني لإلدارة 

 والقيادة
 √ √ √ 

وضع دليل باملعايير واملواصفات والسمات الخاصة باملدربين 

 البرامج التدريبية وعقد برامج تدريب وفقهااملالئمين لتنفيذ 
 بنك مهارات

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية

املعهد الوطني لإلدارة 

 والقيادة
 √   

تطوير منظومة التدريب اإللكتروني وآليات تقييمه واالستفادة املثلى 

 منه
 منظومة فعالة

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية

ة املعهد الوطني لإلدار 

 والقيادة
 √   

 متابعة تطبيق برامج التدريب وتوفير دعمها اللوجيستي املناسب

عدد الدورات 

 والبرامج

 عدد املدربين

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية

املعهد الوطني لإلدارة 

 والقيادة
 √ √ √ 

 تطوير آليات لتقييم مخرجات وآثار برامج التدريب املختلفة

استبانات 

خطط محللة

 الجيةع

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية

املعهد الوطني لإلدارة 

 والقيادة
  √ √ 

 املتدربين عدد برنامج تدريب وتأهيل املوظفين الجدد في الخدمة املدنية
تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية

املعهد الوطني لإلدارة 

 والقيادة
 √ √ √ 
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لحكومية ذوي التعامل برنامج تطوير قدرات املوظفين في الدوائر ا

 املباشر مع املواطنين
 نسبة اإلنجاز

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية

املعهد الوطني لإلدارة 

 والقيادة
 √ √ √ 

 برنامج تطوير املهارات القيادية والشخصية ملوظفي الخدمة املدنية

 عدد املتدربين

 نسبة الرضا 

 عدد البرامج 

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 نيةاملد

املعهد الوطني لإلدارة 

 والقيادة
 √ √ √ 

 برنامج تطوير املعارف التخصصية ملوظفي الخدمة املدنية

 عدد املتدربين

 نسبة الرضا 

 عدد البرامج 

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية

املعهد الوطني لإلدارة 

 والقيادة
 √ √ √ 

لقطاع التنسيق مع املؤسسات التدريبية والتعليمية ومؤسسات ا

الخاص واملانحين في داخل الوطن وخارجه بهدف توفير الدعم 

 لبرامج التطوير والتدريب

 عدد املتدربين

 نسبة الرضا 

 عدد البرامج 

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية

املعهد الوطني لإلدارة 

 والقيادة

العالقات العامة 

 والتعاون الدولي
√ √ √ 

ت العمليات التدريبية التي ينفذها توثيق الشهادات والسجالت وبيانا

 املعهد وحوسبتها.

 عدد الشهادات

 بنك بيانات

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية

املعهد الوطني لإلدارة 

 والقيادة
 √ √ √ 

حصر املراكز التدريبية والنقابات والجهات ذات العالقة بالتدريب 

 في قطاع غزة وتشبيك العالقات معها

عدد مذكرات 

 همالتفا

 عدد املتدربين

 قائمة حصر

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية

املعهد الوطني لإلدارة 

 والقيادة
 √ √ √ 

فرص تدريب على املستوى الداخلي  إليجادوضع وإنفاذ منهجية 

 والخارجي

 عدد الشهادات

 بنك بيانات

تعزيز قدرات موظفي الخدمة 

 املدنية

املعهد الوطني لإلدارة 

 والقيادة
 √ √ √ 

 (: حوكمة أنظمة املوارد البشرية وتطوير التشريعات وتعزيز الرقابة4الهدف )

تعزيز  G13س ي التطوير املؤس G7األمن والنظام العام وتعزيز سيادة القانون  G6(: تطوير تشريعات وأنظمة قطاع الخدمة املدنية                         األولوية الحكومية التي يساهم في تحقيقها  12البرنامج )

 الشراكة املحلية والدولية

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 الجهة املساندة الجهة املسئولة الهدف املرجو

 سنة التنفيذ

2022 2023 2024 

  √ √  الشئون القانونية ضبط بيئة العمل الحكومي قانون معدل وتعديالته1998( لسنة 4تطوير قانون الخدمة املدنية رقم )
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  √ √ كل اإلدارات الشئون القانونية ضبط بيئة العمل الحكومي لوائح معدلة تطوير اللوائح التنفيذية الناظمة لقانون الخدمة املدنية

  √ √  الشئون القانونية ضبط بيئة العمل الحكومي نماذج محدثة تطوير صياغة العقود واالتفاقيات والتعميمات

بعة املذكرات القانونية واللوائح تطوير وتوثيق منهجية إعداد ومتا

 ولوائح الدعاوى  الجوابية
 √ √ √  الشئون القانونية ضبط بيئة العمل الحكومي منهجية معتمدة

 تطوير دليل إجراءات اإلدارة العامة للشئون القانونية
دليل محدث 

 ومعتمد
 تعزيز أداء املؤسسة

الجودة والتطوير 

 املؤسس ي
 √ √  الشئون القانونية

  √ √  الشئون القانونية ضبط بيئة العمل الحكومي قانون معدل 2005لسنة  7ل قانون التقاعد العام رقم تعدي

  √ √ شئون املوظفين الشئون القانونية ضبط بيئة العمل الحكومي أنظمة محدثة تطوير تشريعات إنهاء الخدمة ملوظفي الخدمة املدنية

تعزيز الشراكة  G13التطوير املؤسس ي  G7األمن والنظام العام وتعزيز سيادة القانون  G6ملوظفي الخدمة املدنية    األولوية الحكومية التي يساهم في تحقيقها   (: االرتقاء بالوعي القانوني13البرنامج )

 املحلية والدولية

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 الجهة املساندة الجهة املسئولة الهدف املرجو

 سنة التنفيذ

2022 2023 2024 

إعداد دليل إجراءات خاص بالتحقيق اإلداري ونشره وتدريب 

 الدوائر الحكومية على تطبيقه ومتابعة العمل به
 الشئون القانونية ضبط بيئة العمل الحكومي دليل معتمد

العالقات العامة 

 والتعاون الدولي
√ √  

 تشبيك العالقات مع مؤسسات قطاع العدالة وحقوق اإلنسان
 رش العملو 

 مذكرات التفاهم
 الشئون القانونية تعزيز ثقة املواطن

العالقات العامة 

 والتعاون الدولي
√ √ √ 

استكمال تطوير مدونة السلوك الوظيفي ونشرها والتدريب الدوري 

 عليها

مدونة معتمدة 

 ومنشوره
 ضبط بيئة العمل الحكومي

 التخطيط والسياسات

 الشئون القانونية

 الحاسوب

ت العامة العالقا

 والتعاون الدولي
√   

برنامج تعزيز املعرفة باألنظمة والتشريعات ملوظفي الدوائر 

 الحكومية

 عدد املتدربين

 نسبة الرضا 

 عدد البرامج 

 الشئون القانونية ضبط بيئة العمل الحكومي

العالقات العامة 

والتعاون الدولي، املعهد 

الوطني لإلدارة العامة 

 والقيادة

√ √ √ 
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 G13التطوير املؤسس ي  G7األمن والنظام العام وتعزيز سيادة القانون  G6(: ضمان تقديم خدمات قانونية فعالة لقطاع الخدمة املدنية                    األولوية الحكومية التي يساهم في تحقيقها  14نامج )البر 

 تعزيز الشراكة املحلية والدولية

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 الجهة املساندة الجهة املسئولة املرجو الهدف

 سنة التنفيذ

2022 2023 2024 

توثيق وتطوير االستشارات القانونية لإلدارات املختلفة في ديوان 

 املوظفين العام

أرشيف ورقي 

 شامل وإلكتروني
 √ √ √  الشئون القانونية ضبط بيئة العمل الحكومي

تشارات القانونية ملجلس تطوير وحوسبة نظام متكامل خاص باالس

 الوزراء وللدوائر الحكومية وموظفي الخدمة املدنية
 √ √ √ الحاسوب الشئون القانونية ضبط بيئة العمل الحكومي نظام محوسب

تطوير منظومة الدعم القانوني للقطاعات الخاصة والهيئات 

 املحلية فيما يخص الخدمة املدنية
 الشئون القانونية يضبط بيئة العمل الحكوم منظومة فعالة

العالقات العامة 

 والتعاون الدولي
√ √ √ 

دراسة مقارنة لتشريعات وأنظمة الخدمة املدنية لدول املنطقة 

 واالستفادة منها في تطوير الخدمات القانونية املقدمة
 ضبط بيئة العمل الحكومي دراسة معتمدة

التخطيط 

والسياسات+ الشئون 

 القانونية

  √ √ 

 G13التطوير املؤسس ي  G7األمن والنظام العام وتعزيز سيادة القانون  G6(: تطوير نظام رقابي تكاملي فعال تشاركي لقطاع الخدمة املدنية               األولوية الحكومية التي يساهم في تحقيقها  15البرنامج )

 تعزيز الشراكة املحلية والدولية

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 الجهة املساندة الجهة املسئولة الهدف املرجو

 سنة التنفيذ

2022 2023 2024 

 √ √ √  الرقابة الداخلية ضبط بيئة العمل الحكومي نسب الرضا تقييم تنفيذ خطط التوظيف في الدوائر الحكومية

 تطوير قدرات العاملين في مجال الرقابة في ديوان املوظفين العام

 عدد املتدربين

 نسبة الرضا 

 دد البرامجع 

 √ √ √  الرقابة الداخلية ضبط بيئة العمل الحكومي

 √ √ √  الرقابة الداخلية ضبط بيئة العمل الحكومي عدد االنحرافات التدقيق على أعمال وحدة األرشيف املركزي وجودة البيانات

 التدقيق على ملف االبتعاث والدورات التدريبية
نسبة 

 االنحرافات
 √ √ √  الرقابة الداخلية ميضبط بيئة العمل الحكو 
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 الرقابة الداخلية ضبط بيئة العمل الحكومي دليل معتمد إصدار دليل الرقابة للخدمات املقدمة من الديوان
الجودة والتطوير 

 املؤسس ي
√   

الرقابة على كافة الخدمات املقدمة من ديوان املوظفين العام 

وائح والقرارات والتحقق من انسجامها مع القوانين واألنظمة والل

 ذات الصلة

نسبة 

 االنحرافات
 √ √ √  الرقابة الداخلية ضبط بيئة العمل الحكومي

 التدقيق على العمليات املالية داخل ديوان املوظفين العام
نسبة 

 االنحرافات
 √ √ √  الرقابة الداخلية ضبط بيئة العمل الحكومي

ت املقدمة برنامج الرقابة على تناقل البيانات الخاصة بالخدما

 ملوظفي الدوائر الحكومية والتدقيق عليها

نسبة 

 االنحرافات
 √ √ √ الرقابة الداخلية الحاسوب ضبط بيئة العمل الحكومي

مشروع تعزيز وتطوير الدور الرقابي والتنظيمي لديوان املوظفين 

 العام

نسبة 

 االنحرافات
 ضبط بيئة العمل الحكومي

السياسات 

والتخطيط+ الشئون 

 نيةالقانو 

 √ √ √ الرقابة الداخلية

 (: ضمان تقديم خدمات موارد بشرية فعالة ومتكاملة عبر توظيف أحدث أساليب التحول التكنولوجي والرقمي ونظم الجودة5الهدف )

 تطوير البيئة التكنولوجية والتحول الرقمي G8التطوير املؤسس ي  G7(: تعزيز التكنولوجيا واألنظمة الذكية للموارد البشرية        األولوية الحكومية التي يساهم في تحقيقها 16البرنامج )

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 الجهة املساندة الجهة املسئولة الهدف املرجو

 سنة التنفيذ

2022 2023 2024 

 ضبط بيئة العمل الحكومي نظام معتمد تطوير نظام التوقيع اإللكتروني
الحاسوب+ الشئون 

 يةالقانون
 √   

   √  الحاسوب تطوير األداء املؤسس ي عدد األجهزة الحاسوب وملحقاته والشبكة الداخلية للديوان. أجهزةتحديث 

  √ √ الحاسوب التخطيط والسياسات تطوير األداء املؤسس ي سياسة معتمدة مشروع تطبيق سياسات الحوكمة وأمن املعلومات

 البشرية تطوير أنظمة التعلم اإللكتروني للموارد
أنظمة معتمدة 

 وفعالة
  √ √ تنمية املوارد البشرية الحاسوب تطوير األداء املؤسس ي

 استراتيجية الذكاء االصطناعي
عدد البرامج 

 الذكية
 √ √   الحاسوب تطوير األداء املؤسس ي
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 تطوير برامج دعم فني للمستخدمين

 استبانة

 نسبة الرضا

 عدد املتفاعلين

  √ √  الحاسوب ور تعزيز التواصل مع الجمه

إضافة قيود محوسبة على تنفيذ الخدمات املحوسبة على النظام 

 مثل )العقوبات، اإلجازات، اإلعارة ... إلخ(

 عدد القيود

 معدل االستجابة
  √ √ كل اإلدارات الحاسوب تطوير األداء املؤسس ي

الخاصة  اإلجازاتتطوير استخدام الشاشات الداعمة لخدمات 

والتدريب وما يلزم لتحسين وأرشفة بيانات  بشئون املوظفين

 اإلجازات

 شئون املوظفين تعزيز التواصل مع الجمهور  نظام محدث
الحاسوب + املعهد 

 الوطني
√   

 إنهاءاالستفادة من نظام خلو الطرف الحكومي املركزي في خدمات 

 الخدمة للموظفين تعيينات غزة
   √ شئون املوظفين وبالحاس تعزيز جودة الخدمات املقدمة نظام محدث

استكمال حوسبة األنظمة اإلحصائية ومؤشرات األداء ملوظفي 

 الخدمة املدنية.
   √ التخطيط والسياسات الحاسوب دعم اتخاذ القرار نظام محدث

 وإجراءات العمل املرن  توبروتوكوال تطوير آليات 

خطة 

نسب معتمدة

 اإلنجاز

 الحاسوب تعزيز جودة الخدمات املقدمة

طيط والسياسات التخ

+ الشئون القانونية 

 +شئون املوظفين

√   

تعزيز  G13تطوير البيئة التكنولوجية والتحول الرقمي  G8التطوير املؤسس ي  G7(: تعزيز تكامل الخدمات املحوسبة لديوان املوظفين العام      األولوية الحكومية التي يساهم في تحقيقها 17البرنامج )

 وليةالشراكة املحلية والد

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 الجهة املساندة الجهة املسئولة الهدف املرجو

 سنة التنفيذ

2022 2023 2024 

استكمال عمليات ربط قواعد بيانات الديوان مع األنظمة املحوسبة 

 التي تضم عمليات املوارد البشرية  للدوائر الحكومية

نسبة البيانات 

 املربوطة
 √ √ √ كل اإلدارات الحاسوب الخدمات املقدمةتعزيز جودة 

تطوير نظام متكامل موجه للشئون اإلدارية في الوزارات يعتمد على 

لكتروني و تنفيذها داخل إستقبال معامالت املوظفين بشكل ا

الديوان و تصديرها للمالية و الوزارات املعنية بشكل الكتروني دون 

 الحاجة للمعاملة الورقية

دد الصادر ع

 الورقي والوارد
 √ √ √ كل اإلدارات الحاسوب تعزيز جودة الخدمات املقدمة
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للخدمات املقدمة ملوظفي الخدمة املدنية  اإلشعاراتتطوير نظام 

 ولطالبي الوظائف
 √ √ √ كل اإلدارات الحاسوب تعزيز جودة الخدمات املقدمة فعالة إشعارات

ازنة لتطوير حوسبة ربط الهياكل التنظيمية مع اإلدارة العامة للمو 

 موازنة البرامج واألداء
   √  الحاسوب تعزيز جودة الخدمات املقدمة هيكلية معتمدة

ربط نظام يوميات السير بالخدمات ذات العالقة في شئون املوظفين 

 لجميع الدوائر الحكومية

 نظام مرتبط

نسبة 

 االنحرافات

 تعزيز جودة الخدمات املقدمة
الحاسوب + شئون 

 املوظفين
 √   

مع  اإللكترونيتطوير نظام املعامالت الصادرة باعتماد الصادر 

 لغاء الصادر الورقيإالوزارات و 
   √ كل اإلدارات األرشيف + الحاسوب تعزيز جودة الخدمات املقدمة ظام مطور ن

دراسية  إجازاتمتابعة املبتعثين و الحاصلين على  إجراءاتحوسبة 

للخدمات املقدمة  اإللكترونيةمن خالل منصة ديوان املوظفين 

 للموظفين

   √ تنمية املوارد البشرية الحاسوب تعزيز جودة الخدمات املقدمة نظام مطور 

 √ √ √ كل اإلدارات الحاسوب تعزيز جودة الخدمات املقدمة نسبة الربط تنفيذ الربط مع دوائر املوارد البشرية

د البشرية مشروع استكمال تطوير نظام معلومات إدارة املوار 

HRMIS 
 √ √ √ كل اإلدارات األرشيف + الحاسوب تعزيز جودة الخدمات املقدمة نسبة العمل

 التطوير املؤسس ي G7(: إدارة املوارد املالية بكفاءة وفاعلية                   األولوية الحكومية التي يساهم في تحقيقها 18البرنامج )

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 الجهة املساندة الجهة املسئولة املرجوالهدف 

 سنة التنفيذ

2022 2023 2024 

 تخطيط وإعداد امليزانية ومتابعة تنفيذها
 خطط معتمدة

 نسب اإلنجاز
 الشئون اإلدارية تطوير األداء املؤسس ي

الجودة والتطوير 

 املؤسس ي
√ √ √ 

 إدارة املدفوعات واالستحقاقات

قيمة 

قيمة املدفوعات

 قاقاتاالستح

 √ √ √  الشئون اإلدارية تطوير األداء املؤسس ي

 إدارة املشتريات والعقود
نظام معتمد 

 فعال
 √ √ √  الشئون اإلدارية تطوير األداء املؤسس ي
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 √ √ √  الشئون اإلدارية تطوير األداء املؤسس ي اضنسبة الر  إدارة خدمات املوارد البشرية للديوان

خدمة املدنية مرتبطة بقواعد بطاقات موحدة ملوظفي ال إصدار

 البيانات لدى الديوان عبر توفير آلة مخصصة وحوسبتها
 √ √ √ الحاسوب الشئون اإلدارية توحيد املنظومة الحكومية عدد البطاقات

 √ √ √  الشئون اإلدارية تطوير األداء املؤسس ي  إدارة برامج التعهيد والتشغيل املؤقت في الدوائر الحكومية

تعزيز الشراكة  G13تطوير البيئة التكنولوجية والتحول الرقمي  G8التطوير املؤسس ي  G7(: ضمان تطبيق معايير الجودة والتميز املؤسس ي                  األولوية الحكومية التي يساهم في تحقيقها 19)البرنامج 

 املحلية والدولية

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 الجهة املساندة لةالجهة املسئو  الهدف املرجو

 سنة التنفيذ

2022 2023 2024 

مشروع تقييم وتطوير الخدمات واإلجراءات الداخلية وإعادة 

 هندستها

دليل محدث 

 ومعتمد
 تعزيز جودة الخدمات املقدمة

الجودة والتطوير 

 املؤسس ي +الحاسوب
 √ √ √ كل اإلدارات

 ين العامتطبيق أنظمة الجودة لالرتقاء بأداء ديوان املوظف
نسبة تقييم أداء 

 الديوان
 تعزيز جودة الخدمات املقدمة

الجودة والتطوير 

 املؤسس ي

العالقات العامة 

 والتعاون الدولي
√ √ √ 

 جوائز التميز الداخلية ملوظفي الديوان
عدد املوظفين 

 املحفزين
 تعزيز جودة الخدمات املقدمة

الجودة والتطوير 

 املؤسس ي

العالقات العامة 

 ن الدوليوالتعاو 
√ √ √ 

 تعزيز جودة الخدمات املقدمة الخطط املنجزة إعداد ومتابعة تنفيذ خطط واستراتيجيات ديوان املوظفين املختلفة
الجودة والتطوير 

 املؤسس ي
 √ √ √ التخطيط والسياسات

 إعداد خطة الطوارئ وتحديثها دوريا
 خطة معتمدة

 نسب اإلنجاز
 تعزيز جودة الخدمات املقدمة

والتطوير  الجودة

 املؤسس ي
 √ √ √ التخطيط والسياسات

تطوير نظام االستبيانات واالستطالعات اإللكترونية التفاعلية 

 لقياس الرضا وتقييم الخدمات وما يلزمها من خطط عالجية

استبيانات 

 محدثة
 تعزيز جودة الخدمات املقدمة

الجودة والتطوير 

 املؤسس ي

الحاسوب +العالقات 

 دوليالعامة والتعاون ال
√ √ √ 

تطوير أنظمة األرشفة اإللكترونية وحفظ الوثائق الخاصة بإدارات 

 الديوان

نسبة املعامالت 

 الورقية
 تعزيز جودة الخدمات املقدمة

الجودة والتطوير 

 املؤسس ي
 √ √ √ األرشيف + الحاسوب

في  القياديتطوير مصفوفة صالحيات لتوزيع الصالحيات لإلطار 

 الديوان

مصفوفة 

معتمدة 

 محوسبةو 

 تعزيز جودة الخدمات املقدمة
الجودة والتطوير 

 املؤسس ي
 √ √ √ كل اإلدارات
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تطوير أنظمة إدارة اللجان والجلسات واملحاضر  الداخلية 

 وحوسبتها ومجموعات الواتساب

أنظمة معتمدة 

 ومحوسبة
 تعزيز جودة الخدمات املقدمة

الجودة والتطوير 

 املؤسس ي
 √ √ √ الحاسوب

 نماذج الديوان املختلفة تطوير وتوحيد
 النماذجنسبة 

 ةاملوحد
 تعزيز جودة الخدمات املقدمة

الجودة والتطوير 

 املؤسس ي
 √ √ √ كل اإلدارات

تطوير أنظمة محوسبة ملتابعة تنفيذ الخطط املختلفة وإعداد 

 التقارير الالزمة
 تعزيز جودة الخدمات املقدمة أنظمة محوسبة

الجودة والتطوير 

 املؤسس ي
 √ √ √ 

 تعزيز جودة الخدمات املقدمة مقر مبني ومؤثث إنشاء مقر جديد لديوان املوظفين العام
الجودة والتطوير 

 املؤسس ي
 √ √  الشئون اإلدارية واملالية

 √ √ √ الحاسوب+ الرقابة األرشيف تعزيز جودة الخدمات املقدمة ملفات مصنفة تعشيب وتصنيف امللف الورقي واإللكتروني

ديوان املوظفين العام وفق معايير التقييم الدولية  تقييم أداء

 EFQMاألوروبية 
 تعزيز جودة الخدمات املقدمة نسبة التقييم

الجودة والتطوير 

 املؤسس ي
  √ √ 

 اإلعالميتطوير األداء  G9تطوير البيئة التكنولوجية والتحول الرقمي  G8التطوير املؤسس ي  G7(: ضمان تحقيق االتصال الداخلي والخارجي          األولوية الحكومية التي يساهم في تحقيقها 20البرنامج )

G13 تعزيز الشراكة املحلية والدولية 

 األنشطة
مؤشر األداء 

 التشغيلي
 الجهة املساندة الجهة املسئولة الهدف املرجو

 سنة التنفيذ

2022 2023 2024 

دة ومتابعة اطالق موقع ديوان املوظفين اإللكتروني بحلته الجدي

 محتواه
 موقع محدث

تعزيز التواصل مع الجمهور 

 والشراكة مع املجتمع

العالقات العامة 

 والتعاون الدولي

الجودة والتطوير 

 املؤسس ي + الحاسوب
√   

 تخطيط وتنسيق االتصاالت الداخلية والخارجية
 عدد الزيارات

 عدد الفعاليات

تعزيز التواصل مع الجمهور 

 عوالشراكة مع املجتم

العالقات العامة 

 والتعاون الدولي
 √ √ √ 

 عدد الفعاليات تنسيق وتخطيط الفعاليات املختلفة
تعزيز التواصل مع الجمهور 

 والشراكة مع املجتمع

العالقات العامة 

 والتعاون الدولي
 √ √ √ 

 عدد الفعاليات إدارة النشاط اإلعالمي
تعزيز التواصل مع الجمهور 

 والشراكة مع املجتمع

عالقات العامة ال

 والتعاون الدولي
 √ √ √ 

لتعزيز  إرشاديةتطوير إدارة النشاط الرقمي وما يلزمه من أدلة 

 مكانة الديوان

 نسبة التواجد

 عدد املتابعين

تعزيز التواصل مع الجمهور 

 والشراكة مع املجتمع

العالقات العامة 

 والتعاون الدولي

الجودة والتطوير 

 املؤسس ي
√ √ √ 
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 Retreatنب الثقافي والرياض ي واالجتماعي ملوظفي الديوان تنمية الجا

عدد 

نسبة الفعاليات

 الرضا

تعزيز التواصل مع الجمهور 

 والشراكة مع املجتمع

العالقات العامة 

 والتعاون الدولي

الجودة والتطوير 

 املؤسس ي
√ √ √ 

مؤسسات املجتمع املدني في مجال النزاهة  أمامتعزيز صورة الديوان 

 يةوالشفاف

 عدد الفعاليات

 نسبة الرضا

تعزيز التواصل مع الجمهور 

 والشراكة مع املجتمع

العالقات العامة 

 والتعاون الدولي
 √ √ √ 

 تعزيز الشراكة مع مؤسسات املجتمع املدني
 عدد الفعاليات

 نسبة الرضا

تعزيز التواصل مع الجمهور 

 والشراكة مع املجتمع

العالقات العامة 

 والتعاون الدولي
 √ √ √ 
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