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 الملخص التنفيذي:
كم الرشععععيد سعععع ياح لتحقيه الهدع العام  لد وان الموظفين  العام متمفالح في تطويه وتطوير ناام الخدمة المدنية وفه معا ير الح

دولة العام والتميز في اسععععععععتخدام ت نولوجيا المعلومات لتحسععععععععين أداء موظفي ال واالرتقاء باألداء المؤسععععععععسععععععععي لد وان الموظفين
لضععمان تقديم خدمات وكومية نوةية وورصععاح علص اإلصععالر اإلدارو في اععوء مبادا العمل المؤسععسععي اععمن  رنام  تعزيز 

نشودة كة في  تحقيه االهداع الموتطوير األداء وتحسين جودة الخدمة في د وان الموظفين، سعت ادارات الد وان عامةح للمشار 
 وان لد وان الموظفين العام  هدع رصعععد إنجازات الد النصعععف سعععنوو تم إعداد التقرير  وبناءح عليه من خالل  العمل  الجماعي،

لتقديم ملخص وول الخدمة المدنية والتطورات التي ودثت علص رأس المال البشععععععععرو  2022األول من العام  النصععععععععفخالل  
 ل العام. وتتلخص أهم إنجازات الد وان بما  لي:الحكومي خال

 ورسم السياسات: التخطيط

 ت:مجاالالعد د من القام الد وان بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية المختصة  رسم السياسات الخاصة في 
  والخطة التشغيلية. 2024-2022تم االنتهاء من إعداد اإلطار االستراتيجي للد وان لعام 
 د من التعامل مع العقود والت ليفات والهياكل التنايمية والتشععععععععععكيالت الوظي ية وحعداد لوائو تنايمية وخطط ودراسععععععععععات لعد

تم تفعيل المرولة الفانية  األول من هذا العام النصععععععععععععععفالمواععععععععععععععوعات الهامة في مجال الخدمة المدنية، وي  أنه خالل 
 .األقساممن المرولة األولص اء من تجهيز للوظائف االشرافية علص نطاق الدوائر واالنته

  مسععععععارات التعد ل الوظيفي تم دراسععععععة الحاالت التي تحتاي تعد ل وظيفي علص مسععععععتوس الحكومة وعمل دراسععععععات مفصععععععلة
 3 جداول مسارات في وتم إعداد 1998( لسنة 4من قانون الخدمة المدنية رقم )( 13والمادة ) (12أوكام المادة )لتطويه 
  للتعد ل الوظيفي.نطاقات 

  تشععععععععععععععكيالت وربطه مع التطوير ناام جدول كتابة ناام جدول تشععععععععععععععكيالت الوظائف وعقد عدد من ور  العمل  هدع تم
 .الموازنة الحكومية

  دول تشكيالتإعداد جدول تشكيالت الوظائف الخاص بالتعد ل الوظيفي، باإلاافة إلجراء اإلستوداالت المطلوبة في جتم 
 .م2022الوظائف للعام 

 ن اسععععععععت مال مطابقة الهياكل التنايمية المعتمدة للوزارات والمؤسععععععععسععععععععات الحكومية ومتابعة تد يقها ومتابعة ملف تسععععععععكي تم
 .واجراء التعد الت المطلوبة عليه الموظفين المرسل للدوائر الحكومية

  ع مشعععععععخاص ذوو اإلعاقة بالتعاون وحعداد دليل ناظم لتوظيف األ إعداد قاعدة  يانات محدثة وكاملة وول ذوو اإلعاقة،تم
اإلعاقة وتطوير متطلبات اسععععتيعا هم  لتوظيف األشععععخاص ذوو تطوير اإلطار الناظم المختصععععين في وزارة الصععععحة  هدع 

 .ة وااافة التعد الت الالزمة عليهوتدقيه دليل سياسات وحجراءات تحد د درجة اإلعاق في الدوائر الحكومية
  تماعات لمتابعة إطالق ملف التطوعلمتابعة ملف التطوع وعقد مجموعة من االجتشكيل اللجنة التوجيهية تم. 
 التنسعععيه والتشعععويز مع وزارة موظف تشعععغيل مؤقت موزع علص الوزارات  هدع  400تنفيذ مشعععروع التشعععغيل لعدد  تم متابعة

 .العمل والمؤسسات المانحة لتطوير مشاريع تشغيل مشتركة لصالو الدوائر الحكومية
 تطوير ناام  ياس وتحليل دائرة وكومية  هدع  11الوظيفي في قرابة  األسعععععن الفنية لقياس الع ءنتهاء من واعععععع تم اال

 ه.الع ء الوظيفي للوظائف المختلفة وحعداد دليل ارشادو وتعميمه علص الدوائر الحكومية للتطوي
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 ئقين  ناء علص دراسة مفصلة تم الحصول تم إعداد جدول تشكيالت لملف السائقين وواع مقترر آللية سد العجز في السا
 علص ما  لزمها من  يانات من الدوائر الحكومية المختلفة.

 .جارو إعداد وثيقة بمؤشرات األداء لد وان الموظفين العام 
  دوائر وكومية. 7تم االنتهاء من تجهيز المسودة األولص لمدونة السلوك الوظيفي عور لجنة موسعة تشمل عدد 
 ن إعداد مبادرات الد وان ما  لزمها من جداول ت اليف والتنسيه مع الجهات المختصة من أجل اعتمادهاتم االنتهاء م. 

 الخدمة المقدمة للجمهور: طويراألداء المؤسسي وت

 ربطها دراسععععة مركز الخدمة في د وان الموظفين العام وحعادة هندسععععة العمليات باإلاععععافة لدارسععععة الخدمات المقدمة تمهيداح ل
 بموازنة  رام  األداء.

 اجتماع مجلن الجودة  واقع اجتماع كل أسووع لمناقشة أمور هامة من شأنها أن تزيد من جودة األداء والعمل المؤسسي. 
 فيذ دراسععععععة اسععععععت ماال للجهود الموذولة في تحسععععععين  يكة العمل المكانية واإلدارية داخل د وان الموظفين العام قام الد وان  تن

 .وقد انتهص من تطوير مدخل الد وان وير الويكة المكانية لد وان الموظفين العاموول آليات تط
 وجارو  بإشععععععراع وزارة األشععععععغال العامة واإلسععععععكان المعهد الوطني لإلدارة العامة والقيادة وتأثي  االنتهاء من أعمال إنشععععععاء

 .وجارو تجهيزه باألجهزة والمعدات الالزمةالعمل 
  شيكل 143,000ساعة لمونص الد وان  ت لفة  24كهرباء  تمد د خطتم االنتهاء من. 
  .ووسبة مجموعة من الخدمات والمعامالت المنفذة داخل د وان الموظفين العام 
 2022األول من العام  النصفخالل  رقا ي تقرير 21 إعداد. 

 
 المقدمة لموظفي الخدمة المدنية: الخدمات

  بإدارة شععععععععععؤون الموظفين علص مسععععععععععتوس الحكومة فيما يخص مجموعة من مختلفة فيما  تعله  معاملة 30624انجاز عدد
  خدمات الموظفين كان أ رزها )اإلجازات بأنواعها، التر يات المسعععععععععععععتحقة،  دل التنقل، منحة الوفاة، إنهاء خدمات بسعععععععععععععو

 االستقالة أو  لوغ سن التقاعد، ... إلخ(.
 ي شعععععععععتص المجاالت التي تخص الخدمة المدنية وقد  لغت خالل قدم د وان الموظفين ال فير من االسعععععععععتشعععععععععارات القانونية ف

 .استشارة قانونية 2205م قرابة  2022من العام  األول النصف
  2022األول من العام  النصفومتابعة الطلبات الخاصة  هم خالل  مراجع7322استقبال أكفر من. 

 التعيينات:
  وظيفة 79تجهيز وحعالن مسابقات علص موقع د وان الموظفين لعدد. 
 وظيفة 16 عددها  لغ الوظائف من لمجموعة المحوسبة االمتحانات وعقد تنايم. 
  فويت مختلفة فيما يخص قرارات التعيين بالتر يات، توظيف  دالء، تشغيل مؤقت، انتداب، نقل، تمعاملة  9199تنفيذ قرابة

 موظفي فترة التجربة وغيرها.
 اعععععععععمان أفضعععععععععل تنفيذ كل من االمتحانات المحوسعععععععععبة والمقا الت للوظائف  عمل مع اللجان  هدع ةورشععععععععع 84 عقد عدد

 .م 2022من العام  االول النصفالمختلفة تم خالل 
 :تنمية الموارد البشرية
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  النصععععفمن مختلف الوزارات خالل  متدرب 2715 وضعععععرها قرابة سعععععاعة تدريوية 505تدريوية  واقع  دورة 45 تنفيذ عدد 
 .2021الفال  من العام 

   2022االول من العام  النصفعفات خالل خاصة بمنو اإلجازات الدراسية الخارجية والب معاملة 494التعامل مع. 
   ت ألغراض الزواي ومصاريف الجنازةامن لجنة صرع المستحقا والة 1603التعامل مع عدد. 

 المقدمة:
 إلص عدة أهداع أهمها: 2022األول من العام  للنصف هدع د وان الموظفين العام من خالل استعراض تقريره 

 .2022األول من العام  النصفا راز دور د وان الموظفين العام وانجازاته خالل  .1
 .2022األول من العام  النصفتوايو التطورات التي ودثت علص صعيد الخدمة المدنية خالل  .2
 القرار والباوفين والشركاء.توفير قاعدة  يانات رسمية ومنشورة عن الخدمة المدنية لصانعي  .3
 

جازات وي  يشعمل التقرير في أركانه دور الد وان في التخطيط ورسعم السعياسعات وتطوير التشعريعات للموارد البشعرية، آليات وان
الد وان علص نطاق تطوير األداء المؤسععععععععععععسععععععععععععي ورفع جودة خدماته المقدمة للجمهور، دور الد وان في االسععععععععععععتقطاب والحراك 

تلفة موارد البشععععرية سععععواء من سععععوق العمل أو من ال فاءات الحكومية، دور د وان الموظفين في تقديم الخدمات المخالوظيفي لل
يكة لموظفي الخدمة المدنية، كما ويسعععععععععععتعرض التقرير ما يقوم به الد وان من اسعععععععععععتشعععععععععععارات ومذكرات قانونية ورقا ية ترقص بالو

 لتشريعات.القانونية والرقا ية للخدمة المدنية وتطوير ا

ات وفي النهاية يسععععععععععععععتعرض التقرير دور الد وان في تنمية الموارد البشععععععععععععععرية ودوره اإلعالمي ومشععععععععععععععاركته في اللجان والفعالي 
 المختلفة.

 السياسات: التخطيط ورسم
لت لفة لبشكل أساسي  رسم السياسات الحكومية في مجال الموارد البشرية التي تعد المكون الرئين  العام يقوم د وان الموظفين

 ما  لي: امن الموازنة السنوية وألهميتها ناراح للطويعة الخدماتية لألعمال الحكومية، ومن أهم ما تم إنجازه في هذا الجان 
 تطوير المسار الوظيفي:

 .ف االشرافية علص نطاق الدوائر واالنتهاء من تجهيز األقسام المرولة األولصتفعيل المرولة الفانية للوظائ .4
من قانون الخدمة ( 13ومادة ) (12وصععععععععععععععر الحاالت الواردة من الدوائر الحكومية والتي تطال   تطويه أوكام المادة ) .5

 .وتعد الته 1998( لسنة 4المدنية رقم )
 .المسارات الوظي ية وحعداد دراسة إوصائية وول ملف التعد ل الوظيفي جداول االنتهاء من إعداد .6
 .إعداد وتدقيه األوصاع الوظي ية لغرض التعد ل الوظيفي من الفكة الفالفة إلص الفكة الفانية .7
ة من خالل نيإعداد الئحة النقل بالشععععععععراكة مع اللجنة الفنية ومناقشععععععععة ملف التعد ل الوظيفي من الفكة الفالفة إلص الفكة الفا  .8

 . لجان خاصة مع كافة الوزارات
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من خالل اعداد جدول  الالزمة لتطوير المسار الوظيفي وربطها بالمؤهل العلمي والتعد ل الوظيفيتنفيذ عدد من الدارسات  .9
 نطاقات وهي: 3مسارات في 

 النقل من الفكة الفالفة الص الفكة الفانية. -
 الفكة الفالفة.النقل من الفكة الرابعة والخامسة الص  -
 .مقترر جدول مسارات للمؤهالت العلمية العليا مصنف وس  المسمص الوظيفي  -

 سععععع يا   تطوير دليل إجراءات التعاق  الوظيفي وحعداد الصعععععف الفاني من القيادات الحكوميةتنفيذ عدد من الدراسعععععات وول  .10
 لتطوير ناام عمل رأس المال البشرو.

 ووسبة المسميات واألوااع الوظي ية. العمل علص وجارو  ميات الوظي يةالئحة المس% من 90انجاز ما نسوته  .11
 جدول التشكيالت واألوصاف الوظيفية:

تشععكيالت وربطه مع الموازنة التطوير ناام جدول كتابة ناام جدول تشععكيالت الوظائف وعقد عدد من ور  العمل  هدع  .1
 .الحكومية

كما ويجرو العمل علص  وبطاقات الوصععععععععف الوظيفي وحعداد دليل لهاتطوير واسععععععععتحداا المسععععععععميات الوظي ية إعداد آلية ل .2
 تجهيز بطاقة الوصف من أجل رفعها علص الناام بعد الحوسبة.

نشعععر جداول تشعععكيالت سععع ياح للعمل علص  تطوير الناام المحوسععع  الخاص  تطوير التشعععكيالت وفه موازنة الورام  واألداء .3
 .موقع الد وانالوظائف السنوية واإلوصاءات العامة علص 

 التشكيالت.في جدول  إعداد جدول تشكيالت الوظائف الخاص بالتعد ل الوظيفي وحجراء استوداالت .4
وداثيات مع وزارة المالية والعمل علص اسعععععتودال اال 2022مناقشعععععة االوداثيات الخاصعععععة  وزارة التربية والتعليم العالي للعام  .5

وظيفي ومخاطبة األمانة العامة بشعععععععأن اعتماد جدول تشعععععععكيالت الوظائف لصعععععععالو الدوائر الحكومية في وال وجود تعد ل 
 م.2022لعام 

د تقرير تنايم زيارة ميدانية لمعورو كرم أ و سععععالم ومعور رفو التجارو بشععععأن اإلفادة وول توفير االوتياجات البشععععرية وحعدا .6
كرم أ و سععععععععالم، ومعور رفو الورو،  نهائي بالخصععععععععوص، وانجاز المحضععععععععر الختامي لدراسععععععععة االوتياجات الوظي ية لمعور

 والنيابة العامة.
%( لمناقشععتهم، وتجهيز 40قسععم اععمن المرولة األولص ) 373تجهيز ملف األوصععاع الوظي ية ألقسععام وزارة الصععحة عدد  .7

 األوصاع الوظي ية للمدراء العامون.
 الهياكل التنظيمية:

طلوبة جميع التخصععععععععصععععععععات العلمية والمهنية والحرفية الموجودة والمبتجهيز آلية لربط الهياكل التنايمية للدوائر الحكومية  .1
 .لوظائف الخدمة المدنية

كل اسعععععت مال مطابقة الهياكل التنايمية المعتمدة والعمل علص تصعععععميم كشعععععف لتسعععععجيل المالواات الخاصعععععة  تعد ل الهيا .2
 .مية وتسجيل المالواات عليهاوالودء  تنفيذ التعد الت علص الهياكل التناي، ه الهياكل الور يةالمحوسبة وف

موظفين ه تسعععععععععععكين المتابعة التدقيه علص الهياكل التنايمية التي تم فتحها للتنافن علص الهياكل التنايمية المعتمدة وتدقي  .3
 عليها.
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إنشععععاء الهيكل التنايمي لمسععععتشععععفص الصععععداقة التركي ود وان الفتوس والتشععععريع، ومخاطبة كل من المجلن التشععععريعي ووزارة  .4
المحدا من  الهيكل التنايميوزارة الزراعة علص  العتماد ت ليفاتداخلية بشعععأن اسعععت مال ملف الهيكل التنايمي، إاعععافةح ال

 األمانة العامة.
، وحدخال مدد الت ليفات للمتسععععععععععععععابقين علص 15/2021تجهيز نموذي عمل السععععععععععععععتقبال الت ليفات من المتقدمين لإلعالن  .5

ودراسعععععععععة  17وتدقيه مدد الت ليفات للمتسعععععععععابقين علص دوائر وزارة الداخلية وفقاح لإلعالن رقم الدوائر، والعمل علص تد يقها، 
 تالمات المتقدمين وول الت ليفات من خالل لجنة خاصة.

لمرسل التدقيه علص تسكين الموظفين بالدوائر الحكومية علص الهياكل التنايمية المعتمدة، ومتابعة ملف تسكين الموظفين ا .6
 التعد الت المطلوبة عليه.حكومية واجراء للدوائر ال

سععكين إعداد  يانات المسععميات االشععرافية سرئين شعع بة، مد ر دائرة/نائ  مد ر عامس غير المسععكنين في أماكنهم، وتعد ل الت .7
لعدد من الموظفين بالدوائر الحكومية المسعععععععكنين علص محتويات أخرس وسععععععع  طل  الدوائر الحكومية المختصعععععععة، والعمل 

 رسال قاعد  يانات الموظفين ل ل دائرة وكومية علص ودة وفرز  ياناتهم.علص إ
 متابعة ملف مراجعة الت ليفات علص مستوس الدوائر الحكومية. .8

 ملف ذوي اإلعاقة:
تطوير اإلطار الناظم  هدع  وزارة الصععععععععحة فيإعداد دليل ناظم لتوظيف األشععععععععخاص ذوو اإلعاقة بالتعاون مع المختصععععععععين  -1

 .اإلعاقة وتطوير متطلبات استيعا هم في الدوائر الحكومية ذوو األشخاص لتوظيف 
الموظفين من األشعععخاص ذوو اإلعاقة من خالل التسعععجيل عور ووصعععر  محدثة وكاملة وول ذوو اإلعاقة إعداد قاعدة  يانات -2

 .مقا الت شخصية للتأكد من صحة الويانات وتم تنايمرابط ال تروني مع تحد د نوع اإلعاقة 
 دليل سعععععععععياسعععععععععات وحجراءات تحد د درجة وتدقيهالحكومية اإلعاقة في الوظائف  ذوو راي درجة اإلعاقة المقوولة السعععععععععتيعاب إد -3

 .وارساله لرئين اللجنة اإلعاقة وااافة التعد الت الالزمة
 نييفي االل ترو إدراي جزء  تعله باإلعاقات وتصنيفها في الوصف الوظيفي وسيتم ربطها ال ترونياح في مشروع الوصف الوظ  -4

 .تطوير بطاقات الوصف الوظيفي وحدراي جدول االعاقات عليها وربطها فيهاس ياح ل
المشعععاركة في ورشعععة عمل في المجلن التشعععريعي بخصعععوص مشعععكالت تطويه الئحة توظيف ذوو اإلعاقة، باإلاعععافة لتمفيل  -5

هيل، ومتابعة الشعععععععععكاوس المقدمة من ذوو الد وان في ورشعععععععععة عمل بخصعععععععععوص توظيف ذوو اإلعاقة مع الجم ية الوطنية للتأ
 اإلعاقة والرد عليها.

 ملف التطوع:
تشعععععععععععععكيل اللجنة التوجيهية لمتابعة ملف التطوع وعقد مجموعة من االجتماعات لمتابعة إطالق ملف التطوع باإلاعععععععععععععافة لعقد  -1

 التصاالت وت نولوجيا المعلومات.اجتماعين لّلجنة الفنية لمتابعة إطالق المنصة االل ترونية للتطوع مع وزارة ا
 تنفيذ زيارة لوزارة االتصععععععاالت وت نلوجيا المعلومات لمناقشععععععة االسععععععتفسععععععارات الخاصععععععة بحوسععععععبة المرولة األولص من المنصععععععة -2

 االل ترونية للتطوع.
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 :المشاريع التشغيلية
والتشععععععععععويز مع وزارة العمل  التنسععععععععععيهموظف تشععععععععععغيل مؤقت موزع علص الوزارات  هدع  400تنفيذ مشععععععععععروع التشععععععععععغيل لعدد  -1

 .والمؤسسات المانحة لتطوير مشاريع تشغيل مشتركة لصالو الدوائر الحكومية
 المشاركة في لجنة استراتيجية الحد من البطالة. -2
 .نقل المزيد من الخدمات للقطاع الخاص وتعهيد الخدمات الحكوميةجارو العمل علص اعداد عدد من الدارسات وول  -3

 دارة العامة والقيادة:المعهد الوطني لإل
لوزراء إعداد الناام اإلدارو والمالي للمعهد عور لجنة تم تشعععععععععععععكيلها إلعداده وجارو تجهيز المسعععععععععععععودة النهائية لرفعها لمجلن ا -1

 .لالعتماد
 وجارو اعتماده. للمعهد الوطني لإلدارة العامة والقيادة الهيكل التنايمياعداد  -2

 التقارير والخطط:
 ورفعها علص الموقع الحكومي. 2022يلية للعام الخطة التشغ االنتهاء من إعداد -1
 نشاء الهياكل التنايمية.إعداد التقرير السنوو لدائرة الهياكل الوظي ية  هدع رصد كافة إجراءات استالم وا -2
 لد وان الموظفين العام. والنصف سنوية إعداد التقارير الشهرية والرب ية -3
 عور الورنام  القياسي.انجاز الخطة التشغيلية وتحد فها  -4
 تحد   خطة الطوارا. -5

ا الص وزارة رفع التقارير والجداول المحاسععععععععوية والمواقف المالية الص وزارة المالية وتنايم ال شععععععععوع المتعلقة بالنفقات وارسععععععععاله -6
 .المالية بعد تد يقها داخلياح 

بشعععععععععرية، تقد ر األمفل لتغطية االوتياجات المالية والإعداد الموازنة الخاصعععععععععة بالد وان وفه ناام الورام  واألداء بحي  شعععععععععملت ال -7
 .ستساهم في تخ يض وترشيد النفقات ةوبرام  وأنشطة إنفاق محددة وس  الوودات التنايمي

 .تعشي  وتصنيف الملف الورقي واإلل ترونياعداد الخطة التشغيلية لمشروع  -8
 تقييم األداء لموظفي الخدمة المدنية:

تطوير ناام  ياس وتحليل  هدع  دائرة وكومية 11في قرابة الوظيفي  واععععععععع المحتوس الوظيفي لدراسععععععععة الع ء االنتهاء من  -1
 ه.يمه علص الدوائر الحكومية للتطويالع ء الوظيفي للوظائف المختلفة وحعداد دليل ارشادو وتعم

 .م2021 واالنتهاء من رفع مؤشرات األداء لد وان الموظفين العام للعام -2
 .مصفوفة مؤشرات الموارد البشريةز دليل للمؤشرات لد وان الموظفين  هدع تطوير تم انجا -3
 % من موظفي الخدمة المدنية، وحدخال التقييمات الور ية وسعععععععععععع 93.15وتقييم ما نسععععععععععععوته  2021متابعة تقييم االداء للعام  -4

 .الناام المعمول به
 األدلة والتشريعات:

 .عور لجنة وكومية  رأسها الد وان وجارو التحضير لعمل المسودة النهائية الوظيفيلمدونة السلوك إعداد مسودة أولص  -1
 االنتهاء من دراسة دليل السالمة والصحة المهنية الحكومي المقدم من وزارة العمل وحعداد الرأو به. -2
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 .ظفي الخدمة المدنيةتطوير  رام  لرعاية المواه  من مو  هدع  التوصية باعتماد  رنام  لتوطين ال فاءات الفلسطينية -3
 امة المكافآت الحكومية واالنتهاء.لجنة إعداد أن ، والمشاركة فيإعداد ناام مكافآت خاصة  د وان الموظفين العام -4
 ساسي للمعهد الوطني لإلدارة العامة والقيادة واست مال تأثي  المعهد وتجهيزه.األناام الالعمل علص إعداد  -5
 .دليل سياسات د وان الموظفين العاممراجعة وتطوير يجرو العمل علص  -6
 .انجاز ميفاق متلقي الخدمة -7

 الدراسات التحليلية:
 .2022االنتهاء من اعداد المبادرات للعام  -1
 .دراسة للتعد ل الوظيفي من الفكة الفالفة للفكة الفانية ومن الفكة الرابعة والخامسة للفكة الفالفة  -2
 .دراسة بخصوص التعاق  الوظيفي -3
 لحوسبة المسميات واألوااع الوظي ية.دراسة  -4
 دراسة تعهيد الخدمة في مدارس التربية والتعليم. -5
 دراسة السائقين وعمل جدول تشكيالت لهم. -6
 سنوات. 5دراسة وول التخصصات للمتقدمين للوظيفة العمومية خالل أخر  -7
 دراسة وول محددات النقل من الفكة الخامسة والرابعة إلص الفكة الفالفة. -8
 وول المسميات االشرافية القديمة في الفكات الوظي ية دون الفكة الفانية. دراسة -9
 دراسة وول األكاديميين المتوقع تقاعدهم خالل الخمن سنوات القادمة. -10

 الخدمة المقدمة للجمهور: األداء المؤسسي وتطوير 
 الجودة والتطوير المؤسسي:

بطها باإلاعععععافة لدارسعععععة الخدمات المقدمة تمهيداح لر  عملياتالدراسعععععة مركز الخدمة في د وان الموظفين العام وحعادة هندسعععععة  -1
 بموازنة  رام  األداء.

ن وجه نار كل من أعضاء ممد ر دائرة( -العمل علص تصميم استبانتين لتقييم مقا الت الوظائف االشرافية )المرولة األولص -2
 دمين،  هدع تحليل النتائ  والخروي بمؤشرات  ياس للعملية ككل.اللجان والمتق

اسعععععععتويانات لقياس راعععععععص مندوبي الوزارات والمراجعين والخدمات االل ترونية وحدراجها اعععععععمن ميفاق متلقي  3تطوير عدد   -3
 .الخدمة

 األداء والعمل المؤسسي. اجتماع مجلن الجودة  واقع اجتماع كل أسووع لمناقشة أمور هامة من شأنها أن تزيد من جودة -4
 .تطوير وتوويد نماذي الد وان المختلفةيجرو العمل علص   -5
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  تحسين  يكة العمل المكانية واإلدارية داخل د وان الموظفين:
قام د وان الموظفين بإدخال تحسعععععععععينات كويرة علص  يكة العمل لرفع كفاءتها ووي  أن  2022من العام  األول النصعععععععععفخالل 

 أ رز ما تم خالل هذه الفترة هو:
لعمل علص بإشعععراع وزارة األشعععغال العامة واإلسعععكان وجارو ا المعهد الوطني لإلدارة العامة والقيادةاالنتهاء من أعمال إنشعععاء  -1

 .تأثيفه وتجهيزه است مال
 .شيكل 143,000ساعة لمونص الد وان  ت لفة  24كهرباء تمد د خط  -2
 العمل علص تطوير مركز خدمة الجمهور بما يعزز تقديم الخدمة للمراجعين من خالله. -3
 لضبط دخول وخروي المراجعين والزوار. للد وان عمل تحسينات وتطوير علص المدخل الخارجي والداخلي -4
 .الموظفينتركي  جهاز بصمة جد د لمتابعة وابط وضور وانصراع  -5
عمل دراسعععععععععععة شعععععععععععاملة للطابعات وماكينات التصعععععععععععوير وتوزيع طابعات جد دة وسععععععععععع  االوتياي في االدارات العامة لد وان  -6

 الموظفين العام.
انة باإلاعافة الص طلبات الصعي المطلوبة من االدارة ووسعبة جميع طلبات المسعتلزمات الخاصعة باوتياجات اإلدارات المختلفة -7

 .نواستوداله  ناام االل تروني عور  رنام  الد وا وي  تم االستغناء عن الناام الورقي
ظفين ووسعععبة طلبات التحرك بالسعععيارة لصعععالو العمل من خالل تفعيل ناام إدارة المركبات والوقود التابع لورنام  شعععكون المو  -8

 القياسي.
 ضوابط واإلجراءات المحاسوية المعتمدة واإلشراع علص عمليات الصرع من الموازنة.إدارة أموال الد وان وفقا لل -9
 .أدوات ومستلزمات الدعععم اللوجيستيتدةيم الد وان ب -10
 .ارسال جميع ملفات الموظفين المنتهية خدماتهم الص هيكة التأمين والمعاشات -11
تطوير ناام المعامالت الصعععععادرة باعتماد اعععععمن جهود  تطوير آلية تصعععععد ر المعامالت وادخال الصعععععادر عور قارا باركود -12

 .الصادر الورقي وحلغاءمع الوزارات  اإلل ترونيالصادر 
 .م2022من العام  االول النصفمعاملة  ريدية خالل  59743استلم وصدر الد وان قرابة  -13
اام نتطويه و ت والخصم من الرات ازات واالذوناباإلاافة الص االج 2021االشراع والمتابعة لدوام الموظفين خالل العام  -14

 .علص  رنام  شكون الموظفين القياسي ومتابعة إدخالها واعتمادها ةاإلجازات اإلل تروني
عودة -وقد شملت )إعفاء اريوي 2022األول من العام  النصفة بموظفي الد وان خالل انجاز المعامالت اإلدارية الخاص -15

 .استقالة. الخ( –نتداب ا -تر يات  –إجازة  دون رات  –علمي تعد ل المؤهل ال -سفر الفا تصرع  دل ال –من إجازة 
 :التحول االل تروني وت امل الويانات

 هذا العام إلص أنته المقدمة وسععيسعععص خالل لت امل خدما م2022األول من العام  النصععفخالل  العام سعععص د وان الموظفين
 نامةتطوير األتنفيذ العد د من االعمال  هدع  وي  تم خالل هذه الفترةمحوسععععععععععععععبة ال تيو للدوائر الحكومية المختلفة خدماته 

 ملخصة في الجدول التالي: وتحد   قواعد الويانات وتحقيه الربط عور الشبكة الحكومية مع الوزارات
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 على نطاق التحول اإللكتروني وربط البيانات2022األول من العام  النصف(: أبرز ما أنجزه الديوان خالل 1)جدول 

 الجهة المستفيدة الوصف البند
أرشفة القرارات 

 والمحاار والوثائه
رة ووسبة شاشة أرشفة القرارات والمحاار والوثائه التي تقوم اإلدا

 معهاالعامة للسياسات بإنجازها والتعامل 
 اإلدارة العامة للسياسات

تر ية الموظفين في 
الفكة العليا الص درجة 

A3 
 A3ووسبة خدمة تر ية الموظفين في الفكة العليا الص درجة 

اإلدارة العامة لشؤون 
 الموظفين

 

 العالوة الدورية
+)متابعة ووسبة خدمة العالوة الدورية )مرولة وج  العالوات(

 تدقيه وج  العالوات(
اإلدارة العامة لشؤون 

 الموظفين
شاشة الملفات المتجاوزة 

 الفترة المسمووة
 د ووسبة شاشة )الملفات المتجاوزة الفترة المسمووة( وحمكانية تمد

 فترة السمار للموظف
 وودة األرشيف

 تقارير بحاالت الملفات
ووسبة شاشة تقارير بحاالت الملفات الخاصة باألرشيف امن 

 فترة زمنية محددة
 وودة األرشيف

 وودة األرشيف ووسبة تقرير وركة الملفات في ناام طل  الملفات من األرشيف تقرير وركة الملفات
تصميم موقع د وان 
 الموظفين الجد د

االنتهاء من تصميم موقع د وان الموظفين الجد د ووجز استضافة 
 جد دة علص سيرفرات وزارة االتصاالت لودء الورمجة الفعلية له

 موظفي الخدمة المدنية

الربط االل تروني مع 
 الوزارات

ربط  يانات الورام  واألنشطة الخاصة بالموازنة مع هيكلية 
 وتسكين الموظفين لوزارة المالية

 موظفي الخدمة المدنية

ووسبة منصة الموتعفين 
 واالجازات الدراسية

 الموتع  الموظف عليها يعمل مت املة منصة ووسبة من هاءتاالن
 ينالموتعف لمتابعة ود وان الموظفين الموظف لها والوزارة التابع

 فلسطين خاري

موظفي الخدمة المدنية 
الموتعفين والحاصلين علص 

 إجازات دراسية

شاشة مراجعة المسارات 
 الوظي ية

تطوير شاشة مراجعة المسارات الوظي ية إلعالنات نقل الفكة 
حصر لاالل ترونية الخارجية الفالفة الص الفكة الفانية علص الخدمات 

 مشاكل المسارات
 موظفي الخدمة المدنية

 وودة األرشيف تطوير شاشة الصادر بإمكانية تعد ل سح  خاطئ لسنوات سابقة شاشة الصادر

 تطوير ناام
إدخال تطويرات علص ناام طل  الملفات من األرشيف من امنها 

 األرشيف.إمكانية وذع طل  ملف قول التعامل معه من 
موظفي د وان الموظفين 

 العام

تطوير علص شاشة تعد ل الوارد بحي   تم ارفاق مالواات لتعد ل  تطوير ناام
 ال تاب الوارد

موظفي د وان الموظفين 
 العام

 تطوير ناام
تطوير شاشة أرشيف القرارات والتعميمات وذلز بإتاوة تعيين ملف 

 السريع اليهرئيسي ل ل أرشيف وتفعيل خاصية الوصول 
 

موظفي د وان الموظفين 
 العام
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 تطوير ناام
تطوير ناام طل  الملفات من األرشيف وذلز  تحد د فترة السمار 

أيام فقط وفي وال التجاوز ال يمكن  10عند طل  الملف لت ون 
 للموظف طل  ملفات أخرس، إال باستفناء من مد ر وودة األرشيف

موظفي د وان الموظفين 
 العام

 ناام تطوير
تطوير ناام تصد ر المعامالت االل تروني وذلز بإمكانية إاافة 

 QRCodeالمعامالت علص جلسات التصد ر باستخدام جهاز 
Scanner 

 وودة األرشيف

 تطوير ناام
تطوير ناام طل  الملفات من األرشيف وذلز بإمكانية اعادة 
الملف لألرشيف  دون قيود من خالل موظف األرشيف بغض 

 ن والة الملفالنار ع

موظفي د وان الموظفين 
 العام

 تطوير ناام
تطوير ناام طل  الملفات من األرشيف وذلز بعدم السمار بطل  
ملفات جد دة وال كان عند الموظف ملفات غير مستلمة خالل 

 مدة أقصاها  وم
 وودة األرشيف

 تطوير ناام
  لنتائإاافة تقارير جد دة لناام االمتحانات المحوسبة الستخراي ا

وس  الجنن وتقرير النتائ  وس  الجلسة للحصول علص تفاصيل 
 متنوعة وس  الجلسة الواودة ولين فقط وس  االمتحان

 اإلدارة العامة للتعيينات
وودة الحاسوب وت نولوجيا و 

 المعلومات

 تطوير ناام
تحد   طريقة التقدم بطل  توظيف من خالل اظهار رسالة تأكيد 

الطوية في الخدمات االل ترونية والتطويه للعرض علص اللجنة 
 االل تروني

 واالت ذوو االعاقة

 تطوير ناام
 لنشر منفصلة شاشة بحوسبة ذلز و االستقطاب ناام تطوير
 علص للمرشحين مرور عالمة تحد د باإلمكان اصبو وي  النتائ 

 مرة ألول الواودة الوظيفة في الجنن وس  النهائي الدور
 الجمهور

 ناامتطوير 
 تحت)  جد د تصنيف والة بإاافة المدنية الخدمة شاشة تحد  
 الرات  جهة  يانات وتدقيه تحد   اخر تاريخ كتابة و(  التعيين

 الويانات قاعدة وتحد   والتعيين
 موظفي الخدمة المدنية

 تطوير ناام
تطوير شاشة الملف اإلل تروني لتسريع عملية العرض واالدوات 

 الخاصة
د وان الموظفين موظفي 

 العام

 تطوير ناام
تطوير ناام تقييم األداء بإاافة صالوية تود ل المستخدم لمد ر 

 موظفي الخدمة المدنية الناام لمتابعة الحسابات العالقة

 تحد   قاعدة الويانات
 من ألكفر الشمل لم علص وصلوا لموظفين الهوية أرقام تعد ل
 العام الموظفين  د وان الخاصة الويانات قاعدة في موظف، 240

 موظفي الخدمة المدنية
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الربط عور الشبكة 
 الحكومية مع الوزارات

أل تام لمعهد االمل  -فتو مركز مقا الت جد د في وزارة الصحة 
جهاز تا ليت  ناام المقا الت المحوس  لعقد وظائف  24وتجهيز 

 الصحة
 وزارة الصحة والجمهور

الربط عور الشبكة 
 الوزاراتالحكومية مع 

، االتصاالت وزارة خالل من  ياسي ناام ووسبة من االنتهاء
 خدمات في المركزو  الحكومي الطرع خلو ناام من ستفادةلال

 غزة تعيينات للموظفين الخدمة انهاء
 موظفي الخدمة المدنية

الربط عور الشبكة 
 الحكومية مع الوزارات

 عامةال النيابة مع قواعد  يانات د وان الموظفين العام بالربط الودء
 للشؤون  العامة اإلدارة خالل من تنفذ التي اإلجراءات الختصار

 والنيابة العامة العام الموظفين د وان في القانونية
 موظفي الخدمة المدنية

الربط عور الشبكة 
 الحكومية مع الوزارات

واالنصراع  للحضور القياسي الناام  يانات مع الربط تم -1
 الوزارات في االنضباط والة متابعة تقارير ووسبة تمواالجازات، و 

 وتقارير أخرس.
 

 موظفي الخدمة المدنية

الربط عور الشبكة 
 الحكومية مع الوزارات

 موازنة  يانات مع الد وان في الحكومية الدوائر هياكل ربط -2
ومتابعة تحد فها  ال تروني بشكل المالية واألنشطة في الورام 

 بشكل مستمر
 فين العامد وان الموظ

أعمال تطوير المعدات 
والشبكة والونية التحتية 

 داخل الد وان

 للموظفين في اإلدارات المختلفة UPSبطاريات ألجهزة  5تركي  
 
 

موظفي د وان الموظفين 
 العام

أعمال تطوير المعدات 
والشبكة والونية التحتية 

 داخل الد وان

 للشؤون  العامة اإلدارة مع بالتعاون  16 عدد واسوب أجهزة توريد
 وملحقاته الحاسوب اجهزة تحد   خطة امن المالية و اإلدارية

 العام الموظفين د وان داخل

موظفي د وان الموظفين 
 العام

أعمال تطوير المعدات 
والشبكة والونية التحتية 

 داخل الد وان

 VPNتجهيز خدمة الوصول لشبكة د وان الموظفين العام عن بعد 
االتصاالت وذلز بعد تطوير االلية الخاصة بالتنسيه مع وزارة 

  ذلز

موظفي د وان الموظفين 
 العام

أعمال تطوير المعدات 
والشبكة والونية التحتية 

 داخل الد وان

الفيروسات  مكافو  رنام  من مرخصة نسخة شراء -1
Kaspersky Lab 

 

موظفي د وان الموظفين 
 العام

أعمال تطوير المعدات 
التحتية والشبكة والونية 

 داخل الد وان

عمل دراسة شاملة للطابعات وماكينات التصوير وتوزيع طابعات 
 جد دة وس  االوتياي في االدارات العامة

موظفي د وان الموظفين 
 العام
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أعمال تطوير المعدات 
والشبكة والونية التحتية 

 داخل الد وان

وس  الودء  تقييم والة امن المعلومات في د وان الموظفين العام 
 النقاط المذكورة في سياسة امن المعلومات الحكومية

 
 د وان الموظفين العام

امتحانات محوسبة 
 لصالو جهات وكومية

تجهيز وعقد امتحانات لوظائف دوائر إشرافيه مد ر دائرة الشكون 
 -ة الداخلية والشكاوس وودة الرقاب -اإلدارية والمالية والحسابات 

 15/2021، وس  اعالن مد ر دائرة الشؤون المالية

الوزارات والمؤسسات 
 الحكومية

امتحانات محوسبة 
إلعالنات  نامها د وان 

 الموظفين

تنايم امتحانات محوسبة لإلعالنات الخارجية التي  نامها د وان 
الموظفين لعدد من الوظائف التخصصية منها: أخصائي عالي 

ام ية ة جقا ل -مرض د لوم م -مارس تخد ر وحنعا  م -طويعي 
فني   -فني عمليات  - أخصائي أشعة -خصائي بصريات أ -

 خصائي هيد وجيولوجياأ -هندس ميكانيكا م -يدلي ص -تخد ر 

د وان الموظفين العام 
 والجمهور

 باإلاافة إلص مجموعة من األعمال النوةية تمفلت بالتالي:
 وزارة لقيام تمهيدا الطرع خلو معاملة في الشععععععععععريكةوالوزارات  االتصععععععععععاالت وزارة مع مشععععععععععترك تصععععععععععور واععععععععععع من االنتهاء -1

 .الور ية المعاملة عن لالستغناء الموظفين د وان في واالستفادة منها الخدمة حوسبةب االتصاالت
 الناام من لالستفادة الصحة وزارة في الطوي القمسيون  عمل إجراءات لحوسبة االتصاالت وزارة مع تصور واع من االنتهاء -2

 .العام الموظفين د وان داخل القمسيون  بعمل المتعلقة العمليات بعض هندسة إعادة في
ن النتائ  الفوا ت الخاصععععة بالوظائف االشععععرافية التابعة لوزارة الداخلية علص الخدمات االل ترونية السععععت مال مراول اعال عالنإ  -3

 .النهاية
 الخاص  تحليل متطلبات الناام المحوس  للتطوع. SRSالمشاركة في لجنة التطوع الحكومي وتجهيز نموذي  -4
إسعععععععععقاط التسعععععععععكينات المنفذة علص الهيكليات المعتمدة علص الهيكليات التنفيذية الخاصعععععععععة  تقييم األداء لتسعععععععععهيل مهام تسعععععععععكين  -5

 .الموظفين لودء عملية تقييم األداء السنوو 
اد وجارو العمل علص إيج اإلشكاليات ورصد العام الموظفين د وان داخل الحكومية المعلومات منأ سياسة تطويه مدس مراجعة -6

 الحلول لها.
 ويتم اخضاعه للتجربة والياح. المحوس  االمتحان من محدثة نسخة تطوير -7

 االستقبال والتواصل مع الجمهور والوفود:
 ي:التال الجدولبخالل هذه الفترة موضح  وعلى صعيد الجمهور واستقبالهم وحل الشكاوى والتماساتهم فأبرز ما تم

 م2022األول من العام  النصف(: أبرز جهود الديوان في استقبال الجمهور والتعامل مع الشركاء خالل 2) جدول

 العدد البند
 7322 استقبال مراجعين

 35698 معامالت صادرة من الد وان
 24045 معامالت واردة إلص الد وان
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 600 استقبال مندوبي الوزارات
 2780 من الجمهوراتصال هاتفي 

 2454 معامالت خاصة بالشكاوس والتماساتهم
 6 اتفا يات تعاون 

 5 مشاركة في فعاليات

 
 م2022األول من العام  النصف(: استقبال الجمهور خالل 1شكل )

 الملف اإلعالمي:
 ملةاإلدارات والوودات العاإطالق فريه التنسعععععععيه اإلعالمي لتعزيز عمل االعالم في مختلف عمل د وان الموظفين العام علص 

في  مواععععوكما وبرز دور د وان الموظفين بشععععكل وااععععو في مختلف وسععععائل االعالم والتواصععععل وأ رز ما تم في هذا المجال 
 الجدول التالي:

 م2022األول من العام  النصف(: ملخص حول النشاط اإلعالمي لديوان الموظفين العام خالل 3)جدول 

8%

19%

41%

10%

13%

9%

استقبال الجمهور خالل النصف األول من العام 
م2022

يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

 العدد البند
 122 وحعداد  نراتتصميم 

 14 انتاي فيد وهات
 233 ومواكبات اعالمية  وستات إخبارية

 58 األخبار
 69 مناسبات موظفين

 لقاءات
تنايم لقاء مع إذاعة األقصص  هدع تعزيز التعاون المشترك د وان الموظفين 

 العام والفضائية
 زيارة 11
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 الرقابة المؤسسية:
ورصععاح علص اععبط األداء والحصععول علص تغذية راجعة وول جودة تنفيذ أعمال الد وان تقوم وودة الرقابة بالد وان بعمل تقارير 

 :التالي في الجدول مواووي  أن أهم هذه األنشطة الد وان المختلفة  رقا ية دورية ألعمال

 م2022األول من العام  النصف: الدور الرقابي المنفذ لديوان الموظفين العام خالل (4) جدول

 

 

 

 

تخطيط وتنسيه االتصاالت الداخلية 
 والخارجية

 فعالية 19

 )مركز الخدمة، موقع، انستجرام،  وتيوب، تطويه هاتف،  وتيوب( 6 قنوات د وان فعالة

 البـــيــــــــــان العدد الوحدة المجال

 لد وان الموظفين العام الملف الماليتقرير بشأن تدقيه  -1 2 تقرير تقارير رقابة مالية
 وول لجان التحقيه ذات البعد المالي تقرير -2

زيارات ميدانية 
وتقارير خاصة 
 بعملية االستقطاب

 تقارير مختلفة وول االمتحانات وجلساتها ومقا التها وآلية إدارتها 7 تقرير

 زيارات أثناء المقا الت/ االمتحانات 7 زيارة

دراسات وتقارير 
 خاصة

 12 تقرير

االجتماةية واالعفاء الضريويتقرير بشأن صرع الحالي   
 تقرير وول بعض الخدمات المقدمة من إلدارة العامة للتعيينات
 تقرير بشأن خدمة اإلعارة، االنتداب الخارجي، وتشغيل الودالء

 تقرير بشأن ملف الشكاوس 
 تقرير وول خدمة إاافة المؤهل  العلمي

 تقرير وول  إجراءات التعيين
 تقرير وول صرع  دل ساعات العمل اإلاافي المستمر

 تقرير بشأن اثنين من الموظفين
 تقرير بشأن اإلستوداالت علص جدول التشكيالت
 تقرير بشأن الموظفين المتغيوين عن العمل

 تقرير بشأن الموظفين المسافرين امن ملف اال تعاا والتدري 
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 والخارجية:اللجان الداخلية 
عدد من اللجان مواععحة بالجدول  رئاسععة أو عضععوية  2022عام األول من ال النصععف خاللشععارك د وان الموظفين 

                  التالي:

 م2022األول من العام  النصفخالل : اللجان الداخلية والحكومية لديوان الموظفين (5) لجدو

 مالحظات البيان م

 وكومية بالمجلن التشريعي الفلسطينيلجنة الصياغة الخاصة   -1

 وكومية لجنة التقاعد المبكر  -2

 وكومية لجنة اعتماد الشهداء  -3

 وكومية لجنة عالي أطفال األنا ي   -4

 وكومية لجنة صرع مستحقات العالي  -5

 وكومية لجنة المعلمين المراص  -6

 وكومية لجنة السلز الد لوماسي  -7

 وكومية (العامة لمجلن الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة المالية األمانةاللجنة القانونية الحكومية )  -8

9-  
لوزراء األمانة العامة لمجلن الجنة االعتماد لمناقشة بعض الملفات الخاصة بعمل اللجنة المشكلة من )

 ساعتماد سنوات األسرووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة شكون األسرس بشأن س
 وكومية

10-  
ارات لواع آلية وااحة ومحددة في أصول تنايم تقارير الحوادا القضائية لعدد من الوز اللجنة الخاصة 

 الحكومية
 وكومية

11-  
لوزراء األمانة العامة لمجلن الجنة االعتماد لمناقشة بعض الملفات الخاصة بعمل اللجنة المشكلة من )

 الصلو الجزائيبشأن س ود وان الماالم العدلووزارة 
 وكومية

12-  
شأن لجنة والمجلن التشريعي( باألمانة العامة لمجلن الوزراء علمية بالد وان وبعض الوزارات )اللجنة ال

 مد ر الرقابة والشكاوس في وزارة شؤون المرأة 
 وكومية

13-  
في كل  من وزارة الصحة والزراعة  لجنة تعد ل تسكين مدراء الدوائر وملف تعد ل تسكين األقسام

 والداخلية
 وكومية

14-  
موظفين الخاصة بالوظائف االشرافية )اإلدارة العامة للتعيينات واإلدارة العامة لشؤون اللجنة الفرز 

 بالد وان(
 داخلية
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 مالحظات البيان م

 وكومية (3/2022لجنة تالمات لوظائف مد ر عام وفه اإلعالن الخارجي رقم )  -15

 داخلية اإلشرا يةلجنة تدقيه نتائ  مسابقات الوظائف   -16

 داخلية التنموية األداءلجنة تحد   مؤشرات  ياس   -17

 داخلية لشؤون الموظفين واإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية(اإلدارة العامة ) لجنة االتالع  -18

19-  
ة العامة لتطوير )اإلدار  2021-2020لجنه اعتماد نتائ  أعمال لجنة ملف المعلمين المراص للعام 
 موظفين بالد وان(لشؤون الاإلدارة العامة سياسات الموارد البشرية واإلدارة العامة للتعيينات واإلدارة العامة 

 داخلية

 داخلية لتطوير(موظفين واإلدارة العامة للتدري  والشؤون الاإلدارة العامة ) لجنة دليل الجي  للموظف الجد د  -20

21-  
ورسم  لجنة مسودة الناام األساسي للمعهد الوطني لإلدارة العامة والقيادة )اإلدارة العامة للتخطيط

 السياسات ووودة الرقابة والتدقيه واإلدارة العامة للتدري  والتطوير ووودة األرشيف المركزو(
 داخلية

22-  
لمعلومات الالتصاالت وت نولوجيا اإلدارة العامة الموظفين )اإلدارة العامة للتدري  و  لجنة تنايم ملفات

 ووودة الرقابة والتدقيه ووودة العالقات العامة
 داخلية

 داخلية اللجنة التوجيهية  -23

24-  
للتعيينات مة لجنة الجودة الخاصة بالد وان )اإلدارة العامة لتطوير سياسات الموارد البشرية واإلدارة العا

 مة بالد وان(المعلومات ووودة العالقات العا اواإلدارة العامة لشؤون اإلدارية واإلدارة العامة لت نولوجي
 داخلية

 داخلية لجنة اوتياجات الد وان من ال ادر البشرو في اإلدارات والوودات في د وان الموظفين العام  -25

 داخلية سياسات(لشؤون الموظفين واإلدارة العامة للتخطيط ورسم الاإلدارة العامة ) لجنة التالمات والت ليفات  -26

 وكومية 2022لجنة فرز طلبات المتقدمين للمنحة التركية للعام   -27

 وكومية اللجنة الفنية لصرع المستحقات للزواي ومصاريف الجنازة  -28

 وكومية اللجنة العليا لصرع المستحقات  -29

 وكومية اللجنة المركزية لال تعاا والتدري   -30

 داخلية  لجنة تطوير ناام المكافكات للعاملين في مسابقات التوظيف والتر ية والتدري  -31

 وكومية لجنة إعداد خطة إعادة هيكلة وووسبة اإلجراءات لتطويه موازنة الورام  واألداء  -32

 داخلية اللجان العلمية إلعداد االمتحانات العملية واالمتحانات المحوسبة  -33

 داخلية الخدمات االل ترونيةلجنة ووسبة   -34
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 مالحظات البيان م

 وكومية لجنة الصلو الجزائي  -35

36-  
 اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي

 وكومية سالتأصيل الفقهيس

 وكومية لجنة الربط االل تروني  -37

 وكومية لجنة أصول تنايم تقارير الحوادا القضائية  -38

 وكومية لجنة المفصولين من الوظيفة العامة  -39

 داخلية الملفات الوظي ية للمتقدمين لوظائف المدراءلجنة تدقيه   -40

 داخلية لجنة تدقيه الملفات الوظي ية للمتقدمين للوظائف االشرافية بخصوص العقوبات  -41

 داخلية لجنة دليل الجي   -42

 وكومية اللجنة الخاصة بمعالجة أوااع األكاديميين  -43

 

 ملف التعينات:
 است مال تنفيذ العد د من الجهود في ملف التعيينات كما  لي:2022االول من العام  النصفتم خالل 

، معاملة مختلفة فيما يخص قرارات التعيين والتر يات، توظيف  دالء، تشععععععععععععععغيل مؤقت، انتداب، نقل 9199تم تنفيذ قرابة  -1
 :تفويت موظفي فترة التجربة وغيرها مواحة بالجدول التالي

 م2022من العام  لنصف األولا(: معامالت ملف التعيينات خالل 6)جدول 

 العدد الموضوع
 10 اعتذار عن العمل
 21 النقل والتعد ل
 30 انهاء عقد عمل

 646 ترشيحات
 619 تعد الت وظي ية

 618 قرار تشغيل علص  ند العقد
 1291 التعيين

 1233 طل  استالم عمل
 767 فحص

 19 اوتساب سنوات االعتقال
 16 اإلعارة
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 19 الوظي يةاالوتياجات 
 47 االنتداب
 85 نقل
 2634 فترة تجربة –تفويت موظف 

 2196 الودالء واالمتياز
 20 صرع رات 

 10 طلبات
 43 ترشيو أعضاء لجان علمية

 124 تعيينات رام هللا
 4 تعد ل اسم موظف

 3 تعد ل عالوة طويعة عمل
 3 رد علص شكوس 

 1 العدول عن اعتذار
 19 االعتقالاوتساب سنوات 
 16 اإلعارة

 19 االوتياجات الوظي ية
 47 االنتداب
 85 نقل
 2634 فترة تجربة –تفويت موظف 

 2196 الودالء واالمتياز
 20 صرع رات 

 10 طلبات
 43 ترشيو أعضاء لجان علمية

 124 تعيينات رام هللا
 4 تعد ل اسم موظف

 3 تعد ل عالوة طويعة عمل
 3 رد علص شكوس 

 1 العدول عن اعتذار
 9199 المجموع

 .اعالن خارجي 31اعالن داخلي و 48منها  يفةوظ 79ت علص موقع د وان الموظفين لعدد تم تجهيز وحعالن مسابقا -1
 بإعالن خارجي. 33بإعالن داخلي ومنها  43وظي ية منها  76تم عقد مقا الت شفوية لعد  -2
 إلعالنات خارجية. 13داخلية وإلعالنات  3اختبار محوس  منها  16تم عقد  -3
 اختبارات عملية لوظيفة كات  ابط، مدقه لغة عربية، ومترجم. 3تم عقد  -4
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 .وظيفة 70االنتهاء من الفرز اإلل تروني والورقي لعدد  -5
 .فحص لوظيفة سائه 93إجراء فحص  يادة سيطرة بالتنسيه مع وزارة النقل والمواصالت عدد  -6
باإلاعععععععععععافة إلعادة اإلعالن عن  اعالن خارجي 27اعالن داخلي ومنها  34منها  وظيفة 61لعدد تم االعالن عن النتائ   -7

 وظائف. 6
تنايم اللقاءات التحضععيرية مع اللجان العلمية المتخصععصععة والتي  تم من خاللها واععع األسععن الخاصععة باالمتحانات وفه  -8

 .معا ير  تم التوافه عليها من قول اللجنة
 االلتحاق والتسجيل للوظائف وكذلز الخطوات المصاوبة لعمل االستقطاب. إعداد دليل إرشادو خاص بآليات -9
ز توثيه الويانات والمؤهالت وجهات العمل الخاصة باألعضاء المشاركين في اللجان المختلفة علص الناام المحوس ؛ وذل -10

 .لسهولة الرجوع إليهم في المرات الالوقة
 .يو ال وادر البشرية في المؤسسات الحكوميةشر جد د لتق آلية تنفيذ ورشة عمل لمندوبي الدوائر الحكومية إلطال -11

 الخدمات المقدمة لموظفي الخدمة المدنية:
 يقوم د وان الموظفين  تقديم العد د من الخدمات لموظفي الخدمة المدنية في قطاع غزة وأ رزها:

 خالل ي المتابعةموظفزيارة ل 600 ومياح أو قرابة  ينموظف 5متوسععععط ي الوزارات للمراجعات بشععععكل  ومي باسععععتقبال مندوب -1
 .2022عام من ال األول النصف

 متابعة المعا ر وسفر الموظفين بشكل  ومي مع جميع الوزارات. -2
 موظفي الخدمة المدنية.ل علص الحوسبة لخدمات المتابعة الدورية لورنام  الد وان وما  تطل  تعد  -3
 م.2022األول من العام  النصفاجتماع علص مدار  22وزارة المالية بعدد لمستحقات في المشاركة في لجنة صرع ا -4
 والة. 1700للمتقدمين للوظائف االشرافية لعدد تدقيه كشف االجازات  دون رات   -5
 .معاملة مؤهل علمي عالي بموج  مذكرات عرض معتمدة من رئين الد وان 80معالجة ما  زبد عن  -6
 تخصص علوم  يكة.( 17اعادة صرع عالوة مؤهل علمي ) -7
 في وزارة المالية. 12المشاركة في لجنة التقاعد المبكر للموظفين المدنيين والعسكريين لموظفي غزة لعدد  -8
 م.2022األول من العام  النصفاجتماعات خالل  10المشاركة في لجنة المعلمين المراي بعدد  -9
 .بشكل دورو  2022شف جميع المسافرين خالل العام تدقيه ك -10
 لتشمل العاملين علص  ند العقد. اشة صرع  دل التنقل الفا تتطوير ش -11
 .تطوير شاشة صرع  دل العمل اإلاافي والسمار بصرع ساعات لمن  تقااون رواتوهم من مالية رام هللا -12
 العمل علص تطوير نموذي محوس  لخلو الطرع الورقي الخاص بإنهاء الخدمة. -13

في شععتص المجاالت مواععحة  2022االول من العام  النصععفمعاملة لموظفي الخدمة المدنية خالل  30624 قرابةانجاز  -14
 بالجدول التالي:
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 م2022األول من العام  النصفعام خالل : ملخص معامالت موظفي الخدمة المدنية المنفذة عبر ديوان الموظفين ال(7)جدول 

 اإلجمالي ال لي )معاملة( الوند م

 714 العلميتعد ل المؤهل  1
 54 التعد ل الوظيفي للفكة العليا 2
 2743 التر ية المستحقة 3
 2 تعد ل وظيفي بسو  قرار 4
 29 صرع عالوات ) إدارية/تعليم/مخاطرة( 5
 2 إيقاع عالوات 6
 179 التصد ه علص عمل خاص 7
 1415 الحالة االجتماةية واإلعفاء الضريوي 8
 4688 الساعات االاافية للموظفين 9
 1968 منو إجازة  رات  10
 484 منو اجازة  دون رات  11
 334 تمد د اجازة 12
 157 اقرار  يام بإجازة  دون رات  13
 117 منو اجازة مراية 14
 294 الغاء إجازة 15
 1608 العودة من إجازة )  رات / دون رات ( 16
 76 العودة للعمل 17
 39 العودة من إجازة)رفض /إيقاع( 18
 1684 عرض تقرير طوي علص القومسيون ) محلي /مركزو( 19
 1631 عرض تقرير طوي ) رفض/إيقاع( 20
 1209 اعتماد نتيجة قومسيون ) محلي/مركزو( 21
 69 التأمين والمعاشات فياالشتراك  22
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 اإلجمالي ال لي )معاملة( الوند م

 15 شكون الموظفين-التغي  عن العمل 23
 15 استعجال 24
 499 تغيير عنوان سكن 25
 141 داخلي انتداب 26
 75 انهاء انتداب داخلي 27
 1329 نقل داخلي 28
 4076 صرع  دل السفر الفا ت 29
 15 شؤن الموظفين-وجز الرات  30
 16 شؤن الموظفين-فز وجز الرات  31
 8 ادعاء اصابة عمل 32
 571 إجازة االمومة 33
 80 إجازة و  34
 31 اإلوالة المبكرة علص المعا  35
 116 مدة الخدمة لعقود د وان الموظفين العام كسنوت ألغراض التقاعداوتساب  36
 154 رفض اوتساب مدة العقود كسنوت ألغراض التقاعد 37
 268 انهاء الخدمة ) وفاة / استقالة /  لوغ سن الستين/عجزطوي/شيخوخه( 38
 591 غالع نهاية الخدمة وصرع مستحقات 39
 11 الجنازةمنحة اشهر الوفاة ومصاريف  40
 9 صرع الرات  الشهرو  41
 430 اوتساب ايام غياب  دون رات  42
 8 اوتساب سنوات خدمة 43
 2338 معامالت متفرقة 44
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 اإلجمالي ال لي )معاملة( الوند م

 5 وصر الدوام/  وميات السير 45
 327 متابعة االجازات /  وميات السير 46

 30624 المجموع
 

 االستشارات القانونية:
صعععععععوص الجهة التي تعنص بمتابعة تطويه قانون الخدمة المدنية وتعد الته ويقدم اسعععععععتشعععععععارات بالخ العام يعتور د وان الموظفين

 ما  لي: 2021لجميع المؤسسات الحكومية وأ رز ما قام به في هذا المجال خالل النصف األول لعام 
المدنية وقد  لغت خالل قدم د وان الموظفين ال فير من االسععععععععتشععععععععارات القانونية في شععععععععتص المجاالت التي تخص الخدمة  -1

 استشارة قانونية مواحة بالجدول التالي: 4954م قرابة  2022األول من العام  النصف
 م2022األول من العام  النصفخالل  ملخص المعامالت القانونية واالستشارات لديوان الموظفين العام (8)جدول 

 اإلجمالي ال لي )معاملة( الوند م

 243 مذكرات قانونية  1
 

 705 مناقشات واستشارات قانونية  2
 

 79 قرارات لجان تحقيه التي أجريت بمعرفة الد وان  3
 

 106 قرارات لجان محو العقوبات التأد وية التي أجريت بمعرفة الد وان  4
 

فحص وتدقيه الجزاءات االنضباطية الموقعة من قول الوزارات وح داء الرأو   5
 فيها والتصد ه عليها

247 
 

 97 علص محو العقوباتالتصد ه   6
 

 183 النيابة –لمحاكم ا –متابعة ملفات جزائية لدس الشرطة   7
 

 39 مكاتبات مجلن الوزراء  8
 

 18 عقود خوراء  9
 

 10 إصابات عمل  10
 

 46 إنهاء الخدمة بسو  الغياب  11
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 10 الفصل من الخدمة  12
 

 0 تعد ل  يانات  13

 15 قف  دل التنقل الفا تو  –وقف عن العمل   14
 

 30 إلغاء قرار نهاية الخدمة والعودة إلص العمل  15
 

 94 عادة صرع الرات إ  –الحجز اإلجرائي علص الرات    16
 

 58 تغي  عن العمل  17
 

 90 اوتساب أيام الغياب  دون رات   18
 

 19 مشاريع اإلسكان  19
 

 614 إخالء الطرع  20
 

 98 تدقيه معامالت دوائر أخرس   21
 

 101 فحص وتدقيه التعهدات وال فاالت  22
 

 13 تعاميم وقرارات  23

 14 شكاوس وتالمات  24
 

 9 الحماية االجتماةية  25
 

 260 متابعة ومتفرقات  26
 

 685 مراجعة الد وان  27
 

 2205 العمعجعمعععععععععععععععوع
 .وتعد الته1998( لسنة 4تطوير قانون الخدمة المدنية رقم )وول  عقد أكفر من ورشة عمل -1
حوسبة الخوراء، المؤقتةس ل ي يسهل ووسوتها ال ترونياح وبالتالي تدخل امن المناومة المإعادة صياغة العقود سالخاصة،  -2

 ل افة معامالت الد وان.
لمالية إعداد مشععععععععععععععروع لتوثيه منهجية إعداد ومتابعة المذكرات القانونية واللوائو الجوا ية ولوائو الدعاوس وتم مخاطبة ا -3

 لذو سيعمل علص تنفيذ المشروع.بخصوص توفير اعتماد مالي لل ادر الوظيفي ا
ومن ثم تشععععععععععععععكيل لجنة إلعداد مقترر  2005لسععععععععععععععنة  7تعد ل قانون التقاعد العام رقم عقد عدد من ور  العمل وول  -4

 بالمشروع ورفعه للمجلن التشريعي وتمت قراءته بالقراءة األولص.
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 ل بهئر الحكومية علص تطويقه ومتابعة العمإعداد دليل إجراءات خاص بالتحقيه اإلدارو ونشععره وتدري  الدواالعمل علص   -5
 من خالل تشكيل أكفر من لجنة مختصة لمتابعه مبادرة التحقيقات المعتمدة من األمانة العامة لمجلن الوزراء.

تشويز العالقات مع مؤسسات قطاع تنايم أكفر من لقاء من الهيكة المستقلة لحقوق االنسان وكذلز مؤسسة أمان  هدع  -6
 .ق اإلنسانالعدالة ووقو 

 يجرو العمل علص إعداد نسخ ال ترونية من القوانين والقرارات الخاصة بالخدمة المدنية. -7
 المشاركة في  وم دراسي في الجامعة اإلسالمية بعنوان سوماية المرأة في الشريعة والقانونس. -8
 لموظفين.التواصل مع النيابة العامة بخصوص القضايا الخاصة بالموظفين ومواعيد الجلسات لدس ا -9
 التواصل مع الوزارات بخصوص لجان التحقيه الخاصة بالموظفين لدس الوزارة. -10

 
 التعميمات:

 .واردة لد وان الموظفينتعميم خارجي للوزارات والمؤسسات الحكومية بشأن التفويض بالتو يع علص المعامالت ال -1
 الدراسية أو الدورة التدريوية  رات .تعميم خارجي للوزارات والمؤسسات الحكومية بشأن اوتساب البعفة  -2
 تعميم خارجي للوزارات والمؤسسات الحكومية بشأن الغاء اوتساب البعفة الدراسية أو الدورة التدريوية  رات . -3
 تعميم خارجي للوزارات والمؤسسات الحكومية بشأن اوابط مزاولة العمل الخاص لموظفي الخدمة المدنية. -4
 ان.ون ومدراء الدوائر والوودات بالد وان بشأن صرع  دل الساعات اإلاافية لموظفي الد و تعميم داخلي للمدراء العام  -5
 

 

 خدمات موظفي الخدمة المدنية –االستشارات القانونية  –( معامالت التعيينات 2شكل )

 

 

22%

5%

73%

معامالت التعيينات

معامالت االستشارات القانونية

نعانالت شؤون الموظفين
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 :تنمية وتطوير الموارد البشرية
 :التدري  واال تعاا منها ما  لي في ملف 2022العام األول من  النصفقام د وان الموظفين بالعد د من اإلنجازات خالل 

 التدري  وتنمية رأس المال البشرو:

دريوي الخاص سععععير الورنام  الت بمتابعة الورام  التدريوية التي تنفذها الدوائر الحكومية وي  تم تشععععكيل زيارات لمتابعة القيام -1
لجنة العليا  تطوير مهارات العاملين في إدارة المشععععععععععععععاريع والتعاون الدولي في الدوائر الحكومية الذو تنفذه وزارة الخارجية وال

 .للمشاريع
 تصميم بطاقة لجمع الويانات من أجل تحد د االوتياجات األكاديمية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية. -2
 .01/02/2022التعهدات العدلية وتفعيل العمل  ها اعتباراح من تاريخ  تطوير -3
 .2021إعداد ملخص التقرير السنوو للجنة اال تعاا والتدري  لموظفي الخدمة المدنية للعام  -4
 .في العملية التدريوية الحكومية ورفعها لألمانة العامة لمجلن الوزراء Zoomإعداد دراسة وول تطوير استخدام تطويه  -5
يوية إعداد إوصعععائية بالحاصعععلين علص موافقة اإليفاد بمهمات رسعععمية ودورات تدريوية وحجازات دراسعععية وبعفات دراسعععية أو تدر  -6

 .2021من  داية عام 
 تصميم بطاقة للمفاالة واستقطاب المدربين لتنفيذ الورام  التدريوية واختيار األفضل من  ين المرشحين. -7
 ن إنشاء قاعدة  يانات خاصة بالمدربين الحكوميين.( موظف ام33ووسبة  يانات عدد ) -8
تعميم ونشععععععععععععر ملخصععععععععععععات كت  وكذلز روابط إل ترونية للقاءات وفيد وهات في مجال اإلدارة والتنمية البشععععععععععععرية وذلز عور  -9

 .مجموعات العمل اإلل ترونية لمسؤولي التدري  في الدوائر الحكومية
 .الجد دة العدلية والتعهدات اسية  دون رات  واال تعاالمتابعة اإلجازات الدر  ال ترونية شاشةإطالق  -10
 م وتعميمه علص الدوائر الحكومية.2022األول من العام  النصفإعداد جدول أعمال لتنفيذ الدورات التدريوية خالل  -11
 تحد   كشف متابعات اإلجازات الدراسية والبعفات الصادرة عن اإلدارة العامة للتدري . -12
 ب.المكتبة االل ترونية للدراسات والبح  العلمي لد وان الموظفين العام وحعداد مقترر دليل المدر إعداد مقترر إنشاء  -13
 إعداد مقترر إنشاء مجلة متخصصة في البحوا العلمية في قطاع الخدمة المدنية. -14
تحد د وتصعععععععععععععميم بطاقة لجمع  يانات  هدع  العاليان الخاصعععععععععععععة بموظفي مؤسعععععععععععععسعععععععععععععات التعليم تجهيز قاعدة  يانات الد و  -15

 .واعداد محضر اجتماع بالخصوص االوتياجات األكاديمية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية
 .2022التواصل مع الدوائر الحكومية وتجميع  يانات المتقدمين للمنحة التركية للعام  -16
 .2021إعداد إوصائية بالحاصلين علص موافقة اإليفاد بمهمات رسمية ودورات تدريوية من  داية عام -17
اع تخري  دورة توجيه الموظف الجد د والمشععععاركة في وفل تخري  د لوم إعداد مشععععرع األنشععععطة التربوية لموظفي وزارة األوق -18

 مة.ووفل تخري  دورة توجيه الموظف الجد د لموظفي وزارة األوقاع منطقة )رفو( ووفل تخري  دورات تدريوية للنيابة العا
 ( وملخص التقرير السعععععععنوو للجنة اال تعاا12اال تعاا والتدري  المركزية رقم )إعداد جدول أعمال ومحضعععععععر اجتماع لجنة  -19

 .2021والتدري  لموظفي الخدمة المدنية للعام 
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إعداد وتنفيذ ورشعععععععة عمل وول التوجه االسعععععععتراتيجي لمركز التدري  وورشعععععععة عمل أخرس وول المنصعععععععة االل ترونية لمتابعة  -20
  .الموتعفين والمجازين للدراسة  دون رات

 والة امن لجنة صرع المستحقات ألغراض الزواي ومصاريف الجنازة. 1603تم التعامل مع عدد  -21
تي تم تنفيذها من  لغ عدد الدورات التدريوية الوجاهية والدورات عن بعد التي نفذتها اإلدارة العامة لتنمية الموارد البشرية أو ال -22

( 2715)( سعاعة تدريوية وبمشعاركة 505( دورة تدريوية  واقع )45العام )قول الدوائر الحكومية بالتعاون مع د وان الموظفين 
 مواحة بالجدول التالي: م2022متدرب خالل النصف األول من العام 

 2022األول من العام  للنصف عدد الدورات والمتدربين والساعات التدريبية (10)جدول 

 الدورات التدريوية

 عدد المشاركين التدريويةعدد الساعات  عدد الدورات الشهر

 210 38 3  نا ر
 480 95 9 فورا ر
 662 206 12 مارس
 279 50 5 ا ريل
 439 68 6 ما و
 645 48 10  ونيو

 2715 505 45 المجموع
 
 

 
 م2022األول من العام  النصفعدد المشاركين في الدورات التدريبية خالل ( يوضح 3شكل )

 

ر ي ا ن ري ي ا ر ب سف ر ا لم ي ر ب وأ ي ا وم ي ن و ي

38

95

206

50
68

48
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 الدراسية:الدورات والبعفات واالجازات 
م 2022 ( معاملة خالل النصعععف األول من العام494 لغ عدد المعامالت التي أنجزتها اإلدارة العامة لتنمية الموارد البشعععرية )

وول المواعععوعات التالية: )اجازة لحضعععور دورة تدريوية، محااعععر اجتماع، اسعععتعجال بشعععأن العودة من إجازة، اعادة اوتسعععاب 
مد د بعفة دراسععععععععية، ت دون رات ،  -تدريوية، إلغاء إجازة دراسععععععععية، تعميمات، تمد د اجازة دراسععععععععية عودة، السععععععععمار  تنفيذ دورة 

ايقاع دراسععععععععات، ردا علص كتاب، رفض عام، عودة من إجازة،  يام  بعفة دراسععععععععية، منو اجازة دراسععععععععية، مهمة عمل رسععععععععمية، 
 .(معاملة لغاية اكتمال متطلباتها

 2022للعام  نسبة اإلنجاز من الخطة المعتمدة
 

 اإلدارة م
الوزن في  

 الخطة

نسبة 
 اإلنجاز

نسبة 
 %اإلنجاز

عدد 
 البرامج

1  
اإلدارة العامة للتخطيط ورسم 

 فعال-السياسات
27.81 12.62 45.38 43 

2  
ية -اإلدارة العامة لتنمية الموارد البشر

 فعال
17.1 8.58 50.18 25 

3  
وحدة الحاسوب وتكنولوجيا 

 فعال-المعلومات
14.06 5.26 37.41 28 

 15 64.12 7.06 11.01 عالف-اإلدارة العامة للشؤون القانونية  4
 8 61.92 4.52 7.3 عالف-اإلدارة العامة للتعيينات  5

6  
الجودة وتطوير األداء  وحدة///

 /// فعال-المؤسسي  
4.45 0.84 18.88 13 

7  
العالقات العامة والتعاون  وحدة///

 /// فعال-الدولي  
3.75 2.73 72.8 8 

8  
-اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية

 فعال
2.85 2.22 77.89 7 

 2 80.77 2.1 3.17 ير فعالغ-االدارة العامة للتعيينات  9
 6 58.61 1.43 2.44 ير فعالغ-وحدة الرقابة والتدقيق  10

11  
االدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات 

 عالغير ف-واالتصاالت 
1.18 0.68 57.63 3 

12  
العامة لتطوير سياسات الموارد االدارة 

ية  غير فعال-البشر
1.05 0.6 57.14 2 

 1 30 0.3 1 ير فعالغ-دائرة تعيينات وظائف عادية  13

14  
-االدارة العامة للشئون االدارية والمالية

 غير فعال
0.7 0 0 1 

 1 100 0.44 0.44 ير فعالغ-دائرة االرشيف  15
 1 20.45 0.09 0.44 عالف-وحدة األرشيف المركزي  16
 1 20 0.08 0.4 ير فعالغ-وحدة الشكاوى  17

 1 68.42 0.26 0.38 عالف-وحدة الرقابة الداخلية  18

عالف-األرشيف المركزي///  وحدة///  19  0.25 0.05 20 1 

 1 100 0.22 0.22 عالف-اإلدارة العامة لشؤون الموظفير    20

 % 50.37 50.08 100 المجموع
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 م2022/ 2021 األول من العامينتحليل مقارن لمؤشرات األداء للربع 
 

ات األداء  2022 2021 مؤشر

 % )تقدير(60 % )تقدير(60 نسبة/ عدد املعامالت املنجزة لعدد املعامالت الواردة

 دورة24 دورة 19 عدد دورات التدريب املنعقدة خالل السنة.

 مشارك2794 مشارك742 عدد الذين تلقوا تدريب من خالل ديوان املوظفين العام.

.
ً
 8 7 عدد ورش العمل واأليام الدراسية املنعقدة داخليا

 5 5 عدد املشاركات في ورش العمل واأليام الدراسية الخارجية.

 11 13 عدد اللجان الحكومية التي يرأسها ديوان املوظفين.

 13 10 عدد اللجان الحكومية التي يشارك بعضويتها ديوان املوظفين.

 14 14 لديوان املوظفين.عدد اللجان الداخلية 

 46 46 عدد اللجان املشكلة املرتبطة بعمليات التوظيف.

 36 12 عدد املسابقات التي تم تجهيزها خالل العام.

 39 39 عدد األدوار الوظيفية سارية املفعول.

 2 1 عدد االتفاقيات والتفاهمات التي تم ابرامها مع املؤسسات املختلفة.

 35,000 35,000 السنوي للديوان من املواطنين. متوسط عدد املراجعات

 9 30 عدد تقارير الرقابة الداخلية السنوية.

عدد القوانين واألدلة اإلجرائية واللوائح والدراسات التي تم إصدارها 

 أو مراجعتها.
26 26 

 0 0 عدد استطالعات الرأي لديوان املوظفين العام.

 0 0 لديوان املوظفين العام.عدد املتفاعلين مع استطالعات الرأي 

 أهم االستنتاجات:
ة وذلز من الدور الهام الذو يمفله د وان الموظفين العام في تطوير سياسات الموارد البشرية لجميع الوزارات والدوائر الحكومي -1

 خالل التقارير والدراسات الصادرة عنه.
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الرقمي لما له من دور إيجا ي في تحسعععععععععععععين ورفع كفاءة وسعععععععععععععرعة التطور الملحوظ لد وان الموظفين العام في مجال التحول  -2
 العمل.

ت ورص د وان الموظفين العام علص طرر  رام  تدريوية متنوعة وبصععفة مسععتمرة  هدع تزويد موظفي الخدمة المدنية بالمهارا -3
 وال فاءات الالزمة.

 وان ددريوية التي يطروها الد وان  دل علص قدرة اال بال الملحوظ من موظفي الخدمة المدنية علص المشععععععععععععععاركة في الورام  الت -4
 الموظفين العام علص تحد د االوتياجات التدريوية الالزمة للموظفين.

 فتو باب التنافن علص العد د من الوظائف المطرووة وس  االوتياجات وتطويه مبادا النزاهة والشفافية والمساءلة. -5
 لموظفي الخدمة المدنية في شتص المجاالت.جودة الخدمات التي يقدمها د وان الموظفين  -6
 تحقيه التقارب مع المجتمع المحلي وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرارات. -7
تطور ملحوظ في السعععععياسعععععات اإلعالمية لد وان الموظفين العام وتسعععععجيل وضعععععور بارز علص منصعععععات التواصعععععل االجتماعي  -8

 والمنصات اإلعالمية الحكومية.

 التحديات:
انون قلتعد الت المطلوبة علص قانون الخدمة المدنية واللوائو المنامة للقانون كوير نسععععععععععععععويا األمر الذو  تطل  إعداد وجم ا -1

 خدمة مدنية عصرو قا ل لمواكبة المستجدات علص صعيد الخدمة المدنية. 
ناء مركز معلومات متخصعععععععععععص تطل     عدم دقة الويانات المتوفرة عن قطاع الموارد البشعععععععععععرية في الخدمة المدنية وخارجها -2

 بالموارد البشرية.
 اعف الوعي المجتمعي باإلجراءات التي  تبعها د وان الموظفين العام في التوظيف ومعا ير النزاهة والشفافية. -3
 اعف التمويل الالزم لتنفيذ  رام  تنمية ذات جودة عالية لقدرات موظفي الخدمة المدنية. -4
 ز الموظفين ورفع كفاءتهم ورفض المؤسسات الدولية تمويل مشاريع الد وان.اعف التمويل الحكومي لمخصصات تحفي -5
 فير من تطوير األنامععة واللوائو واألدلععة اإلجرائيععة المنامععة لقطععاع الخععدمععة المععدنيععة تعتور عمليععة إداريععة معقععدة تحتععاي إلص ال -6

 الوقت في ظل تسارع االوتياي إلص تحسين جودة األداء الحكومي.
 للعمل في الحوسبة والربط  ين الوزارات لجهد تنسيقي عالي من أجل امان دقة الويانات.اوتياي الد وان  -7
 تقاعد عدد كوير من الموظفين وعدم سهولة توفير  دائل. -8

 التوصيات:
 تخصيص تمويل وكومي او خارجي من خالل الحكومة العتماد خطة التنمية والعمل علص تنفيذها. -1
 أجل تسهيل الخدمات المقدمة وعملية الربط اإلل تروني. رفع مستوس التنسيه مع الوزارات من -2
مة تنفيذ المبادرات التي تم اعتمادها وي  انها تشعععععكل منطله لتطوير الخدمات المقدمة من الد وان لصعععععالو موظفي الخد -3

 المدنية.


