اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻋﻠﻰ وزارة ﺗطوﻳر اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻧزاﻫﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ 2016-2014

اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ
رﻗم اﻟﻣﺣور

اﻹﺟراءات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع

اﻟﻣﺷروع

اﻟﻌﺎم ﺣﺳب
اﻟﺧطﺔ*

وﺿﻊ ﺗﺻور ﻟﻠﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟوﺣدات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ
اﻋﺗﻣﺎد ﻫﻳﻛﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻣوﺣد ﻟوﺣدات اﻟرﻗﺎﺑﺔ
اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻳﺗﺿﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ وﻳﺣدد
2

ﺟﻬﺔ اﻻرﺗﺑﺎط )اﻟوزﻳر ،او رﺋﻳس اﻟﻬﻳﺋﺔ ،أو رﺋﻳس
اﻟﻣﺟﻠس(....،

التنسيق مع وزارة المالية لتضمين ھذا التصور في
نظام الرقابة الداخلية و/او التعليمات الصادرة
بموجبه وضمان عدم وجود تعارض بين التصور
اعاله واالنظمة والتعليمات المختلفة ) نظام استحداث

اﻟرﺑﻊ اﻷوﻝ

 -2014اﻟرﺑﻊ
اﻟﺛﺎﻧﻲ 2014

الدوائر الحكومية ،التعليمات التي ستنبثق عنه(....،
إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ:

 .1ﺗﻧﻔﻳذ ﻗﺎﻧون إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ودواﺋر
ﺣﻛوﻣﻳﺔ )اﻟذي ﻳﺷﻣﻝ دﻣﺞ ٕواﻟﻐﺎء وﺗﻐﻳﻳر

 ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ)ﻣؤﺳﺳﺎت

ارﺗﺑﺎط وﻧﻘﻝ ﻣﻬﺎم وﺗﻐﻳﻳر ﻣﺳﻣﻰ ﻟﻌدد ﻣن

ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،دواﺋر ﺣﻛوﻣﻳﺔ ،و ازرات(.
 ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
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 ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻠﻳﺎت إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ.

ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ(:
-

ﺗوزﻳﻊ ﻣوظﻔﻳن

 ﺗطوﻳر اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﻬﺎز
اﻟﺣﻛوﻣﻲ وﻣراﺟﻌﺔ أﻧظﻣﺔ ﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ اﻹداري

ﻣﻘﺗرح ﺗﺷرﻳﻌﺎت وﻫﻳﺎﻛﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ وﺧطط

-

ﻫﻳﺎﻛﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ وﺧطط ﺗوزﻳﻊ ﻣوظﻔﻳن ﻣﻌﺗﻣدة

ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﻣدﻧﻳﺔ.

-

ﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﻘرة ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ

اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ

اﻟرﺑﻊ
اﻷوﻝ-2014
اﻟرﺑﻊ

اﻷﺧﻳر2017

2014

2015

2016

اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻋﻠﻰ وزارة ﺗطوﻳر اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻧزاﻫﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ 2016-2014
اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ
رﻗم اﻟﻣﺣور

اﻹﺟراءات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع

اﻟﻣﺷروع

اﻟﻌﺎم ﺣﺳب
اﻟﺧطﺔ*

 .2اﺟراء دراﺳﺎت ﺟدﻳدة:
 دراﺳﺔ ﺟدوى ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣوازﻧﺎت اﻟوﺣدات اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ
ودراﺳﺔ إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﺳﻧﺔ
2014
-

رﻓﻊ ﺗوﺻﻳﺎت اﻟدراﺳﺎت وﺻدور ﻗ اررات ﻣن
ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗم
ﻫﻳﻛﻠﺗﻬﺎ.

-

إﻋداد أو ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ٕواﻗرارﻫﺎ ﻣن
اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب.

-

ﺗﺑدأ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺑﻌد إﻗرار اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣن ﻗﺑﻝ
ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﺣﺳب اﻟﺑﻧد).(1

 .3ﻫﻳﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻓردي
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗطوﻳر وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ )ﺑﻣﻌدﻝ  16ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻧوﻳﺎً(
14

إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗطﺎع اﻹﻋﻼم ﺑﻬدف رﻓﻊ ﺣﺻر وﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠدواﺋر واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ

اﻟرﺑﻊ اﻷوﻝ

2014

2015

2016

اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻋﻠﻰ وزارة ﺗطوﻳر اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻧزاﻫﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ 2016-2014
اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ
رﻗم اﻟﻣﺣور

اﻟﻣﺷروع
ﻣﺳﺗوى أداﺋﻬﺎ.

اﻹﺟراءات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع

اﻟﻌﺎم ﺣﺳب

ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع وﺗﺣدﻳد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﻌرض )ﻟﻠدﻣﺞ

-2015اﻟرﺑﻊ

،اﻹﻟﻐﺎء ،ﺗﻐﻳﻳر ارﺗﺑﺎط ،ﺗﻐﻳﻳر ﻧﻣط )(...،ﺗم إﻧﺟﺎزﻩ(.

اﻷﺧﻳر 2015

اﻟﺧطﺔ*

ﺗطوﻳر ﻫﻳﻛﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻠﻘطﺎع وﻫﻳﺎﻛﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ )ﺗم ﺗﺿﻣﻳن ﻫذا
وﺧطط ﺗوزﻳﻊ ﻣوظﻔﻳن) ﺗم إﻧﺟﺎزﻩ(.

اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ

ﻗﺎﻧون إﻋﺎدة

ﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﻌدﻟﺔ ﻣﻘرة ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ)ﺗم إﻧﺟﺎزﻩ(.

ﻫﻳﻛﻠﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت

ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺑﻌد ﺻدور ﻗﺎﻧون إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ

اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ ﻓﻲ

ﻣؤﺳﺳﺎت ودواﺋر ﺣﻛوﻣﻳﺔ.

اﻟﻣﻛون اﻷوﻝ(

ودواﺋر ﺣﻛوﻣﻳﺔ

ﺣﺻر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ وﺟﻬﺎت ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ واﻟﻌﻣﻝ ﺗوﺣﻳد آﻟﻳﺔ ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت
ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -اﻟﺗدرﻳب
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اﻟﻣﺳﺗﻣر

واﻟﻣﺗﺧﺻص

ﻟﻠﻣوظﻔﻳن

اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺔ.

اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ
إﻋداد أدﻟﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠدواﺋر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﺑواﻗﻊ ) (25داﺋرة

 ﺗﻌزﻳز اﻟﺑراﻣﺞ واﻟرﺑط اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﻣﺎ ﻳﺧدم ﺳﻧوﻳﺎً وﺑﻣﻌدﻝ ) (6دواﺋر ﻟﻛﻝ رﺑﻊ.ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻧﺎﻓذة اﻟواﺣدة ﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ.

 ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧطوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰاﻟﺧدﻣﺔ واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳرﻫﺎ وﺗﺑﺳﻳطﻬﺎ.

إﻋداد أدﻟﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠدواﺋر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﺑواﻗﻊ ) (25داﺋرة
ﺳﻧوﻳﺎً وﺑﻣﻌدﻝ ) (6دواﺋر ﻟﻛﻝ رﺑﻊ.

اﻟرﺑﻊ اﻷوﻝ

 -2014اﻟرﺑﻊ
اﻷﺧﻳر2015

اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ
2014

2015

2016

اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻋﻠﻰ وزارة ﺗطوﻳر اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻧزاﻫﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ 2016-2014
اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ
اﻟﻣﺷروع

رﻗم اﻟﻣﺣور

اﻹﺟراءات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع

اﻟﻌﺎم ﺣﺳب
اﻟﺧطﺔ*

ﺗﺣﺳﻳن اﻟظروف اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻋداد ادﻟﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠدواﺋر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﺑواﻗﻊ ) (25داﺋرة
اﻷﻣﺎﻛن واﻟﻣراﻓق.

ﺳﻧوﻳﺎً وﺑﻣﻌدﻝ ) (6دواﺋر ﻟﻛﻝ رﺑﻊ.
ﻋﻘد  4ﺑراﻣﺞ ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﺳﻧوﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗطوﻳر اﻟﺧدﻣﺎت
وﺑواﻗﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﻳﺑﻲ ﻟﻛﻝ رﺑﻊ.

ﺗﺣدﻳد اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟدواﺋر ﻣن اﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﻘدﻳم
ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ واﻋداد ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟرﺑط اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻳن اﻟدواﺋر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ) ﺑواﻗﻊ 4
دواﺋر ﻟﻛﻝ ﻋﺎم ﻛﺣد ادﻧﻰ(.
إعداد التقرير الفني إلعادة ھندسة العمليات للخدمات
المختارة في )صندوق المعونة الوطنية ،وزارة
الصحة ،وزارة التربية والتعليم ،ووزارة العمل(.
إعداد التقرير الفني إلعادة ھندسة العمليات للخدمات
المختارة ل) (6دوائر.
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ﺗطوﻳر ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت وﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻬﺎ متابعة االلتزام بتوفير متطلبات نظام تطوير الخدمات
رقم ) (64لسنة  2012من قبل الدوائر الحكومية الذي
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ،ﺑﺣﻳث ﺗﻘﻠﻝ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻓﻲ
يلزم الدوائر بتطوير معايير تقديم الخدمات ونشرھا.

اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ

اﻟرﺑﻊ اﻷوﻝ
 -2014اﻟرﺑﻊ

2014

2015

2016

اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻋﻠﻰ وزارة ﺗطوﻳر اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻧزاﻫﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ 2016-2014
اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ
رﻗم اﻟﻣﺣور

اﻹﺟراءات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع

اﻟﻣﺷروع

ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت وﺗﺣﺎﻛﻲ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت وﺗوﻗﻌﺎت إعداد ونشر أدلة الخدمات للدوائر الحكومية واتاحتھا
الطالع متلقي الخدمة الكترونيا ً وفي مواقع تقديم
ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﻟوﺻوﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ
الخدمات.
اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ ﺻوت ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ،وﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ
الزام الدوائر الحكومية بنشر معايير الخدمات وااللتزام
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺿﻠﻰ وﺗراﻋﻲ اﻟﻣﺣددات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ بھا من خالل إعداد مواثيق الخدمة.

اﻟﻌﺎم ﺣﺳب
اﻟﺧطﺔ*

اﻷﺧﻳر2015

واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ.
إﻟزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟدواﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧﺷر
وﺗﻌﻣﻳم ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت ٕواﺻدارﻫﺎ ﻓﻲ أدﻟﺔ
إﺟراﺋﻳﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻹﺟراءات واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت واﻟوﻗت
اﻟﻼزم واﻟرﺳوم)إن وﺟدت( واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ،
ﺑﺣﻳث

ﻳﻛون

اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ)اﻟﻣوﻗﻊ

اﻟﻧﺷر

ﻓﻲ

اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ،

ﻛﺎﻓﺔ
ﻣﻛﺎﺗب

اﻟوﺳﺎﺋﻝ

نشر أدلة خدمات للدوائر الحكومية وبواقع )(25
دائرة لكل عام.

ﺧدﻣﺔ

اﻟرﺑﻊ اﻷوﻝ

 -2014اﻟرﺑﻊ
اﻷﺧﻳر2015

اﻟﺟﻣﻬور.(....

ﺗﺷدﻳد إﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام إجراء المسح الدوري لمدى التزام الدوائر بتوفير
متطلبات نظام تطوير الخدمات رقم ) (64لسنة
ﺑﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت
2012
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اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ

اﻟرﺑﻊ اﻷوﻝ
-2014
ﻣﺳﺗﻣر

2014

2015

2016

اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻋﻠﻰ وزارة ﺗطوﻳر اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻧزاﻫﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ 2016-2014
اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ
رﻗم اﻟﻣﺣور
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اﻟﻣﺷروع

اﻹﺟراءات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع

اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟدوري ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﻣﻌﻠن ﻟﻣﺳﺗوى ﺗﻘدﻳم تنفيذ الزيارات الميدانية وإعداد تقارير التقييم ورفعھا
لدولة رئيس الوزراء والجھات المعنية.
اﻟﺧدﻣﺎت وﺗﺣدﻳد ﻓرص وﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗطوﻳر
اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ القيام بالزيارات الميدانية غير المعلنة بواقع  9زيارات
لكل ربع.
اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
متابعة خطة التطوير ومعالجة الثغرات إن وجدت
وبناء على طلب المؤسسات.

اﻟوﺻوﻝ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ حصر الخدمات التي تقدمھا الدوائر الحكومية
ومديرياتھا في المحافظات.
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺑﻌﻳدة ﻋن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
دراسة سبل تبسيط اجراءات تقديم الخدمات في
ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز.
المحافظات من خالل تفويض الصالحيات ،والربط
االلكتروني بين الدوائر في المركز وامتداداتھا في
المحافظات.
التعاون والتنسيق مع برنامج الحكومة االلكترونية
لدراسة امكانية الربط وتنفيذه.
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ﺗطوﻳر ﻣرﺻد ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ

إعداد المواصفات الفنية والتطوير الفعلي للمرصد

وﻗﻳﺎس رﺿﺎ ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ.

تدريب المسؤولين عن المرصد على استخدامه
واإلشراف عليه.

اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ

اﻟﻌﺎم ﺣﺳب
اﻟﺧطﺔ*

اﻟرﺑﻊ اﻷوﻝ
-2014
ﻣﺳﺗﻣر

اﻟرﺑﻊ اﻷوﻝ
-2014
ﻣﺳﺗﻣر

اﻟرﺑﻊ اﻷوﻝ

 -2014اﻟرﺑﻊ
اﻷﺧﻳر 2016

2014

2015

2016

اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻋﻠﻰ وزارة ﺗطوﻳر اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻧزاﻫﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ 2016-2014
اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ
رﻗم اﻟﻣﺣور

اﻹﺟراءات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع

اﻟﻣﺷروع

اﻟﻌﺎم ﺣﺳب
اﻟﺧطﺔ*

إطالق المرصد.
استقبال آراء ومقترحات متلقي الخدمة حول تقديم
الخدمات ومتابعتھا
إعداد تقارير تقييمية حول عمل المرصد ومتابعتھا.
ﺗﺣدﻳث ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ:

اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ إﻗرار اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟواﺟب إﺻدارﻫﺎ ﺑﻣوﺟب

 ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ ﺑﺻورة ﺷﺎﻣﻠﺔ

ﻧظﺎم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ

ﻟﻳواﻛب اﻟﺗطورات واﻟﺗﻐﻳﻳرات اﻟﺗﻲ ﺗط أر ﻋﻠﻰ
اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ﺗﺿﻣﻳن ﻧظﺎم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ أﺣﻛﺎﻣﺎً وﻣواد
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻧزاﻫﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
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اﻟرﺑﻊ اﻷوﻝ

ﺑﺎﻟﻣوظف واﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺣﻳث ﻳﻘﻠﻝ ﻣن

-2014اﻟرﺑﻊ

ﻋﻠﻰ

اﻟﺛﺎﻟث2014

اﻟﺳﻠطﺔ

اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻟﻠﻣوظف وﻳﻌﺗﻣد

إﺟراءات واﺿﺣﺔ وﻣﻌﻠﻧﺔ.
 ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻟدﻳوان اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ.

اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ
2014

2015

2016

اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻋﻠﻰ وزارة ﺗطوﻳر اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻧزاﻫﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ 2016-2014
اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ
رﻗم اﻟﻣﺣور

اﻟﻣﺷروع

اﻹﺟراءات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع

اﻟﻌﺎم ﺣﺳب
اﻟﺧطﺔ*

 ﺗﻔﻌﻳﻝ ﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻣدوﻧﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟوظﻳﻔﻲ ﻋﻘــد ورﺷــﺔ ﺗوﻋوﻳــﺔ ﺣــوﻝ ﻣدوﻧــﺔ اﻟﺳــﻠوك اﻟــوظﻳﻔﻲ ﻟﻣــدراء
واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻘد ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ.
اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺗوﻋوﻳﺔ وورش اﻟﻌﻣﻝ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
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ﻋﻘــد ورش ﺗوﻋوﻳــﺔ ﻟﻌــدد ﻣــن رؤﺳــﺎء اﻷﻗﺳــﺎم ﻓــﻲ اﻟﺟﻬــﺎز
اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ ﻣﻌﻬد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺗﺎﺑﻌ ـ ــﺔ ﻣﻌﻬ ـ ــد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ ﻟﺗﺿــ ــﻣﻳن ﻣﺣ ـ ــور ﻣدوﻧ ـ ــﺔ

اﻟرﺑﻊ اﻷوﻝ
-2014اﻟرﺑﻊ
اﻟﺛﺎﻟث2014

اﻟﺳﻠوك اﻟوظﻳﻔﻲ ﻛﺄﺣـد ﻣﺣـﺎور اﻟﺑـراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳـﺔ ﻛﺑرﻧـﺎﻣﺞ
اﻟﻣوظف اﻟﺟدﻳد واﻹدارة اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘﻳﺎدات.
ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻟوﺣدات اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻋﺗﻣـ ـ ــﺎد دﻟﻳـ ـ ــﻝ ﺗﻘﻳـ ـ ــﻳم وﺣـ ـ ــدات اﻟﻣ ـ ـ ـوارد اﻟﺑﺷ ـ ـ ـرﻳﺔ ودﻟﻳـ ـ ــﻝ
ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

إﺟراءات وﺣدات اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔٕ ،واﻗ اررﻩ ﻣـن ﻗﺑـﻝ ﻣﺟﻠـس
اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ وﻣﺟﻠس اﻟوزراء.

 إﻋداد واﻋﺗﻣﺎد دﻟﻳﻝ إﺟراﺋﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﺧﻣس دواﺋر رﻳﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ
واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻋﻣﻝ وﺣدات إدارة دﻳوان اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ

اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ وﺑﻣﺎ ﻳﺿﻣن ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ وﻋداﻟﺔ  ﻣراﺟﻌـ ـ ـ ــﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌـ ـ ـ ــﺔ ﺗﻘـ ـ ـ ــﺎرﻳر ﺗﻘﻳـ ـ ـ ــﻳم واﻗـ ـ ـ ــﻊ وﺣـ ـ ـ ــدات
ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻹﺟراءات.
اﻟﻣ ـ ـوارد اﻟﺑﺷ ـ ـرﻳﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــدواﺋر ﺑﺷـ ــﻛﻝ ﻋـ ــﺎم وﺗﻠﻣـ ــس

 ﺗدرﻳب اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺣدات ﻋﻠﻰ

اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟﺗطوﻳرﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ وﻣﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻻت اﻟﺗﺣﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳن

اﻷﺳﺎﻟﻳب واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ إدارة

وﺗطـ ـ ـ ــوﻳر اﻟﺗﺷ ـ ـ ـ ـرﻳﻌﺎت واﻟﺳﻳﺎﺳـ ـ ـ ــﺎت وﻓﻘ ـ ـ ـ ـﺎً ﻟﻠﻧﺗـ ـ ـ ــﺎﺋﺞ

وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ.

اﻟواردة ﻣن ﻛﻝ ﻣن:

 دﻳ ـ ـ ـوان اﻟﺧدﻣـ ـ ــﺔ اﻟﻣدﻧﻳـ ـ ــﺔ :ﺑﺧﺻـ ـ ــوص اﻟﺗﺄﻛـ ـ ــدﻣ ـ ـ ــن ﻗﻳ ـ ـ ــﺎم وﺣ ـ ـ ــدات اﻟﻣـ ـ ـ ـوارد اﻟﺑﺷـ ـ ـ ـرﻳﺔ ﺑﺎﻟ ـ ـ ــدواﺋر

اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ

اﻟرﺑﻊ اﻷوﻝ
 -2014اﻟرﺑﻊ
اﻷﺧﻳر 2016

2014

2015

2016

اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻋﻠﻰ وزارة ﺗطوﻳر اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻧزاﻫﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ 2016-2014
اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ
رﻗم اﻟﻣﺣور

اﻟﻣﺷروع
إﻛﺳﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟوﺣدات ﻣﻬﺎرات
وﻣﻌﺎرف ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﻔﺎﻫﻳم وﻣﺿﺎﻣﻳن اﻟﻧزاﻫﺔ.

اﻹﺟراءات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع

اﻟﻌﺎم ﺣﺳب
اﻟﺧطﺔ*

واﻟﻣؤﺳﺳـ ـ ـ ــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳـ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــن اﻻﻟﺗ ـ ـ ـ ـزام ﺑﺗﻧﻔﻳـ ـ ـ ــذ
ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم.
 ﻣﻌﻬ ـ ـ ـ ـ ــد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺔ :ﺑﺧﺻ ـ ـ ـ ـ ــوص ﻗﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺎماﻟﻣﻌﻬـ ـ ــد ﺑﺗـ ـ ــدرﻳب ﻣـ ـ ــدراء واﺧﺗﺻﺎﺻـ ـ ــﻲ وﺣـ ـ ــدات
اﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارد اﻟﺑﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـرﻳﺔ ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﺧدام اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــدﻟﻳﻝ
وﻣﻧﻬﺟﻳـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗﻘﻳـ ـ ـ ــﻳم اﻟ ـ ـ ـ ـواردة ﻣـ ـ ـ ــن ﻣﻌﻬـ ـ ـ ــد اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ﺗﺣ ـ ــدﻳث اﻷدﻟـ ـ ــﺔ )دﻟﻳ ـ ــﻝ اﻟﺗﻘﻳـ ـ ــﻳم واﻟ ـ ــدﻟﻳﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣـ ـ ــﻲ
ﻟوﺣ ــدات اﻟﻣـ ـوارد اﻟﺑﺷـ ـرﻳﺔ( ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎﻝ ﺗطﻠ ــب اﻷﻣ ــر
ذﻟك.

-

ﺗطﺑﻳق ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم إﻋداد دﻟﻳﻝ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم.
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﻣﻧظﻣﺎت
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ

-

وﺿﻊ وﺗﺑﻧﻲ ﺳﻳﺎﺳﺎت وﺑراﻣﺞ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ
اﻟرﺷﻳدة وﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ذات
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اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺗﺟﺳﻳر اﻟﻔﺟوات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ.
-

ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻟﺗﺑﻧﻲ
ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋﻝ
اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﺗواﺻﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت.

اﻟﺗوﻋﻳﺔ واﻟﺗدرﻳب.
ﺗﻘرﻳر ﺳﻧوي ﺣوﻝ ﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز
اﻟﺣﻛوﻣﻲ.

اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ

اﻟرﺑﻊ اﻷوﻝ
 -2014اﻟرﺑﻊ
اﻷﺧﻳر 2016

2014

2015

2016
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