انجازات وزارة الخدمة المدنية لعام 2022م

تنمية الموارد البشرية:
تولي وزارة الخدمة المدنية ممثلة في المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية
عناية خاصة لتنمية الموارد البشرية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات
الحكومية وغيرها من الجهات تنمية الموارد البشرية  ،حيث حرص قانون
الخدمة المدنية على أن يكون التدريب من الواجبات الوظيفية  ،وإلزام
الوحدات بإتاحة فرص التدريب لجميع الموظفين على مختلف درجاتهم
ومستوياتهم الوظيفية طبقا ً لمتطلبات حاجة العمل وفقا ً لخطط وبرامج
التدريب  ،كما حرص نظام الخدمة المدنية على تأهيل الموظفين علميا ً
ومهنيا ً عن طريق اإليفاد في بعثات ومنح دراسية  ،ومنحهم إجازة دراسية
براتب كامل.

أما فيما يتعلق بالخطط التدريبية للوحدات الحكومية لعام 2102م فقد
اتسمت بتنوع البرامج وشموليتها وتعدد مستوياتها الوظيفية المستهدفة
،اإلدارية والفنية  ،وفي مجاالت مختلفة كالتنمية اإلدارية والمفاهيم الحديثة
لإلدارة و علوم الحاسب اآللي واللغة االنجليزية  ،كما استهدفت هذه الخطط
التخصصات الفنية في مجاالت الزراعة والري والثروة السمكية والطب
والصحة العامة واألعالم والثقافة واإلحصاء واألمن واألعمال الفنية ،
باإلضافة إلى التركيز على التدريب الجماعي من خالل عقد برامج تدريبية
داخل الوحدات أو بالمعاهد التدريبية  ،ويتضح لنا من خالل اإلحصائية
السنويــة بـأن عدد الموظفين العمانيين الذين أتيحت لهم فرص تدريبية داخل
وخارج السلطنة خالل عام  2102بلغ ( )94547موظفا  ،وعدد الموظفين
الذين أتيحت لهم فرص مواصلة دراساتهم من خالل حصولهم على بعثات
دراسية أو منح أو إجازات أو من خالل االنتساب ( )613موظفا خالل نفس
العام وذلك للحصول على مختلف المؤهالت العلمية في الدبلوم
والبكالوريوس والدراسات العليا.
كما يعد القطاع الخاص من القطاعات الفاعلة والمساهمة في العملية
التنموية التي تشهدها السلطنة  ،وبالتالي إسهامات هذا القطاع لم تكن بعيده
عن دعم تنمية الموارد البشرية في مختلف جوانبها التدريبية والتأهيلية لدعم
خطط وبرامج العمل الرامية لتطوير األداء العام واالرتقاء بالعنصر البشري
بما يحقق التنمية الشاملة ،وكما تقوم هذه الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم
العالي بتوفير منح دراسية لمستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
لموظفي قطاع الخدمة المدنية ,ويتم الترشيح فيها عن طريق لجان مشتركة
بين الوزارتين ،حيث تتم عملية تـــــوزيع البعثات الدراسيــــة الداخليـــة و
الخارجيـة  -للوحدات الحكومية بغرض االستفادة منها عن طريق لجنـــة
مختصــــة مشكلــــة لهـــــذا الغرض وهناك مقترح لزيادة عدد البعثات
الدراسية لموظفي قطاع الخدمة المدنية.
واستكماال للجهود التي بذلتها وزارة الخدمة المدنية في مجال تنمية
الموارد البشرية وتزامنا مع التطور التكنولوجي المستمر فان الوزارة

تخطط الستخدام احدث التقنية في مجال التدريب ,يقوم قسم التدريب عن بعد
بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية ليقوم بإعداد واختيار البرامج
التدريبية للتدريب عن بعد وتعريف الجهات الحكومية بالبرامج التدريبية ،و
اقتراح المجاالت التدريبية المتخصصة لمختلف المستويات الوظيفية وإجراء
االختبارات النهائية وإصدار الشهادات ،بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية.

التوظيف:
تعمل وزارة الخدمة المدنية من منطلق اإلختصاص المنوط بها بشأن تنفيذ
السياسات والخطط التي تتعلق بالتوظيف ،على أن يكون التوظيف في الوحدات
الحكومية محققا ألهدافه ،من حيث إتاحة فرص متكافئة للتنافس على الوظائف
العامة لكل مواطن ،على أساس من العدالة والمساواة وتوافر الشروط المقررة
قانونا ،واالختيار وفقا لعناصر الجدارة ،وسد احتياجات العمل من القوى العاملة
الوطنية طبقا لسياسة ربط التعيين بحاجة العمل ووجود الوظيفة الشاغرة وتوافر
االعتماد المالي.
وتولي الوزارة تطوير وتحديث إجراءات التوظيف المركزي إهتماما كبيرا،
إلتاحة فرص العمل بالتساوي للمستوفين ،وضمان إتباع أفضل األساليب لتطبيق
نظام التوظيف المركزي فيما يتعلق بالوظائف النمطية  ،تسهيال على المواطنين
وتوفيرا للوقت والجهد والموارد المادية والبشرية في إجراءات اإلعالن عن
الوظائف والتقدم بالطلبات ،وكذلك في إجراءات المنافسة لشغل الوظائف وتحقيق
مستوى من الشفافية في اإلجراءات والعدالة في االختيار.

وتعتمد هذه الوزارة فيما يتعلق باالحتياجات الوظيفية على ما يرد إليها من
الوحدات الحكومية الخاضعة ألحكام قانون الخدمة المدنية والمطبقة لنظام

التوظيف المركزي سوا ًء كانت تلك الوظائف نمطية أو تخصصية  ،حيث
تقوم كل وحدة بتحديد ما تحتاج إلى شغله من الوظائف الشاغرة لديها من
حيث مسميات تلك الوظائف وعدد كل منها إضافة إلى شروط شغلها .
ويتم تحديد االحتياجات الوظيفية للوحدات الحكومية بنا ًء على العديد من
المتطلبات المختلفة منها ,قيام تلك الوحدات بمشاريع توسعيه في مختلف
مناطق السلطنة و إحالل العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة و التعيين بدالً
عن المنتهية خدماتهم سوا ًء كان ذلك باالستقاالت أو ببلوغ سن التقاعد أو
بأسباب أخرى .

 التعمين :
يعد التعمين من المرتكزات األساسية لتوفير فرص عمل للمواطنين وتنفيذ سياسة
التوظيف المركزي ،وتحرص الوزارة على تحقيقه حتى مراحله النهائية
والوصول إلى الهدف المنشود منه .
وقد أعدت الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ،خطة
للوصول إلى األهداف المرجوة من التعمين خالل السنوات من -2100
2105م ،وذلك وفقا لمراحل ترتبط في التنفيذ بمدد محددة ،بمراعاة أن يكون
اإلحالل في مجاالت العمل الوظيفي الذي تتوافر له األيدي العاملة الوطنية
بالمؤهل والخبرة التي تحتاج إليها الوظيفة مع المحافظة على األداء الوظيفي
وتقديم الخدمة بالمستوى العالي من الكفاءة والجودة ،وذلك بإستثناء الوظائف
المرتبطة بالطب والصحة ووظائفها المساعدة والخدمات التعليمية ووظائفها
المساعدة أو وظائف الخبراء والمستشارين ،حيث تتولى الوحدات الحكومية

تعمينها وفقا لظروف ومصلحة العمل وما يتوفر من المؤهالت والخبرات لدى
المواطنين من موظفيها أو في سوق العمل.
وتدل البيانات على تقدم مؤشرات التعمين في الوظائف الحكومية حسب الخطط
والبرامج المعدة في هذا المجال واألهداف المنشودة ،حيث وصلت نسبة
العمانيين في عام 2102م إلى ( ،)%88.07بينما كانت ( )%9555في عام
2111م ،علما بأن النسبة المستهدفة بحلول عام 2121م تبلغ (.)%75

 مشروع نظام إدارة الموارد البشرية :
توج نظام مورد في عام 2102م بجائزة السلطان قابوس لإلجادة في الخدمات
الحكومية اإللكترونية عن أفضل خدمة حكومية إلكترونية مقدمة من مؤسسة
حكومية إلى مؤسسة حكومية ،وتسعى الوزارة من وراء تنفيذ هذا المشروع إلى
تطوير إجراءات العمل بوحدات الموارد البشرية في القطاع الحكومي ،وتحسين
نوع وطرق تقديم الخدمة المقدمة من تلك الوحدات وذلك من خالل إدخال تقنية
نظم المعلومات ،وبناء قاعدة معلومات حديثة وموحدة وشاملة  ،لدعم القرار
وسهولة الحصول على البيانات وتحديثها ،وإعداد الدراسات التحليلية الالزمة،
وتسهيل معرفة البيانات الوظيفية للموظف بما يسهل عمليات حصر وتعداد
الموظفين في وحدات الجهاز اإلداري ،والتخطيط الوظيفي وخطط ترشيد اإلنفاق
العام على األجور والمرتبات للموظفين وغيرها من مزايا مادية.
ويحتوي النظام على شقين رئيسيين هما الشق اإلداري والشق المالي ،حيث
يتعلق الشق اإلداري بتبادل المعلومات وإنجاز كافة المعامالت الخاصة
بالموظف آليا إبتدا ًء من مرحلة إجراءات اإلعالن عن الوظيفة وتعيين الموظف

إلى مرحلة انتهاء خدمته ،في حين يتعلق الشق المالي باحتساب استحقاقات
ورواتب الموظفين وتوفير بيانات وكشوف الرواتب بشكل يومي.
كما يحتوي النظام على جزئية الخدمة الذاتية والتي توفر لجميع الموظفين
امكانية اإلطالع على بياناتهم الشخصية والوظيفية وتقديم اإلجازات الكترونيا
وغيرها من الخدمات االلكترونية التي تهم الموظف.
وبعد أن تم تشغيل الشق اإلداري لهذا النظام تدريجيا في أغلب وحدات قطاع
الخدمة المدنية على مر السنوات القليلة الماضية  ،ليبلغ عدد الجهات الحكومية
المشغلة للنظام حتى نهاية عام 2102م عدد ( )61اثنان وثالثون وحدة حكومية,
أما بالنسبة للشق المالي ،فقد تم تشغيله حتى نهاية عام 2102م في عدد ()03
ستة عشرة وحدة حكومية.

 نظام إدارة الجودة :
تقوووم المديريووة العامووة للتطوووير وضوومان الجووودة بووإقتراح خطووط وبوورامج التطوووير
اإلداري علووى مسووتوى وحوودات الخدمووة المدنيووة علووى نحووو يضوومن تفعيوول نظووم
وإجراءات العمل وضومان جوودة األداء فوي وحودات الخدموة المدنيوة بشوكل عوام .
والقيام بالدارسات والبحوث الهادفة لتبسيط إجراءات العمل لتحقيق كفاءة وفاعلية
األداء بالتنسيق مع الوحدات اإلدارية المختلفة .وكذلك وضع معايير وأسس لتقييم
مسووتوى أداء الخوودمات الحكوميووة والعموول علووى تطويرهووا فووي ضوووء نتووائج التقيوويم
ومتابعة األداء.

وإلضووطالع المديريووة بوودورها المنوواط بهووا قامووت بمخاطبووة مختلووف وحوودات
الخدمة المدنية لحصور المعوقوات التوي تواجوه تطووير األداء الحكوومي مون وجهوة
نظرهووا  ،وعلووى ضوووء ذلووك قامووت المديريووة بوضووع الخطووة المقترحووة ألولويووات
تطوير القطاع العام خالل الخطة الخمسية الثامنة 2105-2100م.
وتفاعال مع الدور المناط بها قامت بتنفيذ ندوة آليات تطوير األداء الحكومي
الذي تفضل مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على تنظيمها خالل الفترة من -05
2106/7/08م بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء ،وأعضاء مجلس
عمان ،وأصحاب السعادة الوكالء والمحافظين ،والعاملين بالجهاز اإلداري
للدولة ونخب وخبراء ورجال أعمال من السلطنة وبمشاركة من ذوي الخبرات
العلمية والعملية من المملكة األردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية
وجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية ،وكذلك من المملكة المتحدة
والواليات المتحدة األمريكية لتدارس األفكار بهدف ايجاد آليات واقعية وعملية
من شأنها تطوير األداء الحكومي .وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات
تمثلت في ثالث محاور  :محور التخطيط االستراتيجي وقياس معدالت األداء ،
محور الموارد البشرية  ،محور تحسين وتطوير الخدمات الحكومية.وتعتبر
التوصيات التي خرجت بها الندوة خارطة طريق للتطوير اإلداري وتطوير
األداء الحكومي .
ولما كانت الوزارة تدرك أن نجاحها في اإلضطالع برؤيتها أن تكون بيت
خبرة متخصص ومرجعية للوحدات الحكومية من خالل تقديم خدمات ذات جودة
عالية في مجاالت التطوير اإلداري وشؤون الخدمة المدنية فإنه وجب أن تقوم
هي بتبني أفضل الممارسات اإلدارية التي من شانها تطوير األداء  ،فقد تبنت
الوزارة نظام إدارة الجودة والذي يركز على إستيفاء المتطلبات التي يتوقعها
المستفيد من الخدمة من خالل اإليفاء بكافة متطلبات تطبيق هذا النظام ومتطلبات
تقديم الخدمة.

كما أنه في أطار سعي الوزارة لتطوير األداء فقد تبنت تطبيق نظام تقييم األداء
( )EFQMوالذي يقوم على تخطيط وتوجيه األداء الفردي والجماعي نحو
تحقيق األهداف اإلستراتيجية للوحدة وفقا لنموذج المؤسسة األوروبية إلدارة
الجودة ( ، )EFQMيضم هذا النموذج ( )7تسعة معايير أساسية يتم على
اساسها بناء مؤشرات معينة تهدف لتأطير العمل اإلداري وذلك بتبني منهجيات
واضحة لسير العمل  ،بما يمكن من قياس فاعلية هذه المنهجيات في تحقيق
النتائج المخططة نهاية كل عام وإقتراح التحسينات المناسبة لها .ويؤهل هذا
النظام الوزارة بأن تكون قادرة على مقارنة مستوى أدائها مع الوحدات األخرى
وكذلك تقييم أداء مختلف وحدات الخدمة المدنية وفق المعايير المعتمدة في
النموذج المذكور .
كذلك تقوم الوزارة حاليا بمراجعة مسارات وآليات العمل بالوزارة من خالل
مشروع تبسيط إجراءات العمل وتطوير الخدمات والذي تسعى من خالله إلى
تبسيط إجراءات العمل المتبعة في إنجاز الخدمات المقدمة لزيادة رضا متلقي
الخدمة والموظفين.
كما تبنت المديرية عدد من المشاريع التطويرية التي تقوم بدراستها وإمكانية
تعميمها على مختلف وحدات الجهاز اإلداري للدولة مثل :
ــ مشروع إدارة المواهب
ــ مشروع مركز اإلتصاالت
ـــ أفضل الممارسات اإلدارية

 تطوير الهياكل واإلختصاصات التنظيمية:
يعتمد الجهاز اإلداري في تكوينه على عدد من الوحدات اإلدارية وتحديد دور
كل وحـدة طبقا لطبيعـة النشاط ونوع العمل واألهداف ،وذلـك يتطلب إعــداد
واعتماد الهيكـل التنظيمي وتحديد وتوزيع اإلختصاص لكل وحدة بما يتفق مع
طبيعة نشاطها ونوع أعمالها ،ويحقق األهداف المنشودة منها ،ويضمن تفعيل
التقارب بين الوحدات ذات المجاالت المشتركة في األهداف وتقديم الخدمة ،على
أساس من التنسيق والتعاون والتشاور الذي يؤدي إلى تبسيط اإلجراءات
واختصار الوقت والترشيد في اإلنفاق وجودة األداء الوظيفي لدى تقديم الخدمة
المطلوبة من الوحدة.
ومن إنجازات الوزارة في هذا المجال خالل عام 2102م القيام بدراسات
تنظيمية شاملة وجزئية لعدد ( )34أربعة وستون موضوعا تتعلق بمختلف
الوحدات الحكومية ،تضمنت مراجعة هياكل تنظيمية جديدة وإبداء الرأي الفني
فيها ،أو مراجعة إجراء بعض التعديالت على هياكل تنظيمية أو إختصاصات
قائمة والموافقة عليها ،أو التنسيق والمعاونة في إعادة تنظيم طرق وإجراءات
العمل في بعض الوحدات الحكومية ،أو إستحداث أو إلغاء بعض الوظائف في
وحدات أخرى ،فضال عن تقديم المعاونة الفنية في مجاالت التنظيم اإلداري
وطرق العمل والتخطيط الوظيفي والجودة الشاملة من خالل الزيارات الميدانية
واللقاءات والمحاضرات وحلقات النقاش ،وذلك لمختلف الوحدات الحكومية.
 مشروع نظام تصنيف وترتيب الوظائف :
صدر نظام تصنيف وترتيب الوظائف في عام 2101م ,ويقوم هذا النظام على
مجموعة من األصول الفنية التي يتعين على وحدات الجهاز اإلداري للدولة التي
تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية اإللتزام بها في إعداد نظام تصنيف وترتيب

الوظائف الخاص بها  ،وهو نظام يهتم بالوظيفة بالتركيز على ما تتطلبه من
شروط الزمة لشغلها ،تقوم على أساس المؤهل والخبرة في مجال الوظيفة،
وتقييمها بدرجة مالية تتناسب مع مستوى الوظيفة وطبيعة عملها ،مع تدرج
الوظائف داخل مجموعات نوعية مختلفة تضم الوظائف التي تتفق في نوع
األعمال.
وقد تم خالل الفترة الماضية استكمال متطلبات اعتماد نظام تصنيف وترتيب
الوظائف وشملت مراجعة مكونات النظام ومراجعة األدلة االسترشادية والنماذج
المستخدمة في تطبيقه وتطوير الشكل العام لبطاقة الوصف الوظيفي ومحتوياتها،
حيث انتهت ما يقارب ( )29وحدة حكومية من اعتماد مشروعات تصنيف
وترتيب وظائفها.

ولرة
 ندوة آليات تطوير األداء الحكووم يو ظول الرةيولة الـاميولة لموضنوا
صا لب الجلاللة الـلطلان المعظم ل فظه هللا ورعاه ل المنعقولدة خوالا الفتورة
من  51ل  51سبتمبر 2152م.
عقدت ندوة آليات تطوير األداء الحكوومي فوي ظول الرؤيوة السوامية لموالنوا
حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظوم ـ حفظوه و ورعواه ـ
خووالل الفتوورة موون  05إلووى  08سووبتمبر 2102م بفنوودق قصوور البسووتان  ,وذلووك
تحووت رعايووة صوواحب السوومو السوويد هيووثم بوون طووارق آل سووعيد وزيوور التووراث
والثقافووة الموووقر ,وشووارك فووي حفوول االفتتوواح عوودد موون أصووحاب السوومو أفووراد
األسوورة المالكووة الكريمووة ،ومعووالي الوودكتور رئوويس مجلووس الدولووة ،وعوودد موون
أصحـــاب المعالـي الـــوزراء ،والمكورمين أعضواء مجلوس الدولوة ،وأصوحاب
السووعادة أعضوواء مجلووس الشووورى ووكووالء الوووزارات والمحووافظين والمعنيووين
بجوانووب التخطوويط والتطوووير فووي الوحوودات الحكوميووة وعوودد موون األكوواديميين
المهتمين باإلدارة العامة وتطويرها ورجال األعمال.

هدفت الندوة إلى سلىط ا الءىول طى يءى ي
الفكىىىىس اللىىىى ي ليو نىىىى جءىىىىسة ىىىى ج ال لىىىى
اللىىطا اليم ىىح ظ جف ىىع ه وس ى ظ ف يى سمطى
طىى
بساىىو س اادال الجكىىوي يىى وىى الو ىىو
وا ع اادال الج ل وآل ت سجل نع وساو س  ،وسفم
دوس المن ىىس البيىىسق وس ن ى اليمطويى ت فى يط ى
ساو س اادال5
تناولت الندوة ثالث محواور  ,المحوور األول هوو عون األداء الحكوومي والوذي
ناقش تحديات تطوير األداء الحكومي  ,تجارب بعوض الودول فوي تطووير األداء ,
قيادة برامج التغيير في القطاع الحكومي.
أما المحور الثاني فركز على التخطيط االستراتيجي الذي ناقش إدارة التحول
فوي األداء الحكوومي  ,رؤيوة وزارة الخدموة المدنيوة فوي تطووير األداء الحكوومي ,
جوائز األداء الحكومي وأثرها في رفع األداء وتعزيز التنافسية.
والمحووور الثالووث الووذي تنوواول ممكنووات تطوووير األداء الحكووومي والووذي نوواقش
تقيوويم دور الموووارد البشوورية فووي عمليووة تطوووير األداء  ,أثوور اسووتخدام التكنولوجيووا
واالتصاالت في تطوير األداء والخدمات الحكومية ,الشراكة بوين القطواعين العوام

والخاص وأثرها على تطوير األداء الحكومي.
 الملتقى العرب الثالث بعنوان ( تنمية المهوارات القانونيوة واإلداريوة والماليوة
للقيادة اإلستراتيجية ) الذي عقد خالا الفترة من  5ل 4ابريل 2152م .

في إطار التعاون القائم بوين وزارة الخدموة المدنيوة والمنظموة العربيوة للتنميوة
اإلداريوووة  ،عقووود الملتقوووى العربوووي الثالوووث بعنووووان ( تنميوووة المهوووارات القانونيوووة
واإلدارية والمالية للقيادة اإلستراتيجية ) وذلك خالل الفترة من  0وحتى  4إبريل
2102م في فندق كراون بالزا بمسقط .

وقد افتتح الملتقى برعاية وزير الخدمة المدنية  ،وبحضور عدد من أصوحاب
المعالي الووزراء وأصوحاب السوعادة الووكالء ومودراء العمووم مون بعوض الجهوات
الحكوميوووة  ,وقووود استوووـهدف الموووـلتقى القيوووادات بمختلوووف الووووزارات والمؤسسوووات
والهيئووات الحكوميووة والخاصووة بالوودول العربيووة  ،بهوودف تنميووة مهوواراتهم وصووقل

قوودراتهم  ،وإعوودادهم كقيووادات واعيووة تسووهم بكفوواءة وفاعليووة فووي تطوووير منظومووة
األجهزة والمؤسسات بكافة قطاعاتها وتخصصاتها .

