
 املؤتمر العربي الثاني للخدمة املدنية
  املدنية في ظل جائحة كورونا نحو استراتيجيات خالقة ومرنة إلدارة املورد البشري في الخدمة 

 م  5/4/2021املوافق  1442شعبان  23الاثنين 

   التجربة ألاردنية في

 اعداد الدليل الارشادي للعودة إلى العمل

وضع خارطة الطريق للعودة إلى العمل »  
“ اكورونبعد جائحة   

 كفاية عبدهللا. د

 وحدة تطوير ألاداء املؤسس ي/ اختصاص ي



 :المقدمة

ديوان الخدمة املدنية الرائد على مستوى الوطن العربي في إدارة املوارد •
تقارير سيجما )البشري في وضع خارطة الطريق لعودة موظفي القطاع العام 

 (للحكم الرشيد

 ونهج املنظمة املتعلمة  (webinars)نقل التجربة ألاردنية للدول الشقيقة•

 صدور أوامر الدفاع وتعطيل املؤسسات الحكومية ال يعني وقف العمل•

الوظائف )دعا الديوان إلى ضرورة استمرارية عمل الوحدات التنظيمية •
 وال سيما أن الديوان الجهة املرجعية في تنظيم الوظيفة العامة( الحرجة

 

 

 

 

 



 جهود ديوان الخدمة املدنية

 وفيديو توجيهي ملوظفي الخدمة املدنية اصدار الدليل الارشادي للعمل عن بعد•
لوضع خارطة الطريق للعودة إلى   اصدار الدليل إلارشادي لدوائر الخدمة املدنية•

 وتعميمه على الدوائر العمل بعد جائحة كورونا
 تدريب دوائر الخدمة املدنية على الدليل الارشادي من خالل معهد إلادارة العامة•
اصدار عدة تعاميم ملعالجة الاجراءات الوظيفية ملوظفي الخدمة املدنية بما يتعلق •

 بتأثير جائحة كورونا
القيام بالدور التوعوي وإلاعالمي لتوجيه الدوائر للتعامل مع املورد البشري في ظل •

 جائحة كورونا
خدمة مقدمة ( 25075)اطالق مجموعة من الخدمات الالكترونية واتمتة الخدمات •

 منذ بداية التعامل مع ألازمة
 
 

 
 

 



 دليل العودة للعمل

• 
ً
وثيقة تقدم ارشادات أساسية لوضع خارطة العادة تفعيل العمل تدريجيا

 والحجر املنزليبعد فترة التعطل 

ضمان للسالمة العامة واملحافظة على صحة املوظفين واملتعاملين وأصحاب •
العالقة مع استمرارية العمل الحكومي وديمومة تقديم الخدمات بكفاءة 

 للنشاطات الاقتصادية املصرح لها بالعمل خالل فك الاغالق

 دليل ارشادي لتقديم املشورة لكفية التعامل مع العودة للعمل•
 

 

 

 



 } 2-1 { سياسات التعامل مع املورد البشري في ظل جائحة كورونا 

التنسيق املشترك مع الشركاء 
الخارجيين والتعاون املشترك 
بين الوحدات التنظيمية في 

 الداخل

اعتبار املورد البشري وصحة 
املوظفين في الخدمة املدنية 
 أولوية تفوق كل الاعتبارات

مراعاة حق املرأة العاملة في 
وحق رعاية الخدمة املدنية 

.ألاطفال  

إعادة توزيع املوظفين ضمن 
فروع الدائرة في املحافظات 

للتقليل من تنقل املوظفين بين 
 املحافظات لحصر الوباء



 } 2-2 { سياسات التعامل مع املورد البشري في ظل جائحة كورونا 

الدعوة إلى ربط املكافآت 
الشهرية للموظفين باألداء 
الفردي وتحقيق ألاهداف 

 (تقارير الانجاز)املؤسسية

توجيه دوائر الخدمة املدنية 
الستمرار تقديم الدعم الفني 
واللوجستي للموظفين للقيام 

 بأعمالهم عن ُبعد

املوظفين ذوي مراعاة حق     
إلاعاقة لدى اختيار أسلوب 

 العمل

تحمل املسؤولية املجتمعية 
ملوظفي الخدمة املدنية وتعزيز 

 برامج التكافل الاجتماعي



 أهداف خارطة الطريق

أهداف الدليل 
 األرشادي

تأمين ألاصول الالزمة لتقديم 
الخدمات ألاساسية وتأمين سلسلة 

إلامداد الالزم الستمرارية ألاعمال 
 الضرورية

وجود اجراءات للتعامل مع 
مخاطر ألازمة بأسلوب مخطط 

للسيطرةومنظم وقابل   

العمل على تامين سالمة 
املوظفين ومتلقي الخدمات 

 وأصحاب العالقة

استمرارية العمال واملهام 
في الضرورية / والخدمات ألاساسية
 دوائر الخدمة املدنية



 (22301ايزو )إدارة استمرارية األعمال 

مرحلة الاستعداد 
 والتهيئة

مرحلة الاستجابة 
 لألزمة

 

 الاتصال املستمر
 

مرحلة التعافي 
 والانتعاش

مرحلة املراقبة 
 واملراجعة



 التخطيط للعودة إلى العمل بشكل تدريجي

:الخطوة ألاولى  
 تطوير خطة العودة للعمل

     والعملياتخطة تفعيل الخدمات وير طت

(في املوقع/ عن ُبعد)تحديد آلية العمل لكل وظيفة   

 في موقع العملاختيار املوظفين املرشحين للعمل 

 حصر وتقييم املهام والخدمات وتحديد أولويات التفعيل



 حصر وتقييم املهام والخدمات وتحديد ألاولويات



 خطة تفعيل الخدمات والعمليات



 تحديدآلية عمل كل وظيفة



 تحليل املوظفين املرشحين للدوام



 :الثانيةالخطوة 
 

 متلقي الخدمة وأصحاب العالقة

 املوارد البشرية العاملة

 املباني وألاثاث واملرافق

( التدابير الوقائية )تجهيز وتهيئة موقع العمل قبل بدء الدوام   



 :الخطوة الثالثة

 اعداد وتنفيذ خطة الاتصال والتواصل

 الاتصال والتواصل مع 
متلقي الخدمات والفئات 

 املستهدفة

 الاتصال والتواصل 
 مع املوظفين 

تدريب املوظفين 
 وتوعيتهم



:ةالرابعالخطوة   

 تنفيذ خطة العمل ومتابعتها

اعتماد الخطة 
 ومتابعة تنفيذها

واملراجعة املتابعة 
 والتقييم املستمر

املستمر التعلم 

 والدروس املستفادة



 } 3-1 {  في ظل الجائحة التحديات التي تواجه وحدات املوارد البشرية في الخدمة املدنية

 واستعداد للتعامل مع الطوارئ إدارة املخاطر بطريقة استباقية 

01 

02 

03 

 مرنة ومستجيبة للحاالت الطارئةالحاجة لتوفير منظومة تشريعية 

04 

 وخياراتهتعديل اجراءات التوظيف 

 ُبعدالعمل عن لنموذجية فرق وضع معايير 



 } 3-2 {  في ظل الجائحةالتحديات التي تواجه وحدات املوارد البشرية في الخدمة املدنية

 على مستوى الدوائر الحرجةالوظائف تحديد 

 ومعاييرهاألاجور واملكافآت انظمة مراجعة 

05 

06 

07 

 عن بعد تقييم ألاداءتحديد آلية 

 العمل املرن وتفعيل نظام  املوظفين نظام دواممراجعة 

08 



 } 3-3 { في ظل الجائحةالتحديات التي تواجه وحدات املوارد البشرية في الخدمة املدنية

 إدارة العالقات العمالية مع النقابات

09 

10 

 البطالة وتفضيل خيار الوظيفة العمومية بدل من التوجه للقطاع الخاص



 أولويات عمل أجهزة الخدمة املدنية

الاستثمار في 
الابتكار املقتصد 

البيانات  وإدارة 
وتبويبها لتوظيفها 

في صنع القرار 
نحو والتوجه 

ألاتمتة  
والتعامالت 
 الالكترونية 

 تطوير التشريعات إدارة املخاطر الصحة النفسية الحلول الرقمية

لدعم التأطير لتقديم ا
والاجتماعي  النفس ي 

 للموظف العام
وتعزيز التكافل 

لرعاية والتضامن 
وتحقيق رفاهية 

، وادراج  املوظفين
الرعاية الصحية 

ضمن حزم 
استحقاقات الرعاية 

 الصحية

تطوير أساليب 
 التعامل مع 

الكوارث وألازمات 
وتحسين القدرة 

على توقع الكوارث 
وإدارة ألازمات 
الستمرارية   

ألاعمال وعدم 

  تعطلها

مراجعة التشريعات 
التي تنظم الوظيفة 

 العامة ومعالجة 
الحاالت الاستثنائية 
  لالستجابة لألزمات

تسريع التغير 
الايجابي للعمل 

واكساب  عد بُ عن 
املوظفين املهارات 

الالزمة لذلك 
وإزالة الحواجز  
التي تعترض 

 املوصولية

 حوكمة العمل عن ُبعد



 التوضيحيالفيديو ونشر  ُبعداعداد الدليل الارشادي للعمل عن 



الحكوميةرئاسة الوزراء تعمم الدليل الارشادي للعودة إلى العمل في الدوائر   



 كورونااصدار التعاميم التي تنظم الوظيفة العامة في ظل جائحة 



 اطالق الخدمات االلكترونية



تبادل التجارب مع الدول العربية حول التحديات التي تواجه إدارة املوارد البشرية في القطاع العام وعرض التجربة 
العملألاردنية للعودة إلى   



 ورؤى مستقبلية املستفادةالدروس 

تطوير رؤية جديدة 
للتعلم يلبي الطموح 

ودعم ترابط العلم مع 
السياسات عدم 

الاكتفاء باستخدام 
التكنولوجيا بل 

، اتخاذ 
ً
انتاجها ايضا

تدابير تتيح التعلم 
والتدريب وبناء 
الامكانات املهنية 

 للموظفين

بناء املهارات والاستثمار في 
 البحث والتطوير

إدارةاملعلومات وتصنيف 
 البيانات

شراك جميع أصحاب إ
 العالقة

 قيم مشتركة مصدر وحدة

اتاحة املعلومات 
الدقيقة 

والواضحة وتقديم  
لالقناع،  دلة أ

تصنيف البيانات  
وحمايتها بطريقة   
قانونية ومتناسبة  

محددة بزمن  
 ومبررة ألاهداف

مشاركة مفتوحة 
وشفافة وخاضعة  
للمساءلة،  بناء 
مؤسسات تتسم  
بالقوة واملنفعة 

والانفتاح 
والشفافية  
واملساءلة في 

 الخدمة املدنية

اعطاء ألامل والتطلع 
للعمل املشترك في 
املستقبل وتعزيز 
فعالية التصدي 

للتهديد آلاني 
وتخفيف من أثر 
ألازمة وتفادي آثار 
 ومشاكل جديدة

نشر ثقافة  
الكفاءة واملساءلة  

في املؤسسات 
الحكومية وتخليق 
 الحياة العمومية

أخالقيات و الحوكمة 
 الوظيفة العامة

 رعاية املرأة وذوي إلاعاقة

تحويل أعمال 
الرعاية غير مدفوعة 

ألاجر إلى اقتصاد 
 ورعاية جديد وشامل
اشراك املرأة في صنع 

 القرار
معالجة ألاثر  
الاجتماعي 

والاقتصادي لألزمة 
 على املرأة



 
ً
 وأخيرا

 خدمة مدنية منفتحة
 

ال تعاِف بدون مجتمع مدني نابض بالحياة وتوفر وسائل اعالم حرة 
وأواسط اكاديمية مشاركة والشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص 

 :إلىللوصول 
 

 خدمة مدنية مستجيبة خدمة مدنية موحدة

 خدمة مدنية محترفة



 على 
ً
 مشاركتكمشكرا


