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حصر الموجودات المعرفیة  1-الصریحھ1-
الصریحة  بشكل  كامل

مأسسة البرامج واألنظمة المحوسبة 1-
ولضمان زیادة فعالیتھا

حصر  االنظمة االلكترونیة  القائمة  في  الوزارة  والربط 1-
بینھا

نسبة النظمة 
اإلألكترونیة التي تم 

ربطھا مع بعضھا

مدیریة تكنولوجیا 
تم حصر األنظمة اإللكتونیةxالمعلومات

نسبة األنظمة إعداد دلیل استخدام لكل  نظام من األنظمة المحوسبة2-
المحوسبة التي تم 

إعداد دلیل استخدام 
لھا

مدیریة تكنولوجیا 
یتوفر أدلة إستخدام لنظام میزان والتنفیذ xالمعلومات

الجزائي والكاتب العدل

عدد األنظمة التي یتم  تفعیل دور  الرقابة  الداخلیة  على األنظمة المحوسبة3-
تغطیتھا من خالل 

خطة التدقیق 
والرقابة الداخلیة 

السنویة

البحث جاري عن دورات تدریبیة xوحدة الرقابة الداخلیة
متخصصة في التدقیق على أنظمة 

المعلومات

التوسیع  في تطبیق نظام األرشفة االلكتروني وربطھ مع 4-
األنظمة  الفرعیة  األخرى .

عدد المدیریات التي 
یتم تطبیق نظام 

األرشفة فیھا

مدیریة تكنولوجیا 
العمل جاري على أرشفة ملفات القضایا xxالمعلومات

في أقالم المستودعات.  في المركز یتم 
أرشفة أعمال مدیریة الموارد البشریة 

ومدیریة الشؤون المالیة ومدیریة الشؤون 
اإلداریة

العمل على  تطویر و تحدیث أنظمة توثیق المراسالت و 5-
الوثائق و السجالت القائمة .

نسبة الرضا عن 
نظام المراسالت

مدیریة تكنولوجیا 
المعلومات+مدیریة 

الشؤون اإلداریة

xx تم البدء بتطبیق نظام التراسل الداخلي في
مدیریات الشؤون الغداریة والمالیة 

والموارد البشریة

 ربط جمیع مواقع الوزارة بشبكة خدمات اتصاالت موحدة 6-
وأجھزة فاكس متطورة ویراعى ترابط أجھزة االتصاالت 

بأنظمة المعلومات

مدیریة تكنولوجیا التنفیذ
المعلومات

xxلم یبدأ بعد

تجمیع كافة الوثائق المرجعیة 2-
الورقیة وااللكترونیة في الوزارة 

وتسھیل الرجوع إلیھا

حصر  الوثائق المرجعیة ( الورقیة  وااللكترونیة) في 1-
الوزارة و مخاطبة  جمیع المدیریات لحصرھا إلعداد خرائط 

المعرفة

عدد مدیریات الوزارة 
التي تم حصر 

موجوداتھا الصریحة

تمت المخاطبة واإلعداد من قبل مدیریة xجمیع المدیریات
تكنولوجیا المعلومات ومكتب معالي 
الوزیر ووحدة السیاسات والتطویر 

المؤسسي
حصر  األشرطة  الممغنطة  واألقراص المدمجة لدى الوزارة 2-

و تصنیفھا  و حفظھا  بطریقة  تسھل  الرجوع  إلیھا .
تم لدى مدیریة تكنولوجیا المعلومات xxxجمیع المدیریاتالتنفیذ

ووحدة السیاسات والتطویر المؤسسي 
والموارد البشریة

توثیق أنشطة الوزارة المنشورة في الصحف والمجالت 3-
ووسائل اإلعالم المختلفة وأرشفتھا .

مدیریة اإلتصال تحتفظ بنسخ ورقیة xxxمدیریة االتصالالتنفیذ
والكترونیة

تجھیز مكتبة عامة تضم كافة  الوثائق  المرجعیة  في 4-
الوزارة والكتب والمجالت  ومفھرسة  ومصنفة و یسھل  

الوصول  إلیھا  مع االحتفاظ بجزء خاص باألقراص المدمجة 
CDs , و  المواد المؤرشفة  الكترونیا .

جھزت باقتراح مدیریة االتصال وتم xمدیریة االتصالالتنفیذ
استالمھا من قبل مدیریة حقوق اإلنسان 

ومدیریة الشؤون القانونیة ویتم النظراآلن 
لتعود  تحت اشراف مدیریة االتصال

إیجاد Shared Folder لكل مدیریة ووضع إجراءات 5-
واضحة الستخدامھ وحفظ نسخ احتیاطیة منھ

نسبة المدیریات التي 
تم تأسیس 

 Shared folder
فیھا

مدیریة تكنولوجیا 
یتوفر لدى وحدة السیاسات ولدى مدیریة xالمعلومات

حقوق اإلنسان

لم توجد حاجة بعدxxxمستمرترجمة الوثائق التي تساھم في إثراء المعرفة .6-

4-   intranet تطویر و تحدیث  الـ
للوزارة

نسبة الزیادة في عدد إنشاء مكتبة إلكترونیة1-
الكتب اإللكترونیة

وحدة السیاسات 
العمل مستمر من خالل الموقع الداخلي xxxوالتطویر المؤسسي

للوزارة

إستراتیجیة ادارة  المعرفة 2011-2013/ مراجعة اإلنجاز
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إعداد  دلیل  یتضمن أرقام  الھواتف  و الفاكسات  للوزارة  2-
والمحاكم  ونشرھا  على  الموقع  االلكتروني الداخلي

على الموقع اإللكترونيxمدیریة الشؤون اإلداریةالتنفیذ

نشر فھرس بالمواد العلمیة والمواد التدریبیة وأوراق العمل 3-
المقدمة في المؤتمرات التي تشارك فیھا الوزارة وتسھیل 

الوصول إلیھا من خالل الشبكة الداخلیة للوزارة

 قامت  مدیریة الموارد البشریة بارسال  xمدیریة الموارد البشریةالتنفیذ
الفھرس  عبر  البرید اإللكتروني لجمیع 

الموظفین في الوزارة

ضمان تسلیم كافة الوثائق و الملفات 5-
 الورقیة وااللكترونیة من قبل 

الموظف حال تغییر أو  ترك  مكان  
عملھ

تطویر منھجیات و إجراءات عمل  االنتداب والنقل والترقیة -1
والمشاركة  في الوفود والبعثات  بما یتماشى  و سیاسات  
إدارة  المعرفة و یضمن التشارك  ونقل  المعرفة الصریحة 

الموجودة

تم  نشر المواد  التدریبیة ( االنترانت), xمدیریة الموارد البشریةالتنفیذ
یوجد فھرس  بالمواد سیتم  نشرھا

إرساء  و ترسیخ مفھوم  2-
إدارة  المعرفة  في  الوزارة

استحداث مسمى  اختصاصي  إدارة  المعرفة   وتحدید 1- مأسسة إدارة  المعرفة .1-
وصف لمھامھ التي ستشمل متابعة تطبیق إستراتیجیات 

وسیاسات اإلدارة المعرفة في الوزارة

وحدة السیاسات التنفیذ
تم وضع تصور مبدئي لبطاقة الوصف xوالتطویر المؤسسي

الوظیفي الخاص بإختصاصي إدارة 
المعرفة لیصار إلى تعمیمھ على 

المدیریات إلبداء الرأي

زیادة درجة امن وسریة 3-
المعلومات

تطویر آلیات أمن وسریة المعلومات 1-
الورقیة واإللكترونیة

إیجاد مركز حاسوب رئیسي بدیل الستخدامھ في الحاالت 1-
الطارئة

مدیریة تكنولوجیا التنفیذ
xالمعلومات

توفیر أنظمة حمایة حدیثة لكافة برامج الوزارة من 2-
الفیروسات واالختراق المتعمد

عدد حاالت االختراق 
والتعرض للفیروسات 

التي تحدث سنویًا

مدیریة تكنولوجیا 
xالمعلومات

وضع إجراءات عمل ونماذج لتفعیل تطبیق السیاسة الوطنیة 3-
ألمن وحمایة المعلومات

مدیریة تكنولوجیا التنفیذ
xxالمعلومات

وضع نظام لحفظ الملفات الورقیة لدى كل مدیریة من خالل 4-
سكرتیرة المدیریة وبحیث یتم تجمیع الملفات لدیھا وعمل 

فھرس بھا

xجمیع المدیریاتالتنفیذ

إعداد قائمة  باألختام  الموجودة  في  الوزارة  , مكان  5-
وجودھا  و صالحیات  استخدامھا .

وحدة السیاسات التنفیذ
لم یبدأ بعدxوالتطویر المؤسسي

تعمیم فكرة كامیرات المراقبة على مركز الوزارة وكافة 6-
محاكم المملكة

نسبة المواقع التي تم 
تغطیتھا من المجموع 

الكلي

مدیریة تكنولوجیا 
لم یبدأ بدxالمعلومات

نشر  الوعي  بمفھوم  إدارة  1-نشر ثقافة المعرفة1-الضمنیة2-
المعرفة  .

إعداد دورات  تعریفیة  وبرامج تأھیلیة بمفھوم  إدارة 1-
المعرفة للموظفین  العاملین  في  الوزارة

العمل جاري على تحضي مادة علمیة بھذا xxxمدیریة الموارد البشریة
الخصوص من قبل وحدة السیاسات 

والتطویر المؤسسي

اعدد كتیب  الموظف  الجدید بھدف تعریف الموظفین الجدد  2-
برؤیة  الوزارة  و رسالتھا وجملة  األنظمة  العاملة  

بالوزارة

نسبة الرضا عن 
الكتیب من قبل 
الموظفین الجدد

منجزxمدیریة الموارد البشریة

تنفیذ حملة توعویة عن مفھوم إدارة المعرفة وأھمیتھا 3-
باستخدام وسائل االتصال الداخلي المختلفة

عدد الحمالت 
التوعویة التي یتم 

تنفیذھا

تم وضع بعض التصورات بھذا xمدیریة االتصال
الخصوص من قبل وحدة السیاسات 

وتزوید مدیریة اإلتصال بھا. قامت وحدة 
السیاسات بإرسال مادتین علمیتن حول 

الموضوع عبر البرید اإللكتروني
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توسیع وإثراء المعرفة  لدى موظفي 2-
الوزارة

تأمین  اشتراكات في المجالت  الورقیة  الھادفة والتي  لھا  1-
عالقة بعمل  الموظفین واالحتفاظ بھا  في مكتبة  الوزارة

الزیادة السنویة في 
المجالت الورقیة 

المشترك بھا

لعدم توفر المخصصات - یتوفر مواقع xxمدیریة االتصال
للمجلس والوزارة والمعھد

دعم سیاسة  اشتراك الموظفین  بمنظمات مھنیة وعلمیة 2-
متخصصة والعمل  على  توثیق الخبرات  المستفادة منھا.

الزیادة السنویة في 
عد الموظفین 

المشتركین

العمل جاري على حصر المعارف xxxمدیریة الموارد البشریة
الضمنیة حیث تم اإلنتھاء من حوسبة

االشتراك بمواقع االنترنت الخارجیة ذات العالقة بعمل 3-
الوزارة

عد المواقع التي یتم 
االشتراك بھا سنویًا

لم توجد حاجة بعدxxxمدیریة االتصال

حصر وتبادل الموجودات 2-
المعرفیة  الضمنیة  بشكل  

كامل

تجمیع كافة المعلومات عن موظفي 3-
الوزارة والمحاكم فیما یخص 
المؤھالت العلمیة والدورات 
التدریبیة التي حصلوا علیھا 

باإلضافة للخبرات العملیة والمعارف 
والمھارات المتوفرة لدیھم

تحدیث و تعدیل نظام شؤون الموظفین المحوسب بحیث 1-
تحتوي  السیرة  الذاتیة  للموظفین على اللغات  التي  یتقنھا 

والدورات واللجان وفرق  العمل  التي  شارك فیھا 
والھوایات والمعارف المتخصصة في مجال العمل

مدیریة الموارد التنفیذ
البشریة+مدیرة 

تكنولوجیا المعلومات

x تم اإلنتھاء من إجراء التعدیل الالزم على
البرنامج وبإنتظار الحصول على موافقة 

اإلدارة العلیا على تحدیث البیانات الخاصة 
بالموظفین

استخدام التقنیات و األسالیب 1-
المختلفة لتوثیق و  تبادل المعرفة  

الضمنیة

تطویر منھجیة تشكیل لجان وفرق عمل وعملھا بحیث  1-
تتسم  بالتنوع  في  الخبرات  والمعارف مع مراعاة أن یتم 

إشراك موظفین مختلفین في كل مرة  مع التأكید ضمن 
المنھجیة على أن یتم توثیق  محاضر االجتماع وتزوید 

نسخة الكترونیة  منھا  الختصاصي  إدارة  المعرفة لحفظھا

وحدة السیاسات التنفیذ
 تم وضع مقترح إلجراء عمل تمھیدًا xxوالتطویر المؤسسي

لتعمیمھ على المدیریات لحصول عل 
مالحظاتھم حولھ

تشجیع الموظفین على توثیق المعرفة الضمنیة الموجودة 3-
لدیھم من خالل  تقدیم أوراق  عمل  وأبحاث وحفظھا في 

مكان یسھل  الوصول  إلیھ من قبل باقي الموظفین

عدد أوراق العمل 
واألبحاث المعدة 

سنویًا

وحدة السیاسات 
یقترح تغیر المسؤولیة لتصبح للمكتبةxوالتطویر المؤسسي

تفعیل تقدیم الموظفین المشاركین بدورات  لعرض تقدیمي  4-
لزمالئھم  في  القسم / المدیریة  التابعین  لھا  عن  محتوى 

 الدورة و  نقل الفائدة  لزمالئھم.

نسبة الدورات 
التدریبیة التي تم 

تقدیم عرض مرئي 
بھا

مستمرxxxمدیریة الموارد البشریة

تنظیم دورات تقدم من قبل الموظفین أصحاب المعارف 5-
والخبرات الضمنیة النادرة لنقل خبراتھم لزمالئھم وتوثیق 

ھذه الدورات

عدد الدورات التي تم 
عقدھا

العمل جاري على عقد دورات تدریبیة من xمدیریة الموارد البشریة
قبل الموظفین

تنظیم المؤتمرات المختلفة  واألیام العلمیة ومجتمعات 6-
communities of practice الممارسة

عدد األیام العلمیة 
المنفذة سنویًا/ عدد 

المؤتمرات المنظمة/ 
عدد مجتمعات 

الممارسة المشكلة

لم یبدأ بعدxxxجمیع المدیریات

توفیر الكوادر البشریة 3-
المؤھلة والمدربة والحفاظ 

علیھا من التسرب خارج 

إتباع سیاسات توظیف تضمن تلبیة 1-
احتیاجات الوزارة من الموظفین 

المؤھلین وتعبئة الشواغر بمرشحین 

مدیریة الموارد التنفیذوضع  سیاسة  تدویر الموظفین على  الوظائف  المختلفة1-
البشریة+وحدة 

السیاسات

xxx لم یبدأ بعد (یتم تجربة الموضوع لدى
مدیریة الموارد البشریة)

تطویر إجراء التعیین وبنائھ على نظام الكفایات الوظیفیة 2-
Competency-based HR system

مدیریة الموارد التنفیذ
البشریة+وحدة 

السیاسات

xxتم وضع تصور مبدئي للكفایات الوظیفیة

وضع منھجیة للتخطیط االحاللي 2-
وإدارتھ بمنھجیة موضوعیة وعادلة 

تراعي تكافؤ الفرص

عدد المسمیات وضع برنامج لتطبیق منھجیة التخطیط االحاللي-1
الوظیفیة التي یتم 

تغطیتھا ضمن 
البرنامج

العمل جاري على مراجعة الخطة المعدة xxxمدیریة الموارد البشریة
سابقًا
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التطبیق الفعال إلجراء حصر وتحدید 3-
االحتیاجات التدریبیة ووضع خطة 
التدریب السنویة بحیث تلبي ھذه 
االحتیاجات وتحدید المخصصات 

تطویر منھجیة التدریب بما یتماشى مع متطلبات إعداد نظام 1-
الموارد البشریة مبنى على الكفایات الوظیفیة 

Competency based system

مدیریة الموارد التنفیذ
البشریة+وحدة 

السیاسات

xxتم وضع تصور مبدئي للكفایات الوظیفیة

تطویر وسائل التعلم المؤسسي مثل أسالیب التعلم الذاتي 2-
والتعلم والتدریب اإللكتروني

عدد الدورات 
التدریبیة التي یتم 

عقدھا إلكترونیًا/ عدد 
الموظفین الذین 

لم یبدأ بعدxxمدیریة الموارد البشریة

ربط  جھود التطویر المعرفي و 4-
تطویر  الذات  بنظام  الحوافز .

العمل جاري على تحدیث نظام الحوافز xلجنة الحوافزالتنفیذمراجعة  نظام الحوافز بحیث یدعم جھود التطویر المعرفي1-
وقد تم تشكیل

وحدة السیاسات التنفیذاستحداث جوائز تدعم جھود التطویر المعرفي2-
والتطویر المؤسسي

xلم یبدأ بعد

توفیر متطلبات تطبیق أدوات 1-تفعیل أدوات االتصال الداخلیة4-
االتصال الداخلي  بما یدعم ویسھل 

تبادل وتقاسم وتشارك المعرفة

نسبة الموظفین الذین إنشاء منتدى إلكتروني لموظفي وزارة العدل1-
یؤیدون إنشاء منتدى 

إلكتروني للموظفین

مدیریة تكنولوجیا 
لم یبدأ بعدxالمعلومات

نسبة رضا الموظفین تفعیل دور نشرة الوزارة في تحقیق متطلبات إدارة المعرفة2-
عن دور نشرة 

الوزارة في تحقیق 
متطلبات إدارة 

المعرفة

مستمرxxxمدیریة االتصال

تفعیل نظام (video conference)  من خالل 3-
االستخدام الكامل وإعطاء دورات بین األقالیم

عدد مرات استخدام 
 video نظام

 conference
بشكل سنوي

مدیریة تكنولوجیا 
المعلومات+مدیریة 

الموارد البشریة

xxلم یبدأ بعد

تبادل المعرفة مع المؤسسات 1-المتعاملین3-
والمنظمات والھیئات الداخلیة 

والخارجیة

حصر االحتیاجات المعرفیة المطلوبة 1-
من الجھات الخارجیة والتواصل 

معھم للحصول على المعارف 
الالزمة حسب طرق االتصال 

الخارجي المالئمة

تجمیع  وتحدیث قائمة الشركاء والموضوعات  المشتركة 1-
,وتضمینھا  ضمن  قاعدة بیانات و سھلة  الوصول إلیھا .

وحدة السیاسات التنفیذ
العمل جاري على تعمیم غستبیان لقیاس xوالتطویر المؤسسي

رضا الشركاء

استحداث شبكة  عالقات معرفیة قائمة على  قیم الصداقة  2-
مع  الخبراء  االستشاریین واألخصائیین الذین عملوا في 
الوزارة و انتھت خدماتھم والتواصل معھم لالستفادة  من 

أرائھم  ومعارفھم .

وحدة السیاسات 
لم یبدأ بعدxxxوالتطویر المؤسسي

تم حوسبة نظام إلدارة المشتریات یتضمن xمدیریة الشؤون اإلداریةالتنفیذبناء  قاعدة  بیانات للموردین وإدامتھا3-
معلومات خاص بالموردین

المشاركة الفاعلة للوزارة 2-
بالمؤتمرات والندوات ذات العالقة 

وتنظیمھا

مدیریة التنفیذالعمل  على  زیادة  ورش التوعیة  القانونیة1-
االتصال+مدیریة 
لشؤون القانونیة

x العمل جاري على التحضیر لحملة
توعویة حسب إستراتیجیة منع اإلتجار 

بالبشر

عقد مؤتمرات وندوات وإعداد كتیبات و نشرات عن -2
الوحدات والخدمات  الجدیدة ( مثل  السجل  العدلي , وحدة  
مراكز اإلصالح والتأھیل ) لتعریف الناس بطبیعة  عملھا  و 

الخدمات  التي  تقدمھا .

مدیریة التنفیذ
االتصال+مدیریة 
لشؤون القانونیة

xلعدم توفر المخصصات

توفیر خدمات تفاعلیة لمتلقي 2-
الخدمة من خالل مشروع 

الحكومة االلكترونیة  والموقع 
االلكتروني للوزارة

تطویر البنى التحتیة واألنظمة 1-
المحوسبة حسب متطلبات الحكومة 

اإللكترونیة

تفعیل الخدمات اإللكترونیة على  الموقع اإللكتروني الخاص 
بالوزارة ومنھا شھادة عدم المحكومیة وخدمة االستعالم 

على الموقع عن مواعید الجلسات والقرارات الصادرة

مدیریة تكنولوجیا التنفیذ
مفعل على الموقع االلكتروني للوزارة xالمعلومات

وعلى موقع بوابة الحكومة االلكترونة
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الحتفاظ بروابط ووصالت إلكترونیة بأھم المؤسسات 1-تطویر الموقع اإللكتروني-2
المرجعیة الحكومیة والخاصة التي قد یحتاجھا المتعامل 

الخارجي

مدیریة تكنولوجیا التنفیذ
المعلومات+مدیریة 

االتصال

xعدم المحكومیة + خدمات الكترونیة

تزوید موقع  الوزارة باستطالع  رأي عن موقع  الوزارة . -3
بنموذج لطلب بیانات الزوار , الھدف  من  زیارة  الموقع , 

مدى  االستفادة ,  و تجمیعھا  في  قاعدة  بیانات .

عدد الزوار الذین 
یقومون بتعبئة 

اإلستبیان كنسبة من 
العدد الكلي للزوار 

سنویًا

مدیریة تكنولوجیا 
المعلومات+مدیریة 

االتصال

x بإنتظار اإلنتھاء من مراجع موقع الوزارة
الجدید لیصار إلى إطالقھ

تفعیل قنوات االتصال 
الخارجیة وتعزیز دورھا في 
إیجاد صورة ایجابیة للوزارة

  توفیر متطلبات تطبیق وتفعیل 
وسائل االتصال الخارجي والتحقق 

من تنفیذھا وفاعلیتھا

المتابعة الیومیة المنتظمة لكافة ما یطرح وجمع معلومات 2-
وبیانات وأخبار وشكاوى المتعاملین في كافة وسائل اإلعالم 

المقروءة والمسموعة والورقیة واإللكترونیة وغیرھا

تقریران یرفعان لمعالي الوزیر - رصد xxxمدیریة اإلتصالالتنفیذ
وتحلیل لالخبار في الصحف والمواقع

تفعیل نظام الشكاوى واالقتراحات والعمل على حوسبتھ من 
خالل الموقع اإللكتروني

مدیریة تكنولوجیا التنفیذ
المعلومات+مدیریة 

االتصال

x العمل جاري على وضع تصور من قبل
وحدة السیسات حسب الدلیل اإلرشادي 
المعد من وزارة تطویر القطاع العام

نشر  وتفعیل  مكاتب  خدمة  الجمھور  في  محاكم المملكة  3-
كافة  لتقدیم  الخدمات و المعلومات  الالزمة  لمتلقي  الخدمة

نسبة المحاكم التي تم 
استحداث وتفعیل 

مكاتب خدمة جمھور

 منذ العام 2009 تم العمل ببطء بسبب xمدیریة االتصال
عدم توفر المخصصات واالتصال یتابع 
في الوقت الحاضر( حمع اإلحصائیات و 
تعیین ضباط ارتباط مع وزارة تطویر 

القطاع العام)
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الجهة مؤشر األداءالمشاريعاالستراتيجياتالهدفالمحور
المسؤولة عن 

اإلنجاز حتى نهاية 2011201220132011

حصر الموجودات المعرفیة  1-الصریحھ1-
الصریحة  بشكل  كامل

مأسسة البرامج واألنظمة المحوسبة 1-
ولضمان زیادة فعالیتھا

حصر  االنظمة االلكترونیة  القائمة  في  الوزارة  والربط 1-
بینھا

نسبة النظمة 
اإلألكترونیة التي تم 

ربطھا مع بعضھا

مدیریة تكنولوجیا 
تم حصر األنظمة اإللكتونیةxالمعلومات

نسبة األنظمة إعداد دلیل استخدام لكل  نظام من األنظمة المحوسبة2-
المحوسبة التي تم 

إعداد دلیل استخدام 
لھا

مدیریة تكنولوجیا 
یتوفر أدلة إستخدام لنظام میزان والتنفیذ xالمعلومات

الجزائي والكاتب العدل

عدد األنظمة التي یتم  تفعیل دور  الرقابة  الداخلیة  على األنظمة المحوسبة3-
تغطیتھا من خالل 

خطة التدقیق 
والرقابة الداخلیة 

السنویة

البحث جاري عن دورات تدریبیة xوحدة الرقابة الداخلیة
متخصصة في التدقیق على أنظمة 

المعلومات

التوسیع  في تطبیق نظام األرشفة االلكتروني وربطھ مع 4-
األنظمة  الفرعیة  األخرى .

عدد المدیریات التي 
یتم تطبیق نظام 

األرشفة فیھا

مدیریة تكنولوجیا 
العمل جاري على أرشفة ملفات القضایا xxالمعلومات

في أقالم المستودعات.  في المركز یتم 
أرشفة أعمال مدیریة الموارد البشریة 

ومدیریة الشؤون المالیة ومدیریة الشؤون 
اإلداریة

العمل على  تطویر و تحدیث أنظمة توثیق المراسالت و 5-
الوثائق و السجالت القائمة .

نسبة الرضا عن 
نظام المراسالت

مدیریة تكنولوجیا 
المعلومات+مدیریة 

الشؤون اإلداریة

xx تم البدء بتطبیق نظام التراسل الداخلي في
مدیریات الشؤون الغداریة والمالیة 

والموارد البشریة

 ربط جمیع مواقع الوزارة بشبكة خدمات اتصاالت موحدة 6-
وأجھزة فاكس متطورة ویراعى ترابط أجھزة االتصاالت 

بأنظمة المعلومات

مدیریة تكنولوجیا التنفیذ
المعلومات

xxلم یبدأ بعد

تجمیع كافة الوثائق المرجعیة 2-
الورقیة وااللكترونیة في الوزارة 

وتسھیل الرجوع إلیھا

حصر  الوثائق المرجعیة ( الورقیة  وااللكترونیة) في 1-
الوزارة و مخاطبة  جمیع المدیریات لحصرھا إلعداد خرائط 

المعرفة

عدد مدیریات الوزارة 
التي تم حصر 

موجوداتھا الصریحة

تمت المخاطبة واإلعداد من قبل مدیریة xجمیع المدیریات
تكنولوجیا المعلومات ومكتب معالي 
الوزیر ووحدة السیاسات والتطویر 

المؤسسي
حصر  األشرطة  الممغنطة  واألقراص المدمجة لدى الوزارة 2-

و تصنیفھا  و حفظھا  بطریقة  تسھل  الرجوع  إلیھا .
تم لدى مدیریة تكنولوجیا المعلومات xxxجمیع المدیریاتالتنفیذ

ووحدة السیاسات والتطویر المؤسسي 
والموارد البشریة

توثیق أنشطة الوزارة المنشورة في الصحف والمجالت 3-
ووسائل اإلعالم المختلفة وأرشفتھا .

مدیریة اإلتصال تحتفظ بنسخ ورقیة xxxمدیریة االتصالالتنفیذ
والكترونیة

تجھیز مكتبة عامة تضم كافة  الوثائق  المرجعیة  في 4-
الوزارة والكتب والمجالت  ومفھرسة  ومصنفة و یسھل  

الوصول  إلیھا  مع االحتفاظ بجزء خاص باألقراص المدمجة 
CDs , و  المواد المؤرشفة  الكترونیا .

جھزت باقتراح مدیریة االتصال وتم xمدیریة االتصالالتنفیذ
استالمھا من قبل مدیریة حقوق اإلنسان 

ومدیریة الشؤون القانونیة ویتم النظراآلن 
لتعود  تحت اشراف مدیریة االتصال

إیجاد Shared Folder لكل مدیریة ووضع إجراءات 5-
واضحة الستخدامھ وحفظ نسخ احتیاطیة منھ

نسبة المدیریات التي 
تم تأسیس 

 Shared folder
فیھا

مدیریة تكنولوجیا 
یتوفر لدى وحدة السیاسات ولدى مدیریة xالمعلومات

حقوق اإلنسان

لم توجد حاجة بعدxxxمستمرترجمة الوثائق التي تساھم في إثراء المعرفة .6-

4-   intranet تطویر و تحدیث  الـ
للوزارة

نسبة الزیادة في عدد إنشاء مكتبة إلكترونیة1-
الكتب اإللكترونیة

وحدة السیاسات 
العمل مستمر من خالل الموقع الداخلي xxxوالتطویر المؤسسي

للوزارة

إستراتیجیة ادارة  المعرفة 2011-2013/ مراجعة اإلنجاز
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إعداد  دلیل  یتضمن أرقام  الھواتف  و الفاكسات  للوزارة  2-
والمحاكم  ونشرھا  على  الموقع  االلكتروني الداخلي

على الموقع اإللكترونيxمدیریة الشؤون اإلداریةالتنفیذ

نشر فھرس بالمواد العلمیة والمواد التدریبیة وأوراق العمل 3-
المقدمة في المؤتمرات التي تشارك فیھا الوزارة وتسھیل 

الوصول إلیھا من خالل الشبكة الداخلیة للوزارة

 قامت  مدیریة الموارد البشریة بارسال  xمدیریة الموارد البشریةالتنفیذ
الفھرس  عبر  البرید اإللكتروني لجمیع 

الموظفین في الوزارة

ضمان تسلیم كافة الوثائق و الملفات 5-
 الورقیة وااللكترونیة من قبل 

الموظف حال تغییر أو  ترك  مكان  
عملھ

تطویر منھجیات و إجراءات عمل  االنتداب والنقل والترقیة -1
والمشاركة  في الوفود والبعثات  بما یتماشى  و سیاسات  
إدارة  المعرفة و یضمن التشارك  ونقل  المعرفة الصریحة 

الموجودة

تم  نشر المواد  التدریبیة ( االنترانت), xمدیریة الموارد البشریةالتنفیذ
یوجد فھرس  بالمواد سیتم  نشرھا

إرساء  و ترسیخ مفھوم  2-
إدارة  المعرفة  في  الوزارة

استحداث مسمى  اختصاصي  إدارة  المعرفة   وتحدید 1- مأسسة إدارة  المعرفة .1-
وصف لمھامھ التي ستشمل متابعة تطبیق إستراتیجیات 

وسیاسات اإلدارة المعرفة في الوزارة

وحدة السیاسات التنفیذ
تم وضع تصور مبدئي لبطاقة الوصف xوالتطویر المؤسسي

الوظیفي الخاص بإختصاصي إدارة 
المعرفة لیصار إلى تعمیمھ على 

المدیریات إلبداء الرأي

زیادة درجة امن وسریة 3-
المعلومات

تطویر آلیات أمن وسریة المعلومات 1-
الورقیة واإللكترونیة

إیجاد مركز حاسوب رئیسي بدیل الستخدامھ في الحاالت 1-
الطارئة

مدیریة تكنولوجیا التنفیذ
xالمعلومات

توفیر أنظمة حمایة حدیثة لكافة برامج الوزارة من 2-
الفیروسات واالختراق المتعمد

عدد حاالت االختراق 
والتعرض للفیروسات 

التي تحدث سنویًا

مدیریة تكنولوجیا 
xالمعلومات

وضع إجراءات عمل ونماذج لتفعیل تطبیق السیاسة الوطنیة 3-
ألمن وحمایة المعلومات

مدیریة تكنولوجیا التنفیذ
xxالمعلومات

وضع نظام لحفظ الملفات الورقیة لدى كل مدیریة من خالل 4-
سكرتیرة المدیریة وبحیث یتم تجمیع الملفات لدیھا وعمل 

فھرس بھا

xجمیع المدیریاتالتنفیذ

إعداد قائمة  باألختام  الموجودة  في  الوزارة  , مكان  5-
وجودھا  و صالحیات  استخدامھا .

وحدة السیاسات التنفیذ
لم یبدأ بعدxوالتطویر المؤسسي

تعمیم فكرة كامیرات المراقبة على مركز الوزارة وكافة 6-
محاكم المملكة

نسبة المواقع التي تم 
تغطیتھا من المجموع 

الكلي

مدیریة تكنولوجیا 
لم یبدأ بدxالمعلومات

نشر  الوعي  بمفھوم  إدارة  1-نشر ثقافة المعرفة1-الضمنیة2-
المعرفة  .

إعداد دورات  تعریفیة  وبرامج تأھیلیة بمفھوم  إدارة 1-
المعرفة للموظفین  العاملین  في  الوزارة

العمل جاري على تحضي مادة علمیة بھذا xxxمدیریة الموارد البشریة
الخصوص من قبل وحدة السیاسات 

والتطویر المؤسسي

اعدد كتیب  الموظف  الجدید بھدف تعریف الموظفین الجدد  2-
برؤیة  الوزارة  و رسالتھا وجملة  األنظمة  العاملة  

بالوزارة

نسبة الرضا عن 
الكتیب من قبل 
الموظفین الجدد

منجزxمدیریة الموارد البشریة

تنفیذ حملة توعویة عن مفھوم إدارة المعرفة وأھمیتھا 3-
باستخدام وسائل االتصال الداخلي المختلفة

عدد الحمالت 
التوعویة التي یتم 

تنفیذھا

تم وضع بعض التصورات بھذا xمدیریة االتصال
الخصوص من قبل وحدة السیاسات 

وتزوید مدیریة اإلتصال بھا. قامت وحدة 
السیاسات بإرسال مادتین علمیتن حول 

الموضوع عبر البرید اإللكتروني
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توسیع وإثراء المعرفة  لدى موظفي 2-
الوزارة

تأمین  اشتراكات في المجالت  الورقیة  الھادفة والتي  لھا  1-
عالقة بعمل  الموظفین واالحتفاظ بھا  في مكتبة  الوزارة

الزیادة السنویة في 
المجالت الورقیة 

المشترك بھا

لعدم توفر المخصصات - یتوفر مواقع xxمدیریة االتصال
للمجلس والوزارة والمعھد

دعم سیاسة  اشتراك الموظفین  بمنظمات مھنیة وعلمیة 2-
متخصصة والعمل  على  توثیق الخبرات  المستفادة منھا.

الزیادة السنویة في 
عد الموظفین 

المشتركین

العمل جاري على حصر المعارف xxxمدیریة الموارد البشریة
الضمنیة حیث تم اإلنتھاء من حوسبة

االشتراك بمواقع االنترنت الخارجیة ذات العالقة بعمل 3-
الوزارة

عد المواقع التي یتم 
االشتراك بھا سنویًا

لم توجد حاجة بعدxxxمدیریة االتصال

حصر وتبادل الموجودات 2-
المعرفیة  الضمنیة  بشكل  

كامل

تجمیع كافة المعلومات عن موظفي 3-
الوزارة والمحاكم فیما یخص 
المؤھالت العلمیة والدورات 
التدریبیة التي حصلوا علیھا 

باإلضافة للخبرات العملیة والمعارف 
والمھارات المتوفرة لدیھم

تحدیث و تعدیل نظام شؤون الموظفین المحوسب بحیث 1-
تحتوي  السیرة  الذاتیة  للموظفین على اللغات  التي  یتقنھا 

والدورات واللجان وفرق  العمل  التي  شارك فیھا 
والھوایات والمعارف المتخصصة في مجال العمل

مدیریة الموارد التنفیذ
البشریة+مدیرة 

تكنولوجیا المعلومات

x تم اإلنتھاء من إجراء التعدیل الالزم على
البرنامج وبإنتظار الحصول على موافقة 

اإلدارة العلیا على تحدیث البیانات الخاصة 
بالموظفین

استخدام التقنیات و األسالیب 1-
المختلفة لتوثیق و  تبادل المعرفة  

الضمنیة

تطویر منھجیة تشكیل لجان وفرق عمل وعملھا بحیث  1-
تتسم  بالتنوع  في  الخبرات  والمعارف مع مراعاة أن یتم 

إشراك موظفین مختلفین في كل مرة  مع التأكید ضمن 
المنھجیة على أن یتم توثیق  محاضر االجتماع وتزوید 

نسخة الكترونیة  منھا  الختصاصي  إدارة  المعرفة لحفظھا

وحدة السیاسات التنفیذ
 تم وضع مقترح إلجراء عمل تمھیدًا xxوالتطویر المؤسسي

لتعمیمھ على المدیریات لحصول عل 
مالحظاتھم حولھ

تشجیع الموظفین على توثیق المعرفة الضمنیة الموجودة 3-
لدیھم من خالل  تقدیم أوراق  عمل  وأبحاث وحفظھا في 

مكان یسھل  الوصول  إلیھ من قبل باقي الموظفین

عدد أوراق العمل 
واألبحاث المعدة 

سنویًا

وحدة السیاسات 
یقترح تغیر المسؤولیة لتصبح للمكتبةxوالتطویر المؤسسي

تفعیل تقدیم الموظفین المشاركین بدورات  لعرض تقدیمي  4-
لزمالئھم  في  القسم / المدیریة  التابعین  لھا  عن  محتوى 

 الدورة و  نقل الفائدة  لزمالئھم.

نسبة الدورات 
التدریبیة التي تم 

تقدیم عرض مرئي 
بھا

مستمرxxxمدیریة الموارد البشریة

تنظیم دورات تقدم من قبل الموظفین أصحاب المعارف 5-
والخبرات الضمنیة النادرة لنقل خبراتھم لزمالئھم وتوثیق 

ھذه الدورات

عدد الدورات التي تم 
عقدھا

العمل جاري على عقد دورات تدریبیة من xمدیریة الموارد البشریة
قبل الموظفین

تنظیم المؤتمرات المختلفة  واألیام العلمیة ومجتمعات 6-
communities of practice الممارسة

عدد األیام العلمیة 
المنفذة سنویًا/ عدد 

المؤتمرات المنظمة/ 
عدد مجتمعات 

الممارسة المشكلة

لم یبدأ بعدxxxجمیع المدیریات

توفیر الكوادر البشریة 3-
المؤھلة والمدربة والحفاظ 

علیھا من التسرب خارج 

إتباع سیاسات توظیف تضمن تلبیة 1-
احتیاجات الوزارة من الموظفین 

المؤھلین وتعبئة الشواغر بمرشحین 

مدیریة الموارد التنفیذوضع  سیاسة  تدویر الموظفین على  الوظائف  المختلفة1-
البشریة+وحدة 

السیاسات

xxx لم یبدأ بعد (یتم تجربة الموضوع لدى
مدیریة الموارد البشریة)

تطویر إجراء التعیین وبنائھ على نظام الكفایات الوظیفیة 2-
Competency-based HR system

مدیریة الموارد التنفیذ
البشریة+وحدة 

السیاسات

xxتم وضع تصور مبدئي للكفایات الوظیفیة

وضع منھجیة للتخطیط االحاللي 2-
وإدارتھ بمنھجیة موضوعیة وعادلة 

تراعي تكافؤ الفرص

عدد المسمیات وضع برنامج لتطبیق منھجیة التخطیط االحاللي-1
الوظیفیة التي یتم 

تغطیتھا ضمن 
البرنامج

العمل جاري على مراجعة الخطة المعدة xxxمدیریة الموارد البشریة
سابقًا
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التطبیق الفعال إلجراء حصر وتحدید 3-
االحتیاجات التدریبیة ووضع خطة 
التدریب السنویة بحیث تلبي ھذه 
االحتیاجات وتحدید المخصصات 

تطویر منھجیة التدریب بما یتماشى مع متطلبات إعداد نظام 1-
الموارد البشریة مبنى على الكفایات الوظیفیة 

Competency based system

مدیریة الموارد التنفیذ
البشریة+وحدة 

السیاسات

xxتم وضع تصور مبدئي للكفایات الوظیفیة

تطویر وسائل التعلم المؤسسي مثل أسالیب التعلم الذاتي 2-
والتعلم والتدریب اإللكتروني

عدد الدورات 
التدریبیة التي یتم 

عقدھا إلكترونیًا/ عدد 
الموظفین الذین 

لم یبدأ بعدxxمدیریة الموارد البشریة

ربط  جھود التطویر المعرفي و 4-
تطویر  الذات  بنظام  الحوافز .

العمل جاري على تحدیث نظام الحوافز xلجنة الحوافزالتنفیذمراجعة  نظام الحوافز بحیث یدعم جھود التطویر المعرفي1-
وقد تم تشكیل

وحدة السیاسات التنفیذاستحداث جوائز تدعم جھود التطویر المعرفي2-
والتطویر المؤسسي

xلم یبدأ بعد

توفیر متطلبات تطبیق أدوات 1-تفعیل أدوات االتصال الداخلیة4-
االتصال الداخلي  بما یدعم ویسھل 

تبادل وتقاسم وتشارك المعرفة

نسبة الموظفین الذین إنشاء منتدى إلكتروني لموظفي وزارة العدل1-
یؤیدون إنشاء منتدى 

إلكتروني للموظفین

مدیریة تكنولوجیا 
لم یبدأ بعدxالمعلومات

نسبة رضا الموظفین تفعیل دور نشرة الوزارة في تحقیق متطلبات إدارة المعرفة2-
عن دور نشرة 

الوزارة في تحقیق 
متطلبات إدارة 

المعرفة

مستمرxxxمدیریة االتصال

تفعیل نظام (video conference)  من خالل 3-
االستخدام الكامل وإعطاء دورات بین األقالیم

عدد مرات استخدام 
 video نظام

 conference
بشكل سنوي

مدیریة تكنولوجیا 
المعلومات+مدیریة 

الموارد البشریة

xxلم یبدأ بعد

تبادل المعرفة مع المؤسسات 1-المتعاملین3-
والمنظمات والھیئات الداخلیة 

والخارجیة

حصر االحتیاجات المعرفیة المطلوبة 1-
من الجھات الخارجیة والتواصل 

معھم للحصول على المعارف 
الالزمة حسب طرق االتصال 

الخارجي المالئمة

تجمیع  وتحدیث قائمة الشركاء والموضوعات  المشتركة 1-
,وتضمینھا  ضمن  قاعدة بیانات و سھلة  الوصول إلیھا .

وحدة السیاسات التنفیذ
العمل جاري على تعمیم غستبیان لقیاس xوالتطویر المؤسسي

رضا الشركاء

استحداث شبكة  عالقات معرفیة قائمة على  قیم الصداقة  2-
مع  الخبراء  االستشاریین واألخصائیین الذین عملوا في 
الوزارة و انتھت خدماتھم والتواصل معھم لالستفادة  من 

أرائھم  ومعارفھم .

وحدة السیاسات 
لم یبدأ بعدxxxوالتطویر المؤسسي

تم حوسبة نظام إلدارة المشتریات یتضمن xمدیریة الشؤون اإلداریةالتنفیذبناء  قاعدة  بیانات للموردین وإدامتھا3-
معلومات خاص بالموردین

المشاركة الفاعلة للوزارة 2-
بالمؤتمرات والندوات ذات العالقة 

وتنظیمھا

مدیریة التنفیذالعمل  على  زیادة  ورش التوعیة  القانونیة1-
االتصال+مدیریة 
لشؤون القانونیة

x العمل جاري على التحضیر لحملة
توعویة حسب إستراتیجیة منع اإلتجار 

بالبشر

عقد مؤتمرات وندوات وإعداد كتیبات و نشرات عن -2
الوحدات والخدمات  الجدیدة ( مثل  السجل  العدلي , وحدة  
مراكز اإلصالح والتأھیل ) لتعریف الناس بطبیعة  عملھا  و 

الخدمات  التي  تقدمھا .

مدیریة التنفیذ
االتصال+مدیریة 
لشؤون القانونیة

xلعدم توفر المخصصات

توفیر خدمات تفاعلیة لمتلقي 2-
الخدمة من خالل مشروع 

الحكومة االلكترونیة  والموقع 
االلكتروني للوزارة

تطویر البنى التحتیة واألنظمة 1-
المحوسبة حسب متطلبات الحكومة 

اإللكترونیة

تفعیل الخدمات اإللكترونیة على  الموقع اإللكتروني الخاص 
بالوزارة ومنھا شھادة عدم المحكومیة وخدمة االستعالم 

على الموقع عن مواعید الجلسات والقرارات الصادرة

مدیریة تكنولوجیا التنفیذ
مفعل على الموقع االلكتروني للوزارة xالمعلومات

وعلى موقع بوابة الحكومة االلكترونة
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الحتفاظ بروابط ووصالت إلكترونیة بأھم المؤسسات 1-تطویر الموقع اإللكتروني-2
المرجعیة الحكومیة والخاصة التي قد یحتاجھا المتعامل 

الخارجي

مدیریة تكنولوجیا التنفیذ
المعلومات+مدیریة 

االتصال

xعدم المحكومیة + خدمات الكترونیة

تزوید موقع  الوزارة باستطالع  رأي عن موقع  الوزارة . -3
بنموذج لطلب بیانات الزوار , الھدف  من  زیارة  الموقع , 

مدى  االستفادة ,  و تجمیعھا  في  قاعدة  بیانات .

عدد الزوار الذین 
یقومون بتعبئة 

اإلستبیان كنسبة من 
العدد الكلي للزوار 

سنویًا

مدیریة تكنولوجیا 
المعلومات+مدیریة 

االتصال

x بإنتظار اإلنتھاء من مراجع موقع الوزارة
الجدید لیصار إلى إطالقھ

تفعیل قنوات االتصال 
الخارجیة وتعزیز دورھا في 
إیجاد صورة ایجابیة للوزارة

  توفیر متطلبات تطبیق وتفعیل 
وسائل االتصال الخارجي والتحقق 

من تنفیذھا وفاعلیتھا

المتابعة الیومیة المنتظمة لكافة ما یطرح وجمع معلومات 2-
وبیانات وأخبار وشكاوى المتعاملین في كافة وسائل اإلعالم 

المقروءة والمسموعة والورقیة واإللكترونیة وغیرھا

تقریران یرفعان لمعالي الوزیر - رصد xxxمدیریة اإلتصالالتنفیذ
وتحلیل لالخبار في الصحف والمواقع

تفعیل نظام الشكاوى واالقتراحات والعمل على حوسبتھ من 
خالل الموقع اإللكتروني

مدیریة تكنولوجیا التنفیذ
المعلومات+مدیریة 

االتصال

x العمل جاري على وضع تصور من قبل
وحدة السیسات حسب الدلیل اإلرشادي 
المعد من وزارة تطویر القطاع العام

نشر  وتفعیل  مكاتب  خدمة  الجمھور  في  محاكم المملكة  3-
كافة  لتقدیم  الخدمات و المعلومات  الالزمة  لمتلقي  الخدمة

نسبة المحاكم التي تم 
استحداث وتفعیل 

مكاتب خدمة جمھور

 منذ العام 2009 تم العمل ببطء بسبب xمدیریة االتصال
عدم توفر المخصصات واالتصال یتابع 
في الوقت الحاضر( حمع اإلحصائیات و 
تعیین ضباط ارتباط مع وزارة تطویر 

القطاع العام)
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حصر الموجودات المعرفیة  1-الصریحھ1-
الصریحة  بشكل  كامل

مأسسة البرامج واألنظمة المحوسبة 1-
ولضمان زیادة فعالیتھا

حصر  االنظمة االلكترونیة  القائمة  في  الوزارة  والربط 1-
بینھا

نسبة النظمة 
اإلألكترونیة التي تم 

ربطھا مع بعضھا

مدیریة تكنولوجیا 
تم حصر األنظمة اإللكتونیةxالمعلومات

نسبة األنظمة إعداد دلیل استخدام لكل  نظام من األنظمة المحوسبة2-
المحوسبة التي تم 

إعداد دلیل استخدام 
لھا

مدیریة تكنولوجیا 
یتوفر أدلة إستخدام لنظام میزان والتنفیذ xالمعلومات

الجزائي والكاتب العدل

عدد األنظمة التي یتم  تفعیل دور  الرقابة  الداخلیة  على األنظمة المحوسبة3-
تغطیتھا من خالل 

خطة التدقیق 
والرقابة الداخلیة 

السنویة

البحث جاري عن دورات تدریبیة xوحدة الرقابة الداخلیة
متخصصة في التدقیق على أنظمة 

المعلومات

التوسیع  في تطبیق نظام األرشفة االلكتروني وربطھ مع 4-
األنظمة  الفرعیة  األخرى .

عدد المدیریات التي 
یتم تطبیق نظام 

األرشفة فیھا

مدیریة تكنولوجیا 
العمل جاري على أرشفة ملفات القضایا xxالمعلومات

في أقالم المستودعات.  في المركز یتم 
أرشفة أعمال مدیریة الموارد البشریة 

ومدیریة الشؤون المالیة ومدیریة الشؤون 
اإلداریة

العمل على  تطویر و تحدیث أنظمة توثیق المراسالت و 5-
الوثائق و السجالت القائمة .

نسبة الرضا عن 
نظام المراسالت

مدیریة تكنولوجیا 
المعلومات+مدیریة 

الشؤون اإلداریة

xx تم البدء بتطبیق نظام التراسل الداخلي في
مدیریات الشؤون الغداریة والمالیة 

والموارد البشریة

 ربط جمیع مواقع الوزارة بشبكة خدمات اتصاالت موحدة 6-
وأجھزة فاكس متطورة ویراعى ترابط أجھزة االتصاالت 

بأنظمة المعلومات

مدیریة تكنولوجیا التنفیذ
المعلومات

xxلم یبدأ بعد

تجمیع كافة الوثائق المرجعیة 2-
الورقیة وااللكترونیة في الوزارة 

وتسھیل الرجوع إلیھا

حصر  الوثائق المرجعیة ( الورقیة  وااللكترونیة) في 1-
الوزارة و مخاطبة  جمیع المدیریات لحصرھا إلعداد خرائط 

المعرفة

عدد مدیریات الوزارة 
التي تم حصر 

موجوداتھا الصریحة

تمت المخاطبة واإلعداد من قبل مدیریة xجمیع المدیریات
تكنولوجیا المعلومات ومكتب معالي 
الوزیر ووحدة السیاسات والتطویر 

المؤسسي
حصر  األشرطة  الممغنطة  واألقراص المدمجة لدى الوزارة 2-

و تصنیفھا  و حفظھا  بطریقة  تسھل  الرجوع  إلیھا .
تم لدى مدیریة تكنولوجیا المعلومات xxxجمیع المدیریاتالتنفیذ

ووحدة السیاسات والتطویر المؤسسي 
والموارد البشریة

توثیق أنشطة الوزارة المنشورة في الصحف والمجالت 3-
ووسائل اإلعالم المختلفة وأرشفتھا .

مدیریة اإلتصال تحتفظ بنسخ ورقیة xxxمدیریة االتصالالتنفیذ
والكترونیة

تجھیز مكتبة عامة تضم كافة  الوثائق  المرجعیة  في 4-
الوزارة والكتب والمجالت  ومفھرسة  ومصنفة و یسھل  

الوصول  إلیھا  مع االحتفاظ بجزء خاص باألقراص المدمجة 
CDs , و  المواد المؤرشفة  الكترونیا .

جھزت باقتراح مدیریة االتصال وتم xمدیریة االتصالالتنفیذ
استالمھا من قبل مدیریة حقوق اإلنسان 

ومدیریة الشؤون القانونیة ویتم النظراآلن 
لتعود  تحت اشراف مدیریة االتصال

إیجاد Shared Folder لكل مدیریة ووضع إجراءات 5-
واضحة الستخدامھ وحفظ نسخ احتیاطیة منھ

نسبة المدیریات التي 
تم تأسیس 

 Shared folder
فیھا

مدیریة تكنولوجیا 
یتوفر لدى وحدة السیاسات ولدى مدیریة xالمعلومات

حقوق اإلنسان

لم توجد حاجة بعدxxxمستمرترجمة الوثائق التي تساھم في إثراء المعرفة .6-

4-   intranet تطویر و تحدیث  الـ
للوزارة

نسبة الزیادة في عدد إنشاء مكتبة إلكترونیة1-
الكتب اإللكترونیة

وحدة السیاسات 
العمل مستمر من خالل الموقع الداخلي xxxوالتطویر المؤسسي

للوزارة

إستراتیجیة ادارة  المعرفة 2011-2013/ مراجعة اإلنجاز



الجهة مؤشر األداءالمشاريعاالستراتيجياتالهدفالمحور
المسؤولة عن 

اإلنجاز حتى نهاية 2011201220132011

إستراتیجیة ادارة  المعرفة 2011-2013/ مراجعة اإلنجاز

إعداد  دلیل  یتضمن أرقام  الھواتف  و الفاكسات  للوزارة  2-
والمحاكم  ونشرھا  على  الموقع  االلكتروني الداخلي

على الموقع اإللكترونيxمدیریة الشؤون اإلداریةالتنفیذ

نشر فھرس بالمواد العلمیة والمواد التدریبیة وأوراق العمل 3-
المقدمة في المؤتمرات التي تشارك فیھا الوزارة وتسھیل 

الوصول إلیھا من خالل الشبكة الداخلیة للوزارة

 قامت  مدیریة الموارد البشریة بارسال  xمدیریة الموارد البشریةالتنفیذ
الفھرس  عبر  البرید اإللكتروني لجمیع 

الموظفین في الوزارة

ضمان تسلیم كافة الوثائق و الملفات 5-
 الورقیة وااللكترونیة من قبل 

الموظف حال تغییر أو  ترك  مكان  
عملھ

تطویر منھجیات و إجراءات عمل  االنتداب والنقل والترقیة -1
والمشاركة  في الوفود والبعثات  بما یتماشى  و سیاسات  
إدارة  المعرفة و یضمن التشارك  ونقل  المعرفة الصریحة 

الموجودة

تم  نشر المواد  التدریبیة ( االنترانت), xمدیریة الموارد البشریةالتنفیذ
یوجد فھرس  بالمواد سیتم  نشرھا

إرساء  و ترسیخ مفھوم  2-
إدارة  المعرفة  في  الوزارة

استحداث مسمى  اختصاصي  إدارة  المعرفة   وتحدید 1- مأسسة إدارة  المعرفة .1-
وصف لمھامھ التي ستشمل متابعة تطبیق إستراتیجیات 

وسیاسات اإلدارة المعرفة في الوزارة

وحدة السیاسات التنفیذ
تم وضع تصور مبدئي لبطاقة الوصف xوالتطویر المؤسسي

الوظیفي الخاص بإختصاصي إدارة 
المعرفة لیصار إلى تعمیمھ على 

المدیریات إلبداء الرأي

زیادة درجة امن وسریة 3-
المعلومات

تطویر آلیات أمن وسریة المعلومات 1-
الورقیة واإللكترونیة

إیجاد مركز حاسوب رئیسي بدیل الستخدامھ في الحاالت 1-
الطارئة

مدیریة تكنولوجیا التنفیذ
xالمعلومات

توفیر أنظمة حمایة حدیثة لكافة برامج الوزارة من 2-
الفیروسات واالختراق المتعمد

عدد حاالت االختراق 
والتعرض للفیروسات 

التي تحدث سنویًا

مدیریة تكنولوجیا 
xالمعلومات

وضع إجراءات عمل ونماذج لتفعیل تطبیق السیاسة الوطنیة 3-
ألمن وحمایة المعلومات

مدیریة تكنولوجیا التنفیذ
xxالمعلومات

وضع نظام لحفظ الملفات الورقیة لدى كل مدیریة من خالل 4-
سكرتیرة المدیریة وبحیث یتم تجمیع الملفات لدیھا وعمل 

فھرس بھا

xجمیع المدیریاتالتنفیذ

إعداد قائمة  باألختام  الموجودة  في  الوزارة  , مكان  5-
وجودھا  و صالحیات  استخدامھا .

وحدة السیاسات التنفیذ
لم یبدأ بعدxوالتطویر المؤسسي

تعمیم فكرة كامیرات المراقبة على مركز الوزارة وكافة 6-
محاكم المملكة

نسبة المواقع التي تم 
تغطیتھا من المجموع 

الكلي

مدیریة تكنولوجیا 
لم یبدأ بدxالمعلومات

نشر  الوعي  بمفھوم  إدارة  1-نشر ثقافة المعرفة1-الضمنیة2-
المعرفة  .

إعداد دورات  تعریفیة  وبرامج تأھیلیة بمفھوم  إدارة 1-
المعرفة للموظفین  العاملین  في  الوزارة

العمل جاري على تحضي مادة علمیة بھذا xxxمدیریة الموارد البشریة
الخصوص من قبل وحدة السیاسات 

والتطویر المؤسسي

اعدد كتیب  الموظف  الجدید بھدف تعریف الموظفین الجدد  2-
برؤیة  الوزارة  و رسالتھا وجملة  األنظمة  العاملة  

بالوزارة

نسبة الرضا عن 
الكتیب من قبل 
الموظفین الجدد

منجزxمدیریة الموارد البشریة

تنفیذ حملة توعویة عن مفھوم إدارة المعرفة وأھمیتھا 3-
باستخدام وسائل االتصال الداخلي المختلفة

عدد الحمالت 
التوعویة التي یتم 

تنفیذھا

تم وضع بعض التصورات بھذا xمدیریة االتصال
الخصوص من قبل وحدة السیاسات 

وتزوید مدیریة اإلتصال بھا. قامت وحدة 
السیاسات بإرسال مادتین علمیتن حول 

الموضوع عبر البرید اإللكتروني
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توسیع وإثراء المعرفة  لدى موظفي 2-
الوزارة

تأمین  اشتراكات في المجالت  الورقیة  الھادفة والتي  لھا  1-
عالقة بعمل  الموظفین واالحتفاظ بھا  في مكتبة  الوزارة

الزیادة السنویة في 
المجالت الورقیة 

المشترك بھا

لعدم توفر المخصصات - یتوفر مواقع xxمدیریة االتصال
للمجلس والوزارة والمعھد

دعم سیاسة  اشتراك الموظفین  بمنظمات مھنیة وعلمیة 2-
متخصصة والعمل  على  توثیق الخبرات  المستفادة منھا.

الزیادة السنویة في 
عد الموظفین 

المشتركین

العمل جاري على حصر المعارف xxxمدیریة الموارد البشریة
الضمنیة حیث تم اإلنتھاء من حوسبة

االشتراك بمواقع االنترنت الخارجیة ذات العالقة بعمل 3-
الوزارة

عد المواقع التي یتم 
االشتراك بھا سنویًا

لم توجد حاجة بعدxxxمدیریة االتصال

حصر وتبادل الموجودات 2-
المعرفیة  الضمنیة  بشكل  

كامل

تجمیع كافة المعلومات عن موظفي 3-
الوزارة والمحاكم فیما یخص 
المؤھالت العلمیة والدورات 
التدریبیة التي حصلوا علیھا 

باإلضافة للخبرات العملیة والمعارف 
والمھارات المتوفرة لدیھم

تحدیث و تعدیل نظام شؤون الموظفین المحوسب بحیث 1-
تحتوي  السیرة  الذاتیة  للموظفین على اللغات  التي  یتقنھا 

والدورات واللجان وفرق  العمل  التي  شارك فیھا 
والھوایات والمعارف المتخصصة في مجال العمل

مدیریة الموارد التنفیذ
البشریة+مدیرة 

تكنولوجیا المعلومات

x تم اإلنتھاء من إجراء التعدیل الالزم على
البرنامج وبإنتظار الحصول على موافقة 

اإلدارة العلیا على تحدیث البیانات الخاصة 
بالموظفین

استخدام التقنیات و األسالیب 1-
المختلفة لتوثیق و  تبادل المعرفة  

الضمنیة

تطویر منھجیة تشكیل لجان وفرق عمل وعملھا بحیث  1-
تتسم  بالتنوع  في  الخبرات  والمعارف مع مراعاة أن یتم 

إشراك موظفین مختلفین في كل مرة  مع التأكید ضمن 
المنھجیة على أن یتم توثیق  محاضر االجتماع وتزوید 

نسخة الكترونیة  منھا  الختصاصي  إدارة  المعرفة لحفظھا

وحدة السیاسات التنفیذ
 تم وضع مقترح إلجراء عمل تمھیدًا xxوالتطویر المؤسسي

لتعمیمھ على المدیریات لحصول عل 
مالحظاتھم حولھ

تشجیع الموظفین على توثیق المعرفة الضمنیة الموجودة 3-
لدیھم من خالل  تقدیم أوراق  عمل  وأبحاث وحفظھا في 

مكان یسھل  الوصول  إلیھ من قبل باقي الموظفین

عدد أوراق العمل 
واألبحاث المعدة 

سنویًا

وحدة السیاسات 
یقترح تغیر المسؤولیة لتصبح للمكتبةxوالتطویر المؤسسي

تفعیل تقدیم الموظفین المشاركین بدورات  لعرض تقدیمي  4-
لزمالئھم  في  القسم / المدیریة  التابعین  لھا  عن  محتوى 

 الدورة و  نقل الفائدة  لزمالئھم.

نسبة الدورات 
التدریبیة التي تم 

تقدیم عرض مرئي 
بھا

مستمرxxxمدیریة الموارد البشریة

تنظیم دورات تقدم من قبل الموظفین أصحاب المعارف 5-
والخبرات الضمنیة النادرة لنقل خبراتھم لزمالئھم وتوثیق 

ھذه الدورات

عدد الدورات التي تم 
عقدھا

العمل جاري على عقد دورات تدریبیة من xمدیریة الموارد البشریة
قبل الموظفین

تنظیم المؤتمرات المختلفة  واألیام العلمیة ومجتمعات 6-
communities of practice الممارسة

عدد األیام العلمیة 
المنفذة سنویًا/ عدد 

المؤتمرات المنظمة/ 
عدد مجتمعات 

الممارسة المشكلة

لم یبدأ بعدxxxجمیع المدیریات

توفیر الكوادر البشریة 3-
المؤھلة والمدربة والحفاظ 

علیھا من التسرب خارج 

إتباع سیاسات توظیف تضمن تلبیة 1-
احتیاجات الوزارة من الموظفین 

المؤھلین وتعبئة الشواغر بمرشحین 

مدیریة الموارد التنفیذوضع  سیاسة  تدویر الموظفین على  الوظائف  المختلفة1-
البشریة+وحدة 

السیاسات

xxx لم یبدأ بعد (یتم تجربة الموضوع لدى
مدیریة الموارد البشریة)

تطویر إجراء التعیین وبنائھ على نظام الكفایات الوظیفیة 2-
Competency-based HR system

مدیریة الموارد التنفیذ
البشریة+وحدة 

السیاسات

xxتم وضع تصور مبدئي للكفایات الوظیفیة

وضع منھجیة للتخطیط االحاللي 2-
وإدارتھ بمنھجیة موضوعیة وعادلة 

تراعي تكافؤ الفرص

عدد المسمیات وضع برنامج لتطبیق منھجیة التخطیط االحاللي-1
الوظیفیة التي یتم 

تغطیتھا ضمن 
البرنامج

العمل جاري على مراجعة الخطة المعدة xxxمدیریة الموارد البشریة
سابقًا
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التطبیق الفعال إلجراء حصر وتحدید 3-
االحتیاجات التدریبیة ووضع خطة 
التدریب السنویة بحیث تلبي ھذه 
االحتیاجات وتحدید المخصصات 

تطویر منھجیة التدریب بما یتماشى مع متطلبات إعداد نظام 1-
الموارد البشریة مبنى على الكفایات الوظیفیة 

Competency based system

مدیریة الموارد التنفیذ
البشریة+وحدة 

السیاسات

xxتم وضع تصور مبدئي للكفایات الوظیفیة

تطویر وسائل التعلم المؤسسي مثل أسالیب التعلم الذاتي 2-
والتعلم والتدریب اإللكتروني

عدد الدورات 
التدریبیة التي یتم 

عقدھا إلكترونیًا/ عدد 
الموظفین الذین 

لم یبدأ بعدxxمدیریة الموارد البشریة

ربط  جھود التطویر المعرفي و 4-
تطویر  الذات  بنظام  الحوافز .

العمل جاري على تحدیث نظام الحوافز xلجنة الحوافزالتنفیذمراجعة  نظام الحوافز بحیث یدعم جھود التطویر المعرفي1-
وقد تم تشكیل

وحدة السیاسات التنفیذاستحداث جوائز تدعم جھود التطویر المعرفي2-
والتطویر المؤسسي

xلم یبدأ بعد

توفیر متطلبات تطبیق أدوات 1-تفعیل أدوات االتصال الداخلیة4-
االتصال الداخلي  بما یدعم ویسھل 

تبادل وتقاسم وتشارك المعرفة

نسبة الموظفین الذین إنشاء منتدى إلكتروني لموظفي وزارة العدل1-
یؤیدون إنشاء منتدى 

إلكتروني للموظفین

مدیریة تكنولوجیا 
لم یبدأ بعدxالمعلومات

نسبة رضا الموظفین تفعیل دور نشرة الوزارة في تحقیق متطلبات إدارة المعرفة2-
عن دور نشرة 

الوزارة في تحقیق 
متطلبات إدارة 

المعرفة

مستمرxxxمدیریة االتصال

تفعیل نظام (video conference)  من خالل 3-
االستخدام الكامل وإعطاء دورات بین األقالیم

عدد مرات استخدام 
 video نظام

 conference
بشكل سنوي

مدیریة تكنولوجیا 
المعلومات+مدیریة 

الموارد البشریة

xxلم یبدأ بعد

تبادل المعرفة مع المؤسسات 1-المتعاملین3-
والمنظمات والھیئات الداخلیة 

والخارجیة

حصر االحتیاجات المعرفیة المطلوبة 1-
من الجھات الخارجیة والتواصل 

معھم للحصول على المعارف 
الالزمة حسب طرق االتصال 

الخارجي المالئمة

تجمیع  وتحدیث قائمة الشركاء والموضوعات  المشتركة 1-
,وتضمینھا  ضمن  قاعدة بیانات و سھلة  الوصول إلیھا .

وحدة السیاسات التنفیذ
العمل جاري على تعمیم غستبیان لقیاس xوالتطویر المؤسسي

رضا الشركاء

استحداث شبكة  عالقات معرفیة قائمة على  قیم الصداقة  2-
مع  الخبراء  االستشاریین واألخصائیین الذین عملوا في 
الوزارة و انتھت خدماتھم والتواصل معھم لالستفادة  من 

أرائھم  ومعارفھم .

وحدة السیاسات 
لم یبدأ بعدxxxوالتطویر المؤسسي

تم حوسبة نظام إلدارة المشتریات یتضمن xمدیریة الشؤون اإلداریةالتنفیذبناء  قاعدة  بیانات للموردین وإدامتھا3-
معلومات خاص بالموردین

المشاركة الفاعلة للوزارة 2-
بالمؤتمرات والندوات ذات العالقة 

وتنظیمھا

مدیریة التنفیذالعمل  على  زیادة  ورش التوعیة  القانونیة1-
االتصال+مدیریة 
لشؤون القانونیة

x العمل جاري على التحضیر لحملة
توعویة حسب إستراتیجیة منع اإلتجار 

بالبشر

عقد مؤتمرات وندوات وإعداد كتیبات و نشرات عن -2
الوحدات والخدمات  الجدیدة ( مثل  السجل  العدلي , وحدة  
مراكز اإلصالح والتأھیل ) لتعریف الناس بطبیعة  عملھا  و 

الخدمات  التي  تقدمھا .

مدیریة التنفیذ
االتصال+مدیریة 
لشؤون القانونیة

xلعدم توفر المخصصات

توفیر خدمات تفاعلیة لمتلقي 2-
الخدمة من خالل مشروع 

الحكومة االلكترونیة  والموقع 
االلكتروني للوزارة

تطویر البنى التحتیة واألنظمة 1-
المحوسبة حسب متطلبات الحكومة 

اإللكترونیة

تفعیل الخدمات اإللكترونیة على  الموقع اإللكتروني الخاص 
بالوزارة ومنھا شھادة عدم المحكومیة وخدمة االستعالم 

على الموقع عن مواعید الجلسات والقرارات الصادرة

مدیریة تكنولوجیا التنفیذ
مفعل على الموقع االلكتروني للوزارة xالمعلومات

وعلى موقع بوابة الحكومة االلكترونة
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الحتفاظ بروابط ووصالت إلكترونیة بأھم المؤسسات 1-تطویر الموقع اإللكتروني-2
المرجعیة الحكومیة والخاصة التي قد یحتاجھا المتعامل 

الخارجي

مدیریة تكنولوجیا التنفیذ
المعلومات+مدیریة 

االتصال

xعدم المحكومیة + خدمات الكترونیة

تزوید موقع  الوزارة باستطالع  رأي عن موقع  الوزارة . -3
بنموذج لطلب بیانات الزوار , الھدف  من  زیارة  الموقع , 

مدى  االستفادة ,  و تجمیعھا  في  قاعدة  بیانات .

عدد الزوار الذین 
یقومون بتعبئة 

اإلستبیان كنسبة من 
العدد الكلي للزوار 

سنویًا

مدیریة تكنولوجیا 
المعلومات+مدیریة 

االتصال

x بإنتظار اإلنتھاء من مراجع موقع الوزارة
الجدید لیصار إلى إطالقھ

تفعیل قنوات االتصال 
الخارجیة وتعزیز دورھا في 
إیجاد صورة ایجابیة للوزارة

  توفیر متطلبات تطبیق وتفعیل 
وسائل االتصال الخارجي والتحقق 

من تنفیذھا وفاعلیتھا

المتابعة الیومیة المنتظمة لكافة ما یطرح وجمع معلومات 2-
وبیانات وأخبار وشكاوى المتعاملین في كافة وسائل اإلعالم 

المقروءة والمسموعة والورقیة واإللكترونیة وغیرھا

تقریران یرفعان لمعالي الوزیر - رصد xxxمدیریة اإلتصالالتنفیذ
وتحلیل لالخبار في الصحف والمواقع

تفعیل نظام الشكاوى واالقتراحات والعمل على حوسبتھ من 
خالل الموقع اإللكتروني

مدیریة تكنولوجیا التنفیذ
المعلومات+مدیریة 

االتصال

x العمل جاري على وضع تصور من قبل
وحدة السیسات حسب الدلیل اإلرشادي 
المعد من وزارة تطویر القطاع العام

نشر  وتفعیل  مكاتب  خدمة  الجمھور  في  محاكم المملكة  3-
كافة  لتقدیم  الخدمات و المعلومات  الالزمة  لمتلقي  الخدمة

نسبة المحاكم التي تم 
استحداث وتفعیل 

مكاتب خدمة جمھور

 منذ العام 2009 تم العمل ببطء بسبب xمدیریة االتصال
عدم توفر المخصصات واالتصال یتابع 
في الوقت الحاضر( حمع اإلحصائیات و 
تعیین ضباط ارتباط مع وزارة تطویر 

القطاع العام)
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