الجمهورية العربية السورية
القانون رقم / 28 /

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  1439/10/18هــ الموافق .2018/7/2

يصدر ما يلي:
الباب األول
الفصل األول
تعاريف
المادة  -1يقصد بالتعابير األتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ،المعنى المبين جانب كل منها:
 الوزارة :وزارة التنمية اإلدارية.
 الوزير :وزير التنمية اإلدارية.
 النظام الداخلي :النظام الداخلي للوزارة.
 مديرية التنمية اإلدارية :إحدى مديريات التنمية اإلدارية التابعة للوزارة في المحافظات.
 الهيكلللل التنظيملللي :الشككككل التنظيمكككي للجهكككة العامكككة الكككذح يو كككن تو ككك الوحكككدات التنظيميكككة
الفرعيكككة وكيفيكككة ارتبكككاط العيقكككات الوظيفيكككة مككك المسكككتويات العليكككا والكككدنيا واألفقيكككة بمكككا يخكككدم
تنفيذ المهام المحددة.
 الهيكللللل الللللوظيفي :التسلسككككل الهرمككككي للوظككككائ

بمسككككتوياتها اإلداريككككة المتعككككددة كمككككا ونوعككككا

والمتشكككابهة مكككن حيككك الخصكككائت والمسكككدوليات

كككمن الوحكككدة التنظيميكككة الواحكككدة ،ويشكككمل

الميك العددح للجهة العامة.
 البنيلللة التنظيميلللة :اإلطكككار التنظيمكككي العكككام الكككذح يحقكككق التوافكككق واينسكككجام بكككين عمكككل الهيككككل
التنظي مكككككي والهيككككككل الكككككوظيفي ،ويحكككككدد توزيككككك مجموعكككككة مراككككككز العمكككككل علكككككى الوحكككككدات
التنظيميككككة وظيفيككككا وماديككككا ،بمككككا ي ككككمن تحقيككككق أ هككككدا
ومردودية عالية.

الجهككككة العامككككة ومهامهككككا بفاعليككككة

 المسلللالل الوظيفيلللة :هكككي مجموعكككة الوظكككائ

المتشكككابهة فكككي طبيعتهكككا ومهامهكككا لكككدى الجهكككات

العامكككة والمتتابعكككة فكككي مر اتبهكككا ،ويتكككدر فيهكككا الفكككرد أو ينتقكككل خكككيل مسكككاره الكككوظيفي مكككن
قاعدة الهيكل التنظيمي حتى قمته.
 الشلللفا ية الماسسلللاتية :المبكككدأ الكككذح يتكككين للمتكككإدرين بقكككرار إدارح معرفكككة لياتكككه وعملياتكككه،
والحقائق األساسية المتعلقة به.
 الجهلللة العاملللة :أح وزارة أو محافظكككة أو هيئكككة أو مدسسكككة عامكككة أو شكككركة عامكككة أو منشكككإة
عامة.
 الجهة المعنية :أح جهة غير عامة كالتنظيم النقابي والجامعات الخاصة وغيرها.
الفصل الثاني
أهداف الوزارة
المللادة  -2تهكككد

وزارة التنميككة اإلداريكككة إلككى تنفيكككذ السياسكككة العامككة للدولكككة وتوجهاتهككا فكككي كككل مكككا يتعلكككق

بشككككككدون التنميككككككة ايداريككككككة وايصككككككيف ايدارح ،والوقايككككككة مككككككن الفسككككككاد ودعككككككم الشككككككفافية
المدسساتية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
المادة  -3تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق م الجهات العامة والمعنية في سبيل تحقيق أهدافها على:
 .1و

استراتيجية متكاملة للتنمية اإلدارية واإلصيف اإلدارح.

 .2اقتكككراف التعكككدييت التشكككريعية واألنظمكككة بمكككا يكفكككل تطكككوير الخكككدمات المقدمكككة للمكككواطنين ،وتمككككين
التطوير واإلصيف اإلدارح.
 .3قيككككاس األداء اإلدارح للجهككككات العامككككة لمعرفككككة مككككدى ت وافقككككه مكككك اسككككتراتيجيات التنميككككة اإلداريككككة
واإلصيف اإلدارح.
 .4دراسككككة البنيككككة التنظيميككككة اإل داريككككة للجهككككات العامككككة واقتككككراف إمكانيككككة الككككدم ونقككككل الصككككيحيات
وتفككادح ايزدواجيككة بالتعككاون والتنسككيق مكك الجهككات المعنيككة ،بمككا ي ككمن زيككادة الكفككاءة وتحسككين
األداء العام.
 .5اقتككككراف واعتمككككاد خطككككط التنميككككة اإلداريككككة واإلصككككيف اإلدارح بالتعككككاون والتنسككككيق مكككك الجهككككات
المعنية بتنفيذها ،ورف نتائ التقويم إلى رئيس مجلس الوزراء.

الفصل الثالث
اختصاصات ومهام الوزارة

المادة  -4تتولى وزارة التنمية اإلدارية بالتعاون والتنسيق م الجهات العامة والمعنية المهام التالية:
 .1مراجعككككة ودارسككككة القككككوانين الناظمككككة للوظيفككككة العامككككة ،واقتككككراف تطويرهككككا بمككككا ي ككككمن تحسككككين
أدائها وجودة خدماتها.
 .2مراجعككككة األنظمككككة الداخليككككة والهياكككككل التنظيميككككة والوظيفيككككة للجهككككات العامككككة ،واقتككككراف األطككككر
العامة لتطويرها.
 .3دعكككككم مشكككككاري التطكككككوير اإل دارح بمكككككا ينسكككككجم مككككك اسكككككتراتيجية التنميكككككة اإلداريكككككة واإلصكككككيف
اإلدارح.
 .4اقتككككراف سياسككككة إشككككاال الوظيفككككة العامككككة ،وو كككك أسككككس ومعككككايير عامككككة للترشككككين والمسككككالك
والمراتب الوظيفية.
 .5مراجعككككة األسككككس الناظمككككة للمسككككابقات وايختبككككارات للتعيككككين والتعاقككككد ،واقتككككراف األطككككر العامككككة
لتطككككوير أنظمككككة الترقيككككة والترفيكككك والحككككوافز والتعوي ككككات والمزايككككا الوظيفيككككة واألداء الفككككردح
للعاملين في الجهات العامة.
مدشرات قياس األداء اإلدارح وتطويرها.

 .6و

 .7و كككك األطككككر العامككككة إلدارة المككككوارد البشككككرية ،واقتككككراف بككككرام تإهيلهككككا وتطويرهككككا وتككككدريبها
وتقويم أدائها.
 .8منن ترخيت مزاولة مهنة التدريب اإلدارح.
 .9دراسة معوقات العمل اإلدارح واقتراف الحلول المناسبة لتبسيط اإلجراءات اإلدارية.
 .10و

األطر العامة للوقاية من الفساد اإلدارح ودعم الشفافية المدسساتية.

 .11دراسككة حجككم العمالككة فككي الجهككات العامككة ،واقتككراف أسككس ومعككايير لسياسككات اإلحككيل الككوظيفي
والخرو اآلمن.
 .12تمككككين الفككككر الريكككادح لكككدى المكككوارد ا لبشكككرية فكككي الجهكككات العامكككة ،ودعكككم المبكككادرات المتميكككزة
واإلبداعية.
الفصل الرابع
البنية التنظيمية للوزارة
المللادة  -5الللوزير هككو الككرئيس اإلدارح األعلككى فككي الككوزارة ،ويشككر
وعاقد للنفقة ،ويتولى اإلشرا

على تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة  -6يعين معاون الوزير بمرسوم يت من مهامه واختصاصاته.

علككى أعمالهككا ،وهككو مككر الصككر

الملللادة  -7تحكككدد مهكككام ايدارات المركزيكككة فكككي الكككوزارة وارتباطاتهكككا وعيقكككات التنسكككيق والكككدعم فيمكككا بينهكككا
وأسس الترشين وايختيار والتقويم في النظام الداخلي للوزارة.
المادة  -8يصدر الهيكل الوظيفي للوزارة مت منا الميك العددح بمرسوم.
الفصل الخامس
مديريات التنمية االدارية ي المحا ظات
المادة  -9تحد بقرار من الوزير مديريات للتنمية اإلدارية في المحافظات ،وتتب للوزارة.
المادة  -10مدير المديرية مر للصر

وعاقد للنفقة بحدود السق

الذح يحدده الوزير.

المادة  -11تتولى المديرية بالتعاون والتنسيق م الجهة العامة والمعنية في المحافظة المهام التالية:
 .1متابعة تنفيذ برنام اإلصيف اإلدارح.
 .2دعم عمل منظومة قياس األداء اإلدارح.
 .3و كككك بككككرام تطككككوير أنظمككككة العمككككل والعككككاملين بمككككا يحقككككق تنميككككة المككككوارد البشككككرية والتطككككوير
اإلدارح.
 .4سبر ايحتياجات التدريبية وو

خطط التدريب والتإهيل.

 .5نشر المعرفة اإلدارية ،ورف مستوى الوعي بالتنمية اإلدارية.
 .6تنفيذ المهام التي تكلفها بها الوزارة.
المادة  -12تقوم المديرية بمنن وديقة غير عامل وفق النموذ المعتمد من الوزارة.
الباب الثاني
اإلطار التنظيمي لمراكز اإلصالح اإلداري
الفصل األول
مركز دعم وقياس األداء اإلداري
المادة  -13يحد في الوزارة مركز يسمى " مركز دعم وقياس األداء اإلدارح " للجهات العامة.
الملللادة  -14يهكككد

المرككككز إلكككى تطكككوير عمكككل الجهكككات العامكككة ودعكككم الشكككفافية المدسسكككاتية مكككن خكككيل

ايسككككتجابة لتطلعككككات المككككواطن بمككككا يتوافككككق مكككك تحسككككين أداء الخدمككككة العامككككة ،ويسككككهم فككككي
مكافحة الفساد اإلدارح.

المادة  -15يمارس المركز بالتعاون والتنسيق م الجهات العامة والمعنية المهام التالية:
 .1مراقبكككة جكككودة الهيككككل اإلدارح للجهكككات العامكككة ،وتقكككديم الدراسكككات والمعلومكككات اليزمكككة المتعلقكككة
بالدم واإلحدا والحل.
 .2اقترا ف الهيكل اإلدارح والوظيفي للجهات العامة وتحديد مزايا المراكز الوظيفية.
 .3و ككككك وتطكككككوير مدشكككككرات قيكككككاس اإلداء اإلدارح للجهكككككات العامكككككة ،وتحديكككككد شكككككرائن وادوات
قياسها.
 .4رصد األداء المدسساتي ،وتقديم الدعم والنصائن واإلرشادات.
 .5و كككك ترتيككككب للجهككككات العامككككة وفككككق النتيجككككة اإلجماليككككة لقيككككاس مدشككككرات األداء علككككى مرصككككد
األداء اإلدارح.
 .6إعكككداد التقكككارير عكككن نتكككائ أداء الجهكككات العامكككة التكككي يمككككن توظيفهكككا فكككي مراجعكككة وتحسكككين األداء
الحكومي.
 .7و ككك مدشكككرات لمعكككديت األداء المدسسكككي لقيكككاس مكككدى التقكككدم والتطكككور بكككإداء الجهكككات العامكككة
وايسترشاد بها في تحسين واق العمل فيها.
 .8إجكككككراء مسكككككن دورح واعتمكككككاد أنظمكككككة وإجكككككراءات خاصكككككة لمتابعكككككة رأح المكككككواطنين عكككككن أداء
الجهات العامة.
الفصل الثاني
مركز خدمة الموارد البشرية
المللادة  -16يحككد فككي الككوزارة مركككز يسككمى " مركككز خدمككة المككوارد البشككرية " يحككل محككل السككجل العككام
للعاملين في الدولة بما له من حقوق وما عليه من التزامات.
المادة  -17يساهم المركز بالتعاون والتنسيق م الجهات العامة والمعنية في:
 .1رسككككم السياسككككة العامككككة للتشككككايل فككككي الوظيفككككة العامككككة ،وو كككك الككككنظم والقواعككككد واإلجككككراءات
اليزمة لتنفيذها واإلشرا
.2

عليها.

بط أو اع العاملين الوظيفية في الجهات العامة.

 .3تقديم خدمة التوظي

اإللكتروني في الوظيفة العامة.

المادة  -18يمارس المركز بالتعاون والتنسيق م الجهات العامة والمعنية المهام التالية:
 .1و ككك خريطكككة المكككوارد البشكككرية للعكككاملين فكككي الدولكككة مكككن حيككك النكككوع والككككم ،وتحديكككد أمكككاكن
الفائض أو العجز ،وتقديم الحلول المناسبة يستدمارها.

 .2و

خريطة الشواغر الوظيفية للعاملين في الدولة ،وتوصي

 .3تطوير عملية التوصي

مراكز العمل.

الوظيفي في الجهات العامة ،ونشر دقافته وتمكين ممارساته.

 .4تقديم خدمات التدريب اإللكتروني وتنمية الموارد البشرية للعاملين في الدولة.
 .5تقديم الخدمات اإللكترونية المتعلقة بتسيير شدون العاملين في الدولة.
 .6تطوير اإلدراك العام للوظيفة العامة.
 .7إعككككداد سككككجل مركككككزح لجميكككك العككككاملين فككككي الدولككككة يت ككككمن جميكككك المعلومككككات والبيانككككات عككككن
أو اع العاملين في الجهات العامة ،وجمي التبديت الطارئة عليها.
 .8العمل على أتمته الخدمات التي يقدمها.
الفصل الثالث
مركز القادة
الملللادة  -19يحكككد فكككي الكككوزارة مرككككز يسكككمى "مرككككز القكككادة" ،ويهكككد
النوعيكككة لتكككولي الوظكككائ

إلكككى تمككككين أصكككحاب المكككدهيت

العليكككا ،وتزويكككدهم بالمعلومكككات والمعكككار

اإلداريكككة الحديدكككة اليزمكككة

لممارسة وظائفهم بكفاءة وفاعلية أكبر.
المادة  -20يمارس المركز بالتعاون والتنسيق م الجهات العامة والمعنية المهام التالية:
 .1تنفيذ برام التإهيل وبناء القدرات لشاغلي الوظائ

القيادية.

 .2إعداد القادة اإلداريين وبناء المستوى المدهل لإلدارات العليا.
 .3و

دليل لتوصي

الوظائ

القيادية ،ونظام للترشين وقياس وتقويم األداء.

 .4بنكككككاء قاعكككككدة بيانكككككات تت كككككمن المع لومكككككات كافكككككة عكككككن شكككككاغلي الوظكككككائ

القياديكككككة ،وأصكككككحاب

المدهيت النوعية ومساراتها التدريبية وتقويم األداء السنوح لها.
 .5رصكككد المسكككار الكككوظيفي للكفكككاءات النوعيكككة مكككن العكككاملين فكككي الدولكككة ،وتقكككديم المعلومكككات اليزمكككة
يستدمارها.
 .6رصككككد المشككككاري التنمويككككة والتجككككارب النوعيككككة العربيككككة والدوليككككة ،وتنظككككيم الككككور
لمناقشة ق ايا اإلصيف والتطوير اإلدارح.
 .7نشر دقافة التنمية اإلدارية وتعزيز المبادرات اإلبداعية.
 .8إجراء مسابقات تميز األداء وتقديم الجوائز.

والملتقيككككات

الفصل الرابع
إدارة الموارد البشرية والتنمية اإلدارية ي الجهات العامة
الملللللادة  -21تحكككككد بقكككككرار مكككككن الكككككوزير المخكككككتت أو المكككككدير العكككككام المخكككككتت فكككككي ككككككل وزارة أو
محافظكككة أو هيئكككة أو مدسسكككة عامكككة إدارة تسكككمى " إدارة المكككوارد البشكككرية والتنميكككة اإلداريكككة
" تحككككل محككككل الوحككككدات التنظيميككككة التككككي تقككككوم بمهككككام التنميككككة اإلداريككككة والتككككدريب والتإهيككككل
اإلدارح وإدارة المككككككوارد البشككككككرية وشككككككدون العككككككاملين وتتككككككولى مهامهككككككا ،وتعككككككدل الهياكككككككل
التنظيمية واألنظمة الداخلية للجهات العامة بقرارات من الجهة التابعة لها وفقا لذلك.
المادة -22
 .1تكككرتبط إدارة المكككوارد البشكككرية والتنميكككة اإلداريكككة إداريكككا بكككالوزير المخكككتت أو المحكككافظ أو رئكككيس
الهيئة أو المدير العام.
 .2تقكككدم الكككوزارة الكككدعم الفنكككي لهكككا ،وتراقكككب تنفيكككذ مهامهكككا بالتعكككاون والتنسكككيق مككك الجهكككة العامكككة
والمعنية.
المادة  -23تتولى اإلدارة لدى الجهة العامة والمعنية المهام التالية:
 .1تنفيذ برنام اإلصيف اإلدارح.
 .2العمل على تإمين متطلبات دعم وقياس األداء اإلدارح.
 .3مراجعة النظام الداخلي واقتراف تحدي الهيكل التنظيمي.
 .4التوصي

الوظيفي ،وو

بطاقات الوص

الوظيفي.

 .5اقتكككراف تحكككدي األحككككام الخاصكككة بإنظمكككة العمكككل والعكككاملين بمكككا يحقكككق تنميكككة المكككوارد البشكككرية
والتطوير اإلدارح.
 .6إدارة وتنمية الموارد البشرية ،وإعداد نظم إدارة وتحسين ايداء.
 .7العمل على تبسيط اإلجراءات باستخدام تقانات المعلومات.
 .8تنظيم المسابقات وايختبارات اليزمة لتعيين العاملين.
 .9القيككككام بجميكككك األعمككككال المتعلقككككة بشككككدون العككككاملين .سككككبر ايحتياجككككات التدريبيككككة وو كككك خطككككط
التدريب والتإهيل ومتابعة تنفيذها.
 .10نشر المعرفة اإلدارية ،ورف مستوى الوعي بالتنمية اإلدارية.
الملللادة  -24يحكككدد الهيككككل التنظيمكككي والكككوظيفي إلدارات المكككوارد البشكككرية والتنميكككة اإلداريكككة فكككي الجهكككات
العامككككة

ككككمن دليككككل نمككككوذجي يصككككدر عككككن مجلككككس الككككوزراء بنككككاء علككككى اقتككككراف الككككوزارة،

ويت من هذا الدليل توصي

ليات وإجراءات عمل هذه اإلدارات.

الملللادة  -25تحكككدد معككك ايير الترشكككين لشكككال وظيفكككة مكككدير إدارة المكككوارد البشكككرية والتنميكككة اإلداريكككة علكككى
النحو التالي:
 .1إجككككازة جامعيككككة علككككى األقككككل فككككي علككككوم اإلدارة أو ايقتصككككاد أو الحقككككوق ،أو شككككهادة عليككككا فككككي
اإلدارة العامكككة صكككادرة عكككن إحكككدى الجامعكككات أو المعاهكككد السكككورية ،أو أح شكككهادة معادلكككة أصكككوي
في أحد تلك ايختصاصات.
 .2خبرة وظيفية ي تقل عن  /5/سنوات منذ بدء التعيين.
 .3يجكككوز الترشكككين للوظيفكككة المكككذكورة عنكككد عكككدم تكككوفر ايختصاصكككات المشكككار إليهكككا فكككي الفقكككرة /1/
من هذه المادة.
الملللادة  -26ت ككك الكككوزارة بالتعكككاون والتنسكككيق مككك الجهكككة العامكككة والمعنيكككة المعكككايير اليزمكككة للتطبيكككق
ينتقاء العاملين في إدارات الموارد البشرية والتنمية اإلدارية.
الملللادة  -27يخ ككك العكككاملون فكككي إدارات المكككوارد البشكككرية والتنميكككة اإلداريكككة للكككدورات التدريبيكككة التكككي
تعتمكككدها الكككوزارة بالتعكككاون والتنسكككيق مككك الجهكككة العامكككة والمعنيكككة ،بمكككا ي كككمن حسكككن تنفيكككذ
برنام اإلصيف اإلدارح.
الفصل الخامس
الصندوق الوطني لدعم مشاريع اإلصالح اإلداري
الملللادة  -28يحكككد فكككي الكككوزارة صكككندوق يسكككمى "الصكككندوق الكككوطني لكككدعم مشكككاري اإلصكككيف اإلدارح"،
فيه.

ويكون الوزير مرا للصر

المادة  -29تتكون إيرادات الصندوق من:
 .1اإلعانات المرصودة له

من الموازنة السنوية للوزارة.

 .2اإليرادات والهبات والمنن.
 .3الرصيد المالي المدور من السنة السابقة.
الملللادة  -30يكككوفر الصكككندوق التمويكككل الكككيزم للتعاقكككد مككك الخبكككراء والمكككدربين إلجكككراء دراسكككات ،وتنفيكككذ
أعمال ترتبط بالمهام الخاصة بالوزارة بناء على تكلي

من الوزير.

الملللادة  -31يصكككدر النظكككام المكككالي للصكككندوق بقكككرار مكككن رئكككيس مجلكككس الكككوزراء ،بنكككاء علكككى اقتكككراف مكككن
الوزير وبالتنسيق م وزارة المالية ،تحدد فيه أسس صر

المبالغ والمكافآت.

الفصل السادس
أحكام عامة وختامية
الملللادة  -32يشكككر

الكككوزير بالتعكككاون والتنسكككيق مككك الجهكككات العامكككة والمعنيكككة علكككى حسكككن سكككير برنكككام

اإلصيف اإلدارح.
الملللادة  -33يصكككدر الكككوزير اللكككوائن التنظيميكككة ،واألنظمكككة الداخليكككة الخاصكككة بكككالوزارة والجهكككات التابعكككة
لها ،وت

الوزارة األدلة ايسترشادية والنموذجية لتطبيق أحكام هذا القانون.

الملللادة  -34يلاككككى العمككككل بالمرسككككوم رقككككم  /281/لعككككام  ،2014والمككككادة  /145/مككككن القككككانون رقككككم /50/
لعام .2004
المادة  -35ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في  1439/11/4هجرح الموافق لـــ  2018/7/18مييدح
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