الجمهورية العربية السورية

القرار رقم  /59/م.و
مجلس الوزراء
بنا ًء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم  /50/لعام  2004وتعديالته
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم  /20/لعام 2017
وعلى المرسوم رقم  /203/تاريخ  2016/7/3وتعديله
وعلى اقتراح وزارة التنمية اإلدارية بكتابها رقم /116ت.م تاريخ 2017/8/3
وعلىىىىىىى مىىىىىىا تقىىىىىىرر فىىىىىىي جلسىىىىىىة مجلىىىىىىس الىىىىىىوزراء المنعقىىىىىىدة بتىىىىىىاريخ  ،2017/6/20وجلسىىىىىىته المنعقىىىىىىدة بتىىىىىىاريخ
 2017/7/10وجلسته المنعقدة بتاريخ 2017/8/8

يقرر ما يلي:
المادة  -1يقصد بالتعابير اآلتية المعنى المبين جانب كل منها:
الوزارة :وزارة التنمية اإلدارية.
عمليةةةةةس ايةةةةةا

ا دا اإلداري :وصىىىىى

كمىىىىىي لمقىىىىىدار مىىىىىن نىىىىىالل اسىىىىىتندام مجموعىىىىىة مىىىىىن المقىىىىىاييس

والمؤشىىىىرات المعياريىىىىة التىىىىي يىىىىتم قيىىىىاس العمىىىىل أو األداء أو السىىىىلو علىىىىى أساسىىىىها ومىىىىد مالءمتهىىىىا
لألهدا

الموضوعة.

ا دا اإلداري :مجموعىىىىة الىىىىنام واإلجىىىىراءات والسىىىىلوكيات التىىىىي تلتىىىىزم الوحىىىىدات التنايميىىىىة بهىىىىا نىىىىالل
القيام بتنفيذ الواائ

المساندة التي تندم وتدعم الواائ

األساسية لتحقيق أهدا

الجهة العامة.

ا دا الفنةةةي :مجموعىىىىة السىىىىلوكيات واإلجىىىىراءات والنشىىىىا ات التىىىىي تمارسىىىىها الوحىىىىدات التنايميىىىىة للقيىىىىام
بىدورها فىي تنفيىذ الواىائ

األساسىية المكلفىة بتحقيىق الهىد

العامة مثل العمليات التنصصية /المحورية.

1

األساسىي الىذ

أنشىئت مىن أجلىه الجهىة

معيةةةار ا دا والزميةةةز :المحصىىىلة الكليىىىة التامىىىة لعمليىىىة القيىىىاس وفىىىق المعىىىايير المحىىىددة والشىىىرائت المعتمىىىدة
بما يسمت بترتيب الجهات العامة تبعا ً لنتيجة عملية القياس الناصة بها.

المةةةةةادة  -2تهىىىىىد

عمليىىىىىة قيىىىىىاس األداء اإلدار

لىىىىىى ت ىىىىىوير عمىىىىىل الجهىىىىىات العامىىىىىة ودعىىىىىم الشىىىىىفافية

المؤسساتية من نالل االستجابة لت لعات الموا ن ومعالجة النلل ومكافحة الفساد اإلدار .
المةةةادة  -3تعتمىىىد معىىىايير قيىىىاس األداء اإلدار للجهىىىات العامىىىة الم بقىىىة فىىىي المشىىىرول الىىىو ني ل صىىىالح
اإلدار  ،وفق المؤشرات اآلتية:
 جودة التنايم المؤسساتي. تبسي اإلجراءات وت بيق أحد أنامة دارة موارد المؤسسات. مكافحة الفساد اإلدار واالستجابة للشكو . رضا الموا ن. رضا الموا .المادة  -4تتم عملية القياس واحتساب النقا لكل مؤشر ،وتحدد األوزان النسبية على النحو اآلتي:
الزثقيل

المؤشر
 -1جودة الزنظيم المؤسسازي.

 40نق ة

 -2زبسيط اإلجرا ات وزطبيق أحد أنظمس إدارة موارد المؤسسات

 20نق ة

 -3مكافحس الفساد اإلداري واالسزجابس للشكوى.

 20نق ة

 -4رضا المواطن.

 10نقا

 -5رضا الموظف.

 10نقا

2

المةةةادة  -5أ -يىىىتم قيىىىاس مؤشىىىر "جىىىودة التناىىىيم المؤسسىىىاتي" وفىىىق شىىىرائت تىىىوزل نقىىىا احتسىىىابها حسىىىب
الجدول اآلتي:
النقاط

شرائح القيا
 -جودة الهيكل التنايمي ومد مالءمته ل بيعة العمل.

5

 -ناام دانلي محدث واضت من حيث توزيع المهام وتقسيم الوحدات التنايمية.

10

 -هيكل وايفي/مال عدد مو ن في الوحدات التنايمية.

5

 -جودة التوصي

10

الوايفي.

 -مد االلتزام بت بيق الناام الدانلي.

5

 -التدريب والتأهيل المستمر.

5

ب -أدوات قياس مؤشر "جودة التنايم المؤسساتي":
 التقارير الدورية. تقرير نتائج تحليل القو العاملة. االستبيانات. است العات الرأ . وضع ن ة تنمية دارية. وضع ن ة تنمية بشرية (تدريب وتأهيل). -الثبوتيات المتعلقة بالقرارات الصادرة والناامة للمهام والناام الدانلي والتوصي

الوايفي.

 الزيارات الميدانية.ج -تتم عملية القياس من قبل الوزارة باتبال اإلجراءات اآلتية:
 مراسلة الجهات العامة للحصول على الثبوتيات. العمل وفق البرنامج التنفيذ لن ة التنمية اإلدارية. وضع ن ة التدريب والتأهيل وسبر االحتياجات التدريبية. مراجعة قرارات التسمية والتكلي . مراجعىىىة الناىىىام الىىىدانلي ومىىىد االلتىىىزام بىىىه والحاجىىىة لىىىى ت ىىىويرن مىىىن نىىىالل جلسىىىات عمىىىلمنتامة وفق ن ة التنمية اإلدارية.

3

المةةةادة  -6أ -يىىىتم قيىىىاس مؤشىىىر "تبسىىىي اإلجىىىراءات" وفىىىق شىىىرائت تىىىوزل نقىىىا احتسىىىابها حسىىىب الجىىىدول
اآلتي:
النقاط

شرائح القيا
 -أتمتة الدورات المستندية ،ووجود ناام لألرشفة اإللكترونية.

4

 -ت بيق أحد أنامة دارة موارد المؤسسات.

6

 -عدد الندمات التي تم /يتم العمل على تبسي ها.

5

 -وجود أدلة جراءات للندمات المقدمة.

3

 -استندام البريد اإللكتروني والمراسالت اإللكترونية بين العاملين.

2

ب -أدوات قياس مؤشر "تبسي اإلجراءات":
 الوثائق التقارير االستبيانات الجوالت والزيارات الميدانيةج -تىىىتم مراسىىىلة الجهىىىات العامىىىة والتواصىىىل معهىىىا ل شىىىرا

علىىىى التنفيىىىذ ومتابعىىىة مشىىىاريع تبسىىىي

اإلجراءات من قبل الوزارة.
المةةادة  -7أ -يىىتم قيىىاس مؤشىىر "مكافحىىة النلىىل والفسىىاد اإلدار واالسىىتجابة للشىىكاو " وفىىق شىىرائت تىىوزل
نقا احتسابها حسب الجدول اآلتي:
شرائح القيا

النقاط

 المعالجة الشاملة للمشكلة مضمون الشكو على المستو العام نالل /15/يوما ً.
 -معالجة بشكل فرد نالل  /10/أيام.

20
15

 -المعالجة نالل  /20/يوما ً.

10

 -المعالجة نالل  /25/يوما ً.

5

 -عدم المعالجة.

0
4

ب -أدوات قياس مؤشر "مكافحة النلل والفساد اإلدار واالستجابة للشكاو ":
 اسىىىتمارة توضىىىع علىىىى منبىىىر صىىىلة وصىىىل تتىىىيت للمىىىوا ن تسىىىجيل الشىىىكو وتوثيىىىق حالىىىةالفساد التي تعرض لها.
 است العات الرأ .ج -يتم تحويل االستمارة من قبل الوزارة لى الجهة المعنية وانتاار المعالجة إلبالغ الموا ن.
المادة  -8أ -يتم قياس مؤشر "رضا الموا ن" وفق شرائت توزل نقا احتسابها حسب الجدول اآلتي:
النقاط

شرائح القيا
 -جودة الندمة المقدمة.

3

 -سرعة الندمة المقدمة.

2

 -تعامل الموافين وسرعة االستجابة.

3

 الجانىىىىب التنايمىىىىي واللوجسىىىىتي (قاعىىىىة االنتاىىىىار -سىىىىهولة الوصىىىىول – تناىىىىيمالدور -وضوح سير المعاملة – وضع شارات تدل على المكاتب.)....

2

ب -أدوات قياس مؤشر " رضا الموا ن":
 استمارة توضع على منبر "صلة وصل". است العات الرأ .ج -يتم تحويل االستمارة الحتساب النقا على قاعدة بيانات مؤتمتة في الوزارة.
المادة  -9أ -يتم قياس مؤشر "رضا الموا " وفق شرائت توزل نقا احتسابها حسب الجدول اآلتي:
النقاط

شرائح القيا
 -بيئة العمل.

2

 -التحفيز وتكافؤ الفرص.

2

 -تالؤم العمل مع التأهيل والتنصص.

2

 -التدريب والتأهيل.

2

 -اإلشرا

وأسلوب اإلدارة.

2

5

ب -أدوات قياس مؤشر "رضا الموا ":
 استمارة توضع على منبر "صلة وصل". است العات الرأ . الجوالت والزيارات الميدانية.ج -يتم تحويل االستمارة الحتساب النقا على قاعدة بيانات مؤتمتة في الوزارة.
المةةةادة  -10تلتىىىزم الجهىىىات العامىىىة فىىىي

ىىىار قيامهىىىا بىىىدورها لتنفيىىىذ المشىىىرول الىىىو ني ل صىىىالح اإلدار

بما يلي:
أ -االسىىىىىتجابة للمؤشىىىىىىرات ،وتزويىىىىىد الىىىىىىوزارة بالمعلومىىىىىات الم لوبىىىىىىة وفىىىىىق أدوات و جىىىىىىراءات
القياس المحددة في هذا القرار.
ب -االسىىىىتجابة ل رشىىىىادات واالقتراحىىىىات والتوصىىىىيات المحىىىىددة بالتقىىىىارير الناصىىىىة بهىىىىا والعمىىىىل
على دراجها في ن

التنمية اإلدارية والبشرية المعدة من قبلها.

المةةةةادة -11تصىىىىدر الىىىىوزارة ترتيىىىىب الجهىىىىات العامىىىىة علىىىىى مرصىىىىد األداء اإلدار  ،وتعىىىىد تقريىىىىرا ً سىىىىنويا ً
ناصىىىىا ً بكىىىىل جهىىىىة عامىىىىة ،يتضىىىىمن المشىىىىكالت واالقتراحىىىىات واإلرشىىىىادات السىىىىتدراكها ضىىىىمن
ن

التنمية اإلدارية والبشرية للعام التالي.

المةةةةادة  -12تعتمىىىىد الىىىىوزارة ن ىىىى التنميىىىىة اإلداريىىىىة والبشىىىىرية التىىىىي تعىىىىدها الجهىىىىات العامىىىىة مىىىىن أجىىىىل
االستجابة للنصائت واإلرشادات.
المةةةادة  -13تصىىىدر الىىىوزارة تقريىىىرا ً سىىىنويا ً عىىىن األداء اإلدار للجهىىىات العامىىىة فىىىي الدولىىىة ،ويىىىتم مناقشىىىة
المع يىىىىىىات الرئيسىىىىىىية واإلشىىىىىىكاليات والتوصىىىىىىيات العامىىىىىىة ضىىىىىىمن الملتقىىىىىىى السىىىىىىنو للتنميىىىىىىة
واإلصالح اإلدار في نهاية كل عام.
المةةةةادة  -14ترفىىىىع الىىىىوزارة تقريىىىىرا ً دوريىىىىا ً لىىىىرئيس مجلىىىىس الىىىىوزراء عىىىىن حالىىىىة ومعىىىىدالت االسىىىىتجابة
لتوجهات أفضل للتنمية اإلدارية.

6

المةةةةادة  -15أ -تسىىىىتعين الىىىىوزارة بمىىىىن تىىىىران مناسىىىىبا ً مىىىىن النبىىىىراء والمستشىىىىارين والمنتصىىىىين فىىىىي تنفيىىىىذ
المشرول والتعاقد معهم وفق مقتضيات المصلحة العامة.
ب -يىىىتم مىىىنحهم المكافىىىتت والتعويضىىىات دون التقيىىىد بالسىىىقو

المحىىىددة للمكافىىىتت والتعويضىىىات

الواردة في القوانين واألنامة النافذة.
ج -تصر

النفقة الناجمة عن ذل من موازنة الوزارة.

المادة  -16ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2017/8/29

رئي
المهند
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مجل

الوزرا

عماد خمي

