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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (1)2007قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 

(6/2/2007) 
 

 الفصل األول

 أحكام تمهيدية

 ".  2007ة المدنية القومية لسنة يسمى هذا القانون " قانون الخدم -1  اسم القانون.
 
 

 ،  على أن تظل جميع اللوائح  1995يلغى قانون الخدمة العامة لسنة  -2 إلغاء واستثناء.
واألوامر والتعيينات التيي صيدرت بموجبيا سيارية إليى أن تلغيى أو تعيد  

 وفقًا ألحكام هذا القانون .
 
 

 (2)ى آخر :ما لم يقتض السياق معن ،في هذا القانون  -3  تفسير.
يقصييد بييا الفليية المالييية االبتدائييية المحييددة  " األجر االبتدائي "    

جييييييييييور وتييييييييييدرجها بييييييييييالعالوات بهيكييييييييييل األ
 ،السنوية

زائييييدًا عييييالوة ي بتييييدائيقصييييد بييييا األجيييير اال ر األساسي "   " األج
وة بيد  السيكن وعيالوة غالء المعيشية وعيال

 ،بد  الترحيل
جميييالي الييييذي يشييييمل يقصيييد بييييا األجيييير اإل "ي " األجر الكل

زائييدًا العييالوات والبييدالت األجيير األساسييي 
 ،األخرى 

ريييييييية السيييييييودان يقصيييييييد بيييييييا دسيييييييتور جمهو  " الدستور"
 ،2005االنتقالي لسنة 

مي يقصد با ديوان شلون الخدمة القو  " الديوان "      
 ،11المنشأ بموجب أحكام المادة 

                                                           

(1)
 2007لسنة   1قانون رقم    

(2)
 . 1974لسنة  40قانون رقم    
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 يقصيييييد بيييييا المسيييييلو  التنفييييييذي األو  فيييييي " رئيس الوحدة "
 ،لقومية المعنيةالوحدة ا

يقصيييد بيييا أي شيييخي يشيييغل وظيفييية فيييي   " العامل " 
التيييي ات الهيكيييل اليييوظيفي ألي مييين الوحيييد
 ،تم تعيينا عليها بصفة قانونية

يقصييد بهييا لجنيية االختيييار للخدميية المدنييية  " اللجنة " 
 ، 18القومية المنشأة بموجب أحكام المادة 

لإلصييييييالح يقصيييييييد بييييييا المجلييييييس األعلييييييى  " المجلس "
 ، 6اري المنشأ بموجب أحكام المادة اإلد

 ،يقصد با مجلس الوزراء القومي "   "مجلس الوزراء
يقصييييد بهييييا أي رئاسيييية لييييوزارة أو أمانيييية أو  " الوحدة "

جهيياز تييابع  للحكوميية  القومييية  أو ديييوان 
جامعيييية منشييييأ بقييييانون خييييا  أو هيليييية أو 
 ،حكومية أو مجلس مهني متخصي

ا الييييوزير المسييييلو  عيييين الخدميييية يقصييييد بيييي " الوزير "
 ،دنية على المستوى القوميالم

سييييلو  عيييين  الوحييييدة يقصييييد بييييا الييييوزير الم "الوزير المختي"
 ،القومية المعنية

وميييية مييين الدرجييية يقصيييد بهيييا الوظيييائف الق "الوظائف األخرى" 
 ،الخامسة  فما دون 

لوظيييييائف القوميييييية لليييييدرجات يقصيييييد بهيييييا ا "الوظائف العليا"
 ،لثة والثانيةثاالالرابعة و 

الوظيييائف القوميييية المخصيييي بهيييا يقصيييد   "الوظائف القيادية
 الدرجات من األولى فما فوق أو ما  لها    العليا " 

 ،درجات عليا قوميةيعادلها أو أي 
 

يقصد بها مجموعة الواجبيات والمسيلوليات  " الوظيفة "  
والسييييلطات التييييي تسييييند ميييين سييييلطة قومييييية 
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عمييييا  ذات اختصييييا  بغييييرا إنجيييياز األ
 المنوطة بها تحقيقًا ألهداف الوحدة .

 
 تطبق أحكام هذا القانون على جميع العاملين بالوحدات على  (1) -4  تطبيق.

 المستوى القومي . 
(  يجيييوز للوحيييدات التييييي ال 1عليييى اليييرغم مييين أحكييييام البنيييد ) ( 2)

تخضيييييع ألحكيييييام هيييييذا القيييييانون،  أن تعيييييد قوانينهيييييا ولوائحهيييييا 
 س ومبادئ هذا القانون .الخاصة مستهدية بأس

 
 يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون : -5 (3) ستثناء.ا
 ،شاغلو المناصب الدستورية (أ )     
 ،القومية الهيلة التشريعية )ب(     
 ،ستشارون القانونيون بوزارة العد القضاة والم ()ج     
 وخدمات واألمن ةأفراد قوات الشعب المسلحة والشرطة القومي )د (     

 ،الحياة البرية والسجون 
 ،عاملون بالخدمة المدنية الوالئيةال )هي(     

ون لماوالبيييياحثون العييييي أعضيييياء هيليييية التييييدريس بييييالتعليم العييييال )و (
 (4).بالمركز والهيلات البحثية 

 

 

                                                           

(   2012انفصا  جنوب السودان لسنة ، قانون التعديالت المتنوعة ) القوانين المتأثرة ب1974لسنة  40قانون رقم    (3)
 . 2012لسنة  20قانون رقم 

(4)
 . 2013لسنة  2، قانون رقم 2013قانون التعديالت المتنوعة لسنة    
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 الفصل الثاني

 تنظيم الخدمة المدنية القومية

س يسييمى "المجلييس األعلييى لإلصييالح ينشييأ علييى المسييتوى القييومي مجليي -6  المجلس األعليى
 ويحدد ،الوزيراإلداري" ويشكل بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من     .لإلصالح اإلداري 

 القرار اختصاصاتا وسلطاتا . 
 
 

 الخبرة ي تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام من ذو  (1) -7 األمانة العامة.
 تضطلع بالمهام التنفيذية لا . ،واالختصا 

وشيييروط  هاواختصاصييياتاألمانييية العامييية يحيييدد المجليييس مهيييام  (   2)
 (5)ويجيز الئحة  تنظيم أعمالها .فيها خدمة العاملين 

 
 يعين األمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناًء على توصية الوزير  - 8 تعيين األمين العام.

 ويحدد القرار شروط خدمتا .
 

 امج قوميييية لإلصيييالح اإلداري تعتميييد بوسييياطة مجليييسيعيييد المجليييس بييير  -9   برامج اإلصالح

 مع واإلدارية المتعلقة بهام التنسيق حو  األمور التنظيمية ويتالوزراء      اإلداري.

 (6)الوحدات القومية وحكومات الواليات .
 

 تنشأ بموجب أحكام هذا القانون وحدات تطويرية بالوحدات  (1) -10 الوحدات التطويرية.
كييأذر   فنييية لةمانيية العاميية بهييدف تنفيييذ بييرامج القومييية تعمييل 

التطوير واإلصالح اإلداري بالوحدات المختلفة عليى المسيتوى 
 .ي القوم

 تتبع وحدات التطوير اإلداري إداريًا للوحدات القومية . (2)
 

                                                           

(5)
 . 1974ة لسن 40قانون رقم   

(6)
 . 2012لسنة  20( قانون رقم  2012فصا  جنوب السودان لسنة انقانون التعديالت المتنوعة ) القوانين المتأثرة ب  
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 الفصل الثالث

 ديوان شئون الخدمة واختصاصاته

 شؤون للوزارة ديوان يسمى" ديوان  يكل التنظيميينشأ في إطار اله -11 إنشاء الديوان.
ويكون مسلواًل عن شؤون الخدمة على المستوى الخدمة المدنية القومية" 

 .ي القوم
 

 (7)تكون للديوان االختصاصات اآلتية : -12 اختصاصات الديوان.
بجميييييع ت والمعلومييييات واإلحصيييياءات الخاصيييية إعييييداد البيانييييا (أ )

د وتخطيييا القييوى فييراالعيياملين بالدوليية بهييدف رسييم سياسييات األ
 ،العاملة بالبالد

ترجمة الهياكل التنظيمية إلى هياكل وظيفية ومقررات وظائف  )ب(
 ،البشرية والنظم المالية المعتمدةفي إطار نظم إدارة الموارد 

ومتابعييية ي إعيييداد موازنييية الفصيييل األو  عليييى المسيييتوى القيييوم ()ج
 ،ها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلةإجازتها وتنفيذ

مراقبة تطبيق سياسات ونظم وقوانين ولوائح وإجراءات الخدمة  (د )
 ،ينية القومية على المستوى القومالمد

االحتفييييياال بسيييييجالت خدمييييية لكيييييل العييييياملين بالخدمييييية المدنيييييية  )هي(
على البيانات والمعلومات التيي تحيددها الليوائح ي تحتو القومية 

 ،ة وملزمةية المثبتة بالسجل نهائيوتعتبر البيانات األساس
تصيينيف وتقييويم وترتيييب وظييائف الخدميية المدنييية القومييية وفقييًا  (و )

السييتراتيجيات وسياسيييات اإلصيييالح اإلداري ولخطيييا تصييينيف 
 ،لقومية التي يجيزها مجلس الوزراءوتقويم وترتيب الوظائف ا

 ،ائف القومية وتطويره بصورة دوريةللوظاالحتفاال بسجل عام  (ز )
موحيدة لشياغلي الوظيائف القياديية العلييا  االحتفاال بإحصاءات ()ح

 ،بالبالد وتطويرها بصورة دورية

                                                           

 . 1974لسنة  40قانون رقم    (7)
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فيمييييا ي التنسييييق ميييع األجهيييزة المشيييابهة عليييى المسيييتوى اليييوالئ )ط(
 القييييومي البعييييد لجوانييييب الفنييييية بغييييرا تحقيييييق مزايييييايتعلييييق با

 ،للخدمة المدنية القومية بالبالد
ة شيؤون الخدمية القيام بمهام التفتيش والمتابعة ومراجعية أنشيط )ى(

ين واللييوائح بالوحييدات القومييية للتأكييد ميين سييالمة تطبيييق القييوان
الموارد البشرية المعتمدة وإنفياذ بيرامج اإلصيالح اإلداري  ونظم 

 وفقًا لما تحدده اللوائح .  
 

، الغاييييات، األهيييداف، يكيييون لكيييل وحيييدة تنظييييم إداري، يتضيييمن الرسيييالة -13  التنظيم اإلداري 
 وأدلة ،ختصاصات، الهيكل التنظيمي والوظيفي، الوصف الوظيفياال     للوحدات.

في إطيار نظيم إدارة الميوارد البشيرية مل والمسارات الوظيفية للعاملين الع
 .س الوزراء بناء على توصية الوزيرالمجازة من مجل

 
 

 علييى أسييا ل وظييائف الخدميية المدنييية القومييية ييي    تصيينف وتقييوم وترتييب كيي14 تصيينيف وظييائف الخدميية
 واجباتها  ومسلولياتها ومتطلبات التأهيل  الالزمة  ألدائها على الوجا     (8)المدنية القومية.

اليييذي تحيييدده اسيييتراتيجيات  وسياسيييات اإلصيييالح اإلداري وخطيييا تقيييويم 
 الوظائف وترتيبها المجازة  بوساطة  مجلس الوزراء .

 
  (9): 2007لسنة المدنية القومية مع مراعاة قانون مفوضية الخدمة  -15 إنشاء الوظائف القومية
 يختي مجلس الوزراء بإجازة وإلغاء الهياكل التنظيمية   (أ )  والتغيير فيها وإلغاؤها. 

 ،قوميةوالوظيفية للوحدات ال    
تنشييأ الوظييائف القومييية ويييتم التغيييير فيهييا لمقابليية حاجيية فعلييية  )ب(

ء للعمييييييل وتوضييييييح اللييييييوائح أسييييييس اإلنشيييييياء والتغيييييييير واإللغييييييا
 وقواعدها .

 
                                                           

 . 1974لسنة  40قانون رقم    (8)
 القانون نفسا .   (9)
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تعيييد كيييل وحيييدة سيييجاًل للوظيييائف التيييي تشيييتمل عليهيييا موازنتهيييا تبيييين فييييا  -16 إعداد الوحدة لسجالت
 المعلومات وفقًا لما تحدده اللوائح .     الوظائف.

 
 على البيانات  شتملتحتفظ كل وحدة بسجل خدمة لكل عامل ي -17 سجالت الخدمة.

تعتبيير البيانييات األساسييية المثبتيية ، و مييا تحييدده اللييوائحل اً وفقييوالمعلومييات 
 (10)بالسجل نهائية وملزمة .

 
 الفصل الرابع

 إنشاء لجنة االختيار القومية واختصاصاتها

 وموجهاتها وسلطاتها 

 تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تسمى " لجنة االختيار  (1) -18 (11)اللجنة. كوينإنشاء وت
 للخدمة المدنية القومية  " . 

ها كما يجيز الئحة ءيعين مجلس الوزراء رئيس اللجنة وأعضا ( 2)
 تنظيم أعمالها بناء على توصية من الوزير .

 
 تكون للجنة في إطار النظم المعتمدة للموارد البشرية االختصاصات  -19 اختصاصات اللجنة.

 (12)اآلتية : 
وضيييع األسيييس والمبيييادئ المتعلقييية باالختييييار للخدمييية المدنيييية  (أ )

 ،يةالقوم
االختيار لشغل الوظائف الشاغرة بالوحدات القومية بالقطا   )ب(

العليا وخريجي  االبتدائي لتعيين خريجي الجامعات والمعاهد
 ،المدار  الثانوية

التنسيييق مييع لجييان االختيييار الوالئييية فييي شييأن المسييائل الفنييية  )ج (
د القييومي للخدميية المتعلقيية باالختيييار بهييدف تحقيييق مزايييا  البعيي

 ، مدنية بالبالدال
                                                           

 .1974لسنة  40قانون رقم    (10)
 القانون نفسا .   (11)
 القانون نفسا .   (12)
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االلتيييييزام عنيييييد ممارسييييية اختصاصييييياتها بموجهيييييات االسيييييتيعاب  )د (
الخاصة بالخدمة المدنية القومية المنصو  عليها فيي الميادة 

 من الدستور . 136
 

 تكون للجنة في سبيل ممارسة اختصاصياتها المنصو   عليها  في  -20   سلطات اللجنة.
وارد البشييرية بييالبالد السييلطات فييي إطييار اليينظم المعتمييدة للميي 19المييادة 
  (13)اآلتية :
 الحصو  على : )أ (

 ،قوائم بأسماء طالبي االستخدام ()أوالً      
القومييييييية  بيييييييان بالوظييييييائف الشيييييياغرة ميييييين الوحييييييدات ()ثانياً 

 ،ومتطلبات ومعايير شغلها
 ،لممكنةاإلعالن عن الوظائف الشاغرة بوسائل اإلعالم ا )ب(
 ، سة أو المقابالت أو االثنين معاً نافإجراء امتحانات الم )ج (
قييم القدرات االستعانة بالمراكز المتخصصة في االختبارات وت )د (

 ،متى كان ذلك الزماً 
إعييداد قييوائم االختيييار للييذين اجتييازوا االختبييارات بالترتيييب وفقييًا  )هي(

 للوائح وتوزيع العدد المطلوب للوحدات المعينة .
 
 

يعلن عن الوظائف القوميية الشياغرة بكافية وسيائل اإلعيالم الممكنية فيميا  -21   اإلعالن عن الوظائف
 عدا الوظائف القيادية العليا  ووظائف الترقيات التي يمكن شغلها من     القومية الشاغرة.

 ن تحدد اللوائح مضمون اإلعالن وإجراءاتا ومدتا . أداخل الوحدة على 
 

م قيييانون المفوضيييية القوميييية للخدمييية المدنيييية لسييينة دون اإلخيييال  بأحكيييا -22   االختيار والتعيين
 ريق يعن طلوظائف الخدمة المدنية  القومية ، يكون االختيار 2007  للوظائف القومية.
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 . 1974لسنة  40قانون رقم     



257 

، عليييييييى أسيييييييا  معيييييييايير الجيييييييدارة والقيييييييدرات الالزمييييييية لمنافسييييييية الحيييييييرةا
االمتحان أو المقابالت ظيفة، ويتم ذلك عن طريق لالضطال  بمهام الو 

، وفقيييييييًا لمتطلبيييييييات العميييييييل االختبيييييييارات المتخصصييييييية و عبييييييير مراكيييييييزأ
 .المعنية والتخصصات المختلفة والمعايير المطلوبة لشغل الوظيفة 

 
 تعيين إال بالسودانيين ويجوز استثناء  ال يتم شغل الوظائف القومية -23 شغل الوظائف القومية.

، فييي حاليية عييدم وجييود سييودانيين مييؤهلين األجانييب، عيين طريييق التعاقييد
يحييييدده قييييانون اسييييتخدام غييييير ل تلييييك الوظييييائف، وذلييييك وفقييييًا لمييييا لشييييغ

 أو أي قانون آخر يحل محلا . 2001السودانيين لسنة 
 

ال ييييتم التعييييين أو إعيييادة التعييييين إال لشيييغل وظيفييية شييياغرة أو  (1)  -24  التعيين وإعادة
 على اعتمادات مالية مخصصة للتعيين ومصدق بها .       التعيين.

ال يجييوز إعييادة تعيييين األشييخا  الييذين سييبق ان حكييم عليييهم  (2)
بالسييييجن فييييي جييييرائم مخليييية بالشييييرف أو األمانيييية  إال بموجييييب 
طلب من الوزير المختي وقرار من الوزير وذليك بعيد ميدة ال 

حكيييام قيييانون أل اً تقيييل عييين الميييدة المحيييددة لسيييقوط اإلدانييية وفقييي
 .1991لسنة اإلجراءات الجنائية 

ادة تعييييين األشيييخا  اليييذين فصيييلوا مييين الخدمييية ال يجيييوز إعييي (3)
عليى األقيل  بموجب قيرار مجليس محاسيبة إال بعيد مضيى سينة

بقيرار مين مجليس  ، على أن يكيون ذليكمن تاريخ قرار الفصل
، أو الوزير حسب الحا  بناء عليي توصييا مين اليوزير الوزراء

 المختي .
ييييين ( يكيييون التع3( و )2ميييع عيييدم اإلخيييال  بأحكيييام البنيييدين ) (4)

وإعييادة التعيييين فييي الوظييائف القيادييية العليييا بقييرار ميين مجلييس 
 الوزراء ، بطلب من الوزير المختي وتوصية الوزير .

ال يجيييييوز تعييييييين أو إعيييييادة تعييييييين أي شيييييخي فيييييي الخدمييييية  (5)
المسيييتديمة قبيييل بلوغيييا سييين الثامنييية عشييير أو بعيييد بلوغيييا سييين 

 التقاعد .
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( تحيييدد الليييوائح 3و ) (2ميييع عيييدم اإلخيييال  بأحكيييام البنيييدين ) (6)
 .عادة التعيين في الوظائف القوميةسائر شروط التعيين وإ 

%( اثتييين بالمائيية ميين 2تخصييي الوحييدات نسييبة ال تقييل عيين) (7)
الوظييييائف المصييييدقة السييييتيعاب المعيييياقين مييييع مراعيييياة طبيعيييية 

 ومتطلبات العمل وطبيعة اإلعاقة .
 ادية عليا يخضع جميع العاملين الذين فيما عدا المعينين في وظائف قي -25 فترة االختبار.

يتم تعيينهم لفترة تجربة أو اختبار كيفما يكون الحا  تحدد اللوائح ميدتها 
 وشروطها وأحكامها.

 
 (14)تكون العالقة بين العاملين والدولة على الوجا اآلتي :   ي26  عالقة العاملين على

 ،واللوائح الصادرة في هذا الشأنن (     مؤسسية تحكمها القوانيأ )  ي المستوى القوم
 تعاقدية يحدد التزاماتها المتبادلة عقد الخدمة . )ب(     بالدولة.
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 الفصل الخامس

 شروط الخدمة

 (15)يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير:  -27 شروط الخدمة والتعاقد
 الخاضعة ألحكيام هذا  شيروط خدمة العاملين بالوحيدات (أ ) واألجانب.مع السودانيين 

 ،القانون 
محددة   ألداء مهام واألجانب ،شروط التعاقد مع السودانيين )ب(

 ،تعاقدتحتم الضرورة أداءها عن طريق ال
شييروط التعاقيييد مييع الخبيييراء وذوي التخصصييات النيييادرة ، بعيييد  (ج)

 سن التقاعد .
 

  المتسيييياوي للعمييييل عنييييد تحديييييد األجييييور ، مبييييدأ األجييييري يراعيييي (1) -28   األجر المتساوي 
   ل ومدى صعوبة القياميالمتسياوي على أسيا  طبيعة العم     للعمل المتساوي.

 بواجباتا ومسلولياتا والظروف التي يؤدى فيها . 
تكييييييون طييييييرق وأحكييييييام تحديييييييد األجييييييور والعييييييالوات والبييييييدالت  (2)

والتعيين والترقي وتخفيض الدرجية والنقيل واإلنابية وغيرهيا وفقيًا 
 اللوائح ونظم إدارة الموارد  البشرية المعتمدة .لما تحدده 

 
األجييييييييور واالمتيييييييييازات  العينييييييييية والمخصصييييييييات الوظيفييييييييية المرتبطيييييييية  -29 األجيور واالمتيازات

 ى ين استوفيإال ميفة في المستوى المعين بالوحدة ال يتقاضاها بالوظ   والمخصصات الوظيفية.
البشيييرية ويقيييوم فعييياًل  ، فيييي إطيييار الييينظم المعتميييدة للميييوارد شيييروط شيييغلها

 بمباشرة واجباتها ومسلولياتها . 
 

                                                           

 . 2013لسنة  2قانون رقم  2013، قانون التعديالت المتنوعة لسنة  1974لسنة  40رقم  ن قانو    (15)
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ال يجيييوز ألي مييين العييياملين الجميييع بيييين أجييير أكثييير مييين شيييروط خدمييية  -30  عدم الجمع بين
 .جوز الجمع بين وظيفتين في الدولةواحدة كما ال ي     وظيفتين.

 
، عالواتهيييييييم ، أوحجييييييز مخصصيييييييات العيييييياملين، أو أجييييييورهمال يجييييييوز  -31 أجور واستحقاقات حجز

 يذ يأو لتنف للوفاء بدين ثاب  للوحدة، ، إالستحقاقتهم، أو مقاصاتهااأو      العاملين.
ميين محكميية حكيم نفقيية شييرعية، أو أي حييق ميين حقيوق الزوجييية، صييادر 

 .ىكحد أقصي   وذلك في حدود نصف األجر الكلذات اختصا
 

 الحدبلوغ خدمة ُمرِضيية حتى  ية عن كل سنةتمنح للعاملين عالوة دور  -32 العالوة الدورية.
األقصييييى لقطييييا  وظيفتييييا وتحييييدد اللييييوائح ونظييييم إدارة المييييوارد البشييييرية 

 المعتمدة  أسس وأحكام منح العالوة الدورية .
 

 الفصل السادس

 الواجبات والمحاسبة والحفز وحق التظلم

 ، أمرهادنية  القومية  تكليف  للقائمين بوظائف الخدمة الم ( 1)    -33    الواجبات.
هييدفها تحقيييق المصييلحة العاميية ويجييب علييى شيياغليها االلتييزام 

 ما تحدده اللوائح .ل اً بالواجبات المهنية واألخالقية وفق
يكيييون رئييييس الوحيييدة مسيييلواًل عييين حسييين سيييير العميييل واألداء  ( 2)

وتطيويره و تحقييق االنضيباط وترسييخ المبيادئ والقييم الوظيفيية 
 بين المرؤوسين في وحدتا .

ال يجيييوز لرؤسييياء الوحيييدات ممارسييية العميييل النقيييابي واالنتمييياء  (3)
للتنظيمات النقابية أثناء فتيرة تيوليهم رئاسية الوحيدات باألصيالة 

 أو بالتكليف .
 

 ألحكام  رون في أداء واجباتهم يلين الذين يقصيع جميع العامييخض ـ34    المحاسبة.
أو أي   2007 قيييانون محاسيييبة العييياملين بالخدمييية المدنيييية القوميييية لسييينة

 قانون آخر يحل محلا .
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 ،  أو يزةيية مميين الذين يقومون بأعما  إبداعيوز منح العاملييج -35  الحفز.
  تحددها اللوائح .مقاييس وضوابا  كبيرة حوافز وفقبمجهودات 

 
 

 يكفل ألي من العاملين حق التظلم ضد أي قرار يكون قد صدر بشأنا  -36  حق التظلم.
 لقوانين أو اللوائح .تطبيقًا ل

  

 الفصل السابع

 تقويم األداء والترقيات

 رير أداء دوري حسبما يتعد الوحدة عن أي من العاملين تق (1)     -37 تقويم األداء.
 اللوائح ووفقًا  للنظم المعتمدة  للموارد البشرية .تحدده 

 تعد الوحدة تقارير األداء الدورية عن جميع العاملين باستخدام (2)
الوسيييائل المختلفيييية  والمتكاملييية بميييا يضيييمن العدالييية والحياديييية 

 التامة  في التقييم .
 يقوم رئيس الوحدة باعتماد تقارير األداء بصفة نهائية .  (    3)    
 

 في إطار النظم المعتمدة للموارد يتم االختيار للترقية  (1) -38  الترقيات.
ريب الحتمييييي علييييى أسييييا  الجييييدارة واجتييييياز التييييد ،البشيييرية

والتييدريب المييرتبا بالتييدرج فييي المسييار الييوظيفي فييي المسييتوى 
اليوظيفي المعييين وتحيدد اللييوائح واليينظم أسياليب قيييا  القييدرات 

 .ستيفاء شروط  شغل الوظيفة األعلىوا
، تحييدد اللييوائح مرجعياتهييا وطييرق تكييون لجميييع الترقيييات لجييان (2)

تقيييييارير  تكوينهيييييا واختصاصييييياتها وإجراءاتهيييييا عليييييى أن تكيييييون 
بموجبهييييا ي اللجييييان مشييييفوعة باألسييييباب واألسييييس التييييي توصيييي

 .ي باالختيار للترقي في المسار الوظيفي المعن
تكون سلطة إجازة  الترقيات للوظائف القيادية العليا بالوحدات  (3)

، وتحيييدد الليييوائح السيييلطات التيييي القوميييية ليييدى مجليييس اليييوزراء
 تجيز الترقيات األخرى . 
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 بالخدمة محاسبة العاملين  قانون  ال  بأحكاميدم اإلخيمع ع (1) -39   تخفيض الدرجة.
، أو أي قيانون آخير يحيل محليا، 2007المدنية القوميية لسينة 

تصييحيحًا ض درجيية أي عامييل ميين العيياملين إال ال يجييوز تخفييي
 لخطأ وقائعي أو قانوني .

يجييوز للسيييلطة المصييدقة إلغييياء الترقييية إذا كانييي  نتيجيية خطيييأ  (2)
و قيانوني وذليك خيال  فتيرة ال تجياوز سينة واحيدة مين وقائعي أ

 تاريخ نفاذها .
 

 الفصل الثامن

التدريب 
(16)

   

 الخدمة واجب  وظيفي على كل العاملين في التدريب حق و  (1)    -40 التدريب حق وواجب.
المدنيييييييية القوميييييييية  وتحيييييييدد القيييييييوانين والليييييييوائح واسيييييييتراتيجيات 

منيياهج وخطييا وأحكييام وسياسييات اإلصييالح المعتمييدة مييداخل و 
 وآليات  التدريب وأنواعا .

يجب على كل رئيس وحدة تدريب العاملين معا عليى أسياليب  ( 2)
العميييل والييينظم التيييي تحكميييا ومتطلبيييات مقابلييية معيييايير األداء 
المطلوبيية فييي الوظيفيية المعينيية بمييا يسييهم فييي تقييدمهم الييوظيفي 

 وفقًا للنظم المعتمدة إلدارة الموارد البشرية .
يعتبير التيدريب أداة هامية تتيحهييا الوحيدة للعياملين ليتمكنيوا ميين  (3)

اكتسيييياب القييييدرات الوظيفيييييية الالزميييية لتيييييدرجهم وارتقييييائهم فيييييي 
 مساراتهم الوظيفية .
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 الشاملة  مي للتدريب خطة التدريب القوميةيعد المجلس القو  (1) -41 خطة التدريب القومية.
الصيييييادرة مييييين مجليييييس  وفقيييييًا للسياسيييييات والموجهيييييات القوميييييية

، ويعمييييييل المجلييييييس القييييييومي للتييييييدريب علييييييى تنفيييييييذها الييييييوزراء
 .دات المعنيةبالتعاون والتنسيق مع األجهزة والوح

تقيوم كيل وحيدة بإعيداد خطيية دوريية الحتياجاتهيا التدريبيية وفقييا  (2)
ي للسياسيات  والموجهيات القوميية التيي يحيددها المجليس القييوم

 مدة إلدارة الموارد البشرية .  للتدريب في إطيار النظم المعت
م مؤسسييييات ومراكييييز التييييدريب القومييييية والقطاعييييي ( 3)  ةُتعييييد وُتصييييمِا

والمصلحية على المستوى القيومي خططهيا وبرامجهيا التدريبيية 
ومتطلبييييييات التقييييييدم فييييييي المسييييييارات الوظيفييييييية للعيييييياملين فييييييي 
المسيييتويات  اإلداريييية  المختلفييية بالوحيييدات  وذليييك فيييي إطيييار 

تمييدة إلدارة المييوارد البشييرية وتحييدد اللييوائح األسييس اليينظم المع
 الخطا والبرامج . تلكالتي يتم بموجبها إعداد 

 

 الفصل التاسع

 النقل والندب واإلعارة

 من،  نقل أي ي، أو رئيس الوحدة، بحسب الحا يجوز للوزير المخت -42  النقل.
ميية وفقييًا . وتييتم التيينقالت بطريقيية منتظالعيياملين داخييل الوحييدة أو خارجهييا

لمصلحة العمل والعاملين بهدف اكتساب الخبرات وذلك وفقًا لما تفصلا 
 إطار النظم المعتمدة إلدارة الموارد البشرية .ي اللوائح وف

 
 وحدةمن ين اجتازوا فترة التجربة بنجياح يجوز ندب أي من العاملين الذ -43  الندب.

اللوائح شيروط  تحددإلى أخرى أو لقطا  خا  تحقيقًا لمصلحة عامة و 
 .الندب وأحكاما 
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 إلى نجاح بلتجربة لين الذين اجتازوا فترة اييجوز إعارة أي من العام -44    اإلعارة.
ميييييين حكومييييييات منظميييييية دولييييييية أو إقليمييييييية أو حكوميييييية أجنبييييييية أو أي 

 (17)، وتحدد اللوائح شروط اإلعارة وأحكامها .الواليات
 

 الفصل العاشر

 سميةاإلجازات والعطالت الر

 عامألكثر من السنوية حق للعاملين ويجب أال تؤجل  اإلجازة (1) -45 اإلجازات السنوية.
وتحييييييدد اللييييييوائح مقتضيييييييات التمتييييييع بهييييييا وأحكامهييييييا وشييييييروط 

 اإلجازات األخرى وأحكامها .
إذا تطلبيي  حاجيية العمييل ومقتضيييات المصييلحة العاميية تأجيييل  (2)

العييام التييالي  إجييازة أي ميين العيياملين المسييتحقة عيين عييام إلييى
 يمنح استحقاقا كاماًل عن العامين .

 
 ومقبولة يجيوز منح أي عامل بطلب منا وألسباب مقنعة  (1)     -46 اإلجازة بدون أجر.

إجييازة بييدون أجيير لمييدة أو لمييدد ال تجيياوز خمييس سيينوات علييى 
أال  يتعييارا ذلييك مييع مقتضيييات العمييل وعلييى أال يييؤثر ذلييك 

 على األداء بالوحدة .
تكييون سييلطة التصييديق علييى اإلجييازات بييدون أجيير بقييرار ميين  (2)

الوزير بناء على توصية بذلك من اليوزير المخيتي بالوحيدات 
 القومية .

 .زة بدون أجر وإجازة مرافقة الزوجال يجوز الجمع بين اإلجا (3)
 يظل العامل شاغاًل لوظيفتا طوا  فترة اإلجازة بدون أجر.  (4)
 ط منح اإلجازات  بدون أجر.تحدد اللوائح طرق وشرو  (5)

 
 

 يحدد مجلس الوزراء بقرار منا العطالت الرسمية  وفتراتها  الزمنية   -47 العطالت الرسمية.

                                                           

(17)
 .2012لسنة  20( قانون رقم  2012بإنفصا  جنوب السودان لسنة  قانون التعديالت المتنوعة ) القوانين المتأثرة  
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 وشروطها وأحكامها . 
 

 الفصل الحادي عشر

 انتهاء الخدمة وإنهاؤها وإجراءاتها

 (18)ية : تنتهي خدمة أي من العاملين ألي من األسباب اآلت -48  أسباب انتهاء الخدمة

 ،ًا ألحكام القانون بلوغ السن القانونية للتقاعد وفق (أ )     وإنهاؤها.
 ،سقاط الجنسية السودانيةإ )ب(
فقيييييدان اللياقييييية الطبييييييية لالسيييييتمرار فيييييي العمييييييل بشيييييهادة ميييييين  )ج (

 ،ي القوميالقمسيون الطب
إلغيييياء الوظيفيييية ألسييييباب موضييييوعية وفقييييًا لمقتضيييييات العمييييل  )د (

 ،قرار من مجلس الوزراءحة العامة بللمصل
 ، الوفاة )هي(
الفصيييل بموجيييب قيييرار مجليييس محاسيييبة وفقيييًا لقيييانون محاسيييبة  )و (

أو أي قانون آخر يحل  2007ة العاملين بالخدمة المدنية لسن
 ،محلا

 ،هانتهاء عقد الخدمة الخا  أو إنهاؤ  )ز (
 ،االختيار لشغل منصب دستوري  )ح (
 ،ام القانون التقاعد االختياري وفقًا ألحك ()ط 
الغيييياب دون عيييذر مقبيييو  لميييدة خمسييية وأربعيييين يوميييًا متصيييلة  )ى (

 ،في هذه الحالة مستقياًل حكماً حيث يعتبر العامل 
 ،الفشل في اجتياز فترة التجربة ( )ك
  ثالثييية عيييدم تنفييييذ قيييرار النقيييل دون عيييذر مقبيييو  للوحيييدة خيييال )  (

 ،أشهر من تاريخ وجوب ذلك
فيييي جريمييية مخلييية بالشييييرف أو تصييية اإلدانييية مييين محكمييية مخ )م (

 ،األمانة
 قبو  االستقالة . )ن (

                                                           

(18)
 . 1974لسنة  40قانون رقم   
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ييي    تحييدد القييوانين واللييوائح ذات العالقيية اإلجييراءات المتعلقيية بانتهيياء الخدميية 49 تحديد إجراءات انتهاء
 (19).  48وإنهائها لةسباب المنصو  عليها في المادة     الخدمة وإنهائها.

 
 

 والليوائح دد القوانين يد الخدمة حق للعاملين وتحيوائد ما بعتكون ف -50   فوائد ما بعد الخدمة.
 (20)واستحقاقاتها وقواعد حسابها للعاملين وأفراد أسرهم.شروطها     
 

 الفصل الثاني عشر

 أحكام متنوعة

   أو لمدير لحةيكان أو من يفوضا بالقوات المسيجوز لرئيس هيلة األر  -51 ممارسة السلطات.
قييوات النظامييية القومييية األخييرى تطبيييق هييذا القييانون علييى أي ميين العييام 

 العاملين المدنيين بتلك الجهات .
 

 بتوصييييية ميييين  الييييوزير الئحيييية الخدميييية المدنييييية ءيصييييدر مجلييييس الييييوزرا  -52   سلطة إصدار

  القومية واللوائح األخرى الالزمة  لتنفيذ أحكام هذا القانون .   اللوائح.

 

                                                           

 . 1974لسنة  40قانون رقم    (19)
 القانون نفسا .   (20)


