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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 134(رقم 

  باعتماد اهليكل التنظيمي واختصاصات 
  وزارة الرتبية والتعليم وتنظيم جهازها اإلداري

  جملس الوزراء

  .طالع على اإلعالن الدستوري بعد اال-
ـ       -  الميزانيـة والحـسابات والمخـازن      ة وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئح

 .وتعديالتـها
ميالدي، بشأن إصدار قانون عالقات العمل       2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

 والئحته التنفيذية
 .ميالدي، بشأن التعليم 2010لسنة ) 18( وعلى القانون رقم -
 مـيالدي، بـشأن   2011لسنة ) 174( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم    -

 .تحديد هيكل الحكومة االنتقالية
 مـيالدي، بـشأن   2011لسنة ) 184(رار المجلس الوطني االنتقالي رقم   وعلى ق  -

 .اعتماد الحكومة االنتقالية
 ميالدي، بتحديد اختـصاصات     2012لسنة  ) 1( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

 .وكالء الوزارات ومساعديهم
 مـيالدي، بحـل مركـز       2012لـسنة   ) 132( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

 .توثيق بوزارة التربية والتعليمالمعلومات وال

 مـيالدي، بحـل اللجنـة       2012لـسنة   ) 133( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -
 .الوطنية للتعليم األهلي

المـؤرخ فـي    ) 365(  وعلى ماعرضه وزير التربيـة والتعلـيم بكتابـه رقـم           -
 .ميالدي 22/1/2012

 .ميالدي2012  وعلى ماقرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة-
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  ررـــــق
1 

يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم ويتم تنظيم جهازهـا       
  .اإلداري على النحو المحدد بهذا القرار

2 

تتولى وزارة التربية والتعلـيم وضـع البـرامج الالزمـة لتنفيـذ التـشريعات               
يم وفـق المـنهج العلمـي، ومتابعـة         والسياسات والخطط في مجال التربية والتعل     

تنفيذها وصوالً إلى الغايات والنتائج المطلوبة ولهـا فـي سـبيل ذلـك ممارسـة                
  :االختصاصات التالية

 رسم السياسة العامة للشؤون التربوية والتعليمية بما يتفق واألهداف الوطنيـة            -1
نفيـذ  في نطاق السياسة العامة للدولة ووضع المشروعات والخطط الالزمـة لت          

، واحتياجـات الـبالد    علمياً ومهنياً وثقافياً واجتماعيـاّ هذه السياسة بما يتالءم   
  .وتطورها

فـاق ليبيـا فـي حـدود     آ توفير أفضل الوسائل الالزمة لنشر التعليم في جميع    -2
  .الخطة العامة للدولة

  . تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في ميادين التعليم وفق حاجات البالد-3
 وضع المناهج والكتب الدراسية، مع مراعاة التكامل والتـوازن بـين المـواد              -4

الدراسية التعليمية المختلفة، بحيث تصل بالطالب ألرقى مستوى مـن المعرفـة        
  . التي تتفق وكل مرحلة تعليمية،والخبرة

  . القيام باإلحصاء التربوي، وتحليله، وتقييم نتائجه-5
  .وث التعليمية والتربوية، والعمل على تشجيعها القيام بالدراسات والبح-6
  . رسم سياسة إنشاء المباني المدرسية وصيانتها-7
م، والعمـل علـى رفـع     توفير المدرسين الالزمين لكل مرحلة من مراحل التعلي     -8

واجتماعيا وثقافيا ومهنيا مستواهم علميا.  
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عـالج لهـم بالتعـاون مـع         العناية بصحة الطالب، وتوفير أسباب الوقاية وال       -9
  .الوزارات المعنية

  .مكانيات الالزمة لهالمدرسي بكافة أنواعه، وتوفير اإل االهتمام بالنشاط -10
ع المدرسي، وتوثيـق الـروابط بينـه        ـة عالقات المجتم  ـل على تنمي  ـ العم -11

  .وبين البيئة
والـدول  ل على دعم الوحدة الفكرية والتربوية والثقافيـة بـين ليبيـا             ـ العم -12

ة، ودعم التعاون مع الـدول األخـرى مـن دول العـالم،       ـالعربية واإلسالمي 
ادة من خبراتـها في المجالين التعليمي والتربوي في تطوير التعليم          ـواالستف
  .في ليبيا

  . اإلشراف على المدارس الخاصة وفقاً لتشريعات التعليم الخاص-13
  . إليها االشتراك في المؤتمرات التربوية والدعوة-14
، ي تنظيم المواسم الثقافية المدرسية من محاضرات ومناظرات، ونشاط مسرح         -15

  . وإصدار المجالت العلمية والتربوية،وغيره
  . اإلشراف على المدارس الليبية بالخارج-16

3 

يكون لديوان الوزارة وكيل وزارة ووكيل مساعد أو أكثـر يمارسـون المهـام              
ات بموجب التشريعات النافذة، ويعمل تحت إشـراف الـوزير   المقررة لوكالء الوزار  

  .ويعمل الوكالء المساعدون تحت إشراف الوزير والوكيل
4 

يتكــون اهليكــل التنظيمــي لــوزارة الرتبيــة والتعلــيم مــن التقــسيمات 
  :التنظيمية اآلتية

  . إدارة الشؤون اإلدارية والمالية-1
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  .طـ إدارة التخطي-2
  .لتعليم األساسي إدارة شؤون ا-3
  . إدارة شؤون التعليم الثانوي-4
  . إدارة التفتيش التربوي-5
  . إدارة النشاط المدرسي-6
  . إدارة التعليم الحر-7
  . إدارة االمتحانات-8
  .إدارة حراسة المرافق التعليمية -9

  .إدارة المعلومات والتوثيق -10
  .إدارة رياض األطفال -11
  .مكتب الوزير -12
  .الشؤون القانونيةمكتب  -13
  .مكتب التعاون الدولي -14
  .مكتب المراجعة الداخلية -15
  .مكتب تعليم واندماج الفئات الخاصة -16
  .مكتب اإلعالم -17
  .مكتب المتابعة -18

5 

  :تتبع وزارة الرتبية والتعليم اجلهات التالية
  . اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم-1
  .نيات وصيانة المرافق التعليمية مصلحة التق-2
  . مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية-3
  . المركز العام لتدريب وتطوير التعليم-4
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6 

  :ختتص إدارة الشؤون اإلدارية واملالية مبا يلي

ـ  ـح الالزمة، والنظ  ـذ القوانين، واللوائ  ـ تنفي -1 ة المتعلقـة بالجهـاز     ـم اإلداري
ن تنفيذها على أكمـل     ـراءات الالزمة بما يضم   ـرة واتخاذ اإلج  وزاـاإلداري لل 

  .وجه
 دراسة احتياجات الوزارة والجهات التابعة لها من القوى العاملة الالزمة لشغل            -2

  .الوظائف الشاغرة، وتطوير من يمكن االستفادة من خدماته
ـ            القيام ب  -3 ات أعمال شؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيـد وتـداول الملف

والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها واإلشراف علـى أعمـال           
  .الطباعة والنسخ والتصوير، وإدخال الميكنة في هذه المجاالت

  .متابعتهو تنفيذ البريد الصادر والوارد وتوزيعه -4
 المحافظة على أصول الجهاز اإلداري الثابتة والمنقولـة وصـيانتها، وتـوفير             -5

  .لمعدات، وإجراء الصيانة الدورية، واإلدامة الالزمة لهااألجهزة وا
  . القيام بأعمال العالقات العامة للجهاز اإلداري للوزارة-6
 إعداد مشروع الميزانية التسييرية للوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة،            -7

 وضبط الرقابة على أوجه صرفها، ومباشرة اإلجراءات المالية لتنفيـذها وفقـاً           
  .للتشريعات النافذة

 تحصيل إيرادات وديون الجهاز اإلداري لدى الغير، وإعداد مرتبات واستحقاقات           -8
  .العاملين به

  . القيام بعمليات الجرد السنوي وفقاً للتشريعات النافذة-9
 متابعة اإلجراءات المالية بالجهات التابعة للوزارة بغية التأكد مـن سـالمتها             -10

  .نهاوإعداد التقارير ع
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7 

  :ختتص إدارة التخطيط مبا يلي
يده في هـذا     اقتراح خطط التحول في ضوء احتياجات الوزارة وفقاً لما يتم تحد           -1

  . عليها وإعداد الدراسات المتعلقة بذلكنفاقاإلالغرض، وتقدير حجم 
 اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية التحول للوزارة والجهـات التابعـة لهـا              -2

  .تنفيذهاومتابعة 
 تنظيم ومتابعة االستفادة من برامج المنظمات الدولية والمعونـات الفنيـة فـي       -3

  .مجال التجهيزات العلمية، بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
 اقتراح الخطط اإلنمائية العامة للتعليم الطويلة والقصيرة المـدى فـي ضـوء              -4

  .ختصةاألسس واالتجاهات العامة، بالتنسيق مع الجهات الم
  . اقتراح السبل الكفيلة بتطوير األداء للوزارة وتحسينه والرفع من مستواه-5

8 

  :ختتص إدارة التعليم األساسي مبا يلي
  . اقتراح الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ القرارات المتعلقة بالتعليم األساسي-1
 وكيفاً للرفع   ه كماً م األساسـي وتطوير  ـج الكفيلة بنشر التعلي   ـ اقتـراح البرام  -2

  .من مستواه
 تحديد احتياجات المؤسسات التعليمية بمراحل التعلـيم األساسـي مـن كتـب،              -3

ومعلمين ومعامل ومختبرات، وغيرها من التجهيزات، والتنسيق مـع الجهـات           
  .ذات العالقة لتوفيرها

راح وضبط ومراقبة معـدالت أداء معلمـي مرحلـة التعلـيم األساسـي              ـ اقت -4
شراف على برامج إعادة توزيعهم وتنقالتــهم، بالتنـسيق مـع اإلدارات            واإل

  .المختصة بالوزارة
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  . إعداد وتجميع اإلحصائيات الخاصة بالتعليم األساسي-5
 تحديد الكميات المستهدف طباعتها من الكتب والمـذكرات المنهجيـة لطـالب             -6

  .مرحلة التعليم األساسي
مين للعمل بالمؤسسات التعليمية وتوزيعهم على       توفير األعداد الالزمة من المعل     -7

  .مناطق االحتياج، بالتنسيق مع اإلدارات المختصة بالوزارة
ن المعلمين واالسـتفادة منهـا فـي     أ تلقي ودراسة تقارير التفتيش التربوي بش      -8

ضع برامج التدريب أثناء العمل لتحسين ورفع مستوى أدائهم بالتنـسيق مـع        و
  .الجهات ذات العالقة

 التعاون مع مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية فـي إعـداد الدراسـات          -9
والبرامج المتعلقة بتطوير وتنفيذ المناهج والمقرارات الدراسية لطالب مرحلـة          

  .التعليم األساسي
تعلق بتطـوير   ي توثيق مايصدر عن التنظيمات والهيئات الدولية المهتمة فيما          -10

  .فادة منهاالتعليم األساسي واالست
 المشاركة في الدراسات والبحوث المتعلقة بالتخطيط للعملية التعليمية لمرحلة          -11

  .التعليم األساسي
  . العمل على محو األمية ونشر الثقافة واستغالل الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك-12

9 

  :ختتص إدارة التعليم الثانوي مبا يلي
 وكيفاً للرفـع مـن      التعليم الثانوي وتطويره كما   نشر  راح البرامج الكفيلة ب   ـ اقت -1

  .واهـمست
ط ومراقبة معـدالت أداء معلمـي مرحلـة التعلـيم الثـانوي             ـراح وضب ـ اقت -2

واإلشراف على برامج إعادة توزيعهم وتنقالتــهم، بالتنـسيق مـع اإلدارات            
  .المختصة بالوزارة

  . إعداد وتجميع اإلحصائيات الخاصة بالتعليم الثانوي-3
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 تحديد الكميات المستهدف طباعتها من الكتب والمـذكرات المنهجيـة لطـالب             -4
  .مرحلة التعليم الثانوي

 تحديـد وتوفير األعـداد الالزمـة من المعلمين للعمـل بمؤسـسات التعلـيم             -5
الثانـوي، وتوزيعهـم على مناطق االحتياج، بالتنسيق مع اإلدارات المختـصة          

  .بالـوزارة
قارير التفتيش التربوي بشأن المعلمين واالسـتفادة منهـا فـي         تلقي ودراسة ت   -6

وضع برامج التدريب أثناء العمل لتحسين ورفع مستوى أدائهم بالتنـسيق مـع        
  .الجهـات ذات العالقـة

 التعاون مع الجهات ذات الصلة في إعداد الدراسات والبرامج المتعلقة بتطـوير             -7
  .ب مرحلة التعليم الثانويوتنفيذ المناهج والمقررات الدراسية لطال

يصدر عن التنظيمات والـهيئات الدولية المهتمـة بتطـوير التعلـيم             توثيق ما  -8
  .الثانوي واالستفادة منها

 المشاركة في الدراسات المتعلقة بتحديد وتطوير مخرجات مؤسـسات التعلـيم            -9
  .العالي بما يتماشى وحاجة المؤسسات التعليمية من المعلمين

ح ومتابعة تنفيذ أسس وضوابط تنـسيب الطـالب للدراسـة بمرحلـة          راـ اقت -10
  .التعليم الثانوي

 توفير المعلمين بالمدارس الليبيـة العامـة بالخـارج حـسب التخصـصات              -11
  .المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

10 

  :ختتص إدارة التفتيش الرتبوي مبا يلي
 وتقويم أداء المعلمين بالمؤسـسات التعليميـة         القيام بأعمال التفتيش التربوي    -1

  .األساسية والمتوسطة
 متابعة تطبيق معدالت أداء المعلمين واقتراح إعادة توزيعهم على المؤسـسات            -2

  .التعليمية بما يسد العجز ويحقق معدالت األداء المقررة
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 إعداد التقارير عنهم مـن خـالل مكاتـب        و متابعة أعمال التفتيش والمفتشين،      -3
  .التفتيش التربوي والتوجيه التربوي التابعة لإلدارة

 القيام بالجوالت التفتيشية الدورية والمفاجئة على المؤسسات التعليمية التابعـة          -4
لإلدارة، ومؤسسات التعليم الخاص، وضبط المخالفات بـها، ومعالجـة أوجـه           

اإلدارات الضعف والقصور والمشاركة في دراستها وتحليلها بالتنسيق مع باقي          
  .ذات العالقة

11 

  :ختتص إدارة النشاط املدرسي مبا يلي
راف على النشاط الطالبي، والعمل على إنجاحه بالتعـاون مـع مكاتـب             ـ اإلش -1

  .النشاط بالمناطق
 إقامة الدورات التنشيطية لمعلمي النشاط، بالتنسيق مع الجهـات ذات العالقـة             -2

اد الدراسات والبرامج التربويـة للطـالب،       لرفع كفاءتـهم، والمشاركة في إعد    
  . بـهمواالهتمام

ركيـز علـى     التنسيق مع الجهات المختصة بشأن إقامة الملتقيات الثقافية، والت         -3
العناصر المتميزة فكرياًبالمؤسسات التعليمية وعلميا .  

ات والمسابقات الرياضـية  ـي المهرجانـة فـالب على المشارك  ـع الط ـ تشجي -4
  .ةـات ذات العالقـع الجهـاون مـة والثقافية بالتعـة والمسرحيـسيقيوالمو

 العمل على تعميم الرياضة بالمؤسسات التعليمية، وتشجيع األلعاب والمسابقات           -5
الفردية والجماعية، واالهتمام بتنمية المهارات الرياضية وإعداد العناصر الفنية         

  .المختصة إلنجاح هذه المناشط
ذ التشريعات النافذة في شأن الـصحة المدرسـية واقتـراح الـنظم           متابعة تنفي  -6

  .المتعلقة بالصحة العامة في المؤسسات التعليمية
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 اقتراح النظم المتعلقة بالصحة العامة في المؤسسات التعليمية والتنـسيق مـع             -7
الجهات ذات العالقة إلجراء الكشف الطبي الدوري على الطالب بجميع مراحـل            

  .يم التقارير بشأنـهاالتعليم، وتقد
رات الدورية التـي تعنـى بالرياضـة المدرسـية ومناشـطها            ـدار النش ـ إص -8

  .المختلفة
ـ      ة بتطوير ـج المتعلق ـداد البرام ـ إع -9 اعيين فـي  ـعمـل األخـصائيين االجتم

  .يـالمجال التعليم
 دراسة المشكالت النفسية واالجتماعية والتربوية التي تواجه الطلبة وتحليلها          -10

  .والتعرف على أسبابـها، وإيجاد المعالجات الالزمة لذلك
 اإلشراف على المهرجانات واللقاءات الرياضـية والموسـيقية واالجتماعيـة           -11

  .الخاصة بالطالب والمعلمين التي تقام على مستوى البالد
 تنظيم المشاركة في اللقاءات المدرسية العربية واإلقليمية والدوليـة وتبـادل            -12

  .ات مع الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع وزارة الخارجيةالزيار
12 

  :ختتص إدارة التعليم احلر مبا يلي
ـ  ـات التعليم الخ  ـة مؤسس ـ متابع -1 ـ  ـف مـستويات  ـاص بمختل ين ـه والمعلم

  .رـبالتعليم الح
  التنسيق مع إدارة االمتحانات في إجراء امتحانـات إتمـام الـشهادات العامـة            -2

  .بمؤسسات التعليم الحر) ، ومتوسطأساسي(
  .م الحر فيما دون الشهادات العامةـج التعليـاد نتائـ اعتم-3
  .ذن بمزاولة نشاط التعليم الخاص دراسة إجراءات منح اإل-4
 لتكاليف ورسوم الدراسة بكل مرحلة مـن        واألدنى اقتراح تحديد الحدين األعلى      -5

  .مراحل الدراسة بمؤسسات التعليم الحر
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13 

  : مبا يلياالمتحاناتختتص إدارة 
 القيـام بأعمال امتحانات إتمام الشهادات العامة، واقتراح مواعيدها واإلشراف          -1

  .عليها، وإعالن نتائجها بعد اعتمادها من الجهة المختصة
  . متابعة مكاتب االمتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمناطق-2
  .والمنشورات والتعميمات التي تكفل حسن سير االمتحانات إصدار التعليمات -3
ـ    -4 ة، وإعـداد ومراجعـة، وتوزيـع اسـتمارات         ـ إصـدار الشهـادات الدراسي

  .الشهادات العامة
 دراسـة نتائج االمتحانـات وتحليلهـا واستخالص المؤشرات العلمية الدالـة          -5

ن مـع المكاتـب   على مواطـن القوة، والضعـف، واالستفـادة من ذلك بالتعاو  
  .واإلدارات المختصة

  .االمتحانات اقتراح مواعيد بداية ونـهاية الدراسة، وتحديد مواعيد إجراء -6
 متابعة التطورات العلمية في أساليب االمتحانات، ومراجعتها واالستفادة منهـا           -7

  .في تقويم االمتحانات
دات لمختلف المراحل    إعداد نماذج المطبوعات المتعلقة بامتحانات النقل،والشها      -8

  .والمطبوعات المتعلقة ببطاقات تقدير الدرجات
ا بالتعاون مع الجهات    ـات أعماله ـات، وتوفير متطلب  ـراح لجان االمتحان  ـ اقت -9

  .ةـالمعني
 مسك سجالت نتائج امتحانات الشهادات العامة بمراحـل التعلـيم وتنظيمهـا،        -10

  .وتصنيفها، وحفظها بطريقة تيسر الرجوع إليها
ف وكـشوف درجـات مـن مكاتـب         ائ مراجعة ما يرد إليها من وثائق وصح       -11

االمتحانات بالمناطق أو ما يحال إليها من الجهات األخرى، ومطابقـة هـذه             
  .الوثائق والصحائف مع السجالت والنتائج المحفوظة لديها
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14 
  :ختتص إدارة حراسة املرافق التعليمية مبا يلي

لحراسة لألماكن المراد حراسـتها مـن عناصـر وإمكانيـات      تحديد احتياجات ا -1
  .مادية، واقتراح برامج تدريب الحراس، ومتابعة تنفيذها

 وضع البرامج الالزمة لتأمين وحراسة المرافق التعليميـة واإلجـراءات التـي             -2
  .تكفل حسن تنفيذها

  .دارة اقتراح النظم واإلجراءات والشروط الالزمة الختيار وتشغيل عناصر اإل-3
  .  التنسيق مع الجهات األمنية األخرى فيما يتعلق بحراسة المرافق التعليمية-4
  .وثيق المعلومات المتعلقة باختصاصات اإلدارةت تنظيم و-5
 وضع وتنفيذ البرامج الالزمـة لحراسـة المرافـق التعليميـة أثنـاء تأديـة                -6

  .ن بأدائهاي، والمكلفاالمتحانات
  . ومراقبة مداخل ومخارج المؤسسات التعليمية تنظيم مواقف السيارات-7

15 

  :ختتص إدارة املعلومات والتوثيق مبا يلي
العلميـة  لمعلومات والوثائق المتعلقة بعمل الوزارة وفقاً لألساليب        ا جمع وحفظ    -1

وتبويبها، وتصنيفها وتحديثها بشكل مستمر، وإدخالها بمنظومة الحاسب اآللـي   
  .لها في متناول الجهات المخولة باستخدامهاللجهاز اإلداري، وجع

  . وضع آليات علمية ومنهجية لضمان جودة البيانات والمعلومات-2
  . وضع آليات علمية للتحديث المستمر للبيانات، والتأكد من جودتها-3
 ى بناء قواعد البيانات باستخدام الطرق والمنهجيات العلمية لتحقيق أعلى مستو          -4

 على ربطها بمختلف الوحدات اإلداريـة التابعـة         لات، والعم ممكن لجودة البيان  
  .للوزارة ليتم ربطها بالنظام الوطني للمعلومات والتوثيق

 إعداد التقارير والنشرات الدورية عن نشاط الوزارة، وتوزيعها علـى الجهـات    -5
  .االتابعة له
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هـا مـن     توفـير أوعيـة المعلومـات سواء داخل الوزارة أو التي يتم اقتناؤ          -6
  .مصادر خارجية

 التوسع في استخدام توظيف مفهوم مستودعات البيانـات كـأداة لبنـاء بنيـة               -7
  .معلوماتية متكاملة تخدم أهداف التنمية البشرية في البالد

  . المعلومات بشكل علمي يحقق حداثة المعلومةالنسياب وضع اآلليات الالزمة -8
 والتقـارير المطلوبـة مـن كافـة          وضع إطار عام لتوحيد الجداول اإلحصائية      -9

الجهات التابعة للوزارة، وتحسين طرق تداولـها، ونشر الوعي اإلحصائي لدى          
  .لوزارةلالجهات التابعة 

 إصدار التقارير واإلحصائيات الدورية وفق ماتتطلبه الـوزارة والمؤسـسات           -10
  .والمنظمات المحلية والدولية

  .ه استثمار الموارد البشرية إجراء الدراسات واإلحصائيات عن أوج-11
 تطويـر وتجهيز وحـدات ومكاتب المعلومات والتوثيـق بالجهـات التابعـة            -12

للوزارة في مجال المعلومات والتوثيق والمساهمة في تنفيذ خطـط وبـرامج            
  .د البشريةرتنمية الموا

ة التدريبية للعـاملين بـالوزارة فـي        ـداد الخطة السنوي  ـة في إع  ـ المشارك -13
ات والتوثيق، والمساهمة في تنفيـذ خطـط وبـرامج تنميـة       ـ المعلوم مجال

  .الموارد البشرية
16 

  :ختتص إدارة رياض األطفال مبا يلي
 دراسة ومراجعة وتنظيم القوانين واللوائح المتعلقة برياض األطفـال، وتقـديم            -1

  .المقترحات الالزمة إلصدار التشريعات التي تواكب المرحلة
لخطط والبرامج لمرحلة رياض األطفـال واإلشـراف علـى تنفيـذها،             إعداد ا  -2

 .وتقويمها ومتابعتها
 وضـع المعايير والشروط والضوابط الختيار الكوادر التربوية واإلداريـة فـي            -3

 .رياض األطفال
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 اقتراح المعايير والشروط والمواصفات الخاصة بالمباني والتجهيزات الالزمـة          -4
 .ق مع الجهات ذات العالقةلرياض األطفال بالتنسي

 المساهمـة في تصميم المناهج التربوية الفاعلة بما يتناسب وقـدرات الطفـل             -5
 .تحقيق األهداف التربوية بالتنسيق مع الجهات ذات االختصاصل

 . اإلشـراف على تنظيم المعلومات والوثائق الخاصة باإلدارة وحفظها-6
 ين مـن معلمين،وإداريـين ومـشرفين،       تحديـد االحتياجـات التدريبية للعامل    -7

 .وكوادر فنية
 . تحديـد المستلزمات اإلدارية، والفنية الخاصة باإلدارة، ومتابعة توفيرها-8
ـ   -9 ات والـصعوبات  ـ إعـداد التقارير الدوريـة عن نـشاطـات اإلدارة والمعوق

 .وسبل معالجتهـا
ـ  ـ التنسيـق في عملي   -10 ـ  ـة اإلش بـين إدارة   وي بـين اإلدارة، و    ـراف الترب

  .  لتفتيش التربويا
  . أية مهام أخرى تكلف بـها اإلدارة في مجال اختصاصها-11

17 
  :خيتص مكتب الوزير مبا يلي 

  . تنظيم مقابالت واجتماعات الوزير، وحفظ المراسالت الخاصة به-1
 اإلعداد الجتماعات الوزارة،وتدوين محاضـر اجتماعاتهـا، وإبـالغ الجهـات            -2

  . من قرارات ومتابعة تنفيذها دورياً بما يخصهاالمعنية
  . استالم التقارير والمراسالت الواردة باسم الوزير، وتلخيصها وعرضها عليه-3
  . حفظ وفهرسة وتبويب جميع ما يصدر عن الوزير من قرارات ومراسالت-4
  .عداد لالجتماعات التي يترأسها الوزير، وتوفير متطلباتها اإل-5

18 

  :تص مكتب الشؤون القانونية مبا يليخي
ـ  ـة مـشروع  ـداد ومراجع ـة في إع  ـ المشارك -1 ن واللـوائح ذات    ـات القواني

  .وزارةـالعالقة بال
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 مراجعة مشروعات العقود التي تختص الوزارة بإبرامها واالتفاقيات التي تكون           -2
  .طرفاً فيها

تعليم أو عليهـا بالتنـسيق       متابعة القضايا التي ترفع من قبل وزارة التربية وال         -3
  .مع إدارة قضايا الحكومة والجهات ذات العالقة

  . إعداد وصياغة القرارات وتسجيلها وختمها، وإحالتها إلى الجهات المختصة-4
  . إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العالقة بالتعليم-5
  . صياغة المذكرات التي يرى الوزير عرضها على رئاسة مجلس الوزراء-6
  . إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه-7

19 

  :خيتص مكتب التعاون الدويل مبا يلي 
الصديقة و متابعة اتفاقيات التعاون في مجال التربية والتعليم مع الدول الشقيقة            -1

  .والمؤسسات الدولية بالتنسيق مع اإلدارات المختصة بوزارة الخارجية
 اإلعداد الجتماعات اللجان المشتركة، ومتابعة تنفيـذ المحاضـر واالتفاقيـات            -2

  .والبرتوكوالت الصادرة عنها
 تنظيم االتصاالت مع الجهات والمنظمـات العربيـة واإلقليميـة والدوليـة ذات         -3

  .العالقة بوزارة التعليم، بالتنسيق مع الجهات المختصة
ـ ة فـي    ـة والمـشارك  ـم المساهم ـ تنظي -4 رات والمنظمـات العربيـة     ـالمؤتم

  .واإلقليمية والدولية
  . إعداد التقارير عن اللجان العليا، وتنسيق مواعيد اجتماعاتها-5
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة للضيوف مـن اسـتقبال وإقامـة وتنقـل، وتنظـيم               -6

  .مقابالتهم
20 

  :خيتص مكتب املراجعة الداخلية مبا يلي
لبنود المعتمدة بميزانية الوزارة، وكذلك النقل من بند إلى          مراجعة الصرف من ا    -1

  .آخر وفقاً للتشريعات النافذة
  . مباشرة أعمال المراجعة المستندية قبل، وبعد الصرف-2
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ـ  فتالل تقديم النصح والمشورة المالية، واقتراح السبل الكفيلة         -3  أخطـاء أو    ةي أي
  .نقص أو خلل في المستندات أو إجراءات الصرف

 األمر بإجراء الجرد المفاجئ للخزائن، والعهد المالية، والمخـازن واإلشـراف            -4
  .على أعمال الجرد السنوي للمخازن

ة والميزانيات والتقارير المالية الخاصـة بـوزارة        ـة الحسابات الختامي  ـ دراس -5
ه القـصور، واقتـراح الـسبل الكفيلـة         ـم، والتنبيه على أوج   ـالتربية والتعلي 

  .اـبمعالجته
 تقديم نتائج الميزانيات المعتمدة، ومقارنتهـا بالميزانيـات التقديريـة وتحليـل       -6

  .االنحرافات، واقتراح سبل تالفيها
  . المشاركة في أعمال اللجان المالية التي يكلف بـها-7
  . اإلشراف على إعداد الحسابات الختامية للوزارة-8
  .ندية للوزارة العمل على تطوير النظم المحاسبية والدورة المست-9

21 

  :ندماج الفئات اخلاصة مبا يلياخيتص مكتب تعليم و
  . البرامج الالزمة لتنفيذ القرارات المتعلقة بتعليم طالب الفئات الخاصةح اقترا-1
 حصـر المؤسسـات التعليمية التي بـها طلبة من الفئـات الخاصـة، وعـدد              -2

مؤهلين لهـذا الغـرض والوسـائل     الطلبة والفصول الالزمة لذلك، والمعلمين ال     
  .التعليمية المعتمدة

 اقتراح ومراقبة معدالت أداء معلمي الفئات الخاصة، واإلشراف علـى بـرامج             -3
  .إعادة توزيعهم، وتنقالتـهم بالتنسيق مع اإلدارات المختصة بالوزارة

 المشاركـة في الدراسات المتعلقة بتحديد أوجـه االسـتفادة مـن مخرجـات              -4
عليم الفئات الخاصة بما يتماشى وحاجة المجتمـع وبالتنـسيق مـع        مؤسسات ت 

  .الجهات ذات العالقة
 تلقي ودراسة تقارير التفتيش التربوي بشأن معلمي التالميـذ والطـالب مـن              -5

رامج التدريب أثناء العمل لتحـسين       الخاصة واالستفادة منها في وضع ب      الفئات
  .مستوى أدائهم
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تصة في إعداد الدراسات والبرامج المتعلقـة بتطـوير          التعاون مع اإلدارة المخ    -6
وتنفيذ المناهج والمقررات الدراسية للطالب من الفئات الخاصة، ومـساعدتهم           

  .على اختيار التخصص الذي يناسبهم
 توثيق ما يصدر عن التنظيمات والهيئات الدولية فيما يتعلـق بتطـوير تعلـيم               -7

  .تالميذ الفئات الخاصة واالستفادة منها
22 

  :خيتص مكتب اإلعالم مبا يلي
  . إجـراء التغطية اإلعالمية لمناشط الوزارة بالوسائل المتاحة وتوثيقها-1
 متابعـة ماتنشره الوسائل اإلعالمية المرئية والمـسموعة والمقـروءة فيمـا            -2

 ذلك بالتنـسيق مـع اإلدارات       لىيتعلق بعمل الوزارة، وإعداد الردود الالزمة ع      
  . بالقطـاعالمختصة

  . التنسيـق مع وسائل اإلعالم بشأن تغطية مناشط الوزارة-3
 اإلشـراف على أعمـال اإلعالنات الخاصة بالوزارة، وتحديد أساليب نـشرها،           -4

  .ووسائلهـا
 إعـداد البرامج اإلذاعية واإلخبارية والتغطيات الـصحفية بـالوزارة وتزويـد            -5

  .وسائل اإلعالم بـها
موقـع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية، والعمـل علـى     اإلشـراف على    -6

  .تطويـره
اب والصحفيين والفنيـين مـن       االستعانة باإلذاعتين المرئية والمسموعة، والكتَّ     -7

  .ذوي االختصاص في مجال عمل المكتب
  . إعداد مشروعات البرامج اإلعالمية لوزارة التربية والتعليم وتنفيذها-8

23 

  :تب املتابعة مبا يليخيتص مك
 متابعـة أداء الجهـات التابعـة لوزارة التربية والتعلـيم، وإعـداد التقـارير             -1

  .الدورية عن نشاطها
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 الخاصة بوزارة التربيـة والتعلـيم، ودراسـتها،        ى تلقي االستفسارات والشكاو   -2
  .وإبداء الرأي بشأنـها، والعمل على معالجتها

منظمة لعمل الوزارة، واقتراح تعديلها بالتنسيق مـع         متابعة تنفيذ التشريعات ال    -3
  .الجهات المختصة

 تجميع التقارير واإلحصائيات والبيانات بنشاط الجهات التابعة لـوزارة التربيـة      -4
والتعليم، وبيان مدى التزامها بتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لها، واقتـراح           

  .هيكلها وتنظيمها
24 

ناطق التي تتطلب ذلك مكاتـب للتربيـة والتعلـيم يـصدر            مليكـون للوزارة با  
بتنظيمها وتحديد اختصاصاتـها قرار من وزير التربية والتعليم وبمـا اليتعـارض            

  .وأحكام هذا القرار
25 

يصدر بالتنظيم الداخلي لوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لـها قرار مـن            
يخل باالختصاصات المنصوص عليها فـي هـذا    ا الوزير التربية والتعليم، وذلك بم  

  .القرار، ووفقاً للنظم والقواعد المعمول بـها في هذا الشأن
26 

تمارس التقسيمات التنظيمية المنصوص عليها في هـذا القـرار مهامهـا دون             
اإلخالل باالختصاصات المسندة لمـسؤولي التربيـة والتعلـيم بالمنـاطق، وعلـى             

  .م تقارير ربع سنوية عن نشاطهاالتقسيمات تقدي
27 

تشكل لجنة أو أكثر بقرارات تصدر من وزير التربية والتعليم لتنفيذ أحكام هـذا              
  .القرار بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة



  827     رقم الصفحة                                                                              )14 (عــددال

28 

ى كل حكم يخالفه، وعلى الجهـات     ـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغ      ـيعم
  .في الجريدة الرسميةر ـوينش المعنية تنفيذه،

  

  جملس الوزراء
  .هجري1433/ األولىىجماد/06: صدر في
  .ميالدي29/03/2012: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 135(رقم 

  باعتماد اهليكل التنظيمي واختصاصات
  وزارة الثقافة واتمع املدني وتنظيم جهازها اإلداري

  جملس الوزراء
  .لى اإلعالن الدستوري بعد االطالع ع-
 وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحـة الميزانيـة والحـسابات والمخـازن             -

  .وتعديالتها
  . ميالدي، بشأن المطبوعات والنشر1972لسنة ) 76( وعلى القانون رقم -
 ميالدي، بشأن إصدار قانون عالقات العمل       2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

  .يةوالئحته التنفيذ
 ميالدي، بتكليف وزارة الثقافة     2011لسنة  ) 7( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

  .والمجتمع المدني بتأسيس بعض الجهات وتقرير بعض األحكام
 ميالدي، بإنشاء مركز دعـم      2012لسنة  ) 12( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

  .منظمات المجتمع المدني
 مـيالدي، بـشأن   2011لسنة ) 174( رقم  وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي   -

  .تحديد هيكل الحكومة االنتقالية
 مـيالدي، بـشأن   2011لسنة ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم    -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
 ميالدي، بتحديد اختـصاصات     2012لسنة  ) 1( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

  .وكالء الوزارات ومساعديهم
 2011لـسنة  ) 18(وعلى قرار المكتب التنفيذي للمجلس الوطني االنتقالي رقـم    -

ميالدي، بشأن تحديد اختصاصات دائرة الثقافة والمجتمـع المـدني والجهـات            
  .التابعة لها
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ـ      - بتـاريخ  ) 377( رقـم  ه وعلى ما عرضه وزير الثقافة والمجتمع المـدني بكتاب
  . ميالدي3/3/2012

لـوزراء فـي اجتماعـه العـادي الخـامس لـسنة            س ا ـرره مجل ـ وعلى ما ق   -
  .الديـمي2012

  ر رـــــق
1 

د الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والمجتمـع المـدني ويـتم        ـيعتم
  .تنظيم جهازها اإلداري وفقاً ألحكام هذا القرار
2 

التـي   وزارة الثقافة والمجتمع المدني وضع الخطط والبرامج الالزمـة           ىـتتول
ستراتيجية للثقافة الوطنية، وتشخيص دور الثقافة السائدة       اتهدف إلى تحقيق تنمية     

في إعاقة التنمية الوطنية، وتطوير ثقافة داعمة للتوجهات التنموية وحماية التراث           
الثقافي والحضاري التاريخي وجمـع وحمايـة المـوروث الـشعبي وإبـراز دور              

تشجيع اإلبداع في مجـاالت الثقافـة واآلداب        ومساهمة ليبيا في التراث اإلنساني و     
  -:والفنون، ولها على وجه الخصوص ما يلي

 تنفيذ التشريعات واألنظمة والسياسات الثقافية المعتمـدة وتنـسيق التوجهـات        -1
مـة هـذه التوجهـات      ءواألنشطة الحكومية في الميادين المنوطـة بهـا ومال        

  .واألنشطة مع االحتياجات الثقافية
إنشاء وإدارة المرافق والمنشآت والمؤسسات الثقافية بمختلف أنواعها         اقتراح   -2

واستثمارها، وتطوير القائم منها ودعم المبادرات التـي تهـدف إلـى تطـوير              
  .المرافق والمؤسسات األهلية بما يحقق األهداف المرجوة للشعب الليبي

ـ           -3 ي للدولـة،    رعاية جميع أشكال الفنون وتطويرها بما يحافظ على التراث الفن
ويشجع ويحقق المناخ المالئم لنمو الملكات الخالقة وإظهار المواهب الجديـدة           

  .في مختلف النواحي الفنية واألدبية
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 المحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز االنتمـاء واالسـتثمار الـدائم لطاقـات              -4
الشباب، ورعاية المبدعين واحتضان الموهـوبين، وتوجيههـا نحـو التنميـة            

  .معية الشاملةالمجت
 القيام بالدراسات والبحوث لتنمية العمل الثقـافي وتطـويره وأسـاليب حفـظ              -5

  .المخطوطات التاريخية واقتراح أفضل اآلليات العلمية والعملية لتحقيق ذلك
 للتراث الشعبي بمختلف أنواعه وأشكاله وجمعـه وتـصنيفه          ت إجراء المسوحا  -6

بحوث الهادفة إلى إحياء التراث وإدماجه      وتوثيقه وحمايته وإعداد الدراسات وال    
  .في التنمية االجتماعية واالقتصادية

 إقامة المهرجانات واألسابيع والمعارض الثقافية واألثرية في الداخل والخـارج     -7 
بهدف التعريف بمقومات ليبيا الحضارية والثقافية وتنظيم فعاليـات ومـسابقات      

  .ثقافية وفنية لتحقيق ذلك
  .الجوائز التقديرية والتشجيعية للمبدعين في مجاالت اآلداب والفنون تبني منح -8
 العناية بثقافة المرأة والطفل وتبني المشاريع الخاصة بتنميـة المواهـب فـي              -9

  .مختلف المجاالت الثقافية واإلبداعية
 النهـوض بالحركـة المسرحيـة ومختلف الفنون واآلداب وتشجيع اإلنتـاج          -10

  .السينمائي
  .شجيع حركة التأليف والترجمة والنشر ت-11
 تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمطبوعات والنشر واقتراح تطويرها بمـا يحقـق            -12

  .الطموحات في هذا المجال
 تشجيـع المبدعـين والمواهـب الواعـدة والمبادرات الذاتيـة فـي مجـال            -13

  .الثقافة والفنون
جية وإعادة تنظيمها ودعهمـا      والخار  اإلشراف على المراكز الثقافية الداخلية     -14

 وبشريا وتنفيذ البرامج والخطط الالزمة لتحقيق أهدافها بالتنسيق مـع          ماديا ،
  .الجهات ذات العالقة

 اقتراح إنشاء وإدارة المؤسسات اإلعالمية الالزمة لنشر البـرامج واألنـشطة     -15
  .يةالثقافية، وكل ما من شأنه خدمة البرامج واألنشطة االجتماع
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 إبـرام االتفاقيات الدولية في مجاالت التعاون الثقافي ومؤسـسات المجتمـع            -16
المدني وتفعيـل القائم منها وتنمية العالقات الثقافيـة بـين ليبيـا والـدول              
الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية واإلسـالمية والدوليـة وذلـك طبقـاً            

  .للتشريعات النافذة
 الدولية وعضويتها في المؤسسات والمنظمات الدولية        تمثيل ليبيا في المحافل    -17

  .في المجال الثقافي
ة إلقامة المراكز الثقافية العربية واألجنبية داخل ليبيـا    كن تقديم التسهيالت المم   -18

والموافقة على خططها الثقافية والتأكد من توافق أنـشطتها مـع القـوانين             
  .اط ومتابعة أدائهاواألنظمة النافذة ومنحها تراخيص مزاولة النش

 إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية فـي المجـاالت الثقافيـة والفنيـة              -19
  .نشطتها المختلفةزمة إلدارة الوزارة وهيئاتها وأوالمهنية الال

 إشهار منظمات المجتمع المدني، واعتماد نظمها األساسية ومتابعتها في أداء           -20
  .التشريعات النافذةمهامها وفقاً لما هو مقرر في 

 التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق األهـداف التـي قامـت مـن      -21
  .أجلها، وبحث مجال التعاون معها بما يخدم قضايا التنمية وحقوق اإلنسان

 مقترحات أو برامج خاصة بمؤسسات المجتمع المدني التخاذ مـا           ة عرض أي  -22
  .يلزم بشأنها

 منظمات المجتمع المدني فضال عن دعمها وتطويرهـا          العمل على تعزيز دور    -23
  .والحفاظ على استقاللها وفقاً للتشريعات النافذة

 العمـل مع منظمـات المجتمع المدنـي بهدف خلـق شـراكة فـي مجـال               -24
العمـل  والنشاطات والبرامج الهادفة إلى تنمية الوعـي بدورها في المجتمع          

المدني للقيام بدور مهم فـي الوفـاق        على إتاحة المجـال لمنظمات المجتمع      
  .والسلم االجتماعي

  . المساهمة في تنفيذ برامج التدريب التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني-25
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 تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجـاورة،           -26
 األدبية  على المستوى المحلي والدولي، وتسجيل وتوثيق األعمال والمصنفات       

  . المنظمات الدولية المتخصصةىوالفنية، وحماية التراث الليبي، وتسجيله لد
 منـح الموافقـات الالزمة لإلعالنات التجارية وذلك بالتنسيق مـع الجهـات            -27

  .ذات العالقة
 مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الـوزارة أو تـنص عليهـا القـوانين               ة أي -28

  . والقرارات النافذة
3 

يكون لوزارة الثقافة والمجتمع المدني وكيل أو أكثر ويمارس المهـام المقـررة             
  .لوكالء الوزارات بموجب التشريعات النافذة ويعمل تحت إشراف الوزير

4 

يتكون اهليكل التنظيمي لوزارة الثقافة واتمع املدني من التقسيمات 
  :التنظيمية اآلتية

  . إدارة المراكز والبيوت الثقافية-2          .الثقافية إدارة البرامج واألنشطة -1
  . إدارة الكتاب والنشر-4      . إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية-3
  . إدارة التنمية الثقافية-6                .  إدارة الشؤون اإلعالمية-5
  .والمالية إدارة الشؤون اإلدارية -8             . إدارة التخطيط والمشروعات-7
  . مكتب الوزير-9

  . مكتب وكيل الوزارة-10
  . مكتب المراجعة الداخلية-11
  . مكتب التعاون الثقافي الدولي-12
  . مكتب ثقافة الطفل-13
  . مكتب التدريب-14
  . مكتب الشؤون القانونية-15
  . مكتب المتابعة-16
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5 
  -:ختتص إدارة الربامج واألنشطة الثقافية مبا يلي

قتراح خارطـة سنوية للمهرجانات الفنية واألدبية والمعارض وفـق جـداول            ا -1
تبين أماكـن ومواعيد إقامتهـا بالتنسيق مع اإلدارات المختصة والجهات ذات           

  .العالقة
 المجاالت بالتنـسيق مـع اإلدارات       ى اإلشراف على المهرجانات األهلية في شت      -2

  .المختصة والجهات ذات العالقة
لى الندوات الفنية واألدبية بالداخل بالتنسيق مع اإلدارات المختـصة        اإلشراف ع  -3

  .والجهات ذات العالقة
اإلشراف على تنظيـم األسابيـع الثقافية الدولية في مجاالت الثقافـة والفنـون             -4

واآلداب والمجتمع المدنـي وتبادل االحتفاالت والمهرجانات مع الـدول العربيـة           
  .امة المناشط المشتركة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقةواإلفريقيـة والدولية وإق

  . أعمـال أخـرى تسند لإلدارة بما يتماشي ومع اختصاصهاة أي-5
6 

  :ختتص إدارة املراكز والبيوت الثقافية مبا يلي
 االهتمام بالمراكز والبيوت الثقافية في الداخل والخارج والعمل على تطويرهـا            -1

 ووضع التقارير والدراسات حول مستوى أدائها وبما يرفـع          من خالل متابعتها  
ة المـوظفين بهـا وذلـك    يتها وقدرتها على القيام بدورها، وقدرة وكفا      يمن كفا 

  .بالتعاون مع الجهات ذات العالقة
 التعاون مع اإلدارات واللجان المختصة بالوزارة وفروعها التابعة لها من أجـل            -2

راكز والبيوت الثقافية بالداخل والخـارج والعمـل        توفير اإلمكانيات الالزمة للم   
  .على التوسع في إنشائها وتطوير القائم منها

 اقتراح الشروط والضوابط الالزمة الختيار العناصر التي تكلف بالعمل بالمراكز           -3
  .والبيوت الثقافية

  . تزويد الجهات العامة بمتطلباتها من المطبوعات والرسائل الثقافية المختلفة-4
  . أعمال أخرى تسند لإلدارة بما يتماشى مع اختصاصهاة أي-5
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7 

  :ختتص إدارة املطبوعات واملصنفات الفنية مبا يلي
 مباشرة االختصاصات الممنوحة لإلدارة بموجب قانون المطبوعات والقـوانين          -1

  .واللوائح النافذة واقتراح التعديالت الالزمة عليها
  .مها وإصدار الموافقات الالزمة لنشر الجيد منهايي مراجعة المخطوطات وتق-2
 مباشرة إجراءات المطبوعات والمصنفات الفنية بما فيها اإلنتاج فـي مجـاالت             -3

األعمال المسموعة والمرئية واألشرطة المصورة والبرامج اإلعالميـة المعـدة          
  .رج من الخااً أو مستوردالتجاري سواء أكانت منتجاً محلياللبث أو للتبادل 

  . منح وتجديد تراخيص النشر والتوزيع واإلعالن واإلنتاج-4
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن المطبوعات والمنـشورات والمـصنفات الفنيـة     -5

واألعمال الهدامة أو المبتذلة أو المشينة أو المسيئة إلـى سـماحة الـدين أو               
لبالد أو مـا يظهـر      كرامة الوطن أو المبادئ النبيلة للثورة أو المصالح العليا ل         

أعمال الشعوذة وما يهدف إلى التجهيـل واألعمـال األخـرى التـي تجرمهـا               
  . مع المواثيق األساسية للمجتمع الليبيىالتشريعات النافذة أو تتناف

  . أعمال أخرى تسند لإلدارة بما يتماشى مع اختصاصهاة أي-6
8 

  :ختتص إدارة الكتاب والنشر مبا يلي
اب والباحثين والمبدعين وتشجيعهم والمساهمة في نشر إنتـاجهم        لكتَّ االتصال با  -1

  .بالتنسيق مع الجهات المختصة
  . اقتراح السياسات الالزمة لدعم الكتاب-2
 نشر الكتاب والمشاركة في معارض الكتاب العربية والعالمية بما يـساهم فـي              -3

  . ذات العالقةالنشر والتعريف بثقافة المجتمع الليبي بالتعاون مع الجهات
ات ودور النشر المحلية والعربية والعالمية ومتابعـة        ـط الصلة بين المكتب   ـ رب -4

ا وبواسطتها وبما يسهم في النهوض بالمستوى الثقافي والفنـي          ـما ينشر فيه  
  .يـواألدب
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  . االهتمام بالدوريات والمطبوعات الثقافية التي تشرف الوزارة على إصدارها-5
لمراد ترجمتها والتنسيق مع المترجمين ومتابعة عملهم واقتراح         اقتراح الكتب ا   -6

  .المكافآت الالزمة لهم وفق اللوائح المعدة
  . أعمال أخرى تسند لإلدارة بما يتماشى مع اختصاصهاة أي-7

9 

  :ختتص إدارة الشؤون اإلعالمية مبا يلي
  . اإلشراف على الوحدات اإلعالمية التابعة للوزارة-1
ماد إجراءات اإلعالميين والصحفيين والمراسلين األجانب وتـسهيل أدائهـم          اعت -2

  .لمهامهم، ومنح التراخيص للمؤسسات اإلعالمية األجنبية العاملة في ليبيا
 إعداد وتوزيع الكتب والمواد اإلعالمية من ملفات متكاملة ومطويات وأشـرطة            -3

لى وسـائل اإلعـالم     تها وع انصية وسمعية وبصرية على سفارات ليبيا وممثلي      
والمؤسسات اإلعالمية والثقافية والتربوية في الخارج، وكذلك تنظـيم التغطيـة       

  .اإلعالمية األجنبية للمناسبات والفعاليات التي تشهدها ليبيا أو تستضيفها
 إبراز دور ليبيا في خدمة القضايا العربية واإلسالمية، وتوثيـق الـصالت مـع      -4

يبيا من مختلف دول العالم وتقديم ما يحتاجونه مـن          الذين يزورون ل   ناإلعالميي
خدمات مساندة ومتابعة ماتنشره وتبثه وسائل اإلعالم في بلدانهم بعد مغادرتهم           

ـ      المغرضـة ومواجهتهـا بالمعلومـات    ةليبيا، وكذلك رصد الحمـالت اإلعالمي
  .والحقائق وتوعية مختلف المؤسسات ذات العالقة بها

الوثيقة مع مؤسسات ووسائل اإلعالم العالمية وذلك من        الت الجيدة و  ص إقامة ال  -5
خالل تنظيم زيارات الوفود اإلعالمية لليبيا على مدار العام وفي المناسبات ذات            
الصبغة الدولية التي تقام في ليبيا وكذلك إرسال الوفـود اإلعالميـة إلـى دول               

 وعامـة   العالم للتواصل مع وسائل اإلعالم والمؤسسات الـسياسية والثقافيـة         
  .شعوب تلك الدول

  . أعمال أخرى تسند لإلدارة بما يتماشى مع اختصاصهاة أي-6
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10 

  :ختتص إدارة التنمية الثقافية مبا يلي
العمـل على تبنـي المبادرات والمشاريـع الثقافية وتـشجيعهـا والمـشاركة          -1

  .في تنفيذهـا
ـ     إعداد الخطط والمعايير الالزمة للشراء التشجيعي      -2 اب وأعمـال    لمؤلفـات الكتَّ

  .المبدعين الفنية واألدبية
  . نشر الوعي والعمل على تعميق الحس الوطني-3
  . التنسيق مع الجهات ذات العالقة في تحديد المعايير العامة لإلعالنات التجارية-4
وظيفتهـا فـي    و نشـر الوعي بدور الثقافة في التفاعل االجتماعي بين األفراد           -5

  .توجيه سلوكهم
ـ            -6  ة متابعـة التقارير العربية والدولية بشأن التنمية الثقافية، واالستفادة مـن أي

  .توصيات أو تقارير ترد فيها بما يخدم تنمية الثقافة في ليبيا
  .ها أعمال أخرى تسند لإلدارة بما يتماشى مع اختصاصة أي-7

11 

  :ختتص إدارة التخطيط واملشروعات مبا يلي
اسات والبحوث الفنية المطلوبة لمـشاريع الـوزارة بالتنـسيق مـع      إعداد الدر  -1

  .الجهات ذات العالقة
 إعداد الخطط والبرامج التنفيذية التي من شأنها تطـوير المرافـق واألجهـزة              -2

والمعدات الثقافية التابعة للوزارة، ومتابعـة إدراج المرافـق الثقافيـة ضـمن             
  .عات العامة طبقاً لمخططات التنميةوالمشر

ـ           -3  أهـدافها ومتطلباتهـا     وء إعداد مشروع ميزانية التحـول للـوزارة فـي ض
  .واحتياجاتها ومتابعة تنفيذ البرامج المتعلقة بميزانية التحول

 إعداد المواصفات الفنية والتـصاميم والخـرائط الهندسـية الالزمـة لتنفيـذ              -4
  .مشروعات الوزارة
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على تنفيذ مشروعات الوزارة من خالل       القيام باإلجراءات الفنية الالزمة للتعاقد       -5
  .لجنة العطاءات بالوزارة

 اإلشراف على تنفيذ مشروعات الوزارة التي تم التعاقد عليها وإعداد التقـارير             -6
  .الفنية عن سير تنفيذها

 متابعة وصيانة كافة المباني والمرافق الثقافية التابعة للوزارة وتطبيق مقومات           -7
  .السالمة فيها

  .عمال أخرى تسند لإلدارة بما يتماشى مع اختصاصها أة أي-8
12 

  :ختتص إدارة الشؤون اإلدارية واملالية مبا يلي
 اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تنفيـذ الـنظم والقواعـد المتعلقـة بـشؤون                 -1

الموظفين ومباشرة كافة شؤونهم الوظيفية من تعيين وترقيـة ونقـل ونـدب             
وغيرها من األمور الوظيفية وفقاً للقوانين واللـوائح        وإعارة وإجازات وتأديب    

  .المعمول بها في الخصوص
 القيام باألعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتـداول            -2

الملفات والوثائق والمكتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها واإلشـراف علـى           
  .ة في هذه المجاالتأعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال الميكن

 مسك السجالت والدفاتر الماليـة والمحاسـبية وإعـداد مـشروع الميزانيـة              -3
التسييرية للوزارة وضبط الرقابة على أوجه صرفها ومباشرة كافة اإلجـراءات           
المالية لتنفيذها وفقاً للتشريعات النافذة وتـوفير احتياجـات الـوزارة وتزويـد       

  .ود االعتمادات المقررةالمخازن باألصناف الالزمة في حد
 ذات العالقة علـى جميـع التقـسيمات         ر تعميم التشريعات والتعليمات والمناشي    -4

  .التنظيمية بالوزارة وغيرها من الجهات التابعة لها
 المحافظة على األصول الثابتة والمنقولة للوزارة وصيانتها وتـوفير األجهـزة            -5

  .لهاوالمعدات وإجراء الصيانة الدورية الالزمة 
 تنظيم الحركة واإلشراف على كافة اآلليات ووسـائل النقـل التابعـة للـوزارة          -6

  .وإجراء الصيانة الدورية لها
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 إعـداد المرتبـات ومستحقات الموظفين وتحصيل إيرادات وديـون الـوزارة           -7
  . الغيرىلد

 القيام بأعمال التخليص الجمركي للمعدات واآلالت واألدوات التـي تـستوردها            -8
  .داء أعمالهاأل

  . إجراء عمليات الجرد السنوي-9
  . القيام بإجراء تسديد قسائم الدفع وااللتزامات المالية األخرى-10
 إنجاز المعامالت اإلدارية الخاصة بالموظفين بالوزارة والقيام بكافة االتصاالت          -11

  . الجهات ذات العالقة فيما يتعلق بشؤونهم الشخصيةىلد
لعالقات العامة بالوزارة من حجز بالفنـادق وتـذاكر وإجـراء            القيام بأعمال ا   -12

  .االتصاالت والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستقبال ضيوف الـوزارة والعمـل علـى راحـتهم         -13

  .وإنجاز كل ما يتعلق بعملهم بالوزارة
، وأعمـال العالقـات      القيام بأعمال الترجمة فيما يخص المكاتبـات اإلداريـة         -14

  .الخاصة بالجهاز اإلداري بما يساعد على تنفيذ مهامه
  . مع اختصاصهاى أعمال أخرى تسند لإلدارة بما يتماشة أي-15

13 

  :خيتص مكتب الوزير مبا يلي
  . القيام بمهام أمانة سر الوزارة-1
فاء البيانـات    تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم الوزير وتسجيلها واسـتي         -2

  .الالزمة بشأنها
 إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات الوزارة وتحرير محاضرها وتـدوين           -3

  .قراراتها وتبليغها
  . تنظيم مقابالت الوزير واتصاالته-4
 فهرسة وتصنيف ما يخص اجتماعات الوزارة وتسجيلها وفقاً ألحـداث طـرق             -5

  .الحفظ والفهرسة
  .ات التي يكلف بها المكتب من قبل وزير الثقافة المشاركة في االجتماع-6
  .مكتب بما يتماشى مع اختصاصهل أخرى تسند لل أعماة أي-7
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14 

  :خيتص مكتب وكيل الوزارة مبا يلي
  . تنظيم مقابالت الوكيل واتصاالته-1
  . تجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها الوكيل-2
  .ة للبريد الصادر والوارد الخاص بالوكيل القيام بشؤون المحفوظات بالنسب-3
  . التحضير لالجتماعات التي تعقد برئاسة الوكيل-4
  . إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب-5
  . أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى مع اختصاصهة أي-6

15 

  :خيتص مكتب املراجعة الداخلية مبا يلي
ـ   -1 ات واألجـور والمكافآت وما في حكمهـا لفحـصها         تلقـي استمارات المرتب

والتأكـد من مطابقتهـا للقـوانين واللوائــح ومراجعـة قيدهــا ببطاقـات         
  .المرتبـات

  . فحص الكشوفات الخاصة بكافة المصروفات-2
 دراسة العقود المبرمة بين الوزارة والموردين وفحص شروطها المالية للتأكـد            -3

ظم واللوائح المالية المعمول بها واستكمال ومراجعة       من مطابقتها للقوانين والن   
  .إجراءات الحصول على خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين مع الوزارة

 فتح ملف خاص لكل عقد، وعمل ملخص ألهم الشروط المالية الواردة به، مـع        -4
  .حفظ ضمانات العقود في خزائن خاصة

عقد والموافقة عليهـا واسـتنزال       فحص الدفعات المقرر صرفها من أصل كل         -5
مبالغها من قيمة العقد بعد استكمال الخطـوات المتطلبـة قانونـاً بخـصوص              

  .المراقبة المسبقة قبل الصرف
لتزامات للمصارف أو موانع قانونية أخرى قبل صـرف   التحقق من عدم وجود ا -6

  .ولينامستحقات المتعهدين والمق
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الدفع المصرفي، وأن القيد لحساب المستفيد       التأكد من إعداد استمارات أذونات       -7
  .قد تم إدراجه في حسابه بالمصرف

 اإلشراف على مسك سـجالت مفـصلة عـن مخصـصات الميزانيـة العامـة                -8
  .ومشروعات التحول

 التحقق من أن اإلنفاق من الميزانية العامة بما يتماشى مـع الـنظم والقواعـد       -9
 التحول ومتابعة ما قد يقع من مخالفة        القانونية واألحكام الخاصة بإدارة حساب    
  .مالية أو الخروج على تلك النظم والقواعد

 إجـراء التفتيش المفاجـئ على الخزائـن والمخـازن والمـشاركـة فـي            -10
  .الجرد السنـوي

  . أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشي مع اختصاصهة أي-11
16 

  :خيتص مكتب التعاون الثقايف مبا يلي
 متابعة االتفاقيات الدولية الثقافية واقتراح طرق وأساليب تنفيذها بالتعاون مـع            -1

اإلدارات ذات العالقة وتقديم المقترحات المتعلقة بعقد االتفاقيات الدوليـة فيمـا            
  .ص الوزارةخي

مـؤتمرات  ال اتخـاذ الترتيبـات الالزمة لعقد االجتماعات المشتركة والندوات و        -2
  .يمهايارة مع نظائرها من الدول األخرى من أجل توثيقها وتقالتي تعقدها الوز

 التعاون مع الجهات المختصة على ربـط وتوثيـق الـصلة مـع الشخـصيات             -3
والمؤسسات والهيئات واللجان والمراكز الدولية على استرجاع مـا نقـل مـن            

  .مقتنيات إلى الخارج
عريف برصيد ليبيا الثقافي     وضع البرامج الالزمة الستقبال الوفود الخارجية والت       -4

  .والفني األدبي، وأنشطة منظمات المجتمع المدني
  . أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى مع اختصاصهة أي-5
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17 

  :خيتص مكتب تنمية ثقافة الطفل مبا يلي
 التخطيط لثقافة الطفل وأساليب تثقيفه على مختلف المستويات وذلك بالتنـسيق            -1

  .لجهات ذات العالقةوالتعاون مع ا
الثقافية للطفل وإيصالها إلى أكبر عدد من األطفـال          العمل على تكامل الخدمات      -2

وخاصة في القرى واألحياء الشعبية وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعلـيم       
واألجهزة اإلعالمية، حتى ال يحدث خلل في أسـاليب التوصـيل نتيجـة لتعـدد      

  .االتجاهات والطرق التي يتم على أساسها التعامل مع الطفل
  .قيف الطفل ودعمها وتطويرها ماديا ومعنوياصادر تث التعرف على م-3
 تنفيذ خطة لالرتقاء بالمستوى الثقافي للطفل الليبي عن طريق تعلـيم وإعـداد              -4

وتدريب القيادات وإجراء البحوث والتجارب وصوالً إلى أفضل السبل المختلفـة           
  .التي تحقق النتائج المرجوة

  .يتماشى مع اختصاصه أعمال أخرى تسند للمكتب بما ة أي-5
18 

  :خيتص مكتب التدريب مبا يلي
 تنظيم الدورات التدريبية بالتنسيق مع مختلف المعاهـد والمراكـز المختـصة             -1

  .للموظفين بالوزارة في مختلف التخصصات
التنسيق مع اإلدارات المختصة في وزارة العمل والتدريب المهنـي مـن أجـل              -2

  .ية واعتمادهاوضع الخطط التدريبية السنو
 إعداد الدراسات الفنية التي توضح مستوى األداء الفنـي واإلداري للمـوظفين             -3

بالوزارة والجهات التابعة لها بما يسهم في وضع الخطط الكفيلة بـالرفع مـن              
  .مستوى األداء بالتعاون مع الجهات ذات العالقة
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بالوزارة والتعاون فـي     إعداد البرامج الكفيلة برفع القدرات اإلدارية للموظفين         -4
سبيل إنجازها مع الجهات ذات االختصاص والجهـات والمراكـز ذات العالقـة             

  .بالداخل والخارج
  . تجميع الدراسات والبحوث الخاصة بالتدريب في الداخل والخارج-5
ـ  إعداد المنشورات والكتيبات التي تسهم في رفع كفا        -6 ة المـوظفين بـالوزارة     ي

  . العالقةبالتعاون مع الجهات ذات
  . أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى مع اختصاصهة أي-7

19 

  :خيتص مكتب الشؤون القانونية مبا يلي
  . المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بعمل الوزارة-1
  . التي تعرض عليهع إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضي-2
ص الوزارة بإبرامها واالتفاقيـات التـي       ت مشروعات العقود التي تخ     مراجعـة -3

  .تكون طرفـاً فيها
 متابعة القضايا التي ترفع من قبل الوزارة أو عليها بالتنسيق مع إدارة القضايا              -4

  .والجهات ذات العالقة
  . إعداد وصياغة القرارات وتسجيلها وإحالتها إلى الجهات المختصة-5
  . ذات العالقة بالوزارةى وبحث الشكاوتا إجراء التحقيق-6
  . صياغة المذكرات التي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزراء-7
  . أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى مع اختصاصهة أي-8

20 

  :خيتص مكتب املتابعة مبا يلي
  .وزارة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء واإلجراءات التنفيذية المتعلقة بال-1
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 متابعة خطط الوزارة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالوزارة والجهات ذات           -2
  .العالقة وإعداد تقارير دورية عنها

 القيام بالزيارات الدورية والتفتيشية على جميع اإلدارات والمكاتـب والجهـات            -3
  .التابعة للوزارة أو التي تشرف عليها

  .بما يتماشى مع اختصاصه أعمال أخرى تسند للمكتب ة أي-4
21 

  حبـسب –تتبع وزارة الثقافة واتمـع املـدني أو تعمـل حتـت إشـرافها 
  : اجلهات اآلتية–األحوال 

  . مركز دعم منظمات المجتمع المدني-1
  . مركز البحوث والمعلومات والتوثيق-2
  . دار الكتب الوطنية-3
  . مجلس الثقافة العام-4
  .خيالة والمسرح والفنون الهيئة العامة لل-5
  . المركز الوطني للمأثورات الشعبية-6
  . وكالة األنباء الليبية-7
  . مجمع اللغة العربية-8
  . المركز الوطني للبحوث والدراسات الموسيقية-9

  . مركز ألوان للخدمات اإلعالمية-10
  . مركز الدراسات األفريقية-11
  .ية البيت الليبية للعلوم والثقافة بالزاو-12
  . قناة ليبيا-13
  . إذاعة ليبيا المسموعة-14
  . صحيفة ليبيا-15
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  . مطبعة ليبيا-16
  . قناة الساعة-17

22 

تنشـأ وفقاً لالحتياجات الفعلية لوزارة الثقافـة والمجتمـع المـدني تقـسيمات           
ستراتيجية الوزارة فـي مجـال الثقافـة        ا تنفيذ سياسة و   ىتنظيمية بالمناطق، تتول  

 مهـام االختـصاصات   نتحديدها وبيـا بع المدني، ويصدر قرار من الوزير       والمجتم
النوعية لهذه التقسيمات وآلية تنفيذ أحكام هذه المادة بمـا يتوافـق والتـشريعات              

  .النافذة بالخصوص
23 

در بالتنظيم الداخلي لوزارة الثقافة والمجتمع المدني قرار من وزير الثقافة           ـيص
  .ذلك بما ال يخل بأحكام هذا القراروالمجتمع المدني، و

24 

ى كل حكم يخالفه، وعلى الجهـات     ـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغ      ـيعم
  .ر في الجريدة الرسميةـالمعنية تنفيذه، وينش

  جملس الوزراء
  .هجري1433/جمادى األولى/6: صدر في
  .ميالدي29/3/2012: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 136(رقم 

  بشأن حل بعض اجلهات وتقرير بعض األحكام
  جملس الوزراء

  . بعد االطالع على اإلعالن الدستوري-
ـ       -  الميزانيـة والحـسابات والمخـازن       ة وعلى قانون النظام المالي الدولة، والئح

  .وتعديالتها
العمل  ميالدي، بشأن إصدار قانون عالقات       2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

  .ةوالئحته التنفيذي
 ميالدي، بتكليف وزارة الثقافة     2011لسنة  ) 7( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

  .والمجتمع المدني بتأسيس بعض الجهات وتقرير بعض األحكام
 مـيالدي، بـشأن   2011لسنة ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم    -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
 مـيالدي، باعتمـاد     2012ة  ـلـسن ) 135(رار مجلس الوزراء رقم     ـى ق ـ وعل -

ة والمجتمـع المـدني وتنظـيم       ـي واختصاصات وزارة الثقاف   ـالهيكل التنظيم 
  .جهازها اإلداري

بتـاريخ  ) 377( وعلى ما عرضه وزير الثقافة والمجتمع المـدني بكتابـه رقـم        -
  . ميالدي3/3/2012

اعـه العـادي الخـامس لـسنة         وعلى ما قـرره مجلـس الـوزراء فـي اجتم           -
  .ميالدي2012

  ررــــق
1 

ــة  ــا إىل وزارة الثقاف ــوهلا وموجوداته ــؤول أص ــة وت ــات التالي ــل اجله حت
  :واتمع املدني

  . المؤسسة العامة للثقافة-1
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  . أكاديمية الفكر الجماهيري والجهات التابعة لها-2
  . المركز العالمي للكتاب األخضر-3
  .لإلعالم الجماهيري الهيئة العامة -4
  . الهيئة العامة لإلعالم الخارجي-5
  . جائزة الفاتح التقديرية في األدب والفنون-6
  . المنظمة الوطنية للشباب الليبي-7
  . جائزة القذافي العالمية لآلداب-8

2 

ى وزارة الثقافة والمجتمع المدني معالجة أوضاع العاملين بهذه الجهـات           ـتتول
يق مع وزارة العمل والتأهيل كما تتولى دمـج االختـصاصات الالزمـة    وذلك بالتنس 

  .لتلك الجهات في ديوان الوزارة والجهات التابعة لها
3 

ل بقرارات تصدر من وزير الثقافة والمجتمع المدني لجنة أو أكثر لتنفيـذ             ـتشك
  .أحكام هذا القرار

4 

ى كل حكم يخالفه، وعلى الجهـات     ـغل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويل      ـيعم
  .ر في الجريدة الرسميةـالمعنية تنفيذه، وينش

  
  جملس الوزراء

  .هجري1433/جمادي األولى/6 :صدر في
  .ميالدي29/3/2012 :الموافق
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 137(رقم 

  باعتماد اهليكل التنظيمي واختصاصات
  اإلداريوزارة التخطيط وتنظيم جهازها 

  جملس الوزراء
  . بعد االطالع على اإلعالن الدستوري-
 وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحـة الميزانيـة والحـسابات والمخـازن              -

  .وتعديالتها
  . ميالدي، بشأن التخطيط والئحته التنفيذية2000لسنة ) 13( وعلى القانون رقم -
شأن إصدار قانون عالقات العمل      ميالدي، ب  2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

  .والئحته التنفيذية
 ميالدي، بشأن اعتماد الميزانيـة العامـة        2012لسنة  ) 20( وعلى القانون رقم     -

  . ميالدي2012للعام 
 مـيالدي، بـشأن    2011لسنة ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم    -

  .اعتماد الحكومة  االنتقالية
 ميالدي، بتحديد اختـصاصات     2012لسنة  ) 1(زراء رقم    وعلى قرار مجلس الو    -

  .وكالء الوزارات ومساعديهم
 مـيالدي، باعتمـاد الهيكـل       2012لسنة  ) 68( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

  .التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها اإلداري
ـ     2012لسنة  ) 138( رقم   ءا وعلى قرار مجلس الوزر    - صلحة  ميالدي بإنـشاء م

  .اإلحصاء والتعداد
 مـيالدي،   2006لـسنة   ) 282(رقـم   " سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

  .بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات
 ميالدي، وكتابه رقم    10/01/2012بتاريخ  ) 44( وعلى كتاب وزير التخطيط رقم       -

  . ميالدي30/01/2012بتاريخ ) 106(
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 لـسنة   الـوزراء فـي اجتماعـه العـادي الخـامس         رره مجلـس    ـ وعلى ما ق   -
  .الديـمي2012

  ررــــق
1 

د الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط ويـتم تنظـيم جهازهـا            ـيعتم
  .اإلداري وفقاً ألحكام هذا القرار

2 

ون للوزارة وكيل أو أكثر يمارس اختصاصاته وفقاً للتـشريعات واللـوائح            ـيك
 وتخضع التقسيمات التنظيمية إلشراف الوزير ووكيل الـوزارة كمـا           المنظمة لذلك، 

  .هو مبين في الهيكل التنظيمي المرفق
3 

ى وزارة التخطيط وضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ الـسياسة العامـة    ـتتول
للدولة في مجال التخطيط، كما تتولى رسم السياسات واالستراتيجيات بمـا يحقـق             

  :تدامة ألفراد الشعب الليبي، ولها على وجه الخصوص بما يليالتنمية المس
 إعداد الدراسات والتوقعـات المـستقبلية للتنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة             -1

والمكانية وفق المؤشرات الوطنية لتنافسية االقتصاد الليبـي علـى المـستوى            
االجتمـاعي  المحلي واإلقليمي وتحديد المجاالت الواعدة في التحول االقتصادي و  

  . لالقتصاد الوطنيةم مع تطور ونمو القدرة االستيعابيءوبما يتال
ستراتيجية كبـدائل لمـسارات التنميـة وتقييمهـا تمهيـداً       اقتراح الخيارات اال   -2

ستراتيجية التنمية والسياسات العامة والمحققة لهـا       اللمفاضلة بينها عند وضع     
 عنـد   ةية وللجهـات التـشريعي    كإطار عام يسترشد به إعداد مخططاتها القطاع      

، والجهات الرقابية عند وضـع المعـايير والمقـاييس          القوانينوضع مشاريع   
  .الرقابية لتقويم األداء في مختلف الوزارات
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سـتراتيجية  ادية واجتماعية تتطلبها الخطة اال     اقتـراح نماذج لمشروعات اقتص    -3
درة المحليـة إلنتـاج     ى بها في تنمية البنى األساسيـة، وبناء الق       ذكنماذج يحت 

الرفع مـن مـستوى   إلى السلـع والخدمـات على أسس تنافسية وبمـا يؤدي   
  .دخل المواطن

 وضـع الخطط الكلية وإعداد مشروعات الخطط والبـرامج ووضـع أولويـات             -4
لتنفيذ المشاريع التي تتضمنها الخطـة العامة والبرامج التنفيذية الالزمـة لهـا    

سيق مع الوزارات ذات العالقـة علـى أسـس فنيـة            وميزانيات التحـول بالتن  
  .واقتصاديـة

 المراجعة واالعتماد الفني لمشروعات الخطط والبرامج متوسطة وطويلة المدى          -5
لتطوير وبناء القدرات المؤسسية والتنمية البشرية الالزمة للتحول االقتـصادي          

  .واالجتماعي
يجيات المقـررة واقتـراح      اقتراح مشاريع القوانين التـي تـتالءم واالسـترات         -6

التعديالت على التشريعات النافذة بما يحقق توافقها مع اسـتراتيجيات التحـول            
  .االقتصادي واالجتماعي

" من خالل نشاط المتابعـة  " تقويم ما حققه تنفيذ الخطط متوسطة وطويلة المدى          -7
مـع  أو البرامج السنوية من تقدم تنموي واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق       

الجهات المعنية لتعجيل أو تأجيل أو إلغاء أو وقف تنفيذ بعض الخطـط تمـشياً               
  .مع أبعاد ومتطلبات التنمية المستدامة

 فتح سجل لقيد المكاتب االستشارية الوطنية واألجنبية وإعطاء اإلذن بمزاولـة            -8
  .نشاطها االقتصادي

ند إليهـا مهـام      تـس  – دائمة ومؤقتة    – تشكيل لجان وفرق عمل فنية وعلمية        -9
محددة جديرة بالدراسة والبحث واقتراح االسـتراتيجيات الالزمـة واالسـتعانة           
ببيوت الخبرة والمراكز البحثية الوطنية والدولية والخبراء والكـوادر المحليـة           

  .واألجنبية
 وضع أسس ومعايير وطنية للتعاقـد والتفـاوض والتعامـل مـع الـشركات               -10

ع المراكز البحثية وبيوت الخبرة فـي الـداخل         والمؤسسات الدولية، وكذلك م   
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والخارج، وذلك لغرض المساهمة في جـذب االسـتثمارات ونقـل وتـوطين          
  .التقنية واكتساب القدرات المعرفية

 المساهمة في تطوير قاعدة البيانات الوطنية وبناء منظومة للروابط المعرفيـة   -11
داث تطور نـوعي فـي   في الداخل، ومع العالم الخارجي والمساهمة في استح    

بناء قواعد البيانات، وإدخال معايير اإلدارة العلمية في الجهات التنفيذية وفي           
  .مجال الدراسات والبحوث

 استخدام وتوظيف الوسائط اإللكترونية فـي معرفـة ومتابعـة االحتياجـات             -12
والمطالب المتجددة للمجتمع ودرجة قبول المواطنين لذلك عن المـشروعات           

  .المقترحة والمنفذةالمخططة و
 اقتراح سبل تطوير العالقات مع المنظمات والهيئـات وصـناديق ومـصارف             -13

التنمية اإلقليمية والدولية، والتخطيط لتطوير التعاون معها بما يخدم أهـداف           
  .التحول االقتصادي واالجتماعي

 دراسة مشروعات االتفاقيات المزمع عقدها في مجاالت التعاون الفنـي مـع             -14
لدول والمنظمات اإلقليمية والدولية ومتابعة تنفيذها وتنسيق االستفادة منهـا          ا

  .خدمة ألهداف التنمية في ليبيا
4 

ل التنظيمـــي لـــوزارة التخطـــيط مـــن التقـــسيمات ـــــيتكـــــون اهليك
  -:التنظيمية اآلتية

  .ة للتخطيط االقتصادي واالجتماعيـ اإلدارة العام-1
  .ةـات القوميـابـة للحسـ اإلدارة العام-2
  .ة للشؤون الفنية وجدوى المشروعاتـ اإلدارة العام-3
  .ة لمشاريع الميزانية والمتابعة والتقييمـ اإلدارة العام-4
  .ة للبناء المؤسسي والتنمية البشريةـ اإلدارة العام-5
  .ةـة والماليـؤون اإلداريـة للشـ اإلدارة العام-6
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  .وزارةــؤون الـب شـ مكت-7
  .ةـة الداخليـب المراجعـ مكت-8
  .يـــاون الفنـب التعـ مكت-9

  .ةـالقانوني ؤونـالش بـ مكت-10
  .ب نظم تقنية المعلوماتـ مكت-11
  .وزارةـــال لـب وكيـ مكت-12

5 

  -:تتبع وزارة التخطيط اجلهات التالية
  . المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية-1
  .د التخطيطــ معه-2
  .ة المساحةـصلح م-3
  .دادـاء والتعـة اإلحصـ مصلح-4
  . المجلس الوطني للتطوير االقتصادي-5

6 

  :ختتص اإلدارة العامة للتخطيط االقتصادي واالجتماعي مبا يلي
ة بـالوزارة والجهـات ذات العالقـة        ـق مع اإلدارات والمكاتب المعني    ـ التنسي -1

  .ةـج التنميـط وبرامـعداد خطإل
اح السياسات الالزمة لتحقيق أهداف التنمية، ودراسة األسـاليب لـضمان            اقتر -2

  .استمرارية النمو االقتصادي واالجتماعي
 إعداد الدراسات والبحوث حول استراتيجيات وسياسات خطط التنمية، وإجـراء           -3

  .الدراسات االستشارية طويلة المدى وتقديم التوصيات بشأنها
ات الوطنية واقتـراح األهـداف األوليـة للخطـط          داف واألولوي ـراح األه ـ اقت -4

التنموية متوسطة المدى في إطار السياسات االقتـصادية واالجتماعيـة التـي            
  .يـاد الوطنـيتطلبها االقتص
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سـتراتيجية والبـرامج والمـشاريع التنمويـة      دراسة ومراجعة الـسياسات اال    -5
أثيرها على األسعار   المقترحة من الجهات المنفذة للمشروعات وتقييم تكلفتها وت       

واإلنتاج، والتحقق من استيفائها للبيانات االقتصادية والفنية الالزمـة، ومـدى           
  .تطابقها مع استراتيجيات التنمية

 متابعة التطورات اإلقليمية والدولية والمتغيرات التي يكون لها انعكـاس علـى             -6
الخـصوص  التنمية على الصعيد الوطني والتنبيه المبكر لمـا يجـب اتخـاذه ب            

واإلشراف على عملية بناء نظام لإلنذار المبكر للتحديات التي يمكن أن تواجـه             
  .االقتصاد الوطني بناء على المؤشرات االقتصادية واالجتماعية

ـ     ـ إعـداد النمـاذج التخطيطي   -7 داد وتقـويم الخطـط     ـة لالستفادة منها في إع
 عن اتجاهات النمو فـي   ات التحليليـة االقتصادية واالجتماعية   ـوإجراء الدراس 

  .االقتصاد الوطني
 إعداد تصورات التنمية طويلة المدى أخذاً في االعتبار اتجاهات النمو الحاليـة             -8

وفي ضوء االحتياجات واإلمكانيات الطبيعيـة والبـشرية المتاحـة والمتوقعـة          
  .واستخدام األساليب الحديثة للتخطيط في هذا المجال

ة المدى والسنوية من واقع الخطة طويلـة المـدى           إعداد خطط التنمية متوسط    -9
وفي ضوء نتائج الدراسات وتقارير المتابعة والتقويم لمعدالت األداء والتنفيـذ            

  . السابقة، وبالتعاون مع الجهات ذات العالقةطللخط
 المشـاركة في إعـداد مـشروعات خطـط وبـرامج التنميـة االقتـصادية               -10

ألجل بالتنسيق مع الجهات المعنيـة، بعـد    واالجتماعية المتوسطة والقصيرة ا   
تحديد أولوياتهـا وترجمتهـا إلى أهداف قطاعيـة وخطـط عمـل وبـرامج         
تنفيذية محددة بأطر زمنية واضحة، وإعداد الدراسات االقتـصادية والفنيـة           

  .الالزمة لذلك
ـ        ـ التحق -11 ات لتنفيـذ   ـمـستهدف لة ل ـق مـن حجــم االستثمــارات الالزم

ة في الخطط بالتنسيق مـع الجهــات ذات العالقـة           ـالمشروعات المقترح 
ـ        دى تـضمينها  ـوالتأكد من استيفائها للبيانات االقتـصاديـة والفنيــة وم

  .لمعايير االستدامة والشفافية والجودة
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 دراسة وتقويم المقترحات لمشاريع خطط التنمية التـي تـرد مـن المنـاطق              -12
  .المقررةسق والمستهدفات توالوزارات والتحقق من أنها ت

 المشاركة في مراجعة وتقييم دراسات الجدوى االقتصادية األولية والتفـصيلية    -13
للمشروعات من حيث العائد االقتصادي واالجتماعي مثل توفير فرص العمـل           
وعدم اإلضرار بالبيئة وتضمين معايير االستدامة لمشروعات التنمية والتأكـد          

  .اصفات والمعايير المعتمدةمن نجاعة أساليب التنفيذ ومطابقتها للمو
 دراسة وتقويم مقترحات مشاريع خطط التنميـة التـي تـرد مـن المنـاطق                -14

والوزارات والتنسيق فيما بينهما بما يؤدي إلـى تحقيـق اسـتخدام رشـيد              
  .للموارد ويوفر ظروفاً أفضل للتشغيل وبلوغ المستهدفات

ت المتعلقة بخطـط التنميـة      الرأي الفني في المجاال   و تقديم االستشارة العلمية     -15
االقتصادية واالجتماعية ومساعدة مختلف الجهات المعنية في إعداد الخطـط          

  .والبرامج والسياسات االستراتيجية
 دراسة مصادر التمويل واالستثمار لمتطلبـات التنميـة وتوقعـات تطورهـا             -16

  .واقتراح األساليب والسياسات الالزمة لتنميتها
 مع المراكز البحثية االقتصادية والمعاهد والجامعات الليبية         التنسيق والتعاون  -17

والمكاتب االستشارية وبيوت الخبرة فيما يتعلق بالبحوث والدراسـات التـي           
  .تتطلبها عملية التنمية وإنجاز بعض األعمال المتخصصة

 المساهمة في إنشاء قاعدة بيانات من حيث المحتوى وتـضمين المؤشـرات             -18
  .قتصادية واالجتماعية لالقتصاد الوطنيوالمتغيرات اال

ات من العملة الصعبة الالزمـة لتنفيـذ مـشاريع الخطـط            ـر االحتياج ـ تقدي -19
ق مع مصرف ليبيا المركزي والجهـات       ـة وذلك بالتنسي  ـات التنمي ـوميزاني

  .ةـذات العالق
 اإلعداد واإلشراف على عقـد النـدوات والمـؤتمرات والحلقـات الدراسـية              -20

  .ءات العلمية وورش العمل المتعلقة بالتخطيط للتنميةواللقا
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7 

  -:ختتص اإلدارة العامة للحسابات القومية مبا يلي
 تتولى اإلدارة مهام ومسؤولية إعداد الحسابات القوميـة ونـشر اإلحـصائيات             -1

والمؤشرات االقتصادية والتخطيط إلجراء المـسوحات الـسكانية واالقتـصادية         
التنسيق مع الجهات ذات العالقـة، والقيـام بإعـداد التوقعـات            واالجتماعية ب 

للمتغيرات االقتصادية الرئيسية في الحسابات القومية الالزمـة إلعـداد خطـط            
  .التنمية وذلك بالتعاون مع اإلدارات األخرى

 تجميع وتحليل واستخدام البيانات الالزمة إلعداد ونشر حسابات الدخل القـومي        -2
  .قاً ألحدث األنظمة المتبعة دوليا وفسنوياتصاد الوطني لالق

 إعداد الحسابات القومية والنماذج االقتصادية وجداول المـدخالت والمخرجـات       -3
  .وجداول التدفقات السلعية وتحليلها

 تحليل الحسابات القومية وإعداد المؤشرات االقتصادية الالزمة إلعداد الخطـط           -4
  .والدراسات االقتصادية

  .ن مع الجهات المختصة ذات العالقة إلعداد الحسابات القومية التعاو-5
سة في الحسابات القوميـة     ي القيام بإعداد التوقعات للمتغيرات االقتصاديـة الرئ      -6

  .الالزمة إلعـداد خطط التنميـة وذلك بالتعاون مع اإلدارات األخرى
ـ          -7 ة لـدى إدارة   استخدام بيانات الحسابات القومية والبيانـات القطاعيـة المتاح

المتابعة والتقويم والجهات ذات العالقة في إعداد نشرات المؤشرات االقتصادية          
  .واالجتماعية

  . إعداد منهجية الحسابات القومية لالقتصاد الوطني-8
  . المساهمة في إعداد الخطط والموازنات التنموية-9

  . إعداد التقارير الدورية عن نشاط اإلدارة-10
  .لمؤشرات االقتصادية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة إعداد نشرة ا-11
 المساهمة في اإلعداد للمسوحات االقتـصادية واالجتماعيـة بالتعـاون مـع             -12

  .الجهات ذات العالقة وبما يلبي متطلبات وزارة التخطيط
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  . القيام بما تكلف به اإلدارة من مهام وفقاً للتشريعات النافذة-13
8 

  -: العامة للشؤون الفنية وجدوى املشروعات مبا يليختتص اإلدارة
 المشاركة في مراجعة وتقييم دراسات الجدوى االقتصادية األولية والتفـصيلية           -1

للمشروعات من حيث العائد االقتصادي واالجتماعي وتوفير فرص العمل وعدم          
اإلضرار بالبيئة وتضمين معايير االستدامة لمشروعات التنميـة والتأكـد مـن            
نجاعة أساليب التنفيذ ومطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة بالتنسيق مـع          

  .الجهات ذات العالقة
 التحقق من مساهمة المشروعات في تعزيز أهداف التنمية المكانية المتوازنـة            -2

وضمان مساهمة المـشروع فـي تنميـة المـوارد المحليـة االقتـصادية أو               
  .االجتماعية

ات والمقترحات المتعلقة بالمشاكل والصعوبات التي تواجـه         بحث وتقييم الدراس   -3
تنفيذ مشروعات البنية التحتية واإلسكان والمرافق األخرى واقتـراح الحلـول           

  .المناسبة لحلها ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها
 إبداء الرأي الفني في المشروعات التنموية التـي تتـضمنها خطـط التنميـة               -4

  .تي يتم تمويلها من ميزانية التحولبالمناطق وال
عات المقترح تنفيذها للتأكد من توفر وتكامل كافة المرافق         و التنسيق بين المشر   -5

  .األساسية الالزمة لها
 اقتراح الضوابط واألسس والشروط التي يجب أن تتوافر في الجهات التي يـتم              -6

مختصة وعرضها على   التعاقد معها لتنفيذ المشروعات بالتنسيق مع الوزارات ال       
  .مجلس الوزراء لالعتماد

ى الصعيد الوطني ومقارنتهـا      وضع منظومة معلومات عن األسعار النمطية عل       -7
دوريباألسعار العالمية، وتـوفير البيانـات واإلحـصائيات الخاصـة بتنفيـذ             ا 

  .مشروعات وخطط وبرامج التنمية
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ـ       -8 ا للدراسة في مشاريع خطط      المشاركـة في اللجـان الفنيـة التي يتم تكوينه
  .التنمية

 نشر المعلومات واإلحصائيات حول وضع المشروعات القائمة والمزمع إقامتها           -9
  .لالستفادة منها في البحوث واتخاذ القرارات

 المشاركة في دراسة طلبات اإلذن بالتعاقد مع الشركات األجنبيـة والوطنيـة             -10
  .لرأي حيالهاستراتيجية وإبداء التنفيذ المشروعات اال

 المشاركة في تحديد احتياجات المدن والمناطق الريفية من المرافـق العامـة             -11
  .واقتراح أساليب تنفيذ المشروعات في ميزانية التحول

 المشاركة مع اإلدارات المختصة في الدراسـات التقييميـة الفنيـة، وتقـديم              -12
ا وتطويرهـا   االقتراحات لحل المشاكل التي تعترضـها واسـتكمال نواقـصه         

  .وتحديثها بما يتماشى والتقنيات المتطورة
 اقتـراح الخطط والبرامـج للتأكـد من التكامل والتوافـق بـين مـشروعات     -13

  .خطط التنمية
  . إعداد التقارير الدورية حول أنشطة اإلدارة وإحالتها إلى وكيل الوزارة-14

9 

  -:ابعة والتقييم مبا يلي ختتص اإلدارة العامة ملشاريع امليزانية واملت
 المشاركة في إعداد الميزانية العامـة وتطوير العالقة بين أوجه اإلنفـاق فـي              -1

  .بنود الميزانية
  وتبويبها لتتضمن توزيعـاً قطاعيـا ومكانيـا         إعداد مشروعات ميزانية التنمية    -2

  .لتسهيل مراقبة ومتابعة تمويل الجهات والهيئات المنفذة للمشاريع
مسك السجالت الخاصة بمخصصات خطط وميزانيات التنمية ومتابعة ما يطـرأ            -3

  .عليها من تغيير
 إعـداد وإصـدار التفويضـات الماليـة لمـشروعـات التنميــة، وإعـداد           -4

بيانات االلتزامـات والمصروفـات على المشروعـات وتحديثهـا كـل ثالثـة          
  .أشهـر
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 مـشروعات التنميـة مـع الـوزارات          متابعة تجميع البيانات الخاصة بتنفيـذ      -5
والمناطق واألجهزة، ولها أن توصي بإيقاف أو استرداد األموال المفرج عنهـا            
لصالـح أي مشروع إذا لم تزودها الجهة التـابع لهـا المـشروع بالبيانـات               

  .المطلوبة
 المساهمة في إعداد الميزانية العامة للدولة وتطوير العالقة بـين البـاب األول              -6

ميزانية التنمية وتحديد اآلثار والتغيرات التي تطـرأ      في  ي والبنود الواردة    والثان
  .عليها في المدى المتوسط

 تحديد مواطن الضعف أو الخلل في عمليـة التنـسيق القطـاعي فـي إعـداد                 -7
مشروعات وخطط وبرامـج ميزانية التنميـة ولهـا علـى األخـص توضـيح        

 تحـت التنفيـذ واقتـراح حجـم         االحتياجـات االستثمارية للمشروعـات التي   
مخصصاتها على ضوء االلتزامـات القائمة والمتوقع صرفها خالل فترة التنفيذ          

ـ           ه الجهـات مـن     ذبالتنسيق مع الجهـات المعنيـة وعلى ضوء ما تـوفره ه
  .بيانات

 متابعة السياسات واإلجراءات الكفيلة بضمان فاعلية متابعـة وتقيـيم الخطـط             -8
  .تنمويةوالبرامج والمشاريع ال

 وضـع المعـايير والمؤشـرات القياسية لتقييـم أداء الوزارات فـي مــدى            -9
تحقيـق السياسـات العامـة واألولويـات الوطنيـة، وتقييـم مستوى األداء         
ونسـب اإلنجـاز في تنفيذ البرامج والمـشـاريع ضمــن األطـر الزمنيـة             

  .المحددة
تنفيذ مشاريع التنمية وتقديم تقـارير   متابعة وتقييم أداء الجهات المختصة في     -10

متابعة سنوية ونصف سنوية حول نتائج المتابعة، لتبيـان مـدى تحقيقهـا              
لألهداف واألولويات الوطنية وفقاً للمؤشرات والمعايير التـي يـتم إقرارهـا            

  .بموجب قرارات مجلس الوزراء أو السلطة التشريعية
لوزارة والـوزارات األخـرى فـي        المساهمة مع اإلدارات العامة المختصة با      -11

  .إعداد خطط وبرامج وميزانيات التنمية
 التنسيق مع اإلدارات المختصة في كل من وزارة الماليـة ومـصرف ليبيـا               -12

المركزي فيما يخص التصرف في مخصصات البرنامج التنموي والتحقق من          
  .توفر المبالغ المعتمدة للتنمية بشكل منتظم
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ات وبيانات حول المشروعات التنموية مـن الميزانيـات      إعداد منظومة معلوم   -13
تتضمن مخصصات الميزانية والتفويضات المالية في صورة تدفقات نقديـة،          
ونسب اإلنجاز المحققة في تنفيذ المشروعات، ومعالجتها لبيـان االنحرافـات       
في التنفيذ واستنباط المؤشرات العامة في عملية المتابعة ووضع اإلجـراءات           

  . بضمان فاعلية متابعة الخطط والبرامج التنمويةالكفيلة
 اإلشراف على إجـراء دراسات التقييم الالزمة للخطط والبرامج والمـشاريع           -14

لكي تساعـد صانعي القـرار على اتخاذ اإلجراءات التـصحيحية لتـصويب           
  .الخلل في التنفيذ

حققة والمتوقـع    تتضمن استعراض اإلنجازات الم     التي  إعداد التقارير الدورية   -15
تحقيقها في ضوء أهداف وسياسات خطة التنمية، والـصعوبات والتحـديات           
التي تواجـه المـشاريع، واالقتراحـات المناسـبة لتحـسين األداء وتـذليل         

  .الصعوبات التي تواجهها
  . إعداد التقارير المطلوبة عن أعمال ومستوى اإلدارة-16

10 

  -:سسي والتنمية البشرية مبا يليختتص اإلدارة العامة للبناء املؤ
 تتولى اإلدارة المساهمة في وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق رفـع األداء             -1

  .ة الوزارات والجهات الحكوميةيالعام وكفا
 الجهـود باتجـاه      اقتراح ووضع إطار العمل االستراتيجي بهدف توجيه وتركيز        -2

 روح العمـل    ثوحدات اإلدارية وب  ستراتيجية وتعميمه على ال   تحقيق األهداف اال  
  .الجماعي والمشاركة في تحقيق الرؤى المستقبلية

 المساهمة في دراسة واقتراح األساليب الحديثة لتطوير األداء المؤسسي وفـق            -3
أفضل الممارسات وتطبيق األسس والمنهجيات وتطوير بيئة تنظيميـة مالئمـة           

  .لإلبداع والتعلم واالبتكار
الكفيلة بتحسين مستوى أداء وجـودة العمليــات واألنـشطة     اقتـراح الخطط   -4

المختلفـة وترسيخ ثقافة التميز في األداء المؤسسـي من خالل تطبيـق نظـم         
إدارة الجـودة الشاملة بما في ذلك تنظيم إجراءات العمل المعياريـة وتوثيقهـا     
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باستخـدام األساليب الواضحة في الخرائـط التوضـيحية وتحديـد المـدخالت           
  .ة األداء بالتنسيق مع الوزارات المختصـةيالمخرجـات لضمان فعالية وكفاو

 القيام بالدراسات الخاصة بتحليل مؤشرات التنمية البـشرية والمـساهمة فـي             -5
وضع الخطط المستقبلية ونشر الوعي بالقضايا واألولويات ذات العالقة بالتنمية          

  .البشرية الوطنية
ل بالوزارة حـسب    در المؤهلة والالزمة إلنجاز العم     تأمين االحتياجات من الكوا    -6

  .ستراتيجيةمتطلبات الخطة اال
 تحليل مختلف مجاالت التنميـة البـشرية ذات العالقـة بـالتخطيط التنمـوي               -7

االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوطني في ليبيـا، وإعـداد الدراسـات            
  . البشرية المستدامةالالزمة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق التنمية

المساهمة في تطوير مفهوم ومحتوى الجانب البشري في الخطـط االقتـصادية          -8
ماعية، وتحديد السياسات واألهداف الوطنيـة وفـق المنظـور الـشامل            تجواال

  .للتنمية البشرية بمختلف أبعادها التنموية
ـ            -9 سياسات إعداد الدراسات واألبحاث المتعلقة بالقوى العاملة بهـدف وضـع ال

واالستراتيجيات التي من شأنها تطوير هذه القوى وتأهيلها للحد مـن البطالـة             
  .وتعزيز االقتصاد الوطني بالتنسيق مع الوزارات المختصة

عداد التصورات والخطط والمشروعات المتعلقة بمجاالت التنميـة        إالعمل على    -10
تحليل اآلثـار  البشرية على مستوى االقتصاد الوطني والمساهمة في دراسة و        

التي تفرزها سياسات النمو االقتصادي على أوضاع التنمية البشرية ورسـم           
  .البدائل لضمان النهوض بها

المساهمة في رسم السياسات الـسكانية بمختلـف خصائـصها االجتماعيـة             -11
واالقتصادية ووضع التقديرات المستقبلية بشأنها مع إيـالء أهميـة خاصـة            

األطفـال،   ":علقة بالنهوض بفئات السكان الحـساسة     للسياسات والبرامج المت  
ذوي االحتياجـات    واالعتناء بالفئات السكانية مـن    " الشباب، المرأة، األسرة  

  ".من معاقين ومسنين"الخاصة 
التنسيق مع اإلدارات المعنية بوضع الخطط والمشاريع ومتابعتها وتقييمهـا،           -12

كن أن توفرهـا المـشاريع      ضمن وزارة التخطيط، لبيان فرص العمل التي يم       
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الجديدة، ودراسة مدى تأثير هذه المشاريع على مـستوى المعيـشة ودخـل             
  .األفراد

رتبات في القطاعين العام والخاص وتقديم التوصيات       مدراسة واقع األجور وال    -13
  .والمقترحات التي تراها مناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

ات سوق العمل من القـوى البـشرية واقتـراح          إعداد الدراسات حول احتياج    -14
 لتنمية فرص العمل وتنظيم سوق العمل وتعزيز الثقـة فـي العنـصر              لالسب

  .الوطني ورفع القدرة اإلنتاجية بالتنسيق مع الوزارات المختصة
المساهمة في تقديم الرأي الفني حول سياسات االسـتخدام وتهيئـة وإعـداد              -15

وق العمل، واقتـراح الـسياسات المالئمـة،        مخرجات التعليم للدخول إلى س    
  .ومتابعة تنفيذها

 تلبية الطلب على المهـارات والتخصـصات       على اقتراح السياسات التي تعمل    -16
المطلوبة في سوق العمل والتخصصات النادرة واقتـراح سياسـات التعلـيم            
لتنظيم مخرجات التعليم لمواجهة الطلب المستقبلي للمهارات بالتنـسيق مـع           

  .زارات المختصةالو
تقييم االحتياجات التدريبية والتطويرية والبعثات العلميـة لمـوظفي الـوزارة            -17

وسد الفجوة التدريبية، وإعداد وتنفيـذ الخطـط التدريبيـة وضـبط عمليـة              
  .الترشيح للحضور أو المشاركة في دورات أو بعثات محلية وخارجية

ـ ارجي لرفـع كفا   داد وتنفيذ برامج التدريب الداخلي والخ     ـإع -18 ة المـوظفين   ي
از اإلداري والفني للوزارة والمشاركة في الملتقيات العلميـة وتبـادل           ـبالجه
رات والمعلومات مع الجهـات المختـصة بقـضايا التنميـة البـشرية             ـالخب

والسكان والقوى العاملة على المستويين اإلقليمي والـدولي بالتنـسيق مـع            
  .الجهات المختصة

تجاهات السكانية والتحوالت الديموغرافية والتوزيع الـسكاني       ل أثر اال  ـتحلي -19
د رة وبناء قاعدة معلومـات لقطـاع تنميـة المـوا          ـة المستدام ـعلى التنمي 

  .البشرية الوطنية
المشاركة في إعداد تقارير التنمية البشرية الوطنية، وتقارير التنمية األلفيـة            -20

  .عالقةقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات اللال
  .إعداد التقارير المطلوبة عن أعمال ومستوى إنجاز اإلدارة -21
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11 

  -:ختتص اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية مبا يلي
تطبيق األنظمة المالية والمحاسبية واستيفاء العقود وأوامـر الـشراء لجميـع             -1

المحاسبية في الوزارة   التشريعات والقيود المالية والتأكد من سالمة الممارسات        
  .وعمليات إدارة النقد

 الميزانية الـسنوية     إعداد تخطيط وتنظيم ومراقبة الشؤون المالية، بما في ذلك        -2
ومتابعتها مع الجهات المعنية واإلشراف علـى تنفيـذها ومتابعـة إجـراءات             
اعتمادها وإعداد الحسابات والقيود اليومية والحـسابات الختاميـة وتـدقيقها           

  .دات الثابتة والمنقولةوء عمليات الجرد الدوري للموجوإجرا
الهياكـل    تعديالت تتعلق بالهيكل التنظيمي بالوزارة بمـا فـي ذلـك           ةإعداد أي  -3

 وصـف المهـام الرئيـسة لـإلدارات،          وتطـوير  التنظيمية الفرعية، وصياغة  
والوصف الوظيفي للوظائف، وبما يضمن بناء قنـوات اتـصال فعالـة داخـل              

  .التنسيق مع اإلدارات التابعة للوزارةالوزارة ب
تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقـة بـشؤون المـوظفين كالترقيـات             -4

والزيادات السنوية والمرتبات والمكافآت والتعويضات والنقل والندب واالستقالة        
جاالت البعثـات والمهمـات   موإنهاء الخدمات واإلجراءات والعقوبات التأديبية و     

  .نقل والندب واإلعارة واإلجازاتوال
مسك الملفات الشخصية لموظفي الوزارة وإعداد اإلحصائيات والبيانـات التـي           -5

تحتاجها الوزارة أو قد تطلبها جهات االختصاص عـن المـوظفين واسـتكمال             
  .إجراءات الترقيات ومنح العالوات السنوية

ك إعداد الدعوة للعطاءات    توفير احتياجات الوزارة من مواد وخدمات بما في ذل         -6
وتقييم العروض والعقود لتوفير االحتياجات، والعمل على استالم تلـك المـواد            

  .وتخزينها وتوريدها للوحدات اإلدارية
م كافة الخدمات المساندة للوزارة بما في ذلـك متابعـة كافـة األعمـال               ـتقدي -7

نتها وسالمة مـن    المتعلقة بحفظ األمن والمحافظة على المباني والمكاتب وصيا       
  .يعمل بها
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ئيـة  إدارة ومتابعة صرف مرتبات موظفي الـوزارة وتنفيـذ العمليـات اإلجرا            -8
المعتمدة على الكشوفات شهريا.  

 تولي إجراءات سفر موظفي الوزارة وغيرها مـن الخـدمات األخـرى طبقـاً              -9
ف من حيث استقبال الـضيو     العامة   للقرارات الصادرة والقيام بشؤون العالقات    

  .والوفود وتسهيل إقامتهم وتنقالتهم
تنفيذ وإعداد إجراءات التعاقد الخاصة بالجهـاز اإلداري سـواء كـان ذلـك               -10

  . للوائح المعتمدةبأسلوب التكليف المباشر أو الممارسة وفقاً
تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات المنظمـة للـشؤون اإلداريـة والعالقـات        -11

ن وأداء الخدمات بمـا يكفـل حـسن سـير العمـل             العامة وشؤون الموظفي  
  .انضباطه وأدائه بفاعليةو

إعداد سجالت األقدمية للموظفين لتنفيذ برامج الترقيات والزيـادات الـسنوية           -12
  . لعرضها على لجنة شؤون الموظفينوإعدادها تمهيداً

 الموظفين التابعين للـوزارة وتظلمـاتهم والـرد         ىاوـة شك ـث ودراس ـبح -13
  .ا في حينهعليه

 وحفظهـا  ، المكاتبات التي ترد للوزارة وإحالتها إلى جهات االختـصاص      يتلق -14
  . اإلجراءات الالزمة بشأنهاإتماموتبويبها بعد 

  .تسجيل المراسالت الصادرة من الوزارة واستكمال إجراءات تصديرها -15
تهـا إلـى    ى إنجاز اإلدارة وإحال   وداد التقارير المطلوبة عن أعمال ومست     ـإع -16

  .وكيل الوزارة
12 

  -:خيتص مكتب شؤون الوزارة مبا يلي
ـ  يـتلق -1 ـ  ـ الموضوع ـ      ـات المعروض اء البيانـات   ـة علـى الـوزير واستيف

  .اـوالمعلومات عنه
متابعة وحفظ وتوثيق عمل اللجان المتخصصة المشكلة برئاسـة أو عـضوية             -2

  .السيد الوزير
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زارة ووضع جداول أعمـال االجتماعـات       داد مشروعات جداول أعمال الو    ـإع -3
 فيها الوزير مع الجهات المختلفة والتأكيد على صياغة المحاضر          كارـالتي يش 

  .ومتابعتها
  .ضمان توفير المعلومات واإلحصائيات الالزمة وعرضها على الوزير -4
متابعة التقارير الواردة من الوزارة والجهات المرتبطة بالتخطيط وكافة الجهات           -5

خرى والمشاركة في إعداد التقارير الدورية التي يتطلب عرضها على مجلس           األ
  .الوزراء

لـي الجهـات ذات     ثتنظيم تنسيق استقبال الوفود الرسمية واالجتماعات مع مم        -6
  .العالقة بعمل الوزارة عند زيارتهم لمكتب الوزير

الـوزير  ضمان العمل على تطوير وإدامة عالقات العمل وقنوات االتصال بـين             -7
 اإلدارات والمكاتب ومع الـوزارات وبـاقي مؤسـسات    يريووكيل الوزارة ومد  

  .وأجهزة الدولة واألطراف الخارجية
ـ  ـق مع مكتب أنظمة المعلوم    ـالتنسي -8 ا يخـص التغطيـة اإلعالميـة       ـات فيم

وف وترتيب المقابالت الصحفية مـع      ـات الوزير مع الضي   ـلمقابالت واجتماع 
  .المـوسائل اإلع

شراف على تنظيم مقابالت الوزير واتـصاالته وتلقـي المكاتبـات وإعـداد             إلا -9
  .المراسالت والمذكرات الالزمة بالخصوص

المتابعة اليومية للمنشورات والمراسالت والقـرارات والتـشريعات الجديـدة           -10
  .والتي لها عالقة بالوزارة

طلـوب ومتابعـة    ضمان تقديم الخدمات المساندة لمكتب الوزير بالمستوى الم        -11
إنجاز الترتيبات الالزمة لسفر الوزير بالتنسيق مع اإلدارة العامـة للـشؤون            

  .اإلدارية والمالية
13 

  -:خيتص مكتب املراجعة الداخلية مبا يلي
 خطة العمل السنوية  وار العام وآليات التدقيق والمراجعة الداخلية       ـع اإلط ـوض -1

مول بها وبما يضمن فعالية عملية التـدقيق     ات المع ـق والتشريع ـ بما يتف  وذلك
  .ةـوالمراجع
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مراجعة الدورات المستندية والقيـود المحاسـبية وقيـود المخـازن، والقيـام        -2
  . للوائح والقواعد المنظمة لذلكبالمراجعة المسبقة قبل الصرف وفقاً

ة وفاعلية، والتحقـق مـن تـسجيل        يالتأكد من استخدام الموارد المختلفة بكفا      -3
ميع الموجودات والممتلكات والحقوق وااللتزامات المالية، والتأكد من وسـائل   ج

  .المحافظة المناسبة لحماية الموجودات
ات والمقبوضـات ومراعـاة عـدم تجـاوز         ـام المصروف ـة تطبيق نظ  ـمراقب -4

ة عن طريق مراجعة جميع العمليات الماليـة        ـات المقررة بالميزاني  ـالمخصص
  .بالوزارة

اإلجراءات اإلدارية التي يترتب عليها أثر مالي مباشـر، والتأكـد مـن             تدقيق   -5
  .صحة اإلجراءات المتخذة قبل صرف المستحقات المالية

القيام بأعمال التدقيق والتفتيش الدوري، بما في ذلك مراجعة وتـدقيق القيـود            -6
  .المالية بالدفاتر والسجالت المعدة لذلك والتأكد من صحة قيدها

الميزانية التسييرية للوزارة والحـسابات الختاميـة، ورفـع التقـارير       مراجعة   -7
  . تجاوزات إن وجدتةبشأنها مع بيان أي

المشاركة بصفة مراقب في أعمال الجرد السنوي والجـرد الـدوري للنقديـة              -8
 مع ما هو مدرج فـي        الجرد والمخازن والجرد المفاجئ، والتأكد بمطابقة نتائج     

  .السجالت الخاصة بذلك
سنوية حول اإلدارات والمكاتب والوحـدات اإلداريـة فيمـا           عداد تقارير ربع   إ -9

طـالع وكيـل    ايتعلق بنتائج أعمال التدقيق الداخلي، ونقلها إلى الـوزير بعـد            
  .الوزارة عليها

تدقيق أذون الصرف ومرفقاتها قبل الصرف من اإلدارات المختصة بالوزارة،           -10
  .م سدادها عن طريق الوزارةوكذلك المدفوعات األخرى التي يت

مراجعة تسويات الحسابات المتعلقة بالوزارة لدى المصارف وإعداد التقـارير           -11
  .الدورية بالخصوص

القيام بمراجعة وتدقيق كشوفات المرتبات والمكافآت واالستحقاقات الماليـة،          -12
  .والتأكد من مطابقة اإلجراءات المتخذة مع التشريعات المعمول بها
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ة وفعالية الجوانب الرقابية التـي      يتقييم مجاالت التعرض للمخاطر، وتقييم كفا      -13
تضمن إدارة هذه المخاطر والحد منها، ونشر ثقافة الضبط والرقابة الداخليـة      

  .في الوزارة
دراسة العقود المبرمة بين الوزارة مع األطراف الخارجية، وفحص شـروطها       -14

  .للتشريعات المالية النافذةالمالية والتحقق من مدى مطابقتها 
مة توثيق المعلومات والبيانات المتوفرة التخاذ القرارات فـي         ءتقييم مدى مال   -15

  .أو وكيل الوزارة  التي يحيلها له الوزير في الحاالتالوزارة
14 

  -:خيتص مكتب التعاون الفني مبا يلي
ة بالتنمية االقتصادية   ات ذات العالق  ـراف على دراسة مشروعات االتفاقي    ـاإلش -1

ـ      اون مـع الـدول والمنظمـات    ـواالجتماعية المزمع عقدها في مجـاالت التع
ات المعنية ومتابعة تنفيذ هـذه  ـق مع الجهـاالت الدولية، وذلك بالتنسي ـوالوك

  .اتـاالتفاقي
اون الفنـي مـع المنظمـات والوكـاالت         ـذ خطط وبرامج التع   ـداد وتنفي ـإع -2

ى مع خطط وبرامج التنمية وذلك بالتنسيق مـع         ـا يتماش ة بم ـوالهيئات الدولي 
  .الجهات المعنية

ضمان تطوير ودعم عالقات التعاون مع الجهات الخارجية لتوفير الدعم الفنـي             -3
واللوجستي للمشاريع التنموية والعمل على بناء وتطوير العالقات الثنائية مـع           

  .المؤسسات والمنظمات الدولية
الزم للمشاريع التنموية ذات العالقـة بالتعـاون الفنـي وذلـك        تمويل ال الإدارة   -4

  .بالتنسيق مع وزارة المالية وأجهزة الدولة والجهات الخارجية
  .إعداد التقارير الدورية لنشاطات المكتب وإحالتها لوكيل الوزارة -5
المشاركة في تحليل ودراسة المتغيرات اإلقليمية والدولية وبيان أثرهـا علـى             -6

  .جهتهااصاد الوطني واقتراح السياسات لمواالقت
العمل على تقديم الرأي حول إمكانيات وآليات تهيئة وتوفير الظروف المناسـبة       -7

  .لتحقيق التكتل االقتصادي العربي واإلقليمي
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ـ تطوير العالقات مع الجهات الخارجيـة لالسـتفادة مـن الكفا       -8 ات والخبـرات  ي
التدريبية للموارد البشرية في المؤسـسات      المتوفرة للعمل على سد االحتياجات      

والجهات والوحدات اإلدارية العامة، واقتراح السبل الكفيلـة باالسـتفادة مـن            
  .المنظمات الدولية في مجاالت التنمية والتخطيط

إعداد االتفاقيات الالزمة لتوفير االحتياجات من الخبراء األجانـب فـي مجـال              -9
جتماعية وذلك بعد التنسيق الالزم مع الوزارات       مشاريع التنمية االقتصادية واال   

  .والجهات ذات العالقة
15 

  -:خيتص مكتب الشؤون القانونية مبا يلي
دراسة واقتراح مشاريع اللوائح والقوانين والقرارات ذات العالقة بعمل الوزارة           -1

ل الها والمشاركة فـي الـصياغة القانونيـة أو تعـدي     يوتقديم الرأي القانوني ح   
  .القواعد والقرارات الداخلية والتعليمات والمنشورات الصادرة عن الوزارة

مراجعة وتقييم التشريعات ذات العالقة باألنـشطة االقتـصادية واالجتماعيـة،            -2
وكذلك القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والوزارات ذات األثر االقتـصادي           

ق مـع الجهـات ذات العالقـة،        وتحليلها، ومتابعة أثرها على التنمية، بالتنسي     
 واقتـراح الحلـول     ار قانونية مترتبة نتيجة التطبيـق      آث ةوإبداء الرأي حول أي   

والتوصيات لمعالجتها والحد من اآلثار السلبية، أو تعديل النصوص القانونيـة            
  .إن استدعت الحاجة لذلك

 بعمـل   تقديم الرأي فيما يتعلق بالمسائل المعروضة على المكتـب وذات العالقـة            -3
  .الوزارة، وتوضيح أحكام التشريعات والتعليمات وتعميمها على الدوائر المعنية

 القضائية التي تكـون الـوزارة طرفـاً فيهـا           ىتولي ومتابعة إجراءات الدعاو    -4
بالتنسيق والتعاون مع إدارة قضايا الحكومة باإلضـافة إلـى التحـضير لهـذه            

ء الدفوع الممكنة وإعداد المذكرات     وى القضائية وتجهيز مستنداتها، وإبدا    االدع
  .المبدئية

صياغة العقود التي تبرم مع الغير، ومراجعة ما يترتب عليها مـن التزامـات               -5
  .ذلكبمالية أو قانونية واستكمال الشروط القانونية الخاصة 
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تقديم االستشارات القانونية حول االتفاقيات المحلية واإلقليمية والدوليـة التـي          -6
ضوعاتها بمجال التنمية االقتصادية واالجتماعية وبأعمال ونـشاطات        ترتبط مو 

  .الوزارة
دراسة التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في الوزارة والمحالة إليـه،            -7

  .وبيان الرأي القانوني حيالها
دراسة النصوص الدستورية والقوانين وأحكام المحـاكم والتـشريعات النافـذة         -8

  .تها لبيان مدة تأثيرها القانوني على أعمال وأنشطة الوزارةومتابعة مستجدا
  .ختم وتسجيل القرارات وتعميمها -9

16 

  -:خيتص مكتب نظم تقنية املعلومات مبا يلي
تقييم متطلبات البرمجيات واألجهزة الخاصة بعمل الـشبكة الداخليـة وتحليـل             -1

  . البنية التحتية لهامالمتطلبات الالزمة وتصمي
إعداد مواصفات أجهزة تكنولوجيا المعلومات من أجهزة الحاسوب والطابعـات           -2

وغيرها الالزمة لعمل الوزارة والعمل على توفيرها بالتنسيق مع اإلدارة العامة           
  .للشؤون اإلدارية والمالية، وتوزيعها لكافة اإلدارات والوحدات اإلدارية

ـ       -3 ا المعلومـات ومتابعـة عقـود       مراقبة ومتابعة فاعلية عمل أجهزة تكنولوجي
الصيانة المتعلقة بها والتأكد من مراقبة وإدامة فاعلية الـشبكة الداخليـة فـي              

  .الوزارة وصيانة كافة البرمجيات واألجهزة
ـ االية المنظومات الح  عمتابعة ف  -4 بية والبـرامج المـستخدمة فـي الـوزارة،       وس

 ةن آمنة وإجراء أي   واإلشراف على صيانتها وحفظ نسخ احتياطية منها في أماك        
  .تعديالت ضرورية عليها

تطوير البرامج والمنظومات المستخدمة لحوسبة إجراءات وعمليـات اإلدارات          -5
  .والوحدات اإلدارية في الوزارة

دراسة وتحديد قواعد البيانات الخاصة الالزمة لعمل الـوزارة واتخـاذ كافـة               -6
  .ت المعنيةاإلجراءات الالزمة لبنائها بالتنسيق مع اإلدارا
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ان دقة تقدير الفترة الزمنية والكلفة الالزمـة إلنجـاز قواعـد البيانـات              ـضم -7
وزارة واإلشراف على تحديد واستخدام الوسائل الخاصة لحماية        الالالزمة لعمل   

  .البيانات
إعداد وتطوير الموقع اإللكتروني الخاص بـالوزارة بمـا فـي ذلـك اقتـراح                -8

 اإللكتروني وضمان تفاعله مع بـاقي مؤسـسات         المواصفات المطلوبة للموقع  
وأجهزة ووزارات الدولة والمواطنين للحصول على المعلومات أو مـا يعـرف            

  .وذلك لتطوير خدمات الوزارة) feedback(بالتغذية الراجعة 
إعداد المنهجيات واألساليب الفنية للحلول الهندسية الخاصة بالمشاكل الناتجـة           -9

  .كترونيعن تطوير الموقع اإلل
القيام بالنشاطات اإلعالمية المختلفة بما فيها إصدار نشرات توعية للجهـات            -10

المختلفة والمواطنين ومتابعة وسائل اإلعالم وعرض ما يصدر عنها بـشأن           
  .وزارة التخطيط لوكيل الوزارة

  .القيام بالتوثيق اإلعالمي لنشاطات الوزارة واالجتماعات الرسمية والمقابالت -11
 وفق ما تقتـضيه    االتعاون والتنسيق مع وسائل اإلعالم للرد على استفساراته        -12

  .المصلحة العامة بعد التنسيق مع وكيل الوزارة
التأكد من استخدام األدوات التطبيقية المناسبة للصور والنـصوص واأللـوان          -13

  .والمسح الضوئي للصور المستخدمة في الموقع اإللكتروني
ة لعملية الصيانة الدورية وبرامج الحماية مـن        ـات الالزم ـر البرمجي ـتوفي -14

  .اتـالفيروس
جـراءات العمـل    إ الخاصـة بتطبيـق      اسالت إلكتروني اأرشفة الوثائق والمر   -15

  .والوحدات اإلدارية المحوسبة لدى اإلدارات
  .إعداد خطط العمل التنفيذية للمكتب واإلشراف على تنفيذها -16
التقارير الدورية وغير الدورية المطلوبـة عـن أعمـال       د  إعدااإلشراف على    -17

  .لى وكيل الوزارةإومستوى إنجاز المكتب ونقلها 
اإلشراف على تقديم الدعم الفني لموظفي الـوزارة فيمـا يتعلـق بـالبرامج               -18

  .يةرواألجهزة وإعداد العروض التقدي
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ـ             ـت -19 بة دريب موظفي الـوزارة علـى تطبيـق واسـتخدام البـرامج المحوس
والتطبيقات المختلفة بالتنسيق مع إدارة تطوير القدرات المؤسـسية وتنميـة           

  .الموارد البشرية
17 

  -:خيتص مكتب وكيل الوزارة مبا يلي
 اإلدارات  يريترتيب عقد االجتماعات النـصف شـهرية والـشهرية مـع مـد             -1

  .والمكاتب بالوزارة بالتنسيق مع اإلدارات المختصة
اللجان المتخصصة المشكلة برئاسة أو عضوية وكيل الوزارة بمـا         متابعة عمل    -2

في ذلك إعداد المخاطبات الالزمة للدعوة لالجتماعات وإعداد جـداول األعمـال           
  .وصياغة محاضرها

عات الجديدة والتي   يالمتابعة اليومية للمنشورات والمراسالت والقرارات والتشر      -3
  .لها عالقة بوزارة التخطيط

باعة محاضر االجتماعات ومتابعة إعداد وتصميم العروض التقديميـة         كتابة وط  -4
  .لوكيل الوزارة

توفير المعلومات واإلحصائيات الالزمة لوكيل الوزارة عـن طريـق االتـصال             -5
نترنيت وتجهيـز التقـارير     الهاتفي أو البريد اإللكتروني أو البحث باستخدام اإل       

  .صةالمتعلقة بها بالتنسيق مع اإلدارات المخت
متابعة التقارير الشهرية والخطط السنوية للجهات التابعـة لـوزارة التخطـيط             -6

وكافة الجهات المرتبطة به سواء من مشاريع التحول أو من الناحيـة الفنيـة              
  ."دراسات وتدريب ومسوحات تتعلق بعمل وزارة التخطيط"

 الـوزارة   ل الوفود وممثلي  الجهات ذات العالقة بعمـل        اراف على استقب  ـاإلش -7
  .عند زيارتهم لمكتب وكيل الوزارة

ـ    ـدة لوكي ـم المساع ـتقدي -8 ـ    ـل الـوزارة فيم داد المراسـالت   ـا يتعلـق بإع
  .اتـوالتقارير والخطاب

العمل على تطوير وإدامة عالقات العمل وقنوات االتصال بين وكيـل الـوزارة              -9
  . اإلدارات والمكاتب ومع المؤسسات الخارجيةيريومد
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يق مع مكتب أنظمة المعلومات فيما يخص التغطية اإلعالمية لمقـابالت           التنس -10
 وترتيب المقابالت الصحفية    ينواجتماعات وكيل الوزارة مع الضيوف الرسمي     

  .مع وسائل اإلعالم
ضمان تقديم كافة الخدمات المساندة لمكتب وكيل الوزارة بالمستوى المطلوب           -11

ة لسفر وكيـل الـوزارة بالتنـسيق مـع     ومتابعة إنجاز كافة الترتيبات الالزم 
  .اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية

18 

تُشكل لجنة أو أكثر بقرارات من وزير التخطيط لتنفيذ أحكام المادة السابقة مـن              
  .هذا القرار، على أن يتم التنسيق مع الجهات ذات العالقة

19 

رة قرار من وزير التخطيط، وذلك بمـا ال         در بالتنظيم الداخلي لديوان الوزا    ـيص
  .يخالف أحكام هذا القرار والتشريعات النافذة
20 

ى كل حكم يخالفه، وعلى الجهـات     ـلغل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي      ـيعم
  .ر في الجريدة الرسميةـالمعنية تنفيذه، وينش

  جملس الوزراء
  .هجري1433/ األولىىجماد/06 :صدر في

  .ميالدي29/03/2012 :فقالموا
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