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 م١٩٩٣لسنة)٥٠(قرار جمهوري رقم
 بشان تنظيم وزارة التامينات والشئون االجتماعية

 :رئيس الجمهورية
 .مهورية اليمنيةبعد االطالع على دستور الج

 .م١٩٩٢/نوفمبر/١٤وعلى االعالن الدستوري الصادر بتاريخ 
 .م بشان قانون مجلس الوزراء١٩٩١لسنة)٢٠(وعلى القرار الجمهوري رقم
 .م بتشكيل مجلس الوزراء١٩٩٠لسنة)١(وعلى القرار الجمهوري رقم

 .وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الرئاسة
 قرر

 باب االولال
 التسمية واالهداف العامة

 .تسمى هذه الالئحة الئحة تنظيم وزارة التامينات والشئون االجتماعية) ١(مادة
تهدف وزارة التامينات والشئون االجتماعية الى تحقيق المهـام واالختصاصـات           ) ٢(مادة

دية استنادا على الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطة التنميـة االقتصـا           
 :واالجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية

اقتراح وتنفيذ السياسات والوسائل الكفيلة بنشر وتوسيع مظلـة التامينـات وتقـديم          .١
المساعدات االجتماعية بصورة متدرجة تشمل جميع الفئات المستفيدة من التامينـات           

ـ         ة واعـداد الخطـط     والمساعدات من الموظفين والمواطنين وفقا المكانيـات الدول
والبرامج العامة في مجال اختصاصات الوزارة في اطار السياسات والخطط العامة           

 .للدولة وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
اعداد الدراسات والبحوث الهامة بترشيد وتطوير مجـاالت العمـل االجتمـاعي             .٢

 .والخدمات االجتماعية المختلفة
 الهادفة الى تطوير المراة اجتماعيا واقتصـاديا وثقافيـا          اقتراح السياسات والبرامج   .٣

ودعم وتشجيع منظماتها االجتماعية المختلفة بما يحقق مشاركتها الفاعلة في التنمية           
 .االقتصادية واالجتماعية والتنسيق بشانها تخطيطا وتنفيذا مع الجهات المعنية

جهـزة والمؤسسـات   اقتراح التشريعات واللوائح في مجال نشاطات الـوزارة واال        .٤
والهيئات التابعة لها واالشراف على سالمة تطبيـق القـوانين واللـوائح المتعلقـة              

 .بانشطتها
 .االهتمام بالطفولة والمعاقين والمسنين ورعايتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية .٥
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االهتمام بانشاء دور الحضانة ودور التربية االجتماعية لاليتام وتطـوير مراكـز             .٦
لتاهيل المهني للمعاقين والمكفوفين وكـذا نظـام الكفالـة االجتماعيـة            التدريب وا 

 ).الكفيلة(
اتخاذ كافة التدابير الكفيلة لتشغيل المعاقين وادماجهم في الحياة العمليـة والتنميـة              .٧

 .االجتماعية واالقتصادية
وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الالزمة لرعاية وتشجيع االسر المنتجة بمـا يـؤدي              .٨

يرها وتوسيعها واالسهام في تنمية المجتمعات المحليـة الريفيـة واليدويـة         الى تطو 
 .والحضرية وتشجيع احياء الصناعات الحرفية والتقليدية والمنزلية

دراسة وابداء الراي في اتفاقيات وتوصيات التامينات االجتماعية وجميـع انـواع             .٩
التي تكون الدولة عضوا    التامين الصادرة من المنظمات العربية واالقليمية والدولية        

 .فيها وابداء الراي بشانها الى الجهات المعنية في الدولة
تنمية اوجه التعاون مع الدولة والمنظمات العربية واالقليمية والدوليـة والهيئـات             .١٠

العامة المتخصصة بنشاط الوزارة وخاصة تلك المنظمات التي تكون الدولة العامـة            
 .عضوا فيها

يم المـؤتمرات المحليـة والعربيـة والدوليـة والنـدوات           االسهام في عقد وتنظ    .١١
 .والمحاضرات المتصلة بالقضايا االجتماعية والتامينية

 .االسهام في اغاثة المنكوبين والمتضررين في حالة الكوارث والطوارئ .١٢
تسجيل الجمعيات واالتحـادات االبداعيـة وغيرهـا ذات الصـفة االجتماعيـة              .١٣

د من صحة تطبيقات نظمها االساسية وفقا للقـوانين         واالشراف على انتخاباتها للتاك   
 .المنظمة لذلك

وضع وتنفيذ برامج التوعية واالرشاد في كافة المجاالت المتصلة بانشطة الوزارة            .١٤
 .وعبر وسائل االتصال واالعالم المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية

لة في المجـاالت    االشراف على انشطة الهيئات االجنبية الخيرية والطوعية العام        .١٥
 .االجتماعية

 الباب الثاني
 مهام واختصاصات قيادة الوزارة

 الفصل االول
 مهام واختصاصات الوزير
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 :يتولى الوزير المهام واالختصاصات التالية) ٣(مادة
يتولى الوزير االشراف على الوزارة وتوجيه اداراتها ومكاتبها في جميـع انحـاء              .١

لعامة للحكومة في الوزارة وفقا للقانون واللـوائح        الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة ا    
 .والقرارات النافذة

يقود الوزارة في كافة المجاالت ويعتبر الرئيس االعلى فيها ويديرها طبقـا لمبـدا               .٢
المسئولية الفرعية والتشاور الجماعي بشان القضايا االساسية ويتحمـل المسـئولية           

 .لس الوزراءالفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مج
يصدر القرارات الالزمة الدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشـكل قـرارات             .٣

واوامر ويطلب منهم تقديم التقارير وله الحق في اصـدار التوجيهـات لمرؤوسـيه     
 .العاملين في الوزارة

يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيـذ             .٤
للوزارة والمرافق التابعة لهـا ويجـوز لـه اصـدار التوجيهـات             المهام االساسية   

لمرؤوسيه العاملين في الوزارة والى رؤساء المرافق التابعة له كما يحق له تعـديل              
والغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقانون والنظام والقرارات النافذة او لتحسين تنفيذ            

 .المهام
س الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم     يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجل        .٥

بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الى المجلس حسب النظام            
كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية العمال الوزارة والمرافق التابعـة            

 .للوزارة ويقدم تقارير انجازها
 الخاصة عند الضرورة وفقا     يشكل مجلس الوزارة واللجان االستشارية ولجان العمل       .٦

 .للنظام
يصادق على قرارات مجلس االدارة في المرافق التابعة له والغائها او تعـديلها او               .٧

 .تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة
يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة            .٨

 .وسياستها وفقا للقانون
 .ء المعنيين تخطيطا او تنفيذا عندما يتعلق االمر بوزارات اخرىينسق مع الوزرا .٩
ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقـرارات وتوصـيات             .١٠

السلطات المحلية في مجال الوزارة على ان يضمن الوزير ايجـاد عالقـات مـع               

 ٣٣١
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يـة  المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في اعداد خطط التنم          
االقتصادية واالجتماعية وذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام الحكوميـة فـي ادارة            
وتخطيط مجال مسئوليته وعليه ان يترك ممثلي مكاتـب المحافظـات ودوائرهـا             
المختصة في اعداد تلك القرارات المركزية التي يترتب عليها تـاثير فـي اطـار               

 .المحافظة وفقا للقانون والنظم النافذة
 .ل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواهتمثي .١١
القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللـوائح والقـرارات             .١٢

 .النافذة
 الفصل الثاني

 مهام واختصاصات نائب الوزير
 :يتولى نائب الوزير المهام واالختصاصات التالية) ٤(مادة
 .مه واختصاصاته تحت اشراف الوزير وتوجهاتهيعاون الوزير في اداء مها .١
 .يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه او كلفه القيام بها .٢
يتولى مهام الوزير واختصاصاته اثناء غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس             .٣

 .الوزراء
التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات االخرى عندما يكون التنسيق علـى              .٤

 .مستواه
عاون الوزير في االشراف على اعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذيـة وفقـا             ي .٥

 .للقوانين والقرارات النافذة
يشرف على اعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام واعمال الـوزارة ويتـابع عمليـة              .٦

 .التنفيذ
 .ينسق بين اعمال القطاعات واالدارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات .٧
 .قيم االعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكالء الوزارة الى الوزيري .٨
 .يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رايه بشانها الى الوزير .٩
يتابع تنفيذ االجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق االنضباط الوظيفي وتحسين عالقات           .١٠

 .العمل
 . حينما يكون التمثيل على مستواهيمثل الوزارة في الداخل والخارج .١١
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القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللـوائح والقـرارات             .١٢
 .النافذة

 الفصل الثالث
 مهام واختصاصات وآالء الوزارة

 :يختص وكالء الوزارة كل فيما يخصه بما يلي) ٥(مادة
االنظمـة السـارية    االشراف المباشر على قطاعه في حدود القـوانين واللـوائح و           .١

 .والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير او النائب
 .يتولى التنسيق بين االدارات العامة الواقعة تحت اشرافه .٢
 .يتابع يوميا تنفيذ مهام وبرامج االدارات التابعة له .٣
 .ينسق بين اعمال االدارات العامة واالدارات التابعة له .٤
 .دارات العامة واالدارات التابعة لهتنظيم االجتماعات الالزمة بين اال .٥
يقيم االعمال والنشاطات في قطاعه وتقدير المقترحات بهـذا الصـدد الـى نائـب                .٦

 .الوزير
 .يصدر التعليمات التنفيذية واالدارية في نطاق عمله وفقا للوائح .٧

 .يقوم باية اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة
 الفصل الرابع

 تشكيل ومهام مجلس الوزارة
 :تشكيل المجلس: اوال) ٦(مادة
 :يشكل الوزير بقرار منه مجلس الوزارة برئاسته ويتكون من-ا
 ).نائب للرئيس(     نائب الوزير  .١
 ).اعضاء(    مستشارو الوزارة .٢
 ).اعضاء(     وكالء الوزارة .٣
 ).اعضاء( مديرو االدارات العامة بديوان عام الوزارة .٤
 .استدعاء اي شخص يرى حضوره اجتماعات المجلسللوزير -ب
 :مهام المجلس: ثانيا

 :يتولى تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة االمور التالية
 .خطط العمل السنوية للوزارة .١
 .خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية .٢
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 .الخطة المالية وخطة القوى العاملة .٣
 .نظيم اعمالها وتعديل هيكلهاتطوير مهام الوزارة وت .٤
المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلـس              .٥

 .الوزارة
 .تقارير االنجاز وتقييمها .٦
 .مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة .٧

يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة علـى ان تكـون اجتماعاتـه              : ثالثا
 .وريةبصفة د
تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية            : رابعا

 .كل عام الى االمانة العامة لمجلس الوزراء
 الباب الثالث
 تنظيم الوزارة
 الفصل االول
 البناء التنظيمي

بها يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام وفروعها في محافظة عدن ومكات           ) ٧(مادة
 .واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية

 :يتبع الوزير مباشرة ما يلي) ٨(مادة
 .الهيئة العامة للتامينات والمعاشات .١
 .المؤسسة العامة للتامينات االجتماعية .٢
 .مكتب الوزير .٣
 :يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التنظيمية التالية) ٩(مادة

 : قطاع الرعاية االجتماعية:اوال
 :يتكون من االدارات العامة التالية 
 .االدارة العامة للمساعدات االجتماعية .١
 .االدارة العامة للدفاع االجتماعي .٢
 .االدارة العامة للتاهيل االجتماعي .٣

 :قطاع التنمية االجتماعية: ثانيا
 :ويتكون من االدارات العامة التالية 
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 .مراة والطفلاالدارة العامة لشئون ال .١
 .االدارة العامة للجمعيات واالتحادات .٢
 .االدارة العامة لالسر المنتجة وتنمية المجتمع .٣
 :ادارات عامة اخرى وهي على النحو التالي: ثالثا
 .االدارة العامة للشئون القانونية .١
 .االدارة العامة للتخطيط واالحصاء والمتابعة .٢
 . والصيانةاالدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات .٣
 .االدارة العامة لشئون الموظفين .٤
 .االدارة العامة للغذاء .٥
 .االدارة العامة للرقابة والتفتيش .٦
 .يراس كل قطاع وكيل وزارة وكل ادارة عامة مدير عام) ١٠(مادة
يصدر قرار من الوزير بالتقسيمات التنظيمية الفرعية لـالدارات العامـة بعـد             ) ١١(مادة

 .مدنية واالصالح االداريموافقة وزارة الخدمة ال
يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة يصدر بتحديد اختصاصاته          ) ١٢(مادة

 .قرار من الوزير
 الفصل الثاني

 مهام واختصاصات االدارات العامة
 :االدارة العامة للمساعدات االجتماعية وتختص بما يلي) ١٣(مادة
ن في حـاالت الطـوارئ العامـة والنكبـات          المساهمة في تقديم الخدمات للمواطني     .١

 .والكوارث الفردية والعامة
االشتراك في وضع السياسة العامة للوزارة فـي مجـال االغاثـة والمسـاعدات               .٢

االجتماعية المختلفة وترجمتها الى خطوط وبرامج محكمة بالتنسيق مع الجهات ذات           
مشورة الفنيـة للوحـدات     العالقة داخل وخارج الوزارة ومتابعتها وتقييمها وتقديم ال       

 .االدارية
االشراف على تنفيذ قانون التامينات االجتماعية والقرارات واللـوائح المنفـذة لـه              .٣

واقتراح التعديالت والتشريعات والقرارات والتعليمات التي تزيد من كفاءة الخدمـة           
وتطوير خدمات الرعاية االجتماعية وتحويلها الـى خـدمات ذات طـابع انتـاجي              

 .تنموي

 ٣٣٥
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متابعة تنفيذ الخطط والبرامج وتقيمها وتقديم العون والمشـورة الفنيـة للوحـدات              .٤
االدارية واجراء الدراسات والبحوث المكتبية والميدانية والتطبيقية الالزمة لتحـديث          

 .وتطوير خدمات التاهيل االجتماعي
ت العمل على تطوير مفهوم المساعدات االجتماعية وتشجيع مبدا االعتماد على الذا           .٥

 .في توفير مصادر الرزق لالفراد واالسر المحتاجة
االشتراك في وضع واقتراح الموازنة السنوية العامة واالعتمادات المالية الالزمـة            .٦

لتنفيذ قانون التامينات االجتماعية من حيث توفير االعتمادات لكافة الفئات المستفيدة           
 .من هذا القانون

ساعدات الماليـة والعينيـة فـي اوقاتهـا         اعداد الخطط المناسبة لتسيير صرف الم      .٧
 .واماكنها المناسبة وبما يكفل وصولها على مستحقيها

اقتراح واعداد اسس وبرامج تدريب العاملين في مجـال المسـاعدات االجتماعيـة              .٨
واالغاثة والعاملين الجدد والمشاركة في تدريبهم والعمل على اسـتقطاب البـاحثين            

 .ل في هذا المجالواالختصاصيين االجتماعيين للعم
 .المشاركة في اعداد برامج التوعية واالعالم وتنفيذها وخاصة في ما يتعلق بطبيعة عمل االدارة .٩

اعداد وضبط النماذج واالستمارات والسجالت والتقـارير والبيانـات والملفـات            .١٠
 .الالزمة لحسن سير العمل من كافة الجوانب االدارية والفنية والمالية والقانونية

 وتحليل البيانات االحصائية والتقارير الدورية واقتراح الحلـول والبـرامج           اعداد .١١
 .المناسبة لمواجهة مشاكل التطبيق السليم بقانون المساعدات االجتماعية

 :وتختص بما يلي: االدارة العامة للدفاع االجتماعي) ١٤(مادة
ميادين الـدفاع   االشتراك في وضع وتنفيذ الساسة االجتماعية الوقائية والعالجية في           .١

والعمل على رفد الجهد الرسمي من خالل حث وتنشيط القطاع االهلي الخيري فـي              
 .تنفيذ السياسة االجتماعية والتاهيل

تشجيع وتنشيط القطاع االهلي للسياسة بدور فعـال فـي تقـديم خـدمات الـدفاع                 .٢
فنيـا  االجتماعي ودعم انشاء الجمعيات الخيرية والنوعية في هذا المجال وتوجيهها           

 .واالشراف عليها
اقتراح انشاء المؤسسات االجتماعية الشمولية لرعاية االحداث والمتسولين والسجناء          .٣

 .والمسنين ووضع المقترحات والتصورات والبرامج الوقائية والعالجية
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اقتراح انشاء مكاتب المراقبة االجتماعية لالحداث بحسب الحاجة وايجـاد مكاتـب             .٤
 .للفئات المختلفة التي تخدمها االدارةوبرامج الرعاية الالحقة 

وضع وتنفيذ برامج االعالم والتوجيه النفسـي واالرشـاد االجتمـاعي والـديني              .٥
والتربوي وتقديمها للفئات التي ترعاها االدارة في مؤسساتهم وخارجها والسرهم بما           

 .يضمن تقويم سلوكهم واصالحهم بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
قبة االعالم واماكن ودور التسلية وبرامجها بالتنسيق مع الجهـات          المشاركة في مرا   .٦

 .المعنية وابداء الراي بشان صالحيتها
اعداد سجل عام لتبادل المعلومات عن الفئات التي ترعاها االدارة وتنظيم السجالت             .٧

الفنية واالدارية الالزمة لضبط االعمال وقيد وتوثيق وتحليل البيانـات االحصـائية            
 .لجريمة واسبابها وانماطهامعدالت ا

 :وتختص بما يلي: االدارة العامة للتاهيل االجتماعي) ١٥(مادة
االشتراك في وضع وتنفيذ السياسة العامة للوزارة في مجال الخدمات االجتماعيـة             .١

 .المتصلة برعاية وتاهيل المكفوفين والمعاقين على اختالف فئاتهم واعمارهم
لتوفير كافة الخدمات التربوية والتعليمية والتاهيليـة       اعداد البرامج والخطط الالزمة      .٢

 .والصحية والعملية ومتابعة تنفيذها
توجيه اجهزة التنفيذ ودعمها فنيا واالشراف عليها وتقييم اعمالها وتطويرها وتنظيم            .٣

 .االستفادة بالخبرات والمعونات المتاحة داخليا وخارجيا
ة ورعاية وتاهيل المعاقين والمسـاهمة      اقتراح القوانين والتشريعات المتصلة بحماي     .٤

في اعداد مشروعاتها وكذا اعداد القواعد واللوائح المنظمة للعمل وتعديالتها المناسبة           
 .وبما يؤدي الى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمعاقين

اجراء الدراسات والبحوث والمتصلة بقضايا المعاقين ومشاكل االعاقة واالسـتفادة           .٥
 .خاذ التدابير الوقائية والعالجية والثقافية المناسبةمن نتائجها في ات

اقتراح انشاء مراكز ومؤسسات التاهيل االجتماعي والمهني ودعمها بكافة الوسـائل    .٦
 .واالمكانيات المادية والبشرية والفنية

تطوير ودعم المراكز والمعاهد القائمة وتوفير كافة مستلزماتها بما يجعلها مراكـز             .٧
 .مرتبطة بحاجات البيئةانتاجية متطورة و
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تشجيع القطاع الخاص والمختلط والحكومي وكذا المواطنين والمعاقين انفسهم على           .٨
انشاء الجمعيات الخيرية والنوعية لالسهام في تقديم الخدمات الالزمة لمختلف فئات           

 .المعاقين واالشراف عليها
ـ          .٩ ؤدي الـى تنميـة     اقتراح واعداد سياسات التدريب والتاهيل للكوادر البشرية بما ي

القوى البشرية العاملة في هذا المجال وتوفيرها كما وكيفا وبمـا يحقـق الغايـات               
 .المطلوبة

 :وتختص بما يلي: االدارة العامة لشئون المراة والطفل) ١٦(مادة
االشتراك في وضع السياسات والبرامج والخطط االجتماعيـة الوقائيـة والبنائيـة             .١

 .جتماعية المتصلة برعاية وتنمية االسرة والمراة والطفولةوالعالجية في مجال الخدمة اال
اجراء البحوث والدراسات التي تستهدف معالجة قضايا االسرة وكذا معالجة قضايا            .٢

 .المراة والطفولة واالستفادة بنتائج البحوث والدراسات
تحسين وتطوير وسائل تقديم الخدمات االجتماعية المختلفة واعداد برامج التـدريب            .٣

لتاهيل والتوعية واقتراح التشريعات المناسبة او لتعديالت المالئمة بما يؤدي الـى            وا
 .تحقيق متطلبات التنمية في البالد وفق عاداته وتقاليده وعقيدته االسالمية

العمل على توعية االسرة لتهيئة المناخ االجتماعي واالقتصادي والتربـوي السـليم             .٤
 .ا ورعاية ومعالجة قضايا ومشاكل االسرةلتنشئة االطفال داخل اسرهم او خارجه

دعم وتطوير مراكز ودور الرعاية والخدمة االجتماعية القائمة والمتصلة بمجاالت           .٥
تنمية رعاية االسرة والمراة والطفل والعمل على توفير كافة متطلباتها واالشـراف            

 .الكامل على حسن سير اعمالها ومتابعتها وتقييمها
الستفادة من الخدمات االجتماعية المختلفة التـي تقـدمها         مساعدة وتوجيه االسرة ل    .٦

 .الوزارة وغيرها من الوزارات والمؤسسات والهيئات االجتماعية ذات العالقة
العمل على زيادة دخل االسرة ورفع مستواها االقتصادي بادخال الصناعات البيئية            .٧

 .ث الشعبي وتطويرهوالمنزلية واالهتمام بالجوانب االنتاجية مع المحافظة على الترا
المساهمة في رعاية اسر المسجونين وتوجيههم نحو مجاالت االستفادة من الخدمات            .٨

 .االجتماعية المختلفة المتاحة صونا لها من التشرد والضياع
توعية وارشاد االسرة عبر فنون االتصال واالعالم المختلفة بما يكفل تنمية القـيم              .٩

 .مة اهداف التنميةوالعادات االجتماعية االيجابية لخد
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نشر الوعي لتطوير امكانيات المراة في تحمل مسئولياتها فـي االسـرة كزوجـة          .١٠
 .وربة بيت وكمربية لالجيال

تنمية قدرات ومهارات المراة والرفع مـن مسـتواها االجتمـاعي واالقتصـادي              .١١
والثقافي وتنمية نشاطها في ميادين التعليم وبرامج محـو االميـة وميـادين العمـل         

لفة بتاهيلها وتدريبها وشغل اوقات فراغها عن طريق انشاء وفتح مراكز رعاية            المخت
وتوجيه وتنمية المراة واالسرة وتطويرها لرفع وزيادة دورها الواعي والفاعل فـي            

 .التنمية االجتماعية واالقتصادية
 .انشاء الوحدات اجتماعية المتنقلة والتي هي مزودة بابحاث اجتماعية مؤهالت ومدربات .١٢
االهتمام ببرامج رعاية وحماية وتنمية الطفولة والعمل على انشاء وتعميم ونشـر             .١٣

 .دور الحضانة واندية االطفال
رعاية االطفال وااليتام ومجهولي النسب من الجنسـين وانشـاء دور الحضـانة              .١٤

وايجاد نظام االسرة الكفيلة والحاضنة واقتراح التشريعات والنظم المناسـبة لـذلك            
 .الضياع وتامينا لمستقبل جيد لهمحماية لهم من 

تشجيع القطاع الخاص والهيئات والجمعيات والمنظمات االهليـة التطوعيـة ذات            .١٥
العالقة القامة وانشاء حضانات االطفال واالشراف عليها فنيا بالتعاون والتنسيق مع           

 .الجهات الحكومية ذات العالقة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للطفولة
لق عالقات واتصاالت مهنية مستمرة مـع الهيئـات والمنظمـات          المساهمة في خ   .١٦

المختصة عربيا ودوليا واقتراح اوجه االستفادة المادية والفنية منها لتطوير وتحسين           
 .خدمات ورعاية االسرة والطفولة

 
 :وتختص بما يلي: االدارة العامة للجمعيات واالتحادات) ١٧(مادة
البرامج في مجـال الجمعيـات التعاونيـة    االشتراك في وضع السياسات والخطط و      .١

 .والخيرية والنوعية واتحاداتها
تسجيل الجمعيات واالتحادات وغيرها ذات الصفة االجتماعيـة واالشـراف علـى             .٢

 .انتخاباتها للتاكد من صحة تطبيقات نظمها االساسية وفقا للقوانين المنظمة لذلك
ـ          .٣ ى تطويرهـا وتشـجيع     تشجيع قيام المنظمات الجماهيرية الطوعيـة والعمـل عل

المواطنين على اقامة الجمعيات التعاونية الزراعية والحرفية والسـمكية والسـكنية           
 .واالستهالكية
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المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية النمطية واالقليمية والعربيـة           .٤
 .والدولية والتي تتناول وسائل تطويرها وتنمية المجتمع والحركة التعاونية

مشاركة في المؤتمرات والندوات التدريبية المحلية واالقليمية والعربيـة والدوليـة           ال .٥
التي تتناول وسائل تطويرها وتنمية المجتمع والحركة التعاونيـة والنشـاط االهلـي             

 .الطوعي
االشتراك مع الجهات ذات العالقة ف االشراف على المنظمات والجمعيات الطوعية            .٦

العاملة في الجمهورية وتسجيلها ومتابعة نشاطاتها المتعلقة       الخيرية العربية واالجنبية    
 .بالجوانب االجتماعية

تسجيل واشهار االتحادات الرياضية واالندية الخاصة بالجاليات العربية واالجنبيـة           .٧
 .في الجمهورية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة

باهميـة الحركـة    االسهام في التوعية الشاملة عن طريق وسائل االعالم المختلفـة            .٨
التعاونية واقامة االتحادات والجمعيات ودورها في تنمية المجتمع وطـرق تشـغيل            

 .الجمعيات التعاونية
اقامة الدورات والندوات الثقافية المتخصصة واجراء البحوث الميدانية والمكتبية بما           .٩

اقيـل  يحقق دعم الجمعيات التعاونية وتوجيهها التوجيه السليم والعمل على منع العر          
 .والسلبيات التي تعترض لسير اعمالها

ابداء الراي فيما يعرض على الوزارة بشان االنظمام الـى االتفاقيـات العربيـة               .١٠
 .والدولية التي تختص بشئون الجمعيات واالتحادات

 
 

 :وتختص بما يلي: االدارة العامة لالسر المنتجة وتنمية المجتمع) ١٨(مادة
سة العامة للوزارة في مجال الخدمات االجتماعيـة        االشتراك في وضع وتنفيذ السيا     .١

 .المتصلة بتنمية المجتمع
العمل على رفع مستوى المجتمعات المحلية واالحياء الفقيرة في الريف والحضـر             .٢

 .وتنمية وتشجيع الصناعة الحرفية التقليدية
ة اعداد وتنفيذ البرامج الهادفة الى تعبئة وتوجيه جهود المجتمع وجماعاته للمسـاهم            .٣

 .في النهوض بالمجتمعات المحلية وتنمية مواردها البشرية
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توفير الخدمات الفنية والبشرية لمراكز االسر المنتجة وتنمية المجتمع بمـا يكفـل              .٤
حسن االداء والعمل على تخريج افراد اكفاء يسهموا بتنمية المجتمع والرفع مـن مسـتوى               

 .معيشتهم
لعالقة لتوفير فرص التشـغيل المناسـبة       التنسيق والتعاون القائم مع الجهات ذات ا       .٥

للمتخرجين من مراكز التدريب الخاص باالسر المنتجة وتنمية المجتمـع ومسـاعدة            
الراغبين منهم على اقامة مشاريعهم االنتاجية او التعاونية التي تسهم فـي تحسـين              

عـام  ظروفهم المعيشية الفردية واالسرية وتمكنهم من المساهمة في النشاط االقتصـادي ال           
 .للمجتمع

االشراف على مراكز االسر المنتجة وتنمية المجتمع وتوجيهها ومتابعـة نشـاطها             .٦
واقتراح انشاء مراكز جديدة في المناطق الحضرية والريفية التي تحتاج الى خدمات            

 .هذه المراكز وفق اولويات االحتياج وبما يخدم اغراض البيئة الشاملة في المجتمع
ر الحرف والصناعات التقليدية والبيئية والمحافظة عليهـا        العمل على تنمية وتطوي    .٧

 .من االندثار واستحداث برامج وسائل التدريب والعمل الممكنة على هذه الحرف
 :وتختص بما يلي: االدارة العامة للشئون القانونية) ١٩(مادة
اعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات في مجال نشاط الـوزارة            .١

 .حدات والفروع التابعة لها بالتنسيق مع المختصين فيهاوالو
ابداء الراي في مشروعات النظم واللوائح التي تتقدم بها االدارات المختصة بقصـد              .٢

وضع مستويات عمل وشروط خاصة ببعض االعمال او المهن بالتشاور مع المختصـين             
 .بالوزارة

 .نيةتمثيل الوزارة امام القضاء وغيره في المسائل القانو .٣
 .المشاركة في اعداد ومراجعة االتفاقيات والعقود التي تكون الوزارة طرفا فيها .٤

 .تقديم المشورة القانونية للوزارة في الموضوعات التي تحال اليها
متابعة كافة المسائل القانونية المتعلقة بنشاط الوزارة مع وزارة الشـئون القانونيـة              .٥

 .بشانهاوبقية اجهزة الدولة المعنية والتنسيق 
دراسة ومتابعة التعليمات والشكاوى المرفوعة الى الوزارة وابداء الـراي بشـانها             .٦

 .بالتنسيق مع االدارات المختصة
المساهمة في الرقابة على تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة ومكاتبهـا             .٧

 .وزارةوفروعها والوحدات التابعة لها ورفع تقارير عن اية مخالفات الى قيادة ال
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جمع وتوثيق وحفظ كافة القوانين والقرارات والسوابق والمعالجات المسـتجدة فـي          .٨
تطبيقات انشطة الوزارة واالحكام الصـادرة عـن المحـاكم القضـائية وغيرهـا              
واستخالص المبادئ والقواعد منها والتقدم بمقترحات لتطـوير تشـريعات العمـل            

 .االجتماعي وخدماته
 . لفروع الوزارة ومكاتبها في المحافظاتتقديم المشورة القانونية .٩
شرح وتوضيح واصدار الفتاوى بشـان تطبيـق قـوانين التامينـات والشـئون               .١٠

 .االجتماعية
شرح القوانين واللوائح واالنظمة في الوزارة والوحدات والفروع التابعة لها ونشر            .١١

 .الوعي القانون بين الموظفين
 . تطوير عمل الوزارة والمرافق التابعة لهاتقديم المقترحات القانونية والمساعدات على .١٢
القيام بالبحوث والدراسات القانونية الالزمة للمجالس واللجان االستشارية المشكلة          .١٣

 .طبقا الحكام القوانين والتي تفرضها اعمال الوزارة
 :وتختص بما يلي: االدارة العامة للتخطيط واالحصاء والمتابعة) ٢٠(مادة
 .ومات والدراسات لتحديد اتجاهات خطة الوزارة واولويات المشاريعاعداد البيانات والمعل .١
اعداد خطة الوزارة االنمائي وفقا لدليل الخطة العامـة للدولـة واقتـراح البـدائل                .٢

 .المناسبة لتنفيذها
جمع ومراجعة مشروعات الخطط المتعلقة بانشطة الـوزارة المختلفـة وتنسـيقها             .٣

رات التفسيرية الخاصة بها بالتنسـيق مـع        وصياغتها في خطة شاملة واعداد المذك     
 .االدارات المعنية

 .مناقشة مشروعات خطط الوزارة مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها .٤
وضع واعداد البرامج التنفيذية لخطة الوزارة المعتمدة فصليا وسنويا مـع تحديـد              .٥

 .متطلبات جهات التنفيذ
 مشروعات الوزارة للمعرفة والتاكد من انجاز       القيام بالزيارات الميدانية لمواقع تنفيذ     .٦

 .االعمال طبقا للبرامج والخطط الموضوعية
 .جمع المعلومات االحصائية المتعلقة بانشطة الوزارة .٧
 .اقامة نظام احصائي موحد وشامل للوزارة .٨
ترتيب المعلومات االحصائية التي تقـوم بجمعهـا االدارات المختصـة وتبويبهـا              .٩

 .وتحليلها ونشرها

 ٣٤٢
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ويد الجهاز المركزي لالحصاء بالمعلومات االحصائية والتقـارير والدراسـات          تز .١٠
 .الالزمة لها

متابعة مستويات انجاز خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية واحصاء نتائجها في           .١١
 .مختلف المراحل

مراجعة االستمارات والجداول االحصائية التي تضـمنها االدارات العامـة فـي             .١٢
 .يمها وتنسيقها بهدف وضع نظام احصائي يغطي انشطة الوزارةمجاالت نشاطها وتنظ

التنسيق مع االجهزة المعنية بشان رموز ومصطلحات النظام االحصائي لتحقيـق            .١٣
 .حدة المفاهيم بما يؤدي الى التجانس في تطبيق النظام

متابعة وتقييم تنفيذ خطط الوزارة واعداد تقارير منتظمة بذلك مع اقتراح الحلـول              .١٤
 .ت وصعوبات التنفيذلمشكال

المشاركة في دراسة اتفاقيات التعاون الفني مع الدول والمنظمات العربية والدولية            .١٥
 .في مجال نشاط الوزارة ومتابعة التنفيذ

 .الحفظ المنظم لكافة االتفاقيات والوثائق والتقارير المتعلقة بخطة الوزارة ومشروعاتها .١٦
فاقيات والوثـائق والتقـارير المتعلقـة       تزويد الجهات المعنية بالوزارة بصور االت      .١٧

 .بخطة الوزارة ومشروعاتها
اعداد خطة القوى العاملة بالتنسيق مع االدارة العامة لشئون المـوظفين وتحديـد              .١٨

احتياجات كل قطاع منها حسب المهن والتخصصات وايضـا الـدورات التدريبيـة             
 .والتاهيلية ورفعها لوزارة التخطيط والتنمية

لمتابعة واالنجاز للخطة فصليا وسنويا ورفعـه لـوزارة التخطـيط      اعداد تقارير ا   .١٩
 .والتنمية وفقا للنماذج والجداول المخصصة لذلك بحسب المواعيد المحددة لها

 .العمل على تدريب واعداد الكادر الوظيفي في الوزارة حتى تمكنه من تادية المهام المناطة به .٢٠
 

 :وتختص بما يلي: التجهيزات والصيانةاالدارة العامة للشئون المالية و) ٢١(مادة
اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وفروعها والمكاتـب التابعـة لهـا فـي               .١

المحافظات من نفقات وايرادات وفقا للنظم المالية واعداد المذكرات المتعلقـة بهـا             
 .يذ الميزانيةومناقشتها مع الجهات المعنية ووضع برامج لتنفيذها بعد اعتمادها وفقا لقواعد تنف

توفير البيانات المالية الالزمة لتمكين االدارة العامة للتخطيط والمتابعة من اعـداد             .٢
 .الخطط السنوية للمشاريع االستثمارية

 ٣٤٣
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االشتراك مع االدارة العامة للتخطيط والمتابعـة فـي اعـداد الموازنـة السـنوية                .٣
 .فظات من النقد االجنبيالحتياجات الوزارة وفروعها والمكاتب التابعة لها في المحا

تنظيم وضبط االعمال المحاسبية والماليـة الخاصـة بـالوزارة ومسـك الـدفاتر               .٤
والسجالت المحاسبية المخصصة لكافة اوجه النشاط المالي للـوزارة وفقـا للـنظم             

 .المحاسبي المعمول به وتقديم التقارير والبيانات المنتظمة بذلك الى قيادة الوزارة
ئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي في الوزارة بما يؤدي الـى           ادارة وتصريف الش   .٥

 .تحقيق السرعة في تنفيذ االعمال
مساعدة فرع الوزارة والمكاتب التابعة لهم في المحافظات وتحسين اعمالهـا فـي              .٦

 .المجال المحاسبي والمالي وتسهيل انجاز معاملتها مع الفروع
 . الدورية بذلكمتابعة تحسين االيرادات واعداد التقارير .٧
توفير البيانات والمعلومات المالية واالحصائية المطلوبة وتقديمها للجهات المختصة          .٨

 .بصورة منتظمة وعند الطلب
 .البت السريع في االستفسارات وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .٩
االنجاز السريع لمستحقات الموظفين ومتابعتها مـع الجهـات الماليـة المعنيـة              .١٠

 .والممتلكات التخاذ االجراءات القانونية بشانها
 .اغالق الحسابات وتقديم الحساب الختامي في المواعيد المقررة واعداد المذكرات بذلك .١١
ابالغ قيادة الوزارة بالخروقات او االختالسـات والتالعـب بـاالموال التخـاذ              .١٢

 .االجراءات القانونية بشانها
الساسية والمتداولـة كالمبـاني والسـيارات       تقدير احتياجات الوزارة من المواد ا      .١٣

واالجهزة والمعدات واالدوات المكتبية ووضع خطة شرائها حسب الكمية والقيمـة           
 .والنوع في الوقت المناسب ووفقا للنظم النافذة

 .المحافظة على ممتلكات الوزارة والتامين عليها حسب الضرورات وقوانين التامين .١٤
متداولة في الوزارة بالكمية والقيمة وفقـا للنمـاذج         تسجيل الممتلكات االساسية وال    .١٥

الموضوعية لذلك بصورة تساعد على معرفة التغيرات في هذه الممتلكات كاندثارها           
 .او صيانتها او احتراقها او بيعها او خالفه

 .تنظيم المخازن التابعة للوزارة وادارتها وجردها دوريا وفق النظم واالجراءات النافذة .١٦
المواصالت واالتصاالت بـالوزارة ومتابعـة اجـراءات التسـجيل          تنظيم حركة    .١٧

 .والتراخيص وتسديد الرسوم

 ٣٤٤
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اعداد وتنفيذ برامج دورية وصيانة ممتلكات الوزارة ووسائل العمل فيها وترقيمها            .١٨
 .واصالحها وتفادي تعطيل العمل اثناء تنفيذ برامج الصيانة

زارة وممتلكاتهـا وتجهيزهـا     القيام بكافة المهام االخرى الالزمة للعنايـة بـالو        .١٩
 .والمحافظة على امنها وتنظيم الخدمات العامة عليها

 :وتختص بما يلي: االدارة العامة لشئون الموظفين) ٢٢(مادة
دراسة مشروعات خطط القوى العاملة واالجور والتدريب المقدمة من فرع الوزارة            .١

اجات العمل وبرامج   ومكاتبها في المحافظات ووضع خطة شاملة للوزارة طبقا الحتي        
 .التنمية الخاصة بالوزارة

تحديد االحتياجات التدريبية للوزارة وفروعها والوحدات التابعة لها ووضع الخطط           .٢
 .القصيرة والطويلة االجل ومتابعة عملية التنفيذ

اعداد مشروع الموازنة الوظيفية للوزارة وفروعها والمكاتب التابعة لها واالشتراك           .٣
 .الجهات المعنية في الوزارة وخارجها ومتابعة تنفيذهافي مناقشتها مع 

معالجة المسائل المتعلقة بشئون الموظفين من تعيين ونقل وندب واستقالة وغيرهـا             .٤
 .من الحاالت

تحديد ومعالجة قضايا االجور والحوافز واالجور والعالوات والبدالت والتعويضات          .٥
 .وغيرها من المستحقات االخرى وفقا للنظم النافذة

 .اعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتطوير التنظيم االداري واساليب العمل في الوزارة .٦
وصف وترتيب الوظائف في الوزارة وفروعها والمكاتب التابعة لها واسس وقواعد            .٧

 .نظام وتوصيف الوظائف
تطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية في الوزارة والضمان االجتمـاعي            .٨

 . التقاعد ومكافاة نهاية الخدمة واصابات العملكمعاشات
تنظيم اوقات العمل والراحة ووضع خطة االجـازات السـنوية ومعالجـة قضـايا               .٩

 .االجازات المرضية والدراسية وغيرها
تقديم المقترحات بشان توزيع واعادة توزيع القوى العاملة في الـوزارة بصـورة              .١٠

 .تضمن كفاءة تنفيذ العمل
ي تكفل احالل وتوفير البدائل المناسبة لشغل الوظائف التي تخلو          وضع البرامج الت   .١١

 .او المتوقع اخالئها من قبل شاغليها في الحاالت الوظيفية

 ٣٤٥
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االحتفاظ ببيانات عن الموظفين في الوزارة وفروعهـا والمكاتـب التابعـة لهـا               .١٢
 .وتصنيفها واعداد الخالصات االحصائية بذلك

موظفين واتخاذ ما يلزم بشانها مـن اسـتحقاقات         دراسة تقارير الكفاءة السنوية لل     .١٣
 .وتطوير ورعاية واجراءات اخرى بمعرفة قيادة الوزارة

حفظ الملفات السرية والعلنية بموظفي الوزارة وقضـايا الخدمـة وتنظـيم ادارة              .١٤
 .المعلومات المتعلقة بها

يـة  رعاية الموظفين وتنمية العالقات االنسانية بما يؤدي الى رفع الـروح المعنو            .١٥
 .وانسجام عالقات العمل

 .اية قضايا اخرى متعلقة بالكوادر والعاملين .١٦
 :وتختص بما يلي: االدارة العامة للغذاء) ٢٣(مادة
العمل على توفير االحتياجات الالزمة لتقديم المساعدات االجتماعية في مجال الغذاء            .١

 ).داخليا وخارجيا(من مختلف المصادر المتاحة 
تفاقيات الخاصة بالنقل الداخلي لالغذيـة وكـذا االتفاقيـات          اعداد عقود مشاريع اال    .٢

 .الخاصة بتغذية المراكز والدور مع المتعهدين ومتابعة اقرارها وتنفيذها
مشاركة في وضع الموازنة السنوية العامة واالعتمادات الالزمة الحتياجات الـدور            .٣

 .والمراكز والمؤسسات التابعة للوزارة من المواد الغذائية
 . وضبط السجالت المتعلقة باالغذية توريدا وتخزينا وصرفاتنظيم .٤
العمل على عقد دورات تدريبية على مستوى موظفي االدارة العامة والفروع فـي              .٥

 .طرق تخزين االغذية والمحافظة على المخزون والنظام المحاسبي للمخازن ومراكز التوزيع
فيدين من المسـاعدات    العمل على رفع مستوى الوعي الغذائي لدى الجمهور المست         .٦

 .الغذائية من خالل توضيح الطرق المثلى لالستفادة من الغذاء وطرق المحافظة عليها
وضع وتطبيق نظم علمية مناسبة لخزن وتوزيع االغذية بما يكفل سـالم حفظهـا               .٧

وضمان توزيعها الى مستحقيها الفعليين المخصصة لهم والرقابة على سالمة تطبيق           
 .تلك النظم

 :وتختص بما يلي:  االدارة العامة للرقابة والتفتيش)٢٤(مادة
ضبط المخالفات المتعلقة بالتشريعات الخاصـة بالتامينـات االجتماعيـة والغائهـا          .١

 .وتحرير محاضرها واحالتها الى الجهة المعنية بالوزارة

 ٣٤٦
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اجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على وحدات الحسابات والمخازن والمحفوظـات           .٢
لخدمات الداخلية في الوزارة وفروعها ومكاتبها في المحافظات وكذا         والسكرتارية وا 

المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة للتاكد من صحة تطبيق القـوانين والقـرارات            
 .واللوائح واالجراءات المنظمة للعمل

مراقبة استمارات وكشف المرتبات والمكافات والتاكد من تمام وسـالمة الصـرف             .٣
 . مرافق الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لهاللمستحقين في جميع

االشتراك في اعمال الجرد الدوري والمفاجئ وكشف االنحرافات المالية واالدارية            .٤
بالوزرة وفروعها ومكاتبها في المحافظات والمؤسسات التابعة لهـا ومشـروعاتها           

 .وصوال الى كشف الحقائق وتقديم الراي عن المخالفين لمسائلتهم
 تقارير التفتيش واستخالص نتائجها وتقديم تقارير مفصلة عن حصـة كـل             تحليل .٥

 .عملية تفتيشية الى قيادة الوزارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
 الفصل الثالث

 المهام المشترآة لالدارات العامة
 :تلتزم القطاعات واالدارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي) ٢٥(مادة
 .خطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتهااعداد مشروع ال .١
اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وانجازاتها ومسـتوى تنفيـذ             .٢

 .خططها وبرامجها
 .تطبيق المبادئ االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب .٣
 .تطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارةاالسهام في اعداد و .٤
 .اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها واالسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة .٥
 .القيام باية مهام اخرى توكل اليها من قبل قيادة الوزارة .٦

 الباب الرابع
 مبادئ عامة في التنظيم واالداء لمهام الوزارة

 :فيذ االمثل للمهام تعتمد الوزارة بما يلي من المبادئ واالسس لتنظيمهاالغراض التن) ٢٦(مادة
تطبق الوزارة في عمليتها وادارة نشاطها المبادئ واالساليب العملية فـي العمـل              .١

وبرامج االجتماعي كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم االخرى فيما تضعه من خطط            
 . التي تنشا في محيط العمل االجتماعياو نظم وفي معالجة وتحليل المشكالت والظواهر

 ٣٤٧
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تقوم القطاعات واالدارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمـل فصـلية              .٢
 .وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها

 .تقوم العالقة بين قيادة الوزارة على اساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .٣
شراف والمسئولية على انسياب خطوط     تبني العالقات التنظيمية من حيث سلطة اال       .٤

السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات االدارية للتنظـيم وذلـك            
دونما اخالل باالساليب واالشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور          

 .في تسيير االعمال
القاتهـا بفروعهـا    تعمل الوزارة على صعيد عالقات التنظيم الداخلي فيها وفي ع          .٥

ومكاتبها على تطبيق مبادئ تفويض السلطة والتوسع فيهـا طبقـا لتطـوير االدارة              
 .العامة في الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهداف االصالح االداري

تكفل قيادة الوزارة والرئاسات االدارية فيها التنظيم الموضـوعي لتنفيـذ مهامهـا              .٦
 وتنفيذا في عالقاتها الداخلية ومع وحـدات        تحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا    

االدارات العامة االخرى ذات العالقة كما تكفل تطوير نظام االتصاالت فيها لخدمة            
 .اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل االساسية

اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ المهـام            .٧
ال بالجمهور واستخدامها كمـوارد ارشـادية للعـاملين         وبخاصة ما كان منها متص    

 .بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها بهدف تطويرها
يعتبر الرؤساء االداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تـدريب االفـراد العـاملين              .٨

 .بمعيتهم باالضافة الى دورهم االساسي في تنظيم االعمال والتوجيه والرقابة
 الوزارة على اعداد كادر مؤهل متخصص في كافة مجاالت نشاطها وتحفيـز         تعمل .٩

الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العالقات االنسانية وعالقات العمل بهـدف االرتفـاع            
 .بمستوى اعمالها واداراتها

تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا علـى              .١٠
 .واجبات وفقا للقوانين والنظممبدا االلتزام بال

تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات ال سيما النائية             .١١
منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية             

 .االجتماعية بصورة فعالة
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ف وتحليـل المعلومـات     تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتصـني        .١٢
واالحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب على اتخاذ القرار وتخطيط وتقسيم          

 .االعمال واقتراح الحلول لمشكالت التنمية االجتماعية واالدارية
تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجالت والوثائق على تطبيق اللـوائح             .١٣

 . لذاكرة الوزارةالمنظمة لها باعتبارها مراكزا
يكون لزاما على الموظف المختص عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديـدة ال              .١٤

تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم واللوائح النافذة ان يرفع االمر الى رئيسـه             
 .المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة

 وثيقة تكفل تحقيق التوازن بـين  تحدد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة       .١٥
 .السلطة والمسئولية

تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان او المجالس المشـكلة              .١٦
 .في مجال اختصاصاتها اال في حالة النص على خالف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيالت

 الباب الرابع
 احكام عامة

خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاتـه وتحسـين وتنفيـذ          يولي الوزير اهمية    ) ٢٧(مادة
االعمال بالتطبيق لمبادئ النظم وبخاصة فيما يتعلـق بتفـويض بعـض سـلطاته              
لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة لها في المحافظات وتشجيع تطبيـق هـذا             

 .المبدا في اطار وزاراته
 .لالزمة لتنفيذ هذه الالئحة وتحقيق اغراضهايصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات ا) ٢٨(مادة
يكون للوزارة وبحسب االحوال مكاتب في المحافظات بمسـتوى ادارة او ادارة            ) ٢٩(مادة

عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بهـا المكتـب              
 .ح االداريوغير ذلك من المعايير يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية واالصال

يصدر الوزير قرار دمج او الغاء ادارة فرعية على ان يتبع في انشاء اي منهـا      ) ٣٠(مادة
 .قواعد التنظيم االداري

 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٣١(مادة
 صنعاء-صدر برئاسة الجمهورية

 هـ١٤١٣/ذو القعدة/٤: بتاريخ 
 م١٩٩٣/ابريل/٢٥:الموافق

 علي عبداهللا صالح/ الفريق         العطاسرحيدر ابو بك
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