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الالئحة التنظيمية لوزارة العمل 

 م ١٩٩٨لسنة ) ١٩(قرار جمهوري رقم 
 بشان الالئحة التنظيمية لوزارة العمل والتدريب المهني

 
 -:رئيس الجمهورية

 .عد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية ب-
م بشان مجلس   ١٩٩١لسنة  ) ٢٠( وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم       -

 .الوزراء
م بتشكيل الحكومـة    ١٩٩٧لسنة  ) ١٥٣( وعلى القرار الجمهوري رقم      -

 .وتسمية اعضائها
  وبناء على اقتراح وزير العمل والتدريب المهني-
 .اء وبعد موافقة مجلس الوزر-

 قـــــــــرر
 الباب االول
 المهام العامـة

 ).الالئحة التنظيمية لوزارة العمل والتدريب المهني(تسمى هذه الالئحة ) ١(مادة
تهدف الوزارة الى تنظيم شئون العمل والنهوض بالعمالـة والتشـغيل           ) ٢(مادة

ورعاية العمال وسالمتهم وتنمية مهاراتهم وتسوية منازعات العمل ونشر         
ي العمالي والثقافة العمالية وذلك استنادا الـى الدسـتور والقـانون            الوع

السياسة العامة للدولة وخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية  وتتولى على          
 -:وجه الخصوص المهام االتية

رسم السياسات والخطط العامة للعمل والتدريب المهني ووسائل تنفيذها          .١
 .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

نظيم التدريب المهني والتقني ورسم اتجاهاته وخططه وفقا الحتياجات         ت .٢
 .التنمية وسوق العمل

 .اقرار وتطوير الخطط والمناهج التعليمية والتدريبية في مجال التدريب المهني .٣
تنظيم التشغيل باشكاله ومجاالته المختلفة في اطـار نشـاط الـوزارة             .٤

 .وربطه بسياسة التدريب المهني والتقني
ظيم استخدام االيدي العاملة غير اليمنية بصورة تحقق سياسة احالل          تن .٥

االيدي العاملة اليمنية بدال عنها من خالل تنظـيم التشـغيل والعنايـة             
 .ببرامج التدريب والتاهيل

وضع السياسات والنظم في مجال التوجيه المهني بهدف معرفة قدرات           .٦
نسيق بهذا الشان مـع     واستعدادات االفراد للتدريب المهني والعمل والت     

 .الجهات المعنية بالتعليم
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وضع االسس والمعايير النظرية والتطبيقية لمستوى المهارة في المهن          .٧
 .المختلفة ووضع نظام لالختبارات المهنية واالشراف على تطبيقه

 .وضع معايير لتعميد شهادات التخرج في مجال التدريب المهني والتقني .٨
معنية بالقوى العاملـة وتنميـة المـوارد        تنسيق العالقة مع الجهات ال     .٩

 .البشرية تخطيطا وتنفيذا بما يؤدي الى تحقيق التكافل في انشطتها
توصيف المهن وتصنيفها  وترتيبها في مجموعات مهنية ونوعية فـي           .١٠

 .صورة نظام وطني لتوصيف وتصنيف المهن مع الجهات ذات العالقة
راكز التدريب المهنـي    المصادقة على الشهادات التي تمنحها معاهد وم       .١١

 .والتقني التابعة للوزارة او للقطاع الخاص او القطاعات االخرى في الجمهورية
تنفيذ تشريعات العمل واقتراح مشروعات القوانين واللـوائح والـنظم           .١٢

 .المكملة لها ومعالجة كافة قضايا عالقات العمل
 الرقابة والتفتيش على تشريعات العمل والتدريب المهنـي وكـل مـا            .١٣

 .يصدر عن الوزارة من تعليمات بشانها وتعزيز دور اجهزة تفتيش العمل
تنمية عالقات العمل بين اطراف العمل وتسوية منازعات العمل بمـا            .١٤

يؤدي الى تحسين شروط وظروف العمل واستقراره وتامين مصـالح          
 .جميع االطراف

اقتراح التشريعات في مجال الصحة والسالمة المهنية واالشراف على          .١٥
 .طبيقها والتنسيق بهذا الشان مع الجهات ذات العالقةت
 .تحسين شروط وظروف العمل وبما يؤدي الى توفير ظروف عمل منتجة .١٦
شرح وتوضيح تشريعات ونظم ولوائح العمل بهدف توعيـة العمـال            .١٧

واصحاب العمل ونشر الوعي العمالي والثقافة العماليـة مـن خـالل            
 .وات والمحاضرات وغيرهابرامج االعالم والتوجيه وتنظيم الند

تقديم المقترحات والتصورات للجهات العليا المعنية في الدولة بشـان           .١٨
السياسات والتدابير واالجراءات والخطط التي ترى الوزارة ان مـن          

 .شانها االسهام في خلق فرص عمل جديدة
التنسيق مع الجهات المعنية بتخطيط التنمية االقتصادية واالجتماعيـة           .١٩

تكامل بين سياسات وخطط التنمية وبين اهـداف وسياسـات          لتحقيق ال 
العمل والتدريب لخطة فرص عمل جديدة والنهوض بمستوى التشغيل         

 .باشكاله المختلفة
دراسة االتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عـن المنظمـات          .٢٠

العربية والدولية في مجال نشاط الوزارة وابدا الـراي بشـانها الـى             
 . بالدولةالجهات المختصة
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تنظيم هجرة القوى العاملة الى الخارج ورعايتها وفقا التفاقيات ثنائية           .٢١
وعقود جماعة وبموجب اتفاقيات العمل العربية والدولية وبالتنسيق مع         

 .الجهات المختصة بذلك
االسهام مع الجهات المختصة االخرى في تشغيل المعوقين وتـاهيلهم           .٢٢

 . ماعيةوادماجهم  في الحياة العملية واالجت
دراسة االجور وتطبيقاتها في القطاعات المشـمولة بقـانون العمـل            .٢٣

واقتراح الحل االدنى لالجر بما يتوافق والحالة االقتصادية والمعيشـية          
 .في البالد

اعداد وتطبيق نظام معلومات القوى العاملة بما يكفل التدفق المنـتظم            .٢٤
 .عمل والتشغيللالحصاءات والبيانات المتعلقة بسوق العمل واوضاع ال

تنمية اوجه التعاون مع الدول والمنظمات العربية والدولية والهيئـات           .٢٥
 .ذات العالقة واالستفادة منها في تطوير انشطة وخطط الوزارة

اعداد البحوث والدراسات في مجال نشاط الـوزارة بهـدف تطـوير             .٢٦
 .سياسات العمل والتدريب المهني

واالستشارات لمعنية بالمقترحات   تزويد القطاعات االقتصادية المختلفة ا     .٢٧
 .والمعلومات ذات الصلة بالعمل والتدريب المهني والتقني

 الباب الثاني
 مهام واختصاصات قيادة الوزارة

 الفصل االول
 مهام واختصاصات الوزير

 -:يتولى الوزير المهام واالختصاصات االتية) ٣(مادة
جميـع انحـاء   االشراف على الوزارة وتوجيه اداراتها ومكاتبهـا فـي           .١

الجمهورية وبتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقـا للدسـتور           
 .والقانون واللوائح والقرارات النافذة

يقود الوزارة في كافة المجاالت ويعتبر الرئيس االعلى فيهـا ويـديرها             .٢
طبقا لمبدا المسئولية الشخصية والتشـاور الجمـاعي بشـان القضـايا            

ئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام        االساسية ويتحمل المس  
 .مجلس الوزراء

يشرف ويوجه ويراقب مرؤسية ويطلب منهم تقديم التقـارير ويشـرف            .٣
على تنفيذ المهام االساسية للوزارة والمرافق التابعة ال ويجوز له اصدار           
التوجيهات الى رؤساء المرافق التابعة له كما يحق له تعـديل او الغـاء              

هم اذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات النافذة او لتحسـين           قرارات
 .مستوى تنفيذ المهام
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يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الـوزراء ويتـابع             .٤
تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الـوزارة           
الى المجلس حسب النظام كما يشرف على وضـع الخطـط والبـرامج             

 . تنفيذية العمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته ويتابع ويقيم تقارير انجازهاال
يشكل مجلس الوزارة واللجان االستشارية ولجان العمل الخاصـة عنـد            .٥

 .الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم
يصدر القرارات الالزمة الدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشـكل    .٦

ات ويطلب منهم تقديم التقارير وله الحـق فـي          قرارات واوامر وتنظيم  
 .اصدار التوجيهات لمرؤوسيه العاملين في الوزارة

يصادق على قرارات مجلس االدارة في المرافق التابعة له او الغائها او             .٧
 .تعديلها او تجميدها وفقا للقانون والسياسة العامة للدولة

خالفات الجسـيمة   يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزارة بالحوادث والم        .٨
 .لنظام الدولة وسياستها وفقا للقوانين والنظم النافذة

ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او تنفيـذا عنـدما يتعلـق االمـر               .٩
 .بوزارات اخرى

ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلـس الـوزارة وقـرارات         .١٠
ر وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على ان يضمن الـوزي          

ايجاد عالقات مع المحافظين في مختلـف المحافظـات وعلـى وجـه             
الخصوص في اعداد خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلـك مـن         
 .اجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في ادارة وتخطيط مجال مسئوليته

 .تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .١١
صاصات اخرى تستند اليها بمقتضى القـوانين واللـوائح         يقوم باية اخت   .١٢

 .والقرارات النافذة
 الفصل الثاني

 مهام واختصاصات وآيل الوزارة
 -:يتولى وكيل الوزارة المهام واالختصاصات التالية) ٤(مادة
االشراف المباشر على القطاع الذي يراسه من قطاعات الـوزارة فـي             .١

 .من الوزيرحدود القوانين والتوجيهات الصادرة 
 .يقترح السياسات والخطط في مجال نشاط القطاع وينظم ويشرف على التنفيذ .٢
 .يبسط العمل واجراءاته ويطور اساليب العمل في القطاع .٣
ينسق بين االدارات العامة الواقعة تحت اشرافه ومع القطاعات االخرى            .٤

 .في الوزارة
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 .مة التابعة لهيتابع يوميا تنفيذ مهام واعمال وبرامج االدارات العا .٥
 .تقييم االعمال والنشاطات في قطاعه وتقديم المقترحات بهذا الصدد الى الوزير .٦
 .يصدر التعليمات التنفيذية واالدارية في نطاق اعماله وفقا للوائح النافذة .٧
 .يضع االدلة االرشاديه الساليب واجراءات العمل في القطاع .٨
القرارات النافذة او يكلف    اي مهام اخرى تنص عليها القوانين واللوائح و        .٩

 .بها من الوزير
 الفصل الثالث

 تشكيل ومهام مجلس الوزارة
 -:تشكيل المجلساوال ) ٥(مادة
 -:يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير ويتكون من االعضاء االتيين. ا

 اعضاء   وكالء الوزارة -١
 اعضاء  مستشاروا الوزارة-٢
 اعضاء  مديروا االدارات العامة-٣
 .صدر الوزير قرارا بتعيين من ينوبه اثناء غيابه لرئاسة المجلسي. ب
يحق للوزير استدعاء اي شخص اخـر مخـتص يـرى ضـرورة        . ج

 .حضوره اجتماعات المجلس ودون ان يكون له الحق في التصويت
 :مهام المجلس: ثانيا

يتولى المجلس تقديم المشورة في القضايا المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة          
 -: التاليةاالمور

 .خطط العمل السنوية للوزارة .١
 .خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية  .٢
 .الخطة المالية وخطة القوى العاملة .٣
 . وتنظيم اعمالها واقتراح تعديل هيكلهاةتطوير مهام الوزار .٤
المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضـها            .٥

 .على مجلس الوزارة
 . وتقييمهاتقارير االنجاز .٦
 .مشروعات القوانين واللوائح واالنظمة المتعلقة بنشاط الوزارة .٧
 يصدر الوزير نظاما يسير اعمال الوزارة على ان تكـون اجتماعاتـه             :ثالثا

 .بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة
 تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلـوب فـي             :رابعا

 .نة العامة لمجلس الوزراءنهاية كل عام الى االما
 الباب الثالث
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 تنظيم الوزارة
 الفصل االول
 البناء التنظيمي

يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها في امانة العاصمة           ) ٦(مادة
والهيئة العامة للتدريب المهني والتقني والمعاهـد       (ومحافظات الجمهورية 

 ).قنية التابعة لهاوالمراكز التدريبية والمهنية والت
 : يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من

) يراس مجلس ادارة الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني       : (الوزير: اوال 
 :ويتبعه مباشرة

 .المستشارون •
 .مجلس الوزارة •
 .مكتب الوزيـر •
 .المجلس الوطني للتدريب المهني •
 .الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني •
 .لمجلس العم •
 .صندوق التدريب وتطوير المهارات •

 -:ويتكون من االدارات العامة االتية: قطاع القوى العامة: ثانيا 
 .االدارة العامة لتخطيط وتشغيل القوى العاملة .١
 .االدارة العامة لتنمية المراة العاملة .٢
 .االدارة العامة لمعلومات وبيانات سوق العمل .٣

 -:ن االدارات العامة االتيةويتكون م: قطاع عالقات العمل: ثالثا 
 .االدارة العامة للنقابات والثقافة العمالية .١
 .االدارة العامة لعالقات العمل .٢
 .االدارة العامة لتفتيش العمل .٣
 .االدارة العامة للصحة والسالمة المهنية .٤

 -:ويتكون من االدارات العامة االتية: قطاع التدريب المهني: رابعا
 .م التدريب االدارة العامة البحاث ونظ .١
 .االدارة العامة لتقييم مشاريع التدريب .٢
 -:االدارات العامة االتية: خامسا
 .االدارة العامة للشئون القانونية .١
 .االدارة العامة للعالقات الخارجية .٢
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 .االدارة للرقابة والتفتيش المالي واالداري .٣
 .االدارة العامة للتخطيط والمتابعة .٤
 .التجهيزات والصيانةاالدارة العامة للشئون المالية و .٥
 .االدارة العامة لشئون الموظفين .٦
 .يراس كل قطاع وكيل وزارة وكل ادارة عامة مدير عام) ٧(مادة
يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية لالدارات العامـة          ) ٨(مادة

ومكاتب الوزارة في المحافظات بعـد موافقـة وزارة الخدمـة المدنيـة             
 .يواالصالح االدار

يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصـدر بتحديـد           ) ٩(مادة
 .اختصاصاته قرار من الوزير

 الفصل الثاني
 مهام واختصاصات االدارات العامة

 -:االدارة العامة لتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتختص باالتي) ١٠(مادة
المختلفة فـي اطـار     اقتراح القواعد المنظمة للتشغيل باشكاله ومجاالته        .١

 .اختصاص الوزارة
تقديم خدمات التشغيل الصحاب العمل والعمال اليمنيين البـاحثين عـن            .٢

 .العمل داخل الجمهورية
تسجيل طالبي العمل وتوجيههم الى المهن المناسبة لقدراتهم ومـؤهالتهم        .٣

 .ومهاراتهم خالل مكاتب العمل في محافظات الجمهورية
شان استخدام القـوى العاملـة اليمنيـة        تسجيل طلبات اصحاب العمل ب     .٤

واالعالن عنها بمختلف وسائل االعالم والعمل على تلبيتها من خـالل           
 .مكاتب العمل في المحافظات

اعداد القواعد االجراءات المنظمة لتسجيل طـالبي العمـل وترشـيحهم            .٥
الشغال فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص وتعميمها على مكاتـب           

 .هاالعمل للتقيد ب
تسجيل طلبات اصحاب العمل بشان استخدام القوى العاملة غير اليمنيـة            .٦

من خالل مكاتب العمل في الجمهورية وعرض هذه الطلبات على لجنة           
 .االستخدام التي يشكلها الوزير للنظر في هذه الطلبات

اصدار تصاريح العمل لغير اليمنيين من خالل مكتب العمل المخـتص            .٧
 .من هذه المادة) ٦(تخدام المنصوص عليها في الفقرة بعد موافقة لجنة االس
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رصد احتياجات سوق العمل الخارجية وخاصة في البلدان العربية مـن            .٨
العمالة المهنية والحرفية واعداد تقارير بشانها الى قيادة الوزارة بهـدف           

 .تهيئة الفرص المناسبة لتشغيل العمالة اليمنية
 .القوى العاملة والتشغيلاعداد الدراسات والبحوث في مجاالت  .٩
 .تنفيذ االتفاقيات الثنائية الخاصة باستقدام وتبادل القوى العاملة .١٠
 .تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .١١
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القـوانين والـنظم             .١٢

 .النافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارة
 -:العامة لتنمية المراة العاملة وتختص باالتياالدارة ) ١١(مادة
االسهام في رسم االستراتيجيات والسياسـات والخطـط الهادفـة الـى             .١

 .النهوض بالمراة العاملة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية
جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل المراة في سوق العمل وتحليلها           .٢

 .مة لتنفيذ السياسات المتعلقة بتنمية المراة العاملةوتقديم المقترحات الالز
السعي للموائمة بين تشريعات العمل ومعايير العمل العربيـة والدوليـة            .٣

المتعلقة بحماية حقوق المراة العاملة واقتـراح التعـديالت التشـريعية           
 .المناسبة بهذا الشان

فيـذ  السعي لزيادة نسبة مشاركة المراة في العمل عن طريق وضع وتن           .٤
برامج خاصة الكسابها المهارات المطلوبة والتنسيق مع الجهات المعنية         

 .في الوزارة وخارجها لتنفيذها
السعي لتوفير فرص عمل للمراة في المشـاريع االنتاجيـة الصـغيرة             .٥

 .والمتوسطة في المدن واالرياف والهادفة الى توفير فرص عمل للمراة
ي تستخدم المراة لمعرفة اوضاع     الزيارات الميدانية لمختلف المنشات الت     .٦

عمل المراة ومدى تمتعها بالحقوق المقررة لها باالشتراك مـع االدارات           
 .العامة المختصة بالتشغيل والتفتيش على العمل

تشجيع المراة العاملة على االلتحاق بمنظمات اصحاب العمـل والعمـل            .٧
 .نتاجودعمها في شغل الوظائف القيادية تاكيدا لدورها في العمل واال

اجراء البحوث والدراسات الهادفة الى توسيع نطـاق تشـغيل المـراة             .٨
 .ومعالجة قضايا المراة العاملة

وضع وتنفيذ برامج اعالمية لتوعية المراة بتشريعات العمـل وخاصـة            .٩
 .التشريعات المنظمة لعملها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

يميـة والدوليـة المتعلقـة      المشاركة في الندوات المحلية والعربية واالقل      .١٠
 .بالمراة العاملة واالستفادة من التجارب والخبرات في هذا المجال
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 .تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .١١
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى والقوانين والـنظم            .١٢

 .النافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارة
 -:عامة لمعلومات وبيانات سوق العمل وتختص باالتياالدارة ال) ١٢(مادة
اقتراح نظام متكامل لمعلومات القوى العاملة والتشغيل يـؤمن التـدفق            .١

المنتظم لمعلومات القوى العاملة ومعرفة اتجاهات سوق العمل وتحديـد          
المتطلبات الفنية والبشرية الالزمة الدارته وتشـغيله وبالتنسـيق مـع           

 .ي الوزارة وخارجهاالجهات ذات العالقة ف
وضع وتنفيذ نظام للبرمجة االلية يستوعب كافة البيانـات والمعلومـات            .٢

المتعلقة باوضاع التشغيل والبطالة واحتياجات سوق العمل مـن المهـن           
المختلفة وعالقة ذلك بمخرجات التعليم الجامعي والمهني والتقني وبمـا          

العمالـة فـي    يمكن صناع القرار من فهم اتجاهات وظروف التشغيل و        
 .سوق العمل

 .تحليل البيانات والمعلومات وتقديم الدراسات والمقترحات من واقعها .٣
اعداد النماذج الخاصة باحصاءات القوى العاملـة واوضـاع التشـغيل            .٤

 .والتاهيل في الجمهورية بالتنسيق مع المختصين في الوزارة
 .اصدار نشرات احصائية دورية .٥
داد الجداول وموازين القـوى البشـرية       التنسيق مع الجهات المعنية الع     .٦

 .العاملة والتفصيلية للعرض والطلب على القوى العاملة
 .تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .٧
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القـوانين والـنظم             .٨

 .النافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارة
 -:امة للنقابات والثقافة العمالية وتختص باالتياالدارة الع) ١٣(مادة
 .تطوير عالقة الوزارة بمنظمات اصحاب العمل وبالنقابات العمالية .١
 .االسهام في تنمية وتطوير العالقة بين نقابات العمال ومنظمات اصحاب العمل .٢
 .اشهار النقابات العمالية عبر وسائل االعالم المختلفة بعد تسجيلها .٣
ت االنتخابية للمنظمات النقابية بهدف ضمان سـالمة        حضور االجتماعا  .٤

 .االجراءات االنتخابية
المشاركة فـي االعـداد والتحضـير لالحتفـاالت الوطنيـة للعمـال              .٥

 .ومهرجاناتهم
 .المشاركة باوراق عمل في الندوات والمؤتمرات الخاصة بالثقافة العمالية .٦
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 وتوضـيح   تنفيذ برامج اعالمية وثقافية موجهة الطراف العمل لشـرح         .٧
 .تشريعات العمل بابعادها المختلفة وخلق بيئة حوار وتعاون بين هذه االطراف

 .التعاون مع النقابات في عقد برامج تدريبية في مجال الثقافة العمالية .٨
 .تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .٩
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القـوانين والـنظم             .١٠

 .لنافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارةا
 -:االدارة العامة لعالقات العمل وتختص باالتي) ١٤(مادة
دراسة قضايا منازعات العمل الفردية والجماعية التي تنشا بين اصحاب           .١

العمل والعمال والعمل على تسويتها وفقا الحكام قانون العمل واالنظمة          
 .واللوائح المنظمة له

 العمل الجماعية والفردية للتاكد من انسجامها مع شـروط          مراجعة عقود  .٢
ومعايير العمل التي تقررها تشريعات العمـل النافـذة وتسـجيلها فـي             

 .سجالت خاصة بها
التنسيق وتبادل الخبرة مع مكاتب الوزارة في المحافظات في المسـائل            .٣

 .المتعلقة بتسوية منازعات العمل
ود العمل المقترحة من اصحاب     المشاركة في دراسة نظم الجزاءات وعق      .٤

 .العمل ومراجعتها وابداء الراي بشانها
المشاركة في رسم وتنفيذ البرامج الهادفة لشرح وتوضـيح تشـريعات            .٥

 .العمل
دراسة وتحليل العوامل المسببة للمنازعات وتقديم المقترحـات الكفيلـة           .٦

 .بمعالجتها وذلك من خالل تشريعات وعقود العمل
 . منتظمة عن انشطتها ومنجزاتهاتقديم تقارير دورية .٧
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القـوانين والـنظم             .٨

 .النافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارة
 -: االدارة العامة لتفتيش العمل وتختص باالتي١٥(مادة
 .وضع القواعد واالساليب المنظمة لعمل جهاز التفتيش .١
عمل وانظمته ولوائحه وعقود العمل وكل مـا        مراقبة تطبيق تشريعات ال    .٢

 .يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات
تقديم النصح واالرشاد للعمال واصحاب العمل فـي مجـال تشـريعات             .٣

 .العمل وتطبيقاتها
دراسة وتحليل تقارير التفتيش الواردة اليها من مكاتب العمـل وتقـديم             .٤

 . العملالمقترحات من واقعها لتطوير تشريعات وعالقات
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مخاطبة اصحاب العمل لتصحيح االوضاع والحاالت المخالفة لتشريعات         .٥
 . العمل النافذة ومساعدتها في عملية التصحيح

 .تقديم تقارير حول المخالفات الجسيمة الى اللجنة التحكيمية .٦
 .اصدار بطاقات التفتيش وتصميم االستمارات والنماذج المتعلقة بعملية التفتيش .٧
 .ورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتهاتقديم تقارير د .٨
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين او الـنظم             .٩

 .النافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارة
 -:االدارة العامة للصحة والسالمة المهنية وتختص باالتي) ١٦(مادة

ـ           .١ راءات اقتراح نظام خاص بالصحة المهنية للعـاملين والتـدابير واالج
 .الالزمة لتنفيذه

اقتراح نظم السالمة المهنية بما يتناسب وبيئـة العمـل والتكنولوجيـا             .٢
 .المستخدمة

اجراء الفحوصات المخبرية والصحية لبيئة العمل والعاملين للتاكد مـن           .٣
 .مدى سالمة بيئة العمل واثرها على صحة العاملين وسالمتهم

لمهنية في مواقع العمـل     االشراف على تطبيق قواعد الصحة والسالمة ا       .٤
 .باالشتراك مع الجهات االخرى ذات العالقة داخل الوزارة وخارجها

تصميم ملصقات وصور توضيحية لنظم الصـحة والسـالمة المهنيـة            .٥
 .وتوزيعها على مواقع العمل

الزيارات الميدانية وتفتيش مواقع العمـل لمعرفـة اوضـاع الصـحة             .٦
 يجب اتخاذه من تـدابير طبقـا        والسالمة المهنية وتوصية المعنيين بما    

 .للنظم
 .تحديد مواصفات المشتغلين بالصحة والسالمة المهنية .٧
 .تصميم وتنفيذ برامج خاصة للتعريف بنظم الصحة والسالمة المهنية .٨
وضع النماذج الخاصة بتقارير الصحة والسـالمة المهنيـة وتسـجيل            .٩

 .اصابات العمل وامراض المهنة وتصنيفها وتحليلها
رير الصحة والسالمة المهنية لمعرفـة االسـباب والعوامـل          دراسة تقا  .١٠

 .المرتبطة بها واقتراح التوصيات لمواجهتها والحد منها
 .المشاركة عند االقتضاء في التحقيق في اصابات وحوادث العمل .١١
االبالغ الفوري عن الحاالت المهددة لصحة وسالمة العاملين واقتـراح           .١٢

 .ه الحاالتالتدابير الواجب اتخاذها في مثل هذ
متابعة القرارات والتوصيات والنشرات وغيرها من الوثائق الصـادرة          .١٣

عن المنظمات العربية واالقليمية والدولية في مجال الصحة والسـالمة          
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المهنية وبيئة العمل ودراستها لالستفادة منها في تنمية ادارة تشـريعات           
 .الصحة والسالمة المهنية

ات العربية والدولية في مجال الصـحة       ابداء الراي في مشاريع االتفاقي     .١٤
 .والسالمة المهنية

 .تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .١٥
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القـوانين والـنظم             .١٦

 .النافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارة
 -:التياالدارة العامة البحاث ونظم التدريب وتختص با) ١٧( مادة
اقتراح سياسة التدريب المهني والتقني من واقع دراسات وابحاث خطط           .١

التنمية االقتصادية واالجتماعية ومتطلباتها واالتجاهات الفعليـة لسـوق         
 .العمل طبقا لبيانات التشغيل

اجراء ابحاث ودراسات لواقع التدريب المهني والتقني فـي القطاعـات            .٢
 . به وتطويرهالمختلفة وتقديم المقترحات للنهوض

االشتراك في وضع التشريعات والبرامج الالزمة لتنفيذ سياسات التدريب          .٣
 .المهني والتقني وتقييم نتائج التنفيذ

االشتراك في وضع المعايير واالسس لتقييم مسـتوى الشـهادات التـي             .٤
تمنحها معاهد ومراكز التدريب المهني والتقني التابعة للوزارة او القطاع          

 .اعات االخرىالخاص او القط
تنفيذ دراسات تتناول العملية التدريبية في معاهـد ومراكـز التـدريب             .٥

المهني والتقني وتقديم المقترحات للنهوض بادارة التـدريب واسـاليبه          
 .واشكاله وتقليص التكاليف

متابعة التطورات الحديثة في ادارة واساليب التدريب المهنـي والتقنـي            .٦
 .وتقترح اساليب االستفادة منها

تشرف على اعمال اللجان التي يشكلها الوزير للمراجعة الفنيـة لـنظم             .٧
التدريب المهني والتقني التي تقترحها الهيئة العاملة للتدريب المهني في          
مجال مستويات المهارة الفنية واالختبارات المرتبطة بها وكذلك منـاهج          

 .التدريب المهني والتقني
 .ا ومنجزاتهاتقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطته .٨
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القـوانين والـنظم             .٩

 .النافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارة
 -:االدارة العامة لتقييم مشاريع التدريب وتختص باالتي) ١٨(مادة
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دراسة وتقييم مشاريع التدريب المهني والتقني من النواحي االقتصـادية           .١
وائمتها للسياسات والخطط والبرامج الموضوعة لتطوير      والفنية ومدى م  

 .التدريب المهني والتقني
دراسة التقارير الخاصة بتنفيذ المشاريع طبقـا للخطـط والمواصـفات            .٢

 .المعتمدة
المراجعة الفنية لقوائم المعدات الرئيسية لتجهيز معاهد ومراكز التدريب          .٣

حصها عنـد اسـتالمها     المهني والتقني التابعة للوزارة واالشتراك في ف      
 .للتاكد من مطابقتها للقوائم كما ونوعا

االشتراك في وضع النظم الخاصة بتشغيل وصيانة المعـدات وتحليـل            .٤
 .التقارير المتعلقة بها

حفظ صورة من ادلة التركيب والتشغيل والصيانة من الجهات المصنعة           .٥
 فـي   للمعدات واالالت المستوردة للتدريب المهني والتقني واالشـتراك       

ترجمتها كادلة استرشادية لسالمة التركيب والتشغيل وصيانة المعـدات         
 .واالفراد

 .تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .٦
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القـوانين والـنظم             .٧

 .النافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارة
 -:ون القانونية وتختص باالتياالدارة العامة للشئ) ١٩(مادة
المشاركة في اعداد مشروعات القوانين واللـوائح الخاصـة بـالوزارة            .١

ومناقشتها مع المختصين داخل الوزارة وخارجها ومتابعـة اصـدارها          
 .ونشرها

تقديم المشورة القانونية لقيادة الوزارة والمختصين بها وتزويدهم بصورة          .٢
 .ت الصلة بمهامهم وواجباتهممن القوانين واللوائح والقرارات ذا

اعداد مشروعات القرارات الوزاريـة ومتابعـة اصـدارها وترقيمهـا            .٣
 .وحفظها وتوزيع صور منها على المعنيين بالتنفيذ

 .شرح وتوضيح القوانين واالنظمة المختلفة للعاملين في الوزارة .٤
المشاركة في اعداد العقود واالتفاقيات الخاصة بالوزارة باالشتراك مـع           .٥

 .لقطاعات واالدارات المختصة بالوزارة او الجهات ذات العالقةا
 .تمثيل الوزارة امام القضاء والغير .٦
حفظ القوانين واللوائح والقرارات وكذا االتفاقيات والعقود الناتجة عـن           .٧

 .عمل الوزارة بصورة منظمة تسهل الرجوع اليها عند الحاجة



 

 ٤٨٠
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لوزارة واقتراح تحسينها   المراجعة الدورية للتشريعات المتصلة باعمال ا      .٨
 .وتطويرها

التحقيق في المخالفات االدارية والماليـة باالشـتراك مـع القطاعـات             .٩
 .واالدارات المختصة بالوزارة

المشاركة في مراجعة اللوائح المعدة من الوزارة او القطاع الخاص وكذا            .١٠
 في مراجعة الردود والتقارير واالستبيانات التي تطلبها المنظمات الدولية        

 .المتعلقة بنشاط الوزارة
 .اعداد تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .١١
اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القـوانين والـنظم             .١٢

 .النافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارة
 -:االدارة العامة للعالقات الخارجية وتختص باالتي) ٢٠(مادة
ت والدورات االعتيادية واالستثنائية للمنظمـات      التحضير الفني للمؤتمرا   .١

 .العربية والدولية المعنية بنشاط الوزارة والتنسيق مع الجهات ذات العالقة
متابعة تنفيذ االتفاقيـات والبروتوكـوالت الخاصـة بالتعـاون الفنـي             .٢

واالقتصادي والثقافي التي تبرمها الدولة مع الـدول والمنظمـات ذات           
 .رة وتقديم التقارير بشانها الى الجهات المختصةالعالقة بنشاط الوزا

اعداد الوثائق الخاصة بالمحادثات الرسمية التـي تجربهـا الـوزارة او           .٣
 .تكون طرفا فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية

تزويد الوفود المشاركة في المؤتمرات والندوات المتعلقة بنشاط الوزارة          .٤
 . مهامهم في تمثيل الوزارةبالوثائق والمعلومات الالزمة وبما يسهل

تنمية اوجه التعاون مع الدول والمنظمات العربية والدولية ذات العالقـة            .٥
بنشاط الوزارة وخاصة مع الدول التي لها عالقة مـع الجمهوريـة او             

 .المنظمات التي تكون الدولة عضوا فيها
تلقي المذكرات واالستبيانات والتقارير من المنظمات الدوليـة ومتابعـة           .٦

 .لرد عليها بالتنسيق مع القطاعات المختصةا
تزويد القطاعات والوحدات التابعة للوزارة بما يخصها من االتفاقيـات           .٧

 .والمراسالت مما تتلقاه من المنظمات او غيرها
 .الحفظ المنظم لالتفاقيات والتوصيات المتعلقة بمستويات العمل العربية والدولية .٨
معاهد ومنظمات متخصصـة فـي      متابعة ما ينشا خارجيا من هيئات و       .٩

مجاالت العمل والتدريب المهني وطلب وثائقها لمعرفة اهدافها وانشطتها         
 .وابداء الراي بشان االنضمام اليها



 

 ٤٨١
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مسك سجل خاص لكل من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية            .١٠
يحفظ فيه دساتيرها وانظمة عملها وهيكليتها ووثائق االجهزة التابعة لها          

اء  الرئاسات المختلفة لدوائر المنظمات واجهزتها  ومتابعة وتدوين          واسم
 .كلما يطرا عليها من تعديل

متابعة مداوالت مجلس النواب وما ينشر في الصحافة في مجال نشـاط             .١١
 .الوزارة ومتابعة المختصين العداد الردود والتقارير واصالح االوضاع

ت المقررة على الدولـة     متابعة الجهات المختصة بشان تسديد االشتراكا      .١٢
في منظمات العمل العربية والدولية واية التزامات مالية اخرى تتعلـق           

 .باختصاص الوزارة
متابعة نشر واصدار النشرات والكتيبات والمطبوعات المتعلقة بانشـطة          .١٣

 .الوزارة
تجهيز وثائق السفر والتفويضات للوفود المغادرة للجمهوريـة وترتيـب           .١٤

فود الزائرة للوزارة واعـداد البـرامج الخاصـة         استضافة واستقبال الو  
بالزيارات وترشيح المرافقين والمترجمين بالتنسيق مـع الجهـات ذات          

 .العالقة
 .تقديم تقارير دورية ومنتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .١٥
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القـوانين والـنظم             .١٦

 .لوزارةالنافذة او تكلف بها من قبل قيادة ا
 -:االدارة العامة للرقابة والتفتيش المالي وتختص باالتي) ٢١(مادة
 .الرقابة على تنفيذ ميزانية الوزارة .١
 .متابعة اعداد الميزانية العامة للوزارة .٢
مساعدة وتبصير العاملين بالوزارة ومكاتبها باالسـاليب واالجـراءات          .٣

كامن الضعف واقتراح   السليمة لتنفيذ االعمال المالية واالدارية وتحديد م      
 .التدريب الالزم

 .الرقابة على تحصيل الموارد وتنفيذ االلتزامات التعاقدية المختلفة .٤
تقديم المقترحات من واقع عمليات المراجعة والفحص والتفتيش لتحسين          .٥

 .انظمة واساليب العمل واالداء
 .المشاركة في الجرد السنوي لمخازن وممتلكات الوزارة .٦
جهزة الرقابية المختصة ومخاطبة المعنيـين ومتابعـة        دراسة تقارير اال   .٧

 .تنفيذ التوصيات الواردة فيها
ضبط المخالفات المالية واالدارية واالبالغ عن المخالفات الجسـيمة ان           .٨

 .وجدت



 

 ٤٨٢
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 .اعداد التقارير الدورية المنتظمة عن انشطتها وانجازاتها .٩
 والـنظم   اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القـوانين          .١٠

 .النافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارة
 -:االدارة العامة للتخطيط والمتابعة وتختص باالتي) ٢٢(مادة
دراسة واعداد الراي في الخطط السنوية المنفذة من قطاعات الـوزارة            .١

والوحدات التنظيمية االخرى وتنسيقها ومناقشتها مع المختصـين فيهـا          
 .رةواعداد الخطة العامة للوزا

ـ         .٢  ةاعداد مسودة الخطة االستثمارية السنوية والخمسية وبرامجها التنفيذي
 .بالتنسيق مع القطاعات المختصة في الوزارة

 .المشاركة في وضع الموازنة العامة للوزارة .٣
تزويد قطاعات الوزارة ووحداتها التنظيميـة بالتعليمـات واالتجاهـات           .٤

ستمارات والجـداول   والمؤشرات الخاصة بالخطط والموازنات وكذا اال     
 .والتقارير المتعلقة بها

تقدير حاجة الخطط التنموية للوزارة من النقد االجنبي وابـداء الـراي             .٥
 .بشان مصادر تمويلها

 .متابعة ودراسة تقارير تنفيذ الخطط والبرامج وابداء الراي على مستوى االنجاز .٦
ـ           .٧ ة مسك حسابات القروض واعداد التقارير المنتظمـة للجهـات المعني

 .وجهات التمويل
 .المشاركة في اعداد الخطة العامة للقوى العاملة والتدريب .٨
 .المشاركة في اعداد برامج التعاون مع الجهات المختلفة .٩
 .المشاركة في اعداد االتفاقيات والعقود المتعلقة بتنفيذ مشاريع الوزارة .١٠
 .المشاركة في وضع نظام المعلومات واالحصاءات في الوزارة .١١
 .رير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتهاتقديم تقا .١٢
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القـوانين والـنظم             .١٣

 .النافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارة
 -:االدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة وتختص باالتي) ٢٣(مادة
زارة والمـذكرات التفسـيرية     اعداد مشروع الميزانية العامة السنوية للو      .١

 .المتعلقة بها ومناقشتها مع المختصين في الوزارة وخارجها
 .اغالق الحسابات وتقديم الحساب الختامي للوزارة في المواعيد المحددة .٢
تنظيم وضبط االعمال المالية والمحاسبية الخـاص بـالوزارة ومسـك            .٣

وزارة وتقديم  الدفاتر والسجالت المخصصة لكافة اوجه النشاط المالي لل       
 .التقارير والبيانات المنتظمة عن ذلك لقيادة الوزارة



 

 ٤٨٣
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وضع برامج تفصيلية لتنفيذ ابـوب وبنـود الميزانيـة بالتنسـيق مـع               .٤
 .المختصين بالوزارة وتقديم تقارير منتظمة حول ذلك

تقدير احتياجات الوزارة من االصول والمواد التابعة والمتداولة كالمباني          .٥
واالدوات والمواد المكتبية ووضـع خطـط شـرائها      واالثاث واالجهزة   

 .بحسب النظم النافذة وبالتنسيق مع المختصين بالوزارة
تنظيم المخازن التابعة للوزارة واداراتها وجردها دوريا وفقا لالجراءات          .٦

 .والنظم النافذة
 .متابعة تحصيل االيرادات واعداد التقارير الدورية بذلك .٧
 .موظفين ومتابعتها مع الجهات المعنيةاالنجاز السريع لمستحقات ال .٨
المحافظة على سالمة ممتلكات الوزارة والتامين عليها وتنظيم المخازن          .٩

 .الخاصة بها وادارتها وجردها دوريا واعداد وتنفيذ برامج لصيانتها
تنظيم حركة المواصالت واالتصاالت بـالوزارة ومتابعـة اجـراءات           .١٠

 .تسديد الرسومتسجيل ممتلكاتها واستخراج التراخيص و
الرد على مالحظات االجهزة الرقابية المختصـة وتصـحيح االخطـاء            .١١

 .واالستفادة من المالحظات لتحسين االداء
اعداد وتنفيذ برامج دورية لصيانة ممتلكات الـوزارة ووسـائل العمـل             .١٢

التابعة لها وترميمها واصالحها والقيام بكافة المهام االخـرى اليوميـة           
 .ة الوزارةالمتعلقة بامن ونظاف

 .القيام بكافة الخدمات االدارية االخرى الالزمة لتسهيل اعمال الوزارة .١٣
 .اعداد التقارير الدورية المنتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .١٤
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القـوانين والـنظم             .١٥

 .النافذة او تكليف بها من قبل قيادة الوزارة
 -:امة لشئون الموظفين وتختص باالتياالدارة الع) ٢٤(مادة
دراسة مشروعات خطط  القوى العاملة واالجور والتدريب المقدم مـن            .١

فروع الوزارة ومكاتبها في المحافظات ووضع خطة شاملة للوزارة طبقا          
 .الحتياجات العمل وبرامج التنمية الخاصة بالوزارة

كاتب التابعة لها   اعداد مشروع الميزانية الوظيفية للوزارة وفروعها والم       .٢
واالشتراك في مناقشتها مع الجهات المعنية فـي الـوزارة وخارجهـا            

 .ومتابعة تنفيذها
معالجة المسائل المتعلقة بشئون الموظفين من تعيين ونقل وندب واستقالة           .٣

 .وغيرها من الحاالت



 

 ٤٨٤
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تحديد ومعالجة قضايا االجور والحوافز والعالوات والبدالت وغيرها مع          .٤
 .خرى للموظفين وفقا للقوانين والنظم النافذةالمستحقات اال

اعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتطوير التنظـيم االداري واسـاليب           .٥
 .العمل في الوزارة

تطبيق النظم المتعلقة بالسالمة المهنية في الوزارة كمعاشات التقاعديـة           .٦
 .ومكافاة نهاية الخدمة واصابات العمل

وظفين ومعالجـة قضـايا االجـازات       وضع خطة لالجازات السنوية للم     .٧
 .المرضية والعارضة والدراسية

االحتفاظ ببيانات شاملة عن الموظفين في الوزارة وفروعها والوحـدات           .٨
 .التابعة لها وتصنيفها

 .حفظ ملفات الوزارة والقضايا المتعلقة بخدماتهم وتنظيمها .٩
 بالتنسيق  دراسة تقارير الكفاءة السنوية للموظفين واتخاذ ما يلزم بشانها         .١٠

 .مع قيادة الوزارة
 .تنفيذ النظم المركزية المتعلقة بادارة وتنظيم السجالت والوثائق .١١
فتح سجالت مختلفة تدون كافة الوثائق المسلمة للوزارة والمرسلة منهـا            .١٢

 .وتصنيفها وفقا الهميتها وحفظها في اماكن خاصة بها
 .اعداد التقارير الدورية المنتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .١٣
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين واالنظمـة            .١٤

 .النافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارة
 الفصل الثالث

 المهام المشترآة لالدارات العامة
 -:تلتزم القطاعات واالدارات العامة بالوزارة بما يلي) ٢٥(مادة
ل عام لتنفيـذ مهامهـا      اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة ك       .١

 .واختصاصاتها
اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عـن نشـاطها وانجازاتهـا            .٢

 .ومستوى تنفيذ مهامها
تطبيق المبادئ االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحـددة فـي الفصـل             .٣

 .الرابع من هذا الباب
 .ارةاالسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوز .٤
اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها واالسهام في العمل البحثي           .٥

 .على صعيد الوزارة



 

 ٤٨٥
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اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القـوانين والـنظم             .٦
 .النافذة او تكلف بها من قبل الوزارة

 الفصل الرابع
 مبادئ عامة في التنظيم واالداء لمهام الوزارة

التنفيذ االمثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلـي مـن المبـادئ            الغراض  ) ٢٦(مادة
 -:واالسس التنظيمية

تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشاطها المبـادئ واالسـاليب            .١
العملية في االدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم االخـرى       

المشكالت فيما تضعه من خطط او برامج او نظم ، وفي معالجة وتحليل             
 .والظواهر التي تنشا في محيط االدارة

تقوم القطاعات واالدارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمل           .٢
 .فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها

تقوم العالقة بين قيادة الوزارة على اسـاس مـن التعـاون والتشـاور               .٣
 .والتنسيق المستمر

ث سلطة االشـراف والمسـئولية علـى        تبني العالقات التنظيمية من حي     .٤
اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية فـي مختلـف           
المستويات االدارية للتنظيم وذلك دونما اخـالل باالسـاليب واالشـكال           

 .التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير االعمال
خلي فيها وفـي عالقاتهـا    تعمل الوزارة على صعيد عالقات التنظيم الدا       .٥

بوحدات االدارة العامة في الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهداف االصالح           
 .االداري

تكفل قيادة الوزارة والرئاسات االدارية فيها بتنظيم الموضوعات لتنفيـذ           .٦
مهامها وتحقيق التنسيق المستمر فيها والفعـال تخطيطـا وتنفيـذا فـي      

ارة العامة االخرى ذات العالقة كمـا       عالقاتها الداخلية ومع وحدات االد    
تكفل تطوير نظام االتصاالت فيها لخدمة اغـراض التنسـيق وتـوفير            

 .وسائل العمل االساسية
تحدد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفـل تحقيـق             .٧

 .التوازن بين السلطة والمسئولية
اجـراءات  اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحـل و         .٨

تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصال بالجمهور واستخدامها كادلـة           
ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتهـا         

 . دوريا بهدف تطويرها
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يعتبر الرؤساء االداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تـدريب االفـراد            .٩
 االساسي فـي تنظـيم وتبسـيط        العاملين بمعيتهم باالضافة الى دورهم    

 .االعمال والتوجيه والرقابة
تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافـة مجـاالت             .١٠

نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيهـا وتنميـة العالقـات االنسـانية            
 .وعالقات العمل بهدف االرتفاع المستمر بمستوى اعمالها واداراتها

دا الثواب والعقاب فـي الوظيفـة العامـة         تعمل الوزارة على تطبيق مب     .١١
 .اعتمادا على مدى االلتزام بالواجبات ووفقا للقوانين والنظم النافذة

تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعهـا  فـي المحافظـات                  .١٢
ال سيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها مـن تنفيـذ       

 .نمية االدارية والريفية بصورة فاعلةمهامها والمشاركة في الت
تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للـوزارة بجمـع وتحليـل المعلومـات             .١٣

واالحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي التخاذ القـرار         
 .وتخطيط  وتقييم االعمال واقتراح الحلول لمشكالت التنمية االدارية

 الباب الرابع
 احكام عامة

يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسـين          ) ٢٧(مادة
وتنفيذ االعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وخاصة فيمـا يتعلـق بتفـويض            
بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة فـي المحافظـات           

 .وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته
رات والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحـة       يصدر الوزير كافة القرا   ) ٢٨(مادة

 .وتحقيق اغراضها
يجوز بقرار من الوزير اعادة توزيع بعض المهام واالختصاصات بين          ) ٢٩(مادة

االدارات العامة اذا تبين من خالل التطبيق الفعلي لهذه الالئحة ، الحاجـة              
 في تنفيـذ    الى اجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئولية او ازالة ازدواجية         

 .المهام
يكون للوزارة بحسب االحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او         ) ٣٠(مادة

ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم           
بها المكتب وغير ذلك من المعايير التي يتفق بشانها مـع وزارة الخدمـة       

 .المدنية واالصالح االداري
 يصدر الوزير قرار انشاء او دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم علـى               )٣١(مادة

 .ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم االداري
 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٣٢(مادة
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 صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
 هـ١٤١٨/رمضان/١٧بتاريــخ 
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