مهام واختصاصات مكتب التنسيق والمتابعة

ويتبعه القسمين التاليين :
 .1قسم التنسيق والمتابعة والدعم الفني .
 .2قسم المجالس واللجان .
أوال :اختصاصات مكتب التنسيق والمتابعة بمايلي :
 .1التحضيييال تجتماعييال اللجييان والمجييالس التييي ي ييون الو ي ي
المساعد طالفا فيها.
 .2متابعييية قيييالاالال مجليييس اليييومالاس ومجليييس اةمييية ال ا ييية
بالقطاع.
 .3متابعيية الييالد عليية وسييرلة واقتالاحييال السيياد وعضيياس مجلييس
اةمة المتعلقة بالقطاع.
 .4التنسيق بين إداالال القطاع وباقي إداالال الوماال .
 .5متابعيية نتييارو وتو يييال الميياتمالال واتجتماعييال والنييدوال
التييي لهييا ييلة بعم ي القطيياع بالتنسيييق م ي الجه يال المعنييية
بالوماال .
 .6متابعية الكي اول التيي تييالد إلية م تييا الو يي المسيياعد ب افيية
ونواعهييا و و ا يية الييواالد فييي الوسييار اخعلمييية الم تلفيية
بواسطة الجهة الم ت ة بالوماال ومحاولة حلها بالتنسيق مي
إداالال القطاع.
 .7متابعييية القيييالاالال ال يييادال عييين اخداال العلييييا والت يييد مييين
ساليان تطبيقها في م تلف إداالال القطاع.
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 .8متابعييية تنفيييية ال طييية السييينوية للقطييياع بالتنسييييق مييي م تيييا
الت طيط والمتابعة واخداالال التابعة للقطاع.
 .9إعداد و تابة التقااليال والمة الال وال طابال بناس علية طليا
الو ي المساعد.
ثانيا :يتبع مكتب التنسيق والمتابعة القسمين التاليين:
و -قسم التنسيق والمتابعة والدعم الفنيو وي تص باخعما التالية:
 -1تقديم اتستكاالال والدالاسال والبحوث المتعلقة بمجاتل القطاع.
 -2متابعيية القييالاالال ال ييادال عيين اخداال العليييا والت ييد ميين سيياليان
تطبيقها في م تلف إداالال القطاع.
 -3متابعيية نتييارو وتو يييال الميياتمالال واتجتماعييال والنييدوال التييي
ت ص عم القطاع بالتنسيق م الجهال المعنية بالوماال .
 -4متابعيية تنفييية ال طيية السيينوية للقطيياع بالتنسيييق م ي م تييا الت طيييط
والمتابعة واخداالال التابعة للقطاع.
 -5متابعة نتارو وتو يال الماتمالال واتجتماعال والنيدوال التيي لهيا
لة بعم القطاع بالتنسيق م الجهال المعنية بالوماال .

ا -قسم المجالس واللجانو وي تص باةعما التالية:
 -1التحضيال تجتماعال اللجان والمجيالس التيي ي يون الو يي المسياعد
طالفا فيها.
 -2متابعة قالاالال مجلس الومالاس ومجلس اةمة ال ا ة بالقطاع.
 -3متابعيية الييالد عليية وسييرلة واقتالاحييال السيياد وعضيياس مجلييس اةميية
المتعلقة بالقطاع.
 -4متابعة الك اول التي تالد إلة م تا الو ي المسياعد ب افية ونواعهياو
و ا يية الييواالد فييي الوسييار اخعلمييية الم تلفيية بواسييطة الجهيية
الم ت ة بالوماال ومحاولة حلها بالتنسيق م إداالال القطاع.
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