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المقدمة

نیة یشھده العالم من تطور ملحوظ في مجال التكنولوجیا والتقاــنمإ

ب كل أنظار نا لتطویر اعمال المعلوماتیة یجعلنا نلقي جلّ اھتمامنا ونصوّ

القضائیة منھا والخدمیة ، للتحول بھا من العمل البدائي ومناشط الوزارة 

الروتیني الذي اعتمد على استھالك الورق والبطء في االجراءات الى التقنیة  

سھّل التواصل بین الجھات الرقمیة التي تمتاز بالشفافیة وسرعة االنجاز وت

.    الحكومیة ومتلقي خدماتھا

مفھوم القانون رقم مراكز المعلومات و التوثیق القطاعیة في نأكمــــا
بمثابة تعتبرالتوثیق وم بشأن النظام الوطني للمعلومات 1990لسنة ) 4(

. األساسیة الروافد األساسیة لبناء نظام وطني و قواعد بیاناتھ

بإدارتھ التابع لوزارة العدل فإن مركز المعلومات والتوثیق ھــــیلع
على ان یؤدي مھامھ كاملة للنھوض بقطاع ومھندسیھ وموظفیھ حریص

.العدل الى المستوى التقني المنشود
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مركزعن النبذة تعریفیة 

ة ــوالذمالعدل تتمتع بالشخصیة االعتباریةتتبع وزارة حكومیة مؤسسة ھو

ط و خدمات ـات والمعلومات لمناشـع البیانــا جمــاط بھـة منـة المستقلـالمالی

ة ومتابعوتنظیمھااـا و توثیقھـا لتصنیفھــة لھـوزارة العدل والجھات التابع

.وإحصائیاتوتقاریر انسیابھا ، مع إخراجھا في صورة نشرات 

ع .ش.تنظیم مركز المعلومات و التوثیق بقطاع العدل بموجب قرار لأُعید

.م 2007لسنة ) 430(رقم ) سابقا(

رقم ) سابقاً (ع للعدل .ش.مھا قرار لالمركز من مكاتب و أقسام نظّ یتكون

ق بقطاع م بشأن الھیكل التنظیمي لمركز المعلومات و التوثی2008سنة ) 176(

.المبین بالصفحة التالیة العدل
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أھــدافــھ

القضائي و توثیق و أرشفة اء نظام رقمي موحد لدورات العمل ــــبن
. الكترونیاً واالداریة القضائیة الملفات

 ة ـیئات القضائیالھوضع قواعد بیانات رئیسیة و أخرى فرعیة لكافة
.المراكز و اإلدارات المساعدةواألجھزة و

 ة ـفوریجیدةخدمات قضائیة وقضائیة مساعدة ) الخدمات العدلیة ( تقدیم

.و أینما وجدواالوقـاتات في كل ــن والجھـللمواط

 الوزارة بالھیئات القضائیة والمعلومات ووحدات الدعـم الفنـي لمكاتــب
.الجھات التابعة لھا وا فروعھب
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بنــاء بؤرة معلوماتیة حدیثة تدعم أصحاب القرار بالمؤشرات 

الخطط ؤمن االسناد الالزم لرسم السیاسات وتواإلحصائیات البیانات وو

ب ــلتقریكــكذل، ووصناعة القرارات الصائبة المستقبلیة للوزارة 

. الخدمات العدلیة لمتلقیھا یعوتسرتسھیل و
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كزالمنظمة لعمل مروالقرارات القوانین
المعلومات والتوثیق 
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.م بشأن النظام الوطني للمعلومات1990لسنة ) 4(القانون رقم .أ

.م 1990/ 1101رقم " سابقاً . "ع .ش . قرار ل.ب

.للنظام الوطني للمعلوماتبالئحة تنظیم عمل الھیاكل االداریة 

لــالمراكز القطاعیة المھام واالختصاصات التالیة كولىـتتونص على أن 
-:ھ ـــطاع الذى یتبعحسب الق

جمع البینات والمعلومات واالحصائیات والوثائق المتعلقة بأنشطة القطاع .1
وتبویبھا وحفظھا وجمیع الجھات واألجھزة التابعة لھ وتصنیفھا

ومعالجتھا  واستخراج المعلومات واعداد التقاریر المطلوبة منھا وجعلھا 
.میسرة ومتاحة لالستعمال 

االلتزام بتجھیز واعداد البیانات والمعلومات طبقا لدلیل المدخالت .2
لومات والتقید بالشكل النمطي لھا والمخرجات للنظام الوطني للمع

محددة وتزوید المركز الوطني للمعلومات وتوفیرھا في المواعید ال
)) .الھیئة العامة للمعلومات((والتوثیق 

تنظیم ومتابعة انسیاب البیانات والمعلومات مع الجھات التابعة للقطاع .3
).مصادر البیانات والمعلومات (

المساھمة في انشاء وتطویر مكاتب المعلومات والتوثیق بالجھات التابعة .4
اصر البشریة الالزمة لنشاط المعلومات والتوثیق للقطاع واعداد العن

.بالقطاع والرفع من كفاءاتھم 

تبادل المعلومات والبیانات والتنسیق مع مراكز المعلومات والتوثیق .5
.األخرى واالجھزة والمؤسسات ذات النشاط المماثل بالداخل والخارج 

سس تنفید السیاسات الوطنیة للنظام الوطني للمعلومات واتباع اال.6
االرشادیة والمعاییر الموحدة وأسالیب وطرق العمل التي تصدر عن 

)). الھیئة العامة للمعلومات (( المركز الوطني للمعلومات والتوثیق 
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م 2007/ 430رقم ". سابقاً "ع .ش . قرار ل.  ج
بإعادة تنظیم مركز المعلومات والتوثیق بقطاع العدل

م ، بشأن النظام الوطني 1990لسنة ) 4(قانون رقم متابعة تنفید احكام ال.1
.للمعلومات والتوثیق 

جمع البیانات والمعلومات المتعلقة بقطاع العدل وتصنیفھا وتوثیقھا .2
وتنظیمھا ومتابعة انسیابھا مع توفیر اإلحصائیات التفصیلیة عن القطاع 

علي وتحدیثھا واستخراجھا في صورة كتیبات ونشرات وتقاریر وتعمیمھا
الجھات ذات العالقة لالستفادة منھا في إعداد الدراسات ومتابعة تنمیة  

.القطاع 

ر الموحدة وأسالیب التنظیم بھدف التنسیق یوضع األسس اإلرشادیة والمعای.3
.الجھات التابعة  للقطاع ذات الصلة بعملھ مع والتكامل 

لھ وفقاً اإلشراف علي كافة أعمال المیكنة بالقطاع والجھات التابعة.4
ألحدث التقنیات وتنظیم األرشیف والتوثیق واالسترجاع وتنفیذ المنظومات 

.ذات العالقة بتقنیة المعلومات المتكاملة
االتصال واالنسیاب للبیانات والمعلومات بین الجھات وتطویرانشاء .5

للقطاع من جھة وبین  مراكز المعلومات المحلیة والدولیة ذات التابعة
.صلة بعملھ ال

فة وضع إطار عام لنوع الجداول اإلحصائیة والتقاریر المطلوبة من كا.6
.التابعة للقطاع وتحسین طرق تداولھا الجھات 

اإلحصائي لدى الجھات التابعة للقطاع والنھوض بأدوات نشر الوعي .7
.اإلحصاء 

ھا وإدارتھا أو التي یتم اقتناءالوزارةأوعیة المعلومات سواء داخل توفیر .8
.مصادر خارجیة من 

ت والتوثیق والرفع من وتطویر وتجھیز وحدات ومكاتب للمعلوماانشاء .9
.كفاءاتھا

.میة متخصصة بعمل القطاع لعلى إنشاء وإدارة مكتبة عاالشراف.10
.في إعداد وتنفید الخطة التدریبیة للعاملین بالقطاع المساھمة .11
.موارد البشریة بالقطاع في تنفید خطط وبرامج تنمیة الالمساھمة.12
دولیة ذاتـارض المحلیة والـي المؤتمرات والندوات والمعـفشاركة ـالم.13

وبرامج ةـر برامج التنمیـادة منھا في تطویــالقطاع واالستفبمھـــام العالقة
.الجھات ذات العالقةمعالمركز بالتنسیق
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لعمل المركزالمستقبلیةخطة ال
2014 -2018
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یوضح
.المركز ولتمكینھ من انجاز مھامھ الى الھدف الذي أنشأ من اجلھ 

تضمنت الخطة ستة ثــحی
.م2018م الى نھایة الربع االول من سنة 2014بدایة من الربع االخیر لسنة 

:محاور أو بنود الخطة 

/اعداد خطة لمراحل عمل المركز .1
2014العام 

:تي تمثلت في التاليوال
.ــ اعادة تنظیم البیت الداخلي للمركز ـ
.تشكیل فرق عمل ـــ
ـ

.ة المعوقات التي تواجھھالتابعة لھا وكیفیة تذلیل الصعوبات ومعالج

.التعاون ولرسم قاعدة ینطلق منھا العمل
2.  /

.ببنك المعلومات وربطھا بشبكةتحفظ) رقمیة(
/ البنیة التحتیة لالتصاالت وتقنیة المعلومات .3

الربط +داخلیة ربط شبكات + ) server(توفیر خوادم في ویتمثلالمعلوماتیة 
توفیر الحواسیب المكتبیة والمحمولة وفق المعاییر + بشبكة المعلومات الدولیة 
 ،

.أعمال البرمجة والشبكاتحتاجھا ت
:    / میكنة العمل االداري .4

أي نقل الدورة المستندیة ) بدون ورقمكتب(
)  (

.أي مكان وفي أي وقت



13

/ برنامج الخدمات العدلیة .5

.بوابة لیبیا االلكترونیة والتوثیق و
6. /

لحرصبالتكنولوجیا وتقنیة المعلومات ،  إعلى مع ا
.    والمصالح واالدارات  
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مناشطعمال و الاأل
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اث التي بالنظرالىاــــانطالق االحد و روف  لظ ا
اال أن، 

صعدة تمكنت ا
:في عدد من النقاط التالیةالفنیة تمثل وا ــاالداریة منھ

االداریة والمالیة االعمال: اوالً 
سبعة اشھر من العمل تتجاوز الفترةوفيالظروف االمنیة واالداریةرغــم

فقد قام المركز بتوفیق من هللا عز شأنھ م المنصرم ،2014خالل العام الدؤوب
من اتخاذ بعض االجراءات االداریة والمالیة التي ھدفت الى تحقیق عمل اداري 

القیام لتمكینھم من ومالي طبقاً للقانون وكذلك توفیر بیئة عمل مناسبة لمنتسبیھ 
:وذلك وفقاً لآلتي ھامھم المناطة بھم على اكمل وجھ بواجباتھم وم

اعید ترتیب مكتب الشؤون االداریة والمالیة باقسامھ واتباع االسلوب االداري .1
.المعتمد في المراسالت وحفظ وتبویب الملفات 

.استصدار قرار باعادة تنسیب موظفي المركز كل حسب تخصصھ ومؤھلھ.2
نظم المعلومات ، : كل منتب لاتب بالمركز وتخصیص مكلمكااعادة ترتیب ا.3

لتوفیر بیئة عمل وذلك قسم العالقات والخدماتالتخطیط والدراسات و
.مناسبة

.اعادة ترتیب وحفظ الملفات الوظیفیة .4
والرفع من كفاءة الموظفینتأھیل اعداد خطة تدریبیة  للعلى جاري العمل .5
ومعالجة واعادة ترتیبھا والمخازن زینة مراجعة اعمال الشؤون المالیة والخ.6

.لتشریعات النافذةلقوانین واوفقا لبعض االمور المالیة
فتح حسابین جدیدین للمركز خاصة بالباب االول والثاني طبقاً للقانون المالي .7

.للدولة 
.التعاقد مع احد الشركات الوطنیة لتقدیم خدمات النظافة والمقھى.8
.سیطة لمرافق المركز القیام ببعض الصیانات الب.9

.التعاون مع دیوان الوزارة في تخصیص مقر مناسب للمركز.10
التواصل ومخاطبة فروع وادارات الوزارة وادارات الھیئات القضائیة لجمع .11

.القرار بالوزارةألصحابالمعلومات حتى یتسنى بناء قاعدة بیانات تكون خارطة 
.وزارة تتبع المركز فنیاً إنشاء مكاتب للمعلومات بفروع البتقدیم مقترح.12
.تزوید جمیع المكاتب بأجھزة حاسوب مكتبیة وربطھا بالشبكة.13
موظفي المركز بأجھزة حاسوب محمولة للتواصل وتسھیل نقل تزوید.14

.حساباتھم على الموقع االلكترونيرالمعرفة والتطورات الحدیثة عب
بة لیبیا ة االلكترونیة وبواالتحضیر لعقد ورشة عمل للتعریف بالحكوم.15

، وكذلك عرض مرئي لما تم تصمیمھ شبكة المعلومات الدولیة على
.واعداده من منظومات الكترونیة 
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ة ـــالفنیالــاالعم: اً ـــانیـث

:یزـــالتجھالتنظیم و

داخلیة مع وربطھا بشبكة الفنیةباألقسامالخاصة قاعة التنظیم أعید.1
العاملین بالقاعة جھاز في عھدتھ وتسلیم كل الموظفین االقسام االخرى 

.مع رقم سري للتشغیل والدخول على الشبكة وتحمل المسؤولیة 

1
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وذلك لتخزین المعلومات والمنظومات ) server(خادم ) 2(توفیر عدد .2
االلكترونیة المعدّة العمال المركز والجھات التابعة للقطاع ومتابعة تدفق 

تركیب االول بالمركز وسیتم تركیب الثاني بمركز المعلومات ، حیث تم 
البیانات الرئیسي التابع لوزارة االتصاالت أو بمركز الھیئة العامة 

، وقد للمعلومات لیكون بنك المعلومات الرئیسي لوزارة العدل ومكوناتھا 
-: أنجزت وحدة الشبكات األعمال التالیة 

بالشبكةاعادة توصیل بعض االسالك التالفة و ترقیمھا.
7ز وصیانة الحاسبات التالفة  بالمركز من خالل تنصیب نضام ویند

.و برامج اخرى لكل حاسب، كما تم ربطھا بالشبكة الداخلیة للمركز
 4525توصیل وربط طابعةhpبالشبكة الداخلیة.
توصیل نقطة وصول ال سلكیة و ربطھا بالشبكة.

 تجمیع حاملة الخادم، وضعups &خادم المحلي الdell بداخلھ ،اضافة
switch+ كمبیوتر نوع شاشةdell) وتوصیل ) كیبورد+ ماوس

.الكھرباء لھ عن طریق اضافة كابل كھرباء وتركیب مدخل كھربائي
لمراقبة  وباقي توصیل الطابعة ونقطة الوصول الالسلكیة ومنظومة ا

كما تم معایرتھا للتأكد من سالمة .اجزاء الشبكة الداخلیة بالخادم المحلي 
.االسالك و التوصیالت

على الخادم المحلي واجراء 2012ندوز سیرفیر یوتنصیب
configurationالالزمة لھ.

 اضافة نطام المستخدمین والصالحیات لكل مستخدم و انشاء ملف خاص
.لى الخادملكل مستخدم ع
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3

2
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:المنظومات وقواعد البیانات االلكترونیة 

وعمل وان الوزارة و إداراتھا و فروعھاإنشاء قاعدة بیانات لدیتصمیم و.1
.الھیئات القضائیة
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3

2
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4

5
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ومساعدي محرري                                 محرري تصمیم وانشاء منظومة لقاعدة بیانات قید.2
.العقود المعتمدین

.

2

1
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المحضرین الخواصأسماء تصمیم وانشاء منظومة لقاعدة بیانات ب.3
.المعتمدین

.المأذونین الشرعیینأسماء شاء منظومة لقاعدة بیانات بتصمیم وان.4
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.تصمیم وانشاء منظومة خاصة بعمل صندوق التكافل االجتماعي.5

1

2



26

الشؤون االداریة والمالیة  ألعمالتصمیم وانشاء منظومة الكترونیة .6
.)الرسائل الصادرة و الواردة (

1

2
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.تصمیم وانشاء قاعدة بیانات الكترونیة إلحصائیات عمل محاكم االستئناف.7
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.تصمیم وانشاء منظومة الكترونیة لعمل محاكم االستئناف .8
)منظومة تتبع سیر ملفات القضایا ( 

1

2
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3

4
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5

6
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تصمیم وتجھیز تشكیل فرق عمل لالمركز بن المختصینمھندسیالتكلیف .9
: تزویدھا فروع الوزارة  الستخدامھا بالمركز وواآلتیـــة منظومات ال

.موظفینشؤون المنظومة ـــ 
.المرتبات منظومة ـــ 
.الحسابات والمیزانیةمنظومة ـــ 
.ازن  ـــالمخمة منظوـــ 

العمل جاري للتنسیق مع رئیس جھاز الشرطة القضائیة لتفعیل مكتب .10
تقنیة المعلومات بالجھاز لربطھ بشبكة وتزویده بالمنظومات التي یحتاجھا 

.الجھاز في اداراتھ ومؤسسات االصالح والتأھیل التابعة لھ

7
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:المیكنة االداریة 

العمل اإلداري ھتحویلبالمیكنة اإلداریة الولى في مجالخطى المركز الخطوة ا
حسابات شخصیة من ورقي الى إلكتروني ، حیث تكللت ھذه الخطوة بفتح 

لجمیع الموظفین على موقع المركز للتواصل في أي وقت من اي )إیمیالت(
مكان ، وقد اقیمت ورشة عمل لجمیع الموظفین وذلك إلستعراض وشرح آلیة 

طلبات إجازة(ن التواصل واتمام اي اجراء اداري ـكنة ممستقبلیة والمٌ ـمل الـالع
بتقدیم الطلبات عن طریق .) …وضع وظیفيتسویة/ شھادة مرتب / نقل /

.اً إلكترونیالتواصل شبكة المعلومات الدولیة و
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:االرشفة االلكترونیة

صة الخاالمستندات والوثائقالملفات الوظیفیة وجمیع وتوثیق نسخ تم.1
خة الكترونیة وتوثیقھا وحفظھا بالخادم بعمل المركز منذ انشاؤه الى نس

.واقراص خارجیة 
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من ورقیة الى یفیة بالوزارةوظالملفات كل النسخ تشكیل فریق والبدء في .2
.واعادة تبویبھا وفھرستھا الكترونیاً ةالضوئیاتالماسحبواسطة رقمیة 
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:موقـع المركز االلكتروني على شبكة المعلومات الدولیةومناشط أعمال 

كما                 كتروني للمركز وإنشاء بھ نوافذ للخدمات العدلیةلتفعیل الموقع اال-أ
:یقوم قسم الموقع باألعمال والنشاطات االتیة 

1

2
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.بشكل یوميل ووزارة العدالمركز أخبار إدخال . 1
.ادخال األخبار الخاصة بتقنیة المعلومات -2
إدراج الصور الخاصة بإجتماعات وورش العمل التي یقوم بھا -3

. ویشارك فیھا المركز داخلیا وخارجیا 
أرشفة القرارات الصادرة عن وزیر العدل إلكترونیا  ، حیث تم -4

.ھذا التقریرتاریخ اعداد م حتى 2012أرشفة القرارات من سنة 
تعلقة بالمأذونین إنشاء ملف خاص بقرارات وزیر العدل الم-5

.م 2014، 2013، 2012لسنوات الشرعیین وذلك عن ا
القیام بتوثیق وأرشفة جمیع القوانین والقرارات المنشورة بالجریدة -6

.م 2014حتى 2012الرسمیة من سنة 
رري العقود ومساعدیھم القیام بنشر المسوغات المطلوبة لقید مح-7

.والمأذونین الشرعیین 

:ة اإلداریة نأعمال المیك ب -
لجمیع موظفي ) تیمیالالا(الشخصیةحساباتالاالشراف على-1

.ومتابعتھا وتوجیھ ومساعدة وتدریب المنتسبینالمركز 
.إدخال جمیع النمادج الخاصة بالشؤون الوظیفیة -2
المكاتب ورؤساء األقسام لإلطالع على لمدراء) ایمیل(فتح حسابات -3

.البرید وإعتماداإلجازات وغیرھا 
.القیام بعرض مرئي لشرح وتدریب الموظفین على المیكنة اإلداریة-4

:صفحات التواصل اإلجتماعي : ج
بوك الفیس المركز على صفحات یقوم القسم باالشراف على

كل ما یتعلق بالتعریف نشر ر واالنستقرام وقوقل بلس ، ووالتویت
.بالمركزونشاطاتھ وأعمالھ 
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:أعمال متفرقة : د 
.القیام بتصمیم بطاقة تعریف لموظفي المركز -1
.طباعة بیانات البطاقة -2
.صل والمتابعة مع إدارة شركة العنكبوت المستضیفة للموقع االتو-3
.وإحالتھا الى المدیرمن خالل الموقع إستقبال الرسائل الواردة للقسم -4
متابعة إصدارات صحیفة العدالة ونشرھا على الموقع وصفحات -5

.التواصل اإلجتماعي 
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.

االجتماعات والتواصل مع مكونات قطاع العدل 

المختصة بالعمل االلكتروني جھات وال

من مندوبین عن الوزارة والجھات االلكترونیةالعدل فریق خدمات تشكیل.1
التابعة لھا ، وذلك للتشاور ووضع آلیة عمل النسیاب المعلومات والتنسیق 

وماتیة ــة المعلــمع كل الجھات لمواكبة التطور وادخال التكنولوجیا والتقنی
.والجھات التابعة لھامكوناتھاكل الى الوزارة و
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القرارات والتوصیات حیث عقد الفریق عدد من االجتماعات  واتخذ فیھا بعض 
:التالیة 

)) .فریق خدمات العدل االلكترونیة (( ان یكون اسم الفریق .1
.قرار بتشكیل الفریق وتحدید مھامھالعمل على استصدار.2
ھات التابعة لھا وھیئة تكلیف منسق للخدمات االلكترونیة بین المركز مع الوزارة والج.3

.المعلومات وادارة مشروع لیبیا االلكترونیة 
معلومات / قوانین وتشریعات / مسوغات / نماذج (( على كل جھة حصر المواد .4

والتي یمكن البدء في توفیرھا الكترونیاً لمتلقي الخدمة ))  الخ ...توضیحیة الجراءات 
نیة بالتنسیق مع المركز ومنسق الخدمات عن طریق موقع الجھة او بوابة لیبیا االلكترو

.االلكترونیة 
یقوم مركز المعلومات والتوثیق باعداد محاضر االجتماعات واحالتھا عن طریق .5

االیمیل االلكتروني الى اعضاء الفریق مع احالة نسخة الى رؤساء ومدراء الجھات 
.. الممثلة في الفریق

.اً للفـریـقان یقوم مدیر المركز بتكلیف من یراه مقـرر.6
التأكید على اعضاء الفریق باستعراض ومناقشة كل ما یتم تداولھ باجتماعات الفریق .7

.  مع رؤسائھم اول بأول 
.ان تكون اجتماعات الفریق دوریاً .8
تكلیف عضو الفریق عن الجھة المقدمة للخدمة تحدید المعلومات والبیانات مع رئیسھ .9

ى شبكة المعلومات الدولیة او التنسیق مع رئیس لوضع آلیة نشرھا على موقع الجھة عل
.  الفریق لنشرھا على بوابة لیبیا االلكترونیة 

البدري دوزان لتزوید المركز / تكلیف منسق خدمات الفریق بالتنسیق مع االستاذ .10
بنسخة الكترونیة من الموسوعات القانونیة للتشریعات اللیبیة ومن الفتاوى الصادرة 

. والتي تم اعتمادھا لنشرھا على البوابة عن ادارة القانون
اسامة عبعوب مندوب مركز الخبرة القضائیة والبحوث بإحالة قائمة / تكلیف السید .11

.یلزم من اجراء لنشرھا على البوابةبالخبراء المعتمدین الى رئیس الفریق التخاذ ما
نقل المعرفة فرج الصالبي لوضع آلیة . د/ تكلیف رئیس الفریق التنسیق مع السید .12

. واالستفادة من خبرة فریق مشروع لیبیا االلكترونیة بوزارة االتصاالت
تكلیف مھندسي مركز المعلومات والتوثیق االعضاء بالفریق بأعداد المنظومات .13

.ـــ منظومة للتشریعات والقوانین واالتفاقیات الدولیة الموقعة علیھا لیبیا:االتیة
.انونیة الصادرة عن ادارة القانون ـــ منظومة للفتاوى الق

القیام بنشر االعمال والخدمات التي تقدمھا الجھات التأكید على اعضاء الفریق .14
بمواقعھا على شبكة المعلومات الدولیة أو) خدمات / احكام / قوانین ( التابعین الیھا 

.ا االلكترونیةاحالتھا الى رئیس الفریق لوضع الترتیبات الالزمة لنشرھا على بوابة لیبی
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التواصل مع الھیئة العامة للمعلومات .2

الھیئة رئیس مجلس ادارة معواالجتماعاللقاء قامت ادارة المركز ب
ومدیري بعض االدارات لكترونیةاالمشرفة الحكومةالعامة للمعلومات 

، تفعیل التواصل معھملواالقسام المشرفة على بوابة لیبیا االلكترونیة 
على نافذة خاصة بوزارة العدل الخدمات العدلیة لنشر عملولوضع آلیة 

بوابة لیبیا االلكترونیة أسوة ببعض القطاعات التي سبقت في ھذا المجال ب
یئة بعرض مرئي للتعریف على مشاركة الھاالتفاق وقد تم مؤخراً 

الفترة ورشة العمل المزمع اقامتھابالحكومة االلكترونیة وبوابة لیبیا في 
.ة القادم

التواصل مع وزارة االتصاالت .3

فرج الصالبي مدیر االدارة . د/ قامت ادارة المركز باللقاء بالسید 
العامة للخدمات االلكترونیة بوزارة االتصاالت ومدیر مشروع لیبیا 
االلكترونیة ، والذي أفاد من خالل لقاءه بأن فریق المشروع انتھى من 

یئة االتصاالت وتقنیة المعلومات لبعض دراسة وتقییم البنیة التحتیة لب
قطاعات الدولة ومنھا قطاع العدل ، وقد تم استعراض نتائج ھذا التقییم 

بعض مھندسي المركز ، بوزارة االتصاالت واستالمھ رسمیاً بحضور 
. كما احیلت نسخة الى دیوان الوزارة والجھات التابعة لھا 

ع أبدى استعداده بتزویدنا مدیر المشرو/ ومن خالل النقاش مع السید 
بكراسة مواصفات للمنظومات واألجھزة الالزمة لمھام المركز ، كما تم 
االتفاق معھ ایضاً على استضافة لمركز المعلومات والتوثیق بمركز 

dataالبیانات الرئیسي  senter 4(لوزارة االتصاالت بالكیلومتر(
على سیوفراالمر الذي بمنطقة ابوسلیم  وذلك لحفظ البیانات وتأمینھا ،

انشاء مركز للبیانات بالمواصفات والمعاییر تكالیفالوزارة والمركز  
نھ من تأمی .ات والمعلومات الموثقةــن البیانــالمطلوبة ویمكّ
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احد اجتماعات فریق خدمات العدل بمدیر المشروع شارككمــا
قد بمقر دیوان الوزارة وبحضو ر وكیل الوزارة االلكترونیة والذي عٌ

واعضاء الفریق ، حیث قام مدیر المشروع بتقدیم عرض مرئي عن 
.المشروع واھدافھ ومراحل انجازه
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التطویر والتحدیث.4

من قامت ادارة المركز بالمشاركة في عدد مجال التطویر والتحدیثفي 
رة الى منتسبیھ ، حیث ونقل الخبعمل وعدد من االجتماعات لالستفادة الورش 

:كانت على النحو التالي 

قـــد–أ  جریغوري / وكل من السید همدیرتقابلي بین مركز إجتماعالبمقر عُ
األمریكیة )LMI(كولین اوھارا الخبیرین بشركة ال ام اَي/ سلیت والسید 

المبرمة عقد مشروع التطویر والتحدیث مع وزارة العدل ، وذلك ضمن 
جراءات المتخدة من قبل الشركة لتقییم دیوان الوزارة والجھات التابعة لھا اإل

لوضع خطة إستراتیجیة لعملھا المستقبلي ولمعالجة السلبیات والصعوبات التى 
.اتواجھھا والرفع من مستوى أداءھ
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مركز المعلومات والتوثیق في ورشة العمل االولي ضمن مشروع شارك-ب
ابریل 8-7تطویر وتحدیث وزارة العدل المقامة بفندق المھاري خالل الفترة 

)ياالستراتیجالتخطیطورشة عمل (م برعایة وزارة العدل وتحت عنوان 2014
والتي كان الھدف منھا وضع إتفاق بین دیوان الوزارة وفروعھا علي الرؤیة 

وذلك بإشراف شركة واألھداف اإلستراتیجیة والموضوعیة للسنوات القادمة ، 
.األمریكیةLMIالمنفذ لإلستشارات اإلداریة واإلقتصادیة وتنفیذ شركة
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بجھاز ھا إدارة الموارد البشریة تورشة العمل التي نظمفي المشاركة-ج 
بالتنسیق مع شركة المنفذ لإلستشارات اإلداریة واإلقتصادیة بعنوانالشرطة 

من قیادات ورؤساء الفروع والتي تستھدف عدد) خل التخطیط اإلستراتیجي مد( 
ومدراء اإلدارات بالجھاز في خطوة تھدف الى الرفع من كفاءتھم وتحسین 

مصطفى / السید ورشة العمل حضرد ى األداء اإلداري بالجھاز ، وقمستو
شة رئیس محمد مصطفى ب/ السید والقلیب وزیر العدل بحكومة اإلنقاذ الوطني 

نجھاز الشرطة القضائیة ومجموعة من قیادات الصف األول من مسؤولی
.الجھاز
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معھد التخطیط التابع لوزارة اقامھاورشة عملفي المركزاركــــش–د 
االحتیاجاتم بعنوان تحدید 2015-02-12/ 11فندق الودان یومىفيالتخطیط 

.التدریب بمنھجیة الكفایاتالتدریبیة وقیاس العائد من 
بعد مشاركتھ الورشة بتزوید مكتب التخطیط السید مدیر المركز قام حیث

بنسخة الكترونیة تضمنت العرض المرئي ودیوان الوزارةوالدراسات بالمركز 
لورشة العمل إضافة إلى المادة العلمیة المعدة من قبل المعھد لتعمیم الفائدة ونقل 

بالخطة التدریبیة ھم، كما زودیع منتسبي الوزارة والمركزجمالمعرفة إلى 
منھا في تدریب ورفع االستفادةوذلك إلمكانیة 2015–2014للمعھد للعام 

.وتأھیلھمنموظفیالكفاءة 

الد رمضان اخلمرىخ
مدير عام املركز 


