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  قرار الس الوطني االنتقايل املؤقت
  .م2012لسنة ) 42(رقم 

  بشأن تعيني رئيس وأعضاء املفوضية الوطنية
  العليا النتخابات املؤمتر الوطني العام

  :الس الوطني االنتقايل املؤقت

  :بعد االطالع
  .م2011فبراير  22على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في  -
  .ى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاتهوعل -
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
  .وتعديله. م 2011أغسطس  3وعلى اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام. م2012لسنة  4وعلى القانون رقم  -
اء المفوضية العليا لالنتخابات ـأن إنشـبش. م2012لسنة  3ون رقم وعلى القان -

  .هـوتعديالت
. م2012لسـنة  ) 3(بتعديل القانون رقم . م2012لسنة ) 44(وعلى القانون رقم  -

  .بشأن إنشاء المفوضية العليا لالنتخابات
بشأن تسمية رئيس وأعضـاء المفوضـية   . م2012لسنة  13وعلى القرار رقم  -

  .العليا النتخابات المؤتمر الوطني العام وتعديالتهالوطنية 
بشأن قبـول اسـتقالة   . م15/5/2012وعلى قرار مجلس المفوضية المؤرخ في  -

  .السيد النائب األول للمفوضية الصغير مصباح الماجري
وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني االنتقالي المؤقت يوم األربعاء بتاريخ  -

  . م2012 – 5 – 16
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  قــــرر
1 

يعاد تسـمية رئـيس وأعضـاء جملـس املفوضـية الوطنيـة العليـا النتخابـات 
  -:املؤمتر الوطني العام وذلك على النحو اآلتي

  .السيد نوري خليفة العبار                          رئيساً للمفوضية -1
  .يسالسيد الدكتور عماد الشاذلي السائح                نائباً للرئ -2
  .السيد المستشار نجيب عبد السالم الرابطي         عضواً -3
  .السيد المستشار الطاهر عبد اهللا قراف              عضواً -4
  .السيد المستشار علي محمد عبد القادر              عضواَ -5
  .السيد خالد علي الساحلي                          عضواً -6
  .لطاهر                         عضواًالسيد عيسى محمد ا -7
  .السيد محمد الصادق هالل بوهدمة                 عضواً -8
  .السيد مسعود عمر النامي                         عضواً -9

  .السيدة إكرام عبدالسالم باش إمام              عضواً -10
  .اًالسيد وسام سليمان أحمد الصغير              عضو -11

2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة 
  .الرسمية

  الس الوطني االنتقايل
  -ليبيا –املؤقت 

  صدر في طرابلس
  .م16/5/2012: بتاريخ
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 102(رقم 

  بتقرير بعض األحكام لطلبة شهادة
  ة التعليم األساسي والثانويإمتام مرحل

ً من الئحة تنظيم) ميالدي2012-2011(للعام الدراسي    استثناء
  التعليم األساسي والثانوي والتعليم التقني املتوسط

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
مـيالدي، بشـأن التعلـيم، واللـوائح     2010لسنة ) 18(م ـون رقـوعلى القان -

  .اهـمقتضالصادرة ب
مـيالدي، بشـأن    2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
مـيالدي،  2011لسـنة  ) 210(رقـم  " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بإصدار الئحة تنظيم التعليم األساسي والثانوي والتعليم التقني المتوسط
 فـي  المـؤرخ ) 859(ضه وزير التربيـة والتعلـيم بكتابـه رقـم     وعلى ما عر -

  .ميالدي08/02/2012
رره مجلس الـوزراء فـي اجتماعـه العـادي السـادس لسـنة       ـا قـوعلى م -

  .الديـمي2012
  ررـــق

1 

استثناء من أحكام الئحة تنظيم التعليم األساسـي والثـانوي والتعلـيم التقنـي     
في شأن طلبة شهادة إتمام مرحلة التعلـيم األساسـي   المتوسط المشار إليها يطبق 

  -:األحكام التالية) ميالدي 2012-2011(والثانوي للعام الدراسي 
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يعتمد نظام الفصل الدراسي للشهادة العامة بمرحلتي التعليم األساسي والثانوي  -1
فقط، ويكون التوزيع العام للـدرجات  ) ميالدي 2012-2011(للعام الدراسي 

  -:الفصل الدراسي لشهادتي التعليم األساسي والثانوي كاآلتيفي نظام 

  -:من الدرجة املقررة للمادة توزع كالتايل%) 40( -:الفصل الدراسي األول-أ
  .لألنشطة اليومية%) 25(
  .للتطبيقات التحريرية%) 25(
  .امتحان نهاية الفصل الدراسي األول%) 50(

املقــررة للمــادة تــوزع  مــن الدرجــة%) 60( -:الفصـل الدراســي الثــاني-ب
  -:كالتايل

  .لألنشطة اليومية%) 15(
  .للتطبيقات التحريرية%) 15(
  .امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني%) 70(

تجرى امتحانات الفصل الدراسي األول بالمدارس وتتولى مكاتـب االمتحانـات    -2
  .متابعة سير هذه االمتحانات، وتكون موحدة على مستوى المكتب

ى إدارة االمتحانات إجراءات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وتكون تتول -3
  .األسئلة من محتوى مقرر الفصل الدراسي الثاني فقط

مـن الدرجـة المقـررة    %) 50(ب  ناجحاً بشرط الحصول علـى  ـيعتبر الطال -4
من الدرجـة المقـررة   %) 50(المتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني، وعلى 

  .ةفي كل ماد
يؤدي الطلبة المتقدمون من المنازل امتحاناً شامالً لمحتوى مقـرري الفصـلين    -5

األول والثاني ويتم التصحيح على أساس كامل الدرجـة ويشـترط للنجـاح    
  .من الدرجة المقررة في كل مادة%) 50(الحصول على 
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ـ  -6 ئلة يعقد امتحان دور ثان للطلبة الراسبين دون تحديد لعدد المواد وتكون األس
شاملة لمحتوى مقرري الفصلين األول والثاني، مع االحتفاظ بدرجات الطالب 
في الفصل الدراسي األول ودرجات األنشطة اليومية والتطبيقات التحريريـة  

  .للفصل الدراسي الثاني
2 

يلغى كل حكم يخـالف أحكامـه، وعلـى    عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
  .نشر في وسائل اإلعالمذه، ويالجهات المعنية تنفي

  
  جملس الوزراء

  
  .هجري1433/ربيع اآلخر/17 :صدر في
  .ميالدي 10/03/2012 :الموافق
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  قرار جملس الوزراء 
  ميالدي  2012لسنة ) 107(رقم 

  ئبإلغاء الرسوم السيادية للموان
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
  .وتعديالته ئميالدي، بشأن رسوم الموان1970لسنة ) 53(وعلى القانون رقم  -
ميالدي، بتقرير بعض األحكام فـي شـأن   2000لسنة ) 27(وعلى القانون رقم  -

  .الرسوم ومقابل الخدمات
مـيالدي،   1987لسـنة  ) 733(رقـم  " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .حريةبإصدار الئحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات الب
مـيالدي،   2010لسـنة  ) 112(رقـم  " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

ر، بإنشـاء  .و1376لسـنة  ) 81(بتعديل وإضافة بعض األحكام لقرارها رقم 
  .والنقل البحري ئمصلحة الموان

مـيالدي،   2010لسـنة  ) 274(رقـم  " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -
والنقل  ئميالدي، بإنشاء مصلحة الموان2008لسنة ) 81(قم بتعديل قرارها ر

  .البحري
بتـاريخ  ) 1116(وبناء على ما عرضه وزير المواصالت والنقل بكتابـه رقـم    -

  .ميالدي 27/2/2012
  .ميالدي 2012وعلى محضر االجتماع العادي العاشر لمجلس الوزراء لسنة  -

  ررــــق
1 

 ئالليبية التي تحصل من مصـلحة المـوان   ئة الموانتلغى الرسوم السيادية بكاف
لجبايتها مقابل استغالل البنية التحتيـة   ئوالنقل البحري والشركة االشتراكية للموان
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 17/2/2011، المقررة بموجب التشريعات النافذة وذلك عن الفتـرة مـن   انئللمو
ميالدي، على أن يشـمل اإلعفـاء عوائـد الرصـيف      31/10/2011حتى تاريخ 

التخزين والمناولة وعوائد الزيارة والسفر لركاب الثوار ورعايا الـدول األجنبيـة   و
  .وعوائد بقاء السيارات

2 

يلغى كل حكم يخالفـه، وعلـى الجهـات    عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
نشر في الجريدة الرسميةالمختصة تنفيذه، وي.  

  
  وزراءجملس ال

  .هجري1433/ربيع اآلخر/21 :صدر في
 .ميالدي 14/03/2012 :الموافق
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  قرار جملس الوزراء 
  ميالدي  2012لسنة ) 108(رقم 

  بتقرير حكم
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
  .ميالدي، بشأن الجمارك 2010لسنة ) 10(وعلى القانون رقم  -
  .اريميالدي، بشأن النشاط التج2010لسنة ) 23(وعلى القانون رقم  -
مـيالدي،   2007لسـنة  ) 814(رقـم  " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بتقرير حكم في شأن، توريد بعض السلع والبضائع
  .ميالدي 2012وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي األول لسنة  -

  ررــــق
1 

بقـرار اللجنـة    تستثنى السلع والبضائع ذات المنشأ العربي من الحظر الـوارد 
ميالدي، المشار إليه دون اإلخـالل   2007لسنة ) 814(رقم " سابقاً"الشعبية العامة 

  باالشتراطات الصحية والفنية المقررة قانوناً
2 

عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ي– وعلى الجهـات   - لغى كل حكم يخالفهوي
  .ينشر في الجريدة الرسميةو ،المختصة تنفيذه

  وزراءس اللجم
  .هجري1433/ربيع اآلخر/21 :صدر في
 .ميالدي 14/03/2012 :الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 119(رقم 

  بإنشاء صندوق دعم الزواج
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
ـ ـون النظـوعلى قان - ـ ـام المال والئحـة الميزانيـة والحسـابات     ،ةـي للدول

  .هاـوالمخازن وتعديالت
بشأن إصـدار قـانون عالقـات     ،ميالدي 2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 119(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .ديوان المحاسبة
الدي، بشـأن  مي 2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .تحديد هيكل الحكومة
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(رقم  يوعلى قرار المجلس الوطني االنتقال -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
  .وبناء على ما عرضه وزير الشؤون االجتماعية -
رره مجلـس الـوزراء فـي اجتماعـه العـادي الخـامس لسـنة        ـوعلى ما ق -

  .ميالدي2012

  ررــــق
1 

تكـون لـه   ) صندوق دعم الزواج(ينشأ وفقاً ألحكام هذا القرار صندوق يسمى 
  .والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الشؤون االجتماعية ةالشخصية االعتباري
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2 

يختص صندوق دعم الزواج بتنفيذ السياسة العامة المقررة من وزارة الشـؤون  
  :وله على وجه الخصوص ما يلي ،االجتماعية فيما يتعلق بدعم الزواج

المساعدة في توفير السكن المطلوب للراغبين في الزواج لمـن ال يسـتطيعون    -أ
  .تهم الذاتيةاتوفيره باالعتماد على إمكاني

  .دعم الراغبين في الزواج بمبلغ مناسب لتغطية مصاريف الزواج -ب
  .ة وغيرهادعم برامج األفراح الجماعية التي تنظمها الجمعيات الخيري -ج
  .التعاون مع الجهات التي تعمل على معالجة ظاهرة التأخير في سن الزواج -د

تشجيع الزواج بين الليبيين والليبيات للمحافظـة علـى التماسـك والتـرابط      -هـ
  .االجتماعي بين أفراد المجتمع

3 

 ويجوز إنشاء فروع له بالمـدن ) طرابلس(يكون المقر الرئيس للصندوق بمدينة 
  .األخرى وذلك بقرار من وزير الشؤون االجتماعية

4 

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصـدر بتشـكيله   
  .قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشؤون االجتماعية

5 

  :خيتص جملس إدارة الصندوق مبا يلي
ديد المنـافع التـي يقـدمها واالشـتراطات     رسم السياسة العامة للصندوق وتح -أ

  .الالزمة لالستفادة من خدماته
  .اقتراح مشروع الميزانية والحساب الختامي للصندوق -ب
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  .العمل على تنفيذ السياسة العامة للصندوق -ج
اقتراح النظم واللوائح اإلدارية والمالية المنظمة لعمل الصـندوق، وذلـك فـي     -د

  .افذةحدود أحكام التشريعات الن
مباشرة االختصاصات األخرى التي تقضي التشـريعات النافـذة باختصاصـه     -هـ

  .بـها، وبما ال يتعارض وأحكام هذا القرار
نافـذة إال بعـد   ) ب أ،(د قرارات مجلس اإلدارة فيمـا يتعلـق بـالبنود    ـوال تع

إال بعـد  ) د(اعتمادها من وزير الشؤون االجتماعية، وال تكون نافـذة فـي البنـد    
  .مادها من مجلس الوزراءاعت

6 
  :تكون موارد الصندوق من 

  .ما يخصص له في الميزانية العامة -1
  .الهبات والتبرعات غير المشروطة -2
  .عوائد نشاط استثمار أمواله طبقاً للتشريعات النافذة -3
  .إيرادات أخرى تقرر لدعم الصندوق ةأي -4

7 

ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائهـا  تبـدأ السنـة الماليـة للصندوق
على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ العمل بـهذا القرار وتنتهـي بانتهـاء   

  .السنة المالية للدولة
8 

يصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الوزراء بناء علـى عـرض   
ظيم الداخلي للصندوق قرار من وزيـر  من وزير الشؤون االجتماعية، ويصدر بالتن

  .الشؤون االجتماعية
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9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخـالف أحكامـه، وعلـى    
  .الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  
  جملس الوزراء

  .هجري1433/ربيع اآلخر/26: يفصدر 
  . ميالدي19/3/2012:الموافق
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  جملس الوزراءقرار 
  ميالدي 2012لسنة ) 120(رقم 

  باعتماد اهليكل التنظيمي واختصاصات
  وزارة الشؤون االجتماعية وتنظيم جهازها اإلداري

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

  .وتعديالتـهما
ميالدي، بشأن إصدار قـانون تقاعـد    1974لسنة ) 43(وعلى القانـون رقـم  -

  .العسكريين وتعديالته
ميالدي، بشـأن الضمان االجتمـاعي   1980لسنة ) 13(وعلى القانـون رقـم  -

  .وتعديالتـه
ميالدي، في شأن قواعد الزواج من غيـر   1984لسنة ) 15(وعلى القانون رقم  -

  .الليبيين والليبيات
  .ميالدي، بشأن المعاقين 1987لسنة ) 5(وعلى القانون رقم  -
ميالدي، بشأن تنظيم أحـوال القاصـرين    1992لسنة ) 17(وعلى القانون رقم  -

  .ومن في حكمهم
مـيالدي، بشـأن الـزواج والطـالق      1994لسنة ) 10(وعلى القانـون رقـم  -

  .ثارهما وتعديالتهآو
  .الدي، بشأن حماية الطفولةمي 1997لسنة ) 5(وعلى القانون رقـم  -
مـيالدي، بشـأن صـندوق الرعايـة      1998لسنة ) 20(وعلى القانـون رقـم  -

  .االجتماعية وتعديالته
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ميالدي، بشأن إصدار قانون عالقات العمل  2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -
  .ةـوالئحته التنفيذي

مـيالدي، بشـأن    2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -
  .تحديد هيكل الحكومة االنتقالية

مـيالدي، بشـأن    2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -
  .اعتماد الحكومة االنتقالية

مـيالدي، بتسـمية وكـالء     2011لسنة ) 11(وعلى قرار مجلس الوزراء  رقم  -
  .ووكالء مساعدين للوزارات

ميالدي، بتحديد اختصاصـات   2012لسنة ) 1(اء  رقم وعلى قرار مجلس الوزر -
  .وكالء الوزارات ومساعديهم

ميالدي، بإنشـاء صـندوق    2012لسنة ) 119(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -
  .زواجـم الـدع

  .وعلى ما عرضه وزير الشؤون االجتماعية -
وزراء  فـي اجتماعـه العـادي الخـامس لسـنة      ـمجلس ال ررهـما قوعلى  -

  .ميالدي2012

  ررــــق
1 

يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الشؤون االجتماعيـة ويـتم تنظـيم    
  .جهازها اإلداري وفقاً ألحكام هذا القرار

2 

تتولى وزارة الشؤون االجتماعية وضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ السياسة 
رار المجتمـع والمحافظـة علـى    العامة في مجال الشؤون االجتماعية لضمان استق

  :ها على وجه الخصوص ما يليـنسيجه، ول
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والخطط التنمويـة المتعلقـة    تاقتراح مشروعات القوانين واللوائح والسياسا -1
  .بمهام الوزارة ومتابعة وتقييم تنفيذها بعد اعتمادها

يحقق مراجعة التشريعات المنظمة بالمهام أو المؤثرة فيه، واقتراح ما يلزم بما  -2
  .المستهدفات العامة للدولة

إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات الخاصة بعمـل الـوزارة والجهـات     -3
  .التابعة لها

القيام بأعمال الدعم المعلوماتي واألرشفة والتوثيق اإللكتروني وتطوير قواعـد   -4
  .البيانات وأنظمة المعلومات المتعلقة بمهام الوزارة

ات الثنائية والدولية التي تكون ليبيا طرفاً فيهـا  ـات واالتفاقيدـذ المعاهـتنفي -5
ات الدوليـة واإلقليميـة ذات العالقـة    ـرات والمنظمـوالمشاركة في المؤتم

  .بمهام الوزارة
ا واقتـراح مـا يلـزم    ـوزارة ومتابعتهـة للـات التابعـراف على الجهـاإلش -6

  .بشأنـها
ظيم الداخلي وتسمية مسـؤولي الوظـائف   إعداد مشروع الهيكل التنظيمي والتن -7

  .القيادية بالوزارة وفق المعايير المعتمدة
تحديد االحتياجات التدريبية ووضع مشروعات خطط تنفيذها وفقاً للمعايير التي  -8

  .تضعها الوزارة المختصة
إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالوزارة وفق األسس المتبعة في هذا الشـأن   -9

  .ساب الختامي لمصروفات الوزارة في المواعيد المحددة لذلكوإقفال الح
  .تقديم أوجه الرعاية االجتماعية والصحية والنفسية للعجزة والمسنين -10
  .مباشرة اإلجراءات المتعلقة بتربية وتوجيه األحداث -11
  .تنظيم إجراءات زواج الليبيين والليبيات من غير الليبيين -12
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م غير ـارج ليبيا مع أمهاتهـاء الليبيين المقيمين خـبناع األـة أوضـمتابع -13
  .اتـالليبي

  .رعاية وتوجيه األحداث الجانحين -14
  .تنظيم برامج رعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة -15
  .تقديم اإلعانات والمنح المقطوعة للمستحقين لها من أبناء المجتمع -16
الدراسات االجتماعية للظـواهر المسـببة   متابعة وتنظيم اإلجراءات المتعلقة ب -17

  .في تعطيل حركة المجتمع نحو التقدم االجتماعي المنشود
اإلشراف على تقديم الخدمات الخاصة بنزالء المؤسسات االجتماعية ومراكـز   -18

ذوي االحتياجات الخاصة واالهتمـام بقضـاياهم ووضـع األسـس الكفيلـة      
  .برعايتهم وتأهيلهم

بعة على تسيير مرافق الرعاية االجتماعية ومراكـز ومعاهـد   اإلشراف والمتا -19
تربية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة ودور حضانة األطفال والعمـل علـى   

  .تكامل الخدمات فيما بينها
اقتراح القروض الميسرة واإلعانات الخاصة لنزالء دور الرعاية االجتماعيـة   -20

دخل ومن انقطعـت بهـم سـبل    من األيتام والمسنين واألرامل ومحدودي ال
  .العيش واألسر الكبيرة

تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالرعاية االجتماعية للمرأة والطفل واألسـرة   -21
  .وفقاً للسياسات المعتمدة

ة للمرأة والطفل واألسرة بالتنسيق مـع الجهـات   ـة الصحيـم الرعايـتقدي -22
  .ذات العالقة

لتنموية التـي تــهدف إلـى رعايـة األمومـة      تخطيط وتنفيذ المشروعات ا -23
والطفولة والعمل على تطوير الخدمات التي تقدم لهم وذلـك بالتعـاون مـع    

  .مختلف مؤسسات الدولة
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العمل على بناء قدرات المرأة وتنمية إمكاناتـها للمساهمة بدور فاعـل فـي    -24
  .االهتمام باألسرة والمجتمع

ي تضمن توفير فـرص العمـل المناسـبة    ة التـراءات الالزمـاذ اإلجـاتخ -25
  .لطبيعة المرأة

حث المرأة على المشاركة الفاعلـة فـي األعمـال السياسـية واالجتماعيـة       -26
  .واالقتصادية وغيرها

  .تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة داخل المجتمع -27
االهتمـام بقضايا المرأة ووضعها ضمن أولويات وخطط وسياسـات التنميـة    -28

  .جتماعيةاال
التشجيع على إقامة المؤسسات التي تـهتم بقضايا الطفل والمرأة واألسـرة،   -29

  .واإلشراف على البرامج الدولية التي تكون ليبيا طرفاً فيها
  .االهتمام بمؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة -30
ن دعمها وتطويرهـا  ع العمل على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني، فضالً -31

  .والحفاظ على استقاللها وفقاً للتشريعات النافذة
مع منظمات المجتمع المدني وبحث مجاالت التعاون معها بما يخـدم   قالتنسي -32

  .قضايا التنمية وحقوق اإلنسان
هدف خلق شراكة في مجـال النشـاطات   بالعمل مع منظمات المجتمع المدني  -33

  . تنمية الوعي بدورها المهم في المجتمعوالبرامج الهادفة إلى 
العمل على إتاحة المجال لمنظمات المجتمع المدني للعب دور مهم في الوفاق  -34

  .والسلم االجتماعي
عقد االتفاقيات والمعاهدات الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة فـي مجـال    -35

  .الشؤون االجتماعية طبقاً للتشريعات النافذة
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مؤتمرات والندوات والملتقيـات فـي الـداخل والخـارج والمتعلقـة      د الـعق -36
  .بالشؤون االجتماعية

  .إنشاء المراكز المتخصصة في مجال الرعاية االجتماعية -37
  .ممارسة االختصاصات المسندة للوزارة المقررة بالتشريعات النافذة -38

3 

م المقـررة لـوكالء   يكون لديوان الوزارة وكيل وزارة أو أكثر يمـارس المهـا  
  .الوزارات بموجب التشريعات النافذة ويعمل تحت إشراف الوزير

4 

حبسـب   –ا ــــت إشرافهـل حتـة أو تعمــتتبع وزارة الشؤون االجتماعي
  :اجلهات التالية –األحوال 

  .صندوق التقاعد -1
  .التضامن قالـهيئة العامة لصندو -2
  .صندوق دعم الزواج -3
  .معلومات والتوثيقمركز ال -4
  .مركز الدراسات االجتماعية -5
  يزمركز تأهيل المعاقين بنغا -6
  .مركز تأهيل المعاقين جنزور -7
  .مركز السواني لتأهيل ذوي اإلعاقة -8
  .دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين -9

  .مجمع المرج للرعاية االجتماعية -10
  .اللجنة العليا لرعاية الطفولة -11
  .ية المسنينالجنة الوطنية لرعال -12
  .اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين -13
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5 

يتكون اهليكل التنظيمي لوزارة الشؤون االجتماعيـة مـن التقسـيمات 
  :اآلتية التنظيمة

  .إدارة التخطيط والدراسات وتقييم األداء -
  .إدارة الشؤون اإلدارية والمالية -
  .إدارة التفتيش والمتابعة -
  .دارة التنمية األسريةإ -
  .إدارة الشؤون اإلنسانية والمساعدات -
  .إدارة المشروعات والشؤون الفنية -
  .إدارة التوعية والتثقيف واإلعالم -
  .إدارة شؤون ذوي اإلعاقة -
  .مكتب المراجعة الداخلية -
  .مكتب المستشارين -
  .مكتب التدريب -
  .المكتب القانوني -
  .مكتب التعاون الفني -
  .مكتب الوزير -
  .مكتب الوكيل -

6 

  :ختتص إدارة التخطيط والدراسات وتقييم األداء مبا يلي
ة، بالتنسيق مـع الجهـات   ـات والبرامج االجتماعيـط السياسـاقتراح وتخطي -1

  .ةـذات العالق
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  .إبداء الرأي في الموضوعات التي تحال إليها من الوزير أو من وكيل الوزارة -2
الدراسات والبحوث واإلحصاءات الالزمة في مجاالت اختصاص الوزارة  إجراء -3

  .بالتنسيق مع الوحدات اإلدارية بـها
جمع البيانات والمعلومات والدراسات االجتماعية مـن المؤسسـات الحكوميـة     -4

  .وغير الحكومية لفهرستها وتصنيفها
ي، ورفع تقـارير  متابعة تنفيذ خطط السياسات والبرامج االجتماعية بشكل دور -5

  .بنتائجها إلى الوزير، واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها
  .مراقبة وتقييم عمل برامج التدريب والتأهيل االجتماعي، والعمل على تطويرها -6
وضع وتطوير خطة عمل لمتابعة البحوث والدراسات الصـادرة عـن اإلدارات    -7

  .رير بشأنها، ورفعها للوزيرالمختلفة بالوزارة وتحليل نتائجها، وإعداد تقا
ة بعمل اإلدارات والمكاتب التابعـة  ـداد الخطط ذات العالقـة في إعـالمساهم -8

  .وزارةـلل
تكليف المراكز المتخصصة في مجال البحوث االجتماعيـة لدراسـة الظـواهر     -9

  .االجتماعية والنفسية
لتأكد مـن سـالمتها   متابعة تنفيذ الدراسات التي تكلف بـها المراكز البحثية ل -10

  .والتأكد من تنفيذها وفقاً للبرنامج الزمني المحدد لـها
القيام بالمحاضرات والندوات والمؤتمرات والملتقيات التـي تهـتم بمعالجـة     -11

  .القضايا والظواهر االجتماعية
ستراتيجية للوزارة وتقديم التوصيات المناسـبة  رصـد وتقييم تنفيذ الخطة اال -12

  .زيربشأنـها للو
  .المتابعة والتأكد من جودة الخدمات واألنشطة المكلفة بـها الوزارة -13
  .تقييم معدالت األداء الوظيفي للموظفين بالوزارة -14
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المطلوبـة لقياس األداء وتحديـد درجـة الجـودة     روضـع وتحديـد المعايي -15
  .لخدمات الوزارة

ة المهنيـين والمـوظفين   يوضع الخطط للدراسات والبحوث المتعلقة برفع كفا -16
  .بالوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

التخطيط للبحوث والدراسات ذات الصلة بأنشطة ومجاالت الضمان والتكافـل   -17
  . االجتماعي

المساهمة في تطوير أنظمة الرعاية االجتماعية ورعايـة المعـاقين وإعـداد     -18
ولويات التنفيذ بالتعـاون مـع   خطة دورية لبرامج وأنشطة الوزارة واقتراح أ

  .اإلدارات المختصة
  .تحديد صعوبات التنفيذ ومعوقاته والمشاركة في اقتراح الحلول المناسبة له -19
  .متابعة اعتماد الخطط االستثمارية للقطاع والهيئات التابعة له -20
  .واختصاصاتها ىأعمال أخرى تسند لإلدارة بما يتماش ةأي -21
من إجراءات نحو تنفيذ الـنظم والقواعـد المتعلقـة بشـؤون      اتخاذ ما يلزم -22

  .الموظفين ومباشرة كافة شؤونـهم الوظيفية وفقاً للتشريعات النافذة
7 

  :ختتص إدارة الشؤون اإلدارية واملالية مبا يلي
القيام باألعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتـداول   -1

ائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها واإلشراف على الملفات والوث
  .أعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجاالت

إعداد مشروع الميزانية للوزارة وضبط الرقابة على أوجه صـرفها ومباشـرة    -2
  .اإلجراءات المالية لتنفيذها وفقاً للتشريعات النافذة
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الجهاز اإلداري للوزارة وتزويد المخازن باألصـناف الالزمـة   توفير احتياجات  -3
  .المقررة اتفي حدود االعتماد

تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات للعاملين بالوزارة والوحـدات   -4
  .ااإلدارية التابعة أو الخاضعة إلشرافه

تقسيمات التنظيميـة  التعميم التشريعات والتعليمات والمناشير ذات العالقة على  -5
بالوزارة وغيرها من الجهات التابعة لهـا أو الخاضـعة إلشـرافها حسـب     

  .األحوال
المحافظة على أصول الوزارة الثابتة والمنقولة وصـيانتها وتـوفير األجهـزة     -6

  .والمعدات وإجراء الصيانة الدورية الالزمة لـها
مرتبـات واسـتحقاقات   تحصيل إيرادات الوزارة وديونها لدى الغيـر وإعـداد    -7

ات ودوالقيام بأعمال التخليص الجمركـي للمعـدات واآلالت واأل   االعاملين به
  .التي تستوردها الوزارة ألداء أعمالـها

القيـام بأعمـال العالقـات العامة والخاصة بأعمال الوزارة بما يساعدها على  -8
  .تنفيذ مهامها

  .القيام بعمليات الجرد السنوي -9
  .بأعمال الخدمات والنظافة المطلوبة للمباني التابعة للوزارة القيام -10
  .تنظيم المخازن وتزويد اإلدارات والمكاتب بما تحتاجه منها -11
  .الخاصة بالمصروفات وقفل الميزانيات السنوية للوزارة رإعداد التقاري -12
  .تنظيم شؤون الحركة ووسائل النقل الخاصة بالوزارة -13
فر وتوفير اإلقامة واالسـتقبال لمـوظفي الـوزارة المكلفـين     صرف تذاكر س -14

  .بالمهام الداخلية والخارجية
  .أعمال أخرى تسند لإلدارة بما يتماشى واختصاصاتـها ةأي -15
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8 

  :ختتص إدارة التفتيش واملتابعة مبا يلي
 متابعة التطورات االجتماعية الدولية واإلقليمية ودراسة تأثيرهـا علـى خطـة    -1

  .التنمية االجتماعية داخل ليبيا
التفتيش على المرافق والمراكز التابعة للوزارة والتأكد مـن التزامهـا بتنفيـذ     -2

  .التشريعات المنظمة لسير عملها ومراقبة مستوى الخدمات التي تقدمها
  .دراسة التقارير السنوية التي تصدرها الجهات ذات العالقة بنشاط الوزارة -3
ء المرافق والوحدات التابعة للوزارة بالتنسيق مع اإلدارات والمكاتب متابعة أدا -4

  .ذات االختصاص بالوزارة
م عمل الجهات التابعة للوزارة بشكل دوري وتقديم تقارير بالنتائج يمتابعة وتقي -5

  .واقتراح التوصيات المناسبة
  .متابعة وتحليل المؤشرات االجتماعية ذات العالقة بعمل الوزارة -6
التي ترد عن الوزارة والجهات التابعـة   ىالتحـقق من المالحظـات والشكـاو -7

  .لها أو الخاضعة إلشرافها بحسب األحوال
التفتيش على سجالت الحضور واالنصراف والتأكـد مـن التـزام المـوظفين      -8

  .بالمواعيد الرسمية المحددة للعمل
زارة والتأكد من سيرها وفقاً التفتيش على تنفيذ المشاريع ذات العالقة بعمل الو -9

  .للعقود الموقعة والبرنامج الزمني المحدد لتنفيذها
ـ ـالتفتي -10 ـ ـش على أص ـ  ـول وممتلك د مـن صـيانتها   ـات الـوزارة والتأك

  .اـوالمحافظة عليه
ات والقـرارات ذات العالقـة   ـذ القوانين واللوائـح والتشريعـمتابعـة تنفي -11

  .بعمل الوزارة
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ير المتابعة عن سير العمل بالوزارة والجهـات التابعـة لــها أو    إعداد تقار -12
  .الخاضعة إلشرافها بحسب األحوال

  .التحقيق في المعلومات التي تنشر عن الوزارة عبر وسائل اإلعالم المختلفة -13
  .التأكد من مطابقة المعلومات والبيانات الواردة من مختلف المصادر -14
  .لبية ذات العالقة بعمل الوزارةالتحقيق في الظواهر الس -15
  .التحقيق في المخالفات المتعلقة بشؤون الموظفين -16
  .أعمال أخرى تسند لإلدارة بما يتماشى واختصاصاتـها ةأي -17

9 

  :ختتص إدارة التنمية األسرية مبا يلي
 اقتـراح تطويـر التشريعـات االجتماعية الخاصة بالمرأة بغية توفير الرعايـة  -1

  .الالزمة لـها
  .التعريف بحقوق المرأة والتعاون مع المنظمات العاملة في هذا المجال -2
  .تكريم الرائدات من النساء في مختلف المجاالت وتشجيع ورعاية المواهب -3
تنفيذ برامج تثقيف وتوعية األسرة بهدف تعزيـز وحـدة التماسـك األسـري      -4

  .فهم مشاكل األطفالوالتركيز على أساليب التربية الصحيحة وت
اقتراح التشريعات المتعلقة برعاية المرأة أثناء الحمل والوالدة وتقديم اإلعانات  -5

  .العينية والمادية لـها
تشجيـع ومساعـدة األسر الراغبة في العمـل اإلنتـاجي واقتـراح األجهـزة      -6

  .الخاصة بـها
لالزمة لـها في مختلف االهتمام بشؤون األسرة والمرأة وتقديم أوجه الرعاية ا -7

  .المجاالت واقتراح تطوير التشريعات االجتماعية المتعلقة بذلك
  .تنظيم اإلجراءات المتعلقة بزواج الليبيين والليبيات من غير الليبيين -8
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رعاية الفتيات والنساء اللواتي يتعرضن لحوادث عنـف واعتـداء مـن أجـل      -9
  .إدماجهن بصورة مفيدة لهن وللمجتمع

  .تراح تطوير التشريعات االجتماعية لتوفير الرعاية األفضل للمرأةاق -10
  .التعريف بحقوق المرأة والتعاون مع المنظمات العاملة في هذا المجال -11
  .اقتراح التشريعات المتعلقة برعاية المرأة وشؤون األسرة -12
لطفـل  متابعة االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ليبيا في مجـال حقـوق ا   -13

  .ورعايته بالتنسيق مع  مكتب التعاون الفني
وضع الخطط والبرامج الالزمة لمساعدة األطفال على متابعة دراسـتهم بعـد    -14

  .خروجهم من دور الرعاية
  .تفعيل دور مؤسسات رعاية الطفولة بما يحقق أهدافها -15
  .بما يتماشى واختصاصاتـها لإلدارة أعمال أخرى تسند ةأي -16

10 

  :ختتص إدارة الشؤون اإلنسانية واملساعدات مبا يلي
المساهمة في توفير المعدات المتعلقة بالمساعدات اإلنسانية وتوزيعهـا علـى    -1

  .فروع الشؤون اإلجتماعية بالمناطق بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
المساهمة في تنظيم إجراءات سرعة اإلمداد فـي حـاالت حـدوث الكـوارث      -2

  .بات بالتنسيق مع الجهات ذات العالقةوالنك
التعاون مع وزارة الصـحة فـي إسـعاف المتضـررين وإيـواء المصـابين        -3

  .بالمستشفيات
المساهمة في دراسة وتحديد األسباب المؤدية للكوارث ومتابعتها بالتنسيق مع  -4

  .الجهات ذات العالقة
  .هاـح المعول بتقدير قيمة التعويض عن الكوارث الفردية وفقاً للوائ -5
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متابعة سرعة إجراءات صرف التعويض المقرر عن طريـق فـروع الشـؤون     -6
  .االجتماعية بالمناطق

دراسة اللوائح والتشريعات المتعلقة بالتعويض عن الكوارث الفرديـة والعمـل    -7
على تطويرها بما يحقق التعـويض العـادل والمجـزي، وكـذلك المتعلقـة      

  .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بالتعويض عن الكوارث العامة
  .تنظيم إجراءات صرف المنح المقطوعة والمساعدات االجتماعية -8
المشاركة بتقديم المساعدة في إيواء المتضررين مـن الكـوارث إلـى حـين      -9

  .هم إلى منازلهم المتضررة بعد إصالحها وصيانتهاـعودت
  .حصر وتحديد األسر الفقيرة والكبيرة والمحتاجة -10
  .هاـأعمال أخرى تسند لإلدارة بما يتماشى واختصاصات ةأي -11

11 

  :ختتص إدارة املشروعات والشؤون الفنية مبا يلي
متابعـة الدراسات والمواصفات المتعلقة بعمليات اإلنشاء والتطـوير للمرافـق    -1

  .التابعة للوزارة
  .إبداء الرأي في التصاميم الهندسية لمشروعات الوزارة -2
  .متابعة تنفيذ العمل بمشروعات الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة -3
إعداد التقارير الدورية عن سير تنفيذ المشروعات بالوزارة وإزالة المختنقـات   -4

  .والتغلب على الصعوبات التي تعترض التنفيذ
  .القيام بأعمال الصيانة للمرافق التابعة للوزارة -5
  .مالك الوزارة بالسجل العقاريمتابعة توثيق أ -6
  .المشاركة في إعداد خطة التحول بالوزارة -7
  .اإلشراف على شبكات الكهرباء والهواتف والمياه للمرافق التابعة للوزارة -8
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ـ ـالتنسي -9 تنفيـذ المشـروعات التابعـة     نق مع لجنة العطاءات في اإلعالن ع
  .للوزارة

المشروعات ومتابعـة االسـتالم االبتـدائي     إعداد التقارير النهائية على تنفيذ -10
  .هاـوالنهائي ل

  .هاـلإلدارة بما يتماشى واختصاصات تسند أعمال أخرى ةأي -11
12 

  :ختتص إدارة التوعية والتثقيف واإلعالم مبا يلي
توعية المواطنين ومساعدتـهم على التحرر من مظاهر التخلـف االجتمـاعي    -1

  .ي الشؤون المتعلقة بحياتـهم ومعيشتهموانتهاج أساليب التقدم ف
وضـع الخطط والبرامـج الالزمـة للتوعية والتثقيف االجتمــاعي والعمـل    -2

  .على تنفيذها
واهر الهدامـة  ظإعداد برامج التوعية االجتماعية الخاصة بوقاية المجتمع من ال -3

 والجريمة واالنحراف ورعاية األحداث وتوعية وتوجيه المـرأة بمـا يكفـل   
  .حمايتها من عوامل الجنوح واالنحراف

التعريف ببرامج وخدمات الرعاية االجتماعيـة المختلفـة لـذوي االحتياجـات      -4
  .الخاصة وكيفية االستفادة منها

  .التعريف بأساليب وطرق تقديم الخدمات االجتماعية -5
ر وخاصـة الئحـة التيسـي   ) المعاقين(التعريف باللوائح الصادرة تنفيذا لقانون  -6

  .عليهم في ارتياد األماكن العامة ومتابعة تقيد الجهات المعنية بتنفيذها
إعداد النشرات والكتيبات واألشرطة الوثائقية المتعلقـة بتوعيـة المـواطنين     -7

  .بالتعاون مع الجهات ذات العالقة
  .اإلعداد والمشاركة في المعارض ذات العالقة بنشاط الوزارة -8
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لبرامـج التوعية والبرامج اإلعالمية الخاصـة بنشـاط   اإلشـراف والتنظيـم  -9
  .الـوزارة

  .توثيق األنشطة المتعلقة بعمل الوزارة -10
  .متابعة ما يخص الوزارة من خالل وسائل اإلعالم المختلفة -11
 وتوزيعهـا  د الصحف والمجالت والمراجع ذات العالقة بعمل الـوزارة ـتوري -12

  . على اإلدارات والمكاتب
داد مكتبة متكاملة وتزويدها بالنشرات والمطبوعات والمراجع ذات العالقـة  إع -13

  .بعمل الوزارة
  .توفير األجهزة والمعدات الالزمة ألداء العمل اإلعالمي الخاص بالوزارة -14
  .هاـأعمال أخرى مكملة يمكن إسنادها لإلدارة بما يتماشى واختصاصات ةأي -15

13 

  :إلعاقة مبا يليختتص إدارة شؤون ذوي ا
تنظيم ومتابعة إجراءات الكشف الطبي إلثبات اإلعاقة وتنظيم إجراءات صـرف   -1

  .البطاقات الخاصة بذوي اإلعاقة
تنظيم تقديم المنافع ومتابعة إجراءات إلحاق ذوي اإلعاقـة المـؤهلين مـنهم     -2

 .بالعمل ومتابعتهم
اإلعاقـة بـالمجتمع    الت التي تعترض اندماج ذويـة في حل المشكـالمساهم 3-

م بالتنسـيق والتعـاون مـع    ـات الطبية لهـراف على تقديم الخدمـواإلش
 .الجهات المختصة

ير علـى ذوي اإلعاقـة الرتيـاد    سمتابعة الجهات ذات العالقة لتنفيذ الئحة التي -4
 .األماكن العامة
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وضـع برامج تأهيـل ذوي اإلعاقـة بالمؤسسـات والمراكــز المتخصصـة     5-
المناهج الالزمة لتعليم ذوي االحتياجـات الخاصة وتأهيلهم بالتعاون وإعداد 

 .مع الجهات المختصة
وضع قواعد قبول ذوي اإلعاقة بمراكز التأهيـل واقتـراح البـرامج الالزمـة      6-

لتنفيذها ودراسة تحديد احتياجات مراكز التأهيل من العناصر الفنية بالتعاون 
 .مع الجهات المختصة

اجات المراكز من التجهيزات والمعـدات واألدوات الالزمـة لتأهيـل    توفير احتي7- 
 .ذوي اإلعاقة والتنسيق بين مختلف المراكز والمعاهد

دراسـة احتياجات المعاقين من األجهزة التعويضية والمعـدات والمسـتلزمات   8- 
الخاصة بالمعاقين بالتعاون مـع الجهـات المختصـة وتحديـد احتياجـات      

القائمة علـى شؤونــهم مـن األجهـزة والمعـدات      المؤسسات والمراكز 
 .والمستلزمات الالزمة لسير العمل

دراسة التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات الخاصـة بشـؤون المعـاقين     -9
 .والعمل على تطويرها

  .النظم واللوائح ذات العالقة بعمل مراكز ذوي اإلعاقة دإعدا -10
  .ذوي اإلعاقة مع الجهات المختصةمتابعة توفير المساكن الخاصة ب -11
  .في مراكز ومدارس ذوي اإلعاقة لرسم الخطط والبرامج الالزمة لتطوير العم -12
ة في المجتمع عـن طريـق المراكـز والمعاهـد     ـة دمج ذوي اإلعاقـمتابع -13

  .الخاصة بـهم
ط والبرامـج العلمية للحد من اإلعاقة عـن طريـق مراكـز    ـاقتـراح الخط -14

  .المبكرالتدخل 
دات والمستلزمات الخاصة على الشؤون االجتماعية ـع األجهزة والمعـتوزي -15

  .روعـبالف



  710رقم الصفحة                                                                                   )12( عــددال

التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفتح فصول دراسية لتعليم ذوي اإلعاقـة   -16
  .همـها المدارس والمعاهد والمراكز الخاصة بـفي المناطق التي ال توجد ب

وات العلميـة والمـؤتمرات الخاصـة بشـؤون ذوي     ة الملتقيات والندـإقام -17
ات الخاصة والمشاركة في ما يقام منها على المسـتوى العربـي   ـاالحتياج

  .واإلفريقي والدولي
  .هاـأعمال أخرى تسند لإلدارة بما يتماشى واختصاصات ةأي -18

14 

  :خيتص مكتب املراجعة الداخلية مبا يلي
المعايير المتعارف عليها القيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقاً لألسس والقواعد و -1

وإداريا وماليا التـزام كافـة الوحـدات التنظيميـة      ىللتحقق من مد قانونيا
  .بتطبيق النظم واللوائح المالية واإلدارية المعمول بـها في الوزارة

مقترحـات  الالتـدقيق وتقديــم   تقديـم تقرير شامل للوزير حــول نتـائج    -2
  .والتوصيات المناسبة

مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسـندات صـرف وسـندات قيـد      -3
  .وغيرها بعد الصرف

تلقي استمارات المرتبات واألجور والمكافآت وما في حكمها لفحصها والتأكـد   -4
  .باتمن مطابقتها للقوانين واللوائح ومراجعة قيدها ببطاقات المرت

  .فحص الكشوف الخاصة بجملة المصروفات -5
استكمال ومراجعة إجراءات الحصول على خطابـات الضـمان المقدمـة مـن      -6

  .المتعاقدين مع الوزارة
التأكد من إعداد استمارات أذون الدفع المصرفي وأن القيد لحساب المستفيد قد  -7

  .تم إدراجه في حسابه بالمصرف
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مفصـلة عـن مخصصـات الميزانيـة اإلداريـة       اإلشراف على مسك سجالت -8
  .ومشروعات التحول

مع النظم والقواعد القانونية  ىنفاق من ميزانية التحول يتمشالتحقق من أن اإل -9
قع من مخالفة ماليـة  يواألحكام الخاصة بإدارة حساب التحول ومتابعة ما قد 

  .أو خروج عن تلك النظم والقواعد
على الخزائن والمخازن والمشـاركة فـي إعـداد    راء التفتيش المفاجئ ـإج -10

  .الجرد السنوي
ة، واقتراح ما يلزم لها من تعـديالت، ومراقبـة   ـة التعليمات الماليـمراجع -11

  .اـتنفيذه
التأكد من سالمة األموال والعهد واألثـاث واألدوات والمبـاني والموجـودات     -12

  .أو الخاضعة إلشرافها األخرى التي تملكها الوزارة أو الجهات التابعة لها
  .ال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى واختصاصاتهـأعم ةأي -13

15 

  :خيتص مكتب املستشارين مبا يلي
إبداء المشورة في الموضوعات التي تعرض عليه من طرف الوزير أو الوكيـل  

ـ  ها ويتكـون المكتـب مـن مجموعـة مـن الخبـراء       ـوتقديم المقترحات بشأن
  .وي المؤهالت والخبرة بأعمال وأنشطة الوزارة المختلفةوالمستشارين ذ

16 

  :خيتص مكتب التدريب مبا يلي
ة العاملين بالوزارة يهدف إلى رفع كفاـإعداد الخطط والبرامج التدريبية التي ت -1

  .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
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نفيـذ الـدورات   التنسيق مع الجهات المنفذة للبرامج التدريبية لضمان حسـن ت  -2
 .والبرامج المتعلقة بتدريب العاملين

متابعة المتدربين من العاملين بالوزارة في الداخل والخارج وإعـداد التقـارير    -3
 .الالزمة بشأنـهم

المشاركة في تصميم وإعداد البرامج التدريبية والتعليمية للعـاملين بـالوزارة    4-
 .بالتنسيق مع الجهات المختصة

 .وات والمحاضرات والملتقيات ذات العالقة بعمل الوزارةإقامة الند -5
اقتراح إقامة الدورات التدريبية للرفع من مستوى العـاملين فـي المؤسسـات    6- 

االجتماعية ومتابعة الجمعيات العاملة في مجال النشاط االجتماعي وتشـجيع  
 .أفراد المجتمع للمشاركة في األعمال التطوعية الخيرية

 .سند للمكتب بما يتماشى واختصاصاتهأعمال ت ةأي -7

17 

  :خيتص املكتب القانوني مبا يلي 
بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مـع   -1

  .الوحدات اإلدارية المعنية
إعداد مشروعات األدوات التشريعية الخاصة بـالوزارة وإبـداء الـرأي فـي     2- 

 .ين التي تحال إليهامشروعات القوان
 .إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إلى الوزارة -3

إعداد مشروعات العقود واالتفاقات ومذكرات التفـاهم المتعلقـة باختصاصـات    4- 
 .الوزارة بالتنسيق مع الوحدات اإلدارية المعنية

ـ  -5 داد المـذكرات  التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة وإع
الالزمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات وعرضها على 

 .السلطة المختصة ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنـها
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متابعـة المنازعـات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسـيق مـع    -6
 .الجهات المختصة

 .لعالقة بالشأن االجتماعي بالوزارةإعداد ومراجعة القوانين ذات ا -7
 .مراجعة العقود قبل إبرامها من قبل الوزارة -8
إعـداد وصياغـة قـرارات الوزارة أو الـوزير وتسـجيلها وإحالتهـا إلـى      -9

 .الجهات المختصة
  .صياغة المذكرات التي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزراء -10
ع التـي تعـرض   ـة في المواضيـقانونيورة الـرأي وتقديم المشـداء الـإب -11

  .رـعلى الوزي
  .أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى واختصاصاته ةأي -12

18 

  :خيتص مكتب الوزير مبا يلي
تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم الوزير وتسجيلها واسـتيفاء البيانـات    -1

  .الالزمة عنها وعرضها على الوزير
ات جداول أعمال االجتماعات التي يترأسـها الـوزير وتحريـر    إعداد مشروع -2

 .محاضرها وتدوين قراراتـها وتبليغها للجهات الملزمة بتنفيذها

 .تنظيم مقابـالت الوزير وتنظيم اتصاالته مع مختلف الجهات  -3

تسجيـل المراسـالت والقرارات الصادرة عن الوزير وإحالتها إلـى الجهـات    -4
 .ذات االختصاص

توفير المعلومات والبيانات التي يطلبها معالي الوزير بالتنسيق مـع الجهـات    -5
 .واإلدارات المختصة

 .أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشي واختصاصاته ةأي -6



  714رقم الصفحة                                                                                   )12( عــددال

19 

  :خيتص مكتب التعاون الفني مبا يلي
إعداد أوراق العمل المتعلقة بـالمؤتمرات والنـدوات واالجتماعـات المحليـة      -1

  .واإلقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية
اإلعـداد لحضور المؤتمرات واالجتماعـات التي تعقدها المنظمات والـهيئات  -2

اإلقليمية والدوليـة المختصة بقضايا الشؤون االجتماعية التي تشارك الدولة 
  .في عضويتها

تطلبها المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية فيمـا  إعداد التقارير والردود التي  -3
  .يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع اإلدارات المختصة

دراسـة ومتابعـة تنفيذ توصيات المنظمـات والهيئـات اإلقليميـة والدوليـة      -4
  .بالتنسيق مع الجهات المختصة

يمية والدوليـة  إعـداد التقارير الالزمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات اإلقل -5
في تنمية وتدعيم األنشطة المختلفة في مجاالت عمل الوزارة بالتنسيق مـع  

  .الجهات المختصة
متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجـاالت عمـل    -6

  .صةتالوزارة والتي تكون الدولة عضواً فيها بالتنسيق مع الجهات المخ
بتفعيل دور الدولة في مجال الشـؤون االجتماعيـة مـع     دراسة السبل الكفيلة -7

  .المنظمات العربية واإلقليمية والدولية
الصـلة   جمع المعلومات والبحوث الصـادرة عـن المنظمـات والهيئـات ذات     -8

ودوليا وإقليميا ونشرها بغرض االستفادة منها بالشؤون االجتماعية محليا.  
ولي في مجال الشؤون االجتماعيـة مـع الـدول    متابعـة اتفاقيات التعاون الد -9

الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية بالتنسـيق مـع اإلدارات المختصـة    
  .بالوزارة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي
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تنظيم االتصاالت مع الجهات والمنظمات العربيـة واإلقليميـة والدوليـة ذات     -10
  .ختصةالعالقة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات الم

إعداد التقارير عن اللجان العليا فيمـا يخـص وزارة الشـؤون االجتماعيـة      -11
  .وتنسيق مواعيد اجتماعاتـها

  . ختصاصاتهأعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى وا ةيأ -12
20 

  :خيتص مكتب الوكيل مبا يلي
ه وزياراتـه  ير لكافة اجتماعاتضات التي يطلبها الوكيل والتحـير المعلومـتوف -1

  .ومتابعتها
 .تنظيم االتصاالت والمراسالت الرسمية مع مختلف الجهات -2

القيام بمختلف أعمال السكرتارية وتأمين إعداد وطباعة المراسالت والتقـارير   -3
 .الخاصة بالوكيل

 .اإلعداد لالجتماعات التي يعقدها الوكيل واإلشراف عليها -4

 .واختصاصاته ىا يتماشأعمال أخرى تسند للمكتب بم ةأي -5

21 

تنشـأ وفقاً لالحتياجات الفعلية فروع للشؤون االجتماعية بالمناطق تؤول إليهـا  
ـ    ن وأصول وموجودات وأرصدة الجهات الخاصة بالشـؤون االجتماعيـة والموظف

ستراتيجية الوزارة في مجال الشـؤون االجتماعيـة   ابـها، وتتولى تنفيذ سياسة و
المختلفة، ويصدر بقرار من وزير الشؤون االجتماعيـة تحديـدها   بالمدن والمناطق 

وبيان المهام واالختصاصات النوعية بهذه الفروع وآلية تنفيذ أحكام هذه المادة بما 
  .يتوافق والتشريعات النافذة بالخصوص
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22 

تعمل كافة التقسيمات التنظيمية المكونة للوزارة بالتنسيق والتعاون فيما بينهـا  
نفيذ االختصاصات المسندة إليها وتعتبر وزارة الشؤون االجتماعية وحدة إداريـة  لت

  .واحدة ألغراض الشؤون الوظيفية والتعاقد وتنفيذ الميزانيات
23 

يصدر بالتنظيم الداخلي لوزارة الشؤون االجتماعية قرار مـن وزيـر الشـؤون    
  .االجتماعية وذلك بما ال يخالف أحكام هذا القرار

24 

ة لجنة أو أكثـر لتنفيـذ   ـدر عن وزير الشؤون االجتماعيـتشكل بقرارات تص
  .رارـذا القـأحكام ه

25 

ـعمل بيلغى كل حكم يخالفه، وعلـى الجهـات   هذا القرار من تاريخ صدوره، وي
نشر في الجريدة الرسميةالمعنية تنفيذه، وي.  

  
  جملس الوزراء

  .هجري1433/ربيع اآلخر/26 :صدر في
  .ميالدي19/03/2012 :الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 122(رقم 

  بتقرير حكم يف شأن اهليئة العامة للسياحة
  والصناعات التقليدية

  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
ـ     - ازن وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحـة الميزانيـة والحسـابات والمخ

 .وتعديالتها

 .ميالدي، بشأن السياحة والئحته التنفيذية 2004لسنة ) 4(وعلى القانون رقم  -

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

مـيالدي، بشـأن    2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -
 .يكل الحكومةتحديد ه

مـيالدي، بشـأن   2011لسنة ) 178(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -
 .اعتماد هيئات تابعة للحكومة االنتقالية

مـيالدي، بشـأن    2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -
 .اعتماد الحكومة االنتقالية

مـيالدي،   2007لسـنة  ) 87(رقـم  " سـابقاً "وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -
 .بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية

وعلى ما قـرره مجلس الوزراء في اجتماعه العـادي الحـادي عشـر لسـنة      -
 .الديـمي2012
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  قــــرر
1 

تعـدل تسمية الهيئة العامة للسـياحة والصـناعات التقليديـة بحيـث تصـبح      
  .تبع للهيئة العامة للسياحة واآلثاروت) مصلحة السياحة(

2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفـه، وعلـى الجهـات    
  .المعنية تنفيذه

  
  

  جملس الوزراء
  .هجري1433/ربيع اآلخر/29 :صدر في
  .ميالدي22/03/2012 :الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 124(رقم 

  تبعية مركز املدينة للوسائط املتعددةبتحديد 
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
مـيالدي، بشـأن    2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

 .تحديد هيكل الحكومة االنتقالية

مـيالدي، بشـأن    2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -
 .تماد الحكومة االنتقاليةاع

مـيالدي، باعتمـاد الهيكـل     2012لسنة ) 74(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -
 .التنظيمي وتنظيم الجهاز اإلداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء

مـيالدي،   2008لسـنة  ) 360(رقـم  " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -
 .ةبإنشاء مركز المدينة للوسائط المتعدد

مـيالدي،   2011لسـنة  ) 118(رقـم  " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -
 .باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز المدينة للوسائط المتعددة

 وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعـه العـادي الحـادي عشـر لسـنة      -
 .الديـمي2012

  قــــرر
1 

  .متعددة لرئاسة مجلس الوزراءتكون تبعية مركز المدينة للوسائط ال
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2 

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صـدوره، ويلغى كـل حكـم يخالفــه، وعلـى     
  .الجهات المعنيـة تنفيـذه

  
  

  جملس الوزراء
  .هجري1433/ربيع اآلخر/29: صدر في
  .ميالدي22/03/2012:الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي2012لسنة ) 125(رقم 

   شأن اهليئة العامة للمياهبتقرير حكم يف
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع عل اإلعالن الدستوري -
وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحـة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن      -

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

 .والئحته التنفيذية
مـيالدي، بشـأن    2011لسنة ) 174(قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  وعلى -

 .تحديد هيكل الحكومة
مـيالدي، بشـأن    2011لسنة ) 178(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

 .اعتماد هيئات تابعة للحكومة االنتقالية
ـ   2011لسنة) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  - أن مـيالدي، بش

 .اعتماد الحكومة االنتقالية

مـيالدي،   1990لسـنة  ) 757(رقـم  " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -
 .بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمياه

وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعـه العـادي الحـادي عشـر لسـنة       -
 .ميالدي2012

  قــــرر 
1 

وتتبـع للهيئـة   ) مصلحة الميـاه (ياه بحيث تصبح تعدل تسمية الهيئة العامة للم
  .العامة للموارد المائية
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2 

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلـى الجهـات   
  .المعنيـة تنفيـذه

  
  جملس الوزراء

  .هجري1433/ربيع اآلخر/29 :صدر في
  .ميالدي22/03/2012: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  .ميالدي2012لسنة ) 126(م رق

  بتمديد  العمر القانوني للشركة الليبية
  .للجرارات واملستلزمات الزراعية املساهمة

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري، وتعديله -
 .ميالدي، بشأن النشاط التجاري2010لسنة  ) 23(وعلى  القانون رقم  -
مـيالدي، بشـأن    2011لسنة ) 184(قالي رقم وعلى قرار المجلس الوطني االنت -

 .اعتماد الحكومة االنتقالية
ميالدي، بـاإلذن   1977لسنة ) 7(رقم " سابقاً"وعلى قرار وكيل وزارة االقتصاد  -

 .بتأسيس شركة مساهمة
ميالدي، بتمديد  2002لسنة ) 32(رقم " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

 .ة الليبية للجراراتالعمر القانوني للشرك
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة الليبيـة للجـرارات    -

 .ميالدي11/01/2012والمستلزمات الزراعية المساهمة المنعقد بتاريخ 
ــم      - ــه رق ــناعة بكتاب ــر الص ــه وزي ــى ماعرض ــؤرخ ) 481(وعل الم

 .ميالدي25/01/2012
في اجتماعه العادي الحادي عشـر لسـنة   وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء  -

 .ميالدي2012

  قـــــرر
1 

يمدد العمر القانوني للشركة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية المسـاهمة  
  .لمدة ثالث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ انتهاء مدتها الحالية
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2 

يخالف أحكامـه، وعلـى    يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم
  .الجهات المختصـة تنفيـذه

  
  جملس الوزراء

  .هجري1433/ربيع اآلخر/29 :صدر في
  .ميالدي22/3/2012: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 127(رقم 

  بإسناد اختصاص مؤقت
  ملصلحة التسجيل العقاري وأمالك الدولة

  جملس الوزراء
  .ن الدستوريبعد االطالع على اإلعال -
ميالدي، بشأن التسجيل العقاري وأمـالك   2010لسنة ) 17(وعلى القانون رقم  -

  .الدولة والئحته التنفيذية
مـيالدي، بشـأن    2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .تحديد هيكل الحكومة االنتقالية
مـيالدي، بشـأن    2011نة لس) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
مـيالدي،   2009لسـنة  ) 506(رقـم  " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بشأن إعادة تنظيم مصلحة التسجيل العقاري االشتراكي والتوثيق
مـيالدي، باعتمـاد الهيكـل     2012لسنة ) 74(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  . نظيم الجهاز اإلداري لديوان رئاسة مجلس الوزراءالتنظيمي وت
ة التسجيل العقاري وأمـالك الدولـة،   ـة إدارة مصلحـاب رئيس لجنـوعلى كت -

  .ميالدي 17/1/2012بتاريخ ) 28(رقم 
وعلى محضر االجتمـاع العـادي الحـادي عشـر لمجلـس الـوزراء لسـنة         -

  .ميالدي2012
  ررــــق

1 

العقاري وأمالك الدولة مؤقتـاً مـنح اإلفـادة بالملكيـة      تسند لمصلحة التسجيل
  .ها سابقاً في هذا الشأنـذج المعمول باالعقارية طبقاً للنم
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2 

ـعمل بيلغي كل حكم يخالفه، وعلـى الجهـات   هذا القرار من تاريخ صدوره، وي
  .ذهـة تنفيـالمختص

  
  

  جملس الوزراء
  .هجري 1433/ربيع اآلخر/23: صدر في

  .ميالدي 22/3/2012: افق المو
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي2012لسنة  )128( رقم

  ميالدي2011لسنة ) 11(بتعديل حكم يف قراره رقم 
  بتسمية وكالء ووكالء مساعدين للوزارات 

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري، وتعديله -
إصـدار قـانون عالقـات     ميالدي، بشأن 2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

 .العمل، والئحته التنفيذية

مـيالدي، بشـأن    2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -
 .اعتماد الحكومة االنتقالية

مـيالدي، بتسـمية وكـالء     2011لسنة ) 11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -
 .ووكالء مساعدين للوزارات

ميالدي، بتحديد اختصاصـات   2012لسنة ) 1(رقم  وعلى قرار مجلس الوزراء -
 .وكالء الوزارات ومساعديهم

 فـي  المـؤرخ ) 306(وعلى كتاب وزيـر الثقافـة والمجتمـع المـدني رقـم       -
 .ميالدي21/02/2012

 .ميالدي 2012وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الحادي عشر لسنة  -

  قـــــرر
1 

ميالدي، المشار إليــه،   2011لسنة ) 11(اء رقم يعـدل قـرار مجلس الوزر
، مـن تسـمية   )األولـى (من المادة ) التاسـع عشـر(فيما قضـى به في البنـد 
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الدائم الطشاني، وكيال مساعدا لـوزارة الثقافـة والمجتمـع     عواطف عبد/ السيدة
  .المدني، بحيث تسمى السيدة المذكورة وكيال للوزارة

2 

ار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامـه، وعلـى   يعمل بـهذا القر
  .الجهات المختصة تنفيذه

  
  جملس الوزراء

  .هجري1433/ربيع اآلخر/29: صدر في
  .ميالدي22/03/2012: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 129(رقم 

  بتنظيم اهليئة العامة للموارد املائية
  جملس الوزراء

  .ع على اإلعالن الدستوريبعد االطال -
وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحـة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن      -

  .وتعديالتـهما
ميالدي في شأن تنظـيم اسـتغالل مصـادر     1982لسنة ) 3(وعلى القانون رقم  -

  .المياه والئحته التنفيذية
فيذ مشروع النهر ميالدي بشأن تمويل وتن 1983لسنة ) 10(وعلى القانون رقم  -

  .الصناعي
ميالدي بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع  1983لسنة ) 11(وعلى القانون رقم  -

  .النهر الصناعي
ميالدي بشأن إصدار قانون عالقات العمل  2012لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .والئحته التنفيذية
  .لتجاريميالدي بشأن النشاط ا 2010لسنة ) 23(وعلى القانون رقم  -
مـيالدي بشـأن    2011لسنة ) 178(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد هيئات تابعة للحكومة االنتقالية
مـيالدي بشـأن    2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
يالدي بتقرير حكـم فـي   م 2012لسنة ) 125(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .شأن الهيئة العامة للمياه
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مـيالدي   1990لسـنة  ) 757(رقـم  " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -
  .بإنشاء الهيئة العامة للمياه وتعديله

وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعيه العاديين السادس والحـادي عشـر    -
  .ميالدي 2012لسنة 

  ررــــق
1 

) 178(المائية المنشأة بقرار المجلس االنتقالي رقـم   للمواردتنظم الهيئة العامة 
  .ميالدي المشار إليه وفقاً ألحكام هذا القرار 2011لسنة 

2 

 الماليـة بالشخصـية االعتباريـة والذمـة    " الهيئة العامة للموارد المائية"تتمتع 
  .المستقلة وتتبع مجلس الوزراء

3 

ها بالمدن التـي  ـلمقر الرئيس للهيئة بمدينة بنغازي ويجوز فتح فروع ليكون ا
  .تتطلب ذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة

4 

  -:اهليئة على وجه اخلصوص ما يلي ىلتتو
  .اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالمياه بليبيا ومتابعة تنفيذهـا -1
اصة بمصادر المياه للحفاظ عليهـا  االهتمـام بإجـراء الدراسات واألبحاث الخ -2

  .وتطويرهـا
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متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بتنظيم استغالل مصادر الميـاه وتنفيـذ وإدارة    -3
  .مشروع النهر الصناعي وتحلية المياه

اعتماد مشروعات إنشاء السدود لحجز الميـاه وإعـداد الدراسـات الالزمـة      -4
  .بشأنـها

  .إلصدار تراخيص حفر اآلبـاراعتماد الضوابط الالزمة  -5
اقتـراح التشريعـات الخاصـة بالمياه ومتابعــة تنفيذهــا بالتعـاون مـع      -6

  .الجهات المختصة
اإلشـراف على تنفيـذ المشـروعات المتعلقـة باسـتخراج الميـاه وطـرق        -7

  .استغاللـها
نيـة  مواكبـة التطور العلمي والتقني في مجال المياه وتدريب وتأهيل األطر الف -8

  .في هذا المجال
التعـاون مع الجهات الدولية للمحافظة على منسوب المياه الجوفية من خـالل   -9

  .مع الجهـات الوطنيـة ذات العالقـة قالجهات التابعة للوزارة بالتنسيـ
القيام بحمالت التوعية بمختلف الوسائل بما في ذلـك النشـرات والـدوريات     -10

  .المياه وقواعد حمايتهاللتعريف بأهمية المحافظة على 
والمعاهـدات   تالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة ذات العالقة باالتفاقيا -11

  .الدولية فيما يتعلق بشؤون المياه
متابعـة االتفاقيـات والمعاهدات والمستجدات الدوليـة فـي مجـال الميـاه      -12

  .واالستفادة منها
ف الطارئة بالتعاون مـع الجهـات   إعـداد خطة وطنية لمواجهة حاالت الجفا -13

  .ذات العالقة
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5 

تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يشكل ويمارس اختصاصاته 
  .قرار من مجلس الوزراء بتشكيلهطبقاً للتشريعات النافذة، ويصدر 

6 

ـ ـس إدارة الهيئـلمجل ات فـي تسـيير وإدارة أعمالــها    ـة أوسع الصالحي
ـ  ـط والبرامـذ الخطـوتنفي ـ ـج الالزمـة لتحقي ا، ولـه علـى وجـه    ـق أهدافه

  -:الخصوص ما يلي
إقـرار البرامـج العلمية واعتماد الدراسـات واألبحــاث المتعلقـة بحمايـة      -1

  .مصادر الميـاه
اقتراح مشروع الميزانية وإعداد الموازنات السنوية والحساب الختامي للهيئـة   -2

  .والجهات التابعة لـها
  .اقتراح اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة والجهات التابعة لـها -3
اعتماد النتائج والحلول التي من شأنها أن تحد من ظاهرة استغالل المياه فـي   -4

  .غير األوجه المقررة لها
وضع الخطط والبرامج الخاصة بعمل الهيئة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتـوفير   -5

  .ير مستوى أداء العمل بـهااحتياجاتـها وتطو
  .إصدار النظم الداخلية للهيئة وفروعها بما ال يخالف التشريعات النافذة -6
  .تنظيم الحلقات الدراسية والدورات التدريبية والعلمية في مجال حماية المياه -7
  .اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على أصول الهيئة وفروعها -8
 اإلدارة والجمعيات العمومية للجهـات التابعـة للهيئـة   اقتراح تسمية مجالس  -9

  .بمراعاة االختصاصات المقررة للجمعيات العمومية بالتشريعات النافذة
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) 2،3(وال تكون قرارات المجلس في األمور المنصوص عليهـا فـي البنـدين    
  .الواردين أعاله، نافذة إال بعد اعتمادها من مجلس الوزراء

7 

  -:س إدارة اهليئة مبا يليخيتص رئيس جمل
  .اإلشراف على سير العمل بالهيئة -1
توقيـع العقـود والقـرارات التي تتخذهـا الهيئة، واتخـاذ مـا يلـزم مـن      -2

  .إجراءات لتنفيذهـا
  .تمثيل الهيئة في صالتـها بالغير وأمام القضاء -3
  .إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وتنفيذ قراراتـها -4
  .ير الميزانية والحساب الختامي والموازنات لعرضها على مجلس اإلدارةتحض -5
  .إعداد لوائح ونظم الهيئة لعرضها على مجلس اإلدارة -6
  .تشكيل اللجان العلمية البحثية وفرق العمل واختيار من يتم االستعانة بهم -7
المطلوبـة  إعداد التقارير الدورية وغير الدورية لسير أعمال الهيئة واألعمـال   -8

  .منها للعرض على مجلس اإلدارة والجهات ذات االختصاص
  .ممارسة االختصاصات المتعلقة بشؤون العاملين والمتعاونين بالهيئة -9

  .اإلشراف المباشر على سير عمل اإلدارات والمكاتب -10
  .المسائل األخرى التي تقتضي التشريعات النافذة باختصاصه بـها -11

8 

ـ تكون لله  أها، وتبـد ـيئة ميزانية مستقلة تعد طبقاً للنظم المحاسبية المعمول ب
السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهـي بنهايتهـا، ويـتم إعـداد     

  .الميزانية قبل بداية السنة المالية بثالثة أشهر على األقل
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9 

  -:تتكون املوارد املالية للهيئة مما يلي
  .ت التي تدرج في الميزانية العامة للدولةالمخصصا -1
ـ  ـات والوصايبـات والهـالتبرع -2 ا مجلـس اإلدارة وبموافقـة   ـا التـي يقره

  .مجلس الوزراء

10 

يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا تـودع فيـه   
  .افذةأموالها وتحال إيراداتها للخزانة العامة وفقاً للتشريعات الن

11 

 يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من اإلدارات والمكاتب يصدر بشأنه قرار
  .من مجلس الوزراء بناء على عرض من إدارة الهيئة

12 

  -:تتبع للهيئة اجلهات التالية
جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي والجهات التابعة له باستثناء أجهزة  -1

مياهه والجهات التابعة لها حيث تبقى لـوزارة الزراعـة والثـروة     استثمار
  .الحيوانية والبحرية

  .مصلحـة الميـاه -2
  .الشركة العامة لتحلية المياه -3
التقسيمـات التنظيمية الخاصة بـإدارة السـدود بـوزارة الزراعـة والثـروة       -4

  .الحيوانية والبحرية
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ات المذكورة علـى مجلـس   ـالجهراه بخصوص ـة اقتراح ما تـوإلدارة الهيئ
  .وزراءـال

13 

تشكل بقرار من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء لجنة أو أكثر تتولى تنفيـذ  
  .أحكام هذا القرار، وتعتمد نتائج أعمالها بقرارات تصدر عنه

14 

يعمل بـهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشـر  
  .ي الجريدة الرسميةف

  
  جملس الوزراء

  .هجري 1433/ جماد األول/2: صدر في
  .ميالدي 25/3/2012: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 130(رقم 

  بشأن تنظيم اهليئة العامة للسياحة واآلثار
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
ي للدولة والئحـة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن     وعلى قانون النظام المال -

  .وتعديالتـهما
بشأن حمايـة اآلثـار والمتـاحف    ، ميالدي 1994لسنة ) 3(وعلى القانون رقم  -

  .والمدن القديمة والمباني التاريخية والئحته التنفيذية
  .ميالدي، بشأن السياحة والئحته التنفيذية 2004لسنة ) 7(وعلى القانون رقم  -
  .على بيان تأسيس المجلس الوطني االنتقاليو -
  .وعلى النظام األساسي للمجلس الوطني االنتقالي -
مـيالدي، بشـأن    2011لسنة ) 178(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد هيئات تابعة للحكومة االنتقالية
ـ  2012لسنة ) 122(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  - م فـي  ميالدي بتقرير حك

  .الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
مـيالدي،   2007لسـنة  ) 87(رقـم  " سـابقاً "وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
ميالدي بشأن  2007لسنة ) 630(رقم " سابقا"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .لحة اآلثارإعادة تنظيم مص
  .ميالدي 2012وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الحادي عشر لسنة  -
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  ررــــق
1 

) 178(تنظم الهيئة العامة للسياحة واآلثار المنشأة بقرار المجلس االنتقالي رقم 
  .ميالدي المشار إليه وفقاً ألحكام هذا القرار 2011لسنة 

2 

بالشخصية االعتباريـة والذمـة الماليـة    " للسياحة واآلثار الهيئة العامة"تتمتع 
  .المستقلة وتتبع مجلس الوزراء

3 

يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس ويجوز فتح فروع لها بالمدن التـي  
  .تتطلب ذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة

4 

  -:تتوىل اهليئة على وجه اخلصوص ما يلي
اسات واستراتيجيات الدولة في مجاالت السياحة واآلثـار والعمـل   وضـع سي -1

  .على اعتمادهـا
متابعة تنفيذ السياسة العامة للحركة السياحية في ليبيا ووضع الخطط والبرامج  -2

  .التنفيذية لـها
اعتمـاد خطط وبرامـج ومشروعات التحـول الخاصـة بالسـياحة واآلثـار      -3

قة واإلشراف علـى تنفيـذها بالتعـاون مـع     بالتنسيق مع الجهات ذات العال
  .الجهات التابعة لـها

اعتماد الدراسات االقتصادية واالجتماعية للسياحة واآلثـار إلزالـة المعوقـات     -4
  .وإيجاد الحلول للمشاكل التي تصادفها في ليبيا
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متابعة الجهات المعنية لتهيئة األراضي والمناطق المستهدفة بالتنمية السياحية  -5
ابعة تنفيذ المخططات السياحية بمراعاة اختصاصات الجهات ذات العالقة ومت

  .بالتخصيص والتخطيط واالستثمار
تنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية السياحة باعتبارها أحد مـوارد االقتصـاد    -6

الوطني ووسيلة لترسيخ الترابط االجتماعي بين المـواطنين وتعزيـز دعـم    
  .التعاون مع شعوب العالم

ة العناصر الوطنية في مجـال الخـدمات   ياعتماد خطط وبرامج تأهيل ورفع كفا -7
السياحية والفندقية وغيرها من األنشطة التي تحتاجهـا السـياحة ووضـع    

  .الخطط والبرامج الالزمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
ع السياحة العمل على تشجيع وتنشيط السياحة الداخلية ودعم برامجها، وتشجي -8

وتوفير  ،الدولية واتخاذ اإلجراءات الضرورية التي تسهل زيارة السياح لليبيا
األمن والسالمة للسياح من خالل الجهات التابعة للهيئة وبالتنسيق في ذلـك  

  .مع الجهات ذات العالقة
العمل على وضع الشروط والضوابط والمعـايير الالزمـة لمزاولـة األنشـطة      -9

  .جال السياحة ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقةاالقتصادية في م
وضع الضوابط الالزمـة لتصـنيف وتقيـيم المرافـق اإليوائيـة والخدميـة        -10

والسياحية وأدوات مزاولة النشاط االقتصادي في مجال السـياحة ومتابعـة   
  . مع الجهات ذات العالقة قمنح الموافقات الالزمة إلصدار التراخيص بالتنسي

اإلسهام في تنمية وتطوير العالقات مع الـدول الشـقيقة والصـديقة ومـع      -11
المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية في مجاالت السياحة واآلثار واقتـراح  

  .اتفاقيات وبرامج التعاون والعمل على تنفيذها
اقتراح الخطط لحماية وتأمين المرافق السياحية واألثرية، والمحافظة عليهـا   -12

  .المشاركة في وضع الخطط األمنية بالتنسيق في ذلك مع وزارة الداخليةو



  739رقم الصفحة                                                                                   )12( عــددال

تبادل المعلومات مع الجهات المناظرة لها في الخارج في مجال تأمين وحماية  -13
  .المعالم السياحية واألثرية ومرافقها وكذلك أفواج السياحة

عمهـا  متابعة موضوع االهتمام بالصـناعة التقليديـة والتعريـف بــها ود     -14
وتشجيعها والعمل على تنميتها والمحافظة عليهـا ورقابـة الجـودة فيهـا،     

  .واقتراح التشريعات والنظم الالزمة لحماية الصناعات التقليدية
العمل على وضع البرامج الالزمة لالهتمام بالمنتزهات الوطنية وجعلها أماكن  -15

  .لراحة واستجمام العائالت واألفراد
نفيذ السياسة العامة في مجال حماية اآلثار والمتاحف والمباني تتولى الهيئة ت -16

التاريخية المنصوص عليها في التشريعات النافذة وإعداد الخطط والبـرامج  
الالزمة لذلك والتنسيق مع الجهات ذات العالقة لتنفيذ تلـك السياسـة وفقـاً    

  .لألسس المحددة بالتشريعات النافذة
لقة بالسياحة واآلثار المنصوص عليها فـي هـذا   ممارسة االختصاصات المتع -17

  .القرار والتشريعات النافذة
5 

تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يشكل ويمارس اختصاصاته 
  .طبقاً للتشريعات النافذة، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء

6 

ر وإدارة أعماله وتنفيذ الخطـط  لمجلس إدارة الهيئة أوسع الصالحيات في تسيي
  -:والبرامج الالزمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يلي

إقـرار البرامـج العلميـة واعتماد الدراسات واألبحـات المتعلقـة بالسـياحة     -1
  .وحماية اآلثـار

اقتراح مشروع الميزانية وإعداد الموازنات السنوية والحساب الختامي للهيئـة   -2
  .ات التابعة لـهاوالجه
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  .اقتراح تسمية من يتولى إدارة الجهات التابعة للهيئة -3
  .اقتراح اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة والجهات التابعة لها -4
وضع الخطط والبرامج الخاصة بعمل الهيئة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتـوفير   -5

  .احتياجاتها وتطوير مستوى أداء العمل بـها
إصـدار النظـم الداخلية للهيئة والجهات التابعة لها بما ال يخالف التشـريعات   -6

  .النافـذة
تنظيم الحلقات الدراسية والدورات التدريبية والعلمية في مجال حماية السـياحة   -7

  .واآلثار ومن خالل الجهات التابعة وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
  .حافظة على أصول الهيئةاتخاذ اإلجراءات الالزمة للم -8

) 2،3(كون قرارات المجلس في األمور المنصوص عليهـا فـي البنـدين    توال 
  .الواردين أعاله، نافذة إال بعد اعتمادها من مجلس الوزراء

7 

  -:خيتص رئيس جملس إدارة اهليئة مبا يلي
  .اإلشراف على سير العمل بالهيئة -1
ي تتخذهـا الهيئـة، واتخاذ مـا يلـزم مـن    توقيـع العقـود والقـرارات الت -2

  .إجراءات لتنفيذها
  .تمثيل الهيئة في صالتـها بالغير وأمام القضاء -3
  .إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وتنفيذ قراراتـها -4
  .تحضير الميزانية والحساب الختامي والموازنات لعرضها على مجلس اإلدارة -5
  .لعرضها على مجلس اإلدارة إعداد لوائح ونظم الهيئة -6
  .تشكيل اللجان العلمية البحثية وفرق العمل واختيار من يتم االستعانة بهم -7
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إعداد التقارير الدورية وغير الدورية لسير أعمال الهيئة واألعمـال المطلوبـة    -8
  .منها للعرض على مجلس اإلدارة والجهات ذات االختصاص

  .ؤون الموظفين والمتعاونين بالهيئةممارسة االختصاصات المتعلقة بش -9
  .اإلشراف المباشر على سير عمل الهيئة والجهات التابعة لها -10
  .هابالمسائل األخرى التي تقضي التشريعات النافذة باختصاصه  -11

8 

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقاً للنظم المحاسبية المعمول بــها، وتبـدأ   
وتنتهي بنهايتها، ويتم إعـداد الميزانيـة    ،ع بداية السنة الماليةالسنة المالية لها م

  .قبل بداية السنة المالية بثالثة أشهر على األقل
9 

  .تتكون املوارد املالية للهيئة مما يلي
  .المخصصات التي تدرج في الميزانية العامة للدولة -1
  .ة وفقاً للتشريعات النافذةالتبرعات والهبات والوصايا التي يقرها مجلس اإلدار -2

10 

يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا تـودع فيـه   
  .أموالها وتحال إيراداتها للخزانة العامة وفقاً للتشريعات النافذة

11 

  -:يتبع للهيئة اجلهات التالية
  .مصلحة اآلثار -1
  .مصلحة السياحة -2
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12 

ر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مـن  يصد
  .رئيس مجلس إدارة الهيئة

13 

يعمل بـهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلـى الجهـات   
  .المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  
  جملس الوزراء

  .هجري1433/األولى ىجماد/2: صدر في
  .ميالدي25/3/2012: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 132(رقم 

  بوزارة الرتبية والتعليم حبل مركز املعلومات والتوثيق
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحـة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن      -

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

 .والئحته التنفيذية
 .ميالدي، بشأن التعليم 2010لسنة ) 18(وعلى القانون رقم  -
مـيالدي، بشـأن    2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

 .اعتماد الحكومة االنتقالية
مـيالدي،   2007لسـنة  ) 487(رقـم  " سابقاً" لجنة الشعبية العامةوعلى قرار ال -

 .بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع التعليم
ــم      - ــه رق ــيم بكتاب ــة والتعل ــر التربي ــه وزي ــا عرض ــى م ) 861(وعل

 .ميالدي08/02/2012بتاريخ
وعلى ما قـرره مجلـس الـوزراء فـي اجتماعـه العـادي الخـامس لسـنة          -

 .ميالدي2012

  ررقــــ
1 

يحل مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة التربية والتعليم، وتـؤول أصـوله   
  .وموجوداته وأرصدته والموظفون فيه للوزارة
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2 

تشكل بقرار يصدر من وزير التربية والتعليم لجنة لتنفيذ أحكـام هـذا القـرار،    
  .وتعتمد نتائج أعمالها بقرار يصدر عنه

3 

بـهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلـى الجهـات    يعمل
  .المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  
  

  جملس الوزراء
  .هجري1433/األولى ىجماد/06: صدر في
  .ميالدي29/03/2012: الموافق
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