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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 38(رقم 
  .ري ــيني سفــأن تعــيف ش

  :املؤمتر الوطني العام 
 :طالع بعد اال

 .هـوتعديالت. م2011/أغسطس/3ى اإلعالن الدستوري الصادر في ـعل -
ـ . م2001لسنة  ) 2(م  ـون رق ـى القان ـوعل - ـ  ـف أن تنظـيم العمـل     ـي ش

 .لتنفيذية وتعديالتهماالسياسي والقنصلي والئحته ا
ـ  ـف. م2010لسنة  ) 12(م  ـون رق ـى القان ـوعل - أن إصـدار قـانون     ـي ش

 .ةـعالقات العمل والئحته التنفيذي
 .امـي العـر الوطنـي للمؤتمـام الداخلـى النظـوعل -
 .ى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العامـوعل -
ني العام في جلسته المنعقدة يوم الثالثاء       ى ما خلص إليه المؤتمر الوط     ـوعل -

الموافق للسادس عـشر    . هـ1434/ اآلخر ىبتاريخ السادس من شهر جماد    
 .م2013/من شهر إبريل

  :صدر القرار اآلتي 
1 

سـفيراً لليبيـا فـي   ، عبد الباسط عبد القـادر البـدري /دــين السي ـعي 
  .المملكة العربية السعودية

2 

ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره      ــعمي، كل حكم يخالفـه    ــىلغوي ، 
ر في الجريدة الرسميةـــنشوي.  

   ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس 

  .هـ1434/جمادى اآلخر/12 :بتاريخ
 . م2013/إبريل/22 :الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  . م2013 لسنة )39 (رقم

  .نة وحتديد مهامهايف شأن تشكيل جل
  املؤمتر الوطني العام 

  :بعد االطالع على 
 .وتعديالته. م2011/أغسطس/3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
 .امـي العـر الوطنـي للمؤتمـام الداخلـى النظـوعل -
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم            ـوعل -

ـ 1434/ اآلخـر  ىحادي عشر من شهر جماد    األحد بتاريخ ال   الموافـق   .هـ
 .م2013/للحادي والعشرين من شهر إبريل

  :صدر القرار اآلتي 
 

  :اء المؤتمر الوطني العام على النحو اآلتيـل لجنة من أعضــشكتُ
عضو المؤتمر الوطني العـام عـن لجنـة          العجيلي حممد أبو سديل/ السيد

 .ث العلميالتعليم العالي والبح
 عضو المؤتمر الوطني العام عـن لجنـة     حامد عبد السالم البغدادي/ السيد

 .التعليم العالي والبحث العلمي
عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنة التعليم العالي  حممد عماري زايـد/ السيد

 .والبحث العلمي
عضو المؤتمر الوطني العـام عـن لجنـة العمـل           نادية الراشد عمر/ السيدة
  .الشؤون االجتماعيةو
عضو المؤتمر الوطني العام عن لجنـة العمـل        زيدان مصباح عبد اهللا /السيد

 .والشؤون االجتماعية
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ام عـن لجنـة     ـي الع ـو المؤتمر الوطن  ـعض دأمحد سامل بن صويــ/ السيد
 .ةـالعمل والشؤون االجتماعي

ـ ـو المؤتمر الوطن  ـ عض للطيف البنانياهدى عبد  /السيدة  ام عـن ـي الع
 .ةـلجنة التخطيط والمالي

ـ ـعضحممد علي عبد اهللا / السيد ـ ـو المؤتمر الوطن ام عـن لجنـة   ـي الع
 .ةـالتخطيط والمالي

ـ   ـعض أمطري مفتاح حمرحر /السيد ي العـام عـن لجنـة       ـو المؤتمر الوطن
 .ةـالتخطيط والمالي

 .   عضو المؤتمر الوطني العام                      أكرم علي اجلنني/ السيد

 .  عضو المؤتمر الوطني العام                     فوزي رجب العقاب/ السيد

 .  عضو المؤتمر الوطني العام             عبد املنعم فرج الوحيشي/ السيد

 .  عضو المؤتمر الوطني العام              عبد املنعم حسني اليسري/ السيد

 .  عضو المؤتمر الوطني العام                       موسى فرج صاحل/ السيد

 

 الشباب الليبيين المقـدم  يفادبإنة دراسة وتقييم المقترح الخاص      ى اللج ـتتول
  . من أعضاء المؤتمر بالتشاور مع الجهات ذات االختصاص

 

 -  في أجل أقصاه ثالثون يوماً من تاريخ صدور هذا القـرار      - ى اللجنة ـعل
 وأن تقدم للمؤتمر الوطني العام تقريراً مفصالً يبـين فيـه      ،من أعمالها االنتهاء  

  .نتائج ما توصلت إليه بياناً وافياً عن اقتراحاتها في هذا الصدد
 

  .ق في االستعانة بمن ترى ضرورة االستعانة بهــة الحــللجن
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فيمـا يخـصه     ى كلٍّ ــوعل، ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره      ــعمي 
  . ذهــتنفي

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/ اآلخرىجماد/13 :بتاريخ
 .م2013/إبريل/23 :الموافق
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  املؤمتر الوطني العام رارـــق
  .م2013لسنة ) 40( مرق

  يف شأن تسمية رئيس وأعضاء جملس املفوضية 
  .الوطنية العليا لالنتخابات

  ر الوطني العام املؤمت
  :طالع على بعد اال

 .وتعديالته . م2011/أغسطس/3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
 .امـي العـر الوطنـي للمؤتمـى النظام الداخلـوعل -
فـي شـأن إنـشاء المفوضـية        . م2013لسنة  ) 8(م  ـون رق ـى القان ـوعل -

 .الوطنية العليا لالنتخابات
بـشأن   .م2013لـسنة   ) 30(ي العام رقـم     ـلوطنرار المؤتمر ا  ـى ق ـوعل -

 .الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم            ـوعل -

ـ 1434/ اآلخـر  ىاألحد بتاريخ الحادي عشر من شهر جماد       الموافـق  . هـ
 .م2013/للحادي والعشرين من شهر إبريل

  .صدر القرار اآلتيأ
 

ى مجلس المفوضية الوطنية العليا لالنتخابـات المحدثـة بموجـب           ــيسم
  :المشار إليه على النحو اآلتي. م2013لسنة  )8(م ـون رقـالقان

 .ساًي              رئ                           نوري خليفة العبار/ السيد -1
 .                عضواً                         خالد علي الساحلي/السيد -2
  .     عضواً                                 عماد الشاذيل السائح/السيد  -3
 .     عضواً                                   علي حممد التواتي/السيد -4
 . عضواً                               عبد احلكيم الشعاب باخلري/ السيد -5
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 .   عضواً                                      أبو بكر علي حممد/ السيد -6
 .      عضواً                                   رباب حممد حلب/ السيدة -7

 

من تاريخ صدوره   ل بأحكام هذا القرار   ــعمي، حكـم يخالفـه     كلٍّ ـىلغوي ، 
لرسميةر في الجريدة اـنشوي.  

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

 .هـ1434/ اآلخرىجماد/13 :بتاريخ
 .م2013/إبريل/23 :الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 41(رقم 

  بتقرير بعض اإلجراءات التمهيدية يف شأن إصدار
  ي واإلداريــزل السياســون العـقان
  :املؤمتر الوطني العام

  :عد االطالع ب
 .وتعديالته. م2011/أغسطس/3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
 .امـي العـر الوطنـي للمؤتمـام الداخلـى النظـوعل -
ي شـأن   ـف. م2012لسنة  ) 17(ر الوطني العام رقم     ـرار المؤتم ـى ق ـوعل -

 .والعزل السياسي واإلداريدأ اإلصالح المؤسسي ـإقرار مب

  :ر اآلتيصدر القرا
 

داً إلصدار قانون العزل السياسي واإلداري تحـال كافـة المقترحـات            ـتمهي
واآلراء المتعلقة بمشروع إصدار هذا القانون مكتوبـة إلـى الكتـل الـسياسية        

 في أجل أقصاه أربعة     -والتنسيقية في المؤتمر الوطني العام وعلى هذه األخيرة       
القرار وبعد توافقها علـى مـشروع القـانون         عشر يوماً من تاريخ صدور هذا       

  . إحالته إلى مكتب رئاسة المؤتمر تمهيدا لعرضه على المؤتمر-المشار إليه
 

فيما يخصه تنفيذهوعلى كلٍّ، هل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدورــعمي  .  

   ليبيا-املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس 

  .هـ1434/خر اآلىجماد/13 :بتاريخ
 .م2013/إبريل/23 :الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 42(رقم 

  .م2013لسنة ) 39(بتصويب القرار رقم 
  ة وحتديد مهامهاـــل جلنــأن تشكيـــيف ش

  املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع على

  .تهوتعديال. م2011 أغسطس 3 اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
  .امـي العـر الوطنـي للمؤتمـام الداخلـ وعلى النظ-
  .في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها. م2013لسنة ) 39( وعلى القرار رقم -
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي الثـاني              ـ وعل -

والثمانين المنعقد يوم األحد بتاريخ الحـادي عـشر مـن شـهر جمـادى               
  .م2013/الموافق للحادي والعشرين من شهر إبريل. هـ1434/اآلخر

أ الوارد في المادة الثانية من القرار المشار إليه فيمـا           ــاً للخط ــ وتصويب -
  .يخص مقترح المشروع الوطني لالستثمار في الشباب

  -:صدر القرار اآلتي

 

لـسنة  ) 39(ب المادة الثانية من قرار المؤتمر الـوطني العـام رقـم     صوتُ "
  :المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو اآلتي. م2013
تتولى اللجنة دراسة وتقييم مقترح المشروع الوطني لالستثمار في الشباب          " 

  ."الليبي المقدم إلى المؤتمر الوطني العام بالتشاور مع الجهات ذات االختصاص
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ى كل حكـم يخالفـه،      ـوره، ويلغ ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صد      ــيعم
  .ر في الجريدة الرسميةــوينش

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/جمادى اآلخر/22 :بتاريخ
  .م2013/مايو/2 :الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 43(رقم 

  .الة ـــول استقــــأن قبـــيف ش
  :املؤمتر الوطني العام

 :عد االطالع علىب
 .وتعديالته .م2011/أغسطس/3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
 .ى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العامـوعل -
أن انتخاب المؤتمر الوطني    ـبش. م2012لسنة  ) 4(م  ـون رق ـى القان ـوعل -

 .العام وتعديالته
و المـؤتمر   عـض  ،حـسن حممـد األمـني/ ى الطلب المقدم من السيد    ـوعل -

المـؤرخ فـي    ،في شـأن إعفائـه مـن مهامـه بـالمؤتمر       ،الوطني العام 
 .م2013/أبريل/28

ي العـام فـي اجتماعـه العـادي     ـر الوطنـه المؤتم ـى ما خلص إلي   ـوعل -
ـ 1434/ اآلخر ىجماد/27السادس والثمانين المنعقد يوم الثالثاء بتاريخ      . هـ

 .م2013/مايو/7الموافق 
  :صدر القرار اآلتي

 

مـن عـضوية المـؤتمر     ،حسن حممد األمني/ دــ السي ستقالةال  ــقبتُ
  .امـي العـالوطن

 

ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدورهـعمي، ر في الجريدة الرسميةـنشوي.  
   ليبيا- املؤمتر الوطني العام

  :صدر في طرابلس
  .هـ1434/رجب/2: بتاريخ

  .م2013/مايو/12: الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 44( رقم

  أن حظر التوقيع على اتفاقياتـيف ش
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع
 .وتعديالته .م2011/أغسطس/3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
 .رـي للمؤتمـام الداخلـى النظـوعل -
 .البحار والوثائق المتعلقة بهاى اتفاقية األمم المتحدة لقانون ـوعل -
مة المؤتمر الوطني العام في شأن مالء     ى رأي لجنة الشؤون الخارجية ب     ـوعل -

 .انضمام ليبيا إلى اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي الـسادس            ى ما ـوعل -

 .م2013/مايو/7ق والثمانين المنعقد يوم الثالثاء المواف
 .ةــي المصلحة العامـــــولدواع -

  :صدر القرار اآلتي
 

طريقة كانت على االتفاقيات التي      ةر على الحكومة المؤقتة التوقيع بأي     ـحظي 
 تفاقيـات اجوي وكذلك التحد من سيادة دولة ليبيا على إقليمها البري والبحري و    

االستراتيجية الطبيعية ما لم يؤذن لها بـذلك        ترسيم الحدود أو استغالل الموارد      
  .من المؤتمر الوطني العام

 

ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره      ــعمي ،كل حكم يخالفـه    ــىلغوي  ،
ر في الجريدة الرسميةــنشوي.  

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  . هـ1434/رجب/2: بتاريخ
  .م2013/ايوم/12 :الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 45(رقم 

  .م2013لسنة ) 30(بتعديل القرار رقم 
  .يف شأن تشكيل جلنة وحتديد مهامها

  :املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع

  .وتعديالته. م2011أغسطس /3 على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
ـ  . م2012نة  لس) 4(م  ـون رق ـى القان ـ وعل - أن انتخـاب المـؤتمر     ـفي ش

  .هـالوطني العام وتعديالت
فـي شـأن تحديـد الـدوائر        . م2012 لسنة) 14(م  ـون رق ـى القان ـ وعل -

  . الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديالتهنتخابيةاال
  .رـي للمؤتمـام الداخلـى النظـ وعل-
ـ ) 30(رار المؤتمر الوطني العام رقم      ـى ق ـ وعل - فـي شـأن    . م2012سنة  ل

  .تشكيل لجنة وتحديد مهامها
ون انتخاب الهيئة ـداد مشروع قان ـة إع ـد رئيس لجن  ـاب السي ـى كت ـ وعل -

روع الدستور الدائم للبالد المقيـد تحـت رقـم      ـة مش ـة لصياغ ـالتأسيسي
  .م2013/مايو/5والمؤرخ في ) 3. 2228. 1. 18(

  صدر القرار اآلتي
 

ة المحدثـة   ـ عضواً باللجن  وسام سليمان أمحد الـصغري/ سيدى ال ــيسم
المـشار إليـه    . م2013لـسنة   ) 30(ب قرار المؤتمر الوطني العام رقم       ـبموج

  .إحممد عقيل الرببار/ الً عن السيدـبدي
 

ى كل حكم يخالفـه،     ــل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغ       ــيعم
  .نفيذهوعلى كل فيما يخصه ت

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
   طرابلسيصدر ف
  .هـ1434/رجب/3 :بتاريخ

  .م2013/مايو/13 :الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 46(رقم 

  .م2013لسنـة ) 39(بتعديل القرار رقم 
  يف شأن تشكيل جلنة وحتديد مهامها

  :املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع

  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3عالن الدستوري المؤقت الصادر في  على اإل-
 . وعلـى النظام الداخلي للمؤتمر-
فــي شــأن    . م2013لسنة  ) 39( وعلـى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        -

 .تشكيل لجنة وتحديـد مهامهـا
بتصويب القرار  . م2013لسنة  ) 42( وعلـى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        -

 .في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها. م2013لسنة ) 39(رقم 
 وعلـى كتاب السيد رئيس لجنة العمل والشؤون االجتماعية بالمؤتمر الوطني           -

 .م2013/مايو/5العام الصادر في 
  :صدر القرار اآلتي

 

 عـضواً باللجنـة المحدثـة       سعاد سلطان حممد سـلطان/ تُسمـى السيدة 
المشار إليه بـديالً    . م2013لسنة  ) 39(ر الوطني العام رقم     بموجب قرار المؤتم  

  .أمحد سامل بن صويد/ عن السيد
 

 حكـم يخالفـه،     يعمــل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغـى كلٍّ        
  .وعلى كل فيما يخصه تنفيذه

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  :صدر في طرابلس

  .هـ1434/رجب/3: بتاريخ
  .م2013/مايو/13: الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 47(رقم 

  بتقرير بعض األحكام اخلاصة
   وضواحيهايف شأن أمن مدينة بنغازي

  :املؤمتر الوطني العام
  -:بعد االطالع

  .وتعديالته. م2011 أغسطس 3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .رـي للمؤتمـام الداخلـوعلى النظ -
ي للدولـة والئحـة الميزانيـة والحـسابات         ـام المال ـون النظ ـى قان ـوعل -

  .والمخازن وتعديالتهما
  .في شأن األمن والشرطة. م1992لسنة ) 10(م ـون رقـى القانـوعل -
في شأن إنشاء جهاز المخابرات     . م2012لسنة  ) 7(م  ـون رق ـى القان ـوعل -

  .الليبية وتعديالته
في شـأن تحديـد صـالحيات       . م2012لسنة  ) 11(م  ـون رق ـقانى ال ـوعل -

  .المستويات القيادية بالجيش الليبي
جتماعـه العـادي الـسادس      إه المؤتمر الوطني فـي      ـى ما خلص إلي   ـوعل -

  .م2013/مايو/7والثمانين المنعقد يوم الثالثاء الموافق 
  :صدر القرار اآلتي

 

 "الغرفـة األمنيـة املـشرتكة"سمى  ينة بنغازي تُ  أ غرفة أمنية في مد    ــتُُُنش
لتـأمين  . م1/2013للخطة األمنية رقـم     ) 1(بالمكونات المذكورة بالملحق رقم     

ن ستتباب األمن في المدينة بالتعـاو     امدينة بنغازي وضواحيها تعمل على حفظ و      
 ولهـا   ، فور نفاذ هذا القـرار      بينها مع األجهزة األمنية المعنية وتنسيق الجهود     

  -:لى وجه الخصوص ما يليع
ذ التكليفات والمهام الصادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية واتخاذ كافة    ـتنفي -1

  .اإلجراءات الفورية والالزمة لمواجهة أية أعمال تمس المدينة



  885                                                                            رقم الصفحة  )     14(العــدد 

  .ض على المطلوبين للعدالة بناء على تكليف النيابة العامةـالقب -2
منـضوية تحـت وزارتـي    الكيالت غير  أو التشئبالء المدينة من الكتا  ـإخ -3

  .الدفاع أو الداخلية
ير المدينة من الظواهر المسيئة والسلبية مثل بيع األسلحة والخمـور           ـتطه -4

  .والمخدرات وغيرها
  .م مراكز الشرطة في أداء مهامها واختصاصاتهاـدع -5
  .ة الممتلكات العامة والخاصة وإزالة األكشاك والمباني المخالفةـحماي -6
ط السيارات التي ال تحمل لوحات معدنية وإزالة المانع المعتم للرؤيـة            ـضب -7

  .بشكل فوري
 

ون قيادة الغرفة برئاسة ضابط من رئاسة األركان العامة للجيش الليبـي            ـتك
وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وعدد من أعـضاء   

ئي وعدد كاف من أفراد الجيش والشرطة وفقـاً لمـا   روع واألمن الوقا  دسالح ال 
 قرار مشترك   ةفرغ ال يقترحه رئيس الغرفة ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء قيادة       

  .من وزيري الداخلية والدفاع
 

ى رئاسة األركان العامة ووزارة الداخلية تـوفير المعـدات واألسـلحة            ـعل
ة وجميع متطلبات إنهاء المهمـة علـى        والذخائر واألجهزة الالزمة لعمل الغرف    

  .الوجه المطلوب
 

ون تحت إمرة قيادة الغرفة المشتركة فرقة لإلسناد تشكل وتجهز بمعرفة           ـتك
  .رئيس الغرفة وتخضع لتعليماته المباشرة
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ى جميع الجهات المعنية العسكرية منها والمدنية وعلى وجه الخصوص          ـعل
ي توجد مقراتها بالمدينة مساعدة الغرفة األمنية للقيـام بمهامهـا علـى    تلك الت 

  .الوجه األكمل وااللتزام بتعليماتها إذا دعت الحالة األمنية إلى ذلك
 

ل الشهداء والمصابون من منتسبي القوة المشتركة المحدثة بموجـب          ـعامي
حـى وشـهداء الواجـب وفـق        هذا القرار أثناء تنفيذه وبمناسبته معاملة الجر      

  .التشريعات النافذة
 

ح كافة الضمانات والتسهيالت الطبية لمنتسبي القوة المشتركة في حالة          ـتُمن
  .اإلصابة أثناء العمل

 

ى النائب العام تكليف عدد كاف من أعضاء النيابة العامة للتحقيق فـي        ـيتول
غ عنه من جرائم واتخاذ اإلجراءات القضائية الالزمة        كافة ما يتم ضبطه أو اإلبال     

تنفيذاً لهذا القرار وتكلف وزارة العدل بإنجاز كل ما يلزم إلنجاز مهمة أعـضاء              
  .بة تحقيقاً لمهامهماالني

 

ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره      ــعمي، حكم يخالفـه   ى كلٍّ ــلغ وي ، 
  . فيما يخصه تنفيذهوعلى كّل

   ليبيا- املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  .ـه1434/رجب/3 :بتاريخ
  .م2013/مايو/13 :الموافق
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  ةـة املشرتكـة األمنيـاخلط
  .م1/2013م ـرق

  لتأمني مدينة بنغازي وضواحيها
  ) ))1(ملحق رقم ((
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  :املوقف العام -1
يام وتوقعاً لما   راً للموقف األمني الذي تعاني منه مدينة بنغازي هذه األ         ــظن

سـتقرار األمنـي بالمدينـة     اليحدث من تطورات أمنية مستقبلية وللحفاظ على ا       
لتـأمين مدينـة بنغـازي      ) .م1/2013(واستكماالً للخطة األمنية المشتركة رقم      

  -:وضواحيها تم إعداد التعليمات اآلتية

  :ركة يف تنفيذ اخلطةاالقوة املش: ًأوال

  :اخليةالقوة التابعة لوزارة الد - 1

  عدد اآلليات  عدد األفراد  اجلهـــــة  .ت
  10  30  )إدارة عمليات الشرطة(قوة الحماية   1
  10  30  النجــــــــدة  2
  6  12  مباحـث الجـوازات  3
  4  12  العمليات الخاصــة  4
  8  30  اللجنة األمنية العليـا  5
  -  60  باقي اإلدارات التابعة للداخلية  6
  174  38  

  

  ):رئاسة األركان العامة(ابعة لوزارة الدفاع القوة الت - 2

  عدد اآلليات  عدد األفراد  اجلهـــــة  .ت
  20  60  كتيبة شهداء الزاوية  1
  9  36  الشرطة العسكريـة  2
  15  65  مشــاة البحريـة  3
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  8  32   عمليات خاصة20كتيبة   4
  8  32  الدفــاع الجــوي  5
  6  24  لــواء الصواريخ  6
  20  80  )1(درع لـيبيـا   7
  15  60  319اللــواء   8
  40  160  )7(درع لـيبيـا   9

  8  32  )2(درع لـيبيـا   10
  10  50  اللواء األول مشاة  11
  15  75  األمـن الوقائـي  12
  706  174  

  . ساعة24القوات الخاصة، بقوام سرية تعمل كاحتياط إنذار 
مركزهـا  بأطقمهـا يـتم ت    ) بي ام بي  ( عربات   6  بب بقوام عدد   204الكتيبة  

  .بمداخل المدينة

  : مربعات أمنية كالتايل6يتم تقسيم املدينة إىل : ًثانيا

  )7(البركة                   درع ليبيا -1
  .الدفاع الجوي + )1(        درع ليبيا  السالوي        -2
  )1(درع ليبيا  +     مشاة البحرية     بنغازي المركز   -3
  لواء الصواريخ + )7(درع ليبيا      قاريونس           -4
  عمليات خاصة20كتيبة /   اللواء األول      الفويهات         -5
  .الشرطة العسكرية + )2(  درع ليبيا     بنغازي الجديدة    -6
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  :املهام:ًثالثا
  :دوريات وزارة الداخلية+  عمليات خاصة 20الكتيبة + اللواء األول مشاة  -1

قـوم  تستيقاف المحددة في المربع األمني الفويهات كما        تقوم باحتالل نقاط اال   
  .بتأمين األهداف الحيوية داخل المربع

دوريـات تابعـة لـوزارة      ) + 1( درع ليبيا     من قوة+ كتيبة مشاة البحرية     -2
  :الداخلية

تقوم باحتالل نقاط االستيقاف المحددة في المربع األمني بنغازي المركز، كما           
  .الحيوية داخل المربع األمنيقوم بتأمين األهداف ت
دوريـات مـن وزارة     ) + 7(قوة من درع ليبيـا      +  اللواء األول صواريخ     -3

  :الداخلية
تقوم باحتالل نقاط االستيقاف المحددة في المربع األمني قار يونس، كما تقوم            

  .بتأمين األهداف الحيوية داخل المربع األمني
  :ت من وزارة الداخليةدوريا) + 1(درع ليبيا + الدفاع الجوي  -4

تقوم باحتالل نقاط االستيقاف المحددة في المربع األمني السالوي، كما تقـوم      
  . األمنيهداف الحيوية داخل المربعبتأمين األ

  :دوريات من وزارة الداخلية) + 2(درع ليبيا +  الشرطة العسكرية-5
 الجديدة، كما   تقوم باحتالل نقاط االستيقاف المحددة في المربع األمني بنغازي        

  .تقوم بتأمين األهداف الحيوية داخل المربع األمني
  :دوريات من وزارة الداخلية) + 7(درع ليبيا  -6

تقوم باحتالل نقاط االستيقاف المحددة في المربع األمني البركة، كمـا تقـوم             
  .بتأمين األهداف الحيوية داخل المربع األمني

  ):الصاعقة(  القوات الخاصة -7
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 مهام طارئة   ة ساعة وتكلف بأي   24هيز قوة إنذار بقوام سرية تعمل خالل        يتم تج 
  .في حينها

  :كتيبة شهداء الزاوية -8
 ساعة مع تسيير دوريات مسلحة      24يتم تجهيز قوة إنذار بقوام فصيل تعمل        

  -:على المحاور التالية
  .200 بوابة - مسوس- سلوق-المقرون

  :فرع االستخبارات العسكرية -9
ر دوريات في جميع المربعات األمنية وتقوم أيضاً بأعمال التحـري           يتم تسيي 

  .الستخباراتي بالمدينة، باإلضافة لتواجدها ببوابات مداخل المدينةا
خل المدينة باإلضافة إلـى     ا تواجد أفراد من الشرطة العسكرية ببوابات مد       -10

  .تواجدها بنقاط االستيقاف بالمربع األمني بنغازي الجديدة

  -: القيادة والسيطرة:ًرابعا

  :تتم السيطرة عن طريق
  .ألمنية المشتركةاربط األجهزة الالسلكية بين المربعات األمنية والغرفة  -1
مين الـسيطرة  تـأ يتم تحديد أرقام هواتف خاصة بالغرفة األمنية المشتركة ل       -2

  .وتقديم البالغات
  . داخل المربعيتم تحديد مناوب في كل مربع أمني للسيطرة على النقاط في -3
تكلف لجنة مشتركة من العناصر المنفذة للخطة للمرور اليومي وبتوقيتـات            -4

 وتقـديم تقريـر      والبوابـات  متفاوتة على نقاط االستيقاف واألهداف الثابتة     
  .لمناوب الغرفة عليها

  :تعليمات عامة
 على درجة كبيـرة     ناختيار األفراد المشتركين في تنفيذ الخطة بحيث يكونو        -1

  .يحسن التعامل معه أثناء االستيقافبن الضبط والربط واحترام المواطن وم
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على جميع السيارات التابعة للخطة تحمل عبـارة    ) استيكر(يتم وضع عالمة     -2
  .اًالغرفة األمنية المشتركة مع وضع رقم تسلسلي للسيارة ويكون واضح

اصة بالغرفـة  الخطة وضع عالمة كتف خفي جميع األفراد المشتركين  على    -3
  .األمنية

  . ارتداء القيافة العسكرية الكاملةة على جميع األفراد المشتركين في الخط-4
يقوم أفراد الشرطة بالتعامل المباشر مع المواطن أثناء االستيقاف من حيث            -5

  .التفتيش ويقوم أفراد الجيش باإلسناد
هـا وذلـك حـسب    في حالة االحتياج إلى قوة للمداهمة يتم تشكيلها في حين     -6

  .الموقف

  اللواء الركن
  يوسف أمحد حممد املنقوش

  رئيس األركان العامة للجيش الليبي
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 48(رقم 

  .ر ـــة لوزيــح الثقــأن منــيف ش
  :املؤمتر الوطني العام 

 :طالع بعد اال

 . وتعديالته.م2011/أغسطس/3ى اإلعالن الدستوري الصادر في ـعل -
 في شأن تنظـيم العمـل الـسياسي         .م2001لسنة  ) 2(ى القانون رقم    ـوعل -

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
 في شأن إصـدار قـانون عالقـات    .م2010لسنة ) 12( ى القانون رقم ـوعل -

 . والئحته التنفيذيةالعمل
 .ى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العامـوعل -
 في شأن مـنح     .م2012لسنة  ) 10(قرار المؤتمر الوطني العام رقم      ى  ـوعل -

 .الثقة للحكومة المؤقتة
) 344.و.ر.م ( رقـم  إشـاري ، رئيس مجلـس الـوزراء    /ى كتاب السيد  ـوعل -

حممـد خليفـة / في شأن منح الثقـة للـسيد       .م2012/مايو/21المؤرخ في   
الذي قدم   ،يلعاشور سليمان شوا/ بدالً من السيد  ،  وزيراً للداخلية  ،الشيخ
 .استقالته

ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي التـسعين             ـوعل -
 الموافق  .هـ1434/المنعقد يوم األحد بتاريخ السادس عشر من شهر رجب        

 .م2013/للسادس والعشرين من شهر مايو

  :صدر القرار اآلتي
1 

، ين وزيراً للداخلية ــعوي، لشيخحممد خليفة ا/ دــح الثقة للسي  ــمنتُ
  .ةـة المؤقتـي الحكومـف



  894                                                                            رقم الصفحة  )     14(العــدد 

  )2( رقمالمادة
ذا القرار من تاريخ صـدوره    ـام ه ـل بأحك ــعمي، كـل حكـم   ـــى لغوي 

  .ةـدة الرسميـر في الجريـنش وي،يخالفه

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  طرابلس صدر في

  .هـ1434/رجب/17 :بتاريخ
  .م2013/مايو/27 :الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 50(رقم 
  ةــول استقالــأن قبــيف ش

  :املؤمتر الوطني العام
  -:بعد االطالع 

 .م2011/أغـسطس /3ى اإلعالن الدسـتوري المؤقـت الـصادر فـي           ـعل -
 .تعديالتهو

 .امـي العـر الوطنـي للمؤتمـام الداخلـى النظـوعل -
 عتمـاد ا بـشأن    .م2012لسنة   )1(ي العام رقم    ى قرار المؤتمر الوطن   ـوعل -

 .انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام
 ،حممد يوسف املقريـف/ ى طلب وخطاب االستقالة المقدم من السيـد      ـوعل -

 .رئيس المؤتمر الوطني العام
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي الحـادي      ـوعل -

 .م2013/مايو/28م الثالثـــاء المــوافق والتسعين المنعقــد يو

  :تي صدر القرار اآل
 

 من منصب رئيس المـؤتمر  ،حممــد يوسف املقريف/ ل استقالة السيد  ـقبتُ
  .هـام وعضويتـي العـالوطن

 

ـعمير في الجريدة الرسميةـنشل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وي.  
   ليبيا–ر الوطني العام املؤمت

  .صدر في طرابلس
  .هـ1434/رجب/24 :بتاريخ

 .م2013/يونيو/3 :الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 51(رقم 

  ةالستقاول ـــأن قبـــي شـف
  :املؤمتر الوطني العام

  -:بعد االطالع 
 .ديالتهتعو .م2011/أغسطس/3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
 امـي العـر الوطنـي للمؤتمـام الداخلـى النظـوعل -
 عـضو  زينب أبو القاسـم بعيـو/ ى طلب االستقالة المقدم من السيدة  ـوعل -

 .م2013/مايو/6 الصادر في المؤتمر الوطني العام
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثـــاني            ـوعل -

 .م2013/يونيو/2ـوم األحــد المــوافق والتسعين المنعقــد يـ

  :تي صدر القرار اآل
 

 من عـضوية المـؤتمر   ،زينب أبو القاسم بعيـو/ ل استقالة السيدة  ــقبتُ
  .امـي العـالوطن

 

ـعمير في الجريدة الرسميةـنشل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وي.  

   ليبيا–لعام املؤمتر الوطني ا
  .صدر في طرابلس

  .هـ1434/رجب/24 :بتاريخ
 .م2013/يونيو/3 :الموافق



  897                                                                            رقم الصفحة  )     14(العــدد 

  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 52(رقــم 

  يف شأن منـح الثقــة لوزير
  :املؤمتر الوطني العام

 :بعد االطالع 

 . وتعديالته.م2011/أغسطس/3 الصادر في يى اإلعالن الدستورـعل -
أن تنظيم العمل الـسياسي     ـي ش ـف .م2001لسنة  ) 2(لقانون رقم   ى ا ـوعل -

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
أن إصدار قانون عالقـات  ـي شـف .م2010لسنة ) 12(ى القانون رقم  ـوعل -

 .العمل والئحته التنفيذية
 .ى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العامـوعل -
ـ   ، م2012لـسنة    )10(ني العام رقم    ى قرار المؤتمر الوط   ـوعل - أن ـفـي ش

 .منـح الثقـة للحكومة المؤقتة
ـ  ،رئيس مجلس الوزراء  / ى كتاب السيد  ـوعل - ) 247.و.ر.م(اري رقـم    ـإش

صـاحل حامـد / في شأن منح الثقـة للـسيد      . م2013/مايو/23المؤرخ في   
ـ     ــوزي، احملجوب  مـن   الًبــد ، ةـراً للزراعة والثروة الحيوانية والبحري

 .الـذي قـدم استقالته، أمحد عياد العريف/ يدالس
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي الثـاني              ـوعل -

 .م2013/يونيو/2والتسعين المنعقد يوم األحد الموافق 

  :صدر القرار اآلتي
1 

ـ عيوي، د احملجـوبـــصـاحل حام/ منـح الثقـة للـسيــد   تُ ن وزيـراً   ــ
  .زراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومـة المؤقتةلل
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2 

ل بأحكام هذا القــرار من تاريخ صدوره     ــعمي ،كـل حكـم   ــــى لغوي 
ر في الجريدة الرسمية ـــنشيخالفه وي.  

   ليبيا - املؤمتر الوطني العام
  .صدر في طرابلس

  .هـ1434/رجب/24 :بتاريخ
  .م2013/يونيو/3 :وافــقمال
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 53(رقم 

  بشأن األحداث األليمة التي وقعت مبدينة بنغازي

  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع على
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3 الصادر في  المؤقت اإلعالن الدستوري-
  .  وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام-
  .م2013/يونيو/9دار بجلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة بتاريخ  وعلى ما -

  :أصدر القرار اآلتي
1 

 الليبية اعتباراً من اليوم     الدولة أيام في    ةلمدة ثالث الرسمي  تُعلن حالة الحداد    
  .م2013/يونيو/9الموافق 

2 

وسف أحمد محمد   ي(تُقبل استقالة رئيس األركان العامة للجيش الليبي اللواء         
بمهام رئيس األركان إلى حـين      ) سالم قنيدي (ويكلف المعاون اللواء    ) المنقوش

  .تعيين رئيس أركان جديد
3 

تُكلف رئاسة الحكومة باتخاذ اإلجراءات العملية إلنهاء الوجود الفعلي لكافـة           
 القوة  شرعية في مناطق ليبيا ولو باستعمال     الالكتائب والتشكيالت المسلحة غير     

  .العسكرية
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4 

تُكلف رئاسة الحكومة بتقديم خطة خالل أسبوعين للمـؤتمر الـوطني العـام       
 تتضمن آلية زمنية واضحة ومحددة لدمج كل التشكيالت المسلحة التـي منحـت   

 وبرقم عسكري   الجيش الليبي واألمن الوطني فرادى    صفة الشرعية ضمن قوات     
  .م2013نفيذ الخطة نهاية العام الحالي على أال تتجاوز المدة الزمنية لت

5 

على السيد النائب العام ندب قاضي للتحقيق في الوقائع التي حدثت في مدينة             
  .وتقديم المتهمين عن هذه األحداث للعدالة. م8/6/2013بنغازي يوم السبت 

6 

يق فيمـا   على رئاسة األركان ووزارة الدفاع تقديم الضباط التابعين لها للتحق         
  .يخص مخالفة التعليمات واللوائح العسكرية

7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع            
  .التنفيذ، وينشر في وسائل اإلعالم المختلفة

   ليبيا-املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .م2013/يونيو/9: بتاريخ
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  عاماملؤمتر الوطني ال قرار
  .م2013لسنة ) 54(رقم 

  يف شأن اعتماد انتخابات املراقبني
  مبكتب رئاسة املؤمتر

  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع
  .وتعديالته. م2011/ أغسطس/3 على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
في شـأن تنظـيم العمـل الـسياسي         . م2001لسنة  ) 2( وعلى القانون رقم     -

  .ته التنفيذية وتعديالتهماوالقنصلي والئح
في شأن إصدار قانون عالقات العمل      . م2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

  .والئحته التنفيذية
  . وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام-
 وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي العاشر المنعقد        -

  .م2012/ من شهر سبتمبريوم االثنين الموافق الثالث

  :صدر القرار اآلتي
1 

تعتمد نتائج انتخاب المراقبين بمكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام وذلك على           
  :النحو اآلتي

  . مراقباً بمكتب رئاسة المؤتمر                     محمد مفتاح تكالة/ السيد-1
  .مراقباً بمكتب رئاسة المؤتمر           الشريفلمياء محمد شاكر /  السيدة-2
  .مراقباً بمكتب رئاسة المؤتمر               شكري األمين المغربي /  السيد-3
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2 

ويلغى كل حكم يخالفه،    . م2012/سبتمبر/3يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ       
  .وينشر في الجريدة الرسمية

  ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/شعبان/3: تاريخب
  .م2013/يونيو/12: الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 55(رقم 

  يف شأن تعيني مندوب دائم
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3 على اإلعالن الدستوري الصادر في -
  . وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام-
في شـأن تنظـيم العمـل الـسياسي         . م2001لسنة  ) 2( وعلى القانون رقم     -

  .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
في شأن إصدار قانون عالقات العمل      . م2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

  .والئحته التنفيذية
مقتضى  وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام المؤكد ب          -

  .م2013/يونيو/3 الصادر في 13- 29651 – 18  برقمالخطاب المرقم
 وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يـوم              -

الموافق للسادس عشر من شـهر      . هـ1434/األحد الثامن من شهر شعبان    
  .م2013/يونيو

  :صدر القرار اآلتي

1 

إبراهيم عمر الدباشي، مندوباً دائماً لدولة ليبيا لدى هيئة األمـم           /يعين السيد 
  .المتحدة
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2 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفـه، وينـشر       
  .في الجريدة الرسمية

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/شعبان/8: بتاريخ
  .م2013/يونيو/17: وافقالم
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 56(رقم 

  .م2013لسنة ) 6(بشأن االستعجال بتنفيذ القانون رقم 
  بشأن منحة األوالد

  املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع على
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .خلي للمؤتمر الوطني العاموعلى النظام الدا -
  .في شأن منحة األوالد. م2013لسنة ) 6(وعلى القانون رقم  -
  .بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة. م2013لسنة ) 7(وعلى القانون رقم  -
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يـوم              -

ـ 1434/من شهر رجـب   الثالثاء بتاريخ الخامس والعشرين      الموافـق  . هـ
  .م2013/يونيو/للرابع من شهر

  :أصدر القرار اآلتي
 

على وزارة الشؤون االجتماعية اتخاذ اإلجراءات العاجلة بتنفيذ القانون رقـم      
  .م2013/يونيو/30بشأن منحة األوالد في موعد أقصاه . م2013لسنة ) 6(

 

ة موافاة المـؤتمر أوالً بـأول بـاإلجراءات المتخـذة           على الوزارة المذكور  
  .بالخصوص
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يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع المعنيـين وضـعه              
  .موضع التنفيذ

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/شعبان/8: بتاريخ
  .م2013/يونيو/17: الموافق



  907                                                                            رقم الصفحة  )     14(العــدد 

  الوطني العاماملؤمتر  قرار
  .م2013لسنة ) 58(رقم 

  اإلذن لوزارة املالية يف نقل خمصصات ماليةبشأن منح 
  :بعد االطالع

  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3 على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
  . وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام-
  .ة والحسابات والمخازنقانون النظام المالي للدولة والئحة الميزاني وعلى -
 الميزانية العامـة لـسنة      اعتمادبشأن  . م2013لسنة  ) 7( وعلى القانون رقم     -

  .م2013
 وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي الخـامس               -

  .م2013/يونيو/11والتسعين المنعقد بتاريخ 
  :صدر القرار اآلتي

 

مليـار  ) ل. د 1.403.573.867(ي نقل مبلـغ قـدره       يؤذن لوزارة المالية ف   
وأربعمائة وثالثة ماليين وخمسمائة وثالثة وسبعون ألفـاً وثمانمائـة وسـبعة            

إلى الجهـات   . م2013وستون ديناراً من بند االحتياطي بالميزانية العامة للعام         
  :المبينة الحقاً وعلى النحو اآلتي

  
المخصص   البیــــــــــــــــان  الباب  التعدیل المطلوب

  خفض  زیادة  لمیزانیةبا
االعتماد بعد 

  التعدیل
  1.993.000.000    720.000.000  1.273.000.000  وزارة الداخلیة  األول
  113.000.000    12.000.000  101.000.000  وزارة الداخلیة  الثاني

وزارة المالیة   الثاني
  1.326.000.000    100.000.000  1.226.000.000  )المتفرقات(

وزارة المالیة   الثاني
  1.513.786.368    187.786.368  1.326.000.000  )المتفرقات(
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وزارة المالیة   الثاني
  1.620.628.968    106.842.600  1.513.786.368  )المتفرقات(

جھاز الشرطة   األول
  196.800.000    76.800.000  120.000.000  القضائیة

مخصصات   األول
  920.144.899    200.144.899  720.000.000  فائض المالكات

  7.683.360.235  -  1.403.573.867  3.000.000.000  اإلجمالي  
  

 

 فيمـا يخـصه     ا القرار من تـاريخ صـدوره، وعلـى كـلٍّ          يعمل بأحكام هذ  
  .تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .ـه1434/شعبان/16: بتاريخ
  .م20/6/2013: الموافق
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  جملس الوزراءقرار  
  ميالدي2013لسنة ) 41(رقم 

  بشأن اعتماد اهليكل التنظيمي
  وتنظيم وزارة اإلسكان واملرافق

  جملس الوزراء

  .هــالن الدستوري وتعديالتــالع على اإلعــد االطــبع -
 والمخازن  ون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات      ـى قان ـوعل -

 .اـوتعديالتهم
ـ   ـوعل - ـ 1972لـسنة    )116( مـى القانون رق بتنظـيم التطـوير     ،الديـمي

 .العمراني وتعديالته
ـ  1998لسنة  ) 19( مـون رق ـى القان ـوعل - ـ  ـ بتنظي ات الوحـدات   ـم خدم

 .بيهاتساإلدارية لمن
ـ  2001لـسنة   ) 3( مـون رق ـى القان ـوعل - أن التخطـيط   ـالدي بـش  ـ مي

 .ته التنفيذيةالعمراني والئح
الدي بإصـدار قـانون عالقـات       ـ مي 2010لسنة  ) 12( ى القانون رقم  ـوعل -

 .والئحته التنفيذية ،العمل
 . ميالدي بشأن النشاط التجاري2010لسنة ) 23( مـون رقـى القانـوعل -
 ميالدي في شـأن     2012لسنة  ) 10( ى قرار المؤتمر الوطني العام رقم     ـوعل -

 .ؤقتةمنح الثقة للحكومة الم
 ميالدي  2007لسنة  ) 922( رقم   " ً سابقا"ى قرار اللجنة الشعبية العامة      ـوعل -

 .بإنشاء الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز
 مـيالدي  2007لسنة ) 923( رقم   "سابقاً"ى قرار اللجنة الشعبية العامة      ـوعل -

 .بإنشاء الشركة العامة للمياه والصرف الصحي
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 ميالدي  2009لسنة  ) 613( رقم   ً"سابقا"بية العامة   ى قرار اللجنة الشع   ـوعل -
 .بإنشاء هيئة المشروعات العامة

 مـيالدي بتحديـد   2012لـسنة   ) 1(ى قرار مجلـس الـوزراء رقـم         ـوعل -
 .اختصاصات وكالء الوزارات ومساعديهم

 . ميالدي9/1/2013بتاريخ ) 195(وعلى كتاب وزير اإلسكان والمرافق رقم  -
ــاب أمــين شــ - ــى كت ــم وعل ــوزراء رق ــس ال ــاريخ ) 900(ؤون مجل بت

 .الديــمي29/1/2013
ى ما قرره مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في اجتماعه العادي الثالـث            ـوعل -

 .الديــ مي2013لسنة 

  ررــــق
1 

الجهـاز اإلداري لـوزارة اإلسـكان    د الهيكل التنظيمي ويـتم تنظـيم      ـيعتم
  .رارق على النحو المبين بهذا القفالمراو

2 

تختص وزارة اإلسكان والمرافق بالتخطيط واإلشـراف والمتابعـة ووضـع           
السياسات والبرامج الالزمة لتنفيذ السياسات العامـة فـي مجـاالت اإلسـكان             

واإلشراف والتوجيه علـى    ، والمرافق وفق األساليب والمعايير المتعارف عليها     
  :ليولها على وجه الخصوص ما ي، الجهات التابعة لها

تراح السياسات والخطط التنموية المتعلقة بعمل الوزارة ومتابعة وتقييم         ـ اق -1
 .تنفيذها بعد اعتمادها

واقتـراح مـا يلـزم      ، ة التشريعات المنظمة لعملها أو المؤثرة فيه      ـ مراجع -2
 .بشأنها بما يحقق المستهدفات العامة للدولة 
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صة بعمل الوزارة والجهات    دار القرارات والمنشورات والتعليمات الخا    ـ إص -3
 .التابعة لها

لكتروني وتطـوير   ام بأعمال الدعم المعلوماتي واألرشفة والتوثيق اإل      ـ القي -4
قواعد البيانات وأنظمة المعلومات المتعلقة بنشاط الوزارة وإنشاء منظومات         
ربط شبكي لتسهيل تدفق المعلومات في كل األنـشطة المتعلقـة بـالوزارة             

 . لهاوالجهات التابعة

ـ          -5  فيهـا   اً تنفيذ المعاهدات واالتفاقات ومذكرات التفاهم التي تكون ليبيا طرف
والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات الدولية واإلقليمية ذات العالقة بعمـل          

 .الوزارة وتنفيذ ما يترتب عليها

 اإلشـراف الكامـل على الجهـات التابعة للوزارة ومتابعتها واقتـراح مـا     -6
 .اــنهيلزم بشأ

لي ئو إعداد مشروع الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي واقتراح وتسمية مس          -7
 .الوظائف القيادية بالوزارة والجهات التابعة لها وفق التشريعات النافذة

 تحديد االحتياجات التدريبية ووضع مشروعات خططها وميزانياتها التنفيذية         -8
 .وفقاً للمعايير والتشريعات النافذة

عداد مشروع الميزانية الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها وفق األسس           إ -9
 .المتبعة في هذا الشأن وإقفال الحسابات الختامية لها

 . مراجعة اللوائح المنظمة للتعاقدات وتقديم المقترحات الالزمة بشأنها-10

والبيئة  التنسيق إلجراء البحوث والدراسات الالزمة لتنمية البيئة اإلسكانية          -11
 .المكانية بما يواكب النمو السكاني

 تجميع وبرمجة احتياجات الوزارة والجهات والوحدات اإلدارية العامة من          -12
ـ    ـات ووضع المخطط الـش    ـروعـالمش  التحتيـة   ىامل لإلسـكان والبن
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التنفيذ بية العامة وتحديد الجهة المكلفة      اإلدارية والمرافق الخدم   والمباني
 مـن المـشروعات     ةات المختصة مع ضمان االسـتفاد     بالتنسيق مع الجه  

كامل المشروعات المنفذة فـي إطـار بـرامج         تالمنفذة والجاري تنفيذها ل   
 .التنمية

 التحتية والمبـاني    ىان والبن ــع المخطط العام لمشروعات اإلسك    ــوض -13
ات تنفيذها وتدفقاتها   ــاإلدارية والمرافق الخدمية العامة واقتراح ميزاني     

ات تنفيذ المشروعات   ــاء منها واقتراح أولوي   ــة ومواعيد االنته  النقدي
ة بالتنـسيق مـع   ـالجارية والمستهدفة بمراعاة األهداف الكلية والقطاعي   

 .ةــالجهات المختص

 اإلشـراف على التخطيـط والتصميم والتعاقد لتنفيذ المشروعات الواقعـة      -14
ي أقصر مدة وبأقل في نطـاق اختصـاص الوزارة لتحقيق أعلى جودة وف      

 .تكلفة ممكنة

داد األسس والمعايير الخاصة بالتصميمات الهندسية والتعاقدات علـى   ـ إع -15
 .المشروعات الداخلة في اختصاص الوزارة

 إجراء الدراسات المتعلقة بتكاليف التنفيذ الواقعة في اختصاص الـوزارة           -16
 من شـأنه ترشـيد      وتحديد األسعار االسترشادية لتنفيذها و اقتراح كل ما       

 .تكاليف اإلنشاء

ت  المـستحقا  د اقتراح كل ما من شأنه تطوير إجـراءات التعاقـد وسـدا            -17
 .ة والشفافية في اإلجراءاتللمنفذين على أساس تحقيق الكفاي

داد التقارير الدورية عن سير تنفيذ المـشروعات وعرضـها علـى            ـ إع -18
 .الجهات المختصة
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لبرامج وإدارة المشروعات وتطبيقها في نواحي      دام منهجية إدارة ا   ـ استخ -19
التخطيط وإدارة التعاقدات ومتابعة األداء للمشروعات باإلضافة إلى وضـع          
األسس والمعايير الهندسية لهذه المشاريع واالستفادة من الخبرات الدوليـة          

 .والمحلية المتاحة

لالزمـة  راف على تنفيذ أعمال توقيع وفتح المخططات العمرانيـة ا         ـ اإلش -20
 .لتنفيذ المشروعات

 دراسة وتقييم الوضع الحالي للعشوائيات التي تسببت في تشويه المخطـط      -21
 .العمراني العام للدولة ووضع آليات لتصحيح أوضاعها أو إزالتها

 توجيه حركة البناء العمراني التعاوني واإلشراف عليه في إطار الـسياسة            -22
 .العامة لإلسكان وخططها التنفيذية

 .ة العناصر الوطنية في مختلف أنشطة الوزارةي رفع كفا-23

 . مستوى األداءيم التقارير الدورية والشهرية عند تق-24

 . ممارسة االختصاصات المسندة للوزارة المقررة بالتشريعات النافذة-25

3 

ون للوزارة وكيل أو أكثر ووكيل مساعد أو أكثـر يمارسـون مهـامهم              ـيك
  .ذةـات النافـب التشريعالمقررة بموج

4 

  :يتكون اهليكل التنظيمي لديوان الوزارة من اإلدارات و املكاتب التالية
 .ةــة للتخطيط و المتابعـاإلدارة العام -1
 .اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية -2
 .رــــــمكتب الوزي -3
 .مكتب المراجعة الداخلية -4
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 .نيةمكتب الشؤون القانو -5
 .الءـــــمكاتب الوك -6
 .م الفنـي واإلعـــــالمكتب التعاون -7
 .ولي اإلسكان والمرافقؤمكتب شؤون مس -8
 .مكتب اإلسكان التعاوني -9

 .ارينــمكتب المستش -10
 .مكتب التدريب والتنمية البشرية -11

  :وتتبع للوزارة اجلهات التالية
 -:هيئة المشروعات العامة التابع لها -1

 .جهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان والمرافق -
 .ر المــــدنــة وتطويــجهاز تنمي -
 .ةـر المراكز اإلداريـجهاز تنمية وتطوي -
 .ر مدينة غدامسـة وتطويــجهاز تنمي -
 .قـي للمرافـالمكتب االستشاري الهندس -
 .ارات الهندسيةـارة لالستشـمكتب العم -

 .ية التخطيط العمــــرانــمصلح -2
 .الشركة العامة للمياه والصرف الصحي -3
 .ازـــالشركة العامة لنقل وتوزيع الغ -4
  .ات والتـــوثيقـــمركز المعلوم -5

5 

  :لتخطيط واملتابعة مبا يليلختتص اإلدارة العامة 
 اقترح الخطط العامة للمشاريع التنموية في قطاع اإلسكان والبنـى التحتيـة     -1

 .ية ومرافق الخدمات العامة التابعة لنطاق عمل الوزارةوالمباني اإلدار
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 . اقتراح الميزانيات التقديرية لتنفيذ المشروعات-2

 مراجعة أولويات تنفيذ المشروعات الجارية والمستهدفة بما يتوافـق مـع            -3
ستراتيجية الموضوعة بالتنسيق مـع الجهـات       أهداف القطاع واألهداف اال   

 .والمؤسسات المختصة
تراح تصور الستخدام منهجية إدارة البرامج وإدارة المـشروعات فيمـا            اق -4

 الهندسـية فيمـا   ريتعلق بالتخطيط وإدارة التعاقدات ووضع األسس والمعايي 
 .يتعلق بضبط الجودة ومتابعة أداء المشروعات

 التنسيق مع المؤسسات واإلدارات في القطاعات األخـرى المعنيـة بـأمور        -5
تراح االستراتيجيات والخطط التنفيذية بمـا فـي ذلـك    المخططات العامة واق 

 . واالجتماعية والبشرية والبيئيةالمتعلقة بنواحي التنمية االقتصادية

التنسيق مع المختصين بالوزارة لتكوين فـرق إلدارة المـشروعات علـى             -6
ـ      اً ضـمن منظومـة إدارة البـرامج        مستوى المناطق الرئيسة ودمجها فني

 .للمشروعات

بشكل متكامل  )GlS(راف على تطوير منظومة المعلومات الجغرافية ـ اإلش-7
 التحتية المستهدفة والتطبيقات    ىلتغطية المخططات الحضرية ومخططات البن    

الفعلية عن طريق تنسيق ودمج المنظومات المستهدفة من مختلف الجهـات           
 .التنفيذية في إطار منظومة متكاملة 

ل المشروعات التنموية المتعاقد عليها وفق       المشاركة في تقييم عقود وأعما     -8
مة نطـاق   مالءثمنهجية إدارة برامج وتنفيذ المشروعات المستحدثة من حي  

العمل ونواحي التكلفة والشروط التعاقدية والفنية والمواصفات وفق معـايير     
تعاقدية وفنية قياسية حديثة بعد تحديد طبيعـة وخلفيـة المـشاكل وأوجـه      
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لفعلية واقتراح آليات وإجراءات للتحسينات والتعديالت      القصور والمعوقات ا  
 .الضرورية على هذه العقود بناء على أولوية االحتياجات

 تقييم قدرة الشركات المنفذة والمكاتب االستشارية المشرفة على المـشاريع           -9
 .بالتنسيق مع جهات االختصاص وفقاً للمعايير المهنية القياسية

للوائح المنظمة للتعاقدات بما في ذلك إجراءات تأهيل       تقديم تصور لتطوير ا    -10
الشركات وتنميط االشتراطات الفنية والتعاقدية وفق الخطوات اإلجرائيـة         
العلمية التي تستند على مبادئ المنهجية والشفافية السـتحداث معـايير           
قياسية للتعاقدات الجديدة بما يتوافق مع الجدوى الفنيـة و االقتـصادية            

م مع نطـاق األعمـال      عاقدية للدولة الليبية وبما يتالء    وق الت ويضمن الحق 
ومعايير التكلفة والجودة وحسن األداء المستهدف بالتنسيق مـع مكتـب           

 .المستشارين

 اإلشراف على إعداد العقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الـوزارة مـع             -11
دولية مـن   الجهات المنفذة أو المكاتب االستشارية والمنظمات والمراكز ال       

الناحية الفنية وإحالتها إلـى اإلدارات أو المؤسـسات المعنيـة بالتنفيـذ         
 .ومتابعتها الحقاً من الناحية التعاقدية ومن ناحية األداء

 اإلشراف على تجميع وتوثيق المعلومات والبيانات واإلحصائيات الخاصـة          -12
فنـي  بمشروعات ونشاطات القطاع وتصنيفها ومتابعة تجميع األرشيف ال       

 .للمعلومات وإعادة تنظيمه بما يخدم خطط وأهداف الوزارة

 متابعة إعداد المنظومات الحاسوبية الالزمة لتسهيل وتسيير عمل الوزارة          -13
وربطها بكافة التقسيمات اإلدارية التابعة للوزارة لتسهيل عمليـة إدخـال         

 .واستخراج المعلومات
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متعلقـة بنـشاط الـوزارة وتقـديم         متابعة التقنيات والتطورات الحديثة ال     -14
لكتروني للوزارة بالشبكة   المساعدة الفنية والتقنية فيما يتعلق بالموقع اإل      

 .الدولية للمعلومات

 اإلشراف على إعـداد االحتياجـات والمواصـفات ألجهـزة الحواسـيب             -15
وملحقاتها وبرامج ونماذج الحاسوب التطبيقية وشبكة االتصاالت الخاصة        

 .ديم المقترحات الالزمة لتطويرها وتنفيذهاوتق، بالوزارة

 إعداد التقرير اإلحـصائي الـدوري الـذي يوضـح نـشاطات الـوزارة               -16
 .والتقسيمات اإلدارية التابعة لها

 . اختصاصات أخرى تسند إليهاة أي-17

6 

  :ختتص اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية مبا يلي
 .شاد لكافة الشؤون الوظيفية للعاملين بالوزارة المتابعة والتوجيه واإلر-1
 المشاركة في تطوير وتعديل النظم اإلدارية واللـوائح التنظيميـة للـوزارة             -2

واقتراح تطوير الهيكل التنظيمي والمالك الوظيفي بالتعاون مع التقـسيمات          
 .اإلدارية األخرى

ـ          -3 ع التقـسيمات    تقديـر االحتياجات الفعلية من القوى العاملة بالتنـسيق م
 .اإلدارية األخرى

 العمـل على إعادة توزيع الموظفين حسب التخصصات واالحتياجات الفعلية          -4
واقتراح آلية توزيع العمالة التي ال توجد لها وظائف بالمالكـات المعتمـدة             

 .وفقاً للتشريعات النافذة
رة  المساهمة في إعداد الميزانية التقديريـة والحـسابات الختاميـة للـوزا            -5

 .بالتعاون مع الجهات ذات العالقة
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 اإلشـراف على الحسابات المالية الخاصة بـالوزارة والقيـام بالتـسويات            -6
 .الالزمة مع المصارف

 متابعة إجراءات وعمليات الصرف لمكونات الوزارة بالمناطق وفقاً لما يـتم         -7
 .تقريره بالخصوص

 .لوزارة والجهات التابعة لها إعداد التقارير الدورية عن األوضاع المالية ل-8

 . اعتماد كشوفات المرتبات الشهرية للموظفين والمتعاونين بالوزارة-9

 .مراجعة واعتماد الخدمات المتعلقة بالشؤون الشخصية للموظفين بالوزارة -10

 . اقتراح البرامج الكفيلة بتوفير رعاية الموظفين صحياً وثقافياً واجتماعياً-11

خدمات اإلدارية المتعلقة بالتـأمين الـصحي والعـالج والـسكن          اعتماد ال  -12
والخدمات األخرى الخاصة بالموظفين المنصوص عليها في التـشريعات         

 .النافذة

 . متابعة توفير وسائل النقل وكافة تجهيزات الوزارة-13

 اتخاذ اإلجراءات والترتيبات الالزمة لتقديم الخـدمات والعالقـات العامـة          -14
 .زارة وزوارهالموظفي الو

 اقتراح اللوائح المنظمة ألعمال الخدمات والشؤون اإلدارية والمالية وبمـا         -15
 .ال يتعارض مع التشريعات النافذة بالتنسيق مع مكتب المستشارين

 .د إليهان أية اختصاصات أخرى تس-16

7 

  :خيتص مكتب الوزير مبا يلي
 . ونقل تعليماته بعد العرض عرض البريد المستلم على الوزير وتوزيعه-1
 . إعداد المراسالت ومحاضر االجتماعات وتعميمها وفقاً لمتطلبات العمل-2
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 مرافقة الوزير كلما دعت الضرورة لذلك في مهماتـه وزياراتـه الميدانيـة       -3
 .واجتماعاته

لكترونـي لتوثيـق كافـة المكاتبـات        رشـيف اإل   العمل بنظام الفهرسة واإل    -4
 .ة والواردة للوزير وتعميمها على الجهات المختصةوالقرارات الصادر

 التحضير الجتماعات الوزير وإعداد جداول أعمالهـا وتـدوين محاضـرها            -5
 .ومتابعة تنفيذها

 . تنظيم مقابالت الوزير واتصاالته-6
 تسجيل القرارات والمنشورات الصادرة عن الوزير وتعميمها على اإلدارات          -7

 .القةوالمكاتب والجهات ذات الع
  . أية اختصاصات أخرى تسند إليه-8

8 

  :خيتص مكتب املراجعة الداخلية مبا يلي
 القيام بأعمال المراجعة المالية والمستندية ألذونات وقوائم الصرف وكافـة           -1

األمور المستندية ومراجعة استمارات المرتبات والمكافـآت وغيرهـا مـن           
 .المعامالت المالية

الحسابات الختامية والقوائم الماليـة وإعـداد التقـارير          دراسـة ومراجعة    -2
 .بشأنهـا

 مراجعـة القيود اليومية وإثباتها في دفـاتر اليوميـة العامـة وإشـعارات        -3
 .اإلضافة والخصم

 .متثال المتعارف عليها العمل على تطبيق قواعد اال-4
 . إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب-5
 .ى تسند إليـه أيـة اختصاصات أخر-6

9 

  :ص مكتب الشؤون القانونية مبا يليتخي
 . إعداد وصياغة القرارات التي تصدر عن الوزارة-1
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 المشاركة في إعداد العقود الخاصة بالجانب الخدمي واإلداري والمـساهمة           -2
في إعداد العقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الوزارة مع الجهات المنفـذة            

ستشارية والمنظمات والمراكز الدولية مـن الناحيـة الفنيـة           اال أو المكاتب 
وإحالتها إلى اإلدارات أو المؤسسات المعنية بالتنفيذ ومتابعتها الحقـاً مـن            

 .الناحية التعاقدية ومن ناحية األداء

 . المساهمة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين التي تخص الوزارة-3

القانونية المشكلة إلعداد أو لصياغة مشروعات       المساهمة في أعمال اللجان      -4
 .القوانين

 مسك السجالت الخاصة بتسجيل القرارات الصادرة عن الوزارة وترقيمهـا           -5
 .وإعداد رسائل التعميم إلى الجهات ذات العالقة وحفظ القرارات

 العمل بنظام فهرسة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بما يكفل            -6
 .جوع إليها عند الحاجةسهولة الر

 استالم وتنظيم وحفظ الجريدة الرسمية والموسوعات القانونيـة والـصحف           -7
والمجالت ذات العالقة وغيرها من الدراسات والبحوث والتشريعات المتعلقة         

 . الوزارة وتنظيم حفظهالبأعما
 إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المسائل والموضوعات المختلفـة           -8

 .التي تعرض عليه
 صياغة وإعداد المذكرات التي يقوم الوزير والوكالء بعرضها على مجلـس            -9

 .الوزراء وغيرها من الجهات ذات العالقة
 اإلشراف على المكتبة القانونية وتنظيم شؤونها بما في ذلك القيام بعمليات           -10

 .التزويد واإلعارة وتوفير مقتنياتها من الكتب والمراجع
 .خل أو الخارجاعة القضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها في الد متاب-11



  921                                                                            رقم الصفحة  )     14(العــدد 

وى التي ترفع مـن وعلـى الـوزارة         ا تجميع وتحضير كل ما يتعلق بالدع      -12
وتدعيمها بالمستندات المؤيدة واتخـاذ     ، وإعداد المذكرات الالزمة بشأنها   

ة إجراءات رفعها بالتنسيق مع اإلدارات والمكاتب ذات العالقـة بـالوزار          
 .متابعة ما يصدر بشأنها من أحكامو

 . إعداد وصياغة مشروعات القرارات التنفيذية للوائح بالوزارة-13
 . أية اختصاصات أخرى تسند إليه-14

10 

 كلني املساعدختتص مكاتب الوكالء والوكالء
ُّ

  : فيما خيصه مبا يلي
 . عرض البريد الوارد وتوزيعه ونقل التعليمات بعد العرض-1
 . إعداد المراسالت ومحاضر االجتماعات وتعميمها-2
 مرافقة الوكيل أو الوكيل المساعد كلما دعت الضرورة لذلك فـي مهماتـه              -3

 .وزياراته الميدانية واجتماعاته
لكترونـي لتوثيـق كافـة المكاتبـات         العمل بنظام الفهرسة واإلرشـيف اإل      -4

 . المختصةوالقرارات الصادرة والواردة وتعميمها على الجهات
 التحضير لالجتماعات التي يرأسها الوكيل أو الوكيل المساعد وإعداد جداول           -5

 .أعمالها وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذها
 . تنظيم مقابالت الوكيل أو الوكيل المساعد واتصاالتهما-6
 تسجيل القرارات والمنشورات الصادرة عن الوكيـل أو الوكيـل المـساعد             -7

 .لجهات ذات العالقةوتعميمها على ا
 .اختصاصات أخرى تسند إليـهإ ة أي-8

11 

  :ويل مكونات اإلسكان واملرافق مبا يليؤخيتص مكتب شؤون مس
 إعداد وتجميع وتصنيف وتسجيل البيانات والمعلومات الخاصـة بمـسؤولي      -1

 .اإلسكان والمرافق
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المدن واإلدارات  ضمان التواصل بين مسؤولي اإلسكان والمرافق بالمناطق و       -2
 .والمكاتب المختصة بديوان الوزارة

 المساهمة في إعداد مقترح الميزانية المالية الـسنوية المتعلقـة بمكونـات      -3
 .اإلسكان والمرافق بالمدن والمناطق

 تقديم المقترحات لحل المختنقات والعراقيل والمشاكل التـي تواجـه سـير             -4
  .األعمال بالمدن والمناطق

 في مباشرة اختصاصاتها بالمدن عن طريق        الوزارة إلدارات بديوان  معاونة ا  -5
  .إجراء االتصاالت وإعداد البيانات وترتيب االجتماعات واللقاءات

ان والمرافق ورفع تقارير متابعة دوريـة       ـولي اإلسك ؤة شؤون مس  ـمتابع -6
  .بشأنهم

  .ولي اإلسكان والمرافقؤ متابعة أداء مس-7
  . تسند إليهة اختصاصات أخرىــ أي-8

12 

  : يلي خيتص مكتب التعاون الفني واإلعالم مبا
  .التغطية اإلعالمية ألنشطة الوزارة التي تستوجب أهميتها ذلك -1
المتابعة اليومية لما يتم نشره في وسائل اإلعالم والنـشر المختلفـة فيمـا            -2

ـ         سب يتعلق بعمل الوزارة وتجميعها وعرضها على الـوزير أو الـوكالء بح
 .والـاألح

المطويات والملصقات اإلعالنيـة الخاصـة بالنـشاطات    و إعداد المطبوعات  -3
 .والفعاليات التي تقوم بها الوزارة

 إعداد البرامج اإلذاعية التي تظهر نشاطات الوزارة، وذلك بالتنـسيق مـع             -4
 .الجهات ذات العالقة
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يمية والدوليـة فيمـا      إجراء االتصاالت الالزمة مع المنظمات العربية واإلقل       -5
 .يتعلق بمجال عمل القطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة

 دراسة االتفاقيات الدولية التي تخص القطاع وإبـداء الـرأي فـي شـأنها               -6
 .واقتراح اإلجراءات الالزمة لتنفيذها

 تنظيـم االشتـراك في المعـارض والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية         -7
ـل القطـاع ودراسة وتوثيق االتفاقيـات الـصادرة عـن          ذات العالقة بعم  

المنظمات العربية واإلقليمية والدولية ودراسة مدى إمكانية توظيفهـا فـي           
 .برامج القطاع واالستفادة منها

 .إعداد التقارير التمهيدية السابقة لالجتماعات مع الجهات الدولية -8

 .يوف القطاعإعداد الترتيبات الالزمة الستقبال واستضافة ض -9

 .رفع تقارير متابعة دورية عن سير العمل-10

 . أيــة اختصاصات أخرى تسند إليـه-11

13 

  :خيتص مكتب اإلسكان التعاوني مبا يلي

 متابعة وتنظيم توزيع حصص الجمعيات التعاونية اإلسكانية المخصصة لهـا       -1
 فـضاء   من الدولة من قروض مالية وفرص إسكانية جاهزة وقطع أراضـي          

  .ومواد البناء
 . التأكد من تطبيق الجمعيات اإلسكانية للتشريعات النافذة-2
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 . المساهمة في وضع البرامج والخطط اإلسكانية للدولة-3
 فحص مستندات إشهار الجمعيات الجديدة والتأكد من صحتها وقبولها وفـق    -4

 .اشتراطات التشريعات المنظمة
 .تعلقة بالجمعيات التعاونية لإلسكان متابعة اإلجراءات المالية الم-5
  رفع تقارير متابعة دورية بشأن أوضاع الجمعيات التعاونية اإلسكانية ونسب        -6

 .إنجازاتها في توفير المسكن الالئق للمواطن
 وضع سجل ومنظومة لقيد الجمعيات التعاونية لإلسكان المعتمـدة والعمـل            -7

 .قاً للتشريعات النافذةعلى تصحيح أوضاع الجمعيات غير المعتمدة وف
 . أية اختصاصات أخرى تسند إليه-8

14 

 :خيتص مكتب التدريب والتنمية البشرية مبا يلي

 تطوير سياسات التدريب والتحسين المستمر في قطاع اإلسـكان والمرافـق           -1

 كل الطرق واألساليب التدريبيـة كالتـدريب النظـري والتطبيقـي      باستخدام

 .ري والتدريب أثناء العملوالتأهيلي والتنوي

 بناء على التقييم    تحديد أسبقيات التدريب وأنواعه وأساليبه وأماكنه ومؤسساته       -2

 . ليبيا أو خارجهاعلى جهات التدريب سواء داخلالموضوعي الذي يجرى 

 التنسيق مع المكونات التنظيمية بقطاع اإلسكان والمرافق في إعداد البرامج           -3
تنمية الوظيفية والبشرية وتحديد االحتياجـات التدريبيـة        والخطط الالزمة لل  

قصيرة وطويلة األمد وتبويبها وتـصنيفها تبعـاً للنوعيـات والتخصـصات      
  .المطلوبة، وإعداد خطة التدريب والميزانية السنوية لمواجهتها
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 إعداد منظومة حاسوبية للتدريب والتنمية البشرية، وإعداد الدليل الالزم بها           -4
دة منها في تطبيقات الجودة في مجاالت التنمية الوظيفيـة للمـوارد            لالستفا
  .البشرية

 اإلشراف على برامج التدريب الداخلي والخارجي ومتابعة وتقييم المتدربين          -5

  .واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح مسارات التدريب

 االستفادة من النصوص التدريبية في العقـود واالتفاقيـات التـي تبرمهـا              -6

الوزارة مع الجهات المحلية والدولية في تدريب العاملين بالوزارة والجهات          

  .والمجالس التابعة لها

 االتصال المباشر ببيوت الخبرة المحلية والدولية لتحديد مؤسسات التـدريب         -7

  .والمناهج والمدربين وطرق العمل الالزمة إلنجاح الخطة التدريبية

الية وطرق صرفها على المتدربين والمدربين       اقتراح المكافآت والحوافز الم    -8

  .أثناء العمل من موظفي الوزارة
ات الفنية والعلمية العالية فـي  ي االستفادة من العناصر الوطنية الجيدة والكفا    -9

  .إعداد برامج ومحاضرات وحلقات تدريبية داخل القطاع
مية الوظيفيـة   إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن برامج وخطط التن         -10

والفنية مدعمة باالقتراحات الرامية إلى تالفي السلبيات وتطوير تلـك البـرامج            

  .والخطط بما يواكب المستجدات الفنية ذات العالقة بنشاط القطاع
  . أية اختصاصات أخرى تسند إليه-11
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15 

  :خيتص مكتب املستشارين مبا يلي
اريين من خالل قناة اتـصال موحـدة         تنظيم وإدارة استعانة الوزارة باستش     -1

تمنح لها كافة الصالحيات التي تعينها على أداء أعمالهـا وبالتنـسيق مـع            
  . الجهات الطالبة لالستشارات بالوزارة

 تقديم المشورة الالزمة في الموضوعات المحالـة مـن الـوزير والـوكالء        -2
 .وإعداد المذكرات ذات العالقة باختصاص الموضوع المحال

ديم المشورة في تقديم الخطط وميزانيتها السنوية لضمان الموازنة بـين            تق -3
األهداف االستراتيجية طويلة المدى واألولويات قصيرة المدى وكذلك لضمان         
تحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية المتاحة في الوصول إلـى أفـضل          

 .النتائج المرجوة
 وصـياغة الرؤيـة والرسـالة        تقديم المشورة والرأي المناسب حول إعداد      -4

وتحديد القيم المؤسسية واألهداف والسياسات، وما يتبعها من المساهمة في          
إعداد ميزانيات وخطط وبرامج أعمال التنفيذ، وتقييم تلك األعمـال وتقـويم          
االنحرافات والتوجيه نحو الهدف من واقع توجهـات الـوزارة ومـسارها             

 .المحدد لتحقيق األهداف
شورة في وضع الخطط والبرامج التوعويـة والتثقيفيـة الالزمـة            تقديم الم  -5

 .لترسيخ ثقافة مؤسسية متطورة تضمن تحقيق األهداف
 . تقديم المشورة في التخطيط والتنفيذ لبرامج التدريب والتنمية البشرية-6
 المساهمة في مراجعـة مـستويات األداء والمهـارات القياديـة وتقـديم              -7

 .تها لتواكب مسار عمل الوزارةيطويرها ورفع كفااالستشارات الالزمة لت
 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وحلقـات النقـاش التـي تفيـد             -8

 .الوزارة في الداخل والخارج وإعداد التقارير عنها
 المساهمة في دراسة خطط التعاون العلمي في كافة مجاالت عمل الـوزارة              -9

  .ربية والدوليةمع الجهات البحثية الوطنية والع
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 إجراء البحوث والدراسات حول المشاكل والعراقيل والعقبـات التـي قـد             -10
تواجه سير عمل الوزارة في أي مرفق من مرافقها الحيوية والسعي الجـاد             

 .إليجاد الحلول المناسبة أو تقديم الرأي والمشورة للجهات الطالبة
 لجـان تخصـصية ألداء      المساهمة في اقتراح تشكيل وإدارة فرق عمل أو        -11

 .أعمال تنفيذية أو بحثية بالوزارة
 تقديم االقتراحات المناسبة لتحسين بيئة العمل داخـل الـوزارة وتطـوير             -12

المبادرات آلليات تنفيذ مناسبة وتقديم االستشارات والتوصيات في كل ما من        
 .شأنه رفع مستوى األداء في الوزارة

 .وائح والتشريعات للوزارة المشاركة في إعداد النظم والل-13
 . المشاركة في اجتماعات العمل بحسب طلب الوزير أو الوكالء-14
 . إعـــداد التقاريـر الدوريـة-15
 . أية اختصاصات أخرى تسند إليه-16

16 

  .يصــدر بالتنظيـم الداخلي للوزارة قرار من وزير اإلسكـان والمرافق

17 

ن تاريخ صدوره، ويلغــى كل حكم يخالفه، وعلـى         يعمــل بهذا القرار م   
  .الجهات المختصة تنفيذه، وينشـر في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء

  . هجري1434/ربيع األول/18: صدر في
  . ميالدي2013/يناير/30: الموافق
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  جملس الوزراء قرار
  ميالدي2013لسنة ) 116(رقم 

  بشأن تشكيل جملس إدارة معهد التخطيط
  :س الوزراء جمل

  .هــ وتعديالتيورـالن الدستـالع على اإلعـد االطــبع -
ى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخـازن          ـوعل -

 .اــوتعديالتهم
 تـه بشأن التخطـيط والئح   ،  ميالدي 2000لسنة  ) 13(م  ـى القانون رق  ـوعل -

 .ةـالتنفيذي

بشأن إصدار قانون عالقـات  ،  ميالدي2010ة لسن) 12( رقم القانونى  ـوعل -
 .العمل والئحته التنفيذية

في شأن  ،  ميالدي 2012لسنة  ) 10(ى قرار المؤتمر الوطني العام رقم       ـوعل -
  . ةمنح الثقة للحكومة المؤقت

 ميالدي،  1988لسنة  ) 134(رقم  " سابقاً" وعلـى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
 .بشأن إنشاء معهد التخطيط

لـسنة  ) 2(رقم  " سابقاً"المالية   للتخطيط و   العامة ى قرار اللجنة الشعبية   ـوعل -
 .بشأن إعادة تنظيم معهد التخطيط، ميالدي2011

بشأن اعتمـاد   ، ميالدي2012لسنة  ) 137(ى قرار مجلس الوزراء رقم      ـوعل -
 .الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط و تنظيم جهازها اإلداري

  .ميالدي10/03/2013بتاريخ ) 1168(تاب وزير التخطيط رقم ى كـوعل -
 الرابـع لـسنة     يى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعـه االسـتثنائ         ـوعل -

  .الديــمي2013



  930                                                                            رقم الصفحة  )     14(العــدد 

  ررـــــق

1 

  :يشكل جملس إدارة معهد التخطيط على النحو التايل

  اً عام ومديراًرئيساً                                          عبو صبيأعمر محمد .  د-1

  اًنائب                                                     ينالعبد الرحمن جابر السك.  د-2

  اًعضو                                                          عبد اهللا محمد شامية. د -3

  اًضوع                                                             ةرعلي المهدي قري.  د-4

  اًعضو                                                            فتحي صالح غريبي.  د-5

  اًعضو                                                    عبد اهللا البوسيفيىمصطف.  د-6

   عضواً        بوزارة التخطيطجتماعي االقتصادي واالمدير اإلدارة العامة للتخطيط  -7

2 

ـ     ، ل بهذا القرار من تاريخ صدوره     ــعمي ، ذهـوعلى الجهات المعنيـة تنفي
ر في الجريدة الرسميةـنشوي.  

  جملس الوزراء 

   .هجري1434/جمادى األول/6 :صدر في
  . ميالدي18/3/2013 :الموافق


