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  عالن الدستوريإلعمل جلنة إعداد مقرتح بتعديل ا الئحة
  ومقرتح قانون انتخابات عامة 

 
1 

تتكون لجنة إعداد مقترح بتعديل اإلعالن الدسـتوري ومقتـرح قـانون    
وفقـاً لقـرار  المـؤتمر     ،من خمسة عشر عضواً) اللجنة(انتخابات عامة 

  .لجنةبشأن تشكيل ال 2014لسنة / 12الوطني العام رقم 
  .وتختار اللجنة رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً لها

2 

تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقرها الكائن بطرابلس، ولها أن تنتقل إلـى أي  
  .من أغلبية أعضائها رمقر آخر بقرا

3 

  .تستعين اللجنة بمن ترى االستعانة بهم وفقاً لقرار تشكيلها
4 

ة بحضور األغلبية المطلقة ألعضائها، وتتخذ قراراتها تنعقد جلسات اللجن
الخاصة بمقترح تعديل اإلعالن الدستوري ومقترح قانون االنتخابات العامـة  
بالتوافق، وفي حالة عدم التوصل إلى توافق يؤجل النقاش إلى جلسة تالية، 

وفي حالة غياب توافق يتخذ القـرار بثلثـي    ،ثم يعرض مجدداً على اللجنة
  .اءاألعض

  .أما قرارات اللجنة ذات الطبيعة اإلجرائية فتتخذ بأغلبية الحاضرين
5 

للجنة أن تعمل بنظام المجموعات أو اللجان الفرعية في إنجاز مهامهـا،  
  .على أن تعرض وتناقش أعمالها في اجتماع عام

6 

يلتزم األعضاء بالحضور في المواعيد المحددة، وعـدم الغيـاب إال فـي    

Administrator
Line
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ار رئاسة اللجنة قبل االجتماع بوقت كاف، علـى  خطاالت الضرورة وبعد إح
  .ةأن يضمن ذلك في محضر الجلسة القادم
7 

عضوية اللجنة عمل تطوعي ال يرتب للعضو أية امتيـازات أو مهايـا أو   
  .مكافآت من أي نوع

8 

ـ  ،تعتمد اللجنة سياسة الباب المفتوح القائم على الشفافية دد يومـاً  وتح
  .لتلقي المقترحات وفقاً آللية تنظيمية محددة

9 

  .تختار اللجنة من بين أعضائها ناطقاً رسمياً لها
10 

يتولى مقرر اللجنة بالتنسيق مع الرئاسة إعـداد جـدول األعمـال لكـل     
  .اجتماع، ويتم توزيعه على األعضاء قبل االجتماع بوقت كاف

11 

للجنة تحت إشراف مقرر اللجنة، وتوزع محاضرها علـى  توثق جلسات ا
وتتم الموافقة عليها أو إبداء المالحظـات   ،األعضاء قبل الجلسة التي تليها

  .بشأنها، ويعتمدها كل من رئيس ومقرر اللجنة
ويقوم المقرر باإلشراف على حفظها، وتعتبر أعماالً تحضيرية لما يصدر 

  .عن اللجنة من مشاريع قوانين
حال انقسام اللجنة إلى مجموعات أو لجان فرعية يتولى مقرر كـل  وفي 

وتحال نسخ منها إلى المقرر أوالً بـأول، والـذي    ،مجموعة عملية التوثيق
يتولى اإلشراف على توزيعها على كامل أعضاء اللجنة حال استالمها ويعـد  

  .بذلك مراسلة للرئيس
لى المـؤتمر الـوطني   بمجرد إنهاء اللجنة لمهامها تحال وثائق اللجنة إ

  .امــالع
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12 

تصدر الالئحة بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة، وتحال نسخة منهـا لمكتـب   
  .رئاسة المؤتمر الوطني العام لنشرها في الجريدة الرسمية

  
  .    م2014/ فبراير / 16: طرابلس في



  371رقم الصفحة                                                    )                 4(دد ـــالع
  

 

  التعديل الدستوري السابع
  املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع على
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3عالن الدستوري الصادر بتاريخ اإل-
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
) 1176(وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقـم   -

الموافـق  . ه1435/ األول ىجمـاد / 10المنعقد يوم الثالثـاء بتـاريخ   
  .م2014/مارس/11

  :أصدر التعديل اآلتي
1 

من اإلعالن الدستوري بحيث يجري نصها على النحـو  ) 30(تعدل المادة 
  -:اآلتي

) 18(يتم استكمال المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وفقاً لنص المـادة   -1
من هذا اإلعالن، ويبقى أعلى سلطة في الدولة الليبية والمسـؤول عـن   

  .إدارة البالد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام
بعد إعالن التحرير ينتقل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت إلى مركـزه   -2

الرئيسي بطرابلس، ويشكل حكومة انتقالية خالل مدة أقصـاها ثالثـون   
  .يوماً

  :وخالل مدة ال تتجاوز تسعين يوماً من إعالن التحرير يقوم المجلس باآلتي
  .إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام -أ

  .تعيين المفوضية العليا لالنتخابات -ب
  .الدعوة إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام -ج
يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خالل مائتين وسبعين يوماً من إعـالن   -3

  .التحرير
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يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب مـن كـل أبنـاء     -4
  .لمؤتمر الوطني العامالشعب الليبي وفق القانون الخاص النتخاب ا

يحل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الـوطني   -5
العام، وتؤول كافة اختصاصاته إلى المؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبـر  
األعضاء سناً رئاسة الجلسة، ويتولى أصغر األعضاء سناً أعمال مقـرر  

ئيس المؤتمر الـوطني العـام   الجلسة، ويتم خالل هذه الجلسة انتخاب ر
باالقتراع السري المباشر، وتستمر الحكومة االنتقالية في تسيير  ونائبيه

  .أعمالها إلى حين تشكيل حكومة مؤقتة
تصدر التشريعات عن المؤتمر الوطني العام بأغلبيـة مائـة وعشـرين     -6

  :عضواً على األقل في الموضوعات اآلتية
  .ساب الختامي للدولةإقرار الموازنة العامة والح -أ

  .إعالن حالة الطوارئ ورفعها -ب
  .إعالن الحرب وإنهائها -ج
  .إقالة رئيس المؤتمر أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر -د

  .سحب الثقة من الحكومة -هـ
  .المصادقة على المعاهدات الدولية -و
  .التشريعات المنظمة لشؤون اإلدارة المحلية واالنتخابات العامة -ز
التشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات ماليـة غيـر واردة   -ح

  .بالميزانية العامة
يكون التصويت على قوانين العزل السياسـي واإلداري بأغلبيـة مائـة     -7

  .وواحد من أعضاء المؤتمر الوطني العام
لعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت على مسألة قيد البحث إلـى   -8

إال  المائة والعشرين عضواً، وال يطرح االقتراح على التصـويت أغلبية 
إلى  ويتخذ قرار إخضاع التصويت ،بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء

  .هذه األغلبية باألغلبية المطلقة للحاضرين
  .فيما عدا ما سبق تصدر التشريعات باألغلبية المطلقة للحاضرين -9
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سعين يوماً مـن أول اجتمـاع لـه    يقوم المؤتمر في مدة ال تتجاوز ت -10
  :باآلتي

تعيين رئيس وزراء يقوم باقتراح أسماء وزراء حكومته على أن يحظوا  -أ
. جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتـة 

  .كذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية
نتخاب هيئة تأسيسية بطريـق  إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا ال -ب

االقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دسـتور دائـم   
للبالد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وتتكـون مـن سـتين    
عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت إلعداد دستور استقالل ليبيـا  

انون خاص تحديد ويتولى المؤتمر الوطني العام بموجب ق. م1951عام 
معايير وضوابط انتخابها، ويراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمـع  

  .)التبو -الطوارق -األمازيغ(الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية 
الدستور بأغلبية الثلثين  مشروع وتصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة 

يبـي ذات الخصوصـية   وجوب التوافق مع مكونات المجتمع الل ،زائد واحد
على أن تنتهـي مـن صـياغة    . الثقافية واللغوية في األحكام المتعلقة بهم

من انعقاد  مشروع الدستور واعتماده في مدة ال تتجاوز مائة وعشرين يوماً
  .اجتماعها األول

يعمل بمقترح لجنة فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم  -11
خاب مباشر أو غير مباشر خالل نتت بنظام امسألة انتخاب الرئيس المؤق

  .مدة ال تزيد عن خمسة وأربعين يوما من عقد أول جلسة له
بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدسـتور يطـرح    -12

الل ثالثين يوماً من تاريخ خمشروع الدستور لالستفتاء عليه بنعم أو ال 
  .اعتماده

لى المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصـادق  فإذا وافق الشعب الليبي ع -
  .على اعتباره دستوراً للبالد، ويحال إلى مجلس النواب إلصدارهالهيئة 
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وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى  -
نتـائج  إعـالن  لالستفتاء خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوماً مـن تـاريخ   

  .االستفتاء األول
يصدر مجلس النواب قانون االنتخابات العامة وفقاً للدستور خالل ثالثـين   -

  ..يوماً من تاريخ إصدار الدستور
تجرى االنتخابات العامة خالل مائة وعشرين يومـاً مـن تـاريخ صـدور     -

القوانين المنظمة لذلك، ويشرف مجلس النواب والحكومة المؤقتة علـى  
  .تخابية بصورة ديمقراطية وشفافةإعداد كل متطلبات إجراء العملية االن

والتي يعاد تشكيلها من قبـل  ( تتولى المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات  -
إجراء االنتخابات العامة تحت إشراف القضـاء الـوطني   ) مجلس النواب

  .واإلقليميةوبمراقبة األمم المتحدة والمنظمات الدولية 
 ىتعلنها، وتـدع وت على النتائج تصادق المفوضية الوطنية العليا لالنتخابا-

السلطة التشريعية الجديدة لالنعقاد في مدة ال تزيد عن ثالثين يوماً مـن  
تاريخ مصادقة مجلس النواب عليها، وفي أول جلسة لها يحـل مجلـس   

  .النواب وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها
2 

  .ريدة الرسميةيعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره، وينشر في الج
  املؤمتر الوطني العام

  :صدر في طرابلس
  .هجرية 1435/األول ىجماد/ 10بتاريخ 

  .م 2014/ مارس / 11الموافق 
 اللجنة التشريعية والدستورية
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  .م2013لسنة ) 31(قانون رقم 
  يف شأن تقرير بعض األحكام اخلاصة مبذحبة سجن أبو سليم

  :املؤمتر الوطني العام
  -:بعد االطالع

. م2011/ أغسـطس / 3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصـادر فـي    -
  .وتعديالته

فـي شـأن   . م2013لسـنة ) 62(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -
  .اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر

بشـأن تقاعـد العسـكريين    . م1974لسـنة  ) 43(وعلى القانون رقـم   -
  .وتعديالته

بشأن الضـمان  . م1980لسنة ) 13(جتماعي رقم وعلى قانون الضمان اال -
  .االجتماعي وتعديالته

بتحديد قواعد اإلعفاء من أقسـاط  . م1984لسنة ) 8(وعلى القانون رقم  -
  .تمليك المساكن وأقساط القروض العقارية

ـ . م1985لسـنة  ) 16(وعلى القانون رقم  - ن المعـاش األساسـي   ـأبش
  .والئحته التنفيذية وتعديالتهما

بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات . م1989لسنة ) 19(لى القانون رقم وع -
  .العسكرية والمفقودين واألسرى وتعديالته

 في شأن تقرير حقـوق ومزايـا  . م1991لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -
والمـدنيين أثنـاء تأديـة الواجـب      لمن يفقدون حياتهم من العسكريين

  .والئحته التنفيذية
فـي شـأن صـندوق التضـامن     . م1998لسنة ) 20(ن رقم وعلى القانو -

  .االجتماعي وتعديالته
بشأن الئحة معاشـات الضـمان   . م1981لسنة ) 669(وعلى القرار رقم  -

  .االجتماعي وتعديالتها
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بشأن رعاية وتكريم . م2012لسنة ) 85(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -
  .أسر الشهداء والمفقودين

بشأن واقعـة  . م2013لسنة ) 59(رقم الوطني العام المؤتمر وعلى قرار  -
  .مذبحة سجن أبو سليم

وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخمسـين   -
  .م2013/ ديسمبر/ 17بعد المائة المنعقد بتاريخ 

  صدر القانون اآلتي
 

ليبيـا بـإجراء    مذبحة سجن أبو سليم جريمة ضد اإلنسانية تلتزم دولـة 
نها لمعرفة مرتكبيها والمشتركين فيها وتقديمهم أتحقيق شامل وشفاف في ش

  .للمحاكمة
 

المذبحة الجماعيـة أو مـن   شهداء سجن أبو سليم سواء من قضوا في 
وسـواء ثبتـت    ،السجن بسبب األمراض أو التعذيب أو غيرهـا  فيقضوا 

تسري في شأنهم كافة األحكام القانونية  وفاتهم رسمياً أو لم تثبت هم شهداء
  :اآلتية دون قيد أو شرط

اعتبار فترة انقطاع العاملين منهم في كافة مؤسسات الدولة والجهـات   -1
اإلدارية العامة فترة خدمة مستمرة إلى حين بلوغهم السـن القانونيـة   

  ).الشيخوخة(المقررة لترك العمل 
لشهيد بأن تصـرف ألسـرته كافـة    التزام آخر جهة عامة كان يتبعها ا -2

ـ    قرانهم األحيـاء  أالمرتبات والمزايا المالية والعينية األخـرى أسـوة ب
وإحالتهـا للجهـة    ،وبمراعاة إخضاعها لكافة االستقطاعات القانونيـة 

  .المختصة
استمرار الجهة اإلدارية العامة التي كان يعمل بها الشهيد قبـل وفاتـه    -3

المالية والعينية األخـرى ألسـرته بعـد    بصرف مرتباته وكافة المزايا 



  377رقم الصفحة                                                    )                 4(دد ـــالع
  

إخضاعها لالستقطاعات المقررة قانوناً إلى حين بلوغه السن القانونيـة  
ولى صندوق الضمان االجتماعي تسوية حقوق توي ،لإلحالة على التقاعد

  .الشهيد الضمانية بالشيخوخة وفقاً للنظم المقررة في هذا الشأن
الفئـة المنصـوص عليهـا فـي     ثبوت استحقاق ذوي الشهيد من غير  -4

معاشـاً اسـتثنائياً   . م2013/ يناير/ 1الفقرات السابقة ابتداء من تاريخ 
لسنة ) 20(ألف دينار شهرياً وفقاً ألحكام القانون رقم )ل.د 1000(قدره 
وتعديالته في شأن صندوق التضـامن االجتمـاعي  والئحتـه    . م2000

لمستحقة ألهـالي الشـهداء   التنفيذية وحتى تقرير التعويضات النهائية ا
  .ووفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون

 

تقسم مرتبات شهداء أبو سليم وكافة المزايا المالية والعينية األخرى عن 
الفترة من تاريخ وقفها أو حجبها عنهم وحتى تاريخ الوفاة علـى ورثـتهم   

الفريضة الشرعية للشهيد بعد استخراج مـا تعلـق   بحسب أنصبتهم الثابتة ب
وإذا ما تبـين أن   ،بالتركة من ديون على الشهيد المتوفي قبل إجراء القسمة

الشهيد لم يترك لزوجته أمواالً تنفق منها خالل فترة اعتقاله إلى حين وفاته 
و فإنه يتعين تقدير قيمة هذه النفقة خالل هذه المدة اتفاقاً مع باقي الورثـة أ 

  .اللجوء إلى المحكمة المختصة لتقديرهاب
 

والعينية األخرى المستحقة له  المالية تقسم مرتبات الشهيد وكافة المزايا
من تاريخ وفاته وما بعد هذا التاريخ على المستحقين من ذوي الشهيد الذين 

بشـأن  . م1981لسـنة  ) 669(من القرار رقم ) 122(وقع تعريفهم بالمادة 
الئحة معاشات الضمان االجتماعي والضوابط واألحكام المنصوص عليها في 

، 133، 132، 131، 130، 128، 127، 126، 125، 124، 123(المــواد 
من ) 144، 143، 142، 141، 140، 139، 138، 137، 136، 135، 134

  .ذات الالئحة
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ويتولى صندوق الضمان االجتماعي تنفيذ عملية توزيع كافـة المرتبـات   
بعد إحالتها إليه من الجهات المختصة علـى مسـتحقيها وفـق الضـوابط     
واألحكام المحددة بالالئحة المشار إليها والجدول رقم ب المرفق به والقواعد 

  .العامة الملحقة بهذا الجدول
التضامن االجتماعي صـرف المعاشـات االسـتثنائية    صندوق كما يتولى 

وبعد إحالتها إليه من الجهـات   ،لثانيةمن المادة ا) 4(المشار إليها في البند 
المختصة على مستحقيها بذات الضوابط واألحكام المشار إليها في الفقـرات  

  .السابقة من هذه المادة
 

تشكل بقرار يصدر عن المؤتمر الوطني العام لجنة خاصة علـى النحـو   
  -:التالي

ناف يندبه المجلس مستشار ال تقل درجته عن درجة رئيس محكمة استئ -1
  ).رئيساً(األعلى للقضاء 

عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة عامة يندبه المجلس األعلـى للقضـاء    -2
  ).عضواً(

قاضي ال تقل درجته عن وكيل محكمة يندبه المجلس األعلـى للقضـاء    -3
  ).عضواً(

  ).عضواً(مندوب عن وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين  -4
  ).عضواً(األحوال المدنية  مندوب عن مصلحة -5
  ).عضواً(مندوب عن رابطة أهالي شهداء مذبحة سجن أبو سليم  -6

ويتضمن قرار تسمية رئيس وأعضاء اللجنة تحديد المعاملة الماليـة لهـم   
  .ومدة عمل اللجنة

 

مع عدم اإلخالل باختصاصات قاضي التحقيق والنيابة العامة في مباشرة 
الدعوى الجنائية في خصوص واقعة مذبحة سجن أبو سـليم   التحقيق ورفع
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  -:تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة االختصاصات اآلتية
تقصي الحقائق حول مذبحة سجن أبو سليم وحصر شـهدائها وإعـداد    -1

قاعدة بيانات تفصيلية بهم تشمل على وجه الخصوص سـائر بيانـاتهم   
تمهيداً لتسجيلها وقيـدها   ،وفاتهم الحقيقيةالشخصية وأسباب وتواريخ 

نهائياً في سجالت األحوال المدنية كما تتولى ذلك بالنسبة للشهداء الذين 
  .قضوا داخل سجن أبو سليم قبل المذبحة وبعدها

تقديم أية مقترحات وتوصيات شاملة للسلطة التشريعية والتنفيذية فـي   -2
  .شأن معالجة آثار هذه المذبحة

مع كافة الجهات المختصة على تسوية كافة أوضاع أهالي شهداء  العمل -3
  .سجن أبو سليم لدى تلك الجهات بما يضمن سرعة معالجتها

وأن  ،وللجنة في سبيل أدائها لمهامها أن تضع دليـل إجـراءات ألعمالهـا   
  .تستعين بمن ترى ضرورة االستعانة به

 

ـ    مية تقـديم كافـة الوثـائق    على كافة الجهات الرسـمية وغيـر الرس
والمستندات والبيانات التي تطلبها اللجنة المحدثـة بموجـب أحكـام هـذا     

وللجنة أن تتخذ كافة الوسائل المقررة قانوناً لـدى الجهـات ذات    ،القانون
  .العالقة التخاذ اإلجراءات الالزمة لضبطها وحفظها

 

الجنائية المتعلقة بمذبحة سـجن  تعمل دولة ليبيا وبعد انتهاء التحقيقات 
أبو سليم على بقاء سجن أبو سليم ومحيطه شـاهداً علـى جـرائم النظـام     

وأن يلحق به مسجداً ومكتبة ومركـزاً ثقافيـاً وجامعـة إسـالمية      ،السابق
  .وحديقة عامة وساحة تسمى بساحة الشهداء

 

تبة على تنفيذ أحكام هذا تتحمل الخزانة العامة كافة األعباء المالية المتر
 ،تدرج المخصصات الالزمة لذلك ضمن الميزانية العامـة للدولـة  و ،القانون
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  .وعلى كافة الجهات ذات العالقة كل فيما يخصها مراعاة ذلك
 

إخالل بحقوق أهالي شهداء مذبحة سـجن  أي ال يمثل ما تقدم من أحكام 
عد العامة في القانون أو تلـك التـي   في التعويض بمقتضى القوا) أبو سليم(

  .تقرر لهم مستقبالً
 

تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون عن مجلس الـوزراء بنـاء علـى    
  .عرض من وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين

 

إليـه  المشـار  . م2013لسنة ) 59(يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 
  .كما يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون

 

وينشـر فـي الجريـدة     ،يعمل بأحكام هذا القانون من تـاريخ صـدوره  
  .الرسمية

  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  :صدر في طرابلس

  .هـ1435/ صفر/ 15: بتاريخ
  .     م2013/ ديسمبر/ 18: الموافق
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  .م2014ة لسن) 7(قانون رقم 
  بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية

  
  املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع على
  وتعديالته. م2011/أغسطس/3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
ـ   ،قانون العقوبات واإلجراءات الجنائية وتعـديالتهما  - ة والقـوانين المكمل

  .لهما
) 178(وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقـم   -

ـ 1435/ األول ىجمـاد /22المنعقد يوم األحد بتـاريخ   الموافـق  . هـ
  .م2014/مارس/23

  أصدر القانون اآلتي
1 

  :بإضافة فقرة ثانية لها على النحو التالي) 241(تعدل المادة رقم 
ة إذا تم نقلها مباشرة إلى الجمهور عبر قناة فضائية وتعتبر الجلسة علني

  .أو أكثر أو من خالل الشاشات العامة أو وسائل االتصال األخرى
2 

  -:بإضافة فقرة ثانية على النحو التالي) 243(تعدل المادة 
وفي حاالت الضرورة التي يخشى فيها على سالمة المتهم أو يخاف فيها 

محكمة االستعانة بوسائل االتصال الحديثة لـربط المـتهم   من فراره يجوز لل
وينطبـق هـذا    ،بقاعة الجلسة واتخاذ اإلجراءات في مواجهته بهذه الطريقة

اإلجراء على الشهود والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنهـا  
فرت شروط الضرورة التي يترك للمحكمة تقـديرها وفقـاً للظـروف    اإذا تو

  .لتي تُجرى فيها المحاكمة واألحوال ا
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3 

  .يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
4 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسـمية، وفـي   
  .وسائل اإلعالم المتاحة

  املؤمتر الوطني العام
  -:صدر في طرابلس

  .هجرية 1435/جمادى األول/ 23بتاريخ 
  .م2014/مارس/24الموافق 
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  .م2014لسنة ) 8(قانون رقم 
  بشأن الرقم الوطني 

  املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع على

  وتعديالته. م2011/أغسطس/3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .لنظام الداخلي للمؤتمر الوطني العاما -
  .مخازنقانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات وال -
  .بشأن األحوال المدنية وتعديالته. م1968لسنة ) 36(القانون رقم  -
  .بشأن عالقات العمل. م2010لسنة ) 12(القانون رقم  -
بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة . م2013لسنة ) 7(القانون رقم  -

  .وتعديالته. م2013
ادي رقم وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه الع -

الموافق . هـ1435/ األول ىجماد/22المنعقد يوم األحد بتاريخ ) 178(
  .م2014/مارس/23

  أصدر القانون اآلتي
 

1 

بيان رقمي ذو داللة ومدخل إلى البيانات المعرفة بالفرد بقاعدة البيانـات  
لشخصية أمـام جميـع   ويعتبر مصدراً للتعرف والتأكد من الهوية ا ،الوطنية

وثيقـة أو   ةوال يجوز ألي من الجهات التابعة لها منح أي ،مؤسسات الدولة
  .خدمة إال بعد الحصول على الرقم الوطني

 
2 

  :تكون التركيبة الرسمية للرقم الوطني على النحو التالي
  12طن يتكون مـن  الرقم الوطني هو رقم وحيد غير مكرر لكل موا 

  ).خانة ةعشر تياثن(خانة 
  يأتي يتكون الرقم الوطني من اليسار إلى اليمين كما:  
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بحيث يكون الرقم ) ذكر أو أنثى(لتحديد ) الخانة األولى) (1(الخانة رقم  -1
  .يدل على األنثى )2(يدل على الذكر والرقم اثنين  )1(واحد 

) خانات الثانية والثالثة والرابعة والخامسةال( ،5، 4، 3، 2الخانات رقم  -2
  .لتحديد سنة ميالد المواطن صاحب الرقم الوطني

لتحديد رقـم المـواطن ضـمن السـنة      11إلى رقم  6الخانات من رقم  -3
 1الميالدية الواحدة حسب فئة الذكور أو فئة اإلناث المحددة بالخانة رقم 

  ).الخانة األولى(
  .تستخدم لفحص الرقم الوطني) ةالثانية عشر الخانة( 12الخانة رقم  -4

 

3 

يتم تكوين قاعدة البيانات الوطنية بالتعاون بين مصلحة األحوال المدنية  -1
ومشروع الرقم الوطني على أن تحتوي على البيانات األساسية للمواطن 

  :متضمنة اآلتي
  .الرقم الوطني -
  .باعياالسم الر -
  .اسم األم -
  .تاريخ الميالد -
  .مكان الميالد -

  :تستكمل قاعدة البيانات الوطنية بالبيانات الحيوية التالية -2
  .البصمة العشرية -
  .بصمة العين -
  .الصورة الفوتوغرافية -
  .التوقيع -

يتم الحصول على هذه البيانات من خـالل تطبيقـات جـوازات السـفر      -3
  .والبطاقات الشخصية

تُعد قاعدة البيانات الوطنية مكملة لبيانات المواطن الليبي والمتمثلة في  -4
  .قاعدة بيانات السجل المدني
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يمكن لجميع التطبيقات والخدمات الخاصة بالمواطن الوصول إلى بيانات  -5
  .المواطن عن طريق قاعدة البيانات الوطنية

 
4 

وطني منذ الوالدة بناء على بيانات الشـخص فـي السـجل    يمنح الرقم ال
ويعد  ،المدني بمصلحة األحوال المدنية شريطة أن تكون مستوفاة وصحيحة

ويعد الـرقم الـوطني شـرطاً أساسـياً      ،حامله مواطن ليبي أنقرينة على 
ـ   ،الستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة  ةوللحصول علـى أي

  .ها المواطن تتعلق بشؤون حياتهخدمات عامة يطلب
5 

أو فـي   ،يلغى الرقم الوطني في حالة الحصول عليه بطريقة غير شرعية
  .حالة فقد الجنسية الليبية

 
6 

على كافة الجهات ذات العالقة إثبات الرقم الوطني في كافـة السـجالت   
في تنظيم وحفـظ المعـامالت   والوثائق والملفات الخاصة بالفرد واستخدامه 

والسجالت والملفات ليكون مرجعاً ثابتاً إلثبات هوية الفرد طيلة فترة حياتـه  
  .ودون اإلخالل بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات

7 

لزم كافة الوزارات والوحدات اإلدارية بالحكومة والهيئات والمؤسسات تُ
والشركات العامة وما في حكمها باستخدام الرقم  واألجهزة المدنية والعسكرية

الوطني المخصص لكل مواطن ليبي في صرف جميع المرتبات والمكافآت 
وكافة اإلجراءات اإلدارية والمالية واالقتصادية المتعلقة بالدولة الليبية، وعلى 
جميع الجهات المذكورة وقف المرتب أو المكافأة أو االستحقاق المالي ألي 

أو في حال  ،ليبي في حال عدم تقديمه للرقم الوطني المخصص لهمواطن 
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أو تكرار في صرف المرتب أو المكافأة أو االستحقاق المالي  ةثبوت ازدواجي
  .من أكثر من جهة بدون وجه حق

إجراءات إدارية أو مالية  ةويتعين على الجهات السالفة الذكر عدم إتمام أي
  .إال بموجب الرقم الوطني أو أنشطة اقتصادية ألي مواطن ليبي

8 

يحظر منح أرقام وطنية مؤقتة ألي سبب من األسباب، وفي حالة وجود 
مواطنين من أصول ليبية ممن سبق قيدهم بالسجالت المدنية ولم تصدر لهم 
أرقام وطنية تتم معالجة أوضاعهم المالية واإلدارية بمقتضى إجراءات تنظيمية 

وذلك إلى حين  ،يتسنى بموجبها صرف مرتباتهم ،يقرها مجلس الوزراء
  .تسوية أوضاعهم بصورة نهائية، مع التقيد بعدم االزدواجية أو التكرار

9 

على الجهات ذات العالقة حصر جميع الحاالت المذكورة بالمادة الثامنة من 
قيودات جديدة وتحديد فترة زمنية إلنهاء الوضع  ةومنع أي ،هذا القانون

وذلك بمنحهم أرقاماً وطنية أو إلغاء قيوداتهم وإلغاء  ،لتلك الحاالت المعلق
  .كافة ما ترتب عليها من إجراءات

10 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد تنص عليها التشريعات النافذة يعاقب 
بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد عن 

  .من خالف أحكام هذا القانون خمسة آالف دينار كل
11 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى 
  .كل حكم يخالف أحكامه

  املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  .هجرية 1435/األول ىجماد/ 23بتاريخ 
  .م2014/مارس/24 قالمواف
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  .م2014لسنة ) 9(قانون رقم 
  . م2013لسنة ) 29(يف القانون رقم  بتعديل حكم

  بشأن العدالة االنتقالية
  

  املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع على

  .وتعديالته. م2011/ أغسطس/ 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
  .بشأن العدالة االنتقالية. م2013لسنة ) 29(القانون رقم  -
) 178(وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم  -

الموافق . هـ1435/ األول ىادـجم/22خ ـد بتاريـوم األحـالمنعقد ي
  .م2014/مارس/23

  أصدر التعديل اآلتي
1 

بشأن العدالة االنتقالية . م2013لسنة ) 29(من القانون رقم ) 26(تعدل المادة 
  - :اآلتيالنحو صها على بحيث يجري ن

على وزارات العدل والداخلية والدفاع أو من يفوضونه، كل فيما يخصـه  
اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء حاالت االعتقال المتعلقة بالمتهمين بجـرائم  
من أتباع النظام السابق، وذلك في موعد أقصاه مائة وعشرون يومـاً مـن   

ى النيابـة المختصـة دون أن يعـد    تاريخ صدور هذا القانون، بإحالتهم عل
فر دالئل كافية على ارتكابهم أفعاالً تعـد جـرائم   ااالعتقال باطالً في حالة تو

  .قانونية، أو بإطالق سراحهم
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2 

وفي وسائل . يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية
  .اإلعالم المتاحة ويلغى كل ما يخالفه

  ني العاماملؤمتر الوط
  :صدر في طرابلس

  .هجرية 1435/ األول ىجماد/ 23بتاريخ 
 .م2014/مارس/24الموافق 
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  .م2014لسنة ) 10(قانون رقم 
  بشان انتخاب جملس النواب يف املرحلة االنتقالية

  :املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع على

  .وتعديالته. م2011أغسطس  03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .نظام الداخلي للمؤتمر الوطني العامال -
  .قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديالته -
  .قانون العقوبات وتعديالته -
  .بشأن أحكام الجنسية الليبية. م2010لسنة ) 24(القانون رقم  -
ن إنشاء المفوضـية الوطنيـة العليـا    أبش. م2013لسنة ) 8(القانون رقم -

  .لالنتخابات
بشـأن العـزل السياسـي واإلداري    . م2013لسـنة  ) 13(قـم القانون ر -

  .وتعديالته
) 180(وعلى ما انتهى إليه  المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقـم 

  .م2014/مارس/30الموافق. هـ1435/جمادى الثاني/ 29المنعقد بتاريخ
  :أصدر القانون اآلتي

 

1 

  -:تية الواردة بهذا القانون المعاني المقابلة لهايقصد بالمصطلحات اآل
1.      هو السلطة التشريعية المؤقتـة للدولـة فـي المرحلـة

  .االنتقالية
2-  الجهة اإلدارية المشرفة على إدارة

  .وتنفيذ العملية االنتخابية
3-   مجلس النوابهي عملية اختيار أعضاء.  
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4-     كل نطاق جغرافي يخصص له بموجب أحكـام هـذا
  .القانون عدد محدد من المقاعد بمجلس النواب

5-   النطاق الجغرافي الذي يخصص له مقعد أو أكثر داخل
  .ع او أكثراالدائرة االنتخابية ويحتوي على مركز اقتر

6-  سجل المعد لقيد بيانات األشخاص الذين يحـق لهـم   ال
  .المشاركة في االنتخابات

7-  ومقيد في سجل النـاخبين   ،هو كل ليبي له الحق في االنتخاب
  .وفقا ألحكام هذا القانون

8-      كل ليبي تم قبول طلب ترشحه النتخاب مجلـس النـواب ممـن
  .نونتنطبق عليه الشروط الواردة في هذا القا

9- عملية إدالء الناخبين بأصواتهم.  
10-  فيه عملية االقتراع ىالموقع الذي تجر .  
11-    أحد موظفي اإلدارة االنتخابية يشارك في أداء أعمـال

  .محطة االقتراع في يوم االقتراع
12- اقات االقتـراع  هي المكان الذى توجد فيه صناديق وبط

  .واللجنة المشرفة على الصناديق
13-   ورقة موحدة للتصويت تتولى المفوضية إصدارها مدرج

  .فيها أسماء المرشحين في الدائرة االنتخابية
14-      أشخاص يشاركون في مراقبة العمليـة االنتخابيـة بعـد أن

وال يجوز لهم  ،ين أو دوليينويمكن أن يكونوا محلي, تعتمدهم المفوضية
  .التدخل في العملية أو تقديم شكوى بشأنها

15-  كل شخص أو أكثر يفوضهم المرشح تعتمدهم المفوضية
  .لغرض مراقبة سير العملية االنتخابية وفقا ألحكام هذا القانون

16-  هو المكان الذي يتم فيه تسجيل الناخبين طبقا لما هو 
  .مقرر لهذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه



  391رقم الصفحة                                                    )                 4(دد ـــالع
  

  أحكام متهيدية: الفصل الثاني 
2 

يتألف مجلس النواب من مائتي عضو يختارون بطريق االنتخـاب الحـر   
ويحق لكافة الليبيين من الرجال والنساء ممن تتوفر فيهم الشروط  ،المباشر

  .لس النوابالمقررة في هذا القانون ترشيح أنفسهم لعضوية مج
3 

  .يكون االنتخاب عاماً حراً مباشراً سرياً شفافاً
  حق االنتخاب: الفصل الثالث
4 

تختص المفوضية بتنظيم سجل الناخبين في الداخل والخارج كمـا تحـدد   
  .شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته

  )5( مادة
  :يشترط فيمن يمارس حق االنتخاب

  .الجنسية متمتعاً باألهلية القانونيةأن يكون ليبي  -1
  .من عمره وقت التسجيل) 18(أن يكون قد أتم الثامنة عشر  -2
  .أن يكون حامالً للرقم الوطني و مقيداً بسجل الناخبين -3

  شروط وإجراءات الرتشح: الفصل الرابع
6 

إضافة إلى  الشروط المقررة في الناخب يشترط فيمن يترشح  النتخابات 
  :جلس النوابم
  .أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره يوم التسجيل -1
  .أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي أو ما يعادله -2
أال يكون محكوماً عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لـم   -3

  .يرد إليه اعتباره
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مراكـز  أال يكون عضواً بالمفوضـية أو  لجانهـا الفرعيـة أو لجـان      -4
  .االقتراع

  .المناصب  العامة طبقاً للتشريعات النافذة يأن تتوفر فيه معايير تول -5
ويشـترط فـي التزكيـة أن    , أن يزكيه مائة ناخب من دائرته االنتخابية -6

  .تكون موقعة ممن صدرت عنه ومصدقاً عليها من محرر عقود
 بلغا ماليـا ة أو في أحد حسابات فروعها مأن يودع في حساب المفوضي -7

  .قدره خمسمائة دينار غير قابل للرد يؤول إلى الخزانة العامة
  .أن يلتزم بالقواعد التي تحددها المفوضية للمرشحين -8

7 

وإذا تبين , ال يجوز أن يترشح الشخص في أكثر من مركز انتخابي واحد
  .نأنه مرشح في أكثر من مركز اعتبر ترشحه في جميع المراكز كأن لم يك

8 

المفوضية وضع ضوابط وآليات ومواعيد التقـدم للترشـح وفـق     ىتتول
وإذا تبين لها أن أحداً مـن المرشـحين لـم    , اللوائح التنفيذية لهذا القانون

تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تستبعده ويخطر بـذلك  
لوسائل التي تراهـا  وبا, خالل أسبوع من تاريخ انتهاء تقديم طلبات الترشح

  .مناسبة لذلك
  الدعاية االنتخابية: الفصل اخلامس

9 

تقوم المفوضية باإلعالن في إحدى وسائل اإلعالم الرسمية المتاحة عـن  
وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصـقات  , مدة الدعاية االنتخابية للمرشحين

المحلية في أنحاء وذلك باالتفاق مع السلطات , الدعائية طيلة المدة المحددة
  .الدـالب

ولكل مرشح مدرج بالقائمة النهائية حق التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه 
االنتخابي حسب أحكام القانون بما  ال يخالف أحكـام الشـريعة اإلسـالمية    

  .والنظام العام
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وال يجوز ألي شخص أثناء  تنفيذ الدعاية االنتخابية اسـتعمال عبـارات   
أو اسـتخدام   ،او إخالالً باألمن العـام  ،ارتكاب جرائم تشكل تحريضاً  على 

  .عبارات تدعو إلى الكراهية والتمييز
ال يجوز القيام بأي نشـاط يعـد مـن قبيـل الدعايـة      , وفي كل األحوال

  .االنتخابية قبل يوم االقتراع بأربع وعشرين ساعة
10 

سـتخدام  ويكـون ا , تحدد المفوضية ضوابط ومواصفات المواد الدعائية
وسائل اإلعالم في تنفيذ الدعاية االنتخابية على أسـاس المسـاواة وتكـافؤ    

  .الفرص لكافة المرشحين المدرجين بالقائمة النهائية
و يجوز ألي مرشح نشر مواد دعايته االنتخابية على شـكل كتيبـات أو   

على أن تحمل تلك النشرات معلومات تحـدد المرشـح   , ملصقات أو صحف
  .لناشرة وعنوانهاسم الجهة ااو

ويجوز استعمال وسائل اإلعالم اإللكترونية ألغراض الدعاية االنتخابيـة  
  .طبقاً ألحكام هذا القانون

11 

  :يتعين على المرشح في الدعاية االنتخابية االلتزام بما يأتي
  .أحكام الشريعة اإلسالمية -1
  .نصوص اإلعالن الدستوري و احترام سيادة القانون -2
  .احترام حرية رأي وفكر اآلخرين -3
  .المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البالد -4
  .عدم استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات أو على وسائل النقل -5
أو إثـارة النعـرات    اآلخـرين عدم التحريض أو الطعن في المرشحين  -6

  .القبلية أو العشائرية أو الجهوية أو العرقية
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12 

  :يحظر على المرشح ما يأتي
الدعاية االنتخابية في المساجد والجامعات والمعاهد العلمية والمـدارس   -1

الحكومية والخاصة واألبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات 
  .العامة أو الخاضعة إلشراف الدولة

ة االنتخابيـة  بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعاي ةالقيام بأفعال أو استعمال أي-2
  .لمرشح آخر

تقديم الهدايا العينية و النقدية أو غير ذلك من المنافع لغـرض شـراء    -3
  .األصوات أو التأثير في الناخبين

تمويل دعايته االنتخابية من أموال أو مساعدات من بلد أجنبي أو جهـة   -4
  .أجنبية أو القيام بالدعاية عبر وسائل اإلعالم األجنبية

عاملين بمؤسسات الدولة القيام بالدعاية االنتخابية لصالح ويحظر على ال
  .أي من المرشحين في أماكن عملهم

13 

, تحدد المفوضية سقف اإلنفاق على مناشط الدعاية االنتخابية لكل مرشح
  .وعلى المرشح تحديد مصادر تمويل دعايته االنتخابية

14 

مصارف يودع فيه ما يتلقاه من يلتزم المرشح بفتح حساب جار في أحد ال
وعليه إبـالغ المفوضـية   , تبرعات نقدية أو ما يخصص لدعايته االنتخابية

بأول بما يودع في هذا الحساب من مبالغ نقديـة ومصـدرها وأوجـه     أوالً
  .ويلتزم بعدم اإلنفاق على الدعاية االنتخابية من خارج الحساب, اإلنفاق منه

15 

يقدم بياناً مفصـالً للمفوضـية يتضـمن  مجمـوع     يلتزم كل مرشح بأن 
اإليرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على دعايته 
االنتخابية وذلك خالل خمسة  عشر يوماً من تاريخ إعالن نتيجة االنتخابـات  

  .النهائية
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16 

ـ  ية لغرض تعريف  الناخبين بمرشحي دوائرهم االنتخابية يجوز للمفوض
ولهـا  , نشر السير الذاتية لجميع المرشحين المصادق عليهم بالقوائم األولية

طالع النـاخبين علـى   إفي ذلك أن تضع القواعد والوسائل التي تمكنها من 
  .السير الذاتية لمرشحيهم

17 

تقتصر بيانات السيرة الذاتية  باإلضافة إلى معلومات الترشح المنصوص 
ويكون , البيانات ذات العالقة بالسيرة العلمية و المهنيةعليها بالقانون على 

وال يعد , المرشح دون غيره مسؤوالً قانوناً عن صحة ما تقدم به من بيانات
  .هذا اإلجراء من إجراءات الدعاية االنتخابية

  نظام االقرتاع وإجراءاته: الفصل السادس
18 

ضاء مجلس النـواب وفقـاً   يعتمد النظام االنتخابي الفردي في انتخاب أع
  .لنظام الصوت الواحد غير المتحول

ويخصص نسبة ستة عشرة في المائة من مقاعد مجلس النواب تترشـح  
ويجرى االقتراع على كل مقعد مخصص للنساء مـن قبـل   , لها النساء فقط

ويبـين الجـدول   , جميع الناخبين في المراكز االنتخابية من الرجال والنساء
  .قانون المراكز ذات العالقةالمرفق  بهذا ال

19 

مقاعد مجلس النواب على ثالث عشرة دائرة انتخابية وفقاً للجدول  توزع
  .المرفق بهذا القانون

20 

يحدد المؤتمر الوطني العام يـوم االنتخـاب بنـاء علـى اقتـراح مـن       
وإذا تعـذر فـي أحـد مراكـز     , ويكون هذا اليوم عطلة رسمية, المفوضية
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ساعة عن ) 48(علن المفوضية خاللتقتراع إجراء االقتراع في ذلك اليوم اال
  .موعد ومكان االقتراع في مدة ال تتجاوز أسبوعاً من تاريخ الموعد األول

وتحدد المفوضية إجراءات عملية االقتراع والفرز والعـد فـي محطـات    
  .ومراكز االقتراع

21 

إدالء كل ناخب بصوت واحد  يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب من خالل
ويفوز المرشح في المراكـز االنتخابيـة ذات المقعـد    , لصالح مرشح واحد

أمـا  . الواحد الحاصل على أعلى أصوات الناخبين الصحيحة في ذلك المركز
في المراكز االنتخابية المتعددة المقاعد يفوز المرشحون األوائل الحاصـلون  

  .حوالعلى أعلى نسبة من األصوات بحسب األ
22 

تحدد المفوضية إجراءات العملية االنتخابية بالدوائر االنتخابية ومراكـز  
  .راعـاالقت

23 

تتم عملية االقتراع في اثنتي عشرة ساعة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً 
وعندها يعلن رئيس مركـز االقتـراع ختـام عمليـة     , وحتى الثامنة مساء

  .االقتراع بالمركز
تمر عملية االقتراع بعد الساعة الثامنة مساء إذا تبين وجود ناخبين وتس

ويقتصر التصويت في هذه الحالة على , في مقر االنتخاب لم يدلوا بأصواتهم
وبعد إعالن ختام عملية االقتراع تبـدأ عمليـة   , هؤالء الناخبين دون غيرهم

من حضر فرز وعد األصوات فوراً بحضور رئيس وأعضاء مركز االقتراع و
  .من المراقبين ووكالء المرشحين

وتحدد المفوضية موعداً خاصاً القتراع الليبيين المقيمين بالخـارج فـي   
  .الدول التي ترى المفوضية إمكانية إجراء االنتخابات فيها
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24  
بحيث يقوم باإلدالء بصوته للمرشح , يدلي الناخب بصوته في سرية تامة

  .في صندوق االقتراع
لذوي االحتياجات الخاصة  الذين ال يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم ويجوز 

على أوراق االقتراع أو أن يدلوا بها شفاهة ولألميين اصـطحاب مـرافقين   
وال يجوز للمرافق مسـاعدة  , لمساعدتهم بعد موافقة رئيس محطة االقتراع

  .أكثر من ناخب واحد
  .سلةوال التصويت بالمرا, وال تجوز اإلنابة في التصويت

25  
للمفوضية حق حجب نتائج المحطة االنتخابية إذا ثبـت لهـا أن هنـاك    

  .تزويراً أو تالعباً أو فعالً من شأنه أن يخل بنتائج العملية االنتخابية
26 

يقوم موظفو مركز االقتراع بفرز صناديق االقتراع بعد انتهاء العمليـة   
صوات داخل مركز االقتـراع بحضـور   الفرز وعد األ ويتم, االنتخابية فوراً

المركز ووكالء المرشحين والمراقبين المعتمدين بعد التحقق من عدم  رئيس
وبمجرد انتهاء عملية فرز , وقوع أي عبث بصناديق االقتراع أو بمحتوياتها

وعد األصوات تعاد أوراق االقتراع إلى صناديقها وتغلق ويحرر محضر بذلك 
وتبلـغ  . وه ومن حضر من وكـالء المرشـحين  يوقعه رئيس المركز وموظف

النتيجة االبتدائية إلى اللجنة الفرعية لالنتخابات التي تتولى تجميـع نتـائج    
  .مراكز االقتراع في دائرتها

وعلى رئيس المركز نقل استمارات نتائج االقتـراع إلـى مقـر اللجنـة     
اعيـد  الفرعية التي تحيلها بدورها إلى المفوضية لحفظها حتـى انتهـاء مو  

  .الطعن
وتباشر المفوضية إعالن النتائج األولية تباعاً مع نهاية عملية االقتـراع  

  .يوماً من تاريخ االقتراع) 15(وبما ال يتجاوز
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27 

  :يعد باطالً
األصوات الموجودة بصناديق االقتـراع إذا تبـين زيـادة عـدد أوراق      -1

ـ    ابي فـي مركـز   االقتراع عن عدد الناخبين المقيـدين بالسـجل االنتخ
  .االقتراع

الصوت الذي ثبت على ورقة اقتراع غير التي اسـتلمت مـن موظـف     -2
  .االقتراع

الصوت الذي ثبت على ورقة اقتراع وقعها الناخـب أو وضـع عليهـا     -3
  .إضافة أخرى ةإشارة أو عالمة أو أي

  الطعون: الفصل السابع
28 

ـ  لكل ذي مصلحة الحق في الطعن من دون رسوم في مرحلـة مـن    ةأي
ثمان وأربعين ساعة من تاريخ حصول ) 48(مراحل العملية االنتخابية خالل 

  .الواقعة المراد الطعن بشأنها
29 

الوقتية بالمحكمـة الجزئيـة الواقـع فـي نطـاق       ريختص قاضي األمو
اختصاصها مركز االقتراع بالنظر في كافـة الطعـون المتعلقـة بالعمليـة     

, أن يصدر قراره خالل ثالثة أيام مـن رفـع األمـر إليـه    على , االنتخابية
ويستأنف القرار الصادر أمام رئيس المحكمة االبتدائية خالل خمسة أيام من 

ويتعـين علـى    ،ويكون الحكم الصادر في االستئناف باتـاً , تاريخ صدوره
  .المفوضية تنفيذه

ة فيما لم وفي كل األحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجاري
  .يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون
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  اجلرائم االنتخابية: الفصل الثامن
30 

  -:يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر كل من
  .سم غيرهاأدلى بصوت منتحالً  -1
  .أدلى بصوته أكثر من مرة -2
  .في ذالك أحقيتهأدلى بصوته في االنتخابات وهو على علم بعدم  -3

31 

الف آخمسـة   عـن يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تزيد 
  -:دينار كل من

استعمل اإلكراه أو التهديد لمنع ناخب من اإلدالء بصوته أو للتأثير علـى  -1
  .الناخبين

أعطى شخصاً آخر أو عرض عليه عطاء أو التزم بـأن يعطيـه فائـدة     -2
رة لكي يحمله على االمتناع لنفسه أو لغيره بطريقة مباشرة أو غير مباش

  .أو يحمله على التصويت بشكل معين ،عن التصويت
  .قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت -3
نشر أو أذاع أقواال أو أخباراً كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس فـي   -4

أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخالقهم بقصد , موضوع االنتخابات
  .تأثير على نتيجة االنتخاباتال

قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تداول بطاقات االقتراع المستخدمة في  -5
  .العملية االنتخابية دون إذن من المفوضية

  .غش أو تحايل في فرز األصوات أو احتساب األوراق   -6
  .اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال االقتراع -7
دون عذر مشروع عن االلتحاق بمركز االقتراع المكلـف بالعمـل    تخلف -8

  .فيه يوم االنتخاب
أخفى أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بالعملية االنتخابيـة بقصـد    -9

  .التأثير على النتيجة
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كل من قيد في مركزين أو قام بالتصويت مع فقدانه الشروط الالزمـة   -10
رشح المستفيد من الجـرائم الـواردة   ويعاقب الم, لمباشرة حق االنتخاب

في هذه المادة بعقوبة الفاعل األصلي إذا توفرت في حقة صـورة مـن   
  .صور االشتراك

32 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر كل من أهـان ولـو باإلشـارة    
رئيس أو أحد أعضاء  المفوضية أو رئيس أو احد القائمين علـى العمليـة   

  .تأديته لوظيفته أو بسببها االنتخابية أثناء
ويعاقب بذات العقوبة كل من حمل سالحاً ظاهراً أو مخبـأ فـي مراكـز    
, االقتراع أو في المكاتب التابعة للمفوضية أو لجـان أو مراكـز االقتـراع   

  .ويقتصر حمل السالح على المكلفين بالحراسة في محيط المركز
33 

  -:الف دينار كل منآة عشر عنيعاقب بالسجن وبغرامة ال تزيد 
  .منع أو أعاق العملية االنتخابية -1
  .استعمال القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على العملية االنتخابية -2
أتلف مبنى أو منشأة أو وسائل نقل أو معدات مخصصة لالستخدام فـي   -3

  .االنتخابات بقصد عرقلة سير العملية االنتخابية
جان أو الوسيلة الناقلة لصناديق االقتراع بغـرض  قطع الطريق على الل -4

وتشدد العقوبة بما , االستيالء أو المساومة عليها أو  إلعاقة نتائج الفرز
ال يجاوز الثلث إذا كان الفاعل من األشخاص المكلفين بعضوية اللجـان  

سـة  اأو من رجـال السـلطة المكلفـين بحر   , االنتخابية أو العاملين بها
  .صناديق االنتخاب

أو غيـر فـي سـجالت النـاخبين أو أوراق االقتـراع أو       ىأعدم أو أخف.5
  .المنظومات االلكترونية الخاصة بها
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34 

يعاقب بالسجن وبالعزل من الوظيفة كل موظف عام قام باستغالل وظيفته 
  .للتأثير على نتائج العملية االنتخابية

35 

األموال المتحصلة وبالحرمان ضعف  عنيعاقب بالسجن وبغرامة ال تزيد 
عشر سنوات مـن تـاريخ صـدور     عنمن الترشح لالنتخابات لمدة ال تزيد 

الحكم باتاً كل مرشح تلقى إعانات مالية من جهة  أجنبية بصفة مباشـرة أو  
  .غير مباشرة 

حرمان مـن  اليخمسة آالف دينار و عنويعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد 
ث سنوات كل مرشح خالف األحكام الواردة فـي  ثال عنالترشح لمدة ال تزيد 

من هذا القانون ،ويعاقب بالعقوبة ذاتها مع زيادتها بمقـدار ال  ) 14(المادة 
يجاوز الثلث كل موظف خالف ذات األحكام لصالح المرشحين أو اشترك معه 

  .في ذلك
36 

يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة مـن القـائمين علـى العمليـة     
شهر أو بغرامة  عنالنتخابية عند ممارستهم ألعمالهم بالحبس مدة ال تزيد ا

  .ثالثمائة دينار) 300( عنال تزيد 
37 

يعاقب بالحبس أو بغرامة ال تجاوز خمس آالف دينار وبالحرمـان مـن   
  -:الترشح لمدة خمس سنوات كل مرشح

ـ ضاستعمل عبارات تشكل تحري.1 األمن العـام أو  اً على الجرائم أو إخالالً ب
تثير الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية الجهويـة أو القبليـة أو   

  .تسيء لآلداب العامة أو تمس أعراض المرشحين أو الناخبين
تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوضية لالنتخابات على حملتـه  . 2

  .االنتخابية
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اليـرادات التـي حصـل    لم يقدم بياناً مفصالً للمفوضية يتضمن مجموع ا.3
  .عليها ومصدرها

  .قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة االنتخابية لمرشح آخر.4
  .قام بالدعاية عبر وسائل اإلعالم األجنبية باستثناء المواقع االلكترونية. 5
قام بنشاط من قبيل الحملة االنتخابية يوم االقتراع أو قبله بأربع وعشرين .6

  . ساعة
اجد أو المقار العامة أو المؤسسات التربويـة والتعليميـة   استعمل المس. 7

  .للدعاية االنتخابية
  .أدلى ببيانات كاذبة بهدف الفوز في االنتخابات.8

38 

عقوبة أشد منصوص عليها في  ةال تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي
  .العقوبات أو أي قانون آخر قانون

39 

بأي وصف آخر،تنقضي الدعوى الجناية بشأن الجرائم مع عدم اإلخالل 
االنتخابية التي لم تتخذ بشأنها إجراءات قضائية بمضي ثالثة أشهر من تاريخ 

  .النھائیة لالنتخابات إعالن النتيجة

  أحكام ختامية: الفصل التاسع 
40 

لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات اإلقليمية والدولية المختصة التـي  
عتمدها المفوضية ووكالء المترشحين مراقبـة العمليـة االنتخابيـة،وتلتزم    ت

المفوضية بتسهيل مهامهم بما يوفر أكبر قدر من المصداقية لحرية ونزاهـة  
  .االنتخابات

41 

على مؤسسات الدولة تقديم كافة المساعدات والدعم المطلـوب لتنفيـذ   
  .العملية االنتخابية
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42 

لة األمن وتكفل وتضمن حرية الناخبين فـي التصـويت أثنـاء    توفر الدو
  .العملية االنتخابية

43 

لرئيس وأعضاء المفوضية ورؤساء اللجان الفرعية وأعضائها ورؤساء 
مراكز االقتراع سلطة مـأمور الضـبط القضـائي فيمـا يتعلـق بـالجرائم       

  .المنصوص عليها في هذا القانون
44 

  .اللوائح الالزمة لتنفيذ هذا القانونتصدر المفوضية 
45 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ،وينشر فـي الجريـدة الرسـمية    
  .ووسائل اإلعالم المختلفة

  
  املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس 
  .هـ1435/جمادى األول/30بتاريخ 

  .م2014/مارس/31الموافق 
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  ومراكز االنتخاب التابعة هلا الدوائر االنتخابية:: اجلدول األول 

  

  الدائرة االنتخابية األولى
  طبرق
  القبة
  درنة

  الدائرة االنتخابية الثانية

  شحات
  البيضاء
  المرج

  قصر ليبيا

  الدائرة االنتخابية الثالثة

  بنغازي
  توكرة
  األبيار
  قمينس
  سلوق

  الدائرة االنتخابية الرابعة

  أجدابيا
  البريقة
  ةأوجل

  جالو واجخرة
  تازربو
  الكفرة
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  الدائرة االنتخابية الخامسة
  السدرة
  سرت
  الجفرة

  الدائرة االنتخابية السادسة
  سبها

  وادي الشاطئ

  الدائرة االنتخابية السابعة

  أوباري
  غات
  مرزق

  وادي عتبة
  نتراغ

  أم األرانب
  زويلة

  القطرون

  الدائرة االنتخابية الثامنة

  غريان
  األصابعة

  القلعة+ككلة
 يفرن

  الرياينة
  الرحيبات
 الرجبان
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 جادو

 الزنتان

 مزدة

  تابع الدائرة االنتخابية الثامنة

 نالوت
 باطن الجبل

 كاباو
 غدامس

  الدائرة االنتخابية التاسعة

  اءتاورغ
  مصراتة
  بني وليد
  زليتن

  الدائرة االنتخابية العاشرة

  ترهونة
  مسالتة

  الخمس الساحل
  الخمس المدينة
  قصر األخيار

  الدائرة االنتخابية الحادية عشرة

  القره بوللي
  تاجوراء

  سوق الجمعة
  طرابلس المركز
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  حي األندلس
  أبو سليم
  عين زارة

  جنزور 

  االنتخابية الثانية عشرة الدائرة

  الماية
  الناصرية
  العزيزية

  سواني بن آدم
  قصر بن غشير

  اسبيعة - السائح  -مسيحل 

  الدائرة االنتخابية الثالثة عشرة

  الزاوية
  صرمان
  صبراتة
  العجيالت
  زوارة
  الجميل

  زلطن -رقدالين 
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  ز االنتخاب التابعة هلاالدوائر االنتخابية ومراك: اجلدول األول



 
 



 



 

    4  طبرق  1
  1  2  القبة  2
  1  3  درنة  3
  2  شحات  4

  3  البيضاء  5  1
  3  المرج  6
  1  1  قصر ليبيا  7
  4  16  بنغازي  8
    2  توكرة  9

    2  األبيار  10
    1  قمينس  11
    1  سلوق  12
  3  أجدابيا  13

1  
  1  البريقة  14
  1  ةأوجل  15

1  
  1  جالو ــ اجخرة  16
    1  تازربو  17
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    3  الكفرة والقرى المحيطة بها  18
    2  السدرة  19
  1  3  سرت  20
  1  2  الجفرة  21
  2  7  سبها  22
  1  6  وادئ الشاطئ  23
  1  5  أوباري  24
    2  غات  25
    1  وادي عتبة  26
  1  1  دينةممرزق ال-مرزق جيزاو  27
    1  مغوه-تراغن -فنقل-تراغن  28

29  
حميرة  - يوتوي-أم األرانب

    1  مسقوين -لبدير  -

30  
 -مجدول  -تمسة  - زويلة

    1  تربو -أم زوير 

31  
قصر  -تجرهي  -القطرون
مدروسة  - البخي  - مسعود 

  نقر كتمة -
1    

  1  3  غريان  32
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 قرار جملس الوزراء
  ميالدي2013لسنة  )478(رقم 

  بط تنسيببتقرير حكم استثنائي يف شأن ضوا
  الطالب للدراسة بالكليات واملعاهد العليا

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
بشأن إصدار قانون عالقات العمل . م2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .والئحته التنفيذية
  .بشأن التعليم. م2010لسنة ) 18(وعلى القانون رقم  -
في شأن منح . م2012لسنة ) 10(لمؤتمر الوطني العام رقم وعلى قرار ا -

  .الثقة للحكومة المؤقتة
مـيالدي بتفـويض   2013لسـنة  ) 345(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .رئيسه في اختصاصاته
 .م2010لسـنة  ) 501( رقـم  )سابقاً(ار اللجنة الشعبية العامة وعلى قر -

  .هالئحة تنظيم التعليم العالي وتعديل نبشأ
بتاريخ ) 131( وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم/وعلى كتاب السيد -

  .ميالدي2013/أغسطس/5
  ررـــق

1 

المشار إليـه تصـدر    ميالدي2010لسنة ) 501(القرار رقم استثناء من 
بقرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الضوابط الخاصة بتنسـيب  

  .يات الجامعية والمعاهد العلياالطالب للدراسة بالكل
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2 

لغـى, بهذا القرار من تاريخ صدورهل ـعميوعلـى  , كل حكم يخالفه وي
  .ر في الجريدة الرسميةـشية تنفيذه، وينالجهات المعن

  جملس الوزراء
  .هجرية1434/شوال/18 :صدر في

  .ميالدي2013/أغسطس/25 :قـالمواف
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدية2013ة لسن )483(رقم 

  بشأن تنظيم اجلهاز اإلداري لوزارة الدفاع
  جملس الوزراء

  .الدستوري، وتعديلهاإلعالن بعد االطالع على  -
بشأن الخدمة فـي القـوات    ديةميال1974لسنة ) 40(وعلى القانون رقم  -

  .المسلحة وتعديله
 بشأن إصدار قانون عالقات ميالدية2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
 ير بعض األحكـام فـي  بتقر ميالدية2012لسنة ) 11(وعلى القانون رقم  -

  .مستويات القيادة بالجيش الليبيشأن صالحيات 
في شأن  ميالدية2012لسنة  )10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
بتسمية وكـالء   ميالدية2011لسنة ) 11(وزراء رقم وعلى قرار مجلس ال -

  .ووكالء مساعدين بالوزارات
بتحديـد   ميالديـة 2012لسـنة   )1( وعلى قرار مجلـس الـوزراء رقـم   -

  .اختصاصات وكالء الوزارات ومساعديهم
 )4244(عرضه مـدير مكتـب وزيـر الـدفاع بكتابـه رقـم        وعلى ما -

  .ميالدية2013/مارس/24بتاريخ
جتماعه العـادي الثـاني والعشـرين    اراء في قرره مجلس الوز وعلى ما -

  .ميالدية 2013لسنة 
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  ررــــق
1 

  .يتم تنظيم الجهاز اإلداري لوزارة الدفاع وفقاً ألحكام هذا القرار
2 

يتكون الجهاز اإلداري لوزارة الدفاع من الوظائف والتقسيمات التنظيمية 
  :الرئيسية التالية

ً أو   وزير الدفاع:ال
  .رئيس األركان العامة:ثانياً 
  .املفتش العام:ثالثاً 
  :املكاتب:رابعاً 

  .مكتب الوزير -1
  .المكتب القانوني -2
  .مكتب المعلومات -3
  .مكتب المراجعة الداخلية -4
  .مكتب التعاون الدولي -5
  .مكتب حقوق اإلنسان -6
  .مكتب اإلعالم والتوثيق -7
  .مكتب المتابعة -8
  .مكاتب الوكالء -9

  :اإلدارات:خامساً 
  .إدارة التخطيط االستراتيجي -1
  .إدارة االستخبارات العسكرية -2
  .لعسكريةإدارة الشؤون ا -3
  .داريةاإلإدارة الشؤون  -4
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  .إدارة تنمية الموارد البشرية -5
  .إدارة المراسم العسكرية -6
  .إدارة الخدمات الطبية العسكرية -7
  .إدارة الشؤون المالية -8
  .ات العسكريةإدارة الحساب -9

  .إدارة المشتريات العسكرية -10
  .إدارة شؤون اإلنتاج -11

  :اجلهات التابعة:سادساً 
تتبع الجهات التالية لوزارة الدفاع، وتعمل لتحقيق األهداف المنشأة مـن  

  :أجلها وهي
  .الهيئة العامة للقضاء العسكري -أ

  .هيئة التصنيع الحربي -ب
  .تيجيةمركز السالم للدراسات االسترا -ج

3 

يكون للوزارة وكيل أو أكثر يمارسون المهام المقررة لوكالء الـوزارات  
دفاع، ويجـوز  ويعملون تحت اإلشراف المباشر لوزير ال ،بالتشريعات النافذة
تصاصات والمهام بينهم وتكليفهم بتأدية مهامهم في حدود خللوزير توزيع اال

  .بينهم  إدارية أو شؤون معينة مع مراعاة التنسيق
4 

  :يلي املفتش العام وخيتص مبا
  .وزارة الدفاع والجهات التابعة لها ءالتفتيش على أدا -1
  .يةلالتفتيش على الجهات المختصة بوزارة الدفاع في المجاالت الما -2
  .التأكد من تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمستويات الوظيفية والقيادية -3
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ليمات الصادرة من الوزير ورئاسة األركـان العامـة   القيام بمتابعة التع -4
  .التقيد بتنفيذها  ىومد

التفتيش الدوري على مخازن ومستودعات الوزارة والجهـات التابعـة    -5
  .لها

التأكد من توفر الشروط في المعسكرات والمقـرات اإلداريـة التابعـة     -6
  .مالئمتها ألداء العمل  ىللوزارة ومد

التقيد بـاألوامر الصـادرة بهـذا     ىفة العسكرية ومدالتفتيش على القيا -7
  .الخصوص

  .التفتيش على السجالت والتقارير الخاصة بالوزارة  -8
  .إعداد التقارير الدورية والسنوية عن التفتيش وتقديمها إلى الوزير -9

5 

  :يلي مكتب الوزير وخيتص مبا
اء بياناته ومعلوماتـه  تسلم البريد الوارد باسم الوزير وتسجيله واستيف -1

  .وعرضه على الوزير، ومتابعة تنفيذ تعليماته بشأنه
تسجيل قرارات الوزير وترقيمها بأرقام متسلسلة وفقاً لتواريخ صدورها  -2

  .وإبالغها للجهات المختصة بتنفيذها
اإلعداد لالجتماعات التي يرأسها الوزير، وتسجيل محاضـرها، وتبليـغ    -3

  .المعنية للتنفيذ أو أخذ العلم بحسب األحوال نتائج أعمالها للجهات
  .م مواعيد مقابالت الوزيريجدولة وتنظ -4
  .إعداد وتجهيز وتصدير المراسالت السرية الخاصة بالوزير -5
تقديم خدمات العالقات العامة، واستقبال وإيواء ضيوف الوزير بالتنسيق  -6

  .مع التقسيمات التنظيمية المختصة بالوزارة
  .ر البيانات والمعلومات واإلحصاءات والملفات التي يطلبها الوزيرتوفي -7
  .إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المكتب  -8
  .مماثلة وفقاً للتشريعات النافذة ىأداء ما يكلف به من أعمال أخر -9
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6 

  :يلي كتب القانوني وخيتص مباامل
  .ا يعرض عليه من موضوعاتي والمشورة القانونية فيمأإبداء الر -1
  .إعداد مشروعات القرارات واللوائح التي تختص الوزارة بإصدارها -2
إعداد النشرات التوضيحية ذات الجوانب القانونية لتعميمها باسم وزيـر   -3

  .ع على وحدات الجيش الليبياالدف
سة مشاريع القوانين الخاصة بالجيش الليبـي ووزارة  االمشاركة في در -4

ع وتعديالتها لعرضها على جهات االختصاص إلقرارها بالتنسيق مع الدفا
  .الهيئة العامة للقضاء العسكري

إعداد المذكرات القانونية لعرضها على جهات االختصاص في المسـائل   -5
  .ذات الطبيعة القانونية

من الجهات المختصـة   ىإعداد المذكرات القانونية الخاصة بطلب الفتو -6
  .بشأنهايلزم  واتخاذ ما

التي ترفع من الوزارة أو عليها أمـام المحـاكم علـى     ىمتابعة الدعاو -7
وإعداد مذكرات بشأنها بالتعاون مـع إدارة   ،اختالف أنواعها ودرجاتها

  .قضايا الدولة والهيئة العامة للقضاء العسكري
يصدر من تشريعات وقـوانين سـواء المتعلقـة     عرض ملخص عن ما -8

 -اقتصادية -سياسية(متعلقة بمختلف جوانب الحياة بالجيش الليبي أو ال
  .طالعالبشكل دوري على الوزير ل) وغيرها

سـواء   ،وزارة الدفاع إبرامها ىالمشاركة في مراجعة العقود التي تتول -9
مالئمتهـا لالئحـة    ىوتحديد مـد  ،كانت عقود شراء أو توريد مقاوالت

  .العقود اإلدارية والتشريعات النافذة
  .ةروتوثيق التشريعات المتعلقة بعمل الوزا تجميع -10
طالع على قرارات مجالس التأديب وإعداد المذكرات القانونية بشأن الا -11

  .المخالف منها
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ـ  الا -12  هطالع على القرارات الصادرة عن وحدات الجيش الليبـي والتنوي
  .عن المخالف منها

  .رةاالمشاركة في لجان التحقيق التي تشكل بالوز -13
التباحـث   ىالمشاركة في االجتماعات والمناقشات مع الوفود التي تتول -14

  .إلبرام االتفاقيات والعقود
  .إعداد تقارير دورية عن عمل المكتب وإحالتها إلى الوزير -15
أعمال أخرى يكلف بهـا فـي مجـال اختصاصـه وفقـاً       ةالقيام بأي -16

  .للتشريعات النافذة
7 

  :يلي مبامكتب املعلومات وخيتص 
  .استالم المواقف العامة والخاصة بالوحدات التابعة لوزارة الدفاع -1
المتابعة اليومية مع غرف العمليات للقطاعات األمنية في جميع المناطق  -2

لمعرفة الحالة األمنية والتنسيق الفوري في الحاالت الطارئـة لتمريـر   
  .المعلومات إلى الوزير

وتوثيق المعلومات األمنية اليومية التـي   جمع وتصنيف وتحليل وتقييم -3
ترد من القطاعات األمنية والجهات األخرى على مدار السـاعة حسـب   

واستقبال البالغـات   ،بأول مع متابعة الحدث أوالً ،درجة ونوعية البالغ
  .الهامة وتمريرها للجهات المعنية بعد التأكد من صحتها

تعد مـن قبـل القطاعـات    رصد وتصنيف وتوثيق الخطط األمنية التي  -4
  .وإعداد الخطط األمنية العامة حسب الموقف ،األمنية

بالتنسيق مـع بـاقي   ) ساعة 24(ىرة الدفاع على مدالية وزعتأمين فا -5
  .عناصر الوزارة

نيـة الدوليـة وإعـداد التصــورات    األزمـات األم ومتابعـة األحـداث    -6
  .فتراضات وانعكاساتها داخلياًواال
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ورصـد وتحليـل    ،العام للحالة األمنية لكافة أنحاء ليبيامراقبة الموقف  -7
المؤشرات السلبية وتقديمها للوزير مـع الحلـول المقترحـة لمعالجـة     

  .الموقف لتسهيل عملية اتخاذ القرار بموجب تقرير يومي
إدارة األزمة أو الحدث األمني في حالة تجاوزه قدرة الجهات األمنية في  -8

  .ألكثر من منطقة أو حالة تجاوزه ،المنطقة
تنسيق جهود القطاعات األمنية عند التعامل مع الحـدث وفـق الخطـط     -9

  .األمنية المعدة لكل حالة
التنسيق مع اإلدارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العالقة فيما  -10

مع مراعاة أنظمـة   ،يخدم متابعة ومعالجة األحداث التي تظهر في حينها
  .ائمة في القطاعات األمنيةوإجراءات التنسيق الق

 تقـديمها إعداد التقارير واإلحصائيات اليومية والشهرية والسـنوية و  -11
  .للوزارة

  .نسياب المعلومات لتحسين أداء الوزارةاتسهيل  -12
8 

  :يلي مكتب املراجعة الداخلية وخيتص مبا
ـ   -1 المة فحص ومراجعة المعامالت المالية لديوان الوزارة والتأكد مـن س

  .اإلجراءات وصحة تطبيق التشريعات النافذة بالخصوص
وإثباتها بالدفاتر بما يتفـق   ،همصوخالتأكد من أصول الجهاز اإلداري و -2

  .وقانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن
  .فحص ومراجعة الكشوفات الخاصة بجملة اإليرادات والمصروفات -3
ت ومـا  آوالمكاف رجعة استمارات وحوافظ المرتبات واألجوفحص ومرا -4

ومراجعـة قيـدها    ،والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح ،في حكمها
  .ببطاقات المرتبات

الرئيسـية  اءات المالية المتعلقـة بالخزينـة   فحص ومراجعة كل اإلجر -5
 والقيام بـإجراءات الجـرد السـنوي    ،والخزائن الفرعية بوزارة الدفاع

  .المفاجئ
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دراسة العقود المبرمة بين الوزارة والموردين وفحص شروطها المالية  -6
  .للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح المالية المعمول بها

مراجعة إجراءات الحصول على خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين  -7
  .مع الوزارة

الواردة مع حفـظ  فتح ملف خاص لكل عقد وعمل ملخص ألهم الشروط  -8
  .العقود في خزائن خاصة

 ،فحص الدفعات المقرر صرفها من أصل كل عقد والموافقة على صرفها -9
المتطلبة قانونـاً   من قيمة العقد بعد استكمال الخطواتواستنزال مبالغها 

  .فيما يخص المراجعة المسبقة قبل الصرف
 ،ت الرقابيـة دراسة المالحظات ونقاط المسائلة الواردة مـن الجهـا   -10

  .بالتنسيق مع اإلدارات والمكاتب ذات العالقة هوإعداد الردود علي
  .إعداد تقارير دورية عن عمل المكتب وإحالته إلى الوزير -11
  .أعمال يكلف بها في مجال اختصاصه ةالقيام بأي -12

9 

  :مكتب التعاون الدويل وخيتص مبا يلي
رة الدفاع ووزارة الخارجية والتعاون تنسيق التواصل والتعاون بين وزا -1

  .الدولي الليبية والملحقين العسكريين األجانب العاملين في ليبيا
التنسيق مع الجهات ذات العالقة في اختيار وترشيح المطلوبين لحضور  -2

  .االجتماعات
متابعة أعمال اللجان الخاصة بملف تقنية الصواريخ البالستيكية ومتابعة  -3

  ).5+5(قيات الثالثية وملف مبادرة لجنة االتفا
تباط العسـكريين الليبيـين   رالمتابعة والتواصل مع الملحقين وضباط اال -4

والوقوف على العقبـات   ،طالع على سير أعمالهمالوا ،العاملين بالخارج
  .وإحالتها إلى الوزارة لالختصاص ،وإعداد مواقف بها ،التي تواجههم

الدارسين بالخارج على حساب وزارة الدفاع  التواصل مع الطلبة الليبيين -5
وتقديم موقـف   ،طالع على أوضاعهم ومشاكلهمالوا ،والمشرفين عليهم
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  .للوزارة بالخصوص
المشاركة في إبداء الرأي بشأن تعيين الملحقين العسـكريين واالرتبـاط    -6

والمشرفين على الطلبة الدارسين بالخارج وفق الشروط الواجب توفرها 
  .في هذه المهام ليبيا اختياره لتمثيل في من يتم

تقديم المعلومات إلى وزير الدفاع عن الصناعات والتقنيـة العسـكرية    -7
هو متوفر لديها من معلومات تم تجميعها عن طريـق   وذلك من خالل ما

 ،التواصل مع مكتب الملحقين العسكريين األجانب العـاملين فـي ليبيـا   
  .العاملين بالخارجك مكاتب العسكريين الليبيين لوكذ

دراسة وتحليل االتفاقيات الصادرة عـن المنظمـات الدوليـة العربيـة      -8
توظيفها في برامج وزارة الدفاع وكيفيـة   ىوالتحقق من مد ،واإلقليمية

  .االستفادة منها
المشاركة في صياغة االتفاقيات التي تم إبرامها مع الجيش الليبي داخل  -9

ما يستجد بشأنها مع المختصين من الجانب ومتابعة كل  ،ليبيا وخارجها
  .الليبي

االشتراك مع الجهات ذات العالقة في اإلعداد والتحضـير للمعـارض    -10
  .العسكرية والتقنية التي تقام في الداخل والخارج 

حضور االجتماعات التي تعقد مع المختصين من الدول األخـرى فـي    -11
  .الداخل والخارج فيما يخص الشأن العسكري

إعداد الترتيبات الالزمة الستقبال الوفود والخبراء والمتخصصين الذين  -12
يتم استضافتهم من خالل االتفاقيات وبرامج التعـاون المختلفـة وذلـك    

  .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بالوزارة
  .إعداد تقرير دوري عن األعمال التي يقوم بها المكتب -13
كلف بهـا فـي مجـال اختصاصـه وفقـاً      خرى يأأعمال  ةالقيام بأي -14

  .للتشريعات النافذة
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10 

  :مكتب حقوق اإلنسان وخيتص مبايلي
نتهاكات لحقوق اإلنسان والقـانون الـدولي   الشكاوي والتبليغات باتلقي  -1

 ،اإلنساني من وعلى التابعين لوزارة الدفاع مـن عسـكريين ومـدنيين   
  .نواحي اإلنسانيةومتابعة أحوال السجناء والموقوفين من ال

وإعداد  ،إيجاد اآللية المناسبة لتقصي الحقائق حول الشكاوي والتبليغات -2
موقف حولها وعرضه على وزير الدفاع أو وكيـل الـوزارة المخـتص    

  .بالرأي حسب األحوال مشفوعاً
العمل إلى جانب الجمعيات الوطنية واإلقليميـة والدوليـة ومؤسسـات     -3

والتنسيق مع اللجنة الدائمـة   ،بحقوق اإلنسان المجتمع المدني المهتمة
واللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنسـاني فـي    ،لحقوق اإلنسان بليبيا

  .جميع األعمال اإلنسانية المتعلقة بوزارة الدفاع
ـ  -4 ن احصر ومتابعة المعاهدت واالتفاقيات الدولية في مجالي حقوق اإلنس

ترتبـه مـن    قف ليبيا منها ومـا وتحديد مو ،والقانون الدولي اإلنساني
  .التزامات عليها

وضع المقترحات إلدماج مبادئ حقـوق اإلنسـان والقـانون الـدولي      -5
هـا لجهـات االختصـاص    عورف ةاإلنساني لمنظومة التشريعات العسكري

  .واللجان المشكلة حول ذلك
نشر ثقافة حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والتعريف بهما بين  -6

وذلك بتنظيم دورات تدريبية ومـؤتمرات ونـدوات    ،راد الجيش الليبيأف
  .وورش عمل للتعريف بالقوانين وتعميق الوعي بأحكامهما

وضع البرامج الكفيلة بإدخال مواضيع القانون الـدولي اإلنسـاني فـي     -7
 ،المناهج التعليمية والخطط التدريبية بكافة مؤسسات الوحدات العسكرية

  .ج أحكامهما في المشاريع التعبويةبما في ذلك إدما
  .إعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل المكتب -8
  .يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة وفقاً للتشريعات النافذة أداء ما -9
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11 

  :مكتب اإلعالم والتوثيق وخيتص مبا يلي
فـع مـن   تنفيذ الخطة اإلعالمية لخدمة أهداف الوزارة والعمل على الر -1

  .مستوى أدائها
القيام بتوفير التغطية اإلخبارية لجميـع نشـاطات الـوزارة والهيئـات      -2

  .والمؤسسة التابعة لها
إجراء التحقيقات الصحفية االستطالعية اإلخبارية وفقاً لمخطط الـوزارة   -3

  .المعتمد
  .اإلشراف على إصدار وتوزيع المطبوعات التي تصدر عن وزارة الدفاع -4
نشر بوسائل اإلعالم المحلية والعالمية وإعداد ملخص ألهـم  ي بعة مامتا -5

  .شر بها وعرضه على الوزيرنُ ما
األسئلة في حدود نشاط الـوزارة وبالقـدر    إعداد الردود واإلجابات عن -6

  .الذي يخدم أهدافها
، م الناطق الرسمي ، والتعاون معهمترشيح العناصر المالئمة للقيام بمها -7

  .بكافة المعلومات الكفيلة بإنجاح مهمتهم وتزويدهم
ووزير الدفاع وقـرارات رئاسـة األركـان     ىتوثيق قرارات القائد األعل -8

  .العامة بالجيش الليبي
  .توثيق المعلومات الخاصة بالجيش الليبي -9

  .إعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل المكتب -10
  .اً للتشريعات النافذةة أعمال أخرى مماثلة وفقأيالقيام ب -11

12 

  :يلي مكتب املتابعة وخيتص مبا
  .جمع البيانات والمعلومات المطلوبة من األجهزة التابعة للوزارة -1
تجميع وإعداد البيانات واإلحصائيات وتحليلها السـتخراج المؤشـرات    -2

وتحديد النتائج الموجودة بهـا لالسـتفادة منهـا فـي وضـع الخطـط       
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  .المستقبلية
متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات التي تصدر عن الـوزير والقطاعـات    -3

  .والهيئات التابعة للوزارة
إعداد ملخص حول الموضوعات األمنية التي ترد من الجهات المختصة  -4

  .وعرضها على الوزير بشكل يومي 
حفظ وتوثيق المستندات ذات الطبيعة الخاصـة للرجـوع إليهـا وقـت      -5

  .الحاجة
والتأكد  ،متابعة مواقع العمل في كافة الجهات والقطاعات التابعة للوزارة -6

  .من تنفيذ التشريعات الصادرة بالخصوص
 نحرافات ومـا ا ةإجراء تقييم للمشاريع التي تحت إطار التنفيذ إلظهار أي -7

يتطلب ذلك من معالجات بما فيها اقتراح تعديل المشروع أو تأجيلـه أو  
  .إيقافه

يه إلى مواطن الضعف والخلل في األداء بكافـة الجهـات التابعـة    التنب -8
  .للوزارة والهيئات والمؤسسات التي تقع تحت إشرافها

إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية من واقع البيانات والمعلومـات   -9
  .نشطة الوزارةأواإلحصائيات المتعلقة ب

يلـزم   كتشافها واتخاذ مـا جمع االستدالالت عن المخالفات التي يتم ا -10
  .بشأنها

يصدر عن مجلس الوزراء من إجراءات تخص وزارة  متابعة تنفيذ ما -11
  .الدفاع

متابعة وتقييم أداء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة وإعداد تقارير  -12
  .دورية عنها

الوزارة  ىجان اإلدارية والفنية التي تشكل على مستولمتابعة أعمال ال -13
  .وذلك بالتعاون مع تلك الجهات ،الهيئات والمؤسسات التابعة لهاأو 

  .إعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل المكتب -14
عمال أخرى يكلف بهـا فـي مجـال اختصاصـه وفقـاً      ية أالقيام بأ -15

  .للتشريعات النافذة
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13 

  :يلي ما امكاتب الوكالء كل فيما خيصه تتوىل
  .ومواعيد الوكالء تنظيم مقابالت -1
  .يلزم بشأنه واتخاذ ما ،وعرضه عليه ،استالم البريد الوارد للوكيل -2
  .تنظيم اتصاالت الوكيل -3
  .تنظيم اجتماعات الوكيل -4
  .التنسيق مع اإلدارات المختصة لتوفير احتياجات الوكيل -5

14 

  :إدارة التخطيط االسرتاتيجي وختتص مبا يلي
عات المعتمدة بميزانية وزارة الدفاع وتحديد التقـديرات  دراسة المشرو -1

  .المبدئية المالية للمشاريع المزمع إقامتها
التخطيط االستراتيجي لتطوير المشاريع القائمة بما يـتالئم ومتطلبـات    -2

  .الجيش الليبي
ـ  -3 تنفيـذ المشـروعات وإيجـاد الحلـول      لدراسة الصعوبات التي تعرق

  .المناسبة
لويات المشاريع االستراتيجية التي تعتزم الوزارة القيـام بهـا   اقتراح أو -4

  .وذلك حسب متطلبات الجيش الليبي
  .جمع البيانات والمعلومات المطلوبة من األجهزة التابعة للوزارة -5
تجميع وإعداد البيانات واإلحصائيات وتحليلها السـتخراج المؤشـرات    -6

نهـا فـي وضـع الخطـط     وتحديد النتائج الموجودة بهـا لالسـتفادة م  
  .المستقبلية

  .يتم اعتمادها والمشاريع الجاري تنفيذها تيمتابعة الخطط ال -7
كرية بما يضمن وجود عناصر إعداد الدراسات حول تطوير الخدمة العس -8

  .ة عالية في المجال العسكريذات كفاي
  .إعداد الدراسات حول المناهج والخطط التدريبية للعاملين بالوزارة -9

اقتراح الخبراء والمستشارين الذين تحتـاجهم الـوزارة، ومراجعـة     -10
مؤهالتهم وخبراتهم، والتأكد من خلفياتهم األمنية بالتعاون مع الجهـات  
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  .المختصة، وتوفير كل مايلزم بهدف االستفادة منهم 
  .تقديم الرأي واالستشارات الفنية في مجال الشؤون الدفاعية -11
  .حات والدراسات للموضوعات المحالة إليهاوضع الحلول والمقتر -12
  .إجراء الدراسات في مجال تطوير السياسات والبرامج الدفاعية -13
  .إجراء البحوث والدراسات التي تساعد في دعم صنع القرار بالوزارة -14
  .المشاركة في اللجان الفنية -15
  .الدورية عن سير العمل باإلدارة رإعداد التقاري -16
  .م بأية أعمال أخرى مماثلة وفقاً للتشريعات النافذةالقيا -17

15 

  :يلي إدارة االستخبارات العسكرية وختتص مبا
  .حماية أمن الجيش الليبي والتصدي لالختراقات من قبل العدو -1
إبداء الرأي والمساعدة آلمري المناطق العسكرية فيما يتعلـق بشـؤون    -2

  .األمن
  .ل وحدات الجيش الليبينشر الوعي األمني داخ -3
متابعة التدابير األمنية الدقيقة لتأمين المعسكرات والمشاريع التعبويـة   -4

  .وتحركات القوات
تحتويـه مـن تعليمـات     متابعة القرارات والنشرات األمنية ومراقبة ما -5

  .مخالفة بها  ةواإلبالغ عن أي
  .إبداء الرأي فيما يتعلق بعمل األجانب بالجيش الليبي -6
إعداد ملفات منتسبي وحدات الجيش الوطني من ضباط وطلبة ومراتـب   -7

  .يرد من معلومات أمنية وضبطية بشأنهم  وتدوين كل ما ،وخبراء
فتح محاضر جمع االستدالالت بمعرفة من لهم صفة مـأموري الضـبط    -8

  .القضائي داخل وحدات الجيش الليبي 
الجيش الليبـي وإحالتهـا    استقراء الرأي العام العسكري داخل وحدات -9

  .لوزير الدفاع ورئيس األركان العامة
متابعة وتدقيق إجراءات صرف األسلحة والذخيرة لمنتسـبي وحـدات    -10

  .الجيش
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وضع التدابير الالزمة لتأمين وحدات الجيش الليبي فـي المعسـكرات    -11
ـ  ،أو التدريب ،الدائمة والمؤقتة ة أو أثناء إعادة التمركز مع متابعة حرك

  .األرتال العسكرية أثناء تنقالتها حتى وصولها إلى مكانها
  .تصوير المناورات والمشاريع العسكرية لوحدات الجيش الليبي -12
  .إعداد التقارير عن استكمال المالكات للوحدات وجاهزيتها للقتال -13
  .اإلشراف على اإلجراءات التي تكفل مقاومة التجسس والتخريب -14
 - الوثـائق (ابير واإلشراف على تنفيذ اإلجراءات األمنيـة  إعداد التد -15

  ).األسلحة أثناء العمليات -التحركات - المواصالت - تآالمنش
تتبع العمليات القتالية ونقل الصورة الواقعية عن نتائج المعركة وعن  -16

  .الية أثناء المعاركتة القيالروح المعنو
دي إلى خفض الـروح المعنويـة   إعداد التقارير عن المؤثرات التي تؤ -17

  .للجيش الليبي أثناء السلم والحرب
جمع وتنصيف ومعالجـة وتحليـل المعلومـات االسـتخبارية علـى       -18

وذلك لمساعدة متخذي القرار السياسـي   ،المستويين الداخلي والخارجي
والعسكري على اتخاذ القرارات السلمية التي تضمن مصـلحة الـوطن   

  .وقاية وعالجاً
داد التقارير الدورية الالزمة وإحالتها إلى كل مـن رئـيس الدولـة    إع -19

  .ووزير الدفاع ورئيس األركان العامة 
 ع الخـارجي والـداخلي بكافـة وسـائله    القيام بكافة أعمال االستطال -20

  .الالسلكية وااللكترونية لصالح الجيش الليبي
والعمـل خلـف    القيام بواجب حماية أمن قواتنا المقاتلة أثناء الحرب -21

  .خطوط العدو أثناء العمليات القتالية
توفير المعلومات الخاصة حول النماذج والمعدات الحربيـة الحديثـة    -22

  .الدول األخرى ىالموجودة لد
رصد حركات المناوئة المسلحة ومتابعة المناطق الساخنة في الـداخل   -23

  .والخارج
ية واالتصـاالت الالسـلكية   استخدام آخر مبتكرات التكنولوجيا اإلعالم -24

  .والفضائية
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ومتابعـة تطـورات    ،الكشف المبكر لالعتداءات التي يجري تـدبيرها  -25
وإشعار القيادة العسكرية وإشعار القيـادة   ،األوضاع التي تهدد أمن ليبيا

  .العليا بذلك
وضع خطط عن كيفية التعامل مع االسـتخبارات المضـادة بـالطرق     -26

  .فيذهاالمناسبة ومتابعة تن
خرى والتعاون معها فيمـا يخـدم   ألالتواصل مع هيئات االستخبارات ا -27

  .مصلحة الوطن
  .إعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل اإلدارة -28
  .ند إليها من أعمال أخرى مماثلة وفقاً للتشريعات النافذةداء ما يسأ -29

16 

  :يلي إدارة الشؤون العسكرية وختتص مبا
  .إبداء الرأي حول تطوير الهياكل التنظيمية لوحدات الجيش الليبي -1
تقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بتطوير الجـيش الليبـي مـن حيـث      -2

  ).ةرفع الكفاي - الذخائر - المعدات - المعسكرات(
  .تكلف بحضورها وعرض نتائجها التي حضور المؤتمرات وورش العمل -3
جـراءات المتعلقـة بالقطاعـات العسـكرية     توفير المعلومات حول اإل -4

  .وعرضها على الوزير
المشاركة في إعداد الخطط والبرامج التي مـن شـأنها بنـاء الجـيش      -5

  .الوطني لرفع من مستواه العسكري
المؤسسـات   ىيتعلق بالرفع من مسـتو  المشورة الفنية للوزير في ما -6

  .العسكرية للجيش الليبي
يتعلق بعمل الوزارة مع الهيئات المدنية والجهات  القيام بالتنسيق في ما -7

  .ىاألخر
يتعلق بالعالقات العامة من استقبال الضـيوف وإرشـادهم    القيام بكل ما -8

وإعداد تذاكر السفر لألخـوة   ،وتسكينهم وإنجاز اإلجراءات الخاصة بهم
 ،المكلفين بمهام في الداخل والخارج من المـوظفين التـابعين للـوزارة   

  .وإنهاء إجراءاتهم ،واستقبالهم ،مهعوتودي
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  .إعداد تقارير دورية عن سير عمل اإلدارة -9
 ختصاصـها وفقـاً  اأعمال أخرى تكلف بهـا فـي مجـال     ةالقيام بأي -10

  .للتشريعات النافذة
17 

  :يلي إدارة الشؤون اإلدارية وختتص مبا
  .العامة تنفيذ القوانين والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الوظيفة -1
بما في ذلك تحديد احتياجـات   ،مباشرة الوظيفة العامة للعاملين بالوزارة -2

 ،الوزارة من العناصر الالزمة لتسيير العمل فـي مختلـف التخصصـات   
وترتيب وتصـنيف الوظـائف    ،واتخاذ اإلجراءات المتعلقة بتعديل المالك

اإلعـارة  تخاذ إجراءات التعيين والترقيـة والنقـل والنـدب و   او ،سنوياً
طبقـاً للتشـريعات المنظمـة للشـؤون      ،وغيرها من المسائل الوظيفية

  .الوظيفية
وإعـداد جـداول المناوبـة     ،مسك سجالت حضور وانصراف العاملين -3

ة واتخاذ اإلجراءات القانوني ،اليومية واإلشراف على العمل بها ومتابعتها
  .أي تقصير أو تهاون في هذا الشأن حيال

الشخصية للعاملين بالوزارة والملفـات اإلداريـة وحفـظ    حفظ الملفات  -4
  .الوثائق الخاصة بهم

جلس التأديب الخـاص  مو ،جتماعات لجنة شؤون الموظفينالالتحضير  -5
تخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لتنفيـذ     او ،وتولي أمانة سرها ،بالموظفين

  .مايصدر عنها من قرارات
بما في ذلك تلقي الرسـائل   ،تنظيم ومراقبة شؤون المحفوظات بالوزارة -6

وتصوير ونسخ المكاتبات والرسائل الصادرة وقيدها  ،والمذكرات الواردة
وحفظ الوثائق في الملفات الخاص بها حسـب   ،في السجل الخاص بذلك

  .الدليل اإلداري المعتمد للوزارة
صالت والنقل ومتابعـة صـيانتها   اتنظيم ومراقبة استعمال وسائل المو -7

  .وتوفير قطع الغيار الالزمة لها
  .رةاالقيام بأعمال الصيانة الخفيفة والدورية لمرافق الوز -8
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تـنص عليـه    إنجاز األعمال الشخصية للعاملين بالوزارة حسـب مـا   -9
  .القرارات الصادرة بالخصوص 

 ،دينيـة والقوميـة  اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمشاركة في االحتفاالت ال -10
ومساعدتهم في تقديم العـون لهـم    ،وخلق روح التعاون بين الموظفين

  .كلما تطلب األمر ذلك
متابعة أعمال المناوبة اليومية لحراسة الـوزارة والتبليـغ عـن أي     -11

  .تقصير في هذا الشأن
جتماعية والثقافية والرياضـية للعـاملين بـالوزارة    التنظيم األنشطة ا -12

  .لبرامج ومشاركتهم فيها وإعداد ا
القيام بتنفيذ ووضع اللوحات اإلرشادية داخل الوزارة وبقية الجهـات   -13

  .التابعة لها
تحديد متطلبات الوزارة والتقسيمات التابعة لها من مواد القرطاسـية   -14

  .واألجهزة واألدوات المكتبية 
  .رة الدفاعاألخرى المكونة لوزا تتطوير البرمجيات الالزمة لإلدارا -15
  .التعاون مع مكتب اإلعالم بخصوص الموقع اإللكتروني -16
  .تأسيس أرشيف إلكتروني للوزارة -17
  .تكوين شبكة ربط بين اإلدارات والمكاتب -18
  .إعداد تقارير دورية عن سير العمل باإلدارة -19
 أعمال أخرى تكلف بهـا فـي حـدود اختصاصـها وفقـاً      ةالقيام بأي -20

  .لنافذةللتشريعات ا
18 

  :يلي إدارة تنمية املوارد البشرية وختتص مبا
  .عتمادهااإعداد الخطة التدريبية السنوية الداخلية والخارجية ومتابعة  -1
دة مسبقاً بالتنسيق مـع  مإعداد الميزانية الخاصة بالخطة المعدة والمعت -2

  .الجهات ذات العالقة



  433رقم الصفحة                                                    )                 4(دد ـــالع
  

المتعلقة باإليفـاد لغـرض التـدريب     تنفيذ القرارات واللوائح التنظيمية -3
والعمل على تقديم المقترحات التي من شأنها تطوير  ،والدراسة بالخارج
  .أداء عمل اإلدارة

اإلشراف المباشر على األقسام والموظفين التابعين لإلدارة وتقييم أدائهم  -4
لجودة والتحسن والتقدم فـي األداء ومسـاعدتهم   االنجاح و ىلتحديد مد
  .دية أعمالهم ومهامهمأجهة وحل المشاكل التي تصادفهم عند تعلى موا

المشاركة في إبرام العقود الخاصة بالتدريب والدراسـة سـواء كانـت     -5
حتياجات ومتطلبات الوزارة والوحـدات  البالداخل أو الخارج وذلك وفقاً 

  .التنظيمية التابعة لها
لقة بتنمية المـوارد  المشاركة والمساهمة في المؤتمرات والندوات المتع -6

  .ومواكبة أحدث التطورات بهذا الجانب ،البشرية
متابعة تقييم المتدربين والدارسين بالداخل والخـارج وإعـداد تقـارير     -7

وإيجـاد الحلـول    ،لتزام بالتدريب أو الدراسـة الا ىبين فيها مديدورية 
  .للعراقيل وحل المشاكل

ة في تنمية وتطـوير بـرامج   نها المساهمأقتراحات التي من شالتقديم ا -8
  .ستراتيجيةالالوزارة فيما يخص التدريب والدراسات ا

تـدريبهم أو   ىمكاتبة اإلدارات والجهات التابعة للوزارة حول مـن يـر   -9
وترجيعه لإلدارة في موعـد   ،ء النموذج المعد لهذا الغرضتأهيلهم لمل

  .محدد وفقاً للخطة المعدة لذلك 
ختصاصاتها وفقاً للتشـريعات  اال أخرى تتعلق بيسند إليها من أعم ما -10

  .النافذة
19 

  :يلي إدارة املراسم العسكرية وختتص مبا
عتزازهـا بسـيادتها   اإظهار قوة الدولة واسـتقالليتها والتعبيـر عـن     -1

  .وكرامتها 
وضع قواعد ال تسمح بحدوث خلـل  تنظيم اإلجراءات الخاصة بها وذلك ب -2

  .في تطبيق هذه اإلجراءاتضطراب أو تفاوت أو ا
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  .خرآلحترام والكرم للطرف االالتعبير عن ا -3
الفهم التـي قـد تسـببها    وسوء التصرف وإساءة  ىتجنب إلحاق األذ -4

  .ة يمال تقدم على قواعد سل تيلاإلجراءات ا
  .التعبير والمحافظة على قيم وتقاليد الدولة وإبراز الوجه اإلنساني لها -5
تقبال وتوديع كبار الشخصيات في زياراتهم ورحالتهـم  ساتنظيم مراسم  -6

  .الخارجيةوالداخلية 
اإلشراف على تنظيم مواعيد المقابالت الرسـمية لكبـار الشخصـيات     -7

  .المهمة
حتفاالت الاإلشراف والتنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم المؤتمرات وا -8

ضرها كبـار  والمعارض واألعياد والمناسبات الوطنية التي يرعاها ويح
  .الشخصيات العسكرية

التواصل بين الجهات الرسمية الحكومية وبـين السـلكين الدبلوماسـي     -9
الدولة وذلك بالتنسيق مـع وزارة الخارجيـة    ىوالقنصلي المعتمدين لد

  .والتعاون الدولي
الجنـائز وتقـديم العـزاء     القيام بالمراسم المتعلقة بالحداد وتشـييع  -10

  .والمواساة
  .ام بالمراسم الخاصة بالصور واألعالم والزهورالقي -11
تنظيم المراسم الخاصة بالنشيد الوطني والتحية بالمدفع مع الجهـات   -12

  .المعنية
  .تقديم الهدايا التذكارية واألوسمة -13
حتفاالت العامة والتنظيم لكل األنشطة وإصدار الاإلعداد للمشاركة في ا -14

  .التصاريح الخاصة بذلك
ناسبات الدينية أو الوطنيـة أو أيـة   ماد مراسم تبادل التهاني في الإعد -15

والـرد   ،مناسبات طارئة أخرى ترتبط بقواعد المجامالت المتعارف عليها
  .على التهاني الواردة للرئاسة في المناسبات المختلفة

تنظيم قوائم كبار الشخصيات بالدولة لسهولة التواصل معهـم  وتجميع  -16
  .دارة لمهامهاعند مباشرة اإل
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توثيـق المعلومـات   (( تسجيل أسماء الزائرين في سجل التشـريفات   -17
  .)) وحفظها في األرشيف الخاص بالوزارة

تنظيم حركـة الـدخول إلـى اإلدارات    (( منح التصاريح الدبلوماسية  -18
  .)) التابعة للوزارة عبر بطاقات الزيارة المرقمة

  .هاتطبيق قواعد رفع األعالم وتنكيس -19
التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن منح جوازات السفر الدبلوماسـية   -20

والخاصة بالمهمات للعسكريين وفق النظم المقررة وتجديـد صـالحيات   
  .هذه الجوازات

الحصول على التأشيرات من البعثات الدبلوماسية األجنبيـة المعتمـدة    -21
  .لدى الدولة الليبية

  .الرسمي بالوزارة التغطية اإلعالمية للنشاط -22
ف على قاعة كبار الشخصيات بالمطارات عند تواجـد الوفـود   اشرإلا -23

  .بها
  .دبشراف على المراسم الخاصة بالمآإلا -24
  .تنظيم اإلجراءات الخاصة بمرافقة كبار الشخصيات بالدولة -25
مر االستضـافة وتـأمين حجـز    بإصدار أواتخاذ اإلجراءات الخاصة ا -26

  .الفنادق
  .ترجمة الوثائق والمقاالت ذات الصلة -27
  .إعداد برامج التدريب والتأهيل للعاملين بإدارة المراسم -28
  .ختصاصهااأعمال أخرى تكلف بها في مجال  ةالقيام بأي -29

20 

  :يلي إدارة اخلدمات الطبية العسكرية وختتص مبا
  .حية العسكريةاختيار العناصر الطبية والطبية المساعدة للمرافق الص -1
  .القيام بتوفير األدوية واألجهزة الطبية للمرافق العسكرية -2
تقديم الخدمات الطبية العالجية والوقائية لمنتسبي الجيش الليبي ومـن   -3

إلى جانب المواطنين المـدنيين فـي    ،يعولونهم في وقت السلم والحرب
  .صحةوقت السلم حسب اإلمكانيات المتاحة وبالتنسيق مع وزارة ال
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تقديم العالج الطبي لكافة المواطنين أثناء حـدوث الكـوارث الطبيعيـة     -4
والحاالت الطارئة وفي حالة ظهور األمراض التي تتطلـب تخصصـات   

  .طبية نادرة لمعالجتها
الصحي لمنتسبي الجيش الليبي عـن طريـق    ىالعمل على رفع المستو -5

ة األمراض واألوبئـة  من كاف ةالثقافة الصحية بينهم للوقايونشر الوعي 
  .واإلدمان

توفير الكوادر العسكرية والمدنية المتدربة في مختلف المجاالت الطبيـة   -6
  .للعمل بالمرافق الصحية العسكرية

ـ مع التوسع في إ ،تطوير المرافق الصحية القائمة حالياً -7 اء مرافـق  نش
 صحية في كافة المناطق العسكرية حسب احتياجاتها الفعليـة وكثافتهـا  

  .البشرية
اقتراح البرنامج للتأمين الصحي العسكري لضباط وأفراد الجيش الليبي  -8

ـ   ،وأية فئات أخرى يصدر بشأنها تعليمات ،ومن يعولونهم  ىمثـل جرح
 مكما يجـوز لغيـره   ،الثوار وذوي المناصب القيادية أو أية فئات أخرى

  .االنتفاع بهذا البرنامج مقابل اشتراكات مالية محددة
يع العناصر الطبية للمشاركة بفعالية في المؤتمرات الطبية المحلية تشج -9

  .والدولية
العمل على توفير المختبرات الطبية واإلشراف عليها وتزويـدها بمـا    -10

  .تحتاج
  .الموجودين في المستشفيات ىتوفير اإلعاشة للمرض -11
  .تقوم به اإلدارة إعداد تقارير دورية عن ما -12
  .ختصاصهااأعمال أخرى تكلف بها في مجال  ةالقيام بأي -13

21 

  :يلي إدارة الشؤون املالية وختتص مبا
المشاركة في إعداد تقديرات الميزانية السنوية للوزارة ومراقبة تنفيذها  -1

  .وفق البنود المعتمدة
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إعداد قوائم المرتبات والمستحقات األخرى للعاملين بالوزارة ومتابعـة   -2
  .لما يرد من الجهات التابعة للوزارة قاًالتغيرات وف

وتزويـد   ،توفير احتياجات الوزارة من معدات وأدوات خاصـة بالعمـل   -3
  .المخازن باألصناف الالزمة في حدود االعتمادات المقررة بالميزانية

ومتابعة تسـويتها   ،لإلجراءات المتبعة منح العهد المالية للموظفين وفقاً -4
  .العام بما يضمن حماية المال

ها المشـتريات وتزويـدها بـالمواد وشـرائ    المشاركة في تشكيل لجان  -5
  .واإلشراف على عملها

  .إعداد مذكرات التسوية لحسابات الوزارة لدى المصارف العاملة -6
والتأكد من مطابقتها للنظم الماليـة   ،متابعة اإلجراءات المالية بالوزارة -7

  .للدولة
  .لحركة المخازن وفقاً للتشريعات النافذةإعداد الدورة المستندية  -8
متابعة حركة المقبوضات والمدفوعات ومراجعة سـير العمـل بكافـة     -9

  .الخزائن التابعة للوزارة
إعداد الحسابات الختامية للوزارة بما يضمن تدوين كافة المصـروفات   -10

  .واإليرادات الفعلية وتحديد األرصدة المتبقية في الميزانية 
  .د التقارير الدورية حول المقبوضات والمدفوعاتإعدا -11
  .إعداد التقارير الدورية عن سير العمل باإلدارة -12
  .أعمال أخرى تكلف بها في حدود اختصاصها ةالقيام بأي -13

22 

  :يلي إدارة احلسابات العسكرية وختتص مبا
ـ إصدار التعليمات المالية للوحدات بتحديد أسلوب وشروط الـدف  -1  ةع وأي

  .تباعهاتزم باتوجيهات مالية تل
إعداد الميزانية وتقديراتها وإحالتها لرئاسـة األركـان العامـة ووزارة     -2

  .الدفاع
  .إعداد المرتبات -3
  .إعداد جدول زمني لمناقشة الوحدات المالية التابعة لها -4
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  .إعداد التقارير الدورية عن سير العمل باإلدارة -5
  .خرى مماثلةأعمال أ أية أداء -6

23 

  :يلي إدارة املشرتيات العسكرية وختتص مبا
  .توفير احتياجات الوزارة من السوق المحلي والخارجي -1
استقبال كافة طلبات الشراء الخارجية النهائيـة الخاصـة باحتياجـات     -2

الجيش الليبي بكافة هيئاته وفروعه وإداراته وتجميعها بعـد اسـتيفاء   
خاصة بها من قبل اللجان الفنية المختصـة برئاسـة   دراسة العروض ال

وإعداد  ،واالستقرار على أفضلها سعرا وجودة ،األركان العامة والفروع
والتأكد من أن المخصصات المالية المتاحـة تكفـي    ،العقود الخاصة بها

زنة التقديرية المجمعة لوزارة الدفاع اوأنها مدرجة ضمن المو ،لتغطيتها
  .لى وزير الدفاع العتمادها بصورة نهائية وعرضها ع ،والجيش

 ،استقبال كافة العروض الخاصة بطلبات الشراء من الداخل ومقارنتهـا  -3
  .واختيار األنسب منها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن

  .إعداد أوامر الشراء الخاصة بالسوق المحلي -4
لخاصـة بالمشـتريات الخارجيـة    القيام بفتح االعتمادات المسـتندية ا  -5

وذلك بالتنسيق مـع الجهـات ذات    ،المطلوبة لدى المصارف المختصة
  .العالقة 

 ،بالتقيد بشروط االعتماد المستندي) المستفيد(متابعة قيام الطرف الثاني  -6
  .وكذلك الجدول الزمني للتوريد ،وعقد االتفاق المبرم معه

خطار الجهات ذات العالقـة بمواعيـد   متابعة كافة الشحنات أوالً بأول وإ -7
الوصول التخاذ الترتيبات الالزمة الستخراجها من الحضيرة الجمركيـة  

  .وفحصها واستالمها بصورة نهائية
وإبـالغ الطـرف    ،متابعة ضمانات الجودة الخاصة بالسلع المسـتوردة  -8

  .نواقص أو مخالفات لشروط الجودة  ةالثاني عن أي
لعقود الخاصة بالمشتريات الخارجية إلى رئاسـة  إحالة نسخ من كافة ا -9

األركان العامة وفروعها والجهات المعنية األخرى لتمكينها من متابعـة  
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وكذلك إعداد العناصر المطلوب تدريبها علـى   ،الجدول الزمني لالستالم
 ،المعدات الجديدة في حالة اشتمال العقود على بنود خاصـة بالتـدريب  

تعلقة بسفرهم وايفادهم للخـارج بالتنسـيق مـع    والقيام باإلجراءات الم
  .الجهات ذات العالقة

  .إعداد تقارير دورية عن سير العمل باإلدارة -10
  .أعمال أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها ةالقيام بأي -11

24 

  :يلي إدارة شؤون اإلنتاج وختتص مبا
التابعة لـوزارة   اإلشراف على سير عمل الوحدات اإلنتاجية أو المصانع -1

  .الدفاع بما يكفل تحقيق مستهدفات الخطة اإلنتاجية وجودة اإلنتاج
  .ىمتابعة تنفيذ معدالت اإلنتاج السنوية والوصول بها إلى الطاقة القصو -2
وضع الخطط والبرامج الالزمة لتنمية القدرات الفنية للعاملين بالوحدات  -3

وإعداد البـرامج   ،تهممن كفاي ، والعمل على الرفعاإلنتاجية أو المصانع
  .اً ومهنياًنيلتدريبهم وتأهيلهم ف

صـانع التابعـة   العمل على إدخال النظم اإلنتاجية الحديثة بالوحدات والم -4
  .ة اإلنتاجية لها للرفع من الكفاي

  .وضع الخطط والبرامج الالزمة لتحسين مستويات اإلنتاج -5
نتاجية والمصـانع مـن اآلالت   تياجات الوحدات اإلحالعمل على توفير ا -6

  .نتاج وضبط الجودةإلواألجهزة والمعدات والمواد الخام الالزمة ل
إعداد التقارير الدورية عن سير العمـل والعـاملين وجـودة اإلنتـاج      -7

وإحالتهـا إلـى الجهـات المختصـة      ،بالوحدات والمصانع التابعة لها
  .بالوزارة

مؤتمرات والندوات التي تعقد حول المشاركة في االجتماعات الدورية وال -8
  .اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية وضبط الجودة

متابعة جودة اإلنتاج بالوحدات اإلنتاجية والمصـانع وإعـداد التقـارير     -9
  .الالزمة لذلك
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اختيار العناصر الفنية الالزمة للمصانع والمراكز اإلنتاجيـة األخـرى    -10
  .التابعة للوزارة 

  .ية عن سير العمل باإلدارةإعداد تقارير دور -11
  .أعمال أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها ةالقيام بأي -12

25 

  .يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير الدفاع
26 

رودعمل بهذا القرار من تاريخ صيكل حكـم يخالفـه، وعلـى     ىلغه، وي
  .سميةنشر في الجريدة الرات المعنية تنفيذه، ويهالج

  جملس الوزراء
  .هجرية1434/شوال/20 :صدر في

  .ميالدية2013/أغسطس/27:قـالمواف
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2013لسنة  )487(رقم 

  باملوافقة على تسوية وسداد مساهمات
  :جملس الوزراء

  :بعد االطالع     
  .على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
والئحة الميزانية والحسابات والمخازن  وعلى قانون النظام المالي للدولة -

  .وتعديالتهما
في شأن اعتمـاد الميزانيـة    ميالدية2013لسنة ) 7(لقانون رقم وعلى ا -

  .ميالدي2013العامة للدولة للعام المالي 
في شأن  ميالدية2012لسنة ) 10(العام رقم وعلى قرار المؤتمر الوطني  -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
ــا - ــى كت ــيدوعل ــم  /ب الس ــة رق ــر الداخلي ــاريخ ) 14240(وزي بت

  .ميالدي2013/يوليو/25
بتـاريخ  ) 3824(وعلى كتاب أمـين شـؤون مجلـس الـوزراء رقـم       -

  .ميالدي2013/أغسطس/24
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس والعشـرين   -

  .ميالدية 2013لسنة 
  قــــرر

1 

التنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية والتعاون يوافق لوزارة المالية ب
الدولي تسوية وسداد مساهمات دولة ليبيا في األمانة العامة لمجلس وزراء 

  .ميالدية2013الداخلية العرب عن عام 
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2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكـم يخالفـه، وعلـى    
  .ريدة الرسميةالجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الج

  
  جملس الوزراء

  .هجـري1434/شوال/21: صدر في
  .ميالدي2013/أغسطس/28: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي2013لسنة  )488(رقم 

  شركةبشأن حل 
  جملس الوزراء

  بعد االطالع
  .على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
  .تجاريبشأن النشاط ال ميالدي2010لسنة ) 23(لقانون رقم وعلى ا -
في شأن  ميالدي2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
بتشكيل لجنة  ميالدي2012لسنة ) 345(وزراء رقم وعلى قرار مجلس ال -

  .وتحديد مهامها
لسـنة  ) 181(رقم " بقاًسا"وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها  -

بإنشاء شركة وادي الشاطئ العامة لآلالت والمسـتلزمات   ميالدي2001
  .الزراعية والحيوانية

بتـاريخ  ) 3829(وعلى كتاب أمـين شـؤون مجلـس الـوزراء رقـم       -
  .ميالدي2013/أغسطس/24

وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه السادس والعشـرين لسـنة    -
  .ميالدي2013

  قـــرر
1 

العامة لـآلالت والمسـتلزمات الزراعيـة     تُحــل شركة وادي الشاطئ
وتؤول لصندوق تصفية الشركات  ،وتُغل عن ممارسة أي نشاط ،والحيوانية

  .العامة واألجهزة المنحلة
2 

تتولى إدارة صندوق تصفية الشركات العامة واألجهزة المنحلـة تشـكيل   
  .لجنة تصفية للشركة تعمل وفقاً للتشريعات النافذة
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3 

مـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغـى كل حكم يخالفه، وعلـى  يع
  .الجهات المختصة تنفيذه، وينشـر في الجريدة الرسمية

  
  جملس الوزراء

  .ريـهج1434/شوال/21 :صدر في
  .ميالدي2013/أغسطس/28 :الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  بتنظيم  ميالدية 2013لسنة ) 492(رقم 

  تقرير بعض األحكام بشأنهاعمل جلان العطاءات و
  جملس الوزراء

  طالعبعد اال
  .على اإلعالن الدستوري، وتعديالته -
وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن  -

  .وتعديالتهما
في شأن  ميالدية2012لسنة ) 10(العام رقم وعلى قرار المؤتمر الوطني  -

  .قتةمنح الثقة للحكومة المؤ
 ميالدية2005لسنة ) 427(رقم " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بتشكيل لجان العطاءات وتنظيم عملها
بتقرير حكـم   ميالدية2012لسنة ) 112(زراء رقم وعلى قرار مجلس الو -

  .في شأن لجان العطاءات الفرعية بالوزارات والجهات التابعة لها
ميالدية 2007لسنة ) 563(رقم " سابقاً"بية العامة وعلى قرار اللجنة الشع -

  .بإصدار الئحة العقود اإلدارية وتعديالتها
ــم   - ــق رق ــكان والمراف ــر اإلس ــاب وزي ــى كت ــاريخ ) 5209(وعل بت

  .ميالدي2013/يونيو/16
بتفـويض   ميالديـة 2013لسنة ) 345(زراء رقم وعلى قرار مجلس الو -

  .رئيسه في اختصاصاته
  قـــرر

1 
ل لجان العطاءات وتحدد اختصاصاتها وآلية عملها وفقاً ألحكام هذا ـشكتُ
  .رارـالق

2 
يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه إصـدار قـرارات   

  :تشكيل لجان العطاءات التالية
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ان العطاءات بالجهات التابعة لمجلس الوزراء بقرارات من رئـيس  ـلج -أ
  .مجلس الوزراء

ها بقرارات من الـوزير  لاءات بالوزارات والجهات التابعة ان العطـلج -ب
  .المختص

ان العطاءات في حاالت التعاقد علـى تنفيـذ مشـروعات التنميـة     ـلج -ج
الممولة من الموارد العامة أو التي تلتزم وزارة المالية بأعبائها بقرارات 

  .من مجلس الوزراء
3 

خـرى  دات اإلدارية العامة والجهات األتتولى الوزارات وغيرها من الوح
التي تشكل بها لجان عطاءات اقتراح رئيس وأعضاء لجنة العطاءات وفـق  

  .الشروط الواردة في هذا القرار
4 

يشترط في كل من رئيس وأعضاء لجان العطاءات أن يكون من المشهود 
توفر في لهم بااللتزام والموضوعية والحيدة وحسن السيرة والسلوك، وأن ت

  .شأنهم شروط التعيين المنصوص عليها في التشريعات النافذة
5 

يجب أال تقل درجة رؤساء لجان العطاءات عن العاشرة ما لم يكـن مـن   
المنتدبين إلحدى الوظائف اإلشرافية بالوحدة اإلدارية، ودرجة غيـرهم مـن   

ـ  رتهم فـي  أعضاء اللجان عن التاسعة، وفي جميع األحوال يجب أال تقل خب
  .الوظائف اإلدارية أو المالية أو الفنية عن خمس سنوات

6 

بمن فيهم  -يجب أال يقل عدد أعضاء لجان العطاءات عن خمسة عناصر 
  :وأن يشمل تكوين تلك اللجان العناصر اآلتية -الرئيس 

  .رئيس ونائب للرئيس من ذوي الخبرة في مجال اإلدارة والعقود -أ
  .ه خبرة كافية في مجال العقود اإلداريةعضو قانوني ل -ب
  .عضو ذو خبرة كافية في مجال التنفيذ والمتابعة لعقود األشغال العامة -ج
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عضو مالي له خبرة في مجال الحسابات والمخازن والعقود والتأمينـات   -د
  .والدراسات المالية

  .ويكون للجنة أمين سر يختاره رئيسها
7 

ها للجنة ما إذا كـان رئيسـها أو أعضـاؤ   تشكيل ايحدد القرار الصادر ب
  .سيباشرون أعمالهم بها على سبيل التفرغ أو باإلضافة ألعمالهم األصلية

ويجوز أن يكون عضواً بلجنة العطاءات من انتهـت خدمتـه بالوظيفـة    
مع مراعـاة أحكـام    ،سواء بناء على طلبه أو ببلوغ السن القانونية ،العامة

  .عي واللوائح الصادرة بمقتضاهقانون الضمان االجتما
8 

تختص لجان العطاءات بإجراء المناقصات العامة والمحدودة والممارسات 
والمزايدات العامة والتكليف المباشر وفحص العطاءات واتخاذ اإلجـراءات  
الالزمة للبت فيها، وذلك بالنسبة للعقود التي تبرمها الجهـات والوحـدات   

ا في الئحة العقود اإلدارية المشار إليها، وغير ذلك اإلدارية المنصوص عليه
  .من العقود

9 

  :على لجنة العطاءات عند ممارستها لمهامها التأكد مما يلي
  .إجراءات التعاقد من الجهة المختصة بذلكوجود إذن بمباشرة  -أ

توفر الشروط والمواصفات ووثائق العطاء على النحو المحدد بالئحـة   -ب
  .إلدارية وأنها مختومة بختم الجهةالعقود ا

  .أن يكون المشروع مدرجاً ضمن الخطة أو الميزانية المعتمدة -ج
 -اإلعالن عن المشروع في عطاء عام، أو مسـوغات العـدول عنـه     -د

واستالم العروض وفض المظاريف والتقييم والترسية  -بحسب األحوال 
ي محاضر اللجنة التـي  وتوثيق ذلك ف ،وفق أحكام الئحة العقود اإلدارية

  .يتم توقيعها من رئيسها وأعضائها
تباع جميع اإلجراءات والقواعد المحددة في الئحة العقود وعلـى اللجنة ا

  .اإلدارية فيما يتعلق بقيامها بأعمالها
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10 

ال يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إال إذا حضره أغلبية أعضائها بمن فـيهم   -أ
  .الرئيس

ون في محضر االجتماع وفـي محضـر الترسـية أسـماء     يجب أن تد -ب
  .الغائبين وأسباب غيابهم

  .يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه -ج
11 

وأن يخطر أمـين   ،على اللجنة أن تحدد مواعيد اجتماعات دورية منتظمة
وتوقع ، لى األقلسر اللجنة األعضاء بموعد االجتماع قبل انعقاده بأسبوع ع

  .محاضر اجتماعات اللجنة من قبل رئيسها وأعضائها الحاضرين
12 

للجان العطاءات أن تدعو لحضور جلساتها من ترى االستعانة بمعلوماته 
أو خبرته دون أن يكون له صوت معدود في المـداوالت، علـى أن تكـون    

المتعلقة بها في وأن تحفظ المستندات  ،مداوالت ومحاضر تلك اللجان سرية
  .أرشيف خاص بذلك

وفي جميع األحوال يجب أن يحضر اجتماعات اللجنة مندوب عن الجهـة  
  .صاحبة المشروع، على أال يشارك في تصويت اللجنة أو اتخاذ قراراتها

13 

وعند التساوي يـرجح   ،تصدر لجنة العطاءات قراراتها بأغلبية األصوات
ب إثبات رأي األقلية من األعضاء واألسـباب  الجانب الذي منه الرئيس، ويج

االستعانة بهم واألوجه التـي   عليها، كما يجب إثبات رأي من رؤي التي بني
  .استندت إليها اللجنة في حال مخالفة رأيهم

وفي جميع األحوال يجب أن يوقع المحضر النهائي للترسية مـن ثلثـي   
  .أعضاء اللجنة على األقل من بينهم رئيسها

14 

تعتبر لجان العطاءات مستقلة في أدائها لوظائفها عن الجهـات اإلداريـة   
التي تعمل في نطاقها، وال يجوز لجهة اإلدارة مباشرة أي وجه مـن أوجـه   
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  .التوجيه عليها أو التأثير على أعمالها
15 

كل بالنسبة للجنة المشكلة في نطاقها  -على الجهات والوحدات اإلدارية 
مقر المالئم والمعدات واألدوات واألثاث المكتبي ووسائل االتصـال  توفر ال -

  .الالزمة ألعمالها
16 

ال يجوز أن تكون لرئيس وأعضاء اللجنة عالقة مباشرة أو غير مباشرة 
  .مرحلة من مراحل طلب العروض أو الترسية أو التعاقد ةبأي

ـ  ائها حضـور  وال يجوز لرئيس لجنة العطاءات أو نائبه أو أي من أعض
أو إذا كانت إحدى أدوات التنفيذ  ،اجتماعات اللجنة إذا كانت له مصلحة فيها

حتى الدرجة الرابعة بـدخول   ،أو ألحد أقاربه ،المتقدمة للعطاءات مملوكة له
  .الغاية

وال يجوز أن تربط الرئيس بنائبه أو بأي من أعضاء اللجنة عالقة تبعية 
  .أو إشرافية

17 

ئج أعمال لجان العطاءات بقرار من الجهة المختصة بمنح اإلذن تعتمد نتا
  .بمباشرة إجراءات التعاقد وفقاً ألحكام الئحة العقود اإلدارية

18 

فـروع   - مراقبـات (إلدارية التابعة للوزارات يجوز أن يكون بالوحدات ا
ر لجان فرعية للعطاءات تعمل وفقاً ألحكام هـذا القـرا  ) مديريات -وزارات 

علـى أن  ) على أن تراجع محاضرها من اللجنة الموجودة بديوان الـوزارة (
  .تشكل تلك اللجان وتعتمد محاضرها بقرارات من الوزير المختص

19 

تُمنح مكافآت مالية شهرية مقطوعة لرؤساء وأعضاء لجـان العطـاءات   
  :وأمناء السر على النحو التالي

  .بهمدينار لرؤساء اللجان ونوا) 800( -أ
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  .دينار ألعضاء اللجان وأمناء السر) 600( -ب
لمن يتم االستعانة بهـم   -تصرف مرة واحدة  -ويجوز أن تمنح مكافآت 

من قبل اللجنة بموافقتها على أال تجاوز في جميع األحـوال ضـعف قيمـة    
المكافآت المقررة ألعضاء اللجنة، كما يجوز زيادة قيمة المكافـآة المقـررة   

لجنة بنسبة تحددها الجهـة التـي تتبعهـا اللجنـة فـي      لرئيس وأعضاء ال
عشرة ماليين دينار، على أال ) 10,000,000(العطاءات التي تتجاوز قيمتها 

  .تتجاوز في جميع األحوال ثالثة أمثال قيمة المكافآة
وتتحمل الجهات التي تشكل بها لجان العطاءات التكاليف المالية المترتبة 

  .دةعلى تطبيق أحكام هذه الما
ويشترط لصرف المكافآة عقد االجتماعات مرة على األقل كل شهر علـى  

  .أن تكون تلك االجتماعات فعلية تتطلبها طبيعة عمل اللجنة
20 

يلغـى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، وعلـى الـوزارات والجهـات    
أجل المختصة تسوية أوضاع اللجان المشكلة بها وفقاً ألحكام هذا القرار في 

  .أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ صدوره
21 

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنيـة تنفيـذه،   
  .وينشـر في الجريدة الرسمية

  
  جملس الوزراء

  .هجرية1434/شوال/22: صدر في
  . ميالدية2013/أغسطس/29: الموافق
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  قرار وزير العدل
  .م2013لسنة ) 1960( رقم

  عتماد اهليكل التنظيمي واختصاصاتن ايف شأ
  جهاز الشرطة القضائية

  دلــر العــوزي
  :بعد االطـالع    
  .الدستوري ، وتعديالته اإلعالنعلى  -
  .بشأن األمن والشرطة 1992لسنة ) 10(وعلى القانون رقم  -
بشأن مؤسسات اإلصـالح والتأهيـل    2005لسنة ) 5(وعلى القانون رقم  -

  .يةوالئحته التنفيذ
  .بشأن نظام القضاء وتعديالته. م2006لسنة ) 6(وعلى القانون رقم  -
بشأن عالقـات العمـل والئحتـه    . م2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .التنفيذية
  .بشأن إنشاء ديوان المحاسبة. م2013لسنة ) 19(وعلى القانون رقم  -
الهيكـل   باعتمـاد . م2012لسـنة  ) 50(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها اإلداري
بإعادة تنظـيم جهـاز   . م2012لسنة ) 967(وعلى قرار وزير العدل رقم  -

  .الشرطة القضائية
بشأن اعتماد القواعـد   2013لسنة ) 1491(وعلى قرار وزير العدل رقم  -

  .النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
بشأن تشكيل لجنـة  . م2013لسنة ) 1201(العدل رقم  وعلى قرار وزير -

  .وتحديد مهامها 
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  .وكيل الوزارة لشؤون الشرطة القضائية/ وعلى ماعرضه السيد -

  قــــرر

1 

يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات جهاز الشرطة القضائية على النحو 
  .المرفق بهذا القرار

2 

بشـأن إعـادة تنظـيم    . م2012لسنة ) 967(يلغى قرار وزير العدل رقم 
 ،ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مـع أحكامـه   ،جهاز الشرطة القضائية

  .وينشر في الجريدة الرسمية
3 

  .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
  

  صالح بشري املرغني
  وزير العدل

  .هـ1435/صفر/27: صدر في
  .م2013/ديسمبر/31: قالموافــ



  453رقم الصفحة                                                    )                 4(دد ـــالع
  

  اهليكل التنظيمي واختصاصات
  جهاز الشرطة القضائية

  الفصل األول
  تعريفات عامة

1 

  .يقصد بالعبارات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منها
  .وزارة العدل: الوزارة
  .وزير العدل: الوزير

  .وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية: الوكيل
  .ز الشرطة القضائيةجها: اجلهاز

  .رئيس جهاز الشرطة القضائية: رئيس اجلهاز
  .نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية: النائب
  .مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات: املساعد
  .هيئة المديرين بجهاز الشرطة القضائية :اهليئة
  .فروع جهاز الشرطة القضائية: الفروع

  .القضائيةمعاهد تدريب الشرطة : معاهد التدريب
  .مدير إحدى اإلدارات بجهاز الشرطة القضائية :مدير اإلدارة
  .مدير أحد المكاتب بجهاز الشرطة القضائية: مدير املكتب

  .مؤسسات اإلصالح والتأهيل: املؤسسات 
  .مدير إحدى مؤسسات اإلصالح والتأهيل:  مدير املؤسسة

  الفصل الثاني
  أحكام عامة 

2 

شخصية االعتبارية والذمة الماليـة المسـتقلة وتكـون    تكون للجهاز ال -1
  .تبعيته لوزارة العدل



  454رقم الصفحة                                                    )                 4(دد ـــالع
  

يكون مقر الجهاز الرئيسي بمدينة طرابلس ويكون له فروع في دائـرة   -2
  .كل محكمة من محاكم االستئناف

يجوز إنشاء فروع للجهاز أو دمج فروع إذا دعت الحاجة لـذلك بنـاء    -3
  .من وزير العدل أنها قرار، ويصدر بشعلى عرض من رئيس الجهاز

  .يعتبر الجهاز أحد مؤسسات الدولة األمنية واالجتماعية -4
يكون للنائب العام وألعضاء النيابة العامة حق التفتيش واإلشراف على  -5

  .المؤسسات
يتولى الجهاز اإلشراف المباشر على مؤسسات اإلصالح والتأهيل إدارياً  -6

  .وفنياً
يق سيادة القانون مـن خـالل تنفيـذ العقوبـات     يسعى الجهاز إلى تحق -7

الصادرة عن المحاكم المختصة والنيابة العامة، مع قيامه بإعادة تأهيـل  
  .النزالء وحماية حقوقهم وكرامتهم اإلنسانية

يتولي الجهاز حراسة وحماية مقار الهيئات القضائية ومقار وزارة العدل  -8
  .والجهات التابعة لها

3 

 

يتولي إدارة شؤون الجهاز رئيس يعين من قبل الوزير وتكـون تبعيتـه   
أو وزير العـدل حسـب    ،المباشرة لوكيل الوزارة لشؤون الشرطة القضائية

  .األحوال
4 

 

والً أمام رئيس الجهـاز عـن   لرئيس الجهاز نائب له، ويكون مسؤ يكون
هذا  من) 10(ة إليه والمنصوص عليها في نص المادة االختصاصات المسند

من الوزير بناء على عرض من وكيل الـوزارة،   القرار، ويصدر بتعينه قرار
  .أو من رئيس الجهاز حسب األحوال

مساعد رئيس الجهـاز لشـؤون    ىيسمكما يكون لرئيس الجهاز مساعد 
المسـندة   والً أمام رئيس الجهاز عن االختصاصات، ويكون مسؤالمؤسسات
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ويصدر بتعيينه  ،من هذا القرار) 13(إليه والمنصوص عليها في نص المادة 
أو من رئيس الجهـاز   ،قرار من الوزير بناء على عرض من وكيل الوزارة

  .حسب األحوال
5 

 

يتكون التنظيم الداخلي للجهاز مـن التقسـيمات التنظيميـة الرئيسـية     
  -:ليةالتا
 ً   .رئيس الجهاز: أوال

  .نائب رئيس الجهاز :ثانياً 
  .مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات: ثالثاً 
  .هيئة المديرين :رابعاً 

  .الفروع: خامساً 
  .معاهد التدريب :سادساً 
  :اإلدارات وهي :سابعاً 

  .إدارة العمليات واألمن القضائي -1
  .إدارة التفتيش والمتابعة -2
  .اإلدارية والماليةإدارة الشؤون  -3
  .إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية -4
  .إدارة العالقات والتعاون -5
  .إدارة التخطيط والدراسات والمشروعات -6
  .إدارة رعاية وتأهيل النزالء -7

  :المكاتب وهي: ثامناً 
  .مكتب شؤون رئيس الجهاز -1
  .مكتب الرقابة والمراجعة الداخلية -2
  .قانونيةمكتب الشؤون ال -3
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  .مكتب شؤون نائب رئيس الجهاز -4
  .مكتب تقنية المعلومات -5
  .مكتب شؤون المرأة -6
  .مكتب شؤون مساعد رئيس الجهاز -7

  .مؤسسات اإلصالح والتأهيل: تاسعاً 
6 

 

يتولى الجهاز إدارة المؤسسات واإلشراف عليها إداريـاً وفنيـاً وتنفيـذ    
لقة بها وتطبيق المعايير الدولية في شأن المؤسسات بهدف التشريعات المتع

إصالح وتأهيل النزالء بالطرق العلمية وتنفيذ األحكام واألوامـر القضـائية،   
  :وللجهاز في سبيل تحقيق مهامه مباشرة االختصاصات التالية

  .إدارة وحراسة المؤسسات واإلشراف عليها -1
بعة لها ومقار الهيئات القضـائية  حراسة مقر وزارة العدل والجهات التا -2

  .وضمان وحماية أعضائها أثناء قيامهم بمهامهم
  .المحافظة على األمن والنظام داخل المؤسسات والمقار التابعة للوزارة -3
  .تقديم الرعاية الصحية واالجتماعية للنزالء -4
  .إعادة تأهيل النزالء وفق أحدث الطرق المتبعة لدمجهم في المجتمع -5
صون كرامة النزالء اإلنسانية والمحافظة على احترام مبـادئ حقـوق    -6

  .اإلنسان
تنفيذ اإلعالنات والتبليغات واألوامر واألحكام القضائية الصـادرة عـن    -7

  .المحاكم والنيابات
مباشرة أعمال البحث والتحري وجمع االستدالالت في الجرائم المتعلقـة   -8

  .لها وفقاً للقانونبتطبيق قانون المؤسسات والتصرف حيا
أعمال شـغب فـي المؤسسـات أو المحـاكم أو النيابـات       ةمكافحة أي -9

  .والسيطرة عليها
  .التعاون مع الجهات العربية والدولية ذات العالقة بعمل الجهاز -10
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تكوين وتأهيل العناصر المتخصصة فـي مجـال اإلصـالح والتأهيـل      -11
مج تدريبية وتأهيلية بالداخل ، واقتراح برابالتنسيق مع الجهات المختصة

  .تهمو الخارج للرفع من كفاي
العمل على توفير الوسائل والوسائط التقنية المستخدمة في المؤسسات  -12

  .ألحكام السيطرة عليها وتنظيم عملها
القيام بالدراسات والبحوث عن ظاهرة اكتظـاظ مؤسسـات اإلصـالح     -13

صول إلى اسـتخالص النتـائج   ومعرفة مسبباتها والو ،والتأهيل بالنزالء
لذلك، والمساعدة في اقتراح الحلول والبرامج التنفيذية لها بالتنسيق مع 

  .الجهات المختصة المعنية بهذه الظاهرة
واالسـتفادة   ،بعمل الجهاز المتعلقة إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية -14

  .من نتائجها في تطوير عمل الجهاز
لقة باإلصالح والتأهيل، وتقـديم المقترحـات   دراسة التشريعات المتع -15

  .الهادفة لتعديلها بما يواكب التطور الحاصل في هذا المجال
المتخصصة في مجال اإلصالح والتأهيل وفق العناصر ة يالرفع من كفا -16

  .أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال
  .التشريعات النافذة إليهاختصاصات أخرى تسندها  ةأي -17

7 

 

  :يختص رئيس الجهاز بما يلي
  .وضع وتنفيذ السياسة العامة للجهاز بما يتالئم مع أغراضه -1
  .اعتماد الخطط والبرامج السنوية لعمل الجهاز -2
  .تمثيل الجهاز أمام القضاء وفي صالته مع الغير -3
الدولية التي يكـون  التوقيع على العقود واالتفاقيات المحلية والعربية و -4

  .الجهاز طرفاً فيها
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اعتماد الحساب الختامي وإقرار مشروع الميزانية العموميـة للجهـاز    -5
  .وإحالتها إلى جهات االختصاص

  .لالعتماداقتراح وإعداد اللوائح المتعلقة بعمل الجهاز وإحالتها  -6
يعات لتشـر لتشكيل اللجان االستشارية والفنية وتحديد مكافآتهـا وفقـاً    -7

  .النافذة وإصدار القرارات بشأنها كلما دعت الحاجة إلى ذلك
لتشـريعات  لذات العالقة بعمل الجهاز وفقاً إصدار القرارات والتوصيات  -8

  .النافذة
  .إصدار أوامر الصرف من المبالغ المدرجة بالميزانية المعتمدة للجهاز -9

لين بالجهـاز فـي   إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعـام  -10
  .حدود الصالحيات المنصوص عليها في التشريعات النافذة

في المهـام   اإليفادمخاطبة الجهات المختصة في شأن إصدار قرارات  -11
الرسمية والدورات التدريبية في الداخل والخارج المتعلقة بعمل الجهـاز  

  .وفقاً للتشريعات النافذة
  .العاملين بالجهاز اعتماد محاضر اجتماعات لجنة شؤون -12
بها نص في هـذا   سندها التشريعات النافذة ولم يأتاختصاصات ت ةأي -13

  .القرار
  .مهام يكلف بها من قبل وزير العدل في مجال اختصاصه ةأي -14

8 

 

  .هيئة المديرين -أ
  .روعـــالف -ب
  .رطةمعاهد تدريب الش -ج
  .إدارة العمليات واألمن القضائي -د

  .إدارة التفتيش والمتابعة -هـ
  .مكتب شؤون رئيس الجهاز -و
  .مكتب الرقابة والمراجعة الداخلية -ز
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  .مكتب الشؤون القانونية -ح
9 

 

  هيئة املديرين   - أ
  :ى هيئة المديرين وتتكون من السادةسميكون للجهاز هيئة تُ

  .رئيساً                                              رئيس الجهاز -1
  .عضواً                                        نائب رئيس الجهاز -2
  .عضواً                   مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات -3
  .أعضاء                                            .رؤساء الفروع -4

  :تتولى الهيئة االختصاصات التالية
إبداء المشورة الفنية فيما يعرض عليها من رئيسها أو أحـد أعضـائها    -1

  .الطابع الفني التخصصي لعمل الجهازفي المسائل ذات 
ستراتيجيات والخطط وبرامج العمل المتعلقة بنشاطات الجهاز الاعتماد ا -2

  .رات والمكاتب والجهات التابعة للجهازادالمقدمة من اإلو
  .قرارها لرفعها للوزارةإمناقشة ميزانية الجهاز و -3
  .دراسة أولويات الجهاز واحتياجاته -4
الء وتشغيلهم وإقرار األنشـطة  زدراسة واعتماد برامج إعادة تأهيل الن -5

  .البناءة لهم
مالية للمشاكل التـي تعتـرض سـير    اقتراح الحلول الفنية واإلدارية وال -6

  .العمل بالجهاز
تحليل الدراسات الدورية عـن وضـع الجهـاز وإداراتـه ونشـاطاته،       -7

واستخالص النتائج الواردة منها واقتراح الحلول للمشاكل والصـعوبات  
  .التي يواجهها الجهاز

تشكل الهيئة لجنة أو أكثر من بين أعضائها لدراسة أي موضوع يخص  -8
أو توفير بيانات أو معلومات يترتب عليها إصدار قـرارات   ،جهازعمل ال

  .اسة العامة لعمل الجهازيذات طابع مهم يخص الس
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ويحـق لـرئيس    ،يحدد مواعيد اجتماعاتها الدورية اًتضع الهيئة نظام -10
 ،الهيئة دعوتها لعقد اجتماع طارئ في الحاالت التـي تسـتوجب ذلـك   

واحد، وتتخذ + ضره نصف عدد األعضاء ويكون االجتماع قانونياً إذا ح
وفي حاالت تساوي األصوات يـرجح   ،الهيئة قراراتها بأكثرية األصوات

  .الجانب الذي منه الرئيس
  .الهيئةمقرر يكلف رئيس الجهاز من يتولى منصب  -11
  :روعـــالف - ب

  :تتولى الفروع االختصاصات التالية
ود دائرة اختصاصـها  تتولى الفروع ممارسة اختصاصات الجهاز في حد
  .ويكون لكل فرع مدير يتم تكليفه من قبل رئيس الجهاز

  :اختصاصات مدراء الفروع
  .ممارسة صالحيات الجهاز في حدود دائرة اختصاصهم -1
تنفيذ اإلعالنات والتبليغات واألوامر واألحكام القضائية الصـادرة عـن    -2

واألمـن القضـائي    المحاكم والنيابات بالتعاون مع فرع إدارة العمليـات 
  .وقسم ووحدات تنفيذ األحكام واألوامر القضائية بالفرع والمؤسسات

تقوم مكاتب ونقاط األمن التابعة للفرع بحراسة وتـأمين مقـار وزارة    -3
العدل والجهات التابعة لها ومقار الهيئـات القضـائية داخـل النطـاق     

  .الجغرافي للفرع
والمؤسسـات الواقعـة فـي    فرع التسيير العمل اليومي وإدارة شؤون  -4

  .نطاقه
ومنتسبي المؤسسات الواقعة في نطاقه وذلك وفق  متابعة منتسبي الفرع -6

  .المهام والمسؤوليات واالختصاصات المحددة للجهاز
إعداد وتقديم التقارير الدورية عن عمل الفرع لرئيس الجهـاز بصـفة    -7

  .دورية
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  الشرطة القضائيةتدريب معاهد  - ج
الشرطة القضـائية  لتدريب هاز الحق في اقتراح إنشاء معاهد لرئيس الج

والتي يرى ضرورة إنشاء معاهد بها، ويصدر بشأنها قرار مـن   ،بالمناطق
مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير العدل، على أن يصدر بـالتنظيم  

  .الداخلي للمعهد قرار من وزير العدل
  :اختصاصات املعاهد

أحدث الطرق المتبعة في مجـال  وفق از الشرطة تدريب الملتحقين بجه -1
  .التدريب

دوري إعداد دورات تدريبية للرفع من قدرات منتسبي الجهـاز بشـكل    -2
خر ما تم التوصل إليه في الدول المتقدمة من بـرامج  آتباع اومنتظم وب

  .تدريبية في مجال دراسات إدارة المؤسسات
ر تنميـة وتطـوير المـوارد    إعداد البرامج التدريبية وعرضها على مدي -3

البشرية ليتولى عرضها على رئيس الجهاز العتمادها أو عرضها علـى  
  .هيئة المديرين إلبداء المالحظات حيالها

 نعـاملين بمعاهـد التـدريب ممـن يشـغلو     اختيار األطقم التدريبية لل -4
ـ ة بهيكلهـا التنظيمـي مـن ذوي الكفا   التقسيمات التنظيمية والفرعي ة ي

هم من قبل رئيس الجهاز، بناء على عـرض  ينصدر قرار تعيوالخبرة، وي
  .من مدير المعهد

تحديد المناهج التي تدرس في معاهد التدريب واقتراح حجـم الـدفعات    -5
  .واللوائح التنظيمية للمعهد وللدورات التدريبية

  .مهام تسندها التشريعات النافذة ةأي -6
  إدارة العمليات واألمن القضائي - د

م تـوفير الحمايـة للهيئـات    اارة العمليات واألمن القضائي مهتتولى إد
 القضائية والمتقاضين والنزالء والتدخل السريع في حال تعرض مقار وزارة

وحمايتهـا وتأمينهـا    ،عتداء من أي نـوع العدل أو الجهات التابعة لها لال
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واستعمال الوسائل المتاحة قانوناً لفض التمرد والشغب أو الهيجـان أو أي  
  -:ولها على وجه الخصوص ما يلي ،فوضى قد تحدث داخل المؤسسات

إعداد الخطط األمنية لتأمين وحماية المقار المكلف الجهـاز بحمايتهـا    -1
  .وحراستها واإلشراف على تنفيذها

ـ   -2  ذدعم ومساندة أقسام ووحدات تنفيذ األحكام واألوامر القضـائية وتنفي
محـاكم والنيابـات بـالفروع    اإلعالنات والتبليغـات الصـادرة عـن ال   

  .والمؤسسات
  .ة العاملين باإلدارةيات األمنية الالزمة للرفع من كفاوضع المقترح -3
وتدريب وبنـاء قـدرات العناصـر التـي تسـتطيع تنفيـذ        تجنيدطلب  -4

  .اختصاصات اإلدارة
وأجهـزة والمسـتلزمات التـي    تحديد االحتياجات من آليات ومعـدات   -5

  .حتاجها الجهازي
اإلشراف الفني على المعدات التقنية لمراقبة وتأمين المؤسسات ومقـار   -6

  .الهيئات القضائية
 تجهيز الفرق الخاصة بحفظ النظام داخل المؤسسات الخاضعة لحمايـة  -7

في حاالت الشغب والتمرد والهيجـان أو محـاوالت الفـرار ومتابعـة     
  .أعمالها

والجهـات  العـدل  ن لـوزارة  القيام بحماية الموظفين العموميين التابعي -8
  .التابعة لها من أي اعتداء

داخل المؤسسات وآلية نقلهـم   إيوائهمالنزالء وطرق  إيداعالتنسيق في  -9
وعرضهم على الهيئات القضائية باستخدام وسـائل النقـل والمعـدات    

  .المناسبة لطبيعة كل مهمة
مـن  اإلشراف على مجموعة اإلسناد الطبي وتوفير كل مـا تحتاجـه    -10

  .معدات وأدوية ومستلزمات طبية ألداء عملها على أكمل وجه
  .اإلشراف على مكاتب العمليات واألمن القضائي بالفروع والمؤسسات -11
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مـن   في التحقيق من شخصـية الفـارين   ةاستخدام المعدات المتطور -12
أو مراقبة النزالء المرخص  ،وتتبعهم أو تعقبهم ،أو المشتبه بهم ،العدالة

  .أثناء فترة اإلجازة اإلجازةبلهم 
اإلشراف على عمل غرفة القيادة والعمليـات والسـيطرة وتطويرهـا     -13

  .بأحدث األساليب الفنية
  .مهام تكلف بها من قبل رئيس الجهاز ةأي -14
  .إدارة التفتيش واملتابعة - هـ

التفتيش والمتابعة التخطيط والتفتيش والرقابة والتقييم ألداء  إدارة تتولى
عاملين في كافة وحدات الجهاز، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومـات لكافـة   ال

نجـازات ورفـع التقـارير    واإلدات من حيث درجة األداء واالحتياجات حالو
الدورية عن الوضع اإلداري واألمني لـرئيس الجهـاز ولهـا علـى وجـه      

  -:الخصوص ما يلي
  .التفتيش الدوري والمفاجئ على أعضاء وموظفي الجهاز -1
  .التحقيق فيما يحال إليها من رئيس الجهاز وعرض نتائجه -2
  .عملللالتفتيش على األسلحة والذخائر وسجالتها ومدى صالحيتها  -3
  .اإلشراف على مقر الحجز اإلداري ألعضاء الشرطة -4
مراقبة سير العمل بالتقسيمات التنظيمية بالجهاز وتقديم ما تـراه مـن    -5

  .رئيس الجهازن إلى أالش ي هذامقترحات ف
وضع معايير لقياس أداء التقسيمات اإلدارية، بالتنسـيق مـع اإلدارات    -6

  .ذات العالقة
واألسـاليب  ) األيـزو (إنشاء الوثائق المتعلقة بـدليل نظـام الجـودة     -7

  .واإلجراءات الالزمة ألداء أنشطة الجودة والتميز
ولويـات عـن   ليب اتخاذ القرار والتخطيط وتحديد األااقتراح تطوير أس -8

والفـرص  طريق اإلدراك الشامل والمنظم ألنشطة الجهـاز، والتغيـرات   
  .اإليجابية المتاحة
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التنسيق بين أنشطة مختلف الوظائف التي تقدم النصيحة فيمـا يخـص    -9
  .نواحي إدارة المخاطر داخل الجهاز

تقييم األداء اإلداري والخدمي والشرطي بالوحدات اإلدارية والخدميـة   -10
وتحديد أوجه القصور واقتراح أفضل الطرق  ،مؤسسات التابعة للجهازبال

  .لمعالجتها
  .مهام تكلف بها من قبل رئيس الجهاز ةأي -11

  مكتب شؤون رئيس اجلهاز - و
ى مكتب شؤون رئيس الجهاز تنظيم أعمال مكتـب رئـيس الجهـاز    ليتو

ت الصادرة جتماعاته وتسجيل القراراوتلقي المكاتبات والتقارير والتحضير ال
ما توصلت إليـه   آخرعن  وإبالغهومتابعة أعمال اللجان التي يكلفها  ،عنه

  -:وله على الوجه الخصوص ما يلي
  .تنظيم أعمال مكتب رئيس الجهاز -1
ي المكاتبات والتقارير التي ترد باسم رئيس الجهاز وتنفيذ تعليماته ـتلق -2

  .بشأنها
مشروع جدول أعمالها وفق  التحضير الجتماعات رئيس الجهاز ووضع -3

توجيهاته، وتحرير محاضر جلساتها وتبليغ الجهات المعنية بصورة منها 
  .بعد اعتمادها

تسجيل القرارات الصادرة عن رئيس الجهاز وحفظها وقيدها في سـجل   -4
  .خاص حسب تواريخ صدورها

 تبليغ كافة التقسيمات التنظيمية التابعة للجهاز بـالقرارات والتعليمـات   -5
  .والتوصيات الصادرة عن رئيس الجهاز

تنظيم مقابالت واتصاالت رئيس الجهاز وتوفير المعلومـات والبيانـات    -6
  .التي يطلبها

الدعوات التي توجه إلى رئيس الجهاز لحضـور االجتماعـات أو    يتلق -7
  .اللجان التي يرأسها أو يكون عضواً فيها

ابط التي يقررهـا رئـيس   حفظ المستندات السرية والخاصة وفقاً للضو -8
  .الجهاز
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  .وفقاً لتوجيهاتهرسائل التي تصدر عن رئيس الجهاز إعداد ال -9
متابعة أعمال اللجان وفرق العمل التي يكلفها رئيس الجهاز واسـتالم   -10

  .تقاريرها
  .تقديم تقارير عن سير العمل بالمكتب -11

  مكتب الرقابة واملراجعة الداخلية - ز
ة والمراجعة الداخلية مراجعة جميع الدفاتر والسجالت بيتولى مكتب الرقا

وأوامر الصرف ومراقبة أوجه الصرف، وتقديم النصح والمشـورة الماليـة   
والقيام بمراجعـة   ،أخطاء أو نقص أو خلل في الدورة المستندية ةأي فيلتال

وله على وجه الخصوص  ،الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية
  -:مايلي

إعداد البرامج الكفيلة بتمكين المكتب من القيام بمهامه، وفقاً للقـوانين   -1
  .واللوائح المالية المعمول بها

مراجعة جميع الدفاتر والسجالت والبطاقات والتأكد من صـحة القيـود    -2
  .المالية بها

ـ    -3  ةتقديم النصح والمشورة المالية، واقتراح السبل الكفيلـة بتالفـي أي
  .قص أو خلل في المستندات أو إجراءات الصرفأخطاء أو ن

ر الماليـة الخاصـة   مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات والتقـاري  -4
  .على أوجه القصور، واقتراح السبل الكفيلة لمعالجتها بالجهاز، والتنبيه

مراجعة اإلجراءات المالية المتعلقة بكافة اإليرادات والمصروفات التـي   -5
واسـتيفائها للشـروط    ،والتأكد من صحتها وسالمتها ،ازيقوم بها الجه

  .واإلجراءات المطلوبة
  .مراجعة مشروع الميزانية للجهاز والتأكد من سالمة إعدادها -6
مراجعة نتائج الجرد السنوي أو الدوري الخـاص بأصـول وممتلكـات     -7

  .الجهاز
ردة مـن  االشتراك في إعداد الردود على االستفسارات والمالحظات الوا -8

  .ديوان المحاسبة وغيره من الجهات األخرى ذات العالقة
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القيام بأعمال الرقابة الداخلية على أكمل وجه والتأكد من تطبيق الدورة  -9
المستندية واللوائح المعمول بها في الجهاز على أحسـن وجـه، وبمـا    

  .يتوافق مع النظام المالي للدولة
الخزائن والمخازن والعهد المالية  إجراء الجرد الدوري والمفاجئ على -10

والتأكد من تطبيق التشريعات النافذة بالخصوص للحيلولة دون حـدوث  
  .أي عجز في أموال الجهاز

تقييم نتائج الميزانية المنفذة، ومقارنتها بالميزانية المعتمدة وتحليـل   -11
  .، واقتراح سبل تالفيهااالنحرافات

  .يكلف بها من قبل رئيس الجهاز المشاركة في أعمال اللجان التي -12
العمل على تطوير نظم الرقابة والنظم المحاسبية والدورة المسـتندية   -13

  .للجهاز
إعداد التقارير الفنية بناء على طلب وكيل الوزارة لشـؤون الشـرطة    -14

  .القضائية
  .إعداد تقارير دورية عن سير العمل بالمكتب -15
  مكتب الشؤون القانونية -ح

مكتب الشؤون القانونية تقديم االستشارات القانونية في المواضيع يتولى 
التي يطلب فيها االستشارة، واقتراح مشاريع القوانين واللـوائح التنظيميـة   
وتعديالتها ومراجعة العقود واالتفاقيات التي يبرمها الجهـاز مـن الناحيـة    

  :وله على وجه الخصوص ما يلي ،القانونية
  .وعات اللوائح والقراراتإعداد ومراجعة مشر -1
الرأي وإعداد المذكرات وتقديم المشورة القانونية فـي المسـائل    إبداء -2

أو من أحد التقسيمات التنظيميـة   ،التي تعرض عليه من رئيس الجهاز
  .بالجهاز

متابعة القضايا التي يكون الجهاز طرفاً فيها، وإعداد المذكرات القانونية  -3
هاز في الخصوص واتخاذ اإلجراءات الالزمـة  التي تبين وجهة نظر الج

  .بشأنها بالتنسيق مع إدارة القضايا
إعداد وحفظ العقود التي يبرمها الجهـاز لتنفيـذ اختصاصـاته وذلـك      -4
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بالتنسيق مع اإلدارات والمكاتب المختصة والفروع والجهـات األخـرى   
  .ذات العالقة

التي يبرمها الجهاز إلى  اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة مشاريع العقود -5
وإعداد الردود على مالحظاته بالتنسيق مـع اإلدارات   ،ديوان المحاسبة

  .المختصة
إجراء التحقيقات في الموضوعات التي تحال عليه من رئيس الجهاز أو  -6

نائبه أو مساعده أو مدراء اإلدارات أو مـدراء المكاتـب أو الفـروع،    
  .وبحث الشكاوي التي يكلفونه بهاواالشتراك في عضوية لجان التحقيق 

المشاركة في اللجان التي يطلب منه المشاركة فيهـا، إلبـداء الـرأي     -7
  .القانوني بشأنها

حفظ الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية والمعاهدات واالتفاقيـات   -8
والبروتوكالت الدولية بالتعاون مع إدارة العالقـات والتعـاون الـدولي،    

  .بويبها وتداولها بالجهازوالعمل على ت
ذات العالقة بما يخـدم  راك في المؤتمرات والندوات وورش العمل تاالش -9

  .أغراض الجهاز
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب -10

10 

 
  :ما يليبيختص نائب رئيس الجهاز 

خلو منصبه أو قيام مـانع  تولي مهام رئيس الجهاز في حالة غيابه أو  -1
  .لديه

حضور المؤتمرات والندوات واللقاءات التـي يكلفـه رئـيس الجهـاز      -2
  .عنه بحضورها بدالً

وفقاً للقوانين والتشـريعات  يات التي يفوضه بها رئيس الجهاز الصالح -3
  .النافذة بالخصوص

اقعـة  متابعة سير العمل اإلداري والمالي والفني باإلدارات والمكاتب الو -4
  .تحت إشرافه
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عقد اجتماعات دورية تضم مدراء اإلدارات والمكاتـب الواقعـة تحـت     -5
إشرافه لبحث ومناقشة سير العمل وما يعترضه من صعوبات واقتـراح  

  .الحلول المناسبة
اقتراح ما يتطلبه صالح العمل بالجهاز اإلداري من تعديالت في القوانين  -6

  .ضها على رئيس الجهاز لالعتمادواللوائح والقرارات واألنظمة وعر
دورية إلى رئيس الجهاز عن النشاط وسير العمـل الفنـي    رتقديم تقاري -7

  .واإلداري والمالي بالتقسيمات التنظيمية الواقعة تحت إشرافه المباشر
اقتراح تشكيل لجان استشارية دائمة أو مؤقتة وتحديـد اختصاصـاتها    -8

صاصات الجهاز وترأس الـبعض  لبحث بعض المواضيع الداخلة في اخت
  .نهام

اقتراح منح المكآفات التشجيعية ومكافأة اللجـان التـي يـتم تشـكيلها      -9
  .لدراسة بعض المواضيع ذات العالقة بالجهاز

  .ترأس لجان شؤون العاملين ولجان التأديب -10
  .عطاءات بالجهازرئاسة لجنة ال -11
  .اختصاصات أخرى أيةما يكلفه به رئيس الجهاز من أعمال أو  -12
  

11 

 

  .إدارة الشؤون اإلدارية والمالية -أ
  .إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية -ب
  .إدارة العالقات والتعاون الدولي -ج
  .إدارة التخطيط والدراسات والمشروعات -د

  .مكتب شؤون نائب رئيس الجهاز -هـ
  .ة المعلوماتمكتب تقني -و
  .مكتب شؤون المرأة -ز
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12 

 

  إدارة الشؤون اإلدارية واملالية - أ
تتولى إدارة الشؤون اإلدارية والمالية إعداد تقديرات ميزانيـة الجهـاز   
 وتوفير كل ما يحتاجه الجهاز من تجهيزات ومعدات ومواد، ومتابعة كل مـا 
يتعلق بالشؤون المالية بالجهاز واإلشراف على الخـزائن والعهـد الماليـة    

  :ولها على وجه الخصوص ما يلي ،الدائمة والمؤقتة
إعداد تقديرات ميزانية الجهاز، وتنفيذ بنودها بعد اعتمادهـا، وإعـداد    -1

  .السجالت الالزمة لذلك، وإعداد الحساب الختامي
  .مالية بالتنسيق مع ديوان المحاسبةفتح الحسابات واالعتمادات ال -2
سائم المرتبات والمستحقات األخرى بالتعاون مـع التقسـيمات   قإعداد  -3

  .المختصة
  .متابعة الحسابات بالمصارف والقيام بأعمال الدفع والقبض -4
توفير احتياجات الجهاز من مـواد القرطاسـية واألثـاث والتجهيـزات      -5

ناف الالزمة فـي حـدود االعتمـادات    وتزويد المخازن باألص ،المختلفة
  .ومسك الدفاتر المتعلقة بذلك ،المقررة بالميزانية

  .اإلشراف على الخزائن والعهد المؤقتة والدائمة -6
  .إجراء الجرد الدفتري والفعلي -7
اإلشراف على المخازن الرئيسية والفرعية ودورتها المستندية والتوريد  -8

  .ت الصنف والسجالت المخزنةإليها والصرف منها وخاصة بطاقا
تلقي الرسائل والمذكرات الواردة وتصنيف المكاتبات والرسائل الصادرة  -9

  .من الجهاز وقيد كل منها في السجل الخاص بذلك
إحالة الوارد من الرسائل والمذكرات بعد تسجيلها إلى الجهة المكلفـة   -10

  .باإلجراء
لتصـنيف المقـرر لهـا    حفظ الوثائق في الملفات المختصة حسـب ا  -11

  .بالتعاون مع اإلدارات والمكاتب المختصة
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 ،تسجيل ما يحال لإلدارات والمكاتب من موضوعات حسـب التأشـيرة   -12
  .وتقديم التقارير الدورية عنها ،منهاالمتأخر ومتابعة وحصر 

دراسة وتقييم نظام المحفوظات وإحالة مراسـالت ووثـائق الجهـاز     -13
ل السبل لتطويرها بما في ذلك اسـتخدام الميكنـة   اإلداري، واقتراح أفض

  .ووسائل الحفظ واالسترجاع المتطورة
القيام بعملية التدقيق والفحص للمشتريات أثناء استالمها للتأكد مـن   -14

  .مطابقتها للمواصفات المتفق عليها من عدمه
نظام إداري جديد ومـا مـن شـأنه    تقديم المقترحات الهادفة لتحديث  -15

وتسهيل حركة الدورة المستندية بالجهاز، والمشاركة في وضـع  تبسيط 
  .خطة إلدخال الميكنة الحديثة

  .المشاركة في المناسبات االجتماعية لجميع منتسبي الجهاز -16
طالع علـى  ى والجرحى من منتسبي الجهاز، واالالقيام بزيارة المرض -17

ائـب رئـيس   أحوالهم الصحية واالقتصادية ورفع تقارير بشأنها إلـى ن 
  .جل تقديم المساعدة لهمأالجهاز من 

القيام بصيانة المركبات واآلليات التابعة للجهاز وتوفير قطـع الغيـار    -18
  .الالزمة لها

  .توفير جميع المستلزمات والمعدات اإلدارية التي يحتاجها الجهاز -19
  .ءات الخاصة بمنتسبي الجهازاالقيام بإتمام جميع اإلجر -20
  .بالصيانات البسيطة التي تحتاجها مرافق الجهاز القيام -21
اإلشراف على تطبيق نظم وإجـراءات السـالمة وتـوفير الوسـائل      -22

والتجهيزات التي تؤدي إلى منع وقوع الحوادث والحرائـق، ومراعـاة   
  .تطبيق المنتسبين لتعليمات األمن والسالمة المهنية

  .ثلةالقيام بما يسند إليها من أعمال أخرى مما -23
  إدارة تنمية وتطوير املوارد البشرية - ب

ضع الخطط التدريبية للرفع تتولى إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية و
ووضع الضوابط والشروط التي يتم على أساسها  ،ة منتسبي الجهازيمن كفا

تجنيد أفراد جدد أو موظفين بالجهاز، والعمل على تأهيل منتسـبي الجهـاز   
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ولها علـى   ،شؤون الوظيفية العامةالالطرق، واالهتمام بحدث وأوفق أفضل 
  -:وجه الخصوص ما يلي

تنفيذ أهداف الجهاز في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية، ووضـع   -1
الخطط والبرامج الخاصة بذلك بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة وتقديم 

  .بذلكالمتعلقة المقترحات 
  .شكل دائمتطوير المناهج التدريبية ب -2
متابعة وتقييم عمل معاهد تدريب الشرطة القضائية والعمل على تلبيـة   -3

  .احتياجاتها الفنية
وضع برامج توعوية للتعريف بعمل الجهاز من أجل اسـتقطاب كـوادر    -4

  .جديدة للعمل بالجهاز
  .د بالجهازضع معايير وضوابط تجنيد أفراد جدو -5
ستحقي الترقية لرتب أعلـى لضـمان   العمل على تأهيل أفراد الجهاز م -6

  .انسيابية الهرم الوظيفي
اتخاذ إجراءات التعيين والترقية والنقل والندب واإلعارة وغيرهـا مـن    -7

  .المسائل الوظيفية المتعلقة بالعاملين بالجهاز اإلداري
حفظ الملفات الشخصية للعاملين وإعداد وحفظ سجل المـالك الـوظيفي    -8

ات توصيف الوظائف، وبطاقات الحياة الوظيفيـة  وسجل األقدمية وبطاق
  .وتحديثها لمطابقتها للواقع بصفة متجددة

التحضير الجتماعات لجنة شؤون العاملين ومجالس التأديـب واتخـاذ    -9
  .اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات

إجراء الدراسات والبحوث حول احتيـاج الجهـاز مـن التخصصـات      -10
  .ة حسب خطة عمله بالتنسيق مع إدارات الجهازالمختلف

  .المشاركة في تحديد المهن التي تحتاج إلى مهارات وكفاءات معينة -11
العمل على تطوير األسلوب األمثل لتعامل منتسبي الجهاز مـع الغيـر    -12

  .أثناء وجودهم في الوظيفة
قـة  الندوات والمـؤتمرات ذات العال متابعة أحدث التطورات وحضور  -13

  .عمل الجهاز واالستفادة منهاب
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جهـاز للدراسـة أو التـدريب    وضع البرامج الخاصة بإيفاد منتسبي ال -14
والتنسيق  ،ومتابعتهم وإعداد التقارير الالزمة عنهم ،أو الخارج بالداخل

  .مع الجهات ذات العالقة
لرفـع مـن   ) أثناء العمـل  التدريب(اإلشراف على البرامج التدريبية  -15

  .ة منتسبي الجهاز من خالل خطة معتمدة لذلكيكفامستوى 
  .مال أخرى مماثلةعالقيام بما يسند إليها من أ -16
  إدارة العالقات والتعاون - ج

تتولى إدارة العالقات والتعاون مهام التنسيق بين الجهـاز والمنظمـات   
والعمـل   ،واستقبال الزوار الرسميين للجهاز ،المحلية والدولية ذات العالقة

ولهـا   ،ى إظهار نشاطات الجهاز وتوجهاته في وسائل اإلعالم المختلفـة عل
  :على وجه الخصوص ما يلي

المشاركة في إعداد مشاريع التعاون مع الجهات المناظرة لعمل الجهـاز   -1
  .والمنظمات الدولية والعربية بما يحقق تبادل المصالح المشتركة

دوليين والعرب والمنظمـات  فتح قنوات االتصال والتعاون مع الشركاء ال -2
  .الدولية والعربية ذات العالقة

  .المشاركة في إقامة المؤتمرات والندوات المحلية والدولية المشتركة -3
والثنائية التـي  حفظ االتفاقيات والمعاهدات العربية واإلقليمية والدولية  -4

  .وتفعيلها لالستفادة منها تخص عمل الجهاز
في مجـاالت  التعاون الفني مع المنظمات الدولية بعة أنشطة اتنسيق ومت -5

  .عمل الجهاز
  .ين للجهاز أو للجهات التابعة لهياستقبال الزوار الرسم -6
توفير الخدمات للضيوف الرسميين للجهاز من إقامة وتنقـل، ووضـع    -7

  .برنامج مواعيد الزيارات واللقاءات والمقابالت الخاصة بهم
ستفادة مما تـوفره المنظمـات الدوليـة مـن     اقتراح السبل الكفيلة باال -8

  .مساعدات فنية وأعمال ذات عالقة بنشاط عمل الجهاز
ترجمة الوثائق والتقارير والمراسالت واالتفاقيات مع مراعاة األصـول   -9

  .اللغوية والفنية والدقة في المعنى
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القيام بأعمال الترجمة الفورية في الندوات والمؤتمرات واالجتماعـات   -10
  .اللجان التي تعقد بالجهازو

القيام بأعمال ترجمة وتلخيص الدراسات واألبحاث والمراجع األجنبية  -11
  .التي تهم الجهاز

  .متابعة كل ما ينشر من مطبوعات لها عالقة مباشرة بعمل الجهاز -12
جمع تقارير الرأي العام وما ينشر فـي وسـائل اإلعـالم بأنواعهـا      -13

  .مختصة بالجهازالجهة ال إلىوإحالتها 
  .التنسيق مع وسائل اإلعالم فيما يخص نشاط الجهاز -14
المشاركة في رسم الخطط والسياسات والبرامج اإلعالمية والتوعويـة   -15

  .لتنفيذ أهداف الجهاز وإبراز نشاطاته
وضع برامج تثقيفية لنشر الوعي بـين نـزالء مؤسسـات اإلصـالح      -16

  .ت وتوزيع المطوياتوالتأهيل من خالل إلقاء المحاضرا
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -17
  .مهام أخرى تكلف بها من قبل نائب الرئيس ةأي -18

  إدارة التخطيط والدراسات واملشروعات - د
في وضع خطط المشاركة تتولى إدارة التخطيط والدراسات والمشروعات 

مـن أداء العمـل    رفـع للدراسات والبحـوث ل اوإجراء  ،الموازنات السنوية
ولهـا علـى وجـه     ،بالجهاز وتطوير وتحسين إقامة النزالء بالمؤسسـات 

  :الخصوص ما يلي
  .لموازنة السنوية الخاصة بالجهازاالمشاركة في وضع  -1
وضع الخطط والرسومات الهندسية للمشاريع اإلنشـائية التـي يسـعى     -2

  .الجهاز إلى تنفيذها
قيق األهداف المحددة علـى مسـتوى   إعداد مشاريع الخطط الكفيلة بتح -3

  .الجهاز، واقتراح السياسات المناسبة لتنفيذ الخطط المعتمدة
دراسة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ الخطـط والسياسـات    -4

  .المنفذة لها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها
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علقـة  واقتراح الخطط السنوية والدورية المت, إجراء الدراسات والبحوث -5
واقتراح ميزانيات وفرق العمل , باألنشطة المختلفة على مستوى الجهاز

  .الالزمة لتنفيذها
  .متابعة أداء الخطط وإعداد تقارير االنحراف والتصحيح -6
حتياجات المتعلقة بخطط تنمية وتطـوير  االحول إعداد الدراسات الفنية  -7

  .المؤسسات
ق والمواصفات المتبعة لتطـوير  سات والبحوث ألنسب الطرراالقيام بالد -8

المؤسسات وفق المعايير الدولية المتعمدة في هذا الشأن وبما يؤدي إلى 
  .تحسين إقامة النزالء بالمؤسسات

 ،تجميع ودارسة وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطات الجهاز -9
ة واستخالص نتائجها  لالستفادة منها في إعداد الخطط والبرامج المنفـذ 

  .ستراتيجيات الجهازاألهداف وسياسات و
دراسة العقود اإلنشائية التي يبرمها الجهاز مـع الشـركات المنفـذة     -10

  .وتقديم الرأي الفني بشأنها
الدورية عن التقارير متابعة الشركات المنفذة لمشاريع الجهاز وتقديم  -11

  .مراحل التنفيذ
عـدات الالزمـة  للجهـاز    المشاركة في إعداد مواصفات األجهزة والم -12

  .بالتنسيق مع اإلدارات المختصة بالجهاز
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -13
  .مهام أخرى تكلف بها من قبل نائب الرئيس ةأي -14
  .مكتب شؤون نائب رئيس اجلهاز - هـ 

يتولى مكتب شؤون نائب الرئيس تنظيم أعمال مكتـب النائـب وتلقـي    
, وإبالغه عن مواعيد اجتماعاته ،رير والتحضير الجتماعاتهالمكاتبات والتقا
ولـه   ،وإعداد المراسالت التي يكلفه بإعـدادها , واتصاالته, وتنظيم مقابالته

  :على الوجه الخصوص ما يلي
  تنظيم شؤون المكتب إدارياً وفنياً -1
  .اتلقي المكاتبات و التقارير التي ترد باسم النائب وتنفيذ تعليماته بشأنه -2
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التحضير الجتماعات النائب ووضع مشـروع جـدول أعمالهـا وفـق      -3
وتحرير محاضر جلساتها وتبليغ الجهـات المعنيـة بصـورة    , توجيهاته

  .منها
تنظيم مقابالت واتصاالت النائب وتوفير المعلومـات والبيانـات التـي     -4

  .يطلبها
لجان التي تلقي الدعوات التي توجه إلى النائب لحضور االجتماعات أو ال -5

  .يرأسها أو يكون عضواً فيها
للضوابط التـي يقررهـا نائـب     حفظ المستندات السرية والخاصة وفقاً -6

  .رئيس الجهاز
  .لتوجيهاتهإعداد الرسائل التي تصدر عن النائب وفقا  -7
متابعة أعمال اللجان وفرق العمل التي يكلفها نائـب رئـيس الجهـاز     -8

  .واستالم تقاريرها 
  .تقارير عن سير العمل بالمكتب إلى النائب تقديم -9

  .مهام يكلف بها من قبل النائب ةأي -10
  مكتب تقنية املعلومات - و

يتولى مكتب تقنية المعلومات وضع اآللية الالزمة لمنظومات المعلومـات  
والقيام بإعداد  ،والتواصل اإللكتروني وتوفير البرمجيات الالزمة للمنظومات

وله علـى   ،توثيق كافة البيانات المتعلقة بعمل الجهازالخاصة بالمنظومات 
  :وجه الخصوص ما يلي

القيام بأعمال التقنية المعلوماتية ووضع اآلليـة الالزمـة لمنظومـات     -1
المعلومات للتواصل اإللكتروني بين إدارات الجهاز ومؤسسات اإلصـالح  

  .والتأهيل
لتجهيزات االلكترونية اإلشراف على الجوانب الهندسية والفنية لتركيب ا -2

  .التابعة لهوالجهات ب بالجهاز يوشبكات الحواس
اإلشراف الفني واألمني وتوفير الحماية لشبكات المعلومـات الخاصـة    -3

  .بالجهاز والجهات التابعة له
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وتحديد احتياجات الجهـاز  , إعداد وتوفير البرمجيات الالزمة للمنظومات -4
والمساهمة في تطـوير  , نظم تشغيلوالجهات التابعة له من برمجيات و

  .المتوفر منها
  .له ةتنظيم انسياب البيانات بين الجهاز والجهات التابع -5
إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمنتسبي الجهاز من ضباط وضـباط صـف    -6

والعمل على توثيقها وحفظ كل ما  ،موظفين المدنيين والمنتدبين ،وأفراد
  .يتعلق بهم

 ،بدخول وخروج نزالء مؤسسات اإلصالح والتأهيلوضع منظومة تتعلق  -7
وتوثيقها وحفظها للرجوع إليها عنـد   ،وإعداد االحصائيات الخاصة بها

  .الحاجة
هم وأعمارهم وجنسياتهم ءبيانات خاصة بالنزالء تبين أسما إعداد قاعدة -8

ومكان تنفيـذ   ،أو المحكومين بها ،ونوع الجرائم الموقوفين على ذمتها
الباحثين في دراسـة أسـباب    عدغيرها من البيانات التي تساو ،العقوبة

  .الجريمة ومعرفة مرتكبيها وطرق مكافحتها
جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات لجـان اإلفـراج الصـحي     -9

  .وقرارات العفو عن النزالء وتوثيقها وحفظها
 القيام بإعداد بطاقة معلومات عن كل نزيـل مـن نـزالء مؤسسـات     -10

وإعـداد  . اإلصالح والتأهيل بالتنسيق الكامل مع مدراء هذه المؤسسات
منظومة معلوماتية خاصة لتوثيق حركة الهروب و القـبض والتشـغيل   

  .وحاالت الوفيات الخاصة بالنزالء
  .الشهرية والسنوية المتعلقة بعمل الجهاز اإلحصائياتإعداد  -11
المكتب والعمل علـى تنميـة   العناصر البشرية المؤهلة للعمل ب اختيار -12

  .قدراتهم العلمية للرفع من مستوى أدائهم
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب -13
  .مهام أخرى يكلف بها من قبل نائب الرئيس ةأي -14
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  مكتب شؤون املرأة - ز
ـ  االهتماميتولى مكتب شؤون المرأة  متطلبـات   ةبالشؤون الوظيفية وأي

 ،المتعلقـة بشـؤون المـرأة    اتز وتنفيذ القرارأخرى تخص منتسبات الجها
كل التي تعاني منهـا النـزيالت واالهتمـام بشـؤونهم     اوإيجاد الحلول للمش

وتنظيم أوقات  ،وتوفير الرعاية لهم ،واالهتمام بأطفالهن ،الصحية والنفسية
  :وله على الوجه الخصوص ما يلي ،الزيارة لهم

  .الجهازاالهتمام بالشؤون الوظيفية لمنتسبات  -1
تنفيذ القرارات المتعلقة بشؤون المرأة على مسـتوى جهـاز الشـرطة     -2

  .القضائية والجهات التابعة له
التي ترد إلى المكتـب وإيجـاد   وتلقي الشكاوى المتعلقة بشؤون المرأة  -3

  .الحلول لها والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العالقة
ـ  ات والندوات والملتتنظيم وإقامة المحاضر -4 بشـؤون   ىقيات التـي تعن

والتأهيل وبما يحافظ على  اإلصالحونزيالت مؤسسات , منتسبات الجهاز
  .صون حقوق وواجبات النزيالت

المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات التي تهتم بقضايا المرأة وحقوقهـا   -5
والعمل على تعزيز العالقات الثنائيـة   ،على المستوى المحلي والخارجي

  .المؤسسات ذات العالقة بقضايا المرأةمع الهيئات و 
ستقبال النزيالت الجدد وإجراء البحوث االجتماعية والصحية بالتنسيق ا -6

تشغيل النزيالت ومنح  في برامج وإبداء الرأي, ذات العالقة اتمع اإلدار
اإلجازات لهن بالتنسيق الكامل مع مدراء مؤسسات اإلصالح والتأهيـل  

  .لمطبق بالخصوصللتسلسل اإلداري ا وفقاً
وما يتعلق بمتابعة أطفالهن وتنظيم , تقديم الرعاية االجتماعية للنزيالت -7

  .زيارتهن
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 ،تقديم الرعاية االجتماعية والصحية والنفسية المتعلقة بتأهيل النزيالت -8
والعمل على تقديم اإلعانات والمنح المالية المقطوعة للمستحقات لها من 

  .النزيالت وذويهم
  .والتأهيل اإلصالحوالبيانات عن النزيالت بمؤسسات  اإلحصائياتاد إعد -9

  .إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب -10
  .مهام أخرى يكلف بها من قبل النائب ةأي -11

13 

 

  :ص مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات بما يليتيخ
  .على التقسيمات التي تتبعه مباشرة اإلشراف -1
إعداد مشاريع الخطط الكفيلة بتحقيق األهداف المحددة علـى مسـتوى    -2

  .التقسيمات التي تتبعه
  .اإلشراف المباشر على أعمال المؤسسات التابعة للجهاز إداريا وفنياً -3
متابعة احتياجات المؤسسات ورفع تقارير بهـذه االحتياجـات لـرئيس     -4

  .الجهاز
متابعــة أداء مــدراء المؤسســات ورصــد االنتهاكــات والتجــاوزات  -5

واقتراح الحلول واإلجراءات التي من شأنها أن تحـد مـن    ،والمخالفات
  .ذلك

المتابعة الدورية لألنشطة التي تقوم بها المؤسسات للترويح عن النزالء  -6
 وتثقيفهم صحياً ونفسياً ووعظهم وإرشادهم دينيـاً وفقـاً لقـيم الـدين    

  .الحنيف سالميإلا
  .لنزالءلمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة  -7
نها الرفـع مـن المسـتوى    أالقيام بوضع الخطط والبرامج التي من ش -8

التعليمي والثقافي والفكري لنزالء المؤسسات وما من شـأنه تـأهيلهم   
  .وتعليمهم لالندماج في المجتمع

مـة للمـوارد البشـرية واألجهـزة     المشاركة  في تقدير الميزانية الالز -9
  .والمعدات للمؤسسات
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وضع التصورات األولية والمقترحات الخاصة باسـتحداث مؤسسـات    -10
  .أو القيام بتطوير المؤسسات القائمة وفق رؤية متطورة ،جديدة

وضع الضوابط المنظمة لعمل العاملين بالمؤسسات والتي تحفظ كرامة  -11
  .النزيل وإنسانيته

ونقل القوى البشرية بـين المؤسسـات حسـب االحتياجـات      توزيع -12
  .واإلمكانيات المتوفرة بالجهاز

بما فيها  تياجات المقدمة من المؤسسات والبتاالطالع على طلبات االح -13
  .ال يسمح بإهدار أموال الجهاز

لنزالء فـي  التنسيق مع مدراء المؤسسات ومدير إدارة رعاية وتأهيل ا -14
طالع على سير العمل والعراقيل التي تـواجههم  رية لالعقد اجتماعات دو

  .ثناء تأديته ووضع الحلول الالزمة لذلكأ
التنسيق مع مدير إدارة تنمية الموارد البشرية حول عقـد الـدورات    -15

  .المتخصصة وحسب متطلبات العمل بالمؤسسات
  .المشاركة في اللجان والمؤتمرات والندوات التي يكلف بحضورها -16
دورية ومفاجئـة علـى المؤسسـات    القيام بجوالت تفقدية وتفتيشية  -17

  .طالع على سير العمل، وما تواجهه من عراقيل ومصاعبلال
  .تقديم التقارير الدورية عن نشاط المؤسسات إلى رئيس الجهاز -18
  .اختصاصات أخرى أية ما يكلفه به رئيس الجهاز من أعمال أو -19

14 
 

  مؤسسات اإلصالح والتأهيل - أ
المؤسسات هي أماكن إصالح وتربية تهدف إلى تقويم سـلوك المحكـوم   
عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية، وتأهيلهم وتدريبهم ألن يكونوا أعضاء 

ولى إدارة المؤسسة مدير يتم ترشيحه مـن قبـل   توي ،صالحين في المجتمع
 .بشأنه من رئيس الجهاز ، ويصدر قرارلفرعمدير ا

وال يجوز إنشاء مؤسسات جديدة إال بقرار من وزير العدل بنـاء علـى   
  .اقتراح من رئيس الجهاز
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  :تنقسم املؤسسات إىل ثالثة أنواع -
 :وهي املنفذة للعقوبة على الفئات اآلتية: املؤسسات الرئيسية - أ

  .المحكوم عليهم بعقوبة اإلعدام - 1
  .محكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبدال - 2
  .المحكوم عليهم بالحد إلى حين تنفيذ الحكم - 3

وتتولى إدارة العمليات واألمن القضائي مهـام تـأمين وحراسـة هـذه     
  .المؤسسات بالتنسيق مع الفروع التابعة لها وإدارة المؤسسة الضبطية

  :يةوهي املنفذة للعقوبة على الفئات اآلت: املؤسسات احمللية - ب
  .المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل -1
 .المحكوم عليهم بالحبس إذا كان المحكوم عائداً -2

ويشرف كل فرع من الفروع على المؤسسات الواقعة في نطـاق عملـه   
  .دارات المؤسسات الضبطية واإلدارات المختصة بالجهازإبالتنسيق مع 

نفذة للعقوبة وهي امل) املفتوحة وشبه املفتوحة(املؤسسات اخلاصة  - ج
  :على الفئات اآلتية

  .المحكوم عليهم بالحبس البسيط -1
  .يةم في جرائم المرور والجرائم الخطأالمحكوم عليه -2
سـن   الحبس من كبار السـن الـذين تجـاوزوا    المحكوم عليهم بعقوبة -3

  .الستين عاماً
  .المحكوم عليهم بالحبس الذين يكونون محالً لإلكراه البدني -4

لى تأمين وحراسة هذه المؤسسات فروع الجهاز الواقعة فـي  ويشرف ع
نطاق عمله بالتنسيق مع إدارات المؤسسات الضبطية واإلدارات المختصـة  

  .بالجهاز
 :وتتوىل املؤسسات االختصاصات التالية - 
 .تنفيذ العقوبات الصادرة عن المحاكم المختصة والنيابة العامة -1
بأمر كتابي موقع ومختـوم مـن النيابـة    داع أي إنسان إال عدم قبول إي -2

  .العامة، كما ال يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا األمر
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إثبات النزيل وفي حضور من أحضره بالسجل العام للمؤسسـة وبكافـة    -3
  .بياناته الشخصية وفق مستندات رسمية

  :مراعاة تقسيم النزالء والفصل بينهم وفق ما يلي -4
 اً والمحكوم عليهم ممن لم يتجـاوزوا المحبوسين احتياطيالفصل بين  -أ

  .سن الحادية والعشرين
الجمع بين النزالء المتقاربين في السن والثقافة والحالة االجتماعية  -ب

أو النفسية ومدة العقوبة أو السوابق الجنائيـة أو الجـرائم التـي    
  .حبسوا من أجلها

ب أو التسلط أو االعتداء جواز عزل النزالء الذين يعرف عنهم الشغ -ج
  .ووضع كل منهم في غرفة منفردة ،ب عن غيرهموأو الهر

وذلك في مؤسسات خاصـة   ،عزل النزيالت عزالً كامالً عن باقي النزالء -5
  .للنزيالت من النساء

  .مراعاة صون كرامة النزالء واحترام حقوقهم اإلنسانية -6
  .ة للنزالءتوفير الرعاية االجتماعية والصحية والنفسي -7
لسـنة  ) 5(المحافظة على حقوق النزالء التي كفلها لهم القانون رقـم   -8

  .، والئحته التنفيذية2005
  :إدارة رعاية وتأهيل النزالء - ب

تتولى إدارة رعاية وتأهيل النزالء اإلشراف علـى مؤسسـات اإلصـالح    
هم ووضع الخطط والبرامج الخاصة بتأهيل نزالء المؤسسات وتثقيف والتأهيل

وتوعيتهم ووعظهم وإرشادهم وتوفير الرعاية الصحية والنفسـية وتنظـيم   
  :ولها على وجه الخصوص ما يلي ،مقابالتهم لزائريهم

  .اإلشراف على مرافق مؤسسات اإلصالح والتأهيل -1
أضرار تلحق بالمؤسسات إلـى المسـاعد    ةالقيام بتقديم التقارير عن أي -2

 .فور حدوثها
ياسات الجهاز في مجال الرعاية والتأهيـل موضـع   العمل على وضع س -3

 .التطبيق
التنسيق مع اإلدارات المختصة بالجهاز في تـوفير المـوارد البشـرية     -4

 .المؤهلة ألقسام الرعاية وإعادة التأهيل للنزالء
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 .اإلشراف على توفير الرعاية الصحية والنفسية للنزالء -5
نية والترفيهيـة والتأهيليـة   وضع برامج وخطط التثقيف والتوعية الدي -6

 .للنزالء واإلشراف على تنفيذها
اإلشراف المباشر على طلبة التدريب الميـداني والزيـارات الميدانيـة     -7

 .المتعلقة بالبحوث والدراسات من الجامعات والكليات
اإلشراف المباشر على مكتبات مؤسسات اإلصالح والتأهيل باعتبارهـا   -8

 .الثقافة بين النزالءتساهم في نشر المعرفة و
الزيارة المنزلية ألسر النزالء للوقـوف علـى ظـروفهم االجتماعيـة      -9

واالقتصادية واألسباب التي أدت إلى االنحراف كلمـا دعـت الضـرورة    
 .لذلك

 .وتقييم أدائهم متابعة كافة العاملين بالمؤسسات -10
 .متابعة الحاالت الصحية المزمنة -11
والقيام بالحمالت  ،عيمات والتحصين ضد األمراضمتابعة برنامج التط -12

 .الالزمة في هذا الشأن
وكـذلك تصـنيف    ،إبداء الرأي في نقل النزيل من مؤسسة إلى أخرى -13

 .وإيواء النزالء
 .المشاركة في لجان تشغيل النزالء وإبداء اآلراء حولها -14
المؤهلين مـن  ين وإعداد قاعدة بيانات لتحديد احتياجات النزالء الدارس -15

 .لة عن التعليم والتدريب بكل مؤسسةقبل الجهة المسؤو
 ،العمل على توفير فرص للنزالء الراغبين فـي اسـتكمال دراسـتهم    -16

وتأدية االمتحانات وفق ما نص عليه القـانون   ،وتوفير وسائل االستذكار
 .م2005لسنة ) 5(رقم 

ء الذين حفظوا القـرآن  اقتراح منح المكافآت المالية التشجيعية للنزال -17
أو حصلوا على شهادات عامة أو جامعية وفق ما  ،الكريم كامالً أو نصفه

 .2005لسنة ) 5(جاء بالالئحة التنفيذية للقانون رقم 
العمل على التعليم اإللزامي للنزالء األميين، وتدريب النزالء اآلخـرين   -18
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 .غباتهممهنياً وفنياً حسب مؤهالتهم العلمية وبما يتناسب ور
القيام بتوفير كافة متطلبـات مشـاريع اإلنتـاج والتشـغيل لنـزالء       -19

 .المؤسسات
تقديم المساعدات االجتماعية ألسر المحتاجين من النزالء بالتنسيق مع  -20

الجهة المختصة بالدولة والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المـدني  
 .المعنية بحقوق اإلنسان

ية الالحقة للنزالء بالتنسيق مـع وزارة الشـؤون   اإلشراف على الرعا -21
االجتماعية والجهات األخرى التي يمكن أن تقدم ما يفيـد هـؤالء مـن    

 .رعاية خارج المؤسسات
وضع برامج لتأهيل النزالء على إدارة المشاريع الصغرى والتنسـيق   -22

إلنشاء مثل هـذه   كافمع جهات االختصاص في منح المفرج عنهم دعم 
 .يعالمشار

اإلشراف العام على أماكن التعليم والتدريب والتشغيل الخاصة بالنزالء  -23
 .بكافة المؤسسات

التنسيق مع وزارة الصحة حول تدريب الكـوادر الطبيـة بالعيـادات     -24
الطبية بالمؤسسات، وتوفير كل المستلزمات والمعدات واألدوية الالزمـة  

 .لذلك
نـزالء حـول مواضـيع الرعايـة     تلقي مقترحات وطلبات وشكاوي ال -25

 .االجتماعية والصحية ودراستها، والعمل على وضع الحلول الممكنة لها
 .تقديم التقارير الدورية عن نشاط المؤسسات إلى المساعد -26
 .ما تكلف به من مهام من قبل المساعد -27
  :مكتب شؤون مساعد رئيس اجلهاز لشؤون املؤسسات - ج

تنظـيم أعمـال مكتـب المسـاعد وتلقـي      يتولى مكتب شؤون المساعد 
المكاتبات والتقارير الواردة إليه والتحضير الجتماعاتـه وتنظـيم مقابالتـه    

  :وله على الوجه الخصوص ما يلي ،وإعداد المراسالت التي يكلفه بإعدادها
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  :االختصاصات التالية
  .تنظيم شؤون المكتب إدارياً وفنياً -1
ترد باسـم المسـاعد وتنفيـذ تعليماتـه      تلقي المكاتبات والتقارير التي -2

 .بشأنها
التحضير الجتماعات المساعد ووضع مشروع جـدول أعمالهـا وفـق     -3

وتبليغ الجهات المعنيـة بصـورة    ،توجيهاته، وتحرير محاضر جلساتها
 .منها

تنظيم مقابالت واتصاالت المساعد وتوفير المعلومات والبيانـات التـي    -4
 .يطلبها

لتي توجه إلى المساعد لحضور االجتماعات أو اللجـان  تلقي الدعوات ا -5
 .التي يرأسها أو يكون عضواً فيها

حفظ المستندات السرية والخاصة وفقاً للضوابط التي يقررهـا مسـاعد    -6
 .رئيس الجهاز

 .إعداد الرسائل التي تصدر عن المساعد وفقاً لتوجيهاته -7
 .ا المساعدمتابعة أعمال اللجان وفرق العمل التي يكلفه -8
 .تقديم تقارير عن سير العمل بالمكتب -9

 .ما يكلف به من مهام من قبل المساعد -10

  الفصل الثالث
  أحكام ختامية

15 

ن الشرطة القضائية المرجعية القيادية يعتبر الوزير ووكيل الوزارة لشؤو
واإلدارية لرئيس الجهاز بحسب األحوال، ويعتبر رئيس الجهـاز المرجعيـة   
القيادية واإلدارية والفنية لنائبـه ومسـاعده ومـدراء الفـروع ومـدراء      
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المؤسسات والمعاهد التدريبية وجميع مدراء اإلدارات والمكاتـب بالجهـاز،   
  .وتكون مرجعية جميع منتسبي الجهاز إلى مدرائهم حسب األحوال

16 

ئـيس  يصدر بالتنظيم الداخلي وتقسيماته التنظيمية الفرعية قرار مـن ر 
  .الجهاز وبما ال يخالف أحكام هذا القرار
17 

مرفق بهذا القرار دليل اإلجراءات النمطية، ووصف وتوصيف للوظـائف  
  .القيادية العليا والقيادية اإلدارية

18 

تعتبر جميع أشكال ورسـومات الهيكـل التنظيمـي للجهـاز ومكوناتـه      
  .ذا القرارال يتجزأ من ه اًوتقسيماته اإلدارية جزء

  
  صدر في طرابلس

  .هـ14/   /        :  بتاريخ
 . م2013/ديسمبر/31: الموافـق
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