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  رارـــق
  املؤمتر الوطني العام

  .م2013لسنة ) 18(رقم 
  ريــيني سفــأن تعــي شـف

  :املؤمتر الوطني العام
  :العـد االطـبع -
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3ى اإلعالن الدستوري الصادر في ـعل -
أن تنظيم العمـل السياسـي   ـفي ش. م2001لسنة ) 2(ى القانون رقم ـوعل -

  .لتنفيذية وتعديالتهماوالقنصلي والئحته ا
أن إصدار قـانون عالقـات   ـفي ش. م2010لسنة ) 12(ى القانون رقم ـوعل -

  .العمل والئحته التنفيذية
  .امـــي العـــام الداخلي للمؤتمر الوطنــى النظـوعل -
  .ى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العامـوعل -
ي العام في جلسته المنعقدة يوم الثالثاء ى ما خلص إليه المؤتمر الوطنـوعل -

الموافق الواحد مـن  . هـ1434/بتاريخ السادس عشر من شهر ربيع الثاني
  .م2013/شهر مارس

  :صدر القرار اآلتي
1 

  .سفيراً لليبيا في جمهورية بنما، السنوسي حممد البيجو/ دـين السيـيع
2 

ى كل حكـم يخالفـه،   ـريخ صدوره، ويلغل بأحكام هذا القرار من تاــيعم
  .ر في الجريدة الرسميةـوينش

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/ربيع الثاني/25بتاريخ 
 .م7/03/2013الموافق 
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  رارــق
  املؤمتر الوطني العام

  م2013لسنة ) 19(رقم 
  ريــيني سفــأن تعــي شـف

  املؤمتر الوطني العام
 :العــاالط دـبع -
 .م وتعديالته2011/أغسطس/3في  الصادر يى اإلعالن الدستورـعل -
ـ ، م2001لسنة ) 2(ى القانون ـوعل - أن تنظـيم العمـل السياسـي    ـفي ش

 .وتعديالتهما ةالتنفيذي تهوالقنصلي والئح
أن إصدار قـانون عالقـات   ـفي ش ،م2010لسنة ) 12(ى القانون رقم ـوعل -

 .يةالعمل والئحته التنفيذ
 .ى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العامـوعل -
 .ى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العامـوعل -
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الثالثاء ـوعل -

الموافق الواحد من  .هـ 1434/بتاريخ السادس عشر من شهر ربيع الثاني
 .م2013/شهر مارس

  :آلتياصدر القرار 
1 

لليبيا في مملكة البحرين سفيراً، اهر عبد العالطفوزي ال /دـين السيـعي.  
2 

ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدورهـعمي ،يخالفـه  حكـم  ي كـل ـلغوي، 
ر في الجريدة الرسمية ـنشوي.  

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  طرابلس  :صدر في

  .هـ1434/ربيع الثاني/25يخ بتار
  .م07/03/2013الموافق 
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  رارــق
  املؤمتر الوطني العام

  .م2013لسنة ) 20(رقم 
  ريــيني سفــأن تعــي شـف

  :املؤمتر الوطني العام
  :العـد االطـبع -
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3ى اإلعالن الدستوري الصادر في ـعل -
أن تنظيم العمل السياسـي  ـي شـف .م2001لسنة ) 2(ى القانون رقم ـوعل -

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

  .العمل والئحته التنفيذية
  .امــــي العــام الداخلي للمؤتمر الوطنــى النظـوعل -
  .ر الوطني العامى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمـوعل -
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الثالثاء ـوعل -

الموافق الواحد من . هـ1434/ بتاريخ السادس عشر من شهر ربيع الثاني
  .م2013/شهر مارس

  :صدر القرار اآلتي
1 

  .لة ألمانياسفيراً لليبيا في دو، السنوسي عبد القادر كويدير/ يعين السيد
2 

ى كـل حكـم يخالفـه،    ـل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغـيعم
  .وينشر في الجريدة الرسمية

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/ربيع الثاني/25بتاريخ 
 .م7/03/2013الموافق 
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  رارــق
  املؤمتر الوطني العام

  .م2013لسنة ) 21(رقم 
  ريــيني سفــأن تعــي شـف

  :املؤمتر الوطني العام
  :العـد االطـبع -
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3ى اإلعالن الدستوري الصادر في ـعل -
أن تنظيم العمل السياسـي  ـي شـف. م2001لسنة ) 2(ى القانون رقم ـوعل -

  .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
أن إصدار قانون عالقـات  ـي شـف. م2010سنة ل) 12(ى القانون رقم ـوعل -

  .العمل والئحته التنفيذية
  .امــــي العــام الداخلي للمؤتمر الوطنــى النظـوعل -
  .ى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العامـوعل -
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الثالثاء ـوعل -

الموافق الواحد مـن  . هـ1434/لسادس عشر من شهر ربيع الثانيبتاريخ ا
  .م2013/شهر مارس

  :صدر القرار اآلتي
1 

  .سفيراً لليبيا في سلطنة عمان، جرــد القــن حممــحس/ دــين السيـيع
2 

ى كـل حكـم يخالفـه،    ـل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغـيعم
  .ةـدة الرسميـرير في الجـوينش

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/ربيع الثاني/25بتاريخ 
  .م7/03/2013الموافق 
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  رارــق
  املؤمتر الوطني العام

  .م2013لسنة ) 25(رقم 
  .يف شان قبول استقالة النائب العام

  

  : طالع علىبعد اال
  .م تعديالته2011/أغسطس/3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
م في شأن إعادة تنظـيم المحكمـة   1982لسنة ) 6(م ـون رقـى القانـوعل -

 .هـالعليا وتعديالت
 .م في شأن نظام القضاء وتعديالته2006لسنة ) 6(ى القانون رقم ـوعل -
 .ى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العامـوعل -
 .م2012لسنة ) 21( قمي االنتقالي المؤقت رـرار المجلس الوطنـى قـوعل -

 .في شأن ندب مستشار نائبا عاما
اجتماعـه العـادي الثـاني     في ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العامـوعل -

 .م2013/مارس/17والسبعين المنعقد  بتاريخ 

  :تيصدر القرار اآل
1 

 ،عبد العزيز عبـد احلميـد احلصـادي/ ارـد المستشـل استقالة السيـقبتُ
  . امـب العـب النائمن منص

2 

حكام هذا القرار من تاريخ صدورهأل بـعمي، يخالفـه  حكـم  ي كـل ـلغوي، 
ر في الجريدة الرسميةـنشوي.  

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  طرابلس :صدر في
  .هـ1434/جمادى األول/8بتاريخ 
  .م2013/مارس/20: الموافق
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  رارــق
  املؤمتر الوطني العام

  .م2013لسنة  )26(رقم 
ا عاماً  ً   يف شان ندب مستشار باحملكمة العليا نائب

  :طالع علىبعد اال
  .وتعديالته 2011/أغسطس/3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
أن إعادة تنظـيم المحكمـة   ـفي ش .م1982لسنة ) 6( ى القانون رقمـوعل -

 .العليا وتعديالته
 .أن نظام القضاء وتعديالتهـشي ف .م2006لسنة ) 6(ى القانون رقم ـوعل -
 .امــي العــام الداخلي للمؤتمر الوطنــى النظـوعل -
 .م2012لسـنة  ) 21( رار المجلس الوطني االنتقالي المؤقت رقمـى قـوعل -

 .أن ندب مستشار نائبا عاماـفي ش
اجتماعـه العـادي الثـاني     في ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العامـوعل -

 .م2013/مارس/17منعقد بتاريخ والسبعين ال

  :تيصدر القرار اآل
1 

شار بالمحكمـة العليـا   المست، عبد القادر مجعة رضوان/ دـدب السيــني
ا عاماعلى سبيل التفرغ نائب.  

2 

حكام هذا القرار من تاريخ صدورهأل بــعمي، ي كل حكم يخالفـه ــلغوي، 
ر في الجريدة الرسميةــنشوي.  

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  طرابلس :صدر في

  .هـ1434/جمادى األول/08 بتاريخ
  .م2013/مارس/20 الموافق
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  رارــق
  املؤمتر الوطني العام

  .م2013لسنة ) 27(رقم 
  يف شأن إخالء مدينة طرابلس من املظاهر املسلحة غري الشرعية 

  :املؤمتر الوطني العام 
 :طالع على بعد اال

 .م وتعديالته2011/أغسطس/3المؤقت الصادر في  ين الدستوراإلعال -
 .امـي العـي للمؤتمر الوطنـام الداخلـى النظـوعل -
 .بشأن األمن والشرطة وتعديالته .م1992لسنة ) 10(ى القانون رقم ـوعل -
بشأن تحديد المسـتويات القياديـة    .م2012لسنة ) 11(ى القانون رقم ـوعل -

 .يـللجيش الليب
ه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقـدة بتـاريخ   ـى ما خلص إليـوعل -

 .م2013/مارس/17
  :صدر القرار اآلتي

1 

م إخالء مدينة طرابلس الكبرى وضواحيها من جميع التشكيالت المسلحة ـيت
خارج  ةغير الشرعية ويعاد تمركز كافة القوات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلي

ة المشار إليها ويستثني من ذلك القـوات التابعـة لمديريـة أمـن     نحدود المدي
  .طرابلس والقواعد البحرية والجوية ومراكز التدريب المرخص لها

2 

م إخالء جميع المواقع والمقرات التي يشغلها أشـخاص أو مجموعـات   ـيت
مسلحة سواء كانت عقارات أو معسكرات أو مقار إدارية أو أراضي فضـاء أو  

حد رموز النظام السابق ويعتبـر  أمزارع كانت مملوكة لجهة عامة أو خاصة أو 
هـات المختصـة   وتسلم جميعها إلى الج، للقانون الفاًخشاغلها أو من يستغلها م

  . اًـقانون
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3 

وتصـادر جميـع    ،ع دخول وخروج السالح من مدينة طرابلس الكبرىـيمت
ية وتسلم إلي رئاسـة أركـان الجـيش    األسلحة والمعدات العسكرية غير الشرع

  .يـالليب
4 

رتا الدفاع والداخلية بالتعاون مع السـلطات المختصـة بمدينـة    اف وزـتكل
، ولهم حق االستعانة بمن يرون االستعانة بـه  ،طرابلس تنفيذ أحكام هذا القرار

  . عند اللزوم هوكذلك لهم الحق في استعمال القوة الجبرية لتنفيذ
5 

ل كل من يستشهد من األشخاص القائمين على تنفيذ أحكام هذا القـرار  ـعامي
  .معاملة جرحى وشهداء الثورة ووفقًا للتشريعات النافذة 

6 

ى وزارة المالية تخصيص المبالغ الالزمة لدعم الجهات التـي تعينهـا   ـتتول
  .وزارتا الداخلية والدفاع لتنفيذ أحكام هذا القرار

7 

هفيما يخصه تنفيـذ  وعلى كلٍّ، ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدورهـعمي، 
ر في الجريدة الرسميةـنشوي.  

  
  ليبيا  –املؤمتر الوطني العام 

  
  طرابلس  :صدر في

  .هـ1434/جمادى األول/08 بتاريخ
  .م2013/مارس/20 الموافق
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  رارــق
  املؤمتر الوطني العام

  .م2013لسنة ) 28(رقم 
   شأن منح الثقة لوزيريف

  :املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع

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

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

  .العمل والئحته التنفيذية
  .امــي العــام الداخلي للمؤتمر الوطنـى النظـوعل -
في شأن مـنح  . م2012لسنة ) 10(ى قرار المؤتمر الوطني العام رقم ـوعل -

  .الثقة للحكومة المؤقتة
 ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي الخـامس  ـوعل -

 ىيوم الثالثاء بتاريخ الرابـع عشـر مـن شـهر جمـاد      والسبعين المنعقد
  .م2013/الموافق للسادس والعشرين من شهر مارس. هـ1434/األول

  :صدر القرار اآلتي
1 

ين وزيراً لرعايـة أسـر   ــويع، على أبو بكر قدور/ ح الثقة للسيدــتُمن
  .الشهداء والمفقودين، في الحكومة المؤقتة

2 

ى كـل حكـم يخالفـه،    ـل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغـيعم
  .ر في الجريدة الرسميةـوينش

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  طرابلس :صدر في
  .هـ1434/جمادى األول/16بتاريخ 

 .م28/03/2012الموافق 
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  رارـــق
  جملس الوزراء

  ميالدي 2013لسنة ) 33(رقم 
  اإلذاعة والتلفزيون الليبيةبإنشاء هيئة 

  :جملس الوزراء
  .الع على اإلعالن الدستوري وتعديالتهـد االطـبع -
ى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخـازن  ـوعل -

  .وتعديالتهما
  .ميالدي بشأن المطبوعات 1972لسنة ) 76(ون رقم ـى القانـوعل -
مـيالدي بشـأن عالقـات العمـل      2010لسنة ) 12(ون رقم ـى القانـوعل -

  .والئحته التنفيذية
ميالدي في شـأن   2012لسنة ) 10(ى قرار المؤتمر الوطني العام رقم ـوعل -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
المـؤرخ فـي   ) 01009(ى كتاب أمين شؤون مجلس الـوزراء رقـم   ـوعل -

  .ميالدي 23/1/2013
كومة المؤقتة في اجتماعه العادي الرابـع  ى ما قرره مجلس وزراء الحـوعل -

  .ميالدي2013لسنة 

  قـــــرر
1 

هيئـة اإلذاعـة : (أ بموجب أحكام هذا القـرار هيئـة عامـة تسـمى    ـتنش
تكون لها الشخصية االعتبارية والذمة المالية المسـتقلة  ) والتلفزيون الليبيـة

  .وتخضع إلشراف مجلس الوزراء
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2 

ويجـوز إنشـاء فـروع أو    ) طرابلس(يس للهيئة بمدينة ون المقر الرئـيك
مكاتب لها داخل ليبيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض من مـدير  

  .عام الهيئة
3 

  -:تهدف اهليئة لتحقيق اآلتي
العمل إسوة بالجهات المختصة بذلك على تنفيـذ خطـة اإلعـالم المرئـي      -1

  .والمسموع في ليبيا وتنظيمه
د الفنية الخاصة بـاألجهزة والمعـدات المسـتخدمة فـي     ـق القواعـتطبي -2

محطات البث بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدوليـة  
  .بما يراعي التزامات ليبيا الدولية في هذا الشأن

ان توجيهها للتنميـة  ـة والتلفزيونية وضمـة اإلذاعيـاألداء الكفء للخدم -3
ة وإلى تطوير نشاط ومفـاهيم اإلعـالم اإلذاعـي    ـة واالجتماعيـياالقتصاد

د والقيم األخالقية ـاء القواعـبنوعيه المرئي والمسموع بما يؤدي إلى إرس
  .ةـدة الوطنيـوالروحية وتعميق الوح

  .تجسيد وبلورة السياسة العامة للدولة في كافة المجاالت -4
ة وتشجيع الطاقات اإلبداعيـة بمـا   تنمية وتطوير قيم العلم والعقل والمعرف -5

  .يلبي احتياجات التنمية الوطنية الشاملة
العمل على رفع مستوى وعي المواطنين بالتاريخ والتراث الليبي والعربـي   -6

  .واإلسالمي واإلنساني والمساهمة في تحقيق االنتشار للثقافة
4 

، وهلا يف سبيل ومتارس اهليئة مهامها وفقاُ للسياسة اإلعالمية للدولة
  -:ذلك ما يلي

تطوير البث اإلذاعي والتلفزيوني والعمل على تعميمه في جميع أنحاء ليبيـا   -1
  .والعالم الخارجي
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تطوير اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني بما يمكن الهيئة من التبادل المتكافئ مع  -2
  .المؤسسات والهيئات اإلعالمية المتخصصة

ابة والمتابعة واإلشراف علـى مختلـف البـرامج    التخطيط والتوجيه والرق -3
اإلذاعية التي تقوم بإعدادها وتنفيذها الهيئة أو تلك التي تشترك في إعدادها 

  .مع جهات أخرى
ـ ـة واللوائـع األنظمـوض -4 ـ  ـح الت ة عملهـا وفقـاً   ـي تسـلتزمها طبيع

  .ذةـللتشريعات الناف
نهوض بالمستوى الثقـافي  ل وتدريب الكادر اإلذاعي والتلفزيوني والـتأهي -5

  .والفني والمهني للقائمين بالعمل اإلذاعي
إبرام العقود واالتفاقيات الالزمة لتسيير أعمالها ونشاطاتها المختلفة وبما ال  -6

  .يتعارض والتشريعات النافذة
تملك األصول والموجودات والعقارات واألجهزة والمعدات التي تمكنها مـن   -7

  .أداء مهامها
ل على تملك القنوات والبرامج اإلذاعية ومحطات البث المرئي والقنوات العم -8

  .الفضائية والمحلية
5 

لهيئة مجلس أمناء من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتشكيله قـرار  لون ـيك
من مجلس الوزراء يتولى رسم السياسات العامة للهيئـة ومتابعـة ومحاسـبة    

لية تصدر بقرار من مجلـس الـوزراء   مجلس اإلدارة وتكون له الئحة عمل داخ
  .بناء على عرض من رئيس مجلس األمناء
6 

دار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء كما يكون لهـا مـدير   ـُت
عام من بين أعضاء مجلس اإلدارة أو من غيرهم يصدر بتسميتهم قـرار مـن   

  .مجلس الوزراء
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7 

السياسة العامـة هلـا وإدارتهـا وتصـريف  يتوىل جملس إدارة اهليئة تنفيذ
  -:شؤونها، وله على األخص ما يلي

  .تنفيذ البرامج والخطط العامة المقررة في مجال اختصاص الهيئة -1
  .اقتراح اللوائح المالية واإلدارية والفنية للهيئة -2
اقتراح الميزانية السنوية للهيئة والموافقة على الحساب الختامي وإحالتهـا   -3

  .جلس الوزراء لالعتمادلم
وال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها وفقاً للقواعد المقررة وفي ـإدارة أم -4

  .حدود أغراضها
  .إنشاء الفروع والمكاتب بحسب الحاجة -5
راف والرقابة والتنسيق وتقيـيم األداء بالنسـبة لألعمـال وفـروع     ـاإلش -6

  .ومكاتب الهيئة
التي تقدم عن سير العمل فـي مختلـف أوجـه    ة ـة التقارير الدوريـدراس -7

  .نشاط الهيئة
8 

  :يتوىل مدير عام اهليئة ما يلي
  .اإلشراف على شؤون الهيئة طبقا لهذا القرار والتشريعات النافذة -1
  .إدارة وتصريف شؤون الهيئة وتنظيم أعمالها -2
  .تمثيل الهيئة في عالقاتها مع الغير وأمام القضاء -3
  .لموضوعات والبيانات واإلحصائيات على مجلس اإلدارة للبت فيهاعرض ا -4
  .إعداد مشروع الميزانية وعرضه لالعتماد -5
  .العمل على تطوير نظام العمل في الهيئة -6
  .ممارسة االختصاصات األخرى المقررة بالتشريعات النافذة -7
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9 

  :تتكون املوارد املالية للهيئة مما يلي
  .ها بالميزانية العامة للدولةما يخصص ل -1
اإليرادات الناتجة عن اإلعالنات والخدمات التي تقدمها للغير بمقابـل وفقـا    -2

  .للوائح الهيئة والتشريعات النافذة
  .أية موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها -3

10 

أ مركز للتدريب في المجاالت المتعلقة باإلذاعة والتلفزيون يتبع الهيئة ـينش
  .تم تنظيمه بقرار من مجلس إدارة الهيئةي

11 

ون للهيئة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة ـتك
  .وتنتهي بنهايتها

12 

اً للضوابط المقررة في هذا ـوز للهيئة فتح حساب مصرفي أو أكثر وفقـيج
  .أنـالش

13 

  .ة مراجعة حسابات الهيئة وفقا للتشريعات النافذةى ديوان المحاسبـيتول
14 

در بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عـرض  ـيص
من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من مجلـس إدارة  

  .الهيئة
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15 

ـعمييخالفـه، وعلـى    ى كل حكـم ـلغل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
ر بالجريدة الرسميةـنشالجهات المختصة تنفيذه، وي.  

  
  جملس الوزراء

  .هجري1434/ربيع األول/15صدر في 
  .ميالدي27/1/2013الموافق
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  رارـــق 
  وزراءــس الــجمل

  ميالدي2013لسنة ) 42(رقم 
  بنقل تبعية مركز تدريب الصناعات التقليدية

  مبدينة غريان لوزارة الصناعة
  س الوزراءجمل

  .هـوري وتعديالتـالن الدستـى اإلعـالع علـد االطـبع -
ميالدي، بشـأن التنظـيم الصـناعي     1989لسنة ) 22(ى القانون رقم ـوعل -

  .والئحته التنفيذية
ميالدي بشأن إصدار قانون عالقـات   2010لسنة ) 12(ى القانون رقم ـوعل -

  .ةـه التنفيذيـالعمل والئحت
مـيالدي بتنظـيم    2012لسنة ) 25(مر الوطني العام رقم ى قرار المؤتـوعل -

  .الجهاز اإلداري لوزارة الصناعة وتقرير بعض األحكام
ميالدي، بتقريـر حكـم   2012لسنة ) 122(ى قرار مجلس الوزراء رقم ـوعل -

  .ةـة للسياحـة العامـأن الهيئـي شـف
مـيالدي   2007لسنة ) 87(رقم " سابقاً"ى قرار اللجنة الشعبية العامة ـوعل -

  .بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
مـيالدي باسـتحداث   2012لسـنة  ) 221(ى قرار مجلس الوزراء رقم ـوعل -

  .إدارة للصناعات التقليدية بوزارة الصناعة
ــم   - ــه رق ــر الصــناعة بكتاب ــا عرضــه وزي ــى م ــاريخ ) 4870(وعل بت

  .الديـمي20/12/2012
الـوزراء فـي اجتماعـه العـادي الثالـث لسـنة        قرره مجلس ى ماـوعل -

  .الديـمي2013
  قــــرر

1 

  .نقل تبعية مركز تدريب الصناعات التقليدية بمدينة غريان لوزارة الصناعةتُ
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2 

ـعميى كل حكـم يخالفـه، وعلـى    ـلغل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
رسميةر في الجريدة الـنشالجهات المعنية تنفيذه، وي.  

  
  جملس الوزراء

  .هجري1434/ربيع األول/19: صدر في
  .ميالدي31/1/2013:الموافق
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  رارــق
  وزراءــس الــجمل

  ميالدي 2013لسنة ) 48(رقم 
  بإنشاء جهاز إدارة وتطوير املنتزهات الوطنية

  جملس الوزراء
  .الدستوري وتعديله اإلعالنبعد االطالع على  -
للدولة والئحة الميزانية والحسـابات والمخـازن   وعلى قانون النظام المالي  -

  .وتعديالتهما
مـيالدي، بشـأن السـياحة والئحتـه      2004لسـنة  ) 7(وعلى القانون رقم  -

  .التنفيذية
ميالدي، في شـأن   2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
ميالدي، باعتمـاد الهيكـل   2013لسنة ) 9(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .التنظيمي واختصاصات وزارة السياحة وتنظيم جهازها اإلداري
 مـيالدي،  2006لسنة ) 183(رقم " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بإنشاء مشروع المنتزهات الوطنية
دي، مـيال 2010لسـنة  ) 303(رقم " سابقا"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بتقرير بعض األحكام بشأن المنتزهات الوطنية
 فـي  المـؤرخ ) 28 -2 -1 -1(وعلى كتاب السيد وزيـر السـياحة رقـم     -

  .ميالدي18/12/2012
وعلى ما قرره مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة في اجتماعه العادي الثـاني   -

  .ميالدي2013لسنة 
  قــــرر

1 

جهـاز إدارة وتطـوير "رار جهاز عـام يسـمى   أ وفقاً ألحكام هذا القــنشي
وتكون له الشخصية االعتبارية والذمة المالية المسـتقلة  "املنتزهات الوطنيـة
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ع وزارة السياحة، ويجوز أن يكون للجهاز فروع بالمناطق التي تتطلـب  ـويتب
  .ذلك بقرار من وزير السياحة

2 

يـة والمحافظـة عليهـا    دف الجهاز إلى إقامة وتطوير المنتزهات الوطنـيه
وإنشاء المرافق واألنشطة الترفيهية والسياحية بها، وبما اليلحق الضرر بالبيئة 

  -:وتضم إليه ما يلي
  .غابة النصر وغابة سيدي المصري بمدينة طرابلس -
  .مشروع األحياء البرية بطريق المطار طرابلس -
) يـة سـابقاً  بمعسـكر بـاب العزيز  (ى ـموقع ما يسم" فبراير 17" زهـمنت -

  .ة طرابلسـبمدين
  .غابة وادي الكوف بمدينة البيضاء -
  .مشروع منتزه القوارشة بمدينة بنغازي -

في ذلك مـع الجهـات    بالتنسيق رار من وزير السياحةـدر به قـا يصـوم
  .ذات العالقة

3 

رار من مجلـس الـوزراء   ـا بقمدار الجهاز بمدير عام ونائب يتم تسميتهـُي
رض من وزير السياحة وتكون لمدير عـام الجهـاز الصـالحيات    ـى عبناء عل
واإلدارية المحددة للمديرين العامين بالتشـريعات النافـذة، ولـه علـى     المالية 

  -:يـاألخص ما يل
داد الخطط والبرامج الخاصة بالجهاز والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها ـإع -أ

  .ةـة المختصـمن الجه
  .ازـل بالجهـالعمير ـراف على سـاإلش -ب
ة االختصاصات المتعلقة بالشؤون اإلداريـة والماليـة للعـاملين    ـممارس -ج

  .بالجهاز وفقاً للتشريعات النافذة
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  .وضع الميزانية التقديرية والحساب الختامي للجهاز -د
  .رهـاز وتطويـل بالجهـم سير العمـتنظي -هـ

  .توقيع العقود التي تبرم في مجال أعمال الجهاز -و
  .تمثيل الجهاز في عالقاته بالغير وأمام القضاء -ز
  .إعداد تقارير عن سير العمل بالجهاز وإحالتها لوزير السياحة لالعتماد -ح

4 

  -:تتكون املوارد املالية للجهاز مما يلي
  .ما يرصد له في الميزانية العامة للدولة -أ

  .مقابل الخدمات التي يؤديها -ب
5 

ة المعمول بها فـي  يهاز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبون للجـتك
، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السـنة الماليـة للدولـة وتنتهـي     ةالدول

بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي 
  .بنهاية السنة المالية الحالية

6 

ة بليبيا، تودع فيه أمواله لجهاز حساب خاص بأحد المصارف العامح للـيفت
  .وإيراداته

7 

ون األولوية للعمل بالجهاز للعاملين سابقاً بمشروع المنتزهات الوطنيـة  ـتك
رقم " سابقاً"الذين نسبوا للعمل بجهات أخرى بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة 

األحكام بشـأن مشـروع المنتزهـات     ميالدي بتقرير بعض2010لسنة ) 303(
  .الوطنية، وذلك بالتنسيق بين وزارة السياحة والجهات ذات العالقة
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8 

ؤول بموجب هذا القرار أصول وموجودات وكافة العقارات التي آلت إلـى  ـت
مراقبات المرافق وإلى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بموجب قـرار اللجنـة   

ميالدي، لجهاز إدارة وتطـوير   2010لسنة ) 303(رقم " اًسابق"الشعبية العامة 
تضم منـدوبين   المنتزهات الوطنية على أن تشكل لذلك لجنة من وزارة السياحة

  .عن الجهات ذات العالقة وتعتمد نتائج أعمالها بقرار من وزير السياحة
9 

الجهـاز، وفقـاً للـنظم     اتى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسـاب ـيتول
  .والتشريعات النافذة

10 

در بالهيكل التنظيمي للجهاز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض ـيص
  .من وزير السياحة على أن يصدر بالتنظيم الداخلي قرار من وزير السياحة

11 

ميالدي، بتقريـر  2010لسنة ) 303(ى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ـلغي
  .ن مشروع المنتزهات الوطنيةبعض األحكام بشأ

12 

ـعميى كل حكـم يخـالف أحكامـه،    ـلغل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
  .ر في الجريدة الرسميةـنشوي ،وعلى الجهات المختصة تنفيذه

  
  جملس الوزراء

  .هجري1434/ربيع األول/25صدر في 
  .ميالدي6/2/2013الموافق 
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2013نة لس) 82(رقم 

بإسناد اختصاصي إجراء الفحص الفني للمركبات اآللية وإصدار 
  تراخيص قيادتها إىل وزارة املواصالت

  جملس الوزراء
  .الن الدستوري وتعديلهـالع على اإلعـد االطـبع -
أن المرور على الطـرق  ـبش ،ميالدي1984لسنة ) 11(ى القانون رقم ـوعل -

  .هـة وتعديالتـالعام
فـي شـأن    ،ميالدي2012لسنة ) 9(ى قرار المؤتمر الوطني العام رقم ـوعل -

  .تعيين رئيس للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة
في شـأن   ،ميالدي2012لسنة ) 10(ى قرار المؤتمر الوطني العام رقم ـوعل -

  .ةـة المؤقتـاد الحكومـاعتم
باعتماد الهيكـل   ،ميالدي2012لسنة ) 37(ى قرار مجلس الوزراء رقم ـوعل -

  .التنظيمي واختصاصات وزارة المواصالت والنقل
ميالدي، باعتماد الهيكل 2012لسنة ) 145(الوزراء رقم  ى قرار مجلسـوعل -

  .التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها اإلداري
ــم   - ــه رق ــة بكتاب ــر الداخلي ــا عرضــه وزي ــى م ــؤرخ ) 1709(وعل الم

  .الديـمي30/01/2013
ادس لسـنة  ـادي السـه العـوزراء في اجتماعـة مجلس الـى موافقـوعل -

  .الديـمي2013

  قـــرر
1 

يسند إلى وزارة المواصالت اختصاص إجراء الفحص الفني للمركبات اآللية 
وكذلك اختصاص إصدار تراخيص قيادتها وذلك مع عدم اإلخالل باختصاصـات  

  .هذا الشأن المقرر في التشريعات النافذة الجهات المختصة بالجيش الوطني في
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2 

تتولـى وزارتـا الداخلية والمواصـالت بالتنسـيق فيمـا بينهمـا اتخـاذ      
  .اإلجـراءات الالزمـة لوضـع القـرار موضـع التنفيـذ

3 

يعمـل بهـذا القـرار من تاريـخ صدوره، ويلغـى كل حكم يخالفه، وعلى 
   .ه، وينشـر في الجريدة الرسميةالجهات المختصة تنفيذ

  
  جملس الوزراء

  .هجري 1434/ربيع اآلخر/14: صدر بتاريخ
  .ميالدي 25/2/2013: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2013لسنة ) 89(رقم 

  بإنشاء اهليئة العامة للبحث والتعرف على املفقودين
  جملس الوزراء

  .يالتهبعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعد -
وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسـابات والمخـازن    -

 .وتعديالتهما
بشـأن إقـرار مزايـا لقتلـى      ،ميالدي1989لسنة ) 19(وعلى القانون رقم  -

 .العمليات العسكرية والمفقودين واألسرى وتعديله
مـل والئحتـه   بشأن عالقات الع ،ميالدي2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

 .التنفيذية
في شـأن   ،ميالدي 2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

 .منح الثقة للحكومة المؤقتة
بتنظـيم الجهـاز    ،ميالدي2012لسنة ) 28(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

 .اإلداري لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين
 .وعلى ما عرضه رئيس الوزراء -
ــم   - ــوزراء رق ــس ال ــؤون مجل ــين ش ــاب أم ــى كت ــاريخ ) 82(وعل بت

 .ميالدي21/2/2013
وعلى ما قرره مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في اجتماعه العـادي السـابع    -

 .ميالدي2013لسنة 

  قـــرر
1 

اهليئـة العامـة للبحـث ( نشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمىتُ
كون لها الشخصية االعتباريـة والذمـة الماليـة    ت) والتعرف على املفقـودين

  .المستقلة وتتبع لمجلس الوزراء
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2 

ويجوز إنشاء فروع أو مكاتـب   ،يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة طرابلس
  .لها داخل ليبيا وفقاً لالحتياجات الفعلية بقرار من مجلس إدارة الهيئة

3 

ة العامة للدولة في مجال البحث والتعرف تمارس الهيئة مهامها وفقاً للسياس
  :ولها على وجه الخصوص ما يلي ،على المفقودين

  .ميالدي1969البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا من سنة  -1
حصر المفقودين وأسرهم، وتجميـع البيانـات عـنهم وتكـوين منظومـة       -2

ـ  رية للمعلومـات  إلكترونية لهم وفقاً للطرق العلمية والمهنية وبما يكفل الس
 .لخدمة المفقودين وذويهم

أخذ عينات البصمة الوراثية من الجثث مجهولة الهوية بالمقـابر للتعـرف    -3
 .عليها وفقاً لألسس واألساليب العلمية الحديثة بالتنسيق مع النيابة العامة

العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بفتح المقابر، لتوثيـق االنتهاكـات    -4
رتكبت في حق الضحايا حتى تتمكن الجهات المختصـة مـن إجـراء    التي ا

 .التحقيقات الجنائية الالزمة وفقاً للتشريعات النافذة
تحديد أسباب الوفاة لألشخاص الذين يتم التعرف على هويتهم مـن الطـب    -5

 .الشرعي بأفضل الطرق العلمية للوصول لذلك
ـ   -6 ة وعينـات مـن أهـالي    أخذ العينات الالزمة من الجثث مجهولـة الهوي

 .المفقودين لغرض إجراء تحاليل البصمة الوراثية للتعرف على هوياتهم
االحتفاظ بالجثث مجهولة الهوية في أماكن مخصصة لـذلك ومعـدة لهـذا     -7

الغرض عند إجراء عملية التعرف على هوياتهم وإرجاعهم للمقابر مباشـرة  
 .أو تسليمهم لذويهم لدفنهم

 .سنوية عن نشاط الهيئةاللدورية ربع إعداد التقارير ا -8
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  :للهيئة يف سبيل حتقيق أغراضها مايلي
وزارة  –وزارة العـدل   –النيابـة العامـة   (التنسيق مع الجهات المختصـة   -أ

  . بما يضمن مباشرة الهيئة لمهامها وفقاً للتشريعات النافذة) الداخلية وغيرها
التـي  في التخصصات  األجنبيةاالستعانة بالخبرات الوطنية وكذلك الخبرات  -ب

من خالل التعاقد معها وتحدد عقودهم المعاملة الماليـة لهـم    ال تتوفر محلياً
 .م وطبيعة عملهمءبما يتال

إبرام اتفاقات التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بهـذا العمـل وكـذلك     -ج
 .قةالمراكز والهيئات العالمية المناظرة بالتنسيق مع الجهات ذات العال

إبرام التعاقدات مع الشركات الوطنية واألجنبية وفقـاً للتشـريعات النافـذة     -د
 .لتوفير التجهيزات والمعدات والمعامل الالزمة لعمل الهيئة

تأهيل وتدريب العاملين بالهيئة بالداخل والخارج مع الجهات المتخصصـة   -هـ
المدرجـة   وفقاً لالتفاقات التي تبرم في هذا الشأن بمراعـاة المخصصـات  

 .بالميزانية والتشريعات النافذة بالخصوص
إبرام العقود واالتفاقات الالزمة لتسيير أعمال الهيئة ونشـاطاتها المختلفـة    -و

 . وبما ال يتعارض والتشريعات النافذة
تملك األصول والموجودات والعقارات واألجهزة والمعدات التي تمكنها مـن   -ز

 .أداء مهامها
4 

هيئة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسـميتهم قـرار   تدار ال
  .من مجلس الوزراء

5 

يتولى مجلس إدارة الهيئة تنفيذ السياسة العامة لهـا وإدارتهـا وتصـريف    
  :وله على األخص ما يلي ،شؤونها

  .تنفيذ البرامج والخطط العامة المقررة في مجال اختصاص الهيئة -1
 .ح المالية واإلدارية والفنية للهيئةاقتراح اللوائ -2
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ة للهيئة والموافقـة علـى الحسـاب الختـامي     ـة السنويـاقتراح الميزاني -3
 .ادـوإحالتها لالعتم

إدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها وفقاً للقواعد المقررة وفـي   -4
 .حدود أغراضها

 .إنشاء الفروع والمكاتب بحسب الحاجة -5
ف والرقابة والتنسيق وتقيـيم األداء بالنسـبة لألعمـال وفـروع     راـاإلش -6

 .ومكاتب الهيئة
ارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فـي مختلـف أوجـه    ـة التقـدراس -7

 .نشاط الهيئة

6 

  :يتوىل رئيس جملس إدارة اهليئة ما يلي
  .ذةاإلشراف على شؤون الهيئة طبقاً لهذا القرار والتشريعات الناف -1
 .اـإدارة وتصريف شؤون الهيئة وتنظيم أعماله -2
 .تمثيل الهيئة في عالقاتها مع الغير وأمام القضاء -3
 .عرض الموضوعات والبيانات واإلحصائيات على مجلس اإلدارة للبت فيها -4
 .إعداد مشروع الميزانية وعرضه لالعتماد-5
 .العمل على تطوير نظام العمل في الهيئة  -6
 .سة االختصاصات األخرى المقررة بالتشريعات النافذةممار -7

7 

  :تتكون املوارد املالية للهيئة مما يلي
  .ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة -1
اإليرادات الناتجة عن اإلعالنات والخدمات التي تقدمها للغير بمقابـل وفقـاً    -2

 .ذةـات النافـللوائح الهيئة والتشريع
 .ارد أخرى يسمح لها بتحقيقهامو ةأي -3
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8 
ون للهيئة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة ـتك

  .وتنتهي بنهايتها
9 

ـ  ـاب مصرفي أو أكثر وفقـة فتح حسـوز للهيئـيج ررة ـاً للضـوابط المق
  .أنـذا الشـفي ه

10 

  .حسابات الهيئة وفقاً للتشريعات النافذةى ديوان المحاسبة مراجعة ـيتول
11 

در بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عـرض  ـيص
من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من رئيس مجلـس  

  .الوزراء
12 

ـعميوعلـى   ى كل حكـم يخالفـه،  ـلغل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
ر بالجريدة الرسميةـنشالجهات المختصة تنفيذه، وي.  

  
  جملس الوزراء

  .هجري 1434/ربيع اآلخر/16: صدر في
  .ميالدي27/2/2013: الموافق



  596رقم الصفحة                                                                                   )10( عــددال

  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2013لسنة ) 90(رقم 

  بإصدار اهليكل التنظيمي ملصلحة اإلحصاء والتعداد
  وتنظيم جهازها اإلداري

  :جملس الوزراء
  .لهـوري وتعديـالن الدستـالع على اإلعـد االطـبع -
ى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخـازن  ـوعل -

  .وتعديالتها
ميالدي، بشـأن التخطـيط والئحتـه    2000لسنة ) 13(ى القانون رقم ـوعل -

  .التنفيذية
ار قانون عالقـات  ميالدي، بشأن إصد2010لسنة ) 12(ى القانون رقم ـوعل -

  .العمل والئحته التنفيذية
ميالدي، في شأن  2012لسنة ) 10(ى قرار المؤتمر الوطني العام رقم ـوعل -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
ميالدي، بشأن اعتماد  2012لسنة ) 137(ى قرار مجلس الوزراء رقم ـوعل -

  .اإلداريالهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها 
مـيالدي، بإنشـاء    2012لسـنة  ) 138(ى قرار مجلس الوزراء رقم ـوعل -

  .مصلحة اإلحصاء والتعداد
والمؤرخ ) 527(وزير التخطيط بموجب كتابه رقم / عرضه السيد ى ماـوعل -

  .الديـمي 04/02/2013في 
المـؤرخ  ) 83(مجلس الوزراء رقـم  ؤون ـشأمين / دـاب السيـى كتـوعل -

  .م21/2/2013في 
قرره مجلس الـوزراء فـي اجتماعـه العـادي السـابع لسـنة        ى ماـوعل -

  .الديـمي2013
  ررـــــــق

1 
ل التنظيمي لمصلحة اإلحصاء والتعداد، ويكون تنظيم جهازها ـل بالهيكـيعم

  .ام هذا القرارـاً ألحكـاإلداري وفق
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2 

 

من رئـيس وأربعـة أعضـاء،     كونيت ى إدارة المصلحة مجلس إدارةـيتول
بصدر بتسميتهم فرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التخطـيط،  

  -:يـق اآلتـون وفـبحيث يتك
  .رئيس وعضوين يقترحهم وزير التخطيط -1
  .عضوا              مدير إدارة اإلحصاء والبحوث بمصرف ليبيا المركزي  -2
  مدير اإلدارة العامة للحسابات -3

  .عضواً                                            القومية بوزارة التخطيط     
3 

  -:خيتص جملس اإلدارة مبا يلي
  .اعتماد السياسات والخطط الخاصة يعمل المصلحة -1
  .تنسيق العمل اإلحصائي على المستوى الوطني ومتابعته -2
  .ائية الوطنيةمتابعة تنفيذ سياسة نشر البيانات اإلحص -3
  .متابعة تنفيذ الخطة السنوية للمسوح اإلحصائية في الدولة -4
إعداد الهيكل التنظيمي للمصلحة والتنظيم الداخلي وإحالته لوزارة التخطيط  -5

  .امالتخاذ ما يلزم العتماده
تسمية واختيار شاغلي الوظائف القيادية بإدارات ومكاتب وفروع المصلحة،  -6

  .ت النافذةوفقاً للتشريعا
الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختـامي للمصـلحة وإحالتهـا     -7

  .لالعتمادلوزير التخطيط 
إعداد النظم واللوائح المالية واإلدارية والفنية المنظمة لعمـل المصـلحة،    -8

  .لالعتمادوإحالتها لوزير التخطيط 
ـ  ـمتابع -9 ة بعملهـا وإبـداء   ة أداء المصلحة واعتماد تقـارير األداء الخاص

  .المالحظات عليها
  .مباشرة االختصاصات األخرى التي تقرها التشريعات النافذة -10
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4 

 ُ   -:وخيتص باآلتي ،باشر رئيس جملس اإلدارة مهامه على سبيل التفرغي
 لالجتمـاع داد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة ودعوة المجلـس  ـإع -1

  .وإدارة جلساته
  .على قرارات مجلس اإلدارة واتخاذ ما يلزم لتنفيذهاع ـالتوقي -2
راف على تنفيذ الخطة االستراتيجية للمصلحة وبرنامج العمل المعتمد ـاإلش -3

  .من مجلس اإلدارة واتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذها
ذي للمصلحة ومتابعة أعماله وإصـدار  ـراف على أداء المدير التنفيـاإلش -4

ـ  ةـرارات الالزمـالق ـ ـله فيما يخص تنفيذ السياس ات ـات واالستراتيجي
  .ةـمصلحلالعامة ل

  .ل المصلحة في عالقتها مع الغير وأمام القضاءـتمثي -5
اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس إدارة المصلحة، وفقـاً   ةام بأيـالقي -6

  .للتشريعات النافذة
5 

وزير التخطيط، بناء  قرار من تهون للمصلحة مدير تنفيذي يصدر بتسميـيك
على عرض من مجلس إدارة المصلحة، يمارس مهامه علـى سـبيل التفـرغ،    
ويتولى تسيير األعمال اليومية بالمصلحة وتنفيذ الخطة االسـتراتيجية وخطـط   

  -:وله على وجه الخصوص القيام بما يلي ،العمل المعتمدة
وبرامج وإحالتها اقتراح خطط العمل وأولوياتها وما يتصل بها من مشاريع  -1

  .لرئيس مجلس اإلدارة لعرضها على مجلس إدارة المصلحة العتمادها
اإلشراف المباشر على اإلدارات والمكاتب والفروع ومتابعتهـا فـي تنفيـذ     -2

المهام واالختصاصات المسندة إليها وتقييم عملها وإعداد التقارير الدوريـة  
حة، تمهيداً لعرضـها علـى   بشأنها، وإحالتها إلى رئيس مجلس إدارة المصل

  .مجلس اإلدارة
متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والنشاطات التي تشـرف عليهـا    -3

  .المصلحة أو تقوم بإداراتها أو تنفيذها
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اإلشراف على إعداد خطط وبرامج التأهيل والتدريب وتجميعهـا وإحالتهـا    -4
  .ة العتمادهالرئيس مجلس اإلدارة لعرضها على مجلس إدارة المصلح

اإلشراف على األنشطة اإلدارية للمصلحة وعلى جميع العاملين بها ومتابعة  -5
  .تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة

راح شاغلي الوظائف القيادية بإدارات ومكاتـب المصـلحة وإحالتهـا    ـاقت -6
لرئيس مجلس اإلدارة لعرضـها علـى مجلـس اإلدارة العتمادهـا، وفقـاً      

  .للتشريعات النافذة
اإلشراف على إعداد مشـروع الميزانيـة السـنوية والحسـاب الختـامي       -7

ا علـى مجلـس اإلدارة   موإحالتهما لرئيس مجلس إدارة المصلحة لعرضـه 
  .العتمادهما

اإلشراف على إعداد اللوائح التنظيميـة وإحالتهـا لـرئيس مجلـس إدارة      -8
  .المصلحة التخاذ ما يلزم بشأنها

يكلف بها من مجلس اإلدارة أو رئيسـها فـي    أية مهام أو صالحيات أخرى -9
  .حدود اختصاصاته وصالحياته، وفقاً للتشريعات النافذة

6 

ــ ـــيتك ــيمات ـون اجله ــن التقس ــداد م ــاء والتع ــلحة اإلحص از اإلداري ملص
  -:ةـة التاليـالتنظيمي

  .إدارة اإلحصاءات الديموغرافية واالجتماعية -1
  .إدارة اإلحصاءات االقتصادية -2
  .إدارة اإلحصاءات الحيوية واإلدارية -3
  .إدارة التطوير والرقابة على الجودة -4
  .إدارة الموارد البشرية -5
  .إدارة الشؤون اإلدارية والمالية -6
  .إدارة نظم وتقنية المعلومات -7
  .مكتب المراجعة الداخلية -8
  .مكتب الشؤون القانونية -9



  600رقم الصفحة                                                                                   )10( عــددال

7 

  -:يوغرافية واالجتماعية مبا يلختتص إدارة اإلحصاءات الدمي
 اإلحصـاءات ص إدارة اإلحصاءات الديموغرافية واالجتماعية بإعـداد  ـتخت

واالستهالك ودخـل   واإلنفاقي والتشغيل والدخول ـالخاصة بالوضع الديموغراف
ال، وتتمثل ـبط بها من أعمتونفقات األسر ومختلف الميادين االجتماعية وما ير

  -:يلي مامهامها بالخصوص في
  .ذ التعداد العام للسكان والمباني والمنشآتـتنفي -1
ات المتعلقة بالنواحي الديموغرافيـة علـى المسـتوى    ـداد اإلحصائيـإع -2

  .يـالوطني والمحل
ذ المسوح السكانية واستغالل معطياتها وإعداد إحصائيات التحركـات  ـتنفي -3

  .اطات السكانيةالسكانية والدراسات الديموغرافية والتقديرات واإلسق
المساهمة في رسم واستخراج الخرائط حسب مـا تقتضـيه حاجـة تنفيـذ      -4

  .المسوحات
ذ مسح التشغيل ومسوحات األجور، وإقرار المفـاهيم والمصـطلحات   ـتنفي -5

  .امالمستخدمة فيه
إعداد المواقف حول سوق العمل والتشغيل وتقدير مواطن العمل في مختلف  -6

لى قاعدة بيانات المصلحة مـن المسـوحات المنفـذة    القطاعات باالستناد ع
  .والبيانات اإلدارية وغيرها

طي نشاط المؤسسـات التـي ال تهـدف للـربح     غذ المسوحات التي تـتنفي -7
  .والقطاع غير المنظم وفقاً لألسس والمعايير الدولية

  .وظروف المعيشة لألسر واإلنفاقذ مسوحات الدخل ـتنفي -8
ام باألعمال المرتبطة بأساليب سحب العينات وإعداد قاعدة بيانات بذلك ـالقي -9

وسحب عينات المسوح األسرية واحتساب الخطأ العشوائي للمسـوح التـي   
  .تدخل ضمن عمل اإلدارة

  .تنفيذ مختلف المسوحات الصحية بالمشاركة مع الجهات المعنية -10
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 لمحلية وإعدادها في صـيغ اج المعطيات الديموغرافية واالجتماعية اـإنت -11
  .ات مستخدميها على الصعيد المحلي والوطنيـاحتياج تلبي

  .ة في ضبط المصطلحات والتصانيف المتعلقة بهذا المجالـالمشارك -12
ق مع إدارات المصلحة، لضمان تكامل جميع المدخالت اإلحصائية ـالتنسي -13

  .اـواتساقه
  .اـل في مجال عملهـات تكلف بها اإلدارة وتدخـموضوع ةـأي -14

8 

  -:ختتص إدارة اإلحصاءات االقتصادية مبا يلي
تنفيذ المسوحات الهيكلية والمكانية حول المنشـآت االقتصـادية المتعلقـة     -1

بالتجارة الداخلية والخدمات والنقل واالتصاالت والمال والتـأمين والتعـدين   
  .والطاقة والمطاعم والفنادق وغيرها

  .اهج المستعملة في مسح المنشآت االقتصاديةتنسيق المن -2
تجميع وتصنيف وتبويب إحصاءات التجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات  -3

المعنية ضمن المفاهيم والمقاييس الدولية، بالشكل الذي يلبي متطلبات إعداد 
  .امالحسابات القومية وميزان المدفوعات وغيره

ة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة وتنفيـذ  تجميع البيانات اإلحصائية البيئي -4
المسوحات في المجال البيئي بالشكل الذي يلبي متطلبـات متخـذي القـرار    

  .والمخططين والباحثين في هذا الميدان
الصيد البحري واألنشـطة  كتنفيذ المسوحات اإلحصائية األخرى المتخصصة  -5

يرها بالتعـاون مـع   غوالسياحية والمياه واستعماالت األراضي واالستثمار 
  .الجهات ذات العالقة

تنفيذ التعداد الزراعي، والمسوحات الدورية المرتبطة بإنتاجية المحاصـيل   -6
  .الزراعية، وطرق الري وتقديرات الثروة الحيوانية والسمكية وغيرها

الصناعي والزراعي والـرقم   اإلنتاجإعداد األرقام القياسية لألسعار وكميات  -7
ار التجارة الخارجية وتجارة الجملة وتكاليف البناء واإليجـار  القياسي ألسع

وغيرها من األرقام القياسية التي يتم احتسابها بما يلبي متطلبـات إعـداد   
  .الحسابات القومية
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إنتاج المعطيات االقتصادية على المستوى المحلـي ونشـرها فـي صـيغ      -8
  .ليتستجيب لمختلف المستعملين على الصعيدين الوطني والمح

  .المشاركة في ضبط المصطلحات والتصانيف المتعلقة بهذا المجال -9
التنسيق مع إدارات المصلحة، لضمان تكامل جميع المدخالت اإلحصـائية   -10

  .واتساقها بما يضمن تحقيق أغراض المصلحة
  .موضوعات تكلف بها اإلدارة وتدخل في مجال عملها ةأي -11

9 

  -:حليوية واإلدارية مبا يليختتص إدارة اإلحصاءات ا
ـ   ـتتول اءات المسـتندة إلـى   ـى اإلدارة تجميع مختلـف البيانـات واإلحص

ات اإلدارية عن مختلف األنشطة االقتصـادية واالجتماعيـة   ـالت والبيانـالسج
ة في صـيغ تسـتجيب   ـا بما ينتج معلومة إحصائيـادة تبويبهـوتصنيفها وإع

ـ   ن اـى الصعيديـلمختلف المستعملين عل ا ـلوطني والـدولي وتتمثـل مهامه
  -:يـي ما يلـبالخصوص ف

  .ع وتصنيف ونشر بيانات اإلحصاءات الحيويةـجم -1
ع البيانات من السجالت اإلدارية مثل رخص البناء وعـدد الشـركات   ـجم -2

المسجلة بالسجل التجاري ورخص مزاولة األنشطة االقتصـادية والضـمان   
  .االجتماعي وغيرها

  .ت الطاقة والبيانات من السجالت والبيانات اإلداريةع إحصاءاـجم -3
تجميع مختلف اإلحصاءات االجتماعية من المصـادر اإلداريـة، كـالتعليم     -4

والتدريب التقني والبحث العلمي والصـحة والثقافـة والطفولـة والشـباب     
  .اإلحصاءات األخرىووالرياضة وإحصاءات العدل واألمن 

اإلحصائية المختلفة والتي تشمل سجل السـكان  العمل على تطوير السجالت  -5
وسجل المباني والوحدات السـكنية وسـجل األراضـي الزراعيـة وسـجل      

  .المنشآت وغيرها وتحديثها بالتعاون مع اإلدارات األخرى بالمصلحة
إنشاء وتطوير سجالت إدارية أخرى ضرورية بما يلبى متطلبـات تطـوير    -6

  .مع الجهات ذات العالقة العمل اإلحصائي بالتعاون والتنسيق
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تطوير قاعدة معلومات متينة حول السجالت المركزية واستخداماتها اإلدارية  -7
  .واإلحصائية بالمصلحة

المختلفـة وتطويرهـا    اإلداريـة  إيجاد وتأمين آلية فاعلة لتحديث السجالت -8
  .بصورة مستمرة

ت الالزمة لتنظيم التنسيق مع المؤسسات الحكومية المختلفة إلعداد التشريعا -9
  .العمل على السجالت اإلدارية المختلفة

إنتاج اإلحصاءات الحيوية والبيانات اإلدارية المحلية ونشرها فـي صـيغ    -10
  .تستجيب لمختلف المستعملين لهذه اإلحصاءات

التنسيق مع إدارات المصلحة، لضمان تكامل جميع المدخالت اإلحصـائية   -11
  .واتساقها

  .ضبط المصطلحات والتصانيف المتعلقة بهذا المجال المشاركة في -12
  .موضوعات تكلف بها اإلدارة وتدخل في مجال عملها ةأي -13

10 

  -:ختتص إدارة التطوير والرقابة على اجلودة باآلتي
تطوير أدوات العمل المعيارية للجودة باإلضافة إلى بناء نظام للجودة ومراقبة 

ومة اإلحصائية، وكذلك بناء وتحديد أطـر المعاينـة   تنفيذ إجراءات جودة المعل
وضمان توحيـد   وإجراء الدراسات الدورية وتصميم عينات المسوح اإلحصائية،

المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في كافة األنشطة اإلحصائية وفي المؤسسات 
  ذات العالقة بالنظام اإلحصائي وضمان انسجامها مع المعايير الدولية،

  - :امها باخلصوص يف ما يليوتتمثل مه
المصـطلحات والتصـانيف   (إرساء اآلليات الفنيـة للتنسـيق اإلحصـائي     -1

وذلك لضمان مقارنة البيانات اإلحصائية التي تنتجها ) والمواصفات والمناهج
  .هياكل المنظومة الوطنية لإلحصاء مع البيانات اإلحصائية الدولية

ف المستخدمة في المصلحة يراة والتعتوحيد المعايير والتصنيفات اإلحصائي -2
  .والتأكد من انسجامها مع المعايير الدولية

مراجعة منهجيات المسوح المختلفة وتطوير معـايير تصـميم االسـتمارات     -3
  .وتقديم توصيات بشأن تطويرها بصورة دورية
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  .تطوير وتحديث المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في النظام اإلحصائي الوطني -4
تطبيقها على جميـع   يتم عتماد وتطوير أنظمة عمل معيارية للجودة بحيثا -5

  .األنشطة المتشابهة
  .متابعة تنفيذ أنظمة الجودة المعتمدة في المصلحة والتحقق من االلتزام بها -6
التأكد من جودة العمل اإلحصائي بأساليب علمية بحتـة، تضـمن تناسـق     -7

  .في مختلف البيانات المنشورةوتتاغم البيانات على المستوى الوطني 
م جودة البيانـات  يتدريب موظفي المصلحة على تطبيق معايير الجودة، وتقي -8

  .من خالل إعداد أدلة منهجيات العمل اإلحصائي ومراجعة وتدقيق البيانات
إجراء الدراسات والبحوث للتأكد من جودة بيانات المصلحة، وتعميم نتائجها  -9

  .ة لألخذ بها في تطوير العمل اإلحصائيعلى اإلدارات المختلف
ان توفير أطر معاينة شاملة ومحدثة للمسـوح المختلفـة بطريقـة    ـضم -10

  .علمية متفقة مع المعايير واإلجراءات والتوصيات الدولية
ان سحب واختيار العينات للمسوح المختلفة بطريقة علمية متفقة مع ـضم -11

  .ليةالمعايير واإلجراءات والتوصيات الدو
ان دقة بيانات المسوح الستخراج المؤشرات اإلحصائية مـن خـالل   ـضم -12

  .الرقابة على تنفيذها وفحص ومراجعة التباينات واألوزان
ر على أحدث أساليب ضبط الجودة العالميـة وضـمان   ـالع المستمـاالط -13

  .نقلها للمصلحة
لتطبيقهـا فـي   ر منهجيات العمل اإلحصائي ونقل المعرفة ـة تطويـمتابع -14

  .المصلحة
التنسيق بين المصلحة والجهات األخرى، لضمان تكامل وتناسـق جميـع    -15

المدخالت اإلحصائية، بهدف توحيد البيانات المنتجة على المستوى الـوطني  
  .ومعالجة أي تضارب باألساليب المعتمدة

تنظيم العالقـات مـع اإلدارات العموميـة األخـرى لإلحصـاء واإلدارات       -16
  .حصائية القطاعيةاإل

تنظيم األعمال المتعلقة بالتعاون الدولي وبعالقات المصلحة العامـة مـع    -17
  .الهياكل اإلحصائية المماثلة في الخارج

  .موضوعات تكلف بها اإلدارة وتدخل في مجال عملها ةأي -18
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11 

  -:ختتص إدارة املوارد البشرية مبا يلي
تعليمات العمل واإلجـراءات التنظيميـة بمـا    التحسين والتطوير المستمر ل -1

  .يساهم في تطوير العمل باإلدارة
ـ لظ وترتيب كافة ملفات الموظفين بصورة مركزية والعمـل علـى ت  ـحف-2  ةبي

  .احتياجاتهم اإلدارية من تلك المستندات
لين ووضع نظام مراقبة وضبط الـدوام اليـومي بالتنسـيق مـع المسـؤ      -3

  .ال والمستوى اإلداري للموظفينالمختصين حسب طبيعة األعم
ط احتياجات المصلحة من الموارد البشرية وإعداد مقتـرح يعـرض   ـتخطي -4

  .على لجنة شؤون الموظفين
ات في الرواتب دإعداد قوائم بالتعيينات والترقيات وما يترتب عليها من زيا -5

  .الخاصة بالموظفين وتنفيذها بعد اعتمادها من قبل لجنة شؤون الموظفين
الم التقارير الصادرة عن اإلدارات واألقسام والفروع التابعة للمصلحة ـاست -6

بتقييم أداء الموظفين لتحليلها ودراستها ووضع اآلليات التـي تكفـل رفـع    
  .معدالت أدائهم

دورات التدريبية لمـوظفي المصـلحة، حسـب الخطـة     ـم وإدارة الـتنظي -7
بعـة  االتوالمكاتب اون مع اإلدارات التدريبية المعتمدة، وذلك بالتنسيق والتع

داد الميزانية التقديرية الالزمة لتنفيذ الخطة التدريبية، وذلك ـللمصلحة وإع
  .اـبعد اعتماده

بما يضمن استقرارهم والعمل علـى   للموظفين ضمان تحقق الرضا الوظيفي -8
  .تذليل المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجههم

وأساليب العمل واإلجـراءات التنظيميـة والوصـف     تنظيم وتطوير أنظمة -9
  .والتوصيف الوظيفي لضمان جودة العمل

ممارسة االختصاصات المتعلقة بالوظيفة من تعيين وترقية ونقـل ونـدب    -10
وإعارة وإجازات بمختلف أنواعها وغيرها من الشؤون المتعلقة بهـا وفقـا   

  .للتشريعات واللوائح المنظمة لها
  .ل المالك الوظيفي حسب ما يستجد من متطلبات العملاقتراح تعدي -11
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دراسة وتحليل العمل وتخطيط الموارد البشرية وإجـراء مـا يلـزم مـن      -12
  .تعديالت للمالك الوظيفي

العمل على استقطاب أفضل الكوادر في مختلف التخصصات المهنية وذلك  -13
  .يعات النافذةرحسب ما يتطلبه العمل اإلحصائي، ووفقاً للتش

تحليل االنحرافات في أداء الموظفين واقتراح التصحيحات الالزمة والعمل  -14
  .على تفاديها مستقبال

تقصي الفرص التدريبية والبعثات الدراسية في الداخل والخارج في جميع  -15
المجاالت ودراستها وتحديد مدى إمكانية االستفادة منها وإدراجهـا ضـمن   

حة، مع متابعة وتقيـيم العمليـات التدريبيـة    الخطة التدريبية العامة للمصل
والمتدربين وتقييم مراكز التدريب واقتـراح المراكـز التدريبيـة المتميـزة     

  .والمعتمدة للتعاقد معها في عمليات تدريب الموظفين بالمصلحة
  .القيام بحفظ السجالت التدريبية للمتدربين ومتابعتها وتحديثها -16
يدها بالكتب والمنشورات والدوريات والمجـالت  دعم وتطوير المكتبة وتزو -17

  .وجميع المطبوعات المتعلقة بنشاط المصلحة
استخدام الميكنة الحديثة في القيام بفهرسـة وحفـظ الكتـب والمراجـع،      -18

  .وتطوير خدمة اإلعارة لرواد المكتبة وتسهيل حصولهم على المعلومات
12 

  -:مبا يلي ختتص إدارة الشؤون اإلدارية واملالية
إعداد الخطة السنوية بالمستهدفات وتوجيه األقسام التابعة لإلدارة واألقسام  -1

  .حسب اختصاصه التابعة للفروع كلٌّ
تنظيم مراسالت البريد الوارد والصادر وتبويبها في ملفات وإحالة نسخ من  -2

وع القرارات الصادرة من الوزارة أو المصلحة إلى اإلدارات واألقسام والفـر 
  .التابعة

إعداد الميزانية السنوية التقديرية التسييرية للمصلحة والفروع التابعة لهـا   -3
ودراسة الموازنات التقديرية المحالة من سائر اإلدارات والفروع واعتمادها 

  .من جهات االختصاص
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تقويم الوضع المالي بصورة دورية واقتراح التعديالت بين بنود الميزانيـة   -4
  .فات أو نقاط الضعفلبراز المخاالسنوية وإ

استالم كافة اقتراحات عقود المشـروعات المحالـة مـن سـائر اإلدارات      -5
والفروع التابعة للمصلحة لدراستها ودمجها ضـمن الميزانيـة التقديريـة    

  .السنوية والعمل على تأمين السيولة الالزمة لها
املين وفقاً للتشريعات القيام بشؤون الخدمات العامة والعالقات، وخدمات الع -6

  .النافذة
تقديم كافة الخدمات المساندة للقطاع بما في ذلك متابعـة كافـة األعمـال     -7

المتعلقة بحفظ األمن والمحافظة على المباني والمكاتب وصيانتها وسـالمة  
  .من يعمل بها

  .تطبيق األنظمة المالية والمحاسبية وفقاً للتشريعات النافذة -8
وظفي المصلحة وموظفي الفروع التابعة، وإصدار شـهائد  صرف مرتبات م -9

  .الدفع األخيرة وشهائد المرتبات
إعداد الحسابات الختامية وتدقيقها وإجـراء عمليـات الجـرد الـدوري      -10

  .للموجودات الثابتة والمنقولة ومطابقتها مع أرصدة الحسابات الخاصة بها
من الخـدمات األخـرى    تولى إجراءات السفر لموظفي المصلحة وغيرها -11

طبقاً للقرارات الصادرة والقيام بشؤون العالقات العامة من حيـث اسـتقبال   
  .الضيوف والوفود وتسهيل إقامتهم وتنقالتهم

إعداد إجراءات التعاقد الخاصة بالمصلحة سواء كان ذلك بأسلوب التكليف  -12
  .المباشر أو الممارسة وفقاً للوائح المعتمدة

جات المصلحة من معدات وتجهيزات مكتبيـة وغيرهـا مـن    توفير احتيا -13
  .االحتياجات ذات العالقة بعمل ونشاط المصلحة

فحص المشتريات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة بعقود الشراء،  -14
  .واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال العيوب والمخالفات

ر المنظمة لذلك وتسجيل اإلشراف على المخازن، وتنظيم السجالت والدفات -15
  .األصناف الموردة والمصروفة

التحسين والتطوير المستمر لتعليمات العمل واإلجراءات التنظيميـة بمـا    -16
  .يساهم في تطوير العمل بالقسم
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تنظيم أعمال الطباعة والتصوير وتوفير القرطاسـية وتوزيعهـا حسـب     -17
  .متطلبات كل إدارة

مع الجهات العامـة والخاصـة وتـذليل كافـة      إجراء المعامالت اإلدارية -18
  .العراقيل والصعوبات

  .تسوية العهد الدائمة والمؤقتة والخزائن وإعداد القيود بشأنها -19
التنفيذ المالي للمهمات الرسمية والعالوات واإلجازات الخاصة واإليقافـات   -20

  .إجراءات متعلقة بهذا الشأن ةللمرتبات وأي
احات العقود واالتفاقيات المالية المحالة من سائر اإلدارات استالم كافة اقتر -21

  .ودراستها وتحليلها ورفع التقارير بشأنها
اإلشراف على أعمال النظافة وعمليات الصيانة الدورية للسيارات واآلليات  -22

  .والمباني اإلدارية التابعة للمصلحة واقتراح أفضل السبل لها
ـ  -23 يق مـع اإلدارات بشـأن القيـام باألعمـال     تنظيم أعمال الحركة والتنس

  .الميدانية
وضع مشروع الخطط والبرامج التي تكفل توفير احتياجات المطبعـة مـن    -24

  .األدوات واآلالت والعمل علي تطويرها كلما لزم األمر
اإلشراف على إصدار المطبوعات والكتيبات والمنشورات بالتنسـيق مـع    -25

  .المصلحةالتقسيمات اإلدارية المختصة ب
إعداد التقارير المطلوبة عن األعمال ومستوى اإلنجاز ورفعها لمدير عـام   -26

  .المصلحة
13 

  -:ختتص إدارة نظم وتقنية املعلومات مبا يلي
تطوير البرامج والتطبيقات وقواعد البيانات الالزمة إلدخال البيانات الخاصة  -1

راج التقارير، وكذلك تطـوير  بمختلف المسوح والتعدادات ومعالجتها واستخ
  .قواعد البيانات المتعلقة بالنشر

اإلحصائية بما يضمن تسـجيلها ومتابعتهـا   البيانات إنشاء وتطوير قواعد  -2
  .والمحافظة على دقة وسالمة وسرية البيانات المحفوظة

  .توفير البرامج واألدوات المتخصصة في تحليل البيانات اإلحصائية -3
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نقيح البيانات من األخطاء وقواعد الشـمول لضـمان جـودة    إعداد قواعد ت -4
  .البيانات ودقتها

وح لإلسـهام فـي عمليـة اختيـار     ـة األطر العامة للمسـتحديث ومعالج -5
  .وتوزيع العينات

تحليل البيانات اإلحصائية باالعتماد على المواقع والتوزيعـات الجغرافيـة    -6
  .باستخدام تقنية المعلومات الجغرافية

الحفاظ على سرية البيانات اإلحصائية وتأمين المعلومات الشخصية المتعلقة  -7
  .ؤسسات وأرشفتها وحفظها إلكترونياباألفراد والم

العمل على نشر اإلحصائيات والبيانات بجميع الطرق والوسائل سواء كانت  -8
  .في شكل مطبوعات أو من خالل وسائل النشر الحديثة

إللكتروني الخاص بالمصلحة والعمل علـى تزويـده   اإلشراف على الموقع ا -9
  .باإلحصائيات وتحديثه بشكل دوري

  .إعداد اإلصدارات اإللكترونية لنتائج المسوح والتعدادات المختلفة -10
اإلشراف على الشبكات وأجهزة الحاسوب، والعمل على صاينتها وتحديثها  -11

  .بشكل مستمر
ية وعملهـا علـى أعلـى مسـتوى،     ضمان تشغيل شبكة المعلومات الدول -12

  .وتسخير هذه الخدمة لكافة اإلدارات والمكاتب
المشاركة في تحديد احتياجات المصلحة مـن المنظومـات والبرمجيـات،     -13

بهدف تمكين كافة التقسيمات التنظيمية بالمصلحة وفروعها من أداء المهام 
تقنيـات  المناطة بها على أفضل وجه وبأحدث األسـاليب التـي توفرهـا ال   

  .الحديثة
تقديم الدعم الفني للمستخدمين فيما يتعلق بأجهزة الحاسب اآللي وملحقاته  -14

  .وشبكات االتصال ونظم التشغيل والبرامج الجاهزة
القيام بالصيانة الدورية والوقائية والطارئة واإلصالحات العامـة ألجهـزة    -15

  .الحاسوب وملحقاتها
ية من خالل الموقـع اإللكترونـي للمصـلحة،    توفير االستمارات اإللكترون -16

تسهيالً للمؤسسات واألفراد على استيفائها بشكل مباشر، وتخزينهـا علـى   
  .قواعد البيانات الخاصة بها
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14 

  -:خيتص مكتب املراجعة الداخلية مبا يلي
وضع الخطط واإلجراءات التنظيمية للمساعدة في تحقيق أهداف المصـلحة   -1

  .المة وكفاءة تنفيذ األعمالوالتأكد من س
تطبيق السياسات الفعالة للمحافظة على األصول والممتلكات واكتشاف الغش  -2

والخطأ والتأكد من صحة السجالت المحاسـبية وإعـداد البيانـات الماليـة     
  .السليمة في الوقت المحدد

نجازهـا وفـق الخطـط    إالتأكد من أن العمليات المالية في المصلحة قد تم  -3
  .لسياسات المرسومة وضمن القوانين واألنظمة والتشريعات النافذةوا

المتابعة والتقييم لكافة أوجه النشاطات المتعلقة بصحة وسالمة المعـامالت   -4
  .المالية والمحاسبية

التنسيق مع اإلدارة المختصة بشأن المناقالت لبنود الميزانية واتخاذ مايلزم  -5
  .من إجراءات بشأنها

التأكد من أن األصول والممتلكات التي تم تملكها أو شـراؤها أو  والفحص  -6
  .توظيفها أو استخدامها أو اإلنفاق منها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة

التحقق والتأكد من سالمة تطبيق قانون الميزانية العامة والتشريعات المالية  -7
  .المعمول بها

محاسبية وقيـود المخـازن، والقيـام    مراجعة الدورات المستندية والقيود ال -8
  .بالمراجعة المسبقة قبل الصرف وفقاً للوائح والقواعد المنظمة لذلك

فحص ومراجعة المرتبات واألجور والمكافآت وشهائد المرتبـات وشـهائد    -9
  .الدفع األخير والتأكد من مطابقتها للتشريعات النافذة

راءات الصرف والتأكد فحص ومراجعة الحسابات ومستخلصات الدفع وإج -10
  .من سالمة اإلجراءات المالية وفقاً للتشريعات النافذة

دراسة العقود المبرمة مع المصلحة، والموردين، وفحص شروطها المالية  -11
  .والتأكد من مطابقتها للتشريعات النافذة

إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن، والمخازن واإلشراف علي الجـرد   -12
  .صول الثابتة والمنقولة للمصلحةالسنوي لأل
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تقييم نتائج الميزانيات المعتمدة ومقارنتها بالميزانيات التقديرية وتحليـل   -13
  .االنحرافات واقتراح سبل تالفيها

15 

  -:خيتص مكتب الشؤون القانونية مبا يلي

دراسة واقتراح مشاريع اللوائح والقرارات ذات العالقـة بعمـل مصـلحة     -1
ي القانوني حيالها، والمشاركة فـي الصـياغة   أالتعداد وتقديم الروء اإلحصا

القانونية أو تعديل القواعد والقرارات الداخليـة والتعليمـات والمنشـورات    
  .الصادرة عن المصلحة

إعداد الصياغة القانونية للقرارات اإلدارية الصـادرة عـن مجلـس اإلدارة     -2
  .ورئيسه والمدير التنفيذي للمصلحة

يترتب عليها من التزامـات   ياغة العقود التي تبرم مع الغير، ومراجعة ماص -3
  .مالية وقانونية واستكمال الشروط القانونية الخاصة بها

االطالع المستمر على المتغيـرات فـي القـوانين والقـرارات واألنظمـة       -4
  .والتعليمات المعمول بها وجمعها وتبويبها

التي تكون المصلحة طرفاً فيها بالتنسـيق   القضائية ىتولي ومتابعة الدعاو -5
 هذهوالتعاون مع مكتب الشؤون القانونية بالوزارة، باإلضافة إلى التحضير ل

حالتهـا  إلوتجهيز مستنداتها، وإعداد المذكرات المبدئيـة تمهيـداً    ىالدعاو
  .إلدارة قضايا الحكومة

عمـال محـددة   يتم تشـكيلها ألداء أ المشاركة في اللجان وفرق العمل التي  -6
  .مستشاراً قانونيا تهايوالتي تتطلب عضو

المقدمة من الموظفين في المصـلحة، وبيـان    ىدراسة التظلمات والشكاو -7
  .أي القانوني فيهارال

16 

صدر بالتنظيم الداخلي للمصلحة قرار من وزير التخطيط بناء على عـرض  ي
  .من رئيس مجلس إدارة المصلحة
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17 

ـ خ صدوره، ـرار من تاريـذا القـبهل ـيعم الجهـات المختصـة   ى ـوعل
  .ر في الجريدة الرسميةـنشذه، وييتنف

  
  جملس الوزراء

  .هجري 1434/ربيع اآلخر/16: صدر في
  .ميالدي 27/2/2013: الموافق
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  رارـــق
  جملس الوزراء

  ميالدي  2013لسنة ) 92(رقم 
  بإنشاء جهاز للمباحث اجلنائية 

  

  جملس الوزراء 
  .طالع على اإلعالن الدستوري وتعديالتهبعد اال -
ى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخـازن  ـوعل -

  .وتعديالتهما
أن تنظيم عالقات العمـل  ـميالدي بش 2010لسنة ) 12( ى القانون رقمـوعل -

 .ةـوالئحته التنفيذي
 .دي بشأن األمن والشرطةميال 1992لسنة ) 10( ى القانون رقمـوعل -
مـيالدي، بشـأن   2012لسنة ) 10(ى قرار المؤتمر الوطني العام رقم ـوعل -

 .اعتماد الحكومة المؤقتة
ميالدي، باعتماد الهيكل 2012لسنة ) 145(ى قرار مجلس الوزراء رقم ـوعل -

 .التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها اإلداري
 .ةـر الداخليـه وزيـاء على ما عرضـوبن -
المــؤرخ فــي ) 760(وعلــى كتــاب مــدير مكتــب وزيــر العــدل رقــم  -

 .الديـمي26/02/2013
ى موافقة مجلس الـوزراء فـي اجتماعـه االسـتثنائي األول لسـنة      ـوعل -

 .الديـمي2013
  قـــــرر

1 

) جهـاز املباحـث اجلنائيـة(أ بموجب أحكام هذا القرار جهاز عام يسمى ـينش
  .ويتبع وزارة الداخلية، تع بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلةيتم
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2 

ويكـون لـه فـروع أو    ) سـطرابلـ(ون المقر الرئيس للجهاز في مدينة ـيك
  .مكاتب يصدر بها قرار من وزير الداخلية بناء على عرض من رئيس الجهاز

3 

  -:از االختصاصات التالية هيتوىل اجل
  .داد وتنفيذ التدابير األمنية المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتهاـإع -
ة في إعداد وتنفيذ الخطط األمنية المشتركة بما يكفل حفـظ األمـن   ـالمشارك -

 .والنظام العام في البالد
ام بأعمال شؤون تحقيق الشخصـية وكـالب األثـر وأعمـال األدلـة      ـالقي -

 .ائد الحاالت الجنائية لطالبيهاوإصدار شه، والمختبرات الجنائية
ام بأعمال التحري وجمع االستدالالت في الجرائم الخطيـرة والجـرائم   ـالقي -

 .مجهولة الفاعل والقبض على المطلوبين والفارين
ر وتصنيف المجرمين الخطرين وتحديد ميولهم وأسـاليبهم اإلجراميـة   ـحص -

 .ومتابعة نشاطاتهم وإعداد دليل بشأنهم
بط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للتشـريعات الخاصـة بحمايـة    ع وضـمن -

 .اآلداب العامة
ام بشؤون أعمال البحث الجنائي الفني وتحديد االحتياجات الالزمة وعلى ـالقي -

األخص ذات الطابع التقني للرفع من أساليب األداء الوظيفي في مجال البحث 
 .يـالجنائ

ي البالغات اليومية عن الجرائم والحوادث ع اإلحصائيات الجنائية وتلقـتجمي -
 .الخطيرة وإعداد النشرات الخاصة بها وفقا لألوامر المستديمة المنظمة لذلك

ام بأعمال المعامل الجنائية وتنظيمها وتوزيعها على مستوى ليبيا بمـا  ـالقي -
 .دم المصلحة العامةـيخ

 .ساليب الوقاية منهاات والبحوث المتعلقة بأسباب الجريمة وأـإعداد الدراس -
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اإلشراف الفني على أقسام البحث الجنائي بمديريات األمن الوطني والتفتـيش   -
 .على أعمالها وتنسيق جهودها للوقاية من الجريمة ومكافحتها

العمل على توفير الوسائل والوسائط الفنية الحديثة المسـتخدمة فـي مجـال     -
 .البحث الجنائي واكتشاف الجرائم

 .ينة المتفجرات والعمل على تفكيكهاكشف ومعا -
دليـل   دتلقي األحكام النهائية الصادرة عن المحاكم وتبويبها وتوثيقها وإعـدا  -

 .بشأنها
ـ ـالتفتيش على العاملين بالجه - د مـن حسـن قيـامهم    ـاز ومتابعتهم للتأك

بواجباتهم والتزامهم بما تفرضه القـوانين واللـوائح والقـرارات والـنظم     
 .المعمول بها

لمحلية والعربية والدولية المتعلقة اور الملتقيات والندوات واالجتماعات ـحض -
 .بمكافحة الجريمة وفقا للضوابط المقررة لذلك

اون مع الجهات العربية والدولية المناظرة بمـا فـي ذلـك المنظمـات     ـالتع -
ـ  ا العربية واإلقليمية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة لالستفادة من خبراته

 .الـوإمكانياتها في هذا المج
 .حراسة مقار الجهاز وضمان حماية أعضائه أثناء قيامهم بمهامهم -
 للتشريعات النافذة ختص بها وفقاًويأأية مهام أخرى تسند إليه  -

ـ  هاز أن يراعى عنـد تنفيـذ اختصاصـات   ـب على الجهـويج ات ـالتشريع
 .سانوالمواثيق الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق اإلن

4 

  .ون للجهاز رئيس يصدر بشغله للوظيفة قرار من وزير الداخليةـيك
5 

رئيس الجهاز تصريف أموره وتسيير العمل به واإلشـراف المباشـر    يتولى
ولـه علـى وجـه    ، على مكونات الهيكل التنظيمي للجهاز والجهات التابعة لـه 

   -:يلي  الخصوص ما
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واإلدارية والفنيـة للجهـاز وإحالتهـا إلـى وزارة      راح اللوائح الماليةـاقت -أ
  .الداخلية إلصدارها

دار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالجهاز في حـدود  ـإص -ب
 .الصالحيات المقررة المنصوص عليها في التشريعات النافذة

لداخل راح القرارات المتعلقة بالمهام الرسمية والدورات التدريبية في اـاقت -ج
  .والخارج المتعلقة بعمل الجهاز وفقاً ألحكام التشريعات النافذة ذات العالقة

  .ة والحساب الختامي للجهازـروع الميزانيـداد مشـإع -د
  .ام القضاء وفي صالته مع الغيرـاز أمـل الجهـتمثي -هـ

6 

فـي  ها المعمول بعد وفقاً للنظم المحاسبية ون للجهاز ميزانية مستقلة تُـتك
الدولة وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها 
على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهـي بنهايـة   

  .السنة المالية التالية
7 

ون للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف الوطنيـة العاملـة بالدولـة    ـيك
  .يبية تودع فيه أمواله ويتم الصرف منه وفقاً ألحكام التشريعات النافذةالل

8 

  -:تتكون املوارد املالية للجهاز من
  .ةـة العامـالميزاني يـف هـص لـيخص اـم -أ

  .اـأية موارد أخرى يرخص له بالحصول عليه -ب
9 

ألحكـام   ومراجعة حسـابات الجهـاز وفقـاً   فحص يتولـى ديوان المحاسبة 
  .التشريعات النافذة
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10 

ون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد مـن اإلدارات والمكاتـب يصـدر    ـيتك
  .ةـا قرار من وزير الداخليـبتحديدها وبيان اختصاصاته

11 

التابعة إلدارة البحث الجنائي وينقل  ةؤول للجهاز األصول الثابتة والمنقولـت
  .وقت صدور هذا القرار إليه جميع العاملين بها

12 

  .ى كل حكم يخالفهــذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغـل بهــيعم
  

  جملس الوزراء
  .هـ1434/خرربيع اآل/16:ر بتاريخـصد

  .ميالدي27/2/2013:الموافق
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  رارــق 
  جملس إدارة مصرف ليبيا املركزي

  .م2013لسنة ) 10(رقم 
ن األول والث ْ   انيبشأن سحب اإلصداري

  من التداول اً من فئة العشرين دينار
  ليبيا املركزي مصرف جملس إدارة

  .، بشأن المصارف وتعديله2005لسنة ) 1(بعد االطالع على القانون رقم  -
 .ى القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة بمقتضاهـعلو -
لعمليـات  ى المذكِّرة الـمقَدمة من السيد المـدير التنفيـذي لقطـاع ا   ـوعل -

  .المصرفية المركزية
، 2013لى ما انتهى إليه مجلس اإلدارة، في اجتماعـه الثـاني لسـنة    ـوع -

  .م13/03/2013يوم األربعاء، الـموافق  الـمنْعقَد

ر َّ   قــر
 

، م2005لسـنة  ) 1(اً لنص المادة الرابعة والثالثين من القانون رقم ـتطبيق
األول والثـاني مـن العملـة     انالتداول اإلصـدار بشأن المصارف، يسحب من 

، وذلك اعتباراً مـن يـوم الخمـيس، الموافـق     )اًعشرون دينار(الورقية، فئة 
  .م30/05/2013

 

ون آخر موعد لقبول فئة العملة الورقية، المسحوبة من التداول بموجب ـيك
األحـد، الموافـق    هذا القرار، لدى المصارف التجارية، نهاية دوام عمل يـوم 

ويكون آخر موعد لقبولها لدى مصرف ليبيا المركزي، نهايـة  . م30/06/2013
  .م31/07/2013دوام عمل يوم األربعاء، الموافق 
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يعمُل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة اإلصدار اتخاذ اإلجـراءات  
هـذا القـرار فـي الجريـدة     الالزمة لوضعه موضع التنفيذ، بما في ذلك نشـر  

  .الرسمية، طبقاً للحكم المنصوص عليه في قانون المصارف
  

  الصديق عمر الكبري
حافظ ُ   الـم

  ورئيس جملس اإلدارة
 .م2013مارس  13: در فيـص
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  باسم الشعب
  الدائرة الدستورية

  
ـ 1434ربيـع الثـاني    16بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم الثالثـاء    .هـ

  .بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس .ميالدية 26/2/2013الموافق 
  ".رئيس الدائرة"كمال بشير دهان،  :برئاسة املستشار

  : ساتذةوعضوية املستشارين األ
  يـبراهيم الورفلإمحمد          يوسف مولود الحنيش     

  وريـجمعة صالح الفيت        المقطوف بلعيد إشكال       
  عبد القادر جمعة رضوان           الطاهر خليفة الواعر     

  انـمحمد عبدالسالم العي        ح     يعبد السالم محمد بح
  لــرجب أبوراوي عقي       جمعة محمود الزريقي     .د

  يـد سالم العسبلـسع.د        المبروك عبداهللا الفاخري    
  روفــرج أحمد معـف       حميد محمد القماطي       .د
  .ين علي العكرمينور الد.د

  ور احملامي العامـوحبض
  .علي مسعود محمد. د: ة النقض األستاذـبنياب
  .أسامة علي المدهوني: ر إدارة التسجيل السيدـومدي

  :أصدرت احلكم اآلتي
  ق59لسنة  28م ـوري رقـن الدستـة الطعـي قضيـف

  .م2012لسنة ) 3(بعدم دستورية التعديل الدستوري رقم 
  .م5/7/2012س الوطني االنتقالي المؤقت بتاريخ الصادر عن المجل

  :ن ــدم مــالمق
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عبد الهادي محمد علي، أصالة عن نفسه وبصفته األمين العـام لمؤسسـة    -1
  .آثال الوطنية

طارق محمد النمر، أصالة عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الجمعيـة   -2
  .الليبية للعلوم السياسية

عن نفسه وبصفته رئيس اتحاد ثوار  ةأصال محمود عيسى سالم البرعصي، -3
  .فبراير) 17(

ي، أصالة عن نفسه وبصفته ممثال للتيار الوطني ـعبدالسالم محمد البسيون -4
  .الحر

يونس عمر فنوش، أصالة عن نفسه وبصفته رئيس حـزب تجمـع ليبيـا     -5
  .الديمقراطية

  .ديـى محمد العبيـد موسـمحم -6
  وقعيقيصسلوى سعد ب: تمثلهم المحامية

  
  .رئيس املؤمتر الوطني العام بصفته -1:دـض

  .وزراء بصفتهـس جملس الــرئي - 2
  وتنوب عنهما إدارة القضايا 

د تالوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأي نيابة النقض، ـبع
  .واالطالع على األوراق والمداولة

  عــالوقائ
الطعن بتقرير لدى قلـم كتـاب    ص الواقعة في أن الطاعنين أقاموا هذاـتخل

المحكمة العليا على المطعون ضدهما بصفتيهما قـالوا بيانـاً لـه إن التعـديل     
جـاء مخالفـاً   . م5/7/2012م، الصادر بتاريخ 2012لسنة ) 3(الدستوري رقم 

  .لإلعالن الدستوري وللنظام األساسي للمجلس الوطني االنتقالي
في الموضوع الحكم بعدم دسـتورية  وا إلى طلب قبول الطعن شكالً، وـوانته

الصادر عن المجلس الوطني االنتقالي، وبصـفة  . م2012لسنة  )3(التعديل رقم 
  .مستعجلة وقف تنفيذ التعديل إلى حين الفصل في الموضوع
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  راءاتــــإلجا

م، 2012لسنة  )3(قررت محامية الطاعنين الطعن في التعديل الدستوري رقم 
م، 24/9/2012ى قلم كتاب المحكمة العليـا بتـاريخ   بعدم الدستورية بتقرير لد

وسددت الرسم، وأودعت الكفالة والوكالة ومذكرة بأسـباب الطعـن وحافظـة    
م، أودعت أصل ورقة إعالن الطعن معلنة إلـى  1/10/2012مستندات، وبتاريخ 

م، 16/10/2012م، وبتـاريخ  27/9/2012المطعون ضدهما بصفتيهما بتـاريخ  
رة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما انتهى فيها إلـى  أودع أحد أعضاء إدا

طلب رفض الطعن، وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الـرأي  
  .بقبول الطعن شكالً ورفضه موضوعاً

وبالجلسة المحددة لنظر الطعن دفعت إدارة القضايا بعدم اختصاص المحكمـة  
م، 23/12/2012الطعن للحكم بجلسة  العليا بنظر الطعن، وقررت المحكمة حجز

طالع على ثم اعيدت للمرافعة، حيث قررت المحكمة تخويل المستشار المقرر اال
محاضر الجهة التي أصدرت التعديل المطعون فيه، والتحقق من مدى التزامهـا  
باإلجراءات واألوضاع التي رسمها اإلعالن الدستوري لتعديله، وأودع المستشار 

  .وأعيدت تالوة تقرير التلخيص المقرر تقريره،
ا إلـى الـرأي بـرفض    ـرة تكميلية، انتهت فيهـت نيابة النقض مذكـوقدم

  .نـالطع

نــاب الطعــأسب  
  .ث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكالًـوحي
ث إن دفع إدارة القضايا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن في غير ـوحي

من القـانون   23نه وإن كانت الرقابة الدستورية وفقاً لنص المادة محله، ذلك أ
م، بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا مقصورة على مراقبة 1982لسنة ) 6(رقم 
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مدى التزام القانون محل الطعن ألحكام الدستور، وال تمتد إلى رقابة النصـوص  
عينـة وإجـراءات   الدستورية في ذاتها، إال أنه متى نص الدستور على طريقة م

ن على السلطة التشريعية عنـد إصـدار   محددة لتعديل النصوص الدستورية تعي
التعديل التزامها، فإن طعن في نص التعديل بأنه مؤسس على إجراءات تخـالف  
اإلجراءات واألوضاع الواردة باإلعالن الدستوري، فإن من اختصـاص الـدائرة   

لـك السـلطة للقيـود الـواردة     الدستورية أن تتصدى لمراقبة مـدى التـزام ت  
بالدستور،إعماالً للمبدأ األساسي في التقاضي الذي مقتضـاه أن القضـاء هـو    

بنص خاص، ولو  يصاحب الوالية العامة في الفصل في المنازعات، إالما استثن
قيل بغير ذلك لكان للسلطة التشريعية أن تتحلل من القيود الـواردة بالدسـتور   

لسلطاتها، وفتح لباب مخالفة النصوص الدسـتورية،   بشأن التعديل، وهو إطالق
  .وهو ما ال يستقيم قانوناً

لسنة ) 3(ث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على التعديل الدستوري رقم ـوحي
، عن المجلس الوطني االنتقالي المؤقـت  م2012.7.05الصادر بتاريخ . م2012

ـ  ) 2(تعدل الفقرة : (الذي تضمن في مادته األولى مـن التعـديل   ) 6(د مـن البن
م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحـو  2012لسنة ) 1(الدستوري رقم 

انتخاب الهيئة التأسيسية بطريق االقتراع الحر المباشر من غير أعضاء : (اآلتي
المجلس بصياغة مشروع دستور دائم للبالد تسمى الهيئة التأسيسية من سـتين  

شكلت إلعداد دستور استقالل ليبيـا عـام   عضواً على غرار لجنة الستين التي 
أن هذا التعديل لم يصدر عن المجلس الـوطني االنتقـالي المؤقـت    ) ...م1951

بأغلبية ثلثي أعضائه، وإنما صدر بأغلبية ثلثي الحاضـرين بالمخالفـة لـنص    
مـن اإلعـالن   ) 17(من اإلعالن الدستوري، كما أنه خالف المادة ) 36(المادة 

تشكيل لجنة الستين المنتخبة على غرار نظـام االتحـاد    الدستوري بنصه على
  .م1951ي الصادر به دستور سنة ـالفدرال
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ثبت فيه انتقاله إلى مقر المؤتمر أث قدم المستشار المقرر تقريره الذي ـوحي
طالعه على محضر اجتماع المجلس الوطني االنتقالي المؤقـت  االوطني العام و

م، الذي أصدر فيه قراره بالتعـديل  05/7/2012م، بتاريخ 2012لعام ) 83(رقم 
  .هـم، المطعون في2012لسنة ) 3(الدستوري رقم 

ث أثبت التقرير أن التعديل الدستوري المطعون فيـه صـدر بموافقـة    ـوحي
تسعة وأربعين عضواً من األعضاء الحاضرين وعددهم خمسة وخمسـون، فـي   

ان، ولما كـان نـص   حين أن مجموع أعضاء المجلس في تلك الفترة مائة واثن
ادر عن المجلس الـوطني االنتقـالي   ـمن اإلعالن الدستوري الص) 36(المادة 

ـ  2011. 8. 03المؤقت بتاريخ  ى تعـديل نصوصـه   ـم، يوجب أن يوافـق عل
ل المشار إليه دون هـذه  ـبأغلبية ثلثي أعضائه وكان عدد من وافق على التعدي

تحقـق شـروطه ممـا يصـمه     ون قد تم دون ـاألغلبية، فإن إجراء التعديل يك
  .لـة التعديـبمخالفة القاعدة الدستورية المقررة لصح

وحيث إن العيب الالحق بهذه اإلجراءات ينصرف بطريق اللزوم إلى النتيجـة  
المترتبة عليها وهي صدور النص المطعون فيه، وال يغير من ذلك صدور قـرار  

ع في انتخاب الهيئـة  م، بشأن الشرو2013لسنة ) 9(المؤتمر الوطني العام رقم 
أنـه ال يعـدو   التأسيسية لصياغة الدستور بطريق االقتراع الحر المباشر، ذلك 

للنص محل الطعن لم تتبع فيه إجراءات التعديل الدسـتوري،   كونه قراراً تنفيذيا
ولم يتخذ شكله، ولم يتضمن التصريح بتعديل النص المعنـي، وال يرقـى إلـى    

  .التعديل اا يتعين معه القضاء بعدم دستورية هذمرتبة التعديل الدستوري، بم
  ابـذه األسبـفله

) 3(ن شكالً وبعدم دستورية التعـديل رقـم   ـة بقبول الطعـت المحكمـحكم
من اإلعالن الدستوري، ) 30(من المادة ) 6(من البند ) 2(م، للفقرة 2012لسنة 

  .ةـدة الرسميـم في الجريـر الحكـنشبو
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  املستشار      املستشار      املستشار 
  محمد إبراهيم الورفلي      يوسف مولود الحنيش     كمال بشير دهان

  رئيس الدائرة 
  املستشار      املستشار       املستشار 

  المقطوف بلعيد إشكال       جمعة صالح الفيتوري       الطاهر خليفة الواعر
  راملستشا          املستشار                          املستشار         

  محمد عبد السالم العيان   عبد السالم محمد بحيح    عبد القادر جمعة رضوان
  املستشار               املستشار               املستشار     
  المبروك عبداهللا الفاخري     رجب أبو راوي عقيل   جمعة محمود الزريقي. د

  املستشار                        املستشار                              املستشار     
  فرج أحمد معروف     حميد محمد القماطي. د       سعد سالم العسبلي . د

  مدير إدارة التسجيل                                                       املستشار     
  أسامة علي المدهوني                             نور الدين علي العكرمي. د
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بشأن إصدار الالئحة " 102، 52: "صويب اخلطأ املادي الوارد باملادتنيت
  ميالدي 2010لسنة ) 12(التنفيذية للقانون رقم 

  بإصدار قانون عالقات العمل

 

52 

ين بكل قطاع بقرار من األمـين المخـتص   ـؤون الموظفـل لجنة لشـشكتُ
  -:ون منــوتتك

  .رئيساً                               و من له صالحياته      الكاتب العام أ -1
  .عضواً                             مدير إدارة الشؤون اإلدارية والمالية    -2
  .عضواً                             عضو قانوني                           -3
  .عضواً                              مندوب عن مصلحة الوظيفة العامة     -4
هم ـيسمي رةـادية عشــل درجاتهم عن الحـتق ين الــة موظفــثالث -5

  .أعضاء                                                    األمين المختص 
  .رئيس قسم شؤون الموظفين أو من له صالحيته أمانة سر اللجنة ىـويتول
ارية لجان لشؤون الموظفين بقرار مـن أمـين   ل بكافة الوحدات اإلدـوتشك

  .ة وفقاً لتشكيل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقةـالوحدة اإلداري
102 

  -:يـو التالـة على النحـة للترقيـدة الالزمـى للمـد األدنـون الحـيك
  .من الدرجة األولي حتى الدرجة العاشرة أربع سنوات -1
  .ة إلى الحادية عشرة خمس سنواتمن الدرجة العاشر -2
  .ددة المدةـوق غير محـا فـرة فمـمن الحادية عش -3
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رار من أمانة مؤتمر الشعب العام بالنسبة للعـاملين  ـة قـدر بالترقيـويص
ة العامة بالنسبة للعـاملين  ـان الشعبيـة له، ومن اللجـات التابعـبها، والجه
  .اـات التابعة لهـبها والجه


