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 أمانة مؤتمر الشعب العام

 م3993لسنة ( 3)قرار رقم 

 بشأن تشكيل لجان

 

 أمين شؤون المؤتمرات الشعبية،،

  م بشان تنظيم المؤتمرات الشعبية48لسنة ( 9)بعد االطالع على القانون رقم. 

  م بشأن اللجان الشعبية3991لسنة ( 31)وعلى القانون رقم. 

  ن الهيكلة االداريةم بشا3991لسنة ( 31)وعلى القانون رقم. 

  م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام3991لسنة ( 7)وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم. 

  م بتقرير بعض األحكام في شان تنفيذ الهيكلة 3991لسنة ( 33)وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم

 .االدارية

 

 قـــــــــــــــرر

 

 ( 3)مادة 

 : نحو التاليتشكل لجنة مركزية على ال

 .عبد السالم عون     رئيسا. د: االخ  -3

 .محمد أبو غالية          عضوا: االخ -1

 .أحمد الماعزى                  عضوا -1

تتولى اللجنة المشار إليها أعالة االشراف على اعمال اللجان الفرعية المكفلة بتدبير مقار المانات 

للمؤتمرات الشعبية االساسية ومتابعتها وتذليل الصعوبات التي  المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

 .تعترض تنفيذ العمل المناط بها والتنسيق بينها

 

 ( 2)مادة 

تشكل لجان فرعية على مستوى النطاق االداري للمناطق المذكورة بالكشف المرفق، وتكون على النحو 

 : التالي

 .رئيسا                                  الت المرافق والسياحة والمواص المكلف بشؤون: االخ .3

 .المكلف بشؤون التعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني             أعضاء: االخ .1

 .أعضاء                               المكلف بشؤون الصحة والضمان االجتماعي      : االخ .1
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 .أعضاء                                   .       يةالمكلف بشؤون التخطيط والتجارة المال: االخ .8

 .مراقبا                                  المكلف بشؤون العدل واالمن العام                  : االخ .5

 .مراقبا                                   عضو عن الرقابة والمتابعة الشعبية                : االخ .1

 

 ( 3)مادة 

 : تتولى اللجان الفرعية المشكلة وفقا للمادة السابقة ما يلي

تنظيم اجراءات تمكين امانات المؤتمرات واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية االساسية في الحصول  .3

 . على المقار االدارية المناسبة الداء أعمالها وفق االجراءات التي يب اتباعها في هذا الشأن

وفير متطلبات العمل من أثاث وادوات ووسائل نقل واتصال وموظفين بالقدر تقديم المساعدة في ت .1

 . الذي يسهل أداء أعمال تلك أمانات المؤتمرات واللجان

 .اقتراح توفير مقار ادارية مؤقتة المانات المؤتمرات واللجان التي ال تتوفر بها مقار ادارية مناسبة .1

 .طلبه حجم العمل المناط باالمانة وباللجنةيراعى أن يتم تحديد المقر االداري حسب ما يت .8

يتم تسليم المقار االدارية المناسبة ألمانات المؤتمرات واللجان الشعبية وفقا لمحضر تسليم واستالم  .5

لمحتويات المقر المسلم يوقع من قبل رئيس اللجنة وأمين المؤتمر واللجنة الشعبية  يتضمن جردا

 .للمؤتمر الشعبي االساسي للمحلة حسب االحوال

يتم تسليم متطلبات العمل وفقا لمحاضر تسليم واستالم رسمية تجرد بها كافة ما يتم تسليمه من  .1

أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر حسب وأمين المؤتمر أو متطلبات توقع من قبل رئيس اللجنة 

السكن أو التي خصصت ألغراض أخرى بناء على تعليمات أمانة مؤتمر الشعب العام .االحوال

 .واللجنة الشعية العامة

تعتبر اآلت السحب، والطباعة والتصوير، وأجهزة االبراق، عهدة شخصية عند تسليمها، ويتم تخزين  .7

 .بل اللجنة الفرعيةالفائض منها بالطرق القانونية من ق

 

 ( 4)مادة 

من هذا القرار مباشرة أمين شؤون المؤتمرات الشعبية وتعمل تحت ( 3)تتبع اللجنة المشار إليها بالمادة 

 .اشراف الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة

 

 ( 5)مادة 

 .للجنة ان تستعين بمن ترى لزوم االستعانة به في تنفيذ مهامها
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 ( 6)مادة 

لجنة فور االنتهاء من أعمالها أن تقدم تقريرا بنتيجة أعمالها الى أمين شؤون المؤتمرات الشعبية على ال

 .بمؤتمر الشعب العام على أال يتجاوز مدة أسبوعين من تاريخه

 

 ( 7)مادة 

 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

 

 .شعب العامأمين شؤون المؤتمرات الشعبية بمؤتمر ال

 ر.و 3442/شعبان/8: صدر في سرت

 م 3993/أي النار/33: الموافق

 

 كشف بشأن نطاق عمل اللجنة الفرعية

 درنه -1طبرق                                 -3

 المرج -8البيضاء                               -1

 اجدابيا -1بنغازي                                -5

 مصراته -4                                سرت  -7

 الخمس -31زليطن                                -9

 الزاوية -31طرابلس                            -33

 نالوت -38زوارة                               -31

 غات -31جادو                                -35

 غريان -34                   سبها             -37

 جالو -11                مرزق              -39

 العزيزية -11غدامس                             -13

 الجفرة -18الشاطى                             -11

 االيبار -11اوباى                               -15

 السالوى -14        البركه                      -17

 قمينس -11العقورية                           -19

 ىناوسلاو روزنج -11تاجوراء والقربوللى             -13

 ريشغ نب رصقو ةعمجلا قوس -18                            ميلسوبا -11
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 نامرص -11                          هنوهرت -15

 تاليجعلا -14                          هتاربص -17

 هدزم -81                              نرفي -19

 ديلو ىنب -83

 


