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 قرار مجلس الوزراء

 ميالدي 2112لسنة ( 212)رقم 

 بتقرير بعض األحكام في شأن

 معهد الدراسات الدبلوماسية

 

 : مجلس الوزراء

 بعد اإلطالع على اإلعالن الدستوري. 

 وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديالتهما. 

  ميالدي، بإنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية 1679لسنة ( 34)وعلى القانون رقم. 

 وعلى قانون نظام القضاء. 

  ميالدي، بشأن إصدرا قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية 1212لسنة ( 11)وعلى القانون رقم. 

  ميالدي، بشأن تحديد هيكل الحكومة 1211لسنة ( 173)وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم. 

  ميالدي، بشأن اعتماد الحكومة  1211لسنة ( 183)المجلس الوطني االنتقالي رقم وعلى قرار

 .االنتقالية

  ميالدي 11/1/1211بتاريخ ( 451)وعلى كتاب وزير الداخلية والتعاون الدولي رقم. 

  ميالدي 1211وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة. 

 

 ررــــــــق

 

 ( 1)مادة 

 (.لبناء القدرات المعهد الدبوماسي) تسمية معهد الدراسات الدبلوماسية بحيث يصبح  تعدل

 

 ( 2)مادة 

 : يسند للمعهد الدبلوماسي لبناء القدرات االختصاصات التالية

تأهيل وتدريب الكوادر العاملة بوزارة الخارجية، ورفع أدائهم الوظيفي، وتحسين مستواهم العلمي  .1

 .إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بديوان الوزارةوالمهني بالتنسيق مع 

تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في المجال الخارجي من غير الموظفين بوزارة الخارجية والتعاون  .1

 .الدولي بناء على طلب الجهات التابعين لها
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ذلك القيام القيام بالبحوث والدراسات في مجالي العمل الدبلوماسي والقانون الدولي، وله في سبيل  .4

 .بأعمال الترجمة والنشر في المجاالت ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي

توثيق الصالت والروابط مع األكاديمية والمعاهد والمؤسسات المناظرة لها في الدول األخرى  .3

 .والمنظمات اإلقليمية والدولية

متقدمة في األكاديميات  اقتراح إيفاد بعض الموظفين بوزارة الخارجية في دورات تدريبية دبلوماسية .5

 .والمعاهد الدبلوماسية المتخصصة في الخارج

إقامة دورات تدربية خاصة لزوجات وأبناء الدبلوماسين الموفدين للعمل بالخارج، التي تتطلبها  .9

 .طبيعة العمل

 شروو تاودنلاو تارمتؤملا ميظنتو ةيبيردتلاو ةليلهأتلا تارودلا ةماقإ هفادهأ قيقحت ليبس يف دهعمللو

 .تارضاحملاو ،لمعلا

 

  (3) ةدام

 يف رشنيو ،هذيفنت ةينعملا تاهجلا ىلعو ،هفلاخي مكح لك ىغليو ،هرودص خيرات نم رارقلا اذهب لمعي

 .يةسملرا ةديرجلا

 ءارزولا سلجم

 يرجه 1433/رخآلا عيبر/13 يف ردص

 ةيداليم 5/5/2112:قفاوملا

 


