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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 212(رقم 

  بتقرير بعض األحكام يف شأن
  معهد الدراسات الدبلوماسية

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
ن النظام المالي للدولة والئحة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن    وعلى قانو -

  .وتعديالتهما
مـيالدي، بإنشـاء معهـد الدراسـات      1976لسـنة  ) 43(وعلى القانون رقم  -

  .الدبلوماسية
  .وعلى قانون نظام القضاء -
ميالدي، بشأن إصـدار قـانون عالقـات     2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .تنفيذيةالعمل والئحته ال
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .تحديد هيكل الحكومة
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
 12/02/2012بتاريخ ) 352(وعلى كتاب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم  -

  .ميالدي
 2012ه العادي الخامس لسـنة  ـرره مجلس الوزراء في اجتماعـوعلى ما ق -

  .ميالدي
  قــــــــــرر

1 

المعهـد الدبلوماسـي   (تعدل تسمية معهد الدراسات الدبلوماسية بحيث يصبح 
  ).لبناء القدرات
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  -:يةيسند للمعهد الدبلوماسي لبناء القدرات االختصاصات التال
تأهيل وتدريب الكوادر العاملة بوزارة الخارجية، ورفـع أدائهـم الـوظيفي،     -1

وتحسين مستواهم العلمي والمهني بالتنسيق مـع إدارة الشـؤون اإلداريـة    
  .والمالية بديوان الوزارة

تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في المجال الخارجي من غير الموظفين بوزارة  -2
  .لدولي بناء على طلب الجهات التابعين لهاالخارجية والتعاون ا

القيام بالبحوث والدراسات في مجالي العمل الدبلوماسي والقانون الدولي، وله  -3
في سبيل ذلك القيام بأعمال الترجمة والنشر في المجاالت ذات الصلة بالعمـل  

  .الدبلوماسي
المناظرة لهـا  توثيق الصالت والروابط مع األكاديميات والمعاهد والمؤسسات  -4

  .في الدول األخرى والمنظمات اإلقليمية والدولية
اقتراح إيفاد بعض الموظفين بوزارة الخارجية في دورات تدريبية دبلوماسية  -5

  .متقدمة في األكاديميات والمعاهد الدبلوماسية المتخصصة في الخارج
ن للعمـل  إقامة دورات تدريبية خاصة لزوجات وأبناء الدبلوماسيين الموفـدي  -6

  .بالخارج، التي تتطلبها طبيعة العمل
 أهدافه إقامة الدورات التأهيلية والتدريبية وتنظـيم  تحقيقوللمعهد في سبيل 

  .المؤتمرات والندوات وورش العمل، والمحاضرات
3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلـى الجهـات   
  .الجريدة الرسمية المعنية تنفيذه، وينشر في

  

  جملس الوزراء
  

  .هجري1433/ربيع اآلخر/13صدر في 
  .ميالدي 05/05/2012الموافق 

 


