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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



  617رقم الصفحة                                                                                   )10( عــددال

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


