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 قرار وزير العدل

 م3102لسنة ( 0691)رقم 

 في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات

 جهاز الشرطة القضائية

 

 وزير العدل

  :بعد اإلطالع

 على اإلعالن الدستوري وتعديالته. 

  بشأن األمن والشرطة 0991لسنة ( 01)وعلى القانون رقم. 

  بشأن مؤسسات اإلصالح التأهيل والئحته التنفيذية 1115لسنة ( 5)وعلى القانون رقم. 

  م بشأن نظام القضاء و تعديالته1116لسنة ( 6)وعلى القانون رقم. 

  التنفيذيةم بشأن عالقات العمل والئحته 1101لسنة ( 01)وعلى القانون رقم. 

  م بشأن إنشاء ديوان المحاسبة1102لسنة ( 09)وعلى القانون رقم. 

  م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة 1101لسنة ( 51)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم

 .العدل وتنظيم جهازها اإلداري

  م بإعادة تنظيم جهاز الشرطة القضائية1101لسنة ( 969)وعلى قرار وزير العدل رقم. 

  بشأن اعتماد القواعد النموذجية الدينا لمعاملة  1102لسنة ( 0990)وعلى قرار وزير العدل رقم

 .السجناء

  م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها1102لسنة ( 0110)وعلى قرار وزير العدل رقم. 

  وكيل الوزارة لشؤون الشرطة القضائية/ عرضه السيدوعلى ما. 

 

 قـــــــــــرر

 ( 0)مادة 

 .الشرطة القضائية على النحو المرفق بهذا القرار يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات جهاز

 

 ( 3)مادة 

م، بشأن إعادة تنظيم جهاز الشرطة القضائية، ويلغى كل 1101لسنة ( 969)يلغى قرار وزير العدل رقم 

 .حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية
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 ( 2)مادة 

 .جهات المختصة تنفيذهيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى ال

 

 صالح بشير المرغني

 وزير العدل

 هـ0321/صفر/32: صدر في

 م 3102/ديسمبر/20: الموافق

 

 

 الهيكل التنظيمي واختصاصات

 جهاز الشرطة القضائية

 الفصل األول

 تعريفات عامة

 

 ( 0)مادة 

 : يقصد بالعبارات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منها

 .العدلوزارة : الوزارة

 .وزير العدل: الوزير

 .وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية: الوكيل

 .جهاز الشرطة القضائية: الجهاز

 .رئيس جهاز الشرطة القضائية: رئيس الجهاز

 .نائب رئيس جهاز الشرطو القضائية: النائب

 .مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات: المساعد

 .الشرطة القضائيةهيئة المديرين بجهاز : الهيئة

 .فروع جهاز الشرطة القضائية: الفروع

 .معاهد تدريب الشرطة القضائية: معاهد التدريب

 .والتأهيلمؤسسات اإلصالح : المؤسسات

 .مدير إحدى مؤسسات اإلصالح والتأهيل:مدير المؤسسة
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 الفصل الثاني

 أحكام عامة

 

 ( 3)مادة 

 .المالية المستقلة وتكون تبعيته لوزارة العدلتكون للجهاز الشخصية االعتبارية والذمة  .0

يكون مقر الجهاز الرئيسي بمدينة طرابلس ويكون له فروع في دائرة كل محكمة من محاكم  .1

 .االستئناف

يجوز إنشاء فروع للجهاز أو دمج فروع إذا دعت الحاجة لذلك بناء على عرض من رئيس الجهاز،  .2

 .ويصدر بشأنها قرار من وزير العدل

 .الجهاز أحد مؤسسات الدولة األمنية واالجتماعية يعتبر .9

 .يكون للنائب العام وألعضاء النيابة العامة حق التفتيش واإلشراف على المؤسسات .5

 .يتولى الجهاز اإلشراف المباشر على مؤسسات اإلصالح والتأهيل إداريا وفنيا .6

درة عن المحاكم المختصة يسعى الجهاز إلى تحقيق سيادة القانون من خالل تنفيذ العقوبات الصا .9

 .والنيابة العامة، مع قيامه بإعادة تأهيل النزالء وحماية حقوقهم وكرامتهم االنسانية

 .يتولى الجهاز حراسة وحماية مقار الهيئات القضائية ومقار وزارة العدل والجهات التابعة لها .8

 

 ( 2)مادة 

 اإلشراف على إدارة الجهاز

يعين من قبل الوزير وتكون تبعيته المباشر لوكيل الوزارة لشؤون يتولى إدارة شؤون الجهاز رئيس 

 .الشرطة القضائية، أو وزير العدل حسب االحوال

 

 ( 3)مادة 

 معاونو رئيس الجهاز 

يكون لرئيس الجهاز نائب له، ويكون مسؤوال أمام رئيس الجهاز عن االختصاصات المسندة إليه 

القرار، ويصدر بتعينه قرار من الوزير بناء على ذا من ه( 01)والمنصوص عليها في نص المادة 

 .عرض من وكيل الوزارة، أو من رئيس الجهاز حسب األحوال

كما يكون لرئيس الجهاز مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات، ويكون مسؤوال أمام رئيس الجهاز 

رار، ويصدر بتعيينه من هذا الق( 02)عن االختصاصات المسندة إليه والمنصوص عليها في نص المادة 

 .قرار من الوزير بناء على عرض من وكيل الوزارة، أو من رئيس الجهاز حسب األحوال
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 ( 1)مادة 

 مكونات التنظيم الداخلي للجهاز

 : يتكون التنظيم الداخلي للجهاز من التقسيمات التنظيمية الرئيسية التالية

 رئيس الجهاز: أوال

 .نائب رئيس الجهاز: ثانيا

 .هيئة المديرين: رابعا

 الفروع:خامسا

 .معاهد التدريب: سادسا

 : اإلدارات وهي: سابعا

 .إدارة العمليات واألمن القضائي .0

 .إدارة التفتيش والمتابعة .1

 .إدارة الشؤون اإلدارية والمالية .2

 .إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية .9

 .إدارة العالقات و التعاون .5

 .والمشروعاتإدارة التخطيط والدراسات  .6

 .إدارة رعاية وتأهيل النزالء .9

 :المكاتب وهي: ثامنا

 .مكتب شؤون رئيس الجهاز .0

 .مكتب الرقابة والمراجعة الداخلية .1

 .مكتب الشؤون القانونية .2

 .مكتب شؤون نائب رئيس الجهاز .9

 .مكتب تقنية المعلومات .5

 .مكتب شؤون المرأة .6

 .مكتب شؤون مساعد رئيس الجهاز .9

 .ح والتأهيلمؤسسات اإلصال: تاسعا

 

 ( 9)مادة 

 اختصاصات الجهاز
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يتولى الجهاز إدارة المؤسسات واإلشراف عليها إداريا وفنيا وتنفيذ التشريعات المتعلقة بها وتطبيق 

المعايير الدولية في شأن المؤسسات بهدف إصالح وتأهيل النزالء بالطرق العلمية وتنفيذ االحكام 

 :تحقيق مهامه مباشرة االختصاصات التاليةواألوامر القضائية، وللجهاز في سبيل 

 .إدارة وحراسة المؤسسات واإلشراف عليها .0

حراسة مقر وزارة العدل والجهات التابعة لها ومقار الهيئات القضائية وضمان وحماية أعضائها أثناء  .1

 .قيامهم بمهامهم

 .المحافظة على األمن والنظام داخل المؤسسات والمقار التابعة للوزارة .2

 .الرعاية الصحية و االجتماعية للنزالء تقديم .9

 .إعادة تأهيل النزالء وفق أحدث الطرق المتبعة لدمجهم في المجتمع .5

 .صون كرامة النزالء اإلنسانية والمحافظة على احترام مبادئ حقوق اإلنسان .6

 .تنفيذ اإلعالنات والتبليغات واالوامر واألحكام القضائية الصادرة عن المحاكم والنيابات .9

شرة أعمال البحث و التحري وجمع االستدالالت في الجرائم المتعلقة بتطبيق قانون المؤسسات مبا .8

 .والتصرف حيالها وفقا للقانون

 .مكافحة أية أعمال شغب في المؤسسات أو المحاكم أو النيابات والسيطرة عليها .9

 .التعاون مع الجهات العربية والدولية ذات العالقة بعمل الجهاز .01

ل العناصر المتخصصة في مجال اإلصالح والتأهيل بالتنسيق مع الجهات الخاصة تكوين وتأهي .00

 .المختصة، واقتراح برامج تدريبية وتأهيلية بالداخل والخارج للرفع من كفايتهم

العمل على توفير الوسائل والوسائط التقنية المستخدمة في المؤسسات ألحكام السيطرة عليها  .01

 .وتنظيم عملها

، ومعرفة ات والبحوث عن ظاهرة اكتظاظ مؤسسات اإلصالح والتأهيل بالنزالءالقيام بالدراس .02

مسبباتها والوصول إلى استخالص النتائج لذلك، والمساعدة في اقتراح الحلول والبرامج التنفيذية 

 .لها بالتنسيق مع الجهات المختصة المعنية بهذه الظاهرة

الجهاز، واالستفادة من نتائجها في تطوير عمل  إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية المتعلقة بعمل .09

 ,الجهاز

دراسة التشريعات المتعلقة باإلصالح والتأهيل، وتقديم المقترحات الهادفة لتعديلها بما يواكب  .05

 .التطور الحاص في هذا المجال

الرفع من كفاية العناصر المتخصصة في مجال اإلصالح والتأهيل وفق أحدث ما تم التوصل إليه  .06

 .ذا المجالفي ه

 .أية اختصاصات أخرى تسندها إليه التشريعات النافذة .09
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 ( 2)مادة 

 اختصاصات رئيس الجهاز 

 .وضع وتنفيذ السياسة العامة للجهاز بما يتالئم مع أغراضه .0

 .اعتماد الخطط والبرامج السنوية لعمل الجهاز .1

 .تمثيل الجهاز امام القضاء وفي صالته مع الغير .2

 .واالتفاقيات المحلية والعربية والدولية التي يكون الجهاز طرفا فيهاالتوقيع على العقود  .9

 .اعتماد الحساب الختامي وإقرار مشروع الميزانية العمومية للجهاز وإحالتها إلى جهات االختصاص .5

 .اقتراح وإعداد اللوائح المتعلقة بعمل الجهاز وإحالتها لالعتماد .6

مكافآتها وفقا للتشريعات النافذة وإصدار القرارات بشانها وتحديد تشكيل اللجان االستشارية والفنية  .9

 .كلما دعت الحاجة إلى ذلك

 .إصدار القرارات والتوصيات ذات العالقة بعمل الجهاز وفقا للتشريعات النافذة .8

 .إصدار أوامر الصرف من المبالغ المدرجة بالميزانية المعتمدة للجهاز .9

ية للعاملين بالجهاز في حدود الصالحيات المنصوص إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيف .01

 .عليها في التشريعات النافذة

مخاطبة الجهات المختصة في شأن إصدار قرارات االيفاد في المهام الرسمية والدورات التدريبية  .00

 .في الداخل والخارج المتعلقة بعمل الجهاز وفقا للتشريعات النافذة

 .العاملين بالجهازاعتماد محاضر اجتماعات لجنة شؤون  .01

 .أية اختصاصات تسندها التشريعات النافذة ولم يأت بها نص في هذا القرار .02

 .أية مهام يكلف بها من قبل وزير العدل في مجال اختصاصه .09

 

 ( 8)مادة 

 . التقسيمات التنظيمية التي تتبع رئيس الجهاز مباشرة

 .هيئة المديرين -أ

 .الفروع -ب

 .معاهد تدريب الشرطة -ج

 .إدارة العمليات واألمن القضائي -د

 .إدارة التفتيش والمتابعة -هـ

 .مكتب شؤون رئيس الجهاز -و

 .مكتب الرقابة والمراجعة الذاتية -ز
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 .مكتب الشؤون القانونية -ح

 

 ( 6)مادة 

 اختصاصات التقسيمات التنظيمية التي تتبع رئيس الجهاز

 هيئة المديرين -أ

 : يكون للجهاز هيئة تسمى هيئة المديرين وتتكون من السادة

 .رئيس الجهاز رئيسا .0

 .نائب رئيس الجهاز عضوا .1

 .مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات عضوا .2

 .رؤساء الفروع أعضاء .9

 : تتولى الهيئة االختصاصات التالية

لمسائل ذات الطابع الفني إبداء المشورة الفنية فيما يعرض عليها من رئيسها أو احد أعضائها في ا .0

 .التخصصي لعمل الجهاز

اعتماد االستراتيجيات والخطط وبرامج العمل المتعلقة بنشاطات الجهاز والمقدمة من اإلدارات  .1

 .والمكاتب والجهات التابعة للجهاز

 .مناقشة ميزانية الجهاز وإقراراها لرفعها للوزارة .2

 .دراسة أولوية الجهاز و احتياجاته .9

 .اد برامج إعادة تأهيل النزالء وتشغيلهم وإقرار األنشطة البناءة لهمدراسة واعتم .5

 .اقتراح الحلول الفنية واإلدارية والمالية للمشاكل التي تعترض سير العمل بالجهاز .6

تحليل الدراسات الدورية عن وضع الجهاز وإدارته ونشاطاته، واستخالص النتائج الواردة منها و  .9

 .والصعوبات التي يواجهها الجهازاقتراح الحلول للمشاكل 

تشكل الهيئة لجنة أو اكثر من بين أعضائها لدراسة أي موضوع يخص عمل الجهاز، أو توفير  .8

 .بيانات أو معلومات يترتب عليها إصدار قرارات ذات طابع مهم يخص السياسة العامة لعمل الجهاز

ئيس الهيئة دعوتها لعقد اجتماع طارئ تضع الهيئة نظاما يحدد مواعيد اجتماعاتها الدورية، ويحق لر .9

واحد + في الحاالت التي تستوجب ذلك، ويكون االجتماع قانونيا إذا حضره نصف عدد األعضاء 

وتتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية األصوات، وفي حاالت تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه 

 .الرئيس

 .يكلف رئيس الجهاز من يتولى منصب مقرر الهيئة .01

 :الفروع  -ب
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 :تتولى الفروع االختصاصات التالية

تتولى الفروع ممارسة اختصاصات الجهاز في حدود دائرة اختصاصاها ويكون لكل فرع مدير يتم 

 .تكليفه من قبل رئيس الجهاز

 :اختصاصات مدراء الفروع

 .ممارسة صالحيات الجهاز في حدود دائرة اختصاصهم .0

ر واألحكام القضائية الصادرة عن المحاكم والنيابات بالتعاون مع تنفيذ اإلعالنات والتبليغات واألوام .1

فرع إدارة العمليات واألمن القضائي وقسم ووحدات تنفيذ األحكام واألوامر القضائية بالفرع 

 .والمؤسسات

تقوم مكاتب ونقاط األمن التابعة للفرع بحراسة وتأمين مقار وزارة العدل والجهات التابعة لها ومقدار  .2

 .النطاق الجغرافي للفرعئات القضائية داخل الهي

 .اليومي وإدارة شؤون الفرع والمؤسسات الواقعة في نطاقهتسيير العمل  .9

متابعة منتسبي الفرع ومنتسبي المؤسسات الواقعة في نطاقه وذلك وفق المهام والمسؤوليات  .5

 .واالختصاصات المحددة للجهاز

 .رع لرئيس الجهاز بصفة دوريةإعداد وتقديم التقارير الدورية عن عمل الف .6

 معاهد تدريب الشرطة القضائية  -ج

لرئيس الجهاز الحق في اقتراح إنشاء معاهد لتدريب الشرطة القضائية بالمناطق، والتييرى ضرورة 

إنشاء معاهد بها، ويصدر بشانها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير العدل، على أن 

 .للمعهد قرار من وزير العدليصدر بالتنظيم الداخلي 

 :اختصاصات المعاهد

 .الطرق المتبعة في مجال التدريبتدريب الملحقين بجهاز الشرطة وفق أحدث  .0

الجهاز بشكل دوري ومنتظم وبإتباع آخر ما تم  إعداد دورات تدريبية للرفع من قدرات منتسبي .1

 .دراسات إدارة المؤسساتإليه في الدول المتقدمة من برامج تدريبية في مجال التوصل 

إعداد البرامج التدريبية وعرضها على مدير تنمية وتطوير الموارد البشرية ليتولى عرضها على  .2

 .رئيس الجهاز العتمادها أو عرضها على هيئة المديرين إلبداء المالحظات حيالها

ظيمية والفرعية بهيكلها اختيار األطقم التدريبية للعاملين بمعاهد التدريب ممن يشغلون التقسيمات التن .9

التنظيمي من ذوي الكفاية والخبرة، ويصدر قرار تعيينهم من قبل رئيس الجهاز، بناء على عرض 

 .من مدير المعهد

تحديد المناهج التي تدرس في معاهد التدريب واقتراح حجم الدفعات واللوائح التنظيمية للمعهد  .5

 .والدورات التدريبية
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 .النافذة أية مهام تسندها التشريعات .6

 إدارة العمليات واألمن القضائي -د

للهيئات القضائية والمتقاضين والنزالء تتولى إدارة العمليات و األمن القضائي مهام توفير الحماية 

والتدخل السريع في حال تعرض مقار وزارة العمل أو الجهات التابعة لها لالعتداء من أي نوع، 

 وحمايتها وتأمينها

واستعمال الوسائل المتاحة قانونا لفض التمرد والشغب أو الهيجان أو أي فوضى قد تحدث داخل 

 : المؤسسات، ولها على وجه الخصوص ما يلي

إعداد الخطط األمنية لتأمين وحماية المقار المكلف الجهاز بحمايتها وحراستها واإلشراف على  .0

 .تنفيذها

م واألوامر القضائية وتنفيذ اإلعالنات والتبليغات الصادر دعم ومساندة أقسام ووحدات تنفيذ األحكا .1

 .عن المحاكم والنيابات بالفروع والمؤسسات

 .وضع المقترحات االمنية الالزمة للرفع م كفاية العاملين باإلدارة .2

 .طلب تجنيد وتدريب وبناء قدرات العناصر التي تستطيع تنفيذ اختصاصات اإلدارة .9

 .ومعدات وأجهزة والمستلزمات التي يحتاجها الجهاز تحديد االحتياجات من آليات .5

 .اإلشراف الفني على المعدات التقنية لمراقبة وتأمين المؤسسات ومقار الهيئات القضائية .6

تجهيز الفرق الخاصة بحفظ النظام داخل المؤسسات الخاضعة لحماية في حاالت الشغب والتمرد  .9

 .والهيجان أو محاوالت الفرار ومتابعة أعمالها

 .القيام بحماية الموظفين العموميين التابعين لوزارة العدل والجهات التابعة لها من أي اعتداء .8

التنسق في إيداع النزالء وطرق إيوائهم داخل المؤسسات وآلية نقلهم وعرضهم على الهيئات  .9

 .القضائية باستخدام وسائل النقل والمعدات المناسبة لطبيعة كل مهمة

إلسناد الطبي وتوفير كل ما تحتاجه من معدات وأدوية ومستلزمات طيبة اإلشراف على مجموعة ا .01

 .ألداء عملها على أكمل وجه

 .اإلشراف على مكاتب العمليات واألمن القضائي بالفروع والمؤسسات .00

استخدم المعدات المتطورة في التحقيق من شخصية الفارين من العدالة، أو المشتبه بهم، وتتبعهم أو  .01

 .مراقبة النزالء المرخص لهم باإلجازة أثناء فترة اإلجازةتعقبهم أو 

 .غرفة القيادة والعمليات والسيطرة وتطويرها بأحدث األساليب الفنيةاإلشراف على عمل  .02

 .أية مهام تكلف بها من قبل رئيس الجهاز .09

 :إدارة التفتيش والمتابعة -هـ
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تتولى إدارة التفتيش والمتابعة التخطيط والتفتيش والرقابة والتقييم ألداء العاملين في كافة وحدات 

الجهاز، وتوفير قاعدة بيانات و معلومات لكافة الوحدات من حيث درجة اآلداء واالحتياجات 

وجه  واإلنجازات ورفع التقارير الدورية عن الوضع اإلداري واالمني لرئيس الجهاز ولها علة

 : الخصوص ما يلي

 .التفتيش الدوري والمفاجئ على أعضاء وموظفى الجهاز .0

 .التحقيق فيما يحال إليها من رئيس الجهاز وعرضه نتائجه .1

 .التفتيش على األسلحة والذخائر وسجالته ومدى صالحياتها للعمل .2

 .اإلشراف على مقر الحجز اإلداري ألعضاء الشرطة .9

لتنظيمية بالجهاز وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن إلى مراقبة سير العمل بالتقسيمات ا .5

 .رئيس الجهاز

 .وضع معايير لقياس أداء التقسيمات اإلدارية، بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة .6

واألساليب واإلجراءات الالزمة ألداء أنشطة ( األيزو) إنشاء الوثائق المتعلقة بدليل نظام الجودة  .9

 .الجودة و التميز

اقتراح تطوير أساليب اتخاذ القرار والتخطيط وتحديد األولويات عن طريق اإلداراك الشامل والمنظم  .8

 .ألنشطة الجهاز، والتغيرات والفرص اإليجابية المتاحة

التنسيق بين أنشطة مختلف الوظائف التي تقدم النصيحة فيما يخص نواحي إدارة المخاطر داخل  .9

 .الجهاز

والخدمي والشرطي بالوحدات اإلدارية والخدمية بالمؤسسات التابعة للجهاز،  تقييم األداء اإلداري .01

 .وتحديد أوجه القصور واقتراح أفضل الطرق لمعالجتها

 .أية مهام تكلف بها من قبل رئيس الجهاز .00

 مكتب شؤون رئيس الجهاز -و

والتقارير يتولى مكتب شؤون رئيس الجهاز تنظيم أعمال مكتب رئيس الجهاز وتلقي المكاتبات 

والتحضير الجتماعاته وتسجيل القرارات الصادرة عنه، ومتابعة أعمال اللجان التي يكلفها وإبالغه عن 

 :آخر ما توصلت إليه وله على الوجه الخصوص ما يلي

 .تنظيم أعمال مكتب رئيس الجهاز .0

 .تلقي المكاتبات والتقارير التي ترد باسم رئيس الجهاز وتنفيذ تعليماته بشأنها .1

التحضير الجتماعات رئيس الجهاز ووضع مشروع جدول أعمالها وفق توجيهاته، وتحرير محاضر  .2

 .جلساته وتبليغ الجهات المعنية بصورة منها بعد اعتمادها
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الصادرة عن رئيس الجهاز وحفظها وقيدها في سجل خاص حسب تواريخ تسجيل القرارات  .9

 .صدورها

للجهاز بالقرارات والتعليمات والتوصيات الصادرة عن رئيس تبليغ كافة التقسيمات التنظيمية التابعة  .5

 .الجهاز

 .تنظيم مقابالت واتصاالت رئيس الجهاز وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبها .6

تلقي الدعوات التي توجه إلى رئيس الجهاز لحضور االجتماعات أو اللجان التي يرأسها أو يكون  .9

 .عضوا فيها

 .الخاصة وفقا للضوابط التي يقررها رئيس الجهاز حفظ المستندات السرية و .8

 .إعداد الرسائل التي تصدر عن رئيس الجهاز وفقا لتوجياته .9

 .متابعة اعمال اللجان وفرق العمل التي يكلفها رئيس الجهاز واستالم تقاريرها .01

 .تقديم تقارير عن سير العمل بالمكتب .00

 مكتب الرقابة و المراجعة الداخلية  -ز

يتولى مكتب الرقابة وا لمراجعة الداخلية مراجعة جميع الدفاتر والسجالت وأوامر الصرف و مراقبة 

أوجه الصرف، وتقديم النصح والمشورة المالية لتالفي أية أخطاء أو نقص أو خلل في الدورة المستندية، 

 : وجه الخصوص ما يلي والقيام بمراجعة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية، وله على

 .إعداد البرامج الكفيلة بتمكين المكتب من القيام بمهامه، وفقا للقوانين واللوائح المالية  المعمول بها .0

 .والتأكد من صحة القيود المالية بهامراجعة جميع الدفاتر والسجالت والبطاقات  .1

أخطاء أو نقص أو خلل في  تقديم النصح والمشورة المالية، واقتراح السبل الكفيلة بتالفي أية .2

 .المستندات أو إجراءات الصرف

مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية الخاصة بالجهاز، والتنبيه على أوجه  .9

 .القصور، واقتراح السبل الكفيلة لمعالجتها

الجهاز، والتأكد من  مراجعة اإلجراءات المالية المتعلقة بكافة اإليرادات والمصروفات التي يقوم بها .5

 .صحتها وسالمتها، واستيفائها للشروط واالجراءات المطلوبة

 .مراجعة مشروع الميزانية للجهاز والتأكد من سالمة إعدادها .6

 .مراجعة نتائج الجرد السنوي أو الدوري الخاص بأصول وممتلكات الجهاز .9

من ديوان المحاسبة وغيره من االشتراك في إعداد الردود على االستفسارات والمالحظات الواردة  .8

 .الجهات األخرى ذات العالقة

القيام بأعمال الرقابة الداخلية على أكمل وجه والتأكد من تطبيق الدورة المستندية واللوائح المعلمول  .9

 .بها في الجهاز على أحسن وجه، وبما يتوافق مع النظام المالي للدولة
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المخازن والعهد المالية والتأكد من تطبيق التشريعات إجراء الجرد الدوري والمفاجئ على الخزائن و .01

 .النافذة بالخصوص للحيولة دوم حدوث أي عجز في أموال الجهاز

 .تقييم نتائج الميزانية المنفذة، ومقارنتها بالميزانية المعتمدة وتحليل االنحرافات، واقتراح سبل تالفيها .00

 .يس الجهازالمشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها من قبل رئ .01

 .العمل على تطوير نظم الرقابة والنظم المحاسبية والدورة المستندية للجهاز .02

 .إعداد التقارير الفنية بناء على طلب وكيل الوزراة لشؤون الشرطة القضائية .09

 .إعداد تقارير دورية عن سير العمل بالمكتب .05

 : مكتب الشؤون القانونية -ح

يتولى مكتب الشؤون القانونية تقديم االستشارات القانونية في المواضيع التي يطلب فيها االستشارة، 

واقتراح مشاريع القوانين واللوائح التنظيمية وتعديالتها ومراجعة العقود واالتفاقيات التي يبرمها الجهاز 

 : من الناحية القانونية، وله على وجه الخصوص ما يلي

 .مشروعات اللوائح والقرارات اعداد ومراجعة .0

إبداء الرأي وإعداد المذكرات وتقديم المشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليه من رئيس  .1

 .الجهاز، أو من أحد التقسيمات التنظيمية بالجهاز

 متابعة القضايا التي يكون الجهاز طرفا فيها، وإعداد المذكرات القانونية التي تبين وجهة نظر الجهاز .2

 .في الخصوص واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها بالتنسيق مع إدارة القضايا

إعداد وحفظ العقود التي يبرمها الجهاز لتنفيذ اختصاصاته وذلك بالتنسيق مع اإلدارت والمكاتب  .9

 .المختصة والفروع والجهات األخرى ذات العالقة

ها الجهاز إلى ديوان المحاسبة، واعداد اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة مشاريع العقود التي يبرم .5

 .الردود على مالحظاته بالتنسيق مع اإلدارات المختصة

إجراء التحقيقات في الموضوعات التي تحال عليه من رئيس الجهاز أو نائبه أو مساعده أو مدراء  .6

لتي اإلدارات أو مدراء المكاتب أو الفروع واالشتراك في عضوية لجان التحقيق وبحث الشكاوى ا

 .يكفلونه بها

 .المشاركة في اللجان التي يطلب منه المشاركة فيها، إلبداء الرأي القانوني بشانها .9

توكالت الدولية بالتعاون حفظ الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية والمعاهدات واالتفاقيات والبرو .8

 .هازمع إدارة العالقات والتعاون الدولي، والعمل على تبويبها وتداولها بالج

 .االشتراك في المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات العالقة بما يخدم أغراض الجهاز .9

 .إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب .01
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 ( 01)مادة 

 اختصاصات نائب رئيس الجهاز

 : يختص نائب رئيس الجهاز بما يلي

 .لديهتولي مهام رئيس الجهاز في حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع  .0

 .حضور المؤتمرات والندوات واللقاءات التي يكلفه رئيس الجهاز بحضورها بدال عنه .1

 .الصالحيات التي يفوضه بها رئيس الجهاز وفقا للقوانين والتشريعات النافذة بالخصوص .2

 .متابعة سير العمل اإلداري والمالي والفني باإلدارات والمكاتب الواقعة تحت إشرافه .9

ة تضم مدراء اإلدارات والمكاتب الواقعة تحت إشرافه لبحث ومناقشة سير عقد اجتماعات دوري .5

 .العمل وما يعترضه من صعوبات واقتراح الحلول المناسبة

اقتراح ما يتطلبه صالح العمل بالجهاز اإلداري من تعديالت في القوانين واللوائح والقرارات  .6

 .واألنظمة وعرضها على رئيس الجهاز لالعتماد

دورية إلى رئيس الجهاز عن النشاط وسير العمل الفني واإلداري والمالي بالتقسيمات ير تقديم تقار .9

 .التنظيمة الواقعة تخت إشرافه المباشر

اقتراح تشكيل لجان استشارية دائمة أو مؤقتة وتحديد اختصاصاتها لبحث بعض المواضيع الداخلة  .8

 .في اختصاصات الجهاز وترأس البعض منها

فات التشجيعية ومكافآة اللجان التي يتم تشكيلها لدراسة بعض المواضيع ذات العالقة اقتراح منح المكآ .9

 .بالجهاز

 .ترأس لجان شؤون العاملين ولجان التأديب .01

 .رئاسة لجنة العطاءات بالجهاز .00

 .مايكفله به رئيس الجهاز من أعمال أو أية اختصاصات أخرى .01

 

 ( 00)مادة 

 بالتقسيمات التنظيمية التي تتبع النائ

 .إدارة الشؤون اإلدارية والمالية . أ

 إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية؟. ب

 .إدارة العالقات والتعاون الدولي. ت

 .التخطيط والدراسات والمشروعاتإدارة . ث

 .مكتب شؤون نائب رئيس الجهاز . ج

 .مكتب تقنية المعلومات . ح
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 .مكتب شؤون المرأة . خ

 

 ( 03)مادة 

 .النائب اختصاصات التقسيمات التنظيمية التي تتبع

 : أدارة الشؤون اإلدارية و المالية -أ

تتولى إدارة الشؤون اإلدارية و المالية إعداد تقديرات ميزانية الجهاز وتوفير كل ما يحتاجه الجهاز من 

تجهيزات ومعدات ومواد، ومتابعة كل ما يتعلق بالشؤون المالية بالجهاز واإلشراف على الخزائن والعهد 

 : لمؤقتة، ولها على وجه الخصوص ما يليالمالية الدائمة و ا

إعداد تقديرات ميزانية الجهاز، وتنفيذ بنودها بعد اعتمادها، واعداد السجالت الالزمة لذلك، وإعداد  .0

 .الحساب الختامي

 .فتح الحسابات واالعتمادات المالية بالتنسيق مع ديوان المحاسبة .1

 .مع التقسيمات المختصةإعداد قسائم المرتبات والمستحقات األخرى بالتعاون  .2

 .متابعة الحسابات بالمصارف والقيام بأعمال الدفع والقبض .9

توفير احتياجات الجهاز من مواد القرطاسية واألثاث والتجهيزات المختلفة، وتزويد المخازن  .5

 .باألصناف الالزمة في حدود االعتمادات المقررة بالميزانية ومسك الدفاتر المؤقتة والدائمة

 .ى الخزائن والعهد المؤقتة و الدائمةاالشراف عل .6

 .إجراء الجرد الدفتري و الفعلي .9

اإلشراف على المخازن الرئيسية و الفرعية ودورتها المستندية والتوريد إليها والصرف منها وخاصة  .8

 .بطاقات الصنف والسجالت المخزنة

الجهاز وقيد كل منها تلقي الرسائل والمذكرات الواردة وتصنيف المكاتبات والرسائل الصادرة من  .9

 .في السجل  الخاص بذلك

 .إحالة الوارد من الرسائل والمذكرات بعد تسجيلها ألى الجهة المكلفة باإلجراء .01

حفظ الوثائق في الملفات المختصة حسب التصنيف المقرر لها بالتعاون مع اإلدارات و المكاتب  .00

 .المختصة

التأشيرة، ومتابعة وحصر المتأخر منها،  تسجيل ما يحال لإلدارات والمكاتب من موضوعات حسب .01

 .وتقديم التقارير الدورية عنها

دارسة وتقييم نظام المحفوظات وإحالة مراسالت ووثائق الجهاز اإلداري، واقتراح أفضل السبل  .02

 .لتطويرها بما في ذلك استخدام الميكنة ووسائل الحفظ واالسترجاع المتطورة
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ريات أثناء استالمخا للتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها القيام بعملية التدقيق والفص للمشت .09

 .من عدمه

تقديم المقترحات الهادفة لتحديد نظام إدارة جديد وما من شأنه تبسيط وتسهيل حركة الدورة  .05

 .بالجهاز، والمشاركة في وضع خطة إلدخال الميكنة الحديثةالمستندية 

 .ع منتسبي الجهازالمشاركة في المناسبات االجتماعية لجمي .06

القيام بزيارة المرضى والجرحى من منتسبي الجهاز، واإلطالع على أحوالهم الصحية و االقتصادية  .09

 .ورفع تقارير بشأنها إلى نائب رئيس الجهاز من أجل تقديم المساعدة لهم

 .القيام بصيانة المركبات واآلليات التابعة للجهاز وتوفير قطع الغيار الالزمة لها .08

 .جميع المستلزمات والمعدات اإلدارية التي يحتاجها الجهازتوفير  .09

 .القيام بإتمام جميع اإلجراءات الخاصة بمنتسبي الجهاز .11

 .القيام بالصيانات البسيطة التي تحتاجها مرافق الجهاز .10

اإلشراف على تطبيق نظم واجراءات السالمة وتوفير الوسائل والتجهيزات التي تؤدي إلى منع  .11

 .الحرائق، ومراعاة تطبيق المنتسبين لتعليمات األمن والسالمة المهنيةوقوع الحوادث و

 .القيام بما يسند إليها من أعمال أخرى مماثلة .12

 إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية  -ب

تتولى إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية وضع الخطط التدريبية للرفع من كفاية منتسبي الجهاز، 

ووضع الضوابط والشروط التي يتم على أساسها تجنيد أفراد جدد أو موظفين بالجهاز، والعمل على 

وجه الخصوص  تأهيل منتسبي الجهاز وفق افضل الطرق واالهتمام بالشؤون الوظيفية العامة، ولها على

 : ما يلي

تنفيذ أهداف الجهاز في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية، ووضع الخطط والبرامج الخاصة  .0

 .بذلك بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة وتقديم المقترحات المتعلقة بذلك

 .تطوير المناهج التدريبية بشكل دائم .1

 .والعمل على تلبية احتياجاتها الفنيةمتابعة وتقييم عمل معاهد تدريب الشرطة القضائية  .2

 .كوادر جديدة للعمل بالجهازوضع برامج توعوية للتعريف بعمل الجهاز من أجل استقطاب  .9

 .وضع معايير وضوابط تجنيد أفراد جدد بالجهاز .5

 .العمل على تاهيل أفراد الجهاز مستحقي الترقية لرتب أعلى لضمان انسيابية الهرم الوظيفي .6

التعيين والترقية والنقل والندب واإلعارة وغيرها من المسائل الوظيفية المتعلقة اتخاذ إجراءات  .9

 .بالعاملين بالجهاز اإلداري



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 

DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 16 of 26 

حفظ الملفات الشخصية للعاملين وإعداد وحفظ سجل المالك الوظيفي وسجل األقدمية وبطاقات  .8

 .تجددةتوصيف الوظائف، وبطاقات الحياة الوظيفية وتحديثها لمطابقتها للواقع بصفة م

التحضير الجتماعات لجنة شؤون العاملين ومجالس التأديب واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذها ما  .9

 .يصدر عنها من قرارات

إجراء الدراسات والبحوث حول احتياج الجهاز من التخصصات المختلفة حسب خطة عمله بالتنسيق  .01

 .مع إدارات الجهاز

 .ى مهارات وكفاءات معينةالمشاركة في تحديد المهن التي تحتاج ال .00

 .لتعامل منتسبي الجهاز مع الغير أثناء وجودهم فب الوظيفةالعمل على تطوير األسلوب األمثل  .01

 .متابعة أحدث التطورات وحضور الندوات والمؤتمرات ذات العالقة بعمل الجهاز واالستفادة منها .02

بالداخل و الخارج، ومتابعتهم وضع البرامج الخاصة بإيفاد منتسبي الجهاز للدراسة أو التدريب  .09

 .وإعداد التقارير الالزمة عنهم، والتنسيق مع الجهات ذات العالقة

لرفع من مستوى كفاية منتسبي الجهاز ( التدريب أثناء العمل) اإلشراف على البرامج التدريبية  .05

 .خالل خطة معتمدة مماثلة

 إدارة العالقات والتعاون -ج

والدولية ذات العالقة، تتولى إدارة العالقات والتعاون مهام التنسيق بين الجهاز والمنظمات المحلية 

واستقبال الزوار الرسميين للجهاز، والعمل على إظهار نشاطات الجهاز وتوجهاته في وسائل اإلعالم 

 : المختلفة، ولعا على وجه الخصوص ما يلي

مع الجهات المناظرة لعمل الجهاز والمنظمات الدولية والعربية المشاركة في إعداد مشاريع التعاون  .0

 .بما يحقق تبادل المصالح المشتركة

فتح قنوات االتصال والتعاون مع الشركاء الدوليين والعرب والمنظمات الدولية والعربية ذات  .1

 .العالقة

 .المشاركة في إقامة المؤتمرات والندوات المحلية والدولية المشتركة .2

تفاقيات والمعاهدات العربية واإلقليمية والدولية والثنائية التي تخص عمل الجهاز وتفعيلها حفظ اال .9

 .لالستفادة منها

 .تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني مع المنظمات الدولية في مجاالت عمل الجهاز .5

 .استقبال الزوار الرسميين للجهاز أو للجهات التابعة له .6

الرسميين للجهاز من إقامة وتنقل ووضع برنامج مواعيد الزيارات توفير الخدمات للضيوف  .9

 .واللقاءات والمقابالت الخاصة بهم
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اقتراح السبل الكفيلة باالستفادة مما توفره المنظمات الدولية من مساعدات فنية وأعمال ذات عالقة  .8

 .بنشاط عمل الجهاز

اة األصول اللغوية والفنية والدقة في والمراسالت واالتفاقيات مع مراعترجمة الوثائق والتقارير  .9

 .المعنى

 .القيام بأعمال الترجة الفورية في الندوات والمؤتمرات واالجتماعات واللجان التي تعقد بالجهاز .01

 القيام بأعمال ترجمة و تلخيص الدراسات واألبحاث والمراجع  .00

 .متابعة كل ما ينشر من مطبوعات لها عالقة مباشرة بعمل الجهاز .01

تقارير الرأي العام وما ينشر في وسائل االعالم بأنواعها واحالتها الى الجهة المختصة جمع  .02

 .بالجهاز

 .التنسيق مع وسائل االعالم فيما يخص نشاط الجهاز .09

المشاركة في رسم الخطط والسياسات والبرامج االعالمية و التوعوية لتفيذ اهداف الجهاز وابراز  .05

 .نشاطاته

القاء الوعي بين نزالء مؤسسات االصالح والتأهيل من خالل  وضع برامج تثقيفية لنشر .06

 .المحاضرات و توزيع المطويات

 .اعداد التقارير الدورية عن عمل االدارة .09

 .أية مهام أخرى تكلف بها من قبل نائب الرئيس .08

 .إدارة التخطيط والدراسات والمشروعات-د

وضع خطط الموازنات السنوية،واجراء تتولى ادارة التخطيط والدراسات والمشروعات المشاركة في 

الدراسات والبحوث للرفع من اداء العمل بالجهاز وتطوير وتحسين اقامة النزالء بالمؤسسات،ولها على 

 :وجه المخصوص ما يلي

 .المشاركة في وضع الموازنة السنوية الخاصة بالجهاز-0

 .الجهاز الى تنفيذهاوضع الخطط والرسومات الهندسية للمشاريع االنشائية التي يسعى -1

اعداد مشاريع الخطط الكفيلة بتحقيق األهداف المحددة على مستوى الجهاز،واقتراح السياسات -2

 .المناسبة لتنفيذ الخطط المعتمدة

،واقتراح السبل الكفيلة  دراسة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ الخطط والسياسات المنفذة-9

 .بمعالجتها

واقتراح الخطط السنوية والدورية المتعلقة باألنشطة المختلفة على مستوى ,و البحوث اجراء الدراسات-5

 .واقتراح ميزانيات وفرق العمل الالزمة لتنفيذها,الجهاز

 .متابعة أداء الخطط واعداد تقارير االنحراف و التصحيح-6
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 .ساتاعداد الدراسات الفنية حول االحتياجات المتعلقة بخطط تنمية وتطوير المؤس-9

القيام بالدراسات والبحوث ألنسب الطرق و المواصفات المتبعة لتطوير المؤسسات وفق المعايير -8

 .الدولية المتعمدة في هذا الشأن وبما يؤدي الى تحسين اقامة النزالء بالمؤسسات

لالستفادة تجميع ودراسة وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطات الجهاز،واستخالص نتائجها -9

 .منها في اعداد الخطط والبرامج المنفذة ألهداف وسياسات واستراتيجيات الجهاز

 .دراسة العقود اإلنشائية التي يبرمها الجهاز مع السركات المنفذة وتقديم الرأي الفني بشانها-01

 .متابعة الشركات المنفذة لمشاريع الجهاز وتقديم التقارير الدورية ع مراحل التنفيذ -00

المشاركة في إعداد مواصفات األجهزة والمعدات الالزمة للجهاز بالتنسيق مع اإلدارات المختصة  -01

 .بالجهاز

 .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -02

 .أية مهام أخرى تكلف بها من قبل نائب الرئيس -09

 : مكتب شؤون نائب رئيس الجهاز -هـ

م أعمال مكتب النائب وتلقي المكاتبات والتقارير والتحضير الرئيس تنظييتولى مكتب شؤون نائب 

الجتماعاته، وإبالغه عن مواعيد اجتماعاته، وتنظيم مقابالته واتصاالته وإعداد المراسالت التي يكلفه 

 : بإعدادها، وله على الوجه الخصوص ما يلي

 .تنظيم شؤون المكتب إداريا وفنيا .0

 .باسم النائب وتنفيذ تعليماته بشأنهاتلقي المكاتبات والتقارير التي ترد  .1

ا مشروع جدول أعمالها وفق توجيهاته وتحرير محاضر جلساتهالتحضير الجتماعات النائب ووضع  .2

 .وتبلغ الجهات المعنية بصورة منها

 .تنظيم مقابالت واتصاالت النائب وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبها .9

لحضور االجتماعات أو اللجان التي يرأسها أو يكون عضوا تلقي الدعوات التي توجه إلى النائب  .5

 .فيها

 .حفظ المستندات السرية والخاصة وفقا للضوابط التي يقررها نائب رئيس الجهاز .6

 .إعداد الرسائل التي تصدر عن النائب وفقا لتوجيهاته .9

 .تقاريرهامتابعة أعمال اللجان وفرق العمل التي يكلفها نائب رئيس الجهاز واستالم  .8

 .تقديم تقارير عن سير العمل بالمكتب إلى النائب .9

 .أية مهام يكلف بها من قبل النائب .01

 : مكتب تقنية المعلومات -و
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يتولى مكتب تقنية المعلومات وضع اآللية الالزمة لمنظومات المعلومات والتواصل اإللكتروني وتوفير 

ومات الخاصة بتوثيق كافة البيانات المتعلقة بعمل البرمجيات الالزمة للمنظومات، والقيام بإعداد المنظ

 : الجهاز، وله على وجه الخصوص ما يلي

القيام بأعمال التقنية المعلوماتية ووضع اآللية الالزمة لمنظومات المعلومات للتواصل اإللكتروني  .0

 .بين إدارات الجهاز ومؤسسات اإلصالح والتأهيل

لتركيب التجهيزات االلكترونية وشبكات الحواسيب بالجهاز اإلشراف على الجوانب الهندسية والفنية  .1

 .والجهات التابعة له

 .اإلشراف الفني واألمني وتوفير الحماية لشبكات المعلومات الخاصة بالجهاز والجهات التابعة له .2

والجهات التابعة له من إعداد وتوفير البرمجيات الالزمة للمنظومات، وتحديد احيتاجات الجهاز  .9

 .ونظم تشغيل، والمساهمة في تطوير المتوفر منها برمجيات

 .تنظيم انسياب البيانات بين الجهاز والجهات التابعة له .5

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمنتسبي الجهاز من ضباط وضباط صف وأفراد موظفين المدنيين  .6

 .والمنتدبين والعمل على توثيقها وحفظ كل ما يتعلق بهم

منظومة تتعلق بدخول وخروج نزالء مؤسسات اإلصالح والتأهيل، وإعداد االحصائيات الخاصة   .9

 .بها، وتوثيقها وحفظها للرجوع إليها عند الحاجة

إعداد قاعدة بيانات خاصة بالنزالء تبين أسماءهم وأعمارهم وجنسياتهم ونوع الجرائم الموقوفين على  .8

العقوبة،وغيرها من البيانات التي تساعد الباحثين في دراسة  ذمتها، أو المحكومين بها، ومكان تنفيذ

 .أسباب الجريمة ومعرفة مرتكبيها وطرق مكافحتها

العفو عن النزالء جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات لجان اإلفراج الصحي وقرارات  .9

 .وتوثيقها وحفظها

سات اإلصالح والتأهيل بالتنسيق الكامل القيام بإعداد بطاقة معلومات عن كل نزيل من نزالء مؤس .01

مع مدراء هذه المؤسسات وإعداد منظومة معلوماتية خاصة لتوثيق حركة الهروب والقبض والتشغيل 

 .وحاالت الوفيات الخاصة بالنزالء

 .إعداد االحصائيات الشهرية والسنوية المتعلقة بعمل الجهاز .00

والعمل على تنمية قدراتهم العليمة للرفع من اختيار العناصر البشرية المؤهلة للعمل بالمكتب  .01

 .مستوى أدائهم

 .إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب .02

 .أية مهام أخرى يكلف بها من قبل نائب الرئيس .09

 مكتب شؤون المرأة -ز
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يتولى مكتب شؤون المرأة االهتمام بالشؤون الوظيفية وأية متطلبات أخرى تخص منتسبات الجهاز 

ات المتعلقة بشؤون المرأة، وايجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها النزيالت واالهتمام وتنفيذ القرار

بشؤونهم الصحية والنفسية، واالهتمام بأطفالهن، وتوفير الرعاية لهم، وتنظيم أوقات الزيارة لهم، وله 

 :على الوجه الخصوص مايلي

 .االهتمام بالشؤون الوظيفية لمنتسبات الجهاز .0

 .بشؤون المرأة على مستوى جهاز الشرطة القضائية والجهات التابعة لهرات المتعلقة تنفيذ القرا .1

تلقي الشكاوى المتعلقة بشؤون المرأة والتي ترد إلى المكتب وإيجاد الحلول لها والتنسيق في ذلك مع  .2

 .الجهات ذات العالقة

الجهاز، ونزيالت  تنظيم وإقامة المحاضرات والندوات والملتقيات التي تعنى بشؤون منتسبات .9

 .مؤسسات اإلصالح والتأهيل وبما يحافظ على صون حقوق وواجبات النزالء

المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات التي تهتم بقضايا المرأة وحقوقها على المستوي المحلي و  .5

 .ةالخارجي والعمل على تعزيز العالقات الثنائية مع الهيئات والمؤسسات ذات العالقة بقضايا المرأ

استقبال النزيالت الجدد وإجراء البحوث االجتماعية والصحية بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة،  .6

وإبداء الرأي في برامج تشغيل النزيالت ومنح اإلجازات لهن بالتنسيق الكامل مع مدراء مؤسسات 

 .اإلصالح والتأهيل وفقا للتسلسل اإلداري المطبق بالخصوص

 .ية للنزيالت، وما يتعلق بمتابعة أطفالهن وتنظيم زيارتهنتقديم الرعاية االجتماع .9

تقديم الرعاية االجتماعية والصحية و النفسية المتعلقة بتأهيل النزيالت، والعمل على تقديم اإلعانات  .8

 .والمنح المالية المقطوعة للمستحقات لها عن النزيالت وذويهم

 .إلصالح والتأهيلإعداد اإلحصائيات والبيانات عن النزيالت بمؤسسات ا .9

 .إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب .01

 .بها من قبل النائبأية مهام أخرى يكلف  .00

 

 ( 02)مادة 

 .اختصاصات مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات

  :يختص مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات بما يلي

 .اإلشراف على التقسيمات التي تتبعه مباشرة .0

 .الكفيلة بتحقيق األهداف المحددة على مستوى التقسيمات التي تتبعهاعداد مشاريع الخطط  .1

 .اإلشراف المباشر على اعمال المؤسسات التابعة للجهاز إداريا وفنيا .2

 .متابعة احتياجات المؤسسات ورفع تقارير بهذه االحتياجات لرئيس الجهاز .9
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والمخالفات، واقتراح الحلول متابعة أداء مدراء المؤسسات ورصد االنتهاكات والتجاوزات  .5

 .واإلجراءات التي من شانها أن تحد من ذلك

المتابعة الدورية لألنشطة التي تقوم  بها المؤسسات للترويح عن النزالء وتثقيفهم صحيا و نفسيا  .6

 .ووعظهم وإرشادهم دينيا وفقا لقيم الدين اإلسالمي الحنيف

 .متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للنزالء .9

القيام بوضع الخطط والبرامج التي من شانها الرفع من المستوى التعليمي والثقافي والفكري لنزالء  .8

 .المؤسسات وما من شأنه تأهيلهم وتعليمهم لالندماج في المجتمع

 .المشاركة في تقدير الميزانية الالزمة للموارد البشرية واألجهزة والمعدات للمؤسسات .9

قترحات الخاصة باستحداث مؤسسات جديدة، أو القيام بتطوير وضع التصورات األولية والم .01

 .المؤسسات القائمة وفق رؤية متطورة

 .وضع الضوابط المنظمة لعمل العاملين بالمؤسسات والتي تحفظ كرامة النزيل وإنسانيته .00

 .توزيع ونقل القوى البشرية بين المؤسسات حسب االحتياجات واالمكانيات المتوفرة بالجهاز .01

ع على طلبات االحتياجات المقدمة من المؤسسات والبت فيها بما ال يسمح بإهدار أموال االطال .02

 .الجهاز

التنسيق مع مدراء المؤسسات ومدير إدارة رعاية وتأهيل النزالء في عقد اجتماعات دورية لإلطالع  .09

 .على سير العمل و العراقيل التي تواجههم أثناء تأدية ووضع الحلول الالزمة لذلك

سيق مع مدير إدارة تنمية الموارد البشرية حول عقد الدورات المتخصصة وحسب متطلبات التن .05

 .العمل بالمؤسسة

 .المشاركة في اللجان والمؤتمرات والندوات التي يكلف بحضورها .06

القيام بجوالت تفقدية وتفتيشية دورية ومفاجئة على المؤسسات لالطالع على سير العمل، وما تواجه  .09

 .عبمن عراقيل ومصا

 .تقديم التقارير الدورية عن نشاط المؤسسات إلى رئيس الجهاز .08

 .ما يكلفه به رئيس الجهاز من أعمال أو أية اختصاصات أخرى .09

 

 ( 03)مادة 

 .اختصاصات التقسيمات التنظيمية التي تتبع المساعد

 :مؤسسات اإلصالح والتأهيل -أ
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المحكوم عليهم بعقوبات جنائية سالبة المؤسسات هي أماكن إصالح وتربية تهدف إلى تقويم سلوك 

للحرية، وتأهيلهم وتدريبهم الن يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع، ويتولى إدارة المؤسسة مدير يتم 

 .ترشيحه من قبل مدير الفرع، ويصدر قرار بشأنه من رئيس الجهاز

 .رئيس الجهاز وال يجوز أنشاء مؤسسات جديدة إال بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من

 : تنقسم المؤسسات إلى ثالثة أنواع-

 :وهي المنفذة للعقوبة على الفئات اآلتية: المؤسسات الرئيسية -أ

 .المحكومة عليهم بعقوبة اإلعدام .0

 .المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد .1

 .المحكوم عليهم بالحد إلى حين تنفيذ الحكم .2

مهام تأمين وحراسة هذه المؤسسات بالتنسيق مع الفروع التابعة وتتولى إدارة العمليات و األمن القضائي 

 .لها وإدارة المؤسسة الضبطية

 :وهي المنفذة للعقوبة على الفئات اآلتية: المؤسسات المحلية -ب

 .المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل .0

 .المحكومة عليهم بالحبس إذا كان المحكوم عائدا .1

ت الواقعة في نطاق عمله بالتنسيق مع إدارات المؤسسات كل فرع من الفروع على المؤسساويشرف 

 .الضبطية واإلدارات المختصة بالجهاز

 :وهي المنفذة للعقوبة على الفئات اآلتية( المفتوحة وشبه المفتوحة) المؤسسات الخاصة  -ج

 .المحكوم عليهم بالحبس البسيط .0

 .المحكوم عليهم في جرائم المرور والجرائم الخطأية .1

 .ليهم بعقوبة الحبس من كبار السن الذين تجاوزوا سن الستين عاماالمحكوم ع .2

 .المحكوم عليهم بالحبس الذين يكونوا محال لإلكراه البدني .9

ويشرف على تأمين وحراسة هذه المؤسسات فروع الجهاز الواقعة في نطاق عمله بالتنسيق مع إدارات 

 .المؤسسات الضبطية واإلدارات المختصة بالجهاز

 : وتتولى المؤسسات االختصاصات التالية-

 .تنفيذ العقوبات الصادرة عن المحاكم المختصة والنياية العامة .0

عدم قبول إيداع أي انسان إال بأمر كتابي موقع ومختوم من النيابة العامة، كما ال يجوز أن يبقى فيها  .1

 .بعد المدة المحددة بهذا األمر

بالسجل العام للمؤسسة وبكافة بياناته الشخصية وفق مستندات إثبات النزيل وفي حضور من أحضره  .2

 .رسمية
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 :مراعاة تقسيم النزالء والفصل بينهم وفق ما يلي .9

 .الفصل بين المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم ممن لم يتجاوزوا سن الحادية والعشرين -أ

النفسية ومدة العقوبة أو ماعية أو الجمع بين النزالء المتقاربين في السن و الثقافة والحالة االجت -ب

 .السوابق الجنائية أو الجرائم التي حبسوا من أجلها

جواز عزل النزالء الذين يعرف عنهم الشغب أو التسلط أو االعتداء أو الهروب عن غيرهم، ووضع  -ج

 .كل منهم في غرفة منفردة

 .صة للنزيالت من النساءعزل النزيالت عزال كامال عن باقي النزالء، وذلك في مؤسسات خا -5

 .مراعاة صون كرامة النزالء واحترام حقوقهم االنسانية -6

 .توفير الرعاية االجتماعية والصحية و النفسية للنزالء -9

 .والئحته التنفيذية 1115لسنة ( 5)المحافظة على حقوق النزالء التي كفلها لهم القانون رقم  -8

 .إدارة رعاية وتأهيل النزالء -ب

ى إدارة رعاية وتأهيل النزالء اإلشراف على مؤسسات اإلصالح والتأهيل ووضع الخطط والبرامج تتول

ووعظهم وإرشادهم وتوفير الرعاية الصحية و الخاصة بتأهيل نزالء المؤسسات وتثقيفهم وتوعيتهم 

 :النفسية وتنظيم مقابالتهم لزائريهم ،ولها على وجه الخصوص ما يلي

 .مؤسسات اإلصالح والتأهيلاإلشراف على مرافق  .0

 .القيام بتقديم التقارير عن أية أضرار تلحق بالمؤسسات الى المساعد فور حدوثها .1

 .العمل على وضع سياسات الجهاز في مجال الرعاية والتأهيل موضع التطبيق .2

ة التنسيق مع اإلدارات المختصة بالجهاز في توفير الموارد البشرية المؤهلة ألقسام الرعاية وإعاد .9

 .التأهيل للنزالء

 .اإلشراف على توفير الرعاية الصحية و النفسية والتأهيلية للنزالء واإلشراف على تنفيذها .5

 .وضع برامج وخطط التثقيف والتوعية الدينية والترفيهية والتأهيلية للنزالء واإلشراف على تنفيذها .6

المتعلقة بالبحوث والدراسات من  اإلشراف المباشر على طلبة التدريب الميداني والزيارات الميدانية .9

 .الجامعات والكليات

اإلشراف المباشر على مكتبات مؤسسات اإلصالح والتأهيل باعتبارها تساهم في نشر المعرفة  .8

 .والثقافة بين النزالء

الزيارة المنزلية ألسر النزالء للوقوف على ظروفهم االجتماعية واالقتصادية واألسباب التي أدت إلى  .9

 .كلما دعت الضرورة لذلكاالنحراف 

 .متابعة كافة العاملين بالمؤسسات وتقييم أدائهم .01

 .متابعة الحاالت الصحية المزمنة .00
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 .متابعة برنامج التطعيمات والتحصين ضد األمراض والقيام بالحمالت الالزمة في هذا الشأن .01

 .إبداء الرأي في نقل النزيل من مؤسسة إلى أخرى وكذلك تصنيف وإيواء النزالء .02

 .لمشاركة في لجان تشغيل النزالء وإبداء اآلراء حولهاا .09

إعداد قاعدة بيانات لتحديد احتياجات النزالء الدارسين والمؤهلين من قبل الجهة المسؤولة عن التعليم  .05

 .والتدريب بكل مؤسسة

العمل على توفير فرص للنزالء الراغبين في استكمال دراستهم، وتوفير وسائل االستذكار، وتأدية  .06

 .م1115لسنة ( 5)متحانات وفق ما نص عليه القانون رقم اال

اقتراح منح المكافآت المالية التشجيعية للنزالء الذين حفظوا القرآن الكريم كامال أو نصفه أو حصلوا  .09

 .م1115لسنة ( 5)على شهادات عامة أو جامعية وفق ما جاء بالالئحة التنفيذية للقانون رقم 

مهنيا وفنيا حسب مؤهالتهم للنزالء األميين، وتدريب النزالء اآلخرين  العمل على التعليم اإللزمي .08

 .العليمة وبما يتناسب ورغباتهم

 .القيام بتوفير كافة متطلبات مشاريع اإلنتاج والتشغيل لنزالء المؤسسات .09

تقديم المساعدات االجتماعية ألسر المحتاجين من النزالء بالتنسيق مع الجهة المختصة بالدولة  .11

 .عيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني المعينة بحقوق اإلنسانوالجم

اإلشراف على الرعاية الالحقة للنزالء بالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية والجهات األخرى  .10

 .التي يمكن أن تقدم ما يفيد هؤالء من رعاية خارج المؤسسات

تنسيق مع جهات االختصاص في منح وضع برامج لتأهيل النزالء على إدارة المشاريع الصغرى وال .11

 .المفرج عنهم دعم كاف إلنشاء مثل هذه المشاريع

 .على أماكن التعليم والتدريب والتشغيل الخاصة بالنزالء بكافة المؤسساتاإلشراف العام  .12

التنسيق مع وزارة الصحة حول تدريب الكوادر الطبية بالعيادات الطبية بالمؤسسات، وتوفير كل  .19

 .والمعدات واألدوية الالزمة لذلكالمستلزمات 

تلقي مقترحات وطلبات وشكاوى النزالء حول مواضيع الرعاية االجتماعية والصحية ودراستها  .15

 .والعمل على وضع الحلول الممكنة لها

 .تقديم التقارير الدورية عن نشاط المؤسسات إلى المساعد .16

 .ما تكلف به من مهام من قبل المساعد .19

 : مكتب شؤون مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات -ج

يتولى مكتب شؤون المساعد تنظيم أعمال مكتب المساعد وتلقي المكاتبات والتقارير الواردة إليه 

والتحضير الجتماعاته وتنظيم مقابالته وإعداد المراسالت التي يكلفه بإعدادها التي يكلفه بإعدادها، وله 

 : يعلى الوجه الخصوص ما يل



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 

DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 25 of 26 

 : االختصاصات التالية

 .تنظيم شؤون المكتب إداريا وفنيا .0

 .تلقي المكاتبات والتقارير التي ترد باسم المساعد وتنفيذ تعليماته بشأنها .1

التحضير الجتماعات المساعد ووضع مشروع جدول أعمالها وفق توجيهاته، وتحرير محاضر  .2

 .جلساتها، وتبليغ الجهات المعنية بصورة منها

 .ابالت واتصاالت المساعد وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبهاتنظيم مق .9

أو اللجان التي يرأسها أو يكون عضوا تلقي الدعوات التي توجه إلى المساعد لحضور االجتماعات  .5

 .فيها

 .حفظ المستندات السرية والخاصة وفقا للضوابط التي يقررها مساعد رئيس الجهاز .6

 .المساعد وفقا لتوجيهاتهإعداد الرسائل التي تصدر عن  .9

 .متابعة أعمال اللجان وفرق العمل التي يكلفها المساعد .8

 .ما يكلف به من مهام من قبل المساعد .9

 

 الفصل الثالث

 أحكام ختامية

 

 ( 01)مادة 

يعتبر الوزير ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة القضائية المرجعية القيادية واإلدارية لرئيس الجهاز 

عتبر رئيس الجهاز المرجعية القيادية واإلدارية والفنية لنائبه ومساعده ومدراء بحسب األحوال، وي

المؤسسات والمعاهد التدريبية وجميع مدراء اإلدارات والمكاتب بالجهاز، وتكون  الفروع ومدراء

 .مرجعية جميع منتسبي الجهاز إلى مدرائهم حسب األحوال

 

 ( 09)مادة 

التنظيمية الفرعية قرار من رئيس الجهاز وبما ال يخالف أحكام هذا  يصدر بالتنظيم الداخلي وتقسيماته

 .القرار

 

 ( 02)مادة 

مرفق بهذا القرار دليل اإلجراءات النمطية، ووصف وتوصيف للوظائف القيادية العليا والقيادية 

 .اإلدارية
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 ( 08)مادة 

وتقسيماته اإلدارية جزءا ال يتجزأ من تعتبر جميع أشكال ورسومات الهيكل التنظيمي للجهاز ومكوناته 

 .هذا القرار

 

 صدر في طرابلس

 هـ03/   /بتاريخ   

 .م3102/ديسمبر/20:الموافق


