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  قرار وزير العدل
  .م2013لسنة ) 1960( رقم

  عتماد اهليكل التنظيمي واختصاصاتن ايف شأ
  جهاز الشرطة القضائية

  دلــر العــوزي
  :بعد االطـالع    
  .الدستوري ، وتعديالته اإلعالنعلى  -
  .بشأن األمن والشرطة 1992لسنة ) 10(وعلى القانون رقم  -
بشأن مؤسسات اإلصـالح والتأهيـل    2005لسنة ) 5(وعلى القانون رقم  -

  .يةوالئحته التنفيذ
  .بشأن نظام القضاء وتعديالته. م2006لسنة ) 6(وعلى القانون رقم  -
بشأن عالقـات العمـل والئحتـه    . م2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .التنفيذية
  .بشأن إنشاء ديوان المحاسبة. م2013لسنة ) 19(وعلى القانون رقم  -
الهيكـل   باعتمـاد . م2012لسـنة  ) 50(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها اإلداري
بإعادة تنظـيم جهـاز   . م2012لسنة ) 967(وعلى قرار وزير العدل رقم  -

  .الشرطة القضائية
بشأن اعتماد القواعـد   2013لسنة ) 1491(وعلى قرار وزير العدل رقم  -

  .النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
بشأن تشكيل لجنـة  . م2013لسنة ) 1201(العدل رقم  وعلى قرار وزير -

  .وتحديد مهامها 
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  .وكيل الوزارة لشؤون الشرطة القضائية/ وعلى ماعرضه السيد -

  قــــرر

1 

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

2 

بشـأن إعـادة تنظـيم    . م2012لسنة ) 967(يلغى قرار وزير العدل رقم 
 ،ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مـع أحكامـه   ،جهاز الشرطة القضائية

  .وينشر في الجريدة الرسمية
3 

  .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
  

  صالح بشري املرغني
  وزير العدل

  .هـ1435/صفر/27: صدر في
  .م2013/ديسمبر/31: قالموافــ
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  اهليكل التنظيمي واختصاصات
  جهاز الشرطة القضائية

  الفصل األول
  تعريفات عامة

1 

  .يقصد بالعبارات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منها
  .وزارة العدل: الوزارة
  .وزير العدل: الوزير

  .وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية: الوكيل
  .ز الشرطة القضائيةجها: اجلهاز

  .رئيس جهاز الشرطة القضائية: رئيس اجلهاز
  .نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية: النائب
  .مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات: املساعد
  .هيئة المديرين بجهاز الشرطة القضائية :اهليئة
  .فروع جهاز الشرطة القضائية: الفروع

  .القضائيةمعاهد تدريب الشرطة : معاهد التدريب
  .مدير إحدى اإلدارات بجهاز الشرطة القضائية :مدير اإلدارة
  .مدير أحد المكاتب بجهاز الشرطة القضائية: مدير املكتب

  .مؤسسات اإلصالح والتأهيل: املؤسسات 
  .مدير إحدى مؤسسات اإلصالح والتأهيل:  مدير املؤسسة

  الفصل الثاني
  أحكام عامة 

2 

شخصية االعتبارية والذمة الماليـة المسـتقلة وتكـون    تكون للجهاز ال -1
  .تبعيته لوزارة العدل
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يكون مقر الجهاز الرئيسي بمدينة طرابلس ويكون له فروع في دائـرة   -2
  .كل محكمة من محاكم االستئناف

يجوز إنشاء فروع للجهاز أو دمج فروع إذا دعت الحاجة لـذلك بنـاء    -3
  .من وزير العدل أنها قرار، ويصدر بشعلى عرض من رئيس الجهاز

  .يعتبر الجهاز أحد مؤسسات الدولة األمنية واالجتماعية -4
يكون للنائب العام وألعضاء النيابة العامة حق التفتيش واإلشراف على  -5

  .المؤسسات
يتولى الجهاز اإلشراف المباشر على مؤسسات اإلصالح والتأهيل إدارياً  -6

  .وفنياً
يق سيادة القانون مـن خـالل تنفيـذ العقوبـات     يسعى الجهاز إلى تحق -7

الصادرة عن المحاكم المختصة والنيابة العامة، مع قيامه بإعادة تأهيـل  
  .النزالء وحماية حقوقهم وكرامتهم اإلنسانية

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

3 

 

يتولي إدارة شؤون الجهاز رئيس يعين من قبل الوزير وتكـون تبعيتـه   
أو وزير العـدل حسـب    ،المباشرة لوكيل الوزارة لشؤون الشرطة القضائية

  .األحوال
4 

 

والً أمام رئيس الجهـاز عـن   لرئيس الجهاز نائب له، ويكون مسؤ يكون
هذا  من) 10(ة إليه والمنصوص عليها في نص المادة االختصاصات المسند

من الوزير بناء على عرض من وكيل الـوزارة،   القرار، ويصدر بتعينه قرار
  .أو من رئيس الجهاز حسب األحوال

مساعد رئيس الجهـاز لشـؤون    ىيسمكما يكون لرئيس الجهاز مساعد 
المسـندة   والً أمام رئيس الجهاز عن االختصاصات، ويكون مسؤالمؤسسات
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ويصدر بتعيينه  ،من هذا القرار) 13(إليه والمنصوص عليها في نص المادة 
أو من رئيس الجهـاز   ،قرار من الوزير بناء على عرض من وكيل الوزارة

  .حسب األحوال
5 

 

يتكون التنظيم الداخلي للجهاز مـن التقسـيمات التنظيميـة الرئيسـية     
  -:ليةالتا
 ً   .رئيس الجهاز: أوال

  .نائب رئيس الجهاز :ثانياً 
  .مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات: ثالثاً 
  .هيئة المديرين :رابعاً 

  .الفروع: خامساً 
  .معاهد التدريب :سادساً 
  :اإلدارات وهي :سابعاً 

  .إدارة العمليات واألمن القضائي -1
  .إدارة التفتيش والمتابعة -2
  .اإلدارية والماليةإدارة الشؤون  -3
  .إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية -4
  .إدارة العالقات والتعاون -5
  .إدارة التخطيط والدراسات والمشروعات -6
  .إدارة رعاية وتأهيل النزالء -7

  :المكاتب وهي: ثامناً 
  .مكتب شؤون رئيس الجهاز -1
  .مكتب الرقابة والمراجعة الداخلية -2
  .قانونيةمكتب الشؤون ال -3
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  .مكتب شؤون نائب رئيس الجهاز -4
  .مكتب تقنية المعلومات -5
  .مكتب شؤون المرأة -6
  .مكتب شؤون مساعد رئيس الجهاز -7

  .مؤسسات اإلصالح والتأهيل: تاسعاً 
6 

 

يتولى الجهاز إدارة المؤسسات واإلشراف عليها إداريـاً وفنيـاً وتنفيـذ    
لقة بها وتطبيق المعايير الدولية في شأن المؤسسات بهدف التشريعات المتع

إصالح وتأهيل النزالء بالطرق العلمية وتنفيذ األحكام واألوامـر القضـائية،   
  :وللجهاز في سبيل تحقيق مهامه مباشرة االختصاصات التالية

  .إدارة وحراسة المؤسسات واإلشراف عليها -1
بعة لها ومقار الهيئات القضـائية  حراسة مقر وزارة العدل والجهات التا -2

  .وضمان وحماية أعضائها أثناء قيامهم بمهامهم
  .المحافظة على األمن والنظام داخل المؤسسات والمقار التابعة للوزارة -3
  .تقديم الرعاية الصحية واالجتماعية للنزالء -4
  .إعادة تأهيل النزالء وفق أحدث الطرق المتبعة لدمجهم في المجتمع -5
صون كرامة النزالء اإلنسانية والمحافظة على احترام مبـادئ حقـوق    -6

  .اإلنسان
تنفيذ اإلعالنات والتبليغات واألوامر واألحكام القضائية الصـادرة عـن    -7

  .المحاكم والنيابات
مباشرة أعمال البحث والتحري وجمع االستدالالت في الجرائم المتعلقـة   -8

  .لها وفقاً للقانونبتطبيق قانون المؤسسات والتصرف حيا
أعمال شـغب فـي المؤسسـات أو المحـاكم أو النيابـات       ةمكافحة أي -9

  .والسيطرة عليها
  .التعاون مع الجهات العربية والدولية ذات العالقة بعمل الجهاز -10
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تكوين وتأهيل العناصر المتخصصة فـي مجـال اإلصـالح والتأهيـل      -11
مج تدريبية وتأهيلية بالداخل ، واقتراح برابالتنسيق مع الجهات المختصة

  .تهمو الخارج للرفع من كفاي
العمل على توفير الوسائل والوسائط التقنية المستخدمة في المؤسسات  -12

  .ألحكام السيطرة عليها وتنظيم عملها
القيام بالدراسات والبحوث عن ظاهرة اكتظـاظ مؤسسـات اإلصـالح     -13

صول إلى اسـتخالص النتـائج   ومعرفة مسبباتها والو ،والتأهيل بالنزالء
لذلك، والمساعدة في اقتراح الحلول والبرامج التنفيذية لها بالتنسيق مع 

  .الجهات المختصة المعنية بهذه الظاهرة
واالسـتفادة   ،بعمل الجهاز المتعلقة إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية -14

  .من نتائجها في تطوير عمل الجهاز
لقة باإلصالح والتأهيل، وتقـديم المقترحـات   دراسة التشريعات المتع -15

  .الهادفة لتعديلها بما يواكب التطور الحاصل في هذا المجال
المتخصصة في مجال اإلصالح والتأهيل وفق العناصر ة يالرفع من كفا -16

  .أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال
  .التشريعات النافذة إليهاختصاصات أخرى تسندها  ةأي -17

7 

 

  :يختص رئيس الجهاز بما يلي
  .وضع وتنفيذ السياسة العامة للجهاز بما يتالئم مع أغراضه -1
  .اعتماد الخطط والبرامج السنوية لعمل الجهاز -2
  .تمثيل الجهاز أمام القضاء وفي صالته مع الغير -3
الدولية التي يكـون  التوقيع على العقود واالتفاقيات المحلية والعربية و -4

  .الجهاز طرفاً فيها
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اعتماد الحساب الختامي وإقرار مشروع الميزانية العموميـة للجهـاز    -5
  .وإحالتها إلى جهات االختصاص

  .لالعتماداقتراح وإعداد اللوائح المتعلقة بعمل الجهاز وإحالتها  -6
يعات لتشـر لتشكيل اللجان االستشارية والفنية وتحديد مكافآتهـا وفقـاً    -7

  .النافذة وإصدار القرارات بشأنها كلما دعت الحاجة إلى ذلك
لتشـريعات  لذات العالقة بعمل الجهاز وفقاً إصدار القرارات والتوصيات  -8

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

لين بالجهـاز فـي   إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعـام  -10
  .حدود الصالحيات المنصوص عليها في التشريعات النافذة

في المهـام   اإليفادمخاطبة الجهات المختصة في شأن إصدار قرارات  -11
الرسمية والدورات التدريبية في الداخل والخارج المتعلقة بعمل الجهـاز  

  .وفقاً للتشريعات النافذة
  .العاملين بالجهاز اعتماد محاضر اجتماعات لجنة شؤون -12
بها نص في هـذا   سندها التشريعات النافذة ولم يأتاختصاصات ت ةأي -13

  .القرار
  .مهام يكلف بها من قبل وزير العدل في مجال اختصاصه ةأي -14

8 

 

  .هيئة المديرين -أ
  .روعـــالف -ب
  .رطةمعاهد تدريب الش -ج
  .إدارة العمليات واألمن القضائي -د

  .إدارة التفتيش والمتابعة -هـ
  .مكتب شؤون رئيس الجهاز -و
  .مكتب الرقابة والمراجعة الداخلية -ز
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  .مكتب الشؤون القانونية -ح
9 

 

  هيئة املديرين   - أ
  :ى هيئة المديرين وتتكون من السادةسميكون للجهاز هيئة تُ

  .رئيساً                                              رئيس الجهاز -1
  .عضواً                                        نائب رئيس الجهاز -2
  .عضواً                   مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات -3
  .أعضاء                                            .رؤساء الفروع -4

  :تتولى الهيئة االختصاصات التالية
إبداء المشورة الفنية فيما يعرض عليها من رئيسها أو أحـد أعضـائها    -1

  .الطابع الفني التخصصي لعمل الجهازفي المسائل ذات 
ستراتيجيات والخطط وبرامج العمل المتعلقة بنشاطات الجهاز الاعتماد ا -2

  .رات والمكاتب والجهات التابعة للجهازادالمقدمة من اإلو
  .قرارها لرفعها للوزارةإمناقشة ميزانية الجهاز و -3
  .دراسة أولويات الجهاز واحتياجاته -4
الء وتشغيلهم وإقرار األنشـطة  زدراسة واعتماد برامج إعادة تأهيل الن -5

  .البناءة لهم
مالية للمشاكل التـي تعتـرض سـير    اقتراح الحلول الفنية واإلدارية وال -6

  .العمل بالجهاز
تحليل الدراسات الدورية عـن وضـع الجهـاز وإداراتـه ونشـاطاته،       -7

واستخالص النتائج الواردة منها واقتراح الحلول للمشاكل والصـعوبات  
  .التي يواجهها الجهاز

تشكل الهيئة لجنة أو أكثر من بين أعضائها لدراسة أي موضوع يخص  -8
أو توفير بيانات أو معلومات يترتب عليها إصدار قـرارات   ،جهازعمل ال

  .اسة العامة لعمل الجهازيذات طابع مهم يخص الس
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ويحـق لـرئيس    ،يحدد مواعيد اجتماعاتها الدورية اًتضع الهيئة نظام -10
 ،الهيئة دعوتها لعقد اجتماع طارئ في الحاالت التـي تسـتوجب ذلـك   

واحد، وتتخذ + ضره نصف عدد األعضاء ويكون االجتماع قانونياً إذا ح
وفي حاالت تساوي األصوات يـرجح   ،الهيئة قراراتها بأكثرية األصوات

  .الجانب الذي منه الرئيس
  .الهيئةمقرر يكلف رئيس الجهاز من يتولى منصب  -11
  :روعـــالف - ب

  :تتولى الفروع االختصاصات التالية
ود دائرة اختصاصـها  تتولى الفروع ممارسة اختصاصات الجهاز في حد
  .ويكون لكل فرع مدير يتم تكليفه من قبل رئيس الجهاز

  :اختصاصات مدراء الفروع
  .ممارسة صالحيات الجهاز في حدود دائرة اختصاصهم -1
تنفيذ اإلعالنات والتبليغات واألوامر واألحكام القضائية الصـادرة عـن    -2

واألمـن القضـائي    المحاكم والنيابات بالتعاون مع فرع إدارة العمليـات 
  .وقسم ووحدات تنفيذ األحكام واألوامر القضائية بالفرع والمؤسسات

تقوم مكاتب ونقاط األمن التابعة للفرع بحراسة وتـأمين مقـار وزارة    -3
العدل والجهات التابعة لها ومقار الهيئـات القضـائية داخـل النطـاق     

  .الجغرافي للفرع
والمؤسسـات الواقعـة فـي    فرع التسيير العمل اليومي وإدارة شؤون  -4

  .نطاقه
ومنتسبي المؤسسات الواقعة في نطاقه وذلك وفق  متابعة منتسبي الفرع -6

  .المهام والمسؤوليات واالختصاصات المحددة للجهاز
إعداد وتقديم التقارير الدورية عن عمل الفرع لرئيس الجهـاز بصـفة    -7

  .دورية
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  الشرطة القضائيةتدريب معاهد  - ج
الشرطة القضـائية  لتدريب هاز الحق في اقتراح إنشاء معاهد لرئيس الج

والتي يرى ضرورة إنشاء معاهد بها، ويصدر بشأنها قرار مـن   ،بالمناطق
مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير العدل، على أن يصدر بـالتنظيم  

  .الداخلي للمعهد قرار من وزير العدل
  :اختصاصات املعاهد

أحدث الطرق المتبعة في مجـال  وفق از الشرطة تدريب الملتحقين بجه -1
  .التدريب

دوري إعداد دورات تدريبية للرفع من قدرات منتسبي الجهـاز بشـكل    -2
خر ما تم التوصل إليه في الدول المتقدمة من بـرامج  آتباع اومنتظم وب

  .تدريبية في مجال دراسات إدارة المؤسسات
ر تنميـة وتطـوير المـوارد    إعداد البرامج التدريبية وعرضها على مدي -3

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

 نعـاملين بمعاهـد التـدريب ممـن يشـغلو     اختيار األطقم التدريبية لل -4
ـ ة بهيكلهـا التنظيمـي مـن ذوي الكفا   التقسيمات التنظيمية والفرعي ة ي

هم من قبل رئيس الجهاز، بناء على عـرض  ينصدر قرار تعيوالخبرة، وي
  .من مدير المعهد

تحديد المناهج التي تدرس في معاهد التدريب واقتراح حجـم الـدفعات    -5
  .واللوائح التنظيمية للمعهد وللدورات التدريبية

  .مهام تسندها التشريعات النافذة ةأي -6
  إدارة العمليات واألمن القضائي - د

م تـوفير الحمايـة للهيئـات    اارة العمليات واألمن القضائي مهتتولى إد
 القضائية والمتقاضين والنزالء والتدخل السريع في حال تعرض مقار وزارة

وحمايتهـا وتأمينهـا    ،عتداء من أي نـوع العدل أو الجهات التابعة لها لال
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واستعمال الوسائل المتاحة قانوناً لفض التمرد والشغب أو الهيجـان أو أي  
  -:ولها على وجه الخصوص ما يلي ،فوضى قد تحدث داخل المؤسسات

إعداد الخطط األمنية لتأمين وحماية المقار المكلف الجهـاز بحمايتهـا    -1
  .وحراستها واإلشراف على تنفيذها

ـ   -2  ذدعم ومساندة أقسام ووحدات تنفيذ األحكام واألوامر القضـائية وتنفي
محـاكم والنيابـات بـالفروع    اإلعالنات والتبليغـات الصـادرة عـن ال   

  .والمؤسسات
  .ة العاملين باإلدارةيات األمنية الالزمة للرفع من كفاوضع المقترح -3
وتدريب وبنـاء قـدرات العناصـر التـي تسـتطيع تنفيـذ        تجنيدطلب  -4

  .اختصاصات اإلدارة
وأجهـزة والمسـتلزمات التـي    تحديد االحتياجات من آليات ومعـدات   -5

  .حتاجها الجهازي
اإلشراف الفني على المعدات التقنية لمراقبة وتأمين المؤسسات ومقـار   -6

  .الهيئات القضائية
 تجهيز الفرق الخاصة بحفظ النظام داخل المؤسسات الخاضعة لحمايـة  -7

في حاالت الشغب والتمرد والهيجـان أو محـاوالت الفـرار ومتابعـة     
  .أعمالها

والجهـات  العـدل  ن لـوزارة  القيام بحماية الموظفين العموميين التابعي -8
  .التابعة لها من أي اعتداء

داخل المؤسسات وآلية نقلهـم   إيوائهمالنزالء وطرق  إيداعالتنسيق في  -9
وعرضهم على الهيئات القضائية باستخدام وسـائل النقـل والمعـدات    

  .المناسبة لطبيعة كل مهمة
مـن  اإلشراف على مجموعة اإلسناد الطبي وتوفير كل مـا تحتاجـه    -10

  .معدات وأدوية ومستلزمات طبية ألداء عملها على أكمل وجه
  .اإلشراف على مكاتب العمليات واألمن القضائي بالفروع والمؤسسات -11
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مـن   في التحقيق من شخصـية الفـارين   ةاستخدام المعدات المتطور -12
أو مراقبة النزالء المرخص  ،وتتبعهم أو تعقبهم ،أو المشتبه بهم ،العدالة

  .أثناء فترة اإلجازة اإلجازةبلهم 
اإلشراف على عمل غرفة القيادة والعمليـات والسـيطرة وتطويرهـا     -13

  .بأحدث األساليب الفنية
  .مهام تكلف بها من قبل رئيس الجهاز ةأي -14
  .إدارة التفتيش واملتابعة - هـ

التفتيش والمتابعة التخطيط والتفتيش والرقابة والتقييم ألداء  إدارة تتولى
عاملين في كافة وحدات الجهاز، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومـات لكافـة   ال

نجـازات ورفـع التقـارير    واإلدات من حيث درجة األداء واالحتياجات حالو
الدورية عن الوضع اإلداري واألمني لـرئيس الجهـاز ولهـا علـى وجـه      

  -:الخصوص ما يلي
  .التفتيش الدوري والمفاجئ على أعضاء وموظفي الجهاز -1
  .التحقيق فيما يحال إليها من رئيس الجهاز وعرض نتائجه -2
  .عملللالتفتيش على األسلحة والذخائر وسجالتها ومدى صالحيتها  -3
  .اإلشراف على مقر الحجز اإلداري ألعضاء الشرطة -4
مراقبة سير العمل بالتقسيمات التنظيمية بالجهاز وتقديم ما تـراه مـن    -5

  .رئيس الجهازن إلى أالش ي هذامقترحات ف
وضع معايير لقياس أداء التقسيمات اإلدارية، بالتنسـيق مـع اإلدارات    -6

  .ذات العالقة
واألسـاليب  ) األيـزو (إنشاء الوثائق المتعلقة بـدليل نظـام الجـودة     -7

  .واإلجراءات الالزمة ألداء أنشطة الجودة والتميز
ولويـات عـن   ليب اتخاذ القرار والتخطيط وتحديد األااقتراح تطوير أس -8

والفـرص  طريق اإلدراك الشامل والمنظم ألنشطة الجهـاز، والتغيـرات   
  .اإليجابية المتاحة
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التنسيق بين أنشطة مختلف الوظائف التي تقدم النصيحة فيمـا يخـص    -9
  .نواحي إدارة المخاطر داخل الجهاز

تقييم األداء اإلداري والخدمي والشرطي بالوحدات اإلدارية والخدميـة   -10
وتحديد أوجه القصور واقتراح أفضل الطرق  ،مؤسسات التابعة للجهازبال

  .لمعالجتها
  .مهام تكلف بها من قبل رئيس الجهاز ةأي -11

  مكتب شؤون رئيس اجلهاز - و
ى مكتب شؤون رئيس الجهاز تنظيم أعمال مكتـب رئـيس الجهـاز    ليتو

ت الصادرة جتماعاته وتسجيل القراراوتلقي المكاتبات والتقارير والتحضير ال
ما توصلت إليـه   آخرعن  وإبالغهومتابعة أعمال اللجان التي يكلفها  ،عنه

  -:وله على الوجه الخصوص ما يلي
  .تنظيم أعمال مكتب رئيس الجهاز -1
ي المكاتبات والتقارير التي ترد باسم رئيس الجهاز وتنفيذ تعليماته ـتلق -2

  .بشأنها
مشروع جدول أعمالها وفق  التحضير الجتماعات رئيس الجهاز ووضع -3

توجيهاته، وتحرير محاضر جلساتها وتبليغ الجهات المعنية بصورة منها 
  .بعد اعتمادها

تسجيل القرارات الصادرة عن رئيس الجهاز وحفظها وقيدها في سـجل   -4
  .خاص حسب تواريخ صدورها

 تبليغ كافة التقسيمات التنظيمية التابعة للجهاز بـالقرارات والتعليمـات   -5
  .والتوصيات الصادرة عن رئيس الجهاز

تنظيم مقابالت واتصاالت رئيس الجهاز وتوفير المعلومـات والبيانـات    -6
  .التي يطلبها

الدعوات التي توجه إلى رئيس الجهاز لحضـور االجتماعـات أو    يتلق -7
  .اللجان التي يرأسها أو يكون عضواً فيها

ابط التي يقررهـا رئـيس   حفظ المستندات السرية والخاصة وفقاً للضو -8
  .الجهاز
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  .وفقاً لتوجيهاتهرسائل التي تصدر عن رئيس الجهاز إعداد ال -9
متابعة أعمال اللجان وفرق العمل التي يكلفها رئيس الجهاز واسـتالم   -10

  .تقاريرها
  .تقديم تقارير عن سير العمل بالمكتب -11

  مكتب الرقابة واملراجعة الداخلية - ز
ة والمراجعة الداخلية مراجعة جميع الدفاتر والسجالت بيتولى مكتب الرقا

وأوامر الصرف ومراقبة أوجه الصرف، وتقديم النصح والمشـورة الماليـة   
والقيام بمراجعـة   ،أخطاء أو نقص أو خلل في الدورة المستندية ةأي فيلتال

وله على وجه الخصوص  ،الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية
  -:مايلي

إعداد البرامج الكفيلة بتمكين المكتب من القيام بمهامه، وفقاً للقـوانين   -1
  .واللوائح المالية المعمول بها

مراجعة جميع الدفاتر والسجالت والبطاقات والتأكد من صـحة القيـود    -2
  .المالية بها

ـ    -3  ةتقديم النصح والمشورة المالية، واقتراح السبل الكفيلـة بتالفـي أي
  .قص أو خلل في المستندات أو إجراءات الصرفأخطاء أو ن

ر الماليـة الخاصـة   مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات والتقـاري  -4
  .على أوجه القصور، واقتراح السبل الكفيلة لمعالجتها بالجهاز، والتنبيه

مراجعة اإلجراءات المالية المتعلقة بكافة اإليرادات والمصروفات التـي   -5
واسـتيفائها للشـروط    ،والتأكد من صحتها وسالمتها ،ازيقوم بها الجه

  .واإلجراءات المطلوبة
  .مراجعة مشروع الميزانية للجهاز والتأكد من سالمة إعدادها -6
مراجعة نتائج الجرد السنوي أو الدوري الخـاص بأصـول وممتلكـات     -7

  .الجهاز
ردة مـن  االشتراك في إعداد الردود على االستفسارات والمالحظات الوا -8

  .ديوان المحاسبة وغيره من الجهات األخرى ذات العالقة
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القيام بأعمال الرقابة الداخلية على أكمل وجه والتأكد من تطبيق الدورة  -9
المستندية واللوائح المعمول بها في الجهاز على أحسـن وجـه، وبمـا    

  .يتوافق مع النظام المالي للدولة
الخزائن والمخازن والعهد المالية  إجراء الجرد الدوري والمفاجئ على -10

والتأكد من تطبيق التشريعات النافذة بالخصوص للحيلولة دون حـدوث  
  .أي عجز في أموال الجهاز

تقييم نتائج الميزانية المنفذة، ومقارنتها بالميزانية المعتمدة وتحليـل   -11
  .، واقتراح سبل تالفيهااالنحرافات

  .يكلف بها من قبل رئيس الجهاز المشاركة في أعمال اللجان التي -12
العمل على تطوير نظم الرقابة والنظم المحاسبية والدورة المسـتندية   -13

  .للجهاز
إعداد التقارير الفنية بناء على طلب وكيل الوزارة لشـؤون الشـرطة    -14

  .القضائية
  .إعداد تقارير دورية عن سير العمل بالمكتب -15
  مكتب الشؤون القانونية -ح

مكتب الشؤون القانونية تقديم االستشارات القانونية في المواضيع يتولى 
التي يطلب فيها االستشارة، واقتراح مشاريع القوانين واللـوائح التنظيميـة   
وتعديالتها ومراجعة العقود واالتفاقيات التي يبرمها الجهـاز مـن الناحيـة    

  :وله على وجه الخصوص ما يلي ،القانونية
  .وعات اللوائح والقراراتإعداد ومراجعة مشر -1
الرأي وإعداد المذكرات وتقديم المشورة القانونية فـي المسـائل    إبداء -2

أو من أحد التقسيمات التنظيميـة   ،التي تعرض عليه من رئيس الجهاز
  .بالجهاز

متابعة القضايا التي يكون الجهاز طرفاً فيها، وإعداد المذكرات القانونية  -3
هاز في الخصوص واتخاذ اإلجراءات الالزمـة  التي تبين وجهة نظر الج

  .بشأنها بالتنسيق مع إدارة القضايا
إعداد وحفظ العقود التي يبرمها الجهـاز لتنفيـذ اختصاصـاته وذلـك      -4
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بالتنسيق مع اإلدارات والمكاتب المختصة والفروع والجهـات األخـرى   
  .ذات العالقة

التي يبرمها الجهاز إلى  اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة مشاريع العقود -5
وإعداد الردود على مالحظاته بالتنسيق مـع اإلدارات   ،ديوان المحاسبة

  .المختصة
إجراء التحقيقات في الموضوعات التي تحال عليه من رئيس الجهاز أو  -6

نائبه أو مساعده أو مدراء اإلدارات أو مـدراء المكاتـب أو الفـروع،    
  .وبحث الشكاوي التي يكلفونه بهاواالشتراك في عضوية لجان التحقيق 

المشاركة في اللجان التي يطلب منه المشاركة فيهـا، إلبـداء الـرأي     -7
  .القانوني بشأنها

حفظ الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية والمعاهدات واالتفاقيـات   -8
والبروتوكالت الدولية بالتعاون مع إدارة العالقـات والتعـاون الـدولي،    

  .بويبها وتداولها بالجهازوالعمل على ت
ذات العالقة بما يخـدم  راك في المؤتمرات والندوات وورش العمل تاالش -9

  .أغراض الجهاز
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب -10

10 

 
  :ما يليبيختص نائب رئيس الجهاز 

خلو منصبه أو قيام مـانع  تولي مهام رئيس الجهاز في حالة غيابه أو  -1
  .لديه

حضور المؤتمرات والندوات واللقاءات التـي يكلفـه رئـيس الجهـاز      -2
  .عنه بحضورها بدالً

وفقاً للقوانين والتشـريعات  يات التي يفوضه بها رئيس الجهاز الصالح -3
  .النافذة بالخصوص

اقعـة  متابعة سير العمل اإلداري والمالي والفني باإلدارات والمكاتب الو -4
  .تحت إشرافه
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عقد اجتماعات دورية تضم مدراء اإلدارات والمكاتـب الواقعـة تحـت     -5
إشرافه لبحث ومناقشة سير العمل وما يعترضه من صعوبات واقتـراح  

  .الحلول المناسبة
اقتراح ما يتطلبه صالح العمل بالجهاز اإلداري من تعديالت في القوانين  -6

  .ضها على رئيس الجهاز لالعتمادواللوائح والقرارات واألنظمة وعر
دورية إلى رئيس الجهاز عن النشاط وسير العمـل الفنـي    رتقديم تقاري -7

  .واإلداري والمالي بالتقسيمات التنظيمية الواقعة تحت إشرافه المباشر
اقتراح تشكيل لجان استشارية دائمة أو مؤقتة وتحديـد اختصاصـاتها    -8

صاصات الجهاز وترأس الـبعض  لبحث بعض المواضيع الداخلة في اخت
  .نهام

اقتراح منح المكآفات التشجيعية ومكافأة اللجـان التـي يـتم تشـكيلها      -9
  .لدراسة بعض المواضيع ذات العالقة بالجهاز

  .ترأس لجان شؤون العاملين ولجان التأديب -10
  .عطاءات بالجهازرئاسة لجنة ال -11
  .اختصاصات أخرى أيةما يكلفه به رئيس الجهاز من أعمال أو  -12
  

11 

 

  .إدارة الشؤون اإلدارية والمالية -أ
  .إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية -ب
  .إدارة العالقات والتعاون الدولي -ج
  .إدارة التخطيط والدراسات والمشروعات -د

  .مكتب شؤون نائب رئيس الجهاز -هـ
  .ة المعلوماتمكتب تقني -و
  .مكتب شؤون المرأة -ز
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12 

 

  إدارة الشؤون اإلدارية واملالية - أ
تتولى إدارة الشؤون اإلدارية والمالية إعداد تقديرات ميزانيـة الجهـاز   
 وتوفير كل ما يحتاجه الجهاز من تجهيزات ومعدات ومواد، ومتابعة كل مـا 
يتعلق بالشؤون المالية بالجهاز واإلشراف على الخـزائن والعهـد الماليـة    

  :ولها على وجه الخصوص ما يلي ،الدائمة والمؤقتة
إعداد تقديرات ميزانية الجهاز، وتنفيذ بنودها بعد اعتمادهـا، وإعـداد    -1

  .السجالت الالزمة لذلك، وإعداد الحساب الختامي
  .مالية بالتنسيق مع ديوان المحاسبةفتح الحسابات واالعتمادات ال -2
سائم المرتبات والمستحقات األخرى بالتعاون مـع التقسـيمات   قإعداد  -3

  .المختصة
  .متابعة الحسابات بالمصارف والقيام بأعمال الدفع والقبض -4
توفير احتياجات الجهاز من مـواد القرطاسـية واألثـاث والتجهيـزات      -5

ناف الالزمة فـي حـدود االعتمـادات    وتزويد المخازن باألص ،المختلفة
  .ومسك الدفاتر المتعلقة بذلك ،المقررة بالميزانية

  .اإلشراف على الخزائن والعهد المؤقتة والدائمة -6
  .إجراء الجرد الدفتري والفعلي -7
اإلشراف على المخازن الرئيسية والفرعية ودورتها المستندية والتوريد  -8

  .ت الصنف والسجالت المخزنةإليها والصرف منها وخاصة بطاقا
تلقي الرسائل والمذكرات الواردة وتصنيف المكاتبات والرسائل الصادرة  -9

  .من الجهاز وقيد كل منها في السجل الخاص بذلك
إحالة الوارد من الرسائل والمذكرات بعد تسجيلها إلى الجهة المكلفـة   -10

  .باإلجراء
لتصـنيف المقـرر لهـا    حفظ الوثائق في الملفات المختصة حسـب ا  -11

  .بالتعاون مع اإلدارات والمكاتب المختصة
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 ،تسجيل ما يحال لإلدارات والمكاتب من موضوعات حسـب التأشـيرة   -12
  .وتقديم التقارير الدورية عنها ،منهاالمتأخر ومتابعة وحصر 

دراسة وتقييم نظام المحفوظات وإحالة مراسـالت ووثـائق الجهـاز     -13
ل السبل لتطويرها بما في ذلك اسـتخدام الميكنـة   اإلداري، واقتراح أفض

  .ووسائل الحفظ واالسترجاع المتطورة
القيام بعملية التدقيق والفحص للمشتريات أثناء استالمها للتأكد مـن   -14

  .مطابقتها للمواصفات المتفق عليها من عدمه
نظام إداري جديد ومـا مـن شـأنه    تقديم المقترحات الهادفة لتحديث  -15

وتسهيل حركة الدورة المستندية بالجهاز، والمشاركة في وضـع  تبسيط 
  .خطة إلدخال الميكنة الحديثة

  .المشاركة في المناسبات االجتماعية لجميع منتسبي الجهاز -16
طالع علـى  ى والجرحى من منتسبي الجهاز، واالالقيام بزيارة المرض -17

ائـب رئـيس   أحوالهم الصحية واالقتصادية ورفع تقارير بشأنها إلـى ن 
  .جل تقديم المساعدة لهمأالجهاز من 

القيام بصيانة المركبات واآلليات التابعة للجهاز وتوفير قطـع الغيـار    -18
  .الالزمة لها

  .توفير جميع المستلزمات والمعدات اإلدارية التي يحتاجها الجهاز -19
  .ءات الخاصة بمنتسبي الجهازاالقيام بإتمام جميع اإلجر -20
  .بالصيانات البسيطة التي تحتاجها مرافق الجهاز القيام -21
اإلشراف على تطبيق نظم وإجـراءات السـالمة وتـوفير الوسـائل      -22

والتجهيزات التي تؤدي إلى منع وقوع الحوادث والحرائـق، ومراعـاة   
  .تطبيق المنتسبين لتعليمات األمن والسالمة المهنية

  .ثلةالقيام بما يسند إليها من أعمال أخرى مما -23
  إدارة تنمية وتطوير املوارد البشرية - ب

ضع الخطط التدريبية للرفع تتولى إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية و
ووضع الضوابط والشروط التي يتم على أساسها  ،ة منتسبي الجهازيمن كفا

تجنيد أفراد جدد أو موظفين بالجهاز، والعمل على تأهيل منتسـبي الجهـاز   
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ولها علـى   ،شؤون الوظيفية العامةالالطرق، واالهتمام بحدث وأوفق أفضل 
  -:وجه الخصوص ما يلي

تنفيذ أهداف الجهاز في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية، ووضـع   -1
الخطط والبرامج الخاصة بذلك بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة وتقديم 

  .بذلكالمتعلقة المقترحات 
  .شكل دائمتطوير المناهج التدريبية ب -2
متابعة وتقييم عمل معاهد تدريب الشرطة القضائية والعمل على تلبيـة   -3

  .احتياجاتها الفنية
وضع برامج توعوية للتعريف بعمل الجهاز من أجل اسـتقطاب كـوادر    -4

  .جديدة للعمل بالجهاز
  .د بالجهازضع معايير وضوابط تجنيد أفراد جدو -5
ستحقي الترقية لرتب أعلـى لضـمان   العمل على تأهيل أفراد الجهاز م -6

  .انسيابية الهرم الوظيفي
اتخاذ إجراءات التعيين والترقية والنقل والندب واإلعارة وغيرهـا مـن    -7

  .المسائل الوظيفية المتعلقة بالعاملين بالجهاز اإلداري
حفظ الملفات الشخصية للعاملين وإعداد وحفظ سجل المـالك الـوظيفي    -8

ات توصيف الوظائف، وبطاقات الحياة الوظيفيـة  وسجل األقدمية وبطاق
  .وتحديثها لمطابقتها للواقع بصفة متجددة

التحضير الجتماعات لجنة شؤون العاملين ومجالس التأديـب واتخـاذ    -9
  .اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات

إجراء الدراسات والبحوث حول احتيـاج الجهـاز مـن التخصصـات      -10
  .ة حسب خطة عمله بالتنسيق مع إدارات الجهازالمختلف

  .المشاركة في تحديد المهن التي تحتاج إلى مهارات وكفاءات معينة -11
العمل على تطوير األسلوب األمثل لتعامل منتسبي الجهاز مـع الغيـر    -12

  .أثناء وجودهم في الوظيفة
قـة  الندوات والمـؤتمرات ذات العال متابعة أحدث التطورات وحضور  -13

  .عمل الجهاز واالستفادة منهاب
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جهـاز للدراسـة أو التـدريب    وضع البرامج الخاصة بإيفاد منتسبي ال -14
والتنسيق  ،ومتابعتهم وإعداد التقارير الالزمة عنهم ،أو الخارج بالداخل

  .مع الجهات ذات العالقة
لرفـع مـن   ) أثناء العمـل  التدريب(اإلشراف على البرامج التدريبية  -15

  .ة منتسبي الجهاز من خالل خطة معتمدة لذلكيكفامستوى 
  .مال أخرى مماثلةعالقيام بما يسند إليها من أ -16
  إدارة العالقات والتعاون - ج

تتولى إدارة العالقات والتعاون مهام التنسيق بين الجهـاز والمنظمـات   
والعمـل   ،واستقبال الزوار الرسميين للجهاز ،المحلية والدولية ذات العالقة

ولهـا   ،ى إظهار نشاطات الجهاز وتوجهاته في وسائل اإلعالم المختلفـة عل
  :على وجه الخصوص ما يلي

المشاركة في إعداد مشاريع التعاون مع الجهات المناظرة لعمل الجهـاز   -1
  .والمنظمات الدولية والعربية بما يحقق تبادل المصالح المشتركة

دوليين والعرب والمنظمـات  فتح قنوات االتصال والتعاون مع الشركاء ال -2
  .الدولية والعربية ذات العالقة

  .المشاركة في إقامة المؤتمرات والندوات المحلية والدولية المشتركة -3
والثنائية التـي  حفظ االتفاقيات والمعاهدات العربية واإلقليمية والدولية  -4

  .وتفعيلها لالستفادة منها تخص عمل الجهاز
في مجـاالت  التعاون الفني مع المنظمات الدولية بعة أنشطة اتنسيق ومت -5

  .عمل الجهاز
  .ين للجهاز أو للجهات التابعة لهياستقبال الزوار الرسم -6
توفير الخدمات للضيوف الرسميين للجهاز من إقامة وتنقـل، ووضـع    -7

  .برنامج مواعيد الزيارات واللقاءات والمقابالت الخاصة بهم
ستفادة مما تـوفره المنظمـات الدوليـة مـن     اقتراح السبل الكفيلة باال -8

  .مساعدات فنية وأعمال ذات عالقة بنشاط عمل الجهاز
ترجمة الوثائق والتقارير والمراسالت واالتفاقيات مع مراعاة األصـول   -9

  .اللغوية والفنية والدقة في المعنى
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القيام بأعمال الترجمة الفورية في الندوات والمؤتمرات واالجتماعـات   -10
  .اللجان التي تعقد بالجهازو

القيام بأعمال ترجمة وتلخيص الدراسات واألبحاث والمراجع األجنبية  -11
  .التي تهم الجهاز

  .متابعة كل ما ينشر من مطبوعات لها عالقة مباشرة بعمل الجهاز -12
جمع تقارير الرأي العام وما ينشر فـي وسـائل اإلعـالم بأنواعهـا      -13

  .مختصة بالجهازالجهة ال إلىوإحالتها 
  .التنسيق مع وسائل اإلعالم فيما يخص نشاط الجهاز -14
المشاركة في رسم الخطط والسياسات والبرامج اإلعالمية والتوعويـة   -15

  .لتنفيذ أهداف الجهاز وإبراز نشاطاته
وضع برامج تثقيفية لنشر الوعي بـين نـزالء مؤسسـات اإلصـالح      -16

  .ت وتوزيع المطوياتوالتأهيل من خالل إلقاء المحاضرا
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -17
  .مهام أخرى تكلف بها من قبل نائب الرئيس ةأي -18

  إدارة التخطيط والدراسات واملشروعات - د
في وضع خطط المشاركة تتولى إدارة التخطيط والدراسات والمشروعات 

مـن أداء العمـل    رفـع للدراسات والبحـوث ل اوإجراء  ،الموازنات السنوية
ولهـا علـى وجـه     ،بالجهاز وتطوير وتحسين إقامة النزالء بالمؤسسـات 

  :الخصوص ما يلي
  .لموازنة السنوية الخاصة بالجهازاالمشاركة في وضع  -1
وضع الخطط والرسومات الهندسية للمشاريع اإلنشـائية التـي يسـعى     -2

  .الجهاز إلى تنفيذها
قيق األهداف المحددة علـى مسـتوى   إعداد مشاريع الخطط الكفيلة بتح -3

  .الجهاز، واقتراح السياسات المناسبة لتنفيذ الخطط المعتمدة
دراسة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ الخطـط والسياسـات    -4

  .المنفذة لها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها
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علقـة  واقتراح الخطط السنوية والدورية المت, إجراء الدراسات والبحوث -5
واقتراح ميزانيات وفرق العمل , باألنشطة المختلفة على مستوى الجهاز

  .الالزمة لتنفيذها
  .متابعة أداء الخطط وإعداد تقارير االنحراف والتصحيح -6
حتياجات المتعلقة بخطط تنمية وتطـوير  االحول إعداد الدراسات الفنية  -7

  .المؤسسات
ق والمواصفات المتبعة لتطـوير  سات والبحوث ألنسب الطرراالقيام بالد -8

المؤسسات وفق المعايير الدولية المتعمدة في هذا الشأن وبما يؤدي إلى 
  .تحسين إقامة النزالء بالمؤسسات

 ،تجميع ودارسة وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطات الجهاز -9
ة واستخالص نتائجها  لالستفادة منها في إعداد الخطط والبرامج المنفـذ 

  .ستراتيجيات الجهازاألهداف وسياسات و
دراسة العقود اإلنشائية التي يبرمها الجهاز مـع الشـركات المنفـذة     -10

  .وتقديم الرأي الفني بشأنها
الدورية عن التقارير متابعة الشركات المنفذة لمشاريع الجهاز وتقديم  -11

  .مراحل التنفيذ
عـدات الالزمـة  للجهـاز    المشاركة في إعداد مواصفات األجهزة والم -12

  .بالتنسيق مع اإلدارات المختصة بالجهاز
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -13
  .مهام أخرى تكلف بها من قبل نائب الرئيس ةأي -14
  .مكتب شؤون نائب رئيس اجلهاز - هـ 

يتولى مكتب شؤون نائب الرئيس تنظيم أعمال مكتـب النائـب وتلقـي    
, وإبالغه عن مواعيد اجتماعاته ،رير والتحضير الجتماعاتهالمكاتبات والتقا
ولـه   ،وإعداد المراسالت التي يكلفه بإعـدادها , واتصاالته, وتنظيم مقابالته

  :على الوجه الخصوص ما يلي
  تنظيم شؤون المكتب إدارياً وفنياً -1
  .اتلقي المكاتبات و التقارير التي ترد باسم النائب وتنفيذ تعليماته بشأنه -2
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التحضير الجتماعات النائب ووضع مشـروع جـدول أعمالهـا وفـق      -3
وتحرير محاضر جلساتها وتبليغ الجهـات المعنيـة بصـورة    , توجيهاته

  .منها
تنظيم مقابالت واتصاالت النائب وتوفير المعلومـات والبيانـات التـي     -4

  .يطلبها
لجان التي تلقي الدعوات التي توجه إلى النائب لحضور االجتماعات أو ال -5

  .يرأسها أو يكون عضواً فيها
للضوابط التـي يقررهـا نائـب     حفظ المستندات السرية والخاصة وفقاً -6

  .رئيس الجهاز
  .لتوجيهاتهإعداد الرسائل التي تصدر عن النائب وفقا  -7
متابعة أعمال اللجان وفرق العمل التي يكلفها نائـب رئـيس الجهـاز     -8

  .واستالم تقاريرها 
  .تقارير عن سير العمل بالمكتب إلى النائب تقديم -9

  .مهام يكلف بها من قبل النائب ةأي -10
  مكتب تقنية املعلومات - و

يتولى مكتب تقنية المعلومات وضع اآللية الالزمة لمنظومات المعلومـات  
والقيام بإعداد  ،والتواصل اإللكتروني وتوفير البرمجيات الالزمة للمنظومات

وله علـى   ،توثيق كافة البيانات المتعلقة بعمل الجهازالخاصة بالمنظومات 
  :وجه الخصوص ما يلي

القيام بأعمال التقنية المعلوماتية ووضع اآلليـة الالزمـة لمنظومـات     -1
المعلومات للتواصل اإللكتروني بين إدارات الجهاز ومؤسسات اإلصـالح  

  .والتأهيل
لتجهيزات االلكترونية اإلشراف على الجوانب الهندسية والفنية لتركيب ا -2

  .التابعة لهوالجهات ب بالجهاز يوشبكات الحواس
اإلشراف الفني واألمني وتوفير الحماية لشبكات المعلومـات الخاصـة    -3

  .بالجهاز والجهات التابعة له
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وتحديد احتياجات الجهـاز  , إعداد وتوفير البرمجيات الالزمة للمنظومات -4
والمساهمة في تطـوير  , نظم تشغيلوالجهات التابعة له من برمجيات و

  .المتوفر منها
  .له ةتنظيم انسياب البيانات بين الجهاز والجهات التابع -5
إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمنتسبي الجهاز من ضباط وضـباط صـف    -6

والعمل على توثيقها وحفظ كل ما  ،موظفين المدنيين والمنتدبين ،وأفراد
  .يتعلق بهم

 ،بدخول وخروج نزالء مؤسسات اإلصالح والتأهيلوضع منظومة تتعلق  -7
وتوثيقها وحفظها للرجوع إليها عنـد   ،وإعداد االحصائيات الخاصة بها

  .الحاجة
هم وأعمارهم وجنسياتهم ءبيانات خاصة بالنزالء تبين أسما إعداد قاعدة -8

ومكان تنفيـذ   ،أو المحكومين بها ،ونوع الجرائم الموقوفين على ذمتها
الباحثين في دراسـة أسـباب    عدغيرها من البيانات التي تساو ،العقوبة

  .الجريمة ومعرفة مرتكبيها وطرق مكافحتها
جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات لجـان اإلفـراج الصـحي     -9

  .وقرارات العفو عن النزالء وتوثيقها وحفظها
 القيام بإعداد بطاقة معلومات عن كل نزيـل مـن نـزالء مؤسسـات     -10

وإعـداد  . اإلصالح والتأهيل بالتنسيق الكامل مع مدراء هذه المؤسسات
منظومة معلوماتية خاصة لتوثيق حركة الهروب و القـبض والتشـغيل   

  .وحاالت الوفيات الخاصة بالنزالء
  .الشهرية والسنوية المتعلقة بعمل الجهاز اإلحصائياتإعداد  -11
المكتب والعمل علـى تنميـة   العناصر البشرية المؤهلة للعمل ب اختيار -12

  .قدراتهم العلمية للرفع من مستوى أدائهم
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب -13
  .مهام أخرى يكلف بها من قبل نائب الرئيس ةأي -14
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  مكتب شؤون املرأة - ز
ـ  االهتماميتولى مكتب شؤون المرأة  متطلبـات   ةبالشؤون الوظيفية وأي

 ،المتعلقـة بشـؤون المـرأة    اتز وتنفيذ القرارأخرى تخص منتسبات الجها
كل التي تعاني منهـا النـزيالت واالهتمـام بشـؤونهم     اوإيجاد الحلول للمش

وتنظيم أوقات  ،وتوفير الرعاية لهم ،واالهتمام بأطفالهن ،الصحية والنفسية
  :وله على الوجه الخصوص ما يلي ،الزيارة لهم

  .الجهازاالهتمام بالشؤون الوظيفية لمنتسبات  -1
تنفيذ القرارات المتعلقة بشؤون المرأة على مسـتوى جهـاز الشـرطة     -2

  .القضائية والجهات التابعة له
التي ترد إلى المكتـب وإيجـاد   وتلقي الشكاوى المتعلقة بشؤون المرأة  -3

  .الحلول لها والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العالقة
ـ  ات والندوات والملتتنظيم وإقامة المحاضر -4 بشـؤون   ىقيات التـي تعن

والتأهيل وبما يحافظ على  اإلصالحونزيالت مؤسسات , منتسبات الجهاز
  .صون حقوق وواجبات النزيالت

المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات التي تهتم بقضايا المرأة وحقوقهـا   -5
والعمل على تعزيز العالقات الثنائيـة   ،على المستوى المحلي والخارجي

  .المؤسسات ذات العالقة بقضايا المرأةمع الهيئات و 
ستقبال النزيالت الجدد وإجراء البحوث االجتماعية والصحية بالتنسيق ا -6

تشغيل النزيالت ومنح  في برامج وإبداء الرأي, ذات العالقة اتمع اإلدار
اإلجازات لهن بالتنسيق الكامل مع مدراء مؤسسات اإلصالح والتأهيـل  

  .لمطبق بالخصوصللتسلسل اإلداري ا وفقاً
وما يتعلق بمتابعة أطفالهن وتنظيم , تقديم الرعاية االجتماعية للنزيالت -7

  .زيارتهن
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 ،تقديم الرعاية االجتماعية والصحية والنفسية المتعلقة بتأهيل النزيالت -8
والعمل على تقديم اإلعانات والمنح المالية المقطوعة للمستحقات لها من 

  .النزيالت وذويهم
  .والتأهيل اإلصالحوالبيانات عن النزيالت بمؤسسات  اإلحصائياتاد إعد -9

  .إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب -10
  .مهام أخرى يكلف بها من قبل النائب ةأي -11

13 

 

  :ص مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات بما يليتيخ
  .على التقسيمات التي تتبعه مباشرة اإلشراف -1
إعداد مشاريع الخطط الكفيلة بتحقيق األهداف المحددة علـى مسـتوى    -2

  .التقسيمات التي تتبعه
  .اإلشراف المباشر على أعمال المؤسسات التابعة للجهاز إداريا وفنياً -3
متابعة احتياجات المؤسسات ورفع تقارير بهـذه االحتياجـات لـرئيس     -4

  .الجهاز
متابعــة أداء مــدراء المؤسســات ورصــد االنتهاكــات والتجــاوزات  -5

واقتراح الحلول واإلجراءات التي من شأنها أن تحـد مـن    ،والمخالفات
  .ذلك

المتابعة الدورية لألنشطة التي تقوم بها المؤسسات للترويح عن النزالء  -6
 وتثقيفهم صحياً ونفسياً ووعظهم وإرشادهم دينيـاً وفقـاً لقـيم الـدين    

  .الحنيف سالميإلا
  .لنزالءلمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة  -7
نها الرفـع مـن المسـتوى    أالقيام بوضع الخطط والبرامج التي من ش -8

التعليمي والثقافي والفكري لنزالء المؤسسات وما من شـأنه تـأهيلهم   
  .وتعليمهم لالندماج في المجتمع

مـة للمـوارد البشـرية واألجهـزة     المشاركة  في تقدير الميزانية الالز -9
  .والمعدات للمؤسسات
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وضع التصورات األولية والمقترحات الخاصة باسـتحداث مؤسسـات    -10
  .أو القيام بتطوير المؤسسات القائمة وفق رؤية متطورة ،جديدة

وضع الضوابط المنظمة لعمل العاملين بالمؤسسات والتي تحفظ كرامة  -11
  .النزيل وإنسانيته

ونقل القوى البشرية بـين المؤسسـات حسـب االحتياجـات      توزيع -12
  .واإلمكانيات المتوفرة بالجهاز

بما فيها  تياجات المقدمة من المؤسسات والبتاالطالع على طلبات االح -13
  .ال يسمح بإهدار أموال الجهاز

لنزالء فـي  التنسيق مع مدراء المؤسسات ومدير إدارة رعاية وتأهيل ا -14
طالع على سير العمل والعراقيل التي تـواجههم  رية لالعقد اجتماعات دو

  .ثناء تأديته ووضع الحلول الالزمة لذلكأ
التنسيق مع مدير إدارة تنمية الموارد البشرية حول عقـد الـدورات    -15

  .المتخصصة وحسب متطلبات العمل بالمؤسسات
  .المشاركة في اللجان والمؤتمرات والندوات التي يكلف بحضورها -16
دورية ومفاجئـة علـى المؤسسـات    القيام بجوالت تفقدية وتفتيشية  -17

  .طالع على سير العمل، وما تواجهه من عراقيل ومصاعبلال
  .تقديم التقارير الدورية عن نشاط المؤسسات إلى رئيس الجهاز -18
  .اختصاصات أخرى أية ما يكلفه به رئيس الجهاز من أعمال أو -19

14 
 

  مؤسسات اإلصالح والتأهيل - أ
المؤسسات هي أماكن إصالح وتربية تهدف إلى تقويم سـلوك المحكـوم   
عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية، وتأهيلهم وتدريبهم ألن يكونوا أعضاء 

ولى إدارة المؤسسة مدير يتم ترشيحه مـن قبـل   توي ،صالحين في المجتمع
 .بشأنه من رئيس الجهاز ، ويصدر قرارلفرعمدير ا

وال يجوز إنشاء مؤسسات جديدة إال بقرار من وزير العدل بنـاء علـى   
  .اقتراح من رئيس الجهاز
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  :تنقسم املؤسسات إىل ثالثة أنواع -
 :وهي املنفذة للعقوبة على الفئات اآلتية: املؤسسات الرئيسية - أ

  .المحكوم عليهم بعقوبة اإلعدام - 1
  .محكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبدال - 2
  .المحكوم عليهم بالحد إلى حين تنفيذ الحكم - 3

وتتولى إدارة العمليات واألمن القضائي مهـام تـأمين وحراسـة هـذه     
  .المؤسسات بالتنسيق مع الفروع التابعة لها وإدارة المؤسسة الضبطية

  :يةوهي املنفذة للعقوبة على الفئات اآلت: املؤسسات احمللية - ب
  .المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل -1
 .المحكوم عليهم بالحبس إذا كان المحكوم عائداً -2

ويشرف كل فرع من الفروع على المؤسسات الواقعة في نطـاق عملـه   
  .دارات المؤسسات الضبطية واإلدارات المختصة بالجهازإبالتنسيق مع 

نفذة للعقوبة وهي امل) املفتوحة وشبه املفتوحة(املؤسسات اخلاصة  - ج
  :على الفئات اآلتية

  .المحكوم عليهم بالحبس البسيط -1
  .يةم في جرائم المرور والجرائم الخطأالمحكوم عليه -2
سـن   الحبس من كبار السـن الـذين تجـاوزوا    المحكوم عليهم بعقوبة -3

  .الستين عاماً
  .المحكوم عليهم بالحبس الذين يكونون محالً لإلكراه البدني -4

لى تأمين وحراسة هذه المؤسسات فروع الجهاز الواقعة فـي  ويشرف ع
نطاق عمله بالتنسيق مع إدارات المؤسسات الضبطية واإلدارات المختصـة  

  .بالجهاز
 :وتتوىل املؤسسات االختصاصات التالية - 
 .تنفيذ العقوبات الصادرة عن المحاكم المختصة والنيابة العامة -1
بأمر كتابي موقع ومختـوم مـن النيابـة    داع أي إنسان إال عدم قبول إي -2

  .العامة، كما ال يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا األمر
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إثبات النزيل وفي حضور من أحضره بالسجل العام للمؤسسـة وبكافـة    -3
  .بياناته الشخصية وفق مستندات رسمية

  :مراعاة تقسيم النزالء والفصل بينهم وفق ما يلي -4
 اً والمحكوم عليهم ممن لم يتجـاوزوا المحبوسين احتياطيالفصل بين  -أ

  .سن الحادية والعشرين
الجمع بين النزالء المتقاربين في السن والثقافة والحالة االجتماعية  -ب

أو النفسية ومدة العقوبة أو السوابق الجنائيـة أو الجـرائم التـي    
  .حبسوا من أجلها

ب أو التسلط أو االعتداء جواز عزل النزالء الذين يعرف عنهم الشغ -ج
  .ووضع كل منهم في غرفة منفردة ،ب عن غيرهموأو الهر

وذلك في مؤسسات خاصـة   ،عزل النزيالت عزالً كامالً عن باقي النزالء -5
  .للنزيالت من النساء

  .مراعاة صون كرامة النزالء واحترام حقوقهم اإلنسانية -6
  .ة للنزالءتوفير الرعاية االجتماعية والصحية والنفسي -7
لسـنة  ) 5(المحافظة على حقوق النزالء التي كفلها لهم القانون رقـم   -8

  .، والئحته التنفيذية2005
  :إدارة رعاية وتأهيل النزالء - ب

تتولى إدارة رعاية وتأهيل النزالء اإلشراف علـى مؤسسـات اإلصـالح    
هم ووضع الخطط والبرامج الخاصة بتأهيل نزالء المؤسسات وتثقيف والتأهيل

وتوعيتهم ووعظهم وإرشادهم وتوفير الرعاية الصحية والنفسـية وتنظـيم   
  :ولها على وجه الخصوص ما يلي ،مقابالتهم لزائريهم

  .اإلشراف على مرافق مؤسسات اإلصالح والتأهيل -1
أضرار تلحق بالمؤسسات إلـى المسـاعد    ةالقيام بتقديم التقارير عن أي -2

 .فور حدوثها
ياسات الجهاز في مجال الرعاية والتأهيـل موضـع   العمل على وضع س -3

 .التطبيق
التنسيق مع اإلدارات المختصة بالجهاز في تـوفير المـوارد البشـرية     -4

 .المؤهلة ألقسام الرعاية وإعادة التأهيل للنزالء
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 .اإلشراف على توفير الرعاية الصحية والنفسية للنزالء -5
نية والترفيهيـة والتأهيليـة   وضع برامج وخطط التثقيف والتوعية الدي -6

 .للنزالء واإلشراف على تنفيذها
اإلشراف المباشر على طلبة التدريب الميـداني والزيـارات الميدانيـة     -7

 .المتعلقة بالبحوث والدراسات من الجامعات والكليات
اإلشراف المباشر على مكتبات مؤسسات اإلصالح والتأهيل باعتبارهـا   -8

 .الثقافة بين النزالءتساهم في نشر المعرفة و
الزيارة المنزلية ألسر النزالء للوقـوف علـى ظـروفهم االجتماعيـة      -9

واالقتصادية واألسباب التي أدت إلى االنحراف كلمـا دعـت الضـرورة    
 .لذلك

 .وتقييم أدائهم متابعة كافة العاملين بالمؤسسات -10
 .متابعة الحاالت الصحية المزمنة -11
والقيام بالحمالت  ،عيمات والتحصين ضد األمراضمتابعة برنامج التط -12

 .الالزمة في هذا الشأن
وكـذلك تصـنيف    ،إبداء الرأي في نقل النزيل من مؤسسة إلى أخرى -13

 .وإيواء النزالء
 .المشاركة في لجان تشغيل النزالء وإبداء اآلراء حولها -14
المؤهلين مـن  ين وإعداد قاعدة بيانات لتحديد احتياجات النزالء الدارس -15

 .لة عن التعليم والتدريب بكل مؤسسةقبل الجهة المسؤو
 ،العمل على توفير فرص للنزالء الراغبين فـي اسـتكمال دراسـتهم    -16

وتأدية االمتحانات وفق ما نص عليه القـانون   ،وتوفير وسائل االستذكار
 .م2005لسنة ) 5(رقم 

ء الذين حفظوا القـرآن  اقتراح منح المكافآت المالية التشجيعية للنزال -17
أو حصلوا على شهادات عامة أو جامعية وفق ما  ،الكريم كامالً أو نصفه

 .2005لسنة ) 5(جاء بالالئحة التنفيذية للقانون رقم 
العمل على التعليم اإللزامي للنزالء األميين، وتدريب النزالء اآلخـرين   -18
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 .غباتهممهنياً وفنياً حسب مؤهالتهم العلمية وبما يتناسب ور
القيام بتوفير كافة متطلبـات مشـاريع اإلنتـاج والتشـغيل لنـزالء       -19

 .المؤسسات
تقديم المساعدات االجتماعية ألسر المحتاجين من النزالء بالتنسيق مع  -20

الجهة المختصة بالدولة والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المـدني  
 .المعنية بحقوق اإلنسان

ية الالحقة للنزالء بالتنسيق مـع وزارة الشـؤون   اإلشراف على الرعا -21
االجتماعية والجهات األخرى التي يمكن أن تقدم ما يفيـد هـؤالء مـن    

 .رعاية خارج المؤسسات
وضع برامج لتأهيل النزالء على إدارة المشاريع الصغرى والتنسـيق   -22

إلنشاء مثل هـذه   كافمع جهات االختصاص في منح المفرج عنهم دعم 
 .يعالمشار

اإلشراف العام على أماكن التعليم والتدريب والتشغيل الخاصة بالنزالء  -23
 .بكافة المؤسسات

التنسيق مع وزارة الصحة حول تدريب الكـوادر الطبيـة بالعيـادات     -24
الطبية بالمؤسسات، وتوفير كل المستلزمات والمعدات واألدوية الالزمـة  

 .لذلك
نـزالء حـول مواضـيع الرعايـة     تلقي مقترحات وطلبات وشكاوي ال -25

 .االجتماعية والصحية ودراستها، والعمل على وضع الحلول الممكنة لها
 .تقديم التقارير الدورية عن نشاط المؤسسات إلى المساعد -26
 .ما تكلف به من مهام من قبل المساعد -27
  :مكتب شؤون مساعد رئيس اجلهاز لشؤون املؤسسات - ج

تنظـيم أعمـال مكتـب المسـاعد وتلقـي      يتولى مكتب شؤون المساعد 
المكاتبات والتقارير الواردة إليه والتحضير الجتماعاتـه وتنظـيم مقابالتـه    

  :وله على الوجه الخصوص ما يلي ،وإعداد المراسالت التي يكلفه بإعدادها
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  :االختصاصات التالية
  .تنظيم شؤون المكتب إدارياً وفنياً -1
ترد باسـم المسـاعد وتنفيـذ تعليماتـه      تلقي المكاتبات والتقارير التي -2

 .بشأنها
التحضير الجتماعات المساعد ووضع مشروع جـدول أعمالهـا وفـق     -3

وتبليغ الجهات المعنيـة بصـورة    ،توجيهاته، وتحرير محاضر جلساتها
 .منها

تنظيم مقابالت واتصاالت المساعد وتوفير المعلومات والبيانـات التـي    -4
 .يطلبها

لتي توجه إلى المساعد لحضور االجتماعات أو اللجـان  تلقي الدعوات ا -5
 .التي يرأسها أو يكون عضواً فيها

حفظ المستندات السرية والخاصة وفقاً للضوابط التي يقررهـا مسـاعد    -6
 .رئيس الجهاز

 .إعداد الرسائل التي تصدر عن المساعد وفقاً لتوجيهاته -7
 .ا المساعدمتابعة أعمال اللجان وفرق العمل التي يكلفه -8
 .تقديم تقارير عن سير العمل بالمكتب -9

 .ما يكلف به من مهام من قبل المساعد -10

  الفصل الثالث
  أحكام ختامية

15 

ن الشرطة القضائية المرجعية القيادية يعتبر الوزير ووكيل الوزارة لشؤو
واإلدارية لرئيس الجهاز بحسب األحوال، ويعتبر رئيس الجهـاز المرجعيـة   
القيادية واإلدارية والفنية لنائبـه ومسـاعده ومـدراء الفـروع ومـدراء      
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المؤسسات والمعاهد التدريبية وجميع مدراء اإلدارات والمكاتـب بالجهـاز،   
  .وتكون مرجعية جميع منتسبي الجهاز إلى مدرائهم حسب األحوال

16 

ئـيس  يصدر بالتنظيم الداخلي وتقسيماته التنظيمية الفرعية قرار مـن ر 
  .الجهاز وبما ال يخالف أحكام هذا القرار
17 

مرفق بهذا القرار دليل اإلجراءات النمطية، ووصف وتوصيف للوظـائف  
  .القيادية العليا والقيادية اإلدارية

18 

تعتبر جميع أشكال ورسـومات الهيكـل التنظيمـي للجهـاز ومكوناتـه      
  .ذا القرارال يتجزأ من ه اًوتقسيماته اإلدارية جزء

  
  صدر في طرابلس

  .هـ14/   /        :  بتاريخ
 . م2013/ديسمبر/31: الموافـق


