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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي2012لسنة ) 145(رقم 

  باعتماد اهليكل التنظيمي واختصاصات
  وزارة الداخلية وتنظيم جهازها اإلداري

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري، وتعديله -
وعلى قانون النظام المالي للدولة،والئحـة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن      -

 .وتعديالتهما
 .ميالدي، بشأن البطاقات الشخصية 1963لسنة ) 18(وعلى القانون رقم  -
 .ميالدي، في شأن الدفاع المدني 1971لسنة ) 11(وعلى القانون رقم  -
ميالدي، بتأسيس شركة عامـة السـتيراد    1977لسنة ) 21(وعلى القانون رقم  -

 .السلع األمنية
 . أن المرور على الطرق العامةميالدي، بش 1984لسنة ) 11(وعلى القانون رقم  -
 .ميالدي، بشأن مستندات السفر 1985لسنة ) 4(وعلى القانون رقم  -
ميالدي، بشأن تنظيم دخول وإقامة األجانب  1987لسنة ) 6(وعلى القانون رقم  -

 .في ليبيا وخروجهم منها
 .ةميالدي، بشأن المخدرات والمؤثرات العقلي 1990لسنة ) 7(وعلى القانون رقم  -
ميالدي، بشأن إصدار قانون عالقات العمل  2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

 .والئحته التنفيذية
 .ميالدي، بشأن الجنسية 2010لسنة ) 24(وعلى القانون رقم  -
ميالدي، بشـأن حـل   2011لسنة ) 17(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

المجالس المحلية إلىة اختصاصاتهما األمن الداخلي والخارجي وأيلول جهازي. 
مـيالدي، بشـأن    2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

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

ميالدي، بتحديد اختصاصـات   2012ة لسن) 1(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -
 .وكالء الوزارات ومساعديهم

ميالدي، بإنشاء أكاديميـة   2012لسنة ) 139(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -
 .للعلوم األمنية

ميالدي، بتقرير حكـم فـي    2012لسنة ) 140(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -
 .شأن الشركة العامة الستيراد السلع األمنية

مـيالدي، بحـل جهـاز     2012لسـنة  ) 141(ى قرار مجلس الوزراء رقم وعل -
 .الشرطة السياحية وحماية اآلثار

ميالدي، بحل جهاز مكافحة  2012لسنة ) 142(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -
 .المخدرات والمؤثرات العقلية

ميالدي، بحل مصلحة أمـن   2012لسنة ) 143(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -
 .افق والمنشآتالمر

ميالدي، بحل هيئة السالمة  2012لسنة ) 144(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -
 .الوطنية

مـيالدي،  1990لسـنة  ) 1186(رقم " سابقاً "وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -
 .بإنشاء مصلحة أمن المرافق والمنشآت

مـيالدي،   1996 لسـنة ) 115(رقـم  " سابقا"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -
 .بإنشاء مصلحة األحوال المدنية

مـيالدي،   2002لسـنة  ) 51(رقـم  " سابقاً "وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -
 .بإنشاء كلية ضباط الشرطة

مـيالدي،   2002لسـنة  ) 52(رقـم  " سابقاً "وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -
 .بإنشاء كلية ضابطات الشرطة
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مـيالدي،   2006لسـنة  ) 114(رقم " سابقاً "الشعبية العامة  وعلى قرار اللجنة -
 .بإنشاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

مـيالدي،   2006لسـنة  ) 437(رقـم  " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -
 .بإنشاء هيئة السالمة الوطنية

 .وبناء على ما عرضه وزير الداخلية -
الـوزراء فـي اجتماعـه العـادي الخـامس لسـنة       وعلى ما قـرره مجلـس    -

 .ميالدي2012

  قـــــرر
1 

يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية ويتم تنظيم جهازها اإلداري 
  .وفقاً ألحكام هذا القرار

2 

تتولى وزارة الداخلية تنفيذ التشريعات والقوانين واللوائح والقـرارات ومـايلزم   
ابير واإلجراءات التي تكفـل أمـن الـبالد وحمايـة األرواح واألعـراض      من التد

والممتلكات وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ التشريعات في مجال 
  :ولها على وجه الخصوص مايلي ،األمن والشرطة

متابعة تنفيذ الخطط والسياسات الخاصة بالوزارة والعمل على رفـع مسـتوى    -1
  .ألمنياألداء ا

المشاركة في وضع التقديرات المالية الالزمة إلعـداد مشـروعات الميزانيـة     -2
  .الخاصة بالوزارة

  .المحافظة على األمن باتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة التي تضمن تحقيق ذلك -3
إعداد الدراسات والبحوث الخاصة باألمن ووضع الخطط الالزمة التـي تضـمن    -4

  .تحقيق ذلك
  .تخاذ اإلجراءات المتعلقة بالصرف من ميزانية الوزارة وفق التشريعات النافذةا -5
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التعاقد على تنفيذ المشروعات الخاصة بـالوزارة وفقـاً للضـوابط المحـددة      -6
  .بالتشريعات النافذة

إعداد الخطط والبرامج الالزمة لمنع الجرائم وضبطها والمحافظة على األرواح  -7
  .واألعراض واألموال

القيام بشؤون األحوال الشخصية وحماية وتأمين السـياح والمرافـق السـياحية     -8
  .واألثرية وحراسة المرافق والمنشآت واألهداف الحيوية وفقاً للتشريعات النافذة

قبول وتدريب وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة للعمل بالشرطة وإعـداد وتأهيـل    -9
  .وتدريب منتسبي األمن العام

بأعمال التحري وجمع االستدالالت والخبرة وتحقيق الشخصية ومعاينة القيام  -10
ـ   مـا  زأماكن الحوادث الجنائية باستخدام الوسائل العلمية الفنية في رفع وتحري

  .يوجد من آثار مادية
وضع خطط ومشروعات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها ومكافحـة الحرائـق    -11

عية وتدريب مختلف األفراد على أعمـال  ومواجهة حاالت الكوارث العامة والطبي
  .الدفاع المدني وتكوين فرق مراقبي الغارات الجوية والحرائق

القيام بأعمال مسح حقول األلغام وكشف وإزالة القنابـل وتجميعهـا ونقلهـا     -12
  .وتفجيرها

  .القيام بأعمال اإلنقاذ البري والبحري -13
عامة وطيران الشرطة، والدوريات القيام بأعمال شؤون المرور على الطرق ال -14

الراكبة والراجلة على الطرق المعبدة والصحراوية وتأمين االتصاالت السـلكية  
  .والالسلكية وإدارة غرف العمليات

نشر الوعي األمني بين المواطنين لمواجهـة الحرائـق والكـوارث العامـة      -15
األمنـي وإصـدار   والطبيعية ومكافحة الجريمة والوقاية منها من خالل اإلعالم 

  .المطبوعات المختلفة المختصة
القيام بشؤون الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصـية وشـؤون األحـوال     -16

المدنية وأعمال إقامة األجانب والهجرة وضبط حركة الـدخول والخـروج مـن    
  .خالل المنافذ المقررة لذلك
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  .ال عمل الوزارةالقيام بأعمال العالقات العامة والتعاون الدولي في مج -17
  .القيام بشؤون الشرطة العربية والدولية -18
  .اإلشراف على الجهات التابعة للوزارة -19
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتكليف مسؤولي الجهـات التابعـة للـوزارة وفقـاً      -20

  .للتشريعات النافذة
ظيفيـة  إصدار قرارات التعيين والترقية والنقل والندب واإلعارة والشؤون الو -21

  .وفقاً لميزانية الوزارة والتشريعات النافذة
  .إعداد الحساب الختامي للوزارة -22
اقتراح البرامج والخطط الكفيلة برفع كفاية ومستوى أداء الموظفين بالوزارة  -23

  .مع الجهات ذات العالقة
  .ممارسة االختصاصات المقررة بالتشريعات النافذة -24

3 

خلية مديريات لألمـن الـوطني بالمنـاطق تتـولى ممارسـة      يكون لوزارة الدا
االختصاصات المقررة بالتشريعات النافذة ويتم إنشاؤها وتنظيمها وتحديـد مقارهـا   

  .ونطاق عملها بقرارات تصدر عن وزير الداخلية
4 

يكون للوزارة وكيل أو أكثر يمارسون المهام المقررة لوكالء الوزارات المقـررة  
شريعات النافذة ويعملون تحت إشراف الوزير، وفي حالة تعدد الـوكالء  بموجب الت

تسند لهم االختصاصات المقررة لوكالء الوزارات بموجب التشريعات النافذة ويجوز 
للوزير توزيع المهام واالختصاصات بينهم أو تكليفهم بتأدية مهـامهم فـي حـدود    

  .إدارية معينة بمراعاة التنسيق بينهم
5 

ع وزارة الداخلية الجهات المبينة فيما بعد ذات األهليـة القانونيـة والذمـة    يتب
  :المالية المستقلة وهي

  .مصلحة األحوال المدنية -1
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  .مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون األجانب -2
  .الشركة العامة للخدمات والسلع األمنية -3

  :كما تتبع وزارة الداخلية املكونات اإلدارية التالية
  .تحاد الشرطة الرياضيا -1
  .صندوق الرعاية االجتماعية -2

  .وتمارس الجهتان المذكورتان اختصاصاتهما وفقاً للتشريعات المنظمة لهما
6 

  :يتكون التنظيم اإلداري لوزارة الداخلية من التقسيمات التنظيمية التالية
  .اإلدارة العامة لعمليات الشرطة -1
  .منافذاإلدارة العامة ألمن ال -2
  .اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية -3
  .اإلدارة العامة ألمن السواحل -4
  .اإلدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية -5
  .اإلدارة العامة لشؤون الشهداء والرعاية االجتماعية -6
  .اإلدارة العامة ألمن المعلومات -7
  .ياإلدارة العامة للدفاع المدن -8
  .اإلدارة العامة لطيران الشرطة -9

  .اإلدارة العامة للتدريب -10
  .اإلدارة العامة لحماية األهداف الحيوية -11
  .اإلدارة العامة للتفتيش والمتابعة -12
  .إدارة شؤون المرور والتراخيص -13
  .إدارة شؤون اإلمداد -14
  .إدارة الشؤون الفنية واالتصاالت -15
  .جنائيإدارة البحث ال -16
  .إدارة التخطيط األمني -17
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  .إدارة الشؤون القانونية -18
  .إدارة العالقات والتعاون -19
  إدارة الشؤون اإلدارية -20
  .إدارة الشؤون المالية -21
  .مكتب الوزير -22
  .مكتب الوكيل -23
  .مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية -24
  .مكتب المناوبة والتنسيق -25

اء فروع لإلدارات العامة ومكاتب لإلدارات يصدر بشأنها قرارات من ويجوز إنش
  .وزير الداخلية ويحدد فيها نطاق االختصاص المكاني لكل منها

7 

  :ختتص اإلدارة العامة لعمليات الشرطة مبا يلي
اقتراح الخطط األمنية وإعدادها لوضعها موضع التنفيـذ بمـا يضـمن إحكـام      -1

  .للمحافظة على النظام واألمن العامالسيطرة األمنية 
  .دعم األجهزة األمنية األخرى لمعالجة أي خلل أمني بمختلف مناطق ليبيا -2
إعداد قوة أمنية مجهزة للتدخل في حاالت االقتحام والمداهمة ومكافحة أعمـال   -3

الشغب والعنف الجماعي وتأمين المباريات الرياضية وغيرهـا وتكـون دائمـاً    
  .ادجاهزة لإلسن

تقديم الدعم لحماية األهداف االستراتيجية والحيوية فـي حالـة تعرضـها أليـة      -4
  .اختراقات

التنسيق بين اإلدارات والجهات ذات العالقة التي يصدر بشأنها قرارات تنظيمية  -5
  .من وزير الداخلية

إنشاء وترتيب وحفظ الملفات والسجالت والبطاقات وتبويب الصـور وغيرهـا    -6
مرتادي المدن الرياضية والمتهمين بجرائم الشغب وأعمـال الفوضـى   الخاصة ل

  .وذلك بجمع وتوثيق كافة المعلومات عنهم
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اإلخطار الفوري عن المواقف األمنية ذات األهميـة أوذات الطبيعـة الخاصـة     -7
  .والتقيد بتنفيذ مايصدر بشأنها من تعليمات

ا اليخالف التشريعات النافـذة  أية مهام أخرى تسند إليها من وزير الداخلية وبم -8
  .وهذا القرار

  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -9
8 

  :ختتص اإلدارة العامة ألمن املنافذ مبا يلي
وضع الخطط األمنية والبرامج التنفيذية لتحقيق أهداف وغايات تأمين وحمايـة   -1

يكفل تنفيذ هذه الخطـط   المنافذ وما بها من مرافق هامة وحيوية وإنشاءات بما
  .على الوجه المطلوب

متابعة حركة الدخول والخروج لألشخاص واآلليات والمعدات وغيرها واتخـاذ   -2
  .مايلزم بشأنها على ضوء ماتسفر عنه نتائج هذه المتابعة

القيام بما يكفل تنفيذ هذه الخطط والبرامج المعتمدة فـي مجـال األعمـال ذات     -3
  .الطابع األمني

إلشراف على أمن وحماية المطارات والمـوانئ والمنافـذ البريـة والبحريـة     ا -4
  .والجوية ومداخل ومخارج البالد لتوفير التأمين والحماية لها

أية مهام أخرى تسند إليها من وزير الداخلية وبما اليخالف التشريعات النافـذة   -5
  .وهذا القرار

  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -6
9 

  :ختتص اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية مبا يلي
تتبع ومراقبة النشاط اإلجرامي والمشتبه بهم في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية  -1

  .وجمع المعلومات عن حركة المجرمين واتصاالتهم وأماكن نشاطهم اإلجرامي
تهم عن جرائم المخـدرات والمـؤثرات   تشجيع المواطنين على اإلدالء بمعلوما -2

  .العقلية ومرتكبيها
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القيام بالدوريات الميدانية والتحري وتنظيم حمالت مداهمـة ألمـاكن تجـارة     -3
  .وتعاطي المخدرات وضبط المتلبسين والمشتبه فيهم

تلقي البالغات والمعلومات التي ترد بشأن المخدرات وفتح ملفات موضـوعية   -4
  .ها واتخاذ مايلزم من تدابير وإجراءات بشأنهالها والتأكد من صحت

تأمين وحراسة ونقل المبرزات وإحالتها إلى جهات االختصاص وإعدام المـواد   -5
  .المخدرة والمؤثرات العقلية وفقاً للتشريعات النافذة

تقديم المشورة النفسية والعالجية واالجتماعية لكل من يطلبها من األشـخاص   -6
  .اطون المخدرات والمؤثرات العقليةأو ذويهم الذين يتع

جمع ودراسة المعلومات المتعلقـة بمـدمني المخـدرات والمـؤثرات العقليـة       -7
وحصرهم والعمل على اتخاذ التدابير الالزمة لعالجهم صحياً ونفسـياً ومتابعـة   
األشخاص الذين تتم معالجتهم ومساعدتهم على تقديم أنفسهم للعـالج وعـدم   

  .إلدمانعودتهم للتعاطي وا
إجراء الدراسات واألبحاث العلمية والفنية على المـواد المخـدرة والمـؤثرات     -8

العقلية والمواد الكيميائية التي من شأنها أن تدخل في التركيب الكيميائي للمواد 
  .المخدرة والمؤثرات العقلية

عينـات  وحفظ  إجراء التحاليل المبدئية واألولية للمواد المخدرة والمؤثرة عقلياً -9
من مختلف أنواع المخدرات واألدوات التي تستخدم أو تستعمل فـي التهريـب   

  .واالتجار والتعاطي
حفظ قيودات ذوي السوابق في نشاط المخدرات والمفرج عنهم والمطلـوبين   -10

والمشبوهين والمدمنين على تعـاطي المـواد المخـدرة وتبويبهـا وتنسـيقها      
وفق السياق المعتمد بالخصوص ومتابعـة   وتصنيفها وتنظيم المعلومات األمنية

  .حركة مايستجد من قيودات
  .تقييم المعلومات المتاحة وتحليلها والتحقق منها وبيان مدى ارتباطها بغيرها -11
إعداد اإلحصائيات والنشرات الدورية وجمع البيانات والمعلومات عن الليبيين  -12

  .في الخارج الذين يرتكبون جرائم المخدرات
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التنسيق مع اإلدارة العامة للعالقات والتعاون إلعداد برامج توعية وتقـديمها   -13
  .عبر وسائل اإلعالم المختلفة

متابعة وتجميع وتبويب ماينشر في وسائل اإلعالم المختلفـة حـول مشـكلة     -14
  .المخدرات وإعداد ردود بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة

وزير الداخلية وبما اليخالف التشريعات النافذة  أية مهام أخرى تسند إليها من -15
  .وهذا القرار

  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -16
10 

  :ختتص اإلدارة العامة ألمن السواحل مبا يلي
  .وضع وتنفيذ الخطط الالزمة والكفيلة لحماية وحراسة وتأمين السواحل الليبية -1
  .ة وحراسة وحماية السواحل الليبيةاإلشراف والعمل على مراقب -2
  .تسيير دوريات بحرية لالستطالع ومراقبة السواحل والمياه اإلقليمية -3
  .فرض السيطرة األمنية على حركة الشواطئ ومناطق اليابسة المتاخمة للبحر -4
التنسيق والتعاون والمساهمة في أعمال اإلنقـاذ البحـري مـع الجهـات ذات      -5

  .العالقة
ة الحالة األمنية بالموانئ والمرافئ والمصائف والنوادي البحرية وتقييمها متابع -6

  .واتخاذ اإلجراءات األمنية بشأنها
إعداد السجالت للسفن وقوارب الصيد والنزهة وتجميع البيانات عنها وصـرف   -7

  .التراخيص واللوحات الترميزية لها
حري والنزهة بالتنسيق مـع  منح الموافقات األمنية وأذونات اإلبحار للصيد الب -8

  .الجهات ذات العالقة
أية مهام أخرى تسند إليها من وزير الداخلية وبما اليخالف التشريعات النافـذة   -9

  .وهذا القرار
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -10

11 
  :ختتص اإلدارة العامة ملكافحة اهلجرة غري الشرعية مبا يلي

ئط المحددة لمواقع نقاط المراقبة الحدودية والمسالك وأماكن تمركز إعداد الخرا -1
  .الدوريات الحدودية الصحراوية
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  .تحقيق وفرض وإحكام السيطرة األمنية على الحدود وفق االختصاص -2
القيام بأعمال التحري عن تهريب األشخاص والممنوعات والمحظـورات ومـا    -3

عبر الصحراء والمنـاطق الحدوديـة    يتعلق بتهريب البضائع وغيرها والتسلل
  .واتخاذ مايلزم بشأنها من إجراءات قانونية

التنسيق مع اإلدارات والمكاتب بما يكفل تنفيذ الخطط والبرامج األمنية ووضـع   -4
  .الواجبات التفصيلية الكفيلة بإنجاحها

اإلشراف المباشر على مراكز مكافحـة التسـلل والتهريـب ونقـاط التمركـز       -5
  .ي وإعداد بيان تفصيلي عن ذلك وإحالته إلى جهات االختصاصالحدود

توثيق القيود والبيانات الخاصة بالمتسللين والمهربين ومن انتهـت تأشـيرتهم    -6
  .ومن الذين يتم ضبطهم بتواجدهم وإقامتهم داخل البالد بالمخالفة للقانون

يـب وإيـواء   القيام بمباشرة أعمال شؤون خدمة مراكز مكافحة التسـلل والتهر -7
مايحال إليها من الجهات المختصة ممن يتواجد داخل البالد بـالطرق المخالفـة   

  .للتشريعات المنظمة لإلقامة والعمل ودخول وخروج البالد
مباشرة أعمال الترحيل للمخالفين لشروط الدخول والخروج وإقامـة األجانـب    -8

  .واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنهم
البيانات والقيودات عن قضايا التهريـب والتسـلل والهجـرة    جمع المعلومات و -9

غير الشرعية وغيرها وتبويبها وترتيبهـا وتصـنيفها للرجـوع إليهـا عنـد      
  .االقتضاء

وضع االستمارات والبطاقات والنماذج من واقع معلومات االسـتبيان للمهـربين   -10
لشـرعية  والمتسللين وذوي الشأن الذين يتم ضبطهم في قضايا الهجـرة غيـر ا  

  .وغيرها من الجرائم األخرى وتفريغ بياناتها وتحليلها للرجوع إليها عند االقتضاء
أية مهام أخرى تسند إليها من وزير الداخلية وبما اليخالف التشريعات النافـذة  -11

  .وهذا القرار
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-12
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12 

  :اء والرعاية االجتماعية مبايليختتص اإلدارة العامة لشؤون الشهد
عرض ومتابعة إجراءات من يفقدون حياتهم أثناء تأدية الواجب أو بسببه على  -1

  .اللجنة المختصة
تنظيم وحفظ ملفات الشهداء منهم ومتابعة أحوالهم ومزاياهم وفقاً للتشـريعات   -2

  .ملونالنافذة والنظر في طلبات التعويض عن اإلصابات التي يتعرض لها العا
القيام بأعمال الرعاية للمتقاعدين وأسر الشهداء وتقـديم الخدمـة اإلنسـانية     -3

  .الالزمة لهم وربط صلتهم بالوزارة
تنظيم االجتماعات والملتقيات الخاصة بالمتقاعدين وأسـر الشـهداء وإعـداد     -4

  .اإلحصائيات والبيانات المتعلقة بها
نسانية للموظفين وتوثيق العالقة بيـنهم  تقديم الرعاية والخدمة االجتماعية واإل -5

للتعرف على مشكالتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتعـاون مـع   
  .الجهات ذات العالقة

تقديم الخدمات الضرورية لهم بالتنسيق مع أقسام شؤون المتقاعـدين وأسـر    -6
  .الشهداء بمكونات الوزارة

والترفيهية للعـاملين فـي الـوزارة وكافـة     إنشاء وإدارة النوادي االجتماعية  -7
  .مناطق ليبيا بالتنسيق مع مديريات األمن

أية مهام أخرى تسند إليها من وزير الداخلية وبما اليخالف التشريعات النافـذة   -8
  .وهذا القرار

  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -9
13 

  :يليختتص اإلدارة العامة ألمن املعلومات مبا 
توفير الحماية األمنية للنظام واألمن العام للدولة بحيث يكون هـدفها احتـرام    -1

  .حقوق اإلنسان وإعالء سيادة القانون
حماية أمن البالد وتأمين سالمتها بالتعاون مع الجهات ذات العالقـة والمعنيـة    -2

  .بالعمل األمني
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مل على كشف مخططاتهـا  رصد ومتابعة األنشطة اإلرهابية والقائمين بها والع -3
  .التخريبية والفكرية وإحباط أية أعمال أو تدبير مضاد لألمن العام

مباشرة أعمال التحري وجمع االستدالالت المتعلقة بالجرائم التي تدخل ضـمن   -4
  .اختصاصات اإلدارة وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة

تعـرض الكيـان السياسـي     رصد ومتابعة األنشطة المعادية والمشبوهة التي -5
  .اإلداري للمؤسسات العامة للخطر

تأمين سالمـة األشخاص والبضائع الواقعة بمناطق الدخول والخـروج بشـكل    -6
  .غير ظاهر

    .إعداد البحوث والدراسات والمشاركة في وضع الخطط األمنية -7
  .اإلشراف على عقد الدورات التدريبية التأهيلية ألعضاء اإلدارة -8
تابعة أعمال االنتخابات البرلمانية المحلية وإعداد تقارير بشـأنها ترفـع فـي    م -9

  .حينها إلى السيد الوزير
  .متابعة األنشطة اإلعالمية السياسية وما يصدر عن مؤسسات المجتمع المدني -10
أية مهام أخرى تسند إليها من وزير الداخلية وبما اليخالف التشريعات النافذة  -11

  .وهذا القرار
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -12

14 

  :ختتص اإلدارة العامة للدفاع املدني مبا يلي
  .وضع خطط ومشروعات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها في أوقات السلم والحرب -1
عمل اإلحصائيات الخاصة بذلك وتدريب مختلف األفراد والفرق علـى أعمـال    -2

  .لدفاع المدني بين المواطنينبار وتنمية الوعي الدفاع المدني ونش
تدبير مخزون احتياطي للطوارئ من معدات وأدوات الدفاع المدني واالحتفـاظ   -3

  .به صالحاً لالستخدام
مواجهة حاالت الكوارث العامة والطبيعية ولإلدارة في سبيل ذلـك أن تسـتخدم    -4

أو مصـلحة أو هيئـة أو   فرق الدفاع المدني وأن تطلب مباشرة من أية وزارة 
  .جهة أياً كانت

تقديم مايلزم من معونات ترى لزومها لمواجهة الكوارث سـواء كانـت تلـك     -5
  .المعونات جهوداً لألفراد أو مهمات أو أدوات
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  .إبداء المشورة الفنية لتأمين ووقاية المنشآت ووسائل االنتقال واالتصال -6
شر بالوزارات والهيئـات والمؤسسـات   يكون لهذه اإلدارة حق االتصال المباو -7

  .العامة والخاصة وغيرها لتنسيق التعاون
  .تنفيذ ماتتطلبه أعمال الدفاع المدني ومتابعة اإلجراءات الخاصة بذلك -8
أية مهام أخرى تسند إليها من وزير الداخلية وبما اليخالف التشريعات النافـذة   -9

  .وهذا القرار
  .عمل اإلدارة إعداد التقارير الدورية عن-10

15 

  :ختتص اإلدارة العامة لطريان الشرطة مبا يلي
تسيير دوريات جوية أمنية عبر المسارات والممرات الجويـة التـي يتطلبهـا     -1

  .الموقف والوضع األمني
القيام بعمليات الدعم واإلسناد الجوي في حاالت المشاركة فـي أعمـال ضـبط     -2

  .واإلنقاذ أو عند الطلب المهربين والمتسللين أو البحث
القيام بأعمال التصوير التوثيقي وتقديم موقف شامل عن نتـائج أعمـال هـذه     -3

  .التكليفات والعمل على إدامة صيانة الطائرات العاملة وما يتعلق بقطع غيارها
تنفيذ قرارات وتعليمات وزير الداخلية في األحوال التي يجـوز فيهـا اإلقـالع     -4

  .لذلك والضوابط المنظمة
أية مهام أخرى تسند إليها من وزير الداخلية وبما اليخالف التشريعات النافـذة   -5

  .وهذا القرار
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -6

16 

  :ختتص اإلدارة العامة للتدريب مبا يلي
ع وضع الخطط التدريبية السنوية للمؤسسات والمعاهد والمراكز التدريبية ووض -1

المناهج الدراسية والتدريبية لتنفيذ هذه الخطـط ومتابعـة وضـع المقـررات     
  .الدراسية والتدريبية

  .إعداد خطط التدريب المستمر وإصدار التعليمات الخاصة بها -2
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إعداد تقارير ختامية عن الخطط التدريبية المنفذة للوزارة خالل العام التـدريبي   -3
  .م خطة توزيعها على المؤسسات المختلفةوتقدير االحتياجات التدريبية ورس

تحديد مواعيد بدء وانتهاء العام التدريبي ومتابعة معـدالت اسـتهالك معـدات     -4
  .التدريب

اإلعداد والتحضير للخطة السنوية للتدريب الداخلي وفق احتياجـات القطـاع،    -5
  .وتنفيذ خطة التدريب السنوية في مجال التدريب المحلي والخارجي

سيق مع المؤسسات التعليمية والتدريبية لضمان نجـاح فاعليـة البـرامج    التن -6
  .للدورات بالقطاع

إعداد اإلحصائيات والتقارير عن سير التدريب الداخلي والخارجي بالمؤسسـات   -7
  .التدريبية والتأهيلية بالوزارة

توثيق الصالت مع المؤسسات التدريبية الوطنية والخارجية واالسـتفادة مـن    -8
  .رامج التدريبية التي تعقدهاالب

  .مسك دليل الخبراء والمدربين والمحاضرين واألساتذة -9
االستفادة من الفرص المتاحة في مجال التدريب والتأهيل الخـارجي لزيـادة    -10

  .القدرات وكشف الخبرات
إبداء الرأي بشأن المرشحين للتدريب بالخارج، ومتابعـة شـؤون الـدورات     -11

  .بية بالخارجوالبعثات التدري
ربط العالقة مع المؤسسات التدريبية خارج ليبيا وتبادل الزيارات والترشـيح   -12

  .لحضور الدورات األمنية ذات العالقة بالتدريب
اختيار الطلبة المتقدمين لاللتحاق بالشرطة وفق الشروط التي حددها القـانون   -13

  .لفةومتابعة التحاقهم بالمؤسسات والمعاهد والمراكز المخت
أية مهام أخرى تسند إليها من وزير الداخلية وبما اليخالف التشريعات النافذة  -14

  .وهذا القرار
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -15

17 

  :ختتص اإلدارة العامة حلماية األهداف احليوية مبا يلي 
  .الجهات المعنيةحماية الشخصيات الهامة الوطنية واألجنبية بالتنسيق مع  -1
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  .حماية وحراسة سفارات الدول األجنبية والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الدولية -2
حماية وحراسة مقرات الوزارات والهيئات الحكومية التي يصدر بشأنها قـرار   -3

  .من وزير الداخلية
  .حماية وتأمين المؤسسات المالية واالقتصادية السيادية -4
  .لمتاحف والمنشآت الحكوميةحراسة وحماية ا -5
  .حماية وتأمين المؤسسات والمقرات الحيوية والهامة التي تتطلب تأميناً وحراسة -6
أية مهام أخرى تسند إليها من وزير الداخلية وبما اليخالف التشريعات النافـذة   -7

  .وهذا القرار
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -8

18 

  :العامة للتفتيش واملتابعة مبا يلي ختتص اإلدارة
القيام بجوالت تفتيشية مفاجئة على األجهزة والمصـالح واإلدارات والشـركات    -1

التابعة للقطاع ومكاتب وأقسام ومراكز الشرطة لتأكيد ورصـد حركـات األداء   
اليومية للوقوف على أي تقصير في أداء الواجب، واتخاذ اإلجراءات المناسـبة  

تي يقتضيها الموقف بمـا يحسـن سـير العمـل وانتظامـه وفقـاً       الفورية وال
  .للتشريعات والتعليمات الصادرة بالخصوص

التنسيق مع المكاتب األخرى في تحقيق مستهدفات اإلدارة مع تلقين المكلفـين   -2
  .لضمان األداء الفاعل بالمهام والواجبات تفصيلياً

شـرطة تخـتص بمتابعـة األداء    تسيير الدوريات الراجلة والراكبة النضباط ال -3
األمني ميدانياً بما يضمن التقيد بالضبط والربط والظهور بفاعلية تكفل فـرض  

  .االحترام بما يضمن تأدية المهام الالزمة
التفتيش الميداني على وسائل النقل والمواصالت والمواد والتجهيزات األخـرى   -4

مدى التقيـد بضـوابط   بالوزارة لضمان حسن االستعمال والتوظيف والحرص و
االستعمـال المقررة، ورصد حاالت المخالفـة وضـبطها واتخـاذ اإلجـراءات     

  .الالزمة حيالها
متابعة الخطط والبرامج التنفيذية ومراجعة المقترحات الـواردة بشـأنها مـن     -5

مختلف األجهزة واإلدارات األمنية ودراستها وتحليلها وتقييمهـا بمـا يضـمن    
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وزيع المسـؤوليات والتنسـيق بشـأن إعـداد الـردود      تحقيق المستهدفات وت
  .بالخصوص

انتهاج األساليب العلمية الحديثة في عمليات اإلحصاء والتقييم ودراسة مايحـال   -6
لها من تقارير دورية لمناشط القطاع والترجيعات الشهرية لتحديد المسـتويات  

  .والمؤشرات الالزمة لتقييم األداء
وى أداء الوزارة وتحديد المشاكل والعقبات التي تحتـاج  إعداد تقارير تقييم مست -7

  .للمعالجة
رصد الرأي العام حول مستوى أداء الوزارة وتحليله واسـتخالص المؤشـرات    -8

  .منه بالتنسيق مع جهات االختصاص
متابعة تنفيذ التشريعات ذات العالقة بعمل الوزارة وكذلك القـرارات واألوامـر    -9

  .الوزير ومدى تنفيذها وإعداد التقارير الالزمة بشأنها الصادرة عن الوزارة أو
التحقيق في الشكاوى والتظلمات المرفوعة ضد أعضاء هيئة الشـرطة عـن    -10

المخالفات التي يرتكبونها أثناء تأديتهم لواجبـات وظـائفهم وعـرض نتـائج     
  .التحقيقات على الجهات ذات االختصاص

ق بالتقصير في األداء األمني وبما يشـكل  التحقيق فيما يحال من مواضيع تتعل -11
خالفاً بين األجهزة األمنية أو مكوناتها أو بين العاملين بها وبما يشكل قصـوراً  

  .في األداء
قبول الشكاوى من المواطنين والتحري عنها والتحقيق فيها وعرضها علـى   -12

  .الجهات المختصة
بما اليخالف التشريعات النافذة أية مهام أخرى تسند إليها من وزير الداخلية و -13

  .وهذا القرار
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -14

19 

  :ختتص إدارة شؤون املرور والرتاخيص مبا يلي
تطبيق قانون المرور والسير على الطرقات العامة،واللوائح والقرارات المنظمة  -1

  .لشأن المرور والطرق
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التنفيذية لتحقيق مستهدفاتها علـى أن تتضـمن بيـان     إعداد الخطط والبرامج -2
  .الواجبات التفصيلية بما يكفل تنفيذها على الوجه المطلوب

اقتراح الخطط الالزمة لتنفيذ نظم وهندسة المرور على الطرق العامة واالهتمام  -3
بتخطيط الطرق ولوحات المرور اإلرشادية وفقاً للتشريعات المنظمة لهذا الشأن 

  .يق مع الجهات ذات العالقةوالتنس
التنظيم المركزي إلجراءات المركبـات اآلليـة وتـراخيص القيـادة والتجـول       -4

  .ولوحات المركبات وتوحيد هذه اإلجراءات
إقامة نقاط للبوابات الثابتة ودراسة ما تعانيه من مشاكل أو صـعوبات عمليـة    -5

  .واقتراح ما يلزم بشأنها
وريات المرورية ومتابعة العمل فـي إطـار تحديـد    العمل على دعم وتعزيز الد -6

مواقع، ومسارات تحدد وفق اآللية التي يصدر بشأنها إجراءات تنظيميـة مـن   
  .وزارة الداخلية

العمل على تسيير الدوريات المرورية وفق أساليب البوابات الفجائية بـالطرق   -7
  .المدنالرئيسة خارج المدن والطرق الساحلية والسريعة والرابطة بين 

جمع المعلومات واإلحصائيات والبيانات المتعلقة بحوادث السير وكل مـايخص   -8
  .األمن المروري

اإلشراف الفني على أقسام المرور والتـراخيص بمـديريات األمـن، وتقـديم      -9
  .المشورة الفنية لها

 أية مهام أخرى تسند إليها من وزير الداخلية وبما اليخالف التشريعات النافذة -10
  .وهذا القرار

  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -11
20 

  :ختتص إدارة شؤون اإلمداد مبايلي
إعداد احتياجات الوزارة من معدات وآليات وأدوات وأسلحة وذخائر ومهمـات   -1

  .وتنظيم عمليات حفظها وصيانتها وإصالحها
لعامة ومديريات األمن وتـوفير  التنسيق مع أقسام اإلمداد والمخازن باإلدارات ا -2

  .ماتطلبه من احتياجات
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إمداد اإلدارات العامة والمكاتب ومديريات األمن ومكونات الوزارة مـن أدوات   -3
  .ومعدات وغيرها

وضع القيودات والضوابط المنظمة إلجـراءات عمليـات االسـتالم والتخـزين      -4
  .بها والصرف بما يتفق مع السياق والنظم واإلجراءات المعمول

إعداد وتقديم تقارير بالبيانات واإلحصائيات ومسك السجالت والملفات وغيرهـا   -5
  .من النظم والقيودات اإلدارية األخرى المتعلقة بأعمال المخازن

إعداد القيودات والسجالت والبطاقات والنماذج الخاصة باالسـتالم والتخـرين    -6
  .لي المعدة لهذا الغرضوالصرف والعمل على توثيقها بمنظومة الحاسب اآل

إعداد المواصفات الفنية الالزمة للمخازن، وذلك وفقـاً للـنظم والمواصـفات     -7
  .والشروط الفنية واألمنية المتطلبة والمتبعة لعمليات التخزين

تبويب وتصنيف المواد المخزنة بما يتفق مع السياق المتبع في هـذه األحـوال    -8
وخاصـة مخـزن األسـلحة والـذخيرة      وتولي تأمين وحراسة جميع المخازن،

  .لضمان حمايتها
وضع آلية لتنظيم عمليات الصرف، مـع مراعـاة تحديـد نسـبة المخـزون       -9

االستراتيجي للمواد واألصناف المخزنة وذلك وفقاً للتعليمات واألوامر والـنظم  
  .الصادرة بهذا الشأن

بشـأن عمليـات   تقديم المشورة الفنية لمـديريات األمـن واإلدارات العامـة     -10
  .التبويب، واالستالم، والتخزين، والصرف

المشاركة في أعمال اللجان المنعقدة ألغراض توريد المـواد واألصـناف أو    -11
  .المفاضلة بينها فيما يخص الجودة ومطابقة المواصفات والتقييم العام لها

  .ى تأمينهادراسة احتياجات الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة والعمل عل -12
  .القيام بأعمال استخراج البضائع الموردة لقطاع األمن العام -13
اإلشراف والمتابعة على سير المشروعات الخاصة بـالوزارة وفقـاً لنصـوص     -14

التعاقد المطلوبة لإلنشاءات الجديدة ومتابعة إجراءات الصرف في حدود نصـوص  
  .الخرائط الخاصة بذلكالعقد وتعليمات وزارة المالية وإعداد المقاسات و

االتصال بالجهات المعنية الستالم عروض األسعار وعرضها وفق اإلجـراءات   -15
  .المتبعة وإعداد التقديرات المالية الالزمة للتعاقد
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دراسة احتياجات الوزارة من مركبـات وآليـات ووضـع الخطـط الالزمـة       -16
ا وصـرفها وتـأمين   لتوفيرها، واستالم المركبات واآلليات وتخزينها وصـيانته 

  .قطع الغيار الالزمة لها
التأكد من سالمة استعمال المركبـات واآلليـات فـي األغـراض الرسـمية       -17

المخصصة لها وإعداد التقارير الالزمـة بشـأنها وتـوفير الوقـود والزيـوت      
والمحروقات الالزمة للمركبات،ومتابعة صيانة السـيارات ومحطـات الوقـود    

  .إجراءات التأمين على المركبات التابعة للوزارةالخاصة بالقطاع وتولي 
إصدار تراخيص القيادة الخاصة بمركبات الشرطة وإعـداد كتيبـات صـرف     -18

  .الوقود والمحركات
اإلشراف على ورش األشغال العامة من النجارة والحدادة والسباكة والكهرباء  -19

انة الدوريـة لمقـار   والتبريد والتكييف التابعة للوزارة والقيام بأعمـال الصـي  
  .اإلدارات واألقسام والمكاتب التابعة لوزارة الداخلية

القيام بأعمال التموين واإلعاشة وتوفير االحتياجات الالزمة لإلدارات العامـة   -20
  .التابعة لهيئة الشرطة

التنسيق مع أقسام الخدمات باإلدارات العامة المختلفة فيمـا يتعلـق بأعمـال     -21
  .نةالخدمات والصيا

أية مهام أخرى تسند إليها من وزير الداخلية أو تختص بها وبما ال يخـالف   -22
  .التشريعات النافذة وهذا القرار

  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -23
21 

  :ختتص إدارة الشؤون الفنية واالتصاالت مبا يلي
يـتالءم ومراعـاة    اارة بموضع واعتماد التصاميم الفنية الالزمة لمشاريع الوز -1

  .النواحي الفنية ومتابعة تنفيذها وفق المواصفات الفنية
إجراء الدراسات الفنية التي من شأنها تطوير األداء الفني بإدخـال واسـتخدام    -2

  .التقنيات الفنية واألساليب الحديثة في مختلف المجاالت األمنية
سلكية والالسلكية بمـا يضـمن   إعداد المقترحات الخاصة بوسائل االتصاالت ال -3

  .فاعلية االتصاالت
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اإلشراف على التركيبات والتجارب على التوريـدات وتـوفير ورش الصـيانة     -4
  .الثابتة والمتنقلة

  .صيانة األجهزة الفنية ومنظومات وشبكات االتصال السلكي والالسلكي -5
تشريعات النافـذة  أية مهام أخرى تسند إليها من وزير الداخلية وبما اليخالف ال -6

  .وهذا القرار
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -7

22 

  :ختتص إدارة البحث اجلنائي مبا يلي
تلقي األحكام النهائية الصادرة عن المحاكم وتوثيقهـا وإعـداد دليـل بشـأنها      -1

  .وحصر وتصنيف المجرمين الخطرين وإعداد دليل بالمعلومات المتوفرة عنهم
تصنيف وحفظ البصمات الفردية للمجرمين الخطرين ومعتادي اإلجرام وتلقـي   -2

البصمات العشرية لذوي السوابق الجنائية وإعداد بطاقات الدليل الهجـائي لهـا   
  .وفق األساليب المتبعة

  .إصدار شهادات الحالة الجنائية أو الخلو من السوابق -3
الجنائية من حيث نوعها ومـدى  فحص األسلحة والذخائر ذات الصلة بالجرائم  -4

  .صالحيتها لالستعمال من عدمه
التحقق من شخصية الجثث المجهولة، والتصوير الجنـائي لمسـرح الجريمـة     -5

  .والمجرمين الخطرين والمتهمين في قضايا جنائية وآثار الكوارث الطبيعية
خـرى لهـا   رفع آثار األقدام واألصابع واألحذية واإلطارات واآلالت وأية آثار أ -6

في اإلثبات الجنـائي ومعاينـة أمـاكن الحرائـق      دصلة بمسرح الجريمة وتفي
  .ومعرفة أسبابها وتقدير أضرارها

مواكبة التطورات العلمية في مجال األجهزة والمعدات المستخدمة فـي األدلـة    -7
  .الجنائية

 فحص المركبات واآلالت واألبواب واألقفال والخزائن والمعـدات األخـرى ذات   -8
  .الصلة بمسرح الجريمة

تلقي البالغات اليومية عن الجرائم الهامة والحوادث الخطيرة وإعـداد نشـرة    -9
  .يومية بها
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تلقي اإلحصائيات الجنائية األسبوعية والشهرية والسـنوية وإصـدار تقريـر     -10
  .شهري وسنوي يبين حالة الجريمة

بين والمفقودين والجثـث  إعداد النشرات الجنائية لألشخاص المطلوبين والغائ -11
  .المجهولة واألموال المفقودة والمسروقة والمعثور عليها

تنفيذ الخطط األمنية المتعلقة بالوقاية من جرائم القتل والسـرقة ومكافحتهـا    -12
  .بالتعاون مع الجهات ذات العالقة

القيام بأعمال التحري وجمع االستدالالت عن المجرمين الخطرين المطلـويين   -13
  .القضايا المختلفة في

متابعة اإلجراءات التي تتخذها أقسام البحث الجنائي في شأن الجرائم الهامـة   -14
  .والحوادث الخطيرة واألشخاص المطلوبين والمفقودين

متابعة اإلجراءات بشأن الجرائم المرتكبة من قبل األجانب المقيمـين بالدولـة   -15
  .الليبية والحوادث التي يتعرضون لها

لتنسيق مع أقسام البحث الجنائي بالبلديات في البحث والتحري والقبض على ا -16
  .المجرمين الخطرين والجرائم المجهولة والجريمة المنظمة والمتسولين

  .المشاركة في الكشف عن الجرائم بناء على طلب الجهات ذات العالقة -17
التشريعات النافذة  أية مهام أخرى تسند إليها من وزير الداخلية وبما اليخالف -18

  .وهذا القرار
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -19

23 

  :ختتص إدارة التخطيط األمني مبا يلي
وضع الخطط والبرامج الالزمة في مجال األمن ومتابعتها وإعـداد الدراسـات    -1

  .الالزمة بشأنها
  .ة وتحليلها واالستعانة بهاتجميع كافة المعلومات والبيانات من مكونات الوزار -2
  .اقتراح الخطط والبرامج الالزمة لمكافحة الجريمة -3
  .اقتراح كل ما من شأنه تطوير األداء وبما يضمن أداء الخدمات األمنية المختلفة -4
  .إعداد الدراسات والبحوث وإقامة الندوات ذات العالقة بعمل الوزارة -5
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ر الداخلية وبما اليخالف التشريعات النافـذة  أية مهام أخرى تسند إليها من وزي -6
  .وهذا القرار

  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -7
  

24 

  :ختتص إدارة الشؤون القانونية مبايلي
  .إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح التي تتصل بعمل الوزارة -1
  .إعداد ومراجعة مشروعات القرارات بالوزارة -2
  .إبداء الرأي القانوني وتقديم المشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليها -3
متابعة الدعاوى التي ترفع من الوزارة أو عليها بالتنسـيق مـع إدارة قضـايا     -4

  .الحكومة
متابعة الدعاوى التي ترفع ضد الوزارة بالتنسيق مع مديريات األمـن وفـروع    -5

  .إدارة القضايا بالمناطق
  .تابعة الشؤون المتعلقة بحقوق اإلنسان ذات العالقة بعمل الوزارة واختصاصهام -6
  .إعداد ومراجعة العقود التي تبرمها الوزارة مع الغير -7
إعداد ومراجعة االتفاقيات الدولية والثنائية التي تبرمها الوزارة مع المنظمـات   -8

  .الدولية واتفاقيات التعاون الثنائي المشترك
الردود عن التقارير الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق اإلنسان بالتنسـيق  إعداد  -9

  .مع الجهات ذات العالقة
  .حضور االجتماعات واللجان التي تكلف بها من قبل الوزير أو الوكيل -10
أية مهام أخرى تسند إليها من وزير الداخلية وبما اليخالف التشريعات النافذة  -11

  .وهذا القرار
  .د التقارير الدورية عن عمل اإلدارةإعدا -12
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25 

  :ختتص إدارة العالقات والتعاون مبا يلي
تنظيم االجتماعات واللقاءات واالحتفاالت في مختلف مجاالت ومناسبات عمـل   -1

  .الوزارة بالتعاون مع اإلدارات والجهات المختصة
ـ    -2 ي النشـاطات  المشاركة في المعارض والمهرجانات إلبـراز دور الـوزارة ف

  .المتعلقة بها وكذلك المساهمة في إحياء األعياد الدينية والوطنية والقومية
اتخاذ الترتيبات الالزمة لمراسم واستقبال الضيوف وترتيب إقامتهم وتـنقالتهم   -3

وتوديعهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد احتياجات المراسم والضيافة 
  .الوفود والضيوف األجانب ومراقبة سير عملها في استقبال

من المواطنين ومنتسبي الوزارة وإعداد مذكرات للعرض بشـأنها   ىقبول الشكاو -4
  .أمام الوزير والوكيل بحسب األحوال مرفقة بالمالحظات الالزمة بالخصوص

التنسيق مع اإلذاعات الوطنية بتقديم فقرات وبرامج مرئية ومسموعة تخـص   -5
اد وتنفيذ البـرامج األمنيـة المرئيـة والمسـموعة     نشاط ودور الوزارة، وإعد

  .والمقروءة
التغطية الشاملة لمناشط وزيارات السيد الوزير واجتماعاته وكل المناشط التـي   -6

  .تقوم بها الوزارة وتوثيقها
إصدار الصحف والمجالت والنشرات المتخصصة بما يحقق أهـداف الـوزارة    -7

ق مع مختلف وسائل اإلعالم داخـل ليبيـا   ومكافحة الجريمة والحد منها بالتنسي
  .وخارجها

تأمين حاجة الوزارة من  المطبوعـات والمجـالت والنشـرات المتخصصـة      -8
  .والملصقات

متابعة مايطرح في وسائل اإلعالم المختلفة وعرض ملخص منه علـى السـيد    -9
  .الوزير وتنفيذ مايصدر بشأنه من تعليمات

ب للقيام بأعمال التوثيق المرئي والثابت ألعمـال  التنسيق مع اإلدارات والمكات -10
  .ومناشط السيد الوزير والوزارة ككل



  1021رقم الصفحة                                                                                 )17( عــددال

متابعة سير التعاون األمني بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة، والمشـاركة   -11
في االجتماعات المعنية بالتعاون الدولي وإعداد محاضر لهـا والمشـاركة فـي    

  .يةصياغة االتفاقيات والبرامج التنفيذ
إعداد ملف خاص لكل دولة أو منظمة إقليمية أو دولية يتضمن أوجه التعاون  -12

  .األمني معها
تقديم موقف أسبوعي لالرتباطات الدولية التي سيشارك بها الوزير أو الوكيل  -13

  .بحسب األحوال
إعداد مذكرات للعرض على الوزير والوكيل بما يخص ملفات التعاون األمنـي   -14

  .ا يصدر بشأنها من تعليماتوتنفيذ م
أية مهام أخرى تسند إليها من وزير الداخلية وبما اليخالف التشريعات النافذة  -15

  .وهذا القرار
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -16

26 

  :ختتص إدارة الشؤون اإلدارية مبايلي
النـدب واإلعـارة   مباشرة إجراءات التعيـين والتنسـيب والترقيـة والنقـل و     -1

واالستقالة والعزل وإنهاء الخدمة واإلحالة على التقاعد وإلى الخدمـة المدنيـة   
والشؤون الضمانية واألعمال المتعلقةبها وإجراءات العرض على اللجان الطبية 

  .واإلجازات الخارجية
إصدار بطاقات التعريف للضباط وضباط الصف واألفراد والموظفين وبطاقـات   -2

  .قدميات وكافة المسائل المتعلقة بهمأللوظيفية وجداول االحياة ا
  .التخطيط الحتياجات الوزارة من القوة العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة -3
  .النظر في طلبات تسوية األوضاع الوظيفية للعاملين -4
تشكيل لجان التحقيق ومجالس التأديب وعرض نتائجهـا التخـاذ اإلجـراءات     -5

  .نهاالالزمة بشأ
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القيام بأعمال البريد الصادر والوارد من خالل استالم البريد الـوارد للـوزارة    -6
  .والقيام بأعمال البريد الصادر عنها وإعداد المراسالت

إنشاء وترتيب وحفظ الملفات المتعلقة بأعمال الوزارة، وإعداد فهـارس دليـل    -7
  .الملفات، وفتح الملفات وتصنيفها وفق الدليل المعتمد

  .حفظ قسائم التوقيعات واألختام المعتمدة والتصديق على صحتها -8
تلقي المراسالت وتوثيقها وعرضها أو تنفيذ التعليمـات الصـادرة بشـأنها أو     -9

  .نيةعإحالتها إلى الجهة الم
القيام بكافة أعمال التوثيق اإللكتروني بالوزارة من توثيق وتبويـب وترتيـب    -10

  . وتقديمها عند الطلب
توثيق الشكـاوى الواردة والتحقيقات التي تقوم بها اإلدارة والنتائج النهائيـة   -11

للتحقيق والقيـام بدراسة المشاكل والمختنقات األمنية والظـواهر اإلجراميـة   
ودراسـة أوجه قصــور أداء اإلدارات العامـة ووضـع الحلـول المالئمـة      

  .والمناسبة لها
أية مهام أخرى تسند إليها من وزير الداخلية وبما اليخالف التشريعات النافذة  -12

  .وهذا القرار
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -13

27 

  :ختتص إدارة الشؤون املالية مبا يلي
إعداد مشروعات الميزانية الخاصة بوزارة الداخلية على ضوء البيانات الواردة  -1

  .مختلف الجهات التابعة للوزارة واإلدارات والمكاتب والفروعمن 
مسك السجالت المحاسبية المقررة وفقاً للقانون المالي للدولة والئحة الميزانية  -2

  .والحسابات والمخازن وكذلك النماذج والمستندات المتعلقة بذلك
 إصدار التفويضات المصلحية المالية وأذونات الصـرف والصـكوك وصـرف    -3

  .المرتبات وجميع المستحقات المالية األخرى المتعلقة باعتماد وزارة الداخلية
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إعداد وقفل الحسابات الشـهرية والختاميـة ومراجعتهـا وموافـاة الجهـات       -4
  .المختصة بذلك

متابعة جباية جميع اإليرادات التي تقـع ضـمن اختصـاص وزارة الداخليـة      -5
  .لصالح الوزارةومتابعة تجديد خطابات الضمان الصادرة 

اإلشراف على تنفيذ نظم المراجعة الحسـابية بمـا يحقـق صـحة الصـرف       -6
  .واإليرادات

  .إعداد التوزيع الداخلي للميزانية بعد اعتمادها -7
متابعة االعتمادات المستندية ومراجعة المصارف واألجهزة الرقابيـة والفنيـة    -8

  .المختصة
ب واألشغال العامة واإلجـراءات األوليـة   إعداد مشاريع عقود التوريد والتركي -9

  .للتعاقد والوثائق الالزمة لذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية
  .حفظ الوثائق المتعلقة بالعقود التي أبرمتها الوزارة -10
أية مهام أخرى تسند إليها من وزير الداخلية وبما اليخالف التشريعات النافذة  -11

  .وهذا القرار
  .د التقارير الدورية عن عمل اإلدارةإعدا -12

28 

  :خيتص مكتب الوزير مبا يلي
اإلعداد الجتماعات الوزارة وتسجيل وتدوين محاضرها وختم وتسجيل وتبليـغ   -1

  .قرارات الوزير
مباشرة شؤون المحفوظات الخاصة بالمكتب وإعداد المراسـالت والمـذكرات    -2

  .سريوالتقارير والمواضيع ذات الطابع ال
  .تنظيم مقابالت وزيارات ومواعيد وارتباطات الوزير -3
  .تلقي بريد الوزير وعرضه واتخاذ مايلزم بشأنه وفقاً للضوابط المقررة -4
أية مهام أخرى تسند إليه من وزير الداخلية وبما اليخالف التشريعات النافـذة   -5

  .وهذا القرار
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  .إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب -6
29 

  :خيتص مكتب الوكيل مبا يلي
  .اإلعداد الجتماعات الوكيل ومساعديه وتسجيل وتدوين محاضرها -1
مباشرة شؤون المحفوظات الخاصة بالوكيل ومسـاعديه وإعـداد المراسـالت     -2

  .والمذكرات والتقارير والمواضيع ذات الطابع السري
  .الوزارة ومساعديهتنظيم مقابالت وزيارات ومواعيد وارتباطات وكيل  -3
تلقي بريد الوكيل ومساعديه وعرضه واتخاذ ما يلزم بشـأنه وفقـاً للضـوابط     -4

  .المقررة
أية مهام أخرى تسند إليه أو يختص بها وبما ال يخالف أو يتعـارض وأحكـام    -5

  .هذا القرار
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب -6

30 

  :العربية والدولية مبا يليخيتص مكتب الشرطة اجلنائية 
التعاون مع منظمات الشرطة الجنائية العربية والدولية في مكافحـة الجريمـة    -1

  .وضبط وتتبع المطلوبين
طلب التحري وجمع األدلة عن المطلوبين والمفقودين من قبل مكاتب الشـرطة   -2

  .الجنائية العربية والدولية
ءات استالم وتسليم المجـرمين وفقـاً   التعاون مع األجهزة المختصة بشأن إجرا -3

  .للقوانين واالتفاقيات الثنائية واإلقليمية والدولية
  .توثيق وضبط القيودات الخاصة بالمجرمين الدوليين -4
  .إصدار وتلقي وتعميم النشرات الجنائية الدولية -5
أيه مهام أخرى تسند إليه من الوزير أو يختص بها وبما ال يخالف أو يتعارض  -6

  .أحكام هذا القرارو
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب -7
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31 

  :خيتص مكتب املناوبة والتنسيق مبا يلي
  

  .تنظيم شؤون المناوبة اليومية بوزارة الداخلية -1
تلقي وتحليل البالغات الهامة والخطيرة وإخطار الوزير ووكيل الـوزارة فـي    -2

  .عليمات للجهات المعنيةحينه، ونقل ما يصدر بشأنها من ت
إعداد تقرير يومي يتضمن ملخصاً للوقائع التي تحدث خالل األربع والعشـرين   -3

  .ساعة وفقاً لألوامر الصادرة من وزير الداخلية
  .اإلشراف اإلداري والفني على غرفة العمليات الرئيسة بالوزارة -4
توثيقها وتقديمها في ضمان أداء غرفة االتصاالت ومهام االتصاالت بأنواعها و -5

شكل تقرير يومي يعرض على الوزير أو وكيـل الـوزارة بحسـب التعليمـات     
  .المنظمة لهذا الشأن

ضمان التنسيق بين غرفة االتصاالت الرئيسة وغـرف االتصـاالت بمـديريات     -6
  .األمن واإلدارات العامة بما يحقق األمن وفق األوامر المنظمة لهذا الشأن

تسند إليه من الوزير أو يختص بها وبما ال يخالف أو يتعارض أية مهام أخرى  -7
  .وأحكام هذا القرار

  .إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب -8
32 

يصـدر بالتنظيم الداخلي لوزارة الداخلية قرار من وزير الداخلية وذلـك بمـا ال   
  .يخالف أحكام هذا القرار

33 

  .رات تصدر عن وزير الداخلية لتنفيذ أحكام هذا القرارتُشكل لجنة أو أكثر بقرا
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34 

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامـه، وعلـى   
  .الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجري1433/جمادى األولى/09: صدر في
  .ميالدي01/04/2012: الموافق




