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  للعدل العامة الشعبیة اللجنة قرار

 م1992 لسنة )526( رقم

 العدل ألمانة الداخلي التنظیم إعادة بشأن

 

 للعدل، العامة الشعبیة اللجنة

 العدل، أمانة تنظیم إعادة بشأن م1990 لسنة )1160( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار على اإلطالع بعد •

 العسكري، التنسیق مكاتب بتنظیم م1983 لسنة )366( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار وعلى •

 .القضائیة للشرطة عامة إدارة انشاء بشأن م1991 لسنة )158( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار وعلى •

 م،1991 لسنة )158( رقم القرار بتعدیل م1991 لسنة )637( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار وعلى •

 والمرافق اآلداب لحمایة عامة إدارة بانشاء م1992 لسنة )383( رقم عامةال الشعبیة اللجنة قرار وعلى •

 م،1992 لسنة )429( رقم بالقرار المعدل السیاحیة

 العدل، ألمانة الداخلي التنظیم بشأن م1991 لسنة )360( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار وعلى •

 لتخطیط وحدة بانشاء م1991 لسنة )568( رقم للعدل العامة الشعبیة اللجنة أمین / األخ قرار وعلى •

 باألمانة، والمتابعة االقتصاد

 وفحص الداخلیة للمراجعة قسم بانشاء م1992 لسنة )308( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار وعلى •

 .الحسابات

 

 :قــــــــــــــــررت

    

 (1) مادة

 :یلي لما وفقا العدل ألمانة الداخلي التنظیم یكون :أوال

 :مباشرة ویتبعھ للعدل العامة الشعبیة اللجنة أمین )أ

  .والمالیة اإلداریة للشئون العامة اإلدارة )1

  .للتدریب العامة اإلدارة )2

  .اللجنة شئون مكتب )3

  .القانونیة الشئون مكتب )4

  .المتابعة مكتب )5

  .العامة العالقات مكتب )6
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 :والقانونیة القضائیة للشئون العام الكاتب )ب

 بالشئون لقةالمتع للعدل العامة الشعبیة اللجنة قرارات تنفیذ في للعدل العامة الشعبیة اللجنة نأمی ویساعد

 :اآلتیة واألجھزة اإلدارات على مباشرة ویشرف والقانونیة القضائیة

  .القضائیة الھیئات على التفتیش إدارة )1

  .القضایا إدارة )2

 .الشعبیة المحاماة إدارة )3

  .نللقانو العامة اإلدارة )4

  .القضائیة للشرطة العامة اإلدارة )5

 :األمنیة للشئون العام الكاتب )جـ

 بالشئون لقةالمتع للعدل العامة الشعبیة اللجنة قرارات تنفیذ في للعدل العامة الشعبیة اللجنة أمین ویساعد

 :اآلتیة واألجھزة اإلدارات على مباشرة ویشرف األمنیة

  .یةوالجنس للجوازات العامة اإلدارة )1

  .والتنسیق للعملیات العامة اإلدارة )2

  .األمن لشئون العامة اإلدارة )3

  .العقلیة والمؤثرات المخدرات لمكافحة العامة اإلدارة )4

  .المدني للدفاع العامة اإلدارة )5

  .المرور لشئون العامة اإلدارة )6

  .السیاحیة والمرافق اآلداب لحمایة العامة اإلدارة )7

 .والدولیة بیةالعر الجنائیة الشرطة مكتب )8

 

 التالیة: الجھات للعدل العامة الشعبیة اللجنة تتبع :ثانیا

 والتوثیق. االشتراكي العقاري التسجیل مصلحة )1

 الداخلي. األمن ھیئة )2

 القضاء. معھد )3

 الشرطة. كلیة )4

 المدني. الدقاع مركز )5

 القضائیة. والخبرة البحوث مركز )6

 والتوثیق. المعلومات مركز )7

 والمنشآت. المرافق أمن مصلحة )8
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 األمنیة. السلع ألستیراد العامة الشركة )9

 العدل. مرافق وصیانة للتجھیزات العامة الشركة )10

 

 )2( مادة

 :من وتتكون والمالیة اإلداریة للشئون العامة اإلدارة

  .القضائیة الھیئات أعضاء خدمة شئون قسم )1

  .الضباط شئون قسم )2

  .واألفراد الصف ضباط شئون قسم )3

  .الشعبي األمن متطوعي شئون قسم )4

  .الموظفین شئون قسم )5

  :ةالتالی االختصاصات المذكورة األقسام وتتولى

 وكذلك األخرى والمزایا والمكافآت والترقیات واإلعارة والندب والنقل التعیین إجراءات مباشرة ∗

  .الشأن ھذا في النافذة واللوائح للقوانین وفقا التقاعد إلى واإلحالة والبعثات األجازات

 مالیةال ذمةال وإقرارات األقدمیات وجداول الوظیفیة الحیاة وبطاقات الشخصیة الملفات وحفظ تنظیم ∗

  .الوظیفیة بالشئون المتعلقة المسائل وكافة

  .یفیةالوظ الشئون عن وتقاریر وإحصائیات بیانات من یطلب ما وتقدیم المالك سجالت وتنظیم عدادا ∗

  .المختصة اإلدارات مع بالتنسیق العاملة القوة من األمانة الحتیاجات التخطیط ∗

  .خبراتھم من االستفادة سبل راحواقت التقاعد إلى المحالین أوضاع متابعة ∗

 :یلي بما ویختص ...القضائیة الھیئات شئون قسم )6

 لھیئاتا احتیاجات ومدى عنھا التقاریر وتقدیم حالتھا وإثبات ومعاینتھا القضائیة الھیئات مقار حصر ∗

  .جدیدة لمقار القضائیة

 العملیة المقترحات وتقدیم التھح عن فني تقریر وإعداد .القضائیة الھیئات بمقار الموجود األثاث حصر ∗

  .بھا العمل لسیر الالزمة والمعدات األثاث من المقار تلك باحتیاجات

 لكت تغطیة على والعمل والقرطاسیة والنسخ التصویر آالت من القضائیة الھیئات احتیاجات حصر ∗

  .االحتیاجات

  .بھا لعملا سیر حسن یكفل ماب القضائیة الھیئات أوضاع وتحسین بتطویر المتعلقة المقترحات إعداد ∗

  .الھیئات تلك بشئون تتعلق ومعلومات وبیانات إحصائیات من األمانة تطلبھ ما متابعة ∗

 :یلي بما ویختص ...اإلداریة المراقبة قسم )7
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 إعدادو العاملین وانصراف حضور ومراقبة لتنظیم باألمانة المختصة والمكاتب اإلدارات مع التنسیق ∗

  .ومراجعتھا لكلذ الالزمة السجالت

 حاالت إلثبات األمانة مقر خارج مكتب أو إدارة بكل وسجل األمانة بمقر خاص سجل وتنظیم عدادا ∗

 دتھوم التغیب في لھ والمأذن ذناإل منح من لكل العمل إلى والعودة الرسمي الدوام ساعات أثناء الخروج

  .غیابھ شرعیة ثباتإل الخروج في لھ للمأذون الغرض لھذا تسلم التي النماذج عدادوا

 في یرتقص أي عن والتبلیغ ومتابعتھا بھا العمل على واإلشراف باألمانة الیومیة المناوبة جداول عدادا ∗

  .الشأن ھذا

  .ذلك عن الیومیة التقاریر وتقدیم باألمانة واألقسام اإلدارات بكافة األداء معدالت متابعة ∗

 :یلي بما ویختص ...اإلداریة والشئون المحفوظات قسم )8

  .لذلك الالزمة المراسالت وإعداد عنھا الصادر البرید بأعمال والقیام لألمانة الوارد البرید استالم ∗

  .األمانة بأعمال المتعلقة الملفات وحفظ وترتیب إنشاء ∗

  .الملفات دلیل فھارس عدادا ∗

  .صحتھا على والتصدیق المعتمدة واألختام التوقیعات قسائم حفظ ∗

  .األمانة أعمال لكافة الالزمة والتصویر والسحب والنسخ طباعةال بأعمال القیام ∗

 :یلي بما ویختص ...والحسابات المالیة الشئون قسم )9

  .للعدل العامة الشعبیة باللجنة الخاصة المیزانیات مشروعات عدادا ∗

 ذجالنما وكذلك التنفیذیة، والئحتھ المالي النظام لقانون وفقا المقررة المحاسبیة السجالت مسك ∗

  .الشأن بھذا المتعلقة والمستندات

 وجمیع المرتبات وصرف والصكوك الصرف وأذونات المالیة المصلحیة التفویضات إصدار ∗

  .للعدل العامة الشعبیة اللجنة باعتمادات المتعلقة األخرى المالیة المستحقات

  .بذلك المختصة الجھات وموافاة والختامیة الشھریة الحسابات ونقل عدادا ∗

 طاباتخ تجدید ومتابعة للعدل العامة الشعبیة اللجنة اختصاص ضمن تقع التي اإلیرادات جمیع یةجبا ∗

  .األمانة لصالح الصادرة الضمان

  .واإلیراد الصرف صحة یحقق بما الحسابیة المراجعة نظم تنفیذ على اإلشراف ∗

 وتحدید الصندوق ذاھ أوضاع تنظیم یتم أن على الشرطة لرجال االجتماعیة الرعایة صندوق أعمال ∗

 امةالع الشعبیة اللجنة أمین من بقرار بذلك المتعلقة والضوابط والقواعد منھ الصرف وأوجھ موارده

  .للعدل

 :یلي بما ویختص ...والمشتریات العقود قسم )10
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  .العدل بأمانة الخاصة العامة المناقصات عن اإلعالن ∗

  .المختصة الجھات مع بالتنسیق انةاألم احتیاجات لتأمین الالزمة العقود مشاریع عدادا ∗

  .لألمانة الالزمة المشتریات توفیر بأعمال القیام ∗

  .األمانة لصالح الخارج من الموردة البضائع سحب بأعمال القیام ∗

 أعمالب المتعلقة األخرى القیودات من وغیرھا والملفات السجالت ومسك واإلحصائیات البیانات عدادا ∗

  .والمشتریات العقود

  .والمشتریات العقود بأعمال مباشرة عالقة لذلك مما بھا یكلف التي األخرى مالاألع ∗

 :یلي بما ویختص ...األشغال قسم )11

 قیاموال تنفیذھا ومتابعة لألمانة الالزمة للمشروعات الفنیة والمواصفات والرسومات المخططات عدادا ∗

  .استالمھا بإجراءات

  .بھا یكلف التي المباني وصیانة إنشاء ∗

 لمتعلقةا واإلحصائیات البیانات عدادوا والمشروعات بالمباني الخاصة اتوالمستند الوثائق وحفظ نظیمت ∗

  .بھا

 :یلي بما ویختص ...المركبات قسم )12

  .لتوفیرھا الالزمة الخطط ووضع واآللیات المركبات من األمانة حتیاجاتإ دراسة ∗

 الزمةال الغیار قطع وصرف تخزینھا مینوتأ وصرفھا وصیانتھا وحفظھا واآللیات المركبات استالم ∗

  .لھا

 وإعداد لھا المخصصة الرسمیة األغراض في واآللیات المركبات استعمال سالمة من التأكد متابعة ∗

  .ذلك بشأن الالزمة التقاریر

 رفوص وصرفھا اآللیة المركبات توزیع حسن لضمان الالزمة والضوابط والقواعد اإلجراءات اقتراح ∗

  .بھا لخاصةا الغیار قطع

  .اآللیة للمركبات الالزمة والمحروقات والزیوت الوقود توفیر ∗

  .الشعبي واألمن الشرطة بمركبات الخاصة القیادة تراخیص عدادا ∗

 :یلي بما ویختص ...والمخازن اإلمداد قسم )13

  .لتوفیرھا الالزمة الخطط ووضع ومستلزمات ومعدات موارد من األمانة احتیاجات بدراسة القیام ∗

 والبطاقات السجالت مسك وتنظیم والمستلزمات والمعدات المواد جمیع وصرف وتخزین توفیر ∗

  .بذلك الخاصة والنماذج

 :یلي بما ویختص ...والحوانیت النوادي قسم )14
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  .وتطویرھا والحوانیت النوادي بشأن الالزمة الخطط عدادا ∗

  .الشأن ھذا يف تصدر التي للقرارات وفقا وتوزیعھا وتخزینھا للحوانیت الالزمة المشتریات بأعمال القیام ∗

 لالزمةا األخرى القیودات من وغیرھا والدفاتر والمستندات والنماذج والبطاقات السجالت وتنظیم مسك ∗

  .والحوانیت للنوادي المحاسبي النظام حركة لضبط

  .والحوانیت النوادي حسابات بشأن المنتظمة الدوریة التقاریر عدادا ∗

 :یلي بما ویختص ...الحسابات وفحص لداخلیةا المراجعة قسم )15

 وإیراداتھا باألمانة المتعلقة والحسابیة المالیة الشئون كافة ومراجعة بفحص المتعلقة األعمال ∗

 وقانون فیذیةالتن ولوائحھ وتعدیالتھ للدولة المالي النظام قانون بنصوص التقید من والتأكد ومصروفاتھا

  .وتعدیالتھا التنمیة حسابات تنظیم والئحة والتنمیة التخطیط شئون

 :یلي بما وتختص ...والمتابعة االقتصادي التخطیط وحدة )16

 تعلقةالم الشئون وكافة موزعة الغیر التحول بخطة المدرجة واألعمال للمشاریع التخطیط شئون تولي ∗

 لعامةا میزانیةال إقرار فور واألعمال المشروعات تنفیذ وإجراءات بھا الخاصة المیزانیة مشروع بإعداد

  .للدولة

 :العدل أمانة مطبعة )17

 عمالأ من وغیرھا والنماذج والبطاقات واالستمارات والسجالت وملحقاتھا الرسمیة الجریدة طباعة وتتولى

 مقابلب طباعتھ على األخرى الجھات مع یتفق وما لھا التابعة والجھات األمانة أعمال تتطلبھا التي الطباعة

  .للعدل العامة الشعبیة اللجنة أمین من قرار بھ یصدر الذي للتنظیم وفقا

 :العسكري التنسیق مكتب )18

 ...علیھا تشرف أو تتبعھا التي الجھات وكافة باألمانة العاملین لكافة العسكري التنسیق بأعمال القیام ویتولى

 لیھاع المنصوص رىاألخ واالختصاصات األمانة لھذه التابعة العامة والمنشآت بالشركات العاملین وكذلك

 .إلیھ المشار م83 لسنة )366( مرق العامة الشعبیة اللجنة قرار في

 

 (3) مادة

 :من وتتكون ...للتدریب العامة اإلدارة

 :یلي بما ویختص التخطیط قسم )1

 فنیةال التخصصیة الوظیفیة المالكات وخلق الوظیفي األداء كفاءة لرفع والدراسات البحوث إجراء ∗

 الجھات عم بالتنسیق وذلك العملیة، الخبرات وصقل الذاتیة والقدرات الفردیة المھارات وتنمیة واإلداریة

  .باألمانة المختصة
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 لخططا وضع في والمشاركة والتأھیل التدریب لخطط وفقا والعملیة النظریة التعلیمیة المناھج إعداد ∗

  .القطاع لمنتسبي المھني والتكوین للتدریب والبرامج

  .العتمادھا تمھیدا والتأھیل التدریب خطط ریعمشا إعداد ∗

 على شرافواإل الخطط لتنفیذ الالزمة والتدریبیة التعلیمیة األطقم وتكوین إلعداد الالزمة البرامج وضع ∗

  .تنفیذھا

  .القطاع حاجة لسد الالزمة الفنیة المالكات تأھیل ∗

  .للشرطة السنوي الرمي إجراءات تنظیم ∗

 وینوالتك التدریب مجال في برامجھا من لالستفادة المختصة األخرى جھاتال مع والتنسیق االتصال ∗

  .المھني

  .یھاف والمشاركة الكفاءة ورفع التدریب بمجاالت المتعلقة واللقاءات والمحاضرات الندوات تنظیم ∗

  .اتھواحتیاج وأسالیبھ بالتدریب الخاصة األخرى والمطبوعات والدوریات والنشرات البرامج توفیر ∗

 :یلي بما ویختص ...المتابعة مقس )2

 الشرطة تدریب ومعاھد مراكز وتشمل لإلدارة التابعة والتأھیل التدریب مؤسسات على اإلشراف ∗

  .الشرطة موسیقى ووحدات الشرطة علوم وثانویات

 الداخل يف التدریب مجاالت في المتخصصة والھیئات والمنظمات المؤسسات مع والتنسیق الصلة ربط ∗

  .القطاع حاجة تلبیة في برامجھا من االستفادة على عملوال والخارج

  .جدیدة مؤسسات واستحداث القائمة والتأھیل التدریب مؤسسات تطویر اقتراح ∗

  .والتأھیلیة التدریبیة بالدورات لاللتحاق المرشحین بشأن الرأي إبداء ∗

  .بشأنھا الالزمة التقاریر دادوإع والخارج بالداخل والتدریبیة الدراسیة والبعثات الدورات شئون متابعة ∗

  .والتأھیل بالتدریب المتعلقة السجالت ومسك القیودات وتنظیم إنشاء ∗

 المعلومات مركز إلى وإحالتھا والتأھیل التدریب بمجاالت الخاصة والبیانات اإلحصائیات إعداد ∗

  .والتوثیق

 :یلي بما ویختص ...الریاضي الشرطة اتحاد )3

 ینالعب من الریاضیین وإعداد المحلي الشعبي واألمن الشرطة منتسبي ینب الجماھیریة الریاضة نشر

 والتنسیق والخارج الداخل في والمشاركة الریاضیة واللقاءات الدورات وإقامة وحكام وإداریین ومدربین

  .بالبلدیات فروعھ على واإلشراف المختصة والجھات الریاضیة االتحادات مع

 :يیل بما ویختص ...الشرطة موسیقى )4
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 یتطلب لتيا األخرى الرسمیة المناسبات في والمشاركة الشرطة موسیقى لفرق الفنیة العناصر وتأھیل إعداد

 .فنیا تأھیلھا على والعمل بالبلدیات الشرطة موسیقى وحدات على واإلشراف فیھا المشاركة

 

 )4( مادة

 :یلي بما ویختص اللجنة شئون مكتب

  .تھواتصاال األمین مقابالت تنظیم ∗

  .األمین یطلبھا التي والمعلومات البیانات تجمیع ∗

  .لتعلیماتھ وفقا مراسالت من األمین عن یصدر ما ومراجعة إعداد ∗

 ما یعوتجم األعمال جداول إعداد ذلك في بما أمینھا أو للعدل العامة الشعبیة اللجنة الجتماعات الترتیب ∗

  .األمین یصدرھا لتيا للتعلیمات وفقا وبیانات مذكرات من ببنودھا یتصل

 لمحاضرا تلك مضمون وتبلیغ أمینھا أو للعدل العامة الشعبیة اللجنة اجتماعات محاضر وتدوین تسجیل ∗

  .المعنیة الجھات إلى

  .الخاص أو السري الطابع ذات والمعلومات بالبرید المتعلقة المحفوظات بشئون القیام ∗

 لتھاوإحا وترقیمھا أمینھا أو للعدل العامة لشعبیةا اللجنة عن الصادرة والمنشورات القرارات تسجیل ∗

  .منھا صور حفظ مع للتنفیذ

 فیكل أخرى مھام وأیة اللجنة شئون مكتب ألعمال الالزمة والتصویر والنسخ الطباعة بأعمال القیام ∗

 .بھا

 

 (5) مادة

 :یلي بما ویختص ...القانونیة الشئون مكتب

  .بإصدارھا للعدل العامة الشعبیة اللجنة تختص التي راتوالقرا اللوائح مشروعات ومراجعة إعداد ∗

 العامین بینالكات أو األمین من تعرض التي والتنظیمیة القانونیة المسائل في المشورة وتقدیم الرأي إبداء ∗

  .باألمانة

  .بالقطاع المتعلقة واللوائح القوانین مشروعات ومراجعة إعداد ∗

  .القضایا إدارة مع بالتنسیق علیھا أو ةاألمان من ترفع التي الدعاوى متابعة ∗

  .األمانة تبرمھا التي واالتفاقیات العقود ومراجعة إعداد ∗

 .العامین الكاتبین من أي أو األمین من بھا یكلف التي االجتماعات حضور ∗
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 )6( مادة

 :یلي بما ویختص ...المتابعة مكتب

 قطاع تخص التي العامة الشعبیة اللجنة وقرارات األساسیة الشعبیة المؤتمرات قرارات وتجمیع حصر ∗

 التنسیقو بشأنھا الالزمة التقاریر وإعداد بأول، أوال باألمانة المختصة الجھات مع تنفیذھا ومتابعة العدل

  .العامة الشعبیة باللجنة المختصة اإلدارة مع ذلك في

 دوریة رتقاری وتقدیم یھاتتوج أو قرارات من للعدل العامة الشعبیة اللجنة عن یصدر ما تنفیذ متابعة ∗

  .بشأنھا

 تنفیذ ابعةومت األمین على وعرضھا وتلخیصھا بالبلدیات للعدل الشعبیة اللجان وقرارات محاضر تجمیع ∗

  .بشأنھا مالحظاتھ

  .المختصة اتالجھ مع بالتنسیق العدل قطاع في والدولیة واإلقلیمیة الثنائیة االتفاقیات تنفیذ متابعة ∗

 من بشأنھا خذیت ما تنفیذ ومتابعة الدولیة واللقاءات المؤتمرات في المشاركة الرسمیة دالوفو تقاریر حفظ ∗

  .إجراءات

 .بھا یكلف أخرى مھام أیة ∗

 

 (7) مادة

 :یأتي بما ویختص العامة، العالقات مكتب

  .انةاألم مستوى على تعقد التي والندوات واللقاءات لالجتماعات الالزمة الترتیبات اتخاذ في المشاركة ∗

 كل امینالع الكاتبین على وعرضھا وفحصھا وغیرھم المواطنون یقدمھا التي والشكاوى التظلمات تلقي ∗

  .بشأنھا الصادرة التعلیمات وتنفیذ بالخصوص، الالزمة بالمالحظات مشفوعة یخصھ فیما

  .منھا وخروجھم إلیھا الزوار لدخول الضوابط ووضع األمانة ستعالماتإ تنظیم ∗

  .لألمانة التابعة السیارات وقوف تمحطا تنظیم ∗

 نشاطب زیاراتھم تتصل الذین والزوار الوفود وتودیع وإقامة الستقبال الالزمة األعمال بكافة القیام ∗

  .األمانة

  .والخارج بالداخل رسمیة مھام في األمانة من الموفدین واستقبال سفر إجراءات بأعمال القیام ∗

 االجتماعیة ةالخدم سبل توفیر على والعمل بینھم فیما لھا التابعة ھاتوالج باألمانة العاملین صلة توثیق ∗

  .لھم واإلنسانیة

  .والخارج بالداخل األخرى الجھات ومع لھا التابعة والجھات األمانة بین العامة العالقات بأعمال القیام ∗
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 وكذلك بھا قةالمتعل النشاطات في األمانة دور إلبراز والمھرجانات المعارض في المشاركة تنظیم ∗

  .والدینیة القومیة األعیاد إحیاء في المساھمة

 تدریبیةال والمؤسسات البلدیات في للعدل الشعبیة باللجان العامة العالقات برامج وضع في المساھمة ∗

  .لألمانة التابعة والتأھیلیة

 لمختصةا دارةاإل مع بالتنسیق المحلي الشعبي األمن بفلسفة الجماھیر لتوعیة اإلعالمیة الخطط وضع ∗

  .المختلفة اإلعالم وسائل عبر تنفیذھا ومتابعة باألمانة

 عرضھاو وتلخیصھا األمانة بأعمال تتعلق أمور من المختلفة اإلعالم بوسائل ینشر أو یطرح ما متابعة ∗

  .تعلیمات من بشأنھا یصدر ما وتنفیذ یخصھ فیما كل العامین الكاتبین على بمذكرات

 لثقافیةا واللقاءات الندوات وعقد المحاضرات إقامة وتنظیم لھا التابعة والجھات نةاألما بنشاط التعریف ∗

  .باألمانة المختصة الجھات مع بالتعاون األمانة أنشطة مجاالت مختلف في

 في األمانة بنشاط المتصلة البرامج وتقدیم وإعداد والنشرات والصحف والمجالت الكتب إصدار ∗

  .ةوالمسموع المرئیة اإلذاعتین

 المطبوعات من وغیرھا والصحف والمجالت والنشرات والمراجع الكتب من األمانة حاجة تأمین ∗

 المرئي اإلذاعي والتسجیل التصویر وأعمال األمانة تحتاجھا التي الترجمة أعمال وكذلك األخرى

 .باألمانة

 

 (8) مادة

 :القضائیة الھیئات على التفتیش إدارة

 وتعدیالتھ م1976 لسنة )51( رقم بالقانون الصادر القضاء نظام لقانون فقاو اختصاصاتھا مباشرة تتولى

 :من وتتكون بمقتضاه الصادرة التفتیش ولوائح

 :یلي بما ویختص الفني، التفتیش قسم )1

  .القضائیة الھیئات ىعل التفتیش والئحة النافذة للقوانین وفقا القضائیة الھیئات أعضاء أعمال على التفتیش ∗

  .فیھا التصرف أوجھ واقتراح القضائیة الھیئات أعضاء ضد المرفوعة الشكاوى تحقیق ∗

  .القضائیة الھیئات أعضاء یبدیھا التي واالعتراضات التظلمات فحص ∗

  .للتفتیش الخاضعین القضائیة الھیئات أعضاء من عضو لكل سري ملف مسك ∗

 النتداباتا في الرأي وإبداء الترقیاتو والتنقالت التعیینات اقتراح یشمل بما القضائیة الحركة إعداد ∗

  .القضائیة الھیئات بأعضاء الخاصة واإلعارات
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 جالتس وإعداد وتنظیم القضائیة الھیئات أعضاء حركة بتوزیع المتعلقة والقیودات السجالت مسك ∗

  .أقدمیتھم

 ئردوا دیدوتح الشعبیة والمحاماة القضایا إدارتي ومكاتب وفروع والنیابات المحاكم إنشاء اقتراح ∗

  .الشأن ھذا في المختصة الجھات تقدمھا التي والبیانات الدراسات ضوء على منھا كل اختصاص

 للخطط قاوف القضائیة والبعثات التدریبیة للدورات القضائیة الھیئات أعضاء من المرشحین اقتراح ∗

  .باألمانة المختصة الجھات من المحددة

 والقانونیة ةالقضائی للشئون العام الكاتب أو للعدل العامة الشعبیة اللجنة أمین یرى التي األخرى المسائل ∗

  .فیھا الرأي إبداء أو للبحث إحالتھا

 :یلي بما ویختص ،والكتابي اإلداري التفتیش قسم )2

 بالتنسیق رىاألخ القضائیة والھیئات والنیابات المحاكم لموظفي والكتابیة اإلداریة األمانة على التفتیش ∗

 ظفینالمو ھؤالء قیام حسن من التحقق بھدف بالبلدیات للعدل الشعبیة باللجان المختصة الجھات مع

  .وإرشادھم والتعلیمات واللوائح للقوانین تطبیقھم وسالمة بأعمالھم

 تطویره تكفل التي الحلول واقتراح القضائیة بالھیئات اإلداري العمل سیر عن الدوریة التقاریر إعداد ∗

  .الخدمات مستوى فعور اإلنجاز یحقق بما

 یھاف واألمانات والودائع النقود حركة ومتابعة والنیابات المحاكم بخزائن العمل وانتظام سالمة مراقبة ∗

  .بالخصوص المالیة والقواعد النظم تطبیق من والتأكد

 من إلیھ سندی بما والقیام بأعمالھم یتعلق فیما القضائیة الھیئات موظفي ضد ترد التي الشكاوى تحقیق ∗

  .أخرى إداریة تحقیقات

 :یلي بما ویختص واإلحصاء، الدراسات قسم )3

  .القضائیة النظم بتطویر المتعلقة والبحوث الدراسات إعداد ∗

  .وتحلیلھا وتبویبھا وتصنیفھا القضائیة اإلحصائیات وتجمیع إعداد ∗

 :اإلدارة فروع )4

 أعمال على بالتفتیش یتعلق فیما اإلدارة أعمال تتولى فروع القضائیة الھیئات على التفتیش إلدارة یكون

 اختصاص ةدائر نطاق في الھیئات تلك موظفي على والكتابي اإلداري والتفتیش القضائیة الھیئات أعضاء

 نشاءإ للعدل العامة الشعبیة اللجنة من بقرار ویجوز اإلدارة رئیس إشراف تحت وذلك استئناف محكمة كل

 .العامة المصلحة لمقتضیات وفقا لإلدارة أخرى فروع

 

 (9) مادة
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 :القضایا إدارة

 وسیر تنظیمھا ویكون القضایا إدارة بشأن م1971 لسنة )87( رقم للقانون وفقا اختصاصاتھا مباشرة وتتولى

 .بمقتضاه الصادرة لإلدارة الداخلیة والالئحة إلیھ المشار للقانون وفقا فیھا العمل

 

 (10) مادة

 :الشعبیة المحاماة إدارة

 ویكون الشعبیة، المحاماة إدارة إنشاء بشأن م81 لسنة )4( رقم للقانون وفقا اختصاصاتھا مباشرة وتتولى

 .التنفیذیة والئحتھ إلیھ المشار للقانون وفقا فیھا العمل وسیر تنظیمھا

 

 (11) مادة

 :من وتتكون ...للقانون العامة اإلدارة

 :القانوني الرأي قسم )1

 اتوالھیئ الشعبیة واللجان األمانات من موضوعات من لإلدارة یحال فیما قانونيال الرأي بإبداء ویختص

 الةح في وكذلك الجھات، تلك مالھا رأس في تساھم التي أو العامة والشركات والمنشآت العامة والمؤسسات

  .تشریعي نص تطبیق أو تفسیر حول النظر وجھات اختالف

 :یلي بما ویختص ...ودوالعق واالتفاقیات التشریعات مراجعة قسم )2

  .إصدارھا قبل التنظیمیة والقرارات واللوائح القوانین مشروعات ومراجعة صیاغة ∗

  .للقانون وفقا إبرامھا قبل والمعاھدات واالتفاقیات اإلداریة العقود مراجعة ∗

  .عمليال یقالتطب عنھا یكشف التي العیوب إزالة یكفل بما وتعدیلھا القائمة التشریعات تنظیم اقتراح ∗

 العمل وسحب إلغائھا أو صلحا اإلداریة بالعقود المتعلقة المنازعات إنھاء مشروعات في الرأي إبداء ∗

  .الشأن ھذا في الصادرة للوائح وفقا

 :یلي بما ویختص ...الفنیة الشئون قسم )3

 ما كلو والقرارات واللوائح القوانین نشر وترتیب وتبویبھا الرسمیة الجریدة إصدار على اإلشراف ∗

  .فیھا نشره على واللوائح القوانین تنص

  .القضائیة بالبیوعات الخاص الرسمیة الجریدة ملحق إصدار على اإلشراف ∗

 .ونشرھا وتبویبھا وتجمیعھا اإلدارة عن تصدر التي اآلراء من القانونیة المبادئ ستخالصإ ∗

 

 (12) مادة

 :من وتتكون ..القضائیة. للشرطة العامة اإلدارة
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 :یلي بما ویختص نفیذ،الت قسم )1

 بھاوتبوی لإلدارة الواردة والنیابات المحاكم عن الصادرة واألوامر والتبلیغات واإلعالنات األحكام جمع ∗

  .وسنویة شھریة وكشوفات إحصائیات شكل في وإعدادھا

 شكلب ائیةالقض األوراق تنفیذ لضمان ذلك إلى الضرورة دعت كلما بالفروع التنفیذ أقسام مع التنسیق ∗

  .فعال

 ومحاولة روعبالف التنفیذ تعترض قد التي القصور وأوجھ السلبیات على والوقوف األداء مستوى تقییم ∗

  .لھا المناسبة الحلول إیجاد

 :یلي بما ویختص والتأھیل، اإلصالح مؤسسات شئون قسم )2

 علقةالمت والبیانات الدراسات ووضع والتأھیل اإلصالح مؤسسات مجال في االحتیاجات حصر ∗

  .االحتیاجات تلك ضوء على درجاتھا وتحدید بمواصفاتھا

  .والتأھیل اإلصالح لمؤسسات الالزمة المستلزمات وكافة واألدوات المعدات قتراحإ ∗

 لولالح واقتراح حالتھا عن دوریة تقاریر وتقدیم القائمة والتأھیل اإلصالح مؤسسات أوضاع متابعة ∗

 تحقیق على وقدرتھا كفاءاتھا رفع أجل من بھا توجد قد التي كلوالمشا الصعوبات على للقضاء الالزمة

  .غایتھا

 فلسفة تحقیق ىعل والعمل وتصنیفھم للنزالء والصحیة والثقافیة االجتماعیة الرعایة لتوفیر الخطط وضع ∗

  .الجماھیري المجتمع في الجنائي العقاب

 تلك واقع من بشأنھم تطلب معلومات أیة وتقدیم وتصنیفھم بالنزالء المتعلقة البیانات وحفظ تجمیع ∗

  .البیانات

 المقترحاتو المالحظات وتقدیم النزالء على المؤسسات داخل بھا المعمول واللوائح القوانین تنفیذ متابعة ∗

  .بالخصوص الالزمة

 صالحة عناصر یكونوا ألن یؤھلھم بما كفاءتھم ورفع النزالء لتأھیل التدریبیة والبرامج المناھج وضع ∗

  .الجماھیري لمجتمعا في

 عسكراتم تحدید حول الالزمة االقتراحات وتقدیم لعقوباتھم قضائھم فترة خالل النزالء تشغیل متابعة ∗

  .أعمال من بھ یقومون ما مقابل ومكافآتھم وأجورھم النزالء لتشغیل العمل

 داخل التعایش إلى العودة على لمساعدتھم عنھم واإلفراج لعقوباتھم قضائھم بعد النزالء شئون متابعة ∗

  .سویة بطریقة المجتمع

 :یلي بما ویختص اإلداریة، والشئون المحفوظات قسم )3



 
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 14 of 32 

 السجالت ومسك األخرى اإلداریة المحفوظات وأعمال اإلدارة عن والوارد الصادر البرید بأعمال القیام ∗

  .لذلك الالزمة اإلداریة والملفات

  .اإلدارة أعمال لكافة الالزمة یروالتصو والسحب والنسخ الطباعة بأعمال القیام ∗

  .بھا العمل لتسییر الالزمة والمستلزمات المواد من اإلدارة احتیاجات توفیر على العمل ∗

  .والمعاینة التحقیق إجراء عند النیابة وأعضاء القضاء انتقال وسائل تأمین ∗

  .امستلزماتھ وتوفیر علیھا والتفتیش للمركبات الالزمة الصیانة بإجراء القیام ∗

 :یلي بما ویختص واألمن، الحراسات قسم )4

  .فروعھاو واإلدارة القضائیة الھیئات لمقار الالزمة الحراسة توفیر تكفل التي والضوابط الخطط وضع ∗

  .القضائیة الھیئات ألعضاء األمنیة الحمایة لتوفیر الالزمة اإلجراءات اتخاذ ∗

  .القاعات داخل والنظام باألمن اإلخالل شأنھ من ام كل ومنع الجلسات سیر لتأمین الالزمة الخطط إعداد ∗

  .فیھا والنظام األمن على المحافظة یضمن بما القضائیة الھیئات مقار إلى والخروج الدخول حركة تنظیم ∗

 :یلي بما ویختص والتنسیق، العملیات قسم )5

  .وحركتھا صرفھا ومتابعة والذخیرة األسلحة مخازن على اإلشراف ∗

  .المطلوب الوجھ على بأعمالھا قیامھا وتأمین والالسلكیة السلكیة تصاالتاال على اإلشراف ∗

 انتھاء دبع الیومي العمل حركة على واإلشراف الفروع من الوارد الیومي والتمام الیومیة البالغات تلقي ∗

  .اإلدارة لمدیر بذلك یومي تقریر وإعداد الرسمي الدوام

 :یلي بما ویختص والمتابعة، التفتیش قسم )6

  .بھا عملال سیر حسن من للتأكد وفروعھا اإلدارة أقسام على والمفاجئ الدوري والفني اإلداري التفتیش ∗

  .بشأنھا دوریة تقاریر وتقدیم القصور أوجھ وكشف والفنیة اإلداریة المخالفات ضبط ∗

  .وفروعھا ھاأقسامو باإلدارة العاملین كفاءة ورفع للتطویر المناسبة الحلول واقتراح األداء مستوى تقییم ∗

  .بھا یكلف أخرى مھام أیة ∗

 :اإلدارة فروع )7

 قرار عملھا أسلوب وتحدید بتنظیمھا یصدر بالبلدیات ومكاتب فروع القضائیة للشرطة العامة اإلدارة تتبع

 .اإلدارة مدیر من عرض على بناء للعدل العامة الشعبیة اللجنة من

 

 (13) مادة

 :من وتتكون سیة،والجن للجوازات العامة اإلدارة

 :یلي بما ویختص والمالیة، اإلداریة الشئون قسم )1
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 الالزمة والملفات السجالت ومسك اإلداریة المحفوظات وأعمال والوارد الصادر البرید بأعمال القیام ∗

  .باألمانة المختصة الجھات مع بالتنسیق وذلك ...باإلدارة العاملین خدمة شئون بأعمال والقیام لذلك

 أعمالب والقیام لھا التابعة واألقسام والفروع اإلدارة نشاطات عن أشھر ثالثة كل دوریة تقاریر تقدیم ∗

  .لإلدارة العامة العالقات

 حضور مراقبة وتنظیم الخفارة أعمال وتنظیم اإلدارة مقر وحراسة االستعالمات بأعمال القیام ∗

 امالنظ على والمحافظة المخالفین ضبطو لذلك الالزمة السجالت وإعداد باإلدارة العاملین وانصراف

  .اإلدارة داخل العام

  .باألمانة للتدریب العامة اإلدارة مع بالتنسیق باإلدارة للعاملین تدریبیة ودورات برامج إعداد ∗

ً  وتوزیعھا السفر مستندات عھدة مسك ∗  حسابیةوال المالیة الشئون بأعمال والقیام العمل لمتطلبات وفقا

  .باإلدارة الخاصة

 التابعة والجھات وأقسامھا وفروعھا العامة باإلدارة األجھزة وصیانة االتصاالت شئون بأعمال القیام ∗

  .باألمانة المختصة الجھات مع بالتنسیق لھا

 وكذلك ...األخرى والخدمات والمستلزمات داتوالمع المواد من اإلدارة احتیاجات توفیر على العمل ∗

  .باإلدارة الخاصة توالمركبا والمخازن اإلمداد شئون

  .اإلدارة عام مدیر بھا یكلفھ أخرى أعمال أیة ∗

 :یلي بما ویختص والمتابعة، التفتیش قسم )2

 لعربیةا للجنسیة المنظمة التشریعات ألحكام المخالفین ضد االستدالالت وجمع التحري بأعمال القیام ∗

 الجھات إلى إلحالتھم یلزم ما واتخاذ األجانب وإقامة ودخول الشخصیة والبطاقات السفر ومستندات

  .القضائیة

  .ونالقان حسب لذلك إجراءات من یلزم ما واتخاذ باإلبعاد المتعلقة والقرارات األحكام تنفیذ متابعة ∗

 اإلدارة ومتق التي التشریعات وتطبیق إقامتھم شرعیة من للتأكد حركتھم ومتابعة األجانب عن التحري ∗

  .بشأنھم تنفیذھا على

 ھاوعرض إجراءاتھا سالمة من للتأكد معامالتھا وفحص اإلقامة بشأن األجنبیة الشركات تطلبا تلقي ∗

  .لذلك الالزمة والسجالت القیودات وتنظیم وحفظ بشأنھا تعلیماتھ وتنفیذ العام المدیر على

 لالعم یرس حسن من للتأكد والرقابات واألقسام الفروع على والمفاجئ الدوري والفني اإلداري التفتیش ∗

  .المطلوب الوجھ على

  .بشأنھا تقاریر وتقدیم القصور أوجھ وكشف والفنیة اإلداریة المخالفات ضبط ∗

  .العاملین كفاءة ورفع للتطویر المناسبة الحلول واقتراح األداء مستوى تقییم ∗
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 :یلي بما ویختص واإلحصاء، المعلومات قسم )3

 باتبطل المتعلقة البیانات ومراجعة السفر اتمستند عن المعلومات بطاقات خالل من موحد دلیل إعداد ∗

 سفر جواز من أكثر صرف ازدواجیة عدم من للتأكد واألقسام الفروع من الواردة السفر مستندات

  .الواحد للمواطن

  .الجنسیة لقیودات عام دلیل إعداد ∗

  .الشخصیة للبطاقات موحد دلیل إعداد ∗

  .المعلومات توثیق بشأن باألمانة والتوثیق اتالمعلوم ومركز اإلدارة وأقسام فروع مع التنسیق ∗

 الالزمة التالسج وإعداد الشخصیة والبطاقات والجنسیة السفر بمستندات الخاصة الملفات وحفظ تنظیم ∗

  .حركتھا وضبط الملفات وتصنیف لذلك

 تالملفا ظوحف وتنظیم واألقسام بالفروع الشخصیة والبطاقات السفر مستندات محفوظات على اإلشراف ∗

 وظاتمحف على واإلشراف حركتھا وضبط الملفات وترتیب الالزمة السجالت وتنظیم باإلقامة الخاصة

  .واألقسام بالفروع اإلقامة

  .العظمى بالجماھیریة المقیمین األجانب دلیل وإعداد تنظیم ∗

 الواردة تاالمعلوم خالل من الشخصیة والبطاقات والجنسیة السفر بمستندات المتعلقة اإلحصائیات إعداد ∗

  .وتحلیلھا وتبویبھا وتصنیفھا المختصة واألقسام والفروع المكاتب من

 األقسامو الفروع من الجنسیة وشھادات الشخصیة والبطاقات السفر مستندات فقد عن اإلخطارات تلقي ∗

  .أسبابھ لمعالجة الالزمة المقترحات وتقدیم والمتابعة التعمیم إجراءات واتخاذ

 جنسیةال وشھادات الشخصیة والبطاقات السفر بمستندات المتعلقة باإلحصائیات شھریة نشرة إعداد ∗

  .العام المدیر على وعرضھا والمفقودة المنجزة

 :یلي بما ویختص والقوائم، الرقابات شئون قسم )4

  .لذلك المقررة المنافذ طریق عن والخروج الدخول حركة متابعة ∗

 ةالخاص اإلخطارات وتلقي والخروج الدخول بمنافذ اتالجواز رقابات على المباشر الفني اإلشراف ∗

  .بشأنھا الالزمة اإلجراءات واتخاذ والخروج الدخول بحركة

ً  حركتھا ومتابعة القوائم مسك ∗   .النافذة للتشریعات وفقا

  .اإلدارة عام مدیر بھا یكلفھ أخرى أعمال أیة ∗

 اإلدارةب الرقابات شئون قسم تتبع وازاتللج رقابة المقررة والخروج الدخول منافذ من منفذ بكل ویكون

  .والجنسیة للجوازات العامة اإلدارة مدیر من بقرار اختصاصاتھا تنظیم ویكون

 :یلي بما ویختص والتأشیرات، المستندات قسم )5
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 إجراءات وتنظیم السفر مستندات إصدار أسس تطویر بشأن االقتراحات وتقدیم الدراسات إعداد ∗

  .وتجدیدھا لسفرا مستندات على الحصول

 ... عجلةوالمست الخاصة الطبیعة ذات والوثائق الجماعیة السفر جوازات بإصدار الخاصة الطلبات تلقي ∗

 األخوة مكاتبو الشعبیة للمكاتب التابعة القنصلیة باألقسام السفر مستندات إصدار أعمال مباشرة وكذلك

  .بالخارج

  .واإلحصاء المعلومات قسم إلى ھاوإحالت تصدرھا التي الوثائق قیودات وحفظ تنظیم ∗

  .والجویة البحریة السفر جوازات إصدار ∗

 ولالحص إجراءات وتنظیم الشخصیة البطاقات إصدار أسس بشأن االقتراحات وتقدیم الدراسات إعداد ∗

  .وتجدیدھا علیھا

  .بذلك واإلحصاء المعلومات قسم وإخطار الشخصیة البطاقات فقد عن اإلخطارات تلقي ∗

  .واإلحصاء المعلومات قسم إلى وإحالتھا الشخصیة البطاقات قیودات حفظو تبویب ∗

 في المحددة لألغراض العظمى للجماھیریة األجانب بدخول اإلذن بمنح المتعلقة المراسالت إعداد ∗

 لشعبیةا والمكاتب القنصلیة باألقسام لألجانب والمرور الدخول تأشیرات إصدار أعمال ومباشرة القانون

  .بالخارج

 لتعلیماتا تعمیم وكذلك وتجدیدھا اإلقامة لمنح المقررة بالضوابط واألقسام الفروع استفسارات على الرد ∗

  .أساسھا على الالزمة اإلقامة ومنح لالستخدام المقررة الشروط بشأن المختصة الجھات من الصادرة

  .العامة المصلحة تقتضیھا خاصة تعلیمات بشأنھا یصدر التي للفئات اإلقامة منح ∗

 :یلي بما ویختص الجنسیة، قسم )6

  .ھابشأن الالزمة اإلجراءات ومباشرة وقیدھا وتصنیفھا الجنسیة بشئون المتعلقة الطلبات تلقي ∗

 یفاءاست وطلب المنح أو اتاإلثب بطریقة الجنسیة شھادات إلصدار توفرھا الالزم الشروط من التحقق ∗

  .بذلك المتعلقة والمستندات البیانات

  .بشأنھا الالزمة اإلجراءات التخاذ وعرضھا إسقاطھا أو وسحبھا الجنسیة فقد حاالت وحصر متابعة ∗

  .واإلحصاء المعلومات قسم إلى وإحالتھا الجنسیة قیودات وحفظ تبویب ∗

 :یلي بما ویختص اآللي، الحاسب قسم )7

  .للمعلومات اآللي للتوثیق امجبرن وضع ∗

  .المعتمدة البرمجة وفق وتوثیقھا األقسام من والبیانات المعلومات تلقي ∗

 برامج وإعداد لھا ةالفنی المشورة وتقدیم لإلدارة التابعة بالجھات الحاسوب وحدات على اإلشراف ∗

  .اإلدارة أعمال في الحاسوب ستخداماتإ على التدریب
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 ھاتطویر بشأن المقترحات وتقدیم اإلدارة في بھا المعمول واألوراق والنماذج المستندات كافة دراسة ∗

 رنامجب یخدم بما باألمانة والتوثیق المعلومات مركز مع والتنسیق الحاسوب واستخدامات یتمشى بما

  .الحاسوب مجال في الموحد القطاع

 لىع للحصول الحاسوب خداماتواست برامج بتطویر یتعلق فیما العامة الجھات مع والتعاون االتصال ∗

  .المجال ھذا في الفنیة والمساعدات المعلومات

 ملوالع اآللي الحاسب یستخدمھا التي والمعدات اآلالت وتطویر بصیانة الخاصة الورش وإدارة إنشاء ∗

  .للصیانة الالزمة الغیار قطع توفیر على

  .الالزمة والمراجع كتببال وتزویدھا الحاسوب مجال في متخصصة مكتبة إنشاء على العمل ∗

  .بھا یكلف أخرى مھام أیة ∗

 :الفروع )8

 بناء للعدل امةالع الشعبیة اللجنة من بقرار ویجوز بالبلدیات، فروع والجنسیة للجوازات العامة اإلدارة ویتبع

 ردوائ إلیھ المشار بالقرار وتحدد أخرى فروع إنشاء والجنسیة للجوازات العامة اإلدارة مدیر عرض على

 قرار اصاتھااختص وتحدید بإنشائھا یصدر البلدیة بفروع أقسام اإلدارة فروع ویتبع الفروع ھذه ختصاصاتا

 :یلي بما والجنسیة للجوازات العامة اإلدارة فروع وتختص والجنسیة للجوازات العامة اإلدارة مدیر من

 إلقامةا وتأشیرات یةالشخص والبطاقات السفر مستندات على بالحصول المتعلقة المعامالت تلقي ∗

ً  فیھا للبت الدخول وأذونات والعودة والخروج   .لذلك المنظمة والتعلیمات للتشریعات طبقا

 اتخاذو المختصة الجھات مع بالتنسیق إقامتھم أماكن وتحدید األجانب وتسجیل بإیواء اإلخطارات تلقي ∗

  .ذلك بشأن یلزم ما

ً  ةاإلقام وتأشیرات السفر مستندات وتجدید إصدار ∗   .النافذة للتشریعات طبقا

ً  واإلحصائیات بالبیانات العامة باإلدارة المختصة األقسام موافاة ∗  بھا ولالمعم والضوابط للقواعد وفقا

  .والمتابعة التفتیش قسم مع بالتنسیق اإلبعاد أوامر وتنفیذ

 .اإلدارة عام مدیر بھا یكلفھا أخرى مھام أیة ∗

 

 (14) مادة

 :من وتتكون والتنسیق، اتللعملی العامة اإلدارة

 :یلي بما ویختص المركزي، والدعم النجدة قسم )1

  .بھا فویكل تحدد التي والمواقع األحوال في العام والنظام األمن وحفظ المركزیة النجدة دوریات تسییر ∗

  .ذلك األمنیة الظروف استدعت متى المجھزة البشریة القوة البلدیات دعم ∗
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  .عام بشكل األمنیة بالبرامج یتعلق فیما بالبلدیات النجدة امأقس مع التنسیق ∗

 :یلي بما ویختص التسلل، مكافحة قسم )2

  .منھا للحد العملیة الحلول واقتراح التسلل ظاھرة عن المعلومات وجمع التحري بأعمال القیام ∗

 اویةصحر دوریات شكل في الصحراوي الطابع ذات والمناطق المتاخمة بالمناطق األمنیة البرامج وضع ∗

  .المعنیة الجھات مع ذلك في والتنسیق التسلل لمكافحة

  .البلدیات في التسلل مكافحة أقسام تتوالھا التي المعلومات وجمع التحري أعمال في المشاركة ∗

  .بالبلدیات سللالت مكافحة أقسام مع بالتنسیق لذلك خاصة أماكن في وتجمیعھم المتسللین وتصنیف حصر ∗

  .بذلك المتعلقة اإلجراءات كافة واتخاذ المتسللین وإبعاد إیواء تنظیم ∗

 :یلي بما ویختص االتصاالت، قسم )3

 واقتراح وتطویرھا والالسلكیة السلكیة الشرطة اتصاالت وسائل لتأمین الالزمة الخطط إعداد ∗

  .ذلك لتحقیق الغیار وقطع واألجھزة المعدات من الالزمة االحتیاجات

  .والمعدات األجھزة الستخدام الوسائل أحدث إلدخال الفنیة الدراسات بإجراء القیام ∗

  .االتصاالت مجاالت في والتأھیل للتدریب الالزمة المناھج وضع في المشاركة ∗

  .تاالتصاال مجال في األخرى األمن وأجھزة بالبلدیات للعدل الشعبیة للجان الفنیة المشورة تقدیم ∗

  .المعنیة الجھات على وتعمیمھ األمانة اتصاالت لدلی إعداد ∗

 معدات أیة أو المصور والبرید الالسلكیة األجھزة استخدام یخص فیما التراخیص منح بإجراءات القیام ∗

  .المعلومات بنقل تتعلق أخرى تجھیزات أو

 المتنوعة جھزتھوأ االتصال منظومات من لھا التابعة والجھات األمانة احتیاجات توفیر على العمل ∗

  .الطلب عند وصرفھا وتخزینھا ولوازمھ

  .المستخدمة االتصاالت ألجھزة الالزمة الغیار قطع وتخزین توفیر على العمل ∗

  .بھا ةالخاص والسنویة الشھریة اإلحصائیات وإعداد والمعدات باألجھزة المتعلقة القیودات وحفظ تنظیم ∗

 :یلي ماب وتختص المركزیة، االتصاالت غرفة )4

 الجھات فومختل بالبلدیات للعدل الشعبیة باللجان االتصاالت غرفة مع والتنسیق االتصاالت تأمین ∗

  .األمنیة

 سرعة بتستوج التي األمنیة المعلومات وكذلك ..الخطیرة. والحوادث القضایا في غاتالبال وقید استالم ∗

  .عنھا التبلیغ

ً  األمن حالة عن المستمرة البالغات استالم ∗   .ساعة "24" خالل یومیا

  .والحراسات الدوریات عن الیومي التمام استالم ∗
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  .سميالر الدوام نھایة بعد المصور البرید طریق عن تحال التي العاجلة والمراسالت البرقیات استالم ∗

ً  المركزیة االتصاالت غرفة تنظیم یتم ∗   .لتنسیقوا اتللعملی العامة اإلدارة مدیر عن یصدر بقرار داخلیا

 :یلي بما ویختص الشرطة، طیران قسم )5

  .الجوي واإلنقاذ البحث بأعمال القیام ∗

  .والتسلل التھریب مكافحة في والمشاركة المتاخمة والمناطق الشواطئ واستطالع مراقبة ∗

  .المرور حركة تسییر مراقبة ∗

 اإلدارة عم بالتنسیق للتدریب الالزمة لمناھجا إعداد في والمشاركة والفنیین الطیارین بتأھیل القیام ∗

  .باألمانة المختصة

  .األمني الجوي المرئي والتصویر االستطالع بأعمال القیام ∗

  .والطبیعیة العامة الكوارث حاالت في الجوي واإلنقاذ اإلسعاف خدمات تقدیم ∗

  .للطیران لیاقتھم ومتابعة ومساعدیھم الطیارین ملفات حفظ ∗

 :یلي بما ویختص السواحل، خفر قسم )6

  .البحري واإلنقاذ البحث بأعمال القیام ∗

  .فیھا ترتكب قد التي الجرائم وضبط اإلقلیمیة والمیاه الشواطئ مراقبة ∗

  .البحریة الزوارق وإدارة لقیادة الالزمة العناصر بتأھیل القیام ∗

  .اعتمادھا بعد ذھابتنفی والقیام السواحل أمن لحمایة الالزمة الخطط اقتراح ∗

 :یلي بما ویختص الفنیة، الشئون قسم )7

  .أدائھا ومتابعة وصیانتھا االتصال منظومات وتركیب إنشاء ∗

  .والطویل القصیر المدى ذات الالسلكي االتصال أجھزة صیانة ∗

 بین وفیما لعدلل العامة الشعبیة اللجنة تتبع التي المختلفة الجھات بین فیما االتصاالت وتنسیق تنظیم ∗

  .ببعض بعضھا البلدیات في للعدل الشعبیة اللجان

 اإلدارة تستخدمھا التي والمعدات اآللیات وتطویر بصیانة الخاصة والمصانع الورش وإدارة إنشاء ∗

  .وصرفھا وتخزینھا الالزمة الغیار قطع وتوفیر

  .اإلدارة تستخدمھا التي حریةالب والزوارق بالطائرات الخاص والتجھیز الصیانة بأعمال القیام ∗

  .اإلدارة تستخدمھا التي الجویة والممرات المھابط وتجھیز صیانة ∗

  .السواحل خفر بزوارق الخاصة المرافئ وتجھیز صیانة ∗

 من وبحثھا اإلدارة تحتاجھا التي والزوارق والطائرات والمعدات باآللیات الخاصة العروض دراسة ∗

  .شرائھا على اقدالتع قبل الفنیة النواحي
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  .السواحل خفر زوارق أعمال وكذلك الشرطة طیران أعمال لتنظیم المعنیة بالجھات االتصال تنسیق ∗

 .السواحل خفر وزوارق الشرطة بطیران الالسلكي واالتصال الجویة المراقبة أعمال ∗

 

 (15) مادة

 :من وتتكون األمن، لشئون العامة اإلدارة

 :یلي بما ویختص عبي،الش األمن شئون قسم )1

 التمعد كفاءة ورفع الشعبي األمن متطوعي وتدریب قبول وإجراءات وضوابط ووسائل سبل اقتراح ∗

  .لدیھم الوظیفي األداء

 وفروع وإدارات بالمتطوعین المتعلقة البیانات وجمع الشعبي لألمن العملیة البرامج احتیاجات تقدیر ∗

  .والوسائط التجھیزات فةوكا بالبلدیات الشعبي األمن وشعب

 وذلك يالشعب األمن في االنخراط على المواطنین لتحریض والتوجیھ التعبئة برامج إدارة في المساھمة ∗

  .المختلفة اإلعالم ووسائل العالقات مكتب مع بالتنسیق

  .تنفیذھا على واإلشراف العام والنظام األمن على بالمحافظة المتعلقة األمنیة الخطط اقتراح ∗

 تنفیذ عترضت التي والتنظیمیة الفنیة الصعوبات وتذلیل بالبلدیات الشعبي األمن وحدات مع التنسیق ∗

  .بشأنھا الدوریة التقاریر وإعداد أعمالھا ومتابعة واجباتھا

 نظامل العملیة التطبیقات إنجاح شأنھا من التي البرامج تنفیذ في والمشاركة والخطط الدراسات إعداد ∗

  .المختصة واإلدارات البلدیات في للعدل الشعبیة اللجان مع بالتنسیق وذلك لشعبيا األمن

 حلولال واقتراح بشأنھا المنتظمة الدوریة التقاریر وإعداد البلدیات في الشعبي األمن أعمال متابعة ∗

  .البلدیات في للعدل الشعبیة اللجان مع بالتنسیق

 :یلي بما ویختص الجنائي، البحث قسم )2

 أمین من فتكلی على بناء والھامة الخطیرة الجنائیة القضایا في االستدالالت وجمع التحري بأعمال القیام ∗

  .للعدل العامة الشعبیة اللجنة

 على بناء البلدیات في الجنائي البحث أقسام تتوالھا التي االستدالالت وجمع التحري أعمال في المشاركة ∗

  .طلبھا

 أقسام عم بالتنسیق نشاطاتھم ومتابعة اإلجرامیة وأسالیبھم ومیولھم الخطرین نالمجرمی وتصنیف حصر ∗

  .بشأنھم دلیل وإعداد البلدیات في الجنائي البحث

 لمختصةا األقسام مع بالتنسیق ومكافحتھا منھا والوقایة الجریمة بمنع المتعلقة األمنیة الخطط اقتراح ∗

  .بالبلدیات
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  .الجریمة من الوقایة مجاالت في المستخدمة واألدوات المعداتو األجھزة تطویر على العمل ∗

  .مانةباأل المختصة الجھة إلى وإحالتھا الجنائي البحث مجال في العاملین وتأھیل تدریب خطط اقتراح ∗

  .أنھابش النتائج واستخالص بیاناتھا وتحلیل الخطیرة والحوادث الھامة الجرائم عن التقاریر مراجعة ∗

 وتنسیق نتظمةم بصفة بالبلدیات الجنائي البحث أقسام من والسنویة الشھریة الجنائیة إلحصائیاتا تلقي ∗

  .االختصاص جھات إلى وإحالتھا بشأنھا الالزمة المقارنات وإجراء بیاناتھا وتحلیل وتبویب

 ائیةالجن واإلحصائیات الدراسات عنھ تسفر ما ضوء على الجریمة اتجاھات عن الدوریة التقاریر إعداد ∗

  .اإلجرامیة الظواھر واتجاھات مؤشرات رصد ومتابعة

  .الجنائي التسجیل أسالیب وتطویر تنظیم ∗

 منتظمةال الدوریة الیومیة التقاریر وإعداد الخطیرة والحوادث الھامة الجرائم عن الیومیة البالغات تلقي ∗

  .ومستمر نتظمم بشكل البالغات بتلك سمالق ھذا بتزوید بالبلدیات الجنائي البحث أقسام وتلتزم بشأنھا

 وعن قودینوالمف والغائبین المطلوبین األشخاص عن بالتعمیم المتعلقة الجنائیة النشرات وتوزیع إعداد ∗

  .علیھا والمعثور المفقودة األموال

 :یلي بما ویختص الجنائیة، األدلة قسم )3

 لدیاتالب في الجنائي البحث وأقسام المحلي الشعبي األمن فروع جمیع من العشریة البصمات تلقي ∗

  .بذلك الخاصة بالسجالت وتسجیلھا األخرى والجھات

ً  البصمات تصنیف ∗ ً  والبحث المتبعة باألسالیب وحفظھا فنیا   .القسمب المحفوظة بالبصمات فنیا

 ائينالج البحث أقسام من ترد والتي اإلجرام ومعتادي للخطرین الفردیة البصمات وحفظ تصنیف ∗

  .بالبلدیات

 قاریرالت وإعداد للمضاھاة األقدام وآثار األصابع بصمات ورفع والتقاط الجنائیة الحوادث أماكن معاینة ∗

  .والمضاھاة المعاینة بنتائج الفنیة

 بالتزویر فیھا المطعون البصمات ومضاھاة القضائیة، الجھات أمام البصمات خبرة بأعمال القیام ∗

  .والتزییف

  .الجنائي لیلالد بطاقات وإعداد القسم إلى ترد التي البصمات بطاقات بموجب الجنائیة الملفات وإعداد فتح ∗

  .بالملفات وحفظھا الجنائیة الدعاوى في القضائیة األحكام تلقي ∗

  .ائیةالجن الحالة بشأن بیانات من تطلبھ بما المختصة الجھات وتزوید الجنائیة الحالة شھادات إصدار ∗

 وادثالح ألماكن الجنائي التصویر أعمال وكذلك المختصة الجھات طلب على بناء الجرائم أماكن عاینةم ∗

  .والمتھمین الجنائیة
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 مجال في ھاطلب على بناء األخرى والجھات البلدیات في للعدل الشعبیة اللجان إلى الفنیة الخبرة تقدیم ∗

  .األثر كالب استخدامات من االستفادة

 تصةالمخ الجھات مع والتنسیق األمنیة المجاالت في األثر كالب من لالستفادة والدراسات ططالخ إعداد ∗

  .نشاطھ مجال في العاملة العناصر وتأھیل لتدریب باألمانة

 .البلدیات في للعدل الشعبیة باللجان األثر كالب استخدامات تقییم على العمل ∗

 

 (16) مادة

 :من وتتكون العقلیة والمؤثرات خدراتالم جرائم لمكافحة العامة اإلدارة

 :یلي بما ویختص والمعلومات والتنسیق التخطیط قسم )1

 ةالمختلف وآثارھا أسبابھا لتحدید العقلیة والمؤثرات بالمخدرات المتعلقة اإلجرامیة الظواھر دراسة ∗

  .المجتمع في تفشیھا ومكافحة معالجتھا وطرق

 الجماھیریة داخل العقلیة والمؤثرات المخدرات جرائم لمكافحة یةوالتفصیل العامة الخطط اقتراح ∗

  .العظمى

 العقلیة ثراتوالمؤ بالمخدرات المتعلقة التشریعات وكافة والدولیة واإلقلیمیة الثنائیة االتفاقیات دراسة ∗

  .للمجتمع لميوالع والثقافي االجتماعي والتطور یتفق بما وتطویرھا تطبیقھا من االستفادة سبل واقتراح

 يف والمشاركة العقلیة والمؤثرات بالمخدرات العالقة ذات الثقافیة والنشاطات بالبحوث االھتمام ∗

 رفعل ذلك كل نتائج من االستفادة على والعمل المجال ھذا في والدولیة المحلیة واللقاءات المؤتمرات

  .باإلدارة العاملین لدى اإلطالع وزیادة الكفاءة

 تجارواال العقلیة المؤثرات أو المخدرة المواد وتصدیر وتصنیع إنتاج مصادر لتحدید المعلومات جمع ∗

 المؤثرات أو المخدرات بتھریب تقوم التي والمنظمات والجھات األفراد عن المعلومات وجمع فیھا

  .بذلك قیامھا في یشتبھ التي أو العقلیة

 اتبالمخدر المتعلقة الدولیة والمؤسسات ئاتوالھی المنظمات لدى المتوفرة المعلومات من االستفادة ∗

  .بھا االتجار ووسائل ومصادرھا العقلیة والمؤثرات

 ويذ من الخطرین والمجرمین العقلیة والمؤثرات المخدرات بمدمني المتعلقة المعلومات بجمع االھتمام ∗

 ھموأسالیب میولھم وعن عنھم شاملة بیانات وتدوین فیھا االتجار أو المواد تلك تھریب في السوابق

  .اإلجرامیة

 العقلیة والمؤثرات المخدرات تصدیر أو بجلب المتعلقة والتصاریح التراخیص إصدار بشأن الرأي إبداء ∗

  .بذلك المتعلقة والملفات السجالت ومسك فیھا االتجار أو حیازتھا أو
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 المخدرة المواد یازةبح لھا المرخص والمحالت المخازن على والمفاجئ الدوري بالتفتیش القیام ∗

 الضوابطو بالقیود االلتزام من للتأكد ومستنداتھا سجالتھا ومراجعة فیھا االتجار أو العقلیة والمؤثرات

  .العقلیة والمؤثرات المخدرات قانون في المقررة

 امعھ لجھودا وتنسیق بالبلدیات العقلیة والمؤثرات المخدرات جرائم مكافحة مكاتب على الفني اإلشراف ∗

  .المكافحة خطط لتنفیذ والسریة السریعة المعلومات وتبادل

 العقلیة والمؤثرات المخدرة للمواد المشروع غیر االستعمال خطورة إلظھار التوعیة برامج وضع ∗

  .العالقة ذات والجھات العامة العالقات مكتب مع والتنسیق بالتعاون

 :یلي بما ویختص والمراقبة، التحري قسم )2

 اتتحرك عن المعلومات وجمع العقلیة والمؤثرات المخدرات مجال في اإلجرامي النشاط ومراقبة عتتب ∗

  .اإلجرامي نشاطھم وأماكن واتصاالتھم المجرمین

 یموتنظ العقلیة والمؤثرات المخدرات بجرائم الخاصة للمعلومات موثوقة مصادر تكوین على العمل ∗

  .منھم ةالمطلوب المعلومات وتحدید بھم االتصال

 مرتكبیھا وعن العقلیة والمؤثرات المخدرات جرائم عن بمعلوماتھم اإلدالء على المواطنین تشجیع ∗

 الجریمة نع الكشف في تفید التي المعلومات لجمع العلنیة وغیر العلنیة المصادر كافة من واالستفادة

  .ومرتكبیھا

 البحثو العقلیة والمؤثرات المخدرات جرائم المج في والمشتبھة اإلجرامیة الوقائع عن التقاریر تلقي ∗

  .علیھم إثباتھا وفي ومرتكبیھا الجریمة كشف في تفید التي الكافیة والقرائن األدلة عن

 ائنوالقر األدلة تضییع عدم تضمن التي االستدالالت جمع محاضر لتحریر الالزمة اإلجراءات اتخاذ ∗

  .اإلثبات في قیمتھا إھدار أو

 ھالفحص المختصة الجھات إلى وإحالتھا العقلیة والمؤثرات المخدرات جرائم في بوطاتالمض تلقي ∗

  .عنھا فنیة تقاریر وإعداد وتحلیلھا

 لىع الدالة اآلثار ونقل لفحص العقلیة والمؤثرات المخدرات جرائم بھا تضبط التي األماكن معاینة ∗

  .المختصة الجھات طلب على بناء الجریمة

 المرشدینو المخبرین مع بالتعاون الضبط خطط وتنفیذ تلبس حالة في الجریمة ضبط ئنلكما التخطیط ∗

  .للقسم التابعین

  .األدلة وجمع المحاضر استیفاءات بشأن العامة النیابة تعلیمات تنفیذ ∗

 :یلي بما ویختص األمن، قسم )3

  .وأقسامھا العقلیة توالمؤثرا المخدرات جرائم لمكافحة العامة اإلدارة مقار حراسة ضمان ∗
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ً وفق فیھا التصرف لحین العقلیة والمؤثرات المخدرة المواد من المضبوطات وحراسة حفظ تأمین ∗  ا

  .للقانون

  .وأقسامھا اإلدارة لمقار والخروج الدخول وحركة الخفارة تنظیم ∗

  .باإلدارة العاملین من المستعملة والذخائر األسلحة وتوزیع تخزین تنظیم ∗

 قیفالتو لتأمین الضروریة والمواصفات والمستلزمات المرافق من الموقوفین حجز أماكن حاجة انضم ∗

  .المختصة الجھة إذن دون بالغیر الموقوف اتصال عدم وضمان التوقیف وحراسة فیھا

 األحوال جلس وتنظیم بالتوقیف بقائھم مدة بحیازتھم خطیرة أشیاء وجود عدم وضمان الموقوفین تفتیش ∗

 إلى تھإحال أو بتوقیفھ أمرت التي والجھة وخروجھ الموقوف دخول ووقت تاریخ وإثبات التوقیف سمبق

  .سبیلھ إخالء أو بالتحقیق المختصة الجھة

 :یلي بما ویختص الفنیة، الشئون قسم )4

  .المختلفة والوسائل والمعدات المواد من اإلدارة احتیاجات توفیر على العمل ∗

 جھاتال مع بالتنسیق لھا التابعة واألقسام باإلدارة األجھزة وصیانة االتصاالت شئون بأعمال القیام ∗

  .باألمانة المختصة

 .باإلدارة الخاصة والمركبات والمخازن اإلمداد شئون ∗

 

 (17) مادة

 :من وتتكون المدني، للدفاع العامة اإلدارة

 :یلي بما ویختص والمتابعة، التخطیط قسم )1

 األقسام مع والتنسیق بالتعاون والحرب السلم أوقات في المدني الدفاع وخطط شروعاتم إعداد ∗

  .العتمادھا تمھیدا وذلك ...المختصة والجھات والوحدات

  .واستخدامھا المدني الدفاع وسائل وتحسین لتطویر الالزمة والبحوث الدراسات إجراء ∗

 ائجونت الوسائل بتطویر المتعلقة األعمال ونوع طبیعة عن بالمعلومات اإلدارة ووحدات أقسام تزوید ∗

  .شأنھا في تمت التي واألبحاث الدراسات

 لفلمخت الالزمة البشریة والعناصر والتجھیزات والمھمات والمعدات الوسائط من االحتیاجات تخطیط ∗

  .المدني الدفاع ومھام تخصصات

 التي یاتاإلحصائ خالل من المدني الدفاع مجال في المستجدة بالحوادث المتعلقة الفنیة البیانات تحلیل ∗

  .ضوئھا على المدنیة الوقایة أسالیب واقتراح القسم إلى ترد

  .المدني الدفاع مجال في والمحلیة العالمیة والنشرات والبحوث والكتب المراجع وتجمیع حفظ ∗
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 بھا القصور أوجھ اكتشافو القائمة العمل نظم وتقییم المدني الدفاع ومشروعات خطط تنفیذ متابعة ∗

  .والمعالجة للتطویر الالزمة االقتراحات وتقدیم التنفیذ تواجھ التي والصعوبات

 تباراتواالخ التجارب وإجراء العمل مواقع في الفنیة المشورة وتقدیم المیدانیة المتابعة بأعمال القیام ∗

  .العملیات قسم مع بالتعاون وذلك المدني الدفاع تدابیر كفاءة من للتحقق الالزمة

 دارةباإل المختلفة األقسام مع بالتعاون المختلفة المدني الدفاع لنشاطات الالزمة اإلحصائیات إعداد ∗

  .ضوئھا على النتائج واستخالص

 الدفاعب المتعلقة واإلحصائیات بالبیانات وخارجھا باألمانة واإلحصاء والمعلومات التوثیق أجھزة تزوید ∗

  .المدني

 :یلي بما ویختص الفنیة، الشئون قسم )2

  .الحریق من والوقایة اإلطفاء وسائل لتنظیم الالزمة والخطط المشروعات وضع ∗

 لرفع لالمجا ھذا في الالزمة الفنیة المساعدات وتقدیم واإلنقاذ باإلطفاء الخاصة والعملیات النظم وضع ∗

  .واإلنقاذ النیران مكافحة مجال في الذاتیة القدرات

  .زھاتمرك وتخطیط توزیعھا طرق وتحدید المتوفرة واإلنقاذ اإلطفاء ووسائل معدات وتصنیف حصر ∗

 عن قاریرالت وإعداد لھا الفنیة والمشورة المساعدة وتقدیم بالبلدیات اإلطفاء مرافق على الفني اإلشراف ∗

  .عنھا الفنیة التقاریر وتقدیم الھامة الحریق حوادث في واالنتقال أوضاعھا

  .بھا المعنیة الجھات وتزوید بأعمالھ المتصلة اإلحصائیات إعداد ∗

 العملیات وأ الجویة الغارات أثناء تنفجر لم التي والحرب السلم وقت القنابل عن الكشف عملیات تنظیم ∗

  .المختصة الجھات مع بالتعاون إلزالتھا الالزمة اإلجراءات واتخاذ الحربیة

 رقعاتوالمف القنابل أخطار من واالتصال النقل ووسائل المنشآت ووقایة مینلتأ الفنیة المشورة إبداء ∗

  .حكمھا في وما الناریة واأللعاب

 بةومراق العامة المخابئ إنشاء ومشروعات المدني بالدفاع الخاصة الھندسیة المشروعات ومتابعة إعداد ∗

  .بھا الخاصة التعلیمات ووضع تنفیذھا

 في ماو الناریة واأللعاب والمفرقعات القنابل واستخدام وتخزین نقل لتأمین ةالالزم اإلجراءات تنظیم ∗

  .حكمھا

 مالواألع الجویة الغارات أخطار ضد الھامة والمرافق للمنشآت الوقائیة والتدابیر التعلیمات قتراحإ ∗

  .والطبیعیة العامة والكوارث الحربیة

 اإلدارة منشآت صیانة على اإلشراف وكذلك ...اضاألنق وإزالة اإلنقاذ فریق تكوین على اإلشراف ∗

  .ووحداتھا
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 الخاصة اإلسعاف مراكز على واإلشراف المدني الدفاع بأعمال المتصلة الطبیة المشروعات إعداد ∗

  .المدني بالدفاع

 یدلیاتوالص األحمر الھالل وجمعیة اإلسعاف ومراكز المستشفیات خدمات من االستفادة وتنسیق تنظیم ∗

  .المدني الدفاع ألغراض الدم ومصارف األدویة نومخاز

 داماستخ وترشید المدني الدفاع ووسائط معدات وتطویر إلدارة الالزمة والمصانع الورش وإدارة إنشاء ∗

  .سلیم بشكل المدني الدفاع معدات وسائط

 وصالحیة صیانة من للتأكد بالبلدیات المدني الدفاع ووحدات أقسام على الدوري التفتیش بأعمال القیام ∗

  .الفنیة والتجھیزات المعدات استخدام

 :یلي بما ویختص العملیات، قسم )3

 صصةمتخ عملیات غرف وتنظیم وإعداد المدني الدفاع بعملیات متخصصة رئیسیة غرفة وإدارة إنشاء ∗

  .الرئیسیة الغرفة وبین بینھا العمل وتنسیق بالبلدیات

 السلم وقاتأ في المدني الدفاع خطط تنفیذ في األولویات وتحدید اتیجیةواإلستر الحیویة األھداف حصر ∗

  .والحرب

 نذاراإل مناطق وتحدید لتطبیقھا الموجبة الحاالت في التنفیذ موضع المدني الدفاع عمل خطط وضع ∗

  .اإلضاءة قیود وأنواع وسائل وتنظیم وبحث المختصة الجھات مع بالتنسیق وسائلھ وتنظیم

 إعدادو المدني الدفاع عملیات لتنسیق مدنیة أم كانت عسكریة المختصة الجھات مع تصالاال تنظیم ∗

  .والطبیعیة العامة الكوارث أو الحرب حالة في واإلغاثة اإلخالء خطط وتنظیم

 البریة السریعة المدنیة التشكیالت وتنظیم وإعداد المتطوعین فرق بتكوین الخاصة المشروعات إعداد ∗

  .لذلك المنظمة للتعلیمات وفقا وتوجیھھا تشغیلھا ومراقبة تمركزھا قعموا واختیار

  .لذلك ظمةالمن للتعلیمات وفقا وتوجیھھا تشغیلھا ومراقبة وتوزیعھ البحري اإلنقاذ فرق وتنظیم إعداد ∗

 ھاحصرو كانت ید أي وتحت المدني الدفاع بأعمال یتصل ما كل في المتاحة المحلیة باإلمكانیات اإللمام ∗

  .لعامةا التعبئة حاالت في بینھا المتبادلة المعونة وتنسیق وتنظیم منھا لالستفادة الخطط ووضع

 فقاو البیئة وتلوث النوویة اإلشعاعات عن الكشف وفرق ونقط والمتحركة الثابتة المحطات إنشاء ∗

  .الشأن ھذا في بھا المعمول الدولیة لالتفاقیات

 :يیل بما ویختص المخازن، قسم )4

 رھاتوفی على والعمل المختلفة المدني الدفاع ألعمال والمھمات األدوات من الالزمة االحتیاجات تقدیر ∗

  .وتخزینھا
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 يف المدني الدفاع ألعمال الضروریة والمستلزمات المواد كافة من استراتیجي احتیاطي وجود ضمان ∗

  .والحرب السلم أوقات

 لضمان یةالفن الشئون قسم مع بالتنسیق صیانتھا ومتابعة الطوارئ تومھما أدوات تخزین بأعمال القیام ∗

  .الفوري لالستخدام صالحة حالة في بھا االحتفاظ

  .بھا المعمول واللوائح للقوانین طبقا المخزنة المواد عھدة مسك ∗

 وذلك تخزینھا مدة لطول تتلف أو محدودة صالحیة لھا والتي المخزونة المواد صرف إجراءات اتخاذ ∗

 استكماال جدیدة بأصناف عنھا یستعاض أن على واألصناف المواد ھذه مثل تستخدم التي للجھات

  .للمقررات

 خطیطالت قسم وموافاة المخزونة واألصناف المواد أرصدة من للمقررات اإلحصائیة بالبیانات االحتفاظ ∗

  .بھا والمتابعة

 :یلي بما ویختص والتعبئة، التوجیھ شئون قسم )5

  .خاص بوجھ والعاملین عامة المواطنین بین وأھدافھ ووسائلھ المدني الدفاع قواعد نشر ∗

 أخطار مواجھة يف السلیم للتصرف للمواطنین العام والتوجیھ للتوعیة واإلرشادیة التثقیفیة البرامج وضع ∗

 المخابئ من ادةاالستف طرق إلى وإرشادھم الحربیة واألعمال النوویة واإلشعاعات والتلوث الحرائق

  .والحرب السلم أحوال في المتاحة الوسائل واستخدام العامة

 .استفساراتھم على والرد المواطنین وإرشاد باإلدارة االستعالمات عملیة تنظیم ∗

 امةالع العالقات مكتب مع بالتعاون المدني الدفاع بإجراءات العالقة ذات والنشرات الكتیبات إعداد ∗

 .باألمانة

 

 (18) مادة

 :من وتتكون المرور، لشئون العامة اإلدارة

 :یلي بما ویختص واإلحصاء، التخطیط قسم )1

 لوائحوال القوانین تحدده لما وفقا العامة الطرق على المرور وقواعد نظم لتنفیذ الالزمة الخطط اقتراح ∗

  .البلدیات كافة في موحد وبشكل

 شریةب إمكانیات من المروري األمن عناصر بمختلف المتعلقة والبیانات واإلحصائیات المعلومات جمع ∗

 .لھا األمثل االستخدام وضمان األداء وتقییم ووسائل وأدوات ووسائط

  .العالقة اتذ الجھات مع بالتنسیق وتدریبھم المرور مجال في العاملین كفاءة لرفع الالزمة الخطط اقتراح ∗
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 جنحو وبحوادث اآللیة والمركبات القیادة برخص المتعلقة والبیانات واإلحصائیات المعلومات جمع ∗

 تاحةم البیانات ھذه وجعل اتجاھاتھا على والوقوف وتحلیلھا وتصنیفھا وتبویبھا المرور ومخالفات

  .بالبلدیات المختصة األقسام مع بالتعاون والبحوث التخطیط ألغراض

 نشرب والمختصة بالمرور المتعلقة تنظیمیةوال اإلرشادیة والمطبوعات والمنشورات الكتیبات إصدار ∗

 .المروري الوعي

  .بالمرور العالقة ذات والدولیة المحلیة والندوات المؤتمرات في المشاركة ∗

 وذلك …والمركبات الطرق استخدام في العامة السالمة وقواعد المروري الوعي نشر على العمل ∗

  .باألمانة العامة العالقات مكتب مع بالتعاون

 :یلي بما ویختص المرور، ھندسة قسم )2

  .خاص بشكل المدن وداخل عام بشكل الطرق بتخطیط واالھتمام المرور ھندسة مجال في التخطیط ∗

 ألخرىا والجھات بالبلدیات المرور أقسام مع بالتنسیق والدولیة اإلرشادیة المرور لوحات توزیع دراسة ∗

 .العالقة ذات

 المتعلقة تلكو استخدامھا وأسالیب بالمرور المتعلقة والمعدات األجھزة بتطویر متعلقةال االقتراحات تقدیم ∗

 .والدولیة اإلرشادیة واللوحات الضوئیة واإلشارات والمیادین الطرق بتخطیط

 واالستفادة ھاب المتعلقة والتشریعات السیر حركة في والتحكم المرور نظم في والتطورات البحوث متابعة ∗

 .بھا المعمول النظم تطویر يف ذلك من

 وھندسة الطرق بتخطیط المتعلق العلمي الجانب ذات والدولیة المحلیة والندوات المؤتمرات في المشاركة ∗

  .المرور

 :یلي بما ویختص التراخیص، شئون قسم )3

 حیدتوو اآللیة المركبات ولوحات التجول وتراخیص القیادة ورخص اآللیة المركبات إجراءات تنظیم ∗

 التصمیمات إعداد ذلك في بما التراخیص تلك وإلغاء وتجدید استخراج في بھا المعمول اإلجراءات

  .الشأن ھذا في المستخدمة الموحدة والنماذج لھا العامة

  .العامة السالمة یكفل بما وتطویرھا اآللیة المركبات لصالحیة الفنیة المعاییر ومراجعة دراسة ∗

 سیقبالتن وإتالفھا تخریدھا وعملیات المركبات ومصانع اإلصالح ورش عن بیاناتوال المعلومات جمع ∗

  .بالبلدیات المرور أقسام مع

 نیعالتص وشروط بمواصفات التزامھا من والتأكد اآللیة للمركبات المعدنیة اللوحات مصانع متابعة ∗

  .المقررة

 :یلي بما ویختص والتفتیش، المتابعة قسم )4
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 الاالتص وتأمین المدن مخططات خارج والساحلیة السریعة الطرق على مركزیة مرور اتدوری تسییر ∗

  .بھا المروري األمن حالة ومتابعة بھا

 المرور حاتولو بإشارات واالھتمام المدن بین تربط والتي والساحلیة السریعة الطرق حالة على التفتیش ∗

  .العالقة ذات الجھات مع نسیقبالت فیھا تحدث قد أضرار أیة إصالح ومتابعة علیھا

 األداء وتقییم لعالجھا التوصیات وتقدیم القصور نواحي وكشف أسبابھا ودراسة العمل مشكالت بحث ∗

  .الشأن ھذا في مستواھم لرفع االقتراحات وتقدیم والترخیص المرور بأجھزة للعاملین والكفاءة

 .ذلك تتطلب التي لاألحوا في البلدیات في المرور أقسام بین العمل تنسیق ∗

 

 (19) مادة

 :یلي بما ویختص ،والدولیة العربیة الجنائیة الشرطة مكتب

 راماإلج عصابات عن والدولیة العربیة الجنائیة الشرطة منظمة مع والنشرات المعلومات وتبادل جمع ∗

  .الخطرین والمجرمین الدولي

 لجرائما ومكافحة لضبط األخرى الدول في لیةالدو الشرطة مكاتب مع التعاون وتنسیق االتصال تنظیم ∗

  .دولي نطاق على ترتكب التي

 الثنائیة اقیاتواالتف للقوانین وفقا المجرمین وتسلیم استالم إجراءات لتنظیم المختصة باألجھزة االتصال ∗

  .والدولیة واإلقلیمیة

 واالقتراحات المالحظات وتقدیم یھمعل والمحكوم المجرمین تسلیم مجال في التعاون اتفاقیات تنفیذ متابعة ∗

  .الخصوص ھذا في

 البیانات وإعداد الجریمة بمكافحة المتعلقة والدولیة العربیة واللقاءات المؤتمرات في المشاركة ∗

  .بذلك الخاصة والدراسات

 لجنائیةا طةالشر مكاتب قبل من للعدالة وضبطھم بالمطلوبین المتعلقة األدلة وجمع التحري بأعمال القیام ∗

  .والدولیة العربیة

  .الدولیین بالمجرمین الخاصة القیودات من وغیرھا والسجالت والبطاقات الملفات وحفظ إنشاء ∗

 ضمن تحتاجھ بما المتخصصة ومكاتبھا العرب الداخلیة وزراء لمجلس العامة األمانة تزوید ∗

  .ووثائق وإحصائیات وبیانات معلومات من اختصاصاتھا

 وإحصائیات ونشرات دراسات من العرب الداخلیة وزراء لمجلس العامة األمانة عن یصدر ما توزیع ∗

  .العالقة ذات الجھات على

 .یقةالشق العربیة باألقطار العربیة الجنائیة الشرطة بمكاتب االتصال شعب مع التعاون تنسیق ∗
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 (20) مادة

 :السیاحیة والمرافق اآلداب لحمایة العامة اإلدارة

 األثریة، توالمقتنیا السیاحیة المرافق وتأمین حمایة وكذلك للسواح الالزمة الحمایة بتوفیر القیام لىوتتو

 من وغیرھا والفنادق العرض ودور والمطاعم والمقاھي العامة المحالت في العامة اآلداب حمایة وكذلك

 رافقةم تتولى كما .المجال ھذا في النافذة التشریعات وتطبیق العام لالرتیاد المخصصة أو العامة األماكن

 لبالغاتا وتلقي لھا، الالزمة الحمایة تأمین على والعمل العظمى الجماھیریة داخل الجماعیة السیاحیة القوافل

  .النافذة للتشریعات وفقا فیھا والتصرف العامة اآلداب بجرائم المتعلقة والشكاوى

 بعیتھات وتحدید بتنظیمھا یصدر بالبلدیات مكاتب یاحیةالس والمرافق اآلداب لحمایة العامة لإلدارة ویكون

 .للعدل العامة الشعبیة اللجنة من قرار علیھا اإلشراف وكیفیة عملھا وأسلوب

 

 (21) مادة

 من "ثانیا" دالبن في علیھا المنصوص للعدل العامة الشعبیة للجنة التابعة للجھات الداخلي بالتنظیم یصدر

 سائھارؤ عرض على بناء للعدل العامة الشعبیة اللجنة عن تصدر خاصة قرارات ارالقر ھذا من األولى المادة

 لسنة )1160( رقم العامة الشعبیة اللجنة وقرار نشائھاا قرارات أو قوانین أحكام یخالف ال وبما مدرائھا أو

 .القرار ھذا وأحكام العدل أمانة تنظیم إعادة بشأن م1990

 

 (22) مادة

 )20( دةالما في علیھا المنصوص السیاحیة والمرافق اآلداب لحمایة العامة لإلدارة ليالداخ بالتنظیم یصدر

 .اإلدارة مدیر عرض على بناء للعدل العامة الشعبیة اللجنة من قرار القرار ھذا من

 

 (23) مادة

 التابعة باتوالمك والفروع واألقسام إداراتھم في العمل سیر لتنظیم الالزمة التعلیمات اإلدارات مدیرو یصدر

 .القرار ھذا وأحكام یتعارض ال بما لھا

 

 (24) مادة

 كما العدل، ألمانة الداخلي التنظیم بشأن م1991 لسنة )360( رقم للعدل العامة الشعبیة اللجنة قرار یلغى

 .القرار ھذا أحكام یخالف حكم كل یلغى
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 (25) مادة

 .لرسمیةا الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من القرار بھذا یعمل

 

  اللجنة الشعبیة العامة للعدل 

 

 ر.و 1402 / صفر / 20 :في صدر

 م1992 / 8 / 20 :الموافق


