
  213رقم الصفحة                                                     )                 2(دد ـــالع
  قرار جملس الوزراء

  ميالدي2013لسنة  )325(رقم 
  بإنشاء جهاز املباحث العامة

  :جملس الوزراء
   .                       اإلعالن الدستوري وتعديالته              بعد االطالع على   -
                                                                    وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحة الميزانية والحسابات والمخازن   -

   .          وتعديالتهما
   .                                     وعلى قانون اإلجراءات الجنائية وتعديالته  -
       األمـن         قانون                   ميالدي، بشأن إصدار    1992     لسنة   )   10 (                 وعلى القانون رقم   -

   .                والشرطة وتعديالته
                              ميالدي، بشأن إصدار قانون عالقات     2010     لسنة   )   12 (                  وعلى القانون رقم  -

   .                      العمل والئحته التنفيذية
                ميالدي، في شـأن      2012     لسنة   )  9 (                                   وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم   -

   .                                                 تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة
              ميالدي، في شأن     2012     لسنة   )   10 (                                   وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم   -

   .                       ح الثقة للحكومة المؤقتة  من
                   مـيالدي، باعتمـاد       2012       لسـنة    )    145 (                           وعلى قرار مجلس الوزراء رقم   -

   .                                                             الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها اإلداري
                                                                وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن عشـر لسـنة     -

   .     ميالدي    2013
  قـــرر

1 

                             مـدني نظـامي يسـمى جهـاز                        م هذا القرار جهاز            أ بموجب أحكاـ    ينش
                                                     يتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة الماليـة المسـتقلة      )             املباحث العامـة (

   .                  ويتبع مجلس الوزراء
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                    ويجوز إنشاء فروع أو    ، "            مدينة طـرابلس "                          يكون المقر الرئيسي للجهاز 
          اء بنـاء                                                           مكاتب له بالمدن أو المناطق األخرى بقرار من رئيس مجلس الوزر

   .                         على اقتراح من رئيس الجهاز
3 

   ،                                                              يهدف الجهاز إلى حفظ كيان الدولة وحماية أمنها السياسي واالقتصادي
   أو    ،                                                                ومكافحة األخطار والتهديدات التي تستهدف قيمها الدينية واالجتماعيـة 

   .                                تنال من مكانتها وعالقاتها الدولية
                حقـوق اإلنسـان                                                    ويمارس الجهاز نشاطه بمراعاة التقيـد بمقتضـيات  

                                                                     والحريات األساسية المكفولة والمحمية بموجب القانون وبما يكفل احترامها، 
   .                                                       وال تتمتع تصرفاته الماسة بهذه الحقوق والحريات بأية حصانة

  - :وللجهاز يف سبيل حتقيق أهدافه القيام مبا يلي
                                                               المشاركة في الندوات والمؤتمرات والمعارض وجميع األنشطة الفكريـة    - أ

   .                 يحقق أغراض الجهاز     بما
       وتنظيم    ،                                                    إعداد الدراسات والخطط وإجراء البحوث في مختلف المجاالت  - ب

                                                                المؤتمرات والدورات وورش العمل التدريبية بما يسـهم فـي تحقيـق    
                                                                  األهداف القومية خاصة ما يتعلق منها بالتنمية االقتصادية واالجتماعيـة  

   .                  يعة الخاصة بالجهاز               وبما يتفق والطب   ،                            والجانب البيئي واألمن الغذائي
                                                                 وضع خطط للتدريب والتأهيل واإليفاد للدراسة فـي الـداخل والخـارج      - ج

                                                                    بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة لتزويد الجهاز بما يحتـاج إليـه مـن    
                                           ة فنية عالية الزمة لشغل الوظائف بالجهاز وفي  ي                   عناصر بشرية ذات كفا

   .                                         إطار السياسات العامة التي تحكم عمل الجهاز
   .                                                 وضع الخطط اإلستثمارية للجهاز بما يكفل تحقيق أغراضه  - د



  215رقم الصفحة                                                     )                 2(دد ـــالع
4 

  :خيتص جهاز املباحث العامة مبا يلي
                                                                  إعداد الخطط األمنية واالسـتراتيجية والدراسـات الخاصـة بالجريمـة       - 1

                                      واألنشطة الهدامة والظـواهر اإلجراميـة      ،                        الماسة بأمن وسالمة الدولة
                          وتحديد دوافعها وأسـبابها     ،   تمع              ً                   التي تشكل خطراً على أمن وسالمة المج

   .                                     واقتراح الوسائل الكفيلة بالوقاية منها   ،             وطرق مكافحتها   ،        وأبعادها
                                                                   التصدي والمراقبة للنشاطات المشبوهة والمعادية التي تقوم بها الـدول    - 2

                                                                والمنظمات والمجموعات واألفراد والتي تستهدف الهويـة الوطنيـة أو   
                                     بنيتـه السياسـية أو االجتماعيـة أو                                    القيم اإلسالمية للمجتمع الليبي أو 

   .                                 ووضع الخطط للوقاية منها ومكافحتها   ،         االقتصادية
   ،                                                                 مواجهة المخططات السياسية المعادية والمضادة لتطلعات الدولة الليبية  - 3

                                                              ورصد أعمال التخريب والتجسس والعمل السري والظـواهر اإلجراميـة   
            أمن وسـالمة                   ً                               التي تنعكس سلباً على األمن السياسي وبشكل خاص على

                                   ً              واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراء وفقاً لما تنص عليه    ،             مؤسسات الدولة
   .                   القوانين ذات العالقة

                                 وذلك بتوفير الحماية للمواطن فـي     ،                              المحافظة على األمن والسلم األهلي  - 4
                             وكذلك توفير الحماية للشخصيات    ،                                حالة نشوب ما يهدد األمن واالستقرار

   .       االعتداء                          السياسية العامة من حوادث
                                 ستدالالت والقبض على مرتكبي الجرائم        وجمع اال                    مباشرة أعمال التحري   - 5

                                                               التي تدخل ضمن اختصاصات الجهاز وإحالتها إلى الجهـات القضـائية   
   .       المختصة

                                                                     جمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولـة الـداخلي وتحليلهـا وتقييمهـا       - 6
   .                أو معالجة آثارها                                               واستخالص مؤشراتها وتحديد التدابير الالزمة لتوقي

                                                                  تقديم الخدمات والنصائح األمنية ألجهزة الدولة المختلفة لضمان أمنهـا    - 7
   .                                                      وسالمة عملها على النحو الذي يساعدها في تنفيذ اختصاصاتها
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   .                                                 تأمين وسائل االتصاالت وحماية أسرار الدولة من التسرب  - 8
           والنفطيـة                                                       حصر كافة الشركات الوطنية واألجنبية والمنشآت الصناعية  - 9

                                                                      والخدمية والمواقع األثرية وكافة الدوائر الحكومية في الدولـة الليبيـة   
   .                                                   بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسيير برامج الحماية لها

                                                                   مراقبة البضائع وأمتعة المسافرين بالمنافذ البرية والبحرية والجويـة    -  10
   .                                                   وتأمين سالمة المسافرين بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

                                                          رصد شؤون الجنسية وحركة الدخول والخروج والهجرة مـن وإلـى     -  11
   .                                        دولة ليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

                                                                 دراسة وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالرأي العام والناتجة عن   -  12
                                                                المواقف المختلفة لفئات المجتمع وإحالتها إلى ذوي االختصاص للعلـم  

   .                     واتخاذ ما يلزم حيالها
                                                                     متابعة سير االنتخابات البرلمانية والمحلية والنقابية وإعـداد تقـارير     -  13

   .                              بشأنها وإحالتها للجهات المختصة
                                                           فتح قنوات االتصال مع كافة الجهات األمنية والتنسيق معها بخصوص   -  14

   .                                   اختصاصات الجهاز في القضايا المشتركة
                  بشأنها والتواصـل                                                 متابعة األنشطة اإلعالمية وتقييمها وإعداد التقارير   -  15

                                                             اإلعالمي مع الجمهور والوفود اإلعالمية الممثلة للجمعيات ومؤسسـات  
   .              المجتمع المدني

   .                                            أية مهام أخرى تسند للجهاز بموجب أي تشريع آخر  -  16
5 

                                                                 يكون للجهاز رئيس بدرجة وزير، كما يكون لـه نائـب للـرئيس تـتم     
                ن رئـيس مجلـس                                                تسميتهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض م

                                                                الوزراء، ويخضع الجهاز في مباشرته لمهامـه إلشـراف رئـيس مجلـس     
   .     وزراءـ   ال
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  :يس اجلهاز مبا يليئخيتص ر
                                                                      اقتراح النظم واللوائح الفنية واإلدارية والمالية المنظمة لسـير العمـل     - 1

   .                                         بالجهاز وإحالتها إلى مجلس الوزراء لالعتماد
   ،                                             التقسيمات التنظيمية بالجهاز والعـاملين بهـا                            اإلشراف والرقابة على جميع  - 2

   .                                                  ً                  ومباشرة كافة األعمال المتعلقة بشؤونهم الوظيفية طبقاً للتشريعات النافذة
   .                                                   إعداد مشروع الميزانية العامة للجهاز والحساب الختامي  - 3
                                                      ً             إبرام العقود ومحاضر االتفاق المتعلقة بأنشطة الجهـاز وفقـاً ألحكـام      - 4

   .                 التشريعات النافذة
   .                                    التوقيع واعتماد القرارات الصادرة عنه  - 5
   .      الجهاز      بعمل                                          التوقيع على أذونات الصرف والعقود المتعلقة   - 6
   .                                            تمثيل الجهاز في عالقاته مع الغير وأمام القضاء  - 7
   .                                                   تقديم التقارير الدورية عن نشاط الجهاز لمجلس الوزراء  - 8
   .    افذة                   ُ           ً              أية اختصاصات أخرى تُسند له وفقاً للتشريعات الن  - 9

7 

  :خيتص نائب رئيس اجلهاز مبا يلي
   .                                يمارس صالحيات الرئيس في حال غيابه  - 1
   .                                            يساعد الرئيس في اإلشراف على سير العمل بالجهاز  - 2
   .                                       ً                  أية اختصاصات أخرى يفوضه بها الرئيس وفقاً للتشريعات النافذة  - 3

8 

  - :تتكون القوة العمومية للجهاز من اآلتي
1 -              وتشمل الضباط وضباط الصـف واألفـراد وفقـاً للـنظم               ً                                    

   .                                 المعمول بها في قانون األمن والشرطة
2 -            وتشمل العاملين من غير حاملي الرتب وفقاً ألحكام قانون             ً                                      

   .                            عالقات العمل والئحته التنفيذية
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ـ      در                                                               يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من اإلدارات والمكاتـب يص
                                                                   بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الـوزراء بنـاء علـى    

   .                                                عرض من رئيس الجهاز وبما ال يخالف أحكام هذا القرار
10 

  :تتكون املوارد املالية للجهاز مما يلي
   .                                            ما يخصص له من مبالغ بالميزانية العامة للدولة  - 1
   .    ً نوناً                                     موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها قا   ة  أي  - 2

11 

                                                                يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا تودع 
   .               ً                  فيه أمواله وفقاً للتشريعات النافذة

12 

   ،                            ُ       ً                               يكون للجهاز ميزانية مستقلة تُعد وفقاً للنظم المحاسبة المعمـول بهـا  
   .         بانتهائها                                                                 وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي

13 

 ُ                                                                    تُلغى اإلدارة العامة ألمن المعلومات من التقسيمات التنظيميـة بـالتنظيم   
       لسـنة    )    145 (                                                       اإلداري لوزارة الداخلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقـم  

                                                               ميالدي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم     2012
   .             جهازها اإلداري

14 

                                                               لعمل بجهاز المباحث العامة كافة العاملين بجهاز األمـن الـداخلي    ل     ينقل 
                                                              الذين سبق نقلهم لمديريات األمن بالمجالس المحلية بقرار المجلـس    "      ً سابقاً "

                                ميالدي بشـأن حـل جهـاز األمـن         2011     لسنة   )   17 (                    الوطني االنتقالي رقم 
         لتابعـة                                                                 الداخلي والخارجي، وكذلك العاملون باإلدارة العامة ألمن المعلومات ا
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                                                    ً                  لوزارة الداخلية بشرط أال يكونوا من بين العاملين سابقاً بمكتـب التحـري   

                  أو فـروع مكاتـب      ،           أو السـجون    ،                 أو مكافحة الزندقة   ،                  والمتابعة والتحقيق
   .                                اإلرهاب بجهاز األمن الداخلي المنحل

15 

                                                                    تؤول إلى جهاز المباحث العامة كافة األصول الثابتة والمنقولة التي كانت 
                                                                   لوكة أو في حيازة جهاز األمن الداخلي المنحل أو اإلدارة العامـة ألمـن     مم

   .                         المعلومات بوزارة الداخلية
16 

                                          على منتسبي الجهاز أحكـام القـانون رقـم      -            بحسب األحوال   -     تسري 
                                                  ميالدي بشأن إصدار قانون األمـن والشـرطة، وأحكـام        1992     لسنة   )   10 (

   .                           شأن إصدار قانون عالقات العمل        ميالدي، ب    2010     لسنة   )   12 (            القانون رقم 
17 

                                                            بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة أو أكثر تتولى تنفيذ أحكـام     ُ   تُشكل
   .          هذا القرار

18 

                                                                 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر فـي  
   .               الجريدة الرسمية

  
  جملس الوزراء

   .    هجري    1434 /     شعبان /  21  :       صدر في
   .     ميالدي    2013 /     يونيو /  30  :  ق       الموافـ


