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 فريق العمل:

(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس)            خ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمود علي مسيلأ.
ً
 ا

 ــــــــــ)نائب             عبدالرزاق عمر الطبيب أ.
ً
 (للرئيس ا

(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــ)ع             ف ـــــــــــــــــرياض صالح الشريأ.
ً
 وا

(و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــ)ع              ودةـــــــمـــــــمحمد محمود حأ.
ً
 ا

 و )             ن غربيه ــــــــــــــــقيس أحمد بأ.
ً
(عضوا

ً
 مقررا

 كما شارك في إنجاز العمل السادة:

 ح.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج السائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. ف

 ي.ــــــاللـــــــعـــــشــــد الــــــــــــمــــــــــــــد. أح

 ي.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ. سليمة القماط
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 املقدمة

 

 

 

 

 

 في ظل غياب الدولة بمفهومها املؤسس ي املتعارف عليه في علم 
ً
عانت ليبيا كثيرا

ها التنظيمية املتعاقبة أدى من هياكلستقرار لكثير الت والثبام اعدأن السياسية، حيث 

األدنى من املأسسة مما كان له من أثر خطير وسلبي على بناء دولة إلى غياب الحد 

واضح املعالم، يتخذ من الدستور الذي يقره سياسي م نظاحقيقية مستقرة ذات 

 له يمنح استقاللية تامة للسلطات الثالث التشريعية والتنفيذية 
ً
الليبيون أساسا

 والقضائية ورقابة من الشعب عليها.

 
ً
م سياس ي تكون لسلطته نظاأيجاد بضرورة ل الوعي الكامالحاجة املاسة ومن  إنطالقا

الدور املستمد من الشرعية التي منحها الدستور له ألداره موارد الدولة وتحقيق األمن 

 
ً
إلى أكبر قدر من املصالح الحيوية للدولة وبالتالي تحقيق  القومي بكافة جوانبه وصوال

للمجتمع متبعا في ذلك استراتيجية واضحة املعالم في  الرفاه االقتصادي واالجتماعي

 طريقها بما يؤدي الى بناء دولة املؤسسات ونظام الحكم املحلى الالمركزي. 

 من الليبيينإو 
ً
دولة املؤسسات والقانون والتداول السلمي على   لبناء دولتهم يمانا

ومستوى عالي من التعليم السلطة، التي تتيح الفرصة لجميع ابنائها في العيش الكريم 

والخدمات والرعاية الصحية واالجتماعية، وممارسة حقوقهم الكاملة تحت نظام ال 

مركزي موسع يمنح املشاركة الفاعلة في التنمية والتخطيط لالستثمار والحكم الرشيد، 

 ألرادتهم في بناء دولة ديمقراطية حديثة، كان وال بد من وضع خارطة واضحة 
ً
وتحقيقا

، متضمنا التشريعية و القضائية  الم لشكل وهيكلية الدولة ومؤسساتها التنفيذية واملع

 .املهام واالختصاصات لتلك املؤسسات والفصل بين السلطات مع ضمان التكامل بينهم
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 مرتكزات القيام باإلصالح املؤسس ي

 )مشروع الحل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمخض  اإلعالن الدستوري وتعديالته واالتفاق السياس ي وما

 عنه من مبادئ رئيسية لصالح الشعب.

  وجود قاعدة وأسعه من املؤسسات واألجهزة والهيئات العامة

التي باإلمكان تهيئتها في عملية تطوير هيكلة الدولة بشكل 

 سهل ومرن.

 فراد املجتمع الليبي بضرورة بناء أميثاق وطني بين  صياغة

 دولة حديثة. 

 البناء املؤسس ي للدولة. الخبرات الوطنية املؤهلة في مجال 

  التجارب السابقة التي تمت في هذا املجال وخصوصا تجربة

املجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي عامي 

 ( والتي لم ترى النور. 2009-2010)
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 صالح الهيكلي املؤسس ي )املشكلة(دواعي اإل 

 

 

 

 

 

 

 

  غياب الدستور الذي يؤسس لشكل الدولة ونظامها

 وسلطاتها ومؤسساتها.

 .عدم وجود بنية حقيقية مؤسساتية للدولة الليبية 

  تدني وانعدام معدل النمو االقتصادي نتيجة للفوض ى

 املؤسساتية

  جمود الحراك السياس ي الصحي داخل املجتمع مع توالي

 لية.حكومات ضعيفة متتا
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 املؤسس يصالح الهيكلي أهداف اإل 

 

 

 

 

 

 

  الدولة لتحقيق توازن أفضل بينها أفقيا ورأسيا ومع أعادة هيكلة مؤسسات

 القطاع الخاص مع إقرار هيكل مبسط وأقل تسلسال وإتباع مرونة أكثر.

  تمكين املؤسسات من االضطالع بدور فعال ومتزايد في مساعدة املجتمع على

 بلوغ األهداف.

 .ن املؤسسات من االستجابة، على نحو أفضل في املستقبل
ّ
 يمك

  القطاع الخاص بتوسيع التحالفات والشراكات واألنشطة املشتركة  تعظيم دور

 بينها وبين سائر مؤسسات الدولة التي تشارك وتسهم في بلوغ أهداف مماثلة 

  إعادة تنظيم شبكة اإلدارة املحلية والحكم املحلي لتعزيز القدرة على

مركزية االستجابة الحتياجات الدعم السياس ي والفني من خالل املزيد من الال 

وتطوير مبدأ التركيز على ترتيب األولويات على نحو أفضل وزيادة التجانس مع 

سائر األطراف الفاعلة والتوسع في االستفادة من التعاون فيما بين االدارات 

 .املحلية املختلفة

  االستغالل األقص ى للموارد املتاحة وذلك بتطبيق أسلوب أكثر مرونة في

 اقحام رأس املال الخاص املستثمر بشكل أكبر. تخصيصهـا، السيما من خالل

   أن تترافق اإلصالحات الهيكلية مع التطبيق املتزامن لتبسيط عمليات اإلدارة

والتوسع في تفويض السلطات، ومن ثم تحديد مبدأ املساءلة والعمل على 

تحفيز املوظفين واالرتقاء بفعالية في استخدام املوارد البشرية املهنية وتسهيل 

 .ل الفرق متعددة التخصصاتعم
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 الرؤية والهدف العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بناء نظام مؤسس ي يستند إلى شرعية دستورية، يتسم 

بالديمومة والتوازن والتكامل ويخضع للرقابة واملساءلة، 

ة، في ومرونلسلطات اختصاصاتها باستقاللية تمارس فيه ا

 ظل نظام ال مركزي موسع.
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قترحة
ُ
 األهداف واملبادرات امل
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 األول الهدف 

 .تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات
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 . عزيز مبدأ الفصل بين السلطاتت الهدف الرئيس ي  1

 السياسة 
نظمة  

ُ
مراجعة وتطوير التشريعات امل

 الهدف التفصيلي  1.1 . للسلطات الثالث والفصل فيما بينها
  فيما ترسيم مستويات السلطات الثالث بما يحقق الفصل

 .بينهم

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج اسم   ت.

1.1.1 
الدول األخرى حول   مراجعة تشريعات

 لية  فصل السلطات  آ
 - سنوات 3-1 / املجلس األعلى للقضاء  مجلس الوزراء/  هيئة صياغة الدستور  مجلس النواب

2.1.1 
دسترة مبدأ الفصل بين السلطات  

 وتحصينه.
 - سنوات 3-1 / املجلس األعلى للقضاء  مجلس الوزراءمجلس النواب /  الدستور هيئة صياغة 

 - سنوات 3-1 / املجلس األعلى للقضاء  مجلس الوزراءمجلس النواب /  هيئة صياغة الدستور  دسترة وتأسيس محكمة دستورية.  3.1.1

4.1.1 
مراجعة االتفاقات واملعاهدات الخارجية 

 ملبدأ الفصل بين 
ً
 السلطات وفقا

 - سنوات 3-1 وزارة الخارجية  مجلس النواب

5.1.1 
صياغة اختصاصات كل سلطة بشكل  

 حصري وواضح 
 مراجعة التشريعات  سنوات 3-1 / املجلس األعلى للقضاء  مجلس الوزراء مجلس النواب
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 . السلطاتعزيز مبدأ الفصل بين ت الهدف الرئيس ي  1
 السياسة 

نظمة  
ُ
مراجعة وتطوير التشريعات امل

 . ترسيخ ثقافة إستقاللية السلطات الهدف التفصيلي  2.1 . للسلطات الثالث والفصل فيما بينها

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

1.1.1 
إقامة الندوات وورش العمل ملعالجة 

 إشكاليات فصل السلطات 
 - سنوات 3-1 املجلس األعلى للقضاء  /مجلس الوزراء النوابمجلس 

2.1.1 

إقامة الدورات التدريبية والتثقيفية  

للنواب والوزراء والقضاة واملسؤولين عن  

 مبدأ الفصل بين السلطات. 

 - سنوات 3-1 املجلس األعلى للقضاء  /مجلس الوزراء مجلس النواب

3.1.1 

والعلوم   لحقوق تطوير مناهج كليات ا

السياسية بما يرسخ مبدأ فصل  

 السلطات.

 - سنوات 3-1 املراكز البحثية/ منظمات املجتمع املدني  مجلس الوزراء 

4.1.1 
االستفادة من برامج التعاون الدولي 

 لخدمة وترسيخ الفصل بين السلطات 
 - سنوات 3-1 وزارة الخارجية/ منظمات املجتمع املدني  مجلس الوزراء 

5.1.1 
مراقبة  إشراك املنظمات غير الحكومية في

 اإللتزام بالفصل بين السلطات 
 - سنوات 3-1 الجهات الرقابية/ منظمات املجتمع املدني مجلس التواب
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 لثانيالهدف ا

 .التوجه إلى الحكومة الصغيرة
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 الصغيرة. الحكومةالتوجه إلى  الهدف الرئيس ي  2
 صدور التشريعات الالزمة.  السياسة 

 الحد من الترهل الحكومي.  الهدف التفصيلي  1.2

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

1.1.2 
تأسيس واعتماد هيكل تنظيمي ُمصغر 

 للمؤسسات الحكومية
 - سنة  التابعة لها الوزارات والجهات  مجلس الوزراء

2.1.2 

الحث على تطبيق الوصف  

والتوصيف الوظيفي للمؤسسات 

 واألجهزة الحكومية

 - سنة  الوزارات والجهات التابعة لها  مجلس الوزراء

 - سنة  وزارة املالية  مجلس الوزراء تطوير منظومة اإلزدواج الوظيفي  3.1.2

4.1.2 

إستحداث نظام حوافز وضوابط  

املناطق النائية في الوظائف  للعمل في 

 التخصصية 

 - سنة  الوزارات والجهات التابعة لها  مجلس الوزراء

 - سنة  صندوق الضمان االجتماعي/ منظمات املجتمع املدني  مجلس الوزراء التقاعد املبكر التحفيز على 5.1.2

6.1.2 
التحفيز على التوجه إلى القطاع 

 الخاص
 - سنوات 3-1 القطاع الخاص/ منظمات املجتمع املدني وزارة العمل والتأهيل/  مجلس الوزراء
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 الصغيرة. الحكومةالتوجه إلى  الهدف الرئيس ي  2
 صدور التشريعات الالزمة.  السياسة 

 ضمان إستقرار وجودة اآلداء. التفصيلي الهدف  2.2

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

1.2.2 
اعتماد تطبيق أنظمة الجودة الشاملة 

 ات الحكوميةسباألجهزة واملؤس
 - سنوات 3-1 الوزارات والجهات التابعة لها  مجلس الوزراء

2.2.2 
لقياس  وضع وإستحداث مؤشرات 

 اآلداء وإصدار التشريعات 
 مراجعة التشريعات  سنة  الوزارات والجهات التابعة لها  مجلس الوزراء

3.2.2 
تحديث املناهج التعليمية بما ُيعزز  

 تحسين اآلداء وإعالء قيمة العمل
 - سنوات 3-1 وزارة التعليم/ املراكز البحثية/ منظمات املجتمع املدني  مجلس الوزراء
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 لثالثالهدف ا

 تعزيز مبدأ الالمركزية في اإلدارة املحلية. 
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 تعزيز مبدأ الالمركزية في اإلدارة املحلية.  الهدف الرئيس ي  3
 السياسة 

إصدار التشريعات واللوائح الداعمة 

 تطوير وإصالح هيكلية اإلدارة املحلية.  الهدف التفصيلي  1.3 لإلدارة املحلية. 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  البرنامج اسم   ت.

1.1.3 
الدول األخرى في الية     مراجعة تشريعات

 الحكم املحلي  
 - سنوات 3-1 - هيئة صياغة الدستور  

 - سنة / املجلس األعلى للقضاء  مجلس الوزراءمجلس النواب /  هيئة صياغة الدستور  دسترة الحكم املحلي وتحصينه 2.1.3

3.1.3 

إقرار وتنفيذ برامج مساعدة لتصميم  

الهياكل واالختصاصات وصياغة  

اللوائح االدارية والفنية واملالية )تعاون  

 دولي(

 مجلس النواب
وزارة التخطيط/وزارة الحكم املحلي/الهيئة العامة للتوثيق واملعلومات/املجلس 

 االقتصادي واالجتماعيالوطني للتطوير 
 مراجعة التشريعات  سنة 

 مجلس النواب املجلس األعلى لإلدارة املحليةتفعيل  4.1.3
وزارة الحكم املحلي/ وزارة التعليم/وزارة الصحة/وزارة االقتصاد/ وزارة املالية/ 

 منظمات املجتمع املدني
 مراجعة هيكلة املؤسسات  سنة 

 مجلس الوزراء ملحلية انشاء صندوق إقراض للتنمية ا 5.1.3

 الوطني للتطويراملجلس وزارة املالية/وزارة االقتصاد/وزارة التخطيط/

االقتصادي واالجتماعي/الهيئة الليبية لالستثمار/ صندوق االستثمار  

الداخلي/مجلس رجال االعمال/ اتحاد غرفة التجارة والصناعة/املنظمات  

 الدولية

 سنة 1-5

لتوفير تمويل متعدد  

املصادر يعمل على 

 اإليرادات البلدية 
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 تعزيز مبدأ الالمركزية في اإلدارة املحلية.  الهدف الرئيس ي  3
 السياسة 

واللوائح الداعمة إصدار التشريعات 

 ان تنمية محلية مستدامة مضتعزيز مبدأ التكامل ل الهدف التفصيلي  2.3 لإلدارة املحلية. 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

1.2.3 

إجراء اإلستطالعات وعقد اللقاءات  

مع السكان للبدء في رسم الحدود  

 للوحدات اإلدارية 

 - سنوات 3-1 منظمات املجتمع املدني /  مجلس الوزراءمجلس النواب /  وزارة الحكم املحي

2.2.3 
رسم واعتماد سياسة وطنية لإلدارة  

 املحلية  
 مجلس الوزراء

مجلس الوزراء/ املجلس الوطني للتطوير االقتصادي / املنظمات الدولية  

 املختصة  
 - سنة 1-2

3.2.3 
ترسيم العالقة بين الوحدات اإلدارية 

 بمختلف مستوياتها 
 - سنة  وزارة الحكم املحلي/وزارة العمل/وزارة التخطيط/وزارة العدل  مجلس الوزراء 

4.2.3 
بناء قدرات املجالس البلدية في 

 التخطيط االستراتيجي وإدارة املوارد 
 - سنة  املنظمات الدولية/منظمات املجتمع املدني وزارة الحكم املحلي 

5.2.3 
تأهيل مجالس وإدارات الحكم املحلي  

 دولي()تعاون 
 - سنة  املنظمات الدولية/منظمات املجتمع املدني وزارة الحكم املحلي 
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 لرابعالهدف ا

الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دور املنظمات غير 

 .الحكومية
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 الرئيس ي الهدف  4
الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دور املنظمات غير  

 . تطوير التشريعات الحاكمة السياسة  الحكومية

 إصالحات تشريعية وقانونية تضمن وتكُفل آليات الشراكة. الهدف التفصيلي  1.4

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

1.1.4 
وإصدار تشريع خاص بتنظيم  صياغة 

 الشراكة وتحديد مجاالتها
 مراجعة التشريعات  سنوات 3-1 مجلس الوزراء/ديوان املحاسبة/الرقابة اإلدارية  مجلس النواب

 - سنوات 3-1 املدني/القطاع الخاصوزارة االقتصاد/ الهيئة العامة للثقافة /منظمات املجتمع  مجلس الوزراء  إصدار دليل إرشاد للشراكة  2.1.4

3.1.4 
إعداد وتنفيذ خطة للتوعية وتطبيق 

 الشراكة 
 - سنوات 3-1 القطاع الخاص املجتمع املدني/ منظمات /وزارة االقتصاد الهيئة العامة للثقافة

4.1.4 
تطوير التشريعات التي تنظم عمل 

 املؤسسات غير الحكومية 
 مراجعة التشريعات  سنة  وزراءمجلس  الهيئة العامة للثقافة

5.1.4 
إقرار برامج حكومية لضمان استدامة 

 الشراكة 
 - سنة  القطاع الخاص/ منظمات املجتمع املدني  مجلس وزراء 
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 الهدف الرئيس ي  4
الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دور املنظمات غير  

 الحكومية
 التشريعات الحاكمة. تطوير  السياسة 

 الهدف التفصيلي  2.4
تحفيز ودعم برامج الشراكة وتفعيل دور املنظمات غير  

 الحكومية.

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

 مراجعة هيكلة املؤسسات  سنوات 3-1 منظمات املجتمع املدني  مجلس الوزراء  إنشاء وكالة وطنية لضمان االستثمار  1.2.4

2.2.4 
صياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية 

 للشراكة مع القطاع الخاص   
 - سنوات 3-1 جميع الوزارات/منظمات املجتمع املدني/القطاع الخاص  مجلس الوزراء 

3.2.4 
تطوير أنظمة الرقابة اإلدارية والفنية  

 واملالية بما يتناسب مع  الشراكة 
 - سنوات 3-1 ديوان املحاسبة/الرقابة اإلدارية/منظمات املجتمع املدني/املنظمات الدولية املعنية مجلس الوزراء 

4.2.4 
يذ قائمة برامج إحتياجات تحديد وتنف

 لتحقيق شراكة فاعلة التعاون 
 - سنوات 3-1 منظمات املجتمع املدني/القطاع الخاص مجلس الوزراء 

5.2.4 
لإلعالن وتقديم إنشاء منصة إكترونية 

 خدمات الشراكة 
 - سنوات 3-1 الهيئة العامة للثقافة /وزارة االقتصاد الهيئة للتوثيق واملعلومات  مجلس الوزراء  
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 ترسيخ مبدأ التنظيم والتوجيه والرقابة.
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 التنظيم والتوجيه والرقابة. ترسيخ مبدأ  الهدف الرئيس ي  5
 السياسة 

ترسيم الصالحيات واإلختصاصات بين  

 إعادة هيكلة وتنظيم املؤسسات الرقابية الحكومية  الهدف التفصيلي  1.5 األجهزة الرقابية. 
 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

1.1.5 
املؤسسات والهيئات إعادة النظر في اختصاصات 

 الرقابية  الحكومية
 - سنة 3-1 جميع الوزارات والجهات التابعة لها/املنظمات الدولية مجلس النواب

2.1.5 
تحديد واعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسات 

 الرقابية  والهيئات الحكومية
 - سنة 3-1 لها/املنظمات الدوليةوالجهات التابعة   الوزاراتمجلس الوزراء/جميع  مجلس النواب

3.1.5 
تحديد واعتماد املالك الوظيفي للمؤسسات 

 الرقابية  والهيئات الحكومية
 - سنة 3-1 والجهات التابعة لها/املنظمات الدولية  الوزاراتمجلس الوزراء/جميع  مجلس النواب

4.1.5 
تحديد واعتماد الوصف والتوصيف الوظيفي  

 الرقابية والهيئات الحكوميةللمؤسسات 
 - سنة 3-1 والجهات التابعة لها/املنظمات الدولية  الوزاراتمجلس الوزراء/جميع  مجلس النواب
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 ترسيخ مبدأ التنظيم والتوجيه والرقابة.  الهدف الرئيس ي  5
 السياسة 

واإلختصاصات بين  ترسيم الصالحيات  

 لطة القانون.إجراءات معززة لُس  الهدف التفصيلي  2.5 األجهزة الرقابية. 

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

 مراجعة التشريعات  سنة 3-1 املدني/املنظمات الدولية مجلس الوزراء/منظمات املجتمع  مجلس النواب مراجعة التشريعات الرقابية واإلجرائية 1.2.5

2.2.5 
صياغة أدلة رقابية ذات معايير دولية 

 واضحة
 - سنة 3-1 األجهزة الرقابية/املنظمات الدولية  مجلس النواب

3.2.5 
من كفاءة  الرفعرد البشرية و اتقييم املو 

     العاملين في الجهات الرقابية
 - سنة 3-1 منظمات املجتمع املدني/املنظمات الدولية األجهزة الرقابية/جميع الوزارات/ وزارة العمل والتأهيل 

4.2.5 
للقطاعات  صياغة أدلة إجراءات

  التنفيذية
 - سنة 3-1 لها/منظمات املجتمع املدني والجهات التابعة  الوزاراتمجلس النواب/جميع  مجلس الوزراء 

 - سنة 3-1 جميع الوزارات والجهات التابعة لها/منظمات املجتمع املدني/منظمات املجتمع املدني مجلس الوزراء  مدونة سلوك إعداد وصياغة  5.2.5

6.2.5 

تفعيل برامج واتفاقات استرداد  

املوجودات ضمن اتفاقية األمم  

 الفساد املتحدة ملكافحة 

الهيئة الوطنية ملكافحة  

 الفساد 
 - سنوات 10-1 وزارة الخارجية/وزارة الداخلية
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 لسادسالهدف ا

 .إرساء مبدأ الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد
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 إرساء مبدأ الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد.  الهدف الرئيس ي  6
 السياسة 

تقنين أساليب الحوكمة في 

 إلزام املؤسسات بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.  الهدف التفصيلي  1.6 املؤسسات. 
 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

1.1.6 
 القسم القانوني ملوظفيإطالق حملة وطنية ألداء 

   القطاع العام
 - سنة  هيئة مكافحة الفساد/مؤسسات املجتمع املدني  مجلس وزراء

 - سنوات 3-1 هيئة مكافحة الفساد وزارة العدل/ مجلس الوزراء/ مجلس النواب  صياغة استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد  2.1.6

3.1.6 
متطلبات  ت الوطنية وفقمواءمة التشريعا

 ملكافحة الفساد  دوليةال االتفاقيات
 سنوات 3-1 مجلس الوزراء/وزارة الخارجية/هيئة مكافحة الفساد  مجلس النواب

مراجعة 

 التشريعات 

 سنوات 3-1 مجلس الوزراء مجلس النواب بتقديم اإلقرارات املالية  إلزام املسؤولين  4.1.6
مراجعة 

 التشريعات 

 - سنوات 3-1 األجهزة الرقابية/مؤسسات املجتمع املدني  هيئة مكافحة الفساد  الفساد آمنة لإلبالغ عناستحداث آلية  5.1.6

6.1.6 
 دارية النافذةمراجعة وتحديث الئحة العقود اإل 

 والقرارات الالحقة لها.
 وزارة العدل 

مجلس الوزراء/هيئة الرقابة اإلدارية/ديوان املحاسبة/هيئة  

 املشروعات العامة
 سنوات 1-3

مراجعة 

 التشريعات 

7.1.6 
دوات الجباية )الكهرباء، املاء، الضرائب، رقمنة أ

 الجمارك، إلخ( 
 الهيئة العامة للمعلومات

وزارة االتصاالت واملعلوماتية/الشركة العامة للكهرباء/الشركة  

 العامة للمياه/مصلحة الضرائب/مصلحة الجمارك
 - سنوات 1-3

 سنوات 3-1 العدل  ةمجلس الوزراء/وزارة التخطيط/وزار  مجلس النواب قانون املواصفات الليبية وتطويرتحديث  8.1.6
مراجعة 

 التشريعات 
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 إرساء مبدأ الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد.  الهدف الرئيس ي  6
 الحوكمة في املؤسسات. تقنين أساليب  السياسة 

 . للوقاية من الفساد رفع مستوى الوعي املجتمعي الهدف التفصيلي  2.6

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

1.2.6 
إنشاء حاضنات لجمعيات حماية  

 املستهلك
 - سنوات 10-1 وزارة الثقافة/هيئة الرقابة اإلدارية وزارة االقتصاد 

2.2.6 
وضع برامج توعية مكثفة ملخاطر  

 الفساد
 - سنوات 3-1 وزارة االتصاالت واملعلوماتية/وسائل اإلعالم/مؤسسات املجتمع املدني  هيئة مكافحة الفساد

3.2.6 
اعتماد حقائب تدريبية للوقاية من 

 الفساد واإلبالغ عنه 
 - سنوات 3-1 الفساد/الرقابة اإلداريةهيئة مكافحة  وزارة العمل

4.2.6 
إنشاء وحدات إعالمية بالوحدات  

 اإلدارية وإلزامها بتقديم نشرات دورية
 سنوات 3-1 وزارة العمل/هيئة اإلعالم مجلس الوزراء

مراجعة هيكلية  

 املؤسسات
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 لسابعالهدف ا

 .التوجه إلى الحكومة الذكية
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 الذكية. الحكومةالتوجه إلى  الهدف الرئيس ي  7
 سن اللوائح والتشريعات.  السياسة 

 تطوير البنى التحتية.  الهدف التفصيلي  1.7
 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

1.1.7 
تحديد الخدمات املستهدفة للتحول الذكي وترتيبها 

 متطلبات الحصول عليهاوإعادة النظر في 
 - سنوات 3-1 جميع الوزارات والجهات التابعة لها  مجلس الوزراء

2.1.7 
استصدار التشريعات الالزمة العتماد الخدمات  

 ة اإللكتروني
 مراجعة التشريعات  سنوات 3-1 مجلس الوزراء مجلس النواب

3.1.7 
تحديد آلية االنتقال إلى الحكومة الذكية وإسنادها  

 مختصة لجهة 
 مراجعة التشريعات  سنوات 3-1 جميع الوزارات والجهات التابعة لها  مجلس الوزراء

4.1.7 
تقييم وتطوير البنية التحتية الالزمة لتقديم  

 الخدمات الذكية
 - سنوات 3-1 جميع الوزارات والجهات التابعة لها  االتصاالت واملعلوماتية

5.1.7 
للخدمات    ةاإللكترونيتصميم وتنفيذ بوابة ليبيا 

 واملعلومات 
 - سنوات 3-1 مجلس الوزراء االتصاالت واملعلوماتية
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 الذكية. مجلس الوزراءالتوجه إلى  الهدف الرئيس ي  7
 سن اللوائح والتشريعات.  السياسة 

 مواكبة التطورات وفتح آفاق التعاون.  التفصيلي الهدف  2.7

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

1.2.7 
تصميم وتنفيذ برامج توعوية بأهمية  

 الذكية الحكومة
 مجلس الوزراء

املجتمع  االتصاالت واملعلوماتية/الهيئة العامة للمعلومات/القطاع الخاص/منظمات 

 املدني 
 - سنوات 1-3

2.2.7 

إصدار دليل إرشادي للتحول 

والذكي للجهات املسؤولة   ياإللكترون

 عن تقديم الخدمات 

 مجلس الوزراء
منظمات املجتمع  /االتصاالت واملعلوماتية/الهيئة العامة للمعلومات/القطاع الخاص

 املدني 
 - سنوات 1-3

3.2.7 

البيانات   إنشاء مركز وطني لحفظ

وتقديم املساعدة الفنية 

 للمستخدمين 

 مراجعة هيكلة املؤسسات  سنوات 3-1 الوزارات والجهات التابعة لها  مجلس الوزراء

4.2.7 
ومتابعة   الخبرات لتنفيذجذب 

 الذكية الحكومةمشروع 
 - سنوات 3-1 - مجلس الوزراء
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 لثامنالهدف ا

 .بناء القدرات البشرية
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 بناء القدرات البشرية.  الهدف الرئيس ي  8
 خلق شراكة فاعلة.  السياسة 

 تعزيز القيمة املضافة من رأس املال البشري.  الهدف التفصيلي  1.8

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

 - سنوات 3 املجتمع املدني  تاممنظاملعهد الوطني لإلدارة/ وزارة العمل والتأهيل  القطاع العام  تطوير قيادات 1.1.8

 - سنوات 4 منظمات املجتمع املدني  /املشروعات الصغرى واملتوسطة وزارة العمل والتأهيل  تنمية املعارف املهنية املتخصصة  2.1.8

 - سنوات 5   القطاعات العامة والبلديات دواوينجميع  وزارة العمل والتأهيل  تطوير املهارات اإلدارية )متنوعة(  3.1.8

 - سنوات 10 منظمات املجتمع املدني املعنية  وزارة الثقافة إنشاء مكتبات إلكترونية    4.1.8

5.1.8 
هنية  املراكز تطوير وتحديث امل

 التدريبية و 
 - سنوات 5 املعنية منظمات املجتمع املدني  وزارة العمل والتأهيل 

 - سنوات 3 منظمات املجتمع املدني املعنية  وزارة العمل والتأهيل  الباحثين عن عمل  لتأهي 6.1.8
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 بناء القدرات البشرية.  الهدف الرئيس ي  8
 خلق شراكة فاعلة.  السياسة 

 اإلستفادة من الخبرات وتفعيل اإلتفاقيات.  الهدف التفصيلي  2.8

 

 مالحظات  املدة املقترحة  الشركاء الجهة املنفذة  اسم البرنامج  ت.

 - سنة 3-1 منظمات املجتمع املدني/ املنظمات الدولية وزارة العمل والتأهيل  تطوير كفاءة املدربين املحليين 1.2.8

 - سنة 3-1 منظمات املجتمع املدني/ املنظمات الدولية العمل والتأهيل وزارة  تأهيل املدربين الجدد 2.2.8

3.2.8 
تطوير املراكز التدريبية واملهنية  

 القائمة
 - سنوات 3 منظمات املجتمع املدني املعنية  وزارة العمل والتأهيل 

4.2.8 
عقد شراكات مع املؤسسات الدولية 

 في مجال بناء القدرات 
 - سنة 3-1 وزارة الخارجية/ منظمات املجتمع املدني/ املنظمات الدولية والتأهيل وزارة العمل  
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 املستوي املحلـــــــي. .2

 

 

 

 

 



 

 
34 

 

 السلطة التشريعية املركزية:اختصاصات  (1

سلطة سن القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة ،والخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية واملوازنة العامة للدولة ،ويمارس  تتولى :(1الغرفة رقم )(1.1

 ويمارس اإلختصاصات التالية: .الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ويتولى املصادقة على املعاهدات واالتفاقيات الدولية

 انين وإقرار املوازنة العامة.سن التشريعات والقو  .1

 .افتتاح الدورة االنتخابية .2

 .الدعوة النتخاب رئيس الجمهورية .3

 .أداء رئيس الجمهورية للقسم .4

 .االستماع إلى خطب الرؤساء .5

 .االستماع إلى كلمة رئيس الجمهورية بشأن املسائل ذات الطابع الوطني املهم .6

 )الشيوخ والنواب(. للمجلسين ةعقد جلسات تشاوري .7

في يجتمع اجتماعا استثنائيا بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من يخلفه وفق أحكام الدستور ، أو بطلب من ثلث عدد أي من املجلسين ، وذلك و  .8

 :الحاالت اآلتية

  املوافقة على إعالن حالة الحرب، أو إنهائها. .أ

 إقرار حالة الطوارئ واألحكام العرفية. .ب

 خارج حدود الدولة.املوافقة على إرسال قوات عسكرية  .ت

 النظر في جدول أعمال محددة. .ث
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 :في املواضيع التالية وذلكمن مجلس النواب إلقرارها أو التعديل  إليهتولى مراجعة مشاريع القوانين التي يتوجب إحالتها ت :(2الغرفة رقم )(2.1

 .النظام املالي للدولة .1

 .الحكم املحلى .2

  .الجنسية والهجرة .3

 .االنتخابات .4

  .الطبيعية والبيئةالثروات  .5

  .مقترحات التعديالت الدستورية .6

محافظ  –رؤساء وأعضاء الهيآت الدستورية املستقلة  –املصادقة على ترشيحات مجلس النواب بشان الوظائف ) أعضاء املحكمة الدستورية  .7

ولة، ويتولى رئيس مجلس الشيوخ مهام رئيس الجمهورية مصرف ليبيا املركزي ونائبه وذلك وفق معايير االستحقاق والجدارة لتحقيق املصالح العليا للد

 في حالة إقرار املحكمة الدستورية بشغور منصب الرئيس بشكل دائم.
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 :حليةالسلطة التشريعية املاختصاصات  (2

 :املستوى املحلي )اإلدارة الوسطى(

 إختيار  رئيس مجلس املحافظة. .1

 حافظة.املإختيار أمانة مجلس  .2

 التخصصية.تشكيل لجانه  .3

 تجميع قرارات وتوصيات البلديات الواقعة في نطاقها بشأن وضع ومناقشة بنود جدول أعمالها، وإحالتها إلى مجلس النواب. .4

 تنفيذها. صياغة القرارات املحلية للبلديات على مستوى املحافظة، وإحالتها إلى املجلس التنفيذي للمحافظة لوضعها ضمن الخطط واملشروعات املطلوب .5

 سن اللوائح والقرارات وتحديد النظم واإلجراءات التنفيذية الالزمة لتسيير األعمال، والتي ال يتعدى سريانها القانوني نطاق املحافظة. .6

 إختيار رئيس املجلس التنفيذي للمحافظة. .7

 قبل إحالتها لرئاسة الوزراء إلصدار القرار الالزم.املصادقة على مقترح  رئيس املجلس التنفيذي للمحافظة بشان تعيين اعضاء املجلس التنفيذي للمحافظة  .8

 لقرارات البلدياتمنح املوافقة على البرنامج التنفيذي املقدم من املجلس التنفيذي لل .9
ً
 .محافظة تنفيذا

 متابعة تنفيذ ما تقرره البلديات  داخل نطاق املحافظة. .10

 استجواب املجلس التنفيذي للمحافظة، أو رئيسها أو أحد أعضائها. .11

 مساءلة املختارين منه، وقبول استقاالتهم وإعفائهم من مهامهم املختارين لها. .12

بتنظيم أجهزة الحكم املحلي( تشكيل لجان للتحقيق في املخالفات التي ترتكب من قبل رئيس وأعضاء املجلس التنفيذي للمحافظة في حالة مخالفة أحكام )القانون املتعلق  .13

 لقضائية أو الرقابية بحسب األحوال.بالعزل أو اإلحالة على الجهات ا

 إعتماد توزيع ميزانية املحافظة املقترحة من املجلس التنفيذي  للمحافظة. .14

 ة.متابعة تنفيذ امليزانية ومطابقة الصرف مع التشريعات النافذة وإقرار الحساب الختامي للمحافظة بعد مراجعتها من جهاز املراجعة املالي .15

 عض القضايا ذات إهتمام املجلس من بين أعضائه أو من ذوي الخبرة من الخبراء واملستشارين.تشكيل لجان نوعية لدراسة ب .16

وع العزل وال يجوز إعادة يجوز ملجلس املحافظة بقرار مسبب عزل أي من أعضائه في أي وقت وأن تكون هذه القرارات بأغلبية ثلثي األعضاء دون احتساب صوت العضو موض .17

 خرى سواء بمجلس للمحافظة أو املجلس التنفيذي للمحافظة التابع لها أو غيرها من املحافظات.إختيار من تم عزله مرة أ
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 يةالتنفيذ السلطة (2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرئاس .1

 .الحكومة املركزية .2

 ى.ــــــــــاإلدارة الوسط .3

 ة.ـــــــــــــــــــاإلدارة املحلي .4
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 اختصاصات السلطة التنفيذية:

ويعقد الصلح وفق أحكام الدستور، هو املمثل الدولة في عالقاتها الخارجية،  ويعلن الحرب، هو القائد األعلى للقوات املسلحة، :)رئيس الجمهورية((الرئاسة 1.1

 ويختص رئيس الجمهورية باملسائل اآلتية:

 ، واعتماد تأليف الحكومة وإجراء التعديالت الوزارية.تعيين رئيس الوزراء .1

 السياسات العامة للسلطة التنفيذية.تحديد وتوجيه  .2

 .الدستور  التي ينص عليها، وبالشروط الدعوة لالستفتاء في الحاالت .3

 مع تحديد املسائل التي تتناولها. ،لجلسات استثنائية (1الغرفة رقم )دعوة مجلس  .4

 .واألمر بنشرها في الجريدة الرسمية إصدار القوانين، .5

 .اقتراح مشروعات القوانين .6

 .االتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية، وفق القانون إبرام  .7

 .واملنظمات الدولية ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول اعتماد  .8

 .وفق القانون  منح األوسمة واألنواط .9

 واملؤسسات التابعة لها. في الوظائف العليا برئاسة الدولةواإلعفاء  التعيين .10

 .العرفية، وفق أحكام الدستور إعالن حالة الطوارئ، وطلب إعالن األحكام  .11

 أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور. .12
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 (الحكومة املركزية:2.1

 ، وتختص باالختصاصات التالية:تتكون من رئيس الوزراء والوزراء التابعين له

 الوزراء: رئيس 1.2.1

 تأليف الحكومة، وترأس جلساتها، واقتراح إدخال التعديالت عليها. ●

 واإلشراف على أعمالها. تسيير الحكومة، ●

 ختصاصاتهم و مسؤولياتهم املباشرة.إتنسيق مهام أعضاء الحكومة دون املساس ب ●

 الوزراء: سمجل 2.2.1

 .تنفيذ السياسة العامة ●

 املحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق املواطنين، وضمان احترام القوانين، واألنظمة. ●

 .اقتراح مشروعات القوانين ●

 .قانون املوازنة العامةداد مشروع إع ●

 .عداد مشروع الخطة العامة للدولةإ ●

 إنشاء، وحل، ودمج املرافق، واملؤسسات، والهيأت واملصالح، والشركات العامة. ●

 .تها، واإلشراف عليها، ومتابعتهاتنظيم إدارات الدولة، ومؤسساتها، وأجهز  ●

 .رافق العامة في نطاق اختصاصهاملإصدار اللوائح التنفيذية، والتنظيمية، ولوائح الضبط وتنظيم  ●

 تعيين وكالء الوزارات، واملناصب العليا في الحكومة، على أساس مبادئ تكافؤ الفرص، واالستحقاق، والشفافية، وفق ما يحدده القانون. ●

 صالح العليا للدولة.تعيين السفراء، وممثلي الدولة لدى املنظمات الدولية، وفق معايير النزاهة، واالستحقاق، والجدارة، وتحقيق امل ●
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 حكومة املركزية التنفيذية:(ال13.

 التالية:الفنية ويختصون باملهام ، هالوزارات التابعين لو  مجلس الوزراء تتكون من

 في مجال التعليم: .1

 .املعتمدة ةيالدول ييراملعا وفق املستجدات ومواكبة التعليمية املناهج وضع .1

 .ومخرجات تياوعمل مدخالت من يةميالتعل ةيالعمل مكونات يمتقو   .2

 قياس اآلداء وتقويمه وتطوير باستمرار. .3

4. .
ً
 توفير املعدات واألجهزة الفنية الخاصة باملرافق التعليمية مع مراعاة الجودة والحداثة وصيانتها دوريا

.إعداد واقتراح الخطط والبرامج التنفيذية الالزمة ألعمال الصيانة واملحافظة على املرافق التعليمية و  .5
ً
 صيانتها دوريا

 تصميم ووضع الخرائط واملواصفات الفنية للمرافق التعليمية. .6

 اإلشراف على عمليات تركيب الورش واملعدات التدريبية واألجهزة والبرامج الالزمة للعمليات التعليمية وتطويرها. .7

.إنتاج ومواءمة البرامج التعليمية بالبرامج التعليمية العربية والدولية بما يتناسب  .8
ً
 مع املتطلبات املحلية وتصيميمها وإعدادها ونشرها إلكترونيا

 دعم البحوث املبتكرة والتنافسية في كافة العلوم. .9

 اكتشاف املواهب ورعايتهم ودعم القدرات الوطنية. .10

 إقامة املؤتمرات العلمية بخصوص العمليات التعليمية ومخرجاتها.  .11

 للبحث ا .12
ً
 لعملي.تقديم الجوائز والدعم املادي تشجيعا

 . املادي الدعم ميوتقد يةالبحث والبرامج الخطط اعتماد خالل من وذلك املختلفة يةالعلم االختصاصات ذات يةالبحث املراكز يف والدراسات البحوث ومتابعة دارةإ .13

 تعليمية.ال سساتؤ امل ف املستمر ميوالتعل ُبعد عن التعلم تنياتق إدخال على العمل .14

 .يةوالدول  يةاملحل واملعلومات يقالتوث مراكز مع والتعاون   ميالتعل أهداف يخدم  بما بالخارج يةميعلتال سساتؤ امل مع التعاون  .15

 .يةوالبشر  ية املاد ومتطلباتها جاتهايااحتديد وتح هاير بتطو  لةيالكف املقترحات وإعداد الكليات واملعاهد عمل سير على اإلشراف  .16

 .واملعاهد تياللكل املناهج بكافة املتعلقة والنماذج العمل اتيموتعل والخطط والقواعد األنظمة مشروعات وإعداد ضعو  .17

 يا.والتكنولوج العلوم يف املستجدات ألحدث وفقا هاير تطو  على والعملية الدراس واملقررات ملناهجتقديم ا .18

 تحديد السياسات الخاصة بقبول الطالب في الكليات واملعاهد الليبية. .19
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 العمل االداري بالكليات واملعاهد والتأكد من تنفيذها للخطط والبرامج واملناهج التعليمية والتدريبية املعتمدة.متابعة وتقييم وتقويم  .20

 إعداد الدراسات واألبحاث التي من شأنها دعم العملية التعليمية وترجمة املقترحات والدراسات إلى برامج تنفيذية. .21

 يفية من تعيين ونقل وندب وإعارة وإستقالة.الوظ باإلجراءات علقيت ما كل ف بالجامعات يدينواملع يسالتدر  لجنة أعضاء ونؤ ش متابعة .22

 إعداد الدراسات والتقارير املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الكليات واملعاهد. .23

 التخصصات املختلفة.إعداد التقارير السنوية عن متطلبات وإحتياجات الكليات واملعاهد من أعضاء التدريس والعاملين في  .24

 متابعة شؤون الطالب بالكليات واملعاهد ودراسة أهم املعوقات والصعوبات وحلحلة املشكالت التي تواجههم. .25

 االهتمام ومتابعة الطالب الدارسين للدراسات العليا بالداخل واقتراح الحلول للصعوبات التي تواجههم. .26

 الدولية لغرض االستفادة من خبراتهم في جميع التخصصات. تبادل الدراسات واألبحاث مع الجامعات العربية و  .27

 متابعة تنفيذ اللوائح والتشريعات املنظمة إليفاد الطلبة للدراسة في الداخل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. .28

 اقتراح امليزانيات الالزمة إلنجاح الدراسات العليا بالداخل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. .29

 لكتروني لكافة البيانات واملعلومات حول طالب الدراسات العليا الدراسين بالداخل.التوثيق اإل .30

 إعداد املقترحات والخطط والبرامج ورسم السياسات لتطوير التعليم في ليبيا بجميع مراحله التعليمية. .31

 تحديد الكميات املطلوبة من الكتب واملذكرات املنهجية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. .32

 ي بكافة مراحله وتخصصاته وإعداد البرامج الكفيلة بتطويره وتوفير اإلمكانات الالزمة له. نهإلشراف على التعليم املا .33

 اعتماد نتائج التعليم بجميع مراحله التعليمية. .34

 االهتمام ببرامج التعليم املستمر بجميع مراحله وتخصصاته. .35

 التعليمية في تنفيذ برامج التعليم املنزلي. فتح آفاق التعاون مع املؤسسات اإلعالمية والقنوات .36

 تعليم املنزلي واملفتوح واقتراح الحلول واملعالجات الالزمة.الداسة املشاكل والصعوبات الت تواجه العملية التعليمة ب .37

 املشاركة مع املراكز البحثية في الدراسات املتعلقة لتطوير العلمية التعليمية. .38

 ة نشاط فتح املؤسسات التعليمية الخاصة ومتابعتها وتقييمها أعمالها ومخرجاتها وتقويمها.منح التراخيص الالزمة ملزاول .39

 دراسة املشكالت التي تواجه مؤسسات رياض األطفال واقتراح الحلول الالزمة ملعالجتها. .40

 التي تواجه مؤسسات رياض األطفال واقتراح املعالجات املناسبة لذلك. املشكالت ةدراس .41

 مواصفات للمؤسسات التعليمية الخاصة.إعداد كراسة  .42
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 منح اإلذن للجاليات األجنبية بفتح مدارس لها وفق اللوائح املنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. .43

 نشر ثقافة الجودة والتطوير املستمر والتقويم واالعتماد بين األكاديميين والجامعيين. .44

 وضمان جودة املؤسسات التعليمية.اقتراح السياسات العامة لتقويم اآلداء  .45

 ان جودة املخرجات التعليمية.مضدة موحد ذات أسس ومعايير وشروط لإنشاء نظام جو  .46

***************************************************************************************************************************************************** 

 

 

 

 اعتماد برامج املؤسسات التعليمية وفق معايير الجودة املعتمدة. .47

 للعاملين في التعليم وتطوير آدائهم. يبية التدر  والبرامج   الخطط وتنفيذ  تراحاق .48

 هيئات واملنظمات العربية والدولية في سبيل تطوير وتحديث نظام جودة واعتماد املؤسسات التعليمية.التعاون مع ال .49

 تقديم املقترحات للمؤسسات التعليمية فيما يخص تحقيق املستويات املطلوبة لتحقيق الجودة وتوفير األدلة اإلرشادية لذلك. .50

 معادلة واعتماد املؤهالت العلمية. .51
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 الصحة:في مجال  .2

***************************************************************************************************************************************************** 

 
 

 

 .وضع نظم وضوابط وسياسة صحية عامة تهدف إلى حماية املواطنين وتقدم خدمات عالية الجودة في مجال الصحة والبيئة (1

 إعداد الخطط والبرامج لتطوير الخدمات الصحية. (2

 دراسة الصعوبات واملشاكل التي تواجه القطاع الصحي واقتراح املعالجات والحلول. (3

 إعداد الخطط والبرامج التدريبية للعاملين في املرافق الصحية العامة. (4

 وضع املواصفات الخاصة الحتياجات املختبرات الطبية من أجهزة ومعدات. (5

6) .
ً
 متابعة تنفيذ السياسات الدوائية املعتمدة دوليا

 اعتماد الشهادات التي تصدرها مصانع األدوية الوطنية ملنتجاتها ومراقبة جودة ونوعية األدوية املصنعة. (7

 وضع معايير توفير مخزون استراتيجي من اإلمداد الطبي. (8

 وضع القائمة النمطية لبنود االمداد الطبي ومراجعتها بشكل دوري. (9

 القيام بالبحوث والدراسات املتعلقة بسوء التغذية واألمراض املصاحبة. (10

 متابعة برنامج التطعيم العام وتقييمه وتقويمه. (11

 االهتمام بالصحة املدرسية ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الوقائية والعالجية لها. (12

 تأهيل األطباء ومنحهم شهادات متخصصة عليا في مجال تخصصاتهم. (13

 نظمة التعليمية الطبية بما يتماش ى مع التطورات العاملية.تطوير األ  (14

 متابعة تطوير النظم التشخيصية والعالجية في مختلف التخصصات الطبية. (15

 منح الفرصة أمام األطباء ملمارسة البحث والتواصل والتعليم والتدريب املنهي املستمر. (16

 طاع الصحي والرفع من كفاءاتهم.تدريب الكوادر الطبية والطبية املساعدة والعاملين في الق (17

 إقامة الدورات والندوات والؤتمرات والورش التعليمية. (18
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 الصناعة: في مجال .3

 التنفيذية في مجال التنمية الصناعية. والبرامج الخططوضع  .1

 اقتراح الخطط والبرامج الالزمة في مجاالت الصناعات االستراتيجية واتخاذ الوسائل الكفيلة باستقطاب رؤوس االموال االجنبية والوطنية. .2

املختصة في االستثمار الصناعي بهدف تبادل الخبرات لتحقيق التنمية الصناعية وربطها بالقطاع العام إبرام العقود واتفاقيات التعاون الصناعية مع الجهات واملؤسسات  .3

 والقطاع الخاص.

4. .
ً
 ودوليا

ً
 اقتراح املزايا والحوافز التشجيعية لالنشطة الصناعية املختلفة يما يعزز قدرتها االنتاجية والتنافسية محليا

 طة الصناعية واقتراح الحوافز للمشروعات الصغرى واملتوسطة واألنشطة ذات الطابع التصديري.ارسة األنشمتشجيع القطاع الخاص على م .5

 اقتراح الخطط والبرامج التي من شأنها الرفع من كفاءة مؤسسات القطاع الخاص والعاملين بها بما يساهم في الرفع من قدرتها التنافسية. .6

 اءات الداعمة لألنشطة الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.اقتراح تطوير وتعديل التشريعات والسياسات واالجر  .7

 سويقية الحديثة.القيان باألبحاث والدراسات وعقد املؤتمرات وورش العمل والعمل على زيادة التوعية فيما يخص مجاالت الصناعة واألساليب الغنتاجية والت .8

 املنتجات.تطوير أنظمة الجودة الصناعية بما يضمن الحصول على أجود  .9

 تشجيع املخترعين واملبتكرين وضمان دخول أنشطتهم التجارية حيز التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات االختصاص. .10

 توفير املعلومات والبيانات حول أهم التقنيات الصناعية املتقدمة واملستقبلية وكيفية الحصول عليها وتدريب الكوادر البشرية لتشغيلها. .11

 ت الحديثة في مجال االختراعات وتشجيع وتطبيق الناجح منها.تطوير وتوطين التقنيا .12

 م الظروف املحلية.القيام بالبحوث التطبيقية والتجارب الصناعية للمنتجات الجديدة، والعمل على تطوير أو تعديل املنتجات الحالية وطرق إنتاجها بما يالء .13

 تكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية.القيام بالدراسات املتعلقة بالتسويق والتي تشتمل النواحي ال .14

 القيام بالدراسات املتعلقة بطرق الرقابة والجودة وتنظيم واجراءات االختبارات. .15

 اجراء الدراسات املتعلقة باملعايير واملقاييس والتحكم اآللي في صناعة املنتجات. .16

 وتحديد طبيعتها ومواقعها وطرق استخراجها ونقلها واستغاللها.القيام بأعمال البحث الجيولوجي والتنقيب عن املواد املعدنية والحجرية  .17

 دراسة طلبات وعروض الشركات والهيئات املحلية منها أو األجنبية الراغبة في التعاقد بشأن التنقيب والثروات املعدنية. .18

 إصدار املجالت والنشرات العلمية التي تبرز النشاطات الصناعية الليبية املتاحة. .19

 يذ اتفاقيات التعاون الدولي مع الدول واملنظمات الدولية واالتحادات بخصوص االنشطة الصناعية.متابعة وتنف .20
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 إعداد الدراسات والخطط والبرامج التي تحدد املناطق الصناعية وتوزيعها الجغرافي. .21

 إتمام اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بمواقع إقامة املناطق الصناعية. .22

التصاميم بالتنسيق مع الجهات ذات العقالة فيما يخص تنفيذ وإقامة املنشآت واملشروعات والبنى التحتية من طرق وصرف صحي وشبكات إعداد الدراسات والرسوم و  .23

 الكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات األساسية.

 .استقبال طلبات املستثمرين املحليين واألجانب والبث فيها وإبرام عقود التشغيل واالستمثار في شأنها .24

 القيام باألبحاث ودراسات الجدوى االقتصادية عن كميات االستهالك من الغذاء والدواء. .25

 القيام بالدراسات الالزمة الحتياجات السوق من األغذية واألدوية. .26

 اعداد الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ السياسات العامة في مجال الغذاء والدواء. .27

 يساهم في تحليل وتقييم الوضع الغذائي والدوائي بشكل دوري ومستمر.تشجيع البحوث ورعايتها وتمويلها بما  .28

 مراقبة جودة املنتجات الغذائية املحلية والعاملية. .29

 إعدا دليل عمل مراقبة جودة الغذاء والدواء. .30

 التفتيش على األدوية واملعدات واملستملزمات الطبية وحليب االطفال ومستحضرات التجميل بشكل دوري ومستمر. .31

 فتيش على قنوات استيراد وتوزيع السلع الغذائية والدوائية.الت .32

 متابعة وتقييم الشركات الشركات املتخصصة في مجالي الغذاء والدواء. .33

 وضع السياسات الدوائية وإعداد قائمة نمطية ودليل وطني لألدوية. .34
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 في مجال االقتصاد: .4

 .ذلك يق تحق تكفل يالت للقواعد وفقا سيةاألسا والخدمات السلع أسعار موازنة علىالعمل  .1

 دراسة واقتراح الوسائل التي تساعد على تحديد األسعار املناسبة للسلع والخدمات وتقديم توصيات للجهات املختصة. .2

 متابعة األسعار الدولية واملحلية للسلع والخدمات األساسية وإعداد التقارير الدورية حولها. .3

 لع والخدمات في قائمة أولويات املواطن.إجراء الدراسات واملسوحات االقتصادية لتحديد األهمية النسبية للس .4

 ة.التنسيق مع أدوات األنشطة االقتصادية املختصة بما يكفل االحتفاظ بمخزون استرايتيجي مناسب من السلع األساسية املعرة للتقلبات الحاد .5

 وضع الخطط والبرامج التنفيذية في مجال التنمية الصناعية التصديرية. .6

 زمة في مجاالت الصناعات االستراتيجية التصديرية واتخاذ السبل لجذب رؤوس االموال االجنبية واملحلية.اقتراح الخطط والبرامج الال  .7

 اقتراح املزايا والحوافز التشجيعية لالنشطة الصناعية التصديرية بما يمكنها من تعزيز قدرتها التنافسية في االسواق الدولية. .8

 ناعية املوجهة للتصدير والرفع من كفاءة العاملين بها.تشجيع القطاع الخاص على ممارسة االنشطة الص .9

 القيام بالدراسات واالبحاث وعقد الندوات واملؤتمرات وتشجيع وتطوير النبى التحتية لالنشطة الصناعية التصديرية. .10

 رعاية واحتضان املبادرين واملبدعين ورعمهم وتسهيل تحويل افكارهم الى مشروعات انتاجية وخدمية. .11

 وتقديم الدعم الفني واملشورة الالزمة للراغبين في انشاء مشروعات صغرى ومتوسطة.تشجيع  .12

 التنسيق بين الجهات املختلفة لتوفير التمويل الالزم لدعم املشروعات الصغرى واملتوسطة. .13

 ل والخارج.العمل على التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب واالنتاج والتمويل تسهيل االتصال فيما بينهم في الداخ .14

 التنسيق مع الجهات املختصة في شؤون انشاء وتأسيس املراكز الحاضنة لالعمال الريادية واالبتكارية والتقنية. .15

 .اونشره والخدمات، اإلنتاج مجاالت كافةي ف يةالوطن ياسيةالق املواصفات وإلغاء يلوتعد ومراجعة واعتماد وإصدار وضع .16

 ية أو إقليمية أو دولية.عرب منظمات عن صادرة قياسية مواصفات واعتماد ،يةوالعامل يميةاإلقلية و العرب املواصفات مع يبيةالل ياسيةالق املواصفات يقتنس  .17

 ين.واملنتج يناملستهلك وشكاوى  مقترحات ف والنظر الجودة، ونظمييس واملقا املواصفات مجاالت ف املشورة تقديم  .18

 ير واالستيراد.التصد أمام قئالعوا فعر و  املنافسة، على القدرةو  وخدمات سلع من يةالوطن ملنتجاتا توفير نحو  على ،يةالدول التجارة متطلبات مع التوافق يقتحق ف املساهمة .19

 . املعتمدة املواصفات وملخصات ينعناو  تتضمن باملواصفات خاصة نشرة إصدار ة للمواصفات واملوحد والرموز  ية الفن واملصطلحات ميماتالتص إصدار  .20

 املواصفات القياسية الوطنية املعتمدة ونشرها وبيعها.تجهيز  .21

 .ذلك يق تحق تكفل يالت للقواعد وفقا سيةاألسا والخدمات السلع أسعار موازنة علىالعمل  .22
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 دراسة واقتراح الوسائل التي تساعد على تحديد األسعار املناسبة للسلع والخدمات وتقديم توصيات للجهات املختصة. .23

 الدولية واملحلية للسلع والخدمات األساسية وإعداد التقارير الدورية حولها.متابعة األسعار  .24

 إجراء الدراسات واملسوحات االقتصادية لتحديد األهمية النسبية للسلع والخدمات في قائمة أولويات املواطن. .25

 ب من السلع األساسية املعرة للتقلبات الحادة.التنسيق مع أدوات األنشطة االقتصادية املختصة بما يكفل االحتفاظ بمخزون استرايتيجي مناس .26

 وضع الخطط والبرامج التنفيذية في مجال التنمية الصناعية التصديرية. .27

 اقتراح الخطط والبرامج الالزمة في مجاالت الصناعات االستراتيجية التصديرية واتخاذ السبل لجذب رؤوس االموال االجنبية واملحلية. .28

 لتشجيعية لالنشطة الصناعية التصديرية بما يمكنها من تعزيز قدرتها التنافسية في االسواق الدولية.اقتراح املزايا والحوافز ا .29

 تشجيع القطاع الخاص على ممارسة االنشطة الصناعية املوجهة للتصدير والرفع من كفاءة العاملين بها. .30

 التحتية لالنشطة الصناعية التصديرية.القيام بالدراسات واالبحاث وعقد الندوات واملؤتمرات وتشجيع وتطوير النبى  .31

 رعاية واحتضان املبادرين واملبدعين ورعمهم وتسهيل تحويل افكارهم الى مشروعات انتاجية وخدمية. .32

 تشجيع وتقديم الدعم الفني واملشورة الالزمة للراغبين في انشاء مشروعات صغرى ومتوسطة. .33

 م لدعم املشروعات الصغرى واملتوسطة.التنسيق بين الجهات املختلفة لتوفير التمويل الالز  .34

 العمل على التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب واالنتاج والتمويل تسهيل االتصال فيما بينهم في الداخل والخارج. .35

 التنسيق مع الجهات املختصة في شؤون انشاء وتأسيس املراكز الحاضنة لالعمال الريادية واالبتكارية والتقنية. .36

 ا.ونشره والخدمات، اإلنتاج مجاالت كافةي ف يةالوطن ياسيةالق املواصفات وإلغاء يلوتعد ومراجعة واعتماد وإصدار وضع .37

 ية أو إقليمية أو دولية.عرب منظمات عن صادرة قياسية مواصفات واعتماد ،يةوالعامل يميةاإلقلية و العرب املواصفات مع يبيةالل ياسيةالق املواصفات يقتنس  .38

 ين.واملنتج يناملستهلك وشكاوى  مقترحات ف والنظر الجودة، ونظمييس واملقا املواصفات مجاالت ف املشورة تقديم  .39

 ير واالستيراد.التصد أمام قئالعوا فعر و  املنافسة، على القدرةو  وخدمات سلع من يةالوطن ملنتجاتا توفير نحو  على ،يةالدول التجارة متطلبات مع التوافق يقتحق ف املساهمة .40
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 تحديد فئات رسوم إصدار شهادات االعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها هيئات تقديم املطابقة. .59
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 . املعتمدة املواصفات وملخصات ينعناو  تتضمن باملواصفات خاصة نشرة إصدار ة للمواصفات واملوحد والرموز  ية الفن واملصطلحات ميماتالتص إصدار .41

 تجهيز املواصفات القياسية الوطنية املعتمدة ونشرها وبيعها. .42

 مة والخاصة.إعداد برامج وطنية للجودة للرفع من كفاءة آداء املؤسسات االنتاجية والخدمية العا .43

 إصدار نظام خاص بعالمة الجودة الليبية. .44

 للمتطلبات الدولية. .45
ً
 إصدار نظام ملنح شهادات نظم اإلدارة طبقا

 وضع وتطبيق النظام الوطني للقياسات وحفظ املراجع. .46

 للنظام الوطني للقياس. .47
ً
 اعتماد الجهات املخولة بمعايرة ورسم األوزان واملقاييس واملكائيل وفقا

 بالتعاون مع الجهات االقليمية والدوليةتبادل  .48
ً
 ذات االختصاص. املعارف والخبرات مع أنظمة القياس االقليمية والدولية. وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة محليا

 القيام بالبحوث والدراسات الالزمة في مجال االعتماد. .49

 قدم املطابقة.منح االعتماد وإيقافه أو إلغائه بشكل كلي أو جزئي لكل الجهات التي ت .50

 تصميم ووضع متطلبات االعتماد والوثائق اإلرشادية واألدلة املحلية في مجال االعتماد. .51

 تمثيل ليبيا في املحافل االقليمية والدولية ذات العالقة بمجال االعتماد. .52

 إبرام االتفاقيات ذات االعتراف املتبادل الخاصة باالعتماد مع الجهات االقليمية والدولية. .53

.نشر ث .54
ً
 واقليميا ودوليا

ً
 قافة االعتماد وتعميمها من خالل املطبوعات التي تنشر محليا

ئق أما عمليات التصدير املساهمة في تحقيق التوافق مع متطلبات التجارة الدولية على نحو توفير القدرة التنافسية للمنتجات املحلية من سلع وخدمات ورفع العوا .55

 واالستيراد.

 للشهادات الخاصة باملطابقة والتي تقدم اختبارات املهارة.  اعتماد الجهات املانحة .56

 بناء قاعدة بيانات في كل ما يخص عملية االعتماد. .57

 بناء قدرات الكوادر التي تعمل مجال االعتماد. .58
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 :مجال الطاقةفي  .5

  إعداد .1
ٌ
  اإلستراتيٌجية

ٌ
ها ومتابعة الطاقة على والطلب للعرض الوطنية

ٌ
 .دوري بشكل تحديثها على والعمل تنفيذ

  االستراتيجية والخطط الخطط مراجعة .2
ٌ
  التنموية

ٌ
  والتنفيذية

ٌ
  لتطوير البنية

ٌ
، الصناعة ومنشآت وتوزيع الكهرباء ونقل إنتاج ومنشآت والغاز النفط إنتاج لحقول  التحتية

ٌ
 النفطية

  وإعداد
ٌ
 . الطاقة استهالك حول  التوقعات املستقبلية

ح مثل النظيٌفة الطاقة مصادر باستغالل تتعلق التي والبرامج الخطط إعداد .3
ٌ
  والطاقة الريا

ٌ
  والطاقة والجزر، واملد واألمواج املائية

ٌ
ه، والتسخين الشمس ي الشمسية

ٌ
 والطاقة للميا

 
ٌ
  الحيوية

ٌ
  والطاقة الحرارية

ٌ
  بالطاقة للتزود  وطني االستراتيجية لتنفيذ برنامج الخطط وإعداد للطاقة، املشترك والتوليد األرضية

ٌ
 مصادر تنويع إستراتيجات باتباع الكهربائية

 الطاقة.

  األحواض دراسة فى الجوار دول  مع املشاركة .4
ٌ
  الدراسات ومراكز املتوسط البحر ودول  املجاورة الدول  الكهربائي مع الربط ودراسات املشتركة البترولية

ٌ
  ليبيا تكون  التى النفطية

ً
طرفا

 فيها

  التطورات ضوء في العالقة ذات الجهات بالتنسيق مع االقتصادية، بالسياسات الخاصة الدراسات إعداد .5
ٌ
  املحلية

ٌ
 .والدولية

  لحما املنظمة التشريعات تطوير اقتراح .6
ٌ
  السياسات مع يٌتالءم بما وتطويرها االحتكارات، ومراقبة املنافسة ة

ٌ
 .االقتصادية

  الالزمة اإلجراءات متابعة .7
ٌ
،ال للمنتجات املستهلك لحماية

ٌ
 .والتوزيع األسعار على بالرقابة املتعلقة التشريعات وتنفيذ نفطية

ها واقتراح ومراجعتها األسعار، على والرقابة والتوزيع بالتسويق املتعلقة التشريعات تنفيذ متابعة .8
ٌ
 .لذلك الحاجة دعت كلما تعديل

سة رسم .9
ٌ
  للثروة العامة السيا

ٌ
فل بما وتطويرها واستغاللها عليها للمحافظة النفطية

ٌ
  يك

ٌ
دة الدولة موارد تنمية

ٌ
 القومي. دخلها وزيا

  الطاقة استخدام مجال في والخطط االستراتيجيات إعداد .10
ٌ
  األغراض في النووية

ٌ
  العناصر وتحديد السلمية

ٌ
  األساسية

ٌ
  للبنية

ٌ
، للمتطلبات وفقا الالزمة التحتية

ٌ
 تطور  ومتابعة الدولية

 في الطاقة برامج
ٌ
  لألغراض وتوزيعها الطاقة ونقل والغاز الكهرباء شبكات تطوير دعم .املجال هذا النووية

ٌ
  االنتاجية

ٌ
جات مع بما يتمش ى تطويرها على والعمل واالستهالكية

ٌ
 احتيا

 .املجتمع

  التدفقات مراجعة .11
ٌ
 .العامة والتنموية االقتصادية والخطط السياسات مع بالتوافق واملجاالت للقطاعات االستثمارية

  الخطط وإعداد املتجددة، الطاقات مصادر الستغالل مباشرتها ومتابعة املختصة الشركات خالل من املتجددة الطاقات استغالل على القائمة عٌ  املشار تنفيذ متابعة .12
ٌ
 التنفيذية

 .العالقة ذات الجهات مع

نات تجميع .13
ٌ
ها ودراستها الطاقة مجال في واملعلومات البيا

ٌ
  ووضع بشأنها، املؤشرات واستنباط وتحليل

ٌ
ب لضمان املناسبة اآللية

ٌ
نات املعلومات انسيا

ٌ
 .دوري بشكل والبيا

ت تنفيذ متابعة .14
ٌ
  واملنظمات الدول  من و غيرها بين ليبيا تبرم التي والغاز الكهرباء مجاالت الفني في التعاون  اتفاقيا

ٌ
 .العالقة ذات الدولية واإلقليمية

15.  
ٌ
  صناعة واستكمال منها عائد أكبر وتحقيق عنها واملنبثقة والغاز بالنفط املرتبطة الصناعات تنمية

ٌ
  نفطية

ٌ
 .متكاملة وطنية
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  واملنتجات السلع أسعار لتحديد الالزمة الدراسات إجراء .16
ٌ
 .الوطن املستوى  على أسعارها توحيد العامة املصلحة تتطلب التي والغاز الكهرباء وخدمات النفطية

  والبرامج الخطط إعداد .17
ٌ
 .التقيد بها ومتابعة والخاصة العامة الجهات مع والتنسيق الطاقة، استغالل كفاءة وتحسين والغاز الكهرباء استهالك ترشيدبأساليب  للتوعية

 . العالقة ذات الجهات مع بالتعاون  الطاقة إنتاج بشؤون املتعلقة االستراتيجيات وتنسيق دراسة في املساهمة .18

  في املساهمة .19
ٌ
ت إلى الوصول  بهدف االقتصادي النشاط مزاولة أدوات توعية

ٌ
  اإلنتاج من املطلوبة املستويا

ً
  كما

ً
 . ونوعا

  املعايير عوض .20
ٌ
 .املجلس عن الصادرة واملواصفات باملعايير االلتزام ومتابعة الطاقة تزويدات أنشطة ألداء املختصة الجهات مع بالتعاون  الفنية

 التحتية إلدخال الطاقة النووية والطاقات املتجددة وتطبيقها.إجراء الدراسات والتخطيط االستراتيجي لتأسيس البنية  .21

 إعداد خطط التمويل واملوارد البرشية للمشاريع ومتابعة تنفيذها وتقييم آدائها. .22

 تنظيم املراكز البحثية في مجال الطاقة النووية بما يضمن كفاءة وفعالية عملها والتكامل فيما بينها. .23

 لالزمة املتعلقة بأمان وسالمة محطات الطاقة النووية بما يتماش ى مع معايير السالمة واألمان املحلية والدولية.القيام بالدراسات والتحاليل ا .24

 وضع املواصفات الفنية ملنظومات توليد الطاقة واإلشراف على تشغيلها واختبارها واخراجها من الخدمة. .25

 ر الوقود الالزم خالل عمرها التشغيلي.التنسيق مع القطاعات املعنية لوضع الخطط والبرامج لضمان توف .26

 التنسيق مع الجهات املعنية لوضع خطط الطوارئ لضمان سالمة املحطات والعاملين والبيئة املحيطة. .27

 القيام باإلجراءات الخاصة بإقتناء تكنولوجيا اإلشعاع لالستخدامات التنموية.  .28

 واملنشآت واألماكن املتوقع أن تحتوي على مصادر مشعة وماد وتجهيزات ذات انبعاثات.التنسيق للقيام بأعمال املسح اإلشعاعي والقياسات للمرافق  .29

 ر الدولية واملحلية.إجراء عمليات االستكشاف والتنقيب عن املواد النووية املحلية واملواد املشعة وتحديد سبل استغاللها ونقلها وطرق تخزينها وفق املعايي .30

 نووي الالزم لتشغيل املحطات وتوليد الطاقة النووية واقتراح سبل البحث والتطوير الالزمة لتحسين أدائها.القيام بالدراسات لتأمين الوقود ال .31

 اقتراح ما يلزم من لوئاح وتشريعات محلية بخصوص النفايات املشعة وطرق تخزينها وصرفها. .32

 التنسيق مع الجهات واملؤسسات الوطنية والدولية املعنية بالنشاطات الرقابية. .33

 تنسيق مع الهيئات والجهات الدولية في عقد اتفاقات بالخصوص.ال .34

 إعداد املخططات االستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة املدى في مجال الطاقات املتجددة ومراجعتها بشكل دوري. .35

 تخطيط األمثل لتنميتها.حصر وتخريط وتقييم كافة مصادر الطاقات املتجددة واجراء البحوث والدراسات املتعلقة بكيفة استغاللها وال .36

 .العالقة ذات األخرى  التحليلية والدراسات واالقتصادية الفنية الجدوى  دراسات يشمل بما الشمسية الطاقة مشروعات و الرياح طاقة مشروعات تخطيط دراسات إجراء .37
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 القانون  أحكام تطبيق إطار في للطاقة املنتجة منظوماتها استخدام على واألفراد الجهات وتحفيز املتجددة، الطاقات أنشطة في االستثمار بتشجيع املتعلقة التشريعات قتراح .38

 ن.وقواني الليبي التجاري 

 مة.مساه شركات تأسيس خالل من الطاقة إنتاج مصادر لتنويع الداعمة السياسات إطار في املتجددة الطاقات منظومات إنتاجية مساهمة لرفع والخطط السياسات وتنفيذ وضع .39

 .املختلفة مصادرها من النظيفة الطاقة إنتاج مجال في للمستثمرين امليسرة والقروض املالية املنح وتوفير متخصصة .40

 املواصفات وتطوير األداء بتحسين املتعلقة والدراسات البحوث وإجراء منتجاتها؛ أسواق وضمان فتح طريق عن محليا املتجددة بالطاقات املرتبطة الصناعات برامج وتشجيع دعم .41

 .االقتصادية كلفتها وخفض

  .للمشروعات العطاء مستندات وإعداد املتجددة الطاقات بمشروعات املتعلقة الدراسات إلجراء املرجعية الشروط إعداد .42

  . املتجددة الطاقة بأنشطة العالقة ذات املطبوعات وإصدار واملؤتمرات الندوات وعقد املعرفة ونشر واملعلومات اإلحصائية البيانات وتحديث توثيق .43

  . العالقة ذات واملؤتمرات العمل ورش في واملشاركة املتجددة الطاقة مجاالت في ودوليا محليا املشتركة واملشروعات البرامج وتنفيذ والدولية اإلقليمية االتفاقيات عقد .44

  اقتصاديا ومجدية التكلفة وميسورة موثوقة طاقة إنتاج مجال في الوطنية والتطوير البحث مراكز مؤسسات أنشطة تعزيز .45
ً
  اجتماعيا ومقبولة

ً
.بيئي وسليمة

ً
 ا

  .املتجددة الطاقة تقنيات من املستدامة التنمية متطلبات لتطوير العلمي البحث ومراكز الخاص القطاع مشاركة بتشجيع املتعلقة الدوريات وإصدار البحوث نشر .46

 ومنظومات معدات واستخدام صناعة مجال في الصناعية القاعدة وبناء املستمر للتطوير الطاقة أبحاث ومراكز املحلية األكاديمية واملؤسسات اللجامعات بين التعاون  دعم .47

  .املتجددة الطاقات

 واستخدام استغالل مبادرات تجاه مشتركة دراسات إلجراء للهيئة التابعة البحثية املراكز مع التقني التعاون  للتعاون  والصناعية املتقدمة الدول  في العاملية البحوث مراكز دعوة .48

 .املستدامة التنمية أجل من املياه وتحليه الطاقة توليد مجال وفي الرياح وطاقة الشمسية الطاقة

 وتنظيم بتطوير يتعلق ما في العالقة ذات الجهات مع والتنسيق معداتها لبعض املحلي والتصنيع املتجددة الطاقة منظومات وتشغيل إنتاج مجال في العاملة الشركات على اإلشراف .49

 .الشركات هذه أنشطة

 .الخاصة بقطاع النفط في ليبيا اقتراح االستراتجية ووضع السياسات والبرامج واللوائح .50

 .ضع ضوابط لتطوير القطاعو و   منح االمتيازاتملمارسة أنشطة الشركات النفطية. و   منح التراخيص .51

***************************************************************************************************************************************************** 

 
 

 



 

 
52 

 في مجال الخارجية: .6

 املشاركة في اعداد وعقد املؤتمرات االقليمية والدولية بالتعاون مع الجهات املختصة. .15
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 بحث ودراسة ما يتطلبه سير العمل الدبلوماس ي واتخاذ ما يلزم من اجراءات لذلك. .3
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 إعداد جوازات السفر السياسية والخاصة والقيام بإجراءات تجديدها وإلغائها وطلب التأشيرات لحامليها. .11
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 ية:الفي مجال امل .7

 التفتيش ومتابعة أعمال الواحدات التي لها عالقة باإلجراءات الضريبية. .1

 متابعة سير عمل املفتشين وتوجيههم. .2

 سالمتها ومقارنة اإليرادات املحصلة باملبالغ املقدرة تحصيلها.فحص مستندات الجباية والتحقق من  .3

 ندب واعارة واملرتبات والعالوات للعاملين في مجال الضرائب.م ووصفهم وتوصيفهم الوظيفي واجراءات تعيين ونقل و التخطيط الستخدام املوارد البشرية وتحديد مؤهالته .4

 واكتشاف أفضل السبل لتحسين مستوى العاملين في مجال الضرائب. إجراء الدراسات املتعلقة بتحديد معدالت اآلداء  .5

 املشاركة في إعداد الردود على تساؤالت االجهزة الرقابية. .6

 تطوير االجراءات الجمركية وتبسيطها لتحقيق سرعة تسريح البضائع. .7
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 في مجال االستثمار: .8

 

 .لالستثمار املخصصة األموال استثمار اسةيس ومتابعة وضع .1

 ية.املال األوراق يف املتاجرة اريةاالستثم املحافظ إدارةو  العقاري  االستثمار النشاطات هذه وتتضمن يالدول يدالصع على االستثمار نشاطات مختلف ف العمل  .2

 ية.املال واألوراق والسندات األسهم أنواع يعوجم واملنقولة ية العقار  املمتلكات ف االستثمار وإعادة االستثمار  .3

 .األخرى  يةاملال املشتقات كافة يف والتعامل تيال بتسه أو نقدا ممتلكات أي مبادلة أو يع ب  .4

 إعادة تنزيم أو دمج أو توحيد أو ضم أو تصفية أي استثمارات أو صناديق استثمارية. .5

 تقديم ما يلزم من ضمانات قانونية لتنفيذ االتفاقيات الخاصة باالستثمارات. .6

 تنفيذ التشريعات املنظمة لالستثمار والتمليك. .7

 جاالت وتنفيذ سياسة استثمارية تكفل جذبرأس املال األجنبي.تشجيع رأس املال الوطني للقيام باالستثمار في مختلف امل .8

 اإلشراف على أدوات االستثمار ومراقبة أنشطتها واقتراح التشريعات والبرامج لتطويرها واعتماد أنظمتها ولوائحها الداخلية. .9

 رفع الكفاءة والقدرة التنافسية للوحدات االقتصادية.   .10

 لعاملين في املجاالت االسثتمارية.إعداد وتنفيذ برامج تدريب وتطوير ا .11

 البث في طلبات املستثمرين بالقبول وأذونات مباشرة العمل. وإستصدار التراخيص الالزمة الستثمار األموال األجنبية. .12

 متابعة اجراءات املستثمرين بشأن تحويل األرباح إلى الخارج أو اعادة استثمارها والبث في الشكاوى والتظلمات. .13

 املوازنة التقديرية وتحديد مصادر التمويل وأوجه الصرف وإعداد الحسابات الختامية. اقتراح مشروع .14

 اقتراح التشريعات واللوائح بشأن التمليك والجاذبة للمستثمرين. .15

 جمع البيانات واملعلومات الفنية واالقتصادية الالزمة لدراسة وتحديد فرص االستثمار. .16

 االستثمار الخارجي.وضع الخطط والبرامج الالزمة إلنجاح  .17

 ة التنفيذ.وضع الخطط الالزمة لإلراف واملتابعة على تنفيذ املشاريع االستثمارية الخارجية وإيجاد الحلول للمشاكل والصعوبات التي قد تواجه عملي .18

 ثمرين.توفير املعلومات حول البيئة االستثمارية والتأكد من صحة األختام والوثائق وتقديم االستشارات والنصح للمست .19

 إعداد وتنفيذ البرامج لتعريف املستثمرين بالجوانب االقتصادية والقانونية واملالية للمشاريع االستثمارية وأساليب تطويرها. .20

 إعداد وجمع التقارير الدورية عن أنشطة االستثمار. .21
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 في مجال األمن: .9

 وإصدارها ملن تتوفر فيهم الشروط املطلوبة.استقبال طلبات الحصول على جوازات السفر الليبية  .1

 تنظيم سفر املواطنين إلى الخارج وإنهاء إجراءات مغادرتهم وقدومهم عن طريق املطارات واملوانئ البحرية واملنافذ البرية. .2

 املطلوبة.تنظيم قدوم الوافدين ودخولهم بالصورة النظامية وإنهاء إجراءات دخولهم وخروجهم بعد التأكد من توفر الشروط  .3

 منح رخض اإلقامة للوافدين العاملين في ليبيا بصورة قانونية ومراقبة سالمة اوضاع الوافدين. .4

 رها.مكافحة أعمال اتزوير في استعمال الوثائق واملستندات والعمل على تطوير جوازات السفر ووثائق الغقامة وتأشيرات السفر يما يحد من تزوي .5

 فة ومنع الفئات املمنوعة من الدخول والقيام باإلجراءات الالزمة حيال ذلك.التصدي للفئات املمنوعة من الس .6

 إعداد كافة النشرات الغحصائية الخاصة بأعمال الجوازات املختلفة. .7

 ممارسة سلطة التحقق والتوقيف والترحيل ضمن نطاق األنطمة املحددة. .8

 وفق الشروط املطلوبة.اتخاذ االجراءات الالزمة إلصدار شهادات الجنسية للمتقدمين لها  .9

 وضع الخطط واالستراتيجية التي من شأنها تطبيق قانون األحوال املدنية. .10

 اتخاذ االجراءات القانونية لتسجيل واقعات األحوال املدنية من والدة وحاالت زواج وطالق ووفيات للمواطنين واألجانب. .11

 والتصحيح في واقعات األحوال املدنية. تحديد االجراءات الواجب اتباعها عند إجراء أي نوع من التغيير  .12

 اتخاذ االجراءات الالزمة بما يضمن حفظ الوثائق والسجالت واملستندات الخاصة باألحوال املدنية. .13

 تصميم ووضع النماذج والسجالت التي تعبأ أثناء تجيل وقائع األحوال املدنية وتحديد مسار االجراءات الالزمة لذلك. .14

دات ات الالزمة للتثبيت والتأكد من صحة البيانات والبالغات واالخطارات التي تقدم بها اصحابها قبل القيام بعمليات التسجيل أو منح الشهاضبط االجراءات واملتطلب .15

 واالفادات.

 اعداد التعليمات املنظمة العادة تنظيم القيد بالسجل وارقام القيد املتسلسلة والقيد بالرقم الوطني. .16

 راك في اعداد منظومة القيد بالرقم الوطني.تومات الالزمة لالشتجهيز البيانات واملعل .17

 تصميم الشعارات واالختام الخاصة بأعمال األحوال املدنية وطباعتها وتوزيعها على الجهات ذات االختصاص. .18

 تنظيم أرشفة املحفوظات الخاصة باألحوال املدنية بطرق تسهل الرجوع إليها. .19

 .لها الالزمة الطوارئ  فرق  يزوتجه وإعداد وقوعها من والحد الكوارث أخطار ملواجهة املناسبة اإلجراءات تخاذا .20

 .العالقة ذات الجهات مع يقبالتنس واإلشارة االتصال لئووسا املنشآت ايةووق أمين بت يلة الكف اإلجراءات اتخاذ .21



 

 
56 

 بالخصوص. شاء الورش الالزمة لصيانة األجهزة واملعدات التي تقوم بإستيرادهانإ .35

***************************************************************************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 .والحرب السلم زمن واملنشآت والثروات السكان يةلحما ئيةالوقا يرالتداب اتخاذ .22

 .األخطار من يرهاوغ يقالحر  أخطار من ية الوقا يرتداب يقوتطب والخاصة العامة املرافقي ف يالصناع األمن لئوسا إتباع من كدأالت .23

 تهيئة وتشغيل غرف ومراكز عمل الدفاع املدني وتهيئة املخابئ الالزمة لإليواء في حاالت الطوارئ. .24

 الوقائية لتجنب حدوث الكوارث.تنظيم وسائل اإلنذار املبكر واتخاذ التدابير  .25

 تهيئة مراكز التطهير وتشكيل لفرق الخاصة وتخزين األدوات وتوفير وسائل االسعاف الطبي ونقل الضحايا. .26

 التنسيق مع الجهات املختصة في تهيئة املستشفيات العامة والخاصة واملراكز الطبية وغيرها من األماكن الصالحة الستقبال املصابين. .27

 وقوع الحوادث والكوارث لدفع أخطارها والتقليل من االصابات والخسائر قدر اإلمكان. التدخل عند .28

 تنفيذ ومتابعة الخطط والتدابير الخاصة بعمليات االطفاء واالنقاذ املدني واالسعاف. .29

 التعامل مع حاالت الحريق الكبرى وتسرب النفط والتلوث وكذلك حاالت النقاذ البري والبحري والجوي. .30

 االعانات واملساعدات العينية واملالية في حاالت الكوارث.تقديم  .31

 استيراد وتوزيع االجهزة واملعدات والسلع التي يقتصر استعمالها على العاملين في األمن. .32

 استيراد األشياء واملعدات التي تؤكل للشركة العتبارات تتعلق باألمن والنظام العام. .33

 األعمال والخدمات التي تقوم بتقديمها. تولي أعمال التوكيل والتمثيل التجاري في .34
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 في مجال األوقاف: .10

***************************************************************************************************************************************************** 

 

 

 بها االنتفاع عقود وإبرام املختصة اإلدارات مع بالتنسيق الوقف إيرادات تحصيل .1
  والبرامج الخطط مشاريع اقتراح .2

ٌ
 .اإلنفاق حجم وتقدير الهيئة ملشروعات التنموية

 .العزيز هللا كتاب لحفظة الالزمة االمتحانات وإجراء القرآن تعليم على العمل .3

جات تحديد .4
ٌ
  االحتيا

ٌ
  ملراكز املؤهلين واملتابعين واملهنيين املدرسين من الفعلية

ٌ
 .الكريم القران تحفيظ

 .الجديدة املصاحف بطبع األذن وإعطاء لةاملتداو  املصاحف ومتابعة مراجعة .5

  املسابقات إقامة .6
ٌ
  املحلية

ٌ
 .املختصة اإلدارات مع بالتنسيق فيها واملشاركة الكريم القران وتجويد حفظ مجال في والدولية

 . شرعيا لها املقررة األوجه في وصرفها عليهم تجب ممن الزكاة تحصيل .7

  لتأمين االختصاص ذات الجهات مع التنسيق .8
ٌ
 .وقتها في الزكاة جباية

  املساجد رسالة تحقيق على العمل .9
ٌ
  دينا

ٌ
 . املجتمع توجهات إطار في واجتماعيا

 . ومتابعتها الجديدة املساجد إنشاء واقتراح القائمة املساجد على األشراف على العمل .10

هم والقيمين والوعاظ والخطباء ين األئمةيتع .11
ٌ
 . ومتابعتهم عليهم واألشراف وتأهيل

  واملناسبات واإلرشاد الوعظ ودروس الجمعة خطب توظيف على العمل .12
ٌ
 وإنشاء والعبادات العقيدة مجال في امليسرة الكتب إعداد املجتمع في املسجد رسالة بما يٌحقق الدينية

  املكتبات
ٌ
  والندوات الدراسة الحلقات وعقد املساجد في الدينية

ٌ
  واملنظمات بالهيئات واالتصال الدينية

ٌ
  مجال الثقافة في معها والتعاون  اإلسالمية

ٌ
 . اإلسالمية

زم واتخاذ لها املستخدمات انسب وتحديد الوقف ومرافق عقارات أوضاع ومتابعة دراسة .13
ٌ
 .املختصة الجهات مع بالخصوص وإجراءات ترتيبات من مايل

  للمشاريع الجدوى  دراسات إجراء .14
ٌ
 .واستالمها تنفيذها على واإلشراف بشأنها الالزمة التراخيص واستصدار الوقف ارض على إقامتها املراد االستثمارية

ها وحدودها ومساحاتها مواقعها وتحديد الوقف عقارات حصر .15
ٌ
 .للهيئة التابعة واملباني لألراض ي الالزمة السجالت وإعداد ملكيتها، وتحقيق  العقاري  السجل في وتسجيل
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 :في مجال الثقافة .11

 ثقافة واقتراح تطويرها.لتنفيذ التشريعات الصادرة في مجال ا .1

 املتعلقة بمجال الثقافة ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها.إعداد البحوث والدراسات  .2

 العمل على توظيف املؤسسات الثقافية لخدمة الوطن واملواطنين. .3

 توثيق الروباط مع الهيئات واملؤسسات العربية واالقليمية والدولية وتبادل الخبرات واملعارف الثقافية. .4

 حلية بما في ذلك املسرح والخيالة والعمل على تشجيع املواهب واملفكرين والكتاب واألدباء.رعاية وتطوير اآلداب والفنون والثقافة امل .5

 تنظيم املسابقات واملهرجانات واملعارض واملؤتمرات التي من شأنها اكتشاف املواهب واالبداع. .6

 تلفة.اقتراح سبل تطوير مختلف البرامج الثقافية التي تذاع أو تنشر في االوسائل االعالمية املخ .7

 تطوير املراكز الثقافية واملكتبات العامة وتحسين مستوى آدائها. .8

 تمثيل ليبيا في املحافل املحلية والدولية ضمن الفعاليات املتعلقة بالثقافة. .9

 اإلشراف على نوادي الشعراء وفرق املوسيقى وتبني أنشطتها وتشجيعها. .10

.املساهمة في إحياء املناسبات الدينية والوطنية والاجت  .11
ً
 ودوليا

ً
 ماعية محليا

 اإلشراف على شؤون املطبوعات واملصنفات األدبية والفنية والدورات الثقافية. .12

 التنسيق بين األجهزة الثقافية املختلفة وتذليل السعوبات والعراقيل التي تواجهها. .13

 سرح واملوسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية.نشر الثقافة الليبية وترسيخ مبادئ الروح االجتماعية واإلنسانية بإستخدام فن الخيالة وامل .14

 محاربة العادات السيئة واألمراض االجتماعية والتعريف والتوعية بتاريخ الحضارة العربية والليبية بالخصوص. .15

 .املساهمة في تنشئة جيل يتذوق الخيالة والفنون واملسرح واملوسيقى الشعبية والتشكيلية وتشجيع املواهب والقدرات املبدعة .16

 االهتمام بالبنية التحتية للخيالة واملسرح واملوسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية. .17

 التعاون مع الهيئات املنظارة في الخارج لرفع مستوى الفنون. .18

 اإلشراف على إقامة وتنظيم املعارض املحلية والدولية واإلشتراك في املعارض الدولية والنوعية. .19

 في الداخل والخارج.إصدار التراخيص تنظيم املعارض  .20

 ترويج املنتجات الليبية وفتح أسواق جديدة وجذب االستثمارات العربية واألجنبية. .21

 إعداد الجداول الزمنية إلقامة املعارض وتحديد الطريقة املناسبة إلقامة كل عرض وإصدار التراخيص الالزمة. .22

 في مجال تشجيع الصادرات.تقديم املساعدات للقطاع الخاص للمشاركة في املعارض املحلية والد .23
ً
 ولية خاصة
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 في مجال الشؤون االجتماعية: .12

  االجتماع التوعية برامج إعداد .1
ٌ
  الخاصة ة

ٌ
  واالنحراف، والجريمة الهدامة الظواهر من املجتمع بوقاية

ٌ
فل بما املرآة وتوجيه وتوعية األحداث ورعاية

ٌ
 الجنوح عوامل من حمايتها يك

 .واالنحراف

  والدراسات البحوث إجراء .2
ٌ
  وأنظمة وبرامج االجتماعي العمل تطوير إلى تهدف التي العلمية

ٌ
  الرعاية

ٌ
 . االجتماعية

  واألبحاث الدراسات إعداد .3
ٌ
 . املجتمع مع تكييٌفهم إعادة على والعمل واإلجرام التسول  وظاهرة األحداث بجنوح املتعلقة االجتماعية

  أنظمة تطوير خطط إعداد .4
ٌ
  الرعاية

ٌ
  االجتماعية

ٌ
  خطة وإعداد املعاقين ورعاية

ٌ
  وأنشطة لبرامج دورية

ٌ
ت واقتراح الهيئة

ٌ
 .التنفيذ أولويا

ت على اإلشراف .5
ٌ
  مجال في األهلي والنشاط الجمعيا

ٌ
  الرعاية

ٌ
 .ودعمه االجتماعية

ت تسجيل .6
ٌ
  الرعاية االجتماعية بشؤون تقوم التي واملؤسسات واالتحادات الجمعيا

ً
 .بينها والتنسيق عليها واإلشراف النافذة للتشريعات وفقا

  اإلعانات تقديم .7
ٌ
  واملساعدات املادية

ٌ
ت هذه إلى تقدم التي الفنية

ٌ
 . واملؤسسات واالتحادات الجمعيا

ت تكوين في تتبع التي القواعد إعداد في املساهمة .8
ٌ
  الجمعيا

ٌ
ها وأسس األهلية

ٌ
زم ما واقتراح تمويل

ٌ
  يٌحقق بما لتطويرها يل

ٌ
 .منها الغاية

ت الخاصة البرامج إنشاء على واألفراد املؤسسات تشجيع .9
ٌ
  واملؤسسات والجمعيا

ٌ
  الخيرية

ٌ
هم واملعاقين املسنين لرعاية

ٌ
 .وتأهيل

  الرعاية االجتماعية وبرامج خطط وضع .10
ٌ
  والتربوية

ٌ
ية

ٌ
، باملؤسسات العمل أساليب وتطوير والتأهيل

ٌ
 .أدائها معدالت وتقييم االجتماعية

  األجهزة مع التنسيق .11
ٌ
  األمنية

ٌ
  املؤسسات بشؤون يتعلق ما بكل والقضائية

ٌ
 .االجتماعية

12.  
ٌ
 تواجهها. التي املشاكل ومعالجة مساعدتها مع واملحتاجة والفقيرة الكبيرة األسر رعاية

 .باملجتمع دمجهم على والعمل املؤسسات من خروجهم بعد الرعاية االجتماعية أبناء أوضاع متابعة .13

ت إلقامة الجهود ودعم املجال هذا في والنشر التأليف وتشجيع مواهبه وصقل الطفل بثقافة االهتمام .14
ٌ
توفير  على والحث الطفولة مجال في اإلبداع ومعارض واملسارح امللتقيا

 وحدائق الساحات
ٌ
ضية

ٌ
ف املدن في والترفيه األلعاب الريا

ٌ
 .واألريا

ت تنفيذ على العمل .15
ٌ
  االتفاقيا

ٌ
  عليها صادقت التي الدولية

ٌ
 .ورعايته الطفل حقوق  مجال في ليبيا

ت املنظمات مع التعاون  .16
ٌ
  والجمعيا

ٌ
  الوطنية

ٌ
  واإلقليمية

ٌ
 .الطفل مجال في واملهرجانات واملؤتمرات اللقاءات في الفعالة واملشاركة الطفولة مجال في والدولية

  الحضانة دور  نشاط على واألشراف املتابعة .17
ٌ
  الظروف تحول  الذين واألطفال لأليتام األيوائية

ٌ
  حماية ظل في نشأنهم دون  االجتماعية

ٌ
 .أسرية

  أوجه وتقديم املرأة بشؤون االهتمام .18
ٌ
  التشريعات تطوير واقتراح املجاالت مختلف في لها الالزمة الرعاية

ٌ
 .بذلك املتعلقة االجتماعية

  الفحوص إلجراء واألسس الضوابط وضع .19
ٌ
  باألمراض اإلصابة من وقايتهم بهدف الجنسين من الزواج على للمقبلين الطبية

ٌ
، السارية

ٌ
 .تطبيٌقها متابعة على والعمل واملعدية
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 .متابعة األمالك الخاصة بصندوق التقاعد وتنظيمها ومتابعتها وتقييمها بشكل دوري .38

 . العالقة ذات الجهات مع بالتنسيق لها والعون  املساعدة أوجه يم تقد واقتراح واملعوزة الكبيرة األسر حصر .20

م .21
ٌ
 .بالحجاج الخاصة التؤشيرات إجراءات وإتمام والعمرة، الحج ملوسم واإلعداد بالتجهيز القيا

ت الشركات متابعة .22
ٌ
. الجهات إلى وإحالتها عنها تقارير وإعداد العمرة بأداء يٌقومون  الذين املواطنين إجراءات بإتمام الخاصة والتشاركيا

ٌ
 املعنية

ت غرفة إنشاء .23
ٌ
ون  و بالهيئة للعمليا

ٌ
ة عملها يك

ٌ
 .للحجاج يٌحدث طارئ  أي على للتغلب الحج موسم فترة طيل

 اث الخاصة بتطوير أنظمة صندوق الضمان االجتماعي.القيام بالدراسات واألبح .24

 إجراء الدراسات والبحوث الالزمة لتنظيم وتطوير منفعة املعاش األساس ي واستقصاء النتائج املتعلقة باملتغيرات والظواهر االجتماعية. .25

 تعترض اندماجهم في املجتمع. يم املنافع لهم وحلحلة املشاكل التيتقدشف إلثبات اإلعاقة و بتنظيم ومتابعة إجراءات الكلى شريحة ذوي الفئات الخاصة اإلشراف ع .26

 وضع برامج تأهيل ذوي الفئات الخاصة باملؤسسات الومراكز املختصة وتفير احتباجات تلك املراكز وتجيهزات ومعدات تلك املراكز. .27

 تأمين احتياجات ذوي الفئات الخاصة من عمالة طبية وطبية مساعدة بمختلف التخصصات. .28

على االنتاج واالستثمار إيجاد السبل الكفيلة إلستثمار أموال صناديق االستثمار الخاصة بالتضمان االجتماعي وتشجيع املؤسسات ومراكز خدمات ذوي الفئات الخاصة  .29

 لتحقيق االكتفاء الذاتي.

وأعمال التسجيل واالشتراكات والتفتيش الخاصة بجهات العمل والخدمة إعداد مشروعات األنطمة والقواعد والخطط وتعليمات العمل والنماذج املتعلقة بكافة عمليات  .30

 للمضمونين.

 وضم مدد  .31
ً
 وتوثيقا

ً
 وتحصيال

ً
 الخدمة للمضمونين املشتركين.وضع الخطط وتعليمات العمل والبرامج الفنية والنامذج املتعلقة بآداء العمل في أنظمة االشتراكات تسجيال

ضمانية للتأكد من االلزتام باالحكام والقوانين والالوائح والقرارات والنظم املتعلقة بالتسجيل وتحصيل االشتراكات والتفتيش وصرف املنافع المتابعة فروع صندوق التقاعد  .32

 املستحقة والتأكد من سالمة وصحة االجراءات أثناء التسجيل وتحصيل االشتراكات والتفتيش.

 االشتراكات والتفتيش للمضونين.إعداد دليل العمل الخاص بإجراءات التسجيل و  .33

 متابعة عمليات توريد االشتراكات الضمانية بشكل منتظم وإعداد تقارير شهرية عنها. .34

 نين.وضع واعداد املشروعات واالنظمة والقواعد والخطط والنماذج املتعلقة باملعاشات الضمانية واملنح واالعانات واملساعدات النقدية للمضمو  .35

 العسكري وصياغة تعليمات ودليل العمل واعداد النماذج واالستمارات والتسجيالت بالنسبة للمعاشات واملكافآت العسكرية. إدارة أعمال التقاعد .36

 متابعة توريد االشتراكات التقاعدية العسكرية وحصرها. .37
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 :رياضةشباب والفي مجال ال .13

***************************************************************************************************************************************************** 

 

 في مجال املوارد الطبيعية: .14

 الدخول في شراكات وافتفاقيات مع الجهات املحلية والدولية ذات العالقة باملوارد الطبيعية. .4

***************************************************************************************************************************************************** 

 

 

 التغطية اإلعالمية لكل األنشطة الشبابية والرياضية عبر وسائل اإلعالم املختلفة. .1

 إعداد اتفاقيات التعاون واملعاهدات املختلفة فيما يتعلق بالشباب والرياضة. .2

 أعداد الدراسات والبحوث التي من شأنها تحقيق األهداف الخاصة بتقديم الخدمة للشباب والرياضة بصفة عامة. .3

 إتاحة الفرصة امام الشباب وتمكينهم من ممارسة األنشطة الشبابية بمختلف الوسائل واألساليب. .4

 االهتمام باألنشطة العلمية واالجتماعية والثقافية املوجهة للشباب داخل األندية والمراكز الثقافية. .5

 العمل على استثمار جهود الشباب في العطالت الصيفية بما يخدم املجتمع. .6

.دراسة ا .7
ً
 واجتماعيا

ً
 واقتصاديا

ً
 ملشاكل واملعوقات التي تواجه فئة الشباب سياسيا

 نشر وتطوير األلعاب والرياضات واالهتمام بها. .8

 رعاية املوهوبين واملتفوقين بمختلف املجاالت الرياضية وصقلهم وتحفيزهم على املشاركات املحلية والدولية. .9

 الرياضية ومتابعتها بشكل دوري ومستمر.اإلشراف على برامج وأنشطة االتحادات  .10

 ة.تشجيع االتحادات واألندية الرياضية على إقامة املناشط الرياضية والثقافية واالجتماعية وإحياء املناسبات الدينية والوطنية والعاملي .11

 قطاع املوارد الطبيعية. تنظم يالت حئواللوا والبرامج ياسات الس ووضع يةاالستراتج اقتراح .1

 املوارد الطبيعية نح التراخيص وااللتزامات. قطاع يف العاملة الشركات على والرقابة املتابعة  .2

 .واملساهمة في تطوير قطاع املوراد الطبيعيةيئة الب على املحافظة  .3
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 في مجال املوارد البيئة: .15

***************************************************************************************************************************************************** 

 

 

 

 

 .يةواالجتماع يةاالقتصاد يةالتنم خطط يف يئيالب البعد االعتبار يف األخذ مع هايذتنف ومتابعة هايقتطب على واإلشراف ةيئبالب الخاصة والبرامج الخطط تراحاق .1

 يئة.الب إصحاح على اإلشراف  .2

 .املجال هذا يف يةالفن األطر أهيلوت يئةالب يةحما مجال يف يوالتقن يالعلم التطور  مواكبة  .3

 .العالقة ذات يةالوطن الجهات مع يقبالتنس التلوث أسباب إلزالة يةالدول الجهات مع التعاون   .4

 .وجوده حالة ف أسبابه وإزالة التلوث من هايتحما وأسس وقواعد يئةبالب يفللتعر  الوسائل بمختلف يةالتوع بحمالت القيام .5

 .بالشروط يدالتق يداملستف إلزامو  الالزمة والشروط القواعدمع تضمين  التلوث، عنها دثيح قد يالت طاتاالنش ملمارسة الالزمة األذونات إعطاء .6

 الك املواد أنواع كافة يلبتسجيام الق  .7
ٌ
 يطرة.والب والزراعة العامة الصحة ألغراض املستخدمة اتيداملب يهاف بما يئةللب تلوث عنها تجين قد يالت يماوية

 .تلوث عنها ينتج  قد يالت يماويةالك املواد تداول  أو بيعأو  اإلفراج أو يراداست أو يعلتصن الالزمة األذون  إصدار  .8

 ييمها.وتق ومتابعتها يئةالب يةبحما يةاملعن طاتاالنش ملزاولةيص التراخ بمنح اإلذن  .9

 .إنشائها قبل أنواعها بمختلف للمشروعات يئيالب أثيرالت حول  الرأي إبداء  .10

 واملستجدات واملعاهدات ياتاالتفاق متابعةبالبيئة و  لقفي ما يتع يةالدول واملعاهدات ياتباالتفاق العالقة ذات املختصة والجهات يةالوطن اللجان مع والتعاون  يقالتنس  .11

 .منها واالستفادة يئةالب مجال يف يةالدول

 .العالقة ذات الجهات مع بالتعاون  الطارئة يئيةالب والكوارث الحاالت ملواجهة يةوطن خطة دادإع .12

 ةيئالب ايةحم مجال ضمن نشاطها ي يندرجالت تياوالجمع العامة سساتؤ امل ودعم يع تشج .13

 .إعدادها ي ف املشاركة أو يئةالب يةبحما املتعلقة والقرارات يعاتالتشر  ومراجعة إعداد  .14

 .يةوالدول يةاملحل سساتؤ وامل اتيئواله البحوث مراكز مع بالتعاون  وذلك عامة بصفة امللوثات يعجم من هايتحما بهدف يئةبالب املتعلقة واألبحاث الدراسات عدادإ .15
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 ة:ائيفي مجال املوارد امل .16

***************************************************************************************************************************************************** 

 

 :عالمفي مجال اإل  .17

 إقامة وتقديم الحفالت العامة وتغطية جميع املناشط الثقافية واالجتماعية والدينية والوطنية. .7

***************************************************************************************************************************************************** 

 

 سواء مياه الشرب أو الزراعة أو الصناعة.اقتراح السياسات العامة للمياه وتحديد األولويات للمشروعات املنتفعة باملياه  .1

 القيام بالدراسات والبحوث املتعلقة باملياه لضمان حسن استغالل مصادر املياه القائمة أو التنقيب عن مصادر جديدة. .2

 تمصمي ومتابعة إنشاء الصهاريج والخزانات األرضية الخاصة بجمع وخفظ مياه األمطار. .3

 جهيز وإستكمال وصيانة آبار املياه واإلشراف عليى تنفيذها.إعداد املواصفات الفنية لحفر وت  .4

 اقتراح التشريعات املنظمة للمياه ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات املختصة. .5

 إعداد البرامج والدراسات وإجراء التجارب الحقلية واملختبرية الخاصة بالري والصرف. .6

 ة.وضع املواصفات ملخططات الري ونظمها الهيدروليكي .7

 إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية الخاصة بالتربة والعمل على تحسينها من حيث الخواص وحمايتها من التعرية والتصحر. .8

 لتوفير املياه .9
ً
 .دراسة االحتياجات الحالية واملتوقعة مستقبال

 توعية الرأي العام وتبصيره بقضايا مجتمعه ووطنه ومحيطه اإلقليمي والدولي. .1

 إعداد جيل مستنير من الصحفيين والكتاب واألدباء. .2

 وتوزيع املطبوعات الدورية وشبه الدورية.إصدار الصحف واملجالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ونشر  .3

 إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة اإلذاعات املرئية واملسموعة الحكومية. .4

 إعداد وتقديم البرامج السياسية والثقافية واالجتماعية والتعليمية والترفيهية املرئية واملسموعة بما يحقق أهداف وغايات الوطن.  .5

 حلية وتشجيع الفنانين واملبدعين املوهوبين وتزويدهم بالخبرات الالزمة.تطوين الفرق الفنية واإلذاعية امل .6
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 في مجال العمل والتأهيل: .18

 

 ع الجغرافي.اإلشراف على تصنيف وتبويب البيانات واالحصاءات املتعلقة بسوق العمل والقوى العاملة الوطنية وفق الجنس والتوزي .1

 إجراء الدراسات عن القوى العاملة واستخراج املؤشرات واالتجاهات املتعلقة باملوارد البشرية لالستفادة منها في التوظيف والتشغيل. .2

 دراسة مؤشرات دوران القوى العاملة الوطنية في مختلف املهن والوظائف وتحديد اتجاهاتها. .3

 الحتياجات سوق العمل.دراسة وتحليل مخرجات العملية التعليمية  .4
ً
 ومخرجات التدريب املنهي وفقا

 إعداد الخطط املتعلقة بتنظيم القوى العاملة الوطنية وتطوير معدالت آدائها والكفاءة االنتاجية لها. .5

 عن العمالة األجنبية. .6
ً
 وضع البرامج بالتنسيق مع الجهات ذات العقالة بإحالل العمالة الوطنية بدال

 اتفاقيات العمال الثنائية.اإلشراف على تنفيذ  .7

 اقتراح معدل ساعات العمل الرسمية واالضافي بالشركات والوحدات االنتاجية والخدمية. .8

 .تلقي ودراسة طلبات االستجالب من جهات العمل املختلفة والبث فيها، وإصدار األذونات بتشغيل العمالة األجنبية وفق التشريعات املعتمدة .9

  ل املتاحة بمختلف جهات العمل للباحثين عن العمل املسجلين.االهتمام بتوزيع فرص العم .10

 متابعة جهات العمل والتأكد من تنفيها للتشريعات املتعلقة بالعمل والسالمة املهنية. .11

 دي تكرارها.دراسة املخالفات التي تم اكتشافها في جهات العمل املختلفة وتحليلها وتحديد أسبابها وتقديم املقترحات والحلول ملعالجتها وتفا .12

 التوفيق بين العاملين وجهات عملهم في حال وجود نزاعات وفضها وفق التشريعات واللوائح. .13

 متابعة إجراءات تمكين املنسبين ملواقع العمل املختلفة والتأكد من التحاقهم بها. .14

 .االقتصادية تحديد معايير ومقاييس الجودة الشاملة لنظم العمل والتدريب وسبل تطبيقها في مختلف األنشطة .15

 وضع أسس ومعايير التقدم لتحديد االحتياجات التدريبية لالحثين عن عمل. .16

 إعداد الخطط التوجيهية لسياسات التدريب والتطوير في مجاالت العمل الفنية واملهنية. .17

 قة باملهنة أو التخصص.وضع املعايير الالزمة للتشرح للتدريب في الخارج والتأكيد على توفر التدريب األساس ي والتخصص ي ذي العال .18

 التدريب.وضع معايير لتحديد العائد من البرامج التدريبية املحلية والدولية وتقديم الجهات التدريبية واملؤسسات الدولية ضمان جودة العائد من  .19

 .إعداد التقارير واإلحصاءات الخاصة بالتدريب والتأهيل على املستوى الوطني .20
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 جهود نقل وتوطين املعرفة في شتى املجاالت خاصة ذات الطبيعية االستراتيجية. دعم .21

 تنظيم وزيادة فاعلية وكفاءة عملية تمويل وتبني األفكار واالبتكارات وتحويلها إلى منتجات معرفية. .22

 توسيع قاعدة املستفدين من برامج البحوث واالبتكار ودعم وترويج ثقافة االبتكار. .23

 زة وجاذبة للبحث والتطوير.توفير بيئة محف .24

 طني.املساهمة في إيجاد فرص استثمارية متميزة للصناعات التقنية وخدمات البحث والتطوير ودعم القطاعات اإلنتاجية لزيادة نمو االقتصاد الو  .25

 املساهمة في تفعيل العالقة بين الصناعة واملراكز البحثية. .26

 مالءمة تحفظ حقوق املليكة الفكرية واالبتكار. دعم الجهود الرامية إلى إيجاد تشريعات وقوانين .27

 تمويل املشاريع والبرامج البحثية العلمية. .28

 دعم وتوطيف العلوم واملعارف في مجال التطور التقني وربطها مع املراكز البحثية االقليمية والدولية. .29

 دعم استقطاب العقول املتخصصة املطلوبة من جميع أنحاء العالم. .30



 

 
66 

 ل:في مجال املواصالت والنق .19

 .املواصالت والنقلتنفيد التشريعات والقوانين واالتفاقيات واملعاهدات املتعلقة ب .1

 .قطاع النقل البحري منح اذن مزاولة العمل في جميع انشطة  .2

 .اصدار الوثائق الرسمية للعاملين في قطاع النقل البحري  .3

 .القيام باعمال الرقابة والتفتيش البحري على السفن واملعدات البحرية داخل املوانى الليبية وفي املياه االقليمية الليبية .4

 الليبية.متابعة اعمال القطر واالرشاد البحري واملالحة الساحلية  .5

 .اعمال البحث واالنقاد البحري ضمن املياه االقليمية الليبية وخارجها متابعة .6

 .التحقيق في الحوادث البحرية .7

 .عمل الهيئةالتعاون والتنسيق مع الجهات املحلية واالقليمية والدولية في تنفيد االتفاقيات البحرية الثنائية واالقليمية والدولية ذات العالقة ب .8

 .النظمات واملجالس واالتحادات واللجان البحرية االقليمية والدولية ومتابعة فعالياتهاتمثيل ليبيا في الهيئات و  .9

 .جمع املعلومات والبيانات واعداد الدراسات ذات العالقة بقطاع النقل البحري واصدار التقارير الدورية عن نشاط القطاع .10

البحري واالمن الصحي وحماية البيئة البحرية واالتصاالت البحرية الالسلكية ومواجهة اثار الحوادث اتخاذ االجراءات الالزمة للتاكد من استيفاء السفن ملتطلبات االمن  .11

 .والكوارث البحرية وحجز السفن املخالفة

 .التاكد من استيفاء اطقم السفن للتراخيص املخولة لهم بممارسة املهن املصنفين عليها .12

 .شطة املالحة البحرية والرقابة عليهاأنتنظيم  .13

 .فير االتصاالت الالسلكية الخاصة بالشبكة العاملية لالستغاثة والسالمة البحرية والرقابة عليهاتو  .14

 .توفير املراقبة الرادارية ملتابعة السفن القادمة واملبحرة ومساعدتها .15

 .انع اخرى اصدار تصاريح مغادرة السفن للمياه االقليمية بعد التاكد من عدم وجود حجز فني او قضائي عليها او اية مو  .16

 .ذه الغايةتنظيم دخول السفن الي املياه االقليمية والبحث عن االجسام الغارقة في البحر واستيفاء الرسوم واالجور والبدالت بمقتض ى نظام يصدر له .17

 .اقتراح سياسات النقل الجوي في ليبيا واصدار القرارات التنفيدية والتعليمات واالوامر املتعلقة بقطاع النقل الجوي  .18

 .اصدار تراخيص تشغيل الخطوط الجوية املنتضمة واعتماد جداول مواعيد تشغيلها واصدار تراخيص الطائرات املدنية العاملة داخل ليبيا .19

ئها لكافة املتطلبات واصدار الرخص النشاء وتشغيل املطارات واراض ي الهبوط في جميع انحاء ليبيا بعد التاكد من اسيفا ,العمل على ضمان السيادة الدولية على اجوائها  .20

 ة.الالزم
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وتقديم خدمات املالحة الجوية وتامين سالمة ,مين سالمة وانتظام وتدفق الحركة الجوية وااللتزام بتطبيق القواعد القياسية واساليب العمل املوص ي به محليا ودوليا أت .21

 .الطيران بليبيا وفقا للنظم واملعايير والتشريعات املحلية والدولية املعمول بها في مجال امن الطيران املدني 

 .اصدار واعتماد اجازات االطقم الجوية واطقم الصيانة واملرحلين واملراقبين الجويين واطقم الصيانة الجوية  .22

واقتراح الرسوم ومقابل الخدمات التي  ,ال النقل الجوي واتخاد االجراءات الالزمة لعقد االتفاقيات الثنائية والدولية لتبادل حقوق النقل الجوي التجاري تنظيم اعم .23

 .تقدمها الهيئة للغير في مجال اختصاصها ونولي جبايتها وفقا للتشريعات النافدة 

والتفتيش على اعمال شركات الطيران الوطنية واالجنبية في ليبيا ووكالها واعتماد ومراقبة اسعار واجور النقل الجوي ,صالحيتهاتسجيل الطائرات املدنية واصدار شهادات  .24

 .وفرض العقوبات والغرامات في حدود التشريعات النافدة , الداخلي والدولي وضبط املخالفات

 .ر وهبوط الطائرات الخاصة بنقل املسؤلين بليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة متابعة الحصول على التصاريح الالزمة من الدول االخرى لعبو  .25

وهبوط الطائرات العسكرية  اصدار التصاريح االزمة للعبور والهبوط للرحالت الجوية املنتظمة والعارضه واملحلية والدولية للركاب والشحن وكذلك اصدار تصاريح عبور  .26

 .مية االجنبية وكذلك بالتنسيق مع الجهات املعنية االجنبية وطائرات الوقود الرس

تنسيق مع الجهات ذات العالقة تنظيم شبكة املمرات الجوية وتحديد واعتماد املناطق املقيدة والخطرة واملحظورة ومناطق التدريب املختلفة طبقا للتشريعات النافذة بال .27

 .الجوية ملنع تصادم الطائرات وتسهيل تحركها وتقديم خدمات املالحة 

 .تابعة تطويرها اصدار الرخص ملزاولة تعليم الطيران في نوادي الطيران ومعاهد تعليم الطيران واالشراف عليها باعتماد برامجها الدراسية والتدريبية وم .28

 .الدوري عليها  اعتماد ادلة التشغيل والصيانة واعتماد املؤسسات الوطنية واالجنبية التي تقوم بصيانة الطائرات وعمرتها والتفتيش .29

 .التحقيق في حوادث الطيران واعداد التقارير الفنية املتعلقة بذلك وفقا للقانون  .30

ند وقوع كوارث طبيعية واعداد تنسيق خدمات البحت واالنقاد بالتعاون مع الجهات االخرى ذات العالقة وفقا للمتطلبات املحلية والدولية واملساهمة في اعمال االنقاد ع .31

 .اد في املطارات ومتابعة درجة استعدادها وتجيزها والتوصية بما يلزمها من تجهيزات وتدريب دليل االنق

 .اعداد البحوث االقتصادية واصدار االحصائية حول حركة النقل الجوي وتقديم التسهيالت الالزمة لشركات الطيران العاملة في ليبيا  .32

 .ية للطيران املدني واملشاركة في املؤتمرات واللجان االقليمية والدولية تمثيل ليبيا في املنظمات والهيئات الدولية واالقليم .33

 اإلشراف على تنظيم قطاع النقل البري وتطوير خدمات نقل الركاب والبضائع ضمان انسياب الحركة البرية في ليبيا والعابرة لها. .34

 فالت ومختلف وسائل الشحن.تشجيع القطاع الخاص وتخفيزه على االستثمار في توفير سيارات األجرة والحا .35

 إجراء الدراسات والبحوث املتعقلة بتحديد حركة نقل البضائع بين املناطق التجارية والنصاعية والزراعية. .36

 اإلشراف على تصميم وإنشاء مباين ومرافق املحظات وساحات وقوف الحافالت ووسائل املواصالت. .37
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 قبين البريين.القيام بإجراء االمتحانات الخاصة بإصدار رخص املرا .38

 القيام بإعداد كتيب تعليمات الحركة البرية املتعلقة بتسيير حركة النقل السريع. .39

 التنسيق مع األقاليم املجاورة بشأن وضع آلية إلنسياب الحركة البرية. .40

 .تعرضها للتلف والعبثتحديد وتنظيم مواقع محطات ترحيل البضائع ووضع األسس الالزمة للمحافظة على سالمة البضائع املنقولة وعدم  .41

 إصدار تراخيص إنشاء وتشغيل خطوط نقل الركاب وتطوير خدمات سيارات األجرة والحافالت ووسائل النقل الجماعي. .42

 مراقبة آداء قكاع النقل البري وتقييمه بشكل دوري. .43

 تحديد مواصفات السيارات الصغيرة والحافالت املستخمة لنقل الركاب. .44

 الفنية والسالمة للسيارات الصغيرة والحافالت. وضع أدلة شروط املواصفات .45

 إجراء الدراسات الخاصة بسالمة الركاب األفراد وشروط نقل الركاب. .46

 إصدار تصاريح الرحالت النتظمة والعارضة والعبرة وتصاريح عبور الحافالت بالتنسيق مع الجهات املعنية. .47

 ل البضائع وضبط املخالفات.اعتماد ومراقبة أسعار نقل الركاب وتابعة أعمال شركات نق .48

 إبرام االتفاقيات الثنائية بشؤون الحافالت املؤجرة واملستأجرة. .49

 إنشاء قاعدة بيانات حول املعلومات واإلحصاءات الخاصة بالنقل البري في ليبيا. .50

 التحضير واملشاركة في املؤتمرات املحلية والدولية املتعلقة بمجال النقل البري. .51

 ة بمشروع السكك الحديدة.تنفيذ الخطط املتعلق .52

 وتحليلها إلستحالص أهم النتائج الخاصة بتطوير السكك الحديدية. .53
ً
 تجميع البيانات والدراسات واألبحاث املعدة مسبقا

 إجراء التعاقدات الالزمة لتنفيذ مشاريع الطرق الحديدية وفق اللوائح والتشريعات. .54

 له واملكلمة له.إدارة وتشغيل مشروع السكك الحديدية الوحدات املشغ .55

 إعداد وتكيون الكوادر الوطنية اإلدارية والفنية واملالية الالزمة لتنفيذ مروع السكك الحديدية. .56

 تأسيس الشركات وتكوين فرص العمل الالزمة لتنفيذ مشروع السكك الحديدية. .57

 تنفيذ التشريعات املتعلقة باملطارات. .58

 تنظيم وتطوير أسلوب العمل باملطارات. .59

 ارة مرافق مناولة الركاب والبضائع ومرافق وقود الطائرات وغيرها من التجهيزات وخدمات املالحة الجوية لضمان سالمة املطارات.تشغيل وإد .60
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 .تقديم املنح املالية للمناطق التي بها مطارات ملنع األضرار املترتبة عن ضوضاء الطائرات وتحسين البيئة املحلية .68

 االلتزام بالنظم واملعايير الخاصة بإنسياب حركة املسافرين والخدمات األرضية. .69

 روعات الطرق والجسور وإعداد التصميمات الهندسية واملواصفات الفنية واملستندات الخاصة بها.وضع األسس الفنة لتنفيذ مش .70

 االلتزام بتطبيق االتفاقيات املبرمة في مجاالت املطارات. .71

 إصدار النشرات املتعلقة بحركة املسافرين. .72

 إتخاذ اإلجرءات الالزمة للحصول على التراخيص الفنية الالزمة لتشغيل املطارات. .73

 ن.متابعة إجراءات قيود الحركة في املناطق املختلفة داخل املطارات ومنح التصاريح الخاصة بالعمل والدخول وإجراءات اإلخالء ببعض األماك .74

 ل لها.لو إعداد خطط ومشروعات الحول ملشروعات الطرق والجسور، وتحيد أولويات تنفيذ الخطط واقتراح البرامج الزمنية ودراسة الصعوبات واقتاح الح .75

 وضع وتحديد مواصفات املواد املستخدمة في أعمال الطرق والجسور. .76

 اإلشراف على تنفيذ مشروعات الطرق والجسور والقيام بأعمال املسح وحفظ وتبويب الخرائط املتعلقة بها. .77

 التخطيط لتنفيذ صيانة الطرق والجسور بشكل دوري وطارئ. .78

 والجسور وضبط املخالفات.اإلشراف واملراقبة على تنفيذ مشروعات الطرق  .79

 مراقبة وتجهيز الطرق بمتطلبات األمن والسالمة وحفظها من اإلعتداءات والحوادث. .80

 إجراء الفحوصات الفيزيائية والكيميائية الالزمة للمواد املستخدمة في تنفيذ مشاريع الطرق والجسور. .81

 . والجسور  الطرق  على يةاإلرشاد اتوالعالم واللوحات واإلشارات الخطوط لوضع الالزمة اإلجراءات تابعةم .82

 باملطارات.ا من املرافق القيام بأعمال الصيانة الدورية والعاجلة ملحطات الركاب واملهابط وساحات وقوف الطيارات ومباني أبراج املراقبة داخل املطرارات وغيره .61

 دراسة وتحديد وتنمية املشروعات السياحية باملطارات. .62

 املحافظة على النظام واألمن داخل املطارات. .63

 ها.وضع اسس وضوابط عقود املشاركة مع الشركات واملؤسسات األجنبية إلدارة وتشغيل املطارات والتعاقد مع الشركات املحلية والدولية لتشغيل .64

 تعلقلة بتشغيل مرافق ومنشآت املطارات ورسوم الهبوط وتقديم الخدمات.جباية الرسوم والعوائد امل .65

 وضع البرامج التدريبية الالزمة للتدريب وإعداد الكوادر اإلدارية واملالية والفنية وذلك إلدارة املطارات املدنية. .66

 الخسائر التي تترتب عن تغيير املوقع وشراء األراض ي.معالجة ضوضاء الطائرات حول املطارات ودعم مشروعات عزل الصوت وتوفير التعويضات عن  .67
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 مراقبة إصالح العبارات املوجودة بالطرق وحمايتها وإعداد بيان بأسماء وأحوال الطرق خارج املخططات. .83

 ة طلبات منح التراخيص الخاصة باألعمال التي تقع في الطرق وأعمال الحفر بها.سإبداء الرأي ودرا .84

 شروعات الطرق والجسور.إعداد الدراسات والبحوث الالزمة لتطوير م .85

 مراقبة الطرق واملحافظة على نظافة حرم الطرق ومتباعة تطبيق القوانين الخاصة بها. .86

 ضبط أي مخالفات أو تعديالت على الطرق العامة وإخطار الجهات املختصة باإلزالة لذلك. .87
***************************************************************************************************************************************************** 

 :سكان واملرافقفي مجال اإل  .20

 .اختصاصاتها ضمن تدخل التي لألمور  املنظمة واللوائح القوانين مشروعات اقتراح .1
 . واملرافق اإلسكان مجال في املقررة املشروعات تنفيذ .2

  املتخلفة واألحياء املناطق تطوير .3
ً
 .عمرانيا

ة متطلبات مع لتتناسب والقرى  املدن تطوير .4
ٌ
 . املعاصرة الحيا

  الخطط وإعداد اقتراح .5
ٌ
 .تنفيذها ومتابعة ,الدولة مستوى  على واملحددة الشاملة العمرانية

  الكوادر وتكوين إعداد في املساهمة .6
ٌ
 .االختصاص ذات الجهات مع بالتعاون  وذلك الجهاز مشروعات لتنفيذ الالزمة الفنية

 .الجهاز أجله من أنشا الذي الغرض تحقيق شأنها من التي والتصرفات األعمال كافة وإجراء التعاقد .7

لف التي املشروعات تنفيذ في منها واالستفادة العامة، واملرافق اإلنشاءات مجال في العالم التقني التطور  متابعة .8
ٌ
م بتنفيذها ك

ٌ
ت بدراسة والقيا

ٌ
 وتطوير أساليب البناء اقتصاديا

  وتوطين املعرفة نقل يٌخدم بما تنفيذها
ٌ
 .التقنية

جات .9
ٌ
  وتجهيزات ومعدات ومستلزمات بناء مواد من الجهاز توفير احتيا

ٌ
 .مشروعاته لتنفيذ الالزمة البناء مواد وتصنيع الخارج، من استيرادها أو محليا

  العمرانية الستكمال الخطط وضع .10
ٌ
 .للبالد العامة املرافق وتطوير التحتية البنية

 .اختصاصاتها ضمن تدخل التي لألمور  املنظمة واللوائح القوانين مشروعات اقتراح .11

 مسح األراض ي وإعداد الخرائط املساحية. .12

 تقسيم األراض ي والقيام بأعمال الفرز والضم. .13

 للخطط العمرانية وسن القوانين واللواح والقرارات املنظمة لذلك.وضع قواعد منح  .14
ً
 تراخيص املباني فقا

 تنظيم ومراقبة ومزاولة املهن الهندسية ذات العالقة. .15
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  والندوات واملؤتمرات االجتماعات في الدولة مثيلت .16
ٌ
 .بنشاطها الصلة ذات واملنظمات الهيئات وعضوية

  املعلومات نظام إنشاء .17
ٌ
  العالقة ذات الجغرافية

ٌ
 .بالقيم الجوهرية

  التطوير وبرامج خطط اقتراح .18
ٌ
  املتدهورة للمناطق التنفيذية

ٌ
 .لالعتماد وعرضها العالقة ذات الجهات بالتنسيق مع عمرانيا

 .السابقة الفترات خالل املنفذة العام اإلسكان مباني تأهيل وإعادة تطوير .19

  لتطوير املعتمدة الخطط تنفيذ .20
ٌ
  املتدهورة املناطق تأهيل وإعادة وتنمية

ٌ
 .املعتمدة املخططات داخل عمرانيا

نة .21
ٌ
 .بالتطوير املستهدفة العامة املباني صيا

 .الكبرى  املنتزهات مشروعات نفيذت .22

م على التاريخية املدن داخل العقارات مالك تشجيع .23
ٌ
نة بأعمال القيا

ٌ
 . األراض واستعماالت العام املخطط وفق واستعمالها لعقاراتهم والترميم الصيا

 .املشروعات لتنفيذ الالزمة العقود إبرام .24

  واملكاتب بالشركات االستعانة .25
ٌ
  االستشارية

ٌ
  الوطنية

ٌ
 .املشروعات وتنفيذ املخططات وإعداد الدراسات إلجراء واألجنبية

 .أغراضه لتحقيق الالزمة والعقارات األصول  تملك .26

نات  قاعدة إنشاء .27
ٌ
  هي تكون  بيا

ٌ
 .الجهاز قبل من تنفيذها يتم التي واألنشطة لألعمال املرجعية

  العناصر وتدريب تأهيل .28
ٌ
 .املختصة الجهات مع بالتعاون  الجهاز بها املكلف املشروعات وإدارة لتنفيذ الالزمة البشرية

  بالكراسة التقيد .29
ٌ
 .الجهاز بأعمال يتعلق ما في املعمارية

 .ير اداء العاملين بهااعداد الخطط والدراسات لتطوير عمل املصلحة وتطو  .30

 .متابعة اعمال كافة الفروع واالدارات التابعة للمصلحة فنيا واداريا ومعالجة الصعوبات التي قد تواجهها .31

 .اعداد الخطط والبرامج الالزمة للمسح العقاري الشامل وفق احدث الطرق  .32

 .الليبيةمتابعة حصر وتسجيل العقارات اململوكة للدولة وتوثيقها باسم الدولة  .33

 .متابعة تنفيد التشريعات املتعلقة بحماية امالك الدولة .34

 .املتابعة والتنسيق واالشراف على اعمال محرري العقود واتخاذ االجراءات القانونية حيال املخالفين .35

 .وضع خطط تنمية املوارد البشرية ومتابعتها من خالل االدارة املختصة .36

 .عليه من اعمال مالحية جوية وتصوير وتحميض وطبع واعداد الفهارس للصور الجوية القيام باعمال التصوير الجوي ومايترتب .37

ية وغير الرقمية الخاصة القيام بعمل شبكات ضبط الصور الجوية واملرئيات الفضائية اليا واعمال التثليت الجوي والتثليت الفضائي وكذالك استخدام االجهزة الرقم .38

 .برسم الخرائط من الصور الجوية
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نة .39
ٌ
  واملباني القديمة املدن وتطوير وترميم صيا

ٌ
 .التاريخية

 .انشاء ورصد شبكات التحكم االفقي والراس ي ومتابعة املحطات االخرى بالكشف الدوري عليها واعادة بناء ورصد الفاقد منها .40

 .سيس نظم املعلومات الجغرافية وذالك بعد جمعها من اصول الخرائط واملعلومات الحقليةأت .41

  .باعمال التصوير امليكانيكي واعداد الواح الزنك وطباعة الخرائط واالطالس القيام .42

 القيام بأعمال التصغير ةالتكبير للخرائط ونسخها بمختلف وسائل التصوير. .43

 .الحتياجات ليبيا من الخرائط اعداد الدراسات واالحصائيات ألعمال املصلحة املنجزة ووضع خطة مستفبلية .44

 علقة بمرافق الكهرباء واالتصاالت والغاز واملياه والصرف الصحي اقتراح االستراتيجيات املستقبلية لها.تنفيذ التشريعات املت .45

 مية املستدامة.توفير إطار تنظيم ملزاولة األنشطة في مرافق األمدادات الكهربائية واالتصاالت واملياه والغاز ذات صفات مأمونة وموثوقة ومساندة للتن .46

 ن االحتكار.األنشطة الخاصة بتأمين إمدادات الكهرباء واالتصاالت واملياه والغاز وتحديد أنواعها وتصنيفها وتحديثها لتثبيت أسس املنافسة والحد متنظيم مزاولة  .47

 اقتراح اللوائح الخاصة بالرخص والتصاريح واملقابل املالي وتحديد العالقة بين املرخص لهم واملستهلكين واعتمادها. .48

 ير املمارسات القياسية لآلداء في شؤون تقديم الخدمات والتي تجب على الشركات واألفراد املرخص لهم.اقتراح معاي .49

 إصدار التراخيص والتصاريح الالزمة ملن يوقومون بمزاولة أي نشاط في مجال إمدادات الكهرباء واالتصاالت واملياه والغاز. .50

 تطوير الخدمات المرتبطة الكهرباء واالتصاالت واملياه والغاز.تشجيع القطاع الخاص للمشاركة واالستثمار في تأسيس و  .51

 نمكين املستثمرين من تحقيق عوائد اقتصادية من خالل مكاسب متكافئة ومراجعة دورية لتكاليف والعوائد وتعرفة تقديم الخدمات. .52

ادلة مبنية على أسس تجارية تحمي مصالح ذوي الدخل املحدود واملرض ى وكبار باء واالتصاالت واملياه والغاز بأسعار تنافسية عية حقوق املنتفعين من خدمات الكهر حما .53

 السن.

 مراقبة تنفيذ الالوائح والقواعد املتعلية باإلدارة واملحاسبة واالستثمار ملرخص لهم وإتخاذ اإلجراءات الالزمة في مراقبتهم. .54

 والغاز وتقديم املشورة لجميع القطاعات واألفراد فيما يخص ذلك. دعم نشاطات البحث والتطوير في مجاالت الكهرباء واالتصاالت واملياه .55

 البث في الشكاوى ذات العالقة بنشاطات الكهرباء واالتصاالت واملياه والغاز وفض النزاعات وتقيع العقوبات على املخالفين. .56

 ي.إعداد التقارير الدورية وضع إمدادات الكهرباء واالتصاالت واملياه والغاز والصرف الصح .57

***************************************************************************************************************************************************** 

 

 



 

 
73 

 :سياحةفي مجال ال .21

 .حةاالسي لتنمية الكفيلة السياسات اقتراح .1

 .بالسياحة املتعلقة والنظم واللوائح القوانين مشروعات ودراسة اقتراح .2

 .السياحة لقطاع الالزمة ةاملالي املخصصات دعم اقتراح .3

 .لها الحلول  وإيجاد القطاعات بين التعاون  تتطلب التي بالسياحة العالقة ذات القضايا معالجة .4

 .منها بكل املناط الدور  واقتراح ةاألساسي البنية وبرامج خطط بتنمية العالقة ذات واألمنية العامة الجهات بين التنسيق .5

 .وغيرها صحية ومرافق وكهرباء واتصاالت ومواصالت طرق  من املختلفة االقتصادية الخدمات دور  تنشيط .6

 . السياحي النشاط تنمية في الخاص القطاع دور  تفعيل .7

 .والعمالة واألرباح الضرائب مجال في خاصة واالنتعاش النمو على الخاص القطاع تشجع التي التشريعات إصدار .8

 .يةحالسيا األعمال في املتخصصة ةاإلداري املهارات ذات البشرية املوارد من متميزة نوعية إعداد .9

 .السياحية واملوارد الوطنية بالثقافة والتعريف والدعاية واإلعالن التسويق أنشطة تفعيل .10

 .وتنشيطها وتطويرها ، ةحالسيا لتنمية التنفيذية واألساليب والبرامج الخطط ،ووضع ليبيا يف السياحية الحركة لتنمية العامة السياسة اقتراح .11

 .العالقة ذات األنشطة من وغيرها التقليدية والصناعات والفندقية السياحية الخدمات وتطوير السياحة، بتنمية املتعلقة للمشروعات التنفيذية والبرامج الخطط مشاريع إعداد .12

 ومكاتب والفنادق السياحية املواقع على والرقابة واإلشراف السياحية، واملنشآت واملرافق السياحية الخدمات أنشطة مزاولة ألدوات التراخيص إلصدار الالزمة املوافقات منح .13

 .حكمها في وما ةالسياحي واملطاعم واملقاهي الترفيه وأماكن السياحية واملنتجعات واملخيمات ، واالستراحات السياحة

 . ةالسياحي العوائد تنمية من املستهدف يحقق بما تعديلها واقتراح ، السياحية العامة باملحال والخدمات اإلقامة أسعار تحديد .14

حة، بشؤون املتعلقة الشكاوى  وفحص تلّقي .15
ٌ
 تنفيذها من والتأكد السياحية، واملهن األنشطة مزاولي على دورية تفتيشية بحمالت والقيام حيالها، املناسبة اإلجراءات واتخاذ السيا

 . والفندقية السياحية الخدمات أداء في القصور  أو النقص أوجه ملعالجة الالزمة واألساليب الوسائل واقتراح السياحة، لصناعة املنظمة للتشريعات والقرارات

د  على تساعد التي والتسهيالت اإلجراءات واقتراح برامجها ودعم وتأمينها، وحمايتها لليبيا القادمة السياحية واألفواج القوافل ملرافقة الالزمة التنفيذية والبرامج الخطط وضع .16
ٌ
زيا

 . بوزارة الداخلية املختصة اإلدارة مع بالتنسيق الوافدين السياح عدد

 والفندقية. السياحية الخدمات مجال في االقتصادية األنشطة ومزاولة أدوات لقيد السياحي السجل إعداد .17

 . تنفيذها وأولويات ، السياحية التنمية مناطق في تقام التي السياحية املشروعات وحجم نوع تحديد  .18

 . تأهيلهم على واإلشراف السياحي القطاع في العاملين من وغيرهم ، السياحيين املرشدين خدمات على اإلشراف .19

 . السياحة بشؤون املعنية والدولية اإلقليمية والهيئات واالتحادات املنظمات مع التعاون  .20
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 .ملنقولة والتأكد من سالمتهااملشاركة في إجراء علميات املسح والحفريات وصيانة اآلثار وحراستها وحمايتها من العوامل الخارجية والتفقد الدوري لآلثار الثابتة وا .38
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 ونشر الوعي السيحي لدى املواطنين بإعتبارها أحد موارد االقتصاد الوطني ووسيلة لترسيخ الترابط االجتماعي.تنمية  .21

م .22
ٌ
داخل  وبيعها وتوزيعها نشرها على والعمل السياحية واملواقع للمدن سياحية حكمها وأدلة في وما الكتيبات وإصدار املرئية البرامج وإنتاج ليبيا في للسياحة والترويج ةبالدعاي القيا

 .ليبيا

 .الهيئة تحتاجها التي البيانات من ،وغيرها ةالتقليدي السياحية والصناعات األنشطة ومزاولة أدوات وعن السياحي الجذب مواقع عن للبيانات معلومات قاعدة إنشاء .23

  الالزمة والنظم التشريعات واقتراح التقليدية، الصناعات مجال في والبحوث الدراسات إعداد .24
ٌ
 .التقليدية الصناعات ودعم لحماية

 . النافذة والتشريعات للنظم وفًقا التقليدية الصناعات ومهن حرف ملزاولة تراخيص على للحصول  الالزمة املوافقات وإصدار التقليدية، الصناعات وتصنيف حصر .25

 .وتقييمها عليها واإلشراف إقامتها وتشجيع ودعم عنها واإلعالن سنوية، خطة وفق سياحةال لتنشيط والخارج الداخل في السياحية واألسابيع واملعارض املهرجانات إقامة .26

 .كفاءتها ورفع التقليدية والصناعات السياحة بشؤون املعنية البشرية واملوارد األجهزة وتطوير متابعة .27

 والعاملية.نشر البحوث والدراسات الخاصة باآلثار الليبية في الصحف واملجالت والدوريات املحلية  .28

 إعداد الخطط والبرامج املتعلقة بصيانة املواقع األثرية واملتاحف وتطوير املباني واملدن التاريخية. .29

 املشاركة في إعداد املواصفات الفنية ألعمال الصيانة والترميم والباء وإعادة البناء باملرافق ذات العالقة. .30

 لوكة لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين في املدن واألحياء القديمة لغرض تسجيلها بالسجل العقاري.املشاركة في وضع الرسومات الهندسية بالعقارات املم .31

 املشاركة في اقتراح مشروعات االتفاقيات وبرامج التعاون العلمي والفني في مجال علم اآلثار. .32

 اقتراح إقامة املتاحف وتطويرها ووضع النظم الخاصة بحفظ اآلثار . .33

 املتاحف في ليبيا. اإلشراف على جميع .34

 صيانة القطع واألماكن األثرية وتوثيقها وتسجيلها. .35

 العمل على اسعادة اآلثار واملقتنيات واملمتكالت الوطنية املسروقة واملهربة خارج ليبيا. .36

 إعداد سجل وطني لآلثار يتضمن املواقع األثرية والتاريخية والقطع األثرية املنقولة وربطها بخريطة وطنية رقمية. .37
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 :زراعة والثروة الحيوانية والبحريةفي مجال ال .22

 ملتطلبات التشر  .1
ً
 يعات املحلية واالتفاقيات الدولية.تطبيق نظام رقابة الدولة على مناطق الصيد وفقا

 مة على نشاط الثروة البحرية.ئاقطاع الخاص في مجال الصناعات القتشجيع ودعم ال .2

 إقامة مزارع استرشادية لغرض التدريب وتأهيل العناصر الوطنية في مجال الثروة البحرية. .3

 تطبيق ومتابعة تنفيذ التشريعات الخاصة بحماية الثروة البحرية. .4

 استحداث املحميات البحرية لتحقيق أغراض بيئية أو علمية أو اقتصادية. .5

 تنفيذ التادابير الخاصة بحضر الصيد بواسطة املفرقعات واملواد السامة والضارة بالصحة العامة. .6

 اتخاذ ما يلزم إليقاف عليمات الصيد التي تتم باملخالفة. والتحقيق مع مرتكبيها. .7

 البيئة البحرية داخل املوانئ ومرافئ الصيد البحري.اتخاذ ما يلزم لحماية  .8

 املشاركة في أعمال املنظات االقليمية والدولية وتنفيذ االتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال الثروة البحرية. .9

 منح تراخيص الصيد في املياه االقليمية والليبية واملياه املعلنة مناطق حماية صيد ليبيا بالبحر املتوسط. .10

 ذ السياسات املتعلقة بتنمية املناطق واملشروعات اإلنتاجية الزراعية.تنفي .11

 إجراء الدراسات والبحوث املتعلقة بإستغالل واستثمار املوارد الطبيعية املتاحة لتحسين األمن الغذائي. .12

 د اإلنجاز..العمل على إعادة تأهيل وزيادة إنتاج املشروعات اإلنتاجية القائمة وإستكمال املشروعات الزراعية قي .13

 التشجيع على إقامة املشروعات الصغرى واملتوسطة في مجاالت الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية. .14

 اإلشراف على املشروعات الزراعية والحيوانية والبحرية. .15

 حماية التربة من اإلنجراف وإقامة السدود التعويقية. .16

 فتح آفاق الجذب لها.تشجيع برامج االستثمار األجنبي في املشارع الزراعية و  .17

 تنمية املوارد املائية للمشاريع الزراعية والحيوانية واملحافظة عليها وصيانتها. .18

 .ئح والتشريعاتتقديم مختلف أنواع السلف النقدية والعينية للمشتغلين في املجاالت الزراعية والحيوانية والبحرية سواء األفراد أو الشركات وفق اللوا .19
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 :يةاإلتصاالت واملعلوماتفي مجال  .23

 

 النمو السكاني. العمل على بناء نظام معلومات سكانية بتقنية متطورة تتيح متابعة ورصد وتحليل اتجاهات التغير في .1

 متابعة تنفيذ السياسة السكانية ومراجعتها وتطويرها في ضوء التطبيق العملي. .2

 التنسيق بين املؤسسات الحكومية واملجتمع املدني واملنظمات االقاليمية والدولية ذات العقالة بقضايا السكان والهجرة. .3

 لشاملة.متابعة اجراءات إدماج القضايا السكانية في الخطط التنموية ا .4

 ت والبرامج  السكانية.إجراء الدراسات والبحوث حول واقع السكان معرفة الواقع االجتماعي والتنبؤ باملستقبل االقتصادي واالجتماعي واألمني بما يخدم السياسا .5

 ليمية والدولية ذات الصلة.العمل على إنشاء نظام إدارة املخاطر والطوارئ السكانية بالتعاون مع منظمات املجتمع املدني واملنظمات االق .6

 إعداد الدراسات الخاصة بالخصوبة والوفيات للوصول إى جداول توقعات الحياة. .7

 إعداد الدراسات والبحوث حول نتائج التعدادات واملسوحات العامة، وإعداد دراسات حول االقتصاد الكلي والدراسات السكانية. .8

 دية التي تؤثر في مسارات التنمية.إعداد الدراسات حول الظواهر ااجتماعية واالقتصا .9

 انات واملعلومات.القيام بمهام اإلرشاد والتوعية والتعريف بالبيانات واملعلومات املتوفرة ومساعدة البحاث والدارسين على كيفية التعامل مع قواعد البي .10

 إعداد الدليل الوطني للنظم املعلوماتية. .11

 الخارجية واألرقام القياسية وإعداد الدراسات املقارنة.إعداد السالسل الزمنية حول إحصاءات التجارة  .12

 تبويب بيانات وإخصاءات املواليد والوفيات وحاالت الزواج والطالق وإعداد نشرة سنوية باإلحصاءات الحيوية. .13

14. .
ً
 إحتساب األهمية النسبية لبنود االنفاق من خالل مسحوات األسرة وتحديثها سنويا

 خاصة باالتصاالت وتقنية املعلومات.وضع االستراتيجية الوطنية ال .15

 أجراء الدراسات والتخطيط االستراتيجي لتطوير البنى التحتية لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات واقتراح الخطط لبنائها وتشغيلها. .16

 تحقيق ذلك.تشجيع االستثمار في االتصاالت والبريد وتقنية املعلومات وتوفير البيئة املناسبة من تمويل وموارد بشرية ل .17

 للتشريعات النافذة. .18
ً
 إجراء دراسات الجدوى وإعداد نطاق العمل باملشاريع واملواصفات واملشاركة في دراسة العروض والترسية وفقا

 اإلشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية لالتصاالت وتقنية املعلومات ومشروعات األقمار الصناعية. .19

 الخاصة باإلتصاالت للشركات النفطية وغيرها.تنفيذ مشاريع البنى التحتية  .20
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 وضع املعايير املتعلقة باألمن اقومي فيما يخص أنشطة البريد واالتصاالت وتقنية املعلومات. .25
***************************************************************************************************************************************************** 

 :اإلحصاء واملعلوماتفي مجال  .24

 املساهمة في رفع الوعي بمجاالت االتصاالت وتقنية املعلومات وإرشاد املستفيدين منه. .21

 تلك املجاالت.وطنية في النهوض باألبحاث املتعلقة باالتصاالت وتقنية املعلومات واملشاركة في اقتراح القواعد ملنح تراخيص مزاولة النشاط وتعزيز املنافسة ال .22

 اإلشراف والرقابة على آداء الشركات العاملة في البريد واالتصاالت واملشاركة في اقتراح القواعد املنظمة ملنح تراخيص مزاولة النشاط. .23

 بالقطاعين. وضع املواصفات الفنية والقياسية ملنظومات االتصاالت وتقنية املعلومات وتأسيس قاعدة بيانات حول املستندات والخرائط الخاصة .24

 علومات.التمثيل في جميع املحافل واملنظمات والهيئات واملؤتمرات واالجتماعات والندوات املحلية والدولية املتعلقة باالتصاالت وتكنولوجيا امل .1

 تنمية اقتصادية واجتماعية.إيجاد البيئة القانونية والتنظيمية القادرة على استخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات كعامل تغيير نحو  .2

 إنشاء مركز للمحاكاة اإللكترونية ووضع آليات استفادة جميع املؤسسات من التطبيقات االصدرة عنه. .3

ت وتبادلها ونشرها وتقديم التوصياإجراء عمليات رصد األحوال الجوية والبحرية والطقس واملناخ واألمطار والزالزل، وتجيمع نتائجها وتحليلها وإعداد الدراسات والتقارير  .4

 وتسويقها لكافة مشروعات الدولة االقتصادية.

 .إعداد نشرات األرصاد الجوية لجهات حركة الطيران املدني والبحري واملرافق االقتصادية والجهات التي تتأثر بالعوامل الجوية .5

 خ ومعلومات املد والجزر وحفظها كبيانات مرجعية عن املناخ في ليبيا.إعداد البيانات واإلحصاءات والتقارير الشهرية والسنوية واملعلومات عن الطقس واملنا .6

 اإلشراف على جميع الجهات التي تقدم خدمات األرصاد الجوية، والتنسيق بين جميع الجهات التي يتصل نشاطها بعمل األرصاد الجوية. .7

 حوال الجوية ومتابعة انتقالها وتأثيرها على الغالف الجوي بكافة الطرق والوسائل.املتابعة واملساهمة مع الجهات املعنية في دراسة تلوث الهواء وتأثيره على األ  .8

 .الدولية بالخصوصالتعاون والتنسيق مع املنظمة العاملية لألرصاد الجوية واملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة وتمثيل ليبيا في كافة املحافل املحلية و  .9

 وتشغيل وصيانة محطات الرصد التابعة لها. مساعدة جميع املراكز البحثية في تركيب .10

الجوية الزراعية للجهات تحسين منهجيات الخدمات املناخية في استخدام االراض ي والتخطيط العمراني واالتصاالت والسياحة ومكافحة التصحر وتوفير بيانات األرصاد  .11

 املستفيدة.

 لعاملية والدراسات املتعلقة باملجاالت السياسية املعاصرة واالستراتيجية.إجراء الدارسات التاريخية الليبية واإلسالمية واإلقليمية وا .12

 .التعريف بالتراث الليبي في كافة مراحله وجمعه واالحتفاظ به بمرجع وتجميع ما أمكن من الوثائق واملخطوطات وتحقيقها ونشرها .13

14.  
ً
 ودوليا

ً
 .املتعلقة بالتاريخ الليبي تنظيم املؤتمرات والندوات العلمية وعقد الحلقات الدراسية محليا
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 :العدلفي مجال  .25

 والقوانين واللوائح النافذة.اإلشراف على هيئات القضاء واألجهزة املعاونة لها على الوجه املبين بقانون السلطة القضائية  .1

 إعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تسير عليها الوزارة والهيئات القضائية واألجهزة املعاونة لها. .2

 اقتراح وإعداد مشاريع القوانين واللوائح الالزمة لضبط وتحسين إجراءات التقاض ي وتحقيق العدالة بين املواطنين. .3

 للقانون.اقتراح إنشاء املحاكم والني .4
ً
 ابات املتخصصة وفقا

 إنشاء وتجهيز دور القضاء والنيابات وصيانتها وتأثيثها ومدها باملستلزمات املطلوبة. .5

بعة الفصل في القضايا ومتا العمل على رفع مستوى األداء الوظيفي لهيئات القضاء والنيابة العامة واألجهزة املعاونة لها بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة إنجاز  .6

 تنفيذها وتحقيق العدالة بين الناس.

 املعاونة لها. توفير الكوادر البشرية من القضاة والكتاب واملوظفين الالزمة للقيام باألعمال القضائية باملحاكم والهيئات القضائية األخرى واألجهزة .7

خصصة في الداخل والخارج والعمل على تطوير املعهد العالي للقضاء ودعمه ألداء مهامه تطوير العمل القضائي وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة في املعاهد العليا املت .8

 التأهيلية.

 لقانون السلطة القضائية، تنظيم وإجراء التفتيش على أعمال املحاكم وقضاتها وإعداد الحركات القضائية الخاصة بترقية القضاة وأعضاء النيابة وتنقالتهم وندبهم ط .9
ً
بقا

 تنفيذ قرارات مجلس القضاء األعلى املتعلقة بهذا الشأن.ومتابعة 

القضائية واألجهزة املعاونة لها وضع وتطبيق نظام حديث لنظم املعلومات وجمع وتوثيق املعلومات والبيانات واإلحصائيات والوثائق القضائية املتعلقة بالوزارة والهيئات  .10

 الخطط والبرامج لتحسين العمل وتنظيمه.واالستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ووضع 

القضائية واألجهزة املعاونة لها وضع وتطبيق نظام حديث لنظم املعلومات وجمع وتوثيق املعلومات والبيانات واإلحصائيات والوثائق القضائية املتعلقة بالوزارة والهيئات  .11

 تحسين العمل وتنظيمه.واالستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط والبرامج ل

 تجميع وتوثيق ودراسة مصادر تاريخ جهاد الليبيين وإعادة كتابته وتحريره من التشويه والتحريف وربط حلقاته بعضها ببعض. .15

 تعبئة جهود العلماء والبحاث واستقطاب الخبرات العلمية وتأهيلها وتنميتها في مجال الدراسات التاريخية. .16

 ألبحاث والكتب واملوسوعات العلمية وإنتاج األفالم التاريخية الوثائقية وإصدارها.تأليف وترجمة ونشر ا .17

 إنشاء مكتبة متخصصة جامعة لكل من أنتج من دراسات ومنشورات وأفالم وثائقية تاريخية وطنية وإقليمية ودولية. .18

***************************************************************************************************************************************************** 
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أدائها بما يضمن ضبط  اإلشراف على جميع أعمال التوثيق والتسجيل العقاري وتنظيم مهنة األمناء ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير هذه األعمال ورفع مستوى  .12

 للقوانين النافذة.
ً
 التصرفات الشرعية والقانونية ويصون وثائقها ويحفظ حقوق املواطنين وفقا

رها ورفع مستوى أدائها بما شراف على مهنة الطب الشرعي وأعمال الخبرة أمام الهيئات القضائية وإعداد التشريعات املنظمة لها ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوياإل  .13

 يضمن خدمة العدالة.

ا وعرضها على مجلس القضاء األعلى ملناقشتها وإقرارها واتخاذ اإلجراءات الالزمة إعداد مشروع املوازنة السنوية للسلطة القضائية واألجهزة والهيئات التابعة للوزارة وتبويبه .14

 العتمادها وتنفيذها وإعداد الحساب الختامي حسب القواعد املالية املتبعة.

 ئح النافذة.تنظيم العالقة بين الهيئات القضائية وأجهزة الضبط القضائي والسلطات العامة لتحقيق العدالة في إطار القوانين واللوا .15

 قضائية.العمل على نشر التوعية القضائية والقانونية بما يكفل توعية املواطنين وتصحيح املفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات ال .16

 العمل على ترسيخ أسس سليمة للعالقة بين القضاء واملحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدالة. .17

اريع االتفاقيات عالقات التعاون القضائي والقانوني والفني بين الوزارة والهيئات املعنية بشئون العدل والقضاء في الدول الشقيقة والصديقة، وإعداد مشتطوير وتنمية  .18

ئي والقانوني املوقع عليها، وتمثيل الجمهورية في اإلقليمية والدولية في املسائل القضائية واملشاركة في املفاوضات التي تجري بشأنها ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون القضا

 املؤتمرات واالجتماعات والندوات اإلقليمية والدولية ذات الصلة بشئون العدل والقضاء.

***************************************************************************************************************************************************** 
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 اإلدارة التنفيذية الوسطى:(14.

 وتختص باملهام التالية:

 .املحلي واألمن النظام بصيانة املتعلقة والخطط املقترحات شأن في التوصيات إصدار .1

 .أجنبي أو عربي مال رأس مع مشتركة استثمار وشركات وذات طبيعة خاصة  حرة مناطق إنشاء اقتراح .2

 التخطيط جهات موافقة بعد وذلك باملحافظة، األخرى  االعتبارية األشخاص أو املحلية الوحدات مع أو األخرى  املحافظات مع مشتركة بمشروعات القيام .3

 . بالخصوص النافذة القانون  أحكام وبمراعاة املختصة

 . بها القيام من املجالس تلك تتمكن ال والتي املحافظة نطاق داخل البلدية املجالس بمشروعات املتعلقة االختصاصات .4

 .تنفيذها ومتابعة لذلك الالزمة االحتياجات وتوفير  املحافظة نطاق في األسرة وتنظيم األمية بمحو الخاصة والبرامج الخطط وإعداد دراسة .5

 الدينية والوطنية واالجتماعية داخل نطاق املحافظة. واملهرجانات واالحتفاالت  ةالثقافي املناشط على اإلشراف .6

 .الوزير أو الوزراء مجلس عن الصادرة التعليمات أو التفويضات أو النافذة، اللوائح أو القوانين دهانست التي األخرى  واملهام االختصاصات .7

***************************************************************************************************************************************************** 

 اإلدارة التنفيذية املحلية:(15.

 تتمثل إختصاصاتها في التالي:

 .ادارة األمالك البلدية والتصرف فيها .1

 .خرى سوم والعوائد وفقا لهذا القانون أو القوانين األ فرض جباية الر  .2

 واالحصائيات الرئيسية.ادارة السجل املدني  .3

 التعاقد مع الغير لضمان اي عمل او تعهد داخل حدود البلدية .4

 تنظيم انارة االماكن العامة .5

الطرق في ذلك تنظيم مستوى تلك انشاء وتنظيم وصيانة الطرق البلدية وامليادين العامة واجراء التعديالت فيها واملحافظة على تزيينها وغرس االشجار والزهور فيها بما  .6

س فيها هذا االختصاص بقرار من املجلس وعرضها وارصفتها وقنواتها ومجاريها واطالق االسماء عليها ووضع اللوحات املميزة السمائها. )تحدد الطرق البلدية والبلديات التي يمار 

 التنفيذي(.
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 ت واالجهزة الصحية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة واالشغال العامة.مراقبة رسم وانشاء وتغيير واستعمال املجاري ودورات املياه واحواض الغسيل والحماما .7

ستعملة لذلك الغرض او املتعلقة بها. وتنظيم تنظيم وتوريد وتوزيع املياه التي تخضع لرقابة البلدية ودائرتها وتوزيد املياه باملقاييس واملوارد والعدادات واالجهزة واالدوات امل .8

وسوء  د املياه الغراض منزلية او خالفها والثمن الذي يدفع عن استهالك املياه والتكاليف الخاصة بتوصيلها ومنع االسراف في املياه وتلويثهاالشروط التي بمقتضاها تزو 

ك بالتعاون مع نظارة االشغال استعمالها وتقدير طريقة االستعمال وحجم وقوة وكيفية املواسير والصمامات والصنابر والصهاريج واالوعية التي تستعمل لحمل املياه. وذل

 العامة.

 تنظيم وانشاء االسواق العامة ومحالت املزاد العلني وتقرير الرسوم وااليجارات التي تدفع عن استعمال هذه االماكن .9

روض للبيع واالشراف عليه مراقبة وفحص اي صنف من الطعام والشراب معروض للبيع وتنظيم صناعة واعداد وخزن وتحويل ونقل اي صنف من الطعام والشراب مع .10

و عرضه للبيح وتحديد نسب والترخيص به وحظر تلويث اي طعام او شراب ومنع ادخال ما ال يكون منه صالحا الستهالك االنسان الى منطقة البلدية او حيازته او بيعه ا

ان بيعه نقيا مطابقا للنسب املحددة او املعقولة وتخويل حجز او ابادة تركيب وقوة وصنف الحليب او اي صنف اخر من الطعام او الشراب ومنع غشه او اساءة صنعه وضم

 اي طعام او شراب ملوث باالمراض او مغشوش او غير صالح الستهالك االنسان وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة

الة وبيع اللحوم وجميع االماكن التي تصنع اصناف الطعام او الشراب تنظيم وترخيص صاالت الشاي واملقاهي واملطاعم والفنادق وبيوت االكل واالقامة واملخابز ومحالت البق .11

 اختالف انواعهاللبيع او االستعمال او تخزن فيها مثل هذه االصناف او تعرض للبيع على أن يستثنى من ذلك ترخيص بيع املشروبات الروحية والكحولية على 

ون او تصبح مصدرا للخطر او القلق او االزعاج للجيران بسبب ما ينبعث من دخان منها او ابخرة او غازات او اتبرة تنظيم ومراقبة جميع االعمال واملصانع والورش التي قد تك .12

 .او روائح او صخب او اهتزاز او غير ذلك ووضع الشروط التي يجب ان تخضع لها هذه االعمال او املصانع و الورش

 ل العامة ويشمل هذا االختصاص التالي:تنظيم وتخطيط املدن واملباني وذلك تحت اشراف االشغا .13

 ض او ردها الى حالة امينة.تنظيم وتخطيط ارتفاع جميع العمارات وملحقاتها وكذلك هدم وازالة املباني التي تكون خطرا على املواطن أو التي تركت لتستحيل الى انقا .أ

كين الي منزل او القاطنين فيه من ترك اي بئر او حفرة فيه في حال غير مأمونة العواقب واجبارهم مراقبة تزويد الصهاريج وتركيبها الجل منع توالد البعوض فيها، ومنع املال .ب

 على وضع السياج حول مثل هذه مثل هذه االبار او الحفرة او ملئها او تغطيتها.

 شابهها بقصد التجارة او السكن. تنظيم ومراقبة او منع انتشار او استعمال اي بناء مؤقت او منقول ومنع او تقييد استعمال الخيام وما .ت

يدة وفقا لالسباب الصحية تنظيم مساحة قطع االرض التي يجوز اقامة املباني عليها وتحديد مدى وموقع قطعة االرض الخصوصية التي يلزم اعطاؤها بخصوص االبنية الجد .ث

 الالزمة ووسائل الراحة الضرورية.

السكان في البناية الواحدة على الشيوع وتنظيفها وكذلك تنظيف ورصف املالعب واالماكن املكشوفة وامليادين التي تستعمل  استلزام انارة الساللم واملمرات التي يستعملها .ج

 ملنفعة املساكن.
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 متها.اقاتحديد واجهة البناء وضمان تناسق خطوط ومستوى املباني وتصميمها الهندس ي وازالة وتغيير الحواجز والنتوآت القائمة امام املباني ومنع  .ح

 منع اقامة اي بناء يعترض عليه بسبب طبيعته او تركيبه او بسبب االغراض التي أنشأ من أجلها أو بسبب املحيط الذي يراد اقامته فيه. .خ

 منع تقسيم او تغيير املباني او املنازل واملباني من الخشب او الخشب والحديد او الخيش او املحاطة باالسوار او السياج. .د

 على املباني واستعمال صقاالت البناء واالسوار اثناء بناء او هدم او اصالح او تغيير اي مبنى.تنظيم التفتيش  .ذ

 تقرير وتنظيم: .ر

 إغالق اي مبنى او جزء منه ال يكون مناسبا لسكنى االنسان -

 االجراءات الالزمة لنجاة اي عمارة في حالة حدوث حريق فيها. -

التعديل فيها، واملوافقة على جميع خرائط اي مبنى او التغيير فيه او رفض املوافقة عليه وازالة او تغيير او هدم اي عمل بدئ فيه او االجراءات املتعلقة بخرائط بناء املباني او  .ز

 تم مخالفا للوائح، ومنع السكن في اي مبنى جديد او محول اال بعد ان يصدر مجلس البلدية شهادة بصالحية البناء للسكن.

باتات او خفض ي البناء وازالة اي سور او بناء مهدم مالصق ملكان عام وماطلبة مالكي العقارات بموافقة وزارة الزراعة بازالة االشجار او غيرها والنتعيين طريقة تسوير اراض  .س

 ارتفاعها او تقليمها عند بروزها الى الطرق العامة او اعتراضها لحركة املرور.

عات لالشراف على اللحوم ومنع ذبح الحيوانات بغرض عرض لحومها الستهالك الجمهور في غير املسالخ البلدية، وتنظيم انشاء وتنظيم وادارة املسالخ البلدية واملستود .14

 ا.ورقابة وترخيص ذبح املاشية وغيرها من الحيوانات وممارسة القصابين لبيع اللحوم وختم الحيوانات املذبوحة للداللة على فحصها قبل ذبحه

تجارة والصناعات والحرف التقليدية وترخيص الباعة املتجولين والتعامل بالبضائع املستعملة كاالكياس والعظام والصفيح وتنظيم وترخيص تنظيم وترخيص ممارسة ال .15

 التجارات التي قد تكون مضرة بالصحة العامة او التي تقتض ي املصلحة العامة تنظيمها.

 تنظيم الحالقين واملزينين وصالوناتهم. .16

 هدي الدفن وتنظيم نقل املوتى واملقابر.تنظيم وترخيص متع .17

 االمن العام.تنظيم وترخيص املسارح وصاالت املوسيقى والبليارد وغير ذلك من اماكن التسلية العامة ويمارس هذا االختصاص في كل حالة بموافقة سلطات  .18

 مكشوف من منطقة البلدية.تنظيم ومراقبة وترخيص حمامات السباحة ومنشآتها وحظر او تنظيم االستحمام في اي مكان  .19

 املهملة.تنظيم وترخيص االحتفاظ بالكالب وحظائر املاشية والخيول والخنازير ذاخل حدود البلدية واعدام الكالب الخطرة أو  .20

 تعيين اماكن وقوف السيارات والعربات داخل حدود البلدية وامكن حظر وقوفها، وذلك بالتعاون مع سلطات االمن العام. .21

 .م الحدائق واملنتزهات العامة وشواطئ االستحمامانشاء وتنظي .22
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 .العمل على ايجاد وتنظيم وصيانة الوسائل الالزمة الطفاء الحريق واالنقاذ وفقا المكانية البلدية املختصة .23

قلق راحة السكان او يؤدي الى االضرار انشاء الخدمات الصحية الخاصة بازالة النفايات وابادتها وحفظ املنطقة في حالة صحيةنظيفة والحيلولة دون حدوث كل ما ي .24

 .بالصحة العامة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة

 طالبة بها مقابل:حد االعلى لالسعار التي يمكن املتعيين ال .25

 املبيت في الفنادق وغيرها من االماكن التي تؤجر فيها الغرف للزائرين. .أ

 او صالة او مقهى او فندق او اي مكان آخر تقدم فيه املرطبات للجمهور.الخدمة واملرطبات واصناف الطعام التي تقدم في اي مطعم  .ب

 الخدمات في صالونات التزيين وبيوت التجميل. .ت

 الثلج سواء بالجملة او بالقطاعي. .ث

 اللحوم التي تباع بالقطاعي للجمهور في اماكن القصابين. .ج

 االسماك التي تباع بالقطاعي للجمهور. .ح

 سواء كانت آلية او تجرها خيول عند نقل املسافرين باالجرة داخل البلدية. الخدمات التي تؤديها العربات .خ

 خدمات االصالح في الورش والجراجات التي تجرى على العربات اآللية وغيرها. .د

 خدمات بيوت الغسيل ومحالت تنظيف املالبس. .ذ

 الخضروات والفواكه الطازجة بجميع انواعها. .ر
 سواء كانت بالجملة او بالوحدة.الحليب واملشروبات واملياه املعدنية  .ز

 تنفيذ اللوائح البلدية. .26

***************************************************************************************************************************************************** 
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 يةقضائال السلطة (3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئينظام القضاالاملبادئ التي يقوم عليها 
 .استقاللية القضاء .1

 .التقاض ي على درجتين .2

 .وحدة القضاء .3

 .قيمي( تباين االختصاصات )نوعي، .4

 .حظر املحاكم االستثنائية .5

الفرد بالنسبة لقضاء أول درجة وتعدد القضاء في قضاء نظام القاض ي  .6

 االستنئناف ومحاكم الجنايات والقضاء اإلداري.

 وحق اللجوء للقضاء مكفول للجميع.  املساواة امام القضاء، .7

 .مجانية القضاء .8

 .علنية الجلسات وشفوية املرافعات .9

 عدم اقتصار عضوية املحكمة الدستورية على سلك القضاء. .10

 السلطة القضائيةمكونات 
 املجلس األعلى للقضاء. -

 املحكمة الدستوريـــــــــــــــــــة. -

ـــــا. - ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــيـ ــــلـ ـــــ ــــعـ ـــــ ــ  املحكمة الـ

ـــاملحاكم ال - ـــ ـــــ ـــمـ ـــ ـــ ــــــدنـــ ـــ ــــــيـ ـــ  ة.ـــ

ـــاملحاكم ال - ـــــ ـــجـ ـــــ ـــنـ ــ ـــ ـــائـ ـــيــ ـــ ة.ــ
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 اختصاصات السلطة القضائية: (1

 النظر في الدعاوي واملنازعات املدنية. .1

 النظر في الدعاوي واملنازعات التجارية. .2

 النظر في الدعاوي واملنازعات اإلدارية. .3

 تنازع االختصاص بين املحاكم وأية جهة قضاء استثنائي. .4

حالة أن تأمر بوقف تنفيذ النزاع الذي يدور بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر احدهما من املحاكم واالخر من جهة قضاء استثنائي، ويجوز للمحكمة في هذه ال .5

 أحد الحكمين أو كليهما الى أن تفضا في موضوع النزاع.

 ل عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة بناء على احالة الدعوى من إحدى دوائر املحكمة.العدو  .6

 النظر في الطعون التي ترفع اليها في: .7

 ية.االحكام الصادرة في املواد املدنية والتجارية ومواد األحوال الشخصية في الحاالت املنصوص عليها في قانون املرافعات املدنية والتجار  .أ

 ادرة من محاكم االستئناف منعقدة بهيئة قضاء اداري. االحكام الص .ب

 االحكام الصادرة في املواد الجنائية طبقا لقانون االجراءات الجنائية. .ت

 ال تختص املحكمة العليا بالنظر في الطلبات املتعلقة بالسيادة. .ث

 مركزية الرقابة على دستورية القوانين. .8

 ة الدستورية.اختصاص املحكمة الدستورية دون غيرها بالرقاب .9

دات الدولية والقوانين التي حكم بعدم الرقابة الدستورية الالحقة، بحيث ال تمارس الرقابة االبعد دخول القانون حيز النفاذ بإستثناء قوانين االنتخابات واالستفتاء واملعاه .10

 دستوريتها قبل اعادة اصدارها.

 صحة االجراءات ومدى جواز طلب التعديالت  قبل ان يعرض على االستفتاء و في  مدة محددة .عرض التعديالت الدستورية على املحكمة الدستورية لرقابة  .11

يس الى االستفتاء العام وجائت ابداء الرأي االستشاري بشأن عرض الرئيس لحل )السلطة التشريعية( في استفتاء عام، واذا ما قررت املحكمة بأن االسباب جدية، ولجأ الرئ .12

تفتاء القرار بالحل واذا جاءت بالرفض فيشكل الرئيس حكومة جديدة، اما اذا كان الرأي االستشاري يقر بأن االسباب غير جدية وجاءت نتيجة االسالنتيجة بالحل يصدر 

 بالرفض على الرئيس االستقالة.

 لتزاماتها الدستورية، أي بتقرير عدم دستورية االمتناع(.الرقابة على االمتناع عن التدخل التشريعي. )البت في الدعاوي املتعلقة بعدم وفاء السلطة التشريعية با .13

***************************************************************************************************************************************************** 
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 "رؤية إعادة بناء النظام املؤسس ي" تتسمية املؤسسا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يةنفيذالجهات الت يةقضائالالجهات  الجهات التشريعية

 (1غرفة رقم )

 (2غرفة رقم )

 املجلس األعلى للقضاء

 املحكمة العليا

 املحكمة الدستورية

 املحاكم املدنية

 رئيس الجمهورية

 رئيس الوزراء

 )مجلس الوزراء(

املجلس األعلى 

 لإلدارة املحلية

 التنفيذية املجاالت

 التعليم

 الصحة

 الصناعة

 االقتصاد

 الطاقة

 الخارجية

 املالية

 االستثمار

 الداخلية

 األوقاف

اإلسكان 

 واملرافق

والثروة الزراعة 

 الحيوانية والبحرية

الشؤون 

 االجتماعية

 العمل والتأهيل

 املوارد املائية

املوارد 

 الطبيعية

املواصالت 

 والنقل

 السياحة

 الثقافة

 اإلعالم

 البيئة

اإلحصاء 

 واملعلومات

عة
تاب

 ال
ت

ها
لج

ا
 

 املحاكم الجنائية

 مصرف ليبيا املركزي 

 ديوان املحاسبة

 الرقابة اإلدارية

 هيئة مكافحة الفساد

 الهيئة العليا لالنتخابات

االتصاالت  العدل

 واملعلوماتية

 املحافظات

 البلديات

 املحالت

 الشباب

 الرياضة
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 التشريعية:الجهات  (1

 مصرف ليبيا املركزي. -

 ديوان املحاسبة. -

 الرقابة اإلدارية. -

 هيئة مكافحة الفساد. -

 الهيئة العليا لإلنتخابات. -

 الجهات التنفيذية: (2

 .رئيس الجمهورية 

  التالية:والجهات املؤسسات مجلس الوزراء: يتكون من 

 التعليم: .1

 اللجنة الوطنية للجامعات. -

 الهيئة الوطنية للبحث العلمي. -

 هيئة املناهج والتقويم والقياس. -

 مصلحة التقنيات وصيانة املرافق التعليمية. -

 اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. -

 هيئة التعليم التقني. -

 اللجنة الوطنية للتعليم الخاص. -

 مركز ضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية. -

 املركز العام للتدريب وتطوير التعليم. -

 الصحة: .2

 ئة العامة للصحة.الهي -
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 مجلس التخصصات الطبية. -

 املركز الوطني ملكافحة األمراض. -

 البرنامج الوطني لزراعة األعضاء. -

 معهد تنمية القوى العاملة الطبية. -

 املستشفيات الحكومية الكبرى. -

 جهاز اإلمداد الطبي. -

 جهاز خدمات اإلسعاف. -

 املجلس الوطني لتحديد املسؤوليات الطبية. -

 الصناعة: .3

 وزارة الصناعة. -

 املؤسسة العامة للصناعة. -

 الهيئة العامة للمناطق الصناعية. -

 مركز البحوث الصناعية. -

 مركز الرقابة على األغذية واألدوية. -

 صندوق دعم الصناعات املحلية. -

 :قتصاداال .4

 وزارة االقتصاد. -

 .املجلس األعلى لخبراء التنمية املستدامة -

 .الهيئة الليبية للتقييس -

 .الليبية لالعتمادالهيئة  -

 .هيئة اإلشراف والرقابة على التأمين -

 .مركز تنمية الصادرات -
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 .مصرف التنمية -

 .صندوق موازنة األسعار -

 .لمشروعات الصغرى واملتوسطةالوطني لرنامج الب -

 اقة:الط .5

 املجلس األعلى للطاقة. -

 هيئة الطاقة الذرية. -

 املؤسسة الوطنية للنفط. -

 هيئة الطاقات املتجددة. -

 الخارجية: .6

 وزارة الخارجية. -

 جهاز املراسم العامة. -

 معهد الدراسات الدبلوماسية. -

 اعدات والتنمية.سصندوق ليبيا للم -

 البعثات الدبلوماسية. -

 املالية: .7

 وزارة املالية. -

 مصلحة الضرائب. -

 مصلحة الجمارك. -

 هيئة الرقابة على سوق املال. -

 االستثمار: .8

 .الخارجي املؤسسة الليبية لالستثمار  -

 صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي. -
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 .الهيئة العامة للتمليك واالستثمار -

 الصندوق الليبي لالستثمار الداخلي. -

 الداخلية: .9

 وزارة األمن. -

 جهاز األمن الوطني. -

 مكتب التحقيقات الوطني. -

 مصلحة الجواات والجنسية -

 مصلحة األحوال املدنية -

 هيئة السالمة الوطنية -

 إلستيراد السلع األمنيةالشركة العامة  -

 األوقاف: .10

 .وشؤون الحج الهيئة العامة لألوقاف -

 صندوق الزكاة. -

 دار اإلفتاء الليبية. -

 اإلسكان واملرافق: .11

 وزارة اإلسكان واملرافق. -

 هيئة اإلسكان. -

 .مصلحة املساحة -

 .جهاز تنمية وتطوير املدن -

 .هيئة تنظيم املرافق -

 .مصلحة التسجيل العقاري وأمالك الدولة -

 .جهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان واملرافق -
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 .مصلحة التخطيط العمراني -

 .مصرف اإلدخار واالستثمار العقاري  -

 الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية: .12

 وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية. -

 الهيئة العامة للثروة البحرية -

 هيئة تنمية املناطق الزراعية -

 هيئة إنتاج الحبوب -

 تنمية وتطوير النخيل والزيتون جهاز  -

 البرنامج الوطني لتنمية الغطاء النباتي -

 مركز مكافحة اآلفات -

 املصرف الريفي -

 املصرف الزراعي -

 الشؤون االجتماعية: .13

 وزارة الشؤون االجتماعية. -

 .صندوق التضامن االجتماعيالهيئة العامة ل -

 .صندوق التقاعد -

 الهيئة الليبية لإلغاثة. -

 واملسنين.دور رعاية العجزة  -

 مراكز إعادة تأهيل ذوي اإلعاقة. -

 مراكز األمومة والطفولة. -

 صندوق دعم الزواج. -

 مركز الدراسات االجتماعية. -
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 العمل والتأهيل: .14

 وزارة العمل والتأهيل. -

 .والتأهيل مصلحة العمل -

 مراكز التعليم املنهي املتوسط. -

 مراكز العمالة الوافدة. -

 صندوق دعم وتوطين املعرفة. -

 املائية:املوارد  .15

 وزارة املوارد املائية. -

 جهاز النهر الصناعي. -

 الهيئة العامة للسدود. -

 الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي. -

 املوارد الطبيعية: .16

 الهيئة العامة للتعدين واملناجم. -

 املواصالت والنقل: .17

 وزارة املواصالت والنقل. -

 النقل البري. مصلحة -

 النقل البحري.مصلحة  -

 املطارات. مصلحة -

 مصلحة الطرق والجسور. -

 السكك الحديدية.هيئة  -

 الشباب والرياضة: .18

 .الهيئة العامة للشباب -
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 الهيئة العامة للرياضة. -

 السياحة: .19

 املجلس األعلى للسياحة. -

 الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية. -

 الهيئة العامة للمعارض. -

 مصلحة اآلثار. -

 الثقافة: .20

 الهيئة العامة للثقافة. -

 الليبي للثقافات املحلية.املركز  -

 مركز البحوث والدراسات العربية واإلفريقية والدولية. -

 املراكز الوطنية للترجمة. -

 اإلعالم: .21

 وكالة ليبيا لألنباء. -

 املؤسسة الليبية لإلعالم. -

 هيئة تشجيع الصحافة. -

 الهيئة العامة للخيالة واملسرح والفنون. -

 البيئة: .22

 الهيئة العامة للبيئة. -

 واملعلوماتية:إلتصاالت ا .23

 الهيئة العامة لالتصاالت واملعلوماتية. -

 إلحصاء واملعلومات:ا .24

 هيئة البنية األساسية واإلسكان. -
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 مؤسسة األرئيف الوطني. -

 املركز الوطني لألرصاد الجوية. -

 الهيئة العامة للمعلومات واإلحصاء والتعداد. -

 املركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية. -

 العدل: .25

 العدل.وزارة  -

 املجلس األعلى للقضاء. -

 جهاز الشرطة القضائية. -

 مركز الخبرة القضائية والبحوث. -

 املعهد العالي للقضاء. -

 إدارة قضايا الحكومة. -

 ية:قضائالجهات ال (3

 املجلس األعلى للقضاء. -

 املحكمة العليا. -

 املحكمة الدستورية. -

 املحاكم املدنية. -

 .املحاكم الجزئية -

***************************************************************************************************************************************************** 


