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  ر.  و1375لسنة ) 1(الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

  بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

  الباب االول

  الفصل االول

  المؤتمرات الشعبية األساسية

  )1(مادة 

ًا يصدر                   ا إداراي ة آيان ساحته الحغرافي سكانية وم ه ال ؤتمر شعبي أساسي بحسب آثافت يكون آل م

ام                  بتسميته وحدوده    شعب الع ؤتمر ال ة م ا بالخصوص من أمان اإلدارية والضوابط الواجب اتباعه

  .بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة 

  )2(مادة 

ؤتمر  ) تجمعات(يجتمع المؤتمر الشعبي األساسي في آومونات    وفقًا للضوابط التي تحددها أمانة م

  .الشعب العام 

  .رار من أمانة مؤتمر الشعب العام لها يصدر بتحديدها قوتختار آل آومونة أمانة 

  )3(مادة 

  -:يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة تتكون من 

  .أمين المؤتمر الشعبي األساسي  .1

  .األمين المساعد للمؤتمر الشعبي األساسي  .2

  .أمين شئون اللجان الشعبية  .3

  .أمين شئون المرأة  .4

  .أمين الشئون الثقافية والتعبئة الجماهيرية  .5

  . مؤتمر الشعب العام آلية اختيار أمانة المؤتمر الشعبي األساسي وتحدد أمانة

  -:وتختص بما يلي 

  .متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي األساسي  .1

ؤتمر    .2 ة الم ع أمان سيق م اع بالتن شعبي األساسي لالجتم ؤتمر ال ة للم ات المكون وة الكومون دع

  .الشعبي غير األساسي 

  .التي يتكون منها المؤتمر الشعبي األساسي  قرارات الكومونات تجميع وصياغة .3

 .متابعة أعضاء القطاعات بالمؤتمر الشعبي األساسي  .4
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  )4(مادة 

  -:تكون صالحيات أمين المؤتمر وأعضاء األمانة على النحو التالي 

  -:صالحيات أمين المؤتمر الشعبي األساسي / أوًال 

ي وإ   .1 شعبي األساس ؤتمر ال ة الم ات أمان دعوة الجتماع ة  ال اد محاضرها ومتابع ا واعتم دارته

  .وتوقيع القرارات الصادرة عنها ويعاونه في ذلك باقي أعضاء األمانة  تنفيذها

  .االشراف العام على تسيير أعمال أمانة المؤتمر الشعبي األساسي  .2

اد محاضرها ومتاب     .3 ا واعتم ع أعضاء القطاعات وإدارته شترآة م دعوة لالجتماعات الم ة ال ع

  .تنفيذها

  -:مين المساعد للمؤتمر الشعبي األساسي صالحيات األ / ًاثاني

  .تولي صالحيات أمين المؤتمر الشعبي في حال غيابه  .1

  .مساعدة أمين المؤتمر الشعبي األساسي في ممارسته لصالحياته  .2

ين              .3 شأنها مع أم سيق ب شعبي األساسي والتن ؤتمر ال ة الم ة ألمان ى اإلدارات التابع االشراف عل

  .ي األساسي المؤتمر الشعب

  -:صالحيات أمين شئون اللجان / ثالثًا 

متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي األساسي وإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرضها على             .1

 .أمانة المؤتمر الشعبي األساسي 

 .اقتراح اإلجراءات بشأن معالجة أوجه القصور في تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي األساسي  .2

 .ع أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي األساسي في المسائل ذات االختصاص المشترك التنسيق م .3

  -:صالحيات أمين شئون المرأة / رابعا 

ذلك                          .1 ة ب ارير دوري ديم تق شعبية وتق سلطة ال ة في ممارسة ال شارآة الفاعل ى الم رأة عل حث الم

 .ألمانة المؤتمر الشعبي األساسي 

ة بق  .2 رارات ذات العالق ذ الق ة تنفي ي  متابع صعوبات الت ذليل ال ى ت ل عل رأة والعم ضايا الم

 .تعترضها وتقديم تقارير دورية عن ذلك ألمانة المؤتمر الشعبي األساسي 

وعي                        .3 ة ال تم بتنمي رأة وته ضايا  الم اول ق سائية التي تتن ات الن شطة والفعالي االشراف على االن

 .الفكري لديها 

  -: الجماهيرية صالحيات أمين الشئون الثقافية والتعبئة/ خامسًا 

 .متابعة المناشط الثقافية واإلعالمية وإعداد التقارير عنها  .1

 .عبئة الجماهيرية تمتابعة تنفيذ برامج الوعي السياسي وال .2
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ة            .3 اة أمان متابعة مستوى تقديم الخدمات اإلعالمية والثقافية والتعبوية وإعداد تقارير عنها ومواف

 .المؤتمر الشعبي األساسي 

  الفصل الثاني

  المؤتمرات الشعبية غير األساسية

  )5(مادة 

سكان      ا ال ي وآثافته ا الجغراف سب موقعه ية بح شعبية األساس ؤتمرات ال ن الم دد م ل ع شكل آ ية ي

ؤتمرات   مؤتمرًا شعبيًا غير أساسي يسمى     ات الم  المؤتمر الشعبي للشعبية ويتكون من مجموع أمان

ؤتمرا شاء الم صدر بإن ه وي ة ل ية المكون شعبية األساس دودها ال سميتها وح شعبيات وت شعبية لل ت ال

  .اإلدارية قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة 

  )6(مادة 

  -:يكون للمؤتمر الشعبي للشعبية أمانة تشكل على النحو التالي 

 .أمين المؤتمر الشعبي للشعبية  .1

 .أمين شئون المؤتمرات الشعبية  .2

 .ن الشعبية أمين شئون اللجا .3

 .أمين شئون االتحادات والنقابات والروابط المهنية  .4

 .أمين شئون المرأة  .5

 .الشئون الثقافية والتعبئة الجماهيرية أمين  .6

ؤتمر من خارجهم ويكون                    ين الم ويتولى المؤتمر اختيار أمانته من بين أعضائه ويجوز اختيار أم

رأ       ئون الم ات ش ين أمين ن ب رأة م ئون الم ين ش ار أم شعبية   اختي المؤتمرات ال ارهم ب ن خ ة أو م

  .األساسية الواقعة ضمن نطاق المؤتمر الشعبي للشعبية 

  )7(مادة 

ا يجتمع                      شعبية األساسية آم ؤتمرات ال اع للم يجتمع المؤتمر الشعبي للشعبية بعد آل اسبوع اجتم

ه أو بطلب ثلثي أعضائه للنظر في موضوع                        دعوة من أمانت ة ب ر عادي أو في دورات عادية وغي

  .موضوعات محددة بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام 

  )8(مادة 

  -:تختص أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية بما يلي 

 .متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية الواقعة في نطاقه  .1

 .الدعوة الجتماعات المؤتمر الشعبي للشعبية وإدارة جلساته  .2
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ة                 تحديد مواعيد اجتماعات الم    .3 ا العادي ه في دوراته ة في نطاق شعبية األساسية الواقع ؤمرات ال

 .وغير العادية بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام 

متابعة أعمال اللجان الشعبية بالمؤتمر الشعبي للشعبية وفروع المؤسسات والهيئات واألجهزة            .4

شعبية      شعبي لل ؤتمر ال اق الم ي نط ة ف ا الواقع ي حكمه ا ف صالح وم د  والم ا وعق يم أدائه وتقي

 .االجتماعات المشترآة والتقابلية معها 

راف  .5 اذ االش ية واتخ شعبية األساس ؤتمرات ال ات الم ى أمان ضبط اإلداري عل ة وال والمتابع

 .اإلجراءات المناسبة حيالهم وتوقيع العقوبات التأديبية وقًا للتشريعات النافذة 

شعبية           تشكيل لجان للتحقق من المخالفات التي ترتكب من         .6 شعبية للقطاعات بال اء اللجان ال  أمن

ام   ة أحك ة مخالف ي حال ك ف شعبية وذل شعبي لل ؤتمر ال ة الم ا تحت إشراف أمان ي حكمه ا ف وم

م   انون رق سنة ) 1(الق شعبية    .  و1375ل ان ال شعبية واللج ؤتمرات ال ل الم ام عم شأن نظ ر ب

شعبية أو       شعبي لل ؤتمر ال ى الم ر عل رض األم ة وع ه التنفيذي ات   والئحت ى الجه ة عل اإلحال

 .القضائية أو الرقابية بحسب األحوال 

الك       .7 ًا للم شعبية وفق ؤتمرات ال ات الم وظفي أمان ارة لم دب واالع ل والن رارات النق دار ق إص

 .المعتمد 

 .التنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام في المسائل التنظيمية  .8

  -:التالي  ووتكون الصالحيات التفصيلية ألمينها وأعضائها على النح

  -:صاحيات أمين المؤتمر الشعبي للشعبية / أوًال 

 .إدارة جلسات المؤتمر الشعبي للشعبية ويعاونه في ذلك أعضاء األمانة  .1

ة         .2 رها ومتابع اد محاض ا واعتم شعبية وإدارته شعبي لل ؤتمر ال ة الم ات أمان دعوة الجتماع ال

 . أمين مؤتمر الشعب العام تنفيذها وتوقيع القرارات الصادرة عنها وإحالة صورمنها إلى

 .الدعوة لالجتماعات المشترآة والتقابلية وإدارتها واعتماد محاضرها ومتابعة تنفيذها  .3

سيق مع آل عضو من                     .4 االشراف العام على تسيير أعمال أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية والتن

 .أعضاء األمانة في حدود صالحياته وعرض ما يقتضي األمر عرضه على األمانة 

 .تولي صالت أمانة المؤتمر الشعل العام أمام القضاء ولدى الغير  .5

  -:صالحيات أمين شئون المؤتمرات الشعبية / ثانيًا 

داد                   .1 ة إجراء إع شعبية ومتابع شعبي لل ؤتمر ال متابعة شئون المؤتمرات الشعبية داخل نطاق الم

 .ها انعقادها وسير جلساتها وتلقي قراراتها واتخاذ ما يلزم بشأن تجميع

شعبية                       .2 شعبي لل ؤتمر ال ع ضمن نطاق الم شعبية األساسية التي تق ؤتمرات ال متابعة أمانات الم

 .واإلشراف على إعداد وحفظ البيانات المتعلقة بأمنائها وأعضائها 
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شعبية األساسية          .3 ى           متابعة ما يرد من أمانات المؤتمرات ال ا إل ارير ومالحظات وإحالته  من تق

  .عة ما يتخذ من إجراء حيالها الجهات ذات العالقة ومتاب

ير ج .4 ة س ية متابع شعبية األساس ؤتمرات ال سات الم ة ل ر العادي ة وغي ا العادي ي أدوار انعقاده ف

 .وإعداد التقارير عنها 

ات         .5 ن أمان واردة م ات ال ام والبالغ رأي الع ارير ال صرف بتق بة للت راءات المناس اذ اإلج اتخ

 .انة المؤتمر الشعبي للشعبية المؤتمرات الشعبية األساسية وعرضها على أم

 .تولي صالحيات أمين المؤتمر الشعبي للشعبية في حال غيابه  .6

  -:صالحيات أمين شئون اللجان الشعبية / ثالثًا 

ة                  .1 ة الدوري ارير المتابع داد تق شعبية وإع اقتراح اسلوب متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي لل

شعبية      شعبي لل ؤتمر ال ة الم ى أمان ها عل شعبية     وعرض ان ال ن أداء اللج ارير ع داد التق  وإع

ذ         و للقطاعات بالمؤتمر الشعبي للشعبية    اقتراح اإلجراءات بشأن معالجة أوجه القصور في تنفي

  .قرارات المؤتمر الشعبي للشعبية

ات والمصالح               دعوة   .2 روع المؤسسات والهيئ أي من أمناء اللجان الشعبية للقطاعات ورؤساء ف

ؤتمر        وما في حكمها الواقعة     في نطاق المؤتمر الشعبي للشعبية لالجتماع بالتنسيق مع أمين الم

شعبية        شعبي لل ؤتمر ال رارات الم ذ  ق ذة لتنفي راءات المتخ ة اإلج شعبية لمتابع شعبي لل ال

 .وتوصياته وعرض مقترحاته على أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية 

ي       .3 ة ب شترآة والتقابلي شعبية     المشارآة في التحضير لالجتماعات الم شعبي لل ؤتمر ال ة الم ن أمان

 .واللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية 

ؤتمرات           اتولي صالحي  .4 ين شئون الم ت أمين المؤتمر الشعبي للشعبية في حال غيابه وغياب أم

 .الشعبية 

  -:صالحيات أمين شئون االتحادات والنقابات والروابط المهنية / رابعًا 

ذ          .1 ة تنفي ة متابع ة            اقتراح اسلوب آيفي روابط المهني ات وال ة باالتحادات والنقاب رارات المتعلق الق

ديم          شعبية وتق شعبي لل ؤتمر ال اق الم ي نط ة ف شاطاتها المهني ا ون ئون اجتماعاته ة ش ومتابع

 .التقاريرعنها إلى أمانة المؤتمر الشعبي 

ؤ               .2 ك في نطاق الم اع وذل ة لالجتم تمر دعوة أي من أمناء االتحادات والنقابات والروابط المهني

 .الشعبي للشعبية وإعداد تقارير عنها وعرض نتائجها على أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية 

 .وضع المقترحات المتعلقة بتطوير العمل النقابي  .3
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 -:صالحيات أمين شئون المرأة / خامسًا 

سلطة                .1 ى ممارسة ال تفعيل حضور المرأة للمؤتمرات الشعبية األساسية والمشارآة في حثها عل

 .بية وتقديم تقارير دورية عنها الشع

ذليل       .2 ى ت ل عل رأة والعم ضايا الم ة بق رارات ذات العالق ذ الق ة تنفي لوب متابع راح اس اقت

شعبي             ؤتمر ال ة الم ى أمان ها ع ا وعرض ارير عنه داد التق ها وإع ي تعترض صعوبات الت ال

 .للشعبية

الل    .3 ن خ ا م رأة ومتابعته ضايا الم ام بق ي  االهتم ة الت وث االجتماعي المؤتمرات البح ري ب تج

اء       سيق مع أمن رأة بالتن الشعبية والمشارآة في ايجاد الحلول الالزمة للمشكالت التي تواجه الم

 .شئون المرأة بالمؤتمرات الشعبية األساسية وتقديم تقارير دورية عنها 

ديه                       .4 وعي الفكري  ل ة ال تم بتنمي رأة وته ضايا الم اول ق ا اقتراح تنظيم اللقاءات الفكرية التي تتن

ة              والمشارآة في الندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تعنى بشئون المرأة وتقديم تقارير دوري

 .عنها 

ك مع                   .5 سيق في ذل شعبية والتن شعبي لل المؤتمر ال سائية ب اإلشراف على األنشطة والفاعليات الن

اء ش    ع أمن ة م اءات الدوري د اللق ية وعق شعبية األساس المؤتمرات ال رأة ب ئون الم اء ش ئون أمن

 .المرأة بالمؤتمرات الشعبية األساسية 

  -:صالحيات أمين الشئون الثقافية والتعبئة الجماهيرية / سادسًا 

داد              .1 متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالشعبية في مجال اإلعالم والثقافة والتعبئة الجماهيرية وإع

 .التقارير عنها وعرضها على أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية 

 .الندوات والمعارض والمهرجانات في الشعبية والتنسيق مع نظرائه بالشعبيات األخرىإقامة  .2

 .متابعة المناشط الثقافية واإلعالمية وتنفيذ برامج الوعي السياسي والتعبئة الجماهيرية  .3

اة   .4 ا ومواف ارير عنه داد التق ة وإع ة والتعبوي ة والثقافي دمات اإلعالمي ديم الخ ستوى تق ة م متابع

 .ؤتمر الشعبي للشعبية بها أمانة الم

  الفصل الثالث

  مؤتمر الشعب العام

  )9(مادة 

د في                      ينعقد مؤتمر الشعب العام في دور انعقاد سنوي مرة آل عام على األقل آما يجوز له أن ينعق

دعوة من    دورات عادية أو غير عادية    اد ب للنظر في موضوع أو موضوعات محددة ويكون االنعق

  .أمانته 
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  )10(مادة 

ام                    ت شعب الع ؤتمر ال ل م تولى أمانة مؤتمر الشعب العام اقتراح العناصر الذين يتم اختيارهم من قب

ع               ولى شغل المواق من بين المختارين شعبيًا أو من خارجهم والتعريف بهم آما تتولى تكليف من يت

  .الشاغرة في غير دور  انعقاد مؤتمر الشعب العام 

  )11(مادة 

من  ) 8(العام باإلضافة إلى االختصاصات المنصوص عليها في المادة         تتولى أمانة مؤتمر الشعب     

م    انون رق سنة  ) 1(الق ا       .  و1375ل ام وتوزيعه شعب الع ؤتمر ال ة م راح ميزاني ه واقت ر المشار إلي

رارات          دار الق شعبية وإص ؤتمرات ال ات الم ة ألمان ات الوظيفي اد المالآ صرفها واعتم واإلذن ب

شعبية  إعارة المتعلقة بتعيين ونقل وندب و  وترقية موظفي أمانة مؤتمر الشعب العام والمؤتمرات ال

  .وفقًا للقانون 

  )12(مادة 

  -:يتولى أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام الصالحيات التالية 

  -:صالحيات أمين مؤتمر الشعب العام / أوًال 

 .إدارة اجتماعات مؤتمر الشعب العام ويعاونه في ذلك أعضاء األمانة  .1

ا                .2 ام وإدارته شعب الع ؤتمر ال ة م شعبيات وأمان شعبية لل ؤتمرات ال الدعوة الجتماعات أمانة الم

 .واعتماد محاضرها وتوقيع القرارات الصادرة عنها 

ة    .3 ضاء اللجن ين وأع وة أم شترآة      دع ات الم ا لالجتماع ة له زة التابع ة واألجه شعبية العام  ال

 .والتقابلية وإدارتها واعتماد محاضرها 

ع  .4 ة   توقي شعبيات وأمان شعبية للل ؤتمرات ال ة الم ات أمان رارات ومحاضر اجتماع وائح والق الل

 .مؤتمر الشعب العام واعتماد محاضر شئون الموظفين 

ى        .5 ه عل ضي عرض ا يقت ام وعرض م شعب الع ؤتمر ال ة م ال أمان ير أعم ى س راف عل اإلش

 .األمانة

 .ر تولي صالت أمانة مؤتمر الشعب العام أمام القضاء ولدى الغي .6

  األمين المساعد لمؤتمر الشعب العامصالحيات / ثانيًا 

 .تولي صالحيات أمين مؤتمر الشعب العام في حال غيابه  .1

 .مساعدة أمين مؤتمر الشعب العام في ممارسة صالحياته  .2

ديم                .3 ة وتق ة الجماهيري سياسي والتعبئ متابعة المناشط الثقافية واإلعالمية وتنفيذ برامج الوعي ال

 .نها وموافاة أمانة مؤتمر الشعب العام بها التقارير ع
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  -:صالحيات أمين شئون المؤتمرات الشعبية / ثالثًا 

ع أي   .1 ات م د االجتماع شعبية   عق ؤتمرات ال ات الم شعبية بأمان ؤتمرات ال ئون الم اء ش ن أمن م

شعب                ؤتمر ال ة م ى أمان للشعبيات وتلقي تقاريرها وتلخيصها وعرض ما يستوجب عرضه عل

 .العام 

شعبي اقت .2 ار ال ة االختي ى عملي راف عل ا واالش شعبية ودمجه ؤتمرات ال شاء الم راح إن

 .بالمؤتمرات الشعبية ومتابعتها وفقًا للضوابط التي تحددها أمانة مؤتمر الشعب العام 

ظ          .3 داد وحف عبيًا وإع ارين ش شعبية والمخت ؤتمرات ال ضاء الم ن أع ات ع ظ البيان داد وحف إع

 .السجالت وتنظيم العضوية 

ات                     اقت .4 ساعد أمان ضوابط التي ت اذج وال سجالت والنم ل العمل وال راح إصدار التعميمات ودلي

 .المؤتمرات الشعبية في اتخاذ قراراتها بالتنسيق مع الشئون القانونية وحقوق اإلنسان 

ة      .5 ة ومتابع ر العادي ة وغي ا العادي ي أدوار انعقاده شعبية ف ؤتمرات ال سات الم ير جل ة س متابع

 .د التقارير عنها واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها الحضور بها وإعدا

  -:صالحيات أمين شئون اللجان الشعبية / رابعًا 

ذة    .1 راءات المتخ ة اإلج اع لمتابع ة للقطاعات لالجتم شعبية العام ان ال اء اللج ن أمن وة أي م دع

ؤتمر                  لتنفيذ ة م ى أمان ستوجب عرضه عل ا ي قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية وعرض م

 .لشعب العام ا

شعبيات               .2 عقد االجتماعات مع أي من أمناء شئون اللجان الشعبية بأمانات المؤتمرات الشعبية لل

 .وعرض ما يستوجب عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام 

ؤتمر                    .3 شعبية األساسية المصاغة في م ؤتمرات ال رارات الم إعداد التقارير الالزمة عن تنفيذ ق

ة                الشعب العام والتحضير لالج    ة ومتابع شعبية العام ة مع اللجان ال شترآة والتقابلي تماعات الم

 .أعمالها وتقديم التقارير عنها 

ساعد       .4 ي ت ضوابط الت راح ال شعبية واقت ان ال ئون اللج ى ش رد إل ي ت ة الموضوعات الت معالج

 .اللجان الشعبية على الرفع من مستوى أدائها ومتابعتها 

  -:ت والنقابات والروابط المهنية صالحيات أمين شئون االتحادا/ خامسًا 

المؤتمرات                   .1 ة ب روابط المهني ات وال اء شئون االتحادات والنقاب عقد االجتماعات مع أي من أمن

 .الشعبية للشعبيات ومتابعة اجتماعاتها ونشاطاتها المهنية 

المؤتمرات            .2 ة ب روابط المهني شعبيا    تلقي تقارير أمنا شئون االتحادات والنقابات وال شعبية لل ت ال

 .وتلخيصها وعرض ما يستوجب عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام 
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ة          .3 روابط المهني ات وال ادات والنقاب شترآة باالتح اءات الم ات واللق يم االجتماع ة وتنظ متابع

ة األخرى ذات                     ة والجهات العام روابط المهني ات وال ات االتحادات والنقاب ين أمان واللقاءات ب

  .العالقة

ام               اقتراح نظام لمتابعة   .4 شعب الع ؤتمر ال  قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية المصاغة في م

نظم         اد ال راح اعتم ة واقت روابط المهني ات وال ادات والنقاب يم االتح ال تنظ ي مج ية ف  األساس

 .لالتحادات والنقابات والروابط المهنية 

ى   تلقي تقارير األمانات العامة لالتحادات والنقابات والروابط المهنية وتلخيصه   .5 ا وعرضها عل

 .أمانة مؤتمر الشعب العام 

  -:صالحيات أمين شئون المرأة / سادسًا 

عقد االجتماعات مع أي من أمناء شئون المرأة بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات دوريًا وتلخيص              .1

ة                ارير دوري محاضرها وعرض ما يستوجب عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام وتقديم تق

 .شعب العام عنها ألمانة مؤتمر ال

تلقي تقارير أمناء شئون المرأة بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات وتلخيصها وعرضها على أمانة             .2

 .مؤتمر الشعب العام 

ا من ممارسة                         .3 ًا له شعبية األساسية تمكين ؤتمرات ال ال الم شارآة في أعم ى الم حث المرأة عل

وائح     وانين والل شروعات الق ذآرات وم شأن الم رأي ب داء ال ا وإب المرأة  دوره ة ب  ذات العالق

ة     ا ألمان ة عنه ارير دوري ديم تق ام وتق شعب الع ؤتمر ال ة م ى أمان ة عل ائج المتابع وعرض نت

 .مؤتمر الشعب العام 

 .المشارآة في النشاطات النسائية والنشاطات التي تتعلق بالمرأة في مختلف القطاعات  .4

 .مؤتمرات الشعبية للشعبيات المتابعة واإلشراف على أعمال أمناء شئون المرأة بأمانات ال .5

  -:صالحيات أمين الشئون الخارجية / سابعًا 

 .متابعة مؤتمر الشعب العام بالبرلمانات والجمعيات الوطنية  .1

ة         .2 ات الوطني ات والجمعي ام والبرلمان متابعة نتائج المؤتمرات والملتقيات بين مؤتمر الشعب الع

ات وال   ارير والبيان الل التق ن خ ائج م يم النت ة   وتقي ي الجماهيري ا ف صدر عنه ي ت توصيات الت

 .العظمى وخارجها والعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام 

ا                       .3 ى ضوء م ا عل ارات ومتابعته ائج الزي يم نت ة العظمى وتقي ود للجماهيري متابعة زيارات الوف

 .توصي به أمانة مؤتمر الشعب العام 

ارير          متابعة زيارات وفود مؤتمر الشعب العام للخارج وتقييم ن         .4 ى ضوء التق ارات عل ائج الزي ت

 .ومتابعتها على ضوء ما توصي أمانة مؤتمر الشعب العام 
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  -:صالحيات أمين الشئون القانونية وحقوق اإلنسان / ثامنًا 

ة     .1 ام ومراجع شعب الع ؤتمر ال ة م ا أمان ي تقترحه وائح الت ونين والل شروعات الق داد م إع

 .ات الشعبية األساسية مشروعات القوانين المراد عرضها على المؤتمر

ة                        .2 ى إصدار مدون ام واإلشراف عل شعب الع ؤتمر ال رارات المصاغة في م وانين والق نشر الق

 .التشريعات 

اتهم       .3 وقهم وحري ة بحق راءات الماس ن اإلج ات م راد والهيئ ات األف كاوي وتظلم ي ش ر ف النظ

 .ابعتها األساسية والتنسيق مع الجهات ذات العالقة لوضع الحلول المناسبة لها ومت

ى         .4 ة العظم ي الجماهيري سان ف وق اإلن ة بحق ة المتعلق ارير الدوري داد التق ى إع راف عل اإلش

 .لعرضها على اللجان المهنية لدى المنظمات اإلقليمية والدولية 

سان داخل             .5 وق اإلن ة وحق شئون القانوني ى بال اإلعداد للندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تعن

ش  ى والم ة العظم ات ذات    الجماهيري ع الجه سيق م ارج بالتن ي الخ د ف ي تعق ك الت ي تل ارآة ف

 .العالقة 

تعانة بلجان                      .6 ه واالس ام أو أمانت شعب الع ؤتمر ال شكلها م اإلشراف على اللجان القانونية التي ي

 .فنية وإبداء االستشارات الخاصة بأمانة مؤتمر الشعب العام 

  الباب الثاني

  هااللجان الشعبية وتكويناتها واختصاصات

  الفصل األول

  اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمر الشعبي للشعبية

  )13(مادة 

ارهم                       تم اختي ذين ي شعبية من أعضاء القطاعات ال شعبي لل المؤتمر ال تتكون لجان شعبية قطاعية ب

شعبية للقطاع                  ة ال ًا للجن من قبل المؤتمرات الشعبية األساسية ويختار المؤتمر الشعبي للشعبية أمين

ا االختصاصات                         بالشعب ولى في نطاقه ه وتت عبيًا للقطاع ويكون عضوًا ب ارين ش ين المخت ية من ب

  -:التالية 

  -:اللجنة الشعبية لقطاع التعليم وتختص بما يلي : أوًال 

 .تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجاالت التعليم  .1

ة و      .2 ا مع              اقتراح إنشاء المؤسسات التعليمي ة بمجال عمل القطاع ومتابعته المشروعات المتعلق

 .الجهات ذات العالقة 

ة               .3 شرات دوري جمع البيانات اإلحصائية الخاصة بالتعليم وتدقيقها وتحليلها وتدوينها وإصدار ن

 .بذلك 
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يم والتحقق                  .4 اء بمستوى التعل زم من إجراءات لالرتق ا يل متابعة وتقييم أنشطة القطاع واتخاذ م

 .ق الفعلي لمعدالت األداء بالمؤسسات التعليمية من التطبي

د من حسن استخدام الوسائل                       .5 ا والتأآ ة سير العمل به اإلشراف على مؤسسات التعليم ومتابع

 .التعليمية 

 .إجراء امتحانات النقل وفق األسس التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للقطاع  .6

 .الصحة والبيئة متايعة شئون الصحة المدرسية بالتنسيق مع قطاع  .7

اني                   .8 اب األول والث شعبية بالب ذ مخصصات القطاع بال ة لتنفي ة الالزم اتخاذ اإلجراءات التنفيذي

 .من الميزانية المعتمدة للقطاع 

 .العمل على توفير المسنلزمات واالحتياجات التعليمية  .9

 .تكليف مديري مدارس التعليم األساسي واقتراح مديري مدارس التعليم المتوسط  .10

 .عداد وتنظيم األنشطة والمهرجانات والمسابقات العلمية والثقافية بين المؤسسات التعليمية إ .11

 .التشجيع على منزلية التعليم وتوفير احتياجات القائمين بها  .12

 .تشجيع البحوث والدراسات العلمية وحرآة التأليف والنشر والترجمة في المجاالت التربوية  .13

 .داخل بالتنسيق في ذلم مع الجهات المختصة متابعة تنفيذ خطط الدراسة بال .14

 .تنفيذ خطط الدراسة بالداخل  بالتنسيق مع الجهات المختصة  .15

 .اإلشراف على سير أعمال القطاع والضبط اإلداري للعاملين به  .16

ا والمحافظة                    .17 شعبية وإدامته زات القطاع داخل ال اني وتجهي ى مب إدارة وتشغيل واإلشراف عل

 .عليها 

 .لمنارات والمعاهد الدينية ومراآز تحفيظ القرأن الكريم ورعايتها اإلشراف على ا .18

ات المناسبة                 .19 ع العقوب الهم وتوقي اذ اإلجراءات المناسبة حي شعبية واتخ متابعة أعضاء اللجنة ال

 .وفق التشريعات النافذة 

 .ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للتعليم  .20

  -: وتختص بما يلي اللجنة الشعبية لقطاع التخطيط: ثانيًا 

 .تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجال التخطيط  .1

 .تقديم مقترحات مشروعات التحول داخل الشعبية ومتابعتها مع الجهات ذات العالقة  .2

 .متابعة تنفيذ مخصصات ومشروعات التحول وإعداد تقارير المتابعة عنها  .3

ات وت  .4 داد الدراس تنباط     إع اطق واس ر المن سكانية وتعمي ات ال ة بالتجمع ات المتعلق ل البيان حلي

 .المؤشرات والنتائج المختلفة لالستفادة منها في برامج التخطيط 
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ة                   .5 صادية واالجتماعي شطة االقت ة عن األن ات واإلحصاءات المختلف ل البيان جمع وتوثيق وتحلي

 .القائمة 

لخطط اإلنمائية في إطار استراتيجية وأهداف          المشارآة في وضع أهداف النمو لمشروعات ا       .6

 .خطط التنمية الشاملة 

ى                .7 م والعمل عل اءتهم ومستوى أدائه ع آف اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين بالقطاع ورف

 .تنفيذهابعد اعتمادها 

 .اإلشراف على سير أعمال القطاع والضبط اإلداري للعاملين به  .8

ة ال      .9 اني             اتخاذ اإلجراءات التنفيذي اب األول والث شعبية بالب ذ مخصصات القطاع بال ة لتنفي الزم

 .من الميزانية المعتمدة للقطاع 

ا والمحافظة                    .10 شعبية وإدامته زات القطاع داخل ال اني وتجهي ى مب إدارة وتشغيل واإلشراف عل

 .عليها 

ات الم               .11 ع العقوب الهم وتوقي اذ اإلجراءات المناسبة حي شعبية واتخ ناسبة  متابعة أعضاء اللجنة ال

 .وفق التشريعات النافذة 

 .ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط  .12

  -:اللجنة الشعبية لقطاع الشباب والرياضة وتختص بما يلي : ثالثًا 

شباب والرياضة              .1 تنفيذ قرارات المؤتمراتىالشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجالي ال

 .الجماهيرية 

 .سات الخاصة بالقطاع تنفيذ الخطط والسيا .2

 .اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع ومتابعتها مع الجهات ذات العالقة  .3

اء   .4 ن إجراءات لالرتق زم م ا يل اذ م شبابية واتخ ة الرياضية والمؤسسات ال شطة األندي يم أن تقي

 .بخدماتها بما يحقق أهدافها المحددة لها قانونًا 

شباب  .5 سات ال شجيع المؤس ة   ت دوات الفكري د الن ة المحاضرات وعق ية إلقام ة الرياض ية واألندي

ي        ي واألدب داع العلم االت اإلب ف مج ي مختل اهرات ف ات والتظ يم المهرجان ة وتنظ والتعبوي

 .والفني الستثمار أوقات فراغ الشباب 

 .اإلشراف على سير عمل القطاع والضبط اإلداري للعاملين به  .6

 .جماهيرية نشر وترسيخ مفهوم الرياضة ال .7

 .وضع وتنفيذ ومتابعة برامج وأنشطة الشباب المختلفة بالتنسيق مع جهات االختصاص  .8

ذها                 .9 ى تنفي ة والعمل عل وضع الخطط والبرامج التطبيقية والعملية ألنشطة الرياضة الجماهيري

 .بالتنسيق مع جهات االختصاص واإلشراف على تنفيذها ومتابعتها 
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ة الطاق       .10 ات وتعبئ شباب               حشد اإلمكاني رامج ال ا إلنجاح ب ة وتوظيفه ة والمادي شرية والفني ات الب

 .والرياضة 

ا من توسيع                     .11 ا يمكنه ا بم ة الرياضية ودعمه شبابية واألندي التنسيق بين الهيئات والمؤسسات ال

ة      ى اللجن ا إل ا وإحالته ة له ة الالزم ة والفني ساعدات المالي راح الم ا واقت سبين إليه دة المنت قاع

 .لقطاع التخاذ ما يلزم من إجراء بشأنها الشعبية العامة ل

اون                   .12 ة بالتع ة والتنظيمي إعداد وتأهيل األطقم الشبابية والرياضية في مختلف تخصصاتها الفني

 .مع جهات االختصاص 

 .إبداء الرأي في طلبات األندية الشبابية والرياضية  .13

ا و                  .14 د من حسن  أدائه شبابية والرياضية والتأآ ة ال ا        متابعة أنشطة األندي ى معالجة م العمل عل

 .يوجد بها من انحرافات 

تشغيل مصائف ومخيمات ومعسكرات العمل التطوعي الشبابي ودعم برامجها وتوسيع قاعدة            .15

 .المشارآة فيها 

داد                  .16 ا وإع ا وتقييمه ا ومتابعته اهير وتوجيهه رييض الجم تشيج مبادرات األندية الرياضية في ت

 .يم استثماراتها البيانات اإلحصائية عنها وتوثيقها وتقي

ية         .17 االت الرياض ن المج ك م صحراوية وغيرذل ة وال ة والجوي ات البحري شجيع الرياض ت

 .واإلشراف على إقامة المهرجانات والمسابقات الخاصة بها 

 .تشجيع الحرآة الكشفية ودعم أنشطتها والمساهمة في حل المشكالت التي تواجهها  .18

 .طنية والقومية تنظيم االحتفاالت باألعياد والمناسبات الو .19

 .إدارة وتشغيل واإلشراف على مباني وتجهيزات القطاع بالشعبية وإدامتها والمحافظة عليها  .20

اني                   .21 اب األول والث شعبية بالب ذ مخصصات القطاع بال ة لتنفي ة الالزم اتخاذ اإلجراءات التنفيذي

 .من الميزانية المعتمدة للقطاع 

اذ اإلجر         .22 شعبية واتخ ات المناسبة        متابعة أعضاء اللجنة ال ع العقوب الهم وتوقي اءات المناسبة حي

 .وفق التشريعات النافذة 

 .ما تكلف به اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة  .23

  -:اللجنة الشعبية لقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل وتختص بما يلي : رابعًا 

ة لل            .1 شعبية العام ة ال شعبية واللجن ة          تنفيذ قرارات المؤتمرات ال وى العامل قطاع في مجاالت الق

 .والتدريب والتشغيل 

 .المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع ومتابعتها مع الجهات ذات العالقة  اقتراح .2

 .متابعة سير العمل بالمراآز التدريبية وغيرها من مؤسسات التدريب  .3
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 . المهني تقييم أنشطة القطاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لالرتقاء بمستوى التريب .4

 .التحقق من التطبيق الفعلي لمعدالت األداء بالمؤسسات التدريبية  .5

 .إجراء امتحانات النقل وفق األسس التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للقطاع  .6

ة             .7 جمع البيانات اإلحصائية الخاصة بالتريب وتدقيقها وتحليلها وتدوينها وإصدار نشرات دوري

 .بذلك 

ى ا   .8 ي عل راف الفن سن        اإلش ن ح د م ة والتأآ طة والعالي ية والمتوس ة األساس ز التدريبي لمرآ

 .استخدام الوسائل التدريبية بها 

ذه      .9 ة ه ضيات حاج سيبهم حسب مقت ى تن ل عل دربين والعم ن الم ة م وفير العناصر التدريبي ت

 .المؤسسات بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

دريب       تكليف مديري مؤسسات التدريب المهني األساسي واقتر       .10 اح تكليف مديري مؤسسات الت

 .المهني المتوسط 

 .نشر الثقافة المهنية والتقنية لترسيخ قاعدة التدريب ومحو األمية المهنية ألفراد المجتمع  .11

 .اإلشراف على تدريب العناصر الوطنية بالشرآات األجنبية  .12

ستلزمات التد .13 وفير الم ي شأن ت ة للقطاع ف شعبية العام ة ال ع اللجن سيق م ة واإلشراف التن ريبي

 .على المتدربين للقيام بالتطبيقات العملية بمراآز التدريب 

ا باستخدام الطرق                     .14 ع العمل وتوثيقه ة في مختلف مواق تسجيل القوى العاملة الوطنية واألجنبي

 .واألساليب العلمية الحديثة 

 .اقتراح خطط وبرامج التدريب الوظيفي للعاملين بالوحدات اإلدارية  .15

وجيههم                  تسجيل البا  .16 م وت د فرص العمل المتاحة له حثين عن عمل من العناصر الوطنية وتحدي

ن     د م ديها والتأآ سبين ل ل المن ع العم دى مواق راءاتهم ل ة إج شاغرة ومتابع ائف ال شغل الوظ ل

 .التحاقهم بمواقع العمل 

 .متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة باالستخدام والسالمة والبطاقات المهنية  .17

 .يذ برامج التحول لالنتاج وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك متابعة تنف .18

 .متابعة تنفيذ توجيهات المجتمع في تفعيل التدريب التشارآي واقتراح سبل تطويره  .19

 .اإلشراف على سير أعمال القطاع والضبط اإلداري للعاملين به  .20

شعبية بال                .21 ذ مخصصات القطاع بال ة لتنفي ة الالزم اني   اتخاذ اإلجراءات التنفيذي اب األول والث ب

 .من الميزانية المعتمدة للقطاع 

زات القطاع             .22 اني وتجهي ى مب ا والمحافظة        إدارة وتشغيل واإلشراف عل شعبية وإدامته داخل ال

 .عليها 
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ات المناسبة                 .23 ع العقوب الهم وتوقي اذ اإلجراءات المناسبة خي شعبية واتخ متابعة أعضاء اللجنة ال

 .وفق التشريعات النافذة 

 .ه من اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل ما تكلف ب .24

  -:اللجنة الشعبية لقطاع الكهرباء والمياه والغاز وتختص بما يلي : خامسًا 

اه                .1 اء والمي تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجاالت الكهرب

 .والغاز 

 .علقة بمجال عمل القطاع ومتابعتها مع الجهات ذات العالقة اقتراح إنشاء المشروعات المت .2

سيق              .3 ى التن ة والعمل عل متابعة أنشطة وخدمات الطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات العامل

 .فيما بينها 

ع من مستوى      .4 متابعة مستوى أداء خدمات الكهرباء والمياه والغاز واقتراح سبل وأساليب الرف

 .هذه الخدمات 

ة في             إعداد و  .5 جمع التقارير واإلحصاءات ذات العالقة بنشاط القطاع وإصدار النشرات الدوري

 .شأنها 

ة            .6 ًا للخط از طبق ه والغ اء والمي دمات الكهرب ال خ ي مج املين ف ل الع دريب وتأهي راح ت اقت

 .التدريبية المعتمدة 

 .اإلشراف على سير أعمال القطاع والضبط اإلداري للعاملين به  .7

اني               اتخاذ اإلجراءات     .8 اب األول والث شعبية بالب ذ مخصصات القطاع بال ة لتنفي ة الالزم التنفيذي

 .من الميزانية المعتمدة للقطاع 

ا والمحافظة                    .9 شعبية وإدامته زات القطاع داخل ال اني وتجهي ى مب إدارة وتشغيل واإلشراف عل

 .عليها 

اذ اإلجراءات          .10 شعبية واتخ ة ال ع    متابعة أعضاء اللجن ا وتوقي ات المناسبة   المناسبة حياله العقوب

 .وفق التشريعات النافذة 

 .ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز  .11

 -:اللجنة الشعبية لقطاع الثقافة واإلعالم وتختص بما يلي : سادسًا 

 .تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجالي الثاقفة واإلعالم  .1

 .اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع ومتابعتها مع الجهات ذات العالقة  .2

ع                        .3 ى رف ة والعمل عل ة الثالث ة العالمي ة فكر النظري ة لخدم سياسات اإلعالمي اقتراح الخطط وال

 .المستوى الثقافي واالجتماعي بين أفراد المجتمع 

 .ي للعاملين به اإلشراف على سير أعمال القطاع والضبط اإلدار .4
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شاريع والمنجزات في                 .5 ى مختلف الم ة عل إجراء التحقيقات الصحفية واالستطالعات اإلخباري

 .القطاعات المختلفة 

 .اإلشراف على إصدار وتوزيع المطبوعات التي تصدر في نطاق المؤتمر  .6

شاطاتها      .7 ي ن شعبية وتبن ون ال رق الفن يقية وف رق الموس شعراء والف وادي ال سارح ون م الم  دع

 .والعمل على تشجيعها 

ة             .8 متابعة سير العمل بالقطاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لالرتقاء بمستوى الخدمات اإلعالمي

 .والثقافية 

 .اإلشراف على اإلذاعات المحلية  .9

شرات             .10 ا وإصدار ن ا وتبويبه ة بالقطاع وتحليله إعداد وجمع التقارير واإلحصاءات ذات العالق

 .دورية في شأنها 

ا والمحافظة                  إدارة و  .11 شعبية وإدامته زات القطاع داخل ال اني وتجهي ى مب تشغيل واإلشراف عل

 .عليها 

اني                   .12 اب األول والث شعبية بالب ذ مخصصات القطاع بال ة لتنفي ة الالزم اتخاذ اإلجراءات التنفيذي

 .من الميزانية المعتمدة للقطاع 

اله             .13 اذ اإلجراءات المناسبة حي شعبية واتخ ات المناسبة    متابعة أعضاء اللجنة ال ع العقوب م وتوقي

 .وفق التشريعات النافذة 

 .ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للثقافة واإلعالم  .14

  -:اللجنة الشعبية العامة لقطاع االقتصاد والتجارة واالستثمار وتختص بما يلي : سابعًا 

شعبي      .1 ة ال شعبية واللجن ؤتمرات ال رارات الم ذ ق ا   ةتنفي ي مج اع ف ة للقط صاد  العام الت االقت

 .والتجارة واالستثمار 

 .اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال القطاع ومتابعاتها مع الجهات ذات العالقة  .2

 .تشكيل اللجان الفنية لمتابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالموازين والمكاييل والمقاييس  .3

 .داد التقارير الالزمة عن أوضاعها متابعة أدوات مزوالة النشطة االقتصادية المختلفة وإع .4

شعبية                 .5 ة ال ى اللجن المساهمة في تمية امكانيات التصدير واقتراح السبل الكفيلة بذلك وإحالتها إل

 .العامة للقطاع التخاذ ما يلزم 

 .تقييم فرص االستثمار وعرضها على الجهات الختصة  .6

د .7 ة و    تحدي صادية والتجاري شطة االقت ن األن ؤتمر م ة   احتياجات الم ة ودراس ة والمهني الخدمي

 .األدوات القانونية المناسبة لمزاولتها 

 .اإلشراف على سير أعمال القطاع والضبط اإلداري للعاملين به  .8
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ا والمحافظة                    .9 شعبية وإدامته زات القطاع داخل ال اني وتجهي ى مب إدارة وتشغيل واإلشراف عل

 .عليها 

ذ مخصصات           .10 ة لتنفي ة الالزم اني        اتخاذ اإلجراءات التنفيذي اب األول والث شعبية بالب  القطاع بال

 .من الميزانية المعتمدة للقطاع 

ات المناسبة                 .11 ع العقوب الهم وتوقي اذ اإلجراءات المناسبة حي شعبية واتخ متايعة أعضاء اللجنة ال

 .وفق التشريعات النافذة 

 .ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة واالستثمار  .12

  -:للجنة الشعبية العامة لقطاع العدل وتختص بما يلي ا: ثامنًا 

 .تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجال العدل  .1

 .التنسيق مع الجهات المختصة في مجاالت العدل في تنفيذ التشريعاتىالنافذة  .2

 . مع الجهات ذات العالقة اقتراح إنشاء المشروعات النتعلقة بمجال عمل القطاع ومتابعتها .3

ة للممارسة                      .4 شكيل لجان فرعي ا ت ذة وله شريعات الناف ًا للت واطنين وفق التوفيق والتحكيم بين الم

 .هذا االختصاص على مستوى المؤتمرات الشعبية األساسية حسب الحاجة 

 .اإلشراف على عمل المأذونين  .5

ام  اإلشراف على سير أعمال القطاع والضبط اإلداري للعاملين ب        .6 ه وذلك بما ال يتعارض وأحك

 .قانون نظام القظاء 

 .اإلشراف على سير العمل بالسجل العقاري االشتراآي والتوثيق  .7

 .إعداد وتوثيق اإلحصاءات والبيانات والتقارير ذات العالقة بالقطاع  .8

 .متابعة وتنفيذ الخطط المعتمة لتدريب وتأهيل العاملين بالقطاع  .9

ا والمحافظة               إدارة وتشغيل واإلشراف عل     .10 شعبية وإدامته زات القطاع داخل ال اني وتجهي ى مب

 .عليها 

اني                   .11 اب األول والث شعبية بالب ذ مخصصات القطاع بال ة لتنفي ة الالزم اتخاذ اإلجراءات التنفيذي

 .من الميزانية المعتمدة للقطاع 

ات           .12 ع العقوب الهم وتوقي اذ اإلجراءات المناسبة حي  المناسبة  متابعة أعضاء اللجان الشعبية واتخ

 .وفق التشريعات النافذة 

 .ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للعدل  .13

  -:اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وتختص بما يلي : تاسعًا 

 .تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجالي الصحة والبيئة  .1
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ة لتطبي  .2 رامج التنفيذي راح الب اع   اقت ال القط ي مج شارآي ف ل الت ة والعم ة الوطني ق الخدم

 .واإلشراف عليها والعمل على إنجاحها 

 .اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع ومتابعتها مع الجهات ذات العالقة  .3

ة                   .4 ة التي تحددها اللجن ة الصحية األولي اإلشراف اإلداري والفني على وحدات ومرافق الرعاي

 . العامة للقطاع الشعبية

راد         .5 ة واألف المرافق الطبي ة ب صحية الخاص صاءات ال ق اإلح ل وتوثي ب وتحلي ع وتبوي تجمي

 .المشتغلين بالمهن الطبية وتدقيقها وتحليلها وإصدار النشرة الدورية والسنوية بها 

صال       .6 ات واألم صحي والتطعيم الحجر ال ة ب شريعات الخاص ق الت ة لتطبي راف والمتابع اإلش

وفير اح ات  وت ة والتطعيم صيدلية واألدوي ضرات ال ن المستح صحية م ق ال ات المراف تياج

ا      صحية وتخزينه ق ال الزم للمراف ي ال اث الطب ة واألث دات الطبي زة والمع صال واألجه واألم

 .بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقطاع 

 .اإلشراف والمتابعة لخدمات اإلسعاف  .7

 .رسية اإلشراف على تنفيذ برامج الصحة المد .8

ف     .9 ة والتثقي رامج التوعي ذ ب ا وتنفي د منه ة والح ن اإلعاق ة م رامج الوقاي ذ ب ي تنفي ساهمة ف الم

 .الصحي 

املين بالقطاع                       .10 اءة الع ع آف المرافق الصحية ورف ي لمعدالت األداء ب ق الفعل التحقق من التطبي

 .وتدريبهم 

 .ت الصحية المختلفة تنفيذ وإجراء التطعيمات والتحصينات ضد األمراض المعدية في الوحدا .11

 .مراقبة مراآز األمومة والطفولة  .12

 .متابعة إجراءات مكافحة األمراض المتوطنة وتنفيذ اإلجراءات القائية  .13

 .متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية وتحسين البيئة  .14

ة الم               .15 ستلزمات والعناصر الطبي سيق مع     ستوفير احتياجات المرافق الصحية من الم اعدة بالتن

 .لجنة الشعبية العامة للقطاع ال

شفيات                 .16 ديري المست راح تكليف م ة واقت تكليف مديري وحدات ومراآز الرعاية الصحية األولي

 .القروية والعامة والتعليمية والتخصصية 

 .إلشراف على سير أعمال القطاع والضبط اإلداري للعاملين به ا .17

ذ مخصصات الق            .18 ة لتنفي ة الالزم اني       اتخاذ اإلجراءات التنفيذي اب األول والث شعبية بالب طاع بال

 .من الميزانية المعتمدة للقطاع 



 

 19

ا والمحافظة                    .19 شعبية وإدامته زات القطاع داخل ال اني وتجهي ى مب إدارة وتشغيل واإلشراف عل

 .عليها 

ات المناسبة                 .20 ع العقوب الهم وتوقي اذ اإلجراءات المناسبة حي شعبية واتخ متابعة أعضاء اللجنة ال

 .افذة وفق التشريعات الن

 .ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للصحة والبئة  .21

  -:اللجنة الشعبية العامة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتختص بما يلي : عاشرًا 

روة              .1 تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجاالت الزراعة والث

 .الحيوانية والبحرية 

 .قتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع ومتابعتها مع الجهات ذات العالقة ا .2

 .القيام بأعمال اإلرشاد في مجاالت الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية  .3

تعانة          .4 اع واإلس ة للقط شعبية العام ة ال ع اللجن سيق م ستغلة بالتن ر الم تغالل األراضي غي اس

 . لها لهذا الغرض بالالمكانيات التي توفرها

 .تنمية وتنظيم النشاط الزراعي والحيواني والبحري  .5

 .اإلشراف والمتابعة للمشروعات الزراعية القائمة وتقديم التقارير الدورية عنها  .6

ة الحمالت              .7 وضع وتنفيذ البرامج والخطط الخاصة بزراعة الحبوب الموسمية والتشجير وإقام

 .درات الخاصة في هذا المجال الخاصة بذلك ومتابعتها وتشجيع المبا

 .إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في مشروعات القطاع  .8

ك مع الجهات                    .9 ي ذل سيق في القيام بأعمال التخريط الزراعي بما يتناسب مع المخطط العام بالتن

 .ذات العالقة 

 .قطاع دراسة الطلبات الخاصة بنزع الصبغة الزراعية وإحالتها للجنة الشعبية العامة لل .10

اد  .11 ام باإلرش ا والقي ة به الت الخاص ة الحم ة وإقام صحة الحيواني رامج ال ى ب راف عل اإلش

ى       راف عل صالحها واإلش راد است ي الم ع المراع ار مواق ات واختي ي الحيوان ة لمرب والتوعي

 .حمايتها 

ة               .12 ة والبحري  اقتراح ما يلزم لتذليل الصعوبات التي تواجه تسويق المنتجات الزراعية والحيواني

 .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

ة  .13 شعبية العام ة ال ع اللجن سيق م ة بالتن ربين من األعالف واألمصال واألدوي وفير حاجة الم ت

 .للقطاع 

 .اإلشراف على مشروعات زراعة األسماك وإعداد الخطط والبرامج الالزمة لتسويق إنتاجها .14
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جات الصيد البحري التابعة للقطاع      اإلشراف على أنشطة المشاريع والمصانع القائمة على منت        .15

 .وتقديم المالحظات واالقترحات حولها 

زارع             .16 صيد البحري والم ال ال ة ألعم زات الالزم دات والتجهي آلالت والمع التفتيش والمعاينة ل

 .السمكية 

ع األعالف              .17  اإلشراف والمتابعة على سير العمل بالجمعيات التعاونية الزراعية ووحدات توزي

شريعات                والقيام بالحمال  ا بالت د من التزامه تبدالها والتأآ راح اس ا واقت ى إداراته ت التفتيشية عل

 .المنظمة ألعمالها وإعداد التقارير الالزمة حولها 

 .مراقبة البيئة البحرية وبذل الجهود لمنع تلوثها واإلضرار بها على أي وجه  .18

ا واال           .19 ة توزيعه صيادين وحل      متابعة توفير معدات ومستلزمات الصيد البحري وآيفي ام بال هتم

 .مشاآلهم 

د       .20 ذها بع ى تنفي ل عل اءتهم والعم ع آف اع ورف املين بالقط دريب الع ة بت رامج الكفيل راح الب اقت

 .اعتمادها من جهات االختصاص 

 .اإلشراف على سير أعمال القطاع والضبط اإلداري للعاملين به  .21

اني من     اتخاذ اإلجراءات التنفيذية الالزمة لتنفيذ مخططات القطاع ب     .22 اب األول والث شعبية بالب ال

 .الميزانية المعتمدة للقطاع 

ا والمحافظة                    .23 شعبية وإدامته زات القطاع داخل ال اني وتجهي ى مب إدارة وتشغيل واإلشراف عل

 .عليها 

ات المناسبة                 .24 ع العقوب الهم وتوقي اذ اإلجراءات المناسبة حي شعبية واتخ متابعة أعضاء اللجنة ال

 .وفق التشريعات النافذة 

 .ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية  .25

  -:اللجنة الشعبية لقطاع المواصالت والنقل وتختص بما يلي : حادي عشر 

الي المواصالت       .1 ي مح اع ف ة للقط شعبية العام ة ال شعبية واللجن ؤتمرات ال رارات الم ذ ق تنفي

 .والنقل 

 .تعلقة بمجال عمل القطاع ومتابعاتها مع الجهات ذات العالقة اقتراح إنشاء المشروعات الم .2

 .اإلشراف والمتابعة لمكاتب األرصاد الجوية  .3

إعداد اإلحصاءات والبيانات الخاصة بالمواصالت والنقل وتدقيقها وتحليلها وتبويبها وإصدار     .4

 .النشرات الدورية بها 

ى         اقتراح البرامج الكفيلة بتديرب العاملين بالقطاع ور       .5 م والعمل عل اءتهم ومستوى أدائه ع آف ف

 .تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة 
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 .اإلشراف على سير أعمال القطاع والضبط اإلداري للعاملين به  .6

ا والمحافظة                    .7 شعبية وإدامته زات القطاع داخل ال اني وتجهي ى مب إدارة وتشغيل واإلشراف عل

 .عليها 

ة       .8 ة الالزم اني            اتخاذ اإلجراءات التنفيذي اب األول والث شعبية بالب ذ مخصصات القطاع بال  لتنفي

 .من الميزانية المعتمدة للقطاع 

ات المناسبة                 .9 ع العقوب الهم وتوقي اذ اإلجراءات المناسبة حي شعبية واتخ متابعة أعضاء اللجنة ال

 .وفق التشريعات النافذة 

 .ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للمواصالت والنقل  .10

  -:اللجنة الشعبية لقطاع الشئون االجتماعية وتختص بما يلي  : ثاني عشر

ا مع الجهات ذات                     .1 ة للقطاع ومتابعته شعبية العام ة ال شعبية واللجن تنفيذ قرارات المؤتمرات ال

 .العالقة 

 .اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمجال عمل القطاع والتقديرات المالية الالزمة لها  .2

 .ألهلي والعام في مجال الرعاية االجتماعية اإلشراف على النشاط ا .3

ات الخاصة     .4 ز ذوي االحتياج ة ومراآ سات االجتماعي زالء المؤس دمات الخاصة بن ديم الخ تق

 .واالهتمام بقضاياهم ووضع األسس الكفيلة برعايتهم وتأهليهم ودفعهم لإلنتاج 

ضمان االجنم                .5 ة وال ة االجدتماعي سيير مرافق العاي ى إدارة وت ل    اإلشراف عل اعي مراآز تأهي

 .ذوي االجتياجات الخاصة والعمل على تكاماللخدمات فيما بينها 

 .لها دراسة الظواهر االجتماعية واقتراح الحلول المناسبة  .6

 .االهتمام بشئون األسرة وحمايتها  .7

د العون             .8 د ي امى وم حصر األسر الكبيرة والمحتاجة وتسجيل وتوثيق األرامل والمطلقات واليت

 .لهم 

 .لبيانات االحصائية الخاصة بنشاط القطاع جمع ا .9

د       .10 ذها بع ى تنفي ل عل اءتهم والعم ع آف اع ورف املين بالقط دريب الع ة بت رامج الكفيل راح الب اقت

 .اعتمادها 

 .اإلشراف على سير أعمال القطاع والضبط اإلداري للعاملين به  .11

شع      .12 ل ال اع داخ ذ مخصصات القط ة لتنفي ة الالزم راءات التنفيذي اذ اإلج اب األول اتخ بية بالب

 .والثاني من الميزانية المعتمدة للقطاع 

ا والمحافظة                  .13 شعبية وإدارمته زات القطاع داخل ال إدارة وتشغيل واإلشراف على مبني وتجهي

 .عليها 
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ات المناسبة                 .14 ع العقوب الهم وتوقي اذ اإلجراءات المناسبة حي شعبية واتخ متابعة أعضاء اللجنة ال

 .وفق التشريعات النافذة 

 . تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للشئون االجتماعية ما .15

  -:تختص اللجنة الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن بما يلي : ثالث عشر 

صناعة    .1 الي ال ي مج اع ف ة للقط شعبية العام ة ال شعبية واللجن ؤتمرات ال رارات الم ذ ق تنفي

 .والمعادن

 .ومتابعتها مع الجهات ذات العالقة اقتراح إنشاء المشروعات المتعلقة بمحال عمل القطاع  .2

ة        .3 شرات الدوري داد الن اع وإع ة بالقط ات الخاص صاءات والبيان ق اإلح ب وتوثي داد وتبوي إع

 .بشأنها 

اقتراح خطط وبرامج التصنيع وتطوير المصانع بالنسبة للمشروعات الموزعة بخطة التحول              .4

 .وفقًا للخطط المعتمدة للقطاع 

 .عي بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العالقة متابعة برامج التخريط الصنا .5

 .متابعة تنفيذ برامج األسر المنتجة وإقامة مراآز الصناعات الصغرى والتقليدية  .6

 .العمل على نشر التوعية الصناعية وزيادة اإلنتاج الصناعي  .7

 .دراسة الموارد الطبيعية المحلية واقتراح تكوين مصانع عليها  .8

 .ات المتعلقة بالنشاط الصناعي وتدقيقها وتحليلها ونشرها إعداد البيانات واإلحصاء .9

 .اإلشراف على سير أعمال القطاع والضبط اإلداري للعاملين به  .10

ا والمحافظة                    .11 شعبية وإدامته زات القطاع داخل ال اني وتجهي ى مب إدارة وتشغيل واإلشراف عل

 .عليها 

ذ مخصصات القطاع        اتخاذ اإلجراءات التنفيذية     .12 ة لتنفي اني      الالزم اب األول والث شعبية بالب  بال

 .من الميزانية المعتمدة للقطاع 

ات المناسبة                 .13 ع العقوب الهم وتوقي اذ اإلجراءات المناسبة حي شعبية واتخ متابعة أعضاء اللجنة ال

 .وفق التشريعات النافذة 

 .ما تكلف به من اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن  .14

  الفصل الثاني

  لعامة للقطاعاتاللجان الشعبية ا

  )14(مادة 

  -:تتولى اللجان الشعبية العامة للقطاعات االختصاصات التفصيلية التالية 
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  -:اللجنة الشعبية العامة للتعليم وتختص بما يلي : أوًال 

 .تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في مجال التعليم  .1

ى    .2 ة العظم يم بالجماهيري ة للتعل سياسة العام راح ال ددها   اقت ي تح داف الت ق واأله ا يتف  بم

 .المؤتمرات الشعبية األساسية بالخصوص 

 .البرامج الالزمة لتنفيذ العملية التعليمية بما يكفل نشر التعليم وتوسع الخدمات التعليميةوضع  .3

ى                        .4 ا والعمل عل ة له ة العام راح الميزاني ة بالقطاع واقت إعداد مشروعات خطة التحول المتعلق

 .شريعات النافذة تنفيذها حسب الت

ة التي             .5 وضع واعتماد وتطوير المناهج والنظم الدراسية والكتب المدرسية بالمؤسسات التعليمي

 .تتفق وقدرتهم واماناتهم بكل مرحلة تعليمية 

ة  .6 ات الالزم ديم المقترح اع وتق شاط القط ة بن وائح المتعلق وانين والل شروعات الق راح م اقت

 .عبية العامة لدراستها واتخاذ اإلجراء المناسب حيالها لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الش

ا واالجازات         .7 تحديد مواعيد بدء السنة الدراسية بمؤسسات التعليم األساسي والمتوسط وانتهائه

 .والعطالت الدراسية واإلشراف على االمتحانات واعتماد نتائجها 

ال       إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مراف         .8 ى أعم ه واإلشراف عل ق

 .القطاع والهيئات والمؤسسات واألجهزة والمصالح التي تتبعها 

إنشاء المؤسسات التعليمية المختلفة وتحديد مستوياتها وتخصصاتها بما يتفق وحاجة المجتمع              .9

شعبية                 شعبية بالقطاع بال ة ال راح من اللجن ى اقت اء عل وفرة بن ا المت سكانية واإلمكاني والكثافة ال

ة           ات الفنية والصحية والتربوية للمبن     ديد المواصف وتح تالءم والظروف البيئي ا ي ى المدرسي بم

 .لكل منطقة وظروف آل مرحلة من مراحل التعليم 

ستلزمات               .10 اني المدرسية والم ة والمب إعداد اإلحصاءات التعليمية ذات العالقة بالمعلمين والطلب

 .ئج ذلك على الجهات ذات العالقة التعليمية وتوثيقها وتحليلها علميًا وتعميم نتا

ى بمجاالت                      .11 ة التي تعن ة واإلسالمية والدولي شاط المنظمات العربي العمل على االستفادة من ن

 .التربية والعلوم والثقافة 

 .إقامة الندوات والمؤتمرات التعليمية والتربوية بالداخل واالشتراك فيما يقام منها بالخارج  .12

شعبية                تكليف مديري مؤسسات التعليم    .13 ة ال راح اللجن ى اقت اء عل سمياتها بن  المتوسط بمختلف م

 .للتعليم بالشعبية المختصة 

  -:اللجنة الشعبية العامة لالتصال الخارجي والتعاون الدولي وتختص بما يلي : ثانيًا 

 .تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في مجال السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى  .1
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ف  .2 ة        التعري ة والدولي ا اإلقليمي ف القظاي اه مختل ى تج ة العظم ف الجماهيري سياسات ومواق ب

 .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

ى   .3 ة العظم وق الجماهيري ن حق دفاع ع ة  ال ة والرعاي دمات المختلف ديم الخ صالحها وتق وم

ارة  ي الق ة ف تثمار وخاص ى االس شجيعهم عل ارج وت ي الخ ين ف واطنين الليبي ة للم والحماي

 .ومتابعة الجاليات األجنبية في الجماهيرية العظمى االفريقية 

ذلك المنظ                .4 شعبية بالخارج وآ  اتم اإلشراف والمتابعة على أعمال مكاتب األخوة والمكاتب ال

 .ولية اإلقليمية والد

ارين    .5 ين المخت ن ب ارج م شعبية بالخ ب ال وة والمكات ب األخ عبية لمكات ان ش شكيل لج راح ت اقت

 .إلى اللجنة الشعبية العامة لعرضه على أمانة مرتمر الشعب العام شعبيًا وإحالته 

داد الدراسات                      .6 شعوب األخرى وإع شعب الليبي وال ين ال ات ب ط العالق إجراء االتصاالت ورب

 .التي تستهدف تنمية وتطوير العالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

شتوى الث .7 ى الم ي تجري عل ات الت ي المحادث شارآة ف ي الم ذلك ف دد األطراف وآ ائي والمتع ن

ق  ة وتوثي ة والدولي ات اإلقليمي ؤتمرات والمنظم ات والم ات والهيئ شطة التجمع اجتماعات وأن

ا                        ا في حكمه اق وم ات أو محاضر اتف ومتابعة تنفيذ ما يتم التوصل إليه من معاهدات أو اتفاقي

 .والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العالقة 

ى         متابعة وتحليل التطور   .8 ات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها وتقدير انعكاساتها عل

ة       م ودراس شكل عل ة ب ة والدولي اع اإلقليمي ى األوض اص وعل شكل خ ى ب ة العظم الجماهيري

المتغيرات الجارية على الساحات اإلقليمية والدولية وتقديم المقترحات التي تساعد على وضع             

 .ه المتغيرات السياسات المناسبة للتعامل مع هذ

ى                        .9 ا والعمل عل ة له ة العام راح الميزاني ة بالقطاع واقت إعداد مشروعات خطة التحول المتعلق

 .تنفيذها حسب التشريعات النافذة 

ه والجهات           .10 إصدار القرارات والمنشورات لنشاط القطاع وإدارة مرافقه واإلشراف على أعمال

 .التي تتبعه 

وائح ا .11 وانين والل شروعات الق راح م ة اقت ات الالزم ديم المقترح اع وتق شاط القط ة بن لمتعلق

 .لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها واتخاذ اإلجراء المناسب حيالها 

  -:اللجنة الشعبية العامة للتخطيط  وتختص بما يلي : ثالثًا 

 .تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في مجال التخطيط  .1

اون مع                 إعداد الدر  .2 ك بالتع ة وذل رامج التنمي اسات االقتصادية والفنية الالزمة إلعداد خطط وب

 .اللجان الشعبية العامة للقطاعات والجهات المعنية 
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إعداد ومتابعة مشروعات خطط وبرامج التحول االقتصادية واالجتماعية بالتنسيق مع اللجان             .3

 .الشعبية العامة للقطاعات والجهات ذات العالقة وإحالتها إلى مجلس التخطيط الوطني 

شعبية              .4 إعداد مشروعات الميزانيات السنوية المتعلقة بتنفيذ خطط التحول وإحالتها إلى اللجنة ال

 .العامة 

د        .5 وطني وتحدي صاد ال ستوى االقت ى م شرية عل وارد الب ة الم ط تنمي شاريع خط داد م إع

ز      االحتياجات المستقبلية من القوى العاملة وإعداد الدراسات السكانية        ة وتعزي  وعالقتها بالتنمي

  .صالت التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجهات المختصة في الداخل والخارج

يع وتحفيز االدخار والعمل على استثمار المدخرات الوطنية بما يساهم في    دراسة أساليب تشج   .6

 .تنمية االقتصاد الوطني وتقديم مقترحاتها بالخصوص إلى الجهات المعنية 

 .وضع اعتماد ونشر المواصفات والمعايير القياسية الوطنية بضبط الجودة  .7

ت والصور الجوية واألعمال الفنية     ية في ذلك إعداد الخرائط والمسوحا     القيام باألعمال المساح   .8

دود           ة وح ات ذات العالق ع الجه سيق م ى بالتن ة العظم ة للجماهيري دود الدولي ة بالح الخاص

ة ووضع      اد األسماء الجغرافي ة العظمى واعتم ة ووضع أطلس الجماهيري سيمات اإلداري التق

 .نظام موحد لكتابتها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

شر المعلومات والوثائق ذات العالقة بالشئون االقتصادية واالجتماعية والعلمية         جمع وحفظ ون   .9

داد           ق االستفادة منها في عمليات التخط      بما يحق  ة والدراسات والبحوث وإجراء التع يط والتنمي

صناعية والمسوحات االج         ة وال شاريع الزراعي شآت والم ساآن والمن ة  تالعام للسكان والم ماعي

 .سيق مع الجهات ذات العالقة واالقتصادية بالتن

ا                    .10 اطق ومراجعته ة لمختلف المن ة والمحططات الطبيعي داد الدراسات المكاني المشارآة في إع

 .وإبداء المالحظات بشأنها 

شارية    .11 ب االست ة المكات ة لمزاول د المنظم ع القواع ي   وض ا ف ة ألعماله ة واألجنبي  الوطني

 .جماهيرية العظمى والترخيص لها بذلك ال

ال              إصدار ا  .12 ى أعم ه واإلشراف عل لقرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافق

 .القطاع والهيئات والمؤسسات واألجهزة والمصالح التي تتبعها 

ى                        .13 ا والعمل عل ة له ة العام راح الميزاني ة بالقطاع واقت إعداد مشروعات خطة التحول المتعلق

 .تنفيذها حسب التشريعات النافذة 

شرو .14 راح م ة اقت ات الالزم ديم المقترح اع وتق شاط القط ة بن وائح المتعلق وانين والل عات الق

 .لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها واتخاذ اإلجراء المناسب حيالها 
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  -:اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة وتختص بما يلي : رابعًا 

 .ية في مجالي الشباب والرياضة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية األساس .1

ه  .2 ا يجعل اتح العظيم بم ورة الف ادئ وأهداف ث ؤمن بمب شباب الم ل من ال داد جي ى إع العمل عل

اهيم الحضارة   يم ومف شعبية وتجسيد ق لطته ال يخ س ورة وترس سباته الث ة مكت ى حماي ادرًا عل ق

 .اإلنسانية الجديدة حضارة عصر الجماهير 

 .تعلقة بنشاط القطاع ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها إعداد الدراسات والبحوث الم .3

ى                        .4 ا والعمل عل ة له ة العام راح الميزاني ة بالقطاع واقت إعداد مشروعات خطة التحول المتعلق

 .تنفيذها حسب التشريعات النافذة 

راح .5 ة  اقت ات الالزم ديم المقترح اع وتق شاط القط ة بن وائح المتعلق وانين والل شروعات الق م

 .يلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراسة واتخاذ اإلجراء المناسب حيالها لتعد

ال                 .6 ى أعم ه واإلشراف عب إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافق

 .القطاع والهيئات والمؤسسات واألجهزة والمصالح التي تتبعها 

شئون     .7 ة ب رامج عمل المؤسسات المعني ي    تطوير ب ه ف د حق ا وتأآي ا بينه سيق فيم شباب والتن ال

 .ر اية الصحية وتحصينه من أمراض العصالتعليم والعمل والرع

ية     .8 ة المدرس ام بالرياض ًا واالهتم ًا وعالمي ا اقليمي شير به ة والتب ة الجماهيري شر الرياض ن

دة          يع قاع ية وتوس شطة الرياض م األن شعبية ودع اب ال ة األلع ة ورعاي ة والقطاعي  والجامعي

داد                 ار والعنف وإع المشارآة في مختلف مجاالت العمل الرياضي ومحاربة آل أشكال االحتك

في الداخل   في مختلف المناشط     وتأهيل النعاصر الفنية الالزمة لتنفيذ برامج الشباب والرياضة       

 .والخارج 

ام بر                 .9 ى القي ا عل ئونها ومعاونته ة ش ا ومتابع التها  تطوير األندية الشبابية والرياضية وتنظيمه س

 .التربوية والرياضية والثقافية واالجتماعية 

  -:اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل وتختص بما يلي : خامسًا 

دريب                  .1 ة والت وى العامل تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في مجاالت االستخدام والق

 .والتشغيل 

دريب و  .2 ة بالت نظم المتعلق وير ال ة  تط زة اإلداري درة األداء اإلداري لألجه ع ق شغيل ورف الت

 .بالقطاعات والهيئات والمؤسسات والمصالح واألجهزة العامة والمساهمة في تنظيمها 

ات    .3 داد المالآ ك وإع ى ذل شجيعها عل ة وت ة الوطني وى العامل ل الق دريب وتأهي وضع خطط ت

رأة             شجيع الم ة في        الوظيفية واعتمادها ووصف وتصنيف الوظائف وت ساهمة بفاعلي ى الم عل

 .قوى العمل الوطنية واالهتمام بتديربها وتشغيلها 
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ل                     .4 ام بتحوي دة واالهتم ى ضوء الخطط المعتم ة عل وى العامل دراسة احتياجات المجتمع من الق

ات             صر البيان داد وح اج وإع ى اإلنت ول إل ي التح راغبين ف ل وال ن عم احثين ع راد الب األف

القوى ا    ديثها       واإلحصائيات الخاصة ب ا وتح ستمرة له ة الم ا والمتابع ا وتوثيقه ة وتجميعه لعامل

 .باستخدام الوسائل العلمية الحديثة 

ة     .5 ين حسب الخطط التدريبي دربين المهني داد الم ب وإع وفير الكت ة وت اهج التدريبي وضع المن

ى الحرف       ام بالتريب عل رة في مجال         المعتمدة واالهتم ين المه ل من الفني داد جي ة وإع اليدوي

 .صناعات التقليدية ضمانًا الستمرارها وطويرها ال

سيط  .6 ة وتب ة العام االت الوظيف ي مج ة ف دورات التدريبي داد ال ة إلع ط الالزم راح الخط اقت

ذه المجاالت لتحسين                اإلجراءات وتحسين أساليب العمل ومتابعة التطورات العلمية في ه

ب المه   سات التري ة مؤس ى آاف ي عل راف الفن ستوى األداء واألش ة  م ي بكاف ي األهل ن

ًا      دريب طبق شاط الت ة ن نح إذن مزاول روط م ايير وش ضوابط والمع ستوياتها ووضع ال م

 .للتشريعات النافذة 

ادة              .7 إبداء الرأي في مشروعات الهياآل التنظيمية للوحدات اإلدارية بمختلف مستوياتها وفي إع

دات        ة للوح ات الداخلي ي التنظيم رأي ف داء ال ة وإب ذلك دراس ا وآ ل  تنظيمه ة قب  اإلداري

 .صدورها من الجهات المختصة 

دء    .8 د ب د مواعي ستوياتها وتخصصاتها وتحدي ي م ادة النظر ف ة وإع شاء المؤسسات التدريبي إن

اد                  ات واعتم ى إجراء االمتحان ا واإلشراف عل وانتهاء التدريب واالجازات والعطالت به

 .نتائجها 

ة محل العم .9 ة الوطني إحالل العمال ة ب رامج وضع الخطط الكفيل ق ب ك وف ة وذل ة غي الوطني ال

 .زمنية محددة وطبقًا لسياسات العمل والتشغيل المعتمدة 

ع             .10 ى مواق يش عل مباشرة اختصاصات التفتيش العمالي ووضع النظم والقواعد الكتبعة في التفت

ة       ة العام تخدام والوظيف االت االس ي مج ا ف ول به شريعات المعم ذ الت مانًا لتنفي ل ض العم

 .نية والسالمة المه

ة                 .11 دريب التابع ة لمراآز الت ام الالزم توفير المعامل والمختبرات والورش واآلالت والمواد الخ

 .للقطاع 

ا           .12 د معه ة الستجالبها والتعاق ات الالزم ة وإصدار الموافق ة األجنبي تنظيم شئون استخدام العمال

 .طبقًا للتشريعات المنظمة لذلك 

ة بالقط           .13 ى             إعداد مشروعات خطة التحول المتعلق ا والعمل عل ة له ة العام راح الميزاني اع واقت

 .تنفيذها حسب التشريعات النافذة 
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ة  .14 ات الالزم ديم المقترح اع وتق شاط القط ة بن وائح المتعلق وانين والل شروعات الق راح م اقت

 .لتعديلها وغحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها واتخاذ اإلجراء المناسب حيالها 

رارا وا .15 ال إصدار الق ى أعم ه واإلشراف عل شاط القطاع وإدارة مرافق ة لن شورات المنظم لمن

 .القطاع والهيئات والمؤسسات واألجهزة والمصالح التي تتبعها 

  :اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز وتختص بما يلي : سادسًا 

 .اه والغاز تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في مجاالت الكهرباء والمي .1

 .وضع الخطط والبرامج الالزمة لتحقيق األمن والسالمة بالتعاون مع الجهات المختصة  .2

از      .3 اه والغ ة والمي ة الكهربائي وارد الطاق ة م رامج تنمي وير ب ة بتط ط المتعلق راح الخط اقت

 .والمحافظة عليها وترشيدها 

ة               .4 راح الميزاني ة بالقطاع واقت ى         إعداد مشروعات خطة التحول المتعلق ا والعمل عل ة له  العام

 .تنفيذها حسب التشريعات النافذة 

ة ب .5 وائح المتعلق وانين والل شروعات الق راح م شاط اقت اعن ة القط ات الالزم ديم المقترح  وتق

 .لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها واتخاذ اإلجراء المناسب حيالها 

ال           إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لن     .6 ى أعم ه واإلشراف عل شاط القطاع وإدارة مرافق

 .القطاع والهيئات والمؤسسات واألجهزة والمصالح التي تتبعها 

تنباط المؤشرات                   .7 ا واس تها وتحليله تجميع البيانات والمعلومات في مجال عمل القطاع ودراس

 .بشأنها والترآيز على تطوير العمل بالقطاع 

اون مع الجهات     إجراء الدراسات بشأن المشروعات ا    .8 لمتعلقة بالطاقات البديلة والمتجددة بالتع

 .ذات العالقة 

ل                        .9 ة وانتظام سير العمل بمحطات التحوي ة الكهربائي اج الطاق ى ضمان استمرار إنت العمل عل

شطة         ة األن اه ومتابع ة المي ات تحلي از ومحط اه والغ بكات المي ع وش ل والتوزي وط النق وخط

 .نيات العالمية المعمول بها في هذه المجاالت المتعلقة بها وفقًا للنظم والتق

 .اقتراح أسعار بيع وتوزيع واستهالك الطاقة الكهربائية والمياه والغاز  .10

اليب وأسس              .11 إعداد الخطط والبرامج الالزمة لتوعية جماهير المؤتمرات الشعبية األساسية بأس

ع ال  سيق م از والتن اه والغ ة والمي ة الكهربائي تهالك الطاق يد اس ا ترش صة لتعميمه ات المخت جه

 .على آافة الجهات للتقيد بها 

ه أو         .12 ة ل ات التابع اع والجه شرية بالقط وارد الب ة الم ة بتنمي رامج الخاص ط والب راح الخط قت

 .الخاضعة إلشرافه والعمل على رصد المبالغ الالزمة لتنفيذها 
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واد الخاصة بالقطاع بالت                .13 دات والم صنيع المع سيق مع مرآز      اعتماد المواصفات الخاصة بت ن

 .البحوث الصناعية 

  -:اللجنة الشعبية العامة للثقافة واإلعالم وتختص بما يلي : سابعًا 

 .تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في مجالي الثقافة واإلعالم  .1

 .خطط وبرامج ومشروعات التحول الخاصة بالقطاع وميزانياتها السنوية اقتراح  .2

ى                إعداد مشروعات خطة التحول المتع        .3 ا والعمل عل ة له ة العام راح الميزاني ة بالقطاع واقت لق

 .تنفيذها حسب التشريعات النافذة 

ة  .4 ات الالزم ديم المقترح اع وتق شاط القط ة بن وائح المتعلق وانين والل شروعات الق راح م اقت

 .لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها واتخاذ اإلجراء المناسب حيالها 

ال              إصدار ا  .5 ى أعم ه واإلشراف عل لقرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافق

 .القطاع والهيئات والمؤسسات واألجهزة والمصالح التي تتبعها 

 .تنفيذ الخطط اإلعالمية بمختلف أنواعها وتوجيهها لخدمة قضايا الجماهير الشعبية  .6

د           .7 ة مع ال ة واإلعالمي ة         تعزيز وتنمية العالقات الثقافي صديقة والمنظمات العربي شقيقة وال ول ال

 .واإلقليمية والدولية المتخصصة 

راث                  .8 ى الت ة والمحافظة عل يم الروحي نشر وترسيخ الثقافة العربية واإلسالمية والتأآيد على الق

 .ونشره واسترجاع المسروق منه بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

ائ     .9 ع      إجراء الدراسات والبحوث لتطوير وتفعيل وس ين ورف داد اإلعالمي ة وإع ل اإلعالم والثقاف

 .آفاءتهم لخدمة قيم المجتمع الجماهيري 

شجيع ال       .10 ى ت ل عل ة والعم ون والثقاف وير اآلداب والفن ة وتط ة   رعاي ة واألدبي ب الفكري مواه

 .والفنية

 .اإلشراف على شئون المطبوعات بمختلف أنواعها  .11

 . والثاقفية في مختلف المجاالت ودعم االحتفاالت والمهرجانات اإلعالمية إقامة  .12

شرية   .13 ات الب ا باإلمكاني ا ودعمه ستوى أدائه سين م ت وتح ة أي آان ز الثقافي وير المراآ تط

 .والمادية 

 .الالزمة لتحسين وتقويم جودة اإلنتاج اإلعالمي والثقافي واألدبي والفني وضع المعايير  .14

ستوى أداء     .15 اءة وم ع آف ة برف ط الكفيل رامج والخط راح الب ع   اقت سيق م اع بالتن املين بالقط الع

 .الجهات ذات االختصاص 

  -:اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة واالستثمار وتختص بما يلي : ثامنًا 

 .تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في مجاالت االقتصاد والتجارة واالستثمار  .1
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ر       إعداد مشروعات خطة       .2 ة بالقطاع واقت ى           التحول المتعلق ا والعمل عل ة له ة العام اح الميزاني

 .تنفيذها حسب التشريعات النافذة 

ة  .3 ات الالزم ديم المقترح اع وتق شاط القط ة بن وائح المتعلق وانين والل شروعات الق راح م اقت

 .لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها واتخاذ اإلجراء المناسب حيالها 

ال             إصدار القرارات والمنشورا   .4 ى أعم ه واإلشراف عل ت المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافق

 .القطاع والهيئات والمؤسسات واألجهزة والمصالح التي تتبعها 

 .إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط القطاع ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها  .5

تث  .6 اري واالس شاط التج ة بالن صادية المتعلق ات االقت داد الدراس داخل إع ي ال سويق ف ماري والت

 .والخارج 

تهالك    .7 اج واالس االت االنت ي مج تثمارية ف ة واالس صادية والتجاري سياسات االقت راح ال اقت

 .والتسويق وإعداد الدراسات التقويمية بشأنها 

ة      إبداء الرأي حول     .8 الموضوعات التي تحال من مجلس التخطيط الوطني واللجنة الشعبية العام

 .د والتجارة واالستثمار في مجاالت االقتصا

ة              .9 ى مستوى الجماهيري د أسعارها عل ة توحي سلع التي تتطلب المصلحة العام د أسعار ال تحدي

 .العظمى ووضع الضوابط الالزمة لذلك 

اذ آا .10 ة        اتخ سة ومراقب ة المناف ستهلك وحماي ة الم ة  بحماي دابير الكفيل راءات والت ة اإلج ف

 .تصادية المقررة االحتكارات بما يتالءم مع السياسات االق

سيق مع الجهات                   .11 ة للتصدير بالتن ة القابل العمل على تشجيع وتنمية الصادرات للمنجات المحلي

 .ذات العالقة 

اطق               .12 ى المن اقتراح القواعد واإلجراءات المتعلقة بتجارة العبور ومتابعة تنفيذها واإلشراف عل

 .الحرة بالجماهيرية العظمى 

 .ما يحقق نقل التقنية وترويج اإلنتاج المحلي اإلشراف على المعارض المحلية ب .13

اإلشراف على سوق األوراق المالية واقتراح البرامج الكفيلة بتطويره ومراقبة سوق األوراق              .14

 .المالية وحرآة تداول األسهم بها بما يساعد على تشجيع ودعم حرآة االستثمار 

 .ة في برامج التنمية االقتصادية اقتراح حوافز االستثمار لتشجيع القطاع األهلي على المشارآ .15

 .اإلشراف على أدوات التأمين واقتراح السياسات الالزمة لتطويره  .16

 .اإلشراف على أدوات مزاولة االستثمار الخارجي التابعة للقطاع والعمل على تطويرها  .17

 .تنمية وتطوير العالقات االقتصادية والتجارية واالستثمارية وفقًا للسياسات المعتمدة  .18
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  -:اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي وتختص بما يلي : اسعًا ت

 .الشعبية األساسية في مجال التعليم العالي تنفيذ قرارات المؤتمرات  .1

ا                        .2 ل جودته ة التي تكف ايير العلمي ى تطبيق المع الي والعمل عل يم الع اءة مؤسسات التعل رفع آف

 .واقتراح سبل تطويرها 

 .لمجتمع بالكفاءات العلمية المتخصصة العمل على تزويد مؤسسات ا .3

 .وضع البرامج الكفيلة بتحقيق مساهمة فاعلة لقطاع التعليم العالي في مجاالت البحث العلمي  .4

 .اقتراح السياسة العامة للبعثات والمنح الدراسية ومتابعة تنفيذها وتنظيم شئون الموفدين  .5

 .نه استخدام إمكانياتها االستخدام األمثل التنسيق بين الجامعات وخلق التكامل بينها بما من شأ .6

 .إقرار الضوابط المنظمة لمنح الدرجات الفخرية  .7

الت     دديتح .8 ازات والعط ا واإلج الي وانتهائه يم الع سات التعل ة بمؤس دء الدراس د ب  مواعي

 .الدراسية

 .متابعة برامج قطاع التعليم العالي ومناشطه وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية  .9

ات المناسبة التي               التنس .10 ا ووضع اآللي د العلي ة والمعاه يق بين نظم الدراسة في الكليات الجامعي

 .تضمن التنسيق والتكامل بينها 

ى   .11 ل عل ا والعم ة له ة العام راح الميزاني ة بالقطاع واقت شروعات خطة التحول لمتعلق داد م إع

 .تنفيذها حسب التشريعات النافذة 

وائ .12 وانين والل شروعات الق راح م ة اقت ات الالزم ديم المقترح اع وتق شاط القط ة بن ح المتعلق

 .لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها واتخاذ اإلجراء المناسب حيالها 

ال                .13 ى أعم ه واإلشراف عل إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافق

 .ح التي تتبعها القطاع والهيئات والمؤسسات واألجهزة والمصال

 .اإلشراف على الطالب بالخارج والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العالقة  .14

 .اقتراح إنشاء أو إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية العليا بمختلف مستوياتها  .15

  والهدامة في الجامعات  السيئةالمساهمة في إعداد الخطط والبرامج الالزمة لمكافحة الظواهر        .16

 .والمعاهد العليا التابعة لها وتنفيذها وفقًا للتشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

  -:اللجنة الشعبية العامة للعدل وتختص بما يلي : عاشرًا 

 .تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في مجال العدل  .1

ابعة سيرة وتوفير اإلمكانيات الالزمة     إعداد وتحليل اإلحصائيات المتعلقة بالعمل القضائي ومت       .2

 .بما يكفل تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل 
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ة             مراجعة مشروعات القوانين     .3 انوني للجهات العام رأي الق داء ال واللوائح والعقود اإلدارية وإب

م        ون رق ي القن ا ف صوص عليه رى المن صاصات األخ ن االخت ا م سنة ) 6(وغيره  1992ل

 .ة القانون مسيحي بإنشاء إدار

 .إعداد وتدريب وتأهيل منتسبي الهيئات القضائية  .4

ة     .5 ال األخرى ذات العالق ن األعم ا م شرعي وغيره ضائية والطب ال رة الق ال الخب ذ أعم تنفي

 .والتي تتطلبها أعمال المحاآم والنيابات والجهات القضائية األخرى 

ذ األ             .6 ى تنفي ل والعمل عل ضائية والتبليغات      اإلشراف على مؤسسات اإلصالح والتأهي ام الق حك

 .واألوامر الصادرة عن المحاآم والنيابات 

ى                        .7 ا والعمل عل ة له ة العام راح الميزاني ة بالقطاع واقت إعداد مشروعات خطة التحول المتعلق

 .تنفيذها حسب التشريعات النافذة 

ات الالز .8 ديم المقترح اع وتق شاط القط ة بن وائح المتعلق وانين والل شروعات الق راح م ة اقت م

 .لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها واتخاذ اإلجراء المناسب حيالها 

ال                .9 ى أعم ه واإلشراف عل إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافق

 .القطاع والهيئات والمؤسسات واألجهزة والمصالح التي تتبعها 

ى               توفير االحتياجات الالزمة للهيئ     .10 ه والعمل عل ة الحاسوب وتقنيات ضائية وادخال أنظم ات الق

 .تطوير أساليب العمل القضائي واالستفادة من التشريعات العربية والدولية 

ًا    .11 ود  وفق رري العق ق ومح تراآي والتوثي اري االش سجيل العق صلحة الت ى م راف عل اإلش

 .للتشريعات النافذة 

 .المنظمة لشئونهم متابعة أعمال المأذونين وإصدار القرارات  .12

  -:اللجنة الشعبية العامة للمالية وتختص بما يلي : حادي عشر 

 .تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في مجال المالية  .1

ا                  .2 ا وخزائنه ة وأصولها وممتلكاته ا العام ة ومصروفاتها وأمواله اإلشراف على إيرادات الدول

 .المنظمة لها  ت وفقًا للتشريعاتومخزوناتها ومراقبة تحصيل وتوريد اإليرادا

ا       .3 ة  جبايته ا وآيفي ة له وارد التمويلي د الم ة وتحدي ة العام داد الميزاني ة وإع وال الدول إدارة أم

داد                     ا وإع ذها ومراجعته ة تنفي ة ومتابع سجالت المالي ا ومسك ال والنفقات وآيفية التصرف فيه

 .الحسابات الختامية لها 

 . والبرامج الكفيلة بتنفيذها اقتراح السياسات المالية والخطط .4

ى   .5 ل عل ه والعم ة ل ة العام راح الميزاني ة بالقطاع واقت شروعات خطة التحول المتعلق داد م إع

 .تنفيذها حسب التشريعات النافذة 
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ة  .6 ات الالزم ديم المقترح اع وتق شاط القط ة بن وائح المتعلق وانين والل شروعات الق راح م اقت

 .ية العامة لدراستها واتخاذ اإلجراء المناسب حيالها لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعب

ال                .7 ى أعم ه واإلشراف عل إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافق

 .القطاع والهيئات والمؤسسات واألجهزة والمصالح التي تتبعها 

 .إعداد الدراسات المالية وتقييمها  .8

ة في                اتخاذ التدابير الالزمة لتحصيل األ     .9 ون الدول ة واسترداد دي ة العام ستحقة للخزان وال الم م

 .الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

 .تمويل الجهات العامة بمخصصاتها في الميزانية العامة وفقًا للترتيبات المالية المقررة  .10

سبة لكافة الجهات التي  إعداد وتطوير نظم المراقبة المالية طبقًا للتشريعات النافذة وتنفيذها بالن   .11

ع                ة لرف تمول ميزانياتها آليًا أو جزئيًا من الخزانة العامة وإصدار المناشير والتعميمات الالزم

 .آفاءة األداء المالي وزيادة الوعي في تطبيق التشريعات المالية النافذة 

ًا أو     تسمية مندوبي اللجنة الشعبية العامة للمالية في النؤسسات والشرآات الم         اقتراح   .12 ة آلي ملوآ

 .جزئيًا للمجتمع 

راح   .13 ا واقت ة له ات التابع ة والجه ي القطاعات المختلف ساعديهم ف اليين وم راقبين الم تكليف الم

 .تسميتهم للعمل في الخارج وفقًا للتشريعات النافذة 

 .اإلشراف على مساهمات الجماهيرية العظمى في المؤسسات والصناديق المالية الدولية  .14

داخل والخارج           اتخاذ اإلجرا  .15 ة في ال صادرة ضد الدول ضائية ال ام الق ذ األحك ءات الالزمة لتنفي

 .وفقًا للتشريعات النافذة 

  -:اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وتختص بما يلي : ثاني عشر 

 .تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في مجالي الصحة والبيئة  .1

ا يتفق واألهداف التي تحددها               اقتراح السياسة العامة للصحة و     .2 ة العظمى بم البيئة بالجماهيري

 .المؤتمرات الشعبية األساسية بالخصوص 

ى                        .3 ا والعمل عل ة له ة العام راح الميزاني ة بالقطاع واقت إعداد مشروعات خطة التحول المتعلق

 .حسب التشريعات النافذة  تنفيذها

شاط ا .4 ة بن وائح المتعلق وانين والل شروعات الق راح م ة اقت ات الالزم ديم المقترح اع وتق لقط

 .وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها واتخاذ اإلجراء المناسب حيالها  لتعديلها

ال                .5 ى أعم ه واإلشراف عل إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافق

 .القطاع والهيئات والمؤسسات واألجهزة والمصالح التي تتبعها 
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صحية  وض .6 ق ال ز المراف شاء وتطوير وصيانة وتجهي ة بإن رامج المتعلق ذ الخطط والب ع وتنفي

 .ذات الطبيعة الخاصة وإدارة المشروعات والخدمات 

 .متابعة أعمال المرافق الصحية التابعة للقطاع واإلشراف على تقديم خدمات الرعاية الصحية .7

ة    وضع الخطط والبرامج والضوابط لتقديم خدمات اإلسعاف    .8 ساعدات الطبي ديم الم واإلنقاذ وتق

 .في حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية 

شروعات    .9 ذ الم ستلزمات تنفي ام وم واد خ دات وم ن آالت ومع اع م ات القط وفير احتياج ت

 .الصحية

ة  .10 ام بالبيئ ا  االهتم ة بحمايته رامج الخاص ط والب ع الخط حاحها ووض ى إص راف عل واإلش

 .لعالقة بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات ا

 .اإلشراف على نشاط الحجر الصحي  .11

ات مع                .12 تجميع البيانات وإعداد اإلحصائيات فيما يتعلق بنشاط القطاع والتحقق من تطابق البيان

 .الواقع بما يكفل تطوير وتحسين األداء 

 .تنفيذ التشريعات المتعلقة بالخدمة الوطنية والنظام التشارآي في مجال الصحة  .13

الت التو  .14 ام بحم ن      القي ا م س حمايته ة وأس ف بالبيئ دوريات للتعري شرات وال داد الن ة وإع عي

 .عيات العامة واألهلية تعاون والتنسيق مع المؤسسات والجمالتلوث وإزلة أسبابه بال

ات ذات    .15 ع الجه اون م ة بالتع وارث البيئي ة والك االت الطارئ ة الح ة لمواجه ة وطني داد خط إع

 .العالقة 

  -:لعامة لألمن العام وتختص بما يلي اللجنة الشعبية ا: ثالث عشر 

 .تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في مجال األمن العام  .1

دابير                   .2 زم من اإلجراءات والت ا يل المحافظة على األمن العام والنظام الجماهيري واتخاذ آافة م

 .التي تضمن تحقيق ذلك 

راح ا              .3 ة بالقطاع واقت ى          إعداد مشروعات خطة التحول المتعلق ا والعمل عل ة له ة العام لميزاني

 .تنفيذها حسب التشريعات النافذة 

اع  .4 شاط القط ة بن وائح المتعلق وانين والل شروعات الق راح م ة اقت ات الالزم ديم المقترح وتق

 .لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها واتخاذ اإلجراء المناسب حيالها 

ال            إصدار القرارات والمنشورات ال    .5 ى أعم ه واإلشراف عل منظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافق

 .القطاع والهيئات والمؤسسات واألجهزة والمصالح التي تتبعها 
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ى األرواح   .6 ة عل بطها والمافظ رائم وض ع الج ة لمن رامج التنفيذي ع الب ط ووض داد الخط إع

و      د الظ ة ورص ة ومتابع ات الجريم ن اتجاه ات ع داد الدراس وال وإع راض واألم اهر واألع

 .اإلجرامية 

ا                        .7 ا به ادات التي تكلفه ا وإصدار اإلف ة أعماله ة ومتابع ى مصلحة األحوال المدني اإلشراف عل

 .الجهات األعلى 

 .وضع البرامج التنفيذية للتشريعات المتعلقة باألمن الشعبي المحلي  .8

 .اتخاذ آافة التدابير والوسائل واإلجراءات القانونية لمكافحة الجريمة  .9

ط وم  .10 ع خط ري   وض اذ الب ال اإلنق ام بأعم ذها والقي ة تنفي دني ومتبع دفاع الم شروعات ال

 .والبحري

 .القيام بأعمال مسح حقول األلغام والقنابل وتجميعها ونقلها وتفجيرها  .11

ة               .12 ة والوقاي وارث ومكافحة الجريم ة الحرائق والك واطنين لمواجه ين الم ي ب نشر الوعي األمن

 .منها 

 .لجنائية العربية ولدولية القيام بأعمال شئون الشرطة ا .13

  :اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتختص بما يلي : رابع عشر 

 .تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في مجاالت الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية  .1

ني والبحري وبهدف تطوير       اقتراح الخطط والبرامج الالزمة لتنمية النشاط الزراعي والحيوا        .2

 .خدماته وزيادة إنتاجيته 

ى                        .3 ا والعمل عل ة له ة العام راح الميزاني ة بالقطاع واقت إعداد مشروعات خطة التحول المتعلق

 .تنفيذها حسب التشريعات النافذة 

ة  .4 ات الالزم ديم المقترح اع وتق شاط القط ة بن وائح المتعلق وانين والل شروعات الق راح م اقت

 .تها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها واتخاذ اإلجراء المناسب حيالها لتعديلها وإحال

ال                .5 ى أعم ه واإلشراف عل إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافق

 .القطاع والهيئات والمؤسسات واألجهزة والمصالح التي تتبعها 

ة وتطوير        العمل على زيادة مساحات األراضي القابلة لالستصال       .6 ح الزراعي والرعوي وتنمي

 .المستغل منها واإلشراف على المشاريع والوحدات التابعة للقطاع 

سمكية والعمل                    .7 زارع ال ة والم روة البحري صيد البحري واستغالل الث دعم وتشجيع نشاطات ال

 .على تطويرها واقتراح الصناعات المتعلقة بهذا النشاط ودعم الجمعيات التعاونية 

ادة               تطوير وس  .8 ة لزي اذ اإلجراءات الالزم واني واتخ ائل وأساليب وقاية اإلنتاج الزراعي والحي

 .اإلنتاج وتحسينه آمًا ونوعًا 
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إعداد برامج التوعية بأهمية الثروات الطبيعية الزراعية والحيوانية والبحرية بهدف المحافظة         .9

 . ذلك عليها وترشيد استغاللها والمساهمة في وضع السياسات الالزمة لتحقيق

 .العمل على تشجيع إنتاج وتجميع وتحسين وإآثار البذور بهدف تحقيق االآتفاء الذاتي منها  .10

ات والحد من           .11 ة اآلف ل مقاوم ا يكف إعداد البرامج والنظم في مجال الوقاية والحجر الزراعي بم

 .أضرارها 

ى األمراض                .12 ة والحجر البيطري للقضاء عل ة   إعداد البرامج والنظ الصحية والحيواني  واألوبئ

 .والحد من انتشارها 

ة الغطاء                .13 ات وتنمي اقتراح البرامج الالزمة لتنمية وتطوير وحماية الغابات والمراعي والمحمي

 .النباتي ومقاومة التصحر بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ومتابعة تنفيذها 

 .زيتون اإلشراف على تنفيذ برامج الحرث والتشجير وتنمية وتطوير النخيل وأشجار ال .14

واني                    .15 اج الزراعي والحي سويق اإلنت ة لتنظيم ت المشارآة في وضع الدراسات والخطط الالزم

 .والبحري بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

سيق مع الجهات ذات              .16 ة بالتن وارد الطبيعي ى الم ة بالمحافظة عل رامج الكفيل وضع القواعد والب

 .العالقة 

ر    .17 صيد البح طول ال وير اس ائل تط ة وس دات   دراس فات المع ع مواص ا ووض ي وتجهيزه

 .واألجهزة المتعلقة بها وفق التقنيات الديثة 

 .القيام بأعمال التخريط الزراعي بما يتناسب مع المخطط العام  .18

ة                     .19 ة من األمراض واألوبئ ة والوقاي ات الزراعي ة لمكافحة اآلف رامج التنفيذي وضع الخطط والب

 .علقة بها وإعداد ونشر التقارير حولها الحيوانية وتطوير الوسائل واألساليب المت

  -:اللجنة الشعبية العامة للمواصالت والنقل وتختص بما يلي : خامس عشر 

 .تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في مجالي المواصالت والنقل  .1

ى                        .2 ا والعمل عل ة له ة العام راح الميزاني ة بالقطاع واقت إعداد مشروعات خطة التحول المتعلق

 .نفيذها حسب التشريعات النافذة ت

ة  .3 ات الالزم ديم المقترح اع وتق شاط القط ة بن وائح المتعلق وانين والل شروعات الق راح م اقت

 .لدراستها واتخاذ اإلجراء المناسب حيالها لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة 

ه          .4 ال      إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافق ى أعم  واإلشراف عل

 .القطاع والهيئات والمؤسسات واألجهزة والمصالح التي تتبعها 

 .اإلشراف والمتابعة الرقابية على شئون الموانئ وأحواض بناء السفن  .5
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ل البحري والجوي          .6 ة والنق اإلشراف على شئون الطيران المدني والمطارات واإلرصاد الجوي

 .والبري ومتابعتها 

داد        اقتراح التصميمات  .7 شارآة في إع ة والجسور والم شبكات الطرق العام  الهندسية المتعلقة ب

 .المواصفات القياسية لها وتقديم المشورة الفنية لجهات التنفيذ في هذا المجال 

 .اقتراح الضوابط المتعلقة باستعمال المرآبات المملوآة للمجتمع  .8

  -:تص بما يلي اللجنة الشعبية العامة للشئون االجتماعية وتخ: سادس عشر 

 .تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في مجال الشئون االجتماعية  .1

ى                        .2 ا والعمل عل ة له ة العام راح الميزاني ة بالقطاع واقت إعداد مشروعات خطة التحول المتعلق

 .تنفيذها حسب التشريعات النافذة 

دي .3 اع وتق شاط القط ة بن وائح المتعلق وانين والل شروعات الق راح م ة اقت ات الالزم م المقترح

 .لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها واتخاذ اإلجراء المناسب حيالها 

ال                .4 ى أعم ه واإلشراف عل إصدار القرارات والمنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافق

 .القطاع والهيئات والمؤسسات واألجهزة والمصالح التي تتبعها 

 .ن األسرة وحمايتها وتقديم أوجه الرعاية لها االهتمام بشئو .5

 .اإلشراف على الجمعيات والنشاط األهلي في مجال الرعاية االجتماعية ودعمه  .6

اعي                   .7 ضمان االجتم ة وال زالء المؤسسات االجتماعي ديم الخدمات الخاصة بن اإلشراف على تق

س الكف      ع األس ضاياهم ووض ام بق ة واالهتم ات الخاص ز ذوي االحتياج ايتهم  ومراآ ة برع يل

 .وتأهليهم 

ل   .8 ة وتأهي د تربي ز ومعاه ة ومراآ ة االجتماعي ق الرعاي سيير مراف ى ت ة عل اإلشراف والمتابع

 .ذوي االحتياجات الخاصة ودور حضانة األطفال والعمل على تكامل الخدمات فيما بينها 

ن ا      .9 ة م ة االجتماعي زالء دور الرعاي ة لن ات الخاص سرة واإلعان روض المي راح الق ام اقت أليت

 .والمسنين واألرامل ومحدودي الدخل ومن انقطعت بهم سبل العيش واألسر الكبيرة 

ايجاد فرص عمل للمؤهلين مهنيًا من ذوي االحتياجات الخاصة بالتنسيق في ذلك مع الجهات                 .10

 .ذات العالقة 

 .رعاية األحداث الجانحين وتأهيلهم  .11

 .ت الكوارث والطوارئ القيام بعمليات اإلغاثة وتقديم المساعدات في حاال .12

رامج                       .13 ى ب اق عل ع المجاالت لإلنف ة في جمي ة االجتماعي وال الرعاي تثمار أم اإلشراف على اس

 .الخدمات االجتماعية 

 .اإلشراف على شئون األوقاف والزآاة وإدارة وتنظيم شئون الحج والعمرة ومتابعتها  .14



 

 38

 . العليا للطفولة ومتابعتها اإلشراف على أعمال اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين واللجنة .15

 .اج من األجانب وفقًا للنظم والتشريعات منح اإلذن بالزو .16

  -:اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن وتختص بما يلي : سابع عشر 

 .تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في مجالي الصناعة والمعادن  .1

ة بالقط           .2 ى             إعداد مشروعات خطة التحول المتعلق ا والعمل عل ة له ة العام راح الميزاني اع واقت

 .تنفيذها حسب التشريعات النافذة 

ة  .3 ات الالزم ديم المقترح اع وتق شاط القط ة بن وائح المتعلق وانين والل شروعات الق راح م اقت

 .لتعديلها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لدراستها واتخاذ األجراء المناسب حيالها 

ال             إصدار القرارات و   .4 ى أعم ه واإلشراف عل المنشورات المنظمة لنشاط القطاع وإدارة مرافق

 .القطاع والهيئات والمؤسسات واألجهزة والمصالح التي تتبعها 

راءات   .5 اذ اإلج اج       اتخ ادة اإلنت ة زي ة بغي صناعات الوطني ة ال شجيع وحماي دعم وت ة ل الالزم

 .وتحسينه 

 .في مجالي الصناعة والمعادن وضع البرامج الكفيلة بزيادة القدرات اإلنتاجية  .6

فات  .7 شروط والمواص ا لل ن مطابقته د م ة لتأآ صناعية الوطني ات ال ة المنتج دة مراقب المعتم

 .بالتعاون معالجهات ذات العالقة 

 .في إعداد المواصفات القياسية للصناعات الوطنية مع الجهات المختصة المشارآة  .8

 .اعي بالتعاون مع الجهات المختصة وضع الخطط والبرامج الالزمة لتحقيق األمن الصن .9

تنباط المؤشرات                   .10 ا واس تها وتحليله تجميع البيانات والمعلومات في مجال عمل القطاع ودراس

سياب المعلومات               بشأنها والترآيز عل   ذ ان ة المناسبة لتنفي ى تطوير العمل بالقطاع ووضع اآللي

 .والبيانات بشكل دوري 

ي .11 شارآة ف سياسات والالم ى  وضع الخطط وال اج واإلشراف عل شجيع التحول لإلنت رامج لت ب

 .تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

العمل على إقامة المجمعات والمناطق الصناعية واإلشراف على إدارتها بالتنسيق مع الجهات             .12

 .ذات العالقة 

 .التنسيق مع الجهات المختصة بعمليات نقل الملكية ضمن برنامج توسيع الملكية  .13

ادة                     تنمي .14 ى زي ا والعمل عل ز تقنياته سية وتعزي درتها التناف ع ق ة ورف ة وتحديث الصناعة الوطني

 .االستثمارات الوطنية واألجنبية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة 

ل   .15 ال عم ي مج تثمار ف ى االس شجيع عل رويج والت أن الت ي ش صة ف ات المخت ع الجه سيق م التن

 .القطاع 
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  )15(مادة 

ة                  يتكون الهيكل التنظ   سيمات اإلداري شعبية من عدد من التق شعبي لل يمي للجنة الشعبية بالمؤتمر ال

سيق مع                يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص بالتن

  .اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل 

  )16(مادة 

شع  ة ال ي للجن ل التنظيم ون الهيك صدر    يتك ة ي سيمات اإلداري ن التق دد م ن ع اع م ة للقط بية العام

شعبية                  ة ال بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض  من اللجن

  .العامة للقطاع المختص بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل 

  )17(مادة 

شعبية      تكون المذآرات الم   ة ال ة أو اللجن شعبية العام ة ال قدمة من اللجان الشعبية للعرض على اللجن

ات                     ذآرات البيان ى أن تتضمن الم ذه اللجان عل العامة للقطاع بحسب األحوال تنفيذًا الجتماعات ه

صائ ات واإلح يوالمعلوم ات الت ائج الدراس ة ونت ي يات الالزم وعات الت ى الموض ت عل  أجري

  .ت وأن تكون المذآرات موقعة من األمين المختص تتضمنها هذه المذآرا

  )18(مادة 

  -:يختص عضو القطاع بالمؤتمر الشعبي األساسي بما يلي 

 .متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي األساسي في مجال القطاع  .1

 .متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع  .2

شعبية ف         .3 شعبي             مخاطبة اللجنة الشعبية للقطاع بال المؤتمر ال ي األمور الخاصة بعمل القطاع ب

 .األساسي وااللتزام بحضور اجتماعات اللجدنة الشعبية للقطاع بالشعبية 

  )19(مادة 

  -:يتولى أمين اللجنة الشعبية للقطاع بالشعبية ما يلي 

 .الدعوة الجتماعات اللجنة الشعبية للقطاع واعتماد محاضرها وتوقيع قراراتها  .1

 .ء القطاع بالمؤتمرات الشعبية األساسية متابعة أدا .2

 .اإلشراف اليومي على سير العمل باللجنة الشعبية للقطاع  .3

  )20(مادة 

  -:يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع االختصاصات التالية 

ع   .1 رها وتوقي اد محاض ا واعتم اع وإدارته ة للقط شعبية العام ة ال ات اللجن دعوة الجتماع  ال

 .قود التي تبرم من قبلها وفقًا للوائح النافذة قراراتها والع
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ع  .2 الهم وتوقي بة حي راءات المناس اذ اإلج اع واتخ ة للقط شعبية التابع ان ال اء اللج ة أمن متابع

 .المعقوبات المناسبة وفقًا للتشريعات النافذة 

م                     .3 ة للقطاع وتكليف من يحل محله شعبية العام الموافقة على منح اإلجازات ألعضاء اللجنة ال

ة                 شعبية واخطار أمان شعبية للقطاع بال ة ال أثناء غيابهم أوقيام مانع لديهم من بين أعضاء اللجن

 .المؤتمر الشعبي للشعبية بذلك 

 .األشراف اليومي على سيرالعمل اإلداري للموظفين بالقطاع  .4

  )21(مادة 

  .يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة االختصاصات التالية 

ات ال  .1 دعوة الجتماع ا        ال ه قراراته رها وتوقي اد محاض ا واعتم ة وإدارته شعبية العام ة ال لجن

 .والعقود التي تبرم من قبلها 

الهم      .2 بة حي راءات المناس اذ اإلج ا واتخ الل أمنائه ن خ ة م شعبية المختلف ان ال ة أداء اللج متابع

 .وتوقيع العقوبات التأديبية وفقًا للتشريعات النافذة 

ا  .3 اء اللج ع أمن ات م د االجتماع شة الموضوعات   عق ات لبحث ومناق ة للقطاع شعبية العام ن ال

ا   رض م الهم وع بة حي ة المناس راءات التنفيذي اذ اإلج اع واتخ ل قط ة بك سائل المتعلق والم

 .يستوجب عرضه على اللجنة الشعبية العامة 

 .تولي صالت اللجنة أمام القضاء ولدى الغير  .4

  )22(مادة

رارات               تولى األمين المساعد للجنة الشعبية الع     ي ذ ق ة في تنفي شعبية العام ة ال امة مساعدة أمين اللجن

  .المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة

ه يحول                       انع لدي ام أي م ه أو قي آما يتولى القيام صالحيات أمين اللجنة الشعبية العامة في حال غياب

  .الشعبية العامةدون تأيته لمهامه باإلضافة إلى الصالحيات األخرى التي تكلفه بها اللجنة 

  )23(مادة

ة للقطاع في                  يتولى األمين المساعد للجنة الشعبية العامة للقطاع مساعدة أمين اللجنة الشعبية العام

ة للقطاع وممارسة       شعبية العام تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة واللجنة ال

ة              الصالحيات التي يكلف بها من اللجنة الشعبية العا        ين اللجن ولى صالحيات أم ا يت مة للقطاع ، آم

  .الشعبية العامة للقطاع في حال غيابه أو قيام أي مانع لديه يحول دون تأديته لمهامه

  )24(مادة

شعبية                        ة ال سات اللجن سة من جل ال يجوز ألمين اللجنة الشعبية أو أي من أعضائها ، أن يحضر جل

ة                 أو جلسات اللجان المتفرعة عنها ، إذا آانت         ى الدرجة الرابع ه أو أصهاره حت ه أو ألحد أقارب  ل
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صفته               ا مصلحة ب ه فيه ا أو آانت ل بدخول الغاية مصلحة شخصية في الموضوع المطروح عليه

   .وصيًا أو قيمًا أو وآيًال ، واإل آان قرار اللجنة الشعبية في الموضوع باطًال

  الباب الثالث

  أحكام عامـــة

  )25(مادة

  -:تياره شعبيًا توافر الشروط اآلتيةيراعي في من يتم اخ

  .أن يكون متمتعًا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى .1

 .أن يكون ملتزمًا بحضور جلسات المؤتمرات الشعبية األساسية .2

م                     .3 شعبي بحك أال يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو حرم من العمل ال

 .ا لم يكن قد رد إليه اعتبارهآحكمة م

رة                  .4 أن يحمل مؤهًال جامعيًا مع خبرة عملية ال تقل عن خمس سنوات أو مؤهًال متوسطًا مع خب

 .ال تقل عن عشر سنوات وتخصص في مجال القطاع المختار له

 .أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومؤمنًا بفكر ثورة الفاتح العظيم وأهدافها .5

د أنهى  .6 ون ق وائح أن يك انون والل ًا للق ة وفق ة الوطني ة الخدم ًا بتأدي دريب العسكري وملتزم الت

 .المنفذة له

ة                 شعبية  وألمان شعبية واللجان ال ؤتمرات ال ات الم اء وأعضاء أمان ى أمن وتسري هذه الشروط عل

ارهم والتعريف                    رح اختي ا مناسبة لمن يقت مؤتمر الشعب العام تحديد الضوابط واألسس التي تراه

  .بهم

  .وتكون مدة االختيار الشعبي ألمانات المؤتمرات الشعبية ولجانها الشعبية أربع سنوات

  )26(مادة

  -: تمارس المواقع التالية على سبيل التفرغ

 .المختارون من مؤتمر الشعب العام .1

ة     .2 روابط المهني ات وال اء النقاب ة  وأمن روابط المهني ات وال ادات والنقاب امون لالتح اء الع األمن

  .رات الشعبية للشعبياتبالمؤتم

 .أمين وأعضاء المؤتمر الشعبي للشعبية .3

 .أمين وأعضاء المؤتمر الشعبي األساسي .4

 .أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمر الشعبي للشعبية .5

  

 



 

 42

  )27(مادة

شعب                   ؤتمر ال ة م رار من أمان تعقد المؤتمرات الشعبية جلسات خاصة باالختيار الشعبي وُتشكل بق

ان   ام لج دة      الع اءة والحي ضائها الكف ي أع ي ف شعبي يراع ار ال ة االختي ى عملي راف عل لإلش

  .والموضوعية وأال يكون من بينهم أحد من أعضاء المؤتمر الشعبي الذي تشرف على اختياره

  )28(مادة

راد                      ذين ي ة عن ال ات المطلوب ق البيان تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام  إعداد النماذج الالزمة لتوثي

اره ك      اختي صحة تل م ل دفعون به ذين ي ن ال نهم أو م ة م دات المطلوب اذج التعه ذلك نم عبيًا وآ م ش

شعبي من خالل لجان                 ار ال ة االختي ل إجراء عملي ة قب البيانات والتأآد من توافر الشروط المطلوب

  .الفرز التي تشكل لهذا الغرض

  )29(مادة

ادي ثال               ا الع شعبيات اجتماعه شعبية لل ؤتمرات ال ة الم ل          تعقد أمان ى األق سنة عل  ث مرات خالل ال

  .ويجوز دعوتها الجتماعات أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك

  )30(مادة

ا                  ا في حكمه شعبية وم شعبية واللجان ال رة   ُتعقد االجتماعات المشترآة بين أمانات المؤتمرات ال م

  -:آل ثالث أشهر على األقل، وذلك لمناقشة األمور التالية

  .ية لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسيةمتابعة اإلجراءات التنفيذ .1

ا       .2 ي دوراته ية ف شعبية األساس ؤتمرات ال ى الم رض عل ة للع شة الموضوعات المطروح مناق

 .المختلفة

 .متابعة سير تنفيذ المشروعات المدرجة في خطة التحول في جميع القطاعات .3

 .متابعة تنفيذ الميزانية .4

ة ال    ين أمان ة ب د االجتماعات التقابلي ا تعق ا     آم ا آلم ي حكمه ا ف شعبية وم شعبي واللجان ال ؤتمر ال م

  -:دعت الحاجة لذلك لمناقشة األمور التالية

  .نقاط المساءلة  .  أ

 .مالحظات أمانة المؤتمر الشعبي  .  ب

  .تقارير األجهزة الرقابية. ج

  )31(مادة

يم محاضرها   اد وتعم ة واعتم شترآة والتقابلي شعبي إدارة االجتماعات الم ؤتمر ال ين الم ولى أم يت

ال               ود جدول األعم ائبين وبن التي يدون فيها تاريخ ووقت افتتاح االجتماع وأسماء الحاضرين والغ
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ولى   شأنه وتت صادرة ب راءات ال دة واإلج ى ح د عل ل بن شأنها لك ي دارت ب شات الت وملخص للمناق

  .أمانة المؤتمر الشعبي متابعة تنفيذها

  )32(مادة 

ات    ادات والنقاب ات االتح يات ومقترح شعبية   تعرض توص ؤتمرات ال ى الم ة عل روابط المهني وال

  -:األساسية إلدراجها ضمن بنود جدول أعمالها وذلك وفقًا للضوابط التالية

ة      .1 ة أو الرابط ة العام ام أو النقاب اد الع ي االتح ياغتها ف د ص ات بع ة التوصيات والمقترح إحال

  .العامة إلى أمانة مؤتمر الشعب العام

ا    .2 شعب الع ؤتمر ال ة م ولى أمان تها     تت ا ودراس ة إليه يات المحال ات والتوص ع المقترح م تجمي

ستوجب           ا ي ة وعرض م روابط المهني ات وال املون لالتحادات والنقاب اء الع سيق مع األمن بالتن

 .العرض على المؤتمرات الشعبية األساسية عند وضع جدول األعمال

  )33(مادة 

ؤتمرات  ألمانة مؤتمر الشعب العام صالحية اإلشراف والمتابعة والضب        ط اإلداري على أمانات الم

ان          ى اللج ضبط اإلداري عل راف وال الحية اإلش ة ص شعبية العام ة ال ذلك للجن ة وآ شعبية آاف ال

دخل في                  ة الت الشعبية آافة والجهات التابعة لها وتكون مسئولة أمامها وال يشمل اإلشراف والمتابع

ور الد  ي األم دخل ف ات أو الت ك الجه ومي لتل ل الي سيير العم شريعات ت دود الت ي ح ا إال ف ة له اخلي

  .النافذة

  )34(مادة 

انون    ) 17(في تطبيق أحكام المادة      سنة   ) 1(من الق شكل لجان للتحقق            ر . و 1375ل ه ت  المشار إلي

  -:والتحقيق وذلك على النحو التالي 

اء     -:أوًال ام وأمن شعب الع ؤتمر ال ة م ضاء أمان سوبة ألع ات المن ن المخالف ق م ة للتحق شكل لجن  ت

ؤتمرات       ين شئون الم المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمناء المؤتمرات الشعبية األساسية برئاسة أم

ام                شعب الع الشعبية بمؤتمر الشعب العام وعضوية أمين شئون القانونية وحقوق اإلنسان بمؤتمر ال

اف ا                 راح إيق ة اقت لمخالف عن    وأمين علم النقابة العامة للقضاء والنيابة ولها في حال ثبوت المخالف

ة           ى الجه الف عل ة المخ ا إحال ي له ام الت شعب الع ؤتمر ال ة م ى أمان ائج عل رض النت ل وع العم

ة                          ولى أمان ة تت يس أو أحد أعضاء اللجن ة رئ ه المخالف سوب إلي المختصة وفي حالة ما إذا آان المن

  .مؤتمر الشعب العام تكليف من يحل محله 

ة برئاسة               تشكل لجنة للتحقق من المخالفات ال      -:ثانيًا شعبية العام ة ال ين وأعضاء اللجن سوبة ألم من

سان                     وق االن ة وحق ين شئون القانوني ام وعضوية أم أمين شئون اللجان الشعبية بمؤتمر الشعب الع

اف            ة ايق وت المخالف بمؤتمر الشعب العام وأمين عام النقابة العامة للقضاء والنيابة ولها في حال ثب
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ى                المخالف عن العمل وعرض النتائج       ة المخالف عل ا إحال ام التي له على أمانة مؤتمر الشعب الع

  .الجهة المختصة

شعبيات       -:ثالثًا   شعبية لل ؤتمرات ال  تشكل لجنة للتحقق من المخالفات المنسوبة ألعضاء أمانات الم

ات      شعبية للقطاع ان ال ضاء اللج اء وأع ية وأمن شعبية األساس ؤتمرات ال ات الم ضاء أمان وأع

شعبيات برئاسة  شعبي بال ؤتمر ال ة الم د أعضاء أمان شعبية وعضوية أح شعبي لل ؤتمر ال ين الم أم

ة                    وت المخالف ا في حال ثب شعبية وله للشعبية حسب األحوال وأمين نقابة المستشارين القانونيين بال

  .عرض األمر على أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية التخاذ ما تراه مناسبًا

ين           تشكل لجان للتحقيق بقرار م     -:رابعًا ة من ب ن أمانة مؤتمر الشعب العام أو اللجان الشعبية العام

أعضائها حسب األحوال ويجب أن تضمن القرار بيان المخالفة المنسوبة للمحال وتكليف من يحل               

ك                      أديبي المختص وذل محله ومدة الوقف ويجب أال تزيد عن ثالثة أشهر إال بقرار من المجلس الت

  .هزة القضائية والرقابية طبقًا للتشريعات النافذةمع عدم اإلخالل باختصاصات األج

  )35(مادة 

ة              مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات المبرمة بشأن إنشاء شرآات مشترآة مع دول أو جهات أجنبي

ة للقطاع المختص أعضاء                  شعبية العام ة ال تختار اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجن

ضوابط                الجانب الليبي في عضوية ال      ًا لل شرآات وفق ة ومجالس أو لجان إدارة ال ات العمومي جمعي

  .التي تحددها اللجنة الشعبية العامة وأنظمتها األساسية

  )36(مادة 

اء                    ار أمن شأن اختي ة ب شعبية العام تتولى اللجنة الشعبية العامة للقطاع إحالة مقترحاتها إلى اللجنة ال

سات  ات والمؤس شعبية للهيئ ان ال ة وأعضاء اللج شرآات العام صالح وال زة والم ى أن   واألجه عل

  .تكون هذه المقترحات معززة بالمعلومات الكافية عن المقترحين

  )37(مادة 

تكون مدة العضوية في اللجنة الشعبية للهيئة أو المؤسسة أو الجهاز أو المصلحة أو الشرآة العامة                

ضاء ال   اء أو أع د أمن د أح د وإذا فق ة للتحدي نوات قابل ع س سات  أرب ات والمؤس شعبية للهيئ ان ال لج

اره أو استمراره ف                   ة الختي شروط الالزم ي واألجهزة والمصالح والشرآات العامة أي شرط من ال

ة                          ين اللجن ى أم ه وعل ديل ل ار الب ورًا واختي ه عن العمل ف العضوية تولت الجهة التي اختارته إيقاف

اع       ة للقط شعبية العام ة ال ين اللجن ة أو أم شعبية العام وال  –ال سب األح راءات  – بح اذ اإلج  اتخ

ذا   ي ه ا ف صة قراراته ة المخت ذ الجه ى أن تتخ ًا إل ه مؤقت ن يحل محل اف وتكليف م ة باإليق الفوري

  .الشأن

  



 

 45

  )38(مادة 

ة أعضاء          ين وأربع ة من أم از أو المصلحة العام تتكون اللجنة الشعبية للهيئة أو المؤسسة أو الجه

ة       ة                يصدر بتسمية األمين قرار من اللجن رار من اللجن سمية األعضاء ق ة ويصدر بت شعبية العام  ال

ات           ة إدارة الهيئ ة آلي شعبية العام ة ال ن اللجن رار م دد بق تص وتتح اع المخ ة للقط شعبية العام ال

سيق               ة بالتن ة إداري ا بلجن ا إدارته والمؤسسات واألجهزة والمصالح العامة التي تتطلب طبيعة عمله

  .مع أمانة مؤتمر الشعب العام

  )39(دة ما

ة الخاصة من                         ة ذات الطبع از أو المصلحة العام ة أو  المؤسسة أو الجه ُتدار اللجنة اإلدارية للهيئ

صدر    ة وي شعبية العام ة ال ن اللجن رار م ين وعضوين ق سمية األم صدر بت ع أعضاء ي ين وأرب أم

  .بتسمية العضوين اآلخرين قرار من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص

  )40(مادة 

ة             ت شكل اللجنة الشعبية للجامعة والكليات الجامعية والمعاهد العليا والمراآز البحثية واألقسام العلمي

  -:بها على النحو األتي

ى                  -:أوًال سم عل ين في آل ق دريس الليبي ة الت ل أعضاء هيئ ة من قب  يتم اختيار أمناء األقسام العلمي

  . للنظم والقواعد المقررة في هذا الشأنحدة ممن تتوافر فيهم الشروط العلمية المطلوبة وفقًا

ساعد                          -:ثانيًا ين م ين وأم الي أو المرآز البحثي من أم د الع ة أو المعه شعبية للكلي ة ال  تتكون اللجن

سام                    اء األق ين أمن للشئون العلمية يتم اختيارهما بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي من ب

ًا و  ة قانون شروط المطلوب ًا لل ز   وفق د أو المرآ ة أو المعه سام بالكلي اء األق ي عضويتها أمن ضم ف ت

ة                         املين وعضو عن هيئ ؤتمر الطالبي وعضو عن الع اره من ا لم تم اختي وعضو عن الطالب ي

  .التدريس 

رار                  -:ثالثًا ا بق تم اختيارهم ة ي  تتكون اللجنة الشعبية للجامعة من أمين وأمين مساعد للشئون العلمي

شعبية ا   ة ال ي         من اللجن الي وتضم ف يم الع ة للتعل شعبية العام ة ال ى عرض من اللجن اء عل ة بن لعام

ا        ة به شئون الطالبي ين ال ة وأم ا بالجامع د العلي ات والمعاه شعبية للكلي ان ال اء اللج ضويتها أمن ع

ة وعضو عن                       املين بالجامع وعضو عن الطلبة يتم اختياره من المؤتمر الطالبي وعضو عن الع

  .لجامعة يتم اختيارهم من قبل نقابة هيئة  أعضاء التدريس الجامعيأعضاء هيئة التدريس با

  )41(مادة 

اجي أو خدمي حسب األحوال يتكون من آل               يكون بكل شرآة عامة تدار بلجنة شعبية مؤتمر إنت

  -:العاملين ويختار المؤتمر أمانة له تتكون من أمين وأمين مساعد وثالثة أعضاء وتختص بما يلي

  .ت المؤتمر اإلنتاجي أو الخدمي وصياغة قراراتهالدعوة الجتماعا .1
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 .  تعميم ومتابعة قرارات المؤتمر اإلنتاجي أو الخدمي .2

رارات     .3 ة ق ان اإلدارة لمتابع شرآات أو لج شعبية لل ان ال ع اللج شترآة م ات الم د االجتماع عق

  .المؤتمر اإلنتاجي والخدمي 

  )42(مادة 

  -:يختص المؤتمر اإلنتاجي أو الخدمي بما يلي

  .اختيار األعضاء عن العاملين باللجنة الشعبية للشرآة  .1

ي      .2 ة الت سياسات العام ار ال ي إط دة ف شرآة أو الوح ة لل رامج الداخلي شروعات والب ة الم متابع

 .تضعها المؤتمرات الشعبية األساسية وقرارات اللجان الشعبية العامة

 .شأنمراقبة سير العمل واإلنتاج واتخاذ التدابير الالزمة في هذا ال .3

دمي و        .4 اجي أو الخ ؤتمر اإلنت رارات الم ذ ق ن تنفي شرآة ع شعبية لل ة ال ساءلة اللجن ق تم حقي

  .معدالت األداء المطلوبة ورفع الكفاءة اإلنتاجية

  )43(مادة

ار                        تم اختي ة أعضاء ي ين وأربع ة شعبية من أم تتكون اللجنة الشعبية للشرآة العامة التي تدار بلجن

بية العامة وعضوين بقرار من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص          األمين بقرار من اللجنة الشع    

  ٍ.واختيار العضوين اآلخرين من المؤتمر اإلنتاجي أو الخدمي المختص

  )44(مادة

ة أعضاء يصدر                ين وأربع ة شعبية من أم دار بلجن تتكون الجمعية العمومية للشرآة العامة التي ت

  .اء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختصبهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بن

  )45(مادة

شعبية         ؤتمرات ال تمارس اللجان الشعبية مهامها بصورة جماعية وتكون مسئولة بالتضامن أمام الم

رار بصفة            اذ أي ق عما تتخذه من قرارات أو إجراءات وال يجوز ألمنائها أو أي من أعضائها اتخ

  .ر يتخذ بصورة منفردةمنفردة ويعد باطًال أي قرا

  )46(مادة

رارات        ة والق شعبية العام ة ال يحيل أمين اللجنة الشعبية العامة صورًا من محاضر اجتماعات اللجن

ة للقطاعات صورًا                  الصادرة عنها إلى أمين مؤتمر الشعب العام ويحيل أمناء اللجان الشعبية العام

صادر          رارات ال شعبية والق ام       من محاضر اجتماعات لجانهم ال شعب الع ؤتمر ال ين م ى أم ا إل ة عنه

شعبية      انهم ال ات لج ن محاضر اجتماع ات صورًا م ة للقطاع شعبية العام ان ال اء اللج ل أمن ويحي

والقرارات الصادرة عنها إلى أمين شئون اللجان الشعبية بمؤتمر الشعب العام ويحيل أمناء اللجان              
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صادرة     الشعبية للقطاعات بالشعبيات صورًا من محاضر اجتماعات     رارات ال شعبية والق انهم ال  لج

  .عنها إلى أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية

  )47(مادة

ر من مجلس إدارة                             ة شعبية أو رئاسة أو عضوية أآث ر من لجن ين عضوية أآث ال يجوز الجمع ب

  .إحدى المؤسسات أو الشرآات في الداخل والخارج

  

  

  أمانة المؤتمرات الشعبية غير األساسية


