
 4082مرسوم رقم 

 تنظيم وزارة الداخلية والبلديات

 14/10/2000تاريخ الصادر ب

 الفصل االول: احكام عامة

 العامة لألحوال الشخصيةالفصل الثاني: المديرية 

 الفصل الثالث: المديرية العامة للشؤون السياسية وللالجئين

 جالس المحليةالفصل الرابع: المديرية العامة لالدارات والم

 الفصل الخامس: المديرية العامة للدفاع المدني

 الفصل السادس: هيئة ادارة السير واآلليات والمركبات

 الفصل السابع: المديرية االدارية المشتركة

 الفصل الثامن: احكام مختلفة

 الفصل التاسع: احكام انتقالية

 الفصل العاشر: اصول وشروط ملء المراكز الشاغرة

 الفصل الحادي عشر: احكام ختامية

 الجدول رقم واحد: تحديد مالك وزارة الداخلية والبلديات

 الفصل الثالث

 المديرية العامة للشؤون السياسية وللالجئين

 

جميع مراحلها وتحضير (: تتولى المديرية العامة للشؤون السياسية وللالجئين قضايا االنتخابات في 17المادة )

 عناصر السياسة الداخلية والجمعيات واالهتمام بشؤون الالجئين.

 

 (: تتألف المديرية العامة للشؤون السياسية وللالجئين من: 18المادة )

 مصلحة الشؤون السياسية واالنتخابية.  -

 مديرية شؤون الالجئين. -

 

 خابية من:(: تتألف مصلحة الشؤون السياسية واالنت19المادة )

 دائرة الشؤون االنتخابية.  -

 دائرة الشؤون السياسية واألحزاب والجمعيات -

 

 (: تتولى دائرة الشؤون االنتخابية قضايا االنتخابات النيابية والبلدية واالختيارية في جميع مراحلها.20المادة )

 

 (: تتولى دائرة الشؤون السياسية واألحزاب والجمعيات:21المادة )

 اء الرأي في طلبات العلم والخبر باالجتماعات والتظاهرات.إبد -

تحضير عناصر السياسة الداخلية باالستناد الى الدراسات والمعلومات المتوفرة عن االوضاع السياسية واالجتماعية  -

 واالقتصادية والصحية والبيئية.

 االندية.تحضير النصوص الالزمة العطاء التراخيص بتأليف الجمعيات واالحزاب و -

مراقبة الجمعيات واالحزاب واالندية المرخص لها والتأكد من ان نشاطاتها ال تخالف الغاية التي من اجلها أنشئت  -

 واعداد تقارير دورية سنوية حول هذا الموضوع ورفعه الى المراجع المختصة.

 السهر على تنفيذ احكام قانون الجمعيات. -

 

الالجئين االهتمام بالالجئين ورعاية شؤونهم وفقا لما ينص عليه المرسوم (: تتولى مديرية شؤون 22المادة )

 وتكلف بصورة خاصة بما يأتي: 1959آذار 31تاريخ  42االشتراعي رقم
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 النظر في طلبات جمع االسر المشتتة. -

 النظر في طلبات اعفاء القادمين بموجب مبدأ جمع الشمل من الرسوم الجمركية. -

 يمات والقيام بمعامالت استئجار االراضي الالزمة واستمالكها.تحديد اماكن المخ -

االتصال بوكالة االغاثة الدولية لتامين اعاشة الالجئين، وايوائهم وتثقيفهم، والعناية بشؤونهم الصحية واالجتماعية  -

 والتنسيق مع وكالة الغوث فيما خص الصالحيات والقضايا لهذه االخيرة.

 قامة من مخيم الى آخر.اعطاء رخص نقل محل اال -

 النظر في طلبات زواج الالجئين. -

 الموافقة على تسليم االموال المجمدة الى اصحابها. -

 النظر في طلبات تصحيح االخطاء االحصائية الواردة في البيانات والبطاقات. -

 

 (: تتألف مديرية شؤون الالجئين من:23المادة )

 دائرة تسجيل الوقوعات. -

 مندوبين والمراقبين االمنيين.دائرة ال -

يمكن ان يرأس كل دائرة ضابط برتبة مالزم اول على االقل من ضباط قوى االمن الداخلي يتم انتدابه وفقا لالحكام 

 القانونية النافذة.

 

 (: تتولى دائرة تسجيل الوقوعات:24المادة )

 مسك سجالت االحوال الشخصية. -

 والتدقيق فيها وتسجيلها واعطاء نسخ طبق االصل وخالصات عنها. استالم التصاريح ووثائق الوقوعات -

تنظيم جداول شهرية بأسماء المواليد والمتوفين وبوقوعات االحوال الشخصية، واحالتها الى المراجع المختصة عند  -

 طلبها. 

 تنظيم بطاقات الهوية واعطائها. -

 

 يين:(: تتولى دائرة المندوبين والمراقبين االمن25المادة )

 االشراف على اعمال المندوبين في المحافظات وعلى اعمال مراقبي المخيمات.  -

 مراقبة احوال الالجئين وشؤونهم االجتماعية والصحية. -

 مراقبة حركات الالجئين السياسية )االحزاب والتنظيمات والجمعيات(.  -

 يع االمور المتعلقة باالمن. تأمين االتصال بالسلطات االدارية في المحافظة واطالعها على جم -

 رصد االعمال المخلة باالمن واعمال المشبوهين من الالجئين.  -

 تسلم البريد الوارد من المخيمات ودراسته والبت باالمور العادية ورفع الباقي الى المدير العام.  -

 

عددا من رتباء قوى االمن الداخلي  (: يمكن للوزير بناء على اقتراح مدير عام قوى االمن الداخلي ان يكلف26المادة)

من رتبة معاون على االقل مساعدة موظفي دائرة المندوبين والمراقبين االمنيين للقيام بمهام مندوبين امنيين وذلك 

ضمن العدد المحدد من مالك الدائرة المذكورة على ان يستمر هؤالء المكلفون بتقاضي رواتبهم وتعويضاتهم من 

 ادارتهم االصلية.

 

 (: يلحق بكل مندوب امني مراقبون للمخيمات مهمتهم: 27المادة )

 تسلم طلبات الالجئين في المخيم ورفعها الى المندوب في المحافظة. -

 مراقبة احوال الالجئين وشؤونهم االجتماعية والصحية. -

 مراقبة حركات الالجئين السياسية.  -

 


