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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة  )98(رقم 

  بإنشاء املركز الوطني للوقاية واحلجر الزراعي
  /جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحـة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن      -

  .وتعديالتهما
ميالدي، بشأن إصدار قانون عالقات العمل 2010لسنة ) 12(انون رقم وعلى الق -

  .والئحته التنفيذية
مـيالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .تحديد هيكل الحكومة
مـيالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .قاليةاعتماد الحكومة االنت
ميالدي، بحل مركز مكافحـة  2012لسنة ) 97(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .الجراد واآلفات الزراعية
) 3(وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرتـه رقـم    -

  .ميالدي26/01/2012المؤرخة 
 2012وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعـه العـادي الخـامس لسـنة      -

   .ميالدي
  "ــــررقـ"

  )1(مادة 
) المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي(ينشأ بموجب هذا القرار مركز يسمى 

يتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الزراعة والثروة 
  .الحيوانية والبحرية

  )2(مادة 
طـرابلس ويجـوز إنشـاء     يكون المقر الرئيس للمركز ومحله القانوني بمدينة

مكاتب له بالداخل بقرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء علـى  
  .عرض من لجنة إدارة المركز
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  )3(مادة 
  :يتوىل املركز ما يلي

متابعة تطبيق التشريعات النافذة في شأن وقاية النباتـات والحجـر الزراعـي     -1
فحة اآلفات الزراعية طبقاً للخطط المعـدة  الداخلي والخارجي وتنفيذ برامج مكا

  .في الخصوص
  .اإلشراف على مكاتب الحجر الزراعي -2
إجراء الرقابة الدورية على المشاتل الخاصة والعامة والتأكد من خلوهـا مـن    -3

األمراض واآلفات الزراعية التي تصيب األشجار لضـمان مطابقتهـا للشـروط    
لتنسيق مع جهات اإلشراف علـى هـذه   والمواصفات الخاصة بشأن تشغيلها با

  .المشاتل
المراقبة الصحية للشتول الموردة لليبيا والتأكد مـن خلوهـا مـن األمـراض      -4

  .واآلفات النباتية ومنح أذونات استيراد وتصدير المنتجات النباتية
توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالحجر الزراعي بالتنسـيق مـع الجهـات     -5

  .التقارير الالزمة عن سير العمل بها المختصة وإعداد
القيام بإجراء المسوحات الالزمة لغـرض التعـرف علـى اآلفـات الزراعيـة       -6

  .وأعدائها الحيوية للوصول إلى الطرق الكفيلة بمكافحتها
العمل على تنفيذ الدراسات والتجارب التطبيقية فـي مجـال مكافحـة اآلفـات      -7

  .الزراعية
فنية في مجال وقاية النباتات والتنسيق مـع الجهـات ذات   تقديم االستشارات ال -8

  .العالقة في هذا الشأن
إعداد البرامج المتكاملة للمكافحة الحيوية بالتعاون مع الجهات العلمية العاملـة   -9

  .في هذا المجال
جمع وحصر المعلومات حول مختلف اآلفات الزراعية فـي جميـع المنـاطق     -10

شجار والنباتات المصابة باآلفـات الزراعيـة   ألواإلشراف على التخلص من ا
  .بالطرق العلمية

تقييم المبيدات المسجلة ومدى فعاليتها في مكافحة اآلفات الزراعية واقتـراح   -11
  .منها إلغاؤهما يمكن إضافته أو 
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متابعة تنظيم توريد وتداول المبيدات داخل ليبيا والتفتـيش علـى المبيـدات     -12
  .بالداخل والخارج

مراجعة محالت ومراكز توزيع المبيدات الزراعية والتأكد من مدى التـزامهم   -13
  .بالشروط الصحية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات الضبطية بالوزارة

القيام بتحاليل جودة المبيدات التي يتم توريدها ومدى مطابقتهـا للمواصـفات    -14
  .المطلوبة وإدارة مختبر تحليل المبيدات

االحتياج السنوي من المبيدات الزراعية ومتابعة توزيعها بالتنسيق مع تحديد  -15
  .الجهات ذات العالقة

القيام بتسجيل المبيدات الزراعية واعتمادها عن طريق اللجان الفنية المشكلة  -16
  .لهذا الغرض

التنسيق مع الجهات المانحة للتراخيص في منح أذونـات توريـد المبيـدات     -17
كيات العاملة في هذا المجال وفق ما تنص عليه التشريعات للشركات والتشار

   .المنظمة
  )4(مادة 

يدار المركز بلجنة إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتها قـرار مـن   
مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الزراعة والثروة الحيوانيـة والبحريـة   

  .وتمارس مهامها طبقاً للتشريعات النافذة
  )5(مادة 

تتولى لجنة إدارة المركز وضع الخطط والبـرامج الالزمـة لتحقيـق األهـداف     
المناطة به في إطار الخطة العامة للقطاع ومتابعـة تنفيـذها ولهـا علـى وجـه      

  :الخصوص ما يلي
  .وضع القواعد والنظم الفنية الالزمة لعمل المركز والجهات التابعة له -1
ساب الختـامي للمركـز والعمـل علـى     إعداد مشروع الميزانية السنوية والح -2

  .اعتمادهما
  .متابعة وتوجيه الجهات التابعة للمركز بما يحقق األهداف المناطة بها -3
  .اقتراح الهيكل التنظيمي والمالك الوظيفي للمركز وعرضهما لالعتماد -4
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  )6(مادة 

يتولى رئيس لجنة إدارة المركز تصريف شؤونه وتسيير العمل اليومي بما يكفل 
ولـه علـى    هتنفيذ وتحقيق أهدافه ومعالجة المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجه

  :وجه الخصوص
دعوة لجنة اإلدارة لالجتماع وإعداد جداول أعمالها وإدارة اجتماعاتها واعتماد  -1

  .محاضرها
  .تنفيذ قرارات لجنة إدارة المركز -2
ت التابعة لـه والعـاملين   اإلشراف على سير العمل باإلدارات واألقسام والوحدا -3

  .بها وتولي شؤونهم الوظيفية وفقاً للتشريعات النافذة
اقتراح الهيكل التنظيمي والمالك الوظيفي للمركز وعرضهما على لجنـة اإلدارة   -4

  .العتماده من الجهات المختصة
إعداد مقترح مشروعات العقود واالتفاقيات التي يكـون المركـز طرفـاً فيهـا      -5

  .العتماد ومتابعة تنفيذهاوإحالتها ل
  .تمثيل المركز في عالقاته بالغير وأمام القضاء -6
  .تشكيل اللجان الفنية والعلمية وتحديد مهامها -7
  .إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وتقديمها للجهات المختصة -8

  )7(مادة 

  :تتكون املوارد املالية للمركز مما يلي
  .ية العامةما يخصص له في الميزان -
عوائد ما يقدمه من خدمات للجهات العامة واألهلية واألفراد وفقـاً للتشـريعات    -

  .النافذة
  .الهبات غير المشروطة التي يحصل عليها -
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  )8(مادة 
يفتح للمركز حساب جار بإحدى المصارف العاملة في ليبيا تودع فيـه أموالـه   

والنظم المعمول بها فـي هـذا   ويتم اإليداع في الحساب والصرف منه وفقا للوائح 
  .الشأن

  )9(مادة 
يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة يـتم إعـدادها واعتمادهـا وفقـاً للـنظم      
المحاسبية المعمول بها في هذا الشأن وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة الماليـة  

مـل بهـذا   للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية األولى من تـاريخ الع 
  .القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية

  )10(مادة 
يؤول للمركز المنشأ بهذا القرار كل ما يتعلق بإدارة الوقاية والحجـز الزراعـي   

وأرصدة ومخصصات مالية ومـوظفين، كمـا    وموجوداتمن مقار وأصول " سابقاً"
صـول وموجـودات   يؤول إليه ما يتعلق باآلفات الزراعية والحجز الزراعي مـن أ 

  .وأرصدة مركز مكافحة الجراد واآلفات الزراعية المنحل
ويتولى وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية إصدار اإلجـراءات الالزمـة   

  .لتنفيذ أحكام هذه المادة
  )11(مادة 

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز عدد من اإلدارات والمكاتـب يصـدر بتحديـدها    
علـى   ر من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بنـاءً وبيان اختصاصها قرا

  .عرض من لجنة إدارة المركز
  )12(مادة 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخـالف أحكامـه، وعلـى    
  .الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجري1433/ربيع اآلخر/17صدر في 

  .ميالدي 10/03/2012ق المواف


