
 

 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 

DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 1 of 2 

 اللجنة الشعبية العامة للعدل واألمن العامأمين قرار 

 و.ر  1371لسنة ( 28)رقم 

 بشأن إنشاء مراكز لالمن الشعبي المحلي

 

 ،أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل واألمن العام

و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية الئحته  1369( لسنة 1بعد اإلطالع على القانون رقم ) •

 نفيذية.الت

 إفرنجي بشأن إصدار قانون األمن والشرطة والئحته التنفيذية. 1992( لسنة 10وعلى القانون رقم ) •

 و.ر بشن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية. 1370( لسنة 193وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم ) •

( بتاريخ 108صراته رقم )وعلى كتاب األخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل واألمن العام بشعبية م •

 ف . 2003و.ر  14/1/1371

 وبناء على ما عرضه األخ الكاتب العام للشؤون األمنية. •

 

 قــــــرر

 ( 1)مادة 

  :تنشأ مراكز لألمن الشعبي المحلي بالمؤتمرات الشعبية األساسية بشعبية مصراتة وهي

  .المؤتمر الشعبي األساسي/ شهداء الرميلة -1

  .بي األساسي/ رأس الضوبةالمؤتمر الشع -2

  .المؤتمر الشعبي األساسي/ ذات الرمال -3

 .يوليو 9المؤتمر الشعبي األساسي/  -4

 

 ( 2)مادة 

تتحدد دائرة االختصاص المكاني للمراكز بالحدود اإلدارية للمؤتمرات الشعبية األساسية المذكورة في المادة 

 .األولى من هذا القرار

 

 ( 3)مادة 

 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة اإلجراءات.

 

 محمد علي المصراتي 
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 أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل واألمن العام 

 و.ر 1371 /أي النار/21صدر في : 

 ف 21/1/2003الموافق : 
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