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 قرار

 اللیبي للجیش األعلى القائد

 م2016 لسنة )2( رقم

 الرئاسي الحرس بإنشاء

 

 - اللیبي: للجیش األعلى القائد

 وتعدیالتھ. فبرایر 17 لثورة الدستوري اإلعالن على االطالع بعد •

  م.2015 دیسمبر 17 بتاریخ الموقع السیاسي االتفاق وعلى •

 وتعدیالتھ. م.1974 لسنة )37( رقم العسكریة العقوبات قانون وعلى •

 وتعدیالتھ. العسكریة الخدمة بشأن م.1974 لسنة )40( رقم القانون •

 وتعدیالتھ. العسكریین تقاعد بشأن م.1974 لسنة )43( رقم القانون وعلى •

 اللیبي. الجیش تنظیم بإعادة م.1977 لسنة )35( رقم القانون وعلى •

 وتعدیالتھ. م.1429 لسنة اللیبي للجیش الجنائیة اإلجراءات قانون وعلى •

 اللیبي. بالجیش القیادیة المستویات صالحیات بشأن م.2015 لسنة )19( رقم القانون وعلى •

 م.9/5/2016 بتاریخ اللیبي، للجیش األعلى القائد بصفتھ الرئاسي المجلس اجتماع الیھ خلص ما والى •

 

 :قــــــــــــــــرر

 

 (1) مادة

 باشرةم األعلى القائد تتبع الرئاسي) (الحرس تسمى نظامیة عسكریة قوة القرار ذاھ ألحكام وفقا تشكل

 التالیة: المھام تنفیذ تتولى المستقلة واإلداریة المالیة بالذمة وتتمتع

 الدولة. في العامة والمؤسسات والسیادیة الرئاسیة المقرات تأمین •

 إقاماتھم. ومقار تنقالتھم وتأمین الدولة زوار وكبار الرئاسي المجلس أعضاء وحراسة تأمین •

 وخطوط ومصادر والجویة والبحریة البریة الدخول منافذ ذلك في بما الحیویة األھداف وحراسة تأمین •

 الكھربائیة. الطاقة ومحطات المیاه

 بھا. تكلف أخرى مھام أي •
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 (2) مادة

 (طرابلس). بمدینة الرئاسي الحرس مقر یكون •

 عقید. عن رتبتھ تقل ال ضابط الرئاسي الحرس إمرة تولىی •

 

 (3) مادة

 حداتھمو من تنسیبھم وإعادة اختیارھم یتم والذین فقط، والشرطة الجیش وحدات من الرئاسي الحرس یتكون

 لیبیا. مناطق مختلف من الرئاسي الحرس الى

 

 (4) مادة

 والقوة الیبی مناطق تلفبمخ لھ التابعة الوحدات تمركز اكنبأم مقترح تقدیم الرئاسي الحرس آمر یتولى

 اتزالتجھی وكافة والمھمات واآللیات توالمعدا والذخائر األسلحة من وإحتیاجاتھ توزیعھا وأماكن العمومیة

 بھا. المكلف والواجبات المھام لتنفیذ المطلوبة

 

 (5) مادة

 لتنفیذا موضع وضعھ یخصھ فیما كل المختصة الجھات وعلى صدوره، تاریخ من اعتبارا القرار بھذا یعمل

 أحكام. من یخالفھ ما كل یلغيو الفوري

 

 الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس

 اللیبي للجیش األعلى القائد

 

 2016 / 5 / 9 بتاریخ: صدر


