قرار وزير الداخلية المفوض
رقم ( )146لسنة 2016م
بشأن تشكيل قوة لحماية وتأمين مقر مجلس الوزراء
وزير الداخلية المفوض،
 بعد اإلطالع على اإلعالن الدستوري الصادر في  3أغسطس .2011
 وعلى االتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ ( )17ديسمبر 2015م.
 وعلى القانون رقم ( )10لسنة 1992م بشأن االمن و الشرطة.
 وعلى القانون رقم ( )12لسنة 2010م بشأن عالقات العمل.
 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )145لسنة 2012م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة
الداخلية وتنظيم جهازها اإلداري وتعديالته.
 وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم ( )4لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
 وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم ( )12لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام.
 وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم ( )13لسنة 2016م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
 وعلى قرار وزير الداخلية رقم ( )982لسنة 2012م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية
 وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قــــــــــرر
مادة ()1
تشكل بموجب أحكام هذا القرار قوة تحت مسمى (قوة حماية وتأمين مقر مجلس الوزراء).
مادة ()2
يكلف – لقوة حماية وتأمين مقر مجلس الوزراء رئيسا من ضباط هيئة الشرطة ،يصدر بتسميته قرار من
السيد  /وزير الداخلية.
مادة ()3

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

تتولى القوة المشكلة بموجب أحكام المادة األولى من هذا القرار تأمين وحماية وحراسة المقر اإلداري
لمجلس الوزراء ،وعليها القيام بكافة التدابير األمنية واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لتأمينه وحمايته
وحراسته وكذلك المرافق التابعة له وذلك وفقا للقوانين واللوائح واألوامر المنظمة لذلك.
مادة ()4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الدكتور
العارف صالح الخوجة
وزير الداخلية المفوض
صدر في 2016/07/13م
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