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 لحكومة الوفاق الوطنيالمجلس الرئاسي  قرار

 ميالدي 2016( لسنة 89)رقم 

 الكبرىبلس بمنطقة طرااالستعداد األمني رفع درجة بشأن 

 

 الرئاسي:المجلس 

  وتعديالته.م 2011أغسطس  3بتاريخ الصادر اإلطالع على اإلعالن الدستوري بعد 

  ميالدي. 2015ديسمبر  17بتاريخ لموقع االسياسي االتفاق وعلى 

  والئحته التنفيذية.عالقات العمل قانون إصدار ميالدي بشأن  2010لسنة ( 12القانون رقم )وعلى 

  ومة أن تشكيل حكبشم 2016لسنة ( 4رقم )لحكومة الوفاق الوطني ئاسي قرار المجلس الروعلى

 وفاق وطني.

  تفويض منح م بشأن 2016ة لسن( 12رقم )لحكومة الوفاق الوطني قرار المجلس الرئاسي وعلى

 بمهام.

  المصلحة العامة.على مقتضيات وبناء 

 

 ررــــــــــق

 

 ( 1)مادة 

لمحافظة على أمن الضمان الكبرى قة طرابلس منطبتأمين الكفيلة واإلجراءات األمنية كافة التدابير تتخذ 

من ظهر الثالثة من الساعة عتبارا ااألمني االستعداد درجة وترفع لدولة، امؤسسات واستقرار المواطن 

لموافق ايوم السبت الثالثة من ظهر الساعة إلى غاية  28/07/2016الموافق يوم الخميس 

 م.30/07/2016

 

 ( 2)مادة 

من اجراءات اتخاذ ما يلزم ما التابعة لهوالعسكرية واألجهزة األمنية لدفاع والخارجية اوزارتي على 

 في سبيل ذلك.القانون لهما فيما يخوله الصالحيات ولهما كافة هذا القرار بشأن تنفيذ 

 

 ( 3)مادة 

 تنفيذه.لمختصة اوعل الجهات يخالفه، ل حكم كويلغى ه، تاريخ صدور بهذا القرار منيعمل 

 

http://www.security-legislation.ly/
http://www.dcaf.ch/
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 الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المجلس 

 هجري 1437/شوال/ 23في صدر 

 ميالدية  28/07/2016 الموافق:
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