قرار المجلس الوطني االنتقالي المؤقت
رقم ( )63لسنة 2012م
بشأن تشكيل لجنة
بعد اإلطالع:
 على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  3أغسطس 1122م.
 وعلى القانون البحري للدولة الليبية.
 وعلى الالئحة التنفيذية لعمل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت.
 وبناء على توصيات اللجنة الفنية لميناء الخمس البحري واللجنة الفنية لرئاسة األركان العامة للجيش
الوطني.
قـــــــــــرر
مادة ()1
تشكل لجنة من-:
 .2عبد القادر عبد السالم المنساز رئيسا.
 .1مندوبين عن رئاسة األركان العامة للجيش الوطني أعضاء.
 .3مدير إدارة الشؤون القانونية بمصلحة الموانئ والنقل البحري عضوا.
 .4مدير إدارة الشؤون البحرية بمصلحة الموانئ والنقل البحري عضوا.
 .5مدير إدارة المشروعات بمصلحة الموانئ والنقل البحري عضوا.
 .6مدير عام ميناء الخمس عضوا.
مادة ()2
تقوم اللجنة بإعادة ترتيب األرصفة بالحوض الغربي واألراضي المجاورة له بين ميناء الخمس التجاري
والقاعدة البحرية بالخمس بما يخدم المصلحة العامة للبالد.
مادة ()3
للجنة إجراء المسوحات الالزمة لتنفيذ مهامها واالستعانة بمن تراه الزما لتنفيذ أعمالها مع مراعاة
التوفيق بين مصلحة الدولة في جانب الدفاع ومصلحتها في تطوير المرافق العامة وتنمية مصادر الدخل
القومي.
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)4( مادة
على اللجنة إنهاء أعمالها وتقديم نتيجة أعمالها للمجلس الوطني االنتقالي المؤقت في غضون أسبوع من
.صدور هذا القرار
)5( مادة
.يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه
ليبيا-المجلس الوطني االنتقالي المؤقت
صدر في طرابلس
م2012/07/11 بتاريخ

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 2 of 2

