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  قرار جملس الوزراء
  ديميال 2013لسنة  )561( رقم

  بإنشاء غرفة للعمليات األمنية املشرتكة مبدينة إجدابيا
  :جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
ميالدية في شأن الخدمة في القوات 1974لسنة  )40( وعلى القانون رقم -

  .المسلحة
  .بشأن األمن والشرطة ميالدية1992لسنة  )10( وعلى القانون رقم -
بتقرير بعض األحكـام فـي    ةميالدي2012لسنة  )11( ى القانون رقموعل -

  .شأن صالحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي
مـيالدي بتفـويض   2013لسـنة   )345( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم -

  .رئيسه في اختصاصاته
  ررــــق

1 

للحفـاظ  "  غرفة العمليات األمنيـة املشـرتكة" سمينشأ غرفة أمنية تُتُ
تتبع مجلـس الـوزراء    ,والمناطق المحيطة بها ,على األمن بمنطقة اجدابيا

  .ويكون مقرها بمدينة إجدابيا ,هوتعمل تحت اإلشراف المباشر لرئيس
2 

شكل غرفة العمليات المشار إليها في المادة السابقة من رئيس من أحـد  تُ
 ,ه من أحـد الضـباط  ومساعد ل ,ضباط الجيش ال تقل رتبته عن رتبة عقيد

وتضـم منـدوبين عـن     ،يصدر بتكليفهما قرار من رئيس مجلس الـوزراء 
  -:الجهات التالية

  .جهاز المخابرات الليبية -1
  .مديرية األمن الوطني إجدابيا -2
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  .مصلحة الجمارك -3
  .األجانبمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون  -4
  .الهجرة غير الشرعية -5
  .الحرس البلدي -6
  .افحة المخدراتمك -7
  .حرس الحدود -8
  .وحدات من الجيش الليبي -9

  )3( مادة
  - :غرفة العمليات األمنية املشرتكة القيام مبايلي تتوىل

اتخاذ اإلجراءات والترتيبات الالزمة للحفاظ على األمن بمنطقة إجـدابيا   -1
والمشـاركة   ,سناد الشرطةإوبما يضمن دعم و ,والمناطق المحيطة بها

ولها في ذلك وضع الخطط األمنية الكفيلة بالتنسيق مـع   ,األمنفي حفظ 
  .الجهات ذات العالقة

وجمع االسـتدالالت   ىي البالغات وقبول الشكاولقوضع آلية قانونية لت -2
  .واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة إلحالتها إلى النيابة العامة ,بشأنها

ما اتخذ بشأنها مـن إجـراءات   تقديم التقارير اليومية ألهم البالغات و -3
  لمجلس الوزراء والجهات ذات العالقة

  .السيطرة األمنية الكاملة على مدينة إجدابيا وضواحيها -4
  .فتح نقاط التمركز األمني لفرض األمن والمجاهرة به -5
  .مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب الجمركي وتجارة المخدرات -6

  - :يلي مهامها ماويكون للغرفة يف سبيل أداء 
الحق في استخدام كافة الوسائل الفنية والتقنية التي تراها الزمـة ألداء   -أ

وعلى جميع الجهات األمنية ذات العالقة بعمل الغرفـة اتخـاذ    ,مهامها
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اإلجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيـق أهـدافها ذات الطـابع    
  .األمني

مة بما يكفل أداء الغرفة لمهامهـا  والجهات العا الوزارات التنسيق مع  -ب
  .ووفقاً للبرنامج الذي تعده الغرفة بالخصوص ,على الوجه المطلوب

التنسيق مع مؤسسات المجتمع المـدني وأعيـان ووجهـاء المنـاطق      -ج
المستهدفة وطلب معوناتهم وإدماجهم في الخطة األمنية بمـا يتناسـب   

تعمال القوة حفاظاً على وبما يحد من اإلفراط في اس ,وطبيعة هذه المهام
  .األرواح والممتلكات

ختراقات التي يتم ضـبطها  تشكيل فريق إعالمي بالغرفة مهمته توثيق اال -د
عالمي للتواصل مـع وسـائل اإلعـالم    إكما يكون لها ناطق  ,في الحال

  .لتوضيح مهام الخطة األمنية وأهدافها 
  .تنفيذا لمهامها للغرفة حق االستعانة بمن ترى لزوم االستعانة به -هـ

4 

يخضع منتسبو الغرفة من الناحيـة الفنيـة إلشـراف رئـيس الغرفـة      
  .هومساعد

5 

كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبـات وسـائر العـالوات     ىتتول
والمزايا المالية والمكافآت لمنتسسبيها كل فيما يخصه، وفقـاً للتشـريعات   

  .النافذة
  )6( مادة

صدر بتحديـدها قـرار مـن    يرفة عدد من التقسيمات التنظيمية لغليكون 
  .رئيس الغرفة
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  )7( مادة
عمل بيـ أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وي كـل حكـم يخـالف     ىلغ
  .نشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويمهأحكا

  جملس الوزراء
  .هجري1434/ذو القعدة/18 :صدر في

 .ميالدي2013/بتمبرس/24 :قـالمواف


