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 للجيش الليبيالقائد األعلى  قرار

 ميالدي 2017( لسنة 31)رقم 

 مناطق عسكريةبإنشاء 

 

 األعلى :القائد 

 طالع على اإلعالن الدستوري و تعديالته.اإلبعد  •

 ميالدي. 2015ديسمبر  \17بتاريخ االتفاق السياسي الموقع ى وعل •

 ية وتعديالته.م بشأن الخدمة العسكر1974سنة ل (40القانون رقم )لى وع •

 عديالته.تقاعد العسكريين وتم بشأن 1974لسنة ( 43نون رقم )القاوعلى  •

 القوات المسلحة(.إعادة تنظيم الجيش الليبي )م ب1977( لسنة 35ن رقم )القانووعلى  •

دية في القياالمستويات حيات صالشان بتقرير بعض األحكام في م 2015( لسنة 19القانون رقم )وعلى  •

 ش الليبي.الجي

 فاق الوطني.وحكومة البشأن تشكيل م 2016لسنة ( 4قم )رلس الرئاسي قرار المجوعلى  •

 المصلحة العامة.ولمقتضيات  •

 

 ررــــــــــــــــق

 

 ( 1)مادة 

، األركان مباشرةيس ئر تتبعن الجيش الليبي، مءا جز تكونعسكرية سبع مناطق هذا القرار وفقا ألحكام تنشأ 

التي طر والمخاكافة التهديدات ودرء وتأمينها و الدفاع عنها في المنطقة ألمن لية حفظ اويناط بها مسؤ

 وتكون على النحو التالي: ارها استقرعة وعدم زعزتتعرض لها 

 طرابلس العسكرية.منطقة  -1

 بنغازي العسكرية.نطقة م -2

 العسكرية الوسطى.طقة المن -3

 .العسكرية الغربيةلمنطقة ا -4

 سبها العسكرية.منطقة  -5

 طبرق العسكرية.منطقة  -6

 .الكفرة العسكريةة قمنطماد -7

http://www.security-legislation.ly/
http://www.dcaf.ch/
http://www.dcaf-tfna.org/


 

 
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 3 

 ( 2)مادة 

 لقرار.ق بهذا االمرف)أ( ملحق بالكما هو مبين كرية طقة عسق كل مننطادود وحن تكو

 

 ( 3)مادة 

 للجيش الليبي.أمام القائد األعلى داء أعمالهم عن أون مباشرة مسؤولآمرو المناطق العسكرية يعتبر 

 

 ( 4)مادة 

 وينوب عنه عند غيابه.في القيام بمهامه اعده ، يسعسكرية معاونآمر منطقة لكل يكون 

 

 ( 5)مادة 

 للجيش الليبي.ئد األعلى بقرار من القاومعاونه ية العسكر آمر المنطقةيعين 

 

 ( 6)دة ما

ورفع يتولى قيادتها في القوات التي العسكري  على مستوى الضبطاإلشراف مر المنطقة العسكرية آلى يتو

في قيادتها وبتطويرها ؤل عن كل ما يتعلق هو مسوالقتالية، وانجازها لمهامها وتدريبها استعدادها درجة 

 السلم والحرب.

 

 ( 7)مادة 

 كاتها.مالفي العدد الالزم فراد لسد من أالمنطقة العسكرية تحتاجه كل ما العامة بتوفير ئاسة األركان رتلتزم 

 

 ( 8)مادة 

 سكرية.العالوحدات بالمناطق وهيكلة تنظيم إلعادة الالزمة المالية  التغطيةبتأمين وزارة الدفاع لتزم ت

 

 ( 9)مادة 

 وعلى الجهات المعنية تنفيذه.يخالفه يلغى كل حكم ومن تاريخ صدوره، ذا القرار بهيعمل 

 

 األعلى للجيش الليبيالقائد 

 هجري 1438 \رمضان\ 6في صدر 

 2017\06\01: الموافق 
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 المنطقة العسكريةدود ح عسكريةالالمنطقة  رقم

 خارج داخل  
منطقة طرابلس  1

 العسكرية

 -ترهونه -العزيزية -ءالزهرا -المايا

 -قصر الخيار -القريولي -القصبه -بنيوليد

 الغنيمة

 -الهيرا الكهرباء -أبوسيبة -جدايم

 مسالته -ماجر -العريان -الشويرف

-غات  -جبل اكاكوس -ومالت -النقيجبل  منطقة سبها العسكرية 2

جبل  -ناقةقرارة ال -دورثلث السلفالم

 راتحمادة تنغ -اونهسالح

 -سوكنه -بني وليد -لشويرفا -غدامس

 غالو -مرادة -زلة الفقه

لمنطقة الغربية ا 3

 العسكرية

 -غدماس -وازن -جديرراس  -دايمج

 أبو شيبه -هيرةلا -العريان -الشويرف

 -نيهالبوابة الغي -بني وليد -ترهونه

 عين الزو -العوينيات

المنطقة العسكرية  4

 الوسطى

 -بني وليد -الشويرف -الغيالنيهبوابة  البريقه -مرادة -زلة -ةفقال -سوكنة

 غنيمة -ترهونة

 جالو -وادي الكوف -مراده -البريقه بشر -بيااجدا -البياضة قة بنغازي العسكريةطمن 5

سبخة  -فالكووادي  -الجغبوب -امساعد منطقة طبرق العسكرية 6

 القنين

كم جنوب  100جالو  -ياضهبال

 الجغبوب

جبل  -السرير -ربيانه -العوينات الكفرة العسكريةمنطقة  7

 جالو -الترهوني

جبل  -نطجبل زل -همراد -الجغبوب

 النقي
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