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 الليبي للجيش األعلي القائد قرار

 م 2014 لسنةد(  -42) رقم

 النفطية الموانئ عن الحصار وفك لتحرير عسكرية قوة تشكيلب

 

  -:األعلى القائد

 وتعديالته فبراير 17 لثورة الدستوري اإلعالن على االطالع بعد.  

   القوانين في عليها المنصوص الصالحيات إلى واستنادا:-  

 (40 )وتعديالته العسكرية الخدمة بشأن م1974 لسنة.  

  (22 )والحماية الحراسة بشأن 1428 لسنة.  

 (11 )الليبي بالجيش القيادية المستويات صالحيات شأن في األحكام بعض بتقرير م2012 لسنة.  

 العامة والتعبئة النفير حالة إعالن بشأن م2014 لسنة( 4) رقم العام الوطني المؤتمر قرار وعلى.  

 العام الوطني المؤتمر رئيس تفويض بشأن م2014 لسنة( 6) رقم العام الوطني المؤتمر قرار وعلى 

  .الطارئة األمنية األوضاع معالجة في ونائبيه

   ومواجهة القانون دولة على واإلصرار بالشرعية االلتزام وضرورة واألمان األمن ألهمية وإدراكا 

  .والفوضى والخراب الفتنة دعاة

   عنها نحيد ال أولوية واعتباره واستقرارها ليبيا أمن على الحفاظ على وتأكيدا.  

 العام الصالح بدواعي وأخذا   علينا فرضت التي التحديات ولتجاوز.  

 

 ررـــــــق

 

 ( 1) مادة

 بالمناطق الشرعية تحت المنضوين والثوار الليبي الجيش وحدات من مسلحة عسكرية قوة تشكل

/ نفوسة جبل/ طرابلس/ مصراتة/ سرت/ سبها/ الكفرة/ بنغازي/ األخضر الجبل/ طبرق) العسكرية

 الموانئ تحرير بواجب للقيام الحيوية واألهداف النفطية المنشآت حرس ووحدات( الغربية المنطقة

 والدفاع وتأمينها وحمايتها حراستها يةواستمرار الدولة لسلطة وإرجاعها عنها الحصار وفك النفطية

 .عنها

 

 ( 2) مادة
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 مكان يكون أن على الخطط وإعداد القوات هذه وتنسيق تجميع الليبي للجيش العامة األركان رئيس على

 .وأجدابيا والجفرة سرت من كل في األولي وتمركزها تجمعها

 

 ( 3) مادة

 .القرار هذا إصدار تاريخ من أسبوع خالل المهمة هذه لتنفيذ الفعلية العسكرية العمليات تبدأ

 

 ( 4) مادة

 احتياجات كافة توفير الدفاع ووزير الوزراء رئاسة من يطلب العامة، والتعبئة النفير حالة إلعالن إعماال  

 .القرار هذا بموجب إليها الموكلة المهمة إلنجاز اإلمكانيات كل وتسخير القوة هذه

 

 ( 5) مادة

 .صدوره تاريخ من القرار بهذا يعمل

 

 األعلى للجيش الليبيالقائد 

 م 08/03/2014بتاريخ :صدر 
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