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  قرار املؤمتر الوطني العام
  .م2012لسنة ) 16(رقم 

  بإعالن مناطق عسكرية مغلقة وتقرير 
  بعض األحكام يف شأن احلدود

  : بعد االطالع على-
  .وتعديالته. م2011 أغسطس 3 اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
 شأن بعض اإلجـراءات الخاصـة       في. م2012لسنة  ) 38( وعلى  القانون رقم      -

  .االنتقاليةبالمرحلة 
الصادر بتقرير بعض األحكام في شـأن    . م2012لسنة  ) 11( وعلى القانون رقم     -

  .صالحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي
  . وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام-
  . ولدواعي المصلحة العامة-
لوطني العـام فـي جلـسته المنعقـدة بتـاريخ            وعلى ما خلص إليه المؤتمر ا      -

  .م16/12/2012
 

1 

)  الكفـرة  - مرزق - سبها - الشاطئ - أوباري - غات -غدامس (:تعلن مناطق 
مناطق عمليات عسكرية مغلقة وتطبق بشأنها كافة التشريعات االستثنائية الواردة          

  .بالخصوص
2 

  :الدول اآلتيةو الليبية البرية المشتركة بين ليبيا  الحدود-  مؤقتاً– تغلق
  . دولة تشاد-1
  . دولة النيجر-2
  . السودان-3
  . دولة الجزائر-4

ويستمر هذا اإلغالق المؤقت إلى حين اتخاذ كافة الوسائل التي تضمن تحقيـق           
  .غايات هذا اإلغالق بالتنسيق مع الدول ذات العالقة
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3 

التشاور مع المؤتمر الوطني العام تعيين حـاكم عـسكري          يكلف وزير الدفاع ب   
على أن يكون من خارج تلـك المنـاطق ويمـنح    سلفاً  ومعاونيه للمنطقة المحددة    

الحاكم العسكري كافة الصالحيات واالختصاصات المخولة للسلطة التنفيذية وعلى         
الخصوص القبض على كافة المطلوبين للعدالـة فـي هـذه المنـاطق، وإعـادة               

 أوطانهم وله في ذلك االستعانة بمـن يـرى ضـرورة             إلى حدودالتسللين عبر   الم
  .االستعانة به في هذا الشأن

4 

يتولى الحاكم العسكري على وجه االستعجال اتخاذ كافة اإلجراءات الـضرورية           
  .الحدود الجنوبية لليبياوحماية لتأمين 

5 

فارات ومندوبية هيئة األمم المتحـدة      تفوض وزارة الخارجية بإخطار كافة الس     
  .ة في ليبيا بأحكام هذا القرارلالدولية واإلقليمية والمحلية العامالمنظمات و

6 

مجلس الوزراء توفير كافة اإلمكانيات المادية والتقنية والفنية بما يكفـل           على  
  .تأمين هذه الحدود وبسط األمن في تلك المناطق

7 

 ، فيمـا يخـصه تنفيـذه      هاذ القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ      كام  أحيعمل ب 
    .وينشر في الجريدة الرسمية

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
    .هـ1434/صفر/10بتاريخ صدر 

  .م23/12/2012الموافق 


