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 م بشأى إدارة قضايا الحكوهة1971لسٌة  87قاًوى رقن 

 باسن الشعب، 

 هجلس قيادة الثورة، 

  .ٔانمٕاٍَٛ انًؼذنخ نّ. و 1962نغُخ  29ثؼذ االؽالع ػهٗ لبٌَٕ َظبو انمؼبء سلى 

 

  .ٔانزجبسٚخٔػهٗ لبٌَٕ انًشافؼبد انًذَٛخ 

 

  .ٔانمٕاٍَٛ انًؼذنخ نّ 1965نغُخ  8ٔػهٗ لبٌَٕ انًذبيبح سلى 

 

  .ثبَشبء انًجهظ األػهٗ نهٓٛئبد انمؼبئٛخ 1971نغُخ  86ٔػهٗ انمبٌَٕ سلى 

 

  .ٔثُبء ػهٗ يب ػشػّ ٔصٚش انؼذل ٔيٕافمخ سأ٘ يجهظ انٕصساء

 

 -:أصدر القاًوى اآلتي

 (1) هادة

لبئًخ ثزارٓب ٔرهذك ثٕصاسح انؼذل ٔٚجش٘ رُظًٛٓب ٔفمبً ألدكبو ْزا انمبٌَٕ  اداسح لؼبٚب انذكٕيخ اداسح

  .ٔرؼزجش يٍ انٓٛئبد انمؼبئٛخ

 

 (2)هادة 

رشكم اداسح لؼبٚب انذكٕيخ يٍ سئٛظ ٔٔكٛم ٔػذد كبف يٍ انًغزشبسٍٚ انًغبػذٍٚ ٔانًذبيٍٛ ؽجمبً 

  .نهجذٔل انًشافك

 

  (3)هادة 

ا انذكٕيخ، ٔٚظذس ثبَشبء ْزِ انفشٔع ٔرذذٚذ دائشح اخزظبطٓب لشاس ٚجٕص أٌ رُشؤ فشٔع إلداسح لؼب٘

  .يٍ ٔصٚش انؼذل ثُبء ػهٗ الزشاح سئٛظ اإلداسح

 

 (4)هادة 

رُٕة اداسح انمؼبٚب ػٍ انذكٕيخ ٔانٓٛئبد ٔانًئعغبد انؼبيخ فًٛب ٚشفغ يُٓب أٔ ػهٛٓب يٍ دػبٖٔ نذٖ 

انجٓبد األخشٖ انزٙ ٚخٕنٓب انمبٌَٕ اخزظبطبً لؼبئٛبً، انًذبكى ػهٗ اخزالف إَٔاػٓب ٔدسجبرٓب ٔنذٖ 

  .ٔفٙ غٛش رنك يٍ اإلجشاءاد انمؼبئٛخ

 

ٔٚجٕص أٌ رُٕة اداسح لؼبٚب انذكٕيخ ػٍ انششكبد أٔ انًُشآد انزٙ رًهك انذٔنخ سأط يبنٓب كهّ أٔ 

ٖٔ ٔرنك ثمشاس يٍ غبنجٛزّ ٔغٛشْب يٍ انجٓبد انخبػؼخ إلداسح انذٔنخ فًٛب ٚشفغ يُٓب أٔ ػهٛٓب يٍ دػب

  .ٔصٚش انؼذل ٚظذس ثًٕافمخ انششكخ أٔ انًُشؤح أٔ انجٓخ انًزكٕسح

 

ٔٚجٕص نشئٛظ اإلداسح أٌ ٚؼٓذ انٗ انًغزشبسٍٚ انمبٍََٕٛٛ ثبنٓٛئبد أٔ انًئعغبد انؼبيخ أٔ انششكبد أٔ 
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انجٓبد أٔ نٛٓب أٔ انًُشآد انًشبس انٛٓب فٙ انفمشح انغبثمخ ثزٕنٙ كم أٔ ثؼغ انذػبٖٔ انزٙ رشفغ يٍ ْزِ 

  .ثزٕنٙ اجشاء يٍ اإلجشاءاد انًزؼهمخ ثٓب

 

 (5)هادة 

ال ٚجٕص اجشاء طهخ فٙ دػٕٖ رجبششْب اداسح لؼبٚب انذكٕيخ اال ثؼذ أخز سأٚٓب ٔنٓزِ اإلداسح أٌ رمزشح 

  .ػهٗ انجٓخ انًخزظخ انظهخ فٙ انذػبٖٔ انزٙ رجبششْب

 

 (6)هادة 

ا يغججبً نجٓخ اإلداسح ثؼذو سفغ أٔ يزبثؼخ أ٘ دػٕٖ أٔ ؽؼٍ ارا كبَذ إلداسح لؼبٚب انذكٕيخ أٌ رجذ٘ سأّٚ

ال رجذ فبئذح يٍ سفغ أٔ يزبثؼخ أًٚٓب، ٔال ٚجٕص نهجٓخ اإلداسٚخ يخبنفخ ْزا انشأ٘ اال ثمشاس يٍ انٕصٚش 

  .انًخزض

 

 (7)هادة 

رؼهمخ ثبنذكٕيخ ٚجٕص أٌ ٚكٌٕ اػالٌ طذف انذػبٖٔ ٔانطؼٌٕ ٔاألدكبو ٔعبئش األٔساق انمؼبئٛخ انى

ٔانٓٛئبد ٔانًئعغبد انؼبيخ ٔغٛشْب يٍ انجٓبد انزٙ رُٕة ػُٓب اداسح لؼبٚب انذكٕيخ ٔفمبً ألدكبو ْزا 

انمبٌَٕ انٗ ْزِ اإلداسح أٔ فشػٓب انًخزض ٔرغهى انٛٓب طٕسْب ٔرزٕنٗ اداسح انمؼبٚب اخطبس انجٓبد راد 

  .انشؤٌ ثبنذػبٖٔ ٔانطؼٌٕ ٔاألدكبو ٔاألٔساق انًزكٕسح

 

 (8)هادة 

ػهٗ انٕصاساد ٔانًظبنخ انؼبيخ ٔغٛشْب يٍ انجٓبد يٕافبح اداسح لؼبٚب انذكٕيخ ثكبفخ انًغزُذاد 

ٔانجٛبَبد انًزؼهمخ ثبنذػبٖٔ انًشفٕػخ يُٓب أٔ ػهٛٓب دٌٔ اثطبء ٔٚذك إلداسح انمؼبٚب ؽهت يُذٔثٍٛ يٍ 

  .اٚؼبدبد انٕصاساد ٔانًظبنخ ٔغٛشْب يٍ انجٓبد نزمذٚى يب رطهجّ انٛٓى يٍ

  .ٔػهٗ اداسح انمؼبٚب اخطبس انجٓخ انًخزظخ ثبنذكى انز٘ ٚظذس فٙ أٚخ دػٕٖ يشفٕػخ يُٓب أٔ ػهٛٓب

 

 (9)هادة 

ُٕٚة سئٛظ اداسح لؼبٚب انذكٕيخ ػٍ اإلداسح فٙ جًٛغ طالرٓب ثبنجٓبد انشعًٛخ ٔغٛشْب ٔٚششف ػهٗ 

ٌ ٚزخز اإلجشاءاد ٔٚظذس انزؼهًٛبد انزٙ جًٛغ أػًبل اإلداسح ٔأػؼبئٓب ٔيٕظفٛٓب ٔنّ فٙ ْزا انشؤٌ أ

ركفم دغٍ عٛش انؼًم، كًب نّ أٌ ٚؼٓذ انٗ ٔكٛم اإلداسح ثجؼغ اخزظبطبرّ، ٔٚمٕو ٔكٛم اإلداسح يمبو 

  .سئٛغٓب ػُذ غٛبثّ

 

  (10)هادة 

ٚزٕنٗ سئٛظ انفشع رذذ اششاف سئٛظ اإلداسح جًٛغ األػًبل انفُٛخ ٔاإلداسٚخ فٙ دائشح اخزظبص انفشع 

اثغ نّ، ٔٚكٌٕ يغئٕالً أيبو سئٛظ اإلداسح ػٍ دغٍ عٛش انؼًم، ٔٚمذو انّٛ كم عزخ أشٓش رمشٚشاً ػٍ انذ

أػًبل انفشع ٚزؼًٍ ثٛبٌ انمؼبٚب انًزذأنخ ٔانًطهٕة سفؼٓب ٔانًفظٕل فٛٓب، كًب ٚزؼًٍ يب ٚشاِ يٍ 

  .يالدظبد ٔالزشادبد
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  (11)هادة 

ٚظ اداسح لؼبٚب انذكٕيخ ٔٔكٛهٓب ٔيغزشبسٚٓب ٔيغزشبسٚٓب يغ يشاػبح أدكبو ْزا انمبٌَٕ ٚغش٘ ػهٗ سة

انًغبػذٍٚ ٔيذبيٛٓب ثبنُغجخ نهزؼُٛٛبد ٔانزشلٛبد ٔانؼالٔاد ٔرمذٚش دسجخ انكفبٚخ ٔانُمم ٔانُذة ٔانزؤدٚت 

ٔاَزٓبء انخذيخ ٔانذمٕق انزمبػذٚخ يب ٚغش٘ ػهٗ شبغهٙ ٔظبئف انُٛبثخ انؼبيخ انًؼبدنخ نٕظبئفٓى ٔٚخزض 

األػهٗ نهٓٛئبد انمؼبئٛخ ثبنُغجخ نشجبل اداسح لؼبٚب انذكٕيخ ثًب ٚخزض ثّ يٍ ْزِ انشئٌٕ انًجهظ 

  .ثبنُغجخ ألػؼبء انُٛبثخ انؼبيخ

 

  (12)هادة 

ٚجٕص انُمم ثٍٛ سجبل انمؼبء ٔانُٛبثخ ٔأػؼبء اداسح لؼبٚب انذكٕيخ ثبنطشٚمخ انزٙ ٚزى ثٓب انزؼٍٛٛ فٙ 

  .انٕظبئف انزٙ ٚجش٘ انُمم انٛٓب

 

  (13)هادة 

  .أػؼبء اداسح لؼبٚب انذكٕيخ ربثؼٌٕ نشإعبئٓى ثزشرٛت دسجبرٓى ثى نٕصٚش انؼذل

 

  (14)هادة 

نٕصٚش انؼذل ٔسئٛظ اداسح لؼبٚب انذكٕيخ دك اَزاس أػؼبء اإلداسح يٍ غٛش انًغزشبسٍٚ ارا ٔلغ يُٓى 

انمؼبئٛخ خالل عزٍٛ ٕٚيبً يٍ اخالل ثٕاججبرٓى، ٔٚكٌٕ نٓى دك االػزشاع أيبو انًجهظ األػهٗ نهٓٛئبد 

  .ربسٚخ رٕجّٛ اإلَزاس

 

 (15)هادة 

ٚزى انزفزٛش ػهٗ أػًبل أػؼبء اداسح لؼبٚب انذكٕيخ ثبنكٛفٛخ انزٙ ٚظذس ثٓب لشاس يٍ ٔصٚش انؼذل ثؼذ 

  .أخز سأ٘ انًجهظ األػهٗ نهٓٛئبد انمؼبئٛخ

 

  (16)هادة 

انذكٕيخ يٍ اإلداسح انٗ فشٔػٓب أٔ يٍ انفشٔع انٗ ٚكٌٕ رؼٍٛٛ يمش ػًم َٔمم َٔذة أػؼبء اداسح لؼبٚب 

  .اإلداسح ثمشاس يٍ ٔصٚش انؼذل ثؼذ أخز سأ٘ سئٛظ اإلداسح

  .ٔٚكٌٕ يُخ اإلجبصاد انغُٕٚخ ألػؼبء اإلداسح ثمشاس يٍ سئٛظ اإلداسح

 

 (17)هادة 

٘ ػهٗ ْئالء ٚهذك ثبداسح لؼبٚب انذكٕيخ انؼذد انكبفٙ يٍ انًٕظفٍٛ اإلداسٍٚٛ ٔانكزبثٍٛٛ، ٔٚغش

انًٕظفٍٛ أدكبو لبٌَٕ انخذيخ انًذَٛخ ٔانهٕائخ انظبدسح ثًمزؼبِ، ٔٚكٌٕ نشئٛظ اإلداسح ثبنُغجخ نٓى 

  .انغهطبد انًمشسح نشئٛظ انًظهذخ

 

 (18)هادة 

ٚكٌٕ نهًٕظفٍٛ اإلداسٍٚٛ ٔانكزبثٍٛٛ ثبداسح لؼبٚب انذكٕيخ دك االؽالع ػهٗ يهفبد انذػبٖٔ فٙ انًذبكى 

انًغزُذاد ٔاألٔساق انزٙ رزؼًُٓب ْزِ انًهفبد ٔرنك ثزكهٛف يٍ سئٛظ اداسح انمؼبٚب أٔ  َٔغخ ثٛبَبد

  .سئٛظ انفشع انًخزض
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  (19)هادة 

ٚجٕص أٌ ٚؼٍٛ فٙ انٕظبئف انفُٛخ ثبداسح لؼبٚب انذكٕيخ غٛش انهٛجٍٛٛ يًٍ رزٕافش فٛٓى ششٔؽ انزؼٍٛٛ 

  .و ٔيذرّاألخشٖ ٔرنك ثؼمٕد رزؼًٍ رذذٚذ يشرجبرٓى ٔششٔؽ ػًهّ

 

 (20)هادة 

ٚؼٍٛ أػؼبء اداسح لؼبٚب انذكٕيخ انذبنٌٕٛ فٙ انٕظبئف انجذٚذح ٔفمبً نهجذٔل انًشافك ثمشاس يٍ سئٛظ 

  .انٕصساء ٚظذس ثُبء ػهٗ الزشاح ٔصٚش انؼذل خالل ثالثخ أشٓش يٍ ربسٚخ انؼًم ثٓزا انمبٌَٕ

سثؾ دسجزٓب فبٌ دخم يشرجّ فٙ دذٔد سثؾ ٔٚكٌٕ رؼٍٛٛ كم يُٓى فٙ انٕظٛفخ انزٙ ٚذخم يشرجّ فٙ دذٔد 

  .أكثش يٍ دسجخ ػٍٛ فٙ انذسجخ األدَٗ

ٔٚذزفع كم يُٓى ثًشرجّ انذبنٙ ٔعبئش انًضاٚب انًمشسح نّ، ػهٗ أَّ ارا كبٌ يشرت أ٘ يُٓى ال ُٚزظى يغ 

ثش يُخ رغهغم انًشرت فٙ انذسجخ انزٙ ٚؼٍٛ فٛٓب يُخ صٚبدح رجؼم انًشرت ُٚزظى يغ ْزا انزغهغم ٔال ٚئ

  .ْزِ انضٚبدح فٙ يٕػذ اعزذمبق انؼالٔح انغُٕٚخ انزبنٛخ

ُٔٚمم يٍ ال ٚزى رؼُّٛٛ ؽجمبً نهفمشح األٔنٗ انٗ ٔظبئف أخشٖ فٙ ٔصاسح انؼذل أٔ غٛشْب يٍ انٕصاساد 

  .ٔرنك ثمشاس يٍ يجهظ انٕصساء

 

  (21)هادة 

  .ٚهغٗ كم َض ٚخبنف أدكبو ْزا انمبٌَٕ

 

 (22)هادة 

  .انؼذل رُفٛز ْزا انمبٌَٕ، ٔٚؼًم ثّ يٍ ربسٚخ َششِ فٙ انجشٚذح انشعًٛخػهٗ ٔصٚش 

 

هجلس قيادة الثورة  

هعوز القذافي  /العقيد 

رئيس هجلس الوسراء 

هحود علي الجدي  

وسيز العدل 

 

هـ 1391هي رهضاى  11صدر في 

م 1971اكتوبز  30الووافق 

 

 


