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 تسى هللا انزحًٍ انزحٍى

 تاسى انشعة

 (دوائز انًحكًح يجتًعح)

 

 ْـ1436يذشو  13تجهغرٓا انًُؼمذج ػهُا فٙ طثاح ٕٚو انخًٛظ 

 .يٛالد٘ تًمش انًذكًح انؼهٛا تًذُٚش طشاتهظ 6/11/2014انًٕافك 

 ".سئٛظ انًذكًح" كًال تشٛش دْاٌ : األعرار  تشئاعح انًغرشاس

 : ٔػضٕٚح انًغرشاسٍٚ االعاذزج

 طانخ ػثذ انمادس انظغٛش ػضاو ػهٗ انذٚة 

 .د عانى انؼغٛهٙعط. د جًؼح يذًٕد انضسٚمٙ .د

 .نطفٙ طانخ انشايهٙ يخراس ػثذ انذًٛذ يُظٕس

 ادًذ تشٛش يٕعٗ يذًذ ػثذ انهطٛف ٕٚعف

 فرذٙ دغٍٛ انذغٕيٙ يذًذ انمًٕد٘ انذافٙ

 ػًش ػهٙ انثششُٙ َؼًٛح ػًش انثهؼض٘

 َظش انذٍٚ يذًذ انؼالم َٕس انذٍٚ ػهٙ انؼكشيٙ. د

 

 : ٔتذضٕس انًذايٙ انؼاو

 .أدًذ انطاْش انُؼاط: تُٛاتح انُمض األعرار

 .أعايح ػهٙ انًذَْٕٙ: ٔأيٍٛ عش انذائشج انغٛذ

 

 :أصذرخ انحكى انتانً

ق تعذو دستىرٌح جهسح يجهس انُىاب انًُعقذج فً  61نسُح ( 16)رقى فً قضٍح انطعٍ انذستىري 

 .ويا تعذها 4/8/2014طثزق تتارٌخ 

 

" انغٛذ ػثذ انشؤٔف اتشاْٛى ػهٙ انًُاػٙ ػضٕ يُرخة تًجهظ انُٕاب ًٔٚثهّ انًذايٙ :  انًقذو يٍ

 " .أتٕ تكش ػهٙ انششٚف

 : ضذ

 .انًُرخة تظفرّانًًثم انمإََٙ نًجهظ انُٕاب  -1

 (.ٔذُٕب ػًُٓا ئداسج انمضاٚا. )انًًثم انمإََٙ نهًإذًش انٕطُٙ انؼاو تظفرّ -2
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تؼذ االطالع ػهٗ االٔساق ٔذالٔج ذمشٚش انرهخٛض، ٔعًاع انًشافؼح انشفٕٚح، ٔسأ٘ َٛاتح انُمض، ٔتؼذ 

 : انًذأنح

 

 :انىقائع

ٚفح أخرظى فٛٓا انًطؼٌٕ ألاو انطاػٍ تظفرّ ػضٕا تًجهظ انُٕاب انًُرخة انطؼٍ انًاثم تًٕجة طخ

انًًثم انمإََٙ نًجهظ انُٕاب تظفرّ، ٔانًًثم انمإََٙ نهًإذًش انٕطُٙ انؼاو ) ضذًْا تظفرًٛٓا 

أػهُد انًفٕضٛح انؼهٛا نالَرخاتاخ انُرائج انُٓائٛح الَرخاتاخ  20/7/2014أَّ تراسٚخ : لال فٛٓا (. تظفرّ

طذس ػٍ انًطؼٌٕ ضذِ انثاَٙ  22/7/2014ِ، ٔفٙ يجهظ انُٕاب، ٔذثٍٛ أٌ انطاػٍ كاٌ أدذ أػضاب

تذػٕج انًإذًش انٕطُٙ انؼاو، ٔيجهظ انُٕاب نالَؼماد نٛرى انرغهٛى  2014نغُح ( 56)انمشاس سلى 

ذؼًًٛا تأٌ ذكٌٕ  30/7/2014، كًا طذس ػُّ تراسٚخ 4/8/2014ٔاالعرالو تًُٛٓا، ٔدذد نزنك ٕٚو 

 .انجهغح انرغهٛى ٔاالعرالو تطشاتهظ

ٔسدخ ئنٗ انطاػٍ سعانح ػهٗ ْاذفّ انًذًٕل يٍ سئٛظ دٕٚاٌ انًطؼٌٕ ضذِ  30/7/2014اسٚخ ٔتد

انثاَٙ، ٔيٍ أكثش أػضاء يجهظ انُٕاب عُا ٚؼهًاَّ تأٌ اَؼماد أٔل جهغح نًجهظ انُٕاب عركٌٕ ٕٚو 

ص ، ٔنًا كاٌ انًخد4/8/2014تًذُٚح طثشق، ثى ٔسد ئنّٛ ذؼذٚم تأٌ انجهغح عركٌٕ ٕٚو  2/8/2014

تذػٕج يجهظ انُٕاب نؼمذ أٔل جهغح نّ ْٕ سئٛظ انًإذًش انٕطُٙ انؼاو ٔدذِ، ٔأٌ اَؼمادِ نكٙ ٚكٌٕ 

طذٛذا، ئيا أٌ ٚكٌٕ فٙ يذُٚح طشاتهظ، أٔ فٙ يذُٚح تُغاص٘ ٔفما نهًادج انثاَٛح يٍ اإلػالٌ انذعرٕس٘ 

اَؼمادِ تًذُٚح طثشق ٚكٌٕ  انًؼذل، فاٌ انذػٕج انرٙ ٔجٓد يٍ غٛش انًزكٕس ذكٌٕ غٛش لإََٛح، كًا أٌ

غٛش لإََٙ أٚضا، ٔٚشٕب انثطالٌ يا ذشذة ػهٗ رنك يٍ آثاس، ٔخهض انطاػٍ ئنٗ طهة انذكى تؼذو 

، ٔيا ذالْا يٍ جهغاخ، 4/8/2014دعرٕسٚح جهغح اَؼماد يجهظ انُٕاب انرٙ ذًد تًذُٚح طثشق فٙ 

 .ٔتطالٌ يا ذشذة ػهٗ رنك يٍ ئجشاءاخ َٔرائج

 

 اإلجزاءاخ

لشس يذايٙ انطاػٍ تؼذو دعرٕسٚح جهغح يجهظ انُٕاب انرٙ ذًد تراسٚخ  7/8/2014تراسٚخ 

تًذُٚح طثشق، ٔرنك ترمشٚش نذٖ لهى كراب انًذكًح انؼهٛا، يغذدا انشعى ٔيٕدػا انكفانح،  4/8/2014

ع ٔيزكشج تأعثاب انطؼٍ، ٔأخشٖ شاسدح، ٔعُذ ٔكانرّ ٔطٕسج يٍ انرؼذٚم انذعرٕس٘ انغاتغ، ثى أٔد

أطم ٔسلح ئػالٌ انطؼٍ يؼهُح ئنٗ انُٛاتح انؼايح تزاخ انراسٚخ، ٔتراسٚخ  25/8/2014تراسٚخ 

أٔدع أدذ أػضاء ئداسج انمضاٚا يزكشج تذفاع انًطؼٌٕ ضذِ انثاَٙ اَرٓٗ فٛٓا ئنٗ ذأٚٛذ  14/9/2014

  15/9/2014طهة انطاػٍ، كًا أٔدع أدذ أػضاء راخ اإلداسج يزكشج تذفاع انًطؼٌٕ ضذِ االٔل فٙ 



 
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 3 of 4 

ٔأٔدػد َٛاتح دفغ فٛٓا أطهٛا تؼذو اخرظاص انًذكًح ٔالئٛا تُظش انطؼٍ، ٔادرٛاطٛا تشفض انطؼٍ، 

انُمض يزكشج أتذخ فٛٓا سأٚٓا تمثٕل انطؼٍ شكال ٔسفضّ يٕضٕػا، ٔتانجهغح انًذذدج نُظش انطؼٍ 

ع تؼذو دعرٕسٚح اَؼماد ئنٗ انشأ٘ تمثٕل انطؼٍ شكال، ٔفٙ انًٕضٕ -فٙ يزكشج ذكًٛهٛح -ػذند ػٍ سأٚٓا

جهغح يجهظ انثشنًاٌ انًُرخة تًذُٚح طثشق، ٔتطالٌ يا ذشذة ػهٗ ذهك انجهغح يٍ ئجشاءاخ ٔلشاساخ 

 .يخانفح

 

 األسثاب

دٛث ئٌ انًطؼٌٕ ضذِ األٔل تظفرّ أعظ دفؼّ تؼذو اخرظاص انًذكًح ٔالئٛا تُظش انطؼٍ نؼذو ذؼهمّ 

 .انذعرٕسٚحترششٚغ ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ يذال نهطؼٍ تؼذو 

تاػادج  1982نغُح ( 6)ٔدٛث ئٌ ْزا انذفغ غٛش عذٚذ، رنك أٌ انًادج انثانثح ٔانؼششٍٚ يٍ انمإٌَ سلى 

ذخرض " ذُض فٙ فمشذٓا األٔنٗ ػهٗ أٌ  1994نغُح ( 17)ذُظٛى انًذكًح انؼهٛا انًؼذل تانمإٌَ سلى 

انطؼٌٕ انرٙ ٚشفؼٓا كم ر٘ يظهذح  انًذكًح انؼهٛا دٌٔ غٛشْا يُؼمذج تذٔائشْا انًجرًؼح تانفظم فٙ

ٔتًٕجة ْزا انُض فاَّ ٚرؼٍٛ ػهٗ ْزِ انًذكًح " شخظٛح يثاششج فٙ أ٘ ذششٚغ ٚكٌٕ يخانفا نهذعرٕس

أٌ ذرظذٖ نهفظم فًٛا ٚذخم فٙ اخرظاطاْا يٍ انًغائم انذعرٕسٚح، تذٛث ٚكٌٕ ذظذٚٓا نٓزِ انًغائم 

 .يا ْٕ يطشٔح ػهٛٓا يٍ ٔلائغ الصيا تمذس اذظانٓا تانُضاع انًٕضٕػٙ، ٔفٙ دذٔد

ٔكاٌ يٍ تٍٛ يا ذضًُرّ أعثاب انطؼٍ، انُؼٙ ػهٗ أٌ انجهغح انرٙ ػمذْا يجهظ انُٕاب نًا كاٌ رنك، 

ٔانًذفٕع تؼذو دعرٕسٚرٓا نى ذرى انذػٕج الَؼمادْا يًٍ خٕنّ اإلػالٌ انذعرٕس٘ انذػٕج نٓا ْٕٔ سئٛظ 

أكثش أػضاء يجهظ انُٕاب عُا، ٔيٍ ثى فآَا جاءخ يخانفح انًإذًش انٕطُٙ انؼاو، ٔئًَا ذى رنك يٍ لثم 

نهرؼذٚم انغاتغ انز٘ ذى نإلػالٌ انذعرٕس٘ انًرضًٍ يمرشح فثشاٚش، فاٌ يإدٖ رنك اَؼماد االخرظاص 

 .نٓزِ انًذكًح تُظش انطؼٍ

 .نًا كاٌ رنك، ٔكاٌ انطؼٍ لذ اعرٕفٗ أٔضاػّ انًمشسج فٙ انمإٌَ، فاَّ ٚكٌٕ يمثٕل شكال

تؼذو دعرٕسٚح انفمشج ( ق61نغُح  17)ئٌ ْزِ انًذكًح عثك أٌ لضد فٙ انطؼٍ انذعرٕس٘ سلى  ٔدٛث

 11يٍ اإلػالٌ انذعرٕس٘ انًؼذل تًٕجة انرؼذٚم انذعرٕس٘ انغاتغ انظادس تراسٚخ  30يٍ انًادج  11

 .، ٔكافح اٜثاس انًرشذثح ػه2014ّٛياسط 

ْٔٙ تطثٛؼرٓا دػأٖ ػُٛٛح ذٕجّ انخظٕيح فٛٓا  ٔدٛث أٌ األدكاو انظادسج فٙ انذػٕٖ انذعرٕسٚح،

ئنٗ انُظٕص انرششٚؼٛح انًطؼٌٕ ػهٛٓا تؼٛة دعرٕس٘ ذكٌٕ نٓا دجٛح يطهمح تذٛث ال ٚمرظش أثشْا 

ػهٗ انخظٕو فٙ انذػأٖ انرٙ طذسخ فٛٓا، ٔئًَا ُٚظشف ْزا اٜثش ئنٗ انكافح ٔذهرضو تّ جًٛغ 

يذكًح انؼهٛا عانف انزكش، عٕاء كاَد ْزِ األدكاو لذ اَرٓد يٍ لإٌَ ال 31عهطاخ انذٔنح ٔفما نهًادج 

 .ئنٗ ػذو دعرٕسٚح انُض انرششٚؼٙ انًطؼٌٕ فّٛ او ئنٗ دعرٕسٚرّ، ٔسفض انذػٕٖ ػهٗ ْزا االعاط
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نًا كاٌ رنك، ٔكاٌ اَؼماد انجهغح انًطؼٌٕ تؼذو دعرٕسٚرٓا لذ ذى تُاء ػهٗ انرؼذٚم انذعرٕس٘، انزٖ 

كاٌ نٓزا انمضاء دجٛح يطهمح دغًد انخظٕيح انذعرٕسٚح، فاٌ انخظٕيح تؼذو دعرٕسٚرّ، ٔلضٗ 

 .انًاثهح ذكٌٕ غٛش راٌ انًٕضٕع، األيش انز٘ ٚرؼٍٛ يؼّ انذكى تاػرثاسْا يُرٓٛح

 

 فههذِ األسثاب

 . يجرًؼح تاػرثاس انخظٕيح يُرٓٛح -تذٔائشْا  –دكًد انًذكًح 

 

 انًستشار 

 كًال تشٍز انذهاٌ

 رئٍس انًحكًح 

 انًستشار 

 عزاو عهً انذٌة

 انًستشار 

 صانح عثذ انقادر انصغٍز

 انًستشار 

 جًعح يحًىد انزرٌقً.د

 انًستشار 

 سعذ سانى انعسٍهً

 انًستشار 

 يختار عثذ انحًٍذ يُصىر 

 انًستشار 

 نطفً صانح انشايهً

 انًستشار 

 يحًذ عثذ انهطٍف ٌىسف

 

 انًستشار 

 أحًذ تشٍز يىسى

 انًستشار

 انقًىدي انحافًيحًذ 

 انًستشار 

 فتحً حسٍٍ انحسىيً

 انًستشار 

 َعًٍح عًز انثهعزي

 انًستشار 

 عًز عهً انثزشًُ

 انًستشار 

 َىر انذٌٍ عهً انعكزيً.د

 انًستشار 

 َصز انذٌٍ يحًذ انعاقم

 أيٍٍ سز انذائزج

 أسايح عهً انًذهىٌ

 


