قانىن رقم ( )19لسنة  1378و.ر  2010مسيحي
بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة
مؤتمر الشعب العام:
 ذُلٛزا نوشاساخ انًؤذًشاخ انشؼثٛح األساسٛح ك ٙدٔس اَؼوادْا انسُٕ٘ نهؼاو .ٔ 1377س.
ٔ تؼذ اإلغالع ػهٗ اإلػالخ ػٍ هٛاو سهطح انشؼة.
ٔ ػهٗ انٕثٛوح انخعشاء انكثشٖ نذوٕم االَساٌ ك ٙػصش انجًاْٛش.
ٔ ػهٗ انوإٌَ سهى ( )20نسُح  1991يسٛذ ،ٙتشأٌ ذؼضٚض انذشٚح.
ٔ ػهٗ انوإٌَ سهى ( )1نسُح .ٔ 1375س تشأٌ َظاو ػًم انًؤذًشاخ انشؼثٛح ٔانهجاٌ انشؼثٛح.
ٔ ػهٗ انوإٌَ سهى ( )6نسُح  1987يسٛذ ،ٙتشأٌ ذُظٛى دخٕل ٔإهايح األجاَة ك ٙنٛثٛا ٔخشٔجٓى
يُٓأ ،ذؼذٚالذّ.
صاغ القانىن اآلتي:
مادة ()1
ك ٙذطثٛن أدكاو ْزا انوإٌَ ٚؼذ يٓاجشا ؿٛش ششػ ٙكم يٍ دخم أساظ ٙانجًاْٛشٚح انؼشتٛح انهٛثٛح
انشؼثٛح األشرشاكٛح انؼظًٗ ،أٔ أهاو تٓا دٌٔ إرٌ أٔ ذصشٚخ يٍ انجٓاخ انًخرصح ٚوصذ االسروشاس كٓٛا
أٔ انؼثٕس إنٗ دٔنح أخشٖ.
مادة ()2
ٚؼرثش يٍ أػًال انٓجشج ؿٛش انًششٔػح يا ٚه: ٙ
أ  -ادخال انًٓاجش ٍٚؿٛش انششػ ٍٛٛانٗ انثالد أٔ إخشاجٓى يُٓا تأٚح ٔسٛهح.
ب َ-وم ٔذسٓٛم َوم انًٓاجش ٍٚؿٛش انششػ ٍٛٛداخم انثالد يغ انؼهى تؼذو ششػٛح ٔجٔدْى تٓا.
خ -إٚاء انًٓاجش ٍٚؿٛش انششػ ٍٛٛأٔ اخشاجٓى أٔ اخلائٓى تأٚح غشٚوح ػٍ ذرثغ انجٓاخ انًخرصح أٔ
اخلاء يؼهٕياخ ػُٓى نرًكُٓى يٍ اإلهايح ك ٙانثالد أٔ انخشٔج يُٓا.
ز -إػذاد ٔثائن انسلش أٔ ْٕٚح يضٔسج نهًٓاجش ،ٍٚأٔ ذٕكٛشْا ،أٔ دٛاصذٓا نٓى.
ذٕج ٙأسخاص أخش ٍٚنهوٛاو تأ٘ كؼم يٍ األكؼال انًُصٕص ػهٓٛا ك ٙانلوشاخ
ِ
ج  -ذُظٛى أٔ يساػذج أٔ
انساتوح.
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مادة ()3
ٚؼاهة تـشايح ال ذوم ػٍ أنق دُٚاس ٔال ذضٚذ ػٍ ثالثح اٜنق دُٚاس كم يٍ شـم يٓاجشا ؿٛش ششػ.ٙ
مادة ()4
ٚؼاهة تانذثس يذج ال ذضٚذ ػهٗ سُح ٔتـشايح ال ذوم ػٍ خًسح االنق دُٚاس ٔال ذضٚذ ػٍ ػششج اٜنق
دُٚاس كم يٍ هاو توصذ انذصٕل نُلسّ أٔ نـٛشِ ػهٗ يُلؼح يادٚح أٔ ؿٛش يادٚح يثاششج أٔ ؿٛش يثاششج
تاسذكاب أدذ األكؼال انًؼرثشج ْجشج ؿٛش يششٔػحٔ ،ذكٌٕ انؼوٕتح تانسجٍ يذج ال ذوم ػٍ خًس
سُٕاخ ٔؿشايح ال ذوم ػٍ خًسح ػشش أنق دُٚاس جال ذضٚذ ػهٗ ثال ثح أنق دُٚاس إرا ثثد أٌ انجاَ ٙػُذ
اسذكاب انجشًٚح ُٚرً ٙإنٗ ػصاتح يُظًح نرٓشٚة انًٓاجش.ٍٚ
ٔذعاػق انؼوٕتح إرا كاٌ انجاَ ٙيًٍ ػٓذ إن ّٛتانؼًم ك ٙدشاسح انًُاكز أٔ َواغ انؼثٕس أٔ انًٕائٗ أٔ
انذذٔد تصلح يثاششج أٔ ؿٛش يثاششج أٔ تًشاهثرٓا.
مادة ()5
ٚؼاهة تانسجٍ ٔؿشايح ال ذوم ػٍ ػشش ٍٚأنق دُٚاس ٔال ذضٚذ ػهٗ خًس ٍٛأنق دُٚاس إرا َرج ػٍ َوم
األشخاص انًٓاجش ٍٚؿٛش انششػ ٍٛٛإنٗ انذاخم أٔ انخاسج ػاْح يسرذًٚح ٔذكٌٕ انؼوٕتح انسجٍ انًؤتذ
إرا ذشذة ػهٗ انلؼم دذٔز انٕكاج.
مادة ()6
ٚؼاهة األجُث ٙانًٓاجش ؿٛش انششػ ٙتؼوٕ تح انذثس يغ انشـم أٔ تـشايح ال ذضٚذ ػٍ أنق دُٚاس ٔكٙ
جًٛغ األدٕال ٚجة إتؼاد األجُث ٙانًذكٕو ػه ّٛك ٙإدذٖ انجشائى انًُصٕص ػهٓٛا كْ ٙزا انوإٌَ يٍ
أساظ ٙانجًاْٛشٚح انؼظًٗ تًجشد ذُلٛزِ نهؼوٕتح انًذكٕو تٓا.
مادة ()7
ٚؼاهة تانذثس يذج ال ذوم ػٍ سُح ٔؿشايح ال خهم ػٍ أنق دُٚاس ٔال ذضٚذ ػهٗ خًسح أالنق دُٚاس كم
يٍ ًٚرُغ ػًذا ػٍ اذخار إجشاء يًا ٚجة ػه ّٛهإََا ك ٙانجشائى انًُصٕص ػهٓٛا كْ ٙزا انوإٌَ كٕس
إتالؿّ ػُٓا أٔ اغالػّ ػهٓٛا نذكى ٔظٛلرّ ،كئرا ٔهغ انلؼم َرٛجح إًْال كاَد انؼوٕتح انـشايح انر ٙال
ذوم ػٍ خًسًائح دَ٘اس ٔال ذضٚذ ػهٗ ثالثح اٜف دُٚاس.
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مادة ()8
ٚؼلٗ يٍ انؼوٕتاخ كم يٍ تادس تئتالؽ انجٓاخ انًخرصح تًؼهٕياخ يكُد يٍ اكرشاف انجشًٚح هثم
ذُلٛزْا أج أدخ إنٗ انذذ يٍ آثاسْا أٔ اكرشاف يشذكثٓٛا أٔ انوثط ػهٓٛى.
مادة ()9
إرا اسذكثد ػذج جشائى يرثاُٚح ػٕهة انلاػم ػٍ كم جشًٚح ػهٗ دذج ٔنٕ ذٕاكشخ كٓٛا أدكاو االسذثاغ
انًُصٕص ػهٓٛا كة هإٌَ انؼوٕتاخ.
مادة ()10
ذرٕنٗ انجُح انشؼثٛح انؼايح نأليٍ انؼاو ظثػ انجشائى انًشاس إنٓٛا كْ ٙزا انوإٌَ كًا نٓا ظثػ األيٕال
انًذصهح يٍ انجشًٚح ٔٔسائم انُوم انًسرخذيح ك ٙانرٓشٚةٔ ،ػهٓٛا إح انح انًوثٕض ػهٓٛى إنٗ انجٓاخ
انوعائٛح انًخرصحٔ ،ك ٙجًٛغ االدٕال ذذكى انًذكًح تًصادسج انًثانؾ انًذصهح يٍ انجشًٚح ٔنٕ
يْٕد أٔ تذند أٔ دٕند إنٗ يصادس يششٔػح ،كًا ٚذكى تًصادسج ٔسائم انُوم أ االشٛاء ٔاألدٔاخ
انًسرؼًهح أٔ انر ٙكاَد يؼذج نالسرؼًال ك ٙاسذكاب انجش ائى انًُصٕص ػهٓٛا كْ ٙزا انوإٌَ إال إرا
ثثد يهكٛرٓا نهـٛش دسٍ انُٛح ٔػهٗ انجٓح انًشاس ػهٓٛا ك ٙانلوشج انساتوح يؼايهح انًٓاجش ٍٚؿٛش
انششػ ٍٛٛػُذ انوثط ػهٓٛى يؼايهح إَساَٛح ذذلع كشايرٓى ٔدوٕهٓى ٔػذو االػرذاء ػهال أيٕانٓى
ٔيُوٕالذٓى.
مادة ()11
ٚجة ػهٗ جًٛغ االشخاص انًو ًٍٛٛتانجًاْٛشٚح انؼظًٗ تانًخانلح ألدكاو ْزا انوإٌَ أٌ ٚطهثٕا ذسٕٚح
أٔظاػٓى ك ٙيذج ال ذرجأص شٓش ٍٚيٍ ذاسٚخ َلار ْزا انوإٌَ ٔإال اػرثشٔا يٓاجش ٍٚؿٛش ششػٍٛٛ
ٔغثود تشآَى انؼوٕتاخ انًُصٕص ػهٓٛا كْ ٙزا انوإٌَ.
مادة ()12
ذٕدع انًثانؾ انًذصهح يٍ انـشاياخ ٔااليٕال انصادسج تًٕجة ْزا انوإٌَ ك ٙدساب خاص تانخضاَح
انؼايح.
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)13( مادة
1976 ) نسُح6(

ؼًم تأدكاو ْزا انوإٌَ سهىٚ ٌ ػهٗ أ،ٌَٕخانق أدكاو ْزا انواٚ هـٗ كم دكىٚ
.ٌَٕ ْزا انواٙشد تشأَّ َض كٚ ًا نىٛالذّ كٚ ٔذؼذ،ٙإكشَج
)14( مادة
.ِخ َششٚؼًم تّ يٍ ذاسٚٔ ،ؼاخٚ يذَٔح انرششُٙشش ْزا انوإٌَ كٚ

مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
ر. و1378 /صفر/13 :بتاريخ
 مسيحي2010/أي النار/28 :المىافق
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