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 قرار

 القائد األعلى للجيش الليبي

 م2014د لسنت -18رقن 

 بتشكيل قوة عسكريت لبسط األهن في الونطقت الغربيت

 

 : القائد األعلى

  فبشاٌش ّحعذٌالحَ 17بعذ اإلطالع على االعالى الذعخْسي لثْسة. 

 الصالحٍبث الوٌصْص علٍِب فً القْاًٍي ّاعخٌبدا الى. 

 (40 ) م بشأى الخذهت العغكشٌت ّحعذٌالح1974َلغٌت. 

 (11 ) م بخقشٌش بعض األحكبم فً شأى صالحٍبث الوغخٌْبث القٍبدٌت ببلجٍش اللٍبً 2012لغٌت 

  هتم بشأى اعالى حبلت الٌفٍش ّالخعبئت العب2014لغٌت ( 4)ّعلى قشاس الوؤحوش الْطًٌ العبم سقن. 

  بشأى حفٌْض سئٍظ الوؤحوش الْطًٌ العبم  2014لغٌت ( 6)ّعلى قشاس الوؤحوش الْطًٌ العبم سقن

 .ًّبئٍبٍَ فً هعبلجت األّضبع األهٌٍت الطبسئت

 ّبٌبء على الخقبسٌش الْاسدة هي جِبص الوخببشاث العبهت ّاداسة االعخخببساث العغكشٌت. 

 1104/د.االداسٌت ّالوبلٍت راث الشقن االشبسي ّ ّعلى سعبلت الغٍذ ّكٍل ّصاسة الذفبع للشؤّى 

 .م26/1/2014الوؤسخت فً 

  م بشئبعت القبئذ األعلى للجٍش 28/1/2014ّبٌبء على هب حقشس فً االجخوبع الطبسئ الوٌعقذ بخبسٌخ

اللٍبً ّحضْس كل هي الغٍذ سئٍظ األسكبى العبهت ّالغٍذ ّكٍل ّصاسة الذفبع للشؤّى االداسٌت 

 .ّالوبلٍت

 ّاعخجببت لٌذاء الْاجب ّضشّساث الْطي. 

 

 ررـــــــــق

 

 ( 1)هادة 

ٌكلف سئٍظ األسكبى العبهت بخشكٍل قْة عغكشٌت هغلحت هي ّحذاث الجٍش اللٍبً ّحشكٍالث الثْاس 

الوٌضٌْت ححج الششعٍت للقٍبم بخأهٍي الوٌطقت الغشبٍت هي الوبسقٍي على عٍبدة الذّلت اللٍبٍت ّكل هي 

فً كبفت أسجبء األهبى حول الغالح للوغبط بأهٌِب القْهً ّالقبض علٍِن ّحقذٌوِن للعذالت ّبغظ األهي ّ
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الوٌطقت الغشبٍت ّحطٍِشُب هي ُزٍ الضهشة الوعخذٌت ّرلك ببلخٌغٍق هع أهشي الوٌبطق العغكشٌت 

 .ّالوجبلظ الوحلٍت ّالعكغشٌت فً الوٌطقت الغشبٍت

 

 ( 2)هادة 

إعوبال إلعالى حبلت الٌفٍش ّ الخعبئت العبهت، ٌطلب هي سئبعت الْصساء ّّصٌش الذفبع حْفٍش كبفت 

 .احخٍبجبث ُزٍ القْة ّحغخٍش كل االهكبًٍبث إلًجبص الوِوت الوْكلت إلٍِب بوْجب ُزا القشاس

 

 ( 3)هادة 

 ٌعول بِزا القشاس هي حبسٌخ صذّسٍ

 

 القائد األعلى للجيش الليبي 

 28/1/2014: صدر في


