
  وزارة العـدل -دولــة ليـبـيـا 
  اجلريدة الرمسية

    
  السنة :  الرابعة                            )4العدد: (    
  م. 2015/ 10 /  01 الموافق :                         ھـ  1436   ذو الحجة 17    

  حمتويات العدد
  الصفحة                                                                     

  ليبيا – قوانني صادرة عن املؤمتر الوطني العام
  تعدیل حكم في القانون م. بشأن2015لسنة  )10( قانون رقم*   
    190                   م. بإعادة تنظیم المحكمة العلیا. 1982لسنة  )6رقم (    

  ) 31م. بتعــدیل مــادة بالقانون رقــم (2015) لسنة 11قانـون (*   
  م. بشـأن تقریر بعض األحكام الخاصة بمذبحة سجن 2013لسنة    
  194                                                            م.   ـأبو سلی    

    

  ليبيا - املؤمتر الوطني العامصادرة عن قرارات 

  جنة إلعداد مشروعلبشأن تشكیل  م2015لسنة  ) 6رقم (  قرار*   
  192                                   . االنتقالیةالمرحلة  يخارطة الطریق ف   
   194   بشأن قبول استقالة اعتباریة .        .م2015لسنة  ) 7رقم (  قرار*   
  195   بشأن قبول استقالة .                 .م2015لسنة  ) 8رقم (  قرار*   
  196  بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 9رقم (  قرار*   
  197تقالة اعتباریة .        بشأن قبول اس .م2015لسنة  ) 10رقم (  قرار*   
  198بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 11 رقم ( قرار*   
  199بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 12رقم (  قرار*   
  200بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 13رقم (  قرار*   
  

  ظھر الغالفالبقیة على 
  نشرت بأمر وزیر العدل                                              

  



  187رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

 
        
  201    اعتباریة .     شأن قبول استقالةب .م2015لسنة  ) 14رقم (  قرار*       

  202بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 15رقم (  قرار*       
  203بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 16رقم (  قرار*       
  204بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 17رقم (  قرار*       
   205بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 18رقم (  قرار*       

  206بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 19رقم (  قرار*       

   207بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 20رقم (  قرار*       

   208   قبول استقالة اعتباریة .     بشأن  .م2015لسنة  ) 21رقم (  قرار*       
  209بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 22رقم (  قرار*       

  210بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 23رقم (  قرار*       
  211اریة .        بشأن قبول استقالة اعتب .م2015لسنة  ) 24رقم (  قرار*       
  212بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 25رقم (  قرار*       
  213بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 26رقم (  قرار*       
  214بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 27رقم (  قرار*       
  215بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 28رقم (  ارقر *       
  216بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 29رقم (  قرار*       
  217بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 30رقم (  قرار*       

  أن الموافقة على استئنافبش .م2015لسنة  ) 31رقم (  قرار*       
                    218                                 .      ةــجلسات الحوار  بالمملكة المغربی       
  219   .تكلیف دیوان المحاسبة بمهمةبشأن  .م2015لسنة  ) 32رقم (  قرار*      

  تقصي الحقائقبشأن تشكیل لجنة  .م2015لسنة  ) 33رقم (  قرار*      
  220  .                                           سلیم يحول مذبحة سجن أب       
  بشأن تفویض رئاسة المؤتمر .م2015لسنة  ) 34رقم (  قرار*       

  222                                                             باتخاذ قرارات       
  224                      بشأن إلغاء قرار. .م2015لسنة  ) 35 رقم ( قرار*       
      

  



  188رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  بشأن إقالة رئیس حكومة  .م2015لسنة  ) 36رقم (  قرار*      

  226اإلنقاذ الوطني .                                                                
  الس ــــاد مجــأن آلیة اعتمــبش .م2015لسنة  ) 37رقم (  قرار*       

  228                             تصاصاتها .  واألعیان وتحدید اخ الحكماء
  230بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 39رقم (  قرار* 
  231بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 40رقم (  قرار* 
       232     بشأن قبول استقالة اعتباریة .    .م2015لسنة  ) 41رقم (  قرار* 
       233بشأن قبول استقالة اعتباریة .         .م2015لسنة  ) 42رقم (  قرار* 

  234 بشأن قبول استقالة اعتباریة .        .م2015لسنة  ) 43رقم (  قرار* 
  235ول استقالة اعتباریة .        بشأن قب .م2015لسنة  ) 44رقم (  قرار* 
  236تباریة .        بشأن قبول استقالة اع .م2015لسنة  ) 45رقم (  قرار* 
       237  قبول استقالة اعتباریة .       بشأن .م2015لسنة  ) 46رقم (  قرار* 
  238ول استقالة اعتباریة .        بشأن قب .م2015لسنة  ) 47رقم (  قرار* 

  ليبيا/ صادر عن جملس الوزراء قرار 
 إصدار الالئحة التنفیذیة  بشأن .م2015لسنة  ) 39رقم (  قرار* 

  اء دــــایة أسر الشهبشان رع .م 2014) لسنة  1للقانون رقم ( 
   239                                       .      فبرایر 17والمفقودین بثورة        

  
 



  189رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

 



  190رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  م. 2015) لسنة 10قانون رقم (
  م.1982) لسنة 6بتعديل حكم يف القانون رقم (

  بإعادة تنظيم احملكمة العليا
  ملؤمتر الوطني العاما

  بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  لعام .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني ا -
  بإعادة تنظیم المحكمة العلیا وتعدیالته. .م1982) لسنة 6القانون رقم ( -
  بشأن نظام القضاء. .م2006) لسنة 6القانون رقم ( -
خ ـــالثاء بتاریــوم الثـد یـــــالمنعق )229( مـي العام رقـالوطن رـادي للمؤتمـــاع العـاالجتم -

  م.2015غسطس/أ/18هـ الموافق 1436/ذو القعدة/ 3
  :آلتي أصدر التعديل ا

  )1( المادة
م 1982) لسنة 6عدل الفقرة الثانیة من المادة الحادیة والخمسین من القانون رقم(تُ 

  بإعادة تنظیم المحكمة العلیا لتكون على النحو اآلتي:
  المادة الحادیة والخمسون:-1

س نیابة وتتألف الجمعیة العمومیة للمحكمة من رئیسها وجمیع مستشاریها ورئی
من یقوم مقامه، رئیس المحكمة من تلقاء نفسه أو  النقض ، ویكون انعقادها بدعوة من

إال إذا حضره أكثر  عقادها صحیحاً انثالثة من مستشاریها ، وال یكون أو بناء على طلب 
لم یكتمل هذا النصاب أعیدت الدعوة الجتماع یحدد خالل  امن نصف أعضائها، فإذ

 ثإذا حضره ثل سابق، ویكون االنعقاد في هذه الحالة صحیحاً أسبوع من المیعاد ال
وفي حالة  ,الحاضرین األعضاءآراء  بأغلبیةاألعضاء على األقل، وتصدر القرارات 

  الجانب الذي منه الرئیس . جحالتساوي یر 
  )2( المادة

 یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة ، ویلغي كل ما  
  لفه .یخا

  العام ياملؤمتر الوطن                                                          
  صدر في طرابلس 

  هـ.1436القعدة/ /ذو04:بتاریخ
  م.2015/اغسطس/19 :الموافق



  191رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  م2015) لسنة 11قانون رقم (
  م2013) لسنة 31بتعديل مادة بالقانون رقم (

  سليم يبسجن أ اخلاصة مبذحبة األحكامبشأن تقرير بعض 
  املؤمتر الوطني العام

  بعد االطالع على :
  م وتعدیالته.03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  للمؤتمر الوطني العام . يالنظام الداخل -
عض األحكام الخاصـة بمذبحـة بشأن تقریر ب .م2013) لسنة31القانون رقم( -

  سلیم. يسجن أب
جتمــاع العــادي للمـــؤتمر الــوطني العـــام االفـــي وعلــى مــا تـــم االتفــاق علیــه  -

ـــاء بتـــاریخ 229رقـــم( الموافـــق  ،هجریـــة 3/11/1436) المنعقـــد یـــوم الثالث
  م.18/8/2015

  أصدر القانون اآلتي
  )1المادة(

 .م2013) لسنة 31من المادة الثانیة من القانون رقم ( 1،2،3تعدل الفقرات 
  :على النحو اآلتي السالف الذكر بحیث تكون 

ــرة انقطــاع العــاعتبــاا. 1 ــة والجهــات  يملین مــنهم فــر فت كافــة مؤسســات الدول
اإلداریـــة والشـــركات العامـــة فتـــرة خدمـــة مســـتمرة إلـــى حـــین بلـــوغهم الســـن 

  لشیخوخة).( القانونیة المقررة لترك العمل
ــزام آخــر جهــة إداریــة أ2 ــ.الت ن تصــرف أو شــركة عامــة كــان یتبعهــا الشــهید ب

ـــا الألســـرته كافـــة المرتبـــ ـــأقرانهم ألمالیـــة والعینیـــة اات والمزای خـــرى أســـوة ب
حالتهـا للجهـة إ األحیاء وبمراعاة إخضاعها لكافة االستقطاعات القانونیـة، و 

  المختصة.
كـان یعمـل بهـا الشـهید قبـل  ية اإلداریـة أو الشـركة العامـة التـ.استمرار الجهـ3

اتــه بصــرف مرتباتــه وكافــة المزایــا المالیــة والعینیــة األخــرى ألســرته بعــد فو 
ــًا إلــى حــین بلوغــه الســن القانو إخضــ ة نیــاعها لالســتقطاعات المقــررة قانون

صـندوق الضـمان االجتمـاعي تسـویة حقـوق  ىویتـول ،لإلحالة على التقاعـد
  هذا الشأن. يف الشهید الضمانیة بالشیخوخة وفقًا للتنظیم المقرر

  )2المادة (
  الجریدة الرسمیة. يخ صدوره ، وینشر فییعمل بهذا القانون من تار 

  العام ياملؤمتر الوطن                                                      
  صدر في طرابلس 

  هـ.04/11/1436:بتاریخ
  م.19/8/2015:الموافق



  192رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  بشأن تشكيل جلنة . م2015) لسنة 6رقم (

  خارطة الطريق يف املرحلة االنتقاليةإلعداد مشروع 
  ي العام.املؤمتر الوطن

  - بعد االطالع على:
 م.وتعدیالته.3/8/2011عالن الدستوري الصادر في اإل -

 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
 وعلى مـا تـم التصـویت علیـه باالجتمـاع العـادي للمـؤتمر الـوطني العـام رقـم  -

هجریــــــة 1436ربیــــــع اآلخـــــر/ /14) المنعقـــــد یـــــوم األحــــــد بتـــــاریخ 211(
 م.2015فبرایر/ /03فقالموا

  أصدر القرار اآلتي:
  )1المادة (

  تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو اآلتي:
 رئیساً            ح               ـالسید/ موسى فرج صال

 عضواً       سلیمان یونس قجم                    السید/
 عضواً        السید/ عبد الرحمن عبد المجید الدیباني    
 عضواً         السید/ فتح اهللا محمد السریري             
 عضواً         السید/ محمد بشیر مصباح بن مسكین     
 عضواً         السید/ عبد الوهاب محمد أبو بكر قائد     
 عضواً         السید/ محمد جویلي عبد العالي عبد اهللا   

 عضواً                  السید/ شكري األمین المغربي     



  193رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

 )2المادة (

رطــة طریـق للمرحلـة االنتقالیـة یعـرض علــى خاتتـولى اللجنـة إعـداد مشـروع 
قراره.   المؤتمر للتصویت علیه وإ

  )3المادة (

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره وعلى جمیع المعنیین بـه وضـعه موضـع 
  التنفیذ.

  املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس 

  هـ.1436/اآلخرربیع  /14:بتاریخ
  م.03/02/2015:الموافق



  194رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة 7رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  - بعد االطالع على:

  م. و تعدیالته.2011/ أغسطس 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
 الـــوطني العـــام فـــي اجتماعـــه العـــادي رقـــم مرــــــلـــى مـــا خلـــص إلیـــه المؤتوع -

 /15 قــــالمواف هــ.1436/اآلخرربیع  /26) المنعقد یوم األحد بتاریخ 213(
  م.2015فبرایر/ 

  - أصدر القرار اآلتي:
  المادة األولى

تقبـل اسـتقالة السـید/ محمــد سـلیمان البـدري اعتباریــًا مـن عضـویة المــؤتمر 
  م.الوطني العا

  المادة الثانیة
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  المادة الثالثة
 ، الجریـدة الرسـمیةفـي وینشر ، یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني 

ه وضـعه في وسائل اإلعالم المتاحة ویلغى ما یخالفه وعلى جمیـع المعنیـین بـو 
  موضع التنفیذ.

  ليبيا - املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  هـ.1436/اآلخرربیع  /26:بتاریخ
  م.2015فبرایر/ /15:الموافق



  195رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة8رقم(

  بشأن قبول استقالة
  المؤتمر الوطني العام

  -بعد االطالع على:
 وتعدیالته. م.2011طس//أغس03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
وعلى طلب االستقالة المقدم من السید/محمد خلیل أحمد الزروق عضو  -

 م.31/12/2014المؤتمر الوطني العام في 
) 213وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الـوطني العـام فـي اجتماعـه العـادي رقـم( -

ــــــاریخیــــــوم األحــــــد ب المنعقــــــد ــــــق  ـ.هــــــ 1436/ اآلخــــــر/ربیــــــع 26ت المواف
 م.2015/فبرایر/15

 صدر القرار اآلتي:
  )1المادة (

تقبـــل اســـتقالة الســـید/ محمـــد خلیـــل أحمـــد الـــزروق مـــن عضـــویة المـــؤتمر 
  الوطني العام.

  )2( المادة
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  ص.للتشریعات النافذة بالخصو 
  )3( المادة

یعمـــل بأحكـــام هـــذا القـــرار مـــن تـــاریخ تقـــدیم االســـتقالة المشـــار إلیهـــا فـــي 
  م. وینشر في الجریدة الرسمیة.31/12/2014

  املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس 

  هـ.1436/االخرربیع  /26:بتاریخ
  م.2015فبرایر/ /15:الموافق



  196رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة9رقم(

  ن قبول استقالة اعتباريةبشأ
  المؤتمر الوطني العام

  -بعد االطالع على:
 وتعدیالته. م.2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -  
) 213( وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم -

 الموافــــــق ـ.هــــــ 1436 االخــــــر ربیـــــع / 26 تــــــاریخالمنعقـــــد یــــــوم األحــــــد ب
 م.2015/فبرایر/15

 صدر القرار اآلتي:

  )1المادة (
تقبل اسـتقالة السـید/ عثمـان مبـروك مفتـاح الغضـوي اعتباریـًا مـن عضـویة 

  المؤتمر الوطني العام.
  )2( المادة

ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی
  النافذة بالخصوص. للتشریعات

  )3( المادة
یعمل بهذا القرار من تاریخ  انقطـاع المعنـي، وینشـر فـي الجریـدة الرسـمیة، 
وفــي وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى كــل مــا یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه 

  وضعه موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس 
  هـ.1436/ االخرربیع  /26:بتاریخ
  م.2015فبرایر/ /15:فقالموا



  197رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة10رقم(

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  المؤتمر الوطني العام

  -بعد االطالع على:
 وتعدیالته.م.  2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
) 213المؤتمر الـوطني العـام فـي اجتماعـه العـادي رقـم( وعلى ما خلص إلیه -

الموافــــــق  ـ.هــــــ 1436/  االخــــــر/ربیــــــع 26المنعقــــــد یــــــوم األحــــــد بتــــــاریخ
 م.2015/فبرایر/15

 صدر القرار اآلتي:
  )1المادة (

تقبـــل اســـتقالة الســـیدة/ نادیـــة الراشـــد عمـــر الراشـــد اعتباریـــًا مـــن عضـــویة 
  المؤتمر الوطني العام.

  )2( المادة
فوضــیة العلیــا لالنتخابــات موافــاة المــؤتمر بمــن یحــل محلهــا طبقــًا علــى الم

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3( المادة

الجریـدة الرسـمیة، في ، وینشر ة یعمل بهذا القرار من تاریخ  انقطاع المعنی
وفــي وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى كــل مــا یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه 

  وضعه موضع التنفیذ.
  ؤمتر الوطني العامامل 

  صدر في طرابلس 
  هـ.1436/ االخرربیع  /26:بتاریخ

  م.2015فبرایر/ /15:الموافق



  198رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة11رقم(

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  المؤتمر الوطني العام

  -بعد االطالع على:
 .وتعدیالته م.2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -  
) 213وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الـوطني العـام فـي اجتماعـه العـادي رقـم( -

الموافـــــــق  ـ.هـــــــ 1436 االخـــــــر/ربیـــــــع 26المنعقـــــــد یـــــــوم األحـــــــد بتـــــــاریخ
 م.2015/فبرایر/15

 صدر القرار اآلتي:
  )1المادة (

 محمـــد مـــرزوق اعتباریـــًا مـــن اهللال اســـتقالة الســـید/زیدان مصـــباح عبـــدتقبـــ
  عضویة المؤتمر الوطني العام.

  )2( المادة
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3( المادة

نشـر  ُ الجریـدة الرسـمیة، فـي یعمل بهذا القرار من تاریخ  انقطـاع المعنـي، وی
المتاحــة ویلغــى كــل مــا یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه وفــي وســائل اإلعــالم 
  وضعه موضع التنفیذ.

  املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس 

  هـ.1436/ االخرربیع  /26:بتاریخ
  م.2015فبرایر/ /15:الموافق



  199رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة12رقم(

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  المؤتمر الوطني العام

  -عد االطالع على:ب
 وتعدیالته. م.2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -  
) 213وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الـوطني العـام فـي اجتماعـه العـادي رقـم( -

الموافــــــق  ـ.هــــــ 1436/  االخــــــرربیـــــع  /26المنعقـــــد یــــــوم األحــــــد بتــــــاریخ
 م.2015ر//فبرای15

 صدر القرار اآلتي:

  )1المادة (
تقبــل اســتقالة الســید/ أبــو بكــر علــي احمــودة ضــو اعتباریــًا مــن عضــویة 

  المؤتمر الوطني العام.
  )2( المادة

ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی
  للتشریعات النافذة بالخصوص.

  )3( المادة
نشــر بالجریــدة الرســمیة، یعمــل بهــذا القــرار مــن تــ ُ اریخ  انقطــاع المعنــي، وی

وفــي وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى كــل مــا یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه 
  وضعه موضع التنفیذ.

  املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس 

  هـ.1436/ االخرربیع  /26:بتاریخ
  م.2015فبرایر/ /15:الموافق



  200رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة13(رقم

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  المؤتمر الوطني العام

  -طالع على:بعد اال
 وتعدیالته.م.  2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -  
ص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم -  )213( وعلى ما خُل

الموافــــــق  ـ.هــــــ 1436/  االخــــــرربیـــــع  /26المنعقـــــد یــــــوم األحــــــد بتــــــاریخ
 م.2015/فبرایر/15

 صدر القرار اآلتي:

  )1المادة (
تقبل استقالة السید/ محمد علي سـلیم سـلیم اعتباریـًا مـن عضـویة المـؤتمر 

  الوطني العام.
  )2( المادة

ــه ط ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب ــًا علــى المفوضــیة العلی بق
  للتشریعات النافذة بالخصوص.

  )3( المادة
نشـر  ُ الجریـدة الرسـمیة، فـي یعمل بهذا القرار من تاریخ  انقطـاع المعنـي، وی

وفــي وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى كــل مــا یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه 
  وضعه موضع التنفیذ.

  املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس 

  هـ.1436/ االخرربیع  /26:بتاریخ
  م.2015فبرایر/ /15:الموافق



  201رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة14رقم(

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  املؤمتر الوطني العام

  - بعد االطالع على:
 م. وتعدیالته. 2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
) 213( على ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـمو  -

هــــــــ. الموافـــــــق  1436 االخـــــــر/ربیـــــــع 26المنعقـــــــد یـــــــوم األحـــــــد بتـــــــاریخ
 م.2015/فبرایر/15

 صدر القرار اآلتي:
  )1المادة (

تقبـــل اســـتقالة الســـید/ خالـــد إبـــراهیم مختـــار صـــولة اعتباریـــًا مـــن عضـــویة 
  المؤتمر الوطني العام.

  )2( ةالماد
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3( المادة

نشـر  ُ الجریـدة الرسـمیة، فـي یعمل بهذا القرار من تاریخ  انقطـاع المعنـي، وی
وفــي وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى كــل مــا یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه 

  لتنفیذ.وضعه موضع ا
  املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس 
  هـ.1436/ االخرربیع  /26:بتاریخ

  م.2015فبرایر/ /15:الموافق



  202رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015)لسنة 15رقم(

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  المؤتمر الوطني العام

  -بعد االطالع على:
  وتعدیالته. م.2011/اغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته.-
) 213( وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الـوطني العـام فـي اجتماعـه العـادي رقـم-

/فبرایـر 15وافق ـــالم هــ. 1436 االخرع ــربی /26 اریخـوم األحد بتــد یـالمنعق
  م.2015/

  صدر القرار اآلتي
  )1المادة(

ناجیــة الصـدیق عبـداهللا بعیــو اعتباریـًا مـن عضــویة  / تقبـل اسـتقالة السـیدة
  المؤتمر الوطني العام .

  )2المادة(
علــى المفوضــیة العلیــا لالنتخابــات موافــاة المــؤتمر بمــن یحــل محلهــا طبقــًا 

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3( المادة

 ، الجریـدة الرسـمیةفي وینشر  ، یةیعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعن
یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه  فــي وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى كــل مــاو 

  وضعه موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  هـ.1436/ االخرربیع  /26بتاریخ:

  م.2015فبرایر/ /15الموافق:



  203رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015)لسنة 16رقم(

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  الوطني العام املؤمتر

  - بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.2011/اغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
 وعلـــى مـــا خلـــص إلیـــه المـــؤتمر الـــوطني العـــام فـــي اجتماعـــه العـــادي رقـــم -

 ـ.هــــــــ 1436 االخـــــــرربیـــــــع  /26) المنعقـــــــد یـــــــوم األحـــــــد بتـــــــاریخ213(
  م.2015فبرایر / /15وافق الم

  صدر القرار اآلتي
  )1( المادة

ــًا مــن عضــویة  تقبــل اســتقالة الســید/ بشــیر محمــود محمــد الهــوش اعتباری
  المؤتمر الوطني العام .

  )2( المادة
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3( المادة

 الجریـدة الرسـمیة،فـي هذا القـرار مـن تـاریخ انقطـاع المعنـي، وینشـر یعمل ب
یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه  وفــي وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى كــل مــا

  وضعه موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  هـ.1436/ االخرربیع  /26بتاریخ:

  م.2015فبرایر/ /15الموافق:



  204رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  ني العامقرار املؤمتر الوط
  م2015)لسنة 17رقم(

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  املؤمتر الوطني العام

  - بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.2011/اغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
ــــام فــــي اجتماعــــه العــــادي  - ــــه المــــؤتمر الــــوطني الع ــــى مــــا خلــــص إلی وعل

 ـ.هـــــ 1436 االخـــــر/ربیـــــع 26د بتـــــاریخــــــــــد یـــــوم األحـــــــــ) المنعق213رقـــــم(
  م.2015/فبرایر /15الموافق 

  صدر القرار اآلتي
  )1( المادة

تقبــل اســتقالة الســید/عبدالفتاح ســعد ســالم حبلــوص اعتباریــًا مــن عضــویة 
  المؤتمر الوطني العام .

  )2( المادة
ــاة ال ــات مواف ــا لالنتخاب ــًا علــى المفوضــیة العلی ــه طبق مــؤتمر بمــن یحــل محل

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3( المادة

 الجریـدة الرسـمیة،فـي وینشـر  یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطـاع المعنـي ،
یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه  وفــي وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى كــل مــا

  وضعه موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  هـ.1436/ االخرربیع  /26یخ:بتار 

  م.2015فبرایر/ /15الموافق:



  205رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015)لسنة 18رقم(

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  املؤمتر الوطني العام

  - بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.2011/اغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  وتعدیالته. النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
ــــام فــــي اجتماعــــه العــــادي  - ــــه المــــؤتمر الــــوطني الع ــــى مــــا خلــــص إلی وعل

 ـ.هــــــ 1436 االخــــــر/ربیــــــع 26) المنعقــــــد یــــــوم األحــــــد بتــــــاریخ213رقــــــم(
  م.2015/ر/فبرای15الموافق 

  صدر القرار اآلتي
  )1( المادة

نصـــر حســـن امعیقـــل محمـــد اعتباریـــًا مـــن عضـــویة  تقبـــل اســـتقالة الســـید/
  ام .المؤتمر الوطني الع

  )2( المادة
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3( المادة

 الجریـدة الرسـمیة،فـي وینشـر  یعمل بهذا القـرار مـن تـاریخ انقطـاع المعنـي،
ــه  وفــي وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى كــل مایخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین ب

  موضع التنفیذ. وضعه
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  هـ.1436/ االخرربیع  /26بتاریخ:

  م.2015فبرایر/ /15الموافق:



  206رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015)لسنة 19رقم(

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  المؤتمر الوطني العام

  -بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.2011/اغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
ــــام فــــي اجتماعــــه العــــادي  - ــــه المــــؤتمر الــــوطني الع ــــى مــــا خلــــص إلی وعل

ـــــم(  ـ.هـــــ 1436 االخـــــرربیـــــع  /26) المنعقـــــد یـــــوم األحـــــد بتـــــاریخ213رق
  م.2015فبرایر / /15الموافق 

  صدر القرار اآلتي
  )1( المادة

ـــًا مـــن عضـــویة تقبـــل اســـتقالة الســـید/ محمد یـــونس محمـــد التـــومي اعتباری
  المؤتمر الوطني العام .

  )2( المادة
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3( المادة

الجریـدة الرسـمیة ، فـي یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني ، وینشر 
یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه  اإلعــالم المتاحــة ویلغــى كــل مــا وفــي وســائل

  وضعه موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  هـ.1436/ االخرربیع  /26بتاریخ:

  م.2015فبرایر/ /15الموافق:



  207رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015)لسنة 20رقم(

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  العامالمؤتمر الوطني 

  -بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.2011/اغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
ــــام فــــي اجتماعــــه العــــادي  - ــــه المــــؤتمر الــــوطني الع ــــى مــــا خلــــص إلی وعل

 ـ.هــــــ 1436 االخــــــر/ربیــــــع 26) المنعقــــــد یــــــوم األحــــــد بتــــــاریخ213رقــــــم(
  م.2015رایر //فب15الموافق 

  صدر القرار اآلتي
  )1( المادة

تقبـل اسـتقالة السـید/فهیم علـي سـعد الرطـب اعتباریـًا مـن عضـویة المـؤتمر 
  الوطني العام .

  )2( المادة
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3( المادة

 الجریـدة الرسـمیة،فـي اریخ انقطـاع المعنـي، وینشـر یعمل بهذا القـرار مـن تـ
یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه  وفــي وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى كــل مــا

  وضعه موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  هـ.1436/ االخرربیع  /26بتاریخ:

  م.2015فبرایر/ /15الموافق:



  208رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015)لسنة 21رقم(

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  المؤتمر الوطني العام

  -بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.2011/اغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
ــــام فــــي اجتماعــــه العــــادي  - ــــه المــــؤتمر الــــوطني الع ــــى مــــا خلــــص إلی وعل

 ـ.هـــــ 1436 االخـــــر/ربیـــــع 26 اریخـــــــد بتـــــــد یـــــوم األحـقـــــ) المنع213رقـــــم(
  م.2015/فبرایر /15الموافق 

  صدر القرار اآلتي
  )1( المادة

تقبل استقالة السید/عبدالجلیل غیث أبوبكر عمر سیف النصر اعتباریـًا مـن 
  عضویة المؤتمر الوطني العام .

  )2( المادة
ــاة المــؤتمر ب ــات مواف ــا لالنتخاب ــًا علــى المفوضــیة العلی ــه طبق مــن یحــل محل

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3( المادة

 الجریـدة الرسـمیة،فـي یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطـاع المعنـي ، وینشـر 
ــه  وفــي وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى كــل مایخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین ب

  وضعه موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  هـ.1436/ االخربیع ر  /26بتاریخ:

  م.2015فبرایر/ /15الموافق:



  209رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015)لسنة 22رقم(

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  المؤتمر الوطني العام

  -بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.2011/اغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  ته.النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیال  -
ــــام فــــي اجتماعــــه العــــادي  - ــــه المــــؤتمر الــــوطني الع ــــى مــــا خلــــص إلی وعل

 ـ.هــــــ 1436 االخــــــر/ربیــــــع 26) المنعقــــــد یــــــوم األحــــــد بتــــــاریخ213رقــــــم(
  م.2015/فبرایر /15الموافق 

  صدر القرار اآلتي
  )1( المادة

جعـــودة  اعتباریـــًا مـــن عضـــویة اتقبـــل اســـتقالة السید/صـــالح بشـــیر صـــالح 
  المؤتمر الوطني العام .

  )2( المادة
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3( المادة

 الجریـدة الرسـمیة،فـي یعمل بهذا القـرار مـن تـاریخ انقطـاع المعنـي، وینشـر 
ــه  وفــي وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى كــل مایخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین ب

  التنفیذ. وضعه موضع
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  هـ.1436/ االخرربیع  /26بتاریخ:

  م.2015فبرایر/ /15الموافق:



  210رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015)لسنة 23رقم(

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  املؤمتر الوطني العام

  - بعد االطالع على:
  . وتعدیالته.م2011/اغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
 وعلـــى مـــا خلـــص إلیـــه المـــؤتمر الـــوطني العـــام فـــي اجتماعـــه العـــادي رقـــم -

ــــاریخ213( ــــوم األحــــد بت ــــع 26) المنعقــــد ی ــــق  ـهــــ 1436 االخــــر/ربی المواف
  م.2015/فبرایر /15

  در القرار اآلتيص
  )1( المادة

علــي أحمــد المنتصــر  اعتباریــًا مــن عضــویة تقبــل اســتقالة السید/الضــاوي 
  المؤتمر الوطني العام .

  )2( المادة
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3( المادة

 الجریـدة الرسـمیة،فـي یعمل بهذا القـرار مـن تـاریخ انقطـاع المعنـي، وینشـر 
ــه وفــي وســائل اإلعــال م المتاحــة ویلغــى كــل مایخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین ب

  وضعه موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  هـ.1436/ االخرربیع  /26بتاریخ:

  م.2015فبرایر/ /15الموافق:



  211رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة 24رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  املؤمتر الوطني العام

  - بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.2011/أغسطس/03في  اإلعالن الدستوري الصادر -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
ـــــادي  - ـــــام فـــــي اجتماعـــــه الع ـــــوطني الع ـــــه المـــــؤتمر ال ـــــى مـــــاخلص إلی وعل

الموافــق  ـ.هــ 1436 االخــر/ربیــع 26بتــاریخ  )المنعقــد یــوم األحــد 213رقــم(
  م.2015 /فبرایر/15

  صدر القرار اآلتي :
  )1( المادة

ــل اســتقالة الســیدة / ــًا مــن عضــویة  تقب زینــب شــتي حســن حامــدي اعتباری
  الوطني العام. المؤتمر

  )2( المادة
علــى المفوضــیة العلیــا لالنتخابــات موافــاة المــؤتمر بمــن یحــل محلهــا طبقــًا 

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3( المادة

 ،بالجریـدة الرسـمیةفي ، وینشر یة اریخ انقطاع المعنمن ت یعمل بهذا القرار
یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه  وفــي وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى كــل مــا

  وضعه موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام  

  صدر في طرابلس
  هـ.1436/  االخرربیع  /26:بتاریخ

  م.2015فبرایر/ /15:الموافق



  212رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015)لسنة25رقم (

  بشأن قبول استقبالة اعتبارية
  املؤمتر الوطني العام

  - بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته. 2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
م. فـــي اعتمـــاد تعـــدیل 2013) لســـنة 62قـــرار المـــؤتمر الـــوطني العـــام رقـــم ( -

  النظام الداخلي للمؤتمر وتعدیالته.  
ــى مــاتم  - ــوطني العــام فــي اجتماعــه العــادي رقــم وعل ــه المــؤتمر ال خلــص إلی

ــــاریخ213( ــــوم األحــــد بت ــــع  /26) المنعقــــد ی ــــق  ـهــــ1436 االخــــرربی المواف
  م.2015/فبرایر/15

  صدر القرار اآلتي:
  )1( المادة

ســیا محمــد وجــدي المرغنــي مــن عضــویة المــؤتمر آتقبــل اســتقالة الســیدة / 
  الوطني العام.

  )2( المادة
ة العلیــا لالنتخابــات موافــاة المــؤتمر بمــن یحــل محلهــا طبقــًا علــى المفوضــی

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3المادة (

وفــي  الجریــدة الرســمیة،فــي مــن تــاریخ صــدوره، وینشــر  یعمــل بهــذا القــرار
یخالفـه وعلـى جمیـع المعنیـین بـه وضـعه  وسائل اإلعالم المتاحة ویلغـى كـل مـا

  موضع التنفیذ.
  ام املؤمتر الوطني الع

  فى طرابلس صدر
  هـ.1436/ االخرربیع  /26:بتاریخ

  م.2015فبرایر / /15:الموافق



  213رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م.2015)لسنة 26رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  املؤمتر الوطني العام

  -بعد االطالع على :
  وتعدیالته.م.  2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادرفي -
  اخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته.النظام الد -
 )213وعلـــى مـــاخلص إلیـــه المـــؤتمر الـــوطني العـــام فـــي اجتماعـــه العـــادي( -

ــــــــــاریخ ــــــــــد یــــــــــوم األحــــــــــد بت  هـــــــــــ.1436 االخــــــــــرربیــــــــــع  / 26 المنعق
  م.2015/فبرایر/15الموافق

  صدر القرار اآلتي : 
  )1( المادة

ریـًا مـن عضـویة ابتسام سعد السنوسي اسـتیتة اعتبا تقبل استقالة السیدة /
  المؤتمر الوطني العام .

  )2( المادة
علــى المفوضــیة العلیــا لالنتخابــات موافــاة المــؤتمر بمــن یحــل محلهــا طبقــًا 

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3المادة (
  ، الجریـدة الرسـمیةفي ، وینشر یة یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعن

یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه  ل مــاوفــى وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى كــ
  وضعه موضع التنفیذ.

  املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  هـ .1436/ االخرربیع  /26:بتاریخ
  م.2015فبرایر/ /15:الموافق



  214رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م 2015) لسنة27رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية 
  المؤتمر الوطني العام 

  - ى :بعد اإلطالع عل
 م. وتعدیالته.2011/ أغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته . -
وعلـــى مـــاخلص إلیـــه المـــؤتمر الـــوطني العـــام فـــي اجتماعـــه العـــادي رقــــم  -

 ـهــــــــ1436 االخــــــــر/ ربیــــــــع 26) المنعقــــــــد یــــــــوم األحــــــــد بتــــــــاریخ 213(
  م .2015/فبرایر/ 15الموافق

  -القرار اآلتي :صدر 
  )1المادة (

ــًا مــن عضــویة  ــاجي مصــباح اعتباری ــونس ن تقبــل اســتقالة الســید/ صــالح ی
  المؤتمر الوطني العام.

  )2المادة (
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3( المادة

الجریــدة الرســمیة فــي المعنــي، وینشـر مـن تــاریخ انقطــاع  یعمـل بهــذا القــرار
یخالفـه وعلــى جمیـع المعنیـین بــه  ،وفـي وسـائل اإلعــالم المتاحـة ویلغـى كــل مـا

  وضعه موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  هـ.1436/ االخرربیع  /26:بتاریخ

  م,2015فبرایر/ /15:الموافق



  215رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015)لسنة 28رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  المؤتمر الوطني العام 

  -بعد االطالع علي:
  م. وتعدیالته .2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
ــــى مــــا - ــــام فــــي اجتماعــــه العــــادي  وعل ــــه المــــؤتمر الــــوطني الع خلــــص إلی

الموافـــق  ـهـــ 1436 االخـــر/ربیـــع 26د بتـــاریخ )المنعقـــد یـــوم األحـــ213رقـــم(
  م. 2015/فبرایر15

  صدر القرار اآلتي:
  )1( المادة

تقبـــل اســـتقالة الســـیدة/نعیمة رمضـــان عقیـــل دلـــف اعتباریـــًا مـــن عضـــویة 
  المؤتمر الوطني العام.

  )2( المادة
علــى المفوضــیة العلیــا لالنتخابــات موافــاة المــؤتمر بمــن یحــل محلهــا طبقــًا 

  نافذة بالخصوص.للتشریعات ال
  )3(ة الماد

الجریـدة الرسـمیة، فـي وینشـر  ة،یعمل بهذا القرار مـن تـاریخ انقطـاع المعنیـ
یخالفـه وعلــى جمیـع المعنیـین بــه  وفـي وسـائل اإلعــالم المتاحـة ،ویلغـى كــل مـا

  وضعه موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس 
  /هـ.1436/ االخرربیع  /26:بتاریخ
  م.2015فبرایر/ /15:قالمواف



  216رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة 29رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  المؤتمر الوطني العام

  -طالع علي:البعد ا
  م. وتعدیالته.2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته . -
لمـــؤتمر الـــوطني العـــام فـــي اجتماعـــه العـــادي رقــــم وعلـــى مـــاخلص إلیـــه ا -

 ـهــــــــ1436 االخــــــــرربیــــــــع  /26) المنعقــــــــد یــــــــوم األحــــــــد بتــــــــاریخ 213(
  م.2015/فبرایر/ 15الموافق

  اآلتي : صدر القرار
  )1المادة (

مـن عضـویة المـؤتمر  اكحتـي اعتباریـاً  سـمیة أبـوبكر تقبل استقالة السیدة /
  الوطني العام.

  )2(ة الماد
لعلیــا لالنتخابــات موافــاة المــؤتمر بمــن یحــل محلهــا طبقــًا  علــى المفوضــیة ا

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3المادة (

 ، الجریـدة الرسـمیةفي ، وینشر ةیعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعنی 
یخالفــه وعلــى جمیــع المعنیــین بــه  وفــي وســائل اإلعــالم المتاحــة ویلغــى كــل مــا

  وضعه موضع التنفیذ.
  لوطني العام املؤمتر ا

  صدر في طرابلس
  هـ.1436/ االخر/ ربیع 26:بتاریخ

  م.2015فبرایر/ /15:الموافق



  217رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة 30رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  املؤمتر الوطني العام 

  - :علي بعد االطالع
  م. وتعدیالته.2011/أغسطس/03في  اإلعالن الدستوري الصادر -
  لنظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته .ا -
خلـــص إلیـــه المـــؤتمر الـــوطني العـــام فـــي اجتماعـــه العـــادي رقـــم  وعلـــى مـــا -

ــــــــوم األحــــــــد213( ــــــــد ی ــــــــع  /26بتــــــــاریخ  )المنعق  ـهــــــــ1436 االخــــــــرربی
  م.2015/فبرایر/15الموافق

  صدر القرار اآلتي :
  )1( المادة

من عضـویة المـؤتمر تقبل استقالة السید/ طاهر علـي هـرم اللطیـف ا عتباریـًا
  الوطني العام.

  )2المادة (
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  )3( المادة

الجریــدة الرســمیة، فــي یعمــل بهــذا القــرار مــن تــارخ انقطــاع المعنــي، وینشــر 
یخالفـه وعلــى جمیـع المعنیـین بــه  اوفـي وسـائل اإلعــالم المتاحـة، ویلغـى كــل مـ

  وضعه موضع التنفیذ.
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  هـ.1436/ االخرربیع  /26:بتاریخ

  م.2015فبرایر/ /15:الموافق



  218رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  بشأن املوافقة  .م2015) لسنة 31رقم (

  على استئناف جلسات احلوار باململكة املغربية
  لوطني العاماملؤمتر ا

  - بعد االطالع على:
  م. وتعدیالته.2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته . -
ــیس المــؤتمر الــوطني العــام رقــم ( - م. بشــأن 2015لســنة  )10وعلــى قــرار رئ

  تشكیل وفد الحوار إلى مدینة غدامس.
لیـــه باجتمـــاع المـــؤتمر الـــوطني العـــام العـــادي رقـــم فـــاق عالتتـــم ا وعلـــى مـــا -

الموافـــق  ـهـــ 1436/ى/جمـــادي األولـــ03)المنعقـــد یـــوم األحـــد بتـــاریخ214(
  م.2015/فبرایر/22

  أصدر القرار اآلتي:
  )1( المادة

  یوافق المؤتمر على استئناف جلسات الحوار السیاسي بالمملكة المغربیة.
  )2( المادة

القیام بالتشاور مع قیادات الثوار فـي الجبهـات یتولى الوفد الممثل للمؤتمر 
  ومنسقي التظاهر في المیادین والساحات .
  )3المادة (

الجریدة الرسمیة، وعلـى كـل في وینشر  یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره،
  المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

  املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  .هـ1436/ىجمادي األول /03:بتاریخ



  219رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  م.2015فبرایر/ /22:الموافق
  قرار املؤمتر الوطني العام

  م2015)لسنة 32رقم (
  بشأن تكليف ديوان احملاسبة مبهمة

  -بعد االطالع على:
  م وتعدیالته.2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
  شأن دیوان المحاسبة .م. ب2013لسنة  )19القانون رقم ( -
ــــوطني العــــام فــــي اجتماعــــه العــــادي رقــــم  مــــا - ــــه المــــؤتمر ال ــــص إلی خل

ـــاریخ 215( ـــاء بت ـــ05)المنعقـــد یـــوم الثالث ـــق 1436/ى/جمـــادي األول هــــ. المواف
  م.2015/فبرایر/24

  أصدر القرار اآلتي :
  )1المادة (

ید یكلف دیوان المحاسـبة بـالتحقق مـن األرقـام المالیـة الـواردة بتصـریح السـ
رئیس حكومة اإلنقاذ الوطني بشأن الوضع المالي للدولة اللیبیة ،وتقدیم تقریر 

ن مـن تـاریخ صـدور امفصل للمؤتمر الوطني العام وذلك في أجل أقصاه أسبوع
  هذا القرار.

  )2المادة (
الجریــدة الرســمیة، وعلــى ا القــرار مــن تــاریخ صــدوره. وینشــر فــي یعمــل بهــذ

  التنفیذ.جمیع المعنیین به وضعه موضع 
  ليبيا -املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس 
  هـ.1436/ ىجمادي األول /05:بتاریخ

  م.2015فبرایر/ /24:الموافق



  220رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  م2015) لسنة 33قرار املؤمتر الوطني العام رقم(
  بشأن تشكيل جلنة تقصي احلقائق 

  سليم يحول مذحبة سجن أب
  - بعد االطالع على:

 م.وتعدیالته.2011/أغسطس/ 3 اإلعالن الدستوري الصادر في -
شـأن اعتمـاد تعـدیل بم.في 2013) لسنة 62( قرار المؤتمر الوطني العام رقم -

 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته.
حكــام الخاصــة ألشــأن تقریــر بعــض ابم.فــي 2013لســنة  )31( القــانون رقــم -

 سلیم. يبمذبحة أب
 م.2013) لسنة 31( رقم ة من القانونلما ورد في المادة الخامس اً وتنفیذ

) 217( وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم -
 هــــــــــ.1436/ةاآلخـــــــــر  يجمـــــــــاد /4المنعقـــــــــد یـــــــــوم الثالثـــــــــاء بتـــــــــاریخ 

 م.2015/مارس/24الموافق
  أصدر القرار اآلتي

  )1( المادة

  تشكل لجنة تقصي الحقائق من السادة اآلتیة أسماؤهم:
)ـمحكمة استئناف طرابلس (رئیسبرئیس   السید /العجیلي امحمد المعلول  -  ًا
)یس نیابة بمكتب النائب العام  رئ  السید/ الصدیق أحمد الصور    -  (عضوًا
)        رئیس محكمة ابتدائیة    السید/ رمضان عطیة شرع اهللا   -  (عضوًا
  ایة مندوبًا عن وزارة رع     السید/عادل حسن المحیشي  -

)        أسر الشهداء والمفقودین                                        (عضوًا
  مندوبًا عن مصلحة      كعبر ىمقدم/حسام یحي موس -

)                  األحوال المدنیة                                     (عضوًا
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  مندوبًا عن رابطة     علي المجدوب   ىالسید/ مصطف -
)     و سلیم   بأهالي شهداء أ                                        (عضوًا

  )2( المادة
على اللجنة القیام بالمهام المنصوص علیها بالمـادة السادسـة مـن القـانون 

  م.2013) لسنة31(
  )3( المادة

ن تقــدم تقریــرًا عــن عملهــا نهایــة كــل شــهر وعلیهــا أن تنهــي أعلــى اللجنــة 
  ها ستة أشهر.عملها في مدة أقصا

  )4( المادة

 أعضــاء  تصــرف مكافــأة مقطوعــة بقیمــة عشــرة آالف دینــار لكــل عضــو مــن
  اللجنة عند انتهاء عملها. هذه

  )5( المادة

وینشـر  ، تنفیذ هذا القرار ویعمل به من تـاریخ صـدوره هخصیعلى كل فیما 
  في الجریدة الرسمیة.

  ي العامناملؤمتر الوط
  صدر في طرابلس

  هـ.1436/ىاألول يمادج /05:بتاریخ
 م.25/03/2015الموافق:
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة 34رقم (

  بشأن تفويض رئاسة املؤمتر باختاذ قرارات
  - بعد االطالع على:

  م. وتعدیالته.2011 أغسطس/ 3الدستوري المؤقت الصادر في  اإلعالن -
  الته.وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدی -
وعلـــى مـــا خلـــص إلیـــه المـــؤتمر الـــوطني العـــام فـــي اجتماعـــه العـــادي رقـــم  -

ـــــاء بتـــــاریخ 217( هــــــ. 1436/ ة/ جمـــــادي اآلخـــــر 4) المنعقـــــد یـــــوم الثالث
  م.2015/ مارس 24الموافق 

  اآلتيأصدر القرار 
  المادة األولى

تفــوض رئاســة المــؤتمر بتشــكیل لجنــة أزمــة إعالمیــة بالتشــاور مــع اللجنــة 
بالمؤتمر وتخول رئاسة المؤتمر بتخصیص المیزانیة الالزمـة إلنجـاح اإلعالمیة 

  عملها ومهامها.
  المادة الثانیة

تفــوض رئاســة المــؤتمر باختیــار لجنــة مــن أعضــاء المــؤتمر بالتشــاور مــع 
لجنـــة األوقـــاف بـــالمؤتمر ودار اإلفتـــاء لعقـــد ملتقـــى علمـــي بخصـــوص تفعیـــل 

  تطرف.في مواجهة الفكر الم المعتدلالخطاب الدیني 
  المادة الثالثة

تفوض رئاسة المؤتمر بتشكیل فریق قـانوني مسـاند للمـؤتمر وتحـدد مهامـه 
  بناء على مقترح مقدم من اللجنة التشریعیة والدستوریة بالمؤتمر.
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  ة الرابعةدالما

ویلغى كل حكم یخالفه وعلـى كـل  ،یعمل بأحكام هذا القرار من تاریخ صدوره
  جریدة الرسمیة.فیما یخصه تنفیذه وینشر في ال

  ليبيا -املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  هـ.1436/ ة/ جمادي اآلخر 5:بتاریخ
 م.2015مارس / /25:الموافق
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  الوطني العام قرار املؤمتر
  م.2015لسنة )35( رقم

  بشأن إلغاء قرار
  -بعد االطالع على :

  .هوتعدیالت م.2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في -
  م.بشأن الخدمة العسكریة وتعدیالته.1974لسنة )40القانون رقم( -
  .قانون التقاعد العسكري وتعدیالته م. بإصدار1974لسنة )43القانون رقم( -
شأن صالحیات ببعض األحكام  م. بتقریر2012لسنة  )11القانون رقم( -

  المستویات القیادیة بالجیش اللیبي.
جنة التنسیقیة لم.بشأن ال2012لسنة )52وعلى قرار المجلس االنتقالي رقم( -

  لحمایة الجنوب اللیبي.
ئــیس المــؤتمر الــوطني العام/القائــد األعلــى للجــیش اللیبــي رقــم ر وعلــى قــرار  -

) 34م.بشأن إلغاء قرار رئـیس المـؤتمر الـوطني العـام (2013لسنة  )107(
  م.2013لسنة 

ر االجتمـــاع التاســـع عشـــر للجنـــة شـــؤون األمـــن ورد فـــي محضـــ مـــا ىوعلـــ -
  والدفاع بالمؤتمر الوطني العام.

 )217خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم ( وعلى ما -
هــــــ. الموافـــــق 1436/ةاآلخــــر  يجمـــــاد /4 بتـــــاریخ یـــــوم الثالثــــاء المنعقــــد

  م.2015/مارس/24
  اآلتي: أصدر القرار

  )1ادة (الم

م. بشـأن ضـم 2012لسـنة  )52جلـس الـوطني االنتقـالي رقـم (یلغى قـرار الم
  اللجنة التنسیقیة لحمایة الجنوب إلى رئاسة األركان العامة.
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  )2( المادة

یحال المنتسبون إلى اللجنة المنصوص علیها في المادة السابقة إلـى وزارة 
 العمل إلعادة تنسیبهم إلى وظائف تناسـب مـؤهالتهم العلمیـة وخبـراتهم العملیـة

نین واللــوائح المعمــول بهــا بمـا فــي ذلــك شــروط الــرقم المــا تقضــي بــه القـو  وفقـاً 
  الوطني والجنسیة اللیبیة.

  )3( المادة

وینشــر فــي  ، یخالفــه ویلغــى كــل مــا ، یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره
  الجریدة الرسمیة. 

  املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  هـ.1436/ةخر آلا يجماد /5:بتاریخ
 م.2015مارس/ /25:لموافقا
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 قرار املؤمتر الوطني العام
م.2015) لسنة 36رقم (  

 بشأن إقالة رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني
  

  املؤمتر الوطني العام
  - بعد االطالع على:

  م. وتعدیالته.2011 أغسطس/ 3الدستوري المؤقت الصادر في  اإلعالن -
  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
ــة 44ر المــؤتمر الــوطني العــام رقــم (قــرا - ) بشــأن إعــالن حالــة النفیــر والتعبئ

  العامة وتكلیف حكومة انقاذ وطني.
وعلـــى مـــا ورد بتقـــاریر دیـــوان المحاســـبة ومصـــرف لیبیـــا المركـــزي وتقـــاریر  -

  اللجان بالمؤتمر.
وعلـــى مـــا خلـــص إلیـــه المـــؤتمر الـــوطني العـــام فـــي اجتماعـــه العـــادي رقـــم  -

ــــو 218( ــــد ی ــــاء بتــــاریخ ) المنعق ــــادي اآلخــــر 10م الثالث هـــــ. 1436/ ة/ جم
  م.2015 /3/ 31الموافق 

  اآلتيأصدر القرار 
  )1(المادة 

عفى السید/ عمر سلیمان صـالح الحاسـي مـن مهـام منصـبه  ُ  بصـفته رئیسـاً ی
ـــوطني ویكلـــف الســـید النائـــب األول بمهـــام رئاســـة مجلـــس  لحكومـــة اإلنقـــاذ ال

  لهذه الحكومة. الوزراء مؤقتًا إلى حین اختیار رئیس
  )2(المادة 

تتولى رئاسة المـؤتمر (الـرئیس ونائبیـه) ترشـیح مـن یتـولى رئاسـة الحكومـة 
بعد التشاور مع اللجـان وذلـك خـالل شـهر مـن تـاریخ هـذا القـرار ویمكـن تمدیـد 
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  هذه المدة من الرئاسة وفقًا لمقتضیات الضرورة والمصلحة العامة.
  )3(المادة 

ائــب األول حكومــة تصــریف أعمــال إلــى حـــین تســتمر الحكومــة برئاســة الن
  اختیار رئیس لها.

  )4(ة دالما

ــدة الرســمیة  ،هــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره بهــذایعمــل  وینشــر فــي بالجری
ووسائل اإلعالم المتاحة ویلغى كل ما یخالفه وعلى جمیـع المعنیـین بـه وضـعه 

  موضع التنفیذ.
  ليبيا -املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  هـ.1436/ اآلخرة/ جمادي 10:یخبتار 

 م.2015مارس / /31:الموافق
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   قرار املؤمتر الوطني العام
  بشأن آلية اعتماد .م2015)لسنة37رقم (

  جمالس احلكماء واألعيان وحتديد اختصاصاتها
  المؤتمر الوطني العام:

  -بعد االطالع على:
 ته.م.وتعدیال 2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -
) 218وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الـوطني العـام فـي اجتماعـه العـادي رقـم( -

ــــــــاریخ  ــــــــاء بت ــــــــوم الثالث  هـــــــــ.1436/اآلخــــــــرة يجمــــــــاد /10المنعقــــــــد ی
 م.2015/مارس/31الموافق

  أصدر القرار اآلتي:
  )1( المادة

فوض رئیس المؤتمر الوطني العام بالموافق ُ ة على اعتماد مجالس الحكماء ی
واألعیان بالبلدیات بعد التشاور مع أعضاء المـؤتمر الـوطني العـام عـن الـدائرة 

  التي یأتي منها طلب االعتماد.
  )2( المادة

تتكون هذه المجـالس مـن حكمـاء وأعیـان المنـاطق ویراعـى فـي تحدیـد عـدد 
شـــاور مـــع األفـــراد فـــي كـــل مجلـــس عـــدد الســـكان والنطـــاق المكـــاني وذلـــك بالت

أعضــاء المـــؤتمر الــوطني العـــام عـــن الــدائرة التـــي ینتمـــي إلیهــا مقـــدمو طلـــب 
  االعتماد.

  )3( المادة
بما ال یتعارض مع اختصاصات السـلطات التشـریعیة والتنفیذیـة والقضـائیة. 

  :یأتيتختص مجالس الحكماء واألعیان بما 
ـي الدولة من أجل تحقیق تواصل التنسیق مع الجهات المعنیة ف -1 ل علـى افعّ

 ،بمــا ال یتعـارض مــع السیاســة العامــة للدولــة ،المسـتویین المحلــي والــدولي
  وال یمس اختصاصات السلطات واألجهزة المختصة.
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ل الجهود والمساعي في سبیل تحقیـق المصـالحة الوطنیـة ودعـم الحـوار ذب -2
المجتمعـي والمسـاهمة فــي تهیئـة الظـروف المناســبة لتفعیـل قـانون العدالــة 

  الیة.االنتق
دعــم ومســاندة الجهــات المختصــة مــن أجــل فــض المنازعــات  االجتماعیــة  -3

  التي تحدث في بعض المناطق.
التواصــل مــن أجــل العمــل علــى عــودة اللیبیــین النــازحین والمهجــرین فــي  -4

  الداخل والخارج.
الســـعي مـــن أجـــل اإلفـــراج عـــن األســـرى والمحتجـــزین فـــي بعـــض المنـــاطق  -5

في حالة الوصول إلى اتفاق بشـأن تبـادل األسـرى و  ،والوقوف على أحوالهم
والمحتجزین یتولى مجلس الحكماء واألعیان المعني التواصل والتنسیق مع 
جهــــات االختصــــاص المتمثلــــة فــــي مكتــــب النائــــب العــــام والمــــدعي العــــام 
العســـكري والقائـــد األعلـــى للجـــیش اللیبـــي ورئاســـة األركـــان العامـــة ووزارة 

 ،فــي المنــاطق وكافــة الجهــات األمنیــة المختصــةالداخلیــة ومــدیریات األمــن 
ــــادئ العــــدل واإلنصــــاف  بمــــا یضــــمن الحــــق العــــام والخــــاص ومراعــــاة مب

  والمشروعیة وفقًا ألحكام الشریعة اإلسالمیة والتشریعات النافذة.
  )4( المادة

أحكــام هــذا القــرار ال تتعــارض مــع مجــالس الشــورى المنصــوص علیهــا فــي 
 ،م.بشـأن نظـام اإلدارة المحلیـة2012) لسـنة 59( ) من القانون رقم21( المادة

ــى حــین إصــدار  ــى مســتوى البلــدیات إل وتشــكل مجــالس الحكمــاء واألعیــان عل
  قانون المحافظات بحیث یكون مجلس لكل محافظة.

  )5(ة الماد
لغـى كـل مـا یخالفـه عمل بهذا القـرار مـن تـاریخ صـدوره، و یُ ُ وعلـى جمیـع  ، ی

  .المعنیین به وضعه موضع التنفیذ
  املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس:
  هـ.1436/اآلخرة يجماد/ 12:بتاریخ

 م. 2015إبریل/ /02الموافق:
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة 39رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  - بعد االطالع على:

  م.و تعدیالته.2011/ أغسطس 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  ى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته.وعل -
) 219( وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم -

ـــــاریخ  ـــــاء بت ـــــوم الثالث ـــــد ی ـــــادي اآلخـــــر 25المنعق هــــــ.الموافق 1436/ة/جم
  م.2015بریل/إ/14

  - أصدر القرار اآلتي:
  المادة األولى

اهللا البغـــدادي اعتباریـــًا مـــن لســـالم عبـــدقالة الســـید/ حامـــد عبـــد اتقبـــل اســـت
  عضویة المؤتمر الوطني العام.

  المادة الثانیة
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  المادة الثالثة
 ، الجریـدة الرسـمیةفـي وینشر  ، یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني

في وسائل اإلعالم المتاحة ویلغى ما یخالفه وعلى جمیـع المعنیـین بـه وضـعه و 
  موضع التنفیذ.

  ليبيا - املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  هـ.1436/ةجمادي اآلخر  /25:بتاریخ
  م.2015بریل/إ /14:الموافق



  231رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة 40رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  - عد االطالع على:ب
  م.و تعدیالته.2011/ أغسطس 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
) 219( وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم -

ـــــاریخ  ـــــاء بت ـــــوم الثالث ـــــد ی ـــــادي اآلخـــــر 25المنعق وافق هــــــ.الم1436/ة/جم
  م.2015بریل/إ/14

  - أصدر القرار اآلتي:
  المادة األولى

تقبل استقالة السیدة/ فاطمة محمد أبو بكـر العباسـي اعتباریـًا مـن عضـویة 
  المؤتمر الوطني العام.

  المادة الثانیة
علــى المفوضــیة العلیــا لالنتخابــات موافــاة المــؤتمر بمــن یحــل محلهــا طبقــًا 

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  دة الثالثةالما

،    الجریـدة الرسـمیةفي وینشر  ، یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعنیة
وسائل اإلعالم المتاحة ویلغى ما یخالفه وعلى جمیـع المعنیـین بـه وضـعه  وفي

  موضع التنفیذ.
  ليبيا - املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس
  هـ.1436/ةاآلخر  ىجماد /25:بتاریخ

  م.2015یل/بر إ /14:الموافق
   



  232رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة 41رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  -بعد االطالع على:

  م.وتعدیالته.2011/ أغسطس 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
) 219عـام فـي اجتماعـه العـادي رقـم(وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الـوطني ال -

هـــــــ.الموافق 1436/جمـــــادي اآلخـــــر/25المنعقـــــد یـــــوم الثالثـــــاء بتـــــاریخ 
  م.2015بریل/إ/14

  - أصدر القرار اآلتي:
  المادة األولى

تقبل استقالة السید/ أحمد محمـد علـي لنقـي اعتباریـًا مـن عضـویة المـؤتمر 
  الوطني العام.

  المادة الثانیة
ــا لال  ــًا علــى المفوضــیة العلی ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف نتخاب

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  المادة الثالثة
،   الجریـدة الرسـمیةفـي وینشـر  ، یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطـاع المعنـي

وسائل اإلعالم المتاحة ویلغى ما یخالفه وعلى جمیـع المعنیـین بـه وضـعه  وفي
  موضع التنفیذ.

  ليبيا - ام املؤمتر الوطني الع
  صدر في طرابلس

  هـ.1436/ةاآلخر  ىجماد /25:بتاریخ
  م.2015بریل/إ /14:الموافق



  233رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة 42رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  -بعد االطالع على:

  م. وتعدیالته.2011/ أغسطس 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  ي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته.وعلى النظام الداخل -
) 219وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم ( -

ـــاریخ  ـــاء بت ـــوم الثالث ـــق  .هــــ 1436/ ةاآلخـــر  ى/ جمـــاد25المنعقـــد ی المواف
  م.2015بریل/ إ/14

  - أصدر القرار اآلتي:
  المادة األولى

ــ ــاح حمــد الق دیري اعتباریــًا مــن عضــویة تقبــل اســتقالة الســیدة / ســعاد مفت
  المؤتمر الوطني العام.

  المادة الثانیة
علــى المفوضــیة العلیــا لالنتخابــات موافــاة المــؤتمر بمــن یحــل محلهــا طبقــًا 

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  المادة الثالثة
عمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعنیة ُ  ، الجریـدة الرسـمیةفي وینشر  ، ی

لغى ما یخالفه وعلى جمیـع المعنیـین بـه وضـعه م المتاحة ویُ وفي وسائل اإلعال
  موضع التنفیذ.

  ليبيا - املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس:

  هـ.1436/ ةاآلخر  ى/ جماد25:بتاریخ
 م.2015بریل/ إ/  14:الموافق



  234رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة 43رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  - ع على :بعد االطال

  م. وتعدیالته.2011/ أغسطس 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
وعلـــى مـــا خلـــص إلیـــه المـــؤتمر الـــوطني العـــام فـــي اجتماعـــه العـــادي رقـــم  -

ــــاء بتــــاریخ 219( ــــوم الثالث ــــد ی ــــاد25) المنعق  .هـــــ1436/ ةاآلخــــر  ى/ جم
  م.2015بریل/ إ/ 14الموافق 

  - أصدر القرار اآلتي:
  المادة األولى

تقبــل اســتقالة الســید/ محمــد علــي عبــد اهللا الضــراط اعتباریــًا مــن عضــویة 
  المؤتمر الوطني العام.

  المادة الثانیة
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  لثةالمادة الثا

عمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني ُ  ، الجریـدة الرسـمیةفـي وینشر  ، ی
لغى ما یخالفه وعلى جمیـع المعنیـین بـه وضـعه  وفي وسائل اإلعالم المتاحة ویُ

  موضع التنفیذ.
  ليبيا -املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  .هـ1436/ ةاآلخر  ى/ جماد25:بتاریخ

  م.2015بریل/ إ/ 14:الموافق



  235رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة 44رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  -بعد االطالع على :

  م. وتعدیالته.2011/ أغسطس 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
اجتماعـــه العـــادي رقـــم وعلـــى مـــا خلـــص إلیـــه المـــؤتمر الـــوطني العـــام فـــي  -

ــــاء بتــــاریخ 219( ــــوم الثالث ــــد ی ــــاد25) المنعق  .هـــــ1436/ ةاآلخــــر  ى/ جم
  م.2015بریل/ إ/ 14الموافق 

  - تي:أصدر القرار اآل
  المادة األولى

تقبـــل اســـتقالة الســـید / عمـــر عبـــد العزیـــز بوشـــاح اعتباریـــًا مـــن عضـــویة 
  الوطني العام.المؤتمر 

  المادة الثانیة
ــا ــًا  علــى المفوضــیة العلی ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف لالنتخاب

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  المادة الثالثة
عمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني ُ  ، الجریـدة الرسـمیةفـي وینشر  ، ی

لغى ما یخالفه وعلى جمیـع المعنیـین بـه وضـعه  وفي وسائل اإلعالم المتاحة ویُ
  موضع التنفیذ.

  ليبيا -العام املؤمتر الوطني
  صدر في طرابلس

  .هـ1436/  ةاآلخر  ىجماد/ 25:بتاریخ
  م.2015بریل/ إ/ 14:الموافق



  236رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة 45رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  -بعد االطالع على :

  م. وتعدیالته.2011/ أغسطس 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  م الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته.وعلى النظا -
وعلـــى مـــا خلـــص إلیـــه المـــؤتمر الـــوطني العـــام فـــي اجتماعـــه العـــادي رقـــم  -

/  ةاآلخــــــــــر  ىجمــــــــــاد/ 25) المنعقــــــــــد یــــــــــوم الثالثــــــــــاء بتــــــــــاریخ 219(
  م.2015بریل/ إ/ 14الموافق  .هـ1436

  - أصدر القرار اآلتي:
  المادة األولى

صــائم اعتباریــًا مــن عضــویة موســى ال محمــدالســید تقبــل اســتقالة الســید / 
  .ر الوطني العامالمؤتم

  المادة الثانیة
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  المادة الثالثة
عمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني ُ  ، الجریـدة الرسـمیةفـي وینشر  ، ی

لغى ما یخالفه وعلى جمیـع المعنیـین بـه وضـعه وفي وسائل  اإلعالم المتاحة ویُ
  موضع التنفیذ.

  ليبيا -املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  .هـ1436/  ةاآلخر  ىجماد/ 25:بتاریخ
  م.2015بریل/ إ/ 14:الموافق



  237رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م2015) لسنة 46رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  -طالع على :بعد اال

  م. وتعدیالته.2011/ أغسطس 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
وعلـــى مـــا خلـــص إلیـــه المـــؤتمر الـــوطني العـــام فـــي اجتماعـــه العـــادي رقـــم  -

/  ةاآلخــــــــــر  ىجمــــــــــاد/ 25) المنعقــــــــــد یــــــــــوم الثالثــــــــــاء بتــــــــــاریخ 219(
  م.2015بریل/ إ/ 14وافق الم .هـ1436

  - أصدر القرار اآلتي:
  المادة األولى

اعتباریـًا مـن عضـویة  بلخیر عزوم تقالة السید / عبد اهللا محمد أبوتقبل اس
  الوطني العامالمؤتمر 

  المادة الثانیة
ــًا  ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف ــا لالنتخاب علــى المفوضــیة العلی

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  مادة الثالثةال

عمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني ُ  ، الجریـدة الرسـمیةفـي وینشر  ، ی
لغى ما یخالفه وعلى جمیـع المعنیـین بـه وضـعه  وفي وسائل اإلعالم المتاحة ویُ

  موضع التنفیذ.
  ليبيا -املؤمتر الوطني العام

  صدر في طرابلس
  .هـ1436/ ةاآلخر  ى/ جماد25:بتاریخ

  م.2015ریل/ بإ/ 14:الموافق



  238رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار املؤمتر الوطني العام
  م.2015ة ـ) لسن47رقم (

  بشأن قبول استقالة اعتبارية
  على:ــ بعد االطالع -
  م. وتعدیالته.2011 أغسطس/ 3الدستوري المؤقت الصادر في اإلعالن  -  
  وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته. -
وطني العـــام فـــي اجتماعـــه العـــادي رقـــم وعلـــى مـــا خلـــص إلیـــه المـــؤتمر الـــ -

 1436/  ةاآلخــــــر  ىجمــــــاد /25) المنعقــــــد یــــــوم الثالثــــــاء بتــــــاریخ 219(
  م.2015بریل/ إ/ 14هـ. الموافق 

  اآلتيأصدر القرار 
  المادة األولى

اعتباریــًا مــن عضــویة  األنصــاريحمــد أتقبــل اســتقالة الســید/ حســین محمــد 
  المؤتمر الوطني العام.

  المادة الثانیة
ــا لال  علــى ــًا المفوضــیة العلی ــه طبق ــاة المــؤتمر بمــن یحــل محل ــات مواف نتخاب

  للتشریعات النافذة بالخصوص.
  المادة الثالثة
عمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني ُ  ، الجریـدة الرسـمیةفـي وینشر  ، ی

لغى ما یخالفه وعلى جمیـع المعنیـین بـه وضـعه  اإلعالموفي وسائل  المتاحة ویُ
  .موضع التنفیذ

  ليبيا - املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  هـ.1436/ ةاآلخر  ى/ جماد25:بتاریخ
 م.2015بریل/ إ/ 14:الموافق



  239رقم الصفحة                                                    )                 4دد (ـــالع
  

  قرار جملس الوزراء 
  بشأن إصدار  م. 2015)لسنة 39رقم (

   م. 2014)لسنة 1الالئحة التنفيذية للقانون رقم(
  فرباير 17الشهداء واملفقودين بثورة بشأن رعاية أسر 

  س الوزراءجمل
ـــــاریخ - ـــــى اإلعـــــالن الدســـــتوري الصـــــادر بت  م.3/8/2011بعـــــد االطـــــالع عل

  ه.ــوتعدیالت
  وعلى القانون المدني وتعدیالته. -
  وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وتعدیالته. -
  بشأن القضاء اإلداري وتعدیالته. م. 1971) لسنة 88وعلى القانون رقم( -
ــــى القــــانون رقــــم - بشــــأن الضــــمان االجتمــــاعي  م. 1980) لســــنة 13( وعل

  وتعدیالته.
ــم ( - ــانون رق ــى الق بشــأن تنظــیم أحــوال القاصــرین  م.  1992لســنة  )17وعل

  ومن في حكمهم.
تقریر بعـض األحكـام المتعلقـة  بشأن م. 2013) لسنة 4وعلى القانون رقم ( -

  .بذوي اإلعاقات المستدیمة من مصابي حرب التحریر والئحته التنفیذیة
ــــم ( - ــــى القــــانون رق ــــة أســــر الشــــهداء  م. 2014) لســــنة 1وعل بشــــأن رعای

  والمفقودین.
بشــأن إعــالن  م. 2014لســنة  )44( وعلــى قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم -

  حالة النفیر والتعبئة العامة وتكلیف رئیس حكومة إنقاذ وطني.
ــى قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم - مــنح  بشــأن م. 2014لســنة  )46( وعل

  الثقة لحكومة اإلنقاذ الوطني.
بتنظــیم الجهــاز اإلداري  م. 2012لســنة  )28وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( -

  لوزارة رعایة أسر الشهداء والمفقودین وتعدیالته.
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المـؤرخ فـي  )56(د.ش.م/ وعلى كتاب السـید/أمین شـؤون مجلـس الـوزراء رقـم -
  .م2015/ 5/3

  .م2015في اجتماعه العادي السادس لسنة وعلى ما قرره مجلس الوزراء  -
  ررــــق

 2011فبرایــر  17وفــاًء لتضــحیات أبنــاء هــذا الــوطن الــذین لبــوا نــداءه فــي 
  وقدموا أنفسهم فداًء له وللمبادئ اإلنسانیة شرعت هذه الالئحة.

  اب األولـــالب
  اتــتعريف
  )1( مادة

  یقصد باأللفاظ اآلتي ذكرها المعاني المقارنة لها:
ــــــمال - م.بشــــــأن رعایــــــة أســــــر الشــــــهداء 2014لســــــنة  )1( قانون:القــــــانون رق

  والمفقودین.
م.بشــأن رعایــة 2014لســنة 1الالئحــة التنفیذیة:الالئحــة التنفیذیــة للقــانون رقــم  -

  فبرایر. 17أسر الشهداء والمفقودین بثورة 
لسـنة  1سجل الشهداء:سجل معد لقید الشهداء المشمولین بأحكـام القـانون رقـم -

  فبرایر. 17بشأن رعایة أسر الشهداء والمفقودین بثورة  .م2014
 1سجل المفقودین: سجل معد لقیـد المفقـودین المشـمولین بأحكـام القـانون رقـم  -

  فبرایر. 17م. بشأن رعایة أسر الشهداء والمفقودین بثورة 2014لسنة 
انون اللجنة المركزیـة : اللجنـة المركزیـة المعنیـة بحصـر المشـمولین بأحكـام القـ -

  فبرایر. 17م. بشأن رعایة أسر الشهداء والمفقودین بثورة 2014لسنة  1رقم
  األجنبي:كل من كانت جنسیته غیر لیبیة. -
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  الباب الثاني
  أحكام عامة 

  )2( مادة
تهدف هذه الالئحة إلى ضـمان حقـوق وامتیـازات ذوي الشـهداء والمفقـودین 

ـــریمهم ورعـــایتهم بمـــا یتناســـب وحجـــم التضـــحیات ال ـــدمها الشـــهداء وتك ـــي ق ت
  والمفقودون ومكانتها لتخفیف المعاناة عن ذویهم .

  )3( مادة
رعایــة أســر الشــهداء والمفقــودین واجــب یــنظم القــانون أحكامــه وتكفــل لهــم 
الدولة خدمات التعلیم والتـأمین الصـحي وحـق العمـل وكـل مـایحقق لهـم العـیش 

  الكریم ویدفع عنهم شظف الحیاة.
  )4( مادة

ــــت المســــتفید ــــانون یثب ــــًا لنصــــوص الق ــــام هــــذه الالئحــــة وفق ون مــــن أحك
وفــي حالــة  ،وللمســتندات والضــوابط التــي تقررهــا الالئحــة ، أو تضــعها الــوزارة

  تعذر إحضارها ألیة أسباب یصار إلى إثباتها بالطرق القانونیة أمام المحاكم.
  الثـــاب الثـــالب

  آلية حصر املستفيدين وطرق الطعن 
  )5( مادة

من وزیر رعایة أسر الشـهداء والمفقـودین اللجنـة المركزیـة مـن تشكل بقرار 
سبعة أعضاء وتتخذ من مدینة طرابلس مقـرًا لهـا ویتـولى االتحـاد العـام لـروابط 

فبرایـر بالتنسـیق مـع الـروابط التابعـة  17ومنظمات أسر شهداء ومفقودي ثورة 
إرفـاق له مهمة ترشیح عدد كاف من األسـماء ممـن یأنسـون فـیهم الكفایـة مـع 

  السیرة الذاتیة لكل واحد منهم .
  )6( مادة

تتـــولى اللجنـــة فـــي أول اجتمـــاع لهـــا مهمـــة انتخـــاب رئـــیس ونائـــب رئـــیس 
وتصــدر قرارتهــا فیمــا عــدا النصــاب المبــین بالقــانون باألغلبیــة القلیلــة وتباشــر 
األعمــال المناطــة بهــا بموجــب أحكــام التشــریعات المنظمــة لهــا بالتنســیق مــع 

  ى بالوزراة وبإشراف الوزیر المختص.اإلدارات األخر 
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  )7( مادة
باإلضـافة إلــى االختصاصــات المسـندة إلیهــا بموجــب  -تتـولي اللجنــة ابتــداء

مهمــــة إعــــادة النظــــر فــــي القیــــود الســــابقة للشــــهداء والمفقــــودین  -القـــانون 
والمســتفیدین مـــن أســـرهم المســـجلین بـــالوزارة بمـــا یضـــمن التأكـــد مـــن انطبـــاق 

ـــي لمنصـــوص علیهـــا الشـــروط والمعـــاییر ا ـــى المعنیـــین ف ـــدیم القـــانون، وعل تق
ضــاعهم  طبقــًا ألحكــام القــانون والئحتــه التنفیذیــة مســتنداتهم للجنــة لتســویة أو 

خالل فترة ستة أشهر من تاریخ إعالن تشكیلها ، وعلى الـوزارة إیقـاف التعامـل 
  مع الممتنعین عن تسویة أوضاعهم بعد انتهاء المهلة المذكورة .

  )8مادة (
فقـودین یمـأل مـن متولى اللجنة إعداد نمـوذج طلـب قیـد بسـجل الشـهداء والت

بحیـث یتضـمن اإلقـرار بتـوافر الشـروط والضـوابط  ،طرف الراغبین في االنتسـاب
علـــى أن یكـــون مشـــفوعًا بالمســـتندات  ،الالئحـــة هالمنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذ

ــة،كما یكــون للجنــة مهمــة فحــص الطلبــات والمســتندات والتحقــق مــن  المطلوب
دمین تـالقـانون علـى المقفي مدى انطباق الشروط والضوابط المنصوص علیها 

  واتخاذ اإلجراءات القانونیة حیالها.
  )9( مادة

ــرار بتســمیته  ــه ق ــة ویصــدر عن ــیس اللجن ــاره رئ ــة أمــین ســر یخت یكــون للجن
  -یتولى المهام اآلتیة:

 دعوة اللجنة لحضور االجتماع المقرر كل أسبوعین. -
 الملفات الخاصة.في جتماع اللجنة وتوثیقها وحفظها إعداد محاضر ا -
 الرد على استفسار المستفیدین. -
 تعمیم ما یصدر عن اللجنة من توصیات وتوجیهات عمل. -
 توفیر ما تحتاج إلیه اللجنة من مستلزمات ألداء عملها بالشكل المطلوب. -
 تسلم الملفات المحالة من اللجان الفرعیة. -
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  )10( مادة
ــد ا ــة اجتماعاتهــا كــل أســبوعین ویشــترط لصــحة االجتمــاع حضــور تعق للجن

ـــد موعـــد آخـــر  ـــتم تحدی ـــة حصـــول عـــذر ألحـــدهم ی ـــي حال ـــع األعضـــاء وف جمی
ویعتبـــر االجتمـــاع الثـــاني صـــحیحًا مهمـــا كـــان عـــدد  ،لالجتمـــاع خـــالل أســـبوع

  الحاضرین .
  )11( مادة

ـــولى المهـــام ـــا تت ـــى مســـتوى لیبی ـــة عل ـــًا فرعی ـــة أن تشـــكل لجان  یجـــوز للجن
  -اآلتیة:

اسـتالم طلبـات ذوي الشــهداء والمفقـودین والعمــل علـى تبویبهــا وحفظهـا فــي  -
 ملفات خاصة تفتح لهذا الغرض.

البــت فــي الطلبــات والتحقــق مــن مــدى تــوافر الشــروط والمســتندات المطلوبــة  -
 على ضوء التشریعات النافذة والنظم المقررة بالوزارة.

وتحـــال إلـــى اللجنـــة المركزیـــة  إعـــداد محاضـــر توقـــع مـــن جمیـــع األطـــراف -
 لالعتماد.

الــرد علـــى استفســـارات اللجنــة المركزیـــة والعمـــل علــى اســـتیفاء المســـتندات  -
 الناقصة وفقًا لما انتهت إلیه اللجنة المركزیة.

األنظمــة واإلجــراءات التــي مــن شــأنها تطــویر العمــل وتحقیــق ســرعة اح اقتــر  -
حالته إلى اللجنة المركزیة لالعتم  اد.إنجازه وإ

  )12( مادة
تتــولى مهمــة البــت  فــي  ،تشــكل لجنــة تســمى لجنــة البــت فــي االعتراضــات

 ،التظلمات التي یقدمها ذوو الشأن من القـرارات التـي تصـدرها اللجنـة المركزیـة
أوجــه الــتظلم خــالل أســبوعین مــن  فیــهویقــدم الطلــب إلــى رئــیس اللجنــة مبینــًا 

في التظلم خالل أسبوع واحـد مـن تسلم قرار اللجنة المركزیة وعلى اللجنة البت 
  تاریخ تسلمه.

  )13( مادة
ال تخــل أحكــام المــادة الســابقة بحــق أصــحاب التظلمــات مــن اللجــوء مباشــرة 

  إلى المحاكم المختصة وفقًا ألحكام القانون.
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  الباب الرابع
  احلقوق املقررة للمستفيدين

  )14( مادة
  ة اآلتیة:تمنح أسرة الشهید والمفقود المزایا والحقوق المعنوی

تقیم وزارة رعایة أسر الشهداء والمفقودین احتفاًال في یوم الشـهید تكـرم فیـه  -
  أسر الشهداء والمفقودین وفقًا لما قررته التشریعات النافذة.

یخصص في المناهج التعلیمیة بمراحل التعلیم االبتـدائي والمتوسـط صـفحات  -
ولى إدارة المنـاهج تتحدث عن نضاالت وتضحیات الشهداء والمفقـودین وتتـ

  بوزارة التعلیم اتخاذ اإلجراءات التنفیذیة بالخصوص.
تســـمى بعـــض الشـــوارع والســـاحات العامـــة والقاعـــات والجامعـــات والثكنـــات  -

  العسكریة وغیرها من األماكن ذات الصلة بنضالهم الوطني بأسمائهم.
ـــدي یعبـــر عـــن تضـــحیات  - یصـــدر عـــن الجهـــة المختصـــة ســـنویًا طـــابع بری

  ء والمفقودین وبطوالتهم.الشهدا
إعــداد بــرامج مرئیــة توثــق حجــم نضــال هــؤالء الشــهداء والمفقــودین وتوضــع  -

.   على أقراص ممغنطة وتوزع مجانًا
  )15( مادة

یتحـدد بقــرار مــن وزیـر أســر الشــهداء والمفقـودین شــكل ومواصــفات الوســام 
ن الــذهبي والضــوابط المقــررة لمنحــه للمســتحقین ممــن كــان لهــم دور نضــالي مــ

ویعتبر الشهید ذا دور نضالي إذا كان من حملـة السـالح  ،الشهداء والمفقودین
أو مــن المناضــلین بالكلمــة أو بــالقلم أو كــان لــه موقــف تــاریخي مشــرف ضــد 

  فبرایر. 17النظام السابق أسهم بشكل فاعل في إنجاح ثورة 
  )16( مادة

عامـــة % مــن الوظــائف ال10ن وزیــر العمــل والتأهیــل نســبة مــتحــدد بقــرار 
ألبنـــاء الشـــهداء والمفقـــودین بالمالكـــات الوظیفیـــة للجهـــات والشـــركات العامـــة 

.   وتبلغ به وزارة رعایة أسر الشهداء والمفقودین سنویًا
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  )17( مادة
یصـدر عــن وزیــر رعایــة أســر الشـهداء والمفقــودین نظــام للتــدریب والتوجیــه 

مــع مراعــاة  یكفــل مبــدأ تحقیــق تكــافؤ الفــرص بــین أبنــاء الشــهداء والمفقــودین
عطاء األولویة حسب تاریخ االستشهاد أو الفقد.   االختیار وإ

  )18( مادة
یوفد أبناء الشهداء والمفقودین ممـن أنهـوا مراحـل التعلـیم العـالي والجـامعي 
للدراســة فــي الخــارج لنیــل درجــة الماجســتیر والــدكتوراه بنــاء علــى ترشــیح مــن 

ولى وزارة التعلیم العالي اتخـاذ وزیر رعایة أسر الشهداء والمفقودین على أن تت
  اإلجراءات التنفیذیة للقرار ووضعه موضع التنفیذ.

  )19( مادة
الكهربــائي فــي  تعفــى أســر الشــهداء والمفقــودین مــن مقابــل اســتهالك التیــار

ات شـــهریًا وتتحمـــل الخزانـــة العامـــة الفروقـــات المالیـــة و  وحـــدود ثالثمائـــة كیلـــ
  بالخصوص.

  )20( مادة
المفقــــودین مــــن ســــداد الســــلف المصــــرفیة والقــــروض  یعفــــى الشــــهداء أو

اإلســكانیة وعلــى وزیــر رعایــة أســر الشــهداء والمفقــودین إعــداد كشــوفات بهــم 
ــنظم المحاســبیة  ــًا لل ــر المالیــة التخــاذ إجــراءات اإلعفــاء وفق ــى وزی حالتهــا إل وإ

ــو  ،واألســس المتعــارف علیهــا فــي هــذا الشــأن ــة فــي اشــرط ت فر الســیولة المالی
  هذه القروض منحة قبل واقعة االستشهاد أو الفقد. ن تكونعلى أالدولة 

  )21( مادة
األولویــة فــي مــنح الشــقق اإلســكانیة  إعطــاءعلــى وزیــر اإلســكان والمرافــق 

بمشــروعات اإلســكان العـــام علــى أســر الشـــهداء والمفقــودین الــذین الیملكـــون 
سـب مساكن خاصة بهم وفقًا ألحكام القانون ،وفي حالـة تعـذر تغطیـة الطلـب ح

ـــة فـــي مـــنح  ـــون للمســـتفیدین األولوی ـــة أســـباب یك النســـبة المحـــددة أعـــاله ألی
  القروض اإلسكانیة.
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  )22( مادة
تعتبر جمیـع هـذه الحقـوق مكملـة للحقـوق التـي قررهـا القـانون ألسـر الشـهداء 

    .والمفقودین
  الباب اخلامس

  املنح واملساعدات املالية
  )23( مادة

الالئحـة أو التشـریعات األخـرى ألسـر یتم صرف المنح المقـررة بموجـب هـذه 
  الشهداء والمفقودین وفقًا لما هو وارد بالجدول المرفق بهذه الالئحة.

  )24( مادة

تحـــدد المســـتندات المطلوبـــة لقیــــد الشـــهداء والمفقـــودین بالمنظومـــات اآللیــــة 
  :یأتيبالوزارة وفقًا لما 

قبــل اللجنــة  طلــب القیــد بســجل الشــهداء والمفقــودین علــى النمــوذج المعــد مــن -
مصـدق علیـه مــن المجلـس البلــدي والمجلـس العسـكري بالمنطقــة أو مـن یحــل 

  محلهما.
  شهادة وفاة أصلیة من السجل المدني. -
  أمر والئي صادر عن المحكمة یقضي بثبوت الوفاة وحصر الورثة. -
صـورة طبــق األصــل مــن محضــر إثبــات واقعــة الفقــد صــادر عــن إحــدى الجهــات  -

  .التابعة لوزارة الداخلیةاألمنیة المختصة 
أي مســتندات أو معلومــات أو إجــراءات تطلبهــا اللجنــة المختصــة للوصــول إلــى  -

  الحقیقة وبما یضمن تطبیق أحكام القانون.
  )25( مادة

في حال استشـهاد أكثـر مـن شـخص واحـد ضـمن العائلـة الواحـدة تتعـدد المزایـا 
  الالئحة.هذه الواردة في هذا القانون و 
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  )26( مادة
ــأكثر مــن زوجــة فتتمتــع كــل مــنهن بــنفس الحقــوق  إذا كــان الشــهید متزوجــًا ب

  واالمتیازات.
  )27( مادة

ــة حــدوث ظــروف اســتثنائیة وغیــر طبیعیــة بأســرة الشــهید تتــولى وزارة  فــي حال
  رعایة أسر الشهداء والمفقودین مساعدة األسرة وفقًا لإلمكانات المتاحة.

  )28( مادة
دیة المقررة بالقانون مـن تـاریخ واقعـة االستشـهاد یستحق المستفید حقوقه الما

  أو الفقد المنصوص علیها بالقانون.
  )29( مادة

ـــة أخـــرى بـــوزارة رعایـــة أســـر  ال یجـــوز ألي جهـــة كانـــت ضـــم أو إدراج أي فئ
  الشهداء والمفقودین إال بموجب قانون خاص یقضي بوجوب ذلك.

  )30( مادة
المقـــررة ألســـر الشـــهداء  یســـتمر فـــي صـــرف المنحـــة وكافـــة الحقـــوق المادیـــة

  والمفقودین التي صدرت بها قرارات قبل العمل بهذه الالئحة.
  )31( مادة

یعدل الجدول المرفق بأحكام هذه الالئحة بقرار مـن وزیـر رعایـة أسـر الشـهداء 
 يوالمفقــودین بعــد موافقــة مــن االتحــاد العــام اللیبــي لــروابط أســر شــهداء ومفقــود

  ف أحكام القانون.فبرایر ، بما الیخال 17ثورة 
  )32( مادة

ــق  ــرارات الالزمــة لتطبی ــر رعایــة أســر الشــهداء والمفقــودین الق یصــدر عــن وزی
  أحكام هذه الالئحة.

  )33( مادة
  ویعمل بها من تاریخ صدروها. ، تنشر هذه الالئحة في الجریدة الرسمیة 

  جملس الوزراء
  صدر في :

  .هـ1436/ى/جمادي األول14
  م.5/3/2015الموافق:
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  ة صرف املنحة املقررة ألسر الشهداء واملفقودينآلي
علـــى قیـــد (ذكـــرًا أو أنثـــى) ووالـــداه  إذا كـــان الشـــهید أو المفقـــود عزبـــاً 

  تقسم المنحة بینهما بالتساوي. الحیلة
(ذكـــرًا أو أنثـــى) وكـــان أحـــد والدیـــه  إذا كـــان الشـــهید أو المفقـــود عزبـــاً 

  د الحیاة.متوفى فتصرف المنحة كاملة لآلخر الذي بقي على قی
علـى قیـد إذا كان الشهید أو المفقود متزوجًا ولیس لدیه أبنـاء ووالـداه 

فتصرف نصف المنحة للزوجة والنصف اآلخـر یقسـم مناصـفة بـین  الحیاة
  الوالدین.

إذا كان الشهید أو المفقود متزوجًا ووالـداه متوفیـان ولـیس لدیـه أبنـاء 
  .فتمنح المنحة كاملة للزوجة ما لم تتزوج بعده

إذا كــــان الشــــهید أو المفقــــود متزوجــــًا ولدیــــه زوجــــة وأبنــــاء ووالــــداه 
  متوفیان فتكون المنحة للزوجة ولألبناء.

علـــى قیـــد إذا كـــان الشـــهید أو المفقـــود متزوجـــًا ولدیـــه أبنـــاء ووالـــداه 
  فتكون المنحة للزوجة واألبناء وللوالدین. الحیاة

ا أبناء فتصرف المنحـة إذا كان الشهید أو المفقود امرأة متزوجة ولدیه
  كاملة لألبناء و الوالدین.

إذا كان الشـهید أو المفقـود امـرأة متزوجـة ولـیس لـدیها أبنـاء فتصـرف 
  المنحة كاملة للوالدین.

إذا كــان الشــهید أو المفقــود ابنــة أو امــرأة مطلقــة أو أرملــة ووالــداها 
  متوفیان وتعول إخوتها القصر فتقسم المنحة بینهم بالتساوي.

ذا تزوجت زوجة الشهید وأصبحت في عصمة رجل آخـر حجبـت عنهـا إ
حصتها في المنحة وتصرف لمن آلت إلیه حضانة األبنـاء بـإجراء قضـائي 
وفـي غیـر هــذه الحالـة فـإن زوجــة الشـهید إذا تزوجـت بعــده واسـتمرت فــي 

  حضانة األبناء فیستمر صرف المنحة لها وألطفالها.
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