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( 1)ملحق رقم 

إعبلن قٌام سلطة الشعب 

 

جتمع فً الملتقى العام للمؤتمرات الشعبٌة واللجان الشعبٌة والنقابات الشعب العربً اللٌبً المُم  إن     

ومن خطاب زوارة  ،انطبلقاً من البٌان األول للثورة ((مؤتمر الشعب العام  ))تحادات والروابط المهنٌة واال

خً واهتداًء بمقوالت الكتاب األخضر وقد اطلع على توصٌات المؤتمرات الشعبٌة وعلى اإلعبلن يالتار

ى قرارات وتوصٌات وعل ،م 1969دٌسمبر سنة  11الموافق  -هـ  1289شوال  2 يالدستوري الصادر ؾ

 18إلى  5الموافق  ،هـ 1396محرم  17إلى  4ور انعقاده األول فً الفترة من دفً  العام مؤتمر الشعب

 13هـ الموافق  1396ذي الحجة  2ذي القعدة إلى  21ودور انعقاده الثانً فً الفترة من  ،م1976ٌناٌر 

. م1976نوفمبر سنة  24إلى 

التً فجرها المفكر الثابر والقابد المعلم العقٌد  ةة الفاتح من سبتمبر العظٌموهو ٌؤمن بما بشرت به ثور     

معمر القذافً على رأس حركة الضباط الوحدوٌٌن األحرار تتوٌجاً لجهاد اآلباء واألجداد من قٌام النظام 

. الدٌمقراطً المباشر وٌرى فٌه الحل الحاسم والنهابً لمشكلة الدٌمقراطٌة

ٌعلن  ،قراراً لسلطة الشعب الذي ال سلطة لسواهاكم الشعبً على أرض الفاتح العظٌم وهو ٌجسد الح     

تمسكه بالحرٌة واستعداده للدفاع عنها فوق أرضه، وفً أي مكان من العالم، وحماٌته للمضطهدٌن من 

ٌعلن و ،لشاملةوٌعلن التزامه بتحقٌق الوحدة العربٌة ا ،وٌعلن تمسكه باالشتراكٌة تحقٌقا لملكٌة الشعب. أجلها

وٌؤكد سٌر الثورة الزاحفة بقٌادة المفكر  ،تمسكه بالقٌم الروحٌة ضماناً لؤلخبلق والسلوك واآلداب اإلنسانٌة

الكاملة وتثبٌت مجتمع الشعب القابد والسٌد الشعبٌة الثابر والقابد المعلم العقٌد معمر القذافً نحو السلطة 

وقطع الطرٌق نهابٌاً على كافة أنواع أدوات  ،مجتمع الحرٌة ،سبلحالثروة وبٌده البٌده الذي بٌده السلطة و

وٌعلن  ،ة والنٌابة والحزب ومجموعة األحزابلعابلة والقبٌلة والطابفة والطبقالحكم التقلٌدٌة من الفرد وا

. استعداده لسحق أي  محاولة مضادة لسلطة الشعب سحقاً تاماً 

متمسكاً باهلل مستعٌناً  ،وملك مقدرات ٌومه وؼده ،لثورة زمام أمرهإن الشعب العربً اللٌبً وقد استرد با     

وٌبشر  ،ٌصدر هذا اإلعبلن إٌذاناً بقٌام سلطة الشعب ،للهداٌة وشرٌعة للمجتمع مصدراً  بكتابه الكرٌم أبداً 

 .شعوب األرض بانببلج فجر عصر الجماهٌر

 (أوال ) 

 (.بٌة اللٌبٌة الشعبٌة االشتراكٌة الجماهٌرٌة العر) ٌكون االسم الرسمً للٌبٌا      

 (ثانٌا ) 

 .القرآن الكرٌم هو شرٌعة المجتمع فً الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة الشعبٌة االشتراكٌة     

 (ثالثا ) 

، السلطة الشعبٌة المباشرة هً أساس النظام السٌاسً فً الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة الشعبٌة االشتراكٌة      

وٌمارس الشعب سلطته عن طرٌق المؤتمرات الشعبٌة واللجان الشعبٌة  ،وال سلطة لسواه فالسلطة للشعب

 .ٌحدد القانون نظام عملهاو ،والنقابات واالتحادات والروابط المهنٌة ومؤتمر الشعب العام

 

 



  

 ( رابعاً ) 

تدرٌب الشعب  وعن طرٌق التدرٌب العسكري العام ٌتم ،الدفاع عن الوطن مسبولٌة كل مواطن ومواطنة     

. وٌنظم القانون طرٌقة إعداد اإلطارات الحربٌة والتدرٌب العسكري العام ،وتسلٌحه

 

مؤتمر الشعب العام  
هـ  1397ربٌع األول  12صدر فً القاهرة بمدٌنة سبها فً 



  

( 2)ملحق رقم 

الوثٌقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان 

فً عصر الجماهٌر 

 

المجتمع فً المؤتمرات الشعبٌة األساسٌة إذ ٌستلهم البٌان األول لثورة الفاتح  إن الشعب العربً اللٌبً     

وٌسترشد بما ورد فً اإلعبلن  ،م التً انتصرت للحرٌة على أرضه انتصاراً نهابٌا1969العظٌمة عام 

على ج كفاح البشرٌة م الذي فتح عصراً جدٌداً ٌتوّو 1977التارٌخً لقٌام سلطة الشعب فً الثانً من مارس 

. اقتوٌعزز سعٌها الدؤوب نحو الحرٌة واالنع، مر العصور

لبشرٌة نحو الخبلص النهابً من حكم الفرد والطبقة والطابفة لواهتداء منه بالكتاب األخضر دلٌل      

. ومن أجل إقامة مجتمع كل الناس األحرار المتساوٌن فً السلطة والثروة والسبلح ،والقبٌلة والحزب

لتحرٌض الدابم للثابر األممً معمر القذافً صانع عصر الجماهٌر الذي جسد بفكره ومعاناته واستجابة ل     

ب أبواب التؽٌٌر بالثروة الشعبٌة أداة تحقٌق ووفتح أمام الشع ،آمال المقهورٌن والمضطهدٌن فً العالم

. المجتمع الجماهٌري

ن ال وجود لها فً أو ،رض لٌست هبة من أحدحقوق اإلنسان الذي استخلفه هللا فً األأن منه ب وإٌماناً      

وأنها ال تتحقق إال بانتصار الجماهٌر على جبلدٌها واختفاء األنظمة القامعة  ،مجتمعات العسؾ واالستؽبلل

فبل ضمان  ،للحرٌة فتقٌم سلطتها وٌتعزز وجودها على وجه األرض عندما ٌسود الشعب بالمؤتمرات الشعبٌة

 .وؼنً وفقٌر ،وسٌد ومسود ،حاكم ومحكوم لحقوق اإلنسان فً عالم فٌه

وإدراكاً بأن الشقاء اإلنسانً ال ٌزول، وحقوق اإلنسان ال تتأكد إال ببناء عالم جماهٌري تمتلك فٌه      

الشعوب السلطة والثروة والسبلح، وتختفً فٌه الحكومات والجٌوش وتتحرر فٌه الجماعات والشعوب واألمم 

. ده السبلم واالحترام والمحبة والتعاونمن خطر الحروب فً عالم ٌسو

على ذلك وأخذاً بما جاء فً قرارات المؤتمرات الشعبٌة القومٌة  إن الشعب العربً اللٌبً تأسٌساً      

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم  ))واألممٌة فً الداخل والخارج مسترشداً بقول عمر بن الخطاب 

وحقوق اإلنسان ٌقرر إصدار الوثٌقة الخضراء الكبرى  رٌخ البشرٌة للحرٌةكأول إعبلن فً تا ((أحراراً 

- :وفقاً للمبادئ التالٌة لحقوق اإلنسان فً عصر الجماهٌر

ٌعلن أبناء المجتمع الجماهٌري أن  ،الدٌمقراطٌة هً الحكم الشعبً ولٌست التعبٌر الشعبً أنانطبلقاً من  -1

. بة وال تمثٌل فً المؤتمرات الشعبٌة واللجان الشعبٌةٌمارسها مباشرة دون نٌا للشعبالسلطة 

فالحبس فقط لمن تشكل  ا،أبناء المجتمع الجماهٌري ٌقدسون حرٌة اإلنسان وٌحمونها وٌحرمون تقٌده -2

تستهدؾ العقوبة اإلصبلح االجتماعً وحماٌة القٌم اإلنسانٌة ومصالح و ،لآلخرٌن إفساداً حرٌته خطراً أو 

العقوبات التً تمس كرامة اإلنسان وتضر بكٌانه كعقوبة األشؽال الجماهٌري لمجتمع م اوٌحرّو  ،المجتمع

 ،الضٌر بشخص السجٌن مادٌاً أو معنوٌاً  إلحاقم المجتمع الجماهٌري كما ٌحرّو  ،الشاقة والسجن الطوٌل األمد

وال  ،م موجب لهارّو والعقوبة شخصٌة ٌتحملها الفرد جزاء فعل مج ،ٌدٌن المتاجرة به أو إجراء التجارب علٌهو

. وال تزر وازرة وزر أخرى .الجانً وذوٌهأهل رها إلى اثآتنصرؾ العقوبة أو 

. أبناء المجتمع الجماهٌري أحرار وقت السلم فً التنقل واإلقامة -3

. المواطنة فً المجتمع الجماهٌري حق مقدس ال ٌجوز إسقاطها أو سحبها -4



  

 ،والتخرٌب اإلرهابمل السري واستخدام القوة بأنواعها والعنؾ ومون العأبناء المجتمع الجماهٌري ٌحرّو  -5

 األساسً،الذي ٌؤكد سٌادة كل فرد فً المؤتمر الشعبً الجماهٌري وٌعتبرون ذلك خٌانة لمثل وقٌم المجتمع 

 ،ٌنبذون العنؾ وسٌلة لفرض األفكار واآلراءو ،وٌضمن حقه فً التعبٌر عن رأٌه علناً وفً الهواء الطلق

وٌعتبرون التعامل المعادي للمجتمع الجماهٌري مع أٌة  ،ون الحوار الدٌمقراطً أسلوباً وحٌداً لطرحهاوٌقرّو 

. ٌة وسٌلة من الوسابل خٌانة عظمى للمجتمعأجهة أجنبٌة وب

. ت والروابط لحماٌة مصالحهم المهنٌةاأبناء المجتمع الجماهٌري أحرار فً تكوٌن االتحادات والنقاب -6

وال ٌحق ألحد التدخل فٌها  ،وعبلقاتهم الشخصٌة ،تمع الجماهٌري أحرار فً تصرفاتهم الخاصةأبناء المج -7

إال إذا اشتكى أحد أطراؾ العبلقة أو إذا كان التصرؾ أو كانت العبلقة ضارة بالمجتمع أو مفسدة له أو منافٌة 

. لقٌمه

وؼاٌة المجتمع الجماهٌري إلؽاء  ،سون حٌاة اإلنسان وٌحافظون علٌهاأبناء المجتمع الجماهٌري ٌقدّو  -8

وللمحكوم  ،للمجتمع فسادال حٌاته خطراً أو فقط لمن تشكّو  اإلعداموحتى ٌتحقق ذلك ٌكون  ،عقوبة اإلعدام

استبدال العقوبة إذا  مةوٌجوز للمحكعلٌه قصاصاً بالموت طلب التخفٌؾ أو الفدٌة مقابل الحفاظ على حٌاته، 

وٌدٌنون اإلعدام بوسابل بشعة كالكرسً الكهربً  ،نافٌاً للشعور اإلنسانًبالمجتمع أو م لم ٌكن ذلك ضاراً 

. والحقن والؽازات السامة

. المجتمع الجماهٌري ٌضمن حق التقاضً واستقبلل القضاء ولكل منهم الحق فً محاكمة عادلة ونزٌهة -9

خضع للتؽٌٌر أو التبدٌل وهً أبناء المجتمع الجماهٌري ٌحتكمون إلى شرٌعة مقدسة ذات أحكام ثابتة ال ت -10

ة لكل سة خاصة بكل إنسان عامّو ٌن إٌمان مطلق بالؽٌب وقٌمة روحٌة مقدّو وٌعلنون أن الدّو . الدٌن أو العرؾ

وٌحرم المجتمع الجماهٌري احتكار الدٌن واستؽبلله إلثارة  ،فهو عبلقة مباشرة مع الخالق دون وسٌط ،اسالنّو 

. واالقتتال ،والتحزب ،والتشٌع ،والتعصب ،الفتن

فالعمل واجب وحق لكل فرد فً حدود جهده بمفرده أو شراكة  ،ٌضمن المجتمع الجماهٌري حق العمل -11

والمجتمع الجماهٌري هو مجتمع الشركاء ال  .ولكل فرد الحق فً اختٌار العمل الذي ٌناسبه ،مع آخرٌن

وأبناء . حة العامة ولقاء تعوٌض عادلوالملكٌة الناتجة عن الجهد مقدسة مصانة ال تمس إال للمصل ،األجراء

فالذي ٌنتج هو الذي  ،وتأكٌداً لحق اإلنسان فً جهده وإنتاجه ةقة األجربالمجتمع الجماهٌري أحرار من ر

. ٌستهلك

 ،لكل فرد الحق فً استؽبللهاو ،فاألرض لٌست ملكاً ألحد ،أبناء المجتمع الجماهٌري أحرار من اإلقطاع -12

. وإشباع حاجاته ،وحٌاة ورثته فً حدود جهده ،وزراعة ورعٌاً مدى حٌاتهلبلنتفاع بها شؽبلً 

على أن تراعى  ،سةوللبٌت حرمة مقدّو  ،فالبٌت لساكنه ،أبناء المجتمع الجماهٌري أحرار من اإلٌجار -13

. وأال ٌستخدم المسكن فٌما ٌضر المجتمع ،الجار ذي القربى والجار الجنب ،حقوق الجٌران

وكما ٌحق ألفراده مستوى صحٌاً  ،ماهٌري ٌضمن وٌكفل ألفراده معٌشة مٌسرة كرٌمةالمجتمع الج -14

فالمجتمع  ،متطوراً وصوالً إلى مجتمع األصحاء ٌضمن رعاٌة الطفولة واألمومة وحماٌة الشٌخوخة والعجزة

. من ال ولً لهالجماهٌري ولً 

والمعرفة التً  ،اختٌار التعلٌم الذي ٌناسبه فلكل إنسان الحق فً ،التعلٌم والمعرفة حق طبٌعً لكل إنسان -15

. تروقه دون توجٌه أو إجبار



  

ٌقدس المثل والقٌم اإلنسانٌة تطلعاً إلى مجتمع النبٌلة والقٌم  ،المجتمع الجماهٌري مجتمع الفضٌلة -16

 ،بوالشعو ،كل األمم، ال كبٌر فٌه وال صؽٌر ،وال إرهاب ،وال استؽبلل ،وال حروب ،إنسانً ببل عدوان

 ،وإقامة كٌانها القومً ،ولها حقها فً تقرٌر مصٌرها ،العٌش بحرٌة وفق اختٌاراتها فً حقالوالقومٌات لها 

واستخدام القوة إلذابتها  ،وال ٌجوز قمع تطلعاتها المشروعة ،راثهالؤلقلٌات حقوقها فً الحفاظ على ذاتها وتُم و

. فً قومٌة أو قومٌات أخرى

والمثل التً  ،والقٌم ،والمزاٌا ،ي ٌؤكدون حق اإلنسان فً التمتع بالمنافعأبناء المجتمع الجماهٌر -17

ولذا فإنهم  ،واإلنسانٌة ،والقومٌة ،لٌةيوالقب ،والمحبة األسرٌة ،واأللفة ،والوحدة ،والتماسك ،ٌوفرها الترابط

كٌاناتهم القومً  وٌناصرون المكافحٌن من أجل إقامة ،ٌعملون من أجل إقامة الكٌان القومً الطبٌعً ألمتهم

، وأبناء المجتمع الجماهٌري ٌرفضون التفرقة بٌن البشر بسبب لونهم، أو جنسهم أو دٌنهم، أو الطبٌعٌة

. ثقافتهم

وٌناصرون  ،وٌدافعون عنها فً أي مكان من العالم ،ٌةأبناء المجتمع الجماهٌري ٌحمون الحرّو  -18

 ،واالستعمار ،واالستؽبلل ،والعسؾ ،لظلموٌحرضون الشعوب على مواجهة ا ،هدٌن من أجلهاالمضطّو 

والفاشٌة وفق مبدأ الكفاح الجماعً للشعوب ضد أعداء  ،والعنصرٌة ،وٌدعونها إلى مقاومة اإلمبرٌالٌة

. الحرٌة

وٌسعى  ،واالبتكاروالبحث،  ،ولكل فرد فٌه حرٌة التفكٌر ،المجتمع الجماهٌري مجتمع التألق واإلبداع -19

وضمان انتشارها جماهٌرٌاً منعاً  ،باً إلى ازدهار العلوم وارتقاء الفنون واآلدابالمجتمع الجماهٌري دأ

. الحتكارها

إن أبناء المجتمع الجماهٌري ٌؤكدون أنه من الحقوق المقدسة لئلنسان أن ٌنشأ فً أسرة متماسكة فٌها  -20

حقة والرضاعة الطبٌعٌة فالطفل فاإلنسان ال تصلح له وال تناسب طبٌعته إال األمومة ال ،أمومة و أبوة وأخوة

. تربٌه أمه

 ن التفرٌق فً الحقوقوأل ،فً كل ما هو إنسانً إن أبناء المجتمع الجماهٌري متساوون رجاالً ونساءً  -21

نهم ٌقررون أن الزواج مشاركة متكافبة بٌن طرفٌن إؾ ،ٌن الرجل والمرأة ظلم صارخ لٌس له ما ٌبررهب

أو وفق حكم  إرادتٌهما،ن ٌتزوج األخر برؼم إرادته أو ٌطلقه دون اتفاق متساوٌٌن ال ٌجوز ألي منهما أ

. أنه من العسؾ أن ٌحرم األبناء من أمهم و أن تحرم األم من بٌتهاو ،محاكمة عادلة

ال ٌنظم  ،وعبٌداً ألرباب عملهم ،أبناء المجتمع الجماهٌري ٌرون فً خدم المنازل رقٌق العصر الحدٌث -22

ضحاٌا للطؽٌان وٌجبرون على  ،ٌعٌشون تحت رحمة مخدومٌهم ،ٌتوافر لهم ضمان وحماٌة وضعهم قانون وال

لذلك  ،للحصول على لقمة العٌش وسعٌاً  ،أداء مهنة مذلة لكرامتهم ومشاعرهم اإلنسانٌة تحت وطأة الحاجة

. فالبٌت ٌخدمه أهله ،م المجتمع الجماهٌري استخدام خدم المنازلٌحرّو 

 ،والوبام ،والرفاهٌة ،ن السبلم بٌن األمم كفٌل بتحقٌق الرخاءأجماهٌري ٌؤمنون بأبناء المجتمع ال -23

ثقال إو ،تبدٌد لثروات المجتمعات نوالحد من صناعته لما ٌمثله ذلك م ،وٌدعون إلى إلؽاء تجارة السبلح

. والفناء فً العالم ،وتروٌعهم بنشر الدمار ،لكاهل األفراد بعبء الضرابب

ووسابل الدمار  ،والكٌماوٌة ،والجرثومٌة ،ع الجماهٌري ٌعدون إلى إلؽاء األسلحة الذرٌةأبناء المجتم -24

. وٌدعون إلى تخلٌص البشرٌة من المحطات الذرٌة وخطر نفاٌاتها ،لى تدمٌر المخزون منهاإو، الشامل



  

 ،طة الشعبٌة فٌهوالنظام السٌاسً القابم على السل ،أبناء المجتمع الجماهٌري ٌلتزمون بحماٌة مجتمعهم -25

كل والدفاع عنه مسبولٌة  ،وٌعتبرون الدفاع الجماعً سبٌبل لحماٌته ،ومصالحه ،ومبادبه ،قٌمه ىوالحفاظ عل

. ى فبل نٌابة فً الموت دونهذكراً كان أم أنث ،مواطن فٌه

مون كل وٌجر ،أبناء المجتمع الجماهٌري ٌلتزمون بما ورد فً هذه الوثٌقة وال ٌجٌزون الخروج علٌها -26

ولكل فرد الحق فً اللجوء إلى القضاء إلنصافه من أي مساس بحقوقه  ،فعل مخالؾ للمبادئ التً تضمنتها

. وحرٌاته الواردة فٌها

 جاً امنهو ،إلنعتاقاإن أبناء المجتمع الجماهٌري وهم ٌقدمون باعتزاز للعالم الكتاب األخضر دلٌبلً على  -27

  .واالستؽبلل ،وٌزول فٌه العسؾ ،صر جدٌد تنهار فٌه النظم الفاسدةٌبشرون الجماهٌر بع ،لتحقٌق الحرٌة

 

مؤتمر الشعب العام 

بالجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة الشعبٌة االشتراكٌة العظمى 

من وفاة الرسول  1397من شوال    27 :صدرت بمدٌنة البٌضاء ٌوم األحد

إفرنجً  1988 من شهر الصٌؾ 12الموافق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

( 3)رقم ملحق 

م  1991لسنة (  20) قانون رقم 

 ((بشأن تعزٌز الحرٌة )) 

 

 مؤتمر الشعب العام

 1988 ر الموافق.و  1397ادي لسنة تنفٌذاً لقرارات المؤتمرات الشعبٌة األساسٌة فً انعقادها الع     

فً دور ( العام مؤتمر الشعب ) إفرنجً والتً صاؼها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبٌة واللجان الشعبٌة 

المرٌخ /  2ر الموافق .و 1398/ شعبان  2 إلى/ رجب /  25انعقاده العادي الخامس عشر فً الفترة من 

. إفرنجً 1989المرٌخ /  9إلى 

 1990ر الموافق .و 1400وقررت المؤتمرات الشعبٌة األساسٌة فً دور انعقادها العادي الثانً لعام      

العام للمؤتمرات الشعبٌة واللجان الشعبٌة والنقابات واالتحادٌات والروابط  إفرنجً والتً صاؼها الملتقى

الحجة  من ذي 5ذي القعدة إلى  29فً دور انعقاده العادي فً الفترة من ( مؤتمر الشعب العام ) المهنٌة 

. إفرنجً 1991من شهر الصٌؾ  17 إلى 11ر الموافق .و 1400

. شعبوبعد اإلطبلع على إعبلن قٌام سلطة ال

. وعلى الوثٌقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان فً عصر الجماهٌر

. وعلى المواثٌق والعهود الدولٌة لحقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة

. إفرنجً فً شأن تنظٌم المؤتمرات الشعبٌة 84لسنة (  9) وعلى القانون رقم 

. وعلى قرارات المؤتمرات الشعبٌة والتجمعات بالخارج

: اآلتً صٌػ القانون

المادة األولى 

أحرار متساوون فً الحقوق وال ٌجوز المساس  ، -ذكوراً وإناثاً  -المواطنون فً الجماهٌرٌة العظمى 

. بحقوقهم

المادة الثانٌة 

وال ٌجوز  ،لكل مواطن الحق فً ممارسة السلطة وتقرٌر مصٌره فً المؤتمرات الشعبٌة واللجان الشعبٌة

. ختٌار ألمانتها متى توافرت الشروط لذلكحرمانه من عضوٌتها أو من اال

المادة الثالثة 

. ال ٌجوز أن ٌحرم منه أي مواطن أو مواطنة ،الدفاع عن الوطن حق وشرؾ

المادة الرابعة 

أو على من تشكل حٌاته خطراً أو  ،الحٌاة حق طبٌعً لكل إنسان فبل ٌجوز تطبٌق عقوبة اإلعدام إال قصاصا

وٌجوز للمحكمة  ،ي طلب تخفٌؾ العقوبة بأنواع الفدٌة مقابل الحفاظ على حٌاتهوٌحق للجان .فساداً للمجتمع

. قبول ذلك ما لم ٌكن ذلك ضاراً بالمجتمع أو منافٌاً للشعور اإلنسانً

المادة الخامسة 

 .ومحرم ادعاء احتكار الدٌن أو استؽبلله فً أي ؼرض، الدٌن عبلقة مباشرة مع الخالق دون وسٌط

 



  

المادة السادسة 

. سبلمة البدن حق لكل إنسان وٌحظر إجراء التجارب العلمٌة على جسد إنسان حً إال بتطوعه

المادة السابعة 

. التعامل المعادي للمجتمع مع الخارج خٌانة كبرى

المادة الثامنة 

وأفكاره والجهر بها فً المؤتمرات الشعبٌة وفً وسابل اإلعبلم  أرابهلكل مواطن الحق فً التعبٌر عن 

وال ٌسأل المواطن عن ممارسة هذا الحق إال إذا استؽله للنٌل من سلطة الشعب أو ألؼراض  ،هٌرٌةالجما

أو محاولة نشرها أو فرضها على الؽٌر باإلؼراء أو بالقوة أو  ار الدعوة لؤلفكار واآلراء سرظوتح .شخصٌة

. باإلرهاب أو بالتزٌٌؾ

المادة التاسعة 

واالتحادات والروابط المهنٌة واالجتماعٌة والجمعٌات الخٌرٌة واالنضمام المواطنون أحرار فً إنشاء النقابات 

. إلٌها لحماٌة مصالحهم أو تحقٌق األؼراض المشروعة التً أنشبت من أجلها

المادة العاشرة 

كل مواطن حر فً اختٌار العمل الذي ٌناسبه بمفرده أو بالمشاركة مع ؼٌره دون استؽبلل لجهد الؽٌر ودون 

. رراً مادٌاً أو معنوٌاً باآلخرٌنأن ٌلحق ض

المادة الحادٌة عشر 

لكل مواطن الحق فً التمتع بنتاج عمله وال ٌجوز االقتطاع من ناتج العمل إال بمقدار ما ٌفرضه القانون 

. للمساهمة فً األعباء العامة أو نظٌر ما ٌقدمه إلٌه المجتمع من خدمات

المادة الثانٌة عشر 

حظر المساس بها إذا كانت ناتجة عن سبب مشروع ودون استؽبلل لآلخرٌن ودون الملكٌة الخاصة مقدسة ي

وال ٌجوز نزع الملكٌة  ،وٌحظر استخدامها بشكل مناؾ للنظام واآلداب العامة األضرار بهم مادٌاً أو معنوٌاً 

. الخاصة إال ألؼراض المنفعة العامة ولقاء تعوٌض عادل

المادة الثالثة عشر 

تفاع باألرض طٌلة حٌاته وحٌاة ورثته شؽبلً وزراعة ورعٌاً إلشباع حاجاته فً حدود لكل مواطن حق االن

وال ٌجوز حرمانه من هذا الحق إال إذا تسبب فً إفساد تلك األرض أو عطل  ،جهده ودون استؽبلل للؽٌر

استؽبللها 

المادة الرابعة عشر 

 فً حالة اتهامه بارتكاب فعل معاقب علٌه ال ٌجوز سلب أو تقٌد حرٌة أي إنسان أو تفتٌشه أو استجوابه إال

وٌكون العزل االحتٌاطً فً ، قانوناً وبأمر من جهة قضابٌة مختصة وفً األحوال والمدد المبٌنة فً القانون

. مكان معلوم ٌخطر به ذوو المتهم وألقصر مدة الزمة للتحقٌق وحفظ الدلٌل

المادة الخامسة عشر 

مراقبتها إال فً أحوال ضٌقة تقتضٌها ضرورات أمن المجتمع وبعد  فبل ٌجوز ،سرٌة المراسبلت مكفولة

 .الحصول على إذن أشتكى أحد أطرافها

 



  

المادة السابعة عشرة 

 ،ومع ذلك ٌجوز اتخاذ اإلجراءات القانونٌة ضده مادام متهماً  ،المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بحكم قضابً

ب الجسدي أو النفسً أو معاملته بصورة قاسٌة أو مهٌنة أو وٌحظر إخضاع المتهم ألي نوع من أنواع التعذي

. ماسة بالكرامة اإلنسانٌة

المادة الثامنة عشر 

. تستهدؾ العقوبة اإلصبلح والتقوٌم والتأهٌل والتأدٌب والعظة

المادة التاسعة عشرة 

ة أو إٌواء مجرمٌن للمساكن حرمة فبل ٌجوز دخولها أو مراقبتها أو تفتٌشها إال إذا اشتؽلت فً إخفاء جرٌم

 ،أو للضرر باآلخرٌن مادٌاً أو معنوٌاً إذا استخدمت ألؼراض منافٌة لآلداب والتقالٌد االجتماعٌة بشكل ظاهر

.. وفً ؼٌر حاالت التلبس واالستؽاثة وال ٌجوز دخول البٌوت إال بإذن من جهة مختصة بذلك قانوناً 

المادة العشرون 

وله مؽادرة الجماهٌرٌة العظمى والعودة إلٌها متى  ،لكل مواطن وقت السلم حرٌة التنقل واختٌار مكان إقامته

واستنادا من حكم الفقرة السابقة ٌجوز للمحكمة المختصة إصدار أوامر منع مؤقتة من مؽادرة ، شاء

. الجماهٌرٌة العظمى

المادة الحادٌة عشر 

دٌن والمناضلٌن فً سبٌل الحرٌة فبل ٌجوز تسلٌم البلجبٌن منهم لحماها إلى الجماهٌرٌة العظمى مبلذ المضطه

. أٌة جهة

المادة الثانٌة والعشرون 

. حرٌة االختراع واالبتكار مكفولة فً حدود النظام واآلداب العامة ما لم تكن ضارة مادٌاً أو معنوٌاً 

المادة الثالثة والعشرون 

واختٌار العلم الذي ٌناسبه وٌحصر احتكار المعرفة أو تزٌفها ألي  لكل مواطن الحق فً التعلٌم والمعرفة

. سبب

المادة الرابعة والعشرون 

فالمجتمع ولً من ال ولً له ٌحمً المحتاجٌن  ،لكل مواطن الحق فً الرعاٌة االجتماعٌة والضمان االجتماعً

عن  إرادتهم وسابل العٌش  والمسنٌن والعجزة والٌتامى وٌضمن لؽٌر القادرٌن على العمل ألسباب خارجة

. الكرٌم

المادة الخامسة والعشرون 

لكل مواطن ومواطنة حق تكوٌن أسرة أساسها عقد النكاح القابم على رضا الطرفٌن وال ٌنحل إال برضاهما أو 

. بحكم المحكمة المختصة

المادة السادسة وعشرون 

 .فالها وحرمان األطفال من أمهمالحضانة حق األم مادامت أهبل لذلك فبل ٌجوز حرمان األم من أط

 

 

 



  

المادة السابعة والعشرون 

وللرجل حق االحتفاظ بممتلكاته الشخصٌة وال  ،للمرأة الحاضنة حق البقاء فً بٌت الزوجٌة مدة الحضانة

. ٌجوز أن ٌتخذ البٌت أو محتوٌاته أو جزء منه مقابل الطبلق أو الخلع أو داخبلً فً تقدٌرات مؤخر الصداق

الثامنة والعشرون المادة 

. للمرأة الحق فً العمل الذي ٌناسبها و أال توضع فً موضع ٌضطرها للعمل بما ال ٌناسب طبٌعتها

المادة التاسعة والعشرون 

ٌحضر استخدام األطفال فً مزاولة أعمال ال تناسب قدراتهم أو تعوق نموهم الطبٌعً أو تلحق الضرر 

. ذوٌهم أو ؼٌرهم بأخبلقهم أو صحتهم سواء كان ذلك من طرؾ

المادة الثبلثون 

وتؤمن له المحكمة كافة الضمانات األزمة بما فٌها  ،لكل شخص الحق فً االلتجاء إلى القضاء وفقاً للقانون

. المحامً وله الحق االستعانة بمحام ٌختاره من خارج المحكمة وٌتحمل نفقته

المادة الحادٌة والثبلثون 

. فً أحكامهم لؽٌر القانونالقضاة مستقلون ال سلطان علٌهم 

المادة الثانٌة والثبلثون 

كما ال ٌجوز ألي جهة التدخل  ،ال ٌجوز ألي جهة عامة تجاوز اختصاصاتها والتدخل فً أمور ؼٌر كلفة بها

. فً شؤون الضبط القضابً إال إذا كانت مخولة بذلك قانوناً 

المادة الثالثة والثبلثون 

فبل ٌجوز استخدامها فً ؼٌر الوجوه المخصصة لها من طرؾ  ،جتمعاألموال والمرافق العامة ملك للم

ٌحظر استؽبللها واستعمال الصفة المستمدة منها لتحقٌق أؼراض  ،والوظٌفة العامة خدمة للمجتمع، الشعب

. ؼٌر مشروعة

المادة الرابعة والثبلثون 

. التنازل عنها وال تخضع الحقوق الواردة فً هذا القانون للتقادم أو االنتقاض وال ٌجوز

المادة الخامسة والثبلثون 

. وٌعدل كل ما ٌتعارض معها من تشرٌعات ،وال ٌجوز أن ٌصدر ما ٌخالفها ،أحكام هذا القانون أساسٌة

المادة السادسة والثبلثون 

. ٌفقد التمتع بمزاٌا هذا القانون كل شخص استعمال طرٌقة ؼٌر قانونٌة فً تحقٌق أؼراضه

الثون المادة السابعة والث

المجرمة طبقاً ألحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص علٌها فً قانون العقوبات  األفعالٌعاقب على 

والقوانٌن المكملة له وتلك التً تصدر تطبٌقاً ألحكام الوثٌقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان فً عصر 

 .الجماهٌر

 

 

 

 



  

المادة الثامنة والثبلثون 

رٌدة الرسمٌة وفً وسابل األعبلم المختلفة وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة ٌنشر هذا القانون فً الج
  .الرسمٌة

 
مؤتمر الشعب العام 

ر .و 1401/ صفر /  22: صدر فً 
 إفرنجً 1991/ الفاتح /  1: الموافق 



  

( 4)ملحق رقم 

بٌان حقوق وواجبات المرأة فً المجتمع العربً اللٌبً 

إفرنجً  16/03/1997الشرارة األولى سبها 

 

بسم هللا الرحمن الرحٌم 

ٌأٌها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً كثٌراً ونساًء )) 

(( واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان علٌكم رقٌباً 

 صدق هللا العظٌم

 

وهن ٌصنعن حٌاتهن بالقرآن الكرٌم شرٌعة والكتاب األخضر , ٌبًجماهٌر النساء فً المجتمع العربً الل     

ٌعلن أن القاعدة الطبٌعٌة للمساواة التً أرساها أبناء المجتمع الجماهٌري بٌنت حقه فً تقرٌر  ،منهجاً 

. حٌث الؽاٌة النهابٌة فً الحٌاة أن ٌكون اإلنسان حراً سعٌداً  ،المصٌر

وأن الحرٌة , ي اللٌبً ٌؤمن أن التفرقة بٌن الرجل و المرأة ظلم صارخجماهٌر النساء فً المجتمع العرب     

انطبلقاً من مبدأ أن حرٌة اإلنسان ال  ،رهن امتبلك الحاجة امتبلكاً مقدساً ومضموناً ضماناً ؼٌر قابل للسلب

وتأسٌساً  ،للمرأة قابد ثورة الفاتح العظٌم الدابم(( العقٌد معمر القذافً / األخ )) وانطبلقاً من تحرٌض  ،تتجزأ

 –أمومة )) إفرنجً بمدٌنة سرت تحت شعار  1996الربٌع  8على توصٌات مؤتمر انعتاق المرأة المنعقد فً 

 ،والذي استهدؾ تسلٌح المرأة بالحرٌة والعلم واألخبلق ورسم مبلمح حاضرها ومستقبلها(( نضال   –نتاجإ

لصالح العام فً وضع األسس العقابدٌة والعلمٌة بما ٌدفع ولتحقٌق ا ،استرشاداً بمبادئ دٌننا اإلسبلمً الحنٌؾ

 ،وتصعٌداً  ،اختٌاراً  ،وممارسة سلطتها ،واستشراؾ آفاق مستقبلها ،جماهٌر النساء لقٌادة حركة حاضرها

. وإلؽاء أشكال الظلم كافة ،وتسٌٌراً ، ورقابة

 ،لن البداٌة الحقٌقٌة لممارسة حرٌتهنتأسٌساً على ذلك فإن جماهٌر النساء فً المجتمع العربً اللٌبً ٌع     

وٌصدرن بٌان االنعتاق وفقاً  ،واالقتصادٌة ،والقانونٌة والسٌاسٌة ،وسٌطرتهن على  مقدراتهن االجتماعٌة

: للمبادئ التالٌة

فإن المرأة فً المجتمع , انطبلقاً مما جاء فً الوثٌقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان فً عصر الجماهٌر( 1

. ري تؤكد على التمتع بكافة الحقوق التً ٌتمتع بها الرجل دون تفرقة بٌنهماالجماهً

المرأة فً الجماهٌرٌة العظمى تؤكد حقها فً ممارسة السلطة من خبلل المؤتمرات الشعبٌة واللجان ( 2

. الشعبٌة دون نٌابة أو تمثٌل من أحد ألن الدٌمقراطٌة هً الحكم الشعبً ولٌست التعبٌر الشعبً

وكفاءتها ضماناً لممارسة حقٌقٌة للجماهٌر  ،وخبراتها ،مرأة حق تولً المواقع القٌادٌة بحسب قدراتهالل( 3

. من النساء والرجال فً المجتمع

وتؤكد  ،تها جدٌرة بأن تكون رابدة فً كل المؤسسات التً تقود المجتمعانومك ،ورؤٌتها ،المرأة بعقلٌتها( 4

. والنشاطات التً تعنً بشؤون المرأة ،تعمل على تنفٌذ ومتابعة البرامج على استحداث هٌكلة إدارٌة وتنفٌذٌة

. والعمل ونوعٌته أمور متروكة لقدرات المرأة ورؼباتها ،التعلٌم ونوعٌته( 5

. إبراز دور المرأة النضالً مع التركٌز على دورها فً حركة الجهاد( 6



  

. فالموت فً سبٌل الوطن ال نٌابة فٌه ،الوطنالمرأة فً الجماهٌرٌة العظمى تلتزم بواجب الدفاع عن ( 7

واألسرة هً النواة األولى فً تأسٌس المجتمع وعلٌها ٌقع عبء تنشبة صحٌحة  ،المرأة أساس األسرة( 8

. والعلمٌة ،والسٌاسٌة ،بما ٌضمن تحملهم لمسؤولٌاتهم االجتماعٌة

ا بامرأة أخرى على أال ٌمس هذا من حق الزوجة أن تختار الوضع الذي ٌناسبها فً حالة زواج زوجه( 9

. اإلجراء بحقوقها القانونٌة من جانب الزوج

ومن تم ٌجب  ،أكدت الشرٌعة وجوب أدابه للزوجة دون مماطلة أو تأخٌر ،مهر الزوجة حق خالص لها( 10

. على الزوج أدابه فوراً عند استحقاقه

ولها الحق فً  ،وٌجب احترام ذلك ،اً حق المرأة فً التمتع بذمة مالٌة مستقلة حق مكفول لها شرع( 11

وفقاً  ،والرهن والتصرؾ فً أموالها الخاصة بكافة أنواع التصرفات القانونٌة ،والتملك ،والشراء ،البٌع

. ألحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة

لذلك ٌجب أن تتمتع بنفس الحق الذي  ،وأحاسٌس ال تختلؾ عن الرجل ،لها مشاعر( إنسان ) المرأة ( 12

. وفق قانون العقوبات الصادرة عن المؤتمرات الشعبٌة األساسٌة وبالتساوي مع الرجل ،الرجل ٌتمتع به

ودوساً على  ،والعفة ،وترى فً االؼتصاب انتهاكاً للكرامة ،المرأة فً الجماهٌرٌة العظمى تنبذ الؽدر( 13

ح تدعوا إلى حماٌة المجتمع وخبلؾ ذلك جرم فاد ،الشرؾ الذي ٌعتبر القاعدة األساسٌة لبناء المجتمع الطاهر

. من وتؽلٌظ العقاب لمرتكبٌه

. وإنهاؤه ٌتم باتفاق المتواثقٌن أو بأمر قضابً ،عقد الزواج مٌثاق ٌقع على أساس المساواة والتراضً( 14

إنهاء العبلقة الزوجٌة من قبل الزوجة حق نصت علٌه الشرٌعة اإلسبلمٌة قٌاساً على سنة رسول هللا ( 15

واستعمال المرأة له ال ٌمنعها من حضانة أوالدها  ،وتقٌٌد هذا الحق تعطٌل للشرٌعة ،ة والسبلمعلٌه الصبل

. وخبلؾ ذلك ظلم لدور المرأة الطبٌعً فً حٌاة

المرأة الحاضنة الحق فً حضانة أوالدها و أحفادها طالما توفرت فٌها الشروط القانونٌة المقررة ( 16

. للحضانة

. ة العظمى تؤكد على حق المطلقة فً الحصول على كتٌب عابلة طٌلة مدة الحضانةالمرأة فً الجماهٌري( 17

لسرعة البث  ،المرأة فً الجماهٌرٌة العظمى تؤكد على ضرورة إنشاء محاكم خاصة باألحوال الشخصٌة( 18

. وتنفٌذ األحكام الصادرة عنها، فً القضاٌا المتعلقة  بهذا الشأن

 ،المجتمع الجماهٌري للمرأة والرجل على حد سواء فً الشٌخوخة الضمان االجتماعً حق ٌكفله( 19

وفً حاالت الكوارث والطوارئ وكذلك من  ،وانقطاع سبل العٌش ،ومرض المهنة ،وإصابة العمل ،والعجز

. وفٌة التمتع بالحقوق الضمانٌة أسوة بأبناء الرجل المتوفىتحق ورثة المرأة الم

تتجزأ بالنسبة لئلنسان ذكراً أو أنثى ولتنتصر الحرٌة وتتحقق آدمٌة  انطبلقاً من أن قضٌة الحرٌة ال( 20

. تؤكد المرأة على حرٌتها فً التنقل واإلقامة دون شرط أو قٌد ،اإلنسان فً المجتمع الجماهٌري

المرأة فً الجماهٌرٌة العظمى تؤكد على حق أبناء المرأة العربٌة اللٌبٌة المتزوجة بعربً التمتع بحقوق ( 21

. وتحمٌلهم بذات الواجبات المفروضة علٌهم ،لٌبٌٌنال

 

إن المرأة فً الجماهٌرٌة العظمى تلتزم بما جاء فً هذا البٌان وال تجٌز الخروج علٌه وتجرم كل فعل      

مخالؾ للمبادئ والحقوق التً تضمنها ولكل امرأة الحق فً اللجوء إلى القضاء إلنصافها عند أي مساس 



  

واردة فٌه وتتعهد جماهٌر النساء بالعمل على إصدار وثٌقة تضمن حقوق المرأة فً بحقوقها وحرٌتها ال

 .المجتمع الجماهٌري أٌنما كان

 

صدر فً الشرارة األولى سبها 

إفرنجً  16/3/1997

مٌبلدٌة  1427ربٌع  16



  

( 5)ملحق رقم 

مسٌحً بشأن النظام الوطنً للمعلومات والتوثٌق  1990لسنة ( 4)القانون رقم 

 

مسٌحً بشأن النظام الوطنً للمعلومات والتوثٌق على أن ٌكون  1990لسنة ( 4)نص القانون رقم      

للجماهٌرٌة العظمى نظاماً وطنٌاً للمعلومات والتوثٌق، ٌهدؾ إلى توفٌر كافة البٌانات اإلحصابٌة والوثابق، 

فظ البٌانات والمعلومات، ومن هذا المنطلق أنشبت الهٌبة لتكون الجهة الرسمٌة، التً تقوم بجمع وح

ل البٌانات التً تصدرها الهٌبة أهمٌة بالؽة  ومعالجتها وتحلٌلها باستخدام أحدث األسالٌب التقنٌة، حٌث تُمشكّو

. لصانعً القرار والباحثٌن والدارسٌن فً مجاالت التخطٌط والتنمٌة، وكذلك إثراء لذاكرة المجتمع

 

قانون إنشاء الهٌبة العامة للمعلومات 

مسٌحً، الذي نص فً مادته  1993لسنة ( 149)أنشبت الهٌبة بقرار من اللجنة الشعبٌة العامة رقم      

، تكون لها الشخصٌة االعتبارٌة (الهٌبة الوطنٌة للمعلومات والتوثٌق)األولى على إنشاء هٌبة عامة تسمى 

نة طرابلس بالجماهٌرٌة العظمى، والذمة المستقلة، وتتبع اللجنة الشعبٌة العامة، وٌكون مقرها الربٌسً مدي

. وٌجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب

ل هذا القرار بموجب القرار رقم       دّو ، حٌث أنشبت بموجبه (مسٌحً 2005)ر .و 1373لسنة ( 7)وعُم

 2006)ر .و 1374لسنة ( 116)، وبموجب القرار رقم (الهٌبة العامة للمعلومات والتوثٌق واالتصاالت)

لت ت( مسٌحً دّو (. الهٌبة العامة للمعلومات)سمٌة الهٌبة إلى عُم

 

: مهام الهٌبة

. تنفٌذ ومتابعة قرارات المؤتمرات الشعبٌة األساسٌة فً مجاالت المعلومات والتوثٌق* 

جمع وحفظ البٌانات والمعلومات والوثابق، وفقاً لؤلسس واألسالٌب والوسابل العلمٌة، وجعلها فً متناول * 

. الجهات العامة والخاصة

إقامة قواعد ومصادر معلومات وطنٌة فً مجاالت الموارد البشرٌة والعلوم التقنٌة، وؼٌرها من المجاالت * 

. التً تعكس خبرة وتجارب الجماهٌرٌة العظمى

. إعداد وإدارة قاعدة بٌانات مرجعٌة لبٌانات ملؾ الرقم الموحد، وتحدٌثه بشكل دابم* 

ومات التً تساعد فً دعم القرارات، وتسهٌل مهام الدراسات والبحوث تطوٌر وتنظٌم قواعد البٌانات والمعل* 

. والتخطٌط، فً المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والعلمٌة وؼٌرها

. إعداد الدلٌل الوطنً للمعلومات* 

. تنظٌم انسٌاب البٌانات والمعلومات بٌن مراكز المعلومات المختلفة بالجماهٌرٌة العظمى وؼٌرها* 

تحدٌد مواعٌد وطرق إجراء العملٌات االجتماعٌة، وتحدٌد مواعٌد وطرق نشر نتابجها، بما ٌضمن  اقتراح* 

سبلمتها ودقتها وكفاءتها، وتعمٌم االستفادة بها واالعتماد علٌها، وإجراء التعداد العام للسكان، وؼٌره من 

. بالتنسٌق مع الجهات المختصة عملٌات اإلحصاء والتعدادات النوعٌة، واتخاذ اإلجراءات البلزمة لتنفٌذها

. إعداد تقرٌر التنمٌة البشرٌة وفقاً لمؤشرات وأهداؾ التنمٌة األلفٌة* 

. توثٌق أدبٌات الثورة، وتجمٌع المعلومات والوثابق المتعلقة بها وتصنٌفها* 



  

. إعداد أطلس التنمٌة بالشعبٌات، وفقاً لمؤشرات القطاعات االقتصادٌة واالجتماعٌة* 

. وعً اإلحصابً فً الببلد، والنهوض بمستوى اإلحصاء فٌهانشر ال* 

. المساهمة فً تطوٌر اإلدارة اإللكترونٌة، بما ٌتمشى والنظم الدولٌة* 



  

 

جدول ٌوضح 

العاملٌن اقتصادٌاً بكل شعبٌة ( لٌبٌون وؼٌر لٌبٌٌن)سنة فما فوق  15توزٌع السكان 

 

الشعبٌة 

سنة فما فوق  15العاملون اقتصادٌاً 

ؼٌر لٌبٌٌن ٌبٌون ل

جملة إناث  ذكور جملة إناث ذكور 

 3669 332 3337 47313 16448 30865البطنان 

 2998 298 2700 55069 21705 33364درنة 

 6075 418 5657 61901 22934 38967الجبل األخضر 

 5479 223 5256 57094 19717 37377المرج 

 22138 1557 20581 155565 39144 116421بنؽازي 

 9791 385 9406 46079 12559 33520الواحات 

 2597 175 2422 11210 3454 7756الكفرة 

 10016 514 9502 52359 16736 35443سرت 

 21946 964 20982 130257 25147 105110مصراتة 

 12321 431 11890 123249 31729 91520المرقب 

 36818 3521 33297 305507 87191 218316طرابلس 

 18947 1065 17882 140585 47819 92766فارة الج

 12000 545 11455 96015 35508 60507الزاوٌة 

 10616 522 10094 101782 41784 59998النقاط الخمس 

 10397 387 10010 97335 34373 62962الجبل الؽربً 

 4415 170 4245 32165 13372 18793نالوت 

 10425 763 9662 66208 25394 40814سبها 

 4096 176 3920 23303 9104 14199وادي الحٌاة 

 3634 132 3502 25770 11022 14748مرزق 

 848 41 807 7017 2851 4166ؼات 

 



  

جدول ٌبٌن  

مسٌحً  2007 -2006عدد الطبلب بالمعاهد العلٌا للعام 

 

المعهد 

عدد الطبلب 

المجموع إناث ذكور 

 278 261 17المعهد العالً الصحً طرابلس 

 295 295 0المعهد العالً الصحً بنؽازي 

 214 188 26المعهد العالً الصحً الزهراء 

 204 204 0المعهد العالً الصحً البٌضاء 

 207 175 32المعهد العالً الصحً صرمان 

 230 190 40المعهد العالً الصحً ؼرٌان 

 215 125 90المعهد العالً الصحً مصراتة 

 325 274 51برق المعهد العالً الصحً ط

 214 205 9المعهد العالً الصحً اجدابٌا 

 549 492 57المعهد العالً الصحً مرزق 

 124 124 0المعهد العالً الصحً صبراتة 

 362 362 0المعهد العالً الصحً القربوللً 

 253 155 98المعهد العالً الصحً سرت 

 67 67 0المعهد العالً الصحً هون 

 109 109 0صحً بنً ولٌد المعهد العالً ال

 365 315 50المعهد العالً الصحً سبها 

 231 208 23المعهد العالً الصحً اجمٌل 

 404 367 37المعهد العالً الصحً وادي الحٌاة 



  

 

المعهد 

عدد الطبلب 

المجموع إناث ذكور 

 100 100 0المعهد العالً الصحً المرج 

 163 143 20المعهد العالً الصحً الشاطا 

 122 98 24المعهد العالً الصحً ٌفرن 

 37 37 0المعهد العالً الصحً الكفرة 

 121 121 0المعهد العالً الصحً الخمس 

 190 190 0المعهد العالً الصحً تٌجً 

 80 80 0المعهد العالً الصحً جالو 

 295 175 120المعهد العالً للعلوم الطبٌة 

 219 32 187هون / المعهد العالً للهندسة

 578 58 520بنً ولٌد / المعهد العالً لبللكترونات

المعهد العالً للطٌران المدنً واألرصاد 

الجوٌة 

483 380 863 

 954 378 576مصراتة / المعهد العالً للتقنٌة الطبٌة

 356 254 102البٌضاء / المعهد العالً للعلوم الشرعٌة

 190 23 167درنة / المعهد العالً للتقنٌة الطبٌة

 219 32 187مصراتة / المعهد العالً للصناعة

 9133 6217 2916اإلجمالً 

 

أمانة اللجنة الشعبٌة العامة للتعلٌم العالً : المصدر* 

 

 



  

جدول ٌبٌن 

عدد الطبلب اللٌبٌٌن والفصول داخل المؤسسات التعلٌمٌة لمرحلة التعلٌم األساسً 

م  2007 -2006للعام الدراسً  

 

الصؾ 

ٌون لٌبالفصول 

المجموع إناث ذكور المجموع مشترك إناث ذكور 

 106305 51936 54369 5373 5119 123 131أول 

 104408 51279 53129 5268 5008 125 135ثانً 

 107173 52689 54484 5326 5067 122 137ثالث 

 115931 56168 59763 5372 4988 185 199رابع 

 117913 56839 61074 5335 4728 305 302خامس 

 116919 55880 61039 5267 4586 339 342سادس 

 127874 61483 66391 5222 3748 755 719سابع 

 119857 59597 60260 5076 3627 745 704ثامن 

 127273 64502 62771 5137 3537 842 758تاسع 

 1043653 510373 533280 47376 40408 3541 3427اإلجمالً 

 

جدول ٌبٌن 

ٌر اللٌبٌٌن والفصول داخل المؤسسات التعلٌمٌة لمرحلة التعلٌم األساسً عدد الطبلب غ

م  2007 -2006للعام الدراسً  

 

الصؾ 

ؼٌر لٌبٌٌن الفصول 

المجموع إناث ذكور المجموع مشترك إناث ذكور 

 4140 1869 2271 5373 5119 123 131أول 

 4112 1870 2242 5268 5008 125 135ثانً 

 4287 1995 2292 5326 5067 122 137ثالث 

 4418 1977 2441 5372 4988 185 199رابع 

 4191 1933 2258 5335 4728 305 302خامس 

 3861 1823 2038 5267 4586 339 342سادس 

 3820 1793 2027 5222 3748 755 719سابع 

 3558 1707 1851 5076 3627 745 704ثامن 

 3514 1673 1841 5137 3537 842 758تاسع 

 35901 16640 19261 47376 40408 3541 3427اإلجمالً 

المركز الوطنً للتخطٌط والتعلٌم : المصدر* 



  

جدول ٌبٌن 

عدد المدارس التعلٌمٌة بمرحلتً التعلٌم األساسً والمتوسط حسب الشعبٌات 

م  2007 -2006للعام الدراسً  

التعلٌم األساسً التعلٌم المتوسط التعلٌم األساسً الشعبٌة 

المتوسط و

المجموع 

 368 31 81 256طرابلس 

 278 24 54 200بنؽازي 

 408 38 59 311مصراتة 

 67 4 19 44سبها 

 300 8 56 236النقاط الخمس 

 113 13 21 79البطنان 

 167 12 26 129الجبل األخضر 

 108 19 19 70الواحات 

 530 48 73 409المرقب 

 124 11 24 89درنة 

 48 0 10 38الجفرة 

 32 0 9 23الكفرة 

 75 0 22 53وادي الحٌاة 

 382 28 60 294جفارة 

 80 1 18 61مرزق 

 113 16 18 79سرت 

 98 4 34 60وادي الشاطا 

 238 24 46 168الزاوٌة 

 170 35 22 113المرج 

 133 1 35 97نالوت 

 437 20 96 321الجبل الؽربً 

 29 0 5 24ؼات 

 4298 337 807 3154المجموع 

 

المركز الوطنً للتخطٌط والتعلٌم : المصدر*     

 

 



  

 

 

جدول ٌبٌن 

بحسب الشعبة ( السنوات الدراسٌة األولى والثانٌة والثالثة)عدد الطبلب بالثانوٌات التخصصٌة 

مسٌحً  2007 -2006خبلل العام الدراسً 

 

 

الشعبة 

 المجموع الكلً

إناث ذكور 

 21260 1941علوم أساسٌة 

 26551 15073ٌة علوم اجتماع

 12279 21539علوم اقتصادٌة 

 5973 33142علوم هندسٌة 

 12852 4235اللؽة االنجلٌزٌة 

 11954 4410اللؽة العربٌة 

 46039 17365شعبة علوم حٌاة 

 20 441علوم شرعٌة 

 136928 105346المجموع 

 

المركز الوطنً للتخطٌط والتعلٌم : المصدر* 



  

 

 

 

 

 

 

 

المرفقات 

 

قوانٌن ال -

اللوابح  -

القرارات  -

 


