
 

 

 المتاحة آلليات االختيار   المقترحات 
 الثاني  المقترح

 الرئاسي:لمجلس ااختيار 

  مرشح من نفس  لكل تزكيات  5 ما ال يقل عن االنتخابية )مجمعات من خالل ال ينشحتسمية المر تم ت •
 غرب( لل 7 شرق/لل 5 جنوب/لل 4  أو قليماإل

 األصواتعدد من أعلى  لذان يحصالن على المرشحان ال  –االنتخابية  المجمعات التصويت داخل يتم  •
 .الجلسة العامةيتم اختيارهما عن األقاليم الثالث ويتم التصويت عليهما من قبل في كل اقليم 

 أمام المرشحين مباشرة  االسمينفيتم التصويت على قليم حين اثنين فقط داخل اإليإذا تم تقديم ترش •
 .الجلسة العامة

دون الحاجة    تلقائيًا في ذلك اإلقليمفائزًا  المرشح  هذا  مرشح واحد فقط في إقليم ما، يعتبر  سمية  ت  ت إذا تم •
 .للتصويت من قبل الجلسة العامة

األصوات    حصال على أعلى عدد منمن كل إقليم    ينعلى مرشح  من قبل الجلسة العامة  يتم التصويت   •
 .ممثل كل إقليم في المجلس لتحديد وذلك 

 الوزراء: اختيار رئيس 

ما  من قبل جميع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بغض النظر عن اإلقليم )تسمية المرشحين  تم  ت •
 ( ملتقىالأعضاء من  تزكيه 15ال يقل عن 

 . الفائز يتم اختياره لمنصب رئيس الوزراء –جولتين  عبر التصويت  يتم  •

بين األعضاء الثالث الفائزين من األقاليم  بعد اختيار رئيس الوزراء يعين رئيس المجلس الرئاسي من 
 .العدد األكبر من السكان والمختلف عن إقليم رئيس الوزراء يبشرط أن يكون من اإلقليم ذ 

)رئيس الوزراء   بحيث يكون أحد الثالثة ين عن إقليمه؛ فمن إقليمين مختل  نائبين   باختيار رئيس الوزراء  يقوم 
 االثنين اآلخرين. ( من جنس مختلف عن يهونائب

 



 

 

 الثالث المقترح 

 لمجلس الرئاسي:اتيار اخ

  مرشح من نفس  لكل تزكيات  5 ما ال يقل عن )االنتخابية مجمعات من خالل التسمية المرشحين تم ت •
  .غرب(لل 7 شرق/لل 5 جنوب/لل 4  أو قليماإل

الفائزون في السباقات الثالثة  يصبح  – االنتخابية  مجمعات جولتين داخل ال عبريتم التصويت   •
 .أعضاء مختارين في المجلس الرئاسي

دون الحاجة    المرشح فائزًا تلقائيًا في ذلك اإلقليمهذا  مرشح واحد فقط في إقليم ما، يعتبر  سمية  ت  ت إذا تم •
 للتصويت من قبل الجلسة العامة.

 اختيار رئيس الوزراء: 

  مرشح من نفس  لكل تزكيات  5 ما ال يقل عن ) بيةاالنتخامجمعات من خالل التسمية المرشحين تم ت •
  .غرب(لل 7 شرق/لل 5 جنوب/لل 4  أو قليماإل

 .الفائز عن كل إقليميتم اختيار  –جولتين  عبر التصويت  يتم  •
  الفائز يصبح رئيساً  –جولتين  عبر  لفائزين الثالثة من األقاليم  على ا التصويت ب  الجلسة العامةتقوم  •

 .للوزراء

اختيار رئيس الوزراء يعين رئيس المجلس الرئاسي من بين األعضاء الثالث الفائزين من األقاليم  بعد 
 .العدد األكبر من السكان والمختلف عن إقليم رئيس الوزراء يبشرط أن يكون من اإلقليم ذ 

)رئيس الوزراء   الثالثة بحيث يكون أحد ين عن إقليمه؛ فنائبين من إقليمين مختل   باختيار رئيس الوزراء  يقوم 
 ( من جنس مختلف عن االثنين اآلخرين. يهونائب

 



 

 العاشرالمقترح 

 أوال: الترشيح واالختيار للمجلس الرئاسي بنظام القائمة: 

م للتوافق  يااعتماد هذه االلية لمدة ال تقل عن ثالث أيمنح أعضاء ملتقى الحوار فرصة كافية بعد  •
 حول تقديم قائمة واحدة تتضمن أعضاء المجلس الرئاسي.

 يشترط في القائمة المقدمة مراعاة التوزيع الجغرافي.  •
% من أعضاء ملتقى الحوار 75تجاز القائمة دون الحاجة الى التصويت اذا تحصلت على تزكية   •

 الليبي. 
توافق على قائمة واحدة، تقبل القوائم التي تحصلت على تزكيات غير مكررة من بين  إذا لم يتحقق ال  •

من أعضاء المنطقة   8 % من كل مجمع انتخابي20 أعضاء الملتقى فقط، بحيث ال تقل عن
 من أعضاء الجنوب. 3من  أعضاء المنطقة الشرقية، و 5الغربية، و 

 % داخل الملتقى. 75على معدل تصويت يتم التصويت لجولتين، إذا لم تحصل إحدى القوائم   •
 تمنح فرصة أخرى للنقاش والتوفيق بين القوائم المرشحة.  •
تصويت نتائج الجولة األولى وتعتبر القائمة  إذا لم يتحقق التوافق يتم التصويت بين أعلى قائمتين في  •

 .األعلى نسبة فائزة بغض النظر عن الفارق 

 زراء: ثانيا: الترشح واالختيار لمنصب رئيس الو 

تتم تسمية المرشحين من خالل جميع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بغض النظر عن اإلقليم   •
 أعضاء الملتقى.  تزكية غير مكررة من   15بتزكية ما ال يقل عن  

%  75إذا لم يتحصل أحد لمرشحين على معدل  يتم التصويت الختيار رئيس الحكومة عبر جولتين،  •
من أصوات القاعة، وتجري الجولة الثانية بين االثنين المتحصلين على أعلى نسبة أصوات في 

 .الجولة األولى
رئيس الوزراء يسمى رئيس المجلس الرئاسي ال يدخل في المنافسة عضو المجلس  اختياربعد  •

 الرئاسي لإلقليم الذي اختير منه رئيس الوزراء ويتم االقتراع بين العضوين االخرين. 



 

يتولى رئيس الوزراء اختيار نوابه حسب الحاجة لعرضهم ضمن قائمة الحكومة،  •
قليم المخالف إلقليم رئيس المجلس الرئاسي ورئيس  رجل( من اإل-  امرأة على أن يسمي نائبين )
 حكومة الوحدة الوطنية.

 


