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 الخاص الباب
 دةوح  الم   التنفيذية   لطة  الس  ب

 عامة أحكام / األولى المادة
 وتشريعية   رئاسية   انتخابات   تنظيم  ب الليبي السياسي الحوار لتقىم   عن المنبثقة وحدةالم   تنفيذيةال لطةالس   تتقيد .1

 .الشامل للحل التمهيدية   للمرحلة   حددة  الم   المواعيد   عبر  
إلى  حال  وي   .لتقى الحوار السياسي الليبيم  عن  الصادرة   واإلجراءات   لألحكام  دة وح  نفيذية الم  لطة التالس   تخضع   .2

 .ه  تم النص عليه أو تنظيم  ما لم يفي ذة  الناف   والتشريعات  االتفاق السياسي الليبي 
 

  الرئاسي المجلس اختصاصات / الثانية المادة
 :اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا .1

 ؛ذةفق التشريعات الناف  و   ه  القيادية ب   المستوياتفي والتعيين  ،الليبي للجيشالقائد األعلى  مھام  ب القيام   .1.1
 ؛مجلس النواب موافقةبعد  والسلم  الحرب قرارحالة الطوارئ و  إعالن   .1.2
 ليبيا؛ دولة لدى األجنبيةمثلي الدول والھيئات م   اعتماد   .1.3
 بناء على اقتراح من رئيس الحكومة  الدوليةنظمات لدى الم  ليبيا  دولة مثليفراء وم  الس   وإعفاء   تعيين   .1.4

 البعثات الدبلوماسية الجديدة.  والتصديق على،  الليبية النافذة لتشريعاتواالليبي   االتفاق السياسي  وفق
 التشاور   مع وجوب  ية خارجوزيري الدفاع وال رئيس الحكومة سميي  خالل مشاورات تشكيل الحكومة،  .1.5

لة لمجلس كام  بإحالة التشكيلة الوزارية  على أن يلتزم رئيس الحكومة جتمعا  م   المجلس الرئاسي مع
 النواب.

 دة  لتنفيذ المهام الوار   صالحةليا للم  ع   وطنية مفوضية وتشكيل ،صالحة الوطنيةإطالق مسار الم   .1.6
 ؛من خارطة الطريق 6و 2بالمادتين 

 لي المناصب التالية:شاغ أو إقالة   حصري بتعيين   بشكل   يقوم المجلس الرئاسي .1.7
 ؛ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين المخابرات العامة جهاز رئيس ▪
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 ؛صالحةللم  ليا الوطنية الع   ةمفوضيرئيس وأعضاء ال ▪
 باقي رؤساء األجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة. ▪
 .له   لة  وكالم   في إطار االختصاصات   رئاسية   قرارات   إصدار   .1.8

 
 :اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي .2

 ر االجتماعات.وفق محاض    ه  وترؤس اجتماعاته، وتوقيع قرارات    ،الرئاسي  المجلس    على أعمال    اإلشراف   .2.1
 .في عالقاتها الخارجية بروتوكولية   بصفة   الدولة   تمثيل   .2.2

 

 :آلية اتخاذ القرار .3
 . على خالف ذلك ر  يصد   قرار   كل   باطال   ويقع   ،باإلجماع ه  يتخذ المجلس الرئاسي جميع قرارات  

 

 الوطنية الوحدة حكومة اختصاصات / الثالثة المادة
 يختص   الرئاسي، جلسللم سندة  الم   المهام من استثناء  و للدولة. لياالع   اإلدارية   الهيئة   هي الوطنية   الوحدة   حكومة   .1

 يلي: ما األخص على اوله ،التنفيذية السلطة اختصاصات باقيب الحكومة وزراء مجلس
 المقررة؛ مواعيدها وفق نتخاباتالل للوصول   فةالهاد   الطريق طةخار   إلنجاح المطلوبة اإلجراءات كل تنفيذ    .1.1
 في عليها المنصوص األولويات االعتبار   بعين   األخذ   مع واليتھا لفترة   الحكومة عمل برنامج وتنفيذ وضع .1.2

 .الليبي السياسي الحوار لتقىم  
 .التمهيدية المرحلة وإنهاء ھامھام   ألداء   الالزمة   القوانين مشروعات اقتراح .1.3
 .امإلقراره النواب لمجلس اموإحالته   ،للدولة الختامي والحساب العامة الميزانية مشروع إعداد  .1.4
 ضروريا   تراه   ما حسب للحكومة، عةالتاب   التنفيذية والمؤسسات األجهزة وإدارة   بھيكلة   الخاصة   القرارات   إصدار   .1.5

،  .الصلة ذات الجھات   مع التشاور بعد  وذلك ومالئما 
 السياسي الحوار لتقىم   من قا  الح   اله سند  ت   أو الليبية التشريعات عليها صتن   مهام   أو اختصاصات   أي   .1.6

 .الليبي
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 الحكومي. امنالتض إطار وفي ،ه  ب   كلفالم   القطاع   في ل  ك   الحكومية   السياسة   تنفيذ   عن مسؤولون   الوزراء   .2
  ذلك. على الوزراء مجلس عون طل  وي   الحكومة، رئيس بلق   من إليهم سندةالم   المهام بأداء   الوزراء   يقوم  و

 

 :الوطنية الوحدة حكومة رئيس اختصاصات .3
ف   اهرئيس   لطة  س   تحت   الحكومة تعمل .3.1 شر  ها، على وي  ها أداء   في هاه  وج  وي   أعمال   أن ويمكن   ،اختصاصات 

  .مؤقتة   دة  لم   الوزراء أحد أو لنائبيه   ه  مهام   ضبع يفوض
 .الوزراء مجلس يتخذها التي والقرارات اللوائح اعتماد .3.2
ل   مسؤولون  الوزراء   .3.3 ، أعمال   عن ك  ه  سألون  وزارت  جتمعين وي   سياسة عن القضاء   أمام   الحكومة رئيس مع م 

 الوزارة.
 

 لوطنية لحكومة الوحدة ا الثقة   / منح   الرابعة المادة
 التشكيلة الوزارية( يوما من إقرار ھذا االتفاق 21إحدى وعشرون ) أقصاهادة الحكومة، خالل م   رئيس م  قد  ي   .1

بجميع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي لمجلس  رفقا  م   عملهاوبرنامج  ،عضاء حكومة الوحدة الوطنيةأل
من تاريخ   ( يوما21خالل مدة ال تتجاوز إحدى وعشرون )قة  الث    ومنحهابالكامل حزمة واحدة    العتمادهاالنواب  

   تقديمھا للمجلس؛
 ها الثقة؛نية على مجلس النواب لمنح  حدة الوطحكومة الو   عرض  ت   .2
 ؛لتقى الحوار السياسي الليبيالبت في الموضوع لم   يؤول   قة  الث   منح   إذا تعذر   .3
لة  للمجلس   من تاريخ  منح  الثقة  للحكومة، وبدون   م باشرة    تنتقل   .4 لطة التنفيذية كام  إجراءات  أخرى، صالحيات الس 

فق االختصاصات الم حددة في م لتقى الحوار السياسي الليبي، الرئاسي الجديد، ولحكومة الوحدة الوطنية، و  
  جميع السلطات التنفيذية القائمة.وتنتهي في حين ه  

وقفل الحسابات  ،اجراءات التسليم واالستالم  إتمام  إال ب ات السلطات التنفيذية السابقةالتزام أو تتوقف ال تسقط   .5
 وفق التشريعات الليبية. الختامية للدولة   المالية


