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 ( ....... )              التعديل الدستوريمقترح 
 ملتقى الحوار السياسي الليبي 

  مجلس النواب ..

  على : االطالعبعد 

  وتعديالته. 3/8/2011* اإلعالن الدستوري الصادر في  

  السياسي الليبي الموقع بتاريخ  االتفاق* 

17/12/2015.  

  * النظام الداخلي لمجلس النواب. 

  ٢٠٢٠ رنوفمب  16* خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 

 أصدر التعديل الدستوري التالي:

 

 المالحظات  نص المادة
  االولي المادة 
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ــتوري )30) من الـمادة (12يـعدل  البـند األول من الفقرة ( بحـيث   من اإلعالن اـلدســ
  يكون على النحو اآلتي : 

يؤجل طرح مشروع الدستور لالستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية الجديدة 
اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة بالمنتخبة طبقا للقاعدة الدستورية، وتلزم هذه السلطة  

 الستكمال االستفتاء على المشروع، وذلك قبل انتهاء واليتها .

 .اآلتي نصهايعمل  بالقاعدة الدستورية والي حين ذلك 
  

  

  : السلطة التشريعيةولالباب األ

  ) 1(مادة 
يتولى السلطة التشريعية مجلس نواب ينتخب باالقتراع العام الحر السري. ويضمن  

٪ كما يضـــمن التمثيل العادل للمكونات ٣٠عن  لال تقتمثيل المرأة بنســـبة القانون 
 .  الثقافية والشباب والمهجرين والنازحين

  

أعضـــاء في مجلس النواب لكل مكون ثقافي (األمازيغ  5النص على الحد األدنى بما ال يقل عن 
  والتبو والطوارق)

  ) 2(مادة 

د  ه عـق ازي، ويجوز ـل ة بنـغ ديـن ارج مقره يكون مقر مجلس النواب ـم ه ـخ اـت اـع اجتـم
  الرسمي وفقاً لنظامه الداخلي.

  

  ) 3مادة (
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ــغر  اجتماعهيعقد مجلس النواب  ــنا، ويكون أصـ ــاء سـ ــة أكبر األعضـ األول برئاسـ
ــبوعين من إعالن النتيجة النهائية لالنتخابات.   ــاء مقررا له، وذلك خالل أس األعض

  يؤدي أعضاء مجلس النواب في جلسة علنية اليمين التالية: 

" أقسـم با العظيم ان أحافظ على اسـتقالل الوطن وسـالمة ووحدة أراضـيه، وأن 
الدـستوري والقانون ، وأن أرعى مـصالح الـشعب رعاية كاملة. وأن  أحترم اإلعالن

  فبراير." السابع عشر من أسعى لتحقيق مبادئ و أهداف ثورة

  

، ثم لوطني ليبيا، ومحترما للدســــتور والقانون، وأن أؤدي  (أقســــم با العظيم أن أكون مخلصــــاً 
  عملي بكل أمانة وصدق)

  ) 4المادة ( 

  المطلقة لألعضاء. األغلبيةانعقاد مجلس النواب صحيحا إال بحضور  يکون ال

أصـــوات الحاضـــرين إال في الحاالت التي تشـــترط فيها   بأغلبيةوتصـــدر القرارات  
  موصوفة. أغلبية

  

  ) 5مادة (

  يتخذ مجلس النواب القرارات التالية بأغلبية ثلثي أعضائه:

 ٬الدستوريةاالجراءات الخاصة بالعملية  .1

 ٬التدابير االستثنائية واتخاذحالة الطوارئ والحرب والسلم  اعتماد .2

  األجنبي. لالستثمار االستراتيجيةذات الطبيعة  االمتيازاتمنح  .3

  

  ) 6مادة (
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ــي أربع   تـبدأ والـية مجلس النواب الـجدـيد من ـتاريخ أول اجتـماع ـله وتنتهي بمضــ
الســلطة التشــريعية طبقا للدســتور الدائم أيهما أقرب.   بانتخابســنوات ميالدية أو 

ويتعين على المجلس ضـمان إنجاز الدسـتور الدائم في أجل أقصـاه سـتة أشـهر قبل  
ــتور  في األـجل المـحدد تتم اـلدعوة إلى انتـهاء واليـته. وفي ـحاـلة ـعدم إنـجاز اـلدســ

انتخابات تشـريعية في أجل ال يتجاوز مائة وعشـرين يوما قبل انتهاء والية مجلس 
النواب وذلك على أـساس هذه القاعدة الدـستورية والقوانين االنتخابية التي ـصدرت  

  بناءاً عليها.   

  ال يجوز تعديل هذه المادة.

  

  ) 7مادة (

رئيســا ونائبين للرئيس في أجل أقصــاه خمســة عشــرة يوما ينتخب مجلس النواب 
 .من أول اجتماع له وذلك لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد

  

  

  ) 8مادة (

يضع مجلس النواب نظامه الداخلي خالل ثالثين يوما على األقصى من أول اجتماع 
ـــته   ــمن ـهذا النـظام كيفـية مـمارســ ـله وذـلك ـباألغلبـية المطلـقة ألعضـــــاـئه. ويتضــ

والمحافظة على النظام الداخلي ويـصدر ذلك بقانون وينـشر بالجريدة  الختـصاـصاته
  الرسمية.

في محاضر تنشر طبقا لنظامه  امداوالته، وتدون علنيةجلسات مجلس النواب 
 رئيسأو  رئيسهالداخلي. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة مغلقة بناءاً على طلب 

  الحكومة أو بطلب من ثلث أعضائه. رئيسالدولة أو 
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 ويكون بث الجلسات في وسائل اإلعالم وفقا للشروط التي يبينها النظام الداخلي.

  ) 9مادة (

النواب باالستقاللية اإلدارية والمالية في إطار الميزانية العامة للدولة، يتمتع مجلس  
وفق  وتخضع مصروفات المجلس لرقابة مراجع قانوني خارجي مستقل يتم اختياره

  النظام الداخلي لمدة سنة.

  وتخصص الدولة للمجلس الموارد البشرية والمادية الالزمة لحسن أداء مهامه.

  

  

  ) 10مادة (

ــو  ـــعب كـله وال يجوز لـناخبـيه تـحدـيد وـكالـته بقعضــ د أو يـ مجلس النواب يمـثل الشــ
  ه أو التنازل عنه.يف التفويضجوز يحق شخصي للعضو ال  والتصويتشرط، 

  

  

  ) 11مادة (

ال يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأي وظيفة في إحدى مؤسسات السلطة 
عضوا أو مستشاراً في لجان أو كما ال يجوز لعضو المجلس أن يكون  ٬التنفيذية

  مجالس إدارة شركات أو أجهزة أو مؤسسات عامة.

  

  ) 12مادة (
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مع مراعاة النظام الداخلي للمجلس، ال يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من 
  آراء بالمجلس أو باللجان التابعة له.

  

  ) 13مادة (

النيابية، وال يجوز في غير حالة يتمتع كل عضو من أعضاء المجلس بالحصانة 
التلبس القبض عليه أو اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إال بإذن من المجلس وفقا 
للنظام الداخلي. وإذا تم القبض عليه في حالة تلبس يبلغ رئيس مجلس النواب بذلك 

  خالل ثمانية وأربعين ساعة.

  

  ) 14مادة (

أو الوفاة أو فقد األهلية أو عدم قدرة  باالستقالةتنتهي العضوية في مجلس النواب 
على أساسها،  انتخبالعضو على أداء واجباته، أو فقد أحد شروط العضوية التي 

أو إذا أخل العضو بواجباته ويحدد النظام الداخلي إجراءات الشغور. ويصدر قرار 
  لمجلس.ة بأغلبية ثلثي أعضاء ايإسقاط العضو 

  

  ) 15مادة (

إذا شغر مقعد عضو من أعضاء مجلس النواب، يختار المرشح البديل وفقاً 
للقانون االنتخابي على أن يقوم مجلس النواب بإشعار المفوضية الوطنية العليا 
لالنتخابات في موعد أقصاه عشرة أيام من تحقق حالة الشغور. وتنتهي والية 

لس.العضو الجديد بانتهاء مدة المج  
 

  ) 16مادة (
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يتولى مجلس النواب سّن التشريعات ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها، والرقابة 
واعتماد الميزانية العامة وإقرار السياسة العامة المقدمة من   ٬على السلطة التنفيذية

  الحكومة.

  

  ) 17مادة (

وتقدم مشاريع القوانين تقدم مقترحات القوانين بمبادرة من عشرة نواب على األقل،  
من مجلس الوزراء، ويختص رئيس مجلس الوزراء بتقديم مشاريع قوانين 
المصادقة على المعاهدات الدولية ومشروع قانون الميزانية العامة. وتكون األولوية 

 للنظر في مشروعات القوانين.

  

  

  ) 18مادة (

ال يناقش مجلس النواب مشروع أو اقتراح قانون قبل أن تنظر فيه اللجان 
إّال إذا وافقت على ذلك األغلبية المطلقة من المختصة بمقتضى النظام الداخلي 

 أعضاء المجلس قبل طرح المشروع أو االقتراح للنقاش.
  

  

  ) 19مادة (

يقدم رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مـشروع قانون الميزانية العامة قبل  
ــويت   ــه واعتماده، ويتم التصـ ــنة المالية بثالثين يوما على األقل لفحصـ ابتداء السـ
عليه بابا بابا، على أن تـصدر الميزانية بقانون يتـضمن تحديد الـسنة المالية وأحكام 

ــات والهيـئات ووـحدات ــســ اإلدارة المحلـية وحســــاـباتـها وأحـكام  ميزانـيات المؤســ
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المناقالت بين أبواب الميزانية المعتمدة، وكذلك أحكام تـسوية أي نفقات إضـافية أو 
  طارئة لم يسبق إدراجها ضمن المخصصات المعتمدة.

  
  ) 20مادة (

ال يحق للحكومة عقد قرض عمومي وال تعهد قد تترتب عليه التزامات مالية خارج 
  الميزانية إال بموافقة مجلس النواب.

  

  ) 21مادة (

وال يجوز تشكيلها في  ٬تشكل لجان تقصي الحقائق بقرار من رئيس البرلمان
موضوع تحقيق قضائي مادامت التحقيقات جارية وتنتهي مهمة كل وقائع تكون 

لجنة لتقصي الحقائق سبق تشكيلها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي 
 اقتضت تشكيلها.

تشكل لجان تحقيق نيابية بطلب من رئيس الدولة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس 
 وتنتهي أعمال لجنة التحقيق برفع تقريرها إلى المجلس. ٬النواب

  

  

  ) 22مادة (

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه سؤال أو استجواب لرئيس الوزراء 
  الوجه الذي يحدده النظام الداخلي.أو أي من الوزراء وذلك على 

  

  

  ) 23مادة (
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إذا قرر مجلس النواب باألغلبية المطلقة ألعضائه سحب الثقة من الحكومة عدت 
مستقيلة وتستمر في تسيير األعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة. واذا كان 

 .القرار خاصا بأحد الوزراء ُعّد مستقيال

ة اال بطـلب من ربع نواب  وال ينظر مجلس النواب في طـلب  ـــحب الثـق االقتراح بســ
المجلس، وال يطرح ـهذا الطـلب للمـناقشــــة إال بـعد ثـمانـية أـيام من يوم تـقديـمه، وال  

  يجري التصويت عليه إال بعد يومين من إتمام المناقشة.
  

  

  

  الباب الثاني: السلطة التنفيذية 

  ) 24مادة (

  الدولة ومجلس الوزراء.تتكون السلطة التنفيذية من رئيس 

  

  

  ) 25مادة (

رئيس الدولة هو رمز وحدتها، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقالل الوطن 
وسالمة أراضيه ويراعي التوازن بين السلطات، ويمارس اختصاصاته على 

  المبين في هذا اإلعالن الدستوري. النحو

  

  

  ) 26مادة (
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    خيار االنتخاب غير المباشر

ينتخب مجلس النواب رئيس الدولة باالنتخاب السري. ويشترط في كل مترشح أن 
يحصل على تزكيتين من كل دائرة انتخابية. يعتبر المرشح المتحصل على أغلبية 

 ثلثي أعضاء مجلس النواب فائزا باالنتخابات في الجولة األولى. 

انية في أجل أقصاه إذا لم يفز أي من المترشحين في الجولة األولى تنظم جولة ث 
سبعة أيام يشارك فيها المرشحان اللذان حصال على أكبر عدد من األصوات في 
الجولة األولي. وينظم االقتراع السري للنواب حسب الدوائر االنتخابية كل على 

 ٬حدة. ويعتبر فائزا بها المرشح الحاصل على أغلبية األصوات شريطة أن تضم
  لين لكل دائرة انتخابية.  نصف النواب الممث ٬على األقل

إذا لم تؤد الجولتان األوليان إلى فوز أي من المترشحين يفتح باب الترشح من 
وتعاد االنتخابات حسب نفس اإلجراءات في أجل أقصاه أسبوعان ويعتبر ، جديد 

  فائزاً بها المرشح الحائز على أكبر عدد من األصوات في الجولة الثانية.
ــعون يوـماً يعتبر مجلس وإذا تـعذر  انتـخاب رئيس اـلدوـلة خالل أـجٍل أقصـــــاه تســ

النواب منحال تلقائيا ويصــار إلى انتخابات تشــريعية في أجل أقصــاه تســعون يوما 
  من تاريخ آخر جولة انتخابية.

ــر وـباألغلبـية   ــري المـباشــ ينتـخب رئيس اـلدوـلة للمرحـلة االنتـقالـية بطريق االقتراع الـعام الســ
ــوا ــحين على األغلبـية  المطلـقة ألصــ ــول أي من المترشــ ت المقترعين. وفي ـحاـلة ـعدم حصــ

النهائية    النتائجالمطلوبة في الجولة األولى، تنظم جولة ثانية خالل أسبوعين من تاريخ إعالن  
  للجولة االولى. ويشارك في هذه الجولة المترشحان الحائزان على أكثر عدد من االصوات.

  

 
  ) 27مادة (

  يشترط في من يترشح لرئاسة الدولة ما يلي:

  أن يكون ليبيا مسلما. .１

  أال يكون حامال لجنسية دولة أخرى. .２

  أال يكون متزوجا من غير ليبية. .３

  .ما لم يقدم في ملف الترشيح ما يفيد تخليه عنها أال يكون حامال لجنسية دولة أخرى .2
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 الترشح عن خمس وثالثين سنة ميالدية.أال يقل عمره عند  .４

أال يكون قد سبقت إدانته في قضية فساد مالي أو انتهاك حقوق اإلنسان  .５
  أو القانون الدولي اإلنساني.

أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجه  .６
 وأوالده القصر.

 نف مواطن وفقا للقانوأن تتم تزكية المرشح من عدد ال يقل عن خمسة آال .７

  أية شروط أخرى ينص عليها القانون.

)28 (  

يؤدي رئيس الدولة أمام المحكمة العليا وبحضور رئاسة مجلس النواب وفي 
العظيم ان أحافظ على استقالل الوطن قسم با أ : جلسة علنية اليمين التالية

وسالمة ووحدة أراضيه، وأن أحترم اإلعالن الدستوري والقانون، وأن أرعى 
السابع   مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة

  ”عشر من فبراير.

، ثم لوطني ليبيا، ومحترما  للدستور والقانون، وأن أؤدي (أقسم با العظيم أن أكون مخلصاً 
  عملي بكل أمانة وصدق)

  ) 29مادة (

  يتولى رئيس الدولة االختصاصات التالية: 

 تمثيل الدولة في عالقاتها الخارجية. .１

اختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومته بعد التشاور مع مجلس  .２
  النواب.

  تعديل الفقرة

 .واعفائهم من مناصبهمتعيين شاغلي المناصب السيادية وكبار الموظفين  .6
  .الدعوة النتخابات تشريعية مبكرة بناء على التشاور مع البرلمان والحكومة .14
قرارات العفو الرئاسي الخاص بعد التشاور مع رئيس الحكومة والمجلس األعلى  .15

 للقضاء 
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  القيام بمهام القائد األعلى للجيش الليبي. .３

  وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب.تعيين  .４

تعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناًء على اقتراح من  .５
  وزير الخارجية.

تعيين كبار الموظفين وإعفاؤهم من مهامهم بناًء على ترشيح من مجلس  .６
  الوزراء.

  بيا.ممثلي الدول والهيئات األجنبية لدى لي اعتماد .７

  النواب. مجلسإصدار القوانين التي يقرها  .８

عقد االتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من  .９
 مجلس النواب. 

والحرب واتخاذ التدابير االستثنائية على أن  الطوارئإعالن حالة  .１０
يعرض األمر على مجلس النواب إلقراره  في مدة ال تتجاوز عشرة أيام 

لمطلقة ألعضائه. ويجتمع مجلس النواب وجوباً فور إعالن باألغلبية ا
 حالة الطوارئ. 

وتعلن حالة الطوارئ لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر تمدد لذات المدة بناًء 
٪ (ستون بالمائة) من أعضائه. ٦٠على تصويت البرلمان بأغلبية 

 ويتطلب تمديدها بعد ذلك أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

  مجلس الوزراء عند حضور جلساته. اجتماعاتترؤس  .１１

  الدعوة االستثنائية لعقد جلسات البرلمان. .16
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إعفاء رئيس الوزراء من مهامه بعد التشاور مع مجلس النواب،  .１２
 وإعفاء الوزراء بعد التشاور مع رئيس الحكومة.

 .  أي اختصاصات ينص عليها اإلعالن الدستوري والقانون .１３

  

  ) 30مادة (

 

ادة  اً للـم ة وفـق دوـل ة لرئيس اـل الـي أة الـم اـف دد المـك ة أن  48تـح دوـل وال يجوز لرئيس اـل
يتقاضـى أي مرتب أو مكافأة أخرى، وال أن يزاول طوال فترة توليه الرئاسـة مهمة 
أخرى، أو نشـاط تجاري أو مالي أو صـناعي، أو أن يشـترى أو يسـتأجر شـيئا من 

ــيها عليه، وال يبر م معها عقود التزام أو توريد أو مقاولة، أمالك الدولة، وال يقاضـ
ـــطة ـهدـية نـقدـية او عينـية، تؤول ملكيتـها إلى الخزاـنة  وإذا تلقى ـباـلذات أو ـبالواســ

  العامة، كل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

  

  ) 13مادة (

 في حالة خلو منصب الرئيس بسبب االستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو ألي
سبب آخر، يتولى رئيس مجلس الوزراء مؤقتا سلطات رئيس الدولة، على أن يتم 
 اإلعالن عن شغور المنصب من طرف رئيس مجلس النواب.  

ويتم انتخاب رئيس جديد خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلعالن عن شغور المنصب.  
  ويكون تقديم رئيس الدولة استقالته كتابة إلى رئيس مجلس النواب.
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  ) 32مادة (
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يتمتع رئيس الدولة بحصانة قضائية طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة 
  مواعيد
مع مراعاة المادة  ٬والسقوط، ويمكن استئناف اإلجراءات بعد انتهاء واليته التقادم

ال يكون رئيس الدولة مسؤوال عن األعمال التي يقوم بها أثناء ممارسة   33
  مهامه.
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  ) 33مادة (

يكون إتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى، بناًء على طلب موقع من أغلبية أعضاء 
مجلس النواب على األقل، وال يصدر قرار اإلحالة إلى النائب العام إال بأغلبية ثلثي 

المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الدولة عن عمله، ويعتبر أعضاء  
ذلك مانعا من مباشرته الختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس 
الدولة أمام المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة، ويتولى االدعاء أمامها النائب العام. 

إذا حكم بإدانة رئيس الدولة أعفى من و أحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. و
  منصبه، مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى.

  

  ) 34مادة (

 لرئيس الدولة أن يخاطب مجلس النواب مباشرة أو عن طريق رسائل تتلى نيابة
  عنه وال تكون محال للنقاش.

  

  ) 35مادة (

يطلب من مجلس لرئيس الدولة خالل سبعة أيام من تاريخ إقرار القانون أن 
النواب بمذكرة مسببة إعادة النظر فيه، وعلى المجلس خالل أسبوع مناقشة 

 القانون من جديد فإذا أقره ثانية يحال القانون لإلصدار والنشر.

  

  

  ) 36مادة (
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 إذا تعذر على رئيس الدولة القيام بمهامه بصفة مؤقته، له أن يفوض بعض
 االختصاصاختصاصاته إلى رئيس الوزراء لمدة ال تزيد على ثالثين يوما، عدا 

النواب  ) ويعلم رئيس الدولة رئيس مجلس29) من المادة (9المتعلق بالفقرة (
  بذلك.

  

   مجلس الوزراء

  ) 37مادة (

يتكون مجلس الوزراء من رئيس للوزراء ونائب أو أكثر له والوزراء، تناط به 
شؤون الدولة الداخلية والخارجية. ويتولى رئيس مجلس الوزراء اإلشراف إدارة 

على أعمال المجلس وتوجيهه في أداء اختصاصاته، على أن يكون ذلك بالتشاور 
  مع رئيس الدولة فيما يتعلق بوزارتي الخارجية والدفاع.

 

  ) 38مادة (

بالتضامن عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب 
  السياسة العامة للدولة، و يكون كل وزير مسؤوالً عن اعمال وزارته.

  

  ) 39مادة (

باستثناء المهام المسندة لرئيس الدولة، يختص مجلس الوزراء بممارسة السلطة 
التنفيذية، وإدارة أعمال الدولة، وضمان السير العادي لمؤسسات وهياكل الدولة 

  :القوانين النافذة، وله على األخص ما يليالعامة، وفق 
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 وضع سلم ألوليات العمل الحكومي. .１

اقتراح السياسة العامة للدولة بالتشاور مع الرئيس واإلشراف على  .２
  تنفيذها بعد إقرارها.

  اقتراح مشروعات القوانين. .３

  إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة. .４

 والقرارات والتعليمات بهدف تنفيذ القوانين.إصدار اللوائح  .５

 التفاوض بشأن المعاهدات واالتفاقيات الدولية. .６

 أية اختصاصات أخرى تنص عليها التشريعات النافذة. .７

  

  ) 40مادة (

  :يشترط في من يعين رئيسا للوزراء أو وزيرا ما يلي 

 أن يكون ليبيا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. .１

متسماً بالنزاهة وحسن السمعة وأالّ يكون قد صدر في حقه حكم أن يكون  .２
  قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو باألمانة.

أال يقل عمره عند التعيين عن ثالثين سنة بالنسبة لرئيس الوزراء،  .３
  وخمس وعشرين سنة بالنسبة للوزير.

ة يشترط في رئيس الوزراء والوزراء أال يكونوا حاملين لجنسية دول .４
 أخرى. 

مالم  رىخيكونوا حاملين لجنسية دولة أ الالوزراء والوزراء أ سفي رئي يشترط: 4تعديل رقم 
  .بل تكليفهم بالمهمةقلي عنها خيقدموا ما يفيد الت
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أن يقدم إقرارا بكافة ممتلكاته الثابتة والمنقولة وكذلك ممتلكات زوجه  .５
 وأوالده القصر طبقاً للتشريعات النافذة.

  

  

  ) 41مادة (

يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام رئيس الدولة وفي جلسة علنية 
  اليمين التالية:

"أقسم با العظيم ان أحافظ على استقالل الوطن وسالمة ووحدة أراضيه، وأن 
أحترم اإلعالن الدستوري والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن 

  "أهداف ثورة السابع عشر من فبراير.أسعى لتحقيق مبادئ و 

، ثم لوطني ليبيا، ومحترما للدستور والقانون، وأن أؤدي  (أقسم با العظيم أن أكون مخلصاً 
  عملي بكل أمانة وصدق)

  ) 42مادة (



 

 0

  يتولى رئيس مجلس الوزراء على وجه الخصوص ما يلي:

 .اجتماعاتهوترؤس  لالجتماعدعوة مجلس الوزراء  .１

اقتراح تشكيل مجلس الوزراء على رئيس الدولة للموافقة، ومن ثم  .２
  عرضه على مجلس النواب لنيل الثقة.

 إصدار القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء. .３

  تعيين وكالء الوزراء باقتراح من الوزير المختص. .４

 

  ) 43مادة (
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وتقدم استقالة  يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته مكتوبة إلى رئيس الدولة 
الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء. ويترتب على استقالة رئيس الحكومة 
استقالة الحكومة بأكملها، وتواصل مهامها كحكومة تصريف أعمال إلي 

  حين تشكيل حكومة جديدة.

  

  ) 44مادة (

تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة وأعضاء مجلس النواب ورئيس الوزراء 
والوزراء ومن في حكمهم بقانون بناًء على مشروع يقدمه مجلس الوزراء، 
ويصادق عليه مجلس النواب، خالل مدة ال تتجاوز شهراً من حلفهم اليمين 

  القانونية. 

س الدولة ورئيس الوزراء وفي جميع األحوال ال يجوز أن تتجاوز مكافأة رئي
 األدنىوالوزراء وأعضاء مجلس النواب ومن في حكمهم عشرين ضعفا للحد 

  لألجور.
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 الباب الثالث: أحكام عامة 

  ) 45مادة (

يكون التنظيم االداري المحلي على أساس مبدأ الالمركزية في إطار وحدة الدولة. 
واختصاصاتها ومخصصاتها المالية بقانون وتنظم المحافظات والبلديات 

لضمان المركزية الخدمات، وشفافية االنفاق، والطابع السيادي لموارد 
  الدولة، بهدف الوصول إلى تنمية متوازنة ومستدامة في كافة أرجاء البالد.

  

  ) 46مادة (

تحتكر الدولة حيازة السالح ومؤسسات الجيش والشرطة واألجهزة األمنية وفقاً 
قانون خدمةً للصالح العام. ويتولى الجيش الدفاع عن الوطن ويلتزم بعدم المساس لل

بالنظام الدستوري ويخضع للسلطة المدنية. ويحظر عليه االشتغال بالعمل السياسي. 
و لمنتسبي الجيش والشرطة واألجهزة األمنية حق التصويت في االنتخابات دون 

اعة إنشاء تشكيالت أو فرق أو تنظيمات الترشح. ويحظر على أي فرد أو جهة أو جم
  عسكرية أو شبه عسكرية خارج شرعية الدولة.

  شرط تقديم االستقالة من المؤسسة العسكرية من ضمن أوراق تقديم ملف الترشح
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 المسار الدستوري بعد االنتخابات التشريعية استكمالالباب الرابع: 

  ) 47مادة (

أول جلسة   انعقادعلى مجلس النواب المنتخب خالل أجل ال يتجاوز سنتين من تاريخ  
 له أن يشكل لجنة فنية يراعى في تكوينها تمثيل المكونات الثقافية. 

تتولى هذه اللجنة التنسيق مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إليجاد 
  حلول ملزمة بشأن االعتراضات المتعلقة بالمشروع.

ويقوم مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية العليا لالنتخابات باتخاذ ما يلزم من  
  .واليته انتهاءإجراءات إلنهاء االستفتاء على المشروع المعدل وذلك قبل 

  

  المادة الثانية

جزء  عالهبموجب  هذا التعديل  تصبح كافة نصوص  القاعدة الدستورية المبينة أ
  ال 

  .اإلعالن الدستورييتجزأ من 

  

  المادة الثالثة 

يعمل بهذا التعديل من تاريخ صـــدوره ، ويلغى كل ما يخالف أحكامه ، وعلى جميع  
  به ، ووضعه  موضع التنفيذ . االلتزامالجهات واألشخاص 

  

 
  


