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 ـةـبجبانـدي
 

 عمى قيم ديننا الحنيف، واهتداء بكفاح الميبيين ضد االستعمار والديكتاتورية، تأسيسب
ومنعا لمعودة لهما تحت أي صورة كانت، واستحضارا لمتجارب المريرة التي مرت بها البالد والتي 
انتهكت فيها الحقوق والحريات، ووفاء لما قدمه الميبيون في الماضي والحاضر من شهداء 

وانتصارا لكافة  من أجل االستقالل والتحرر من الظمم واالستبداد، وتضحيات جسام أبرار
القطيعة  و ن، ومن أجل  المضي قدما نحو الحرية والسالم والحفاظ عمى وحدة البالدالمظمومي

التامة مع حكم الفرد ومن أجل بناء دولة القانون وتحقيق النمو االجتماعي واالقتصادي 
وتأسيس مجتمع قائم عمى المواطنة والتداول السممي عمى السمطة والحكم الرشيد والتكافل 

من م 1951تأسيس الدولة الميبية سنة  وتواصال مع ن،الميبييبين اواة والعدالة والمس
م 1963دولة موحدة اعتبارا من سنة  إلي)برقة وطرابمس وفزان( ثم انتقالها  الثــــالث الواليـــــــات

وتطمعا لمتعاون مع شعوب العالم عمى أساس مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة واحترام 
ا وقد فتح اهلل لنا بفضمه أفاقًا رحبة لبناء دولة القانون والمؤسسات، نحن السيادة الوطنية فإنن

الشعب الميبي بعد  باسم اهلل الرحمن الرحيم وبالصالة عمى نبينا محمد صموات اهلل وسالمه 
 عميه سيد المرسمين  نقر هذا الدستور.
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 انببة األول

 شكم اندونة ويقىيبتهب األسبسية

 (1) المادة

 الدولة وشكل اسم

، تسمى إقليمهاسيادتها وال عن أي جزء من عن  تنازلال يجوز الو ، ال تقبل التجزئةليبيا دولة حرة مستقلة 
 الجمهورية الليبية.

 (2المادة )

 الهوٌة

الجمهورية الليبية جزء من الوطن العربي والعالم اإلسبلمي وقسم من إفريقيا ومنطقة حوض البحر األبيض 
 ثوابت جامعة ومتنوعة وتعتز بكل مكوناتها االجتماعية والثقافية واللغوية.المتوسط تقوم على 

 (3) المادة

 العاصمة

الجمهورية الليبية عاصمتها السياسية مدينة طرابلس وعاصمتها االقتصادية مدينة بنغازي وعاصمتها السياحية 
 والثقافية مدينة سبها.

 (4) المادة

 الدولة حدود

 :ىي الليبية الجمهورية حدود

 تونس: غربا. والسودان مصر: شرقا .والجزائر النيجرو وتشاد  السودان: جنوبا. المتوسط يضاألب البحر :شماال
 .والجزائر

  



 [2لجنة العمل ]  

3 
 

 (5) المادة

 الدولة علم

 األحمر أعبلىا متوازية ألوان ثبلثة إلى ويقسم عرضو ضعف طولو: اآلتية بعادواأل الشكل وفق الدولة علم يكون
ين في يالمتساو  خريناآل اللونين مساحة مجموع تساوي األسود اللون مساحة تكون أن على .فاألخضر فاألسود

 وتنظم أحكامو بقانون. .بيضاء خماسية نجمة طرفيو بين أبيض ىبلل على وسطو في يحتوى وأنمساحتيهما 

 (6) المادة

 الوطنً النشٌد

 .)يا ببلدي( االستقبلل نشيد ىو الوطني النشيد

 (7) المادة

 الدولة شعار

 .بقانون الرسمية وأعيادىا وشاراتها وسمتهاوأ الدولة شعار يحدد

 (8المادة )

 التشرٌع مصدر

 غيرمن  ،التشريع وفق المذاىب واالجتهادات المعتبرة شرعاً  مصدر اإلسبلمية والشريعة الدولة، دين اإلسبلم
 .لذلك وفقا الدستور أحكام وتفسر .االجتهادية المسائل في منها برأي فقهي معين إلزام

 (9) المادة

 المواطنة

وفق أحكام  ىذا  ،نهم  نقصانا أو تقييدا أو حرماناالمواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامو ال تمييز بي
 الدستور.
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 (11المادة )

 النظام السٌاسً

صل بين السلطات والفيقوم النظام السياسي على مبادئ التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة 
 والمساءلة. مراقبةشيد القائم على الشفافية والبينها على أساس الحكم الر  رقابةوالتوازن وال

 (11المادة )

 الدفاع عن الوطن

 الدفاع عن الوطن ووحدتو واستقبللو واجب على كل مواطن ومواطنة.

 (12) المادة

 الجنسٌة

 م1951 أكتوبر 7 في الصادر الليبي الدستور أحكام وفق الليبية الجنسية على تحصل من كل ليبيا يكون -1
 .، وكل من ولد ألب ليبيبمقتضاه الصادرة والقوانين

 .نافذ قانون بمقتضى الليبية الجنسيةاكتسب  من كل ليبيا يكون -2
 أخرى. جنسية وأي الليبية الجنسية بين الجمع يجوز -3

 (13) المادة

 الجنسٌة اكتساب

 السكانية التركيبة على والمحافظة الوطنية المصلحة اعتبارات الجنسية لمنح المنظم القانون يراعي أن يجب
 فق اآلتي:ذلك و و  .الليبي المجتمع في االندماج وسهولة

 يحدد القانون شروطا تفضيلية ألوالد الليبيات. -1
 لمدة المتصلة الشرعية واإلقامة المشروع الدخول الجنسية لمنح البلزمة الشروط ضمن من يكون -2

 سنة. ةعشر  خمس عن تقل ال
 من المتزوجة المتزوج من ليبية واألجنبية ؤلجنبيية لينظم القانون الشروط الخاصة بمنح الجنس -3

 .والمتميزة النادرة الخبرات ولذوي ليبي،

  



 [2لجنة العمل ]  

5 
 

 (14) المادة

 وسحبها الجنسٌة سقاطإ

 التالية سنوات العشر خبلل اكتسبها ممن سحبها ويجوز. كان سبب ألي الليبية الجنسية سقاطإ يحظر
 .وآثاره السحب حاالت القانون ويبين. الكتسابها

 (15) المادة

 الدولٌة العالقات

 ساسأ وعلى األخرى، للدول الداخلية الشؤون في التدخل وعدم الجوار حسن مبدأ على الدولة عبلقة تقوم
 .السلمية بالطرق المنازعات وفض المشتركة المصالح

 (16) المادة

 الخارجٌة السٌاسة

 الودية العبلقات وتنمية الوطنية مصالحها وضمان وسيادتها الدولة استقبلل مبدأ على الخارجية السياسة تقوم
 .الدولي القانون قواعد طارإ في والدولية اإلقليمية المنظمات مع والتعاون األخرى، الدول مع

 (17) المادة

 الدولٌة اتٌواالتفاق المعاهدات

 الدولة وعلى الدستور. من وأدنى القانون من أعلى مرتبة فيالمعاىدات واالتفاقيات المصادق عليها  تكون
 .الدستور ىذا أحكام يخالف ال بما إلنفاذىا البلزمة التدابير اتخاذ

 (18) المادة

 اللجوء السٌاسً

وضاعو أوتنظم شروطو و  لغير القضاء الدولي. تكفل الدولة اللجوء السياسي، ويحظر تسليم البلجئين السياسيين
 بقانون.
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 (19المادة )

 أسس االقتصاد 

تعمل الدولة على إقامة اقتصاد متنوع يحقق الرفاىية والرخاء ورفع مستوى المعيشة، ويقوم على معايير 
والتنافسية وحماية حقوق بين الكفاءة االقتصادية والعدالة االجتماعية زن الشفافية والجودة والمساءلة والتوا

 المستهلك والمنتج. وتتولى الدولة دعم وتحفيز القطاع الخاص.

 (21) المادة

 االستثمار

 ، ويحقق التنمية المجتمع حاجات يلبي والمشترك بما والعام الخاص االستثمار تشجيع على الدولة تعمل
 . الشاملة

 (21) المادة

 تكافؤ الفرص

 .ذلكلتحقيق وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير البلزمة  والمواطنات.مواطنين لل مكفولتكافؤ الفرص 

 (22المادة )

 تولً الوظائف العامة

 يكون تولى الوظائف العامة بين كافة الليبيين وفق معايير االستحقاق والجدارة.

 ومتطلبات الحياة الكريمة.ويحدد القانون مرتبات الموظفين وفق ضوابط الكفاءة والمسؤولية والتدرج الوظيفي 

 (23)المادة 

 البٌئة

 الدولة وتتخذوالعابرين إلقليمها.  بها المقيمين األشخاص وكافة الدولة على التزام وسبلمتها البيئة حماية
 ،والحيوي الطبيعي التنوع على والمحافظة التلوث من ومكوناتها عناصرىا صونلتنميتها و  البلزمة التدابير

 وتعتبرر الناتجة من قبل المسؤولين عنها، ثرواتها وفق موجبات التوازن والسبلمة. وتكفل تعويض األضراواستغبلل 
 بها المتعلقة الجرائم تسقط وال ،قضائية رسوم دون عام حق دعاوى البيئةسبلمة  بشأن القضائية الدعاوى
  .بالتقادم
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 (24) المادة

 والسٌاحة والصناعة الزراعة

 واتخاذ التشريعات سن على الدولة وتعمل الوطني. لبلقتصاد األساسية المقومات من والسياحة والصناعة الزراعة
 .وحمايتها وتطويرىا وتشجيعها لدعمها البلزمة التدابير

 (25)المادة 

 المال العام

المال العام مصون ال يجوز  الحجز عليو، وعلى الدولة حمايتو وتنميتو وصيانتو ، ويحظر االعتداء عليو أو 
بلفو أو إتالتعويض عن واقتضاء حكام الدستور والقانون. وتضمن الدولة استرداده أالتصرف فيو بما يخالف 

 فو عنها.وال تسقط الجرائم المتعلقة بو بالتقادم وال يجوز الع، ضرار بواأل

 (26المادة )

 إدارة المرافق العامة

نسان، وتضمن حق المنتفعين الرشيدة واحترام حقوق اإل تؤسس المرافق العامة وتدار وفق معايير الحوكمة    
وشكاويهم  وفي معالجة شؤونهم بنزاىة وفي تقديم التماساتهم ئخدماتها بانتظام واطراد وبشكل متكاف يفي تلق

 .ما يحدده القانون والتقييم الدوري ألدائها وفقجراءاتها، إبتسبيب قراراتها ، وتبسيط  والرد عليها، وتلتزم

 (27المادة )

 العدالة االجتماعٌة والتنمٌة

العدالة االجتماعية والتنمية المستدامة والمتوازنة ومؤشراتها  مقتضياتلدولة تأىيل القرى والمدن على اتتولى 
للمشروعات والمصالح والشركات العامة والخدمات  بين المدن   عادال تضمن توزيعاو  د للثروة.واالستغبلل الرشي

وذلك كلو بما يضمن إزالة  .تشجيع االستثمار واألنشطة المناسبة فيهاو كافة بما يكفل توزيع فرص العمل  
 االختبلل التنموي.

 (28المادة )

 مكافحة الفساد

ويحظر على من يحكم عليو في جنحة أو جناية اإلداري والمالي. تتخذ الدولة التدابير البلزمة لمكافحة الفساد 
 الوظائف في الحاالت التي يحددىا القانون. يفساد  تول
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 (29المادة )

 الضرائب

عفاء منها وتعديلها ال يكون إال بقانون. ويراعى في فرضها مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة فرض الضريبة واإل
 االجتماعية.

 (31المادة )

 الزكاة

 تشرف الدولة على تحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية، وال يجوز خلطها باإليرادات العامة.

 (31المادة )

 األوقاف

 وبما المختصة، المحكمة من بإذن إال فيها التصرف ويمنع الدولة، بأموال تخلط وال حرمتها، لؤلوقاف -1
 .اإلسبلمية الشريعة بو تسمح ما حدود وفي الوقف مصلحة يحقق

 وتحقيق تنميتها يكفل بما عليها والرقابة شؤونها وتصريف األوقاف خاصة بإدارة ىيئة بقانون تنشأ -2
 .القانون حدود في الشرعية ومقاصدىا أىدافها

 (32المادة )

 الرسمٌة واللغة الوطنٌة اللغات

 واللغوي الثقافي تراثو من اً وجزء وطنية الليبي لغات الشعب من جزء بها يتحدث التيالمحلية  اللغات تعد
 .للدولة الرسمية اللغة العربية اللغة وتكون الليبيين. لكل مشتركا ورصيداً 

 (33المادة )

 سرةاأل

دوار بين وتكامل األ ساس المجتمع قوامها الدين واألخبلقأسرة القائمة على الزواج الشرعي بين رجل وامرأة األ
مومة والطفولة، األ يترعى الزواج وتشجع عليو وتحمفرادىا وقائمة على المودة والرحمة، وتكفل الدولة حمايتها و أ

 وتعمل على التوفيق بين واجبات المرأة وعملها.
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 (34)المادة 

 والشباب النشء

الشباب وتوفر سبل الرفع من قدراتهم وتدعم فاعليتهم في الحياة النشء و البيئة المناسبة لتنمية  الدولةهيئ ت
نسانية الثقافات اإلو  العلوم مختلفمن  ستفادتهمومشاركتهم في التنمية واوفتح فرص العمل أمامهم الوطنية 

 السياسية واالجتماعية واالقتصادية بروح المواطنة والمسؤولية.وتمكينهم من المشاركة في الحياة 

 (35المادة )

 حماٌة اآلثار والمخطوطات

قيب عنها. ويحظر عادة تأىيلها والتنإن والمناطق التاريخية ورعايتها و تلتزم الدولة بحماية اآلثار والمد -1
عليو منها. وال تسقط  يالسترداد ما استولوتتخذ ما يلزم ىا، ىداؤ إو أر بها و االتجاأاالعتداء عليها 

 الجرائم الواقعة عليها بالتقادم.
صيانتها  والمحافظة  والمسكوكات التاريخية، وتعمل علىتكفل الدولة حماية المخطوطات والوثائق  -2

 ويحظر االعتداء عليها والعبث بها. وال تسقط الجرائم الواقعة عليها بالتقادم. ،عليها
صحاب الشأن مع الدولة أة عبلق خضعكات الخاصة ذات طبيعة أثرية، تحدى الممتلإفي حال اعتبار  -3

 قانون خاص يضمن حقوقهم المشروعة.ل

 (36المادة )

 السكن

تلتزم الدولة بوضع سياسات وخطط وطنية لتوفير السكن المبلئم الذي يراعي الخصوصية الليبية، بما يحقق 
السياسات التي الدولة وتضع  المناسب للسكان والموارد المتاحة. التوازن  بين معدالت النمو ولوازم التوزيع 

الفردية، وتنظم استخدام أراضي الدولة  ، وتشجع القطاع الخاص وتدعم المبادراتمحدودة الدخلسر األ يتراع
 ألغراض العمران بما يحقق الصالح العام.
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 (37المادة )

 الرٌاضة

وتشجيع الرياضة ىواية واحترافا حق لكل فرد ، وتتخذ الدولة التدابير البلزمة لدعمها والرقي بها  ممارسة
حاجاتها، وتضمن استقبلل الهيئات الرياضية ،  وتوفير المنشآت الرياضية المناسبة للمناطق وفقاالستثمار بشأنها 

 وفض المنازعات بينها وفق المعايير الدولية.

 انببة انثبني

 احلقىق واحلريبت

 (38المادة )

 حماٌة الحق فً الحٌاة

ال يجوز التنازل عنو وتضمن الدولة حمايتو. وتتخذ التدابير البلزمة لضمان دية نسان الحق في الحياة، و إلكل 
 عند عدم معرفة الجاني وفق ما ينظمو القانون.القتلى 

 (39المادة )

 السالمةالحق فً 

عضائو. أال يجوز الكسب المادي من الكائن البشري و و سان الحق في سبلمتو الجسدية والبدنية والعقلية. إنلكل 
 .بها تتخذ الدولة التدابير البلزمة لتعويض ضحايا النوازل من المواطنين والمقيمين إقامة شرعيةو 

 ( 41المادة )

 األمن والسكٌنة

 من والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.من والسكينة، وتلتزم الدولة بتوفير األسان الحق في األإنلكل 

 (41المادة )

 اإلنسانٌة الكرامة

ومناىضة التعذيب واإلخفاء القسري وعدم  والوقاية من صور العنف كافة تلتزم الدولة بحماية الكرامة اإلنسانية
سقوط جرائمهما بالتقادم وحظر كل صور االتجار بالبشر والمعاملة المهينة وكذلك العمل القسري إال لضرورة أو 

  .بديلة لعقوبة



 [2لجنة العمل ]  

11 
 

 (42المادة ) 

 الخاصة الحٌاة حرمة

تفتيشها إال في حالة التلبس أو بأمر للحياة الخاصة حرمة، وال يجوز دخول األماكن الخاصة إال لضرورة وال 
قضائي. كما ال يجوز المساس بالبيانات الشخصية أو إخضاع االتصاالت والمراسبلت للمراقبة إال بإذن من 

 القاضي المختص.

 (43المادة )

 حقوق خاصة باألجانب

كما يحظر . جماعيا أو تعسفيا ىمبعادإويحظر  .تملك سكن لئلقامةحق التنقل و لؤلجانب المقيمين قانونا 
 خضاع ذلك للضمان القضائي.إفي حالة توقع تعرضهم للتعذيب، مع  همتسليم

بعاد والتسليم ومنح التأشيرات حكام اإلأالليبيين في  والداألوتلتزم الدولة بمراعاة مصلحة الزوج والزوجة و 
 .واإلقامة

 (44المادة )

 التهجٌر

 حق العودة.وتضمن حظر التهجير القسري بكافة صوره وتكفل الدولة التعويض عنو ي  

 (45المادة )

 اإلنسانٌة ضد الجرائم

 وال تسقطالسلوك التي تشكل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب واإلبادة الجماعية صور تحظر كافة  
الدستور. ويسرى بشأنها االختصاص الدولي للقضاء ، بما ال يتعارض مع أحكام العفو عنهاال يجوز بالتقادم و 

 الليبي.

 (46المادة )

 والنشر التعبٌر حق

، وتتخذ التدابير البلزمة لحماية الحياة حقان مصونان حرية الكلمة وأمانتها صنوان متبلزمان، والتعبير والنشر
  األفكار بالقوة.التحريض على الكراىية والعنف والعنصرية والتكفير وفرض حظر الخاصة و 
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 (47المادة )

 واإلعالم الصحافة حرٌة

تضمن الدولة حرية الصحافة واإلعبلم وتعدديتها واستقبللها، وحق المواطن في ملكية وسائلهما. وتنظم بما 
يتفق مع أسس مجتمع ديمقراطي والخصوصية الليبية. ويحظر إيقافها إال بأمر قضائي وحلها إال بحكم قضائي. 

 الحبس االحتياطي في قضايا الصحافة.وال يجوز 

 (48المادة )

 حق التصوٌت والترشح

وشفافة وعادلة التصويت في االستفتاءات والتصويت والترشح في انتخابات حرة ونزيهة لكل مواطن حق 
 إال بحكم قضائي.ها من ين من ذوي األىليةيتساوى فيها المواطنون كافة وفق القانون. ويحظر حرمان المواطن

 (49المادة )

 حرٌة تشكٌل األحزاب السٌاسٌة

الوحدة  حزاب السياسية القائمة علىحق اختيار توجهاتو السياسية، وتضمن الدولة حرية تشكيل األ مواطنلكل 
و االنسحاب منها دون أليها إالوطنية وشفافية التمويل ونبذ العنف وخطاب الكراىية. ولكل مواطن حق االنضمام 

 أي تمييز.

  (51)المادة 

 المجتمع المدنً

ليها وفق المعايير البلزمة للتوازن بين إتضمن الدولة حرية تكوين منظمات المجتمع المدني واالنتساب 
 .متطلبات استقبللها ولوازم الشفافية. وال يجوز وقفها عن عملها إال بأمر قضائي وال حلها إال بحكم قضائي

 (51المادة )

 حق المشاركة

تضمن الدولة للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني في مجال نشاطها حق المشاركة الديمقراطية بتقديم 
 التماسات أو مقترحات تشريعية وفق قانون تنظيمي يصدر بالخصوص.

  



 [2لجنة العمل ]  

13 
 

 (52المادة )

 حق االجتماع والتجمع والتظاهر

شخاص، البلزمة لحماية الممتلكات واألتضمن الدولة حق االجتماع والتجمع والتظاىر سلميا، وتتخذ التدابير 
 وال تستخدم القوة إال في حالة الضرورة وفي حدىا األدنى.

 (53) المادة

 واإلقامة التنقل حرٌة

وحرية السفر  قامة ونقل الممتلكات وحرية ممارسة النشاط االقتصادي داخل الببلد بكاملهاواإل حرية التنقل
. مسبب ولمدة محددة بالقانون ال بأمر قضائيإ. وال يكون المنع من السفر مكفولة للمواطنين كافةوالهجرة 
 .لجهة قضائية دولية وفق التزام دولي إالي مواطن أو منعو من العودة لببلده ، كما يحظر تسليمو أبعاد إويحظر 

 (54المادة )

 حقوق اللٌبٌٌن فً الخارج

الليبيين في الخارج وضمان ارتباطهم بوطنهم  ومشاركتهم في  تتخذ الدولة التدابير البلزمة لحماية ورعاية
 العملية االنتخابية ومساىمتهم في التنمية، ومتابعة انتهاك حقوقهم ومد والية القضاء الليبي بشأنها.

 (55المادة )

 الشفافٌة والحق فً المعلومات

عليها وتعدد  طبلعواالتضع الدولة التدابير البلزمة للشفافية، وتضمن حرية تلقي ونقل وتبادل المعلومات 
دارة العدالة وحرمة الحياة الخاصة وما اتفق إمن العام ولوازم سرار األأسرار العسكرية و مصادرىا بما ال يمس األ

 لمصدر.مع دولة أخرى على اعتباره سريا، مع حق الحفاظ على سرية ا

 (56المادة )

 الحق فً الماء والغذاء

الحق في شرب وغذاء صحيين وكافيين، وتضع السياسات البلزمة لتحقيق األمن المائي  تضمن الدولة
 والغذائي.
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 ( 57المادة )

 الحق فً الصحة

. . والحق في العيش في بيئة سليمة مكفول للجميعنسان وواجب على الدولة والمجتمعإالصحة حق لكل 
توفر لهم كما   الخدمات الوقائية.وتوفر لهم  رعاية صحية شاملة ذات جودةوتضمن  الدولة لجميع المواطنين 

الخدمات العبلجية في كافة مراحلها وفق نظام تكافلي مناسب. وتضمن التوزيع الجغرافي العادل للمرافق 
في حاالت الطوارئ أو الخطر على  الصحية. ويحظر االمتناع عن تقديم العبلج بأشكالو المختلفة ألي إنسان

 الحياة.

  (58المادة )

 دعم حقوق المرأة

النساء شقائق الرجال، وتلتزم الدولة بدعم ورعاية المرأة وسن القوانين التي تكفل حمايتها ورفع مكانتها في 
ومنع التمييز ضدىا وإتاحة  المجتمع والقضاء على الثقافة السلبية والعادات االجتماعية التي تنتقص من كرامتها

 لدعم حقوقها المكتسبة.وتتخذ التدابير البلزمة  الفرص أمامها في المجاالت كافة.

 (59المادة )

 الحق فً الحٌاة الكرٌمة

 تضمن الدولة للمواطنين كافة حياة كريمة ورفاه يتناسب مع أوضاعها االقتصادية. -1
 حماية حقوق المقيمين بها.الضمان االجتماعي حق للمواطنين. و على الدولة  -2
يقوم المجتمع على التضامن االجتماعي، وتضمن الدولة معيشة كريمة للمحتاجين من كبار السن واأليتام  -3

 واألرامل والمطلقات والمتأخرات عن الزواج وفاقدي السند.
ن تاريخ تكفل الدولة حقوق المتقاعدين بما يضمن تناسب المعاشات مع المراكز القانونية بغض النظر ع -4

 اإلحالة للتقاعد.
تلتزم الدولة بتوفير الرعاية االجتماعية والتحصيل العلمي لمجهولي النسب بما يضمن اندماجهم في  -5

 المجتمع وتمتعهم بكافة الحقوق دون تمييز، وينظم القانون أوضاعهم بما يحقق ذلك.
 وق التي يتمتع بها المواطن الليبي.فيما عدا الحقوق السياسية، يتمتع أوالد الليبيات األجانب بكافة الحق -6

 وفي جميع األحوال، تضع الدولة األنظمة البلزمة لتحقيق التعاون والتكافل االجتماعي بين المواطنين.
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 (61المادة )

 الملكٌة الفكرٌة

تحمى الدولة الحقوق المادية والمعنوية للملكية الفكرية بكافة صورىا وفي شتى المجاالت. وتعمل على 
 وفق ما يحدده القانون. دعمها

 (61المادة )

 الحق فً التعلٌم

التعليم حق مصون، تلتزم الدولة برفع قيمتو وبتوفيره وفق القدرات العقلية والعلمية دون تمييز. وىو إلزامي 
حتى سن الثامنة عشرة ومجاني للمواطنين في كافة مراحلو في المؤسسات التعليمية العامة ووفق ما يحدده 

ؤلجانب المقيمين. وتدعم الدولة  التعليم الخاص وتضمن التزامو بسياساتها التعليمية، كما تضمن الدولة القانون ل
 حرمة المؤسسات التعليمية.

وتبنى مناىج التعليم على معايير الجودة بما يتفق مع المعايير الدولية وتعاليم الدين اإلسبلمي وقيمو واالستفادة 
مفهوم المواطنة والوئام االجتماعي والتعايش السلمي وتعليم حقوق اإلنسان من التجارب اإلنسانية وترسيخ 

 وحرياتو األساسية.

 (62المادة )

 التعلٌم الجامعً والبحث العلمً.

تتخذ الدولة التدابير البلزمة الستقبلل الجامعات والمراكز البحثية وتضمن لها التنافسية والحرية األكاديمية 
 وال يقيد حق االنتساب لها إال بمعايير القدرة العلمية المناسبة للتخصص. العامة،وفق المعايير الوطنية 

وتلتزم باتخاذ التدابير البلزمة لتطوير البحث العلمي وتوفير األطر المؤسسية لو. وتضمن حقوق الباحثين وترعى 
 قدراتهم وتنميتها.اإلبداع واالبتكار وتكفل المبدعين والموىوبين والمخترعين وتوفر سبل إظهار 

 (63المادة )

 التعلٌم الفنً والتقنً
 تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره، بما يتناسب مع مقتضيات التنمية.
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 (64المادة )

 أولوٌة التعلٌم والبحث العلمً

القومي وبشكل تعطى األولوية للتعليم بمختلف أنواعو ومراحلو وللبحث العلمي في نسب توزيع الدخل 
  تصاعدي لتتفق مع المعايير الدولية.

 (65المادة )

 اللغات والثقافات الوطنٌة

لكل شخص الحق في استخدام اللغات الوطنية وتعلمها والمشاركة في الحياة الثقافية بشكل فردى أو 
ل اإلعبلم. كما تضمن جماعي، وتعمل الدولة على حمايتها و توفير الوسائل البلزمة لتعلمها واستخدامها في وسائ

 حماية الثقافات المحلية والتراث والمعارف التقليدية واآلداب والفنون والنهوض بها ونشر الخدمات الثقافية.

 (66المادة )

 الحق فً العمل

وتعمل الدولة على أن يكون في ظروف آمنة والئقة. وللعامل الحق في اختيار  . لكل مواطن الحق في العمل
 نوعو وعدالة شروطو، مع ضمان الحقوق النقابية. وتحرص الدولة على رفع قيمتو وفتح فرصو للباحثين عنو.

 (67المادة )

 حق المبادرة

اللتزام بعدم اإلضرار بالغير أو تضمن الدولة حق المبادرة في ظل تنافس حر ومنع الممارسات االحتكارية وا
 بمصلحة المجتمع.

 (68المادة )

 الملكٌة الخاصة

الملكية الخاصة حق مصون، ال يجوز فرض الحراسة عليها إال بحكم قضائي وفي الحاالت التي يبينها 
يكون  وفي غير حاالت الطوارئ واألحكام العرفية القانون، وال تنزع إال للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل،

 التعويض عنها مسبقاً، وال تصادر إال بحكم قضائي، وتحظر المصادرة العامة.

  



 [2لجنة العمل ]  

17 
 

 (69المادة )

 حقوق الطفل

تتخذ الدولة كافة التدابير لتمتع الطفل بحقوقو كاملة وحمايتو من األوضاع التي تعرض مصالحو وتعليمو ونموه 
 لو.للخطر، وتبني تشريعاتها وسياساتها على المصلحة المثلى 

 (71المادة )

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

تلتزم الدولة بضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة صحيا واجتماعيا وتعليميا واقتصاديا ورياضيا وترفيهيا 
وحمايتهم ووضع اإلطار المؤسسي البلزم لتلبية حاجاتهم، وتوفير ظروف العمل المبلئمة لهم. كما تعمل على 

 بهم، وتدعيم وسائل التواصل معهم وسبل اندماجهم في المجتمع بصورة كاملة وفاعلة.تهيئة البيئة المحيطية 

 (71المادة )

 حق التقاضً

الحق في اللجوء للقضاء مكفول للجميع، ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة أمام قاضيو الطبيعي وفي 
عن، وال يجوز أن يستبعد من أجل معقول يؤمن لو فيها الضمانات كافة. وال يجوز تحصين أي تشريع من الط

 الوالية القضائية أي سلوك ضار بالحقوق والحريات أو مهدد لها.

 (72المادة )

 مبدأ الشرعٌة الجنائٌة وأصل البراءة

تصنف الجرائم إلي جنايات وجنح ومخالفات. وال جناية وال جنحة إال بقانون، وال عقوبة سالبة للحرية في 
األفعال البلحقة لتاريخ نفاذ القانون. والعقوبة شخصية متناسبة مع الجريمة المخالفات. وال عقاب إال على 

 ومرتكبها، والمتهم برئ إلي أن تثبت إدانتو.
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 (73المادة )

 ضمانات إجرائٌة

لكل فرد الحق في احترام كرامتو اإلنسانية في كافة اإلجراءات الجنائية. وعلى السلطات المختصة تسبيب 
بالحقوق والحريات. وال إيقاف إال في األماكن المخصصة لذلك، ولمدة محددة قانونا تناسب أوامرىا الماسة 

وتحديد مكانو، وإعطاء  التهمة، مع إعبلنو للجهة القضائية المختصة ولعائلة الموقوف أو الشخص الذي يختاره،
جبر على تقديم دليل ضد المعني الوقت الكافي والتسهيبلت البلزمة إلعداد دفاعو، وإعبلمو بحقو في أال ي

نفسو، ومسؤوليتو عما يدلي بو،  واالستعانة بمترجم، وفي اختيار محام، واالتصال بو. وتكفل الدولة المساعدة 
 القضائية.

 (74المادة )

 سلب الحرٌة

لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية. وال يلجأ لسلب الحرية إال في حالة عدم كفاية التدابير أو اإلجراءات 
وتلتزم الدولة بتأىيل السجناء وإدماجهم في المجتمع. ولمن سلبت حريتو احتياطياً أو تنفيذا  أو العقوبات البديلة.

لحكم الحق في تعويض مناسب عند األمر بأال وجو إلقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة لعدم قيام الجريمة أو عدم 
 وجود دليل وفق ما ينظمو القانون.

 (75المادة )

 ط القٌد على ممارسة الحقوق والحرٌاتضواب

أي قيد على ممارسة الحقوق والحريات يجب أن يكون ضروريا وواضحا ومحددا ومتناسبا مع المصلحة محل 
الحماية ومع خصائص المجتمع الديمقراطي. ويحظر الرجوع على الضمانات المقررة قانونا. وذلك كلو بما ال 

 يتعارض مع أحكام ىذا الدستور.

 (76المادة )

 بناء السٌاسات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة

تبنى كافة السياسات التشريعية والتنفيذية وبرامج التنمية والتطوير على حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها، 
وتخضع الدولة تشريعاتها وسياساتها في ىذا المجال للتقييم الدوري، على أن تنشر أسس ونتائج التقييم في 

  الرسمية.الجريدة 
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 انببة انثبنث

 نظبو احلكى

 انسهطة انتشريعية

 (77المادة )

 مجلس الشورى

 .يتكون مجلس الشورى من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ

وإقرار السياسة العامة للدولة و الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية  ولى سلطة سن القوانينيتو 
 وذلك على النحو المبين في الدستور. والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

 مجلس النواب :أوال

 (78المادة )

 تشكٌل مجلس النواب

معيار ال راع العام الحر السري المباشر على أساسعضاء  ينتخبون باالقتيتشكل مجلس النواب من عدد من األ
على أال يقل عمر الناخب عن  ،. وذلك بمقتضى أحكام قانون االنتخابتوزعهم الجغرافي مع مراعاة ي،السكان

 ثماني عشرة سنة.

 (79المادة )

 عضوٌة مجلس النواب

ليبيا مسلما وأال يحمل أي جنسية أخرى ومتمتعا بحقوقو يشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون 
وأال تقل سنو يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة. وأي والسياسية وحاصبل على مؤىل تعليمي،  المدنية

 شروط أخرى يحددىا القانون.

 (81المادة )

 مدة والٌة مجلس النواب

أول اجتماع لو، ويجري انتخاب المجلس الجديد خبلل مدة والية مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ 
  .لتسعين يوما السابقة النتهاء مدة المجلس ا
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 (81المادة )

 رئاسة المجلس

وذلك النتخاب الرئيس  ،وأصغرىم سنا يكون مقررًا لوجلساتو برئاسة أكبر األعضاء سنا  يعقد المجلس أولى
 سنتين. ونائبيو. على أن تجرى انتخابات رئاسة المجلس كل

 (82المادة )

 نصاب الحضور والتصوٌت

تتخذ المنتخبين على األقل. و جلسات المجلس صحيحة إال بحضور األغلبية المطلقة لؤلعضاء  ال تعد
خرى التي ينص مع مراعاة الحاالت األالقوانين  ومقترحاتها.  قرار مشروعاتفي حال إبنفس األغلبية القرارات 

 .عليها الدستور

 ويضع النظام الداخلي للمجلس الجزاءات البلزمة لضمان انتظام حضور األعضاء.

 (83المادة )

 قترحاتهاوم القوانٌن مشروعات

إلي اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب أو رئيس الوزراء دم من رئيس الدولة يحال كل مشروع قانون مق
مقترحات القوانين المقدمة من  الكما تح  تاريخ استبلمو.لفحصو وتقديم تقرير عنو إلى المجلس خبلل شهر من 

خبلل مدة ال تجاوز  اللجان النوعية للنظر فيها إلى (51)عشرة نواب على األقل أو المقدمة وفق نص المادة 
 وفي حالة الرفض يكون القرار مسببا. وتقدم مشروعات القوانين على مقترحاتها عند التزاحم. ،الستين يوما

 (84المادة )

 إصدار ونشر القوانٌن

 قصاىا سبعة أيام إلي رئيس الجمهوريةالقانون يحال في مدة أإذا اقر مجلس النواب مشروع أو مقترح 
 ذا لم يقموإ ،في الجريدة الرسمية خبلل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إقراره مر بنشره إلصداره واأل

 .صداره ونشره بتوقيعوالنواب إذلك على رئيس مجلس ب رئيس الجمهورية

 على خبلف ذلك.فيو ويعمل بالقانون بعد يومين من تاريخ نشره ما لم ينص 

 ت، وللمجلس خبلل أربعة عشر يومابتعديبلمن مجلس النواب  قرارهإالذي تم  القانونرد ولرئيس الجمهورية 
  .المنتخبين المطلقة لؤلعضاءباألغلبية بتعديبلتو أو بدونها  ه ار قر إ من تاريخ فتح المداولة 
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 (85المادة )

 االستجوابالسؤال و

لكل عضو من أعضاء المجلس توجيو األسئلة لرئيس الوزراء والوزراء وطلب استجوابهم وفق ما يحدده النظام 
 الداخلي للمجلس.

 مجلس الشٌوخ :ثانٌا

 (86المادة )

 تشكيل مجلس الشيوخ

وسبعين عضوا ينتخبون باالقتراع العام الحر السري المباشر عن طريق  اثنينيتألف مجلس الشيوخ من عدد 
على غرار ون التمثيل في مجلس الشيوخ االنتخاب الفردي على أال يقل عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة ، ويك

 الهيئة التأسيسية ويراعى التوزيع الجغرافي داخل كل منطقة انتخابية.انتخاب 

 (87المادة )

 الشٌوخعضوٌة مجلس 

يشترط في عضوية مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس النواب، على أال يقل عمر المترشح عن 
 أربعين سنة يوم فتح باب الترشح.

 (88المادة )

 مدة والٌة مجلس الشٌوخ

لعضو ألكثر سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع لو، وال يجوز إعادة انتخاب ا مدة والية مجلس الشيوخ أربع
 .لتسعين يوما السابقة النتهاء مدة المجلسويجرى انتخاب المجلس الجديد خبلل ا دورتين انتخابيتين،من 

 (89المادة )

 رئاسة المجلس

يعقد المجلس أولى جلساتو برئاسة أكبر األعضاء سنا ويكون أصغرىم مقرراً لو وذلك النتخاب الرئيس ونائبيو. 
 .سنتينتخابات رئاسة المجلس كل على أن تجرى ان
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 (91المادة )

 والتصوٌت نعقادنصاب اال

بشأن  وتتخذ القراراتالمنتخبين.  ت المجلس صحيحة إال بحضور األغلبية المطلقة ألعضائوال تعتبر جلسا
على األقل أعضاء  على أن يكون من بينهم ستةبذات األغلبية  (51و50المسائل المنصوص عليها في المادتين )

 النظام الداخلي للمجلس الجزاءات البلزمة لضمان انتظام حضور األعضاء. ويبينمنطقة انتخابية. عن كل 

 (91المادة )

 االختصاص التشرٌعً للمجلس

من مجلس النواب إلقرارىا أو التعديل فيها في  يتوجب إحالتها إليوالقوانين التي  يتولى مجلس الشيوخ مراجعة
 المواضيع اآلتية:

 قانون النظام المالي للدولة. -1
 قانون الموازنة العامة. -2
 قانون الحكم المحلي. -3
 قانون الجنسية والهجرة. -4
 قوانين االستفتاء واالنتخابات. -5
 قانون الثروات الطبيعية. -6
 قانون الطوارئ واألحكام العرفية. -7
 قانون العفو العام. -8

 ونشيدىا وأوسمتها.وعلمها القوانين المتعلقة بشعارات الدولة  -9
 واالتفاقيات الدولية.التصديق على المعاىدات  -10
 مقترحات التعديبلت الدستورية. -11

 ولمجلس الشيوخ أن يطلب االستيضاح من الجهات المختصة بشأن أي مشروع قانون يدخل في اختصاصو.
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 (92المادة )

 اختصاص المجلس بشأن بعض الوظائف

 يتولى مجلس الشيوخ المصادقة على ترشيحات مجلس النواب بشأن الوظائف اآلتية:

 قضاة المحكمة الدستورية المختارين من السلطة التشريعية. -1
 الهيئات الدستورية المستقلة.إدارة رؤساء وأعضاء  -2
 محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبو. -3

كما يتولى مجلس الشيوخ المصادقة على  .صدر قرار بتسميتهم من رئيس الجمهوريةوفي جميع األحوال، ي
وفق معايير النزاىة واالستحقاق المنظمات الدولية  وممثلي الدولة لدىة للسفراء نات رئيس الجمهوريتعيي

 والجدارة وتحقيق المصالح العليا للدولة، وذلك خبلل المدة ووفق الشروط التي يحددىا القانون.

 (93المادة )

 اللجنة المشتركة

لجنة مشتركة ، تشكل 52من القوانين المنصوص عليها في المادة  إذا اختلف المجلسان حول قانون
بالتساوي بين المجلسين لحل االختبلف واقتراح نص توافقي يحال بعدىا إلي المجلسين إلقراره وإحالتو إلى 
 رئيس الجمهورية إلصداره. وإذا عجزت اللجنة المشتركة عن التوصل لحل توافقي خبلل مدة ال تجاوز ثبلثين

ثم إلى مجلس النواب إلحالتو  وخ إلقراره بأغلبية الثلثينالشي، يحال إلى مجلس يوما من تاريخ تقديم القانون لها
ويستمر  .ن إلي دورة االنعقاد البلحقة القانو  . فإذا تعذر ذلك يؤجل إقرارإلى رئيس الجمهورية إلصداره

 المجلسان في حالة انعقاد إلي حين إقرار قانون الموازنة.

 (94المادة )

 استشارة مجلس الشٌوخ

عادتها إلي إلبداء رأيو االستشاري بشأنها وإ وعات القوانين إلى مجلس الشيوخيحيل مجلس النواب مشر 
 مجلس النواب خبلل مدة ال تجاوز ثبلثين يوما من تاريخ اإلحالة إليو.

 أحكام عامة للمجلسين :ثالثا
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 (95المادة )

 عدم تقٌٌد الوكالة

 أو بشرط.عضو مجلس الشورى يمثل الشعب كلو، وال يجوز  تحديد وكالتو بقيد 

 (96المادة )

 قسم عضو مجلس الشورى

أمام مجلسو وقبل توليو لعملو، القسم اآلتي: ) أقسم باهلل العظيم أن أكون  يؤدي عضو مجلس الشورى
 مخلصا هلل ثم للوطن ومحترما للدستور وللقانون، وأن أودي عملي بكل أمانة وصدق.(.

 (97المادة )

 تفرغ عضو مجلس الشورى

ويحتفظ لو بوظيفتو وفق ما  لعضو عملو على سبيل التفرغ التام.ويباشر ا .سينبين عضوية المجلال يجوز الجمع 
 ينظمو القانون.

 (98المادة )

 الحصانة

بداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الحرية في إ لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى كامل -1
ثناء جلسات المجلس أو جلسات أو رأي يبديو أو خطاب يلقيو في أ المنتسب إليو. وال يسأل عن أي تصويت

 اللجان التابعة لو.
عضائو في حالة توافر دالئل كافية على ارتكاب أعضو من  أي مجلسين توجيو االتهام النيابي إلىألي من ال -2

رستو لعملو، ثناء مماجريمة الخيانة العظمى أو خرق جسيم للدستور أو جرائم مخلة باألمانة أو الشرف أ
 جراءات القانونية البلزمة.وإحالتو للنائب العام التخاذ اإل

جراءات جنائية ماسة بحقوق وحريات العضو دون إذن مسبق من غير حالة التلبس، ال يجوز اتخاذ إفي  -3
المجلس التابع لو بناء على طلب كتابي من النائب العام. وفي غير دور االنعقاد، يصدر اإلذن من  رئاسة 

 مجلس، على أن يخطر المجلس في أول انعقاد لو. وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس.ال
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 (99المادة )

 النظام الداخلً للمجلسٌن
يصدر كل من المجلسين الئحة بنظامو الداخلي خبلل مدة ال تجاوز ثبلثين يوما من تاريخ أول اجتماع لو. 

المجلسين عند وضع نظامو الداخلي، مراعاة التناسق والتكامل  وتنشر في الجريدة الرسمية، ويتعين على كل من
 مع المجلس األخر.

 (111المادة )

 انتهاء العضوٌة

 تية:الشورى بأحد األسباب اآل تنتهي العضوية في مجلس

 العجز عن أداء المهام. -1
 االستقالة. -2
 العزل . -3
 فقد أحد شروط الترشح.إلقالة عند ا -4
 الوفاة. -5

 العضوية من المجلس المنتمي إليو العضو، وذلك وفق النظام الداخلي.ويصدر قرار بانتهاء 

 (111المادة )

 خلو مقعد فً مجلس الشورى

مقعد أحد أعضاء مجلس الشورى ألي سبب وارد في المادة السابقة قبل انتهاء مدة عضويتو  في حال خلو
 يحدد القانون كيفية شغل المقعد. بستة أشهر على األقل،

 (112المادة )

 حكام انعقاد مجلس الشورىأمقر و

يعقد كل من و  داخل الببلد. خر، ويجوز انعقاده في أي مكان آ (بنغازي مقر مجلس الشورى مدينة )
 المجلسين جلساتو العادية بحكم القانون في دورتين عاديتين مدة كل منهما خمسة أشهر.

األولى خبلل أربعة عشر يوما من تاريخ إعبلن على أن تبدأ الدورة  دورات االنعقاد واحدة للمجلسين. وتكون
  النتائج النهائية لبلنتخابات .
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 (113المادة )

 اجتماعات مجلس الشورى

برئاسة رئيس مجلس الشيوخ. وفي حال غيابو يتولى  بأغلبية أعضاء كل من الغرفتينيجتمع مجلس الشورى 
 وذلك في الحاالت اآلتية: يتولى الرئاسة أكبر األعضاء سنا. الرئاسة رئيس مجلس النواب، وفي حال غيابو

 افتتاح الدورة التشريعية. -1
 أداء رئيس الجمهورية  للقسم. -2
 الرؤساء.طب االستماع إلى خ -3
 رئيس الجمهورية بشأن المسائل ذات الطابع الوطني المهم. كلمة  االستماع إلى -4
 عقد جلسات تشاورية للمجلسين. -5

 (114المادة )

 االستثنائً لمجلس الشورى االنعقاد

من يخلفو وفق أحكام الدستور، أو  بناء على طلب رئيس الجمهورية مجلس الشورى اجتماعا استثنائيا يجتمع
 أو بطلب من ثلث عدد أعضاء كل من المجلسين، وذلك  في الحاالت اآلتية:

 نهائها.موافقة على إعبلن حالة الحرب أو إال -1
 العرفية.إقرار حالة الطوارئ واألحكام  -2
 .سال قوات عسكرية خارج حدود الدولةر الموافقة على إ -3
 النظر في جدول أعمال محدد. -4

، على أال يقل ويترأس االجتماع رئيس مجلس الشيوخ أو من يخلفو، وتتخذ القرارات بأغلبية األعضاء الحاضرين
 .عضاء كل مجلسأ عدد الحضور عن نصف

 (115المادة )

 علنٌة الجلسات

، وتوثق مداوالتهما في محاضر وفق نظامهما الداخلي، وتنشر طبقا لما يحدده المجلسين علنيةتكون جلسات 
القانون. ويجوز للمجلسين أو ألي منهما أن ينعقد في جلسة سرية بموافقة أغلبية الحاضرين بناء على طلب اثني 

  عشر عضوا أو طلب من السلطة التنفيذية.
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 (116المادة )

 منح األوسمة واألنواط

 ال يمنح عضو مجلس الشورى أي أوسمة أو أنواط خبلل مدة عضويتو.

 (117المادة )

 أٌلولة اختصاصات أحد المجلسٌن لآلخر

مجلس لالمهام الموكلة ل مقائالمجلس ال، تؤول إلى حين انتخاب مجلس بديل  ، وإلىحل أحد المجلسينإذا 
 .(104-103وفق المادتين ) منحلال

 (118المادة )

 المالٌةالمكافأة 

ارا من إال اعتب ايتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة تحدد بقانون. وال يسري أي تعديل للقانون الخاص به
 صدر التعديل.بداية المجلس التالي لمن أ

 السلطة التنفٌذٌة

 (119المادة )

ويكون مقرىا مدينة طرابلس  وحكومتو وفق أحكام ىذا الدستور. ئيس الجمهوريةتناط السلطة التنفيذية بر 
 في أي مكان آخر داخل الببلد.وتتخذ قراراتها ها اتويجوز لها أن تعقد اجتماع

 (111المادة )

 رئٌس الجمهورٌةأوالً: 

يحافظ رئيس الجمهورية على وحدة الببلد واستقبلل الوطن وسبلمة أراضيو ويرعى مصالح الشعب ويمارس 
 أحكام الدستور.اختصاصاتو وتحدد مسؤولياتو وفق 
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 (111المادة )

 شروط الترشح  لرئاسة الجمهورٌة

 يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية اآلتي:

 ليبيين مسلمين. أن يكون ليبيا مسلما لوالدين -1
سنوات من  م يكن قد تنازل عنها  قبل خمسما ل الحصول على أي جنسية أخرى،سبق لو يكون قد أال  -2

 .فتح باب الترشحتاريخ 
 .يكون زوجا ألجنبي أو أجنبية أال -3
 أن يكون متحصبل على مؤىل جامعي أو ما يعادلو. -4
 أال يقل عمره عن أربعين سنة. -5
ال يكون قد حكم عليو في جناية عمدية أو في جنحة وأ ا بالحقوق المدنية والسياسية،أن يكون متمتع -6

 مخلة بالشرف أو باألمانة ولو رد إليو اعتباره.
 .ممارسة مهاموعلى ا أن يكون قادر  -7
رشح عسكريا أو على انتهاء خدمتو قبل تاريخ ترشحو، في حال كون المتسنتان على األقل أن تمضي  -8

 منية.منتميا لؤلجهزة األ
 .الترشح باب فتحقبل  متصلة سنواتالفعلية في ليبيا عن خمس  أال تقل مدة إقامتو -9

 (112المادة )

 انتخاب الرئٌس

لعدد األصوات وباألغلبية المطلقة  ،طريق االقتراع العام الحر السري المباشرعن  يتم انتخاب رئيس الجمهورية
وينظم الصحيحة للمقترعين وبالموازنة بين معياري السكان والجغرافيا بما يضمن التوزيع الجغرافي لؤلصوات. 

 .ذلك القانون

جراء االنتخابات م وقت إفترة رئيس الجمهورية القائوينتخب رئيس الجمهورية قبل تسعين يوما من انتهاء 
جراء االنتخابات . وفي حال تعذر إمن نهاية المدة السابقة أسبوعينية، على أن تعلن النتائج النهائية قبل الرئاس

يحدد مجلس الشورى و  ،بقرار من المحكمة الدستورية اسية ألسباب قاىرة أو لخطر قائم يتم إثبات ذلكالرئ
 إلجراء االنتخابات الرئاسية الحقا.جراءات والمواعيد البلزمة اإل

وفي حالة االستقالة تعتبر ، نألكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتي وال يجوز إعادة انتخاب الرئيس
  تلك المدة مدة رئاسة كاملة.
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 (113المادة )

 حاالت خاصة

 .عبلن عن فوزهحالة وفاة المرشح الفائز قبل اإل جراء انتخابات جديدة فيت الرئاسية ويتم إتلغى االنتخابا -1
المرشح يحل محلو شحو ،انسحب أو ظهر مانع قانوني يمنع تر جراء الجولة الثانية أو إذا توفى مرشح قبل إ -2

 .الذي يليو حسب النتائج المعلنة

 (114المادة )

 مدة الرئاسة

 لمرة واحدة.مدة الرئاسة خمس سنوات من تاريخ أداء القسم قابلة للتجديد 

 (115المادة )

 أداء الرئٌس للقسم

وفق الصيغة اآلتية: ) أقسم  المنتخب القسم أمام مجلس الشورى قبل مباشرة مهامو يؤدي رئيس الجمهورية
باهلل العظيم أن أودي مهامي بإخبلص ، وان احترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقبلل الببلد ووحدتها، 

 وأن أصون مصالح الشعب  والوطن(.

 (116المادة )

 منصب الرئاسة شغور

 بشكل دائم في الحاالت اآلتية: ة شاغراً يعتبر منصب رئيس الجمهوري

 .الشورىمجلس إخطار كتابي موجو إلى االستقالة ب -1
 العزل . -2
 .بمقتضى حكم من المحكمة الدستوريةيثبت  فقد شرط من شروط الترشح -3
 الوفاة. -4

وخبلل مدة ، مهام الرئيس رئيس الوزراءبشكل دائم، ويتولى  حكمة الدستورية إلقرار شغور المنصبتجتمع الم
يعلن مجلس الشورى دستورية بشغور منصب الرئيس قرار المحكمة التجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور  ال

 .يوما عن فتح باب الترشح وانتخاب الرئيس الجديد خبلل تسعين
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، يحل محلو رئيس الوزراء  المنصب لغياب الرئيس مؤقتا لمرض أو سفر أو أي ظرف قاىر خلووفي حال 
 .، وفي حال تجاوز ىذه المدة يعتبر منصب الرئيس شاغراً مائة وعشرين يوماً لمدة ال تجاوز 

 (117المادة )

 اختصاصات الرئٌس

 يختص الرئيس بالمسائل اآلتية:

 .واجراء التعديبلت الوزارية واعتماد تشكيل الحكومةتعيين رئيس الوزراء ، -1
 تحديد وتوجيو السياسات العامة للسلطة التنفيذية. -2
 وبالشروط المنصوص عليها في الدستور.بلستفتاء في الحاالت الدعوة ل -3
 تناولها.تحديد المسائل التي ست دعوة مجلس الشورى لجلسات استثنائية مع -4
 وفق الدستور. إصدار القوانين واألمر بنشرىا في الجريدة الرسمية -5
 .نيناقتراح مشروعات القوا -6
 ابرام االتفاقات الدولية ذات الصبغة الفنية وفق ما يحدده القانون. -7
 اد ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول والمنظمات الدولية.اعتم -8
 منح األوسمة واألنواط وفق القانون. -9
 عفاءات في الوظائف العليا برئاسة الدولة والمؤسسات التابعة لها.ات واإلالتعيين -10
 وفق أحكام الدستور.،وطلب إعبلن األحكام العرفية بلن حالة الطوارئ إع -11
 .الدستور اختصاصات أخرى ينص عليهاأي  -12

 (118المادة )

 العفو الخاص

على للقضاء بما ال ألالمجلس ابعد أخذ رأي رئيس الحكومة و  يكون العفو الخاص بقرار من رئيس الجمهورية
 يتعارض مع أحكام ىذا الدستور.

 (119المادة )

 القائد األعلى للقوات المسلحة

 الحرب ويعقد الصلح وفق أحكام الدستور.رئيس الجمهورية ىو القائد األعلى للقوات المسلحة، ويعلن 
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 (121المادة )

 تمثٌل الدولة فً الخارج

 برام المعاىدات واالتفاقيات وفق الدستور.تها الخارجية، ولو إرئيس الجمهورية ىو ممثل الدولة في عبلقا

 (121المادة )

 مراسٌم بقوة القانون

في حالة  إصدار مراسيم بقوة القانون مجلس النواب،حل أو  ،لرئيس الجمهورية في حال عدم انعقاد المجلسين
خبلل سبعة أيام من تاريخ انعقاد الدورة مسببة . على أن يتم عرضها الضرورة واالستعجال وفق ما ينظمو القانون

لغائها. وال يجوز إصدار أي مراسيم تتعلق بمسائل من اختصاص مجلس تالية لمجلس النواب إلقرارىا أو إال
 الشيوخ.

 (122دة )الما

 لسلطة التشرٌعٌةإجراءات حل ا

سباب  وجيهة تتعلق بعرقلة السياسة العامة للدولة أو خطة التنمية أو تعطيل بناء على أ، لرئيس الجمهورية
وذلك  عرض حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو كليهما في استفتاء عام. ، الموازنة  دون مبررات حقيقية

 وفق اآلتي:

سباب والمبررات للمحكمة الدستورية إلعطاء رأيها االستشاري بشأن الدولة إحالة األيتعين على رئيس  -1
 .على وجو االستعجال مدى جدية ومبلءمة األسباب

وجاءت نتيجتو بحل أحد المجلسين  العام ن األسباب جدية ولجأ الرئيس لبلستفتاءالمحكمة بأ قدرتإذا  -2
ال( يشكل الرئيس حكومة االستفتاء ب )ت نتيجة جاءذا أو كليهما، يصدر الرئيس قراره بالحل. وإ

 جديدة.
ولجأ الرئيس لبلستفتاء وجاءت نتيجتو بالرفض يقدم سباب ،األت المحكمة عدم جدية أو مبلءمة ذا قدر إ -3

 الرئيس استقالتو.
وفي جميع األحوال، ال يجوز حل أي من المجلسين خبلل السنة األولى النعقاده ،أو خبلل حالة 

 الستة أشهر األخيرة لوالية رئيس الجمهورية.أو في  أو إعبلن األحكام العرفية، ،الطوارئ
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 (123المادة )

 اتهام الرئٌس

المنتخبين من عضاء لؤل خ، بناء على طلب مسبب مقدم من األغلبية المطلقةلمجلس النواب أو مجلس الشيو 
 .جناية عمدية، اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الخرق الجسيم للدستور أو ارتكاب أي من المجلسين

 .، بعد تحقيق يجريو النائب العامأغلبية ثلثي مجلس الشورىويصدر قرار االتهام ب

ويعتبر ذلك خلوا مؤقتا  إلي حين صدور الحكم في الدعوى. ويوقف الرئيس عن عملو بصدور قرار االتهام
للمنصب. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يرأسها رئيس المجلس 

. ويتولى االدعاء االعلى للقضاء وبعضوية أقدم مستشارين بمحكمة النقض وأقدم مستشارين بمحاكم االستئناف
التحقيق والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة  امامها النائب العام. وتعد أحكام المحكمة باتة. وينظم القانون إجراءات

ويعد المنصب شاغرا بشكل دائم  األخرى. جزاءاترئيس الجمهورية عزل من منصبو. مع عدم االخبلل بال
 .من الدستور 116احكام المادة  بشأنو وتسرى

الجنائية  أو رفع الدعوى ال يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ماسة بحرية رئيس الجمهوريةوفي غير ىذه األحوال، 
 في مواجهتو إال بعد انتهاء مدة واليتو. وتوقف في حقو كافة مدد التقادم.

 الحكومة :ثانٌا

 (124المادة )

 تكوٌن الحكومة

 تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء.

 (125المادة )

 اختصاصات رئٌس الوزراء

 المهام اآلتية: الوزراء يتولى رئيس

 جلساتها واقترح إدخال التعديبلت عليها.ترأس تشكيل الحكومة و  .1
 واإلشراف على أعمالها. تسيير الحكومة .2
 .تهم المباشرةادون المساس باختصاصاتهم ومسئولي تنسيق مهام أعضاء الحكومة .3
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لرئيس الوزراء تفويض بعض اختصاصاتو وأجهزة الدولة المختلفة. و  سس العامة لتنظيم الوزاراتويحدد القانون األ
 للوزراء.

 (126المادة )

 شروط تعٌٌن أعضاء الحكومة

، وأال يقل عمره عن خمسة وثبلثين سنة، لوالدين ليبيين يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء أن يكون ليبيا مسلما
أي جنسية أخرى، وان يكون متمتعا بحقوقو ىو أو زوجو وأن يحمل مؤىبل جامعيا أو ما يعادلو، وأال يحمل 

أو المدنية والسياسية ،وأال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جناية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف 
 ويشترط في الوزير إضافة للشروط السابقة، أال يقل عمره عن ثبلثين سنة. .باألمانة ولو رد إليو اعتباره

 (127المادة)

 أداء القسم

ة وفق الصيغة اآلتية:) أقسم باهلل العظيم أن أكون ء والوزراء القسم أمام رئيس الجمهوريرئيس الوزرايؤدي 
 مخلصا هلل ثم للوطن ومحترما للدستور وللقانون، وأن أودي عملي بكل أمانة وصدق.(.

 (128المادة )

 عدم الثقة بالحكومة

ة، وجب عليها االستقالة. ويكون الثقة بالحكوم عدمالمنتخبين أعضائو مجلس النواب بأغلبية ثلثي  إذا قرر
 . إذا تعلق بأحد الوزراء، ويجب عليو في ىذه الحالة اعتزال الوزارة المنتخبين ألعضائوالمطلقة  باألغلبيةقرار ال

مقدم  وال ينظر مجلس النواب في طلب منع الثقة عن الحكومة إال بعد جلسة استجواب وبناء على طلب كتابي  
شر عضوا على األقل. وال يجوز أن يطرح ىذا الطلب للمناقشة إال بعد ثمانية أيام من يوم تقديمو، من خمسة ع

 وال تؤخذ اآلراء عنو إال بعد يومين من تمام المناقشة فيو.

 (129المادة )

 مسؤولٌة رئٌس الوزراء والوزراء
 فيما يقع منهم من جرائم في تأدية وظائفهم. جراءات اتهام رئيس الوزراء والوزراءإتحدد بقانون 
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 (131المادة )

 اختصاصات مجلس الوزراء

 يختص مجلس الوزراء باآلتي:

 .الخطة العامةنفيذ ت -1
 نظمة.اطنين وضمان احترام القوانين واألالمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المو  -2
 اقتراح مشروعات القوانين. -3
 العامة.إعداد مشروع قانون الموازنة  -4
 مشروع الخطة العامة للدولة إعداد -5
 والمؤسسات والمصالح والشركات العامة.وحل ودمج المرافق  إنشاء -6
 شراف عليها ومتابعتها.تنظيم إدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها واإل -7
 مناقشة مقترحات كل وزارة وخططها وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصاتها. -8
 .المرافق العامة في نطاق اختصاصو والتنظيمية ولوائح الضبط وتنظيماللوائح التنفيذية صدار إ -9

على أساس مبادئ تكافؤ الفرص واالستحقاق والمناصب العليا في الحكومة  تعيين وكبلء الوزارات -10
 .وفق ما يحدده القانونوالشفافية 

 ختصاصات أخرى ينص عليها القانون. أي ا -11

 انببة انرابع

 انسهطة انقضبئية

 (131المادة )

 استقاللٌة السلطة القضائٌة

والقضاة  القانون وحماية الحقوق والحريات. القضائية مستقلة وظيفتها إقامة العدل وضمان سيادةالسلطة 
والتدخل في عمل القضاء  .مستقلون في أداء وظائفهم ال يخضعون لغير القانون ويلتزمون بمبادئ النزاىة والحياد

 جريمة ال تسقط بالتقادم.
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 (132المادة )

 أعضاء السلطة القضائٌة

القضاة وأعضاء النيابة العامة. ويحدد القانون شروط تعينيهم وترقيتهم بما يضمن  :أعضاء السلطة القضائية ىم
 وينظم حقوقهم وواجباتهم وسائر شؤونهم الوظيفية. ختيار وترقية األصلح واألقدرا

 (133المادة )

 ضمانات أعضاء السلطة القضائٌة

وال ينقل من عملو وال يعاقب تأديبيا إال بموجب قرار مسبب من زل عضو السلطة القضائية وال يعفى يعال 
ىا القانون. وفي غير حالة التلبس، ال يجوز اتخاذ المجلس األعلى للقضاء طبقا للضمانات والحاالت التي يحدد

وال يندب عضو السلطة  األعلى للقضاء.إذن من المجلس ب ماسة بالحقوق والحريات في مواجهتو إال إجراءات
 القضائية إال لعمل يتفق مع استقبللو وحياده وفق ما يحدده القانون.

 (134المادة )

 والٌة المحاكم

تتولى المحاكم على اختبلف أنواعها ودرجاتها الفصل في المنازعات والجرائم وفق نظام التخصص القضائي 
لساتها علنية إال في محاكم األحداث أو إذا قررت المحكمة سريتها بما يستجيب لمتطلبات العدالة، وتكون ج

 وفي جميع األحوال يكون النطق باألحكام علنيا ووفق القانون.. مراعاة للنظام العام واآلداب

 (135المادة )

 درجات التقاضً

فيما عدا المخالفات والقضايا قليلة األىمية التي يحددىا القانون، تنظم المحاكمات على درجتين ويحدد 
 .المتبعة أمامها واإلجراءات القانون اختصاصات المحاكم 

 (136المادة )

 حظر المحاكم اإلستثنائٌة

 يحظر إنشاء المحاكم االستثنائية.
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 (137المادة )

 المجلس األعلى للقضاء

يكون للقضاء مجلس يسمى )المجلس األعلى للقضاء(، يضمن حسن سير القضاء واستقبللو. ويتمتع 
ويكون بالشخصية االعتبارية واالستقبلل اإلداري والمالي، ويعد مشروع ميزانيتو لمناقشتو أمام السلطة التشريعية. 

 د.مقره مدينة طرابلس ويجوز لو عقد اجتماعاتو في أي مكان آخر داخل الببل

 (138المادة )

 اختصاصات المجلس

 كافة، شؤونهم الوظيفيةضاء السلطة القضائية و عيختص المجلس األعلى للقضاء بتعيين وترقية ونقل وتأديب أ
 القانون، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاءالمعايير التي يحددىا وبإنشاء المحاكم والنيابات وفق 

بشأن ، واقتراح إنشاء ىيئات قضائية مستقلة أو إلغائها، وبإعداد تقرير سنوي تقييمي وتقديم المقترحات بشأنها
من المحاكم يحال للسلطة التشريعية وينشر في الجريدة الرسمية. وينظم القانون تطبيق التشريعات النافذة 

 اختصاصاتو األخرى.

 (139المادة )

 تشكٌل المجلس

مة النقض تختاره جمعيتها كمن اثنى عشر عضوا برئاسة مستشار من مح األعلى للقضاء يتكون المجلس
من محاكم االستئناف وقضاة من المحاكم االبتدائية وعضو من النيابة العامة واثنين من  العمومية ومستشارين

 دده القانون.المتخصصين في القانون من خارج السلك القضائي ال ينتمون ألي حزب سياسي. وذلك فق ما يح

 (141المادة )

 محكمة النقض

رئيس بمحكمة  تتكون محكمة النقض من رئيس ونائب وعدد كاف من المستشارين ال تقل درجاتهم عن
يعادلها يختارىم المجلس األعلى للقضاء. على أن يكون الرئيس والنائب من بين أقدم ثبلثة االستئناف أو ما 

 العمومية.مستشارين بها تختارىم جمعيتها 
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 (141المادة )

 اختصاصات المحكمة

 تختص محكمة النقض بنظر الطعون بالنقض ، ويحدد القانون اختصاصاتها األخرى.

 (142المادة )

 النٌابة العامة

من السلطة القضائية على رأسها النائب العام. وأعضاء النيابة العامة وكبلء عنو في ممارسة النيابة العامة جزء 
 بشأن الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيو القانون. ويصدر بتعيين النائب العام قرار من رئيس الدولة بناءً اختصاصو 

على ترشيح المجلس األعلى للقضاء من بين مستشاري محكمة النقض أو الرؤساء بمحكمة االستئناف أو 
 التقاعد أيهما أقرب ولفترة واحدة. المحامين العامين من الفئة )أ( لمدة ست سنوات أو للمدة الباقية لبلوغو سن

 (143المادة )

 هٌئة التفتٌش القضائً

ىيئة التفتيش القضائي ىيئة قضائية يصدر بتسمية أعضائها قرار من المجلس األعلى للقضاء، وتتكون من 
رئيس ووكيل وعدد كاف من األعضاء ال تقل درجاتهم عن وكيل بمحاكم االستئناف أو ما يعادلها. وتختص 

 بالتفتيش على أعضاء السلطة القضائية، وأي اختصاصات أخرى  يحددىا القانون.

 (144المادة )

 المحاماة

القانونية التي تمكنهم من أداء واجباتهم دالة، ويتمتع المحامون بالضمانات المحاماة شريك في تحقيق الع
 ذلك.للمساىمة في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. وينظم القانون 

 (145المادة )

 القضاء العسكري

التي يحددىا  اإلجراءاتية التي يرتكبها عسكريون، وفق القضاء العسكري قضاء مختص بنظر الجرائم العسكر 
 بما في ذلك حق الطعن بالنقض وفق ما يحدده القانون. القانون وبما يكفل ضمان المحاكمة العادلة.
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 (146المادة )

 القضائٌةإلزامٌة األحكام 

 ، ويحظر االمتناع عن تنفيذ أو تعطيل  واجب النفاذ منها بغير موجب قانوني.األحكام القضائية ملزمة

 انببة اخلبيس

 احملكًة اندستىرية

 (147المادة )

 استقاللٌة المحكمة الدستورٌة

محكمة دستورية لها الشخصية االعتبارية تتمتع باالستقبلل اإلداري والمالي، وتقدم مشروع ميزانيتها تستحدث 
القوانين المتعلقة بها، ويتمتع أعضاؤىا بالضمانات والمزايا المقررة  روعاتالتشريعية، ويؤخذ رأيها في مشللسلطة 

عقد جلساتها وممارسة اختصاصاتها في أي مكان ويكون مقرىا مدينة سبها ويجوز لها  ألعضاء السلطة القضائية.
 آخر داخل الببلد.

 (148المادة )

 تشكٌل المحكمة

تشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا من بينهم رئيس ونائب. يختار المجلس األعلى للقضاء ستة 
السلطة التشريعية ثبلثة مستشارين بدرجة رئيس بمحاكم االستئناف ويختار رئيس الجمهورية ثبلثة أعضاء وتختار 

 أن يكونوا من ذوي الخبرة من المحامين أعضاء. ويشترط في المختارين من السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية
القانون والعلوم السياسية والشريعة اإلسبلمية من غير تخصصات في  املي اإلجازة العالية على األقلحمن و 

سنة. ويكون رئيس  عملية في مجال تخصصهم عن عشرينة الخبرة الأعضاء السلطة القضائية. على أال تقل مد
المحكمة ونائبو من بين األعضاء المختارين من المجلس األعلى للقضاء تختارىما جمعيتها العمومية. ويسد  

 شغر العضوية من ذات جهة االختيار وبذات المعايير، ويصدر بتسميتهم جمعيا قرار من رئيس الجمهورية.

  



 [2لجنة العمل ]  

39 
 

 (149)المادة 

 شروط العضوٌة

يشترط في عضو المحكمة أن يكون ليبيا ال يحمل جنسية أخرى وال يقل عمره عن خمس وأربعين سنة 
ميبلدية، وأال يكون منتميا ألي حزب سياسي وال يجوز لو ممارسة أي وظيفة أو عمل أخر أثناء عضويتو 

نصفهم كل أربع سنوات وفق مبدأ التناوب، بالمحكمة وتكون مدة العضوية ثمان سنوات لفترة واحدة ويجدد 
 وحقوق وواجبات اعضائها وسائر شؤونهم الوظيفية. وينظم القانون سير العمل بها واإلجراءات المتبعة أمامها.

 (151المادة )

 اختصاصات المحكمة

 باآلتي: تختص المحكمة الدستورية دون غيرىا

 .مجلس الشيوخجلس النواب و ائية على دستورية القوانين والئحتي مالرقابة القض .1
 ية إجراءات التعديبلت الدستورية.النظر في دستور  .2
 التشريعية بالتزاماتها الدستورية.الدعاوى المتعلقة بعدم وفاء السلطة  .3
 .البت في المنازعات الناشئة عن تنفيذ األحكام الصادرة عنها .4
 والمحالة إليها من مجلس الشيوخ.مراجعة المعاىدات واالتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها  .5
 مراجعة قوانين االنتخابات واالستفتاءات قبل إصدارىا. .6
 مراجعة القوانين التي حكم بعدم دستوريتها قبل إعادة إصدارىا. .7
 أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور. .8

 (151المادة )

 وقراراتها أحكام المحكمة

، وللمحكمة العدول عن المبادئ التي أرستها وفق ما باألغلبيةوقراراتها مسببة تصدر المحكمة أحكامها 
 يحدده القانون.

 (152المادة )

 الطعن أمام المحكمة

سواء بطريق مباشر أو بالدفع  الدستورية رية للطعن بعدم اللجوء للمحكمة الدستو  يجوز لكل ذي مصلحة
  الجدي بعدم الدستورية في دعوى منظورة أمام المحاكم وفق ما ينظمو القانون.
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 (153المادة )

 وقراراتها حجٌة أحكام المحكمة

باتة ملزمة للكافة وتنشر في الجريدة الرسمية. ويفقد النص الذي  وقراراتها  أحكام المحكمة الدستورية
حكمت المحكمة بعدم دستوريتو قوة إلزامو من اليوم التالي لنشر الحكم، وللمحكمة في حال الضرورة أن تحدد 

 تاريخ سريان الحكم بعدم الدستورية.

 انببة انسبدس

 احلكى احملهي

 (154المادة )

 الالمركزٌة

 . وتلتزم الدولة بدعمها في إطار وحدة الببلد.البلمركزية الموسعة المحلي على أساس يقوم الحكم

 (155المادة )

 مستوٌات ومعاٌٌر الحكم المحلً

وبلديات وفق مقتضيات األمن الوطني والموازنة بين معايير السكان والمساحة  تقسم الدولة إلي محافظات
والتواصل الجغرافي ولوازم العدالة االجتماعية والسلم والوئام المجتمعي والعوامل االقتصادية والتاريخية ومتطلبات 

فق ما و  ضت المصلحة العامة أخرى  إذا اقتالتنمية وبما يراعى الكفاءة والفاعلية.  ويجوز إنشاء وحدات إدارية 
 يبينو القانون.

 (156المادة )

 استقاللٌة وحدات الحكم المحلً

واالستقبلل اإلداري والمالي. وتدار المصالح المحلية وفق  بالشخصية االعتبارية تتمتع وحدات الحكم المحلي
 مبدأ التدبير الحر.
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 (157المادة )

 والبلدٌات مجالس المحافظات

شر، ويراعى في تشكيل مجلس المباالسري الحر العام  والبلديات باالنتخاب المحافظاتيتم اختيار مجالس 
 تمثيل البلديات الواقعة في نطاقها. وذلك وفق ما ينظمو القانون.  المحافظة

 (158المادة )

 اختصاص وحدات الحكم المحلً
شتركة صبلحيات مو  منقولة من السلطة المركزية صبلحياتبو  تتمتع وحدات الحكم المحلي بصبلحيات ذاتية

وتختص المحافظات  المنقولة استنادا إلي مبدأ التفريع. الصبلحيات المشتركة والصبلحياتعلى أن توزع . معها
 .القانونما يحدده وفق  . وذلك كلوبإصدار التشريعات البلئحية

 (159المادة )

 تموٌل وحدات الحكم المحلً

وموارد ذاتية من رسوم ، والبلديات موارد مركزية تتفق مع القدر البلزم لقيامها باختصاصاتها للمحافظات
وجزاءات وضرائب ذات طابع محلي وعوائد استثماراتها وما تتلقاه من ىبات ووصايا وما تحصل عليو من قروض 

بما يكفل التضامن  م المحليوأي عوائد أخرى يحددىا القانون. وتضمن الدولة التوازن المالي بين وحدات الحك
 وكل اختصاص منقول لوحدات الحكم المحلي من السلطة المركزية يكون مقترنا بما يناسبو من موارد مالية. .بينها

ولوحدات الحكم المحلي، في إطار الميزانية المصادق عليها، حرية التصرف في مواردىا حسب قواعد الحوكمة 
 الرشيدة.

 (161المادة )

 الحقةالرقابة ال

 تخضع وحدات الحكم المحلي فيما يتعلق بشرعية اعمالها للرقابة البلحقة.
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 (161المادة )

 السلطة التنفٌذٌة تدخل

منع تجاوزىا لحدود اختصاصات وحدات الحكم المحلي في حدود  تدخل السلطة التنفيذية فييكون 
كما   أو بمصالح الوحدات المحلية األخرى. الوطني باألمنأو عند اإلضرار بالمصلحة العامة أو اختصاصاتها 

عدم استجابتها للمعايير والخطط والسياسات  عند أو،عن أداء مهامها  عجز وحدة الحكم المحلي عند تتدخل
مهامها ويحدد  أداءتوجيو للوحدة المحلية يوضح مدى عجزىا عن  إصداربعد يكون التدخل على أن  الوطنية 

 نظمو القانون.المعالجة. وذلك وفق ما يسبل 

 (162المادة )

 مبدأ الشراكة والتعاون

لوحدات الحكم المحلي إقامة شراكات بينية، وفقا لمبدأ التكامل، لتنفيذ برامج أو انجاز أعمال ذات مصلحة 
إقامة عبلقات خارجية  بالتنسيق مع السلطة المركزية كما لها امة مناطق اقتصادية فيما بينها.مشتركة، ولها إق

 التي يحددىا القانون. االجراءاتو  وفق الضوابطوذلك كلو  .للشراكة والتعاون بما يخدم التنمية

 (163)المادة 

 المشاركة المحلٌة

تعتمد وحدات الحكم المحلي التدابير البلزمة لضمان مساىمة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في اعداد 
 المحلية ومتابعة تنفيذىا وفق الضوابط التي يحددىا القانون.برامج التنمية 

  (164)المادة 

 المجلس األعلى للحكم المحلً

 يستحدث مجلس يسمى المجلس األعلى للحكم المحلي يتكون من المحافظين. ويتولى المهام اآلتية:

حلية وأي قوانين أخرى متعلقة الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية الم إبداء .1
 بالحكم المحلي. ولو تقديم مقترحات قوانين بشأنها.

 بين وحدات الحكم المحلي فيما بينها ومع الجهات التنفيذية المختصة.والتعاون تعزيز التنسيق  .2
 .حدات الحكم المحليو تسوية الخبلفات بين  .3

وينظم  .في الببلد آخر يعقد اجتماعاتو في أي مكان أنمدينة سبها ويجوز لو  المجلس  يكون مقر و
  بقانون.



 [2لجنة العمل ]  

43 
 

 انببة انسببع

 اذليئبت اندستىرية ادلستقهة

 (165المادة )

 استقالل الهٌئات الدستورٌة

، والفني اإلداري والمالي ية االعتبارية واالستقبللتتمتع الهيئات المنصوص عليها في ىذا الباب بالشخص
والقانون.  مشاريع القوانين المرتبطة باختصاصاتها، وتمارس عملها وفق أحكام الدستورويجوز استشارتها في 
 في مختلف أنحاء الببلد. ويراعى توزيعها جغرافياً 

 (166المادة )

 إدارة الهٌئات الدستورٌة
عزلهم ىذه الهيئات وال يجوز تنتخب السلطة التشريعية أشخاصا مستقلين من ذوي الكفاءة والنزاىة إلدارة 

 قبل انتهاء مدة واليتهم إال إذا فقدوا شرطا من شروط انتخابهم أو في الحاالت التي ينص عليها القانون.

 (167المادة ) 

 رقابة السلطة التشرٌعٌة على الهٌئات
الها وفق ما ينظمو القانون. كما تقدم ، وتقدم لها تقارير عن أعملدستورية لرقابة مجلس النوابتخضع الهيئات ا

 اريرىا لمجلس الوزراء. ولمجلس النواب نشرىا بعد مناقشتها.تق

 ( 168المادة )

 المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لالنتخابات

تتولى المفوضية الوطنية العليا لبلنتخابات دون غيرىا إدارة وتنظيم االستفتاءات العامة واالنتخابات العامة 
 ذلك إعبلن النتائج النهائية.والمحلية في جميع مراحلها بشفافية ومصداقية بما في 

ويدير المفوضية مجلس مكون من تسعة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم، يباشرون مهامهم 
 لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدد ثلثهم كل سنتين.
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 (169المادة )

 دٌوان المحاسبة

الدولة يختص بالرقابة الشاملة على أموالها وعلى ديوان المحاسبة أعلى جهة للرقابة المالية والمحاسبة في 
كما لو سلطة تتبع ىذه   الجهات التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا وعلي أي جهات أخرى يحددىا القانون.

 األموال.

ويدير الديوان رئيس بصفة مراجع عام ونائب أو أكثر بصفة وكيل يباشرون مهامهم مدة ست سنوات تقبل 
 حدة.التجديد لمرة وا

 (171المادة )

 المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان

يتولى المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ترسيخ قيم حقوق اإلنسان والحريات العامة في الشريعة اإلسبلمية 
 والمواثيق الدولية وتعزيزىا ونشر ثقافتها،  كما يختص باآلتي:

الجهات الوطنية المختصة بها ومتابعة مراقبة أوضاع حقوق اإلنسان ورصد االنتهاكات بشأنها وتبليغ  -1
 ذلك.

 دعم المواطنين في الحصول على حقوقهم المقررة دستوريا وقانونيا. -2
التوصية بالتصديق أو االنضمام للعهود الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان بما ال يتعارض مع  أحكام  -3

 الدستور.
 تعزيز التعاون مع منظمات حقوق اإلنسان الوطنية والدولية. -4

السلطة التشريعية من  تنتخبو  يراعى فيو تمثيل المرأة والشباب،شكل المجلس من تسعة أعضاء،وي
يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلثهم كل ونائبًا لو بصفة مفوض  بينهم رئيساً 

 سنتين.
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 ( 171المادة )

 المجلس الوطنً للموروث الثقافً واللغوي
و واالىتمام بو بما يكفل للغوي المتنوع للشعب الليبي وتوثيقالمحافظة على الموروث الثقافي وايتولى المجلس 
 بين الليبيين. أصالتو واالندماج والتعايشالمحافظة على 

ويدير المجلس تسعة أعضاء يراعى فيهم التنوع الثقافي واللغوي للشعب الليبي، وتنتخب السلطة التشريعية 
 ست سنوات لمرة واحدة. رئيسا من بينهم لمدة

 (172المادة )

 البحوث الشرعٌةمجلس 

 المهام اآلتية: تولى مجلس البحوث الشرعيةي

على األدلة  إبداء الرأي فيما يحال إليو من سلطات الدولة من أجل بحثو وتكوين الرأي فيو استناداً  -1
 الشرعية.

العامة والمعاصرة، باالستعانة  إعداد البحوث الشرعية المتخصصة لمعالجة مختلف القضايا الدينية -2
 بالمختصين في المجاالت كافة واصدر التوصيات بشأنها.

 في شؤون العقائد والعبادات والمعامبلت الشخصية.إصدار الفتاوى الفردية  -3

عضوًا من المختصين في الشريعة اإلسبلمية، تختارىم السلطة التشريعية  يتشكل المجلس من خمسة عشرو
، على أن يكون من بينهم رئيس ونائب لمدة ثبلث سنوات. ويلحق لمرة واحدة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد

بالمجلس عدد من المختصين في مختلف المجاالت. ويراعى في اختيار أعضاء المجلس التوزيع الجغرافي، 
 .أ لو فروع، وذلك وفق ما ينظمو القانونوتنش

 (173المادة )

 هٌئة التنمٌة المستدامة

 تتولى ىيئة التنمية المستدامة المهام اآلتية:

 التوصية بالتدابير المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة. -1
وتنوع الموارد وتحديد اقتراح السياسات والخطط والبرامج المناسبة لبناء القدرات البشرية وتنميتها  -2

 أولويات التنمية الوطنية، بما يكفل تقارب المستوى التنموي  بين مختلف المناطق.
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 تقديم المشورة الفنية في مخططات التنمية للمستويين المحلي والوطني. -3
 تقويم الخطط التنموية وكيفية تنفيذىا في ضوء مؤشرات التنمية المستدامة والمتوازنة ولوازم المحافظة -4

 على حقوق األجيال القادمة.
ونائبو لمدة  يدير الهيئة مجلس مكون من ست أعضاء تنتخبهم السلطة التشريعية وتحدد من بينهم الرئيس

 .ديد مرة واحدة، ويجدد ثلثهم كل سنتينست سنوات قابلة للتج

 (174)المادة 

 هٌئات أخرى

ومجلس أعلى وىيئة لئلحصاء،   ،وىيئة للشفافية ومكافحة الفساد ،بقانون ىيئة للرقابة اإلدارية تنظم
ومجلس للعلوم والتقنية واالبتكار. ويحدد القانون تكوينها واختصاصاتها ونظام عملها  ،لئلعبلم والصحافة

 وضمانات استقبللها وحياد اعضائها وفق ما ىو منصوص عليو في ىذا الباب.

 انببة انثبين

 اننظبو ادلبيل

 (175) المادة

 المالٌة العامة

 على األسس اآلتية:لمبادئ الشفافية والمساءلة، وتقوم المالية العامة للدولة تخضع 

 عمل النظام المالي للدولة كوحدة واحدة. -1
لي، بما يراعي الكثافة توزيع اإليرادات الوطنية بشكل عادل ومنصف بين مستويات الحكم الوطني والمح -2

نى التحتية والخدمية، ، ومستوى الب  وبعدىم عن المركز الوحدة المحليةوتوزع السكان في  السكانية،
 .المتوازنة ومؤشرات التنمية المكانية والبشرية

، ويعزز كفاءة االقتصاد فل وصول الخدمات بشكل فعال وعادلإعداد الموازنات الحكومية بما يك -3
 الوطني.

 وق األجيال القادمة.ترشيد استخدام الموارد بما يحقق تنمية مستدامة ويحفظ حق -4
 وفق ما ورد في ىذا الدستور. ليوحدات الحكم المحل ضمان االستقبلل المالي -5
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 (176المادة )

 إٌرادات الدولة

تؤول إلى الخزانة العامة كافة إيرادات الدولة، وال يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزانة العامة أو اإلنفاق 
 وذلك وفق أحكام ىذا الدستور. على قانون. منها ألي غرض مهما كان نوعو إال بناء

 (177المادة )

 الموازنة العامة

 امبر من كل عام كحد أقصى، لدراستهتقدم الحكومة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب في نهاية شهر سبت
في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وال يجوز تأخير تقديمها عن موعدىا المحدد إال  اواعتمادى

 بإذن مجلس النواب في الحاالت الطارئة والضرورية. وتصدر الموازنة العامة بقانون.

 (178المادة )

 عتمادات الشهرٌة المؤقتةفتح اال
عدم إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية، يجوز لرئيس الوزراء الصرف على أساس واحد من اثني  في حال

( من موازنة السنة السابقة بموجب مرسوم رئاسي فيما يتعلق بالمرتبات وما في حكمها والمصروفات 1/12عشر)
 مومية. وذلك وفق ما يحدده القانون المالي للدولة.الع

 (179المادة )

 صروفات غٌر الواردة بالموازنةالم

يأذن بو مجلس الشورى.  ويجب كل مصروف غير وارد بالموازنة أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن 
 طلب إذنو كلما أريد نقل مبلغ من باب إلي آخر من أبواب الموازنة.

 (181المادة )

 القروض وااللتزامات المالٌة

االرتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبلغ من الخزانة العامة إال وفق أو  ،عقد القروض للحكومةال يجوز 
 لدولة.المالي ل ونقانالأحكام 
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 (181المادة )

 الحساب الختامً

ديسمبر إلى مجلس النواب لمناقشتو واعتماده في شهر  الحساب الختامي كما ىو في نهاية تقدم الحكومة
المالية. وال يجوز التأخير عن ىذا الموعد، وتسأل الحكومة عن ذلك، موعد أقصاه نهاية شهر ابريل للسنة 

 قبل المصرف المركزي. ويحجب دعم الموازنة باألموال من

ستين   ويجب على مجلس النواب مناقشة الحساب الختامي في ضوء تقرير ديوان المحاسبة واعتماده خبلل 
 يوما من تاريخ تقديمو.

 (182المادة )

 ودعم المٌزانٌة الطوارئ احساب

ينظم القانون المالي للدولة تكوين حساب الطوارئ االستراتيجي لمواجهة األزمات التي تعجز الحكومة عن 
 وحاالت الطوارئ. قتصاد الوطني،االعتمدة مثل النوازل واختبلل وتدني من الميزانية المغطية نفقاتها ت

تدني الموارد المالية للدولة أو التوسع  الميزانية في حالتكوين حساب دعم القانون المالي للدولة كما ينظم 
ا ما واإلنفاق منهمويتم تمويلهوالدولية .في اإلنفاق التنموي أو مواجهة ارتفاع األسعار في األسواق اإلقليمية 

 قانون.بموجب 

 (183المادة )

 مصرف لٌبٌا المركزي

شفافية ب رس عملوماي .نيوالف واالستقبلل اإلداري والمالي، بالشخصية االعتباريةمصرف ليبيا المركزي تمتع ي
يتولى وضع السياسة النقدية وإصدار العملة الوطنية والمحافظة على استقرارىا و  طار السياسة العامة للدولةفي ا

ومراقبة أداء القطاع  ،وإدارة احتياطيات الدولة من النقد األجنبي وتنظيم السياسة االئتمانية واإلشراف على تنفيذىا
 يحددىا القانون. أخرى واإلشراف عليو، وأي اختصاصاتالمصرفي 
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 انببة انتبسع

 انثروات انطبيعية

 (184المادة )

 ةٌملكٌة الثروات الطبٌع

ملك للشعب الليبي ، تمارس الدولة السيادة عليها باسمو  بما فيها النفط والغاز والمعادن والمياه الثروات الطبيعية
وتعمل على استغبللها وحمايتها وتنميتها واستثمارىا وحسن إداراتها، بما يضمن المصلحة العامة وانتفاع كافة 

 المناطق منها بشكل عادل، وبما يحفظ حقوق األجيال القادمة.

 (185المادة )

 لطبٌعٌةالعقود واالتفاقٌات بشأن الثروات ا

دد تعرض العقود واالتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية على السلطة التشريعية بمجلسيها لمراجعتها خبلل م
القانون، وذلك بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية والتوازن البيئي ولوازم  محددة وفي الحاالت التي يبينها

 وكفالة المسؤولية االجتماعية. ،ةالمتضرر  الضرر للمناطقجبر و  ،حماية حقوق األجيال القادمةالشفافية و 

 (186)المادة 

 توطٌن مشارٌع بدٌلة

 اإلنتاجفيها لمناطق  األولويةمشاريع بديلة تعطى  إلنشاءتحدد بقانون نسبة من عوائد الثروات غير المتجددة 
 .نموا األقلثم للمناطق ولوازم تطوير بناىا التحتية المكانية  إمكانيتهاحسب 

 (187)المادة 

 ضمان حقوق األجٌال القادمة

تخصص بقانون نسبة من عوائد الثروات الطبيعية لصالح األجيال القادمة. وتلتزم الدولة بوضع التدابير البلزمة 
 البلزمة. األمانلتنميتها  واستثمارىا بجودة عالية ووفق معايير 
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 (188المادة )

 المٌاه

من التلوث بما يضمن المحافظة عليها وحمايتها  التدابير البلزمة لحسن إدارة الثروة المائيةاذ تلتزم الدولة باتخ
استخدامها االقتصادي والبحث عن بدائل لها وإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق األمن  االعتداء عليها وترشيدمن و 

 مع جبر الضرر للمناطق التي تنقل منها المياه الجوفية. المائي.

، واإلشراف البلزمة لذلك والبرامج السياساتووضع  صة تتولى إجراء البحوث العلمية،ون ىيئة خاوتنشأ بقان
 على تنفيذىا.

 (189المادة )

 الطاقات المتجددة

بلستثمار في مجاالت الطاقات المتجددة من مصادرىا المختلفة وتشجيع السياسات البلزمة ل الدولة تضع
 في المواقع المناسبة لها.البحث العلمي فيها وتوطين مشاريعها 

 (191المادة )

 الثروات الحٌوانٌة والبحرٌة
قدرتها على ا وتنميتها والحفاظ على تعمل الدولة على حماية الثروات الحيوانية والبحرية وحسن استغبلله

 االستدامة والتجدد.

 (191المادة )

 الغطاء النباتً

ضمان تأديتو لوظيفتو البيئية اء النباتي وإدارتو إدارة رشيدة لتلتزم الدولة باتخاذ التدابير البلزمة لحماية الغط
 واالقتصادية واالجتماعية بشكل متوازن.

وال يجوز نقل ملكيتها  ، وتستغلها وفق القانون،وتعيد تأىيل ما تضرر منهاوتدير الدولة الغابات التابعة لها ، 
 .وال تملكها بوضع اليد،
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 انببة انعبشر

 اجليش وانشرطة

 (192المادة )

 احتكار الدولة للقوات المسلحة

من ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام. ويحظر القوات المسلحة وقوات األ تحتكر الدولة
 .شكيل مجموعات مسلحة أو شبو مسلحةعلى أي فرد أو حزب أو جماعة ت

 (193المادة )

 والشرطة القبول فً الجٌش

وينص القانون علي الشروط المحددة  الشرطة،و  الجيش في االنضمام إلى الراغبينال يجوز التمييز بين 
والشرطة  الجيشمهارات أو معارف أو قدرات خاصة، وال يجوز للمنتمين إلى مؤىبلت أو للحاالت التي تتطلب 

 .االنضمام إلى األحزاب السياسية

 (194المادة )

 الجٌش

وفق القانون. وىو  مسلحة قائمة على االنضباط والتراتبية مؤلفة ومنظمة ىيكلياً  وطنية الجيش ىو قوة عسكرية
في الحياة  لسلطة  والفي التداول السلمي على ا ة وال يتدخلملزم بالحياد التام، ويخضع للسلطة المدني

 بقانون.شروط وأوضاع الخدمة الوطنية ، وتنظم السياسية. ويضع القانون التدابير البلزمة لذلك

 (195المادة )
 مهام الجٌش

نية وفق واستقبللو ووحدة ترابو وسبلمة أراضيو، ويدعم األجهزة األميضطلع الجيش بواجب الدفاع عن الوطن 
القانون، ويحظر عليو المساس بالنظام الدستوري ومؤسسات الدولة أو عرقلة نشاطها أو تقييد حقوق وحريات 

 المواطنين.
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 (196المادة )

 الشرطة

الشرطة ىيئة نظامية مدنية تقنية انضباطية تراتبية مهنية ومتخصصة. تتمثل مهمتها في محاربة الجريمة ، وتوفير 
منهم وممتلكاتهم.  شخاص وحرياتهم وأواحترام القانون وحماية حقوق األ السبلمة العامة والطمأنينة وحفظ النظام

 ووسائل الوقاية من الجريمة والكشف عنها. الشرطة تدريبا على احترام حقوق اإلنسانفراد ويتلقى أ

 انببة احلبدي عشر

 انتدابري االنتقبنية

 (197المادة )

 تدابٌر العدالة االنتقالٌة

 :م الدولة باتخاذ التدابير اآلتيةتلتز 

والكشف عن مصير المفقودين  ،نسان  وجرائم الفساد وتوثيقهاكشف حقيقة انتهاكات حقوق اإل -1
على مستوى األفراد والضحايا والمضرورين من االنتهاكات والعمليات الحربية والنزاعات المسلحة 

 .والمناطق
 األساسيةمن االنتهاكات الممنهجة لحقوق اإلنسان وحرياتو  ضحايا والمضرورينلتزم الدولة بتعويض الت -2

تعويضا مناسبًا للضرر، وتتنوع التعويضات إلي تعويضات مادية ورمزية وتعويضات فردية وجماعية 
عادة تأىيل الضحايا ورد االعتبار لهم، مع مراعاة ما تم من جة لآلثار النفسية واالجتماعية وإ،ومعال

 االنتهاكات. إجراءات إدارية وقضائية سابقة ، دون اإلخبلل بحق الدولة في الرجوع على مرتكبي
ضمان حقوق من غصبت أو انتزعت ممتلكاتهم العقارية والمنقولة. على أن يراعى في ذلك ضمان الدولة  -3

القدرة المالية لشاغل العقار واإلنشاءات المضافة إليو مالك األصلي بالرد أو التعويض، و لحقوق ال
 دارية والقضائية السابقة وفق ما ينظمو القانون.اإلجراءات اإلو ،

 .ايا الحروب من الخارجعادة رفاة ضحإ -4
ون كل على أن يكنسان وجرائم الفساد، ة المساىمين في انتهاكات حقوق اإلالمبلحقة الجنائية لكاف -5

. وال يعمل بأي نص  سبلميةإطار الشريعة اإل فيذلك وفق المعايير الدولية ومتطلبات المصالحة الوطنية 
 االنتقالية.قانوني يتعارض مع آليات العدالة 
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 (198المادة )
 ضمانات عدم التكرار

 تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اآلتية:

ن وجرائم الفساد ساالمساىمين في انتهاكات حقوق اإلنالعامة إلصبلحها بنيويا واستبعاد  فحص المؤسسات -1
وجوب حل ما ، ومراجعة مدى استحقاق الرتب والدرجات والمراكز الوظيفية بها وفق القانون. مع منها

 يتعارض منها مع الدستور.
 ادة التأىيل النفسي والمهني ألفرادىا.وإع، ونزع أسلحتها كافة  التنظيمات المسلحة تفكيك -2
 .ذري لتحقيق المصالحة الوطنية سبابها ومعالجتها بشكل جوبيان أ حقيقة المنازعات المجتمعيةالكشف عن  -3

 (199المادة )

 عمارإعادة اال

المدن والقرى المتضررة من العمليات الحربية والنزاعات  أعمارطاء األولوية في برامجها إلعادة تلتزم الدولة بإع
حاء الببلد. وتضع الدولة اآلليات راعى مقتضيات التنمية في مختلف أنالمسلحة وفق موجبات االستعجال، وبما ي

 البلزمة لذلك.

 (211المادة )

 استرداد األموال العامة

والغابات العامة التي  العقارات بما في ذلك  واسترداد األموال العامة،اذ التدابير البلزمة لتعقب تختلتزم الدولة با
وال الناجمة عن جرائم الفساد بطريق مباشر ومصادرة األم ،المخالفة للتشريعات النافذةكانت محبل للتصرفات 

 أو غير مباشر، وحصر االستثمارات الداخلية والخارجية.

 (211المادة )

 استرداد أموال الوقف

لها واستثمارىا بما عادة تقويم استغبلواسترداد أموال الوقف وإير البلزمة لتعقب تلتزم الدولة باتخاذ التداب
 غراض الوقف.يضمن تحقيق أ
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 (212المادة )

 للجمهورٌة رئٌسأول تدبٌر انتقالً النتخاب 

 انتخاب السلطة التشريعية وفق اآلتي:قبل و  بعد نفاذ الدستور، لجمهوريةلرئيس انتخاب أول  يتم

لكل منطقة انتخابية من المناطق  ألربع دوائرلغرض االنتخابات الرئاسية األولى فقط، تقسم الببلد   -1
 الثبلث.

المطلقة من عدد اصوات المقترعين متى كانت موزعة  األغلبيةيعتبر رئيسا للببلد المترشح الحاصل على  -2
 التي يحددىا القانون.في الدوائر  التمثيل وفق نسبة ثم نصفها  جغرافيا على ثلثي الدوائر االنتخابية

في الفقرة السابقة، يدخل المرشحان  إليهاالمشار  شروطإذا لم يتحصل أي من المترشحين على ال -3
والحاصبلن على الحد األدنى من مجموع  ع بين الدوائر االنتخابيةجغرافيا والموز  األكثر تمثيبل

. ويكون الفائز فيها المترشح المتحصل على األغلبية  للجولة الثانية االصوات وفق ما يحدده القانون
 المطلقة ألصوات المقترعين.

 (213المادة )

 حظر التجدٌد المؤقت لرئٌس الجمهورٌة

 .تكون والية رئيس الجمهورية في الدورتين االنتخابيتين األولى والثانية لفترة واحدة، وغير قابلة للتجديد 

 (214المادة )

 حزاب السٌاسٌةبخصوص األ

، يصدر جراءات تأسيسها خبلل فترة أربع سنوات من تاريخ نفاذ الدستورتحل كافة األحزاب السياسية وتوقف إ
 عادة تشكيلها.و إخبللها قانون تتم بموجب

 (215)المادة 

 ص بالمرأةحكم خا

ة من مجموع مقاعد المجالس المنتخبة بالمائخمس وعشرين  يضمن أي نظام انتخابي حصة للمرأة ال تقل عن
 لمدة ثبلث دورات انتخابية متتالية.
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 (216المادة )

 بخصوص الجنسٌة

 تاريخ نفاذ الدستور.توقف إجراءات اكتساب الجنسية لمدة عشر سنوات اعتبارا من  -1
وفق القانون النافذ قبل ىذا  م17/2/2011المقدمة قبل  ي طلبات إثبات الجنسيةتلتزم الدولة بالبت ف -2

بين الجنسية األصلية والجنسية  أوضاع حاملي الجنسية العربية زم الدولة بتصنيف. كما تلتالدستور
 المكتسبة.

المنتمين لؤلصل الليبي المعمول بها في سفارات ليبيا العمل بنظام سجبلت قيد  الدستور ذبنفايوقف  -3
 لدى الدول المجاورة.

ويلغى ما كان مخالفا منها  م 2011/ 2/ 15 تاريخ قرارات منح الجنسية الصادرة اعتبارا من تراجع -4
 ألحكام قانون الجنسية المعمول بو وقت صدورىا.

 (217)  المادة

 بخصوص االستثمار

بالدولة مراجعة عقود االستثمار التي تتوفر بشأنها قرائن على فساد مالي أو إداري ،والتي على الجهات المختصة 
واتخاذ اإلجراءات البلزمة دون اعتداد بآثار التقادم  م إلى نفاذ ىذا الدستور،1980تم إبرامها خبلل الفترة من 

 بشأنها

 انببة انثبني عشر

 أحكبو عبية

 (218المادة )

 عالن حالة الطوارئإ

 عبلن حالة الطوارئ في حالء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، إلرئيس الجمهورية ، بالتشاور مع رئيس الوزرا
حالة  عبلنويجتمع مجلس الشورى خبلل ثبلثة أيام من إ لة أو حصار أو خطر يهدد سبلمتها.تعرض الببلد لناز 

ىا وفق أحكام أو إلغاءإلقرارىا أو من تلقاء نفسو بناء على طلب رئيس الجمهورية  الطوارئ في جلسة استثنائية،
،  على وجو السرعة دور االنعقاد، وجب انعقاد مجلس الشورىعبلن حالة الطوارئ في غير وإذا وقع إ الدستور.
الطوارئ. ويكون مجلس الشورى في انعقاد دائم إلى حين حالة عبلن من تاريخ إ ال تزيد على سبعة أيام  وفي مدة 
 .الجمهورية عن زوالها سإعبلن رئي
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ويمكن ، مجلس الشورى المنتخبين أعضاءبموافقة غالبية  يوماً  حالة الطوارئ على ستينمدة ويجب أال تزيد 
وفي  .المنتخبين أعضاء مجلس الشورى ما على ستين يومًا بموافقة ثلثيال تزيد كل منهتجديدىا لمدة أو مدتين 

 الطوارئ الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التي تشملها وفقا للقانون.جميع األحوال يجب أن يحدد إعبلن حالة 

 (219المادة )

 حكام العرفٌةاأل

الببلد، أن يطلب من مجلس الشورى يجوز لرئيس الجمهورية، في حالتي الحرب والتهديد الجسيم ألمن 
المطلقة ألعضائو المنتخبين خبلل مدة  باألغلبيةطلب ال المجلس في حكام العرفية. على أن يبتإعبلن حالة األ

 ، يعلن خبللها الرئيس حالة الطوارئ في المنطقة المحددة.ال تجاوز ثبلثة أيام

المناطق التي تخضع لؤلحكام العرفية، وال يجوز فرضها على كامل الببلد. وترفع بقرار من ويجب أن تحدد 
وينظم القانون األحكام  يس تقريرا شهريا بشأنها.. ويقدم الرئعلى طلب رئيس الجمهورية مجلس الشورى بناءً 

 الخاصة بها.

 (211المادة )

 حكام العرفٌةالطوارئ واألالقٌود فً حالة 

حكام العرفية ونطاق كل منهما والمدة والحقوق التي يحدد القانون أسباب إعبلن حالة الطوارئ أو األ -1
 يجوز لرئيس ال  (41-39-38) مراعاة الموادمع  جراءات والتدابير الجائز اتخاذىا.ا واإليمكن تقييدى

ساسية إال بالقدر األحكام العرفية فرض قيود على الحقوق والحريات أو األ الجمهورية أثناء حالة الطوارئ 
 من العام والسبلمة العامة للببلد.األالضروري للمحافظة على 

 العرفية  لرقابة القضاء.تخضع جميع القرارات والتصرفات أثناء حالة الطوارئ واألحكام  -2
 ال يجوز في حالة الطوارئ أو األحكام العرفية نظر الدعاوى المدنية أمام القضاء العسكري. -3
 ناء حالة الطوارئ أو األحكام العرفية حل المجالس المنتخبة.ال يجوز أث -4
 انتهائها.حين ي عند إعبلن حالة الطوارئ أو األحكام العرفية في نهاية مدة أي مجلس منتخب تمتد مدتو إل -5
 حكام العرفية باحترام مبدأ المشروعية وعدم عرقلة مؤسسات الدولة.تلتزم الدولة أثناء حالة الطوارئ أو األ -6
جراء ر أو تعطيل أحكامو. كما ال يجوز إحكام العرفية تعديل الدستو ال يجوز أثناء حالة الطوارئ أو األ -7

 ت المقررة ألعضاء مجلس الشورى.انتخابات أو تعديل قانونها، أو المساس بالضمانا
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 (211المادة )

 إصدار األحكام القضائٌة

 حكام القضائية باسم اهلل الرحمن الرحيم.تصدر األ

 (212المادة )

 حظر ممارسة وظائف  أخرى

المجالس المحلية  وأعضاءجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء لرئيس اليجوز ألعضاء مجلس الشورى و ال 
ممارسة أي وظائف عامة أخرى أو مزاولة أي نشاط آخر قد يعود عليهم بعوائد والهيئات الدستورية المستقلة 

مالية. وأي ىدايا نقدية أو عينية يتلقونها بالذات أو بالواسطة بسبب المنصب أو بمناسبتو تؤول ملكيتها للخزانة 
 العامة للدولة.

 (213)المادة 

 بعض المناصبحظر تولً 

حافظ مصرف ليبيا االستخبارات وم وإدارةالسجل المدني والقيادة العامة للجيش  إدارةيتولى من في  يشترط
أن يكون ليبيا غير حامل لجنسية  البعثات الدبلوماسية من يتولى تمثيل الدولة فيالمركزي ونائبو وكذلك في كل 

 عشر سنوات.مدة ال تقل عن  للجنسية الليبية مض على اكتسابوتما لم  يكون متجنساال أو  أجنبية

 (214المادة )

 قرارات الذمة المالٌةإ

المجالس المحلية والهيئات  وأعضاءء عضاء مجلس الشورى ورئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزرايجب على أ
بالذمة المالية لهم  قرار  قسم وتوليهم مهام مناصبهم تقديم إدائهم الخبلل الشهر األول من أالدستورية المستقلة 

 رارات لدى المحكمة الدستورية.وفق ما ينظمو القانون. وتحفظ اإلقشخصيا وألزواجهم وألوالدىم القصر 

 (215المادة )
 الوحدة العضوٌة ألحكام الدستور

 حكامو وتؤول بحسبانها وحدة عضوية متماسكة.أصو وحدة واحدة ال تتجزأ، وتفسر الدستور بديباجتو ونصو 
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 (216المادة )

 وإجراءاته تعدٌل الدستور

 سنوات من دخولو حيز النفاذ. انقضاء خمس حكام ىذا الدستور إال بعدال يجوز تعديل أ -1
المتعلقة بالتعددية بالمبادئ من ىذا الدستور، وال  تقوم عليو المادة الثامنة الذي أبالمبد ال يجوز المساس -2

بالضمانات المتعلقة بالحقوق ال ووحدة وسبلمة التراب الوطني و السياسية والتداول السلمي على السلطة 
 والحريات إال بغرض تعزيزىا ، وال بزيادة عدد دورات أو مدد رئاسة الجمهورية.

يجوز لكل من رئيس الجمهورية أو ثلث مجلس النواب أو ثلث مجلس الشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر  -3
 سباب والمقترحات البديلة.لمواد المطلوب تعديلها واأللطلب امن مواد الدستور. على أن يتضمن ا

ويقر بلثين يوما من تاريخ تقديم الطلب يو خبلل مدة ال تجاوز ثطلب التعديل من المجلس المقدم إل يناقش -4
المجلس األخر للموافقة عليو أو  ويحال إلى لس،وفق نظام كل مج المنتخبين باألغلبية المطلقة ألعضائو
 رفضو خبلل نفس الميعاد.

المحكمة الدستورية لرقابة صحة في حالة الموافقة على التعديل يعرض رئيس الجمهورية األمر على  -5
 جراءات وجواز طلب التعديل خبلل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما.اإل

ويقر باألغلبية  عام استفتاءالشعب في  التعديل، يعرض علىقرار المحكمة الدستورية صحة طلب عند إ -6
 المطلقة للمقترعين.

 .أخرى خبلل نفس دورة االنعقاد عند رفض الطلب، ال يجوز عرضو مرة -7

 (217)المادة 

 حكم خاص

 يعرض علم الدولة ونشيدىا على االستفتاء العام قبل انتهاء الدورة التشريعية الثانية.

 (218المادة )

 تعدٌل التشرٌعات

 حكام ىذا الدستورأبما يتبلءم مع النافذة تعدل التشريعات 
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 (219المادة )

 البناء المؤسسً

صدار التشريعات البلزمة لبناء المؤسسات المنصوص عليها في ىذا الدستور في أول تتولى السلطة التشريعية إ
استبلم السلطات المنشأة وفق حين  سسات العامة في ممارسة مهامها إلىوتستمر السلطات والمؤ  دورة انتخابية.

 حكام ىذا الدستور.أ

 (221المادة )

 نفاذ الدستور

وتلغى كافة  يدخل ىذا الدستور حيز النفاذ بعد موافقة الشعب باالستفتاء عليو ونشره في الجريدة الرسمية.
 الوثائق واإلعبلنات الدستورية السابقة.


