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 الباب األول

 ػهل الذولُ ومكىماتَا األطاطًُ

 (1) المادة

 الذولُ وػهل اطه

ال يجوز النزكؿ عن سيادتها كال عن أم جزء من ك ، ال تقبل التجزئةليبيا دكلة حرة مستقلة 
 أراضيها، تسمى الجمهورية الليبية.

 (2) المادة

 العاصنُ

 

 (3) المادة

 الذولُ حذود

 :ىي الليبية الجمهورية حدكد

: غربا. كالسوداف مصر: شرقا.النيجرك كتشاد  السوداف: جنوبا. المتوسط يضاألب البحر:شماال
 .كالجزائر تونس

 (4) املادَ

 الذولُ عله

 متوازية ألواف ثالثة إلى كيقسم عرضو ضعفا طولو: اآلتية بعادكاأل الشكل كفق الدكلة علم يكوف
 مساحة مجموع تساكم األسود اللوف مساحة تكوف أف على ،فاألخضر فاألسود األحمر أعالىا
 طرفيو بين أبيض ىالؿ على كسطو في يحتول كأفين في مساحتيهما يالمتساك  خريناآل اللونين
 ، كتنظم أحكامو بقانوف. بيضاء خماسية نجمة

 (5) المادة                                                   

 الىطين اليؼًذ

 .ذلك القانوف كيضبط)يا بالدم(  االستقالؿ نشيد ىو الوطني النشيد

 (6) المادة
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 الذولُ ػعاس

 .بقانوف الرسمية كأعيادىا كشاراتها كسمتهاكأ الدكلة شعار يحدد

 (7المادة )

 التؼشيع مصذس

التشريع كفق المذاىب كاالجتهادات المعتبرة  مصدر اإلسالمية الدكلة،كالشريعة دين اإلسالـ
 كتقيد الدستور أحكاـ كتفسر ،االجتهادية المسائل في منها معينفقهي  برأم إلزاـ غيرمن شرعان 
 . لذلك كفقا

 (8) المادة

 املىاطيُ

كفق ، المواطنوف كالمواطنات سواء في القانوف كأمامو ال تمييز بينهم  نقصانا أك تقييدا أك حرمانا 
 أحكاـ  ىذا الدستور.

 (9املادَ )

 اليعاو الظًاطٌ 

على مبادئ التعددية السياسية كالتداكؿ السلمي على السلطة كالفصل بين  يقـو النظاـ السياسي
السلطات كالتوازف كالتكامل بينها على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية كالرقابة 

 كالمساءلة.

 (10المادة )

 الدفاع عن الوطن

 .الدفاع عن الوطن ككحدتو كاستقاللو كاجب على كل مواطن كمواطنة         

 (11) المادة

 اجليظًُ

 7 في الصادر الليبي الدستور أحكاـ كفق الليبية الجنسية على تحصل من كل ليبيا يكوف -1
 .بمقتضاه الصادرة كالقوانين ـ1951 أكتوبر

 ليبي. ألب من كلد كل ليبيا يكوف -2
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 .نافذ قانوف بمقتضى بعد فيما الليبية الجنسية على لتحص من كل ليبيا يكوف -3
 الذم لليبي يجوز ال ذلك كمع أخرل، جنسية كأم الليبية الجنسية بين الجمع يجوز -4

 :اآلتية المناصب تولي أخرل أك المتجنس جنسية يحمل

 .الجمهورية رئيس-أ

 .كالقضائية التشريعية السلطتين عضوية -ب  

 .الوزراء كككالء كالوزراء الوزراء رئيس -ج 

 .كنائبو المركزم ليبيا مصرؼ محافظ-د     

 .كالقنصلية الدبلوماسية البعثات ممثلو-ق    

 .للجيش كالنوعية العامة األركاف قيادة-ك

 .العاـ منكاأل كالجمارؾ كالجوزاتالعامة  كالمباحثكالمخابرات  االستخبارات جهاز دارةإ-ز    

 .المستقلة الدستورية الهيئات إدارة-ح

 .المدني السجل إدارة-ط

 .للدكلة العليا المصلحة اعتبارات كفق القانوف عليها ينص  أخرل كظيفة أم-ؾ

 (12) المادة

 وطخبَا اجليظًُ طكاطإ

 سنة العشرين خالؿ اكتسبها ممن سحبها كيجوز. كاف سبب ألم الليبية الجنسية سقاطإ يحظر
 .كآثاره السحب حاالت القانوف كيبين. الكتسابها التالية

 (13) المادة

 اجليظًُ انتظاب

 كالمحافظة الوطنية المصلحة اعتبارات الجنسية لمنح المنظم القانوف يراعي أف يجب -1
 .الليبي المجتمع في االندماج كسهولة السكانية التركيبة على

 الشرعية قامةكاإل المشركع الدخوؿ الجنسية لمنح الالزمة الشركط ضمن من يكوف -2
 .سنةعشرين  عن تقل ال لمدة المتصلة
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 جنبيةكاأل ليبية من المتزكج جنبيكاأل الليبيات ألكالد الجنسية منح في األفضلية تعطى -3
 .القانوف ينظمو ما كفق كذلك. كالمتميزة النادرة الخبرات كلذكم ليبي، من المتزكجة

 (14) المادة

 الذولًُ العالقات

 األخرل، للدكؿ الداخلية الشؤكف في التدخل كعدـ الجوار حسن مبدأ على الدكلة عالقة تقـو
 .السلمية بالطرؽ المنازعات كفض المشتركة المصالح ساسأ كعلى

 (15) المادة

 اخلاسدًُ الظًاطُ

 كتنمية الوطنية مصالحها كضماف كسيادتها الدكلة استقالؿ مبدأ على الخارجية السياسة تقـو
 قواعد طارإ في كالدكلية اإلقليمية المنظمات مع كالتعاكف األخرل، الدكؿ مع الودية العالقات
 .الدكلي القانوف

 (16) المادة

 الذولًُ اتًواالتفاق املعاٍذات

 من أعلى مرتبة في كتكوف عليها، تصادؽ التي الدكلية اتيكاالتفاق بالمعاىدات الدكلة تلتـز
 ىذا أحكاـ يخالف ال بما إلنفاذىا الالزمة التدابير اتخاذ الدكلة كعلى الدستور. من كأدنى القانوف
 .الدستور

 (17) المادة

 اللذىْ الظًاطٌ

كضاعو أتكفل الدكلة اللجوء السياسي، كيحظر تسليم الالجئين السياسيين، كتنظم شركطو ك 
 بقانوف.

  (18المادة )

 أطع االقتصاد .

تعمل الدكلة على إقامة اقتصاد متنوع يحقق الرفاىية كالرخاء كرفع مستول المعيشة، كيقـو 
الكفاءة االقتصادية كالعدالة االجتماعية بين زف شفافية كالجودة كالمساءلة كالتواعلى معايير ال

 كالتنافسية كحماية حقوؽ المستهلك كالمنتج. كتتولى الدكلة دعم كتحفيز القطاع الخاص.
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 (19) المادة                                       

 االطتجناس

، كيحقق  المجتمع حاجات يلبي بما كالمشترؾ كالعاـ الخاص االستثمار تشجيع على الدكلة تعمل
 . الشاملة التنمية

 (22) المادة

 تهافؤ الفشص

 المادة .ذلكلتحقيق ، كتعمل الدكلة على اتخاذ التدابير الالزمة مواطنين كافة تكافؤ الفرص حق لل

 (21)المادة 

 البًُٔ

كالعابرين  بها المقيمين األشخاص ككافة الدكلة على التزاـ كتنميتها كسالمتها البيئة حماية
 على كالمحافظة التلوث من كمكوناتها عناصرىا صوفل الالزمة التدابير الدكلة كتتخذإلقليمها ،

 خاص قانوف كينظم .كالمشعة كالسامة النوكية النفايات دخوؿ كيحظر. كالحيوم الطبيعي التنوع
 . بالبيئة ضارة أخرل مواد كأم كالخطيرة السامة المواد كتخزين كنقل كتداكؿ استخداـ
 تسقط كال،  قضائية رسـو بدكف عاـ حق دعاكل البيئةسالمة  بشأف القضائية الدعاكل كتعتبر
 .بالتقادـ بها المتعلقة الجرائم

  (22) المادة

 والظًاحُ والصياعُ الضساعُ

 على الدكلة كتعمل الوطني، لالقتصاد األساسية المقومات من كالسياحة كالصناعة الزراعة تعتبر
 .كحمايتها كتطويرىا كتشجيعها لدعمها الالزمة التدابير كاتخاذ التشريعات سن

 (23)المادة 

 املال العاو

الماؿ العاـ مصوف ال يجوز  الحجز عليو، كعلى الدكلة حمايتو كتنميتو كصيانتو ، كيحظر االعتداء 
كاقتضاء حكاـ الدستور كالقانوف. كتضمن الدكلة استرداده أعليو أك التصرؼ فيو بما يخالف 

 كال تسقط الجرائم المتعلقة بو بالتقادـ كال يجوز العفو عنها.، ضرار بوالفو أك األإتالتعويض عن 
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 (24المادة )
 إداسَ املشافل العامُ

كتضمن حق نساف، تؤسس المرافق العامة كتدار كفق معايير الحوكمة الرشيدة كاحتراـ حقوؽ اإل
كفي معالجة شؤكنهم بنزاىة كفي  ئخدماتها بانتظاـ كاطراد كبشكل متكاف يالمنتفعين في تلق

جراءاتها، كالتقييم إتقديم التماساتهم كشكاكيهم كالرد عليها، كتلتـز بتسبيب قراراتها ، كتبسيط 
  .ما يحدده القانوف الدكرم ألدائها كفق

 (25المادة )
 ينًُالعذالُ االدتناعًُ والت

تتولى سلطات الدكلة تأىيل القرل كالمدف على أسس لواـز العدالة االجتماعية كالتنمية 
كمتوازنا  عادال د للثركة. كما تضمن توزيعاالمستدامة كالمتوازنة كمؤشراتها كاالستغالؿ الرشي

االستثمار للخدمات كالمشركعات التنموية بينها كفق الموارد المتاحة، كاتخاذ ما يلـز لتشجيع 
 كاألنشطة المناسبة فيها.

 (26المادة )                                         
 مهافخُ الفظاد                                            

تتخذ الدكلة التدابير الالزمة لمكافحة الفساد في القطاعين العاـ كالخاص. كتضمن حماية الوظيفة 
 يكالخاص. كيحظر على من يحكم عليو في جنحة أك جناية فساد  تولالعامة كالماؿ العاـ 

 الوظائف في الحاالت التي يحددىا القانوف.

 (27المادة )                                    
 الطشآب

عفاء منها كتعديلها ال يكوف إال بقانوف. كيراعى في فرضها مصلحة المجتمع فرض الضريبة كاإل
 االجتماعية.كتحقيق العدالة 

 (28المادة )
 الضناَ

ال يجوز خلطها فاقها في مصارفها الشرعية، ك إنالزكاة حق كفريضة. تضمن الدكلة تحصيلها ك 
 .باإليرادات العامة
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 (29المادة ) 

 األوقاف

 المحكمة من بإذف إال فيها التصرؼ كيمنع الدكلة، بأمواؿ تخلط كال حرمتها، لألكقاؼ -1
 . اإلسالمية الشريعة بو تسمح ما حدكد كفي الوقف مصلحة يحقق كبما المختصة،

 يكفل بما عليها كالرقابة شؤكنها كتصريف األكقاؼ بإدارة خاصة ىيئة بقانوف تنشأ -2
 . القانوف حدكد في الشرعية كمقاصدىا أىدافها كتحقيق تنميتها

 (32المادة )                                     

 الشمسًُ واللػُ الىطيًُ اللػات

 الثقافي تراثو من كجزء كطنية لغات الليبي الشعب من جزء بها يتحدث التي اللغات تعتبر
 . للدكلة الرسمية اللغة العربية اللغة الليبيين ، كتكوف لكل مشتركا كرصيدان  كاللغوم

 (31المادة )

 طشَاأل

 الدين كاألخالؽ ساس المجتمع قوامهاأسرة القائمة على الزكاج الشرعي بين رجل كامرأة األ
ترعى الزكاج فرادىا كقائمة على المودة كالرحمة، كتكفل الدكلة حمايتها ك أدكار بين كتكامل األ

 مومة كالطفولة، كتعمل على التوفيق بين كاجبات المرأة كعملها.األ يكتشجع عليو كتحم

 (32المادة )

 والؼباب اليؽْ

قدراتهم كتدعم فاعليتهم في الحياة الشباب كتوفر سبل الرفع من النشء ك  ترعى الدكلة
نسانية لعلـو كاستفادتهم من الثقافات اإلالوطنية كمشاركتهم في التنمية كانفتاحهم على مختلف ا

 كتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية بركح المواطنة كالمسؤكلية.

 (33المادة )

 محايُ اآلثاس واملخطىطات 

قيب عادة تأىيلها كالتنإف كالمناطق التاريخية كرعايتها ك الدكلة بحماية اآلثار كالمدتلتـز  -1
كتتخذ ما يلـز السترداد ما ىا، ىداؤ إك أر بها ك االتجاأعنها. كيحظر االعتداء عليها 

 عليو منها. كال تسقط الجرائم الواقعة عليها بالتقادـ. ياستول
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صيانتها   كالمسكوكات التاريخية، كتعمل علىتكفل الدكلة حماية المخطوطات كالوثائق   -2
كيحظر االعتداء عليها كالعبث بها. كال تسقط الجرائم الواقعة عليها ،كالمحافظة عليها

 بالتقادـ.
صحاب أة عالق خضعكات الخاصة ذات طبيعة أثرية، تحدل الممتلإفي حاؿ اعتبار  -3

 قانوف خاص يضمن حقوقهم المشركعة.لالشأف مع الدكلة 

 (34المادة )

 الظهً  

تلتـز الدكلة بوضع سياسات كخطط كطنية لتوفير السكن المالئم الذم يراعي الخصوصية 
 المناسب للسكاف كالموارد المتاحة. الليبية، بما يحقق التوازف  بين معدالت النمو كلواـز التوزيع 

سر ضعيفة الموارد، كتشجع القطاع الخاص كتدعم األ يالسياسات التي تراعالدكلة كتضع 
  المبادرات الفردية، كتنظم استخداـ أراضي الدكلة ألغراض العمراف بما يحقق الصالح العاـ.

 (35المادة )

 الشياضُ

الرياضة ىواية كاحترافا حق لكل فرد ، كتتخذ الدكلة التدابير الالزمة لدعمها كالرقي  ممارسة
بها كتوفير المنشآت الرياضية المناسبة للمناطق كفق حاجاتها، كتضمن استقالؿ الهيئات الرياضية 

 ، كفض المنازعات بينها كفق المعايير الدكلية.
 الباب الثاني

 ىعاو احلهه

 الظلطُ التؼشيعًُ

 (36المادة )

 مجلس الشورى

 .مجلس النواب كمجلس الشيوخ(تتجسد السلطة التشريعية في مجلس الشورل بمجلسيو )

سلطة سن التشريع كإقرار السياسة العامة للدكلة ك الخطة العامة للتنمية  لولى مجلس الشور يت
 السلطة التنفيذية عماؿأاالقتصادية كاالجتماعية كالموازنة العامة للدكلة، كيمارس الرقابة على 

 كذلك على النحو المبين في الدستور.،
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 دللع اليىاب :أوال

 (37المادة )

 تؼهًل دللع اليىاب

عضاء  ينتخبوف باالقتراع العاـ الحر السرم المباشر يتشكل مجلس النواب من عدد من األ
للناخبين. كذلك  ئكفق معيار السكاف مع مراعاة المعيار الجغرافي كبما يضمن التمثيل المتكاف

 حكاـ قانوف االنتخاب على أال يقل عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة. أبمقتضى 

 (38المادة )

 عطىيُ دللع اليىاب

يشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أف يكوف ليبيا مسلما كأال يحمل أم جنسية أخرل 
كأال تقل ،كمتمتعا بحقوقو المدنية كالسياسية كحاصال على مؤىل جامعي أك ما يعادلو على األقل 

 خمس كعشرين سنة. كأم شركط أخرل يحددىا القانوف.ن سنو يـو فتح باب الترشح ع

 (39المادة )

 واليُ دللع اليىابمذَ 

انتخاب المجلس  ممدة كالية مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أكؿ اجتماع لو، كيجر 
 .ة المجلس لتسعين يوما السابقة النتهاء مدالجديد خالؿ ا

 (42المادة )

 سٓاطُ اجمللع

كذلك  ،لوران مقر يكوف صغرىم سنا أك  جلساتو برئاسة أكبر األعضاء سنا يعقد المجلس أكلى
 جرل انتخابات رئاسة المجلس كل سنتين.النتخاب الرئيس كنائبيو. على أف ت

 (41المادة )

 ىصاب احلطىس والتصىيت

غلبية المطلقة لألعضاء على األقل. كما ال تعتبر جلسات المجلس صحيحة إال بحضور األ
مع ،ينالقوانركعات كمقترحات قرار مشإألغلبية المطلقة لألعضاء في حاؿ تتخذ القرارات با
 .خرل التي ينص عليها الدستورمراعاة الحاالت األ

 عضاء.كيضع النظاـ الداخلي للمجلس الجزاءات الالزمة لضماف انتظاـ حضور األ 
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 (42المادة )

 مكرتحات ومؼشوعات الكىاىني

جازتها منها خالؿ إبعد لمجلس إلى اتحاؿ مقترحات القوانين المقدمة للجاف النوعية المختصة 
 كفي حالة الرفض يكوف القرار مسببا. ،ال تجاكز الستين يوما مدة

إلي اللجاف النوعية المختصة أك رئيس الوزراء دـ من رئيس الدكلة يحاؿ كل مشركع قانوف مق  
  .المجلس خالؿ شهر من تاريخ استالمو إلىبمجلس النواب لفحصو كتقديم تقرير عنو 

 (43المادة )

 إصذاس وىؼش الكىاىني

قصاىا سبعة أياـ إلي رئيس أالقانوف يحاؿ في مدة أك مقترح ذا اقر مجلس النواب مشركع إ
في الجريدة الرسمية خالؿ مدة ال تجاكز خمسة عشر يوما من مر بنشره الدكلة إلصداره كاأل

صداره كنشره إذلك على رئيس مجلس النواب ب جمهوريةرئيس ال لم يقمذا إك  ،إقراره تاريخ 
 .بتوقيعو

 كيعمل بالقانوف بعد يومين من تاريخ نشره ما لم ينص على خالؼ ذلك.

ت، كللمجلس خالؿ أربعة عشر يوما بتعديال قرارهإالذم تم  القانوف ردجمهورية كلرئيس ال
 باألغلبية المطلقة لألعضاء.بتعديالتو أك بدكنها   هار قر إ

 (44المادة )

 االطتذىابالظؤال و

رئيس الوزراء أك أم من الوزراء أسئلة في  ىالنواب أف يوجو إلعضاء مجلس ألكل عضو من 
 أم موضوع يدخل في اختصاصهم. كما لو استجوابهم كذلك كفق النظاـ الداخلي للمجلس. 

 دللع الؼًىخ :ثاىًا

 (45المادة )

 تؼهًل دللع الؼًىخ

كسبعين عضوا ينتخبوف باالقتراع العاـ الحر السرم  اثنينيتألف مجلس الشيوخ من عدد 
وف المباشر عن طريق االنتخاب الفردم على أال يقل عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة ، كيك
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غرافي في كيراعى التوازف الج،ة قاليم التاريخية الثالثبين األ يان التمثيل في مجلس الشيوخ متساك 
 م.قليإتوزيع المقاعد داخل كل 

 (46)المادة 

 عطىيُ دللع الؼًىخ

يشترط في عضوية مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس النواب، على أال يقل عمر 
 يـو فتح باب الترشح. ةالمترشح عن أربعين سن

 (47المادة )

 مذَ واليُ دللع الؼًىخ

عادة انتخاب إمدة كالية مجلس الشيوخ ست سنوات تبدأ من تاريخ أكؿ اجتماع لو، كال يجوز 
لتسعين يوما كيجرل انتخاب المجلس الجديد خالؿ ا ،لعضو ألكثر من دكرتين انتخابيتينا

 .ة المجلسالسابقة النتهاء مد

 (48المادة )

 سٓاطُ اجمللع

النتخاب كذلك لو  صغرىم مقرران يكوف أعضاء سنا ك يعقد المجلس أكلى جلساتو برئاسة أكبر األ
 الرئيس كنائبيو. على أف تجرل انتخابات رئاسة المجلس كل ثالث سنوات. 

 (49المادة )

 والتصىيت ىعكادىصاب اال

كتتخذ القرارات ، األغلبية المطلقة ألعضائوت المجلس صحيحة إال بحضور ال تعتبر جلسا
قليم. كيضع النظاـ إعن كل على األقل على أف يكوف من بينهم ثمانية أعضاء ذات األغلبية ب

 عضاء.الداخلي للمجلس الجزاءات الالزمة لضماف انتظاـ حضور األ

 (52المادة )

 اختصاص اجمللع بؼأٌ مؼشوعات الكىاىني

القوانين التي ركعات فيما عدا ما يختص بو مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ مراجعة مش
 في المواضيع اآلتية:تحاؿ إليو من مجلس النواب إلقرارىا أك التعديل فيها 

 قانوف النظاـ المالي للدكلة. -1
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 قانوف الموازنة العامة. -2
 قانوف الحكم المحلي. -3
 قانوف الجنسية كالهجرة. -4
 قوانين االستفتاء كاالنتخابات. -5
 قانوف الثركات الطبيعية. -6
 حكاـ العرفية.قانوف الطوارئ كاأل -7
 قانوف العفو العاـ. -8
 كنشيدىا كأكسمتها.كعلمها القوانين المتعلقة بشعارات الدكلة  -9

 التصديق على المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية. -10
 مقترحات التعديالت الدستورية. -11

كلمجلس الشيوخ أف يطلب االستيضاح من الجهات المختصة بشأف أم مشركع قانوف يدخل 
 في اختصاصو. 

 (51المادة )

 اختصاص اجمللع بؼأٌ بعض الىظآف

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

 قضاة المحكمة الدستورية المختارين من السلطة التشريعية. -1
 الهيئات الدستورية المستقلة.إدارة عضاء أرؤساء ك  -2
 محافظ مصرؼ ليبيا المركزم كنائبو. -3

.كما يتولى مجلس الشيوخ جمهوريةصدر قرار بتسميتهم من رئيس الكفي جميع األحواؿ، ي
كفق المنظمات الدكلية  ة للسفراء كممثلي الدكلة لدلجمهورينات رئيس اليالمصادقة على تعي

معايير النزاىة كاالستحقاؽ كالجدارة كتحقيق المصالح العليا للدكلة، كذلك خالؿ المدة ككفق 
 يحددىا القانوف. تيالشركط ال

 (52المادة )

 اللذيُ املؼرتنُ
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مشركع قانوف، تشكل لجنة مشتركة بالتساكم بين المجلسين لحل  إذا اختلف المجلساف حوؿ
حالتو إلى رئيس الجمهورية إإلقراره ك  المجلسيناالختالؼ كاقتراح نص توافقي يحاؿ بعدىا إلي 

. كإذا عجزت اللجنة المشتركة عن التوصل لحل توافقي خالؿ مدة ال تجاكز ثالثين يوما إلصداره
ثم إلى مجلس الشيوخ إلقراره بأغلبية ستين عضوا  إلىيحاؿ من تاريخ تقديم المشركع لها، 

. فإذا تعذر ذلك يؤجل مشركع القانوف إلي هإلصدار إلحالتو إلى رئيس الجمهورية  مجلس النواب
 الدكرة البرلمانية الػتالية.

 (53المادة )

 اطتؼاسَ دللع الؼًىخ

القوانين  ركعاتالنواب مش(، يحيل مجلس 50في غير األحواؿ المنصوص عليها في المادة) 
عادتها إلي مجلس النواب خالؿ مدة ال إإلبداء رأيو االستشارم بشأنها ك  مجلس الشيوخإلى 

 من تاريخ اإلحالة إليو. تجاكز ثالثين يوما
 أحهاو عامُ للنذلظني :ثالجا

 (54المادة )

 عذو تكًًذ الىنالُ

 ككالتو بقيد أك بشرط.عضو مجلس الشورل يمثل الشعب كلو، كال يجوز  تحديد 

 (55المادة )

 قظه عطى دللع الؼىسّ

أماـ مجلسو كقبل توليو لعملو، القسم اآلتي: ) أقسم باهلل العظيم  ليؤدم عضو مجلس الشور 
 عملي بكل أمانة كصدؽ.(. ملوطن كمحترما للدستور كللقانوف، كأف أكدلأف أكوف مخلصا هلل ثم 

 (56المادة )

 اجمللظنيعذو اجلنع بني عطىيُ 

 سين ،كما ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورلمجلالال يجوز الجمع بين عضوية 
كيباشر العضو عملو على سبيل التفرغ التاـ، كيحتفظ لو  ،أم كظيفة عامة أك مهنة أخركممارسة 

 بوظيفتو كفق ما ينظمو القانوف. 

 (57المادة )
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 احلصاىُ

بداء الرأم في حدكد النظاـ الداخلي إالحرية في  كامللكل عضو من أعضاء مجلس الشورل   -1
ثناء أأك رأم يبديو أك خطاب يلقيو في  للمجلس المنتسب إليو. كال يسأؿ عن أم تصويت

 جلسات المجلس أك جلسات اللجاف التابعة لو.
عضائو في حالة توافر دالئل كافية أعضو من  أم ىمجلسين توجيو االتهاـ النيابي إلألم من ال -2

 كأعلى ارتكاب جريمة الخيانة العظمى أك خرؽ جسيم للدستور أك جرائم مخلة باألمانة 
 جراءات القانونية الالزمة.حالتو للنائب العاـ التخاذ اإلإثناء ممارستو لعملو، ك أالشرؼ 

ريات العضو دكف إذف جراءات جنائية ماسة بحقوؽ كحإغير حالة التلبس، ال يجوز اتخاذ في  -3
مسبق من المجلس التابع لو بناء على طلب كتابي من النائب العاـ. كفي غير دكر االنعقاد، 
يصدر اإلذف من  رئاسة المجلس، على أف يخطر المجلس في أكؿ انعقاد لو. كذلك كفق 

 حكاـ النظاـ الداخلي للمجلس.أ

 (58المادة )

 اليعاو الذاخلٌ للنذلظني

المجلسين الئحة بنظامو الداخلي خالؿ مدة ال تجاكز ثالثين يوما من تاريخ أكؿ يصدر كل من 
عند كضع نظامو  . كتنشر في الجريدة الرسمية، كيتعين على كل من المجلسينلو اجتماع

 الداخلي، مراعاة التناسق كالتكامل مع المجلس األخر.

 (59المادة )

 اىتَاْ العطىيُ

 تية:سباب اآلالشورل بأحد األ تنتهي العضوية في مجلس

 الوفاة. -1
 العجز عن أداء المهاـ. -2
 االستقالة. -3
 العزؿ .  -4
 فقد أحد شركط الترشح.إلقالة عند ا -5

 كيصدر قرار بانتهاء العضوية من المجلس المنتمي إليو العضو، كذلك كفق النظاـ الداخلي.

 (62المادة )
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 خلى مكعذ يف دللع الؼىسّ

إذا خال مقعد أحد أعضاء مجلس الشورل ألم سبب كارد في المادة السابقة قبل انتهاء مدة 
عضويتو بستة أشهر على األقل، يختار العضو البديل كفق قانوف االنتخاب كطبق أحكاـ ىذا 

يوما من تاريخ خلو مقعده، كتستمر نيابة العضو الجديد إلي  ستين الدستور خالؿ مدة ال تجاكز
 ة المجلس.نهاية مد

 (61المادة )

 حهاو اىعكاد دللع الؼىسّأمكش و

يعقد كل من ( ، كيجوز انعقاده في أم مكاف أخر، ك         مقر مجلس الشورل مدينة )   
 المجلسين جلساتو العادية بحكم القانوف في دكرتين عاديتين مدة كل منهما خمسة أشهر.

تبدأ الدكرة األكلى خالؿ أربعة عشر يوما على أف دكرات االنعقاد كاحدة للمجلسين. كتكوف 
 من تاريخ إعالف النتائج النهائية لالنتخابات .

 (62المادة )

 ادتناعات دللع الؼىسّ

. كفي حاؿ غيابو يتولى الرئاسة يوخيجتمع مجلس الشورل بمجلسيو برئاسة رئيس مجلس الش
نا، كبحضور أغلبية أعضاء رئيس مجلس النواب، كفي حاؿ غيابو يتولى الرئاسة أكبر األعضاء س

 مجلس الشورل. كذلك في الحاالت اآلتية:

 افتتاح الدكرة التشريعية. -1
 للقسم. جمهورية أداء رئيس ال -2
 طب الملوؾ كالرؤساء.إلى خاالستماع  -3
 بشأف المسائل ذات الطابع الوطني المهم. جمهوريةرئيس ال ةكلم  ىاالستماع إل -4
 عقد جلسات تشاكرية للمجلسين. -5

 (63المادة )

 االىعكاد االطتجيآٌ جمللع الؼىسّ

يجتمع مجلس الشورل اجتماعا استثنائيا في مقره الدائم أك في أم مكاف أخر بناء على طلب 
حكاـ الدستور، أك بطلب من ثلث عدد أعضاء كل من أمن يخلفو كفق  أك جمهوريةرئيس ال

 المجلسين، كذلك  في الحاالت اآلتية:
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 نهائها.إموافقة على إعالف حالة الحرب أك ال -1
 كاألحكاـ العرفية. قرار حالة الطوارئإ -2
 .دكلةساؿ قوات عسكرية خارج حدكد الر إالموافقة على  -3
 عماؿ محدد.أالنظر في جدكؿ  -4

عضاء خذ القرارات بأغلبية األتأك من يخلفو، كت مجلس الشيوخكيترأس االجتماع رئيس 
 .كل مجلسعضاء  أ نصف، على أال يقل عدد الحضور عن الحاضرين

 (64المادة )

 عليًُ اجللظات وطشيُ التصىيت

تكوف جلسات المجلسين علنية كالتصويت على القرارات سريا، كتوثق مداكالتهما في محاضر 
كفق نظامهما الداخلي، كتنشر طبقا لما يحدده القانوف. كيجوز للمجلسين أك ألم منهما أف ينعقد 

عشر عضوا أك طلب من السلطة  يفي جلسة سرية بموافقة أغلبية الحاضرين بناء على طلب اثن
 التنفيذية.

 (65المادة )

 ميح األومسُ واألىىاط

 أم أكسمة أك أنواط خالؿ مدة عضويتو. لال يمنح عضو مجلس الشور 

 (66المادة )

 ًىخدللع الؼإىل لع اليىاب أيلىلُ اختصاصات دل

مجلس الشيوخ المهاـ إلى حين انتخاب مجلس جديد، تؤكؿ  ىالنواب، كإلحل مجلس إذا 
 (.63-62ن )كفق المادتي نوابالموكلة لمجلس ال

 

 (67المادة )

 املهافأَ املالًُ

 ايتقاضى عضو مجلس الشورل مكافأة تحدد بقانوف. كال يسرم أم تعديل للقانوف الخاص به
 صدر التعديل.أارا من بداية المجلس التالي لمن إال اعتب

 الظلطُ التيفًزيُ
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 (68المادة )

 حكاـ ىذا الدستور.أكحكومتو كفق  جمهوريةئيس التناط السلطة التنفيذية بر 

 (69المادة )

 سًٓع اجلنَىسيُأواًل: 

على كحدة البالد كاستقالؿ الوطن كسالمة أراضيو كيرعى مصالح  جمهوريةيحافظ رئيس ال
الشعب كيتم انتخابو عن طريق االنتخاب الحر السرم المباشر كيمارس اختصاصاتو كتحدد 

 حكاـ الدستور.أمسؤكلياتو كفق 

 (72المادة )

 ػشوط الرتػح  لشٓاطُ اجلنَىسيُ

 اآلتي: لجمهوريةيشترط في المترشح لرئاسة ا

 ليبيا مسلما ألبوين ليبيين مسلمين.أف يكوف  -1
ما لم يكن قد تحصل عليها ،الحصوؿ على أم جنسية أخرلسبق لو يكوف قد أال  -2

 تنازؿ عنها  قبل عشر سنوات من تاريخ ترشحو.بحكم الميالد ك 
 أال يكوف متزكجا من أجنبية. -3
 أف يكوف متحصال على مؤىل جامعي أك ما يعادلو. -4
 كال يزيد على سبعين سنة كقت الترشح.أال يقل عمره عن أربعين سنة  -5
ال يكوف قد حكم عليو في جناية عمدية أا بالحقوؽ المدنية كالسياسية ، ك أف يكوف متمتع -6

 أك في جنحة مخلة بالشرؼ أك باألمانة كلو رد إليو اعتباره.
 كذىنيا على ممارسة أعمالو. بدنيان ا أف يكوف قادر  -7
خدمتو قبل تاريخ ترشحو، في حاؿ كوف على انتهاء سنتاف على األقل أف تمضي  -8

 منية.رشح عسكريا أك منتميا لألجهزة األالمت
 .قبل ترشحو متصلة امتو في ليبيا عن عشر سنواتإق أال تقل مدة -9

 (71المادة )

 اىتخاب الشًٓع
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قتراع العاـ االعن طريق  نة بين معيارم السكاف كالجغرافيايتم انتخاب رئيس الجمهورية بالمواز 
 القانوفكباألغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيحة للمقترعين ، كينظم ،السرم المباشرالحر 
 . ذلك

جراء إفترة رئيس الجمهورية القائم كقت يوما من انتهاء  تسعينكينتخب رئيس الجمهورية قبل 
جراء االنتخابات إمن شغور المنصب. كفي حاؿ تعذر نفس المدة االنتخابات الرئاسية أك خالؿ 

يحدد ك ، بقرار من المحكمة الدستورية يتم إثبات ذلك اسية ألسباب قاىرة أك لخطر قائمالرئ
 جراءات كالمواعيد الالزمة إلجراء االنتخابات الرئاسية الحقا. مجلس الشورل اإل

كفي حالة ،نتيرئاسة الجمهورية ألكثر من دكرتين كاملتين متصلتين أك منفصل يكال يجوز تول
 االستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسة كاملة. 

 (72المادة )

 حاالت خاصُ

حالة كفاة المرشح الفائز قبل  جراء انتخابات جديدة فيإت الرئاسية كيتم تلغى االنتخابا -1
 .فوزه عالف عناإل

النتخابو رئيسا حصولو على في حاؿ كجود مرشح كاحد في االنتخابات الرئاسية، يشترط  -2
 صوات الصحيحة للمقترعين.األثلث 

 شحونسحب أك ظهر مانع قانوني يمنع تر ا جراء الجولة الثانية أكإإذا توفى مرشح قبل  -3
 .ذم يليو حسب النتائج المعلنةالمرشح اليحل محلو ،

 (73المادة )

 مذَ الشٓاطُ

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

 (74المادة )

 أداْ الشًٓع للكظه

سبوع من فوزه القسم أماـ مجلس الشورل كفق أالمنتخب خالؿ  جمهوريةيؤدم رئيس ال
ف أالصيغة اآلتية: ) أقسم باهلل العظيم أف أكدم مهامي بإخالص ، كاف احتـر الدستور كالقانوف، ك 

 صوف مصالح الشعب  كالوطن(.أحافظ على استقالؿ البالد ككحدتها، كأف أ
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 (75المادة )

 ميصب الشٓاطُ ػػىس

 بشكل دائم في الحاالت اآلتية: ة شاغران جمهورييعتبر منصب رئيس ال

 الوفاة. -1
 .مجلسي النواب كالشيوخى إخطار كتابي موجو إلستقالة باال -2
 العزؿ . -3
 .بمقتضى حكم من المحكمة الدستوريةيثبت  فقد شرط من شركط الترشح -4

مهاـ  رئيس الوزراء بشكل دائم، كيتولى شغور المنصب حكمة الدستورية إلقراركتجتمع الم
 شغوردستورية بالغو بقرار المحكمة الإبتجاكز خمسة عشر يوما من تاريخ  كخالؿ مدة ال،الرئيس

 خالؿ تسعينيعلن مجلس الشورل عن فتح باب الترشح كانتخاب الرئيس الجديد  منصب الرئيس
 .يوما

، يحل محلو  المنصب لغياب الرئيس مؤقتا لمرض أك سفر أك أم ظرؼ قاىر خلوكفي حاؿ 
، كفي حاؿ تجاكز ىذه المدة يعتبر منصب الرئيس مائة كعشرين يومان رئيس الوزراء لمدة ال تجاكز 

 .شاغران 

 (76المادة )

 اختصاصات الشًٓع

 يختص الرئيس بالمسائل اآلتية:

 الحكومة.كاعتماد تشكيل ،تعيين رئيس الوزراء  -1

 بعد التشاكر مع رئيس الوزراء. بديالن عنهم، كتعيين  الوزراء عزؿ -2
 تحديد كتوجيو السياسات العامة للسلطة التنفيذية. -3
 جراء االستفتاء في الحاالت كبالشركط المنصوص عليها في الدستور.إ -4
 تناكلها.تتحديد المسائل التي س دعوة مجلس الشورل لجلسات استثنائية مع -5
 كفق الدستور. ةميمر بنشرىا في الجريدة الرسالقوانين كاألصدار إ -6
 اقتراح مشركعات القوانين كمشركعات التعديالت الدستورية. -7
 لدكؿ كالمنظمات الدكلية.لالدبلوماسية  تاعتماد ممثلي البعثا -8
 نواط كفق القانوف.كسمة كاألمنح األ -9
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 لمؤسسات التابعة لها.عفاءات في الوظائف العليا برئاسة الدكلة كاات كاإلالتعيين -10
 حكاـ الدستور.أكفق ،كطلب إعالف األحكاـ العرفية الف حالة الطوارئ إع -11
 القانوف. كأأم اختصاصات أخرل ينص عليها الدستور  -12

 (77المادة )

 العفى اخلاص

بالتشاكر مع رئيس الحكومة كرئيس المجلس  جمهوريةالخاص بقرار من رئيس الو يكوف العف
 ال يتعارض مع أحكاـ ىذا الدستور.على للقضاء بما ألا

 (78المادة )

 الكآذ األعلِ للكىات املظلخُ

حكاـ أعلى للقوات المسلحة، كيعلن الحرب كيعقد الصلح كفق ىو القائد األ رئيس الجمهورية
 الدستور.

 (79المادة )

 متجًل الذولُ يف اخلاسج

براـ المعاىدات كاالتفاقيات، كال إتها الخارجية، كلو ىو ممثل الدكلة في عالقا رئيس الجمهورية
 تكوف نافذة إال بعد التصديق عليها من السلطة التشريعية.

 (82المادة )

 مشاطًه بكىَ الكاىىٌ

صدار مراسيم بقوة إحل مجلس النواب،أك ،انعقاد المجلسينجمهورية في حاؿ عدـ لرئيس ال
تالية لمجلس النواب الدكرة الف يتم عرضها خالؿ سبعة أياـ من تاريخ انعقاد أالقانوف. على 

 لغائها. كال يجوز إصدار أم مراسيم تتعلق بمسائل من اختصاص مجلس الشيوخ.إإلقرارىا أك 

 (81المادة )

 حل الشًٓع للظلطُ التؼشيعًُ

سباب  كجيهة أمجلس الشيوخ أك كليهما بناء على حل مجلس النواب أك  جمهوريةلرئيس ال
،  دكف مبررات حقيقية وازنة للدكلة أك خطة التنمية أك تعطيل المتتعلق بعرقلة السياسة العامة 

 فق اآلتي:ك كذلك 
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سباب كالمبررات للمحكمة الدستورية إلعطاء رأيها يتعين على رئيس الدكلة إحالة األ -1
 سباب.مة األءاالستشارم بشأف مدل جدية كمال

بحل أحد  نتيجتو ءتسباب جدية كلجأ الرئيس لالستفتاء كجاف األأالمحكمة ب قدرتإذا  -2
ال( ) ب االستفتاءت نتيجة ذا جاءإالمجلسين أك كليهما، يصدر الرئيس قراره بالحل. ك 

 يشكل الرئيس حكومة جديدة.
ت كلجأ الرئيس لالستفتاء كجاء،سباب األأك مالءمة  ت المحكمة عدـ جديةر قدذا إ -3

 بالرفض يقدـ الرئيس استقالتو. نتيجتو 
أك ،حواؿ، ال يجوز حل أم من المجلسين خالؿ السنة األكلى النعقاده كفي جميع األ

ة رئيس خيرة لواليالستة أشهر األ أك في،أك إعالف األحكاـ العرفية،خالؿ حالة الطوارئ
 الجمهورية.

 (82المادة )

 اتَاو الشًٓع

لمجلس النواب أك مجلس الشيوخ، بناء على طلب مسبب مقدـ من ثلث أعضاء كل مجلس، 
اتهاـ رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أك الخرؽ الجسيم للدستور أك ارتكاب جرائم مخلة 

ف أعلى ،غلبية المطلقة لمجلس الشيوخاأل بأغلبية ثلثي مجلس النواب أكبالشرؼ أك باألمانة، 
كفي  .ويالمحكمة الدستورية للنظر ف إلىليم. كيحاؿ قرار االتهاـ إقيكوف من بينهم ثمانية من كل 

صدار قرار بعزلو من منصبو كيتولى مجلس الشورل الدعوة إعلى المحكمة ،دانتواحاؿ ثبوت 
 يوما. تسعينالنتخابات رئاسية في أجل ال يجاكز ال

أك رفع الدعول الجنائية في ، حرية رئيس الجمهوريةجراءات جنائية ماسة بإكال يجوز اتخاذ 
 في حقو كافة مدد التقادـ. وقفإال بعد انتهاء مدة كاليتو. كت تومواجه

 احلهىمُ :ثاىًا

 (83المادة )

 تهىيً احلهىمُ

 تتكوف الحكومة من رئيس الوزراء كالوزراء.

 (84المادة )

 سٓاطُ احلهىمُ



22 
 

كاإلشراؼ على أعمالها، تسييرىا يقـو بك ، تهارئاستشكيل الحكومة ك  يتولى رئيس الوزراء
، كيعمل على تنسيق مهاـ أعضائها دكف المساس باختصاصاتهم سة اختصاصاتهاكيوجهها في ممار 

سس العامة لتنظيم الوزارات كأجهزة الدكلة المختلفة. كيحدد القانوف األ.تهم المباشرةاكمسئولي
 الدستور كالقانوف .كيمارس مجلس الوزراء اختصاصاتو كفق 

 (85المادة )

 ػشوط تعًني أعطاْ احلهىمُ

أال يقل عمره عن خمسة كثالثين سنة، ك  ،يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء أف يكوف ليبيا مسلما
ف يحمل مؤىال جامعيا أك ما يعادلو، كأال يحمل أم جنسية أخرل، كاف يكوف متمتعا بحقوقو أك 

جنحة مخلة  كأكأال يكوف قد صدر ضده حكم قضائي بات في جناية عمدية ،المدنية كالسياسية 
ضافة للشركط السابقة، أال يقل عمره ير إكيشترط في الوز  ،أك باألمانة كلو رد إليو اعتبارهبالشرؼ 

 عن ثالثين سنة.

 (86المادة)

 أداْ الكظه

ة كفق الصيغة اآلتية:) أقسم باهلل العظيم جمهوريء كالوزراء القسم أماـ رئيس اليؤدم رئيس الوزرا
 عملي بكل أمانة كصدؽ.(. موطن كمحترما للدستور كللقانوف، كأف أكدللأف أكوف مخلصا هلل ثم 

 (87المادة )

 عذو الجكُ باحلهىمُ

إذا قرر مجلس النواب باألغلبية المطلقة ألعضائو عدـ الثقة بالحكومة، كجب عليها االستقالة. 
كال ينظر مجلس النواب  ،الوزراء كجب عليو اعتزاؿ الوزارةكإذا كاف قرار عدـ الثقة خاصا بأحد 

ة مقدـ من خمس في طلب منع الثقة عن الحكومة إال بعد جلسة استجواب كبناء على طلب كتابي  
عشر عضوا على األقل. كال يجوز أف يطرح ىذا الطلب للمناقشة إال بعد ثمانية أياـ من يـو 

 .تقديمو، كال تؤخذ اآلراء عنو إال بعد يومين من تماـ المناقشة فيو

 (88المادة )

 مظؤولًُ سًٓع الىصساْ والىصساْ

كمحاكمتهم فيما يقع منهم من جراءات اتهامهم إرئيس الوزراء كالوزراء ك  يةسؤكلتحدد بقانوف م
 جرائم في تأدية كظائفهم.
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 (89المادة )

 اختصاصات دللع الىصساْ

 يختص مجلس الوزراء باآلتي:

 .برنامج الحكومةنفيذ ت -1
 نظمة.اطنين كضماف احتراـ القوانين كاألالمحافظة على أمن الوطن كحماية حقوؽ المو  -2
 القوانين. ركعاتاقتراح مش -3
 العامة. وازنةعداد مشركع قانوف المإ -4
 شراؼ عليها كمتابعتها.جهزتها كاإلأدارات الدكلة كمؤسساتها ك إتنظيم  -5
 مناقشة مقترحات كل كزارة كخططها كسياستها في مجاؿ تنفيذ اختصاصاتها. -6
اللوائح التنفيذية كالتنظيمية كلوائح الضبط كتنظيم المرافق العامة في نطاؽ  صدارإ -7

 اختصاصها.
 رات.اتعيين ككالء الوز  -8
 اختصاصات أخرل ينص عليها القانوف . أم -9

 الباب الثالث                                    

 الظلطُ الكطآًُ

 (92المادة )

 اطتكاللًُ الظلطُ الكطآًُ

القانوف كحماية الحقوؽ  القضائية مستقلة كظيفتها إقامة العدؿ كضماف سيادةالسلطة 
كالقضاة مستقلوف في أداء كظائفهم ال يخضعوف لغير القانوف كيلتزموف بمبادئ النزاىة  .كالحريات
 التدخل في عمل القضاء جريمة ال تسقط بالتقادـ.، ك كالحياد

 (91المادة )

 أعطاْ الظلطُ الكطآًُ

القضاة كأعضاء النيابة العامة. كيحدد القانوف شركط تعينيهم :أعضاء السلطة القضائية ىم
كينظم حقوقهم ككاجباتهم كسائر شؤكنهم ،ختيار كترقية األصلح كاألقدركترقيتهم بما يضمن ا

 الوظيفية.

 (92المادة )
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 ضناىات أعطاْ الظلطُ الكطآًُ

كال ينقل من عملو كال يعاقب تأديبيا إال بموجب قرار  زؿ عضو السلطة القضائية كال يعفىال يع
مسبب من المجلس األعلى للقضاء طبقا للضمانات كالحاالت التي يحددىا القانوف. كفي غير 

 ال يجوز  إيقافو أك حبسو  دكف إذف من المجلس األعلى للقضاء.،حالة التلبس 

 (93المادة )

 واليُ احملانه

أنواعها كدرجاتها الفصل في المنازعات كالجرائم كفق نظاـ تتولى المحاكم على اختالؼ 
كتكوف جلساتها علنية إال في محاكم  ،التخصص القضائي بما يستجيب لمتطلبات العدالة

كفي جميع األحواؿ يكوف . األحداث أك إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظاـ العاـ كاآلداب
 ككفق القانوف. النطق باألحكاـ علنيا

 (94المادة )

 دسدات التكاضٌ

فيما عدا المخالفات كالقضايا قليلة األىمية التي يحددىا القانوف، تنظم المحاكمات على 
يحظر إنشاء المحاكم ك  ،جراءات المتبعة أمامهاكاال المحاكم  درجتين كيحدد القانوف اختصاصات

 االستثنائية.

 (95المادة )

 اجمللع األعلِ للكطاْ

يكوف للقضاء مجلس يسمى )المجلس األعلى للقضاء(، يضمن حسن سير القضاء كاستقاللو. 
كيتمتع بالشخصية االعتبارية كاالستقالؿ اإلدارم كالمالي، كيعد مشركع ميزانيتو لمناقشتو أماـ 

 السلطة التشريعية. 

 (96المادة )

 اختصاصات اجمللع

شؤكنهم ضاء السلطة القضائية ك عقل كتأديب أيختص المجلس األعلى للقضاء بتعيين كترقية كن 
كبإنشاء المحاكم كالنيابات كفق القانوف، كإبداء الرأم في مشاريع القوانين المتعلقة ،كافة الوظيفية

بالقضاء، كاقتراح إنشاء ىيئات قضائية مستقلة أك إلغائها، كبإعداد تقرير سنوم تقييمي للتشريعات 
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انوف النافذة كتطبيقها من المحاكم يحاؿ للسلطة التشريعية كينشر في الجريدة الرسمية. كينظم الق
 اختصاصاتو األخرل. 

 (97المادة )

 تؼهًل اجمللع

 يتكوف المجلس األعلى للقضاء من:

 رئيسا.       رئيس محكمة النقض -1
 نائبا للرئيس.        النائب العاـ.  -2
 عضوا      رئيس ىيئة التفتيش القضائي. -3
 أعضاء               رؤساء محاكم االستئناؼ. -4
 عضوا.       أقدـ محاـ عاـ. -5
 أعضاء.           أقدـ رئيس محكمة ابتدائية عن كل محكمة استئناؼ.  -6
تختارىما  محكمة النقضكمحاـ مقبوؿ أماـ  أستاذ بكليات القانوف بالجامعات الليبية -7

 ين.عضو   السلطة التشريعية.
يختارىما  محكمة النقض ماـأأستاذ بكليات القانوف بالجامعات الليبية كمحاـ مقبوؿ  -8

 ن.عضوي  رئيس الدكلة.

 (98المادة ) 

 ذلهنُ اليكض

رئيس  تتكوف محكمة النقض من رئيس كنائب كعدد كاؼ من المستشارين ال تقل درجاتهم عن
يعادلها يختارىم المجلس األعلى للقضاء. على أف يكوف الرئيس  بمحكمة االستئناؼ أك ما

 كالنائب من بين أقدـ ثالثة مستشارين بها تختارىم جمعيتها العمومية.

 (99المادة )

 اختصاصات احملهنُ

 تختص محكمة النقض بنظر الطعوف بالنقض ، كيحدد القانوف اختصاصاتها األخرل.

 (122المادة )

 اليًابُ العامُ
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من السلطة القضائية على رأسها النائب العاـ. كأعضاء النيابة العامة ككالء النيابة العامة جزء 
الجنائية عدا ما يستثنيو القانوف. كيصدر بتعيين النائب عنو في ممارسة اختصاصو بشأف الدعول 

على ترشيح المجلس األعلى للقضاء من بين مستشارم محكمة  العاـ قرار من رئيس الدكلة بناءن 
النقض أك الرؤساء بمحكمة االستئناؼ أك المحامين العامين من الفئة )أ( لمدة ست سنوات أك 

 ما أقرب كلفترة كاحدة.للمدة الباقية لبلوغو سن التقاعد أيه
 ًٍُٔ التفتًؽ الكطآٌ

 (121المادة )

ىيئة التفتيش القضائي ىيئة قضائية يصدر بتسمية أعضائها قرار من المجلس األعلى للقضاء، 
كتتكوف من رئيس كككيل كعدد كاؼ من األعضاء ال تقل درجاتهم عن ككيل بمحاكم االستئناؼ 

أعضاء السلطة القضائية، كأم اختصاصات أخرل  يحددىا أك ما يعادلها. كتختص بالتفتيش على 
 القانوف.

 (122المادة )

 احملاماَ

القانونية التي تمكنهم من  دالة، كيتمتع المحاموف بالضماناتالمحاماة شريك في تحقيق الع
 أداء كاجباتهم للمساىمة في إقامة العدؿ كالدفاع عن الحقوؽ كالحريات. كينظم القانوف ذلك.

 (123)المادة 

 الكطاْ العظهشٍ

ية التي يرتكبها عسكريوف، كفق القضاء العسكرم قضاء مختص بنظر الجرائم العسكر 
 جراءات التي يحددىا القانوف كبما يكفل ضماف المحاكمة العادلة.اال

 (124المادة )

 إلضامًُ األحهاو الكطآًُ

تعطيل  كاجب النفاذ منها بغير األحكاـ القضائية ملزمة للجميع، كيحظر االمتناع عن تنفيذ أك 
 موجب قانوني.

 الباب الشابع

 احملهنُ الذطتىسيُ
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 (125المادة )

 اطتكاللًُ احملهنُ الذطتىسيُ

محكمة دستورية لها الشخصية االعتبارية تتمتع باالستقالؿ اإلدارم كالمالي، كتقدـ  تستحدث
القوانين المتعلقة بها، كيتمتع  ركعاتالتشريعية، كيؤخذ رأيها في مشمشركع ميزانيتها للسلطة 

 أعضاؤىا بالضمانات كالمزايا المقررة ألعضاء السلطة القضائية.

 (126المادة )  

 تؼهًل احملهنُ

تشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا من بينهم رئيس كنائب. يختار المجلس 
 ةثالث جمهوريةمستشارين بدرجة رئيس بمحاكم االستئناؼ كيختار رئيس ال ةاألعلى للقضاء ست

أعضاء. كيشترط في المختارين من السلطة التشريعية  ةأعضاء كتختار السلطة التشريعية ثالث
في القانوف  األقل على املي اإلجازة العاليةأف يكونوا من ذكم الكفاءات كح جمهوريةكرئيس ال

ريعة اإلسالمية من غير أعضاء السلطة القضائية. على أال تقل مدة الخبرة كالعلـو السياسية كالش
العملية في مجاؿ تخصصهم عن خمسة عشر سنة. كيكوف رئيس المحكمة كنائبو من بين 

شغر   األعضاء المختارين من المجلس األعلى للقضاء تختارىما جمعيتها العمومية. كيسد
معايير، كيصدر بتسميتهم جمعيا قرار من رئيس العضوية من ذات جهة االختيار كبذات ال

 .جمهوريةال

 (127المادة )

 ػشوط العطىيُ

يشترط في عضو المحكمة أف يكوف ليبيا ال يحمل جنسية أخرل كال يقل عمره عن خمس 
كأربعين سنة ميالدية، كأال يكوف منتميا ألم حزب سياسي كال يجوز لو ممارسة أم كظيفة أك عمل 

بالمحكمة كتكوف مدة العضوية ثماف سنوات لفترة كاحدة كيجدد نصفهم كل  أخر أثناء عضويتو
 أربع سنوات كفق مبدأ التناكب، كينظم القانوف سير العمل بها كاإلجراءات المتبعة أمامها.

 (128المادة )

 اختصاصات احملهنُ

مجلس  تيكالئحائية على دستورية القوانين تختص المحكمة الدستورية دكف غيرىا بالرقابة القض
كمراجعة المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية قبل التصديق عليها كمراجعة ،مجلس الشيوخك  النواب
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التي حكم بعدـ دستوريتها قبل  قوانينقوانين االنتخابات كاالستفتاءات قبل إصدارىا كمراجعة ال
لمتعلقة بعدـ كفاء كالنظر في دستورية إجراءات التعديالت الدستورية كالدعاكل ا،إعادة إصدارىا 

كالبت في المنازعات الناشئة عن تنفيذ األحكاـ الصادرة ، السلطة التشريعية بالتزاماتها الدستورية 
كأم اختصاصات أخرل ينص عليها  ،كالفصل في المنازعات المتعلقة بشؤكف أعضائها ،عنها

 الدستور.

 (129المادة )

 أحهاو احملهنُ

بأغلبية أعضائها، كللمحكمة العدكؿ عن المبادئ التي أرستها تصدر المحكمة أحكامها مسببة 
 كفق ما يحدده القانوف.

 (112المادة )

 الطعً أماو احملهنُ

 دستورية الرية للطعن بعدـ يجوز لكل ذم مصلحة شخصية مباشرة اللجوء للمحكمة الدستو 
المحاكم كفق ما ماـ أسواء بطريق مباشر أك بالدفع الجدم بعدـ الدستورية في دعول منظورة 

 ينظمو القانوف.

 (111المادة )

 حذًُ أحهاو احملهنُ

أحكاـ المحكمة الدستورية باتة ملزمة للكافة كتنشر في الجريدة الرسمية. كيفقد النص الذم 
حكمت المحكمة بعدـ دستوريتو قوة إلزامو من اليـو التالي لنشر الحكم، كللمحكمة في حاؿ 

 الحكم بعدـ الدستورية.الضركرة أف تحدد تاريخ سرياف 

 الباب الخامس

 احلكىم واحلشيات

 (112المادة )

 محايُ احلل يف احلًاَ



29 
 

نساف الحق في الحياة، كتضمن الدكلة حمايتو، كتتخذ التدابير الالزمة لتعويض ضحايا إلكل 
 الجانيقامة قانونية بها. كما تضمن دية القتلى عند عدـ معرفة إالنوازؿ من المواطنين كالمقيمين 

 و القانوف.كفق ما ينظم

 (113المادة )

 احلل يف الؼشب والػزاْ

تضمن الدكلة للمواطنين الحق في شرب كغذاء صحيين ككافيين، كتضع السياسات الالزمة 
 لتحقيق األمن المائي كالغذائي.

 (114المادة )

 احلل يف الصخُ

نساف ككاجب على الدكلة كالمجتمع. كتضمن الدكلة لجميع المواطنين رعاية إالصحة حق لكل 
صحية شاملة ذات جودة، كتوفر لهم الخدمات الوقائية. كما توفر لهم الخدمات العالجية في  
كافة مراحلها كفق نظاـ تكافلي مناسب. كتضمن التوزيع الجغرافي العادؿ للمرافق الصحية. 

لعالج بأشكالو المختلفة ألم إنساف في حاالت الطوارئ أك الخطر كيحظر االمتناع عن تقديم ا
 على الحياة.

 (115المادة )

 احلل يف احلشيُ والظالمُ

ضاعو إخة كالبدنية كالعقلية، كال يجوز ساف الحق في الحرية الشخصية كسالمتو الجسديإنلكل 
للتجارب العلمية كالطبية لغير مصلحتو العالجية. كما ال يجوز الكسب المادم من الكائن 

 يحددىا القانوف. تيصوؿ العلمية كبالشركط العضائو. كذلك كلو كفق األأالبشرم ك 

 (116المادة )                                         

 األمً والظهًيُ

من كالطمأنينة لمواطنيها كلكل لسكينة، كتلتـز الدكلة بتوفير األمن كااأل ساف الحق فيإنلكل 
 مقيم على أراضيها.

 (117المادة )

 دعه حكىم املشأَ
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النساء شقائق الرجاؿ، كتلتـز الدكلة بدعم كرعاية المرأة كسن القوانين التي تكفل حمايتها كرفع 
جتماعية التي تنتقص من كرامتها. مكانتها في المجتمع كالقضاء على الثقافة السلبية كالعادات اال

احة الفرص في مختلف إتكافة صور العنف ضدىا كتضمن لها كتتخذ التدابير الالزمة للوقاية من  
 المجاالت.

 (118المادة )

 حل التكاضٌ

الحق في اللجوء للقضاء مكفوؿ للجميع، كلكل شخص الحق في محاكمة عادلة أماـ قاضيو 
ارم من . كال يجوز تحصين أم قرار إدكافة  الضمانات لو فيهاكفي أجل معقوؿ يؤمن الطبيعي 

أم سلوؾ ضار بالحقوؽ كالحريات أك  بعد من الوالية القضائيةتيجوز أف يسرقابة القضاء، كال 
 مهدد لها.

 (119المادة )

 احلل يف احلًاَ الهشميُ

 االقتصادية.كضاعها أتضمن الدكلة للمواطنين كافة حياة كريمة كرفاه يتناسب مع  -1
 الضماف االجتماعي حق للمواطنين. ك على الدكلة حماية حقوؽ المقيمين بها. -2
يقـو المجتمع على التضامن االجتماعي، كتضمن الدكلة معيشة كريمة للمحتاجين من   -3

 رامل كالمطلقات كالمتأخرات في الزكاج كالعناية بهم. تاـ كاأليكبار السن كاأل
بما يضمن تناسب المعاشات مع المراكز القانونية بغض  تكفل الدكلة حقوؽ المتقاعدين -4

 حالة للتقاعد.النظر عن تاريخ اإل
تلتـز الدكلة بتوفير الرعاية االجتماعية كالتحصيل العلمي لمجهولي النسب بما يضمن  -5

كضاعهم بما أاندماجهم في المجتمع كتمتعهم بكافة الحقوؽ دكف تمييز، كينظم القانوف 
 يحقق ذلك.

بناء أفيما عدا الحقوؽ السياسية، يتمتع ك  من المادة الحادية عشر ة الفقرة الثانيةمع مراعا -6
 الليبيات بكافة الحقوؽ التي يتمتع بها المواطن الليبي.

ظمة الالزمة لتحقيق التعاكف كالتكافل االجتماعي نحواؿ، تضع الدكلة األكفي جميع األ
 بين المواطنين.

 (122المادة )

 اجليآًُ وأصل الرباَْمبذأ الؼشعًُ 
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تصنف الجرائم إلي جنايات كجنح كمخالفات. كال جناية كال جنحة إال بقانوف، كال عقوبة سالبة 
فعاؿ الالحقة لتاريخ نفاذ القانوف. كالعقوبة شخصية المخالفات. كال عقاب إال على األ للحرية في

 و.متناسبة مع الجريمة كمرتكبها، كالمتهم برئ إلي أف تثبت إدانت

 (121المادة )

 اإلىظاىًُ الهشامُ

تلتـز الدكلة بحماية الكرامة اإلنسانية، كمناىضة التعذيب كاإلخفاء القسرم كعدـ سقوط 
جرائمهما بالتقادـ كحظر كل صور االتجار بالبشر كالمعاملة المهينة ككذلك العمل القسرم إال 

 لضركرة أك تنفيذا لعقوبة.

 (122) المادة

 التَذري

 حق العودة.ك التعويض عنو يحظر التهجير القسرم بكافة صوره كتكفل الدكلة 

 (123) المادة

 اإلىظاىًُ ضذ اجلشآه

تحظر كافة  أنماط السلوؾ التي تشكل جرائم ضد اإلنسانية كجرائم الحرب كاإلبادة الجماعية 
 ،بما ال يتعارض مع أحكاـ الدستور. واز سقوطها بالتقادـ كالعفو عنهامع عدـ ج

 (124المادة )

 دشآًُا ضناىات

جراءات الجنائية. كعلى السلطات راـ كرامتو اإلنسانية في كافة االلكل فرد الحق في احت
المختصة تسبيب أكامرىا الماسة بالحقوؽ كالحريات. كال إيقاؼ إال في األماكن المخصصة 

ة الموقوؼ التهمة، مع إعالنو للجهة القضائية المختصة كلعائللذلك، كلمدة محددة قانونا تناسب 
كتحديد مكانو، كإعطاء المعني الوقت الكافي كالتسهيالت الالزمة أك الشخص الذم يختاره،

بو،  يمسؤكليتو عما يدلإلعداد دفاعو، كإعالمو بحقو في أال يجبر على تقديم دليل ضد نفسو، ك 
 الستعانة بمترجم. كفي اختيار محاـ، كاالتصاؿ بو، كا

 (125) المادة

 احلشيُ طلب
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ديلة. كلمن جراءات أك العقوبات البي حالة عدـ كفاية التدابير أك االال يلجأ لسلب الحرية إال ف
حكم مر بأال كجو أك الك تنفيذا لحكم الحق في تعويض مناسب عند األأ سلبت حريتو احتياطيان 

 كفق ما ينظمو القانوف. دليلك عدـ كجود أبالبراءة لعدـ قياـ الجريمة 

 ( 126) المادة

 اخلاصُ احلًاَ حشمُ

للحياة الخاصة حرمة، كال يجوز دخوؿ األماكن الخاصة إال لضركرة كال تفتيشها إال في حالة 
التلبس أك بأمر قضائي. كما ال يجوز المساس بالبيانات الشخصية أك إخضاع االتصاالت 

 القاضي المختص.كالمراسالت للمراقبة إال بإذف من 

 (127المادة )

 امللهًُ الفهشيُ

تحمى الدكلة الحقوؽ المادية كالمعنوية للملكية الفكرية بكافة صورىا كفي شتى المجاالت. 
 كتعمل على دعمها كفق ما يحدده القانوف.

 (128المادة )

 احلل يف التعلًه

قدراتو العقلية كالعلمية  التعليم حق مصوف تلتـز الدكلة برفع قيمتو كبتوفيره لكل مواطن كفق
لو في المؤسسات التعليمية دكف تمييز. كىو إلزامي حتى سن الثامنة عشرة كمجاني في كافة مراح

حرمة الدكلة  تضمن، كما تدعم الدكلة  التعليم الخاص كتضمن التزامو بسياساتها التعليميةك ،العامة
 المؤسسات التعليمية.

ودة كتعاليم الدين اإلسالمي كقيمو كاالستفادة من التجارب كتبنى مناىج التعليم على معايير الج
اإلنسانية كترسيخ مفهـو المواطنة كالوئاـ االجتماعي كالتعايش السلمي كتعليم حقوؽ اإلنساف 

 كحرياتو األساسية.

 (129المادة )                                             
 التعلًه اجلامعٌ والبخح العلنٌ.
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الدكلة التدابير الالزمة الستقالؿ الجامعات كالمراكز البحثية كتضمن لها التنافسية تتخذ 
كال يقيد حق االنتساب لها إال بمعايير القدرة ،عامةيمية كفق المعايير الوطنية الكالحرية األكاد

 العلمية المناسبة للتخصص.

األطر المؤسسية لو. كتضمن حقوؽ كتلتـز باتخاذ التدابير الالزمة لتطوير البحث العلمي كتوفير 
الباحثين كترعى اإلبداع كاالبتكار كتكفل المبدعين كالموىوبين كالمخترعين كتوفر سبل إظهار 

 قدراتهم كتنميتها.

 (132المادة )

 التعلًه الفين والتكين

 تلتـز الدكلة بتشجيع التعليم الفني كالتقني كتطويره، بما يتناسب مع مقتضيات التنمية.

 (131المادة )

 أولىيُ التعلًه والبخح العلنٌ

تعطى األكلوية للتعليم بمختلف مراحلو كللبحث العلمي في نسب توزيع الدخل القومي كبشكل 
 تصاعدم لتتفق مع المعايير الدكلية.

 (132) المادة

 واليؼش التعبري حل

كالنشر، كتتخذ التدابير حرية الكلمة كأمانتها صنواف متالزماف، كتضمن الدكلة حق التعبير 
الالزمة لحماية الحياة الخاصة كحظر القذؼ كالتشهير كالتحريض على الكراىية كالعنف 

 كالعنصرية كالتكفير كفرض األفكار بالقوة.

 (133) المادة                                          

 واإلعالو الصخافُ حشيُ

كتعدديتها كاستقاللها، كحق المواطن في ملكية تضمن الدكلة حرية الصحافة كاإلعالـ 
كسائلهما. كتنظم بما يتفق مع أسس مجتمع ديمقراطي كالخصوصية الليبية. كيحظر إيقافها إال 

 بأمر قضائي كحلها إال بحكم قضائي. كال يجوز الحبس االحتياطي في قضايا الصحافة.
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 (134المادة )

 اللػات والجكافات الىطيًُ

ياة الثقافية بشكل استخداـ اللغات الوطنية كتعلمها كالمشاركة في الح لكل شخص الحق في
كتعمل الدكلة على حمايتها ك توفير الوسائل الالزمة لتعلمها كاستخدامها في  ،فردل أك جماعي

كسائل اإلعالـ. كما تضمن حماية الثقافات المحلية كالتراث كالمعارؼ التقليدية كاآلداب كالفنوف 
 كالنهوض بها كنشر الخدمات الثقافية.

 (135المادة )

 االطتفتاْات والرتػح واالىتخاب

بداء رأيو في االستفتاءات،  كفي انتخابات حرة كنزيهة كشفافة كعادلة إلكل مواطن الحق في 
 إال بحكم قضائي. هاماف المواطن منيتساكل فيها المواطنوف كافة كفق القانوف. كيحظر حر 

 (136المادة )

 حشيُ تؼهًل األحضاب الظًاطًُ

حزاب السياسية القائمة حرية تشكيل األلكل فرد حق اختيار توجهاتو السياسية، كتضمن الدكلة 
على الوحدة الوطنية كشفافية التمويل كنبذ العنف كخطاب الكراىية. كلكل مواطن حق االنضماـ 

 ك االنسحاب منها دكف أم تمييز.أليها إ

 (137المادة )

 تىلٌ الىظآف العامُ

 كالجدارة.يكوف تولى الوظائف العامة بين كافة الليبيين كفق معايير االستحقاؽ 

كيحدد القانوف مرتبات الموظفين كفق ضوابط الكفاءة كالمسؤكلية كالتدرج الوظيفي كمتطلبات 
 الحياة الكريمة.

 (138المادة)

 اجملتنع املذىٌ
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ليها كفق المعايير الالزمة إتضمن الدكلة حرية تكوين منظمات المجتمع المدني كاالنتساب 
الشفافية. كال يجوز كقفها عن عملها إال بأمر قضائي كال للتوازف بين متطلبات استقاللها كلواـز 

 حلها إال بحكم قضائي.

 (139المادة )

 حل املؼاسنُ

تضمن الدكلة للمواطنين كمنظمات المجتمع المدني في مجاؿ نشاطها حق المشاركة 
 الديمقراطية بتقديم التماسات أك مقترحات تشريعية كفق قانوف تنظيمي يصدر بالخصوص.

 (142)المادة 

 حل االدتناع والتذنع والتعاٍش

تضمن الدكلة حق االجتماع كالتجمع كالتظاىر سلميا، كتتخذ التدابير الالزمة لحماية 
 شخاص، كال تستخدـ القوة إال في حالة الضركرة كفي حدىا األدنى.الممتلكات كاأل

 

 

 (141المادة )

 احلل يف العنل

كصحية كفي اختيار نوعو كعدالة شركطو، مع لكل مواطن الحق في العمل في ظركؼ آمنة 
 ضماف الحقوؽ النقابية. كتحرص الدكلة على رفع قيمتو كتوفير فرصو للباحثين عنو.

 (142المادة )                                           
 حل املبادسَ

بعدـ  تضمن الدكلة حق المبادرة في ظل تنافس حر كمنع الممارسات االحتكارية كااللتزاـ
 ضرار بالغير أك بمصلحة المجتمع.اإل

 (143المادة )

 امللهًُ اخلاصُ

الملكية الخاصة حق مصوف، ال يجوز فرض الحراسة عليها إال بحكم قضائي كفي الحاالت 
كفي غير حاالت الطوارئ عة العامة مقابل تعويض عادؿ،التي يبينها القانوف، كال تنزع إال للمنف
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كال تصادر إال بحكم قضائي، كتحظر المصادرة ،التعويض عنها مسبقان عرفية يكوف كاألحكاـ ال
 العامة.

 (144) المادة

 واإلقامُ التيكل حل

قامة كنقل الممتلكات كحرية ممارسة النشاط تكفل الدكلة للمواطنين كافة حق التنقل كاإل
االقتصادم داخل البالد بكاملها، كحرية السفر كالهجرة المؤقتة كالدائمة. كال يكوف المنع من 

 إالم مواطن أك منعو من العودة لبالده ، كما يحظر تسليمو أبعاد إال بأمر قضائي. كيحظر إالسفر 
 كفق التزاـ دكلي.

 (145المادة )

 يف بًُٔ ىعًفُحل العًؽ 

تضمن الدكلة حق الفرد في العيش في بيئة نظيفة، كتلتـز بحماية البيئة كتنميتها كاستغالؿ 
 ن عنها.لتوازف كالسالمة، كتكفل تعويض األضرار الناتجة من قبل المسئوليثركاتها كفق موجبات ا

 

 (146المادة )

 حكىم الطفل

كضاع التي تعرض مصالحو كاملة كحمايتو من األلطفل بحقوقو  تتخذ الدكلة كافة التدابير لتمتع ا
 كتعليمو كنموه للخطر، كتبني تشريعاتها كسياساتها على المصلحة المثلى لو.

 (147المادة )

 حكىم روٍ اإلعاقُ

صاديا كترفيهيا كحمايتهم عاقة صحيا كاجتماعيا كتعليميا كاقتتلتـز الدكلة بضماف حقوؽ ذكم اإل
لتلبية حاجاتهم، كتوفير ظركؼ العمل المالئمة لهم. كما تعمل  طار المؤسسي الالـزككضع اإل
 دماجهم في المجتمع بصورة كاملة كفاعلة.لبيئة المحيطية بهم، كاتخاذ سبل إعلى تهيئة ا

 (148المادة )
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 حكىم األداىب

 يحق لألجانب المقيمين قانونا تملك سكن لإلقامة لهم كألسرىم كفق مبدأ المعاملة بالمثل أك
كما يحظر تسليم ،جماعيا أك تعسفيا ىمدبعاإ. كيحظر في الحاالت التي يحددىا القانوف

خضاع ذلك للضماف إالمتهمين كالمحكـو عليهم منهم في حالة توقع تعرضهم للتعذيب، مع 
 القضائي.

كمنح بعاد كالتسليم حكاـ اإلأالليبيين في  كالداألكتلتـز الدكلة بمراعاة مصلحة الزكج كالزكجة ك  
 .التأشيرات كاإلقامة

 (149المادة )

 حكىم اللًبًني يف اخلاسج

الليبيين في الخارج كضماف ارتباطهم بوطنهم   التدابير الالزمة لحماية كرعايةتتخذ الدكلة 
كمشاركتهم في العملية االنتخابية كمساىمتهم في التنمية، كمتابعة انتهاؾ حقوقهم كمد كالية 

 القضاء الليبي بشأنها.

 (152المادة )                                       
 الؼفافًُ واحلل يف املعلىمات

 طالعكاإلتضع الدكلة التدابير الالزمة للشفافية، كتضمن حرية تلقي كنقل كتبادؿ المعلومات 
دارة العدالة إمن العاـ كلواـز سرار األأسرار العسكرية ك يها كتعدد مصادرىا بما ال يمس األعل

كحرمة الحياة الخاصة كما اتفق مع دكلة أخرل على اعتباره سريا، مع حق الحفاظ على سرية 
 المصدر.

 (151المادة )

 ضىابط الكًذ علِ مماسطُ احلكىم واحلشيات

أم قيد على الحقوؽ كالحريات يجب أف يكوف ضركريا ككاضحا كمحددا كمتناسبا مع 
المصلحة محل الحماية كمع خصائص المجتمع الديمقراطي كبما ال يتعارض مع أحكاـ المادة 

 ، كيحظر الرجوع على الضمانات المقررة قانونا بما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا الدستور.ةالسابع

 (152المادة )
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 الظًاطات التؼشيعًُ والتيفًزيُبياْ 

تبنى كافة السياسات التشريعية كالتنفيذية كبرامج التنمية كالتطوير على حماية حقوؽ اإلنساف 
كالنهوض بها، كتخضع الدكلة تشريعاتها كسياساتها في ىذا المجاؿ للتقييم الدكرم، على أف تنشر 

 أسس كنتائج التقييم في الجريدة الرسمية.

 الباب الظادغ

 احلهه احمللٌ

 (153المادة )

 الالمشنضيُ

يقـو الحكم المحلي على مبدأ الالمركزية الموسعة في إطار كحدة الدكلة لضماف ال مركزية 
 الخدمات كشفافية اإلنفاؽ ، كتدار المصالح المحلية كفقا لمبدئي التفريع كالتدبير الحر.

 (154المادة )

 مظتىيات ومعايري احلهه احمللٌ

إلي كاليات كبلديات كفق مقتضيات األمن الوطني كالموازنة بين معايير السكاف  تقسم الدكلة
كالمساحة كالتواصل الجغرافي كلواـز العدالة االجتماعية كالسلم كالوئاـ المجتمعي كالعوامل 
االقتصادية كالتاريخية كمتطلبات التنمية كبما يراعى الكفاءة كالفاعلية.  كيجوز إنشاء كحدات 

دمجها أك إلغاؤىا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك كفق ما يبينو القانوف، كتتمتع  إدارية أك
 الواليات كالبلديات بالشخصية االعتبارية كالذمة المالية المستقلة .

 (155المادة )

 دلالع الىاليات والبلذيات

مجلس يتم اختيار مجالس الواليات كالبلديات باالنتخاب الحر المباشر، كيراعى في تشكيل 
 الوالية  تمثيل البلديات الواقعة في نطاقها. كذلك كفق ما ينظمو القانوف.

 (156المادة )

 اختصاص وحذات احلهه احمللٌ
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ياسات المحلية كالتخطيط يتولى مجلس الوالية، في حدكد السياسات العامة للدكلة، كضع الس
ق كاألعماؿ التي تدخل في كالرقابة كالمتابعة على أعماؿ البلديات كمختلف المراف كاإلشراؼ

 اختصاص الوالية. كما يختص بإصدار التشريعات الالئحية كفق القانوف كالدستور.

كتتولى البلدية، في نطاؽ اختصاصها، إدارة المرافق العامة المتعلقة بالشؤكف التعليمية كالصحية 
لبيئة كالنظافة العامة كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالسياحية كشؤكف التخطيط العمراني كا

 كشؤكف السجل المدني كالحرس البلدم كأم  اختصاصات أخرل كفق ما يبينو القانوف.

 (157المادة )

 متىيل وحذات احلهه احمللٌ

كموارد ذاتية ،يكوف للواليات كالبلديات موارد مركزية تتفق مع القدر الالـز لقيامها باختصاصاتها
محلي كعوائد استثماراتها كما تتلقاه من ىبات ككصايا  من رسـو كجزاءات كضرائب ذات طابع

كما تحصل عليو من قركض كأم عوائد أخرل يحددىا القانوف. كذلك كلو بما يكفل التنافس 
 كالتضامن بينها. كتضمن الدكلة التوازف المالي بين كحدات الحكم المحلي.

 (158المادة )

 سقابُ الظلطُ التيفًزيُ

ال تتدخل السلطة التنفيذية في اختصاصات كحدات الحكم المحلي إال لمنع تجاكزىا لحدكد 
أك عدـ استجابتها للمعايير كالخطط كالسياسات ،أك عند عجزىا عن أداء مهامها ،اختصاصاتها 

الوطنية أك عند اإلضرار بالمصلحة العامة أك بمصالح الوحدات المحلية األخرل، كتخضع 
 لمحلي فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة الالحقة.كحدات الحكم ا

 (159المادة )

 مبذأ الؼشانُ والتعاوٌ

لوحدات الحكم المحلي إقامة شراكات بينية، كفقا لمبدأ التكامل، لتنفيذ برامج أك انجاز أعماؿ 
كما لها إقامة عالقات خارجية امة مناطق اقتصادية فيما بينها.ذات مصلحة مشتركة، كلها إق

 كفق الضوابط التي يحددىا القانوف..كذلك كلو للشراكة كالتعاكف بما يخدـ التنمية

 بعالباب الظا 

 اهلًٔات الذطتىسيُ املظتكلُ
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 (162المادة )

 اطتكالل اهلًٔات الذطتىسيُ

تتمتع الهيئات المنصوص عليها في ىذا الباب بالشخصية االعتبارية كاالستقالؿ الفني ك 
كيجوز استشارتها في مشاريع القوانين المرتبطة باختصاصاتها، كتمارس عملها اإلدارم كالمالي، 
 في مختلف أنحاء البالد. جغرافيان كالقانوف. كيراعى توزيعها  كفق أحكاـ الدستور

 (161المادة )

 إداسَ اهلًٔات الذطتىسيُ

الهيئات كال ىذه تنتخب السلطة التشريعية أشخاصا مستقلين من ذكم الكفاءة كالنزاىة إلدارة 
عزلهم قبل انتهاء مدة كاليتهم إال إذا فقدكا شرطا من شركط انتخابهم أك في الحاالت التي  يجوز

 ينص عليها القانوف.

 (162المادة ) 

 سقابُ الظلطُ التؼشيعًُ علِ اهلًٔات

ينظمو تخضع الهيئات الدستورية لرقابة السلطة التشريعية، كتقدـ لها تقارير عن أعمالها كفق ما 
 القانوف، كللسلطة التشريعية نشرىا بعد مناقشتها.

 ( 163المادة )

 املفىضًُ الىطيًُ العلًا لالىتخابات

تتولى المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات دكف غيرىا إدارة كتنظيم االستفتاءات العامة 
إعالف النتائج  كاالنتخابات العامة كالمحلية في جميع مراحلها بشفافية كمصداقية بما في ذلك

 النهائية.

كيدير المفوضية مجلس مكوف من تسعة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم، 
 يباشركف مهامهم لفترة كاحدة مدتها ست سنوات كيجدد ثلثهم كل سنتين.

 (164المادة )

 ديىاٌ احملاطبُ

ختص بالرقابة الشاملة على ديواف المحاسبة أعلى جهة للرقابة المالية كالمحاسبة في الدكلة ي
 أموالها كعلى الجهات التي تمولها الدكلة كليا أك جزئيا كعلي أم جهات أخرل يحددىا القانوف.
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كيدير الديواف رئيس بصفة مراجع عاـ كنائب أك أكثر بصفة ككيل يباشركف مهامهم مدة ست 
 سنوات تقبل التجديد لمرة كاحدة.

 (165المادة )

 اإلىظاٌاجمللع الىطين حلكىم 

يتولى المجلس الوطني لحقوؽ اإلنساف ترسيخ قيم حقوؽ اإلنساف كالحريات العامة في 
 كما يختص باآلتي:   ،الشريعة اإلسالمية كالمواثيق الدكلية كتعزيزىا كنشر ثقافتها

مراقبة أكضاع حقوؽ اإلنساف كرصد االنتهاكات بشأنها كتبليػ  الجهػات الوطنيػة المختصػة  -1
 بها كمتابعة ذلك.

 دعم المواطنين في الحصوؿ على حقوقهم المقررة دستوريا كقانونيا. -2
التوصػػية بالتصػػديق أك االنضػػماـ للعهػػود الدكليػػة الخاصػػة بحقػػوؽ اإلنسػػاف بمػػا ال يتعػػارض  -3

 مع  أحكاـ الدستور.
 تعزيز التعاكف مع منظمات حقوؽ اإلنساف الوطنية كالدكلية.  -4

بصػػػفة  رئيسػػػان مػػػن بيػػنهم التشػػريعية  السػػػلطة كيشػػكل المجلػػػس مػػن تسػػػعة أعضػػاء، تنتخػػػب
يباشػػركف مهػػامهم لفتػػرة كاحػػدة مػػدتها سػػت سػػنوات، كيجػػدد ثلػػثهم كػػل لػػو  كنائبػػان مفػػوض 
 سنتين.

 ( 166المادة )

 اجمللع الىطين للنىسوخ الجكايف واللػىٍ 

و كاالىتماـ ثيقللغوم المتنوع للشعب الليبي كتو يتولى المجلس المحافظة على الموركث الثقافي كا
 بو بما يكفل المحافظة على أصالتو كاالندماج كالتعايش السلمي بين الليبيين.

كيدير المجلس تسعة أعضاء يراعى فيهم التنوع الثقافي كاللغوم للشعب الليبي، كتنتخب 
 السلطة التشريعية رئيسا من بينهم لمدة ست سنوات لمرة كاحدة.

 (167المادة )

 دللع نباس العلناْ

 العلماء المهاـ اآلتية:تولى مجلس كبار ي
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 إبػػداء الػػرأم فيمػػا يحػػاؿ إليػػو مػػن سػػلطات الدكلػػة مػػن أجػػل بحثػػو كتكػػوين الػػرأم فيػػو اسػػتنادان  -1
 على األدلة الشرعية.

التوصية في القضايا الدينيػة المتعلقػة بتقريػر أحكػاـ عامػة لتسترشػد بهػا سػلطات الدكلػة بنػاء  -2
 على دراسات متخصصة.

 العقائد كالعبادات كالمعامالت الشخصية. في شؤكفإصدار الفتاكل الفردية  -3
رة، باالسػػػػتعانة إعػػػػداد البحػػػػوث الشػػػػرعية المتخصصػػػػة لمعالجػػػػة مختلػػػػف القضػػػػايا المعاصػػػػ -4

 كافة.  بالمختصين في المجاالت

من المختصين في الشريعة اإلسالمية، تختارىم  عضوان  يتشكل المجلس من خمسة عشرو
يد، على أف يكوف من بينهم رئيس كنائب لمدة السلطة التشريعية لمدة ست سنوات قابلة للتجد

ثالث سنوات. كيلحق بالمجلس عدد من المختصين في مختلف المجاالت. كيراعى في اختيار 
 ،أعضاء المجلس التوزيع الجغرافي، كتنشأ لو فركع، كذلك كفق ما ينظمو القانوف

 (168المادة )

 ًٍُٔ الؼفافًُ ومهافخُ الفظاد

كمكافحة الفساد المساىمة في كضع السياسات التي تكفل ضماف تتولى ىيئة الشفافية 
الشفافية كمكافحة الفساد كمتابعة تنفيذىا كتعزيز مبادئ النزاىة كالمساءلة كدعم المشاركة 
المجتمعية كنشر ثقافة مكافحة الفساد كالتوعية بشأنها. كما تتولى الهيئة رصد حاالت الفساد في 

صي عنها كإحالتها للسلطة المختصة. كيحدد القانوف الضوابط القطاعين العاـ كالخاص كالتق
 الالزمة للتنسيق بين مختلف الجهات ذات العالقة بمكافحة الفساد.

تختارىم السلطة التشريعية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة  افكيدير الهيئة رئيس كنائب
 كاحدة.

 (169المادة )

 ًٍُٔ التينًُ املظتذامُ

 ىيئة التنمية المستدامة المهاـ اآلتية:تتولى     

 التوصية بالتدابير المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة كالمتوازنة. -1
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المناسبة لبناء القدرات البشرية كتنميتها كتنػوع المػوارد  كالبرامجاح السياسات كالخطط اقتر  -2
بمػػػػا يكفػػػل تقػػػػارب المسػػػػتول التنمػػػػوم  بػػػػين مختلػػػػف  ،كتحديػػػد أكلويػػػػات التنميػػػػة الوطنيػػػػة

 المناطق.
 تقديم المشورة الفنية في مخططات التنمية للمستويين المحلي كالوطني. -3
تقػػػويم الخطػػػط التنمويػػػة ككيفيػػػة تنفيػػػذىا فػػػي ضػػػوء مؤشػػػرات التنميػػػة المسػػػتدامة كالمتوازنػػػة  -4

 كلواـز المحافظة على حقوؽ األجياؿ القادمة.
كػػوف مػػن سػػت أعضػػاء تنتخػػبهم السػػلطة التشػػريعية كتحػػدد مػػن بيػػنهم دير الهيئػػة مجلػػس ميػػ

 ،  ديد مرة كاحدة، كيجدد ثلثهم كل سنتينجكنائبو لمدة ست سنوات قابلة للت الرئيس

 الباب الجامً

 اليعاو املالٌ 

 (172المادة )

 مبادئ املالًُ العامُ

 تقـو المالية العامة للدكلة على األسس اآلتية:

 للدكلة كوحدة كاحدة. عمل النظاـ المالي -1
 الخضوع لمبادئ الشفافية كالمساءلة. -2
لي، توزيع اإليرادات الوطنية بشكل عادؿ كمنصف بين مستويات الحكم الوطني كالمح -3

كتوزع السكاف في الوحدة المحلية، كمستول البنى التحتية بما يراعي الكثافة السكانية،
 كالخدمية، كمؤشرات التنمية المكانية كالبشرية.

، كيعزز كفاءة فل كصوؿ الخدمات بشكل فعاؿ كعادؿداد الموازنات الحكومية بما يكإع -4
 االقتصاد الوطني.

 ترشيد استخداـ الموارد بما يحقق تنمية مستدامة كيحفظ حقوؽ األجياؿ القادمة. -5
تمكين كحدات الحكم المحلي من تحقيق االستقاللية كالعدالة كفق ما كرد في ىذا  -6

 الدستور.

 (171المادة )

 إيشادات الذولُ
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تؤكؿ إلى الخزانة العامة كافة إيرادات الدكلة، كال يجوز تخصيص أم جزء من أمواؿ الخزانة 
 العامة أك اإلنفاؽ منها ألم غرض مهما كاف نوعو إال بناء على قانوف.

 (172المادة )

 املىاصىُ العامُ

مبر من كل عاـ كحد تقدـ الحكومة مشركع الموازنة إلى مجلس النواب في نهاية شهر سبت
في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عاـ، كال يجوز تأخير  اكاعتمادى اأقصى، لدراسته

تقديمها عن موعدىا المحدد إال بإذف مجلس النواب في الحاالت الطارئة كالضركرية. كتصدر 
 الموازنة العامة بقانوف.

 (173المادة )

 عتنادات الؼَشيُ املؤقتُفتح اال

عدـ إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية، يجوز لرئيس الوزراء الصرؼ على أساس  في حاؿ
( من موازنة السنة السابقة بموجب مرسـو رئاسي فيما يتعلق بالمرتبات 1/12كاحد من اثني عشر)

أكؿ شهر يناير  من تبدأ مومية، لمدة ال تجاكز ثالثة أشهر ،كما في حكمها كالمصركفات الع
 مارس. 31ي كتنتهي ف

 (174المادة )

 املصشوفات غري الىاسدَ باملىاصىُ

كل مصركؼ غير كارد بالموازنة أك زائد على التقديرات الواردة بها يجب أف يحاؿ للسلطة 
 يجوز صرؼ أم مبال  استثنائية إال في حدكد القانوف.التشريعية لدراستو كإقراره، ك ال 

 (175المادة )

 املالًُالكشوض وااللتضامات 

االرتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاؽ مبل  من الخزانة العامة أك للدكلة عقد القركض ،ال يجوز 
 لدكلة.وف النظاـ المالي لإال كفق أحكاـ قان

 (176المادة )

 احلظاب اخلتامٌ
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ديسمبر إلى مجلس النواب لمناقشتو  الحساب الختامي كما ىو في نهاية تقدـ الحكومة
كاعتماده في موعد أقصاه نهاية شهر ابريل للسنة المالية. كال يجوز التأخير عن ىذا الموعد، 

 قبل المصرؼ المركزم. كتسأؿ الحكومة عن ذلك، كيحجب دعم الموازنة باألمواؿ من

محاسبة كاعتماده كيجب على مجلس النواب مناقشة الحساب الختامي في ضوء تقرير ديواف ال
 ستين يوما من تاريخ تقديمو.   خالؿ 

 (177المادة )

 ودعه املًضاىًُ الطىاسئ احظاب

ينظم القانوف المالي للدكلة تكوين حساب الطوارئ االستراتيجي لمواجهة األزمات التي تعجز 
قتصاد االعتمدة مثل النوازؿ كاختالؿ كتدني من الميزانية المغطية نفقاتها الحكومة عن ت

 كحاالت الطوارئ. الوطني،

تدني الموارد المالية  تكوين حساب دعم الميزانية في حاؿالقانوف المالي للدكلة كما ينظم 
كالدكلية للدكلة أك التوسع في اإلنفاؽ التنموم أك مواجهة ارتفاع األسعار في األسواؽ اإلقليمية 

 قانوف.ا بموجب ما كاإلنفاؽ منهمكيتم تمويله.

 (178)المادة 

 مصشف لًبًا املشنضٍ

دارم كاإل ، كاالستقالؿ الماليمصرؼ ليبيا المركزم مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية االعتبارية
طار السياسة العامة للدكلة. يتولى كضع السياسة النقدية شفافية في ارس عملها بتما.نيكالف

الدكلة من النقد األجنبي كإصدار العملة الوطنية كالمحافظة على استقرارىا كإدارة احتياطيات 
كاإلشراؼ عليو، ،كمراقبة أداء القطاع المصرفي  كتنظيم السياسة االئتمانية كاإلشراؼ على تنفيذىا

   يحددىا القانوف. أخرل كأم اختصاصات

 التاسعباب ال

 الجشوات الطبًعًُ

 (179المادة )

 ًُملهًُ الجشوات الطبًع
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تمارس الدكلة السيادة عليها باسمو كتعمل على استغاللها الثركات الطبيعية ملك للشعب الليبي ، 
كحمايتها كتنميتها كاستثمارىا كحسن إداراتها، بما يضمن المصلحة العامة كانتفاع كافة المناطق 

 منها بشكل عادؿ، كبما يحفظ حقوؽ األجياؿ القادمة.

 (182المادة )

 العكىد واالتفاقًات بؼأٌ الجشوات الطبًعًُ

كاالتفاقيات المتعلقة بالثركات الطبيعية على السلطة التشريعية بمجلسيها تعرض العقود 
لمراجعتها خالؿ مدد محددة كفي الحاالت التي يضبطها القانوف، كذلك بما يضمن الحفاظ على 

جبر الضرر ك ،حماية حقوؽ األجياؿ القادمةالثركات الطبيعية كالتوازف البيئي كلواـز الشفافية ك 
 ككفالة المسؤكلية االجتماعية. ،ةالمتضرر  للمناطق

 (181المادة )

 املًاه

الموارد المائية ثركة كطنية، تلتـز الدكلة باتخاذ التدابير الالزمة لحسن إدارتها بما يضمن 
المحافظة عليها كحمايتها من التلوث كاالعتداء عليها ككفالة استخدامها االقتصادم كالبحث عن 

 لتحقيق األمن المائي.بدائل لها كإيجاد السبل الكفيلة 

الالزمة لذلك  كالبرامج السياساتككضع صة تتولى إجراء البحوث العلمية،كتنشأ بقانوف ىيئة خا
 ، كاإلشراؼ على تنفيذىا.

 (182المادة )

 الطاقات املتذذدَ

تلتـز الدكلة باالستثمار في مجاالت الطاقات المتجددة من مصادرىا المختلفة كتشجيع البحث 
 كتوطين مشاريعها في المواقع المناسبة لها. العلمي فيها

 (183المادة )

 الجشوات احلًىاىًُ والبخشيُ

تعمل الدكلة على حماية الثركات الحيوانية كالبحرية كحسن استغاللها كتنميتها كالحفاظ على 
 سالالتها كقدرتها على االستدامة كالتجدد.

 (184المادة )
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 الػطاْ اليباتٌ

ضماف تأديتو اء النباتي كإدارتو إدارة رشيدة لالتدابير الالزمة لحماية الغطتلتـز الدكلة باتخاذ 
 لوظيفتو البيئية كاالقتصادية كاالجتماعية بشكل متوازف.

كال يجوز ،كتستغلها كفق القانوف ،كتعيد تأىيل ما تضرر منهاكتدير الدكلة الغابات التابعة لها ، 
 .كال تملكها بوضع اليد،نقل ملكيتها 

 العاػش الباب

 اجلًؽ والؼشطُ

 ( 185المادة )

 احتهاس الذولُ للكىات املظلخُ

من كيكوف ذلك بمقتضى القانوف كلخدمة نشاء القوات المسلحة كقوات األإتحتكر الدكلة 
 وشكيل مجموعات مسلحة أك شبالصالح العاـ. كيحظر على أم فرد أك حزب أك جماعة ت

 .مسلحة

 (186المادة )

 والؼشطُ الكبىل يف اجلًؽ

كينص القانوف علي ،الشرطةك  الجيش القوات ىفي االنضماـ إل بين الراغبين ال يجوز التمييز
، كال مهارات أك معارؼ أك قدرات خاصةمؤىالت أك الشركط المحددة للحاالت التي تتطلب 

 .كالشرطة االنضماـ إلى األحزاب السياسية الجيشيجوز للمنتمين إلى 

 (187المادة )

 اجلًؽ

كفق  الجيش ىو قوة عسكرية مسلحة قائمة على االنضباط كالتراتبية مؤلفة كمنظمة ىيكليان 
القانوف. كىو ملـز بالحياد التاـ، كيخضع للسلطة المدنية كال دكر لو في التداكؿ السلمي للسلطة  

شركط كأكضاع ، كتنظم كال يتدخل في الحياة السياسية. كيضع القانوف التدابير الالزمة لذلك
  بقانوف.الخدمة الوطنية 

 (188المادة )

 مَاو اجلًؽ
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راضيو، كيدعم أكاستقاللو ككحدة ترابو كسالمة يضطلع الجيش بواجب الدفاع عن الوطن 
نية كفق القانوف، كيحظر عليو المساس بالنظاـ الدستورم كمؤسسات الدكلة أك عرقلة مجهزة األاأل

 المواطنين.نشاطها أك تقييد حقوؽ كحريات 

 (189المادة )

 الؼشطُ

في محاربة الشرطة ىيئة نظامية مدنية تقنية انضباطية تراتبية مهنية كمتخصصة. تتمثل مهمتها 
كاحتراـ القانوف كحماية حقوؽ  توفير السالمة العامة كالطمأنينة كحفظ النظاـالجريمة ، ك 

نساف تدريبا على احتراـ حقوؽ اإل الشرطةفراد أمنهم كممتلكاتهم.  كيتلقى أشخاص كحرياتهم ك األ
 ككسائل الوقاية من الجريمة كالكشف عنها.

 الباب احلادٍ عؼش                                         

 التذابري االىتكالًُ 

 (192المادة )

 تذابري العذالُ االىتكالًُ

 :اآلتية ـ الدكلة باتخاذ التدابيرتلتز 

 مصػػيركالكشػػف عػػن ،نسػػاف  كجػػرائم الفسػػاد كتوثيقهػػا كشػػف حقيقػػة انتهاكػػات حقػػوؽ اإل -1
الضحايا كالمضركرين من االنتهاكػات كالعمليػات الحربيػة كالنزاعػات المسػلحة ك المفقودين 

 على مستول األفراد كالمناطق .
تتنػوع التعويضػات إلػي لتـز الدكلة بتعويض الضحايا كالمضػركرين تعويضػا مناسػبان للضػرر، ك ت -2

جػػة لاثػػار النفسػػية كاالجتماعيػػة كمعال،كتعويضػػات فرديػػة كجماعيػػة  تعويضػػات ماديػػة كرمزيػػة
، مػع مراعػاة مػا تػم مػن إجػراءات إداريػة كقضػػائية  عػادة تأىيػل الضػحايا كرد االعتبػار لهػمإك 

 سابقة ، دكف اإلخالؿ بحق الدكلة في الرجوع على مرتكبي االنتهاكات.
أك انتزعػػت ممتلكػػاتهم العقاريػػة كالمنقولػػة. علػػى أف يراعػػى فػػي  غصػػبتضػػماف حقػػوؽ مػػن  -3

القػػدرة الماليػػة لشػػاغل مالػػك األصػػلي بػػالرد أك التعػػويض، ك ذلػػك ضػػماف الدكلػػة لحقػػوؽ ال
داريػػة كالقضػػائية السػػابقة كفػػق مػػا ينظمػػو جػػراءات اإلاإلك العقػػار كاإلنشػػاءات المضػػافة إليػػو ،

 القانوف.
 المدفونين في الداخل. أماكنايا الحركب من الخارج كالكشف عن عادة رفاة ضحإ -4
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علػػى ، نسػاف كجػػرائم الفسػادة المسػاىمين فػػي انتهاكػات حقػػوؽ اإلالمالحقػة الجنائيػة لكافػػ -5
سػالمية. كال يعمػل بػأم نػص طػار الشػريعة اإلإ أف يكوف كل ذلك كفق المعايير الدكلية كفي

 االنتقالية.قانوني يتعارض مع آليات العدالة 

(191المادة )  

 ضناىات عذو التهشاس

 تلتـز الدكلة باتخاذ التدابير اآلتية:

المسػػػاىمين فػػػي انتهاكػػػات حقػػػوؽ  فحػػػص المؤسسػػػات العامػػػة إلصػػػالحها بنيويػػػا كتنقيتهػػػا مػػػن -1
سػػػاف كجػػػرائم الفسػػػاد كمػػػن غيػػػر المػػػؤىلين، كمراجعػػػة مػػػدل اسػػػتحقاؽ الرتػػػب كالػػػدرجات ناإل

 القانوف. مع كجوب حل ما يتعارض منها مع الدستور. كالمراكز الوظيفية بها كفق
 ادة التأىيل النفسي كالمهني ألفرادىا.إعك كافة ،  التنظيمات المسلحة تفكيكنزع السالح ك  -2
ذرم لتحقيػػػق سػػػبابها كمعالجتهػػػا بشػػػكل جػػػأحقيقػػػة المنازعػػػات الجماعيػػػة كبيػػػاف الكشػػػف عػػػن  -3

 .المصالحة الوطنية 

 (192المادة )

 عناسإعادَ اال

عمار المدف كالقرل المتضررة من العمليات اطاء األكلوية في برامجها إلعادة الدكلة بإع تلتـز
راعى مقتضيات التنمية في مختلف الحربية كالنزاعات المسلحة كفق موجبات االستعجاؿ، كبما ي

 حاء البالد. كتضع الدكلة اآلليات الالزمة لذلك.أن

 (193المادة )

 اطرتداد األمىال العامُ

العقارات بما في ذلك  كاسترداد األمواؿ العامة،تخاذ التدابير الالزمة لتعقب الدكلة باتلتـز 
واؿ مكمصادرة األ،المخالفة للتشريعات النافذةكالغابات العامة التي كانت محال للتصرفات 

 الناجمة عن جرائم الفساد بطريق مباشر أك غير مباشر، كحصر االستثمارات الداخلية كالخارجية.

 (194المادة )                                        

 اطرتداد أمىال الىقف
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لها عادة تقويم استغالإمواؿ الوقف ك أكاسترداد  ير الالزمة لتعقبتلتـز الدكلة باتخاذ التداب
 غراض الوقف.أكاستثمارىا بما يضمن تحقيق 

 (195المادة )

 للذنَىسيُ سًٓعأول تذبري اىتكالٌ الىتخاب 

كفق  قبل انتخاب السلطة التشريعية،ك بعد نفاذ الدستور لجمهوريةلرئيس أكؿ  انتخاب تمي
 اآلتي:

%( خمسػة فػي 5في الدائرة االنتخابية إذا تحصل على مػا نسػبتو ) تمثيل لمترشحيكوف ل -1
 المائة على األقل من عدد األصوات الصحيحة للمقترعين بها

في ثلثي الدكائر االنتخابيػة علػى األقػل،  تمثيللو من الجمهورية يس يعتبر فائزا بمنصب رئ -2
صػػػػػوات الصػػػػػحيحة مػػػػػن األ %( 50) فػػػػػي المائػػػػػةخمسػػػػػين علػػػػػى أكثػػػػػر مػػػػػن متحصػػػػػل ك 

 على مستول البالد. للمقترعين
رشػػحين علػػى النسػػبة المحػػددة فػػي الفقػػرة السػػابقة، يػػتم فػػرز تإذا لػػم يتحصػػل أم مػػن الم  -3

صػػوات مػػن األ%( 10)فػػي المائػػة  عشػػرةرشػػحين الحاصػػلين علػػى نسػػبة ال تقػػل عػػن تالم
فػػي ثلثػػي فػػي التمثيػػل الصػػحيحة للمقتػػرعين علػػى مسػػتول الػػبالد، كتػػتم المفاضػػلة بيػػنهم 

كتكوف المفاضلة في حالة تساكم التمثيل في عدد الدكائر فػي  الدكائر ثم نصفها ثم ثلثها
المسػػتول الواحػػد حسػػب عػػدد األصػػوات المتحصػػل عليهػػا علػػى مسػػتول الػػبالد ، كذلػػك  

 ختيار مترشحين اثنين للجولة الثانية ، ال
رشػػحين علػػى النسػػب المحػػددة فػػي الفقػػرة السػػابقة، يػػتم فػػرز تإذا لػػم يتحصػػل أم مػػن الم -4

مػػن %( 5)فػػي المائػػة  خمسػػةالحاصػػلين علػػى نسػػبة ال تقػػل عػػن مػػن رشػػحين االثنػػين تالم
علػػق صػوات الصػػحيحة للمقتػرعين علػػى مسػػتول الػبالد كبػػذات معػػايير المفاضػلة فيمػػا يتاأل

كعدد األصوات الصحيحة للمقترعين على مستول البالد، كفػي حػاؿ  بالتمثيل في الدكائر
عػػػدـ تػػػوفر المعػػػايير المػػػذكورة فػػػي ىػػػذه الفقػػػرة فػػػي أم مػػػن المترشػػػحين تعػػػاد االنتخابػػػات 

 الرئاسية.
، كيعتبػر رئيسػا السابقتين تجرل الجولة الثانية بناء على نتائج الفرز طبقا ألحكاـ الفقرتين  -5

 صوات الصحيحة للمقترعين.الحاصل على أكبر عدد من األ جمهورية المترشحلل
اقػع عشػر دائػرة انتخابيػة بو  اثنيات الرئاسية األكلى فقط، إلي لغرض االنتخابتقسم البالد  -6

 قاليم التاريخية الثالثة.دكائر لكل إقليم من األ أربع
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تلتػػـز السػػلطة التشػػريعية بإصػػدار قػػانوف انتخػػاب الػػرئيس فػػي أكؿ دكرة انتخابيػػة كيعمػػل بػػو  -7
 .تالية النتخاب أكؿ رئيس للجمهوريةجراء االنتخابات الرئاسية الإعند 

 (196المادة )

 املؤقت لشًٓع اجلنَىسيُ حعش التذذيذ 

 غير قابلة، ك كاحدةلفترة في الدكرتين االنتخابيتين األكلى كالثانية تكوف كالية رئيس الجمهورية 
 . للتجديد

 (197المادة )

 حضاب الظًاطًُخبصىص األ

جراءات تأسيسها خالؿ فترة أربع سنوات من تاريخ نفاذ إحزاب السياسية كتوقف تحل كافة األ
 عادة تشكيلها.إ، يصدر خاللها قانوف تتم بموجبو الدستور

 (198)المادة 

 خبصىص اجليظًُ
 

 جراءات اكتساب الجنسية لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور.إوقف ت -1
ـ.  17/2/2011تلتـز الدكلة بالبت في طلبػات الجنسػية بالنسػبة للعائػدين المقدمػة قبػل  -2

كمػػا تلتػػـز الدكلػػة بتسػػوية أكضػػاع حػػاملي الجنسػػية العربيػػة كفػػق مػػا كػػاف نافػػذا قبػػل القػػانوف 
نظم لهػػا. كذلػػك كلػػو خػػالؿ خمػػس سػػنوات مػػن تػػاريخ نفػػاذ القػػانوف المػػنظم للجنسػػية المػػ

 الصادر بناء على ىذا الدستور.
ـ التػػػي 2011/ 2/ 15 تػػػاريخ تلغػػػى كافػػػة قػػػرارات مػػػنح الجنسػػػية الصػػػادرة اعتبػػػارا مػػػن  -3

 صدرت بالمخالفة ألحكاـ قانوف الجنسية المعموؿ بو كقت صدكرىا.

 (199)  المادة

 االطتجناسخبصىص 

 فساد ماليتتوفر بشأنها قرائن على ة عقود االستثمار التي على الجهات المختصة بالدكلة مراجع
جراءات كاتخاذ اإل،الدستورىذا نفاذ  ىإلـ 1980خالؿ الفترة من كالتي تم إبرامها ، أك إدارم
 بشأنها دكف اعتداد بآثار التقادـ الالزمة

 الباب الجاىٌ عؼش
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 واىتكالًُأحهاو عامُ 

 أحهاو الطىاسئ واألحهاو العشفًُ

 (222المادة )

 عالٌ حالُ الطىاسئإ

عالف حالة ء كرئيسي مجلسي النواب كالشيوخ، إلرئيس الجمهورية ، بالتشاكر مع رئيس الوزرا
كيجتمع مجلس الشورل لة أك حصار أك خطر يهدد سالمتها.تعرض البالد لناز  الطوارئ في حاؿ

بناء على طلب رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في جلسة استثنائية، عالفإخالؿ ثالثة أياـ من 
عالف حالة الطوارئ في غير دكر االنعقاد، كإذا كقع إىا كفق أحكاـ الدستور.أك إلغاءإلقرارىا 

من  ال تزيد على سبعة أياـ  ، كفي مدة  على كجو السرعةلالنعقاد كجب دعوة مجلس الشورل 
س ئ. كيكوف مجلس الشورل في انعقاد دائم إلى حين إعالف رئيالطوار حالة عالف تاريخ إ

 .الجمهورية عن زكالها

حالة الطوارئ على ثالثين يومان، يمكن تجديدىا لمدة أك مدد ال تزيد كل مدة كيجب أال تزيد 
كفي جميع الحاضرين من أعضاء مجلس الشورل. منها على ثالثين يومان. كذلك بموافقة غالبية

أف يحدد إعالف حالة الطوارئ الهدؼ كالمنطقة كالفترة الزمنية التي تشملها كفقا األحواؿ يجب 
 للقانوف.

 (221المادة )

 حهاو العشفًُاأل

البالد، أف يطلب من يجوز لرئيس الجمهورية، في حالتي الحرب كالتهديد الجسيم ألمن 
ال تجاكز ثالثة  حكاـ العرفية. على أف ينظر الطلب خالؿ مدةمجلس الشورل إعالف حالة األ

 أياـ، يعلن خاللها الرئيس حالة الطوارئ في المنطقة المحددة.

المناطق التي تخضع لألحكاـ العرفية، كال يجوز فرضها على كامل البالد. كيجب أف تحدد 
على طلب رئيس الجمهورية كينظم القانوف األحكاـ الخاصة  كترفع بقرار من مجلس الشورل بناءن 

 بها.

 (222المادة )

 حهاو العشفًُالطىاسئ واأل حالُ يف الكًىد
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حكاـ العرفية كنطاؽ كل منهما كالمدة يحدد القانوف أسباب إعالف حالة الطوارئ أك األ -1
 جراءات كالتدابير الجائز اتخاذىا.ا كاإلكالحقوؽ التي يمكن تقييدى

 الحقوؽ على قيود حكاـ العرفية فرضأك األ  الطوارئ حالة أثناء لرئيس الجمهورية يجوز ال -2
 . للبالد العامة من العاـ كالسالمةاأل على للمحافظة الضركرم بالقدر إال ساسيةاأل كالحريات

  .القضاء لرقابة الطوارئ كاألحكاـ العرفية  حالة أثناء كالتصرفات القرارات جميع تخضع -3
 لعسكرم.ال يجوز في حالة الطوارئ أك األحكاـ العرفية نظر الدعاكل المدنية أماـ القضاء ا -4
 ناء حالة الطوارئ أك األحكاـ العرفية حل المجالس المنتخبة. ال يجوز أث -5
عند إعالف حالة الطوارئ أك األحكاـ العرفية في نهاية مدة أم مجلس منتخب تمتد مدتو  -6

 إلي انتهائها.
حكاـ العرفية باحتراـ مبدأ المشركعية كعدـ عرقلة تلتـز الدكلة أثناء حالة الطوارئ أك األ -7

 سسات الدكلة.مؤ 
ر أك تعطيل أحكامو. كما ال حكاـ العرفية تعديل الدستو ال يجوز أثناء حالة الطوارئ أك األ -8

جراء انتخابات أك تعديل قانونها، أك المساس بالضمانات المقررة ألعضاء مجلس يجوز إ
 الشورل.

 (223المادة )

 إصذاس األحهاو الكطآًُ

 الرحمن الرحيم.حكاـ القضائية باسم اهلل تصدر األ

 (224المادة )

 حعش مماسطُ وظآف  أخشّ

ممارسة أم كظائف جمهورية كرئيس الوزراء كالوزراء لرئيس اليجوز ألعضاء مجلس الشورل ك ال 
عامة أخرل أك مزاكلة أم نشاط آخر قد يعود عليهم بعوائد مالية. كأم ىدايا نقدية أك عينية 

 المنصب أك بمناسبتو تؤكؿ ملكيتها للخزانة العامة للدكلة.يتلقونها بالذات أك بالواسطة بسبب 

 (225المادة )                                                

 قشاسات الزمُ املالًُإ
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ء خالؿ الشهر األكؿ عضاء مجلس الشورل كرئيس الدكلة كرئيس الوزراء كالوزرايجب على أ
بالذمة المالية لهم شخصيا كألزكاجهم  قرار  تقديم إقسم كتوليهم مهاـ مناصبهم دائهم المن أ

 رارات لدل المحكمة الدستورية.كفق ما ينظمو القانوف. كتحفظ اإلقكألكالدىم القصر 

 (226) المادة

 الظابكُ الكطآًُ اهلًٔات عطاْأ

 الدكلة قضايا كإدارة العامة المحاماةإدارة  عضاءأ أكضاع معالجة للقضاء األعلى المجلس يتولى
إلى  األصلح منهم تنسيب كإعادةكقت نفاذ ىذا الدستور بها العاملين  للقانوف العامة كاإلدارة

 .الكفايةتقارير ك  الرغبة كفق القضائية لسلطةا

 أعضاء مع المالية المعاملة في مساكاتهم تتم ،إلى حين إعادة تنظيم أكضاعهم اإلدارية كالمالية ك
  .القضائية السلطة

(227المادة )  
 الىحذَ العطىيُ ألحهاو الذطتىس

حكامو كتؤكؿ بحسبانها كحدة عضوية أصو كحدة كاحدة ال تتجزأ، كتفسر الدستور بديباجتو كنصو 
 متماسكة.

 (228المادة )

 تعذيل الذطتىس

 سنوات من دخولو حيز النفاذ.  حكاـ ىذا الدستور قبل انقضاء خمسال يجوز تعديل أ -1
من ىذا الدستور، كال تلك المتعلقة بالتعددية  السابعةال يجوز تعديل أحكاـ المادة  -2

السياسية كالتداكؿ السلمي على السلطة ككحدة كسالمة التراب الوطني كبالضمانات 
المتعلقة بالحقوؽ كالحريات إال بغرض تعزيزىا ، كال بزيادة عدد دكرات أك مدد رئاسة 

 الجمهورية.
نواب أك ثلث مجلس الشيوخ طلب يجوز لكل من رئيس الجمهورية أك ثلث مجلس ال -3

لطلب المواد المطلوب تعديلها تعديل مادة أك أكثر من مواد الدستور. على أف يتضمن ا
 سباب كالمقترحات البديلة.كاأل
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الثين يوما من تاريخ يو خالؿ مدة ال تجاكز ثطلب التعديل من المجلس المقدـ إل يناقش -4
المجلس  كيحاؿ إلىلس،كفق نظاـ كل مج كيقر باألغلبية المطلقة ألعضائوتقديم الطلب 

 األخر للموافقة عليو أك رفضو خالؿ نفس الميعاد.
المحكمة الدستورية في حالة الموافقة على التعديل يعرض رئيس الجمهورية األمر على    -5

 جراءات كجواز طلب التعديل خالؿ مدة ال تجاكز خمسة عشر يوما.لرقابة صحة اإل
التعديل، يعرض على االستفتاء كيقر باألغلبية قرار المحكمة الدستورية صحة طلب عند إ -6

 المطلقة للمقترعين.
 عند رفض الطلب، ال يجوز عرضو مرة أخرل خالؿ نفس الدكرة التشريعية. -7

 (229) المادة
 التؼشيعات تعذيل

 الدستور ىذا حكاـأ مع يتالءـ بماالنافذة  التشريعات تعدؿ
 

 (212المادة )

 البياْ املؤطظٌ

صدار التشريعات الالزمة لبناء المؤسسات المنصوص عليها في ىذا تتولى السلطة التشريعية إ
 سسات العامة في ممارسة مهامها إلىكتستمر السلطات كالمؤ  الدستور في أكؿ دكرة انتخابية.

 حكاـ ىذا الدستور. حين استالـ السلطات المنشأة كفق أ

 (211المادة )

 الذطتىسىفار 

مع مراعاة األحكاـ االنتقالية المنصوص عليها في ىذا الباب ، يدخل ىذا الدستور حيز النفاذ 
 بعد موافقة الشعب باالستفتاء عليو كنشره في الجريدة الرسمية.


